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Tutkimus käsittelee kaupunkikehitystä ja sen vaikutuksia asukkaiden elämään köyhällä asuinalu-
eella Bandungissa New Order -kauden jälkeisessä Indonesiassa. Samalla tutkimuksessa tarkas-
tellaan indonesialaisen kaupungin urbanisoitumisprosessia historian eri aikakausina. Keskeisenä 
elementtinä tutkimuksessa on urbaanin tilan poliittisuus ja sen erilaisten toimijoiden roolit osana 
yhteiskunnallista muutosta. Tutkimus tuo myös esille köyhyyden erilaisia yhteiskunnallisia 
merkityksiä.  
 
Lähtökohdiltaan tutkimus sijoittuu urbaanin kehitystutkimuksen kenttään ja sen painopiste on 
tutkimuskohteen empiirisessä kuvauksessa. Tutkimus tuo esille Indonesian kaupunkikehitys-
agendojen lähtökohtia ja tavoitteita, esittelee perinteisen indonesialaisen asuinalueen, kampungin 
elämäntapaa ja sosiaalista organisoitumista sekä käsittelee näiden välistä suhdetta kaupunki-
kehitysohjelmien tuoman muutoksen edessä. Tutkimuksen metodina on etnografia, jonka avulla 
kerätty aineisto koostuu keskustelujen ja epämuodollisten teemahaastattelujen sekä osallistuvan 
havainnoinnin kautta tuotetuista kenttämuistiinpanoista, sanomalehtiartikkeleista, 
verkkojulkaisuista ja aiemmista aihetta käsittelevistä tutkimuksista.  
 
Tutkimus kuvaa, miten Indonesian reformaatioajan yhteiskunnallinen demokratisoituminen ilmenee 
kaupunkikehityksessä hyvin ristiriitaisessa valossa. Köyhät, joiden hyväksi kehityksen sanotaan 
ensisijaisesti tapahtuvan, näyttäytyvätkin yhtäaikaa sen ensisijaisina kohteina, toimijoina kuten 
myös kärsijöinä. Tutkimus etsiikin tälle mahdottomalle yhtälölle vastausta köyhissä piilevästä 
poliittisesta uhkasta globaalille valtajärjestykselle.  
 
Indonesian kaupunkikehitykselle ominaisia piirteitä ovat ennenkaikkea taloudellisen kasvun 
tukeminen sekä köyhyyden hävittäminen, joita jatkuvalla julkisten palveluiden yksityistämisellä ja 
perinteisten toimeentulomallien rajoittamisella pyritään saamaan aikaan. Kehityksen kohteina 
olevien köyhien elämäntavalle kuvaavaa on sen sijaan vahva luottamus perinteisiin sosiaalisiin 
ideaaleihin, paikkaan sidottu elämä, sosiaalisten suhteiden tärkeys, joustavuus sekä vaatimattomuus. 
Kehityksen seurauksena nämä erilaiset maailmankatsomukset kohtaavat varsin tuhoisin seurauksin.  
Tutkimustulokset osoittavat ettei reformaatio ollut yksiselitteisesti muutosta parempaan. Bandungin 
kaupunkikehitys tapahtuu ennenkaikkea globaaleja voimia edustavien rikkaiden ehdoilla ja heidän 
hyväkseen.  Köyhät eivät silti ole vailla yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille kehitykseen liittyvää ongelmallisuutta ja pohtia demokra-
tian globaaleja ja paikallisia ulottuvuuksia. Hyvääkin tarkoittava toiminta voi johtaa negatiivisiin 
seurauksiin, sillä kehitys on aina poliittista toimintaa.  
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nimitys varakkaiden kerrostaloasunnosta  
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Indonesian tilastokeskus 
Bahasa Indonesia  

Indonesian kansallinen ja virallinen kieli 
Bandung Bermartabat  (Bersih, makmur, taat dan bersahabat) 

Bandungin kaupunginjohtajan Dada Rosadan motto, Bandung joka on puhdas, vauras, 
turvallinen ja ystävällinen kaupunki 

Bappeda – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   
Alueellisesta suunnittelusta ja kehityksestä vastaava virasto  

Batagor  
tofusta, kalasta ja jauhoista valmistettu rasvassa paistettu sundalainen ruoka 

Batak  
Pohjois-Sumatralla elävä heimo 

Becak   
polkupyörätaksi 

BGC - Bandung Green and Clean   
Unileverin tukema asuinaleuiden jätteenkierrätykseen ja elinympäristöjen viihtyvyyden 
kehittämiseen keskittyvä ohjelma Bandungissa 

BPN - Badan Pertanahan Negara   
Indonesian kansallisesta maanomistuksesta ja maankäytöstä vastaava virasto 

BTN - Bank Tabungan Negara  
valtion asuntolainoihin erikoistunut pankki 

Desakota  
kylistä muodostunut kaupunkirakenne, sis. sanat desa - kylä ja kota - kaupunki 

Distarcip - Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya   
Infrastruktuurin rakentamisesta vastaava virasto 

DPRD - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   
provinssi-, lääni- ja kaupunkitason alueellinen parlamentti 

Gang  
kapea kuja kampungilla 

GCB - Gerakan Cikapundung Bersih   
vuonna 2004 alkanut Bandungin kaupunginjohtaja Dada Rosadan vetämä Cikapundung-joen 
puhdistamista ajava ohjelma  

Gelandangan   
laitapuolenkulkija 

Gengsi  
sosiaalinen pyrkyri, ylimielinen 

Golkar - Partai Golongan Karya   
Suharton hallituksen johtava puolue ja nykyään Indonesian toiseksi suurin puolue. Perustuu 
Pancasilan ideologialle. Perustettu vuonna 1964. 
 



   
  
 

Gotong Royong   
perinteinen indonesialainen käsite yhdessä toimimisen sosiaalisesta merkityksestä 

Hidup Seadanya   
vaatimattomuus, “ei yrittää olla muuta kuin sitä mitä on” 

Ibu  
Rouva tai äiti, päivittäisessä käytössä oleva titteli naispuolisen henkilön nimen edessä 

Jabodetabek  
lyhenne Jakartan ja sen naapurikaupunkien ( Bogor, Depok, Tangerang ja Bekasi) 
muodostamasta konurbaatiosta 

Jajan  
välipala, ostaa välipalaa, syödä välipalaa  

Jamu Gendong  
perinteinen itsevalmistettu lääke, jota siihen erikoistuneet naiset myyvät kantamistaan koreista 
kierrellen ympäri kampungalueita 

Kang  
vanhempi sisko tai veli 

Kamar Kost  
vuokrahuone 
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urbaani kylämäinen asuinalue joka tarkoittaa myös maaseutua 

Kecamatan  
hallinnollinen nimitys kaupunginosalle tai paikkakunnalle  

Kekeluargaan  
perhemäisyys  

Kelurahan   
hallinoollinen nimitys urbaanille kylälle 

Kepala Keluarga  
perheen pää, perheiden lukumäärä lasketaan sen mukaan montako perheen päätä esimerkiksi 
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KIP - Kampung Improvement Program 
kampung alueiden kunnostamiseen keskittynyt ohjelma Indonesiassa 

Konsorsium Pembaruan Agraria 
maanomistukseen ja maankäyttöön liittyvän lainsäädännön uudistamista ajava järjestö 
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Indonesian urbanisoitumista kuvaava kehityskulku jossa kylät väestönkasvun myötä 
urbanisoituvat osaksi kaupunkirakennetta 

KTP - Kartu Tanda Penduduk   
identiteettikortti  

Kue Serabi  
erilaisilla täytteillä saatavissaa oleva paistettu kakkunen  

Larasita - Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah 
Kansallinen helppoon saavutettavuuteen perustuva maansertifiointiohjelma   

Massa Lepas   
”kelluva massa”, Presidentti Suharton aikainen kansaa koskeva doktriini 

Masyarakat Kecil  
köyhä väestönosa 

MBR - Masyarakat Berpenghasilan Rendah  
ihmiset joiden kuukausipalkka 800 000-2 500 000 rupiaa (67-208 euroa) 

Menpera  - Menterian Perumahan Rakyat 
Indonesian asuntoministeriö   



   
  
 

Mie Goreng  
paistettu nuudeli 

Nasi Goreng  
paistettu riisi 

Nganjuk 
lainata rahaa, ostaa luotolla (sundankieltä) 

Ojeg  
moottoripyörätaksi 

Pak  (Bapak) 
Herra, päivittäisessä käytössä oleva titteli miespuolisen henkilön nimen edessä  

Pancasila 
Indonesian kansallinen ideologia joka perustuu monoteismin, humanitarianismin, nationalismin, 
demokratian ja oikeudenmukaisuuden periaatteille 

Partai Demokrat 
Indonesian hallitseva puolue. Perustunut Pancasilan arvomaailmaan. Perustamisvuosi 2001.   

PAWANG - Paguyuban Warga Anti Penggusuran 
informaalisektorin toimijoiden ja asukkaiden häätöjä vastustava järjestö  

PDIP-P - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Indonesian kolmanneksi suurin puolue ja suurin oppositiopuolue, ”Indonesian demokraattinen 
taistelupuolue”. Ideologiana Pancasila. Perusettu vuonna 1998. 

Pedagang Keliling   
yleisnimitys kiertävästä kauppiaasta 

Pembebasan Lahan   
maan vapauttaminen uutta käyttötarkoitusta varten 

Pemukiman Kumuh   
Huonokuntoinen asuinalue, slummi, nimitys jota käytetään myös urbaaneista kampung alueista 

Peremajaan Kota  
kaupungin nuorentaminen  

Perumahan  
virallinen asuinalue 

PKL - Pedagang Kaki Lima  
kolmella pyörällä kulkevasta myyntikärrystä ja sen kahdella jalalla kulkevasta myyjästä 
muodostunut nimity ”viisijalkainen kauppias” 

PKS - Partai Keadilan Sejahtera  
Islamilaiselle demokratiakäsitykselle perustuva Indonesian neljänneksi suurin puolue. Perustettu 
vuonna 2002.  

PNPM Mandiri - Program Nasional Penganggulan Masyarakat   
Maailmanpankin rahoituksella toimiva köyhyydenvastainen ohjelma 

PNS - Pegawai Negeri Sipil  
valtion työntekijä 

Pos kemanan 
päivystävä vartiointipiste kampungilla  

Preman  
epävirallisen sektorin ”pahis” 

Program Seribu Tower  
vuonna 2004 laukaistu kansallinen ohjelma, jonka tavoitteena saada tuhat kerrostaloa 
rakennetuksi vuoteen 2011 mennessä 

PU - Kementerian Pekerjaan Umum 
Rakennusministeriö  
 



   
  
 

Putu  
kookoksesta, riisijauhosta ja tummasta sokerista valmistettu höyrytetty kakku 

REPELITA - Rencana Pembangunan Lima Tahun 
New Order -hallituksen viisivuotiskausittainen kansallinen kehitysohjelma 

Revitalisasi Kota  
kaupungin revitalisoiminen 

RT - Rukun Tetangga  
lähinaapurusto, Indonesian alueellisen hallintohierarkian alin taso, joka koostuu lähellä toisiaan 
asuvista kotitalouksista 

Rukun  
harmonia  

Rupia  
Indonesian rahayksikkö. Tutkimuksessa käytetty vaihtokurssi laskettu kenttätyöajalla vallineen 
keskimääräisen kurssin 1 euro - 12 000 rupiaa mukaan. 

Rusunami - Rumah Susun Sederhana Milik  
köyhille ja keskitulosille tarkoitettu omistuskerrostalo 

Rusunewa - Rumah Susun Sederhana Sewa 
köyhille tarkoitettu vuokrakerrostalo 

RW - Rukun Warga  
naapurusto, Indonesian alueellisen hallintohierarkian toiseksi alin taso, koostuu 1-10 RT:sta  

Sate  
lihavarras 

Semipermanen  
pitkäaikainen    

Sop Bakso  
lihapullakeitto  

Tanah Adat  
virallisten lakien ulkopuolella oleva perintömaa, joilla omat sääntönsä 

Tanah Negara  
valtion omistama maa 

TNI - Tentara Nasional Indonesia  
Indonesian kansallinen armeija 

Tonarigumi  
Japanilainen Toisen Maailmansodan aikaisen kansallisen mobilisaatio-ohjelman mukainen 
naapurustoyhdistys  

Tujuhbelasan  
Itsenäisyyspäiväjuhla  

Warung  
yleisnimitys pienelle ruokaa, juomaa ja muita päivittäistavaroita myyvälle kaupalle, kioskille tai 
ravintolalle 

Vihreä Vallankumous  
maanviljelyn teknistymiseen ja tehostumiseen johtava ohjattu kehitys  
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1 Johdanto 

Pejabat selalu rakus (”Valtaapitävät ovat aina ahneita”) totesi Pak Kuslan, yksi Tamansarin 

naapurustopäälliköistä kysellessäni hänen kokemuksiaan asuinalueensa kehityksestä, ja jatkoi, 

”Yhteiskunta ei tule muuttumaan paremmaksi, eikä köyhyys tule häviämään niin kauan kuin 

valtaapitävät keskittyvät omien etujensa ajamiseen köyhien kustannuksella.”  Tämän toteamuksen 

ympärille keskittyy kädessä olevan Indonesian kaupunkikehitystä ja demokratisoitumisprosessia 

tarkastelevan maisterintutkimukseni näkökulma. Indonesialaisen yhteiskunnan modernisoitumisesta 

ja siinä tapahtuneessa talouskasvusta huolimatta, köyhyys on ja pysyy yhtenä kuvaavimpana 

ominaisuutena tälle yhdelle maailman merkittävimmän kulttuurisen ja biologisen monimuotoi-

suuden valtiolle.  

 
Kiinnostukseni Indonesialaisen yhteiskunnan tutkimiseen lähti jo vuosia sitten, ensimmäisen 

Indonesian matkani seurauksena vuonna 2001. Monta Indonesian matkaa myöhemmin vuonna 2007 

päädyin viimein kansainvälisen opiskeluohjelman kautta ensimmäistä kertaa asumaan monimiljoo-

naiseen indonesialaiseen metropoliin. Tämä oli 2.5 miljoonan asukkaan Bandung, 43 miljoonan 

asukkaan Länsi-Jaavalla. Tämä oli hyvin opettavainen kokemus. Se avasi silmäni ennen epä-

miellyttävinä, likaisina ja turvattomina pitämieni indonesialaisten kaupunkien pinnan alaisiin 

tapahtumiin. Erityisesti valtava katukauppiaista, jätteenkerääjistä, kerjääjistä, parkkimikoista, 

katusoittajista ja muista vastaavista katujen työläisistä koostuva epävirallinen sektori herätti 

kiinnostukseni Indonesian kansan jokapäiväisen elämän taisteluja kohtaan. Tällöin pääsin myös ensi 

kertaa tekemään tuttavuutta indonesialaisille kaupungeille tyypillisten alempien yhteiskunta-

luokkien asuttamien kampung-alueiden kanssa, mistä ennen olin vain lukenut kiinnostavia 

tutkimuksia (mm. Jellinek 1991, Murray 1991).  

 

Ensimmäiset kosketukseni kampungien kanssa olivat vaihtelevat. Köyhänä opiskelijana minulla ei 

ollut aikomustakaan vuokrata kallista asuntoa varakkaiden asuntoalueelta, vaan päädyin asumaan 

kampungille. Toisaalta koin niiden avoimen sosiaalisen ilmapiirin ja elämäntavan erittäin 

miellyttävänä, mutta paikalliseen elämään sopeutuminen vei paljon aikaa ja vaati kärsivällisyyttä, 

sillä Suomen hiljaisuuteen ja epäsosiaalisuuteen tottuneena jatkuva sosiaalisuuden paine polttavassa 

kuumuudessa ja kaupungin meluisassa väestöpaineessa kävi toisinaan sietämättömäksi. Eläminen 

kampungilla avasi kuitenkin silmäni toisenlaiselle todellisuudelle, jota en ennen ollut osannut edes 

ajatella.  

 



  2 
  
 

Tutkimukseni alku oli ongelmakeskeinen ja liittyi olennaisesti omaan elämääni. Miten löytää oikea 

ratkaisu arkisiin ongelmiin ympäristössä joka ei tukenut Suomessa oppimiani jokapäiväisiä 

toimintamalleja? Akuutein niistä oli jätekysymys. Olin alussa täysin tietämätön miten toimia 

tuottamieni jätteiden kanssa, sillä kampungilla ei ollut lainkaan jäteastioita. Kaduilla kulkiessani 

puolestaan suututti nähdä ihmisten heittelevän roskiaan minne sattuu, sen sijaan että he olisivat 

huolehtineet ympäristönsä siisteydestä ja säilyttäneet roskia kunnes jäteastia tulisi vastaan.  

 

Kuukausien jälkeen ongelman luonteeseen perehdyttyäni, käsitinkin ettei kyse voi olla vain 

ihmisten välinpitämättömyydestä elinympäristöään kohtaan, vaikka siinä valossa jäteongelma 

haluttiinkin yleisesti kuvata. Tätä johtopäätöstä pidänkin alkuna tutkimukselleni kohti urbaanin 

Indonesian informaaleille malleille perustuvaa köyhien elämäntapaa.  

 

1.1 Tutkimustehtävät ja niiden taustoja 

Etnografisen tutkimukseni ensisijaisena tarkoituksena onkin Bandungin urbaanilla kampung-

alueella asuvien köyhien kokemusten ja heidän yhteiskunnallisen roolinsa esille tuominen 

kaupungin nykyisessä kehityksessä. Kentältä keräämieni havainnointi-, haastattelu- ja muun 

oheismateriaalin pohjalta kuvailen kampungin informaalia elämäntapaa, sekä siihen liittyvien 

arvosidonnaisten toimintamallien suhdetta viranomaisten ”köyhyyttä hävittävien” kehitysohjelmien 

mukanaan tuomiin uudistuksiin. Samalla pohdin köyhien marginalisoinnin poliittista ulottuvuutta 

sekä heissä piilevää yhteiskunnallisen muutoksen potentiaalia.  

 

Tutkimukseni kysymyksenasettelu lähestyykin kaupunkikehitystä urbaanin tilan politiikkana. 

Tarkastelen ensisijaisesti sitä miten urbaanin tilan virallista valtaa ja epävirallista elämänpolitiikkaa 

edustavien toimijoiden erilaiset käsitykset julkisesta tilasta ja demokratiasta kohtaavat 

kaupunkikehityksessä. Painopisteenä on asuminen ja siihen liittyvän elinympäristön erilaiset 

merkitykset. Lisäksi tarkastelen millaisia urbaanin tilan käyttöön liittyviä paikallisia ja globaaleja 

valtasuhteita kaupunkikehityksessä on havaittavissa.   

 
Koen tutkimukseni aihealueen olevan yhteiskunnallisesti tärkeä ja ajankohtainen. Indonesiassa, 

kuten myös monissa muissa Etelän maissa, kiihtyvä väestönkasvu, urbanisoituminen sekä 

globalisaatiokehitys muuttavat asukkaiden elämää merkittävällä tavalla. Talouskasvusta huolimatta 

köyhien ihmisten lukumäärä kasvaa, mikä edelleen syventää köyhyyteen liittyviä ongelmia, 

vaurauden sen sijaan kasautuessa yhä harvemmille. Vaikka köyhyyteen, epätasa-arvoistumiseen 

sekä kestämättömään kehitykseen pyritään aktiivisesti löytämään ratkaisua kansainvälisten 
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sopimusten yhteisillä pelisäännöillä, tuotetaan usein enemmän harmia kuin todellista hyötyä ja 

muutosta parempaan. Tämä hyvää tarkoittava kehitys ei tapahdukaan koskaan politiikan 

ulkopuolella. Huomaamattaan kehitys saattaa kääntyä niitä vastaan joita varten se on ensisijaisesti 

tarkoitettu. Nykyisen uusliberalistisen kehityspolitiikan suurimpia häviäjiä ovatkin juuri köyhät. 

Ilman ymmärrystä kehityksen poliittisista sidonnaisuuksista oikeudenmukaisempaa ja vauraampaa 

maailmaa on vaikea saada aikaan. 

 

Urbaanista elämäntavasta on tullut suuressa osassa maailmaa jo hallitseva elämäntapa. Sen 

merkittävästä kulttuurisesta heterogeenisyydestä huolimatta urbaanilla on voimakas yhden-

mukaistava leima. Ajatellaan että urbanisaatiolla on yksi väistämätön lineaarinen kehityssuunta, 

jonka eri vaiheisiin valtiot sijoittuvat. Kehityksen etunenästä taaksejääneillä köyhillä mailla on kova 

halu saavuttaa kärki jotta eivät jäisi kehityksestä jälkeen, pyrkien luomaan mahdollisimman 

edulliset olosuhteet maahansa houkutellakseen kansainvälisiä sijoittajia. Kehityksen etunenässä 

kulkevat vauraat maat puolestaan valitsevat strategisella politiikallaan köyhien maiden joukosta ne, 

joissa näkevät potentiaalisen lähteen jatkuvalle kasvulleen. 

 

Indonesian potentiaali huomattiin jo kauan sitten. Silti köyhyys on ja pysyy yhtenä indonesialaista 

yhteiskuntaa eniten määrittävänä piirteenä. Köyhien indonesialaisten perinteisiin nojaavaa 

elämäntapaa pidetäänkin takapajuisena, selittäen sillä maassa vallitsevaa köyhyyttä ja 

kehittymättömyyttä. Muutosta tilanteeseen haetaan erilaisista kansainvälisten tahojen rahoittamista 

kehitysohjelmista, joiden avulla Indonesian köyhä väestö halutaan saattaa uusille raiteille. Muutos 

ei kuitenkaan tapahdu vailla ongelmia, sillä ihmiset eivät välttämättä ole muutoksen tarpeesta, 

suunnasta sekä keinoista samaa mieltä. 

 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Johdantoluvun jälkeen kerron aiheeni taustasta ja sen teorianäkökulmasta. Tutkimusmetodia ja 

aineistonhankintaa käsittelevän luvun jälkeen seuraa varsinainen aineisto- ja analyysiosio. Näiden 

jälkeen lopetan tutkielman pohtien tutkimustuloksiani suhteessa laajempaan yhteiskunnalliseen 

kontekstiin. 

 

Tutkielman johdantoluku kertoi tutkimusaiheen ja näkökulman löytymisestä. Aihepiirin ohella 

esittelin tutkimustehtävät ja kerroin niiden taustoista. Samalla luku pohjusti tutkimuksen 

näkökulmaan johtaneita seikkoja perustellen sen yhteiskunnallista tarpeellisuutta.  
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Toisessa luvussa kerron perustietoa Indonesiasta johdatellen lukijan indonesialaisen yhteiskunnan 

historiaan sekä köyhyyden vaivaamaan nykytilaan. Yhteiskunnallisen murroksen ymmärtäminen ja 

siihen liittyvän poliittisen ilmapiirin muuttuminen entiseltä New Order -kaudelta nykyiselle 

reformaatiokaudelle antaa tutkimukselle raamit joissa sosiaalisen transformaation suuntaa voidaan 

tarkastella. Luvun lopussa esittelen aihetta aiemmin tutkineita tutkijoita sekä heidän kirjoittamaansa 

aihetta käsittelevää kirjallisuutta. 

 

Kolmannen luvun aiheena on antropologinen näkökulma ja sen merkitys kaupunkitutkimuksessa. 

Lähestymistapanani urbaaniin toimii luvussa esitelty tilan politiikka, josta esittelen erilaisia 

näkökulmaani vaikuttaneita teoriota. Kaupunkitilan spatiaalisuus ja sen tilallisten prosessien 

ymmärtäminen osana urbaania todellisuutta, muodostaa luvun tärkeimmän aspektin, missä 

jokapäiväisen elämän käytänteet, viralliset strategiat ja epäviralliset taktiikat käyvät jatkuvaa 

neuvottelua oikeuksistaan kaupunkitilaan. Tämän lisäksi esittelen erityisiä indonesialaisten 

kaupunkien spatiaalista muodostumista käsitteleviä teorioita.  

 

Neljännessä luvussa paneuden Indonesialaisten kaupunkien ja erityisesti tutkimukseni tapahtuma-

paikkana olevan Bandungin kaupunkikehitykseen. Huomion kohteena ovat erityisesti indonesia-

laisille kaupungeille ominaiset alaluokkien asuinalueet, kampungit. Tarkastelen niiden yhteis-

kunnallista asemaa, kehitystä ja niihin liittyvien merkitysten muutoksia historian eri aikakausina. 

Luvun lopussa tuon esille kampungalueiden yhteiskunnallista roolia reformaatioajan kaupunki-

kehityksessä, esitellen erilaisia kampungalueisiin yhdistettävissä olevia kaupunkikehityksellisiä 

diskursseja. 

 

Viides luku käsittelee etnografiaa tutkimusmetodina, kertoen tutkimuksen aineistosta ja sen 

hankkimisesta. Kerron tutkimusaiheen ja kentän löytämisestä sekä sille sijoittumisesta. Pohdin 

etnografiseen kenttätyöhön omalla kohdallani vaikuttaneita seikkoja, kuten sukupuolen ja oman 

tutkijapersoonani vaikutusta. Lopussa kerron kenttätyöaikana kohtaamistani vaikeuksista.  

 

Kuudes ja seitsemäs luku ovat tutkimuksen varsinaisia aineistokappaleita, käsitellen itse kenttätyötä 

ja sen löydöksiä edellisten teoria- ja metodikappaleiden valossa. Ensin esittelen kenttätyöni 

kohteen,  Tamansarin kampungalueen kuvaten sen informaalia elämäntapaa, sosiaalista organisoi-

tumista sekä spatiaalisia eroja ja suhteita. Tuon myös esille Tamansariin liitettyä yhteiskunnalista 

ongelmallisuutta selittäen sitä asukkaiden omista näkökulmista.  
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Seitsemäs luku käsittelee Tamansaria ja sen asukkaita Bandungin kaupunkikehityksen näyttämöllä, 

käsitellen kehitysprojektien vaikutuksia asukkaiden elämään. Tarkastelen luvussa myös kaupungin 

nuorentamishankkeisiin liittyvän vertikaalirakentamisen mahdollisuuksia asukkaiden elämänlaadun 

parantamisen kannalta sekä ihmisten voimaannuttamisen ajatukselle perustuvaa  kehitysajattelua 

sekä sen toteutumista. 

 

Kahdeksannessa luvussa kokoan yhteen Indonesiassa tapahtuvan urbanisaation suuntaviivoja, 

yhdistämällä niitä suurempaan globaalipoliittiseen maisemaan. Indonesian reformaatiokauden 

demokratisoitumiskehityksen voidaan katsoa olevan osa  nykyistä globalisaatioprosessia, joka 

muokkaa valtioiden ja kansalaisten välistä  suhdetta ennennäkemättömällä tavalla. Tästä neo-

liberaalista yhteiskuntaideologiasta käsin pohdin Indonesian kehityspolitiikkaa ja sen paikallisia 

ilmiasuja.  

 

Päätän tutkielmani arvioiden tutkimukseni tekoon liittynyttä oppimisprosessia sekä pohtien 

mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 
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2  Indonesia murroksessa 

Kaakkoisaasiassa päiväntasaajan molemmin puolin sijaitseva Indonesia on maailman neljänneksi 

väkirikkain valtio, jonka noin 240 miljoonaa asukasta ovat levittäytyneet maan 17 000 saarelle. 

Näistä suurimpia ja väkirikkaimpia ovat Sumatra, Kalimantan Borneolla, Sulawesi, Länsi-Papua 

sekä Jaava, jolla asuu yli 60% maan asukkaista. Indonesia on kuuluisa myös sadoista etnisistä 

ryhmistään kielineen, kulttuureineen ja uskomusjärjestelmineen. Maailman väkirikkaimpana 

muslimimaana Indonesia on nykyisin myös maailmanpoliittisesti tärkeässä strategisessa asemassa. 

Menneinä vuosikymmeninä sen yhteiskuntahistoriaa ovat leimanneet niin etniset- ja uskonnolliset 

konfliktit kuin Presidentti Suharton autoritaaripolitiikan veriset kommunistivainot. Myön noin 350 

vuotta kestänyt Hollannin koloniaalihallinto jätti syvät jäljet indonesialaiseen yhteiskuntaan. 

Indonesian historia onkin ollut paljolti jatkuvaa taistelua oikeuksista ja itsenäisyydestä, minkä jälkiä 

globaaleihin mittasuhteisiin yltävällä nykypolitiikalla pyritään voimakkaasti parantamaan. Selvää 

on ettei yhteiskunnallinen taistelu Indonesiassa ole kuitenkaan loppumassa. 

 

2.1 Köyhyyden maisemia 

Meidän käsityksemme Kaakkoisaasiasta rakentuvat yleensä kahden kuvan varaan, rikkaan ja 

köyhän. Taloustieteilijät ovat jo vuosikausien ajan ylistäneet Kaakkoisaasialaisten kansantalouksien 

hämmästyttävän nopeaa talouskasvua niin että niitä on alettu kutsumaan jopa aasian tiikereiksi (Ong 

2005, 83). Talouskasvun ohella ovat Kaakkoisaasialaiset valtiot myös kaupungistuneet ennen-

näkemätöntä vauhtia ja näin entiset agraarivaltiot ovat siirtyneet urbanisoituneiden maiden listalle.  

Yksi nopeimman talouskasvun kohteista on ollut juuri Indonesia. Maa siirtyi urbanisoituneiden 

maiden listalle aivan äskettäin, vuonna 2007, jolloin sen kaupungeissa elävän väestön laskettiin 

ylittävän 50 % rajan (UN 2007).  

 

Myös kansainväliset organisaatiot kuten Maailmanpankki, Yhdistyneet Kansakunnat sekä Aasian 

Kehityspankki kertovat kehityksen vuosikatsauksissaan köyhyyden vähentyneen ja elintason 

nousseen lähes kaikkialla Indonesiassa (The World Bank 2006, UNDP 2005, ADB 2008). Kun 

vuonna 1976 köyhiksi Indonesian väestöstä laskettiin yhteensä 40.1%, katsottiin luvun vuoteen 

1996 mennessä laskeneen jopa yli puoleen eli 17.5%. Pääsyynä köyhyyden vähentymiseen on 

pidetty talouskasvua, joka nousi ennätyslukemiinsa vuosina 1984-1996 (Suryahadi, Suryadarma, 

Sumarto 2006). Kaakkois-Aasiaa ja erityisesti Indonesiaa koetellut vuoden 1997 talouskriisi nosti 

köyhien lukumääräksi vuonna 2008 24.2% väestöstä, mistä se laski nykyiseen 14,1% vuonna 2009. 

Samalla köyhyys on keskittynyt ruraaleille alueille (Badan Pusat Statistik 2010). Ihmisten 
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köyhyyttä on kuitenkin vaikea mitata, ja myös mittareita köyhyyden laskemiseen on monia. 

Esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien Ympäristö Ohjelman (UNEP) mukaan vuonna 2003 

53.4% väestöstä eli vielä kansainvälisenä köyhyysrajana pidetyn 2 US dollarin päiväansioiden 

alapuolella (UNEP).  

 

Köyhyyden vähentymisestä huolimatta sen katsotaan olevan yhä Indonesian suurimpia 

yhteiskunnallisia ongelmia. Vaikka maan bruttokansantuote on kasvanut ja kaupungit modernisoi-

tuneet, ovat varallisuuserot ihmisten ja alueiden välillä entisestään kasvaneet. Vauraus on keskitty-

nyt suurimpiin kaupunkeihin ja vain suhteellisen pienelle osalle niiden väestöstä. Köyhyydellä on 

suora yhteys muun muassa ihmisoikeuksiin ja niiden toteutumiseen, sillä köyhyyskierteessä elävien 

ihmisten hyväksikäyttö on helppoa, näkyen muun muassa ihmiskaupan kasvavissa luvuissa sekä 

löydöksinä aasialaiasten tehdastyöläisten huonoista oloista ja alipalkkauksesta (Harrison & Scorse 

2005, Sukma 2008). Kaikkein selvimmin tämä köyhien ja rikkaiden välinen kuilu tulee esille 

kaupungeissa. Tyypillisiä ovat maisemat likaisen joen varrella sijaitsevista hökkelitaloista joiden 

taustalla korkeat ultramodernit lasiseinäiset pilvenpiirtäjät kohoavat tyylikkäinä lähes pilvien 

korkeudelle. Tämänkaltainen kehitys pyritään saamaan näyttämään oikeutetulta. Pilvenpiirtäjät 

kuvaavat uutta kehittyvän vetovoimaista länsimaistunutta modernia yhteiskuntaa, kun taas 

joenvarren perinteisistä rakennusmateriaaleista rakennetut talot kuvaavat takapajuista vanhaa ja 

vielä kehittymätöntä muistoa vanhasta talonpoikaisyhteiskunnasta, mikä pian on jäävä kehityksen 

jalkoihin. Kehityksen voittokulku vaikuttaa olevan näin kiistaton. Kehitys ei kuitenkaan ole 

yksiselitteistä. Pilvenpiirtäjissä työskentelevillä viranomaisilla ja varakkailla taloudellista ja 

poliittista valtaa kädessään pitävillä vaikuttaa kuitenkin olevan valta päättää siitä mitä heidän 

alapuolellaan olevalla ruohonjuuritasolla tapahtuu, kuten ketkä saavat pitää asuinpaikkansa sekä 

minkälainen asuin- ja elintapa on hyväksyttävää. Viime vuosikymmenten aikana asukkaita ja 

erilaisia perinteisiä kaduilla harjoitettavien ammattien edustajia ovatkin lisääntyvästi kohdanneet 

monenlaiset rajoitukset ja karkotukset. Toiminta luetaan osaksi kaupungin siivoamista ja 

kaunistamista, sillä katukauppiaiden sanotaan rikkovan kaupungin sääntöjä, pilaavan sen maisemaa 

sekä järjestystä. Tämän takia heidät halutaan pois katukuvasta.  

 

2.2 Väestönkasvu ja kaupunkikehitys 

Kaupunkikehitykselle on kuvaavaa vahva evolutionistinen näkemys kehityksen lineaarisesta ja 

eteenpäin kulkevasta suunnasta. Indonesiassa kaupunkikehitykseen on alusta asti vaikuttanut 

kuitenkin vahvasti myös sen oma yksilöllinen yhteiskunnallisiin oloihin sidottu kehityslinjansa..  
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Suurimpia murroskausia maan urbanisoitumisen suhteen olivat Indonesian vuonna 1945 tapahtunut 

itsenäistyminen sekä 1970- ja 1980-luvuilla tapahtunut nopea teollistuminen. Myös 1970-luvun 

Vihreä Vallankumous ajoi toimeentulonsa menettäneitä maatyöläisiä sankoin joukoin kaupunkeihin 

uusien toimeentulomahdollisuuksien perässä (Critchfield 1973).  

 

Väestönkasvulle ja kaupungistumiselle ei näy loppua, vaan kaupunkien odotetaan kasvavan 

entisestään. Vuonna 2050 on Indonesian urbanisoitumisasteen arvioitu nousevan 79.4 %, mikä on 

enemmän kuin monissa läntisissä maissa tällä hetkellä (UN 2008). Nykypäivään asti jatkuneen 

hallitsemattoman kaupunkikehityksen ei kuitenkaan katsota voivan enää jatkua. Tilanteeseen 

haetaan muutosta, sillä kaupunkien pinta-ala uhkaa loppua. Tällä hetkellä kaupunkien nopeimmin 

kasvavia alueita ovatkin niiden reuna-alueet. Hallitsemattomasta kaupunkikehityksestä erinomainen 

esimerkki on Indonesian pääkaupunki Jakarta, muodostaen lähiseutuineen yhteensä noin 26 

miljoonan (Jakarta Globe 20.9.2010) asukkaan konurbaation jota kutsutaan nyt nimellä Jabodetabek 

(Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi). Urbanisaatiosta huolimatta maaseutu muodostaa 

edelleen Indonesian noin 240 miljoonaisen väestön selkärangan. Kaupungissa asuvat ylläpitävät yhä 

läheiset suhteet maaseudulla (kampung) asuviin sukulaisiin vieraillen heidän luonaan säännöllisesti. 

Kampung ei tarkoita ainoastaan maaseutua vaan myös vielä osittain ruraalin luonteensa säilyttäneitä 

alemman väestöluokan asuttamia asuinalueita, jotka leviävät silmänkantamattomiin kaikissa 

Indonesian kaupungeissa. Urbanisoitumisen edetessä näistä kansankoteina toimivista kampungeista 

on kuitenkin tullut este kaupunkien modernisoitumiselle. 

 
Indonesiassa kampungalueiden karkotuksia vastustavan yhdistyksen PAWANG (Paguyuban Warga 

Anti-Penggusuran) mukaan, ainoastaan vuosina 2001-2003 oli pääkaupunki Jakartassa yhteensä 86 

kampungaluetta koskevaa karkotusta, jonka lisäksi olivat erikseen katukauppiaiden (PKL - 

Pedagang Kaki Lima) polkupyörätaksikuskien (becak) karkotukset. Asuntoalueita kohdanneiden 

karkotusten seurauksena yhteensä 18 500 taloa tuhottiin ja yhteensä noin 90 000 ihmistä menetti 

kotinsa. Mukana oli myös 20 mielenosoituksissa kuollutta ja 112 haavoittunutta. Järjestön mukaan 

ennen vuoden 1998 talouskriisiä ja Presidentti Suharton vallastaluopumista olivat vuosittaiset 

karkotusluvut tätäkin suuremmat (Tim PAWANG 2005, 876-877). Kenttätyöni aikana huhtikuussa 

2010 vastaavanlaisia uutisia kuului Jakartasta jälleen.  Verisiä ja hyvin väkivaltaisia yhteenottoja 

tapahtui kuuluisan Tanjung Priokin satama-alueen läheisyydessä  sijaitsevan hautausmaan 

ympärillä. Jakartan viranomaiset halusivat rakentaa tämän vuonna 1756 perustetun historiallisena 

pyhiinvaelluskohteenakin pidetyn hautausmaan kohdalle ostoskeskuksen ja yhdistää sen samalla 

osaksi moottoritieverkostoa. Alueella ja sen läheisyydessä asuvilla paikallisilla sekä monilla 



  9 
  
 

hautausmaalle haudatun uskonnollisen pyhimyksen seuraajilla oli asiasta kuitenkin toisenlainen 

kanta. Seurasi päivien veriset yhteenotot jossa autoja poltettiin, pommeja heiteltiin ja ammuttiin. 

Kansa sai kuitenkin lopulta haluamansa ja suunnitelmien eteenpäin vieminen keskeytettiin, ainakin 

toistaiseksi. Tämä ei suinkaan ollut ainoa tapaus keväällä 2010, mutta väkivaltaisuutensa ja 

uskonnollisten elementtiensä ansiosta se herätti suurta huomiota julkisuudessa. Tapaukset osoittavat 

kehityksen kääntöpuolen. Kehityksellä on aina sekä hyötyjänsä että häviäjänsä, eikä se suinkaan 

tapahdu poliittisten prosessien ulkopuolella.   

 

2.3 Yhteiskunnallinen muutos  

Indonesiassa meneillään oleva yhteiskunnallinen reformaatio Presidentti Suharton vuonna 1998 

tapahtuneen vallasta luopumisen jälkeen on puhuttanut tutkijoita viime vuosina. Erityishuomion 

kohteena on ollut kysymys demokratiasta ja sen suhteesta Indonesian kehitykseen. Presidentti 

Suharton kaudella vuosina 1965-1998 ei kansalla ollut minkäänlaista mahdollisuutta nykyiseen, 

demokratian kulmakivenä olevaan sananvapauteen. Presidentti Suharton vetämän autoritaarisen ja 

armeijan tukeman New Order -politiikan vuosina kansallisen vakauden ylläpitäminen oli 

yhteiskuntapolitiikan ylin pyrkimys ja sitä ylläpidettiin voimatoimin keinoja kaihtamatta. Ulkoisen 

tasapainon avulla oli politiikan tavoitteena houkutella maahan ulkomaalaista sijoituspääomaa jolla 

taata vakaa talouskasvu sekä valtion kehittyminen. Suharton kaudella Indonesian talous kasvoikin 

ennennäkemättömän nopeasti ja maa silminnähden vaurastui ulkomaisten sijoitusten virratessa 

maahan. Maan vuosittainen talouskasvu ja markkinat olivat tällöin Kaakkoisaasian kärjessä. 

Suharton valtakaudella kehitys keskittyi pääkaupunkiin Jakartaan. Siitä haluttiin rakentaa 

kansainvälistä modernia megalopolia joka toimisi kehityksen symbolina niin koko Indonesian 

kansalle kuin koko maailmalle (Antlöv 1995, 34-35). Vasta Presidentti Suharton joutuessa 

luopumaan vallastaan syvän talouskriisin seurauksena vuonna 1998, paljastui nopean kehityksen 

selkäpuoli maailmalle. Indonesian yhteiskunnallinen vakaus oli perustunut pelkoon perustuvaan 

repressioon. Voimakeinojen ja armeijan tuella kansa oli saatu noudattamaan New Order -politiikan 

alistavia käytäntöjä. Suharton tavoitteena oli ollut tehdä kansasta helposti ohjailtavissa olevaa ja 

liikuteltavaa massaa (massa lepas), jolla ei ollut oikeutta ottaa osaa poliittiseen päätöksentekoon 

(Antlöv 1995, 36-37). Hallituksen vastustaminen oli loukkaus Indonesian valtionideologiaa 

Pancasilaa sekä siihen perustuvaa maan perustuslakia kohtaan, mitä ei voinut jättää rankaisematta. 

Näin kansan oli myönnyttävä valtion tahtoon ja oltava hiljaa (em). Etniset levottomuudet, 

itsenäisyystaistelut kuten myös kaupunkikehityksen seurauksena tapahtuvat 

ihmisoikeusloukkaukset pidettiin armeijan tiukan valvonnan avulla ulkomaailmalta piilossa.  
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Kuluvalla reformaatiokaudella alkanut vapautuminen ja demokratisoituminen ovat vihdoinkin 

kasvattaneet kansan oikeuksia poliittiseen osallistumiseen, päätöksentekoon ja sananvapauteen. 

Käytännössä tilanne on kuitenkin vielä kaukana ideaalista. Reformaatiokaudella maan sisäiset 

konfliktit ja ihmisoikeusloukkaukset ovat päässeet päivänvaloon ja saaneet myös kansainvälistä 

huomiota, kaupunkien sisäisten konfliktien sen sijaan pysyessä yhä vain kansallisen uutisoinnin 

kohteena. Yhteiskunnallisen vapautumisen ja kansalaisoikeuksien vahvistumisen myötä myös 

kansainvälinen kontrolli Indonesiassa on lisääntynyt. Tämä on merkinnyt Indonesian yhä 

kiinteämpää suhdetta kansainvälisiin toimijoihin ja osaksi maailmanlaajuista globalisaatiokehitystä. 

Sen seurauksena Indonesian kansallinen riippumattomuus on kärsinyt ja samalla sen poliittinen 

tilanne ja talouselämä ovat tulleet entistä kiinteämmäksi osaksi kansainvälistä vertailua. Kehityksen 

vauhdissa pysyminen onkin tullut maan imagosta huolehtiville viranomaisille ensiarvoisen tärkeäksi 

asiaksi.  Takapajuisuudesta halutaan eroon hinnalla millä hyvänsä.  

 

Kehittymättömyyden ja köyhyyden katsotaan yleisesti kulkevan käsi kädessä. Kansainvälisten 

organisaatioiden kehitysraportteja lukemalla käy mielestäni selväksi että köyhyyden vastaisesta 

taistelusta on tullut suoranainen globaali ideologia. Köyhyyden hävittämiseen pyritään aktiivisesti 

monien erilaisten kehitysohjelmien avulla kaikkialla kehitysmaissa. Niistä useimmat ovat 

keskittyneet infrastruktuurin rakentamista ja taloudellisten ansiomahdollisuuksien parantamista 

ajaviin hankkeisiin. Vastaavanlaisten tavoitteiden ensisijaisuus näkyy selvästi myös Indonesian 

valtion ja aluehallinnon ajaman kehityksen suunnassa, mikä vahvasti ajaa niin vastuunottoa kuin 

alueiden välisen kilpailun lisääntymistä. 

 

Vaikka Suharton valtakauden loppu merkitsi monille yhteiskunnallista voittoa ja orjuuden 

päättymistä, kaipaavat ihmiset Ikrar Nusa Bhaktin (2003) mukaan takaisin Suharton aikaa. Tällöin 

kansallinen turvallisuustilanne oli parempi, päivittäistavaroiden hinnat edullisemmat eikä 

työttömyyttä juuri ollut (Ikrar Nusa Bhakti 2003, 196).  Omat kenttätyöhavaintoni vahvistavat 

tilanteen. Omalla asuinalueellani kuulin naapurieni usein mainitsevan asiasta heidän selvästi 

pitäessä vanhaa Suharton aikaa nykyistä parempana. Ajan ankaruudesta huolimatta elämä oli 

järjestelmällisempää ja varmempaa, eikä päivittäinen elämä ollut sellaista kädestä suuhun -elämistä 

kuin nykyään. Kertomusten mukaan kansallinen yhtenäisyys ja ihmisten välinen yhteisöllisyys 

voivat tällöin huomattavasti nykyistä paremmin. Reformaatiokaudella tapahtuneen poliittisen 

vapautumisen seurauksena esimerkiksi uusia puolueita ilmestyy lähes päivittäin. Poliittinen 

vapautuminen onkin merkinnyt ihmisten välisten kiistojen ja erimielisyyksien yleistymistä, mikä on 
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vähentänyt ihmisten välistä luottamusta. Indonesialaisen yhteiskunnan länsimaistuminen puolestaan 

vierottaa varsinkin vanhempien ihmisten mielestä nuorison perinteistä ja pyhinä pidetyistä 

uskonnollisista arvoista ja periaatteista.  

 

Korruptio on sen sijaan pysynyt. Vuodesta 2004 lähtien Indonesia presidenttinä toiminut Susilo 

Bambang Yuodhoyono on laukaissut korruption vastaisia kampanjoita jotka ovat auttaneet 

paljastamaan monia viranomaisten harjoittamia korruptiotapauksia. Yhteiskunnalliset käytänteet 

ovatkin reformaation seurauksena demokratisoituneet, mutta vanhoja toimintamalleja on siitä 

huolimatta hyvin vaikea pyyhkiä pois, ja niin myös nykyinen valtionjohto on ollut vahvojen 

korruptioepäilyjen alaisena, huippuna vuoden 2009 Century Bank -skandaali (Luebke 2010, 81-85).  

 

2.4 Reformaatio ja demokratia 

Yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista reformaatiokaudella on ollut Indonesian 

valtionhallinnon muuttuminen entisestä New Orderin keskittyneestä autoritarismista nykyiseen 

hajautettuun demokraattiseen hallintotapaan. Kun ennen kaikki julkinen päätöksenteko tapahtui 

Jakartassa sijainneesta Presidentti Suharton johtamasta keskushallinnosta käsin, on vastuu julkisesta 

päätöksenteosta nykyään pääosin aluehallinoilla (DPRD – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).  

 

Muutoksen avulla on pyritty tavoittelemaan oikeudenmukaisemmin ja tasaisemmin tapahtuvaa 

kansallista kehitystä sekä korruptoituneiden hallintokäytänteiden vähentämistä. Näiden 

tapahtuminen on silti kiistanalaista. Vedi R. Hadiz (2008) sanookin desentralisaation lisänneen 

paikallistason johtajien merkitystä, mikä on puolestaan vahvistanut kansallista holhousjärjestelmää 

kun kilpailu oikeuksista resursseihin on kasvanut. Tämä on antanut yhä useammille mahdollisuuden 

korruption harjoittamiseen (Hadiz 2008,7). Bandungin spatiaalisuunnittelua tutkineen Gustaaf 

Reerinkin (2009) mukaan poliittisen reformin seurauksena politiikkaan pääseminen on tullut 

halukkaille myös entistä kalliimmaksi poliittisen kannatuksen saamisen kallistuessa entisestään 

(Reerink 2009).  

 

Kehitysohjelmat ovat Tanya Murray Lin mukaan Indonesiassa edenneet hyvin paljon 

Maailmanpankin kilpailua, vastuunottoa ja osallistamista ajavan ideologian mukaisesti. Ohjelmien 

päätavoitteena on ollut sosiaalisten suhteiden uudelleen järjestäminen yhteiskunnassa (Murray Li 

2007, 230). Kehityksen tarvetta on perusteltu Indonesian tarpeella nousta jaloillensa sen pitkän 

kolonialismin aikaisen repression sekä Suharton 32 vuotta kestäneen autoritaarihallinnon jälkeen. 
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Varsinkin köyhien ja pienten ihmisten haavoittuvuus on Murrayn mukaan noussut 

kehitysdiskurssissa parrasvaloihin. Kehityksen sanotaan tapahtuvan usein juuri köyhien ja 

voimattomien elämänlaadun sekä kansallisen hyvinvoinnin edistämisen nimissä (em). Tässä 

puheessa yhteisön ja sen vahvistamisen merkitys on noussut avainasemaan. Yhteisön rakentamista 

ja vastuullistamista on pyritty ajamaan muun muassa yhteisöjen kilpailuttamisella, josta onkin tullut 

monien kehitysohjelmien tunnusomainen piirre. Murray Lin (2007) mukaan kehitysorganisaatiot 

näkivät Suharton New Order hallinnon vaurioittaneen syvästi indonesialaista kansalaisyhteiskuntaa 

ja varsinkin sen alkuperäiseen yhteisöllisyyteen perustuvia kyliä. Siten kansainväliset 

kehitysohjelmat ja avustukset ovatkin New Orderin jälkeisellä ajalla keskittyneet voimakkaasti 

siviiliyhteiskunnan vahvistamiseen ja sen yhteisöllisyyden ja omavaraisuuden palauttamiseen 

(Murray Li 2007, 19). 

 

Kaupunkikehityksessä desentralisaation vaikutukset ovat näkyneet selvästi. Ennen lähes kaikkien 

pääomavirtojen ja sijoitusten virratessa pääkaupunki Jakartaan ovat alueet nyt alkaneet kilpailemaan 

niistä keskenään. Aluehallinnoilla on nyt vastuu alueidensa kehittämisestä ja sijoitusten 

houkuttelusta alueelleen. Tähän on pyritty vaikuttamaan muun muassa alueiden ja kaupunkien 

imagon rakentamisella sekä hallintokäytänteiden uudistamisella. Esimerkiksi tutkimuksen 

kohdekaupunkina olevan Bandungin imagoa on rakennettu pitämällä silmällä sen kulttuuri-

historiallista menneisyyttä ”Jaavan Pariisina” (Paris van Java) ja ”Kukkien Kaupunkina” (Kota 

Bunga). Siirtomaahallinon aikana rakennettua Bandungia on pyritty kehittämään länsimaiseen 

suuntaan ikäänkuin ei siirtomaavuosien ja uuden lupaavan modernin tulevaisuuden välissä olisi 

tapahtunut mitään merkittävää. Nyt Bandugista halutaan rakentaa ”Palveluiden Kaupunkia”. 

Reerink (2009) kertookin uusien rakennuslupien saannin helpottuneen kaupungissa viime vuosien 

aikana merkittävästi. Maanomistussuhteiden muuttumisen, kaavoituksen ja lisääntyneen 

rakentamisen seurauksena on maan arvo kasvanut huomattavasti. Palvelut ovat moninkertaistuneet 

ja kaupallistuneet mikä on auttanut kasvattamaan verotulojen määrää entisestään. Reerinkin mukaan 

eräiden toimialojen voitot ovatkin kasvaneen jopa 900% vuosien 1997 ja 2006 välisenä aikana 

(Reerink 2009).  

 

Myös globaalina trendinä oleva environmentalismi kaupunkisuunnittelussa on kasvanut kun 

ympäristöhuolesta on tullut kehitystä voimakkaasti ohjaava diskurssi.  Reformaatiokauden aikana 

tätä on edesauttanut Indonesian liberalisoituminen länsimaisten vaikutusten levittäytyessä 

estottomasti maahan. Yrjö Hailan & Pekka Jokisen (2001) mukaan ympäristöhuoleen perustuva 

Kestävä Kehitys onkin osa poliittista strategiaa, perustuen ajatukseen jonka mukaan ympäristö-
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ongelmat ovat hallinnassa. Kestävän Kehityksen ideologia tukeekin hyvin demokratian ja yhteis-

kunnallisen oikeudenmukaisuuden tapaisten normatiivisten ihanteiden tavoittelemista (Haila & 

Jokinen 2001, 64-65). Indonesian kaupunkisuunnittelussa Kestävän Kehityksen mukaisen 

environmentalismin voimistuminen on näkynyt muun muassa monissa ympäristön tilan paranta-

mista tavoittelevissa ohjelmissa jotka ovat liittyneet esimerkiksi jätehuollon kehittämiseen, puiden 

ja kukkien istuttamiseen sekä jokien siistimiseen.  

 

Suharton vallan murenemista seuranneeseessa yhteiskunnallisessa demokratisoitumiskehityksessä 

korostuvat voimakkaasti globaalin kehityspolitiikan ajama, Kestävälle Kehitykselle perustuva 

eliittien ajama jatkuva talouskasvu sekä toisaalta Indonesialaisen yhteiskunnan perinteisille 

sosiaalisille arvoille perustuva elämänpolitiikka josta varsinkin suuri köyhä väestönosa ammentaa 

voimavaransa.  

 

2.5 Aikaisempi tutkimus 

Indonesian urbaaneista kampungeista on tehty jonkin verran aiempaa tutkimusta. Löytämäni 

indonesialainen aihetta käsitellyt tutkimus keskittyy lähinnä johtamistieteiden ja 

ympäristöteknologian alaan liittyneisiin opinnäytetöihin, joiden näkökulma lähes poikkeuksetta 

keskittyy kampungalueiden näkemiseen yhteiskunnallisena ongelmana. Sen sijaan kansainvälinen 

tutkimus aiheesta on poikkeuksetta antropologista, mutta vielä vähäistä ja myös suhteellisen 

vanhaa. Löytämistäni tutkimuksista pääosa oli tehty ennen nykyisen reformaatiokauden alkua 1980-

luvulla ja 1990-luvun alussa. Uudelle päivitetylle tutkimukselle aiheesta on siten selvää tarvetta.  

 

Antropologisista tutkimuksista lähimpänä omaa tutkimusasetelmaani oli Lea Jellinekin (1991) 

tutkimus ”The Wheel of Fortune”. Se kertoi köyhän, viimeisen Jakartan keskusta-alueen kampungin 

Kebon Kacangin synnyn, kukoistuksen ja kohtalon päivistä 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä 1980-

luvulle. Jellinekin tutkimus oli merkittävä, sillä tutkimuksen kampung oli ensimmäinen ”urbaanin 

nuorentamishankkeen” kohde Indonesiassa. Se oli malli, josta piti tulla  esimerkki Indonesian 

kaupunkikehityksen modernille tulevaisuudelle. Tutkimus paljastaa elävästi vuosikymmenten 

aikaisen yhteiskunnallisen muutoksen tuottaman todellisuuden ja sen seuraukset ruohonjuuritason 

elämään.   

 

Varsinaisena innoitukseni lähteenä indonesialaisia kampung alueita kohtaan oli Alison Murrayn 

(1991) teos ”No Money, No Honey”. Se on tutkimus urbaanin kylän, ”Kampung Mangarain”, 
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jokapäiväisestä elämästä keskittyen erityisesti katukaupustelulla ja prostituutiolla toimeentulonsa 

saavien naisten elämäntarinoihin. Samalla tutkimus kuvaa elävän yksityiskohtaisesti kampungin 

sosiaalista todellisuutta, sen ilmapiiriä ja sosiaalisten suhteiden rakentumista. Murrayn tutkimuk-

sessa ainutlaatuista on sen radikaalisuus. Siinä köyhinä ja hyväksikäytettyinä nähdyt prostituoidut 

näyttäytyvätkin miehisestä vallasta vapaina olevina oman elämänsä valtiaina joiden elämästä ei 

puutu anarkiaa. 

 

John Sullivanin “Kampung and State”, kertoo valtion roolista ja vaikutuksesta urbaanin kampung    

-yhteisön kehitykseen. Hänen mukaansa traditionaalisille arvoille perustuvan valtion ideologian, 

Pancasilan säilyttäminen yhteiskuntajärjestyksen perustana hyödyttää selkeästi myös Indonesian 

valtiota, joka näin menettelemällä voi samalla vahvistaa valtaansa kampungalueiden 

naapuriyhteisöjen keskuudessa. Sullivanin tutkimuksessa kampung esittääkin urbaania varianttia 

sosiaalisesta, perinteisen yhteistyön ideaalille perustuvasta organisaatiomallista (gotong royong), 

jota valtion valtakoneisto Sullivanin mukaan Suharton kaudella aktiivisesti hyödynsi osana oman 

valtansa legitimoimista ruohonjuuritasolla. 

 

Indraswari (2006) paneutuu kampungin elämäntapaan lukemistani tutkimuksista kaikkein 

yksityiskohtaisimmin, naisten roolista ja heidän pyörittämästään myyntitoiminnasta urbaaneilla 

kampungalueilla kertovassa väitöskirjassaan “Women and Warung in an Urban Kampung”. Hänen 

tutkimuskohteenaan on Bandungin Cicadasin kampungalueen pienyrittäjyys sekä erityisesti naisten 

kotoa käsin pyörittämä pieninimuotoinen, päivittäistavaroiden ja välipalojen myynti ja sen 

sosiaaliset merkitykset. Tutkimuksen keskiössä onkin kampungalueille ominainen, pienten 

herkkujen kuluttamiseen perustuva jajan-kulttuuri kampungin päivittäisen elämän ytimenä. 

Indrawatin tutkimus avasi tärkeän näkökulman myös kulttuurisen kuluttamisen merkityksiin ja 

siihen miten asukkaat elämäntapansa kautta muokkaavat elinympäristöään kulutustottumustensa 

mukaisesti.   

 

Tutkimus, joka liittyy kampungalueiden tarkasteluun niiden urbaanissa kontekstissaan, on sen 

sijaan kampungalueiden sosiaalista organisoitumista käsittelevää tutkimusta tuoreempaa. Yksi 

Indonesian kaupunkitutkimuksen uranuurtajista on Peter Nas. Hänen kiinnostuksensa indonesia-

laisten kaupunkien fyysistä ja sosiaalista kehitystä kohtaan, kuten teos ”Indonesian City” (1986) 

sekä urbaanista symboliikasta kertova teos ”Urban Symbolism” (1993), oli merkittävällä sijalla 

perehtyessäni indonesialaisten kaupunkien elämään. Nas käsittelee usein unohdettuja näkökulmia 

kaupunkeihin, kuten niiden symbolista ja rituaalista rakennetta joiden varaan urbaani elämä on 
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rakentunut. Nas antaa kiinnostavia näkökulmia siihen, miten julkispoliittista tilaa luodaan 

kaupunkeihin kullekin aikakaudelle ominaisen yhteiskunnallisia valtasuhteita heijastavan 

rakentamistavan ja arkkitehtuurin välityksellä. Nasin näkökulmasta indonesialaisten kaupunkien 

urbaani tila ei ole vailla jatkuvaa kamppailua yhteiskunnallisten suhteiden tuottamisesta ja 

legitimoinnista, vaan se on jatkuvan poliittisen prosessin tuote.  

 

Indonesialaisista urbaanitutkijoista tutkimukseni kannalta merkittävin tutkija on Deden Rukmana. 

Hän on perehtynyt Indonesian pääkaupungin Jakartan urbaaneihin ilmiöihin, kuten köyhyyteen ja 

asumiseen liittyviin ongelmiin. Hyväksi tiedonlähteeksi osoittautui Rukmanan julkaisema nettiblogi 

”Indonesian Urban Studies”, missä hän tuo esille ajankohtaisia urbaaneja ilmiöitä indonesialaisista 

kaupungeista sekä niiden kehitykseen ja suunnitteluun liittyvästä politiikasta. Varsinkin Rukmanan 

kirjoitukset indonesialaisten kaupunkien viheralueiden ja infrastruktuurihankkeiden rakentamis-

politiikasta avasivat hyvin näkökulmia viranomaisten vallankäyttöön ja kampungalueiden 

asukkaiden karkottamiseen liittyvään problematiikkaan. 

 

Hollantilainen Gustaaf Reerink ja indonesialainen Tristam Moeliono edustavat nuorimpia 

löytämiäni nykytutkijoita. Heistä molemmat ovat meneillään olevissa väitöskirjatutkimuksissaan 

keskittyneet tarkastelemaan omankin kohdekaupunkini Bandungin kaupunkikehityksen takana 

olevaa politiikkaa. Moelionon tutkimus ”The Right to Housing, Local Autonomy and Land 

Administration”, käsittelee spatiaalista suunnittelua ja siihen liittyvien käytänteiden toiminta-

linjauksia Bandungissa. Hän haluaa osoittaa esimerkiksi miten taloudelliset tekijät ajavat helposti 

ympäristöllisten asioiden edelle uusien asuinalueiden suunnittelussa. Gustaaf Reerinkin 

tutkimuskohteena on Bandungin köyhiä kampungalueita koskevaan maanomistukseen liittyvät 

ongelmat. Häntä kiinnostavat Indonesian nykyisen reformaatiokauden aikaisen desentrali-

saatiopolitiikan vaikutukset Bandungin kaupungin nykyiseen spatiaaliseen suunnitteluun. 

Molempien tutkimusten löydökset osoittavat että tämän hetkinen kaupunkikehitys Indonesiassa, 

tapahtuu varakkaan eliitin ehdoilla ympäristö- ja sosiaalisten asioiden jäädessä toissijaisiksi.  
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3 Urbaani tila antropologisessa kaupunkitutkimuksessa  

Tutkimukseni kuuluu antropologisen kaupunkitutkimuksen tieteenhaaraan. Sen katsotaan syntyneen 

1960-luvun puolivälissä kaikkialla nopeasti kiihtyneen kaupungistumisen seurauksena. Edwin 

Eames & Judith Goode (1977) määrittelevätkin sen teollistuneen kaupunkiyhteiskunnan 

tutkimiseksi (Eames & Goode 1977, 68). Tieteenalan perustajana pidetään heidän mukaansa Robert 

Redfieldiä sekä hänen 1940-luvulla tekemiään tutkimuksia kaupungistumisen vaikutuksista 

talonpoikaisyhteisöjen sopeutumiseen elämään kaupunkiympäristössä. Antropologian perinteisiä 

tutkimuskohteita ovatkin kaupungeissa olleet niiden vähemmistöryhmien asema sekä köyhyys 

(Eames & Goode 1977, 9). Antropologian anti kaupunkitutkimukselle on merkittävä, sillä se tarjoaa 

mahdollisuuden tarkastella sitä mitä usein sekasortoisten kaupunkien fyysisen pinnan alla tapahtuu. 

Eames & Goode (1977) sanovat informaalin, kaupungin alakulttuurisen, virallisille organisaatioille 

vastaisen rakenteen hahmottamisen olevankin antropologisen kaupunkitutkimuksen keskeisimpiä 

tavoitteita. Tässä on heidän mukaansa kyse selvästä jatkumosta antropologian perinteisestä 

tutkimuskohteesta eli traditionaalisten ja primitiivisten yhteiskuntien tutkimuksesta tähän päivään 

(Eames & Goode 1977, 65-66). Nykyään tämänkaltaiseen, yhteiskuntien sijoittamiseen lineaariselle 

aikajanalle sen sijaan suhtaudutaan varsin kriittisesti ja antropologiselle kaupunkitutkimukselle 

onkin sen sijaan kuvaavaa nykyiseen yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvä vahva 

ongelmakeskeisyys. Indonesian heterogeenisessä, toisaalta modernin länsimaistuneessa, mutta 

toisaalta monin paikoin perinteiseen maanviljelykulttuurin paikallisiin uskomusjärjestelmiin ja 

paikallisiin perinteisiin (adat) perustuvassa yhteiskunnassa, kaupunkiantropologinen tutkimus on 

mielestäni hyvin perusteltua ja sille on selvää tarvetta. 

 

3.1 Kulttuurirelativismi ja erojen tekeminen  

Ymmärrän antropologiselle tutkimukselle ominaisen etnografisen tutkimusmenetelmän tavoitteena 

olevan mahdollisimman totuudenmukaisen tulkinnan aikaansaaminen tutkittavan kohteen tai ilmiön 

sosiaalisesta ilmiasusta. Tieteenalan yhtenä keskeisempänä tavoitteena oleva kulttuurirelativismi eli 

paremmuus- ja kehityshierarkioiden välttäminen pyrkii takaamaan tutkittavan ilmiön esittelyn 

omassa sosiaalisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. Kultuurrirelativistinen näkökulma on 

herättänyt keskustelua myös urbaanin määrittelemisestä. Jo vuonna 1968 Philip Hauser esitti 

sosiaalitieteellisen urbaanitutkimuksen kuuluisan uranuurtajan, chicagolaisen koulukunnan jolle 

urbaanitutkimus paljolti perustuu, noudattavan määritelmissään voimakasta länsimaista 

etnosentrismiä (Hauser 1968, 93-97). Asian ottaa esille myös Fran Tonkiss (2005), joka kritisoi tätä 

chicagolaisen koulukunnan sosiaaliekologista lähestymistapaa (Tonkiss 2005, 8). Lännen 
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ulkopuolisissa maissa kaupunki halutaan yleisesti nähdä edistyksen ja kehityksen kehtona jossa 

yhteiskunnallinen muutos ensisijaisesti synnytetään. Nykyään kriittisesti suuntautuneet 

sosiaalitieteilijät Tonkissin (2005) mukaan kuitenkin tunnistavat tämän modernin kaupunki-

tutkimuksen heikkouden, hyväksyen idean siitä etteivät kaupungit ole suoraviivaisesti 

modernisaation ja kehityksen keskuksia (em.). Manuel Castells (1992) puhuukin dualistisesta 

kaupungista, jossa kolmas maailma ja ensimmäinen maailma esiintyvät yhdessä (Castells 1992).  

Omasta mielestäni tällainen maailmojen numerointi ei kuitenkaan auta poistamaan kehitykseen 

liitettyjä arvohierarkioita. Asianmukaisempaa olisi sen sijaan maailmojen tarkastelu niiden omassa 

kulttuurisessa kontekstissaan vailla vertailukohteita.   

 

Ymmärrän antropologian holistisen lähestymistapansa ansiosta selittävän tutkittavan ilmiön 

yhteiskunnallista sitoutuneisuutta muita tieteenaloja laajemmin. Urbaanin tutkimuksessa kohteen 

heterogeenisyys on kuitenkin erittäin haastavaa, sillä kaupungeissa tutkimuksen kohde on 

erottamaton osa jatkuvassa liikkeessä olevaa urbaania kenttää. Antropologian holistinen 

katsantotapa ei kuitenkaan tarkoita että se pystyisi kerralla avaamaan ikkunoita koko kaupunkiin, 

vaan ennemmin siinä on kyse siitä että yksittäistapauksia tutkivalla tutkimustavalla on mahdollista 

saavuttaa syvempi ymmärrys tutkimuskohteesta ja sen yhteiskunnallisesta asemasta. Urbaanin 

tutkimuksen edellytyksenä onkin pidetty yleisesti monitieteistä lähestymistapaa. Näin omaankin 

tutkimukseeni on vaikuttanut osaltaan myös pitkänä sivuaineenani ollut aluetiede, joka mielestäni 

jää ontoksi ilman antropologisen näkökulman mukanaan tuomaa sosiaalista rikkautta. 

 

3.2 Urbaanin määrittely 

Kaupunkitutkimuksen kohteena olevasta urbaanista ei ole olemassa selkeää määritelmää (Eames & 

Goode 1977, 26-27). Yksinkertaisimmillaan se onkin helppo ymmärtää kaupunkina, maaseudun 

vastakohtana. Chicagolaiseen koulukuntaan kuuluneen kaupunkisosiologi Louis Wirthin 

määritelmää kaupungista pidetään sosiaalitieteissä Eamesin ja Gooden (1977) mukaan kuitenkin 

melko kattavana. Sen mukaan kaupunki on ”sosiaalisesti heterogeenisten yksilöiden muodostama 

suhteellisen suuri, tiheä ja vakinainen asutusalue” (Eames & Goode 1977, 36). Ruraali puolestaan 

tyypillisesti ymmärretään kaupungin ulkopuolella sijaitsevana kylänä. Antti Ahlavan (2003) 

mukaan on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää ymmärtää kaupungin ja urbaanin sekä kylän ja ruraalin 

eroavaisuus. Kun kaupunki ja kylä viittaavat tilan fyysisiin ominaisuuksiin rakennetun ympäristön 

ymmärtämisessä, on urbaanissa ja ruraalissa kyse ennemminkin tässä tilassa tapahtuvista 

prosesseista, siten että urbaani viittaa tilassa vallitsevaan epäjärjestykseen ja sen pluraaliin 
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luonteeseen, eikä niinkään ainoastaan sen fyysisiin ominaisuuksiin (Ahlava 2003). Ymmärränkin 

siten että urbaanissa tilassa korostuneen aseman saavatkin juuri siinä tapahtuvat monet päällekkäiset 

prosessit, jotka edesauttavat kaupunkimaisuuden kasvua varsinaisten fyysiseen ympäristöön 

liittyvien tekijöiden sijasta. Ilmiöstä käytetään myös nimitystä urbanisaatio (Eames & Goode 1977, 

68). Fran Tonkiss (2005) sanoo urbanisaation sen universaalista luonteestaan huolimatta olevan 

varsin yksilöllistä, sillä se on perustunut lukuisiin eri tekijöihin jotka eroavat suuresti eri maiden ja 

jopa kaupunkien välillä (Tonkiss 2005, 7). Urbanisaatiota ei siten ole mahdollista käsitellä 

kattavasti ilman hyvää käsitystä kyseisen tutkimuskohteen paikallisista ja kansallisista taustoista. 

Koska urbaani on aina hyvin tapauskohtaista, ei siitä voida vetää suoraviivaisia yleistyksiä. 

Esimerkiksi Idän ja Lännen kaupungeissa urbanisaatio eroaa toisistaan merkittävästi. Urbani-

saatiosta puhuminen saattaa kulttuurisista eroistaan huolimatta vetää ajatukset unilineaariseen 

evolutionistiseen kehitysmalliin, jonka mukaan urbanisaatio ymmärretään moderniksi 

kapitalismijohtoiseksi kaupunkikehitykseksi pilvenpiirtäjineen ja ilmastoituine ostoskeskuksineen. 

Antropologian tehtävä urbaanitutkimuksessa onkin selvä; paljastaa tämän etnosentrisen 

ajattelutavan köyhyys. Ei ole olemassa lakia siitä että kaupunkikehityksen pitäisi kulkea tämän 

mallin mukaisesti ollakseen urbaania tai modernia. Silti tämä harhaluuloinen käsitys hallitsee 

kaupunkikehityksen eliittiä maailmanlaajuisesti, asettaen siitä poikkeavat kehityskulut 

alikehittyneisyydeksi. 

 

Tonkiss (2005) sanoo kaupungistumisesta johtuvan tilan, urbanismin, olevan Kaakkoisaasian 

maissa kuten Indonesiassa, seurausta erilaisista taisteluista kaupungin eri toimijoiden välillä, joilla 

kaikilla on omien tarpeiden mukaiset tavoitteensa kaupunkitilan käytöstä. Toimijoista jokaisen 

tavoitteena on luoda kaupunkia tietoisten pyrkimysten kautta mieleisekseen (Tonkiss 2005, 6). 

Kaupunkitilassa poliittisuus onkin siten hyvin suurta, sillä siellä käydään jatkuvaa kilpailua 

kaupungin keskeisimmästä resurssista, tilasta. Politiikan luonne on vahvasti sidoksissa kaupunki-

tilasta kilpailevien toimijoiden ja ryhmien erilaisiin motiiveihin ja heidän suhteeseensa valtaan. 

Nämä toisinaan hyvin konfliktoituvatkin näkökannat pyrkivät herättämään julkisuutta yhteis-

kunnallisessa keskustelussa tavoitellen kannattajia ja oikeutusta eriäville mielipiteilleen. Lopulta 

ratkaisevana tekijänä on kuitenkin se mitä keinoja eri näkökantoja kannattavilla osapuolilla on 

käytettävissään ja millä keinoin ne pystyvät oikeuttamaan oman näkökantansa suhteessaan muihin. 

Usein tässä oikeuttamisessa tukeudutaankin tyypillisesti evolutionistisestä kehitysteoriasta 

johdettuihin näkökulmiin. 
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Tyypillistä on kehityksen suunnan oikeuttaminen vetoamalla taloudelliseen kasvuun, köyhyyden 

hävittämiseen, ympäristöongelmia vastaan taistelemiseen sekä muulla tavoin yhteiskunnallisen 

tilanteen parantamiseen. Nämä yhteisen hyvän ajamiseksi kutsutut motiivit tulevat mielestäni varsin 

selvästi esille kansainvälisten kehitysorganisaatioiden, kuten Maailmanpankin ja Yhdistyneiden 

Kansakuntien alajärjestöjen raporteista. Niiden avulla kehitystä käsitteellistetään ja hallitaan. 

Todellisuus ilmenee kuitenkin varsin toisenlaisena itse kaupunkitilassa, jossa tällä ympäristön 

politisoitumisella on hyvin kauaskantoiset vaikutukset. 

 
3.3 Urbaanin tilan politiikkaa 

Jo 100 vuotta sitten vaikuttanut yhteiskuntatieteellisen kaupunkitutkimuksen uranuurtaja Georg 

Simmel (2005) oli kiinnostunut yhteiskunnassa vallitsevista dualismeista sosiaalisen 

vuorovaikutuksen kulmakivenä (Simmel 2005, 15). Indonesialaiselle kaupungille ehkä tyypillisin 

dualistisuus liittyy sen virallisen ja epävirallisen ulottuvuuden väliseen suhteeseen. Indonesialaista 

kaupunkia voidaankin tarkastella informaalin ja formaalin muodostamana urbaanina tilana, jossa 

nämä kaksi elävät jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tällainen spatiaalinen näkökulma 

mahdollistaakin mielestäni hyvin kaupungin tarkastelun sen moniulotteisuutta korostavana 

totaalisena sosiaalisena ilmiönä. 

 

Urbaanista tilasta on monia teorioita. Edward W. Soja (1989) viittaa uusmarxilaista suuntaa 

edustaneeseen sosiaalifilosofi Henri Lefebvreen (1976), joka tekee tärkeän huomion sanoessaan 

”ettei tila ole tieteellinen objekti joka olisi otettu erilleen ideologiasta ja politiikasta, vaan se on aina 

ollut poliittisen ja strategisen kyllästämää. Tila on tuote joka on kirjaimellisesti täytetty 

ideologioilla” (Soja 1989, 80). Ymmärränkin ettei tila ole Lefebvren mukaan passiivinen, 

ohjailtavissa oleva geometrinen kokonaisuus, vaan ennemminkin spatiaalisten käytäntöjen kautta 

tuotettu sosiaalinen tuote, jota ei voi tarkastella ilman tietämystä sen sosiaalisista, politiikkaan ja 

historiaan liittyvistä kulttuurisista merkityksistä.  

 

Samansuuntaiseen käsitykseen viittaa Fran Tonkiss (2005), joka sanoo urbaanin tilan olevan 

politiikalla kyllästetty tuote. Hänen mukaansa urbaani tila ei ole kylmän muuttumaton fyysinen 

rakennelma, vaan on täynnä erilaisia ja erilailla suuntautuneita voimia (Tonkiss 2005, 5). 

Keskeisenä huomion kohteena tässä urbaanin tilan politiikassa on hänen mukaansa näitä eri voimia 

edustavien toimijoiden välinen kilpailu oikeudesta kaupunkiin. Myös Doreen Massey (2008) 

kritisoi voimakkaasti yleisen tilakäsityksen pelkistyneisyyttä, jossa tila halutaan esittää tyhjän 
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muuttumattomana ja mitattavissa olevana abstraktiona. Masseyn mukaan tila onkin monimutkainen, 

hallitsemisen, alistamisen, solidaarisuuden ja yhteistyön suhteiden verkko (Massey 2008, 58).  

 

Näiden teorioiden valossa ymmärränkin indonesialaisen kaupungin erilaisten elämäntapojen ja 

niihin liittyvien toimeentulomahdollisuuksien spatiaalisena kenttänä. Siinä eri elämäntapoja 

edustavien ihmisten erilaiset motivaatiot ja periaatteet ohjaavat heitä edistämään oman 

elämäntapansa vaatimia perusedellytyksiä, usein keskinäisesti ristiriitaisinkin seurauksin. 

 

3.4 Julkisen tilan tarve 

Kaupungissa, jossa oikeus tilan käyttöoikeuksiin tilanpuutteen seurauksena korostuu, herättääkin 

kysymyksen julkisesta tilasta kaupunkilaisten yhteisenä resurssina. Kaupunkitilan erityisyys 

tuleekin esille juuri sen julkisuudessa (Tonkiss 2005, 66). Väestön lisääntymisen ja vaurastumisen 

sekä kaikkialle levinneeen yksityistämisen ja siitä seuranneen valvonnan lisääntymisen johdosta, on 

julkinen tila indonesialaisissa kaupungeissa viime vuosikymmenien aikana nopeasti vähentynyt. 

Tästä kertoo myös puistojen ja muiden vapaa-ajanviettoon tarkoitettujen viheralueiden dramaattinen 

väheneminen. Kaupunkitilan käyttöoikeuksia on Indonesian kaupungeissa lisäksi jatkuvasti 

rajoitettu. Näkisinkin tilasta ja sen käyttöoikeudesta tulleen eräänlaisia sosiaalisen erottautumisen 

välineitä eri yhteiskuntaluokkien välille. Parhaiten tilanne tulee esille juuri informaalisektorin 

köyhien ja virallista valtaa edustavan eliitin erilaisessa suhteessa kaupunkitilaan ja sen käyttöön.  

 

Eri toimijoilla on julkisesta erilaisia käsityksiä. Paul Gilroyn (2003) mukaan erilaiset tuntemukset 

julkisesta voidaankin johtaa laiminlyötyihin tai piilossa oleviin julkisiin tiloihin, jotka tekevät tilaa 

niille joiden mielipiteet ovat antagonistisia suhteessa valtavirtaan tai joiden spatiaaliset oikeudet on 

rajoitettu laeilla ja vihamielisyydellä (Gilroy 2003, 387). Näin kaupungin eri tiloihin liitetään 

erilaisia käsityksiä eri toimijoiden kesken. Indonesiassa esimerkiksi varakkaat suhtautuvat 

huomioideni mukaan kampungalueisiin varauksella ja jopa pelonsekaisella tunteella kun taas köyhät 

saattavat tuntea samoin suuria ostoskeskuksia ja hallintorakennuksia kohtaan. Näin se tapa jolla 

ollaan yhdessä tietyssä paikassa pysyy tärkeänä aspektina siinä miten ihmiset ovat yhteydessä 

erilaisissa julkisissa tiloissa.  Ilmiö tulee hyvin esille myös kaduilla. Kaikilla ihmisillä on yhtäläinen 

oikeus olla niillä, mutta silti eri ihmisillä on erilaisia oikeuksia käyttää katuja ja siten myös erilaisia 

kokemuksia niitä kohtaan. Katu ei välttämättä ole vain paikka jonka kautta siirtyä paikasta toiseen 

vaan Indonesiassa monille informaalisektorin työntekijöille katu saattaa edustaa esimerkiksi 

työpaikkaa. 
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Kadut ja niiden varret ovat tällä hetkellä suurin kaikille yhteisen avoimen julkisen tilan tarjoaja 

indonesialaisissa kaupungeissa. Jopa yhteiskuntahierarkian pohjalla elävillä kerjääjillä, 

jätteenkerääjillä ja katusoittajilla (gelandangan) on mahdollisuus harjoittaa ammattiaan kaduilla. 

Vapauden suhteen tilanne on kuitenkin kyseenalainen, sillä myös katujen julkinen tila on tarkan 

kontrollin alainen. Indonesialaisten kaupunkien alamaailmaa tutkineen Joshua Barkerin (1998) 

mukaan, monien virallisten rajoitusten ohella paikalliset alamaailman päälliköt (preman) pitävät 

katujen julkista tilaa tiukasti hallussaan (Barker 1998). Ilman heidän suosiotaan ei kaduille ole asiaa 

kenelläkään pienimuotoisen liiketoiminnan harjoittajalla. Näiden katujen valtiaiden väliset 

erimielisyydet ja muut heidän hallitsemansa alueen hallintaan liittyvät ongelmat värittävät 

indonesialaisten suurkaupunkien lähialuepolitiikkaa, epävirallista mikropolitiikkaa, joka hyvin 

hallitsevalla tavalla vaikuttaa indonesialaisen ruohonjuuritason elämään. Valta ei siten ole 

poissaoleva elementti kaduillakaan. Toisin kuin viranomaisvalta joka pyrkii rajoittamaan ja 

ohjaamaan katujen elämää hallussapitämällänsä autoritaarisella lainsäädäntöoikeudella, on katujen 

käyttöoikeus epävirallisille voimille neuvottelukysymys sen eri toimijoiden kesken.   

 

Tonkiss (2005) sanoo yhteisen poliittisesti neutraalin julkisen tilan vaatimisen olevan kuitenkin yksi 

asukkaiden perustavimpia oikeuksia kaupunkiin (Tonkiss 2005, 5). Indonesiassa tällaisen neutraalin 

julkisen tilan toteutuminen on omien huomioideni mukaan mahdotonta saavuttaa, sillä politiikka ja 

sen mukainen valvonta eri muodoissaan ovat levittäneet lonkeronsa kaikkialle. Myös 

kampungalueiden päivittäisestä elämästä on tullut entistä rajoitetumpaa. Silti julkisen tilan 

pelisäännöt nähdäkseni voivat toimia niillä vielä suhteellisen pitkälle virallisten sääntöjen 

ulkopuolella.  

 

3.5 Demokratian toteutuminen kaupunkitilassa 

Julkisen tilan olemassaolon, eli tilan joka on avoin kaikille väestöryhmille ja johon kaikilla on 

yhtäläinen maksuton käyttöoikeus, on yleisesti todettu olevan demokratian edellytys. Silti Indo-

nesian kaupunkikehitystä tarkasteltaessa demokratian toteutuminen vaikuttaa olevan käytännössä 

kaukana poliittisesta ideaalistaan, jonka mukaisesti kaikilla kansalaisilla olisi yhtäläiset oikeudet 

kaupunkitilan käyttöön.  

 

Indonesiassa kaupunkikehittämisessä on ollut kyse lähinnä infrastruktuurin korjauksesta ja 

uudenaikaistamisesta sekä uusien rakennusten rakentamisesta vanhojen tilalle, uusien 
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ostoskeskusten, toimistorakennusten, teiden ja asuntoalueiden ilmestyessä kaupunkikuvaan. 

Samalla kaupunkitila on muuttunut yksityistetymmäksi kun uusien rakennusten omistajina ovatkin 

olleet vauraat yksityiset ja yritykset julkisen sektorin sijaan. Toisaalta pääsy myös julkisen sektorin 

rakennuksiin on tullut aiempaa rajoitetummaksi. Samalla näistä rakennuksista on muodostettu 

erinäisiä alueita aitaamalla ja rajaamalla ne eroon ympäristöstään. Hyvänä esimerkkinä ovat 

varakkaiden asuinalueet (perumahan), joiden markkinat ovat viime vuosina räjähtäneet kaikkialla 

Indonesiassa, kuten myös suuret ostoskeskukset, joihin vain tietyillä väestöryhmillä on asiaa. Tämä 

on vähentänyt julkisen tilan määrää. Kaupunkikehityksen segregoitumista Brasiliassa tutkinut 

antropologi Teresa Caldeira (2000) kutsuu tällaista kehitystä, missä osa kaupungista muuttuu 

sulkeutuneeksi, linnoitettujen saarekkeiden rakentamiseksi (Caldeira 2000, 3-5). Kyse on mielestäni 

samalla myös kaupungin virallistamisesta ja uudesta järjestyksestä, jolla Indonesialaisten 

kaupunkien vanhaa heterogeenistä epävirallisuutta pyritään saamaan kuriin. Näille uusille tiloille on 

tyypillistä että ne ovat vartijoin ja valvontakameroin vartioituja suljettuja tiloja, joihin vain tietyt 

kriteerit täyttävillä väestöryhmillä on asiaa.  

 

Bandungissa ilmiötä on tutkinut Tristam Moeliono (2009). Kävin itsekin tutustumassa hänen 

tutkimuskohteenaan olleeseen Pohjois-Bandungin ylängölle rakennettuun yläluokan asunto-

alueeseen. Paikka ei suinkaan ollut ainoa laatuaan vaan erityiseksi alueen teki se, että se oli 

rakennettu entiselle metsäiselle, aiemmin kahden pienen traditionaalisen kylän asuttamalle 

luonnonsuojelualueelle. Koska viranomaiset pitivät aluetta alihyödynnettynä antoivat he luvan 

alueen muuttamiseen taloudelliseen hyötykäyttöön uusia investointeja houkutellakseen. Nyt alue on 

monien porttien, valvontakoppien ja vartiojoiden ympäröimä. Näiden avulla on tarkoitus varmistaa 

järjestys ja turvallisuus alueen uusille ylempään keskiluokkaan kuuluville asukkaille. Caldeiran 

(2000) mukaan nämä linnoitetut, tarkoin vartioidut alueet viehättävätkin heitä jotka pelkäävät 

vanhempien asuinalueiden ja kaupunkien keskustojen heterogeenisyyttä (Caldeira 2000, 3-5). Näitä 

korkein muurein aidattuja alueita on Bandungissa kaikkialla. Esimerkiksi monet perinteiset 

kampungalueet ovat kaupungin kehittyessä jääneet ahdinkoon uusia rakennuksia suojaavien 

muurien varjoon, jossa ne muodostavat täysin oman, julkisesti avoimen, mutta pelon uhalla keino-

tekoisesti luodun pimeän maailman. Köyhän, tilanpuutteesta kärsivän kampungin muurin toisella 

puolen saattaakin olla valtavan kokoinen ostoskeskus tai tilaa tuhlaava moderni asuinalue vehreine 

istutuksineen. Caldeiran (2000) mukaan tällä tavalla kaupunkiin luodaan tilaa joka on täysin 

vastakkainen demokratisoitumista edellyttävän avoimuuden ja tasa-arvoisuuden ideaalien kanssa 

(em.). Caldeiran (2000) huomio antaakin kiinnostavan näkökulman poliittista demokratisoitumista 

tavoittelevaan indonesialaiseen yhteiskuntaan.  
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Doreen Massey (2008) tuokin esille moderniin ja sen tavoitteluun liittyvän ongelman. Sen sijaan 

että tila nähtäisiin yhteiskunnallisten valtasuhteiden tuotteena ja sitä kunnioitettaisiin erillisten 

tarinoiden yhteiselon alueena (Massey 2008, 123), halutaan tilalliset erot esittää sen mukaan miten 

ne on sijoitettavissa ajalliselle jatkumolle (Massey 2008, 110). Näin kaupunkien kehityskin seuraa 

yhtä globaalia menestystarinaa, jonka eri kohtiin eri maiden kaupungit ovat sijoittuneet, toisten 

vielä kamppaillessa kehittymisestään kohti modernia, toisten sen sijaan sijoittuessa jo 

kehittyneeseen post-modernia yhteiskuntaa edustavaan vaiheeseen. Samanlaista kehitystä on  

havaittavissa myös maiden sisällä. Esimerkiksi Indonesiassa kehityksen kärkijoukkoon itsensä 

sijoittaneet ihmiset pyrkivät identifioitumaan kehityksen edelläkävijöihin tehdäkseen eron heidän 

mielestään kehityksessä takanaan kulkeviin. Tilanteen seurauksena ero alikehittyneen köyhän ja 

kehittyneen vauraan välillä kasvaa entisestän.  

 

Näkisinkin indonesialaisen kaupungin kokevan reformaatiokaudella voimakasta ryhmäytymis-

prosessia, jossa yhteiskunnallisesti eriarvoiset ryhmät muodostavat omia asuinalueitaan. 

Varakkaiden pyrkiytyessä suojautumaan tällä tavoin köyhissä piilevältä pelon uhalta ja 

samanaikaisesti kohottamaan sosiaalista sijoittuneisuuttaan oman ryhmänsä sisällä, on köyhille 

samassa asiassa kyseessä valtion määräys tai tavanmukainen toiminta. Eriytymisen seurauksena 

ryhmän välisen yhteenkuuluvuuden tunteen, kuten myös heidän valtansa, voidaankin ajatella 

kasvavan. Tällainen omiin piireihin sulkeutuminen vähentää myös altistumista yhteisön ulkoapäin 

tuleville riskeille kun luottamus ja vuorovaikutus yhteisön välillä syvenee. Samalla se kuitenkin 

sulkee silmänsä siltä mitä rajojen ulkopuolella tapahtuu. Heterogeenisyyden ja tasa-arvoistumisen 

sijaan indonesialainen kaupunki onkin ennemmin polarisoitumassa omiin leireihinsä.   

 

Caldeiran (2000) mukaan kaupunkitilassa epätasa-arvolla onkin huomattavaa järjestystä luovaa 

arvoa (Caldeira 2000, 3-5). Kaupunkitilan tuottamisen ohella tuotetaan samalla yhteiskunnallista 

järjestystä, jossa ero vastakkain olevien ryhmien välillä korostuu. Kaupunkitilassa erilaisuutta ei 

Indonesiassa katsotakaan enää läpi sormien, vaan tämän uudenlaisen urbaanin segregaation avulla 

on tuotettu merkittävä uusi kaupankäynnin muoto, yhteiskunnallista luokkajakoa tuottava kiinteistö-

kauppa, jonka seurauksena turvallisuuden myymisestä on tullut kaupunkitilan uusin hyödyke. Risti-

riitaista asiassa mielestäni on se että juuri sen väestöryhmän ihmiset joilta näitä linnoitettuja 

saarekkeita halutaan suojella toimivat samalla niiden vartijoina. Tilanteesta on Caldeiran (2000) 

mukaan tuloksena uudenlainen vuorovaikutus eri väestöryhmiin kuuluvien ihmisten välillä näin 

laadultaan muuttuneessa julkisessa tilassa. Hänen mukaansa tällainen julkisen tilan epädemokra-
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tisoituminen on tyypillistä juuri yhteiskunnassa joka käy läpi demokratisoitumisprosessia (em.). 

Indonesian kohdalla on kyse juuri tästä. Näin rakennettu kaupunkiympäristö ilmenee areenana, 

jossa demokratisoitumisesta, sosiaalisesta yhdenvertaistumisesta sekä kansalaisoikeuksien laajene-

misesta kiistellään eri väestöryhmien kesken. Demokratisoituminen saattaa tämän mallin mukaisesti 

esiintyäkin konkreettisesti varsin ristiriitaisessa valossa.   

 

3.6 Tilan valloittamisen politiikkaa 

Yksi näkyvimmistä tavoista harjoittaa valtaa kaupungissa on vallata tai varata tilaa sanoo Fran 

Tonkiss (Tonkiss 2005, 60). Tässä prosessissa valtaa käsissään pitävien voitto vaikuttaa selvältä, 

sillä suuria pääomia vaativa arkkitehtuuri on Indonesian urbaania symbolismia tutkineen Peter 

Nasin (1993) mukaan hallitsevin keino tilan valtaamiseen. Tällä tavoin yhteiskunnallista valtaa 

käsissään pitävät pyrkivät vakiinnuttamaan yhteiskunnallisen asemansa ja tekemään itsensä 

näkyväksi mahtavan monumentaalisen valtasymbolismia sisältävän rakennustavan kautta (Nas 

1993, 5-7).  

 

Tämä näkyy mahtavissa valtiollisissa monumenteissa ja rakennuksissa jotka indonesialaisissa 

kaupungeissa ovat varsin hyvin edustettuina. Ne syövät aina paljon kaupunkitilaa mutta ovat 

kauneudestaan ja mahtavuudestaan huolimatta tarkoin vartioituja suljettuja tiloja. Niille on 

tyypillistä klassista arkkitehtuuria jäljittelevä rakennustapa, mikä saa niiden yhteiskunnallisen 

asemansa näyttämään vakiintuneen vanhalta ja arvokkaalta. Toinen on tilanne uusien modernia 

rakennustapaa edustavien korkeiden ja lasiseinäisten liikehuoneistojen suhteen jotka puolestaan 

antavat lupauksen tulevaisuuden modernista taivaita tavoittelevasta tulevaisuudesta. Huomioitavaa 

arkkitehtuuriin piiloutuneessa vallassa onkin Tonkissin (2005) sanoin sen saama runsas ihailu jolla 

sen edustamat instituutiot legitimoivat yhteiskunnallista asemaansa (Tonkiss 2005, 60). Samalla sen 

avulla luodaan etäisyyttä etuoikeutettujen ja suuren massan välille, sillä vain eliitillä on oikeus 

nähdä sen sisälle. Näin arkkitehtuuri edistää yhteiskunnallisen kuilun kehittymistä. Henri Lefebvren 

(2003) mukaan monumentaalisen rakennustavan erityispiirteenä onkin sen repressiivisyys. 

Kaupunkitila joka on organisoitunut monumenttien ympärille on alistettu sen edustaman vallan 

palvelukseen (Lefebvre 2003, 21).  

 

David Harveyn (1989) mukaan yksi kapitalistisen valtion ensisijaisista tehtävistä on sijoittaa valta 

tiloihin joissa elittii sekä porvaristo vallitsevat ja samalla tehdä voimattomaksi ne tilat, joissa 

oppositioliikkeillä on suurin potentiaali vallan hankkimiseen (Harvey 1989, 237). Ymmärrän tämän 
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selittävän osaltaan Indonesian viranomaisten kiihkeää tarvetta kaupunkitilan järjestämiseen ja 

yksityistämiseen. Kaupunkien modernisoimisella, yksityistämisellä ja kerrostaloasumisella 

poliittista potentiaalia omaava köyhä kansa saadaan irroitettua sen perinteisestä voiman lähteestä, 

maasta, minkä seurauksena he ovat helpommin viranomaisten hallittavissa. Yksi tämän spatiaalisen 

strategian vaikutuksista on että paikat joissa on valtaa, ovat samalla myös vastustamisen paikkoja. 

Tässä valossa on helppo ymmärtää asukkaiden haluttomuus uusia kehityshankkeita kohtaan. 

Kehitys koetaan repressiiviseksi, kansan voimaa ja sen yhtenäisyyttä vähentäväksi prosessiksi ja 

siksi sitä vastustetaan. Esimerkiksi käsitys valtion maasta (tanah negara) on perinteisesti yhdistetty 

käsitykseen maasta kansalaisten yhteisenä resurssina, mitä vastaan nykypolitiikka selvästi tapahtuu. 

Vastustamisen politiikka onkin syntynyt tämän näkökulman pohjalle. Sen sijaan että viranomaiset 

toimisivat kansan etua ja hyvinvointia ajatellen, nähdään kehityksen ennemmin tapahtuvan tätä 

tavoitetta vastaan. Tonkissin (2005) mukaan suoraa toimintaa ja valtaamista sisältävä vastustamisen 

politiikka saa tehtyä kantansa selväksi juuri tilassa (Tonkiss 2005, 60). Suharton valtakauden 

jälkeinen reformaation ja demokratisoitumisen aika onkin merkinnyt myös julkisten protestien ja 

mielenilmausten vapautumista ja niistä on tullut yleisiä kansan poliittisen vaikuttamisen muotoja. 

Silti voimakkaita mielenilmauksia paheksutaan indonesialaisessa kulttuurissa, eikä sellaista pidetä 

sopivana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö kansalaisilla olisi muita poliittisia vaikutustapoja 

käytettävissään. Myös passiivinen osallistumattomuus sekä jokapäiväisen elämän pienet teot voivat 

olla luonteeltaan hyvinkin poliittista toimintaa. 

 

3.7 Jokapäiväisen elämän strategiat ja taktiikat 

Taistelu kaupunkitilasta ja oikeuksista siihen, on osa ruohonjuuritason jokapäiväisen elämän 

politiikkaa. Se voi koostua hyvinkin huomaamattomasta tai välinpitämättömyyteen verhoutuneesta 

toiminnasta. Jokapäiväisen elämänpolitiikan teorisoijista yksi kuuluisin, Michel de Certeau (1988), 

tulkitsee sitä käsitteiden strategia ja taktiikka avulla. Hän yhdistää strategiat yhteiskunnallisten 

instituutioiden valtarakenteisiin, taktiikoiden edustaessa tavallisten ihmisten rutiininomaisia tapoja 

luoda merkityksellistä elintilaa strategioiden hallitsemassa maailmassa (Certeau 1988, 35-39). 

Certeaulle kaupunki näyttäytyy siten konseptina jonka hallitukset ja suuryritykset ovat 

strategioidensa avulla luoneet, mutta ihmiset yksilöllisten taktiikoidensa kautta elettäväksi 

muokanneet. Ymmärrän strategioissa olevan näin kyse julkisen vallan edustamasta yhteiskuntaa 

ylhäältä alaspäin tarkastelevasta näkökulmasta, kun taas taktiikoissa on kyse pienistä, vähäpätöisen 

tuntuisista käytännöistä tilassa. Ne voivat Certeaun mukaan olla sattumanvaraisista eleistä ja 

toimista muodostuvaa toimintaa, joilla strategioiden avulla luodun spatiaalisen suurimittakaavaisen 
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tilan keskeyttäminen on mahdollista. Hän sanookin taktiikoiden syntyvän kekseliäiden 

tilankäyttötapojen kautta arkielämän käytännöissä itsestään, vailla suunnittelua, tulkiten uudelleen 

tai jättäen huomiotta tilojen viralliset merkitykset ja käyttötarkoitukset kansankielisillä ja 

kansankulttuurin mukaisilla ihmisten tarpeiden edellyttämillä tavoilla (em.). Juuri tällaiseen luovaan 

ja joustavaan toimintaan informaalisektorinkin toiminta pääosin perustuu.  

 

Henri Lefebvre (2003) puhuu samasta ilmiösta ”jokapäiväisyytenä” (everydayness) (Lefebvre 2003, 

131). Siinä on hänen mukaansa kyse hienostuneesti ja yksityiskohtaisesti luodusta sosiaalisesta 

ympäristöstä, jota ylläpidetään huolellisesti tapahtuvalla kansalaisten harjoittamalla 

passiivisuudella. Passiivisen ”jokapäiväisyyden” määrätietoisena tavoitteena on pitää 

institutionaalinen virallisuus etäällä arkipäivän joustavuutta vaativasta elämästä (em.). Ymmärrän 

että jokapäiväisen elämän politiikkaa tarvitaan varsinkin tilanteessa jossa repressiivinen valta pyrkii 

saamaan toimijan valtaansa tilanteessa, jossa tämä vaikuttaa haitallisesti hänen päämääriensä 

toteutumiseen. Kansainvälisen väkivallattoman konfliktin tutkimuskeskuksen, ICNC:n 

(International Centre on Nonviolent Conflict) mukaan tällainen jokapäiväisiin käytänteisiin liittyvä 

passiivinen vastustaminen on samalla väkivallattoman vaikuttamisen muoto ja siten luonteeltaan 

poliittista. Kyseessä on pragmaattinen keino jolla tavalliset ihmiset taistelevat yhteiskunnallisista 

oikeuksistaan, kuten käyttöoikeudestaan urbaaniin tilaan (ICNC).  

 

Jokapäiväisen elämän politiikan vaikuttamiskeinot, niin julkisen vallan strategiat kuin tavallisten 

ihmisten taktiikat, ovat selvästi näkyvissä Indonesian kaupunkitilassa. Siellä ne määrittävät varsin 

selvärajaisesti formaalin ja informaalin välisten toimintakenttien suhteita. Tästä on esimerkkinä 

julkisen vallan jatkuvien rajoitusten ja kieltojen kohteena oleva katukaupustelu, jota viranomaisten 

on rajoituksista huolimatta vaikea saada kuriin. Epävirallisten taktiikoiden menestys perustuukin 

niiden vaikeaan hallittavuuteen. Vaikuttaa siltä että Indonesialaisissa kaupungeissa säännöt onkin 

tehty niiden rikkomista, ei tottelemista varten. Gene Sharpin (1973) mukaan strategisen poliittisen 

vallan toteutumisen ehtona on kuitenkin yksiehtoisesti sen totteleminen (Sharp 1973, 12-16). 

Näkisin tottelemattomuuden siten sekä yksinkertaisimpana että tehokkaimpana tapana vastustaa 

valtaa. Indonesialaisen yhteiskunnan informaaliasteen laajuus ja päällekkäisyys virallisen kanssa, 

auttavat osaltaan pitämään sen lainsäädännöllistä, monien ongelmien alkulähteeksikin katsottua 

joustavuutta yllä. Virallisen sektorin työntekijät esimerkiksi itse tukevat epävirallisen sektorin ole-

massaoloa käyttämällä sen palveluita sekä pyörittämällä omaa epäviralliselle sektorille sijoittuvaa 

liiketoimintaa. Steve Pilen (1997) mukaan virallinen valta ja epävirallinen vasta-valta eivät muodos-
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takaan mitään binaarista vastakohtaparia. Sen sijaan hän näkee niiden välisen suhteen eräänlaisena 

”tanssina”, havainnollistaakseen näiden suhteiden välistä kompleksisuutta (Pile 1997, 2).  

 

Jokapäiväisen elämän politiikkaa edustavan näkökulman mukaan heikkoina pidetyillä kansalaisilla 

on siis kuitenkin potentiaalia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Ymmärränkin Certeaun (1988), 

Lefebvren (2003) ja Pilen (1997) tavoitteena olevan sen toiminnan potentiaalin huomioiminen joka 

heikoilla on hallussaan valtaapitävien hallitsemassa järjestyksessä. Tätä näkökulmaa ei mielestäni 

yleensä haluta tuoda esille yhteiskunnallisessa keskustelussa. Manuel Castellsin (1983) mukaan 

köyhien marginalisointi onkin strategisen vallan harjoittamaa poliittista toimintaa ja sosiaalisen 

kontrollin väline, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa kapitalistinen sosiaalirakenne yhteiskunnan 

”oikeana” järjestyksenä johon ihmiset voidaan sosiaalistaa (Castells 1983). Certeaun (1988) 

tavallisten ihmisten arkipäivän rutiineissa ja kulutustavoissa piilevät spatiaaliset taktiikat täytyykin 

mielestäni ottaa tosissaan. Ne ovat keinoja joilla strategioiden alaisuudessa elävien ihmisten on 

mahdollisuus tehdä tilaa itselleen ja elämälleen heidän vapauttaan rajoittavassa maailmassa. 

Kaupunkien väenpaljous ja tilanpuute mielestäni auttavatkin ylläpitämään epävirallisen sektorin 

kukoistusta ja kansalaisyhteiskunnan voimaa julkisen vallan rajoituksista huolimatta. 

Yhteiskunnallinen heterogeenisyys luo hedelmällisen maaston taktiikoille joiden avulla 

marginaalissa elävät ihmiset pystyvät tekemään elämästään kaupungissa siedettävämpää. 

 

3.8 Informaalisektori indonesialaisen kaupungin elinehtona 

Indonesialaisia kaupunkeja määrittävistä dualismeista yleisin perustuu kaupungin sosiaalisen kentän 

näkemiseen nykyaikaiseen viralliseen ja perinteiseen epäviralliseen jakautuneena toimintana, mikä 

on nähtävissä myös indonesialaista kaupunkia koskevissa käsitteissä ja teorioissa.  

 
Informaalisektorin määritelmä käsitettä ensi kertaa vuonna 1972 käyttäneen Kansainvälisen 

Työorganisaation ILO:n mukaan kuuluu ”tapana tehdä asioita olosuhteissa joita kuvaa  helppo 

sisäänpääsy, alkuperäisiin resursseihin turvaaminen, perheomistajuus, toiminnan pienuus, 

työvoimavaltainen ja helposti sopeutuva teknologia, virallisen sektorin ulkopuolelta hankitut taidot 

sekä säännöstelemättömät ja kilpailukykyiset markkinat” (Lubell 1991, 17). Näin informaali 

liitetään vahvasti talouteen, mutta samalla siinä on kyse asumisen, liikkumisen ja työskentelysn 

kattavasta tietynlaiseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kulutukseen perustuvasta kokonaisesta 

elämäntavasta jota informaalisektori tutkimuksessani tarkoittaa.  
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Indonesian informaalisektoria tutkinut Hans-Dieter Eversin (1992) mukaan informaalisektori 

käsitetään yleisesti organisoitumattomana, alikehittyneenä ja paikallaan pysyvänä (Evers 1992, 5-

6).Evers on kuitenkin tätä käsitystä vastaan, sillä hänen mielestään edellinen määrittely maalaa 

informaalista negatiivista kuvaa. Hänen mielestään informaalisektorissa kyse onkin ennenkaikkea 

dynaamisesti muotoutuneesta moraalitaloudesta, jonka merkittävimpänä tehtävänä on suuresta 

kansasta koostuvan väestömassan elättäminen. Samalla informaalisektori toimii hänen mukaansa 

virallisen sektorin puskurivyöhykkeenä, tasoittaen ja ylläpitäen kansantaloutta etenkin vaikeina 

aikoina. Vaikka taloudellislla lamakaudella, kuten Indonesian 1990-luvun lopun talouskriisin aikana 

informaalisektorin merkitys korostui, ei Eversin mukaan informaalisektorin kasvu ole kuitenkaan 

merkki makrotaloudellisesta lamasta vaan sosiaalisesta muutoksesta, yhteiskunnallisesta 

transformaatiosta ja taloudellisesta kasvusta (em.).  

 

Resmi Setian & Untung Rahardjon (2009) viittaaman Indonesian Statistisen viraston (BPS-Badan 

Pusat Statistik) laskelmat osoittavat varsinkin 1990-luvun lopussa koetun talouslaman aiheuttaneen 

informaalisektorin laajentumista sen koon noustessa 42% vuonna 1990, saavuttaen jopa yli 60% 

osuuden koko Indonesian työvoimasta vuonna 1999. Viimeisin mittaus on vuodelta 2007 jolloin 

informaalisektorin koon laskettiin nousseen jopa 70% asti (Setia & Rahardjo 2009, 66). 

Informaalisektorin suuri työllisyys merkitsee samalla myös virallisten työttömyyslukujen 

pienenemistä, minkä seurauksena taloudellinen ja sosiaalinen kehitys näyttävät statistisesti todellista 

paremmilta (Evers 1992, 5-6). Informaalisektorin kasvu onkin tapahtunut yhdessä urbanisoitumisen 

kanssa, sillä väestön kasvaessa sen suhteellinen osuus työvoimasta on kasvanut. Epävirallisen 

sektorin yhteiskunnallinen merkitys onkin todistetusti erittäin suuri niin kansan toimeentulon kuin 

koko Indonesian valtiontaloudenkin kannalta.  

 

Nykyinen eliitti- ja viranomaislinja Indonesiassa on huomioideni mukaan kuitenkin vahvasti 

informaalisektoria vastaan. Se näkee epävirallisen sektorin kehityksen jarruna, yhdistämällä sen 

kasvun alhaiseen taloudelliseen kasvuun ja tuottavuuteen, lisääntyneeseen köyhyyteen, 

marginalisaatioon ja liikaurbanisaatioon. Samalla suhde edustaa lähinnä jatkoa entisen New Order 

politiikan epädemokraattisille käytännöille, käsitellen köyhää kansaa yhä New Order -politiikalle 

ominaisena yhteiskunnan pohjalla kelluvana massana, jota liikutella kulloistenkin mielihalujen 

mukaisesti. Koettelemukset informaalisektorilla ovatkin jokapäiväisiä. Milloin on kyseessä 

kampungalueiden tuhoaminen ja asukkaiden siirtely, katukauppiaiden myyntikojujen hävittäminen 

tai epävirallisen sektorin liikennöitsijöitä koskevat rajoitukset. Eversin (1992) mukaan virallisen 

sektorin negatiivinen suhtautuminen informaalisektoriin ja sille asetetut jatkuvat rajoitukset 
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heijastavatkin sen tuntemaa pelkoa epävirallisessa sektorissa piilevää yhteiskunnallista voimatekijää 

kohtaan (Evers 1992, 15).  

 

Castells & Portes (1989) kuitenkin huomauttavat ettei informaalisektorin taloudessa ole kyse vain 

köyhien harjoittamasta toiminnasta vaan tuotantoprosessi kokonaisuudessaan sisältää toimijoita 

kaikista eri yhteiskuntaluokista (Castells & Portes 1989). Informaalisektori tarjoaa halpaa ja 

joustavaa työvoimaa voittoja tavoittelevan virallisen sektorin tarpeisiin. Samalla tämä estää 

informaalisektorin edullisella työvoimalla tuotettujen kulutustavaroiden hinnanousua myös 

maailmanlaajuisesessa mittakaavassa. Informaalisektorin rajoitukset Indonesiassa huomioideni 

mukaan koskevatkin lähinnä hyödykkeitä ja palveluita jotka tuotetaan virallisen sektorin 

ulkopuolella ja sen sijaan pienimuotoista teollisuutta pyritään jopa tukemaan muun muassa 

Maailmanpankin tukemalla köyhyydenvastaisella PNPM Mandiri –ohjelmalla (Program Nasional 

Penganggulan Masyarakat Mandiri). Informaalisektorissa piilevä taloudellinen potentiaali siis 

tunnistetaan mutta samalla sen toiminta halutaan saada tarkemman sääntelyn alaiseksi.  

 
 
3.9 Urbaani Involuutio ja Kotadesasi Indonesian kaupungistumismalleina 

Indonesian informaalisektoriin liitetään läheisesti myös käsite urbaani involuutio. Geertzin (1963) 

enlanninkielisin sanoin involuutiossa on kyseessä ”Overdriving of an established form in such a 

way that it becomes rigid through an inward overelaboration of detail” (Geertz 1963, 9). Terry 

McGee (1985) tulkitsee tämän tarkoittavan työllisyyskehitystä jossa kaupungin nopeasti kasvava 

väestö sulautuu osaksi itsensä työllistämisen tai perheyrittäjyyden kautta syntynyttä 

työvoimasektoria, jolle on ominaista matala tuotantoaste sekä erilaisiin palveluihin keskittyminen 

(McGee 1985, 298). Peter J.M. Nasin ja Welmoet Boenderin (2002) mukaan perinteisiin ja 

sosiaalisiin suhteisiin perustuvan informaalisektorin involoituminen syntyi kun koloniaali 

kapitalistinen talous tukahdutti pienimuotoiseen myyntiin perustuvan basaaritalouden ylijäämiin ja 

voiton tavoitteluun perustuvalla toimintatavallaan, saattaen pientoimijat ahdinkoon siten että kaikki 

sijoitukset basaaritalouteen muuttuivat kannattamattomiksi (Nas  & Boender 2002, 9). Nas & 

Boender viittaavat W.R. Armstrongin ja T.G. McGeen (1968) huomioon, jonka mukaan 

Indonesialaisen yhteiskunnan involoituminen esti myös vallankumouksen syntymistä, kun 

kapitalismin vähäinen tunkeutuminen basaaritalouteen tarjosi suuren köyhän kansan pyörittämälle 

basaaritaloudelle hyvän toimintakentän, mikä vähensi heidän kiinnostustaan poliittiseen toimintaan 

(em.). Tämä epävirallinen urbaani omavaraistalous onkin saanut Indonesiassa pitkälti elää omaa 

elämäänsä.   
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Ymmärrän Clifford Geertzin (1963) pyrkineen selittämään involuution käsitteen avulla myös sitä, 

miten lisääntyvä väestö kasvavista resurssiongelmista huolimatta pystyy tarjoamaan toimeentulon 

kaikille jäsenillensä. Geertz käytti termiä ensi kertaa kuvatessaan Indonesian riisinviljelyn 

historiallista kehittymistä. Indonesian väestönkasvun kiihdyttyä Hollannin koloniaalihallinnon 

taloudellinen painostus talonpoikia kohtaan kasvoi. Siitä huolimatta talonpojat eivät muuttaneet 

riisinviljelymenetelmiään tehokkaammiksi vaan sen sijaan tehostivat vanhoja menetelmiään 

lisäämällä työvoimaa pelloilla. Tämän seurauksena, huolimatta kokonaistuotantomäärien kasvusta, 

pysyivät tuotantomäärät viljelijää kohden samana (Geertz 1963). Involuutioteoria ei kuitenkaan 

kuvaa vain mennyttä talonpoikaisyhteiskuntaa, vaan on käytetty käsite myös urbaanissa 

Indonesiassa jossa se selittää hyvin heterogeenisista aineksista koostuvan indonesialaisen 

yhteiskunnan koossapysymistä. Hans Dieter Evers ja Rudiger Korff (2000) viittaavatkin 

Armstrongin ja McGeen (1980) käsitykseen urbaanista involuutiosta ilmiönä, jossa firma-tyyppinen 

moderni talous ja basaari-tyylinen perinteinen talous Geertzin huomioiden mukaisesti elävät 

symbioosissa toistensa olemassaoloa tukien  (Evers & Korff 2000, 27). Tässä valossa kapitalistinen 

talous ei siis olisikaan uhka perinteiselle muodolle, vaan ennemminkin sen mahdollistaja.  

 

Samankaltaiselle dualistiselle perinteisen ja modernin symbioosin idealle perustuu Neil Jamiesonin 

(1991) mukaan T.G. McGeen (1987) esittämä indonesialaisten kaupunkien kasvua ja kehittymistä 

kuvaava kotadesasi-malli. Kyse on eräänlaisesta ruraalista urbanisaatiosta, sosioekonomista 

kehitystä kuvaavasta spatiaalisesta mallista, joka syntyy kaupunkien kasvaessa ja imiessä 

lähistöllään sijaitsevat kylät sisäänsä, sekä maaseudulta kaupunkeihin muuttavien ihmisten 

pyrkiessä säilyttämään perinteisen elämäntapansa myös urbaaneissa olosuhteissa (Jamieson 1991, 

277). Tästä maankäyttömallien sekoittuneisuudesta kirjoittavat myös Nas & Boender (2002), 

viittaamalla konseptiin desakota-alue, jossa perinteinen maanviljely esiintyy kaupungissa yhdessä 

tehtaiden, nykyaikaisen kaupankäynnin sekä kaupunkien lähiökehityksen kanssa (Nas & Boender 

2002, 10-11). Samalla tämä ruraalin ja urbaanin symbioosi kertoo myös indonesialaisen kaupungin 

monimuotoisesta elämäntavasta. Näin urbanisaatioon liitetystä modernisaatiosta huolimatta 

perinteinen talonpoikaiskulttuuri elää kaupungeissa edelleen vahvana ja elinvoimaisena. Tilanne 

saattaa kuitenkin olla muuttumassa.  
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4 Kampungit kaupunkikehityksen näyttämöinä 

Perinteisiin ja sosiaalisiin suhteisiin perustuvat vuorovaikutusmallit pysyivät kaupunkiin 

muuttaneiden talonpoikien sosiaalisen elämän kulmakivenä. Näihin malleihin perustuu myös elämä 

urbaanilla informaalisektorilla, sekä informaaleilla asuinalueilla, kampungeilla. Purnawan 

Basundoron (2009) mukaan kampungalueiden väestö koostuu pääasiassa informaalisektorilta 

toimeentulonsa saavista asukkaista, joille elämisen laatu ja fyysisen ympäristön tila eivät ole 

arvoasteikolla ensimmäisinä. Kautta aikojen urbaanien kampungalueiden päätehtävänä onkin ollut 

tarjota edullinen, turvallinen ja kotioloja mahdollisimman pitkälle muistuttava asuinpaikka 

maaseudulta kaupunkiin suuntautuneen muuttovirran mukana tulleille informaalisektorilta 

toimeentulonsa saaville ihmisille (Basundoro 2009, 41-42). Tässä luvussa käsittelen informaalin 

elämäntavan tyyssijana olevan urbaanin kampungin syntyä, kehitystä ja asemaa tämän päivän 

kaupunkikehityksessä.  

 

4.1 Bandung indonesialaisena suurkaupunkina 

Tutkimukseni tapahtumapaikka Bandung on sundalaisen kulttuuripiirin keskus. Tätä väkimäärältään 

Indonesian toiseksi suurinta etnistä ryhmää sanotaan yleisesti Indonesian lempeimmäksi. 

Sundalainen kulttuuri toivottaakin kaikki tervetulleiksi, ollen näin avoin muita etnisiä ryhmiä 

kohtaan. Saman on huomannut myös Edward Bruner (1972) tutkiessaan Indonesian eri etnisten 

ryhmien avioliittokäytänteitä (Bruner 1972, 269). Kulttuurisesta avoimuudestaan huolimatta 

Bandung vaikuttaa moninpaikoin vielä  suhteellisen homogeeniselta kaupungilta pääosan asukkaista 

ollessa sundalaista alkuperää. Bandung on kaupunkiin suuntautuneen muuttoliikkeen suosituimpia 

kohteita Indonesiassa. Sen edullinen viileähkö ilmasto, sopuisa ja tilaa antava sundalainen kulttuuri, 

hyvät ja monipuoliset työ-, opiskelu- ja ostosmahdollisuudet sekä lyhyt välimatka pääkaupunkiin 

Jakartaan vetävät ihmisiä puoleensa kaikkialta Indonesiasta. Reilussa sadassa vuodessa pienestä 

maalaiskylästä onkin kehkeytynyt Indonesian kolmanneksi väkirikkain metropoli yli 2.5 

miljoonalla asukkaallaan.  

 

Bandungin sijainti Parahyanganvuorten keskellä olevalla alangolla muinoin kuivuneen kraatteri-

järven pohjalla, asettaa sille kuitenkin monenlaisia rajoitteita. Kaupunkia ympäröivät vuoret 

esimerkiksi vaikuttavat kaupungin ilmanlaatuun, sillä pakokaasut ja saasteet eivät pääse tuulten 

mukana poistumaan kuten rannikkokaupungeissa. Sijainti rajoittaa myös kaupungin kasvua. 

Kaupunkia onkin jo useaan otteeseen laajennettu. Viimeksi tämä tapahtui vuonna 1985, jolloin 

kaupungin pinta-alaa kaksinkertaistettiin. Nyt rakentaminen on keskittynyt tällöin lisättyyn itäiseen, 
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osin vielä riisipeltojen valtaamaan Bandungiin. Tästä 200 vuotta sitten perustetusta pienestä kylästä 

on vuosien saatossa tullut 167 km2 laajuinen monimiljoonainen suurkaupunki. Muuttoliikettä 

kaupunkiin on rajoitettu jo vuosien ajan siten että köyhät ovat joutuneet usein jäämään kaupungin 

rajojen ulkopuolelle, mutta nyt rajoitukset ovat alkaneet vaikuttaa myös rakentamiseen. Varsinkin 

kaupungin suositulla pohjoisella ylänköalueella rakentamista on rajoitettu huomattavasti. 

Tärkeimpänä tekijänä rajoituksiin on alueen merkitys tärkeänä sadeveden sitoutumisalueena. 

Jatkuva rakentaminen onkin pahentanut kaupungin tulvia tilanteen ollessa jo kriittinen. Alkuperäistä 

kasvillisuutta siellä on enää vain vähän jäljellä uusien talojen noustessa jo ennen rakentamattomana 

olleille luonnonsuojelualueille. Bandungin olosuhteet ovatkin muuttuneet merkittävästi sen 

suhteellisen lyhyen historian aikana, kun sadassa vuodessa vehreän viileästä hollantilaisten loma-

keitaasta on tullut yksi tiheimmistä ja saastuneimmista kaupungeista Indonesiassa. Ongelmien 

lähteenä pidetään yleisesti Bandungin laajaa ja kukoistavaa informaalisektoria sekä sillä työsken-

televien asuinalueita, kampungeja.  

 

 

Kuva 1. Bandungin kartta. Ylhäällä Pohjois-Bandungin ylänkö, alhaalla Etelä-Bandungin tulva-alue. Harvimpaan asuttu 
Itä-Bandung kuvassa oikealla. 
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4.2 Kampung indonesialaisena slummina 

Kampung on Indonesian kaupungeille ominainen alemman keskiluokan ja köyhien asukkaiden 

asuttama asuinalue. Se on matalista pääasiassa punatiilikattoisista, epäsäännöllisen muotoisista 

taloista koostuva tiheästi rakennettu asuntomeri, joka ulottuu silminkantamattomiin kaikkialla 

indonesian kaupungeissa minne moderni- tai arvorakennuskanta ei vielä ole ennättänyt. Indonesian 

kaupunkisuunnittelijoille se ilmenee lähinnä kaikkialle lonkeronsa levittävänä loisena joka uhkaa 

kaikkea pienintäkin vielä tyhjänä olevaa tilaa, aiheuttaen kosketuksellaan alueiden kontaminaatiota. 

Kampungeista puhutaankin yleisesti slummeina (daerah kumuh). Yhdistyneiden Kansakuntien 

Habitat-ohjelma (2007) määrittelee slummin ränsistyneeksi kaupunkialueeksi jonka asuinolot ja 

ympäristön laatu ovat surkeat ja jota vaivaavat turvattomuus ja monenlaiset sosiaaliset ongelmat, 

kuten puhtaan veden puute, riittämätön infrastruktuuri ja sanitaatio, asuntojen huono kunto, korkea 

väentiheys sekä epävirallinen asukasstatus (UN-Habitat 2007). Vaikka monet näistä piirteistä ovat 

tyypillisiä myös indonesialaisille kampungeille ei niiden kutsuminen slummeiksi tee niille 

ansaitsemaansa oikeutta tai kuvaa niiden todellisia sosiaalisia merkityksiä asukkaiden kokemasta 

näkökulmasta käsin. 

 

Kehitysjärjestöjen raporteissa ja sanomalehtien artikkeleissa kampungit näyttäytyvät 

slummimaisina, ympäristö- ja sosiaalisista ongelmista kärsivinä kehityksen kohteina. Kampungien 

kuvaaminen slummeiksi peittää kuitenkin alleen niillä vallitsevan sosiaalisen todellisuuden 

monimuotoisuuden, yhdenmukaistaen käsitystä maailman köyhien asuinoloista. Indonesian 

kampungeja ei voi mielestäni rinnastaa esimerkiksi Susanna Myllylän (2007) kertomuksiin 

Brasilian Rio de Janeiron faveloihin, joita hän kuvaa suljetuiksi huumerikollisten johtamiksi 

slummeiksi (Myllylä 2007). Köyhyyden muotoutuminen onkin mielestäni hyvin kulttuuri-

sidonnainen asia jota ei voida tarkastella irrallaan niiden sosiaalisesta kontekstistaan. 

 

Slumminäkökulma antaa kampungeista mielestäni hyvin negatiivisen ja yksipuolisen kuvan, sillä se 

ei kiinnitä lainkaan huomiota niiden positiivisiin piirteisiin. Antropologi Alison Murray (1991) sen 

sijaan kertoo kampungeista varsin monipuolisesti. Hänen mukaansa kampung on yksilöistä 

muodostuva heterogeeninen ja monista aineksista koostuva yhteisö, jonka ideana on sopeutuminen 

vallitsevaan urbaaniin tilanteeseen. Uusien asukkaiden ilmaantuessa ja asukaskunnan näin 

tiivistyessä, on jokaisen asukkaan täytynyt Murrayn mukaan sovittaa oma roolinsa ja tehtävänsä 

yhteisön ja sen hyvinvoinnin edellyttämällä tavalla. Kampung onkin hänen mukaansa 

pienimittainen yhteiskunta, jossa jatkuva samojen ihmisten välinen kasvokkainen vuorovaikutus on 
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muodostanut vaikeasti rikottavissa olevia riippuvuussuhteita kotitalouksien välille  (Murray 1991, 

15-18). Omien havaintojeni mukaan kampung on monessa mielessä omavarainen, mutta 

yhteiskunnallisen muutoksen seurauksena myös ulkoisista tekijöistä riippuvaiseksi tullut yhteisö.  

 

4.3 Kampungalueiden synty ja vapaan kasvun aika 

Urbaanien kampungalueiden synty juontaa juurensa jo kaupungistumiskehityksen alkuajoilta. Ne 

syntyivät eräänlaisina kaupungistumisen sivutuotteina. Seurauksena tästä ne kätkevätkin sisäänsä 

kokonaisten sosiaalihistoriallisten kausien kirjon. Kampungalueiden synty ja kehittyminen onkin 

ollut pitkän historiallisen kaupunkikehitysprosessin tulosta. Niin sosiaalisen erottautumisen tarve, 

ihmisten välinen eriarvoisuus, kuin kulttuuri ja asukkaiden yhteinen alkuperäkin ovat vaikuttaneet 

voimakkaasti kampungien synnyn ja kehittymisen taustalla koloniaaliajoista lähtien.  

 

Tunas & Peresthu (2010) viittaavat tutkimuksessaan Fordin (1993) malliin indonesialaisesta 

kaupungista, missä tämä erottelee neljä erilaista kampungtyyppiä. Ensimmäisen hän nimeää 

sisäkaupungin kampungiksi, jolle on tyypillistä suuren asukastiheyden aiheuttama kaaosmaisuus. 

Nämä alueet sijaitsevat hänen mukaansa vanhojen koloniaalialueiden ja uusien liikekeskustojen 

välissä. Toinen on kaupungin muodikkaiden asuinalueiden läheisyydessä sijaitseva keskikaupungin 

kampung, jonka asukastiheys on jo huomattavasti väljempi ja myös ympäristöolot suhteellisen 

hyvät. Kolmanneksi hän mainitsee kaukana kaupunkien keskustoista sijaitsevat urbanisoitumisen 

kynnyksellä olevat ruraalit kampungalueet. Neljäntenä tulevat väliaikaiset ja laittomasti rakennetut 

kampungit, joita sijaitsee kaupungissa esimerkiksi jokien ja rautateiden varsilla. Niillä asukkaiden 

elinolot ovat kaikkein huonoimmat (Tunas & Peresthu 2010, 317). Omien huomioideni mukaan 

ruraaleja kampungalueita lukuunottamatta kaikki muut tyypit saattavat esiintyä myös yhdessä 

yhdellä suurella kampungalueella.  

 

Bandungissa kampungien synty liittyy Bandungin kaupungin perustamiseen vuonna 1810, jolloin 

Hollannin siirtomaa-ajan ja kenraalikuvernööri Herman Willem Daendelsin suunnitelma koko 

Jaavan saaren halkaisevavasta ja yli tuhat kilometriä pitkästä Suuresta Postitiestä (Groote Postweg) 

aloettiin toteuttamaan. Tarkoituksena oli saattaa Jaavan saaren eri osat helpompaan keskinäiseen 

yhteydenpitoon ja kaupankäyntiin (Widana 1990, 13). Vuonna 1852 tämä tuolloin vielä pieni 

maalaiskaupunki avautui ensimmäistä kertaa ulkomaailmalle, jonka seurauksena kuka tahansa sai 

muutta kaupunkiin. Muutoksen seurauksena väestömäärä kasvoi ja kaupankäynti lisääntyi. Pian 

kaupungin nopean kasvun huomattuaan, otti Hollannin siirtomaahallinto ensimmäistä kertaa 
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tehtäväkseen sen kehittämisen ja teki kaupunkia koskevan ensimmäisen kaupunkisuunnitelman 

(Plan der Negorij Bandoeng), jonka mukaisesti Bandungin keskusta rakennettiin Hollannin 

siirtomaa-arkkitehtuurin mukaiseksi (Widana 1990, 15). Rakennusmateriaalit tuotiin Euroopasta 

asti. Hoidetun ja hyvin suunnitellun eurooppalaisten asuttaman keskusta-alueen ympärille levisi 

laaja ja nopeasti kasvava paikallisten asukkaiden infastruktuuriton asutus, kampung, jonka 

elinolosuhteet olivat hyvin traditionaaliset ja yksinkertaiset.  

 

Kaupunkien nopea kasvu aiheutti jo tällöin asuntopulaa töiden perässä muuttavien 

talonpoikaisperheiden keskuudessa. Basundoro (2009) kertoo näiden kaupunkien pioneerien 

elinoloista ja suhtautumisesta kaupunkielämään. Hänen mukaansa talonpojilla ei ollut usein edes 

aikomusta muuttaa pysyvästi kaupunkiin tai ostaa sieltä maata itselleen. Tärkeintä oli löytää nukku- 

mapaikka, johon päivän työnteon jälkeen kallistua yöpuulle. Yleensä siirtolaiset olivatkin täysin 

riippuvaisia työnjohtajistaan ja heidän varustamistaan parakeista joiden olot olivat hyvin alkeelliset. 

Ahtauteen ja likaisuuteen kyllästyneinä siirtolaiset mielellään kyhäsivätkin itselleen yksinkertaisen 

asumuksen vanhoista bambumatoista tai riisisäkeistä vielä tyhjänä olevalle maalle saadakseen 

enemmän tilaa ympärilleen. Asumuksen laatu ei ollut pääasia, sillä asuminen oli väliaikaista. Sen 

sijaan säästöön saadut rahat olivat, sillä ansioilla rahoitettiin elämä ja sen jatkuvuus kotona 

maasedulla. (Basundoro 2009, 41). 

 

Kampungien yksinkertaisista elinolosuhteista huolimatta oli toimeentulon hankkiminen 

kaupungissa helpompaa kuin raskas riisinviljely toisen omistamalla riisipellolla maaseudulla, jossa 

toimeentulo oli lisäksi täysin luonnonolosuhteiden ja sopimusten armoilla (Scott 1976, 45-50). 

Onkin ymmärrettävää että näille maattomille viljelijöille kaupunki näyttäytyi houkuttelevana 

keitaana, jonka  monet mahdollisuudet voittivat riskialttiin puurtamisen maasedulla. Widana (1990) 

kertookin indonesialaisten kaupunkien siirtomaa-aikana koostuneen kuin kahdesta erillisestä 

maailmasta. Nämä kaksi maailmaa eivät juuri kohdanneet toisiaan. Molemmat väestöryhmät 

hakivat tarvitsemansa palvelut omilta alueiltaan, eivätkä siten juuri eksyneet toistensa maailmoihin. 

Näin paikallisten asuttamien kampungalueiden elinolosuhteet jäivät pitkäksi aikaa täysin huomiotta 

(Widana 1990, 17). Purnawan Basundoron (2009) mukaan uuden agraarilain (UU Agraria 1870) 

seurauksena vuonna 1870 kaupunkien kasvu kiihtyi entisestään. Nyt kaupankäynnin vapauduttua 

Indonesiassa, myös eurooppalaiset ja muut ulkomaalaiset saivat halutessaan muuttaa maahan ja 

perustaa plantaaseja. Kaupunkien läheisyyteen ilmestyneet plantaasit alkoivat houkutella paikallista 

työvoimaa luokseen kiihdyttäen väestönkasvua kaupungeissa. Muutos vaikutti  merkittävästi 
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Indonesialaisten kaupunkien kehitykseen, kuten keskiluokan syntymiseen sekä 

kaupunkisuunnitteluun. (Basundoro 2009, 5). 

 

Vuosisadan loppuun mennessä oli tilanne kaupungeissa tullut pisteeseen jonka huomaamiselta ei 

hollantilainen eliittikään enää voinut välttyä. Vuonna 1903 astuikin voimaan varakkaan 

hollantilaisväestön ajama desentralisaatiolaki (UU Desentralisasi 1903), jotta kaupunkien 

kehittäminen paikallistasolla helpottuisi, eivätkä ne olisi enää riippuvaisia tuolloin Bogorin 

kaupungissa sijainneesta byrokraattisesta keskushallinnosta. Tämä oli ensimmäinen kerta kun 

paikallisväestön elinolosuhteisiin ja köyhyyteen alettiin kiinnittää huomiota ja indonesialaisten 

kaupunkien kaksinaamaisuuteen herättiin aina Eurooppaa myöden. Huomion alkusyynä ei 

kuitenkaan ollut huoli paikallisväestön hyvinvoinnista vaan hollantilaisväestön pelko 

kampungalueilta leviäviä sairauksia kohtaan, mikä uhkasi kampung alueiden väliin jääneiden 

eurooppalaisrakenteisten asuinalueiden asukkaita. 

 

Paikallisväestö elikin eurooppalaisten kriteerien mukaan epähygienisissä, sairauksia ja kulkutauteja 

ruokkivissa elinolosuhteissa. Tilannetta pyrittiin alkuperäisväestölle suunnattujen hygieniasta 

opettavien kampanjoiden avulla muuttamaan. Sen sijaan kampungin elinolojen, infrastruktuurin ja 

sosioekonomisen tilanteen kehittäminen, joka tällöin olisi vielä ollut mahdollista, jäi täysin vaille 

huomiota (Basundoro 2009, 12-13). Sen sijaan kaupunkikehityksen kohteena olivat edelleen eliitin 

muodostamat arvoalueet ja niiden elinolosuhteiden turvaaminen. Varsinkin 1920-luvulla Bandungia 

pyrittiin Reiza Dienaputran (2005) mukaan aktiivisesti tällä saralla kehittämään, sillä siitä oli 

tarkoitus tehdä Indonesian uusi pääkaupunki Jakartan tilalle. Bandungin pinta-alaa kasvatettiin jotta 

sen kehittäminen edustavaksi euroopplaista kaupunkia muistuttavaksi puistojen ja istutusten 

kaupungiksi  olisi ollut mahdollista (Dienaputra 2005, 190).   

 

Bandungin väestönkasvu oli voimakkainta kuitenkin vasta Indonesian itsenäistymisen jälkeen 

vuosina 1950-1970. Tämä johtui muun muassa itsenäistymistä seuranneesta kaupunkien 

työmarkkinatilanteen paranemisesta sekä yhteiskunnallisen tilanteen rauhoittumisesta kaupungeissa, 

mutta näiden ohella myös 1960-luvulla Vihreän Vallankumouksen köyhdyttämien talonpoikien 

massamuutoista ja vuosina 1948-1962 Länsi-Jaavan alueella vallinneen separatistisen Darul-Islam 

kapinan ajaettua pelon valtaamia ihmisiä turvaan Bandungiin. Näinä vuosina informaalin asutuksen 

kasvu oli ennennäkemättömän nopeaa. Bandungin välittömässä läheisyydessä sijainneet 

maalaiskylät urbanisoituivat asutuksen levitessä ja muuttuivat osaksi kaupunkia. Tästä on yhä 

muistona muuttajien kotipaikan mukaan nimetyt kampung alueet kuten Babakan Ciamis ja Babakan 
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Tarogong, joissa Darul Islam -kapinan aikaan muuttaneiden jälkeläiset edelleen asuvat. 

Maanomistussuhteiden ylläpitoon ei tällöinkään vielä kiinnitetty mitään huomiota eikä rakentamista 

kaupungeissa millään tavalla organisoitu. 

 

4.4 New Order ja teollinen asuntotuotanto  

Kaupunkien vapaan kasvun aika oli kuitenkin pian ohi. Suharton vuonna 1965 alkanut 

autoritaarinen valtakausi muutti merkittävällä tavalla indonesialaista yhteiskuntaa ja sen kehitystä. 

Kommunismin vastaisen taistelun loputtua 1960-luvun lopussa, Suharton New Order -hallituksen 

länsimaisella pääomalla toteutetetun talouskasvun vaikutukset alkoivat näkyä myös 

kaupunkikehityksessä, kun 1970-luvun vaihteessa kaupunkisuunnittelun merkitykseen ja elinolojen 

parantamiseen alettiin kiinnittämään huomiota. Ensimmäinen kampungalueiden olojen 

kohentamiseen keskittynyt ohjelma KIP (Kampung Imrovement Programme), laukaistiin vuonna 

1969 Jakartassa, mistä se seuraavina vuosina levisi myös muihin Indonesian kaupunkeihin ja 

sisällytettiin osaksi kansallista viisivuotiskausittaista kehitysohjelmaa REPELITA (Rencana 

Pembangunan Lima Tahun), johon se vuodesta 1974 eteenpäin sai Maailmanpankin tukea. 

Ohjelman tavoitteena oli köyhyydestä ja huonoista ympäristöolosuhteista kärsivien 

kampungalueiden kehittäminen parantamalla niiden infrastruktuuria ja palveluja (Tunas & Peresthu 

2010, 318). Tällöinkään ei huomion kohteeksi vielä yltänyt kampungien maanomistussuhteiden 

selvittäminen.  

 

Vuonna 1971 perustettiin valtiollinen asuintalojen rakennusyhtiö Perum Perumnas tukemaan 

lähinnä köyhille tarkoitettujen asuintalojen rakentamista sekä heidän ostovoimaansa tukeva ja 

luottoa antava pankki (BTN - Bank Tabungan Negara). Uudistusten seurauksena ensimmäiset 

yksittäiset julkisin varoin rakennetut kerrostalot rakennettiin Indonesiaan jo 1970-luvun alussa. Jo 

1970-luvun lopulla asuinrakentaminen alkoi kuitenkin keskittyä vähitellen yksityiselle sektorille 

markkinoiden astuttua mukaan kuvioihin (Kuswartojo 2005, 160-161). Valtiolliset ohjelmat 

keskittyivätkin ihmisten vähimmäiset perustarpeet täyttävien vaatimattomien (RS-rumah 

sederhana) ja hyvin vaatimattomien (RSS-rumah sangat sederhana) asuntojen rakentamiseen. 

Kykenemättöminä vastaamaan vuosittain kasvaneeseen asuntotarpeeseen, niiden merkitys jäi 

kuitenkin vähäiseksi (Tunas & Peresthu 2010, 318).  Bandungin ensimmäinen kerrostaloalue oli 

ohjelman tuella rakennettu kerrostaloalue vuonna 1979. Tämän jälkeen Bandung sai odottaa 

kehittymistään, sillä vuosina 1970-1990 kansallinen kehittäminen ja rakentaminen olivat 

keskittyneet Jakartaan, josta Presidentti Suharto halusi kehittää vaurasta kansainvälistä metropolia 
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kohottakseen Indonesian imagoa länsimaisten sijoittajien silmissä. Indonesian pääkaupungin 

ulkopuolisten alueiden tehtävänä olikin tällöin lähinnä toimiminen Jakartan kasvua tukevina 

periferioina.  

 

4.5 Kampungalueet kehityksen silmätikkuina reformaatiokauden Bandungissa 

Tämän päivän kaupunkisuunnittelusta Bandungissa vastaavat Kaupungin Kaavoitus- ja 

Rakennusvirasto, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip Kota Bandung) sekä 

Kaupunkisuunnitteluvirasto, Badan Perencanaan Daerah Kota Bandung (Bappeda Kota Bandung). 

Niiden tehtävänä on kaupunginhallituksen säätämän kehityssuunnitelman toteuttaminen. Sen 

mottona on luoda Bandungista puhdas, vauras, turvallinen ja ystävällinen kaupunki (Bandung 

Bermartabat) (Bappeda Kota Bandung). 

 
Suharton vallan murtumista seurannut reformaatiokauden desentralisaatio muuttikin merkittävällä 

tavalla Bandungin kehitykseen. Kaupunkisuunnittelu muuttui Indonesiassa voimakkaasti 

desentralisaation tuoman muutoksen seurauksena muuttaen voimakkaasti  valtion ja alueiden välistä 

suhdetta. Kehittämisen muutoksen ytimessä olivat vuonna 1999 asetetut uudet desentralisaatiolait 

aluehallinnosta (UU Pemerintah Daerah 22/1999) sekä fiskaalisesta uudistuksesta (UU 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 25/1999) (Reerink 2009). Lakien 

seurauksena vastuu julkisista palveluista ja niiden järjestämisestä hajautettiin aluehallinnoille, 

joiden valta aluekehityksessä voimistui. Nyt sijoittajien houkuttelusta tuli kaupunkikehityksen 

tärkein päämäärä, millä kilpailla kehityksestä muiden kaupunkien välillä. Samalla suhde 

kampungalueisiin on muuttunut merkittävästi ja niistä on tullut kehityskeskustelun silmätikkuja. 

Nyt niitä ei haluta enää kunnostaa vaan pikemminkin tuhota. Näin kaupunkien ongelmista uskotaan 

voivan päästä eroon.  Asiasta puhutaan hienosti kaupungin revitalisaationa tai nuorentamisena 

(peremajaan/revitalisasi kota). Siinä on kyse kehityksen kohteena olevan kampung alueen 

osittaisesta tai täydellisestä hävittämisestä ja korvaamisesta kerrostaloilla sekä muilla kaupungin 

taloudellista kehitystä tukevilla palveluilla (Departemen Pekerjaan Umum). Ensimmäistä kertaa 

nykyisen revitalisaatio-ohjelman mukainen kaupunkikehitysprojekti toteutettiin 1980-luvun lopulla 

Jakartassa (Jellinek 1991). 

 

Nyt vastaavia revitalisaatioprojekteja suunnitellaan ahkerasti myös Bandungissa, missä uusista 

asunnoista sanotaan olevan kova pula. Kaupunginjohtaja Dada Rosadan mukaan yksinomaan tällä 

hetkellä Bandungin kaupunki tarvitsee noin 200 000 uutta asuntoa niille noin miljoonalle 

omistusasuntoa vailla olevalle tai tällä hetkellä hyvän asumisen kriteerit alittavissa oloissa asuvalle 
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asukkaalle (Pikiran Rakyat 3.8.2009). Bappedan (2009) mukaan slummiasutus (pemukiman kumuh) 

onkin nyt levinnyt Bandungin 151 urbaanista kylästä (kelurahan) jo yhteensä 105 kylään, joista 41 

katsotaan hyvin huonokuntoisiksi ja 64 osittain huonokuntoisiksi (Bappeda 2009). Määrittelyn 

mukaan asuinalueen hyvin huonosta kunnosta kertoo se, kun puhtaan veden, viemäröinnin ja 

jätevesikanavien saatavuus alueella alittaa 30 %, tiet ovat erittäin huonokuntoisia ja asutus erittäin 

tiheää eli jossa yhden hehtaarin alueelle on rakennettu enemmän kuin 100 taloa, siten että 70% 

taloista on rakennettu kiinni toisiinsa. Bandungin väestötiheyden lasketaan olevan noin 130-156 

henkeä hehtaarilla, ideaalin ollessa 75 henkilöä, vaihdellen harvaan asutuimman kaupunginosan 

noin 47 henkilöstä tiheimmin asutun yli 340 henkilöön hehtaarilla (Pikiran Rakyat 16.11.2009). 

 

4.6 Vertikaalirakentaminen ratkaisuna kampungalueiden ongelmiin 

Desentralisaatiosta huolimatta vaikuttavat kansalliset agendat yhä kehityksen taustalla, antaen 

suuntaviivat joita kaupunkien tulisi noudattaa omissa kehityssuunnitelmissaaan. Tästä on 

esimerkkinä vuonna 2004 laukaistu ”Tuhat Kerrostaloa” -ohjelma (Program Seribu Tower), jonka 

tavoitteena on tuhannen kerrostalon rakentaminen Indonesian suurimpiin kaupunkeihin vuoteen 

2011 mennessä. Ohjelma on kuitenkin kohdannut vaikeuksia ja jäänyt kauas alkuperäisistä 

tavoitteistaan kun vain osa taloista on saatu rakennettua (Bataviase 28.12.2009) 

Kerrostalorakentamista pyritäänkin nyt voimakkasti tukemaan. Lisäksi kaupunkien nuorentamisen 

tarvetta perustellaan muun muassa viittaamalla Indonesian vuoden 1945 perustuslakiin, jossa 

terveellisen asumisen sanotaan olevan kaikkien Indonesian kansalaisten perusoikeus joka valtion 

tulee täyttää (Menpera 2007).  

 

Indonesian asuntoministeri M. Yusuf Asy’anin mukaan vertikaalirakentamisessa on kyseessä 

ratkaisu moniin kaupunkeja vaivaaviin ongelmiin, minkä avulla niistä olisi mahdollista päästä 

lopullisesti eroon. Hän perusteleekin vertikaalirakentamisen tarvetta trendin globaalisuudella, 

vetoamalla länsimaiden jo vuosikymmenten aikaisiin hyviin kokemuksiin, vihjaten samalla että 

kehityslinjaan osallistumattomuus merkitsisi Indonesian jäämistä alikehittyneeksi. (Pikiran Rakyat 

3.8.2009). Bandungin kaupunginjohtaja Dada Rosada yhtyy edelliseen sanoen 

horisontaalirakentamisen on saavuttaneen kyllästymispisteensä, ennustaen mikäli sama linja jatkuu, 

muuttuu koko kaupunki epäterveelliseksi slummiksi (Pemerintah Kota Bandung 31.8.2009). 

Vertikaalirakentamisen sanotaankin yleisesti olevan ratkaisu jolla kampungalueiden 

ongelmallisuudesta päästäisiin lopullisesti eroon.  
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Vertikaalirakentaminen on kuitenkin vielä suhteellisen uusi ilmiö Bandungissa. Tutkimushetkellä 

Bandungissa oli muutamien varakkaille tarkoitettujen täydenpalvelun huoneistojen ohella yhteensä 

neljä asuttua alemman väestöluokan tarpeisiin rakennettua vuokrakerrostaloaluetta joissa asuntoja 

oli yhteensä 1284 perheelle. Näistä kolmasosa oli vielä tyhjillään. Jo olemassa olevien talojen 

lisäksi Bandungiin oli suunnitteilla kahdeksan uutta  julkisin varoin rahoitettua kerrostaloaluetta, 

joista monen kohtalo oli vielä hyvin epäselvä. Yksi kohteista sijaitsi omalla kenttätyöpaikallani, 

Tamansarin urbaanilla kampungilla Bandungissa. Useissa kohteissa suunnitelmat olivat toistuvasti 

kariutuneet asukkaiden vastustukseen jo vuosien ajan. Indonesian yhden arvostetuimman 

korkeakoulun, Bandungin Teknologisen Instituutin (ITB - Institut Teknologi Bandung) asiantuntijan 

Denny Zulkaidin mukaan vastustus johtuu epäluulosta viranomaisia ja heidän aikeitaan kohtaan, 

aiempiin kompensaatiotaisteluihin liittyneestä epäselvyydestä sekä kampungien asukkaiden 

sosialisaation puutteesta (Pikiran Rakyat 3.8.2009). Länsi-Jaavan kuvernööri Ahmad Heryawan 

puolestaan yhdistää sen köyhien ajattelumaailman luonteeseen, sanoen ettei tilanne tule 

muuttumaan niin kauan kuin köyhyyteen liittyvää tyhmyyttä ja takapajuisuutta on olemassa, nähden 

koulutuksen ja köyhien voimaannuttamisen  ratkaisuna ongelmaan (Pemerintah Kota Bandung  

15.2.2009).  

 

Bandungin kaupungin Rakennusviraston Distarcipin johtaja Mulyanto Heryanto haluaa karistaa 

köyhien taholta tulevat epäilyt sanomalla kerrostalojen rakentamisen tapahtuvan asukkaiden 

epäluuloista huolimatta, täysin kampungien kurjissa asuinoloissa elävien asukkaiden hyväksi. 

Vertikaalirakentamisen myötä heille Heryanton mukaan halutaan antaa mahdollisuus parempaan 

elämään, ilmoittaen että Bandungin viranomaisten tavoitteena onkin rakentaa vuosittain vähintään 

seitsemän uutta pienituloisille tarkoitettua kerrostaloa kaupunkiin. (Pikiran Rakyat 3.8.2009). 

Bandungin kaupunginjohtaja Dada Rosadan mukaan Bandungin tulevan, arviolta 60 000 asukkaan 

vuotuisen väestönkasvun huomioiden, vuosittainen kerrostalojen rakentamistavoite olisi kuitenkin 

arviolta 40 taloa, joihin 30% vuosittain lisääntyvästä asukasmäärästä voitaisiin asuttaa. Ainoa mitä 

tällä hetkellä tarvitaan on Rosadan mukaan kansan sosiaalistaminen myötämielisyyden 

aikaansaamiseksi asian tärkeyden suhteen (em.).  Tämä herättää kuitenkin kysymyksen siitä millä 

keinoin niille miljoonalle huonoissa oloissa asuville aiotaan järjestää asunto jos uudet talot 

rakennetaankin uusia asukkaita silmällä pitäen. Koska Bandung on jo sulkenut ovensa ilman 

riittävää toimeentuloa tai perhesuhteita olevilta tulokkailta, vaikuttaa siltä että uusien asukkaiden 

tapauksessa onkin kyseessä hyvätuloinen keskiluokka sekä opiskelijat, eikä siis köyhät.     
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4.7 Vihertäminen osana kaupungin informaalia puhdistamista  

Toinen diskurssi, jolla kerrostalojen rakentamiseen köyhyyden ohella pyritään vaikuttamaan liityy 

ympäristöön. Bandungin 167km2 pinta-alasta 67.96 % on rakennettua. Viheralueina sen sijaan on 

vain 8.8 %, lopun koostuessa infrastruktuurista, erilaisista osin saastuneista joutomaista sekä 

riisipelloista (Kompas 1.2.2010). Lähes koko kaupunki on siis jo hyötykäytössä. Vuonna 2007 

säädetyn maankaavoitusta koskevan lain (UU Penataan Ruang 26/2007) mukaan kaupunkien pinta-

alasta 30 % olisi kuitenkin jätettävä viheralueeksi, jotta kaupunkien viihtyisyyteen ja ympäristön 

tilaan pystyttäisiin vaikuttamaan positiivisesti.  

 

Erilaiset vihertämisohjelmat ovatkin vallaneet Bandungin viime vuosien aikana. Niistä on 

havaintojeni mukaan tullut jo eräänlainen tärkeä yritysten imagoa kohottava elementti, joilla ne 

osoittavat olevansa Kestävää Kehitystä painottavan ajan hermoilla. Julkinen vihertäminen näkyi 

voimakkaasti Bandungin kaupunkikuvassa niin kaupungin kuin suurten yritystenkin 

markkinoidessa näkyvästi omia vihertämisohjelmiaan. Näissä ohjelmissa painotettiin erityisesti 

jätehuollon ja kierrätyksen tehostamista sekä elinympäristön vihertämistä kukkia ja puita 

istuttamalla. Ympäristönsuojelusta vaikuttaakin tulleen yksi suurimmista markkinavalteista 

yrityksille erityisesti keskiluokkaan kuuluvien nuorten ja koulutettujen keskuudessa. Myös 

Bandungin kaupunginjohtaja Dada Rosadan hallitus pyrkii aktiivisesti tukemaan muun muassa 

kansallista kukkien istuttamisohjelmaa ”Miljoona Kukkaa” (Program Sejuta Bunga), Bandungin 

keskeisimmän joen, Sungai Cikapundungin rehabilitaatio-ohjelmaa (GBC - Gerakan Cikapundung 

Bersih) sekä kotitalousjätteen naapurustopohjaista kierrätystä ja orgaanisen aineen kompostointia 

tukevaa Bandung Green and Clean -ohjelmaa. Ohjelmien saamasta julkisuudesta huolimatta niillä 

vaikuttaa mielestäni olevan hyvin vähän käytännön merkitystä. Bandung Green add Clean-ohjelman 

koordinaattorin, Pak Rohadjin mukaan ohjelmaan tähän mennessä osallistuneet ihmiset ovat jo 

oppineet hyvän jätehuollon aakkoset ja alkaneet tuntemaan ohjelman tarjoaman terveen ja puhtaan 

ympäristön hyödyn elämässään, samalla toivoen heidän kaikkien jatkavan ohjelman toisessa osassa 

nimeltä Bank Sampah (Jätepankki) (Pikiran Rakyat 19.11.2009). Yhden ohjelman loppu on näin 

toisen alku, minkä avulla ihmiset pyritään sosiaalistamaan yksilön vastuuta painottavan jätehuollon 

toimintaperiaatteisiin. 

 

Merkittävin vihertämisdiskurssin kohde onkin ollut jätehuolto ja sen kehittäminen. Jätehuoltoon 

liittyvät ongelmat ovatkin Bandungin jokapäiväisen elämän päivitellyimpiä. Kaupungin 

viranomaiset pyrkivät selvästi ajamaan vastuuta jätehuollon onnistumisesta kaupungin asukkaille 
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erilaisten asuinyhteisöpohjaista jätteenkierrätystä tehostavien ohjelmien muodossa, sillä suurin osa 

kaupungin asukkaista elää julkisten jätehuoltopalveluiden ulkopuolella. Kaupunginjohtaja Dada 

Rosadan mukaan kaupungin siisteyden tulisikin olla jokaisen kotikaupungistaan ylpeän ja itseään ja 

perhettään kunnioittavan asukkaan perusvastuuna omasta ympäristöstään. Tämän asenteen 

istuttaminen asukkaisiin johtaa Rosadan mukaan Bandungia kohti vaurasta ja hyvinvoivaa 

palveluiden kaupunkia (Pikiran Rakyat 25.9.2009). Rosada näkee viheralueiden lisäämisen 

välttämättömänä myös, jotta kaupungin asukkaiden elinolojen kannalta olennaista symbioottista 

yhteyttä ympäristöön voidaan ylläpitää, jatkaen ettei tavoitteita kuitenkaan ilman julkisen sektorin 

tukirahoja ja muutosta ihmisten käyttäytymisessä ja kulttuurissa voida saavuttaa (Pemerintah Kota 

Bandung 19.11.2009).  

 

Tällaisen asukkaiden vastuunoton merkityksen korostamisen ohella, jätehuoltoa pyritään samalla 

kehittämään läntisten teollisuusmaiden mallin mukaiseksi, kovaa teknologiaa käyttäväksi jätteiden 

hävittämiseen tähtääväksi toiminnaksi, huolimatta siitä että manuaaliseen ihmistyövoimaan 

perustuvan informaalisektorin jätekauppa on merkittävä toimeentulonlähde suurelle osalle 

kaupunkien köyhistä. Hallituskautensa alusta asti Dada Rosada on pyrkinyt ajamaan läpi 

jätteenpolttolaitoksen rakentamishanketta, jonka toteutumisen se katsoo osaksi kaupungin 

vihertämiskehityksen läpimurtoa. Rosadan mukaan jätteenpolttolaitoksen rakentaminen on ratkaisu 

Bandungia jo kauan vaivanneeseen jäteongelmaan, jolla jätteistä on mahdollista päästä eroon 

ympäristöystävällisesti, tehokkaasti ja myös taloudellisesti kannattavaksi, sillä agroturismikohteeksi 

suunnitellun insineraattorialueen on kaavailtu tuottavan myös ekotehokkuuteen perustuvaa 

kierrätyssähköä (Pemerintah Kota Bandung 29.9.2010).   

 

Uusi viheralueiden kaavoitusta koskeva lakiasetus (UU Penataan Ruang 26/2007) onkin nostettu 

viime vuosina suurennuslasin alle, kun jatkuva rakentaminen on syönyt kiihtyvästi kaupunkien 

pinta-alaa rakentamisen levittäydyttyä myös ennen suojelluille viheralueille. Asetuksessa säädetty  

30% tavoite onkin todettu jo mahdottomaksi toteuttaa. Lisäksi Moelionon (2009) ja Reerinkin 

(2009) tutkimusten valossa vaikuttaakin siltä että suojeltujen luonnontilaisten alueiden säästämisen 

sijaan niitä muutetaan kovaa vauhtia varakkaiden asuinalueiksi, kun sen sijaan uusia keinotekoisesti 

istutettuja viheralueita pyritään rakentamaan kaupungin kaikkein tiheimmin asutuille alueille, 

urbaanien kampungien kerrostalorakentamista suosivien nuorentamishankkeiden muodossa.  
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4.8 Maanomistussuhteet kampungalueiden ongelmien ytimessä  

Historian eri aikakausina elämä urbaaneilla kampungeilla onkin vaihdellut merkittävästi. 

Suurimpana ongelmana asukkaille on kuitenkin vuosi vuodelta lisääntyvässä määrin ollut suhde 

maanomistukseen. Varsinkin nykyisellä reformaatiokaudella asia on saanut uudet mittasuhteet kun 

sijainniltaan strategisten keskustakampungien mahdollisuudet uusien investointien houkuttelussa on 

huomattu. Nämä kaavoittamattomat maat nähdään edullisina aitiopaikkoina uudelle rakentamiselle 

ja investoinneille. Taloudellisen hyödyn ohella päästään samalla eroon kaupunkien keskustojen 

maisemaa haittaavasta köyhyydestä.  

 

Murray Lin (2007) mukaan maanomistus onkin aina koettu ongelmaksi ja rajoitteeksi valtaa ja 

kehitystä tavoittelevien osapuolten taholta (Murray Li 2007, 39-41). Indonesiassa maanomistus- 

suhteiden muuttuminen entisestä vuosituhansien aikaisesta perinteisiin sidotusta maanomista- 

juudesta nykyiseen liberaalia talouskapitalismia tukevaan yksityistämiseen sai hänen mukaan 

alkunsa vuonna 1870 Hollannin siirtomaahallituksen säätämästä agraarilaista. Sen seurauksena 

metsien ja muiden jatkuvassa hyötykäytössä olevien ”joutomaiden” omistusoikeus siirtyi valtiolle ja 

niitä voitiin myydä ja vuokrata kaikille halukkaille. Lain sanottiin Murrayn mukaan edesauttavan 

erityisesti alkuperäisväestöä heidän päästessään entisestä paikalleen pysähtyneestä 

kehittymättömyyden tilasta osaksi uusia kasvavia maa- ja työvoimamarkkinoita (em.). Muutoksesta 

huolimatta maanomistusoikeudet säilyttivät silloisen duaalisen luonteensa, hollantilaisten virallisille 

maanomistuskäytännöille perustuneen siviililain käsittäessä lähinnä kaupungit ja niiden 

ympäristöalueet, perinteisille käytännöille ja sopimuksille perustuneen omistusoikeuden (adat) 

käsittäessä kaiken muun. Milla Budiarton (2009) viittaaman MacAndrewsin (1986) mukaan 

koloniaalikaudella vain viisi prosenttia Indonesian maa-alasta kuuluikin hollantilaisten edustaman 

länsimaisen virallisesti rekisteröidyn maanomistuksen piiriin (Budiarto 2009, 8-9).  

 

Indonesian itsenäistyttyä, hollantilaisten omistuksessa olleet maa-alueet siirtyivät suoraan valtion 

omistukseen. Silti vuoteen 1960 asti maanomistuskäytännöt säilyttivät duaalisen luonteensa, kunnes 

vuonna 1960 asetetun uuden agraarilain (UU Pokok Agraria 1960) seurauksena tätä dualistista 

maanomistusjärjestelmää alettiin voimakkaasti yhdenmukaistamaan. Gustaaf Reerink ja Jean-Luis 

van Gelder (2009) näkevätkin tämän agraarilain muutoksen alkusyynä kaupunkien 

maanomistusongelmien syntymiselle (Reerink & Gelder 2009, 1-8). Vaikka perinteisten maiden 

omistusoikeuksia ei muutoksen jälkeen enää tunnistettu, virallisten maanomistustodistusten 

puuttumisen takia, oli tilanne kansan keskuudessa toinen ja perinteiset sopimukset säilyttivät kansan 
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keskuudessa legitimiteettinsä. Nyt nämä edellä kuvatun mukaisesti syntyneet puolivirallisessa 

asemassa olevat perintömaat (tanah adat) ovatkin muuttuneet taloudellista voittoa tavoittelevien 

paikallishallintojen uhkaamiksi epävarmuuden tyyssijoiksi, joilla asukkaat eivät enää uskalla 

menettämisen pelossaan sijoittaa asuinolojensa viihtyvyyteen, vaikka siihen olisikin varaa. Tunas & 

Peresthu (2010) näkevätkin omistusoikeuksien myöntämisellä aikaansaadun laillisen 

maanomistuksen, olevan ratkaisuna urbaanien kampungalueiden olojen parantamiselle sekä niiden 

sosiaalisesta epävakaudesta kärsivien asukkaiden hyvinvoinnille (Tunas & Peresthu 2010, 319-

320). 

 

Kampungit ovatkin viime vuosikymmenten aikana olleet monenlaisten kehitysohjelmien kohteena. 

Silti niiden maanomistusolosuhteisiin ole tosissaan pyritty vaikuttamaan. Ennemminkin valtio on 

nähnyt ne hyvinä vuokratulojen lähteinä ja pitänyt kiinni omistusoikeudestansa tulevia 

kehitysprojekteja silmällä pitäen. Milla Budiarton (2009) mukaan maanomistukseen liittyvät 

epäselvyydet ovatkin olleet yksi eniten konflikteja aiheuttaneista asioista koko Indonesian historian 

aikana. Samalla maanomistusasioita ajava Kansallinen Maavirasto (BPN - Badan Pertanahan 

Nasional) on monesti todettu koko maan korruptoituneimmaksi viralliseksi instituutioksi (Budiarto 

2009, 22).  

 

Maanomistajuus ja siitä johdettavissa oleva maan arvo onkin mielestäni avainasemassa tarkas-

teltaessa indonesialaisen kaupungin kehityksen suuntaviivoja, sillä.maanomistus on erityisesti 

kaupungeissa hyvin epäselvää. Bandungilainen sanomalehti Pikiran Rakyat kirjoittaa, että arviolta 

200.000 Bandungin yhteensä 450.000 talosta on rakennettu vailla virallista lupaa (Pikiran Rakyat 

18.2.2010). Suuri osa kaupungista on näin asemaltaan epävirallista, tilanteen vaikeuttaessa 

maanomistussuhteiden hallinnoimista ja kaupunkikehittämistä. Tilanteen selventämiseksi Indone-

sian Kansallinen Maavirasto laukaisi vuonna 2008 ohjelman nimeltä Larasita, selvittääkseen 

epäselvien maiden maanomistussuhteet. Sen tavoitteisiin kuuluvat maanhallinnan parantaminen, 

omistusoikeuksien rekisteröinnin nopeuttaminen sekä korruptoituneiden käytönteiden kitkeminen 

maansertifiointiin liittyvistä prosesseista (Budiarto 2009, 26). Ohjelmaa pidetään yleisesti 

välineenä, jonka avulla hallitus voi nopeuttaa infrastruktuurin rakentamista ja samalla kiihdyttää 

talouskasvua. Samalla laitonta kiinteistö- ja tonttikeinottelua voidaan saada kuriin (Budiarto 2009, 

20-21). Ohjelma onkin noussut suureen suosioon ja se on saanut muun muassa Maailmanpankin 

palkinnon pioneeriudellaan, sillä vastaavaa, syrjäisten seutujen asukkaiden kotiovelle asti saapuvaa 

palvelua ei ole koskaan pantu täytäntöön missään muualla maailmassa. Silti on huomioitavaa että 

maan statuksen virallistamisesta ja kaavoittamisesta on kuitenkin hyötyä ennenkaikkea 
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viranomaisille. Vaikka Larasitan avulla paikalliset voivat hankkia nopeasti ja edullisesti virallisen 

asiakirjan omistusoikeudestaan, merkitsee ohjelma samalla myös julkisen vallan kontrollivälinettä. 

 

Larasita onkin saanut osakseen myös voimakasta kritiikkiä. Maanomistuskäytänteiden uudistamista 

ajavan järjestön, Konsorsium Pembaruan Agrarian mukaan ohjelma toimiikin ennenkaikkea 

perustana nykyisen liberaalipolitiikan ajamalle maanomistusmarkkinoiden vapauttamiselle. Tämä 

on järjestön mukaan lisännyt suurten maanomistajien valtaa kun pienet rahanpuutteesta kärsivät 

maanomistajat ovat maanomistushuumassaan ja maakauppojen helpottuessa myyneet maansa 

eteenpäin. Järjestön mukaan Indonesia onkin pioneeri siinä suhteessa, että ensimmäisenä maana 

maailmassa se on avannut maanomistusmarkkinansa Maailmanpankin yksityisomistusta 

kannattavalle tielle (Konsorsium Pembaruan Agraria). Delik Hudalah (2010) huomauttaa tilanteen 

olevan kaukana Indonesian itsenäisyyden esikuvana toimivan perustuslain asetuksesta, jossa valtion 

ensisijaiseksi tehtäväksi määrätään maankäytön ja -omistuksen kontrollointi kansalaisten 

hyvinvointia parhaiten edistävällä tavalla (Hudalah 2010, 50). Tässä valossa vaikuttaakin siltä että 

liberaalipolitiikan maanomistusuudistukset viitoittavat Indonesiaa jälleen samaan tilanteeseen kuin 

entisellä koloniaalikaudella maan avauduttua 1900-luvun alussa länsimaisille sijoittajille ja heidän 

taloudellisen voiton tavoitteluun perustuville päämäärilleen. 
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5 Etnografinen kenttätyö ja tutkimuksen aineisto   

Sosiaaliantropologian opiskelijana etnografian valitseminen tutkimusmetodikseni oli minulle alusta 

asti selvää. Samalla se oli ainoa vaihtoehto jolla saada haluamaani tietoa tutkimusaiheestani. Kun 

indonesialaisessa mediassa köyhien ja marginalisoitujen ääni loistaa poissaolollaan, ei Suomessa 

Indonesiaa koskevaa uutisointia tapahdu sen sijaan lainkaan. Näin ainoa mahdollisuus oli lähteä 

Indonesiaan. Siten vain etnografisen kenttätyön kautta minulla oli mahdollisuus päästä kosketuksiin 

tutkimani ilmiön kanssa. Alussa etnografia oli minulle yksi suuri musta aukko. Kuvailisinkin 

tutkimukseni muodostumista jatkuvasti eläväksi oppimisprosessiksi, jossa ylä- ja alamäet olivat 

vahvasti läsnä. Myöskään tutkimuskohteen valinta ei ollut itsestään selvää vaan sen löytäminen 

tapahtui kokemusten ja kokeilujen sekä yrityksen ja erehdyksen kautta. 

 

Omalla kohdallani antropologisen kenttätyön ideaalina oli Bronislaw Malinowskin uraauurtava 

kenttätyö Trobriand-saarilla. Pian kuitenkin tajusin että urbaanissa ympäristössä työskentely oli 

kaukana etelänmeren paratiisisaaren romantisoidusta ympäristöstä. Kenttätyön tekeminen olikin 

jatkuvaa yrityksen ja erehdyksen kautta tapahtuvaa etnografisen metodin opettelua hyvin 

haastavissa olosuhteissa. Se oli kovaa työtä, jolle piti antautua kokonaisvaltaisesti. Romantisoidut 

käsitykset antropologisesta kenttätyöstä, joihin ehkä olin alussa itsekin sortunut, joutivatkin heti 

alussa romukoppaan. Tämä luku kertoo etnografisesta kenttätyöstäni ja sen avulla kerätystä 

tutkimusaineistosta. 

 
 
5.1 Etnografinen metodi 

Martyn Hammersleyn & Paul Atkinsonin (2007) mukaan etnografiassa on kyse ensikäden 

empiirisen kenttätiedon sekä teoreettisen ja vertailevan tulkinnan yhdistämisen kautta tuotetusta 

sosiaalisen elämän tutkimiseen keskittyvästä tiedonkeruutavasta (Hammersley & Atkinson  2007, 

1).  Käytännössä tämä tarkoittaa osallistuvan havainnoinin ja teoreettisen tulkinnan kautta tuotettua 

tietoa tutkimuksen kohteena olevasta sosiaalisesta ilmiöstä (Hammersley & Atkinson 2007, 17). 

Etnografinen tutkimusmenetelmä on ainutlaatuinen tapa kerätä tietoa sosiaalisesta maailmasta, sillä 

osallistumalla tutkittavien elämään on mahdollista hankkia sisäpiiritietoa tutkittavien joka-

päiväisestä elämästä. Etnografian yhtenä päämääränä onkin tutkimuksen aiheeseen liittyvien 

yleisten ennakkokäsitysten murtaminen ja siitä seuraava uudenlaisen maailmankäsityksen 

muodostaminen (Hammersley & Atkinson 2007, 9-11). Ymmärränkin etnografiassa olevan kyse 

kulttuurintutkimuksesta, jonka avulla on mahdollista oppia näkökulmia vieraisiin kulttuureihin sekä 



  47 
  
 

myös näkemään oma lähtökulttuuri uudessa valossa etnografialle tyypillisen tutkimuksellisen 

refleksiivisyyden kautta.  

 

Hammersley & Atkinson huomauttavat että etnografisessa tutkimuksessa keskeisenä elementtinä on 

yhteiskunnallisen vallan läsnäolo (Hammersley & Atkinson 2007, 3). Toisaalta valta liittyy niin 

tyypillisen etnografisen tutkimuskohteen asemaan yhteiskunnan marginaalissa kuin tutkijasubjektin 

edustamaan maailmankäsitykseen, jonka avulla hän suunnistaa kentällä eteenpäin muodostaen 

käsityksiä tutkimuskohteestaan. Yleisluonteeltaan etnografinen tutkimus kuin muukin sosiaali-

tieteellinen tutkimus onkin vahvan poliittista. Tämä on asia joka tutkimusta tehdessä tulee ottaa 

huomioon, jotta tieteellisen tutkimuksen tavoitteena oleva objektiivisuus sekä puhtaan ja totuuden-

mukaisen tiedon tuottamisen vaatimus voidaan saavuttaa. Etnografisessa tutkimuksessa tutkijan 

oma persoona ja siihen vaikuttava arvomaailma ovatkin vahvasti esillä koko tutkimusprosessin ajan. 

Siten etnografiassa ei koskaan ole kyse absoluuttisen tiedon tuottamisesta, vaan ennemminkin 

kyseessä on tulkinta tutkimuskohteena olevasta ilmiöstä, mikä yksityiskohtaisen selittämisen kautta 

tuodaan esille. Näin etnografian avulla ei ole tarkoitus tuottaa suuria yleistäviä yhteiskunnallisia 

malleja, vaan ennemminkin kyseenalaistaa niiden olemassaolo mikrotason tapaustutkimusten 

kautta. Clifford Geertzin (1973) thick description (tiheä kuvaus) onkin mielestäni sopiva käsite 

kuvaamaan etnografisen metodin kokonaisvaltaisuutta, jossa päämääränä ei ole ainoastaan ihmisen 

käyttäytymisen kuvaaminen ja tulkitseminen, vaan sen fyysisen ja sosiaalisen kontekstin 

huomioiminen jossa ihmisen käyttäytymisestä tulee merkityksellistä myös ulkopuoliselle (Geertz 

1973, 3-30).  

 

5.2 Tutkimuksen lähtökohta  

Kokonaisuudessaan kenttätyöni koostui kahdesta erillisestä ajanjaksosta, jotka vietin Indonesiassa 

Länsi-Jaavalla sijaitsevassa Bandungissa vuosina 2007-2008 ja uudelleen keväällä 2010. 

Ensimmäisellä kertaa viettämieni 10 kuukauden aikana opin indonesiankielen (bahasa indonesia) 

sekä pääsin perille siitä minkälaista elämä indonesialaisessa suurkaupungissa on. Bandungiin 

päätyminen ei perustunut omaan valintaani, vaan minut valittiin opiskelemaan Bandungissa 

sijaitsevaan valtiolliseen Padjadjaranin yliopistoon, Indonesian opetushallituksen vuosittain 

järjestämässä ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattussa opiskeluohjelmassa. Saavutettuani riittävän 

kielitaidon aloin perehtymään kiinnostuksen kohteenani olleeseen jätehuoltoon entistä ahkerammin. 

Kenttätyön tekeminen muodostui epäsäännöllisistä vierailuista virallisten ja epävirallisten 

jätehuoltosektorin toimijoiden, kuten jätteenkerääjien ja jätekauppiaiden luo, tutustumisesta 
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paikallisiin ympäristöjärjestöihin ja niissä toimiviin aktiiveihin sekä tutustumisista Bandungin 

ohella kahden muun indonesialaisen kaupungin, Jakartan ja Yogyakartan, asuinyhteisöpohjaisiin 

kierrätysaloitteisiin, joista tein myös nauhoitettuja haastatteluita.  

 

Saavuttuani uudelleen Bandungiin neljäksi kuukaudeksi vuoden 2009 lopulla, oli paikallisen 

median puheenaiheissa tapahtunut selvä muutos. Vuosien 2007-2008 aikainen keskustelu 

jäteongelmasta ja jätehuollon kehittämisestä oli nyt muuttunut keskusteluun kerrostalojen 

rakentamisesta, maankaavoittamisesta ja maankäytöstä sekä keskusteluun viheralueiden tarpeesta. 

Näiden lähestymistapojen avulla oli määrä rakentaa Bandungista entistä viihtyisämpi, Kestävän 

Kehityksen näkökulman mukainen ja köyhien tarpeet huomioiva tulevaisuuden vauras ja 

hyvinvoiva Bandung (Bandung Bermartabat). Ennen vain Jakartaan keskittynyt täyden palvelun 

kerrostalohuoneistojen (apartemen) markkinointiin keskittyvä kiinteistökauppa oli suorastaan 

räjähtänyt ja uusia kerrostaloja rakennettiin kiihtyvällä vauhdilla eri puolille Bandungia. Nyt myös 

erilaiset yritysten harjoittamat vihertämisohjelmat loistivat mainoksillaan kaupunkikuvassa. 

Vaikutti siltä että kehitys oli saavuttanut Bandungin.  

 

5.3 Tiedonkeruutapoina kenttäpäiväkirja ja haastattelut 

Tiedonkeruutapanani toimi osallistuva havainnointi ja sen kautta tuotettu aineisto, joka koostui 

muistiinpanoista, epämuodollisista keskusteluista, strukturoimattomista haastatteluista sekä osallis-

tumisesta kenttätyöalueella asuvien ihmisten elämään. Kenttätyöni keskeisimpänä tapahtuma-

paikkana oli Tamansarin kampungalue ja sieltä valitsemani viisi naapurustoa, joista parhaiten tuli 

tutuksi oma naapurustoni, rw 15, sekä yksi sen kymmenestä lähinaapurustosta, rt 10, jonka asukas 

itse olin. Lopullisen aineistoni katsonkin muodostuneen kahden ja puolen kuukauden asumisesta 

Tamansarilla, sekä vierailuistani eri puolilla kaupunkia sijaitseville kerrostaloalueille sekä 

Cisarantenin relokaatioalueelle. Keskeisellä sijalla oli myös media, kuten paikallisen Pikiran Rakyat 

-sanomalehden artikkelit. Tutkimuksen muodostumiseen vaikutti olennaisesti myös Tamansarin 

ulkopuoliset havainnot ja kokemukset Bandungista sekä sen asukkaista.  

 

Keräsin myös aihetta käsitteleviä artikkeleita ja tutkimuksia paikallisten yliopistojen kirjastoista 

sekä paikallisesta sosiaalitutkimusta tekevästä organisaatiosta Akatigasta. Tapasin myös muutamia 

paikallisten yliopistojen professoreita sekä tutkijoita. Kaiken kaikkiaan itse kirjoittamaani 

päiväkirja-aineistoa syntyi kolmen vihkosen verran. Litterointivaiheessa otin huomioon vain 

mielestäni olennaisimmat muistiinpanot, joista puhtaaksi kirjoitettua aineistoa syntyi yhteensä 44 
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liuskan verran. Lisäksi minulla oli paikallisista sanomalehdistä keräämiäni artikkeleita lähemmäs 

toista sataa. Niin päiväkirjamerkinnät kuin artikkelitkin luin huolellisesti läpi, tehden merkintöjä 

kohtiin jotka koin soveltuvan parhaiten tutkimukseeni kirjoittaen ne ylös myöhempää analyysiä 

varten. 

 

Kenttätyö oli varsin aikaavievää ja vaativaa puuhaa, johon piti antautua täysipainoisesti, sillä 

tavoitteenani oli saada mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys kentän tapahtumista. 

Antropologiassa tästä puhutaankin termillä going native, eli tutkijan subjektiivisesta laskeutu-

misesta tutkimuskohteensa tasolle pyrkimyksenään saada mahdollisimman autenttinen käsitys 

tutkittavasta ilmiöstä tutkimuskohteina olevien ihmisten näkökulmasta (Sluka & Robben 2007, 13-

16). Tällä ymmärrän heidän tarkoittavan tutkittavien päivittäisen elämän tasolle laskeutumista ja 

tasavertaisen suhteen saavuttamista heidän kanssaan, en antropologin muuttumista tutkittaviensa 

kaltaiseksi tai liiallista identifioitumista heihin. Tällaiseen suhteeseen pääseminen ei kuitenkaan 

tapahdu vailla vastoinkäymisiä, kärsivällisyyttä ja erilaisten lähestymistapojen kokeilemista. 

Hammersley & Atkinson (2007) sanovatkin ettei etnografisen työn etenemistä voi päättää 

ennakkoon (Hammersley & Atkinson 2007, 24). Sen sijaan tutkimuskenttä muotoutuu jatkuvassa 

prosessissa koko työskentelyn ajan, saattaen muuttaa tutkijan lähestymistapaa tutkittavaan 

ongelmaan käänteentekevällä tavalla tutkimuksen edistyessä (Hammersley & Atkinson 2007, 37). 

Etnografiassa onkin mielestäni paljolti kyse myös kentällä eteen tulevista sattumista, joihin pitää 

oppia reagoimaan luovalla tavalla. 

 
 
Hammersleyn ja Atkinsonin mukaan kenttätyön aikaisten muistiinpanojen tekeminen on keskeisin 

etnografiseen tutkimukseen liittyvä toimi (Hammersley & Atkinson 2007, 175). Nyt jälkeenpäin 

voin vain todeta ettei tätä seikkaa voi liiaksi painottaa. Varsinkin alkuvaiheessa kirjoitinkin 

ahkerasti kenttäpäiväkirjaa. Loppua kohden muistiinpanointo alkoi kuitenkin laimentua ja kirjoitin 

päiväkirjaan enään vain kaikkein merkityksellisimmät asiat. Päiväkirjana toimivat yleensä pienet 

riviviivattomat kierrätysvihkoset, sillä ne tuntuivat houkuttelevan kirjoittamista sekä motivoivan 

paremmin luovaan ajatteluun. Muistiinpanojen kirjoittaminen sijoittui usein keskustelujen tai 

tapaamisten jälkeen, sillä pian huomasin sen hidastuttavan ja haittaavan olennaisesti keskustelujen 

etenemistä. Siten poiminkin keskusteluista vain tärkeimmät aiheet joiden varaan rakensin 

päiväkirjamerkintäni. Keskustelujen nauhoittamista kokeilin ensimmäisellä kenttätyömatkallani, 

mutta toisella kertaa en missään vaiheessa edes ajatellut asiaa. Ensimmäisellä kerralla minulla oli 

ollut jatkuvia ongelmia nauhurin kanssa, sen kieltäytyessä yhteistyöstä toistuvasti. Asenteeni johtui 
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myös litteraation aikaavievyydestä, johon kentällä ei ollut aikaa, sillä olihan alkuperäisenä 

aikomuksenani saada tutkimukseni valmiiksi jo paikan päällä.  

 

Kenttäpäiväkirjan pitäminen olikin kaikessa yksinkertaisuudessaan yksi etnografisen kenttätyön 

suorittamisen vaikeimmista osa-alueista. Kaikkien muiden elämään liittyvien vaikeuksien ja 

asioiden hetkellisyyden ohella järjestelmällisten muistiinpanojen ja niiden mukaan organiosoidun 

kenttäpäiväkirjan pitäminen tuntui täysin mahdottomalta. Huomasinkin suurta eroa tekemieni 

muistiinpanojen välillä. Välittömästi tapahtumahetkellä kirjoitetut muistiinpanot erottuivat 

edukseen yksityiskohtaisilla lainauksillaan sekä rikkalla kuvauksellaan, kun taas jälkeenpäin 

kirjoitetut muistiinpanot olivat hyvin yleispiirteisiä, jättäen jälkeensä lähinnä ihmettelyä ja 

avonaisia kysymyksiä, joihin ei milloinkaan enää voisi saada vastausta, sillä tilanne oli jo mennyt 

ohi, eikä sitä enää koskaan voisi saada takaisin. Jälkeenpäin asia jäikin vaivaamaan itseäni suuresti.  

 

Varsinaisia strukturoituja haastatteluja en alun kokeilujen jälkeen tehnyt sillä huomasin keskustelun 

etenevän paremmin omalla painollaan lopputuloksen kannalta. Myöskään ihmisten tapaaminen ei 

yleensä vaatinut etukäteisjärjestelyjä. Järjestelmällisyyttä ja ajanhallintaa tukevat toimintatavat eivät 

päteneet Indonesiassa, vaan asiat tapahtuivat indonesialaisen ajattelun mukaan silloin kun ne ovat 

tapahtuakseen, eli silloin kuin Jumala suo. Tähän siis itsekin pitkälti asennoiduin. Keskustelujen 

ohella kirjoitin päiväkirjaan myös muita ihmetyksiäni, subjektiivisia tuntemuksiani sekä 

yksityiskohtia sanomalehdistä lukemistani artikkeleista. Ihmisten yhteystietoja, linkkejä ja muita 

lähteitä sen sijaan kirjoittelin toiseen päiväkirjaa pienempään ”vihreään kirjaan”. Tämä oli kätevä 

ottaa esille tarpeen vaatiessa. Varsinaisen raakatiedon hankkimisen ohella vietinkin paljon aikaa 

myös kirjoittaen ajatuksiani puhtaaksi, kehitellen ajatuksiani lukemalla oheiskirjallisuutta seka 

etsimällä lisämateriaalia paikallisten yliopistojen kirjastoista, paikallisista sanomalehdistä, 

yksityisestä yhteiskuntatutkimukseen erikoistuneesta tutkimuslaitoksesta Akatigasta.  

 

Olennaisimpia kenttätyötä vaikeuttaneita tekijöitä olivat epävirallinen asemani sekä liikkumiseen 

liittyneet hankaluudet. Toisin kuin opiskellessani Bandungissa vuosina 2007-2008, ei minulla nyt 

ollut mahdollisuutta vierailla virastoissa. Yllätyksekseni myös tutkimuksenteko Tamansarin viran-

omaislinjaa noudattavissa naapurustoissa vaikeutui. Epävirallisen ja virallisen raja Indonesiassa oli 

siis myös tässä mielessä hyvin selkeä. Toinen merkittävä käytännön ongelma koski liikkumistani, 

kun moottoripyörän puuttuminen osoittauttui lopulta lähes jokapäiväiseksi ongelmaksi ja tunsinkin 

olevani täysin ystävieni, naapureilta saamieni tarjousten sekä julkisen liikenteen armoilla. 

Liikkuminen paikasta toiseen vei paljon aikaa ja vaati kärsivällisyyttä. 
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5.4 Lopullisen kentän löytäminen 

Joulu-huhtikuussa 2009 Bandungissa vallitsi sateinen talvikausi. Se haittasi elämää kuin myös 

kenttätyötäni. Jatkuvan sateen seurauksena hautasin idean moottoripyörän ostosta ja aloin sen sijaan 

etsimään sopivaa, kampungaluetta, jolle perustaa tutkimukseni. Lukemalla vanhoja edellisen 

vuoden sanomalehtiä paikallisen Pikiran Rakyat -sanomalehden arkistossa, hahmotin sitä mitä 

Bandungissa oli poissaoloni aikana tapahtunut. Lehtiartikkeleista saamani tiedon valossa päätinkin 

ottaa tutkimukseeni laajemman näkökulman ja tarkastella informaalin ja formaalin edustamien 

erilaisten ympäristömerkitysten välistä suhdetta ja niiden rooleja Bandungin kaupunkikehityksessä.  

 

Pian päädyin valitsemaan Tamansarin kampungalueen kenttätyöpaikakseni kahdesta muusta 

Bandungin kaupungin rejuvenaatio-ohjelman kohteena olevasta kampungalueesta, joiden 

elämänlaadun sanottiin halyyttävällä tavalla kärsivän nykyisestä tilanteesta. Tästä huolimatta 

suunnitelmat alueiden kehittämisestä olivat kampungeilla vuodesta toiseen kariutuneet asukkaiden 

suuren vastustukseen. Ainoana näistä kolmesta oli Tamansarin alueen suunnitelma lukkoon lyöty ja 

muutosprosessi jo käynnissä. Edullisen sijainnnin sekä ajankohtaisuuden takia päädyinkin 

valitsemaan kenttätyökohteekseni juuri Tamansarin. Tamansari oli myös varsin kompakti asuinalue 

toisin kuin Cicadasin ja Jamikan rönsyilevät kampungit. Koin Tamansarin siten helpommin 

lähestyttäväksi. Hyväksi puoleksi ajattelin myös sen sijainnin jonka johdosta kaikki kaupungin 

palvelut sekä omat ystäväni olisivat hyvin saavutettavissa. Näin koin oloni Tamansarilla myös tässä 

mielessä turvalliseksi. Vielä kun asukkaat sekä Tamansarin kylätoimiston (kantor kelurahan) väki 

tuntuivat suhtautuvan valkoiseen vieraaseensa myönteisesti oli valinta selvä.  

 

Sopivan asunnon löytäminen ei ollut Tamansarilta kuitenkaan helppoa. Halusin löytää majapaikan 

joka ei olisi liian mukava ja nykyaikainen, vaan vastaisi julkista käsitystä kampungin slummi-

maisista olosuhteista mahdollisimman hyvin, mutta olisi silti asuttava. Siksi halusin asunnon 

kampungin kaikkein tiheimmin asutulta ja alkuperäisimmältä alueelta, mieluiten talosta jossa olisi 

mahdollista päästä seuraamaan ja osallistumaan perheen jokapäiväiseen elämään ja jonka jäsenistä 

voisi olla hyviksi informanteiksi. Ajattelin paikallisen perheen elämän seuraamisen ja siihen 

osallistumisen antavan kokonaisvaltaisen käsityksen paikallisesta elamänmenosta ja olevan siten etu 

kenttätyöni kannalta. Vaikka kolusin kampungin läpikotaisin kahden ystäväni avustuksella, ei 

sopivaa asuntoa tuntunut osuvan kohdalle. Yllätyksekseni asuntojen vuokrataso keskustakampungin 

ahtaudessa oli entistä viihtyisän rauhallista asuinpaikkaani riisipellon kupeessa kalliimpi, vaikka 

asunnot olivat muuten huomattavasti vaatimattomampia.  



  52 
  
 

 

Useimmissa asunnoissa, jotka käytännössä olivat yhden huoneen vuokrahuoneita (kamar kost), oli 

hometta tai sadekauden aiheuttamia kosteusvaurioita. Lisäksi ne saattoivat olla vailla ikkunaa, 

likaisia ja kolkkoja turvattoman oloisia taloja, joista puuttuivat kaikki kalusteet sekä wc. 

Vuokrahuoneet sijaitsivat yleensä varta vasten vuokrahuoneiksi rakennetuissa taloissa (rumah kost), 

mikä oli suosittu bisnes ei vain Tamansarilla, vaan kaikkialla Indonesian kaupungeissa. Myös 

perheet saattoivat vuokrata tarpeettomana olevia huoneitaan saadakseen lisätuloja. Lopulta tapasin 

Tamansarin kylän läpi virtaavan Cikapundung-joen keskellä sijiatsevalla Pulosarilla asuvan Ibu 

Mimin veljen, joka opasti minut katsomaan siskonsa talossa vapaana olevaa huonetta, johon sitten 

muutin. Huone sijaitsi vanhan, kapean kujan varrella sijaitsevan talon toisessa kerroksessa, joten 

ainakin se oli välttynyt pahimmilta sadekauden aiheuttamilta kosteusvaurioilta. Mukava se ei ollut, 

mutta siellä oli sänky sekä ikkuna ja lisäksi Ibu Mimi perheineen vaikutti harvinaisen mukavilta.  

Sain siis perheen ja asunnon, olosuhteista joita olin etsinytkin.  

 

5.5 Kentälle sijoittuminen 

Naapurini eivät lakanneet koskaan ihmettelemästä miksi olin halunnut muuttaa Pulosarille. Jo 

etsiessäni asuntoa monet asukkaat kehottivat minua etsimään asuntoa jostain muualta, sillä eivät 

uskoneet minun viihtyvän Pulosarilla, joka oli koko jäljellä olevan kampungalueen tiheimmin ja 

yksinkertaisimmin rakennettuja alueita. Naapurini selittivät alueen olevan rähjäinen (kumuh) ja 

vailla mukavuuksia, eikä siten sopiva ulkomaalaiselle. Itse halusin kuitenkin nähdä alueen kaikkena 

muuna. Toisaalta monet asukkaat vaikuttivat myös iloisilta että olin muuttanut Pulosarille ja 

varsinkin alussa tunsin olevani huomion keskipiste. Ennen pitkää ihmiset kuitenkin tottuivat 

läsnäolooni. Alun epäluuloni ihmisten epärehellisyydestä osoittautuivat pian turhiksi ja elämä 

Pulosarilla ilmenikin lopulta mielestäni sosiaalisessa mielessä hyvin turvalliseksi.  Asunnostani en 

sen sijaan oppinut pitämään missään vaiheessa. Sitkeyteni ja jääräpäisyyteni avulla silti sinnittelin 

siellä, sillä sosiaalisen ympäristön viihtyisyys auttoi paikkaamaan asunnon epämukavuutta. 

 

Vaikka kentälle pääsyn voisi kuvitella helpoksi tehtäväksi, ei se sitä kuitenkaan omalla kohdallani 

ollut. Vaikka asuinkin alueella, tunsin yhä olevani yhteisön ulkopuolinen ja väliaikainen asukas 

joka pian tulisi muuttamaan pois. Myös se etten osannut puhua naapureiden äidinkielenä ollutta 

sundankieltä haittasi sisäpiiritiedon saavuttamista. Feldman, Bell & Berger (2003) sanovat 

tämänkaltaisten vaikeuksien olevan antropologille tyypillisiä, vaikka ne tulevatkin silti usein 

täytenä yllätyksenä (Feldman, Bell & Berger 2003, vii). Hammerlsey ja Atkinson (2007) puolestaan 
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sanovat tässä olevan kyse tyypillisestä alkuvaikeudesta päästä suljetun yhteisön sisälle, mutta että 

usein samat ongelmat tulevat jatkumaan koko tutkimuksen ajan (Hammersley & Atkinson 2007, 

41). Minun kohdallani kyse oli juuri tästä. Vaikka ihmiset olivat ystävällisiä ja avoimia, tuntui siltä 

että ystävällisyys oli myös keino pitää etäisyyttä. Erityisesti naisten kanssa tuntui usein olevan 

vaikea päästä keskusteluissa pintaa syvemmälle, puheenaiheiden liikkuessa varsin yleisellä tasolla.  

 

Etnografisen kenttätyön tekemisessä ovat varmasti eduksi niin koulutus kuin kokemuskin, mitkä 

kääntyvät kokeneen tutkijan eduksi. Silti sitäkin olennaisempia ominaisuuksia etnografisen 

kenttätyön lopputulosten onnistumisen kannalta ovat mielestäni tutkijan hyvät ihmissuhdetaidot 

sekä kyky tulla toimeen itsensä kanssa. Nämä ovat ominaisuuksia jotka saattavat puuttua 

lukeneeltakin antropologilta. Lukeneisuudesta huolimatta  ne ovat myös asioita joissa löytyy aina 

kehitettävää. Omalla kohdallani koinkin niiden olevan suurimpia haasteita joissa minulla selvästi oli 

opeteltavaa.  

 

Suurimpana haasteena ja huolenaiheenani olikin se miten olla oikea etnografi ja miten saada 

kerätyksi merkityksellistä tietoa. Tähän antropologiseen ongelmaan ei metodioppaiden mukaan ole 

olemassa yksiselitteistä vastausta, ainoastaan hyvin yleisluontoisia ohjeita esimerkiksi hyvistä 

käytöstavoista ja typeryyksien välttämisestä (Sluka & Robben 2007, 26). Hammersleyn & 

Atkinsonin (2007) mukaan jokaiseksi etnografiksi haluavan onkin itse löydettävä ja opeteltava se, 

mitä sellaiseksi tuleminen vaatii, sillä etnografiaa ei voi opettaa (Hammersley & Atkinson 2007, 

20).  Sluka & Robben (2007) viittaavat Hortense Powdermakeriin joka korostaa humanistisen 

lähestymistavan merkitystä etnografisessa tutkimuksessa, määritellen kenttätyön eräänlaisena 

subjektiivisena taidemuotona. Hän kuitenkin mainitsee tutkijan henkilökohtaisten ominaisuuksien 

kuten ystävällisyyden, kärsivällisyyden, tahdikkuuden, kestävyyden sekä yksinäisyyden ja 

epävarmuuden sietokyvyn olevan korvaamattomia apuja etnografisen kenttätyön tekijälle (Sluka & 

Robben 2007, 13-16). Thomas Hylland Eriksen (2001) sanookin antropologin olevan itse kaikkein 

tärkein tutkimustyössä käytettävä tieteellinen instrumentti, sillä juuri hänen omat persoonalliset 

ominaisuutensa ovat avainsanana prosessin onnistumisessa (Eriksen 2001, 26).  

 

Lähimmät naapurini opin tuntemaan hyvin nopeasti, sillä heidän tapaamistaan oli mahdotonta 

välttää. Joka kerta lähtiessäni ulos ja palatessani asunnolleni, ohitin kapealla kujalla arkisia 

askareitaan toimittavat naapurini. Viimeistään saavuttuani lähinaapurustoni yhteisenä kokoontumis-

paikkana toimivalle, paikallisten naisten pyörittämälle upporasvassa paistettujen välipalojen 

(gorengan) myyntipaikalle, kohtasin naapurini. Vaastaava myynti- ja kokoontumispaikka oli 
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kaikissa lähinaapurustoissa ja ne olivatkin hyviä paikkoja lukuisten kioskien (warung) ohella 

vaihtaa kuulumisia ihmisten kanssa. Joka aamuisin järjestettävä tori oli sen sijaan hyvä paikka 

laajentaa tuttavapiiriä ja tutustua muiden naapurustojen asukkaisiin. Toisaalta ihmisiin ei ollut 

vaikeuksia tehdä tuttavuutta kujillakaan.  Oman ulkopuolisuuteni haitat tulivatkin korttelikerhoissa 

nopeasti esille, sillä niiden yhteisenä puhekielenä oli aina paikallisten puhuma sundankieli, josta 

kenttätyöni aikana opin vain perusteita. Tamansarin kampung olikin varsin homogeeninen 

asukkaidensa suhteen, sillä ylivoimaisesti suurin osa heistä oli sundalaista alkuperää.  

 

Päädyinkin korttelikerhoissa istumisen sijaan vierailemaan asukkaiden kodeissa ja työpaikoissa, 

joissa keskustelu indonesiankielellä oli luontevampaa. Korttelikerhoissa puheenaiheet sisälsivät 

paljon sisäpiirivitsailua ja juoruilua josta en valitettavasti oppinut ymmärtämään juuri mitään. Sen 

sijaan kahden kesken tai perheenjäsenten seurassa keskustelu oli mielestäni avoimempaa ja 

yksityiskohtaisempaa, kun naapuri ei ollut kuuntelemassa. Tiedonkeruun kannalta syöminen 

paikallisten kanssa heidän pitämissään ruokakojuissa sekä vierailut alueen kyläpäällikön ja 

naapurustopäälliköiden toimistoissa osoittautuivat myös hyviksi tiedonkeruutavoiksi, sillä he 

tunsivat alueen hyvin ja osasivat siten kertoa paljon sen historiasta ja arkipäivästä. Sosiaalisia 

kontakteja ihmisten kanssa ei voinut huonoinakaan päivinä välttää sillä tunsin koko kampungalueen 

olevan kyllästetty sosiaalisuudella. Kampungille oli mukava palata vaikka asuntooni en koskaan 

kunnolla kotiutunutkaan. Hektiseen katuelämään nähden elämä kampungilla oli rauhallista ja 

hidasta.  

 

Saadakseni historiallista tietoa Tamansarin vaiheista, halusin keskustella alueella vielä elossa 

olevien vahusten kanssa. Vain harvat alueella lapsuutensa tai nuoruutensa viettäneistä ihmisistä 

olivat enää elossa. Jäljellä olevienkin kunto oli jo hyvin heikko, kuurouden ja vanhuuden-

höperyyden ollessa yleisiä vaivoja. Usein vanhimpien asukkaiden indonesiankielentaito oli myös 

heikko eikä keskustelu siten tahtonut onnistua. Vaikutti myös siltä etteivät vanhemmat ihmiset 

osanneet arvostaa muistojensa ja menneiden kokemustensa arvoa, vaan halusivat antaa 

puheenvuoron nuoremmilleen, jotka heidän mielestään olivat älykkäämpiä. Pyysin paikallisen 

ystäväni toisinaan mukaani tulkiksi, mutta ymmärsin ettei hänen tulkkauksensa pitänyt yhtä 

informanttien kanssa. Paikallisen oppaan kanssa ihmisiä oli kuitenkin helpompi lähestyä, sillä 

valkolaisuuteeni suhtauduttiin toisinaan kummeksuen. 
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5.6 Etnografinen subjekti ja sen muodostuminen  

Sekä ihonvärilläni, iälläni, sosiaalisella statuksellani että sukupuolellani oli selvä vaikutus oman 

tutkijapositioni muotoutumiseen. Niiden merkitys kenttätyöni kulkuun oli merkittävä. Hammersley 

& Atkinson (2007) sanovatkin tutkijan fyysisten ominaisuuksien kuten sukuouolen, iän, ihonvärin 

ja etnisyyden vaikuttavan olennaisella tavalla tutkijaposition muodostumiseen ja hänen suhteisiinsa 

muihin kentän toimijoihin (2007, 73-74). Koinkin asemani nuorena, vaaleana eurooppalaisena, 

yksinelävänä, mutta paikallisen naimaiän jo ylittäneenä naisena, monella tavalla ongelmalliseksi 

yhteisössä jossa naisen roolista ja asemasta sekä perhearvojen tärkeydestä oli yleinen ihmisten 

jakama käsitys. Siten allekirjoitankin täysin Hammersleyn ja Atkinsonin viittaaman Golden (1986) 

huomiot sukupuoleen ja siihen liittyvien tekijöiden merkityksestä hänen oman tutkijanroolinsa 

muotoutumisessa. Golden sanoin; ”Ongelmallista oli se, että olin naimaton ja vanhempi kuin mitä 

naimattomalle naiselle oli sopivaa. Lisäksi olin ilman perheeni suojelua ja matkustin yksin, mitä 

naimaton tyttö ei koskaan voisi tehdä. He eivät voineet ymmärtää miten heidän silmissään niin 

viehättävä tyttö voi yhä olla naimaton... Naimattomuus tarkoitti sitä etten saisi käyttää alkoholia, 

tupakoida tai kulkea yöllä yksinäni, vierailla ihmisten luona ilman painavaa syytä, puhua 

sopimattomista aiheista, kutsua miehiä vierailulle asuntooni tai yleensäkään kysellä liikaa” 

(Hammersley & Atkinson 2007, 73-74). Liikkuessani lähes päivittäin yksinäni paikallisten nuorten 

miesten kanssa ja palatessani usein kotiin yömyöhällä, antoikin minusta varmasti hyvin ristiriitaisia 

käsityksiä jotka vaikuttivat ihmissuhteideni muotoutumiseen kentällä.  

 

Ymmärrän tämän johtuneen kampungin elämän sukupuolittuneisuudesta. Naisilla ja miehillä oli 

omat tehtävänsä ja ajoitetut tilankäyttötapansa. Aamusta auringonlaskuun kampungin elämää 

hallitsivat pääasiassa naiset. Pimeän saapuessa naiset ja lapset siirtyivät sisätiloihin tekemään 

kotitöitä ja katselemaan televisota kun taas töistä kotiin palaavat miehet alkoivat illan tullen 

kokoontua kujille yleensä pienten kauppojen eteen keskustelemaan ja juomaan kahvia, toisinaan 

myös illan pikkutunteina alkoholijuomia. Sanottiin että lasten oleskelu ulkosalla auringonlaskun 

jälkeen altistaisi heidät pikkupirujen ja paholaisten hengille (jin, satan) jotka helposti astuisivat 

vielä herkässä, puolustuskyvyttömässä tilassa olevaan lapsen ruumiseen. Naisille se taas oli muuten 

sopimatonta ja heidän tehtävänään olikin hoitaa lapsia missä nämä milloinkin liikkuivat.  

 

Koska olin ulkopuolinen, pystyin luistamaan näistä säännöistä ja siten myös illan tullen juttelemaan 

miesten kanssa ulkosalla. Saattaa tosin olla ettei sitä katsottu hyvällä, sillä muutaman kerran kuulin 

itsestäni liikkuvan hurjia huhuja myöhäisistä kotiinpaluistani ja tämän jälkeen huomasin varsinkin 
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naisten asennoitumisen itseäni kohtaan muuttuneen. Kirsti Suolinna ja Kaisa Sinikara (1982) 

huomauttavatkin etnografin marginaalista asemasta tutkimassaan yhteisössä ja siihen liittyvistä 

eduista ja ongelmista. Marginaalin jäsenyytensä varjolla etnografin on mahdollista luistaa muuta 

yhteisöä koskevista vastuista ja saada erikoisoikeuksia, mutta joiden seurauksena häntä ei 

välttämättä huolita enää yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi  (Suolinna & Sinikara 1982, 132). Näin 

oman roolini hahmottaminen aiheuttikin monasti päänvaivaa.  

 

Marginaalin roolini johdosta suhteeni varsinkin moniin naisiin oli ongelmallinen. Sen sijaan 

minusta tuli hyvä ystävä niiden muutamien eronneiden, yksinhuoltajien sekä vanhempien 

naimattomien naisten kanssa joita läheisyydessäni asui, ja heidän kanssaan pystyinkin puhumaan 

avoimesti mistä tahansa asiasta. Hammerselyn ja Atkinsonin (2007) mukaan juuri naispuolisten 

etnografien sukupuoleen onkin etnografista metodia pohtivissa kirjoituksissa kiinnitetty paljon 

huomiota, monien naisten tuntiessa pääsynsä rajoitetuksi kenttänsä naisten, lasten ja vanhusten 

päivittäiseen elämään (Hammersley & Atkinson 2007, 73). Koinkin miesten kanssa keskustelun 

monella tavalla hyödyllisemmäksi, sillä naiset esimerkiksi välttivät täysin politiikasta puhumista. 

Miesten tieto oli yhteiskunnallisesti laajempaa, naisten tiedon rajoittuessa perheeseen, arjen 

askareisiin, tv-ohjelmiin ja naapureita koskeviin juoruihin. Ibu Mimin talossa asuessani perheen 

pieni warung toimi otollisena keskustelupaikkana, sillä se oli auki ympäri vuorokauden ja oli 

suosittu lähinaapuruston miesten kokoontumispaikka. Täällä tapasinkin monta hyvää informanttia. 

Tamansarin kampung alueella ei miesten kanssa kommunikointi milloinkaan tuottanut ongelmia tai 

epätoivottua huomiota, mutta kampungin ulkopuolella tilanne oli sen sijaan toinen.  

 

Kentällä olleessaan ymmäränkin tutkijan olevan kokonainen paketti, joka omien fyysisten ja 

sosiaalisten ominaisuuksiensa lisäksi edustaa myös kaikkia niitä instituutioita ja verkostoja joiden 

jäsen hän tutkimusta tehdessään on. Omalla kohdallani en kuitenkaan tuntenut edustavani juuri 

muuta kuin itseäni, ihonväriäni, sukupuoltani, länsimaisuuttani ja ehkä myös ”antropologiuttani”, 

sillä mitään institutionaalisia velvoitteita minulla ei ollut. Toisaalta koin tämän helpottavana 

asiantilana, mutta samalla myös suurena puutteena. Martti Grönfors (1982) tekee tärkeän huomion 

mainitessaan että antropologisen tutkimuksen kohteena olevan yhteiskunnan marginaalissa elävän 

vähemmistökulttuurin säilymisen ehtona on se, että ulkopuoliset pidetään tietämättöminä kulttuurin 

sisällöstä (Grönfors 1982, 89). Vaikka omalla kohdallani ei suoranaisesta vähemmistöstä ollutkaan 

kyse, elivät naapurini kuitenkin virallisen näkökulman luomassa yhteiskunnan marginaalissa. Tämä 

asetelma saattoi muodostaa automaattisesti monista tiedostamattomistakin ennakkoluuloista 

koostuvan rajan itseni ja tutkimuskohteeni välille. Siksi pyrinkin avoimesti kertomaan 
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tutkimuksestani ja omasta näkökulmastani ihmisille joiden kanssa olin tekemisissä, jotta olisin 

voinut välttää tällaisten asetelmien muodostumista.  

 

5.7 Jumissa arjessa  

Vaikka Tamansarilaiset suhtautuivatkin kaukaisen tutkijaopiskelijan läsnäoloon yleispiirteiltään 

positiivisesti, en näiden kahden ja puolen kuukauden aikana jotka alueella vietin, mielestäni 

koskaan tavoittanut varsinaista going native -olotilaa, vaan tunsin ennemminkin pysyvani yhteisön 

ulkopuolisena jäsenenä josta asukkailla oli monenlaisia käsityksiä. Tasavertaisuuden tavoite jäi 

siten toteutumatta tutkijasta riippumattomista, mutta hänestä johtuvista syistä. Tämä kolkutti 

sisälläni kasvavan antropologin omaatuntoa ja itseluottamusta. Toisaalta Hammersleyn & 

Atkinsonin (2007) mukaan etnografille on tärkeää säilyttää tietty etäisyys tutkittavaan yhteisöön 

nähden. Heidän mukaansa liiaallinen viihtyvyys kentällä on vaarallista. On tärkeää pitää 

intellektuaalista eroa tutkimuskohteeseensa (Hammersley & Atkinson 2007, 90). Itseäni tämä ei 

kuitenkaan juuri kentällä lohduttanut. 

 

Ulkopuolisuudestani huolimatta opin silti mielestäni melko hyvin ymmärtämään millaista elämä 

paikallisten näkökulmasta katsottuna on, sillä samoja informaalisektorin palveluja käyttäen vietin 

heidän kanssaan suurimman osan päivistäni. Naapurustossani samat arjen askareet toistuivat 

päivittäin samaan rytmiin. Päivä alkoi meluisasti heräämisellä muslimien aamurukoukseen (solat 

subuh) puoli viiden aikaan aamulla, minkä jälkeen suunnattiin aamumarkkinoille joko myymään tai 

asioimaan. Sitten pestiin perheen pyykit, jotta ne ennättäisivät kuivumaan keskipäivälla alkavaan 

sateeseen mennessä. Tämän jälkeen valmistettiin päivän ruoka ja lähetettiin lapset kouluun ja 

miehet töihin. Aamut olivatkin päivän vilkkainta aikaa.  

 

Päivän mittaan meno hieman laantui mutta elämä pysyi vilkkaana sillä melko harvat, pääasiassa 

miehet, kävivät töissä kampungin ulkopuolella. Naiset olivat kotiäitejä ja harjoittivat lasten 

hoitamisen ja kotiaskareiden ohella ruoan valmistusta myyntiin sekä pientä taloustavaroiden ja 

välipalojen myyntitoimintaa. Miehet sen sijaan hankkivat toimeentulonsa lähinnä informaali-

sektorin kuljetus-, rakennus- tai vartiointialan töistä. Monien kohdalla tulot olivat epäsäännöllisiä ja 

töitä tehtiin silloin kun niitä oli tarjolla. Vain harvat miehistä myivät ruokaa sillä heidän osaltaan 

tällainen koettiin häpeäksi. Joukossa oli myös kolme käsityöläisperhettä jotka valmistivat kotonaan 

t-paitoja, kenkiä ja asusteita. Vain yhdellä Pulosarin vanhemmista vakiasukkaista oli 

korkeakoulutausta. Hän kävi talossaan vain harvoin eikä asukkaiden mukaan juuri koskaan puhunut 
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mitään. Silti naapurusto selvästi kunnioitti häntä. Elämä kampungilla olikin pitkälle päivittäisten 

rutiinien ja naapuruston muodostaman sosiaalisen verkoston varaan rakentunutta.  

 

Asuttuani Pulosarilla noin kuukauden, aloin jo turhautumaan kampungin päivittäisistä rituaaleista. 

Paikallisten ihmisten kanssa keskustelu oli usein turhauttavaa, sillä minusta tuntui usein käyväni 

samoja keskusteluja yhä uudelleen ja uudelleen huolimatta keskustelukumppanien vaihtumisesta. 

Martti Grönfors (1982) viittaa jo Bronislaw Malinowskin (1926) aikoinaan tekemään huomioon 

ihmisten suhtautumisesta tutkijaan. Sen sijaan että ihmiset vastaisivat tutkijan kysymyksiin 

totuudenmukaisesti, saattavat he vastata olettamansa ideaalitoimintaa vastaavan käsityksen 

mukaisesti, antaakseen itsestään mahdollisimman edustavan kuvan tutkijalle (Grönfors 1982, 96). 

Huomasin saman ilmiön tapahtuvan myös omassa kenttätyössäni. Erityisesti juuri jätehuoltoon 

liittyviin kysymyksiin en kokenut saavani itseäni tyydyttäviä vastauksia, aiheen vaikuttaessa varsin 

aralta puheenaiheelta asukkaille. Uusiin ihmisiin tutustumisen sijaan vietinkin aikani mieluummin 

niiden perheiden kanssa joiden kanssa tunsin päässeni pintaa syvemmälle. Turhautumiseeni vaikutti 

myös se etten ollut saanut kampungin asukkaiden kertomuksista vastakaikua odottamalleni 

anarkialle. Kampungilla olo alkoikin tuntua näin jumittamiselta.  

 

Koinkin juuri epävirallisen asemani yhdeksi tutkimustani eniten haittaavaksi asiaksi, vaikka 

toisaalta se saattoi asukkaisiin tutustumisen kannalta olla myös etu. Virallisen tahon puuttuminen 

selustaltani vaikeutti virastoihin pääsyn ohella lopulta myös tiedonkeruutani Tamansarin 

virallisemmin hallituista asukasyhteisöistä. Tieto niiden kohdalla tuntui olevan yhden leimatun 

kirjeen päässä. Tilanne kertoikin paljon virallisen sektorin toimijoiden sulkeutuneisuudesta 

epävirallisen sektorin avoimuuden rinnalla.  

 

5.8 Oman riittämättömyyden ja muiden pelkojen kohtaaminen  

Omalla kohdallani etnografian tekeminen olikin jatkuvaa reflektointia itseni ja kentän välillä. 

Tunsin monella tavalla olevani vajaa ja kykenemätön toimimaan kuin oikea etnografi, minkä takia 

tunsin usein suuria turhautumisen ja ahdistuksen tunteita. Monasti mieleni teki palata kotiin ja 

myöntää kykenemättömyyteni mutta siitä huolimatta en kuitenkaan halunnut luovuttaa. Sinnittelin 

kentällä ja tein parhaani, sallien myöhemmin itselleni myös pienet nautinnot. Hammersleyn ja 

Atkinsonin (2007) mukaan stressiä aiheuttavat epätoivon, turhautumisen, kykenemättömyyden, 

masennuksen, pelon ja vihan tunteet eivät olekaan etnografisen kenttätyön tekijälle harvinaisia. Sen 

sijaan niiden kanssa on vain kyettävä elämään (Hammersley & Atkinson 2007, 89). Varsinkin 
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loppua kohden vietinkin aikaani aiempaa enemmän kentän ulkopuolisten ystävieni luona paossa 

kenttöolosuhteita. Usein toivoin voivani olla vain turisti joka olisi uskoakseni pystynyt 

suhtautumaan kenttätyöhön rennommalla asenteella. ”Gradu ei valmistu koskaan” -ahdistus oli 

lähes jokapäiväinen ilmiö. Aika tuntui valuvan kuiviin ilman että mitään tapahtui.  

 

Tutkimuksen teon yksinäisyys ja henkisen tuen puute tuntuivat toisinaan ylipääsemättömiltä 

ongelmilta. Yksin en silti ollut, sillä naapurieni ovet olivat aina avoinna. Silti koin usein kaipaavani 

ihmistä jonka kanssa keskustella kentän ongelmista. Niiden käsitteleminen yksin tai kampungin 

ulkopuolisten ystävieni kanssa ei ollut riittävää, sillä heillä ei ollut minkäänlaista käsitystä 

tutkimuksen tekoon tai aihepiiriin liittyvistä asioista.  Naapurissani asuvat Sumatran saaren batak-

heimoon kuuluvat veljekset olivat ohellani ainoita joiden päivittäisenä puhekielenä naapurustossani 

oli indonesiankieli. Heidän kanssaan keskusteluun olikin helppo löytää yhteinen sävel.  

 

Loppua kohti kenttätyöhön tuli mukaan lisääntyvä huoli omasta terveydestäni. Vaikka en 

pitänytkään kampungia elinkelvottomana ja vaarallisena slummina, tunsin asuinpaikkani lopulta 

itselleni epäterveelliseksi länsimaisiin olosuhteisiin ja terveysvalistukseen tottuneena. Ensimmäisen 

kuukauden aikana ongelmana oli puhtaan veden puuttuminen asunnostani. Vuokraemäntäni talossa 

oli käytössä vain kaivovettä, jonka huomasin pian olevan suuren rautapitoisuutensa ohella väriltään 

sameaa ja miedosti haisevaa. Tämän takia en halunnut käyttää sitä päivittäisenä pesuvetenä vaikka 

perheeni mielestä vesi olikin puhdasta. Siksi aamuin ja illoin minun olikin löydettävä toinen 

peseytymispaikka jonkun ystävällisen naapurin luota. Vaikka tämä oli rasittavaa ja 

epäkäytännöllistä, en silti halunnut muuttaa pois perheeni luota, sillä yhtä sopivaa perhettä ja 

asuntoa olisi ollut vaikea löytää. Ensimmäisen kuukauden jälkeen muutin kuitenkin 

vesijohtoverkostoon kuuluvaan naapuriin, jossa olin käynyt silloin tällöin pesulla. Tämä likaiseen 

veteen liittyvä ongelma oli siis helposti ohitettavissa, mutta näin ei ollut kaikkien terveyteen 

liittyvien asioiden kohdalla.  

 

Suurimpana pelkonani olikin ehkä asbesti, joka oli varsin yleisesti käytetty rakennusmateriaali 

kampungilla. Ensimmäisen kenttätyöjakson epämiellyttävät kokemukset asumisesta asbestitalossa 

olivat vielä kirkkaina muistoissani, joten pyrinkin kiinnittämään asiaan huomiota asuntoa 

valitessani. Tuntemukseni rakennusmateriaaleista oli kuitenkin puutteellista ja ennenpitkää 

tajusinkin jälleen asuvani suoraan asbestikaton alla.  Myös monet paikalliset olivat kuulleet asbestin 

vaarallisuudesta mutta eivät ottaneet sitä vakavasti, sillä asbestia oli helposti saatavilla kaikissa 

rakennuskaupoissa. Asbesti olikin edullisuutensa ja ominaisuuksiensa takia suosittu kattomateriaali 
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ja kosketusta sen kanssa oli siten vaikea välttää. Toiseksi suurimpana pelkonani oli Indonesian 

yleisin mauste mononatriumglutamaatti, jota mahdollisesti kaikki kampungin naiset sekä 

ruokapaikat käyttivät ruoanvalmistuksessa. Kampungilla asuessa sen syömistä oli mahdotonta 

välttää mikäli ei valmistanut ruokaansa itse. Terveysasioista kiinnostuneena mononatrium-

glutamaatin hyäksyminen olikin minulle vaikeaa. Paikallisten mielestä ilman sitä ruoka ei kuiten-

kaan maistunut miltään.  

 

Kaikkiaan koin kenttätyöaikani aivan liian lyhyeksi. Monien ennustamattomien vaikeuksien takia 

en pystynyt hyödyntämään kenttätyöhön varaamaani aikaa tehokkaasti, mikä on jäänyt 

harmittamaan itseäni suuresti sillä näkökulmani ei ehtinyt terävöityä tarpeeksi. Yleisenä 

periaatteena etnografisessa kenttätyössä onkin pidetty vähintään vuoden yhtäjaksoisesti vietettyä 

aikaa tutkimuskohteen parissa (Atkinson & Hammersley 2007, 1). Tässä mielessä tutkimukseen 

käyttämäni aika oli täysin riittämätön. Sitä kuitenkin auttoivat aiemmat kokemukseni elämisestä 

Bandungissa sekä indonesiankielen taitoni. Toisaalta olematon sundankielen taitoni oli suuri 

ongelma ja rajoitti siten kenttätyöni syventämistä olennaisella tavalla. Kunnianhimoisena 

tavoitteenani ollut tutkimuksen viimeistely ennen kotimaahan paluuta jäikin lopulta vain 

kaukaiseksi haaveeksi. 
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6 Elämää Tamansarin urbaanilla kampungilla  

Tässä kappaleessa pyrin kuvaamaan kenttätyöpaikkanani olleen indonesialaisen urbaanin kampung-

alueen päivittäisen elämän organisoitumista ja sosiaalista rakennetta. Tavoitteena on muodostaa 

kokonaisvaltainen käsitys kampungin elämäntavasta ja sen dynamiikasta. 

 

6.1 Ensivaikutelma 

Tamansarin urbaani kylä (kelurahan Tamansari) on suuri aivan Bandungin keskusta-alueella 

sijaitseva perinteinen asuinalue. Kooltaan se on noin 133 hehtaaria. Alue on jakautunut kahden 

kaupunginosan (kecamatan), Bandung Wetan ja Coblong alueelle. Näitä rajaa niiden rajalle vasta 

valmistunut Pasupatin ohitustiesilta. Alue on rajoittunut kahden vilkkaasti liikennöidyn ostoskadun, 

itäpuolella jo Hollannin siirtomaa-ajalla pääkatuna olleen Jalan Juandan ja länsipuolella kuuluisan 

farkkuja ja paikallisia design-vaatteita myyvän Jalan Cihampelasin väliin. Pohjoisessa kohoavat 

Pohjois-Bandungin eli Dagon ylänköalueen kukkulat ja etelässä häämöttävät keskikaupungilla 

sijaitsevan suuren moskeijan (Mesjid Besar) minareetit. Alueen keskellä virtaa Cikapundung-joki, 

jota Bandungin elämänlähteeksikin on kutsuttu (Kunto 1990, 10).  

 

 

Kuva 2. Tamansarin kampung. Maisema kuvattuna alueen yli kulkevalta Pasupatin sillalta. 
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Hollannin siirtomaavallan aikaan Tamansari oli vielä villiä viheraluetta, jonka läpi kirkkaanraikas 

Cikapundung-joki virtasi. Haryoto Kunton (1990) mukaan Bandungin historiallisessa maankäyttö-

suunnitelmassa alue oli jo Hollannin ajoista suunniteltu jäävän viheralueeksi, kaupungin puistoksi. 

Ennen alueella sijaitsikin hollantilaisten perustama taimitarha, Kebon Bibit. Hollannin Kuningatar 

Wilhelmiinan kunniaksi vuonna 1923 tehty Jubileum puisto ylettyi aikoinaan Tamansarin 

kampungalueen pohjoispäähän asti, mutta jäi sittemmin paikalle rakennetun eläintarhan sekä 

asutuksen alle (Kunto 1990, 57). Vielä 1960-luvulla alue oli verrattain vehreää, mutta tämän jälkeen 

tilanne muuttui ja alue täyttyi nopeasti uudesta asutuksesta.  

 

Ylhäältä alueen ylittävältä Pasupatin sillalta aukeaa mahtava näkymä yli koko Tamansarin. 

Ensivaikutelma tuo väistämättä mieleen kuvan slummista jossa ruosteiset antennit kohoavat 

rintarinnan siksinsokin sijaitsevien ja erilaisista rakennusmateriaaleista rakennettujen talojen 

punatiilisistä katoista. Vapaata tilaa ei näy missään, eikä juuri asukkaitakaan, sillä toisiinsa kiinni 

rakennettujen talojen katot peittävät talojen välissä sijaitsevat pienet kujat näkyvistä. Tästä 

huolimatta alueella asuu kyläpäällikön arvioiden mukaan jopa 30 000 ihmistä tilastoissa mainitun 

virallisen luvun noin 25 000 sijasta. Alueella asuukin kyläpäällikön mukaan paljon laittomia 

siirtolaisia, jotka virallisesti ovat kirjoilla Bandungin ulkopuolella sijaitsevalla kotipaikka-

kunnallaan, mutta jotka osan vuodesta tai pysyvästi asuvat Bandungissa töitä tehden.  

 

Tamansarin tarkastelu ulkoapäin antaa alueesta kuitenkin varsin yksipuolisen ja virheellisenkin 

käsityksen. Vaikka alue näyttää sekasortoiselta hökkelitalojen sekamelskalta, osoittaa lähempi 

tarkastelu alueen olevan kuitenkin tarkoin organisoitu. Alueen hökkelimäiseen ulkonäkoon on 

syynsä. Rakennusten maksimikorkeudeksi on virallisesti asetettu kaksi asuinkerrosta. Tilanpuutteen 

takia ihmiset ovat kuitenkin rakentaneet taloonsa kolmannen kerroksen lisätilaa tehdäkseen. Koska 

ylimpien kerrosten rakennusmateriaaleihin ei ole kannattanut panostaa niiden laittomuuden takia, 

on ne rakennettukin edullisista kierrätysmateriaaleista kuten vanhoista laudoista, aaltopellistä, 

asbestilevyistä sekä muovipressuista. Kampungille astuessa hökkelimäistä ulkonäköä ei enää ole. 

Talot ovat enimmäkseen siistin näköisiä sementtitaloja ja ympäristö on muutenkin hyvinhoidettu. 

Talojen välissä olevat kapeat, noin metrin levyiset kujat (gang) on valettu sementistä. Yhdessä ne 

muodostavat sokkeloisen kokonaisuuden, jonka varret täyttyvät erinäköisistä toisiinsa kiinni 

rakennetuista taloista, joiden ulkonäkö heijastaa asukkaan sosioekonomista taustaa hienoista ja 

vasta remontoiduista jo kulahtaneisiin kymmeniä vuosia sitten rakennettuihin taloihin.  
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Kuva 3. Tamansarin kartta. Kuvattuna kaikki alueen naapurustot eli rw:t.  

 

Kujien varret ovat täynnä elämää. Koska asunnot ovat usein pieniä, toisinaan monilapsisen perheen 

asustaessa isovanhempiensa kanssa muutamasta pienestä huoneesta koostuvassa kodissaan, 

toimivatkin kujat tavallisesti perheiden olohuoneina, naisten keittiöinä, miesten verstaina ja lasten 

leikkipaikkoina. Siellä täällä kujien varsilla on pieniä päivittäistavaroita, juomia ja lasten herkkuja 

(jajan) myyviä kauppoja (warung). Kujien varrella saa olla varovainen ettei törmää ruokia myyviin 

kaupustelijoihin (pedagang keliling), joiden kärryt tai leveät kantamukset saattavat viedä koko 

kujan leveyden. Yhteentörmäyksiin ollaan kuitenkin varauduttu sillä jokaisella eri ruokalajia 

myyvällä kaupustelijalla on oma tunnusomainen merkkiäänensä, kuten kellon kilinä (bakso), 

helistin (batagor) tai kiehuvan veden paineesta aiheutuva ujellus (putu). Toisinaan pelkkä huutokin 

riittää (sate). Näin asukkaat kuulevat jo kaukaa lähestyvän kaupustelijan ja voivat varautua 

väistämään tai tulemaan ostoksille. 
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Kuva 4. Tyypillinen kuja rw 15 alueella. Kuvassa kiertelevä ruoanmyyjä (pedagang keliling) myyntikärryineen.   

 

6.2 Tamansarin sosiaalinen organisoituminen 

Asuinalueiden organisoitumista oli Tamansarilla huomattavissa kahdella tasolla, epävirallisella ja 

virallisella. Urbaaneissa olosuhteissa perinteisiin perustuva yhteisöllisyys oli kuitenkin 

yhteiskunnallisen muutoksen seurauksena heikentynyt ja siten elämä Tamansarilla oli nyt 

enimmäkseen virallisen organisaatiomallin mukaan rakentunutta. Tamansarin alue oli organisoitu 

naapuruussuhteisiin perustuvan julkishallinnollisen rtrw-systeemin mukaisesti. Tamansarin kylä 

koostui yhteensä 20 naapurustosta (rw - rukun warga). Niistä jokainen asukasmäärästä riippuen piti 

sisällään 1-10 lähinaapurustoa (rt - rukun tetangga). Naapurustojen asukasluvut vaihtelivat tyypilli-

simmin noin tuhannesta jopa lähelle viittä tuhatta, lähinaapurustojen sen sijaan koostuessa 

suurimmillaan noin 150 perheestä (kepala keluarga) eli noin 700 asukkaasta. Sosiaalisen 

organisaatiomallin yksikköinä naapurustot ja lähinaapurustot edustavat valtion hallintokoneiston 

epävirallisiksi luokiteltuja alatasoja (Walikota Bandung 2000, 5).  
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Virallisten säädösten mukaan rukun warga ja rukun tetangga ovat kansan muodostamia 

organisaatioita. Niiden tehtävänä on noudattaa ja tukea valtion hallintosysteemiä sekä pitää huolta 

ja varjella indonesialaisen yhteiskunnan yhteistyölle (kegotong-royongan) ja perhemäisyydelle 

(kekeluargaan) perustuvia elämänarvoja. Samalla ne auttavat hallituksen tehtävää fyysisen ja 

sosiaalisen kehityksen saralla kaikkialla Indonesian kyläyhteisöissä (em.).  

 

Kuva 5. Tamansarin kylän 3-portainen organisaatio. Ylinnä kylätaso (kelurahan). Keskellä 20 yksiköstä koostunut 
naapurustotaso (rukun warga) jonka alla 1-10 yksiköstä koostunut asukastaso (rukun tetangga). 

 

Tämä naapurustoista ja lähinaapurustoista koostunut rtrw-systeemi ei kuitenkaan ole 

Indonesialainen keksintö, vaan mallin toivat mukanaan japanilaiset Toisen Maailmansodan aikaisen 

lyhyen siirtomaaisännyytensä aikana. Tarkoituksena oli tämän perinteiseen japanilaiseen 

tonarigumi-systeemiin pohjautuvan mallin avulla valjastaa indonesian kansa tuottamaan 

japanilaisten sodassa tarvitsemia tarvikkeita, sekä kontrolloimaan järjestystä sodan aikana (Sullivan 

1986, 84). Systeemistä on ollut hyötyä Indonesian hallitsijoille myöhemminkin. Presidentti 

Suharton diktatuurin aikana systeemi valjastettiin palvelemaan New Order -politiikan päämääriä. 

Perinteisiä yhteistyön ja harmonian (rukun) periaatteita käytettiin järjestelmällisesti tukemaan New 

Orderin tarvitsemaa kansallista holhousjärjestelmää. Mallista on selvää hyötyä myös nykyisellä 

reformaatiokaudella. Systeemin avulla on uusia desentralisaatiota tukevia käytänteitä voitu ajaa 

yhteiskunnan alimmille tasoille asti. Rtrw-systeemi onkin näin erottamaton osa indonesialaista 

yhteiskuntajärjestystä.  
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Systeemin avulla myös Tamansarin kampungin asukkaat oli yhdistetty osaksi kansallista 

yhteiskuntarakennetta. Siellä systeemin päällikkönä oli Pak Lurah, kylätoimiston päällikkö. Hän 

edusti virkavaltaa ainoana henkilönä koko Tamansarilla, sillä hänen jälkeensä tulevat naapurusto- ja 

lähinaapurustopäälliköt edustivat jo systeemin epävirallista kansalaisyhteiskunnan puolta. Toisin 

kuin edelliset, jotka olivat syntyperäisiä Tamansarilaisia, oli Pak Lurah kotoisin alueen 

ulkopuolelta. Hänen tehtäviinsä kuuluikin lähinnä edustaminen ja virallisten asioiden selvittely, 

naapurustojohtajien viedessä asiat eteenpäin lähinaapurustojen päälliköille ja edelleen kansalle. Niin 

kyläpäällikkö, kuin rtrw-päälliköt valittiin toimeensa viisivuotiskausittain. Tällöin jokaisella 

alueella järjestettiin avoimet kansanvaalit asukkaiden valitessa keskuudestaan valitsemistaan 

sopivista ehdokkaista haluamansa henkilön alueensa uudeksi päälliköksi. Lainsäädännön mukaan 

sama henkilö sai hoitaa toimeaan enintään kahden peräkkäisen kauden ajan, mutta käytännössä 

tämä ei useinkaan pitänyt paikkaansa. 

 

Pidetyn ja kunnioitetun päällikön vaihtuminen oli aina suuri muutos alueen asukkaille, sillä 

luottamuksen syntyminen päällikköä kohtaan ja hänen oppiminen hoitamaan toimeaan 

menestyksekkäästi vei aikaa. Päällikön asemaan valituille tehtävä olikin ennenkaikkea 

kunnianosoitus yhteisöltä ja velvollisuus sitä kohtaan, sillä aina vuoteen 2009 asti toimen 

hoitaminen oli tapahtunut ilman rahallista korvausta. Yhden naapuruston alueella oli 

naapurustopäällikkö vaihtunut parhaimmillaan jopa muutaman kerran vuodessa jo vuosien ajan 

asukkaiden tyytymättömyyden johdosta. Suharton kaudella oli päälliköiden valinta ollut toista, sillä 

silloin valituiksi tulevien piti olla sitoutuneita Suharton Golkar puolueen periaatteisiin ja heillä tuli 

olla armeijan tuki takanaan (Antlöv 1996, 4). 

 

Rtrw-päälliköiden tehtävät olivat moninaiset liittyen pääasiassa alueen järjestyksestä ja turvalli-

suudesta huolehtimiseen. Lähimpänä kansaa olevan lähinaapuruston päällikkö oli ensisijaisesti 

vastuussa oman alueensa tapahtumista, kuten syntymisten, kuolemien ja muuttoliikkeiden rekiste-

röinneistä. Naapurustopäällikkö puolestaan toimi oman alueensa  lähinaapurustopäälliköiden esi-

miehenä, eikä hänen toimiinsa säädösten mukaan kuulunut muita vastuita. Tällainen etäinen suhtau-

tuminen kuitenkin heikensi naapurustopäällikön suosiota. Käytännössä usein juuri naapurusto-

päällikkö olikin se joka otti vastuun esimerkiksi alueella tapahtuvista järjestyshäiriöistä, kuten 

perheriitojen tai varkauksien selvittelyistä, köyhimmille suunnattujen valtionavustusten perille-

menosta ja pakollisista henkilökorttihakemuksista muiden lakisääteisten velvollisuuksiensa ohella. 

Riippui täysin henkilön persoonasta sekä hänen motivaatiostaan miten hän halusi tointansa hoitaa. 
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6.3 Yhteisön merkitys Tamansarilla  

Ihmisten väliset sosiaaliset suhteet ja niiden muodostama yhteisöllisyys muodostivat kampungin 

jokapäiväisen elämän sydämen, jonka ympärille sen päivittäinen elämä muodostui. Alison Murrayn 

kuvaukset kampungista ja siellä vallitsevan yhteisöllisyyden merkityksestä (Murray 1991) pitävät 

mielestäni hyvin paikkansa. Murrayn mukaan kampung onkin pienimittainen yhteiskunta, jossa 

lyhyet välimatkat ja jatkuva kasvokkainen vuorovaikutus samojen ihmisten kanssa, varmistavat 

ettei kukaan jää sen ulkopuolelle (Murray 1991, 15). Myös Tamansarilla oli silminnähden tärkeää 

pitää hyvät suhteet naapureihin jotta yhteiselo oli mahdollista ja konflikteilta vältyttiin.  

 

Tamansarilla asukkaiden sosiaalinen elämä keskittyi lähinaapureihin ja oman lähinaapuruston 

alueelle. Oma asuinpaikkani Pulosari, Cikapundung-joen keskellä sijaitseva noin hehtaarin 

kokoinen saari, muodostui kahdesta lähinaapurustosta rt 9 ja rt 10. Vaikka niitä ei fyysisesti voinut 

erottaa toisistaan, vaikutti siltä kuin niiden asukkaiden välillä olisi vallinnut läpinäkyvä seinä, sillä 

asukkaat eivät selvästikään olleet tekemisissä toistensa kanssa. Vaikka molempien alueiden 

asukkaat käyttivät päivittäin kahta saarelta pois johtavaa siltaa, ei heillä tämän lisäksi ollut muuta 

yhteistä keskenään ja ihmiset olivatkin tietämättömiä naapurialueen asukkaista ja tapahtumista. 

Kuulumista oman naapuriyhteisön jäseneksi haluttiin tuoda selvästi esille ja siitä oltiin ylpeitä. Silti 

oma asuinalueeni, rt 10 osoittautui lopulta naapuriaan sulkeutuneemmaksi. Entisen lähinaapurusto-

päällikön, Pak Isakin näkemyksen mukaan yhteishenki rt 9 ja rt 10 välillä oli ollut ennen parempi. 

Ennen ne olivat jopa viettäneet yhdessä itsenäisyyspäivää (tujuhbelasan) ja kisailleet keskenään, 

mutta eivät enään. Hän ja rt 9 entinen lähinaapurustopäällikkö olivat edelleen hyviä ystäviä, mutta 

nykyisten naapurustopäälliköiden välit olivat huonot ja tämä vaikutti molempien alueiden 

asukkaisiin. Tilannetta kuvasti hyvin se että rt 10, päällikkönsä johdolla, rakennutti kenttätyöaikani 

metallisen portin alueensa pääkujan suulle estämään mahdollisia varkaita tulemasta alueelleen. 

Nykyisen rt 10 päällikön Pak Osmanin mukaan rt 9 alueen asukaskunta olikin Pasupatin sillan 

seurauksena muuttunut, eikä sen väestö ollut niin vakiintunutta kuin rt 10 alueella. Sen sijaan siellä 

asuikin nykyään paljon uutta epämääräistä porukkaa. Ongelmana oli ettei yhteisten pelisääntöjen 

noudattamista valvottu hänen mukaansa tarpeeksi. Huomioitavaa oli silti, että rt 9 oli ympäri 

vuorokauden päivystävä vartointipiste (pos keamanan), toisin kuin rt 10, jolla oli ainoastaan 

tehtävään nimetty, sitä tarpeen vaatiessa hoitava henkilö. 
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Kuva 6. Korttelikerhon kokoontumispaikka Pulosarilla. Paikalliset naiset myymässä valmistamiaan rasvassa paistettuja 
herkkuja (gorengan) ja vaihtamassa päivittäisiä kuulumisia muiden asukkaiden kesken. 

Vaikka eri naapurustojen kanssa ei aina tultukaan toimeen, oli päivittäinen vuorovaikutus 

naapureiden välillä hyvinkin läheistä eikä vuorovaikutukselta naapureiden kanssa voinut välttyä. 

Tämän takia naapuriyhteisön jäsenten välisen sovun merkitys korostui kun lähes kaikki päivittäiset 

toimitukset tehtiin naapurien katseiden alla. Oman lähinaapurustoni läpi kulkeva nimeämätön 

pääkuja, jonka varrella asuin, oli vuorokauden ympäri täynnä elämää. Se oli kaikkien asukkaiden 

yhteinen olohuone ja heidän talojensa jatke, minne ovet olivat aina iltaan asti auki. Rt 10 alueella 

sijaitsevat viisi kioskia ja varsinkin naapuruston naisten pitämä gorengan-kioski olivat asukkaiden 

yhteisiä juorupaikkoja jonne kokoonnuttiin päivittäin vitsailemaan ja syömään välipaloja. Näillä 

kioskeilla olikin sosiaalisesti tärkeä funktio yhteisön elämässä. Kokoontuminen vahvisti yhteisön 

jäsenten välistä luottamusta ja siksi juoruihin osallistumattomia vieroksuttiin. Yleistä tunnelmaa 

kuvailisinkin avoimeksi ja ystävälliseksi mutta myös samalla varautuneeksi, ihmisten pitäessä 

toinen toisiaan silmällä. Juorut lähtivät liikkeelle helposti, sillä kaikki päivittäiset askareet 

tapahtuivat naapurien silmien alla. Ymmärränkin yhteisen julkisen tilan aina asukkaiden 

olohuoneita myöten, olleen kyllästetty sosiaalisuudella. Yhteisöön kuuluminen olikin monella 

tavalla turvallisuuden perustana kampungin asukkaille. Samalla se asetti asukkaille heidän roolinsa 
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mukaisia sääntöjä ja velvollisuuksia joista pitää kiinni. Näihin rooleihin ja velvollisuuksiin 

liittyvien päivittäisten rutiinien varaan perustui myös jokapäiväinen elämä. Vaikka naapurien 

kunnioittaminen oli tärkeää, aiheutti se toisinaan myös ongelmia. 

 

Joka aamu ennen seitsemää aloittivat remonttimiehet työnsä yhdessä rt 10 taloista. Koska asukkaat 

olivat jo heränneet ennen tätä, ei hakkaaminen ja nakuttelu olleet suureksi haitaksi. Sen sijaan 

remonttimiesten kuuntelema musiikki oli. Lähes joka aamu intialainen Bollywood-musiikki pauhasi 

aamutunteina alueella herättäen loputkin asukkaista. Varsinkin itseäni tämä käytäntö ihmetytti. 

Remonttitalon naapurissa asuva Ibu Mila, jolla oli talonsa alakerrassa oma warung, oli myös 

ärsyyntynyt asiasta ja piti möykkääjien käytöstä sopimattomana. Silti hän sanoi ettei asiasta voinut 

valittaa remonttimaalla työskentelevälle talon isännälle, koska valittaminen olisi saattanut vaikuttaa 

heidän väliseensä suhteeseen negatiivisesti. Hän toivoikin että joko mies itse ymmärtäisi aiheutta-

mansa haitan naapureilleen tai joku toinen naapureista tekisi asialle jotain. Lopulta minä eräänä 

päivänä keskustellessani miehen kanssa mainitsin ohimennen asiasta, ja seuraavana aamuna 

musiikkia ei enää kuulunut. 

 

Kuva 7. Uuden sillan rakentamistalkoot rw 15 alueella. Edellinen silta oli romahtanut jokeen jatkuvien tulvien 
seurauksena ja uutta siltaa odotellessa rt 9 ja rt 8 asukkaat rakensivat yhteistyöllä  bambusillan, sillä sillan puuttuminen 

vaikeutti merkittävästi liikkumista Tamansarin eri alueiden välillä.  



  70 
  
 

6.4 Taloudellinen omavaraisuus 

Tamansarin kampungalueen sisäinen talous perustui epävirallisen sektorin toimintamalleille jotka 

tarjosivat toimeentulomahdollisuuksia monille asukkaille, erityisesti naisille. Kampung olikin 

ennenkaikkea naisten ja lasten valtakuntaa. Työssäkäyvät miehet löysivät toimeentulonsa sen sijaan 

lähinnä alueen ulkopuoliselta informaalisektorilta tai formaalin sektorin heikkopalkkaisimmista 

töistä. Naiset harjoittivat tavallisesti myyntitoimintaa tai muita palveluja kuten kioskin tai pienen 

ruokapaikan pitämistä, torimyyntiä, ompelutöitä ja pesulapalveluita tai heillä saattoi olla muu kotoa 

käsin pyöritettävä pieni yritys, kuten juhlapalveluita tai kauneussalonki. Näin he kykenivät 

kotitöiden ja lasten hoitamisen ohella hankkimaan lisätuloja perheelleen. Miehet sen sijaan toimivat 

tyypillisesti vartijoina, autonkuljettajina, moottoripyörätakseina, rakennuksilla tai muissa, usein 

liikenteenohjaamiseen liittyvissä epävirallisen sektorin ammateissa. Ruokien ja välipalojen myyntiä 

työkseen tekevät miehet sen sijaan kiertelivät myymässä toisella kaupungin kampungalueella tai 

kaupungin kaduilla. Omalla alueella kiertelevänä myyjänä toiminen koettiin miesten suhteen 

häpeäksi, joten mieluummin oltiin vaikka työttömiä. Ruokamyyjinä toimivat miehet olivatkin 

tavallisesti kotoisin usein Keski- tai Itä-Jaavalta tai ainakin Bandungin ulkopuolelta. Sama sääntö 

päti selkeästi myös kiertävää kaupustelua harjoittaviin naisiin kuten, parantavien yrttijuomien 

myyjiin (jamu gendong), jotka olivat aina kotoisin Bandungin ulkopuolelta.  

 

Kampung oli monella tavalla hyvä myyntipaikka. Siellä riitti aina ostajia, sillä ihmiset viettivät 

suuren osan päivästään ulkosalla eikä erillisiä maksullisia myyntilupia tarvittu, vaan alueen 

naapurustopäällikölle ilmoittauminen oli riittävä toimenpide myös säännöllistä myyntitoimintaa 

harjoittaville. Tällä haluttiin säännöstellä myyntilupia sekä varmistaa myyjien henkilötiedot 

mahdollisten hankaluuksien varalta. Sen sijaan kotoa käsin tapahtuvaa myyntiä ei millään tavalla 

rajoitettu ja kenellä tahansa saattoi olla warung kotonaan. Koska kampungilla asui paljon kiireisiä 

siirtotyöläisiä sekä opiskelijoita, joilla ei ollut keittomahdollisuutta ja joille edullisten ruokien 

saatavuus oli välttämättömyys, oli ruoilla hyvä menekki. 

 

Silti monet myyjät olivat varsinkin lasten suosiossa erityisesti heitä varten valmistetuilla makeilla 

herkuillaan. Lasten jokapäiväiseen elämään ja sen kohokohtiin kuuluikin päivittäisten jajan-

herkkujen ostaminen. Tämä oli vakiintunut käytäntö kampungilla. Usein perheiden äidit olivatkin 

huolissaan että pystyivät antamaan lapsilleen riittävästi päivittäistä taskurahaa välttyäkseen lastensa 

kiukuttelulta. Indonesialaisten kampungalueiden jajan-kulttuuria tutkineen Indraswarin (2006) 

mukaan jajan-herkkujen kuluttaminen viekin usein suuren osan perheiden päivittäisistä tuloista, 
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sillä lapsia on yleensä paljon ja välipalojen ostaminen kuuluu myös aikuisten päivittäiseen 

toimintaan, sillä usein myös ateriat saatetaan korvata niillä. Indraswari katsookin myös valmiiden 

ruokien, kuten lihapullakeiton (sop bakso), paistetun riisin (nasi goreng) ja nuudelin (mie goreng) ja 

monien muiden kampungin ruokamyyjien myyntiartikkeleina olevien ruokien olevan myös 

jajaneita. Jajan-käytänteiden funktiona onkin Indraswarin mukaan kampungin asukkaiden välisen 

yhteisöllisyyden tukeminen (Indraswari 2006, 115-116). Jajaneita kulutettiinkin aina sosiaalisessa 

tilanteessa, eikä ihmisiä koskaan näkynyt syömässä kampungin kujilla yksinään. Myös miesten 

tupakankulutus voidaan mielestäni laskea jajaniksi, heidän tavallisesti ostaessa kokonaisen askin 

sijasta yksittäisiä savukkeita tai rahatilanteensa mukaisesti. Tupakkaa ei koskaan poltettu yksinään, 

vaan myös tupakointi oli aina sosiaalinen tapahtuma. Vaikka jajanien myynti oli keskittynyt 

päiväsaikaan, oli kampungilla myös yömyyntiin erikoistuneita myyjiä. Myytävät ruoat 

noudattivatkin selvästi vuorokaudenaikaan sidottua rytmiä, eikä näin esimerkiksi aamupäivän 

myyntiartikkeleita enää ollut keskipäivällä saatavilla. Samalla käytäntö auttoi siihen että 

mahdollisimman moni pystyi saamaan toiminnalla toimeentulonsa. Kampungilla olikin elämää 

vuorokauden ympäri. Viimeisten valvojien vielä pelatessa shakkia heräsivät ensimmäiset jo 

ruokatarvikeostoksille ja valmistelemaan päivän ruokamyyntiä jo aamuyöstä aukeaville perinteisille 

toreille.  

 

Usein ihmettelinkin miten vuokraemäntäni Ibu Mimi sekä Ibu Ma perheineen pystyivät saamaan 

elantonsa nuudeleita, juomia, ruoanlaittokaasua, makeisia, tupakkaa, pesuaineita ja muita pieniä 

päivittäistavaroita edullisina yksittäispakkauksina myyvistä kioskeistaan, sillä tavaroiden hinnat 

olivat niissä jo valmiiksi hyvin alhaiset suhteessa siihen mitä ne maksoivat ilmastoiduissa 

supermarketeissa. Indraswarin (2006) tutkimus auttoi minua kuitenkin lähestymään asiaa uudella 

tavalla. Hänen mukaansa warung-toiminnan keskeisenä ajatuksena olikin asukkaiden välisen 

sosiaalisen vuorovaikutuksen, ei henkilökohtaisen taloudellisen hyödyntavoittelun, vahvistaminen 

(Indraswari 2006, 129). Warungit olivat näin päivittäisen sosiaalisen vuorovaikutuksen keskeisiä 

näyttämöitä.  

 

Myynnin ohella kioskit toimivat myös rahanlainaamoina sillä ne myivät tavaraa myös velaksi 

(nganjuk). Koska kampungien asukkaiden toimeentulo oli usein kädestä suuhun -elämistä, siten että 

edellisen päivän ansiot menivät seuraavan päivän elinkuluihin, oli tärkeää että saatavilla oli 

tuotteiden irtomyyntiä sekä pieniä pakkauskokoja. Näin päivittäistä kulutusta pystyttiin paremmin 

ssätelemään, kun ei tarvinnut turvautua supermarkettien suurin pakkauskokoihin. Koska warungit 

sijaitsivat aivan asukkaiden välittömässä läheisyydessä, ei rahaa kulunut myöskään 
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osotosmatkoihin. Varsinaiset ruokatarpeet ostettiin sen sijaan aina tuoreina aamuisin järjestettävältä 

torilta. Kyseessä oli sosiaalinen tapahtuma, jossa oli mahdollisuus tavata kampungin muilta alueilta 

kotoisin olevia Tamansarin asukkaita. Kun kerralla ostettiin vain kyseisen päivän ruokatarpeet 

vältyttiin samalla ruokien pilaantumiselta sekä estettiin tuholaisten, kuten rottien, ilmaantuminen 

talojen nurkkiin. Käytäntö säästi myös tilaa kun ei ruokatarpeita tarvinnut erikseen varastoida.  

Perheiden naisten tehtävänä oli huolehtia perheen rahataloudesta ja kulutuksen säätelystä. Jos 

miehen palkka oli pieni tai epäsäännöllinen saattoi vaimo tehdä ylimääräistä työtä. Esimerkiksi 

vielä lapsettoman Ibu Etin päivä, jonka mies oli työtön, kului työnteon merkeissä aamusta iltaan 

kolmen eri työtehtävän merkeissä. Joka aamu hän heräsi kolmelta pesemään pyykkiä ja 

valmistamaan taikinan, jonka jälkeen suunnisti torille myymään taikinasta paistamiaan kakkusia 

(kue serabi). Palattuaan kotiin yhdeksän aikaan hän ehti valmistamaan päivän aterian ja ottamaan 

muutaman tunnin nokoset, kunnes lähti kahdeltatoista töihin veljensä omistamaan 

pitopalveluyritykseen. Saavuttuuaan kotiin  neljän aikaan hän silitti pyykit, lepäsi ja iltarukouksen 

jälkeen lähti miehensä kanssa omistamaan läheiseen kioskiin myymään nuudelikeittoa (sup mie) ja 

paahdettuja leipiä (roti bakar). Vasta yhden aikaan yöllä hän pääsi muutaman tunnin yölevolle. 

Usein kuitenkin perheiden jo aikuiset lapset hankkivat rahaa vanhemmilleen. Mikäli lapset eivät 

asuneet kotona oli siellä tavallisesti joku muu naimaton sukulainen, joka asumista vastaan auttoi 

rahan hankinnassa. 

 

Näin oli leskeksi jääneen kotonaan kioskia pitävän Ibu Mimin laita, jonka päivät muodostuivat 

warungin hoidon lomassa pienistä epäsäännööllisistä torkuista. Päivisin poikansa vaimoineen hoiti 

kioskia, hän itse öisin. Toinen naimaton poika auttoi äitiään työskentelemällä epäsäännöllisesti 

rakennuksilla, kolmas ja nuorin oli vielä koulussa. Yksi poika Ibu Mimin edesmenneen miehen 

toisesta avioliitosta asui myös hänen luonaan hankkien rahaa erilaisista epäsäännöllisistä lähteistä.  

Kampungin naiset eivät juuri koskaan itse poistuneetkaan kampungilta vaan toimeentulon 

ansaitseminen tapahtui aivan kodin välittömässä läheisyydessä. Perheen miehet hoisivat kampungin 

ulkopuoliset asiat. Mikäli ylimääräistä rahaa joskus pääsi kertymään käytettiin se varsin pian 

esimerkiksi lasten uusiin vaatteisiin tai matkoihin kotikylään, jonne esimerkiksi Ibu Mimi suuntasi 

aina kun pystyi. Lasten ja suurperheen merkitys kampungin elämäntavalle olikin mielestäni 

kiistatonta lasten näyttellessä perheiden talouden keskipisteitä sekä vanhempiensa silmäteriä. Lasten 

tulevaan koulutukseen pyrittiin myös säästämään rahaa jo aivan pienestä lähtien. 
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6.5 Heterogeenisistä aineista koostuva yhteisö 

Rtrw-päällikkyyteen liittyvien ominaisuuksien ohella Tamansarin alueella on paljon muitakin 

eroavaisuuksia eri naapurustojen välillä. Erot liittyvät niin erilaisiin historiallisiin taustoihin, 

maanomistukseen kuin alueen fyysisen ympäristön ominaispiirteisiin.  Tamansarin kampungalue oli 

vuosikymmenten aikaisen kehitysprosessin tulosta jonka aikana se oli urbanisoitunut nykyiseen 

ilmiasuunsa ja saanut sille ominaiset piirteensä. Luonnehtisin Tamansaria siten heterogeeniseksi, 

erilaisista aineista ja voimista koostuvaksi asuinalueeksi, missä aluieden väliset erot olivat paikoin 

hyvinkin suuria. Merkittävin Tamansarin heterogeenisyyteen vaikuttavista tekijöistä oli  

huomioideni mukaan alueiden erilaisten historiallisten prosessien seurauksena syntyneet 

maanomistussuhteet. Ne voitiin jakaa kolmeen tyyppiin, viralliseen eli kaupungin tai valtion 

omistamaan maahan, asukkaiden yksityisomisteiseen maahan sekä omistusstatukseltaan 

epäviralliseen perintömaahan. Asumismallit eivät sen sijaan noudattaneet tätä vaan niissä oli 

enemmän hajontaa. Kaupungin ja valtion maalla asukkaat asuivat vuokralla itserakentamissaan tai 

omistajalta vuokraamissaan taloissa. Omistusoikeutta valtion tai kaupungin maalle rakennettuihin 

tontteihin oli mahdotonta saada. Valtion omistama maa sijaitsi enimmäkseen vain joen rannoilla, 

mutta kaupungin omistamaa maata oli enemmän. Desentralisaation seurauksena entiset valtion maat 

olivat siirtyneet kaupungille, mutta joki ja sen rantakaistaleet kuuluivat yhä valtiolle. 

Yksityisomisteinen maa sen sijaan koostui siellä täällä sijaitsevista laikuista, jotka asukkaat olivat 

aikoinaan Hollannin siirtomaakaudella tai pian Indonesian itsenäistymisen jälkeen onnistuneet 

saamaan haltuunsa, ja joista heillä oli osoittaa virallinen omistuksen oikeuttava asiakirja. 

Puolivirallisen statuksen saamat perintömaat olivat asemaltaan kaikkein epäselvimpiä ja niistä 

liikkui monenlaisia kertomuksia, mutta samalla ne olivat myös kaikkein suosituimpia ja 

avoimimpia asuinpaikkoja. Niillä asukkaat maksoivat vuokraa alueen omistavalle paikalliselle 

suvulle, jolta oli myös mahdollista ostaa maata ja näin välttyä vuokranmaksulta, mutta silti 

omistussuhdetta ei virallisesti tunnustettu. Toisin kuin kaupungin omistamilla alueilla, joilla 

asukkaille oli asetettu monenlaisia rajoituksia, oli elämä epävirallisilla perintömailla ja valtion 

vuokramailla säännöstelemätöntä ja vailla tarkkoja rajoituksia.  

 

Omistussuhteet vaikuttivat suuresti maan kaavoitustilanteen ja alueen ulkoasun ohella myös alueen 

poliittiseen ilmapiiriin. Tilanteen havainnollistamiseksi kerron seuraavassa tarkemmin viidestä 

tutuimmaksi tulleesta naapurustosta sekä niiden ominaispiirteistä.   
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6.5.1 Rw 11 Kebon Kembang 

Rw 11 oli entinen Hollannin siirtomaakauden aikainen kukkatarha eli toiselta nimeltään Kebon 

Kembang, minkä asutuksesta oli kenttätyöaikana enää rippeet jäljellä. Se oli julkisen vallan 

omistamaa maata, jolla asukkaat asuivat vuokralla itserakentamissaan tai yksityisiltä 

vuokraamissaan taloissa. Se ei kuitenkaan kuulunut asemakaavaan vaan oli saanut kasvaa vapaasti 

vuosikymmenten ajan. Alue olikin hyvin sokkeloinen ja tiheästi rakennettu, missä talot olivat 

monasti jo rähjääntyneitä ja ympäristö hoitamatonta. Vielä kymmenen vuotta sitten, ennen alueen 

kohtaamaa hävitystä, oli alueella kertomusten mukaan sijainnut Bandungin Las Vegas, jossa 

uhkapelit ja päihteiden käyttö olivat rehottaneet.  Rw 11 tunneettiinkin myös nimellä Negara Beling 

(Roistojen Maa). Tuolloin alue oli ollut Bandungin alamaailman keskeisimpiä näyttämöitä ja 

kuulunut myös poliisin mustalle listalle. Entinen taimitarha oli Indonesian itsenäisyyden jälkeen 

alkanut muuttua asuinalueeksi, kun sen edullinen sijainti Bandungin keskusta-alueella oli alkanut 

houkutella asukkaita luokseen ja taimitarha oli käynyt tarpeettomaksi ajan yhteiskunnallisille 

tarpeille. Monet asukkaat hakivat yhä päivittäin käyttämänsä veden alueen yhteisistä kaivoista. Rw 

11 oli myös kaupunkikehityksestä eniten kärsinein alue Tamansarilla. Se oli kokenut niin Pasupatin 

sillan kuin Baluburin ostoskeskuksen rakentamisen. Enää neljä rikkonaista lähinaapurustoa oli 

jäljellä entisestä yhdestätoista. Silti uutta kierrätysmateriaaleista rakennettua asutusta oli ilmestynyt 

jo kertaalleen hävitetyille alueille. Hurjasta menneisyydestään huolimatta tilanne alueella oli nyt 

rauhoittunut.  Rw 11 päällikkö Pak Deden oli iso ja rauhallinen mies, jonka juuret olivat Bandungin 

naapurikaupungissa Garutissa. Suharton aikaan hän oli kuulunut Indonesian Kansallisen Armeijaan 

(TNI - Tentara Nasional Indonesia). Pak Deden asui suuressa huonokuntoisessa vanhempiensa 

aikoinaan rakentamassa puutalossa yhdessä vaimon, perheellisen lapsensa ja sisarensa perheen 

kanssa. Armeijan aikaisten symbolien, muistomerkkien, kunniakirjojen ja valokuvien ohella 

nykyisen Presidentti Yudhoyonon ja varapresidentti Boedionon virkakuvat koristivat olohuoneen 

seiniä. Isänsä oli myös ennen ollut kauan alueen naapurustopäällikkönä. Kuulin ulkopuolisilta Pak 

Dedenillä olevan paljon suhteita myös Bandungin alamaailmaan. Kaikesta huolimatta mies esitti 

itsensä vahvaksi Dada Rosadan tukijaksi, eikä hän halunnut juuri keskustella alueen 

menneisyydestä. Tamansarin kehityssuunnitelman mukaan loputkin rw 11 alueesta tulevat 

lähitulevaisuudessa katomaan paikalle suunniteltujen kerrostalojen alle.  
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Kuva 8. Uusi ja vanha kohtaavat. Jo kertaalleen hävitettyä ja uudelleen rakennettua asutusta rw 11 alueella. Taustalla 
kohoaa uusi Pasar Baluburin ostoskeksus.  

6.5.2 Rw 12 Kampung Padjadjaran 

Rw 12 kuului Tamansarin uusimpaan osaan. Sen syntyminen liittyi olennaisesti Padjadjaranin 

yliopiston rakentamiseen 1960-luvulla. Nykyisen yliopiston paikalla ennen asuneet ihmiset oltiin 

yliopiston rakentamisen aikana siirretty Tamansarille. Alue oli kaavoitettu ja sen suurehkot talot 

sijaitsivat leveiden, valtion ideologia Pancasilan mukaan nimettyjen kujien varsilla. Valtio omisti 

maan jolle asukkaat olivat talonsa ohjeiden mukaisesti rakentaneet. Alueella eli paljon myös 

opiskelijoita vuokralla. Kaikki alueen asukkaat kuuluivat kaupungin vesijohtoverkostoon sekä 

jätehuollon piiriin. Alueella oli lisäksi lentopallokenttä, pieni puisto sekä leikkipaikka alueen 

asukkaiden yhteisessä käytössä. Leveiden kujien ja lentopallokentän tarjoaman avoimen tilan 

ansiosta alue tarjosi mahdollisuuden, asiakkaita kaikkialta Tamansarilta keräävän, päivittäisen 

aamutorin järjestämiseen. Rw 12 polittiseen kenttään vaikutti voimakkaasti aluella asuva 

kaupunginhallituksen jäsen. Hänen edustamansa islamiin perustuvaa demokratiaa ajava Partai 

Keadilan Sejahtera -puolue (PKS) sai lähes täydellisen kannatuksen alueen asukkailta. PKS-

puolueen poliittiseen linjaukseen liittyvä uskonnollisuus näkyi alueella monina rajoituksina ja 

sääntöinä, joita oltiin kohdistettu  kotiinpaluuaikoihin, eri sukupuolten välisiin suhteisiin sekä 

uskonnon asemaan alueella. Alueen naapurustopäälliköt olivat kautta aikain olleet viranomaisia. 

Suharton kaudella he olivat olleet armeijan virkamiehiä ja nyt kaupungin tai valtion virkamiehiä 

(PNS - Pegawai Negara Sipil), joiden kaikkien kuvat koristivat rw-toimiston seiniä. Nykyinen 
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päällikkö Pak Harun oli valittu kaudelleen ensimmäistä kertaa. Hän oli asiallisesti käyttäytyvä laiha 

mies, joka asui vaimoineen ja lapsineen alueelle tyypillisessä betonisessa talossa vilkkaan kujan 

varrella. Nykyisen valtionpäämieskaksikon kuvien ohella kaupunginjohtaja Dada Rosadalta saadut 

kunniakirjat koristivat Koraanin säkeiden ohella talon seiniä. Lähitulevaisuudessa osa rw 12 

alueesta tulisi jäämään paikalle rakennettavien kerrostalojen alle.  

 

6.5.3 Rw 13 Kampung Preman 

Rw 13 oli pääosin asukkaiden omistamaa perintömaata. Asuntokannaltaan se oli hyvin tiuhaan 

rakennettua ja monikerroksista, mutta silti melko järjestelmällisesti rakennettua aluetta. Maan oli 

Hollannin siirtomaa-ajalla ominut itselleen aluetta hallinoinnut jaavalainen, hollantilaisten suosiosta 

nauttinut preman (kätyri, pahis), josta oli yhä muistona miehen nimeämät kujien nimet. Rw 13 ei 

kuulunut asemakaavaan. Vuosikymmenten aikana maa oli pilkkoutunut asukkaiden omistamiin 

laikkuihin heidän ostettuuaan tonttinsa itselleen maan omineelta jaavalaiselta. Lähempänä jokea 

sijaitseva maa kuului sen sijaan valtiolle ja myös asumukset olivat sen mukaisesti rakennettu 

heikommista rakennusmateriaaleista. Vuonna 2009 alue oli saanut Rakennusministeriön 

avustuksena sinisiä muovisia kompostereita jätteenkierrätyksen aloittamista varten. Kukaan ei 

kuitenkaan käyttänyt niitä. Osa kompostoreista oli kadonnut omille teilleen, osa seisoi tyhjillään 

varastossa ja muutamia käytettiin roska-astioina. Ongelmana oli ettei kukaan osannut käyttää niitä, 

sillä kompostorit oli lähetetty alueelle ilman niiden käyttöön liittyvää opastusta. Rw 13 päällikkö oli 

vaihtunut vuoden 2010 alussa.  Koska uusi päällikkö vasta opetteli päällikkyytensä hoitamista, koin 

hyödyllisemmäksi keskustella entisen päällikön Pak Kuslanin kanssa, kenestä lopulta tuli 

parhaimpia informanttejani. Pak Kuslan oli hoikka ja miellyttävä mies. Joka aamu hänet tapasi 

ihmisten parista aamutorilta tai päristelemästä kujilta hienoksi korjaamallaan vanhalla skootterilla. 

Pak Kuslan oli hyvin aktiivinen, juuriltaan Etelä-Sumatralta Palembangista kotoisin oleva ja 

asukkaiden suuresta suosiosta nauttiva päällikkö. Hän oli yleinen ilmestys myös Tamansarin 

kylätoimistossa, jossa maansertifiointiohjelma Larasita piti miehen kiireisenä. Koulutukseltaan hän 

oli mekaanikko, mutta vuosikymmenten aikaiset kokemukset Tamansarin infrastruktuurihankkeista 

olivat tehneet miehestä kunnioitetun julkisiin hankkeisiin ja niiden toimeenpanoon erikoistuneen 

teknikon. Pak Kuslan asui vaatimattomassa betonitalossa ahtaan umpikujan varrella yhdessä 

vaimonsa sekä lastensa perheiden kanssa. Virallisten valokuvien sijaan hänen 

vastaanottohuonettaan koristivat lastensa ja lastenlastensa teokset sekä asukkailta lahjaksi saatu 

suuri Koraanin säkein koristeltu taulu. Tamansarin rejuvenaatiosuunnitelma koski vain alueen 

joenpuoleista reunaa, joka tulisi muuttumaan tieksi ja sen varrelle istutettavaksi viheralueeksi.  
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6.5.4 Rw 14 Kampung Unisba 

Rw 14 oli osin valtion ja osin yksityisesti omistettua maata. Hollannin siirtomaakaudella sen 

paikalla oli osittain sijainnut ulkomaalaisille tarkoitettu hautausmaa, joka oltiin myöhemmin 

siirretty toisaalle, kun paikalle oltiin rakennettu Bandungin Islamilainen yliopisto (Unisba – 

Universitas Islam Bandung). Alue tunnettiinkin toiselta nimeltään Kampung Unisbana. Alueen 

lukuisissa vuokrataloissa asui paljon opiskelijoita. Vaikka rw 14 oli melko sokkeloinen, olivat talot 

sen kujien varsilla suuria ja matalia. Muutamat omistivat tonttinsa mutta muuten alue oli kaupungin 

vuokramaata. Rw 14 olikin harvimpaan asuttu naapurusto Tamansarilla. Alueen johtaja, leskeksi 

jäänyt Pak Udjo asui viheristutusten ympäröimässä talossaan tyttärensä perheen kanssa. Mies oli 

Bandungissa kuuluisuus. Hän oli ollut toimessaan pisimmän aikaa mitä kukaan toinen, yhteensä jo 

41 vuotta. Hän tunsikin alueen ja sen käytännöt paremmin kuin kukaan muu, eikä kukaan muu 

tämän takia koskaan edes pyrkinyt alueen uudeksi naapurustopäälliköksi. Pak Udjolla oli läheiset 

suhteet myös politiikkaan. Taustaltaan hän oli liikemies, mutta oli samalla myös jäsen lukuisissa 

paikallisissa instituutioissa ja organisaatioissa. Asemansa ansiosta hän tunsi paljon myös kaupungin 

silmäätekeviä. Nykyinen kaupunginjohtaja Dada Rosada oli miehen tuttu jo nuoruusvuosilta. Pak 

Udjo kannattikin vahvasti Rosadan ajamia revitalisaatiohankkeita omalla alueellaan. Hän halusi 

tehdä naapurustostaan vihreän esikuvan koko kaupungille. Vuosittain järjestettävässä Bandung 

Green and Clean -ohjelmassa alue oli sijoittunut ohjelman laukaisuvuonna 2009 toiselle sijalle ja 

kuluvana vuonna hän tavoitteli voittoa. Pak Udjon naapurin ja nykyisen sihteerin, entisen 

kaupungin opetustoimen päällikön Pak Nonon pihamaa, oli toiminut Rosadan Sejuta Bunga -

kampanjan laukaisupaikkana keväällä 2009, kun kaupunginjohtajapariskunta oli istuttanut 

nimikkopuunsa tälle Tamansarin ainoalle nurmialueelle. Rw 14 asukkaat olivat myös 

allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti he sitoutuivat olemaan käyttämättä läheisellä 

vilkkaalla kadulla olevien katukauppiaden palveluja. Vihertämisohjelmien ansiosta alueen kujat 

olivat täynnä viherkasveja ja istutuksia, jotka tekivät tunnelmasta viihtyisän, mutta haittasivat 

samalla selvästi asukkaiden liikkumista. Asukkaat oltiin vihertämistavoitteiden mukaisesti sitoutettu 

istuttamaan kukkia talonsa välittömässä läheisyydessä oleville kujille Pak Udjon toimiessa 

maksumiehenä. Alue oli Tamansarin kehitysohjelman ulkopuolella.  

  

6.5.5 Rw 15 Jalan Bongkaran & Pulosari  

Rw 15 oli Bandungin kulttuurihistorian kannalta merkittävä paikka. Bandungin ehkä tunnetuimman 

monumentin, Gedung Saten eli kuvernöörin palatsin rakentamiseen aikoinaan tarvitun kivianeksen 

kerrottiin tarinan mukaan olevan louhittu juuri rw 15 alueelta, jonka läpi vieläkin kulki pitkä Jalan 
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Bongkaran niminen kuja Rw 15 alue oli lähes kokonaan yksityiomisteista perintömaata, jota 

vuosien saatossa oltiin niin myyty kuin vuokrattu talonsa sinne rakentaneille ihmisille. Avoimen 

sisäänpääsyn johdosta rw 15 olikin nykyään Tamansarin tihemmin asuttu alue yli 4000 

asukkaallaan ja 10 lähinaapurustollaan. Pieniä kapeita kujia oli enemmän, ne olivat sokkeloisempia 

ja talot korkeampia kuin millään muulla alueella. Aluetta ei oltu lainkaan kaavoitettu ja niin sen 

kasvua ei oltu pystytty virkavallan taholta hallitsemaan. Lisäksi alueen erikoisuutena oli Pulosari, 

Tamansaria halkovan Cikapundung-joen keskellä sijaitseva saari. Sen maanomistussuhteet olivat 

viranomaisten ja kansan suhteen hyvin kiistanalaiset. Lainsäädännön mukaan joki rantoineen 20 

metrin leveydeltä kuului valtiolle. Asukkaiden mukaan Pulosari sen sijaan kuului jo edesmenneen 

Ibu Idriksen perillisille, joille he olivat maksaneet maavuokraa jo vuosikymmenten ajan. Tarinan 

mukaan Pulosari oli syntynyt maanvyörymän seurauksena maakaistaleen irtauduttua 

joenpenkereestä. Tarkkaa aikaa tapahtumasta ei ollut, vaan arviot tapahtuman ajankohdasta 

vaihtelivat esihistoriallisesta ajasta 1970-luvulle. Alueen johtaja Pak Asep oli oppositiopuolueena 

tunnetun PDI-P:n (Partai Demokrat Indonesia - Perjuangan) kaupunginvaltuustoehdokas ja toimi 

työkseen kukkakauppiaana Tamansarin eteläpuolella sijaitsevalla kukkatorilla. Hänen 

olohuonettaan koristi valtavan kokoinen taulu Indonesian ensimmäisestä Presidentistä Sukarnosta. 

Tunnelma rw 15 alueella erosi huomattavasti muista Tamansarin naapurustoista. Koska rajoitukset 

ja säännöt puuttuivat oli tunnelma rw 15 alueella varsin kansanomainen. Lakisääteisten 

asukasrekistereiden päivitys ja ylläpito olivat toissijaisia, joten ajankohtaista statistista tietoa 

alueesta oli vaikea saada. Joitakin vuosia aiemmin alue oli saanut Yhdysvaltain(USAID)  

kehitysapua alueen puuhanaisena tunnetun Ibu Iyomin vetämää jätteenkierrätysohjelmaa varten. 

Tuen lakattua oli asukkaiden mielenkiinto ohjelmaa kohtaan kuitenkin loppunut ja enää vain Ibu 

Iyom puuhasi asian parissa kierrellen toisinaan ympäri Indonesiaa opettamassa ihmisille 

kierrätyksestä. Poliittisesti rw 15 oli hyvin heterogeenistä. Alueella asui niin kiihkeitä valta-

puolueiden kuin oppositiopuolueidenkin kannattajia. Paikallisten mukaan poliittinen kirjavuus ja 

vastakkainasettelu aiheuttivat toisinaan myös pieniä konflikteja naapureiden välillä. Tästä oli 

esimerkkinä nykyisen naapurustojohtajan Pak Asepin tilanne. Huolimatta hänen toisen 

vaalikautensa voitosta syksyllä vuonna 2009, ei Pak Asep eikä kukaan alueen lähinaapurusto-

päälliköistä ollut saanut asemalleen vielä virallista vahvistusta. Syynä olivat nimekkäät vastustajat 

jotka eivät halunneet Pak Asepin jatkavan tehtävässään tämän poliittisen suuntautuneisuutensa 

takia. Pak Asep tunnettiinkin vahvana informaalin talouden tukijana, josta alue pitkälti sai myös 

yhteiset varansa. Hänen johdollaan rw 15 keräsi yhteiseen kassaansa varoja harjoittamallaan 

informaalitaloudella. Pasupatin sillan alle jäänyttä tyhjää hyödyntämätöntä tilaa esimerkiksi 

vuokrattiin bussiyhtiöiden parkkipaikaksi ja sinne oltiin perustettu muitakin palveluita. Rw 15 alue 
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oli kokonaisuudessaan kaupungin kehityssuunnitelmien kohteena. Sen alueelle oltiin suunniteltu 

rakennettavan kerrostaloalue. Pulosarista sen sijaan oli määrä tulla kaupungin yhteinen viheralue. 

 

Kuva 9.  Maisema rw 15 alueelta. Kuja talojen edessä toimii myös asukkaiden toisena olohuoneena. Taloissa ylempi 
kerros rakennettu aina pohjakerrosta suuremmaksi.  

 

6.6 Maanomistajuuden monet kuviot 

Kuten edellisissä aluekohtaisissa kuvauksissa tuli ilmi, oli Tamansari monessa mielessä 

heterogeeninen kokonaisuus. Eri alueiden toisistaan eroavat historiat sekä naapurustojohtajien 

erilaiset motiivit vaikuttivat eri naapurustojen päivittäisen elämän muotoutumiseen ja niiden välisiin 

suhteisiin. Epäpoliittisuus tai yhdenmukaisuus ei siten mielestäni kuvaa lainkaan kampungin 

todellisia oloja, vaikka näitä käsityksiä viranomaisten objektoivalla slummipuheella pyritäänkin 

vahvasti edistämään. Sen sijaan opinkin näkemään kampungalueen poliittisiin leireihin ja erilaisiin 

historioihin jakautuneena dynaamisena kokonaisuutena, jossa asukkaiden suhde maahan muodosti 

perustan nykyisen elämäntavan ilmiasuille. Tutkimukseni kiinnostavimmiksi kohteeksi 

muodostuikin Indonesian hallitsijoille ongelmaksi jo siirtomaakaudelta asti osoittautuneiden 

perintömaiden asema, ei vain Tamansarin kampungilla, vaan myös niiden suhteessa tämän 

hetkiseen kehityspoliittiseen keskusteluun.  
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Perintömaiden, kuten rw 15, asema Tamansarilla oli epäselvä. Väestön kasvaessa nämä entiset 

viljelysmaat olivat pilkkoutuneet useille omistajille, jotka olivat alussa olleet lähinnä sukulaisia. 

Maata oli myös myyty ulkopuolisille, mutta koska virallista todistusta maanomistajuudesta ei ollut, 

oli suurin osa maasta vuokrattuna. Tyypillinen maavuokra taloa kohti oli nykyään 35 000 rupiaa (3 

euroa) vuodessa, riippuen talon koosta. Vuokralaisille maanomistaja olikin alueen keskeisin 

auktoriteetti. Nyt maan alkuperäinen omistaja (tuan tanah) Ibu Idris ja hänen poikansa Pak Darsum 

olivat jo kuolleet ja maa pilkkoutunut uusille sukupolville. Tilanteen seurauksena kukaan ei enää 

tarkkaan tuntunut tietävän kenelle mikäkin osa maasta kuuluu. Sekavuutta pahensi edelleen 

perintömaasta jokeen lohjennut Pulosari, joka lain mukaan kuului valtiolle. Tilanteen seurauksena 

asukkaiden oikeudellinen asema oli käynyt epävarmaksi.  

 

Valtiolle kuuluvan Cikapundung-joen rannalla asuvien tilanne ei ollut sen selvempi. Monet 

asukkaat olivat asuneet paikalla jo yli 50 vuotta, ilman että olisivat koskaan voineet tuntea olevansa 

täysin turvassa. Koska omistajuttaa maahan ei voinut saada, ei heidän ollut auttanut muuta kuin 

odottaa mahdollista häätöä, josta oli ollut huhuja monasti vuosien aikana ilman että mitään oli 

kuitenkaan tapahtunut. Huolimatta joenvarsiasutuksen laittomuuden leimasta, olivat he jo 

vuosikymmenten ajan maksaneet maavuokraa valtiolle. Tämä tapahtui naapurustopäälliköiden 

kautta. Toisaalta joukossa oli myös talonomistajia jotka sanoivat omistavansa maan. Minusta 

tuntuikin siltä ettei mitään selkeää mallia maanomistajuudesta tuntunut olevan.  

 

Asukkaiden suhdetta maahan pyrittiinkin selkiyttämään uudella Larasita-ohjelmalla. Rw 13 entinen 

naapurustopäällikkö Pak Kuslan työskenteli täysipäiväisesti Larasitan kanssa keräten  asukkaiden 

maanomistustodistuksia ja mitaten tonttien kokoja. Hän kertoi Tamansarilla olevan paljon 

maanomistukseen liittyviä ongelmia. Aiemmin maansertifiointiprosessi oli ollut kallis ja 

monimutkainen, joten monet todistuksenkin omistavat asukkaat eivät olleet jaksaneet nähdä vaivaa 

asian eteen tietäessään BPN harjoittaman korruption. Nytkin vastaan oli tullut väärennettyjä 

todistuksia ja kopioita, jotka eivät riittäneet omistuksen osoittamiseksi. Hollanninkielentaito oli 

tarpeen, sillä useimmat todistukset olivat jo hauraan kellastuneita ja perua Hollannin 

siirtomaakaudelta. Vakavin vastoinkäyminen oli jokin aikaa sitten ilmennyt petos, jossa Bandung 

Wetanin kaupunginosatoimiston työntekijöitä oli jäänyt kiinni allekirjoitusten väärentämisestä 

Larasitaan kuuluvien tamansarilaisten maanomistustodistuksiin, jotka olisivat myöhemmin 

saattaneet menettää laillisuutensa mikäli petos ei olisi jo tässä vaiheessa paljastunut.  
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6.7 Tilankäyttö  

Certeaun (1988) taktiikoiden kaltaiset kekseliäät tilankäyttötavat näkyivät selvästi Tamansarin 

epävirallisilla asuinalueilla. Näitä olivat kampungin perintömaat sekä valtion omistamat joenrannat. 

Elämää rajoittavista säännöistä piittaamatonta omien tarpeiden mukaista tilankäyttöä oli 

havaittavissa esimerkiksi asuntojen sijainnissa sekä ulkoasussa. Kaikki mahdollinen tila oli 

tehokkaasti hyödynnetty talojen tiiviillä sijoittamisella sekä laittomalla vertikaalirakentamisella, 

kun uusia kerroksia oli lisätty taloihin perheiden kasvun ja uusien asukkaiden muuttaessa alueelle. 

Tämän ohella lisätilaa oli tehty ulos, kun esimerkiksi Pulosaria oltiin väestön kasvaessa suurennettu 

muuraamalla siihen betonista ja kivestä lisämaata. Muutamat aivan joen rannalla asuvat asukkaat 

olivat lisäksi täyttäneet kuivunutta joenuomaa irtaimella aineksella ja rakentaneet sinne pihan 

kanahäkkeineen ja hedelmäpuineen.   

 

Kuva 10. Tehokasta tilankäyttöä kampungilla. Lisätilaa hedelmäpuille ja kotieläimille tehty täyttämällä joenuomaa. 

 

Kampungin avoin ja sosiaalinen elämäntapa aiheutti sen ettei selkeitä yksityisen ja julkisen rajoja 

ollut. Talojen ovet olivat aina avoinna lähimmille naapureille ja varsinkin naapuruston lapsille, 

joiden leikkimiseen vaadittava tila huomattavasti kasvoi tämän sosiaalisen avoimuuden 

seurauksena. Tilaa säästävä käytäntö oli myös se ettei kodeissa yleensä ollut pöytiä tai tuoleja 
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lukuunottamatta varakkaampien sohvakalustoja. Sen sijaan ihmiset söivät yhdessä perheen kanssa 

lattialla istuen, ja varsinkin perheiden miehet ja lapset söivät myös usein aterioitaan kujilla talojen 

edessä kyykkien. Kyse ei ollut köyhyydestä vaan päinvastoin, sosiaaliset ja joustavat ruokailutavat 

saattoivat ihmiset yhteyteen toistensa kanssa, mikä auttoi vahvistamaan ihmisten välistä keskinäistä 

yhtenkuuluvuutta ja päivittäisen arjen jakamista. Avoimuudesta huolimatta koti oli aina se paikka 

missä nukuttiin, peseydyttiin, laitettiin ruokaa sekä pestiin ja kuivatettiin vaatteet.  

 

Vaatteet kuivatettiin talojen katoille rakennetuilla kuivatusterasseilla tai talojen välissä kulkevien 

kujien päälle viritetyillä naruilla. Tavallista oli että taloissa nukuttiin lattialle joka ilta tehdyissä 

pedeissä, jotka aamuisin rullattiin huoneen sivulle odottamaan seuraavaa yötä. Sängyt sekä muut 

turhat huonekalut olisivat vieneet paljon tilaa ja saaneet asunnot tuntumaan ahtailta. Moottoripyörät 

tuotiin yön ajaksi varkaiden varalta aina sisälle. Päiväsaikaan naapuruston sosiaalinen elämä takasi 

puolestaan sen ettei varkaita tarvinnut päivisin pelätä.   

 

Kuva 11. Tehokasta tilankäyttöä kampungilla. Pyykkien kuivaaminen tapahtui usein kujien päälle viritetyillä naruilla.  
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Ibu Idriksen perikunnan omistaman perintömaan rakennuskanta erosi huomattavasti asutuksesta 

kaupungin mailla. Rw 15 kohdalla kampung  oli saanut häiriintymättä kasvaa nykyisenlaisekseen ja 

alueen henki oli hyvin kansanomainen. Talot sijaitsivat kapeiden, mutkittelevien, sementistä 

valettujen kujien varsilla. Talojen koot ja kerrosmäärät, sekä rakennusmateriaalit olivat täysin 

yksilöllisiä. Mukana oli pieniä yhden kerroksen bambutaloja sekä suuria sementistä rakennettuja, 

jopa 5-kerroksisia kost-taloja. Useimpien talojen kerroslukua oli kasvatettu vuosien varrella tarpeen 

mukaan, mikä näkyi niiden persoonallisissa rakennusmateriaaleissa ja tilaratkaisuissa. Kävely-

tasossa kujat toimivat asukkaiden toisina olohuoneina ja läpikulkupaikkoina kun taas ylätasoissa 

niillä kuivatettiin pyykkiä kujien päälle viritetyillä pyykkinaruilla. Näin kaikki vapaa tila oltiin 

saatu tehokkaasti käyttöön. Kujille olikin kokemattoman helppo eksyä. 

 

Valtion maalla sijaitsevan vanhan kampungalueen rw 11 ja perintömaalla sijainneen rw 15 ero oli 

siinä, että talojen kunto jälkimmäisellä oli huomattavasti parempi ja niitä kunnostettiin jatkuvasti. 

Valtion maalla olevat talot oli sen sijaan tehty heikommista rakennusmateriaaleista ja näytti siltä 

ettei niiden kunnostamiseen haluttu enää panostaa. Toinen oli tilanne rw 12 alueella, jonka yksi- tai 

kaksikerroksiset sementtitalot olivat hyvin hoidettuja ja sijaitsivat leveiden ja nimettyjen 

asfalttikujien varsilla. Laittomasti rakennettuja kerroksia niissä ei ollut. Asuinkanta oli harvempaa 

ja pienissä pihoissa saattoi kasvaa jopa hedelmäpuita. Fyysisen tilan ja hyvän infrastruktuurin 

ansiosta myös julkisten palveluiden järjestäminen oli mahdollista. Myös lapsilla oli enemmän tilaa 

leikkiä niin kaduilla kuin erikseen rakennetuilla leikkipaikoilla.  

 

6.8 Päälliköt palveluiden ja hyvinvoinnin turvaajina  

Palveluiden järjestäminen vaihteli eri alueiden kesken. Esimerkiksi jätehuollon käytännöt 

vaihtelivat suuresti eri naapurustojen välillä, eikä yhtenäistä jätehuoltomallia siten ollut. Kaupungin 

omistamalla ja hyvin organisoidulla rw 12 jätteet kerättiin säännöllisesti. Myös viemäröinti ja 

puhtaan vedensaanti oli järjestetty. 

 

Rw 15 ja rw 11 alueilta vastaavat palvelut olivat sen sijaan puuttuneet. Nyt asukkailla oli jo 

mahdollisuus liittyä vesijohtoverkostoon, mutta viemärivedet laskettiin edelleen suoraan jokeen. 

Puhtaan veden saanti oli vielä rajoitettua vesijohtoveden valuessa hanasta ainoastaan aamupäivisin 

muutaman tunnin ajan. Tämän takia monet asukkaat käyttivät mieluummin edelleen kaivovettä 

jonka varsinkin joen läheisyydessä asuvien taloissa epäiltiin olevan sekoittunut kaivoon tihkuneella 

jokivedellä. Ihmiset olivat kuitenkin tottuneita veteen eikä vesi heidän mukaansa aiheuttanut 
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ongelmia. Jätteet oltiin sen sijaan aina viime vuosiin asti heitetty suoraan jokeen, sillä rw 15 ei ollut 

tilaa eikä resursseja jätehuollon järjestämiseen. Tilaa oli kuitenkin järjestynyt Pasupatin 

siltaprojektin valmistuttua viisi vuotta sitten, kun sillan alla olevalle tyhjälle tilalle oltiin keksitty 

uusia käyttötarkoituksia. Silti nytkin vain puolessa rw 15 yhteensä kymmenestä naapurustosta oli 

yhteinen jätehuolto, sillä asukkaat eivät kokeneet sitä tarpeelliseksi eivätkä halunneet maksaa 

turhasta, vaan hankkiutuivat mieluiten itse eroon jätteistään. Koska rw 15 alue olikin 

infrastruktuuriltaan hyvin hankala oli jätehuolto aina ollut vaikea järjestää kapeiden ja sokkeloisten 

kujien tehdessä jätteenkeräämisestä hankalaa. Siellä vastuu jätehuollosta olikin jokaisella 

lähinaapurustolla, sillä asukkaiden asenteet ja fyysiset olosuhteet olivat keskenään hyvin erilaisia. 

Samankaltainen oli tilanne rw 11 alueella. Vaikutti siltä että jätteistä ja niiden käsittelystä 

kyseleminen koettiin usein asukkaiden ja päälliköiden taholta epämiellyttävänä ja sainkin 

kysymyksiini usein ympäripyöreitä vastauksia. Mieluiten vaihdettiin aina puheenaihetta. Vaikutti 

kuitenkin siltä että julkisten palveluiden järjestämisessä naapurustopäällikön yhteiskunnallinen 

asema ja suhteet näyttelivät merkittävää osaa.  

 

Naapurustot joilla oli hyvä yhteys pääteihin sekä suhteita viranomaisiin, saivat julkista tukea 

jätehuoltoonsa, mutta alueet kuten rw 15 jolta yhteys päätiehen puuttui ja jonka päällikön suhteet 

kaupungin viranomaisiin eivät olleet hyvät, sai tulla toimeen omillaan.Yhteistyö jätehuoltoavustusta 

saaneiden naapurustojen kanssa ei ollut mahdollista, sillä kaupungin jäteautoilla oli rajallinen 

kapasiteetti, eivätkä viranomaisten kanssa hyvissä väleissä olevat naapurustopäälliköt halunneet 

vaarantaa suhteitaan tekemällä yhteistyötä ulkopuolisten kanssa. Vaikutusvaltaiset ja paljon 

ulkopuolisiasuhteita omaavat päälliköt saivat palvelut omalla alueellaan paremmin sujumaan, kun 

taas päälliköt joilla tällaista ei ollut joutuivat keksimään ratkaisun ongelmiinsa omin neuvoin.  

 

Päälliköillä olikin selvästi paljon vastuuta toimessaan. Tämän takia vain hyvin harvat olivat edes 

kiinnostuneita päälliköksi tulemisesta. Viiden vuoden välein järjestettävissä vaaleissa ehdokkaiksi 

ei hakeuduttukaan itse, vaan ehdokkuus tapahtui asukkaiden yhteisen konsensuksen ja valinnan 

mukaisesti. Valinnan ei toivottu osuvan omalle kohdalle, mutta jos niin kävi ei siitä voinut 

kieltäytyä, sillä valituksi tuleminen oli suuri kunnianosoitus koko naapurustolta. Matalan profiilin 

pitämistä pidettiinkin hyvän yhteisöjohtajan ominaisuutena, eikä henkilö joka piti liian suurta ääntä 

itsestään tullut koskaan valituksi. Vaaleja ei valitettavasti järjestetty kenttätyöajallani joten en 

päässyt seuraamaan niihin liittyviä käytänteitä lähietäisyydeltä. Luulisin että eri alueiden välillä 

ehdokkaaksiasettumis- ja valintakäytännöt kuitenkin vaihtelivat suuresti. Suurta tyytymättömyyttä 
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ja erimielisyyksiä vaalien lopputuloksia kohtaan esiintyi varsinkin alueilla jotka olivat poliittisesti 

hajanaisia, kuten rw 15.  

 

Eri alueiden naapurustopäälliköt nauttivat myös toistensa keskuudessa erilaista hyväksyntää. Rw 14 

päällikön, Pak Udjon saavutuksia naapurustonsa hyväksi toisaalta ihailtiin, mutta toisaalta hänen 

persoonastaan ei pidetty. Hänen sanottiin yleisesti olevan gengsi, (omahyväinen), sillä hän ei 

koskaan osallistunut yhteistyöhön naapurustojen välillä ja oli läsnä vain harvoin kylätoimiston 

yhteisissä kokouksissa. Kuten Pak Udjo, myös monet muut Tamansarin naapurustopäälliköt olivat 

toimineet asemassaan jo kymmenien vuosien ajan. Vakiintuneisuudestaan johtuen tällaiset alueet 

olivat myös sisäisesti poliittisesti kaikkein homogeenisimpia. Naapurustopäällikön vaihtuminen oli 

aina hyvin suuri asia alueen asukkaille, sillä häneen kohdistettiin kaikkein eniten odotuksia 

asukkaiden taholta. Ymärränkin päälliköiden persoonalla ja kyvyillä olleen siten suuri merkitys 

koko naapurustolle ja sen hyvinvoinnille. 

 

6.9 Ympäristöongelmat  

Kampungalueiden kehittämistä perustellaan tavallisesti niillä vallitsevan köyhyyden aiheuttamilla 

ympäristöongelmilla, luomalla samalla käsitystä jonka mukaan köyhyys on syynä asukkaiden 

elinympäristön rappeutumiseen. Tamansarin rejuvenaatiota ajavien viranomaisten mukaan 

elinympäristön ahtaus ja talojen huono kunto, jätehuolto-ongelmat, puutteellinen viemäröinti ja 

varsinkin Tamansarin läpi virtaavan Cikapundungin likaisuus aiheuttavat alueen suurimmat 

ympäristöongelmat, joiden katsottiin olevan myös vaaraksi asukkaiden terveydelle. 

 
Asukkaiden näkökulma asiaan Tamansarilla oli kuitenkin toinen. Varsinaisia elämää haittaavia 

ympäristöongelmia ei asukkaiden mukaan kaupungin huonon ilmnlaadun ohella ollut. Alueen tiheä 

asutus koettiin suureksi haitaksi mutta sen kanssa oltiin totuttu elämään. Asukkaat pitivät siitä että 

ympärillä oli paljon elämää (ramai). Monet kaipasivat ympärilleen puita joiden katveessa viettää 

aikaa aurinkoisina päivinä, mutta muuten oltiin tyytyväisiä. Vuokraemäntäni Ibu Mimin veljen Pak 

Abahin mukaan Pulosarilla oli hyvä asua, sillä sinne oltiin jo kotiuduttu 33 vuoden asumisen 

jälkeen. Oli hyvä että kaikki palvelut oli vain kivenheiton päässä, eikä tarvinnut pelätä ettei saisi 

apua jos sairastuisi tai tarvinnut murehtia lasten koulumatkoja. Pak Abahin mielestä Tamansari ja 

varsinkin Pulosari olivat liian tiheästi asuttuja, todeten että viihtyisämpää olisi jos ei asukkaita ja 

taloja olisi niin paljon. Sellaista kuitenkin oli hänen mukaansa elämä kaupungissa, eikä siitä sopinut 

valittaa. Ehkä maaseudulla olisi mukavampi asua, mutta siellä ongelmat olivat toiset. Töitä 
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maasedulla oli vaikea saada ja lasten opiskelumahdollisuudet olivat huonot. Oli jokaisen oma asia 

päättää mitkä ongelmat mieluiten valitsi omalle kohdalleen.  

 

Läheinen suhde Cikapundungiin kuitenkin kuvastui ihmisten tarinoissa. Kun joki oli ennen ollut 

asukkaiden elämänlähde ja virkistyspaikka, oli se nyt muuttunut yhdeksi suureksi viemäriksi. 

Saastumisesta huolimatta joessa yhä kasvatettiin jonkun verran kaloja, mutta muuta iloa siitä ei enää 

ollut. Toisaalta se mahdollisti talojen viemäröinnin ja myös joidenkin talouksien jätehuollon. Rw 15 

ympäristöaktiivina tunnetun Ibu Iyomin muisteluissa joki näyttätyikin hyvin nostalgisena paikkana, 

muistona ajasta kun elämä oli vielä ollut hyvää. Ennen vesi oli ollut kirkasta ja läpinäkyvää. Lasten 

koulupäivän jälkeen oltiin usein yhdessä lähdetty joelle uimaan ja pesemään pyykkiä. Kuumana 

päivänä joen ympärillä kasvaneiden suurten bambujen varjossa oli ollut mukava istuskella nauttien 

tuulesta ja joen solinasta. Ibu Iyom oli surullinen joen nykyisestä tilasta, mutta myönsi että joen 

ansiosta Tamansari pystyi asuttamaan valtavan väestönsä tarjoamalla mahdollisuuden viemä-

röintiin, jota ei monista kehitysohjelmista huolimatta oltu koskaan yritetty kehittää nykyaikaisem-

maksi. Hänen mielestään vastuu olikin ennenkaikkea viranomaisilla. Ei auttanut että asukkaat yksin 

vastuutettiin kohentamaan ympäristön kuntoa, jos viranomaiset eivät kauniiden puheiden ohella 

olleet valmiita sitoutumaan asiaan täysipainoisesti. 

 
Kuva 12. Tulviva Cikapundung. Sadekaudella joki virtasi vuolaasti muuttaen veden aiempaakin ruskeammaksi.  
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Nyt Cikapundungista olikin tullut yksi kaupungin kehityksen keskipisteistä. Tavoitteena oli saattaa 

joki entiseen menneiden vuosikymmenten kaltaiseen tilaan. Joen vedestä haluttiin saada jälleen 

kirkasta puhdistamalla se jätteistä ja uudistamalla sen varrella sijaitsevien talojen sanitaatiota 

nykyaikaisemmaksi. Julkisen kannan mukaan joen saastumisesta syytettiinkin lähinnä sen varrella 

asuvia köyhiä ja heidän ympäristöllisesti kestämätöntä elintapaansa, ihmetellen miten sundalaisessa 

kulttuurissa merkittävällä sijalla olevan veden arvostus oltiin täysin unohdettu. 

 

Entinen Pulosarin rt 10 päällikkö Pak Kudjo muisteli joen saastumista. Kun joki oli vielä 

virkistyskäytössä, oli vesi puhdasta eikä sinne heitetty jätteitä. Tuolloin ei jätteitä hänen mukaansa 

vielä oikeastaan edes ollut, toisin kuin nykyään kun kaikki pakattiin muoviin. Kampungilla oli 

tuolloin vielä enemmän tilaa joten talojen käymälätkin sijaitsivat niiden pihassa. Joen saastuminen 

tapahtui Pak Kudjon mukaan yhtäkkiä 1980-luvun alussa kun sen vesi muuttui ruskeaksi ja alkoi 

haista. Tällöin puhuttiin sen johtuneen sähkölaitoksen padon rakentamisesta virran yläjuoksulle. 

Puhuttiin myös sitä että ylempänä sijaitsevien sairaaloiden jätteet oltaisiin heitetty jokeen. Pian 

tämän jälkeen kalat Pak Kudjon mukaan kuolivat ja ihmiset menettivät kalanviljelystä saadun 

toimeentulonsa. Myös uiminen piti lopettaa kun iho alkoi uimisen jälkeen kutista ja nousta 

näppylöille.  

 

Kertomusten valossa ymmärränkin että joen saastuminen aiheutuikin pääosin asukkaista 

riippumattomista syistä. Saastuttajina toimimisen sijaan näkisinkin heidät ennemmin Bandungin 

teollistumiskehityksen uhreina. Kun joen rooli alueen keuhkoina oli poistunut, oli myös asukkaiden 

suhtautuminen kokenut muutoksen. Kun joen vaalimiseen ei enää ollut syytä, ilmaantui sille uusi 

rooli jätteenhävityskanavana, minkä seurauksena alueen väestö pystyi jatkamaan kasvuaan. Nyt 

joen aiheuttamat ongelmat olivatkin siirtyneet sen laskujuoksulle Etelä-Bandungiin, missä vuosittai-

set tulvat olivat pahentuneet jokeen heitettyjen valtavien jätemäärien tukkiessa virtauksen, 

aiheuttamalla samalla suuria taloudellisia tappioita niin asukkaille kuin Bandungn kaupungille ja 

sen naapuriseuduille.  

 

Tamansarin ympäristöongelmat eivät mielestäni olleetkaan paikallisesti tuotettuja vaan ne olivat 

syntyneet yhteiskunnallisen muutoksen seurauksena kaupungin kasvaessa ja väestön pakkautuessa.  
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6.10 Tamansarin sosiaaliset ongelmat  

Sosiaalisena ongelmana köyhyys tarkoitti Tamansarilla työttömyyttä sekä koulutuksen ja 

yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien puutetta. Sen katsottiin myös aiheuttavan nuorten 

syrjäytymistä, päihteiden käytön lisääntymistä sekä näistä aiheutuvaa anarkistista asennetta 

yhteiskuntaan. Asukkaiden tulotaso ei ollutkaan korkea, keskimääräisten kuukausiansioiden 

vaihdellessa 400 000 (33 euron) ja ääritapauksessa 1 200 000 (100 euron) välillä. Se oli kaukana 

todellisesta tarpeesta ja siksi tuloja hankittiinkin monista eri lähteistä koko perheen voimin. 

Informaalisektorin ja virallisen sektorin alhaisimmin palkatuissa töissä ansiot jäivät pieniksi. 

Varsinkin informaalisektorilla ansiot vaihtelivat päivittäin. Keskimääräsiet tulot moottoripyörä-

taksikuskina (ojeg) ansaitseva Pak Kodir kertoi päivittäisten ansioiden pyörivän 30 000-40 000 

(2,5-3,3 euron) välillä. Ansiot eivät olleet puhtaat vaan siitä piti maksaa päivittäin lupamaksuja, 

siten että kuukausiansiot olivat noin miljoonan paikkeilla. Asiaa helpotti se että hän omisti oman 

moottoripyörän, sillä muuten ansioista jopa puolet olisi kulunut ajoneuvon vuokranmaksuun. Nyt 

hänellä oli varaa vaikuttaa omiin työaikoihinsa ja pitää halutessaan vapaapäiviä, jolloin hän saattoi 

vuokrata moottoripyörän toisinaan ojeg-kuskina toimivalle kaverilleen. Informaalisektorilla 

työskentelyä pidettiinkin virallista sektoria parempana vaihtoehtona, sillä se salli enemmän vapautta 

ja vaikutusmahdollisuuksia, vaikka toisaalta saattoikin monien kohdalla olla epäsäännöllistä. Ibu 

Mimin keskimmäinen jo naimisissa oleva poika Kang Reza kertoi kandidaatintasoisen 

yliopistotutkinnon suoritettuuaan ja ennen naimisiinmenoaan työskennelleen tunnetun 

kirjakauppaketjun myymälässä. Vaikka työolot ja vaatteet olivat olleet siistit, ei työn sisältö hänen 

mielestään vastannut odotuksia. Työehdot ja säännöt työpaikalla olivat hänen mielestään liian tiukat 

ja joustamattomat, eikä hän tuntenut kuuluvansa siihen ympäristöön.  Niin hän siirtynytkin töihin 

ystävänsä pyörittämään valokopioliikkeeseen. Lapsensa syntymän jälkeen hän oli jäänyt auttamaan 

äitiään tämän kioskiin koska oli halunnut viettää enemmän aikaa lapsensa ja vaimonsa kanssa.  

 

Tällainen perhesuhteisiin perustuva yrittäjyys ja yhteisasuminen oli Tamansarilla yleistä. 

Naimisissa olevat perheelliset lapset asuivat usein vanhempiensa kanssa samassa talossa. Ibu  

Djarumin kuudestatoista lapsesta kahdeksan asui perheineen yhteisessä kotitalossaan. Talo oli niin 

suuri että jokaiselle perheelle riitti oma pieni huone. Yhdessä asuminen oli perheenjäsenten mielestä 

mukavaa ja auttoi pitämään isoäidin vireänä. Oli turhaa maksaa omasta asunnosta kun kotitalossa 

riitti tilaa kaikille. Yhtä keskeisellä paikalla olevaa viihtyisää asuntoa olisi ollut vaikea löytää. 

Tamansarin keskeinen sijainti paransi huomattavasti työmahdollisuuksia ja tämän lisäksi jokaisella 
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perheenjäsenellä oli jo lapsuudessa hankitut sosiaaliset verkostot helpottamassa elämää. Kotona 

asuminen nähtiin siten vain etuna ja siitä oltiin ylpeitä.  

 

Monissa perheissä vaimo ja mies, usein myös lapset tai jopa kaukaisemmat sukulaiset, pyörittivät 

yhteistä liiketoimintaa. Jotkut kampungilla liikkuvien ruokamyyjien vaimoista valmistivat 

myyntituotteen kotona, miesten sen sijaan vastatessa myyntipuolesta. Pak Dodong, yksi rw 15 

lähinaapurustopäälliköistä, harjoitti kotonaan t-paitojen ompeluun ja painantaan keskittyvää 

liiketoimintaa. Vaimo auttoi miestään tarpeen mukaan lastenhoidon ohella ja varsinaiset viisi 

tyontekijää sen sijaan olivat perheen sukulaispoikia, jotka samalla opettelivat ammattia itselleen. 

Näin hyöty saatiin pysymään perheen sisällä eikä luottamusongelmia tarvinnut murehtia.  

 

Taloudellisesti kaikkein huonoimmassa asemassa olivat leskeksi jääneet tai eronneet vanhat naiset, 

joita köyhyys vaivasi usein kaikkein eniten. Myöskään he eivät koskaan joutuneet asumaan yksin, 

vaan joko tyttärensä, poikansa tai lastenlastensa kanssa. Toisaalta heidän taloudelliset vaikeutensa 

olivat hyvin muiden asukkaiden tiedossa ja esimerkiksi gorengan-herkkuja myyvä Ibu Eni oli 

naapureidensa suosikki ja arvostettu jäsen lähinaapurustossaan. Naisten ja miesten erilaiset roolit 

olivat selkeät. Naimisissa olevat ja naimattomat naiset eivät koskaan poistuneet  kauaksi kotoaan 

ilman esiliinaa. Varsinkin tytöt olivat jo lapsesta vanhempiensa silmäteriä ja huomion keskipisteitä. 

Kun pojat vanhemmaksi tultuaan saivat kulkea mielitekojensa mukaan, täytyi tyttöjen pysyä kotona 

auttamassa vanhempiaan. Nuorten miesten liiallista vapautta ja edesvastuuttomuutta kuvaavaksi 

ongelmaksi katsottiinkin heidän alkoholinkäyttönsä. Iltaisin kampungin kujilla olikin toisinaan 

pieniä juopotteluseurueita, mutta en huomannut niiden aiheuttavan minkäänlaisia järjestyshäiriöitä, 

juopottelun tapahtuessa hyvin rauhallisissa merkeissä.  

 

Ibu Mimin poika Kang Reza kertoi myös harrastaneensa juopottelua nuoruusvuosinaan. Hänen 

mukaansa juopottelu kuului kaduilla elämiseen joka oli eräänlainen nuorten miesten aikuistumis-

riitti, jonka aikana haluttiin kasvaa eroon vanhempien holhouksesta ja oppia itsenäisyyttä ja 

selviytymistä. Tyttöjen ei tällaista tarvinnut tehdä, sillä miesten tehtävänä oli pitää heistä huolta. 

Kotona asuessaan tytöt olivat isänsä ja veljiensä suojeluksessa ja naimisiin mentyään aviomiehen 

tehtävänä oli huolehtia heistä. Kang Reza selittikin että kaduilta opittu elämäntaito opetti pojille 

miehistä vahvuutta, ja antoi kokemusta josta olisi hyötyä pitkälle tulevaisuuteen. Samaa mieltä oli 

myös oman lähinaapurustoni päällikkö Pak Osman. Hänen mukaansa alkoholinkäyttö oli menneinä 

vuosina ollut paljon nykyistä yleisempää, mutta oli vähentynyt Pasupatin sillan rakentamisen 

seurauksena. Juopottelua tapahtuikin hänen mukaansa nyt enemmän naapurustoilla joilla asui 
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enemmän opiskelijoita, kuten rw 12 ja rw 14 alueilla. Niillä alueilla kurinpitoa oltiinkin viime 

vuosien aikana lisätty.  

 

Vaikka köyhyyttä oli, ei se Tamansarilla tullut mielestäni korostuneesti esille. Tästä kertoi myös se 

etteivät asukkaat suostuneet tekemään mitä tahansa työtä tai työskentelemään alipalkattuina. 

Tamansarille rakennetun Pasar Baluburin rakennustyöntekijöistä vain muutama oli kotoisin 

Tamansarilta. Paikalliset eivät suostuneet tekemään töitä palkalla johon Itä-ja Keski-Jaavalta 

kotoisin olevat siirtotyöläiset suostuivat. Pääasiassa rakennuksilla työskentelevät olivatkin nuoria 

miehiä jotka olivat varta vasten tulleet Bandungiin töihin Baluburin rakennustyömaalle.  
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7 Tamansari kaupunkikehityksen kourissa  

Vuonna 2001 Tamansarin kampungalueella lähti liikkeelle muutos jota oltiin odotettu jo 

vuosikymmeniä. Tällöin sopimus alueen yli rakennettavasta sillasta vihdoin allekirjoitettiin. Tämä 

oli alku Tamansarin yli kulkevan, 2.1 kilometriä pitkän Pasupatin ohitustien rakentamiselle. 

Prosessi sillan rakentamiseksi oli hidas. Alun alkujaan siltasuunnitelma mainittiin jo kuuluisan 

Hollannin siirtomaakauden aikaisen kaupunkisuunnittelijan Thomas Karstenin suunnitelmissa 

vuonna 1931. Asian prosessointi vei aikaa kuitenkin yli 70 vuotta. Tänä aikana kaupungin väestö oli 

kasvanut 13-kertaiseksi ja olosuhteet kaupungissa olivat täysin muuttuneet. Tamansarin kampung 

oli muuttunut väljästä talonpoikaisasutuksesta tiheäksi urbaaniksi kyläksi. Liikenne oli ruhkautunut 

ja ympäristöongelmat muuttuneet pienistä kriittisiksi. Bandungin kaupunki pyrki ajamaan asiaa 

eteenpäin jo vuosina 1971 ja 1985, mutta tällöin ei valtion kehitysapua ollut tarjolla, eikä 

kaupungeilla vielä ollut mahdollisuuksia omiin kehityshankkeisiin. Pasupatin siltaa koskeva 

projekti oli kansallisessakin suhteessa myöhässä, sillä monen muun pienemmän kaupungin kohdalla 

vastaavia projekteja oli jo toteutettu useita. Viimein se sai siipiä alleen vuonna 1996, mutta tällöin 

ei osattu vielä aavistaa että aikaa sillan valmistumiseen tulisi kulumaan lähes 10 vuotta.  

 

7.1 Tapaus Pasupati 

Nyt tämä Bandungin uutena maamerkkinä oleva ja kaupungin turismikampanjan symbolina 

toimiva, vuonna 2005 valmistunut silta, koki valmistumista edeltävinä vuosinaan paljon. Bandungin 

kohdalla tilanteen teki ongelmalliseksi juuri maan vapauttamiseen (pembebasan lahan) eli 

maanomistukseen ja asukkaiden karkotukseen liittyvät ongelmat. Projekti oli hyvin kallis ja sisälsi 

suuren määrän osapuolia mikä pitkitti projektin etenemistä. Viime kädessä Pasupatin rakentaminen 

oli kuitenkin kiinni rahoituksesta, jonka määrä kaksinkertaistui asukkaiden kompensaatiotaistelun 

tuloksena. Monta kertaa rakentaminen keskeytyikin rahoitusongelmiin sekä maata omistavien 

asukkaiden kieltäytymiseen myydä taloaan elleivät saisi vaatimiaan korvauksia. Kaikkein 

huolestuneimpia projektin onnistumisessa, Bandungin kaupungin aluekehityslaitoksen johtajan Edi 

Siswandin mukaan, oltiinkin siinä että asukkaiden uskottavuus kaupungin viranomaisia kohtaan 

menetettäisiin, vieläpä reformaatiokaudella, mikäli projekti epäonnistuisi. Samalla se vaikuttaisi 

ihmisten luottamukseen tulevia kehitysprojekteja kohtaan (Kompas 19.12.2002). Pasupati oli siten 

todellinen näytön paikka kaupungin viranomaisille.  
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Kuva 13. Pasupati. Bandungin kuuluisa maamerkki Tamansarilla. 

 

Pasupatin siltaprojekti oli alkusoittoa huomattavasti suuremmalle aluetta koskevalle 

kehityshankkeelle. Tämä oli Tamansaria koskeva kehityssuunnitelma, Master Plan, jossa vanha 

kampungalue revitalisoitaisiin tuhoamalla vanha rakennuskanta ja rakentamalla tilalle uutta ja 

modernia. Tamansarin hankkeen tarkoituksena oli toimia esikuvana koko kaupungille, sillä 

tulevaisuudessa mallia oli määrä harjoittaa myös kaupungin muille suurille kampungalueille. 

Bandungin suurin tämän hetken infrastruktuurihanke, koko kaupungin halkaiseva 27.8 kilometriä 

pitkä ohitustie (Bandung Intra Urban Toll Road) johon myös Pasupati kuului, tulisi tuhoamaan 

tieltään merkittävän osan Bandungin vanhoista kampungalueista, jotka tultaisiin Tamansarin tavoin 

revitalisoimaan. Suunnitelmien tavoitteena olikin pyrkiä muokkaamaan Bandungista uutta 

modernin tehokasta kaupunkia. 

 

Kokonaisuudessaan Tamansarin kehityssuunnitelma koostui Pasupatin ohella ainakin uuden 

Baluburin ostoskeskuksen rakentamisesta vanhan traditionaalisen markkinapaikan kohdalle, 

Cikapundung-joen rehabilitaatiosta eli sen puhdistamisesta ja vihertämisestä erilaisin istutuksin, 

joenrantabulevardin sekä puistomaisen vapaa-ajanviettopaikan rakentamisesta, useiden 

julkisrahoitteisten vuokra- (rusunewa) ja omistuskerrostalojen (rusunami) rakentamisesta sekä 

näiden varustamisesta monenlaisilla palveluilla. Tarkkoja aikarajoja ei projektin lopulliselle 

valmistumiselle ollut kuitenkaan olemassa. Cikapundungia koskeva rehabilitaatio-ohjelma oli 
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alkanut jo vuonna 2004, mutta vailla tuloksia, huolimatta siitä että vastaavia hankkeita oltiin 

aloitettu jo useita. Vaikka jokeen heitetyn kotitalousjätteen määrä oli vähentynyt, oli sen epäpuhtaus 

tästä huolimatta kasvanut ja joen tilan sanottiinkin olevan pahempi kuin koskaan aikaisemmin 

(Pikiran Rakyat 24.6.2009). Baluburin uusi ostoskeskus (Pusat Belanja Balubur) sen sijaan vietti 

avajaisiaan aivan kenttätyöni lopussa, sekin monesti keskeytyneen ja yhteensä seitsemän vuotta 

kestäneen rakentamisen jälkeen.  

 

7.2 Kompensaatiot ja relokaation vaikutuksia 

Yksistään Pasupatin rakentamisprojekti tuli syömään alleen 55 hehtaaria maata, mistä suurin osa 

muodostui tien alle jääneistä kampungalueista. Tästä 28 hehtaaria oli yksityisomisteista, 5,5 

hehtaaria kuului valtiolle ja loput 21,5 hehtaaria Bandungin aluehallinnolle. Projektista eniten 

kärsinyt alue oli Tamansarin jokilaaksossa sijaitseva kampung jonka ylle tien 300 metriä pitkä 

siltaosuus rakennettiin. Sillan rakentamisen tarkoituksena oli kaupunkiympäristön tilan 

parantaminen sekä saastepäästöjen ja liikenneruuhkien vähentäminen, kun liikenteen kulku 

kaupungin itä- ja länsiosien välillä tulisi helpottumaan. Valmistuttuuan silta jakoi ennen yhtenäisen 

Tamansarin kampungalueen kahtia. Tämä merkitsi samalla myös satojen talojen hävitystä sillan alta 

sekä kokonaisten asuinalueiden katoamista maisemasta. Yli 800 perhettä joutui luopumaan 

kodistaan, heistä yli puolet Tamansarin alueelta. Projektilla oli siten merkittävä vaikutus alueen 

asukkaiden elämään. Talostaan luopumaan joutuvat perheet vastustivatkin rakentamista kiivaasti, 

sillä monet heistä olivat asuneet paikalla jo useammassa sukupolvessa ja heidän koko 

elämänpiirinsä sosiaalisine verkostoineen oli keskittynyt Tamansarille. Silti kaikkein suurimmaksi 

käytännön ongelmaksi projektissa nousivat kompensaatiot, joiden suuruudesta käytiin pitkä taistelu.  

 

Sillan rakentamista edeltävät vuodet sisälsivät projektin takia talonsa menettävien asukkaiden 

jatkuvia mielenosoituksia. Autoja poltettiin, kaduilla protestoitiin ja tehtiin päiviä kestäneitä 

istumaprotesteja kaupunginjohtajan virastoon. Kansa oli vihainen, sillä kaupungin tarjoamat 

korvaukset olivat suhteettoman huonot. Kaupungin tarjoaman alkuperäisen hyvityksen suuruus oli 

keskimäärin vain 360 000 rupiaa (30 euroa) neliömetriltä talon kunnosta riippuen. Keskimäärin 

talojen pinta-alat vaihtelivat 60-90 m2 välillä, mutta joukossa oli myös köyhempiä perheitä joilla 

saattoi olla vain yksi huone asuntonaan. Tarjottujen kompensaatioiden määrät vaihtelivat useimpien 

talojen välillä 21,6 miljoonan ja 32,4 miljoonan välillä (1800-2700 euroa). Tämä ei olisi riittänyt 

uuden vastaavan kokoisen asunnon hankintaan kuin ehkä kauempana maaseudulla, sillä halvimpien 

talojen markkinahinnat Tamansarilla vaihtelivat noin 60-120 miljoonan rupian (5000-10.000 euron) 
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välillä. Asukkaiden olisi siten pitänyt muuttaa kaupungin ulkopuolelle, muuttaa pieneen taloon tai 

siirtyä vuokralla asumiseen. Tämä ei tuntunut oikeudenmukaiselta Tamansaria jokapäiväisen 

elämän keskuksena pitäville asukkaille joiden elämä tulisi muutenkin kokemaan suunnattoman 

muutoksen.  

 

Kolmen vuoden demonstraatioiden ja monien neuvotteluiden jälkeen vuonna 2001, hyvitys 

nousikin 980 000 rupiaan neliömetriltä, eli lähes kolminkertaiseksi. Tämän lisäksi asukkaat saivat 

halutessaan valita ottavatko rahat vai vaihtavatko vanhan asuntonsa uuteen kaupungin heitä varten 

rakentamaan asuntoon. Monet, yhteensä 216 perhettä, valitsivat uuden asunnon heitä varten 

rakennetulta Kampung Tamansari Indah -nimiseltä (Kaunis Tamansarin Kylä) asuntoalueelta Itä-

Bandungissa sijaitsevasta Cisarantenista. Alue oli rauhallista seutua joka oli yhä osittain 

riisipeltojen ympäröimää. Sieltä asukkaat saivat valita kompensaatiotaan vastaavan asunnon 35m2, 

45m2 ja 70m2 kokoisista taloista. Talon hinnasta alijäävä osuus jäi asukkaan maksettavaksi kun taas 

ylijäävän osuuden sai takaisin käteisenä. Lisäksi Cisaranteniin muuttaneet saivat 750.000 rupian 

ruokarahan ensimmäisten kolmen kuukauden ajaksi sekä vapautuksen sähkölaskusta vuodeksi. 

Vedestä ei myöskään tarvinnut maksaa sillä se tuli kaivosta.  

 

Kuva 14. Tyypillinen katunäkymä Cisarantenissa. Toisiinsa kiinni rakennetut talot sijaitsevat leveiden betonista 
valettujen kujien varrella. Siellä täällä kujien varsilla kasvaa alueen viihtyisyyttä lisääviä hedelmäpuita. 

 

Tapaamani asukkaat olivatkin tyytyväisiä saamansa kompensaation määrään. Eräät, kuten 

puuseppänä toimeentulonsa ansaitseva Pak Dedi oli saanut kompensaatioina jopa kolme uutta 

asuntoa entisestä 90m2 talostaan Tamansarilla, ja oli näin pystynyt tarjoamaan asunnon niin 
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itselleen, pojalleen kuin sisarensa perheelle Cisarantenin pienimmissä 35m2 yksikerroksisissa 

taloissa. Vähitellen entinen tyytyväisyys oli kuitenkin osoittamassa nurjan puolensa, sillä mies ei 

ollut onnistunut hankkimaan itselleen uutta asiakaskuntaa uudella kotialueellaan. Nyt hän palasi 

päivittäin entisen kotitalonsa paikalle Pasupatin sillan alle työstämään puutöitään. Hän kertoikin 

etsineensä itselleen uutta asuntoa Tamansarilta, sillä päivittäiset työmatkat kaukaa Cisarantenista 

olivat uuvuttavia ja kuluttivat paljon rahaa, mutta vapaina olevia asuntoja ei ollut vielä tullut 

vastaan. Hän sanoikin olevansa riippuvainen vanhasta asiakaskunnastaan, sillä Tamansarilla kaikki 

tiesivät hänet entuudestaan. Talon menettäminen olikin merkinnyt lähes kaikille Cisaranteniin 

muuttaneille myös toimeentulon menettämistä, ellei ollut valmis palaamaan päivittäin vanhoille 

kotikulmilleen. Cisarantenissa entisistä Tamansarilaisista yli 80% olikin nyt paikallisen 

naapurustopäällikkö Pak Suryan mukaan työttömiä ja noin 60% Cisaranteniin muuttaneista oli jo 

myynyt talonsa ja muuttanut toisaalle. Jotkut olivat löytäneet asunnon Tamansarin lähistöltä, toiset 

joltain muulta vilkkaalta ja vanhalta kampungilta lähempää kaupungin keskustaa ja osa oli päättänyt 

muuttaa maaseudulle, jossa asuminen oli vielä huomattavasti edullisempaa ja jossa toimeentulo 

sukulaisverkostojen avulla oli mahdollista saavuttaa. Pak Surya kuitenkin kertoi ettei yhteydenpitoa 

entisten asukkaiden kanssa juuri ollut, vaan muuton seurauksena yhteydenpito oli loppunut. Nyt 

kuuli enää lähinnä vain huhuja vanhojen naapureiden kohtaloista. Talojen ostajina olivat olleet 

pääasiassa paikalliset Cisarantenin asukkaat sekä eläkeläiset jotka kaipasivat rauhaa ja väljyyttä 

elämäänsä eivätkä olleet enää riippuvaisia kaupungin keskustan työnsaantimahdollisuuksista. 

 

Yhteydet Cisarantenista keskustaan olivat hankalat, sillä kaupunki ei ollut järjestänyt alueelle 

julkista liikennettä. Moottoripyörätaksikyyti julkisen liikenteen liikennöimän kadun varteen, ja 

sieltä edelleen kahdella eri autolla (angkot) kaupungin keskustaan, tuli kalliiksi ja vei ruuhkien takia 

paljon aikaa. Iltaisin ei ollut liikennöintiä. Moottoripyörään jolla matka taittui nopeammin oli varaa 

vain harvoilla. Hankalat liikenneyhteydet vaikeuttivat eniten lasten koulunkäyntiä, koulumatkojen 

syödessä suuren osan perheiden pienistä budjeteista. Koska ympäristöä ei Cisarantenissa koettu 

turvalliseksi olivat koulumatkat myös suurena huolenaiheena.  

 

Pak Aip, jolla oli ennen ollut menestyvä sähköpaja Tamansarilla oli ensin työttömyydestä 

kärsittyään myynyt Cisarantenin asuntonsa ja muuttanut Bandungin ylängölle Lembangiin, uskoen 

liiketoimiensa menestyvän siellä Cisarantenia paremmin. Suunnitelmat eivät kuitenkaan olleet 

sujuneet odotusten mukaisesti. Ahdingossa mies oli joutunut jälleen myymään uuden talonsa ja 

muuttanut jälleen edellistä pienempään, sijoittaen osan myyntituloista saamistaan rahoista 

mainostamiseen ja uusiin työvälineisiin. Panostuksistaan huolimatta ei liiketoiminta ottanut siipiä 
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alleen, eikä mies enää tiennyt miten edetä sillä vaihtoehdot ja rahat alkoivat jo olemaan vähissä. Nyt 

miestä työllistivätkin satunnaiset rakennus- ja sähkötyöt. Tamansarin entinen elämän turvallisuus ja 

jatkuvuus olivat miehen mielestä sen sijaan jo lopullisesti menetetty.  

 

Myös Pak Nano, entinen Pasupatin mielenosoitusten johtohahmo oli huomannut toimeentulo-

mahdollisuuksien vaikeudet Cisarantenissa. Kaikista tapaamistani ihmisistä hän oli kuitenkin 

kaikkein tyytyväisin. Julkisen asemansa ansiosta hän oli saanut viranomaisilta erikoiskohtelua ja 

hänen saamansa kompensaatiot olivat olleet erittäin hyvät. Entisestä Tamansarilla sijainneesta 

kymmenen neliömetrin huoneesta mies oli saanut 70m2 talon tilavalla vuokratontilla sekä 

arvohuonekaluja ja taide-esineita kaupan päälle. Mutta myös hän oli ollut pääosan Cisarantenissa 

asumisensa ajasta työttömänä ja sanoi tekevänsä mitä tahansa työtä milloinkin sattui saamaan, kuten 

töitä rakennuksilla, sanomalehtien jakamista tai parkkivahtina toimimista.  

 

Kuva 15. Haastattelemassa Pak Nanoa perheineen. 

 

Naapurissa asuvan Pak Nanon veli vaimoineen kokivat puolestaan että vaikka asuinolosuhteet 

olivatkin ennen Tamansarilla olleet paljon nykyistä ahtaammat ja ulkoisesti kurjemmat, oli 

elämänlaatu kokonaisuudessaan ollut siellä Cisarantenia parempi. Sosiaalinen elämä oli ollut 

vilkasta ja kaikkialle oli lyhyt matka. Sairaalat, koulut ja markkinapaikat olivat kaikki kivenheiton 

päässä entisestä kodista. Nyt oli asiat toisin. Jo yksistään lasten koulumatkoihin upposi huomattava 

summa rahaa. Taloudellisten vaikeuksien ja palveluiden puuttumisen ohella oli muitakin ongelmia. 



  97 
  
 

Cisarantenissa liikkui paljon varkaita, sillä alueen sosiaalinen koheesio oli heikko. Kun ennen 

Tamansarilla oli moottori- ja polkupyörät, vaatteet sekä työkalut voinut jättää yöksi ulos, oli 

Cisarantenissa varmaa että ne varastettaisiin lähes välittömästi. Toisinaan varkaat saattoivat tulla 

jopa sisälle perheen nukkuessa. Cisarantenissa he tunsivat edelleen olevansa ulkopuolisina 

alkuperäisten Cisarantenilaisten huomion keskipisteinä. Näin paikalliset tekivät uusille tulokkaille 

selväksi kenen haltuun alue kuuluu. 

 

Varkaiden ja muiden sosiaalisten ja taloudellisten vaikeuksien ohella Cisarantenissa olivat 

ongelmana jatkuvat tulvat sadekaudella. Viime vuosina sadekausi oli myös kestänyt huomattavasti 

pidempään kuin aiemmin, mikä pahensi tulvien vaikutuksia entisestään. Tulvien seurauksena 

liikkuminen hankaloitui ja aiheutti kaivoveden likaantumista, joka normaalistikin oli vahvan 

rautapitoista. Koska alueelle ei oltu rakennettu kunnollista viemäröintiä aiheuttivat tulvat myös 

helposti sairauksia. Tällaisia ongelmia ei Tamansarilla sen slummimaisuudesta johtuen ollut 

koskaan ilmennyt.   

 

Kuva 16. Töissä sillan alla. Entiset Tamansarilaiset palanneet töihin entisille asuinsijoilleen. 
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7.3 Kerrostaloasuminen vaihtoehtona 

Koska Pasupatin rakentamisen aikoihin 2000-luvun alussa ei kerrostaloasumisen lisääminen vielä 

ollut kaupunkikehittämisen keskeisimpiä tavoitteita Bandungissa, ei sitä myöskään tarjottu 

projektin alta häädetyille. Nyt tilanne oli toinen. Bandungin kaupungin aluesuunnittelutoimiston 

johtajan Pak Irwanin mukaan suurin ongelma Tamansarin rejuvenaatio-ohjelmassa on se miten 

asukkaat saataisiin asutettua heidän entiselle asuinpaikalleen rakennettaviin kerrostaloihin, sillä 

asukkaiden suhde kerrostaloasumista kohtaan oli hyvin epäilevä ja kielteinen. Koko 

kenttätyöjaksoni aikana tapasin vain kolme perhettä jotka pitivät kerrostaloasumista ensisijaisena 

vaitoehtona. Näistä kaksi olivat leskeksi jääneitä naisia ja yksi oli nuori perhe. Muuten Tamansarin 

asukkaat olivat vahvasti sitä mieltä että haluavat kompensaationa rahaa, minkä jälkeen voivat itse 

päättää minne haluavat muuttaa.  

 

Monilla vanhemmilla perheillä oli suunnitelmissa palaaminen kotiseudulle. Esimerkiksi oman 

asuinalueeni lähinaapurustopäällikkö Pak Osman sanoi olevansa jo väsynyt elämään kaupungissa, 

joka oli hänen mielestään jatkuvaa taistelua työpaikoista. Hän oli kyllästynyt jatkuvaan 

pomottamiseen ja halusi pois kaupungista jonka arvot olivat hänen mielestään täysin rappeutuneet 

viime vuosien aikana. Varsinkin nuorison asenteet ja käytös olivat muuttuneet huonoon suuntaan. 

Muuttaminen maalle takaisi lapsille paremman kasvuympäristön, missä nämä eivät altistuisi 

kaupungin huonoille vaikutuksille. Koska hän oli Bandungilainen jo neljännessä polvessa oli 

suunnitelmissa muuttaminen vaimon kotiseudulle Garutiin.  

 

Samaa suunnitteli myös vuokraemäntäni, leskeksi jäänyt Ibu Mimi, joka lähes kuukausittain, aina 

tarpeeksi rahaa säästettyään, palasi kotiinsa Kuninganiin. Vaikka hän oli elänyt Tamansarilla jo 33 

vuotta ei hän tuntenut kaupunkia juuri lainkaan. Hänellä ei ollut mitään halua poistua naapurustonsa 

tai ainakaan Tamansarin ulkopuolelle, jos ei ollut aivan pakko. Kaupungin ruuhkat ja kuumuus 

veivät voimat ja kaikki oli kallista. Huvittelun sijaan hän laittoikin ylimääräiset rahansa aina 

säästöön. Bandungiin jäämistä hän ei itse edes harkinnut. Huolen aihetta aiheutti vain se mitä 

tapahtuisi hänen perheelleen, jäisivätkö kaupunkielämään tottuneet lapset kaupunkiin vai 

muuttaisivatko he hänen mukanaan Kuninganiin, missä työnsaanti oli vielä Bandungiakin 

huomattavasti vaikeampaa.  

 

Myöskään toinen vuokraisäntäni ja -emäntäni, jo eläkkeellä olevat Pak Adeng ja Vaimonsa Ibu Ma 

perheineen, eivät pitäneet kerrostaloasumista potentiaalisena vaihtoehtona. Heidän mielestään se ei 
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ollut turvallista ja vaatisi aivan liian suurta sopeutumista, totuttuaan koko ikänsä asumaan omassa 

talossa. Kerrostaloasunnot olivat heidän mielestään myös aivan liian pieniä, eivätkä sallineet 

sellaista liikkumisenvapautta kuin kampungilla. He eivät kuitenkaan suunnitelleet palaavansa 

kotiseudulleen Ciamisiin, vaan suunnittelivat ostavansa talon Bandungin laidalta, seudulta jossa 

vielä oli riisipeltoja ja tilaa vaikka omalle pienelle puutarhalle. Näin myös heidän lastensa perheet 

voisivat halutessaan asua edelleen samassa talossa.  

Sen sijaan leskeksi jäänyt ja lastensa kanssa asuva, päivisin gorengan-kioskia pitävä Ibu Heni 

suunnitteli muuttavansa Tamansarille rakennettaviin kerrostaloihin. Koska hänellä ei ollut miestä ja 

lapset olivat jo siinä iässä että perustaisivat pian oman perheen, riittäisi kerrostaloasunto hänelle 

aivan hyvin, mikäli sellaisen onnituisi saamaan. Samalla hän haaveili paikallista lihapullakeittoa 

myyvän kioskin perustamisesta läheiseen Baluburin uuteen ostoskeskukseen, mutta ei ollut vielä 

tietoinen miten pystyisi saavuttamaan tavoitteensa. Pysyminen Tamansarilla auttoi Ibu Henin 

mukaan myös siihen ettei jäisi yksin myöskään vanhuudenpäivinään, kun etäisyys lapsiin ei olisi 

liian pitkä. 

 

Vaikutti vahvasti siltä että valmiudet kerrostaloasumiseen olivatkin riippuvaisia perhekoosta, 

elämäntilanteesta ja iästä. Nuoret perheet olivat kaikkein sopeutuvaisimpia, mutta heillä oli 

ongelmana se miten saisivat asuinkustannuksensa katettua ilman vakituista työpaikkaa, sillä monet 

nuoret perheet olivat jo tällä hetkellä riippuvaisia vanhempiensa tarjoamasta asunnosta. Niin Ibu 

Mimi kuin Ibu Ma ja miehensä Pak Adeng olivat toisaalta myös riippuvaisia kotonaan asuvien 

lastensa tarjoamasta panostuksesta perheen yhteiseen toimeentuloon. Asuminen kerrostalossa 

puolestaan merkitsi alistumista säännöille, joiden rajoissa yhteisasuminen ei olisi enää ollut 

mahdollista. Toisaalta juuri kenelläkään Tamansarilaisella ei ollut omakohtaista kokemusta tai 

tietoa kerrostaloista, vaan heidän käsityksensä perustuivat lähinnä kuulopuheisiin ja uutisiin. 

 

7.4 Elämää kerrostalossa 

Kenttätyöaikanani vierailin kaikilla Bandungiin jo rakennetuilla vähätuloisille (MBR - Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah) tarkoitetuilla kerrostaloalueilla. Tutkimushetkellä Bandungissa oli 

valmiina yhteensä neljä alemman väestöluokan tarpeisiin rakennettua kerrostaloaluetta, joissa 

asuntoja oli yhteensä 1070. Osa taloista oli vielä asumattomia. Suurin alueista oli viidestä 

kerrostalosta koostuva Cingisedin kerrostaloalue kaukana Itä-Bandungissa. Siellä oli tyypiltään 

21m2 ja 24m2 kokoisia asuntoja yhteensä 480 perheelle.  
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Talot olivat nelikerroksisia standardimalleja vähätuloisille julkisin varoin rakennettavista 

vuokrakerrostaloista. Ne edustivat samaa mallia kuin mitä Tamansariin rakennettavat talot tulisivat 

suunnitelmien mukaan olemaan. Talojen rakennuskulut oli mitoitettu minimiin, sillä myös niistä 

saatavat vuokratulot olisivat hyvin alhaiset, arviolta 140 000 - 200 000 (12-17 euroa) kuukaudessa 

asuinkerroksesta riippuen, ylimmän kerroksen ollessa edullisin. Talojen korkeus oli säädetty 

maksimissaan neljään kerrokseen, sillä korkeampiin taloihin vaadittava tekniikka olisi ollut jo 

huomattavasti kalliimpaa, mikä olisi puolestaan kasvattanut asumiskuluja.  

 

Kuva 17. Modernia asumista. Tyypin 21m2 vuokrakerrostalo (rusunewa) Cingisedissä. Tulvat ovat värjänneet 
ympäristön ruskeaksi. Asunnoissa kalteroidut ikkunat vaatteiden kuivatukseen.  

 

Cingisedin viidestä blokista  kolme taloa oli ollut tyhjillään jo useita vuosia. Tilanne johtui talojen 

epäselvästä omistajuustilanteesta. Cingisedin talot oli rakennettu pääasiassa valtion tukirahoilla, 

joten ne kuuluivat edelleen valtiolle. Siksi Bandungin kaupunki ei halunnut viimeistellä alueen 

rakentamista ja vastata talojen ylläpidosta, vaan odotti valtion siirtävän talojen omistusoikeuden 

Bandungin kaupungille, kuten desentralisaatioprosessin edetessä oli odotettavissa. Odotus oli 

jatkunut kuitenkin jo viisi vuotta eikä mitään ollut tapahtunut. Talojen ulkonäkö olikin vain viisi 

vuotta ja uudemmissa, vielä asumattomissa taloissa, vain kaksi vuotta valmistumisensa jälkeen jo 

rapistunut  ja piha-alue rehotti hoitamattomana. Sadekauden jatkuvat tulvat olivat sotkeneet pihan ja 

talojen jalustat ruskeaan mönjään. 
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Tilanteen seurauksena kahdessa jo asutetussa talossa asuvat ihmiset saivat elää vailla vuokran-

maksua, maksaen ainoastaan asumisesta koituneet sähkö-, vesi-, jätehuolto- sekä turvallisuus-

maksut. Palvelut olivat enemmän tai vähemmän retuperällä. Sähkökatkot olivat yleisiä, kaivosta 

tuleva vesi oli tulvien takia usein käyttökelvotonta eikä jätehuolto toiminut, vaan jätteet poltettiin 

pihassa haju- ja siisteyshaittojen ehkäisemiseksi. Asukkaita tilanne ei sen sijaan haitannut, sillä 

asuminen oli halpaa. Monet asuivatkin asunnoissaan jo viidettä vuotta vaikka asumisaika oli 

säännöissä asetettu maksimissaan kolmeen.   

 

Asunnot olivat pienuudestaan huolimatta varsin viihtyisiä. Asukkaat olivat saaneet remontoida ja 

sisustaa asuntonsa mieleisekseen. Kaikki oli lattian asentamisen ja seinien maalaamisen ohella 

täytynyt tehdä itse. Varustelultaan asunnot olivat hyvin yksinkertaisia. Niissä oli sähkö sekä 

juokseva kylmä vesi. Pak Hendra oli työttömäksi jäänyt tietokoneasentaja. Hän asui vaimonsa ja 

kahden lapsensa kanssa yhdestä huoneesta, keittotilasta ja wc:stä koostuvassa asunnossaan. 

Lisätilan tuntua 21m2 kokoiseen asuntoon oli saatu huoneen jakavasta kaapista sekä avoimena 

pidetystä ulko-ovesta. Ennen muuttamistaan Cingisediin perhe oli asunut Hendran vanhempien 

luona vanhalla kampungalueella. Heille kerrostaloasunnon saaminen oli osoittautunut alun epäilyjen 

jälkeen onnenpotkuksi. Perheellä oli moottoripyörä joten pojan koulumatka sekä vaimon työmatka 

läheiseen tehtaaseen eivät osoittautuneet ongelmiksi. Sosiaalisen eriytymisen pelko oli myös 

osoittautunut aiheettomaksi, sillä kerrostaloyhteisön sosiaalinen elämä oli suhteellisen avointa eikä 

aiheuttanut sellaista sosiaalista riippuvuutta naapureista kuin mitä ennen kampungilla asuessa. Talot 

sijaitsivat korkeiden betonimuurien aitaamalla alueella joka oli valvottu vuorokauden ympäri.  

Varkaat eivät  siten olleet ongelma. 

 

Asukkaille oli kuitenkin laadittu paljon sääntöjä joita noudattaa. Kaikenlainen myyntitoiminta 

alueella oli kielletty lukuunottamatta kahta pientä kauppaa talojen jalustassa. Kampungalueille 

tyypillinen katukaupustelu haluttiin näin pitää tiukasti kurissa, jotta siitä ei talon isännöitsijänä 

toimineen, Pak Sugyon mukaan tulisi uutta slummia. Sosiaalinen elämä ei Cingisedissä ollutkaan 

vilkasta ja varsinkin päiväaikaan elämä taloissa oli hiljaista. Julkista liikennettä ei ollut, mutta koska 

asukkaat olivat suhteellisen hyvätuloisia, oli heillä omat moottoripyörät joilla pääsi helposti 

tuulettumaan alueen ulkopuolelle. Talojen yhteyteen oli rakennettu myös moskeija, terveyskeskus, 

lastentarha sekä koulu, mutta näistä ainoastaan moskeija oli otettu käyttöön. Lapset jätettiinkin 

hoitoon niille muutamille kotiin jääneille naisille vanhempien työpäivän ajaksi.  
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Lisäksi sääntöjä oli asetettu asumisesta, hiljaisuudesta, kaupankäynnistä ja ulkopuolisista vieraista. 

Myös asukasvalinta tapahtui tarkkojen kriteerien perusteella. Ensisijaisina vaatimuksina olivat 

vanhempien säännölliset 800 000-2 500 000 (70-210 euron) kuukausitulot, Bandungin kaupungin 

myöntämä identiteettikortti (KTP-Kartu Tanda Penduduk), avioliittotodistus sekä 1-2 lasta 

kansallisen perhesuunnitteluohjelman mukaisesti. Kriteerit osoittivat vahvasti asuntojen olevan 

tarkoitettu suhteellisen hyvin toimeentuleville nuorillepareille ensiasunnoiksi. Asumisaika oli 

säädetty puolesta vuodesta kolmeen vuoteen, minkä jälkeen laskettiin että perheille olisi ehtinyt 

keräytyä varallisuutta oman kerrostaloasuntolainan ottamiseen. Mikäli kriteereistä ei pystynyt 

pitämään kiinni menetti ohjeiden mukaan asumisoikeutensa. Samoin kävi jos yritti jälleenvuokrata 

asuntonsa toiselle perheelle tai jos asunnossa asui pidemmän aikaa myös muita perheenjäseniä. 

Vaikutti varsin selvältä ettei vuokrakerrostaloasuntoja oltukaan tarkoitettu tavallisille 

kampungalueiden  suurperheille, joita elämän epävarmuus koettelee ja joissa niin isovanhemmat 

kuin serkuksetkin elävät yhdessä saman katon alla.  

 

Jakartassa vuonna 2006 pienituloisten kerrostaloasumisesta tehty tutkimus osoittaakin köyhien 

elinolojen parantamispuheiden kääntöpuolen. Tutkimuksen mukaan vain perheiden, joiden tulot 

ylittivät kuukaudessa 1.5 miljoonan rupian (125 euron) rajan, oli varaa asua vuokrakerrostalossa. 

Vuonna 2009 tulorajan ennustettiin tutkimuksessa nousevan 2.5 miljoonaan (210 euroon), sillä niin 

asuntojen vuokrat, hoitokustannukset kuin yleinen hintatasokin olivat jatkuvassa noususuhdanteessa 

(Pikiran Rakyat 3.8.2009). Näin julkisen sektorin tarjoamien vuokrakerrostaloasuntojen 

kohderyhmänä ei olisikaan suunnitelmissa mainitut köyhät ja vähätuloiset vaan ennemminkin  

hyvätuloinen keskiluokka. Tutkimuksen sekä omien havaintojeni valossa vaikuttaa melko 

epätodennäköiseltä että kerrostalot olisivat vastaus Indonesian kaupunkeja vaivaavaan köyhyyteen, 

tilanpuutteeseen tai asunto-ongelmaan.    

 

Samaa mieltä on Darrundono (2010) viitaten Jakartan asuntoviraston (Dinas Perumahan DKI 

Jakarta) vuonna 2001 tekemään tutkimukseen viideltä Jakartassa sijaitsevalta kerrostaloalueelta. 

Tutkimuksen mukaan hehtaarin alalle rakennetut neljä kerrosta korkeat, vähätuloisille rakennetut 

21-36m2 kokoisia asuntoja sisältävät kerrostalot asuttavat parhaimmillaankin vain 410 henkeä 

hehtaarilla rakennuskustannusten noustessa 3200 USD henkeä kohti. Sen sijaan vanha kampungalue 

tarjoaa asunnon jopa reippaasti yli 1000 henkilölle hehtaarilla. Kampungin oloihin, kuten 

infrastruktuuriin, viemäröintiin ja jätehuoltoon satsaaminen, eli keinot joilla asukkaiden 

elinmukavuuteen ja ympäristön tilaan pyritään vaikuttamaan, kuluttavat rahaa tutkimuksen mukaan 

sen sijaan vain 141 USD asukasta kohti. Kerrostalon rakentamiskustannuksiin on lisättävä vielä 
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maanvapauttamiseen kuluva summa joka tällä hetkellä liikkuu n. miljoonan rupian (100 USD) 

paikkeilla neliömetriltä (Darrundono 2010). Kustannusarvioiden valossa kerrostalorakentaminen 

vaikuttaakin köyhyyden vaivaamassa Indonesiassa lähes järjettömältä ratkaisulta.  

 

7.5 Investointien ja verotulojen roolo kaupunkikehittämisessä 

Kaupungin nuorentamisohjelmien voimakkaan promotoinnin motiivina, köyhien auttamisen sijaan, 

onkin ennemmin nähtävissä talouskasvua kiihdyttävänä modernisaatioideologiaan perustuvana 

investointien houkutteluna, jota nykyinen köyhyyden vähentämiselle perustuva globaali 

kehityspolitiikka tukee. Kaupunkisuunnittelu muuttui Indonesiassa voimakkaasti desentralisaation 

seurauksena, muuttaen voimakkaasti valtion ja alueiden välistä suhdetta ja niiden yhteiskunnallista 

roolia. Muutoksen seurauksena vastuu julkisten palveluiden järjestämisestä hajautettiin 

aluehallinnoille jotka näin voimistivat päätösvaltaansa aluekehityksessä.  

 

Muutoksen seurauksena myös korruptoituneet valtionkäytännöt hajaantuivat ja paikallispolitiikasta 

tuli entistä likaisempaa. Gustaaf Reerinkin (2009) mukaan on olemassa vahvat todisteet siitä että 

Dada Rosadan valinta uudeksi kaupunginjohtajaksi vuonna 2004 edellyttikin valitsijavaltuuston 

lahjontaa, jonka paikalliset liikemiehet sovittujen kompensaatioiden edellytyksellä rahoittivat. 

Bandungin kehityspoliittiset käytännöt suuntautuivatkin desentralisaatiolakien voimaantulosta 

lähtien uusien verotulojen kasvattamiseen. Desentralisaatio toi mukanaan paljon uusia poliittisia ja 

taloudellisia voimia mutta samalla ne vaativat myös tukea joilla niiden toimintaa voitiin harjoittaa. 

Tämän seurauksena Bandungin kaupunginhallitus esittelikin uuden konseptinsa ”Bandung, 

Palveluiden Kaupunki” (Reerink 2009). Viime vuosina tästä kaupunkikehityspoliittisen kentän 

muuttumisesta onkin ollut seurauksena muun muassa luksusasuntoja myyvän kiinteistökaupan 

räjähdysmäinen kasvu sekä kalliiden megaprojektien suunnittelu, joiden avulla Indonesiasta, ja 

varsinkin strategisesti tärkeästä Länsi-Jaavan maakunnasta, ollaan kehittämässä maailmanluokan 

huippu-urbaania megalopolia jonka rajattomalla talouskasvulla  Indonesian köyhyyden sanotaan 

olevan pian historiaa (Pikiran Rakyat 14.2.2010). 

 

Näiden infrastruktuurin kehittämiseen liittyvien projektien toteuttamiseksi vaaditaankin Bandungin 

kaupunginjohtajan Dada Rosadan mukaan suuria kansainvälisen tason ja yksityisen sektorin 

investointeja, joiden hankkimista on aktiivisesti pyrittävä nopeuttamaan (Pikiran Rakyat 20.1.2010).  

Investointien tarve on tullut esille jo aiemmin, sillä myöskään Pasupatin projektia ei oltaisi saatu 

toteutettua ilman Kuwaitin Kehitysrahaston (KFD - Kuwait Fund for Development) apua. 



  104 
  
 

Bandungin tulevan megaprojektin, koko kaupungin halkaiseman ohitustien rahoituksesta on sen 

sijaan sovittu jo Japanin Kansainvälisen Yhteistyötoimiston (JICA - Japan International 

Cooperation Agency) kanssa (em.). Indonesian taloudelliset vaikeudet huomioon ottaen, onkin 

selvää että investointien merkitys on maan kehittämisessä  kiistaton. Investointien hankkiminen 

puolestaan vaatii yhteiskunnallisten olosuhteiden muuttamista houkuttelevammaksi, vaatien 

kasvualustaa jossa sijoitukset alkavat tuottamaan ja ovat turvassa. Näkisinkin köyhille suunnattujen 

kerrostalojen rakentamisen tämän mukaisesti todellisen tilanteen kaunisteluna, jolla edistää 

investointien houkuttelua. Arvokkaalla ja strategisesti potentialisella kaupungin keskusta-alueella 

sijaitsevat vanhat kampungit edustavatkin kaupungin päättäjille hukkaan heitettyä tehottomasti 

hyödynnettyä ja poliittisesti vaarallista kaupunkitilaa, josta on strategisen politiikan avulla 

mahdollista kehittää taloudellisesti tuottava sijoituskohde.  

 

Vaikka julkisuudessa esitettyjen suunnitelmien mukaan Tamansarin nuorentamisohjelman 

kerrostalot olikin tarkoitettu ensisijaisesti köyhille, sain asiasta kuitenkin myös toisenlaista tietoa. 

Distarcipin esityksen mukaan Tamansarin talojen kohderyhmänä olisivatkin köyhien sijasta 

opiskelijat sekä hyvin toimeentuleva keskiluokka (Distarcip Kota Bandung 2009). Tämä sopii 

paremmin näkemiini suunnitelmiin, joiden mukaan taloista ollaan kaavailemassa matalien ja 

yksinkertaisesti rakennettujen vuokrakerrostalojen sijaan korkeita tehokkaan maankäyttömallin 

mukaisesti rakennettuja omistusasuntoja. Taloudellisesti tuottamattomien vuokrakerrostalojen 

rakentaminen tälle yhdelle Bandungin kaikkein strategisimmista alueista olisikin tehokasta 

maankäyttöä ja modernia suunnittelua ajavien tahojen ideologian vastaista. Kalliiden 

maanlunastusmaksujen ja rakennuskustannusten maksamisen jälkeen on hyvin epätodennäköistä 

että Bandungin kaupunki majoittaisi alueelle verotuloja tuottamattomat köyhät. Samaisen 

Distarcipin esityksen mukaan tarkoituksena onkin siirtää asukkaat heitä varten rakennetulle 

relokaatioalueelle, jonka laadun tai vallitsevien ympäristöolosuhteiden ei tarvitse olla 

korkeatasoisia, vaan riittäviä heidän päivittäisen elämänsä järjestämiseen (Distarcip Kota Bandung 

2009). Onkin mielestäni selvää ettei Bandungin tulevaisuuden esikuvaksi tarkoitettua Tamansaria 

ollakaan rakentamassa köyhiä varten.  

 

Tamansarin tapauksessa kuvastuu mielestäni hyvin myös Gustaaf Reerinkin (2009) kuvaama 

desentralisaatiosta seurannut kehityskulku jossa julkinen osallistaminen ja päätöksenteon 

läpinäkyvyys loistavat poissaolollaan (Reerink 2009). Nämä ja muut demokratian periaatteet kuten 

oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteiskunnallisen monimuotoisuuden arvostaminen puuttuvatkin 

mielestäni täysin Bandungin tämänhetkisestä kaupunkisuunnittelusta vaikka tämän 
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epädemokraattisuuden ilmeneminen ei olekaan yhtä räikeää kuin pääkaupungissa Jakartassa.  Tässä 

valossa julkisuudessa viljellyt köyhien auttamispuheet ilmenevätkin vain pelkkinä tyhjinä 

lupauksina ja äänten kalasteluna, joilla kehityksen nopeuteen, suuntaan ja sen oikeuttamiseen 

pyritään positiivisesti vaikuttamaan.  

 

Huomionarvoista on että tällä köyhien elinolojen parantamisella on kansainvälisten 

avustusorganisaatioiden tuki takanaan. Yhdistyneiden Kansakuntien elinolojen kehittämiseen 

keskittyneen alajärjestön, UN-Habitatin raportin (2003) mukaan YK:n Vuosituhattavoitteiden 

mukainen suunnaton haaste on vähintään 100 miljoonan slummeissa asuvan elinolojen 

parantaminen vuoteen 2020 mennessä. Jos ei ongelmaan puututa tosissaan, ennustetaan slummeissa 

asuvien määrän kaksinkertaistuvan, nousten 2 miljardiin ihmiseen vuoteen 2030 mennessä. 

Tilanteen vakavuudesta raportin mukaan kertoo se että jo nyt monissa kehitysmaiden kaupungeissa 

rikkaiden täytyykin eristää itsensä aidattujen asuinalueiden sisälle (UN-Habitat 2003, v-vii). 

Avaimena urbaanien slummien ongelmiin nähdään näin urbaanin köyhyyden vähentäminen, jolle 

koko kaupunginlaajuisten infrastruktuuriohjelmien toteuttamisen sanotaan olevan edellytyksenä. 

Vain niiden avulla tehokkaita slummien parannusohjelmia voidaan toteuttaa ja slummien 

asukkaiden sosiotaloudelliseen ulkopuolisuuteen menestyksekkäästi vaikuttaa (em.). Vaikuttaakin 

mielestäni siltä, että raportin periaatteet on selvästi omaksuttu myös Bandungin nykyiseen 

kaupunkikehitykseen. 

 

7.6 Ratkaisuna  ihmisten voimaannuttaminen 

Infrastruktuurin rakentamisen ohella ympäristönsuojelelua sekä vihreän ekologisen puutarha- 

kaupungin konsepteja halutaankin voimakkaasti  painottaa myös Indonesian kaupunkisuunnit- 

telussa. Koska niiden on katsottu olevan Kestävän Kehityksen agendaa tukevia konsepteja, on 

niihin viittaamalla viranomaisten helppo saada haalittua kannatusta suunnitelmilleen, ainakin 

mediaa ahkerasti seuraavan koulutetun väestön keskuudesta. Siksi köyhien kampungalueiden kuten 

myös varakkaampien asuinalueiden jätehuollosta ja vihertämisestä ollaan hyvin kiinnostuneita. 

Bandungin kaupungin tukeman BGC-ohjelman toivotaan varakaupunginjohtaja Ayi Vivanandan 

mukaan synnyttävän kaupunkiin ympäristöllisen vallankumouksen (revolusi linkungan hidup), 

jonka avulla asukkaat saadaan huolehtimaan ja olemaan tietoisia elinympäristöstään. Samalla  

Vivananda toivoo liikkeen muuttavan nopeasti myös asukkaiden henkistä ja kulttuurista asennetta 

jotta he osallistuisivat vallankumoukseen täysillä (Pemerintah Kota Bandung 15.7.2010).  
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Ihmisten voimaannuttamispyrkimykset tulevat korostuneesti esille myös Maailmanpankin rahoitta-

massa vuonna 2006 laukaistussa kansallisessa, kansalaisten voimaannuttamiseen perustuvassa 

PNPM Mandiri -ohjelmassa (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), josta on 

tullut operationaalinen sateenvarjo kaikille kansallisille yhteisön voimaannuttamisohjelmille 

Indonesiassa. Ohjelma onkin levinnyt Indonesian kaikkiin kyliin ja kaupunkeihin ja sen sanotaan 

olevan johtava tekijä valtakunnallisessa köyhyyden lievittämisen strategiassa (The World Bank 

2010). Bandungissa sen toivotaan kaupungin aluesihteerin Edi H. Siswadin mukaan vähentävän 

urbaania köyhyyttä jopa puolella. Siswadin mukaan PNPM Mandiri -ohjelman antama 

yhteiskunnallinen tuki onkin ennennäkemätön stimulantti ihmisille, uskoen sen auttavan uusien 

pienyritysten perustamisintoa, sekä uskoen ohjelman saavan voiton yhteiskuntaa vaivaavasta 

työttömyydestä ja köyhyydestä  (Pemerintah Kota Bandung 1.4.2010).  

 

Käytännössä kaupunkitasolla ohjelmassa keskeisen roolin saavat kaupungionsat (kecamatan) ja 

niiden johtokunnat, joiden vastuulla on ohjelma-avustusten jakaminen niitä hakeneille asukkaille.  

Avustuksen suuruus on 500 000 rupiaa (n. 42 euroa), jonka hakija voi saada vain kerran. 

Avustuksen saadakseen on hakijoiden muodostettava keskenään vähintään viiden hengen ryhmiä, 

joissa kaikilla jäsenillä on jonkinlaista pientä epävirallisen sektorin liiketoimintaa joka urbaaneilla 

kampungeilla perustuu käytännössä useimmiten ruokien myyntiin. 

 

Avustuksen jo kertaalleen saanut t-paitoihin painatuksia tekevä Pak Asep sanoi kuitenkin että 

PNPM Mandiri -ohjelmasta saamansa 500 000 suuruinen avustus oli yhtä tyhjän kanssa. Haku-

prosessi oli hänen mielestään liian pitkä siitä saatuun hyötyyn nähden, mikä oli hetkessä kulutettu 

perushankintoihin. Kaiken lisäksi avustuksen saamisen ehtona oli sen hyödyntämisen 

yksityiskohtainen raportointi ja kuittikopioiden jälleenlähettäminen, jolla sanottiin seurattavan 

avustuksen sääntöjenmukaista käyttöä. Käytännön tasolla avustuksesta ei hänen mukaansa ollutkaan 

juuri mitään hyötyä. Ohjelmasta saatu tuki oli kertaluontoinen, vailla minkäänlaista jatkuvampaa 

tukea ja paneutumista pienyrittäjien toiminnassaan kohtaamiin todellisiin yrittämistä rajoittaviin, 

lähinnä lainsäädännölliseltä tasolta tuleviin ongelmiin.    

 

Myös paikallista lihapullakeittoa (sop bakso) kärryillä myyvä Pak Nani oli saanut ohjelman 500 000 

avustuksen. Hän oli tuen avulla ostanut kärryt, jotta pystyisi lisäämään myymänsä keiton määrää 

entisen olkapäillä kannettavan keittoastian sijaan. Rahat eivät kuitenkaan olleet riittäneet kärryihin, 

vaan hän oli joutunut ottamaan niitä varten lainaa. Hän oli kuitenkin laskenut pystyvänsä 

maksamaan lainansa pian pois uusien keittokärryjen suomilla lisäansioilla. Keittoa ei kuitenkaan 



  107 
  
 

mennyt odotusten mukaisesti kaupaksi, sillä ruokien myyjien lukumäärä oli kasvanut PNPM 

Mandiri -ohjelman ansiosta. Nyt hän joutuikin lainansa maksaakseen tekemään entistä pidempää 

työpäivää. Hänen mielestään ohjelman suomista hyödyistä olikin alussa maalailtu liian positiivista 

ja toiveita herättävää kuvaa. Ilman vailla vahvoja virallisia sidonnaisuuksia olevilla kampung-

alueilla, kuten rw 15 ja rw 13, luottamus viranomaisia ja heidän ohjelmiaan kohtaan olikin yleisesti 

negatiivinen. Entisen rw 13 päällikön, Pak Kuslanin mukaan tarvittiinkin taistelua köyhän kansan 

(masyarakat kecil) puolesta, sillä köyhyys ei tulisi valtaapitävien ahneuden ja jatkuvan nälän takia 

koskaan lähtemään. Hänen mukaansa kaikki köyhät tiesivät ettei apu ollut koskaan vilpitöntä eikä 

se tullut koskaan sellaisenaan perille, sillä viranomaiset pitivät aina oman puolensa köyhien 

kustannuksella. 

 

Entinen rw 15 päällikkö Pak Hery puolestaan sanoi nykyistä Suharton jälkeistä aikaa anarkistiseksi. 

Hänen mukaansa yhteiskunnallinen vapautuminen oli aiheuttanut vahvan kansallisen johtajuuden ja 

perinteisten yhteiskunnallisten arvojen murenemista. Näin ihmiset pystyivät tekemään mitä tahansa 

ajaakseen omia etujaan ja varsinkin viranomaiset saattoivat hänen mukaansa kääntää takkinsa minä 

hetkenä hyvänsä, eikä politiikkaan voinut siksi lainkaan luottaa. Pak Hery näkikin kansan 

pirstoutuneen eri pyrkimyksiä ajaviin leireihin, minkä seurauksena yhteiskunnallinen epävarmuus ja 

turvattomuus olivat kasvaneet. Koska valtaa pitävät eivät pitäneet kiinni lupauksistaan eikä 

luomistaan säännöistä, ei hän nähnyt niiden noudattamisen kuuluvan siten kansankaan tehtäviin. 

Hän näkikin säännöt merkitykseltään rikottavina. Näiden ilman virallisia sidonnaisuuksia vailla 

olevien kampungalueiden päällikkyydessä arvostettiinkin asukkaiden puolelta vaatimattomuutta ja 

rehellisyyttä edustavaa hidup seadanya -asennetta. Voimakkaasti itseään esille tuovia ja kiihkeästi 

päälliköksi haluavia karstastettiin, eivätkä he asukkaiden mukaan koskaan tulleet valituiksi, sillä 

heihin ei voinut luottaa. 

 

Näillä vanhoilla perintömailla sijaitsevien kampungalueiden paljon kauhisteltu tiheys ja elionolojen 

kurjuus näyttävätkin tässä valossa mielestäni toiset kasvonsa. Näkisinkin niiden suosiota 

asuinalueena selittävän niiden sosiaalisiin verkostoihin perustuvan epävirallisuuden tarjoama suoja 

nykyisen urbaanin elämäntavan epävarmuutta vastaan. Näillä kampungeilla heillä vielä oli jonkin 

verran mahdollisuuksia vaikuttaa kohtaloonsa. Tämä selittänee myös niiden dynaamisuutta 

suhteessa virallisempiin kampungalueisiin. Epävirallisuudessa selvästi piilee poliittinen 

voimatekijä, jonka uhka halutaan poistaa näihin alueisiin kohdistuvilla hävityskampanjoilla 
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Jos urbaani nuorentaminen elinolojen parantamisen sijasta heikentääkin köyhien asukkaiden 

oikeuksia kaupunkitilaan ja heidän omaehtoisen elämäntapansa ylläpitämiseen, niin herääkin 

kysymys, mistä tässä Indonesian urbaanissa kehityksessä loppujen lopuksi oikein on kyse? 
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8 Indonesian kaupunkikehitys osana globaalipoliittista valtapeliä  

Desentralisaatio, jonka tarkoituksena on Axel Hadeniuksen (2003) mukaan tavallisten kansalaisten 

yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kasvattaminen ja siitä seuraava yhteiskunnallinen 

oikeudenmukaistuminen (Hadenius 2003, 1), on Indonesiassa ilmennyt selvästi myös negatiivisina 

ilmiasuina. Muutos entisestä Presidentti Suharton keskusjohtoisesta sotilashallituksesta ei ole ollut 

yksiselitteisesti muutosta parempaan, vaikka näin onkin esimerkiksi kansainvälisten kehitysraport-

tien perusteella annettu ymmärtää. Reformaatiokaudella silmiinpistävää on ollut kansan voimak-

kaasti kasvanut epäluottamus valtiovaltaa kohtaan, kun Indonesian ruohonjuuritason elämä on 

muuttunut entistä epävarmemmaksi, eikä luvattuja muutoksia korruption hävittämisestä tai työlli-

syystilanteen ja köyhien toimeentulon  parantamisesta olla saatu aikaan. Vaikuttaakin siltä että 

turvattomuus ja demokratia kulkevat Indonesiassa vahvasti käsi kädessä, kun poliittisen vapautu-

misen mukanaan tuomat voimakkaat yhteiskunnalliset vastakkainasettelut ovat kärjistyneet kansan 

poliittisten vaikutusmahdollisuuksien kasvaessa, tehden poliittisesta kannatuksesta julkista 

kauppatavaraa.  

 

Vaikka kuvaamani esimerkki urbaanin kampungin elämästä ja sen asukkaiden asemasta muutoksen 

kynnyksellä oli vain pintaraapaisu siihen mitä Indonesialaisten kaupunkien pinnan alla tapahtuu, on 

siitä silti mahdollista päätellä kehityskulkuja joista tarkastella indonesialaisen kansalaisyhteis-

kunnan demokratisoitumisen muotoa sekä maassa tapahtuvaa kehitystä. 

 

8.1 Kehitystä köyhien hyväksi? 

Päinvastoin julkisia käsityksiä, joiden mukaan Tamansarin kampungalue olisi monenlaisista 

köyhyyden aiheuttamista ongelmista kärsivä, viranomaisten äkillisiä kehitystoimenpiteitä vaativa 

slummi, näyttäytyi kampungin tilanne paljon tätä käsitystä monimutkaisempana. Muutosta kaivat-

tiin, mutta ei sellaista kuin viranomaiset antoivat ymmärtää.  

 

Tutkimukseni osoitti indonesialaisen Tamansarin kampungalueen olevan sosiaalisesti herkkä ja 

dynaaminen kokonaisuus, jossa ihmisten väliset suhteet näyttelivät pääosaa asukkaiden elämässä. 

Tamansari ei ollut katujen lakien mukaan toimiva slummi tai yhteisöllisyyden ja harmonian 

periaatteille perustuva asuinalue, vaan ennemminkin poliittisesti hajanainen, erilaisista alueista 

omine historioineen ja sääntöineen muodostuva urbaani kylä, missä eri naapurustot olivat 

yhteiskunnallisesti erilaisissa asemissa.  
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Tamansari merkitsi asukkailleen niin sukupolvien aikaista kotia kuin turvallista pakopaikkaa 

kaupungin hektisyydeltä ja vaaroilta, toisille se oli väliaikainen koti tai relokaatiopaikka ja toisille 

taas poliittisten strategioiden ja kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamispaikka. Keskeisimmällä 

sijalla kampungin olojen muodostumisessa olivat kuitenkin maanomistussuhteet. Ne olivat 

avainasemassa tarkasteltaessa niin eri alueiden elinoloja, asukkaiden sosiaalista luokkaa kuin 

naapurustopäälliköiden harjoittamaa politiikkaakin. Reformaatiokaudella Tamansarin elämä olikin 

kokenut muutoksen, mutta ei kuitenkaan parempaan suuntaan. Luvatun yhteiskunnallisen 

kehityksen ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen sijasta asukkaiden elämä olikin muuttunut entistä 

epävarmemmaksi poliittisen ja yhteiskunnallisen vapautumisen seurauksena. Vaikka puolue-

politiikkaan osallistuminen ja ihmisten sananvapaus olivat lisääntyneet, oli työttömyys lisääntynyt, 

yrittäminen epävirallisella sektorilla vaikeutunut, asuminen muuttunut epävarmaksi ja varkaudet ja 

huijaukset lisääntyneet. Epävirallisen ja virallisen välinen suhde kaupunkitilassa olikin reformaatio-

kaudella entisestään kiristynyt jatkuvan virallistamisen ja modernisaation seurauksena.   

 

Viranomaisten Tamansarille kaavailema kaupungin nuorentamishanke oli jo hyvässä vauhdissa, 

Pasupatin sillan ja ohitustien ollessa vain esimakua Tamansarin asukkaiden kohtaamalle kehityksen 

mukanaan tuomalle muutokselle. Koska rejuvenaatio-ohjelmat olivat Bandungissa vielä kokeilu-

asteella, Tamansarin ollessa ohjelmien tulikoe, oli asukkaiden tieto niiden vaikutuksista vielä 

vähäistä. Silti suhde heitä varten suunniteltuun kerrostaloasumiseen oli hyvin epäileväinen. 

Viranomaisten kanta kerrostaloihin oli kuitenkin toinen ja ne nähtiin ratkaisuna moniin kaupungin 

köyhyydestä johtuviin ongelmiin. Erityisesti niiden sanottiin olevan ratkaisu köyhien huonoihin 

elinolosuhteisiin ja väylä eroon heitä vaivaasta köyhyydestä. Kampungeja koskevat kehitysohjelmat 

olivat kuitenkin jo vuosien ajan kaatuneet asukkaiden vastustukseen. Poikkeuksetta rejuvenaatio-

ohjelmia haluttiinkin toteuttaa juuri Bandungin tiheimmillä kampungalueilla, joiden oloja yleisesti 

kauhisteltiin.  

 

Tamansarin kokemusten valossa silti juuri nämä kaikkein tiheimmin asutut alueet olivat köyhien 

asukkaiden kannalta kaikkein merkityksellisimpiä. Näkisinkin juuri näiden ”slummien” olevan 

köyhille ennemminkin kaupungin viimeisiä turvasatamia, missä heillä on vielä mahdollisuus asua 

lähellä palveluita ja työnsaantimahdollisuuksia sekä päättää omasta hyvinvoinnistaan, erona muuten 

repressiiviseen ja epävakaaseen kaupunkitilaan, missä heidän elintilaansa pyrittiin jatkuvasti 

rajoittamaan. Viranomaisten voimakkaasti ajama kerrostalorakentaminen sekä kaupungin vihertä-

mishankkeet eivät näin olleetkaan ilman poliittisia ja taloudellisia päämääriä. Onkin hyvin 

epätodennäköistä että niistä olisi todellista apua köyhille. 
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Vakiintuneiden sosiaalisten verkostojen sekä suurten perhekokojen merkitys ja niiden antama suoja 

muuten ankaraa ja epävarmaa kaupunkielämää kohtaan, oli köyhille asukkaille elinehto jonka avulla 

he pystyivät säilyttämään paikkansa osana kaupungin sosiaalista kudosta. Moniin sääntöihin, 

ehtoihin ja rajoituksiin perustuva kerrostaloasuminen taisteli sen sijaan ihmisten joustavuudelle 

perustuvaa elämäntapaa vastaan, eikä heillä olisi ollut siihen varaakaan.  

 

Sen sijaan että kampungin asukkaat kuvataan tyhminä ja omasta parhaastaan tietämättöminä, 

ympäristöongelmien ja oman köyhyytensä aiheuttajina ja sen kärsijöinä, vaatiikin tilanne mielestäni 

täydellistä näkökulman muutosta. Näiden epävirallisten ”slummialueiden” katoaminen kaupunki-

kuvasta merkitseekin kehityksen sijaan epävirallisella sektorilla työskentelevien köyhien 

elinolosuhteiden heikkenemistä, heidän joutuessaan muuttaamaan kauas kaupunkien laidoille, 

palaamaan maaseudulle tai muuttaamaan vielä jäjellä oleville epävirallisessa asemassa oleville 

kampungalueille taistelemaan niiden alati vähenevästä tilasta lukemattomien muiden vastaavassa 

tilanteessa olevien kesken. Maanomistusta koskevien lakien ohella selitystä köyhien jatkuvasti 

heikkenevään tilanteeseen onkin lähdettävä etsimään globaalista politiikasta. 

 

8.2 Reformaatio ja vallan uusjako  

Indonesiassa Suharton autoritaarista hallintokautta seuranneeseen reformaatioon latautui paljon 

toivoa. New Order -politiikan mädännäisyyden ja viranomaisten harjoittaman korruption 

paljastuttua, nousi demokraattisen ja oikeudenmukaisen hallinnon kehittäminen Indonesian 

ensisijaiseksi kehitystavoitteeksi. Nykyään köyhyyden vähentämisen ja Kestävän Kehityksen 

ideologian maailmanlaajuisen edistämisen kattojärjestö, Kansainvälisestä jälleenrakennus- ja kehit-

tämispankista (IBRD - International Bank for Reconstruction) sekä Kansainvälisestä kehitysjärjes-

töstä (IDA - International Development Association) muodostuva Maailmanpankki, on ollut vuosi-

kymmenten ajan kehityshankkeiden pääasiallisin rahoittaja Indonesiassa. Siellä se on erilaisten 

ohjelmien sekä tukiaisten avulla pyrkinyt hävittämään suurimpana esteenä Indonesian kehityksen ja 

taloudellisen kasvun aikaansaamiselle näkemäänsä köyhyyttä, mikä sen mukaan on entisen 

autoritaarisen hallituksen epädemokraattisten hallintokäytänteiden aikaansaannosta. Sama köyhyy-

den hävittämisen diskurssi on toistunut muun muassa myös Yhdistyneiden Kansakuntien ala-

järjestöjen ja Aasian Kehityspankin (ADB - Asian Development Bank) Indonesiaa koskevissa kehi-

tysagendoissa. Indonesiaa on näin voimakkaasti pyritty ajamaan demokraattisen yhteiskunta-

kehityksen tielle. 
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Indonesian reformaatioajan kehitystä tutkinut Tania Murray Li (2007) viittaa Nikolas Roseen 

(1999), jonka mukaan oikeudenmukaisen hallinnon kehittämiseen ja siviiliyhteiskunnan vahvis-

tamiseen pyrkivillä strategioilla on pyritty korjaamaan aiempien epäonnistuneiden hallitusten 

virheitä (Murray Li 2007). Uudelle reformaatioajan politiikalle on ollutkin ominaista niin poliittisen 

päätöksenteon kuin johtamisenkin hajauttaminen. Muutoksen avulla on pyritty vahvistamaan 

kansalaisyhteiskunnan roolia poliittisena yhteiskunnallisena voimana. Reformaatioajan kaudella 

Indonesian itsenäisyys omista kehityspoliittisista päätöksistään on kuitenkin heikentynyt, globaalien 

toimijoiden edustaman strategisen valtapolitiikan sen sijaan vahvistaessa asemiaan. Tämä on 

heikentänyt kansallisten johtajien valtaa päättää maansa sisäisistä asioista, tehden heidät alttiim-

miksi kansainvälisille vaikutuksille. Poliittinen liberalisoituminen onkin vetänyt Indonesian entistä 

tiiviimpään yhteyteen globaalien poliittisten voimien kanssa. Seurauksena on ollut kansaivälisten 

organisaatioiden ja konsernien edustaman strategisen vallan voimistuminen. Tätä tukee myös 

Aihwa Ongin (2005) huomiot. Hänen mukaansa Indonesiassa osa valtion vallasta on 

globalisaatiokehityksen seurauksena siirtynyt monikansallisille organisaatioille ja yhtiöille. Tämä 

on tuottanut tilanteen, jossa eri väestösektoreihin kohdistetaan erilaisia sääntely- ja 

hoivatoimenpiteitä, ja edelleen, jossa eri väestösektorien kansalaisilla on keskenään hyvin erilaisia 

oikeuksia ja yhteiskunnallista suojaa (Ong 2005, 13). 

 

Murray Lin (2007) mukaan tässä kehityspoliittisessa muutoksessa on keskeisellä sijalla ollut 

yhteisödiskurssin läpimurto kansainvälisissä kehitysagendoissa. Tämä oli hänen mukaansa seura-

usta kylmän sodan päättymisestä 1980-luvun lopussa. Voimakkaan kansainvälisen polarisaation 

päätyttyä uusia poliittisia uhkia piti lähteä etsimään muualta. Kun kommunismin uhka oli poistunut, 

ilmestyivät köyhyys ja kehittymättömyys uusiksi globaalia hyvinvointia uhkaaviksi tekijöiksi. 

Koska niistä oli sellaisenaan kuitenkin vaikea saada otetta piti ne ensin marginalisoida jotta ne 

voitiin ottaa paremmin asiantuntijoiden suorittaman sosiaaliteknologisen tarkastelun kohteiksi. 

Tässä tarvittiin Murray Lin mukaan yhteisö-diskurssia, jolla suuri köyhä ihmismassa pystyttiin 

eriyttämään pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Yhteisön merkityksen korostuminen ei ollutkaan 

sattumankauppaa, vaan sillä oli voimakkaita poliittisia ulottuvuuksia sanoo Murray Li, viitaten 

Nikolas Rosen (1999) huomioon; ”Hallitsemisesta yhteisön kautta” tuli keino jolla 

yhteiskuntaelämää voitiin helpommin lähestyä (Murray Li 2007, 236). Tämä yhteisöjen 

merkityksen korostuminen on näkynyt Indonesiassa yhteisöjen voimaannuttamispyrkimyksinä, ja 

lukuisten erilaisten siviiliyhteiskunnallisten oma-apuryhmien synnyttämisenä. Niiden avulla köyhiä 

on pyritty vastuuttamaan uudesta demokraattisesta kansalaisuudestaan. 
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Huoli kehityksestä on köyhien aseman ohella liittynyt voimakkaasti ympäristön tilan 

huononemiseen. Juuri köyhien on yleisesti todettu olevan kaikkein altistuneimpia ja haavoittu-

vimpia ympäristöongelmille ja niiden seurauksille. Richard Dreyfus & Paul Rabinow (1982) teke-

vätkin tärkeän huomion sanoessaan kehitysorganisaatioiden edustaman asiantuntijuuden käsitte-

levän juuri asioita jotka se kokee ennenkaikkea poliittiseksi ongelmaksi. Epäpoliittisen globaalin 

auktoriteettiasemansa ansiosta he ovat pystyneet ottamaan käsittelemänsä aiheen erilleen poliit-

tisesta diskurssistaan ja esittämään sen epäpoliittisesti tieteen neutraalin kielen avulla (Richard 

Dreyfus & Paul Rabinow 1982, 196). Tätä samaa lähestymistapaa ovat huomioideni mukaisesti 

käyttäneet myös Indonesian ja Bandungin kaupunkisuunnittelusta vastaavat viranomaiset. Huomio 

on tietoisesti haluttu siirtää köyhiin ja heidän ”ympäristöllisesti kestämättömiin” ja 

”epäinhimillisiin” elintapoihinsa, vaatien samalla heidän puolestaan muutosta parempaan, 

oikeudenmukaisuuteen ja demokratian merkityksellisyyteen vedoten. Köyhien omat käsitykset ja 

tarpeet on kuitenkin selvästi jätetty tässä diskurssissa huomiotta.   

 

Murray Li (2007) kritisoikin voimakkaasti tätä näin synnytettyä institutionalisoitua 

asiantuntijavaltaa, jolla kehitys on saatu näyttämään epäpoliittiselta toiminnalta. Murray Lin 

mukaan kehityksestä vastaavien tahojen verhoutuminen epäpoliittiseen asiantuntijuuteen 

muodostaakin selvän kyseenalaistamattoman rajan valtaa ja asiantuntijuutta edustavan, sekä sille 

alisteisen, asiantuntijuuden kohteena olevan väestönosan välille. Kehitysohjelmat ovatkin näin 

tarkoitettu yhteiskunnan marginaalissa eläville ihmisille jotka eivät kuulu valtaa pitäviin, vaan jotka 

tavalla tai toisella osoittavat mieltään heidän ajamaansa linjaa vastaan ja voidaan näin leimata 

yhteiskunnalliseksi ongelmaksi tai uhkaksi (Murray Li 2007,8). Murray Lin huomio näkyy selvästi 

myös Indonesian ja Bandungin kaupunkikehitystä tarkasteltaessa. Köyhissä piilevä potentiaalinen 

uhka yhteiskunnalliselle vakaudelle ja nykyisen valtajärjestelmän vahvistumiselle halutaan selvästi 

saada eliminoitua, tekemällä interventioita köyhien nykyisen epävirallisen elämäntavan formali-

soimiseksi. Samalla köyhyys ja informaalius kuitenkin tarjoavat myös perustan, jolta nykyinen 

valtajärjestelmä voi ammentaa oikeutuksen nykyiselle politiikalleen. Ymmärränkin köyhyyden siten 

olevan eräänlainen voimavara demokratian ja taloudellisen kasvun nimeen vannovalle nykyiselle 

globaalille kehityspolitiikalle. Kehityksen kohteena ovatkin Murray Lin mukaan aina köyhät, joiden 

elämäntapa institutionalisoidun vallan avulla eristetään yhteiskunnan marginaaliin (Murray Li 2007, 

7-8), kun taas varakkaan ja yli tarpeidensa elävän asiantuntijuutta edustavan väestönosan 

elämäntavan yhteiskunnallinen merkitys jätetään kehitysraporteista täysin huomiotta. Murray Li 

jatkaa että köyhien auttaminen voidaankin nähdä valtion keinona, potentiaalisena tapana jolla se 
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pyrkii hillitsemään vaikeimman yhteiskuntaryhmän ja samanaikaisesti parantamaan kaikkia muita 

(em.). Näkisinkin köyhien marginalisoinnin tietoisesti tuotettuna institutionaalisen vallan strategi-

ana, jolla kuilua köyhien ja rikkaiden välille on sen häivyttämisen sijasta ennemminkin pyritty 

kasvattamaan. Escobarin (1991) mukaan köyhyyden nykyinen asema  objektiivisena erilaisten 

arviointien, arvostelujen ja interventioiden kohteena ei kerrokaan niinkään köyhyyden maailman-

laajuisuudesta, vaan ennemminkin kansainvälisten organisaatioiden vallasta tehdä köyhyydestä 

näkyvää (Escobar 1991, 664).  

 

8.3 Uusi neoliberaali kehityspolitiikka ja globaali köyhyys 

Köyhyys on institutionalisoitu sosiaaliseksi tosiasiaksi, sanoo Maia Green (2006, 1111). Sen sijaan 

että köyhyys ymmärrettäisiin sosiaalisten suhteiden tuotteena ja kansainvälisen kehityskäytänteiden 

tuottamana, käsitellään sitä ajassa ja tilassa paikallaan olevana mitattavana objektina, jota kohti 

hyökätä (Green 2006, 1111-1124). Köyhyys nähdään näin jatkuvaa kehitystä ja interventioita 

vaativana yhteiskunnallisena tilana tai eräänlaisena köyhyyden kulttuurina, jonka köyhät ovat itse 

luoneet ja jota he kehittymättömillä käytännöillään itsepintaisesti ylläpitävät. Näin näkökulma luo 

hallituksille ja kehitysorganisaatioille aiheen kunnianhimoisten yhteiskunnallisten modernisaatio-

ohjelmien täytäntöönpanoon, kuten Bandungissakin on tapahtunut. Kampungalueet ja niillä 

vallitseva elämäntapa nähdään kehitystä tavoittelevan poliittisen projektin kannalta hyväksy-

mättömänä ja uudet kansainväliset kriteerit alittavana muistona menneisyydestä. Siviili-

yhteiskunnan ja globaalin politiikan välistä suhdetta tutkineen Tim di Muzion (2008) mukaan  

globaalissa köyhyyden vastaisessa taistelussa onkin kyse länsimaiden johtaman desentralisaatiota 

ajavan neoliberalistisen politiikan ohjaamasta globaalista biopoliittisesta projektista, joka perustuu 

ihmisten elämänlaadun globaaliin parantamiseen (Muzio 2008, 306). Siinä maailman köyhät 

näyttelevät keskeistä roolia. Muzio kutsuukin slummeja neoliberaaleiksi leireiksi jonne maailman 

ylimääräinen ihmisyys on asutettu, huomauttaen että neoliberaalilla kaudella slummeista on tullut 

nopeimmin kasvava asuinmalli ympäri maailmaa (em.). 

 

Harveyn (1989), Castellsin (1983) sekä Dreyfusin & Rabinowin (1982) huomiot köyhien 

marginalisaatiosta poliittisesti merkittävänä ilmiönä, viittaavatkin urbaanien slummien globaali-

poliittisen merkityksen kasvuun neoliberaalilla kaudella. Ymmärrän, ettei indonesialaisten 

kampungalueiden slummiksi tuomitseminen ole näin vailla poliittista päämäärää. Muzio (2008) 

viittaakin Yhdistyneiden Kansakuntien Habitat-ohjelmaan ja sen kaksivaiheiseen biopoliittista 
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strategiaa seuraavaan slummialueiden kunnostamisohjelmaan, jonka avulla slummeissa piilevä 

poliittinen uhka on tarkoitus saada eliminoitua (Muzio 2008, 315-316).  

 

Nämä molemmat vaiheet oli erotettavissa myös Bandungin kaupungin ajamasta rejuvenaatio-

ohjelmasta Tamansarilla. Ensimmäisessä vaiheessa tähän kuuluivat voimakas kampungalueiden 

elinolosuhteiden parantamiseen liittyvä promotointi julkisen kannatuksen saamiseksi. Siinä 

kansalaisjärjestöt ja kansainvälisten organisaatioiden asiantuntijavalta näyttelivät pääosaa, 

korostaen asukkaiden vastuuta oman elinympäristönsä huolehtimisesta heidän terveytensä ja 

hyvinvointinsa tähden. Tässä vaiheessa yhteisön ja sen voimaannuttamisen merkitys uuden 

elämänmallin omaksumisessa korostui. Jälkimmäisessä vaiheessa kyseessä oli varsinaisten 

interventioiden tekeminen, eli infrastruktuurin ja palveluiden varustaminen, maan yksityis-

omistuksen edistäminen sekä uusien asuntojen rakentaminen. Neoliberaalin politiikan tarkoituksena 

onkin Muzion (2008) mukaan slummialueiden muuttaminen vitaaleiksi ja uusliberalistista 

ideologiaa itsestään toteuttaviksi yksiköiksi, joka tapahtuu biopoliittisella asukkaiden 

voimaannuttamisella ja vastuuttamisella oman elämänsä hyvinvointia kohtaan (Muzio 2008). 

Esteenä tämän toteutumiselle on kuitenkin slummialueiden asukkaiden passiivisuus, joka helposti 

leimataan laiskuudeksi, välinpitämättömyydeksi ja kouluttamattomuuden aiheuttamaksi tietämättö-

myydeksi heidän omasta parhaastaan.     

 

Murray Lin (2007) mukaan ihmisten kontrollointi saattaakin tuottaa yllätyksiä sitä tavoitteleville, 

koska ihmiset eivät ole passiivisia objekteja vaan toimivia, dynaamisia voimia joilla on omat 

halunsa ja motivaationsa (Murray Li 2007, 17). Neoliberaalin ideologian ytimessä oleva yksityisen 

hyödyn tavoittelun periaate ei sovikaan kaikille. Valtion, jonka perimmäisenä päämääränä on 

Indonesian perustuslain mukaan kaikkien kansalaisten hyvinvoinnin puolustaminen, onkin katsottu 

toimivan vastoin periaatteitaan neoliberaalilla aikakaudella kun valtiovaltaa on desentralisoitu, 

kansainväliset toimijat ovat vahvistaneet asemiaan Indonesian taloudessa ja valtion tarjoamia 

julkisia palveluita on yksityistetty.  

 

Indonesiassa, jossa itsenäisyys saavutettiin satoja vuosia kestäneen kolonisaation jälkeen, on 

tällaista kehitystä katsottukin köyhän kansan suunnasta lähinnä merkkinä uudesta kolonisaatiosta. 

Vaikka vain ideaaliset, ovat perinteiset kokonaisvaltaiseen yhteisöllisyyteen ja harmoniaan perustu-

vat indonesialaiset arvot, joiden ideaaleista informaali elämäntapa ottaa vaikutteita, täysin vasta-

karvassa uuden, yhteisöllisyyttä pieniksi toisiaan vastaan kilpaileviksi leireiksi pilkkovan 

neoliberaalin ideologian kanssa. Murray Lin teoksessa mainitun Hans Antlövin (2002) mukaan 
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kansainvälisten organisaatioiden ajamien kehitysohjelmien tukirahapolitiikka toikin kilpailun 

yhdeksi merkittävimmäksi kehitystä eteenpäin vieväksi voimaksi (Murray Li 2007, 237). Ymmär-

ränkin kilpailun voimistaneen ihmisten välistä yhteisöllisyyttä mikrotasolla, mutta samalla yhteisön 

merkitys laajemmassa mittakaavassa heikentyi. Näin juuri oli havaintojeni mukaan tapahtunut myös 

Tamansarilla, jossa lähinaapurustojen ja niistä koostuvien naapurustojen väliset suhteet olivat 

desentralisaatiokaudella muuttuneet hyvin hajanaisiksi ja eriytyneiksi, kun desentralisaatio oli 

poliittisen vapautumisen seurauksena altistanut yhteisöt osaksi poliittisten toimijoiden 

taistelukenttää.     

 

Itsenäistymisen seurauksena syntyneen Indonesian valtion odotettiin ylimpänä auktoriteettina 

toimivan perustuslakinsa mukaisesti ja ottavan vastuun kansansa hyvinvoinnin oikeudenmukaisesta 

toteutumisesta. Tähän valtion vastuuttamisen ajatteluun perustuu Muzion (2008) mukaan myös 

neoliberaalia valtaa kannattavien vastustus perinteistä autoritaarista valtiovaltaa kohtaan, sekä 

desentralisoituneen hallintojärjestelmän vahvuus. Neoliberaalin, ihmisten vastuuttamista ajavan 

politiikan taustalla piileekin Muzion mukaan halu pyrkiä ohjelmoimaan ihmisten haluja ja 

motivaatioita sisältäpäin (Muzio 2008, 319). Tähän perustuu Foucaultilaisen biopolitiikan idea. 

Uusi neoliberaalille ideologialle perustuva ideaali valtiovalta onkin tehokas, joustava ja puhdas 

korruptiosta. Se kuuntelee ihmisten tarpeita ja haluja markkinoiden vapaudelle perustuvaan 

organisoitumismalliinsa nojautuen. Todellisuus saattaa kuitenkin olla kaukana ideaalista, sillä 

globaalissa maailmassa eivät vallitse teoreetikkojen laboratorio-olosuhteet, vaan kultturien välinen 

heterogeenisyys ja valtava, alati kasvava subjektiviteettien kirjo, mitkä käyvät jatkuvaa kohtaa-

misten aiheuttamaa tilanteittaista vuoropuhelua keskenään. Tämä monimuotoisuus aiheuttaa sen 

ettei yhteiskunta ole teknologisen autonomisaation avulla ohjelmoitava rationaalisen hyödyn 

periaatteen mukaisesti toimiva kokonaisuus. Apua sekavaan tilanteeseen onkin haettu muun muassa 

kuluttamisen ohjaamis- ja sääntelytoimista sekä koulutuksesta, jonka avulla yksilöitä pyritään sosi-

aalistamaan kohti yhdenmukaisempaa, kehityksen ja hyvinvoinnin merkitystä korostavaa ajattelu-

tapaa. Näkisinkin näistä yhteiskuntaelämän alueista, Foucaultin biopoliittista ajattelua seuraten, 

tulleen neoliberaalin biopolitiikalle perustuvan hallintojärjestelmän kulmakiviä myös Indonesiassa. 

 

Vielä pitkälti perinteiden ja sosiaalisten suhteiden varaan perustuva voittoja tavoittelematon, 

yksinkertainen elämäntapa indonesialaisilla urbaaneilla kampungalueilla toimiikin selvästi neo-

liberaalin ideologian vastaisesti. Näenkin sen edustavan neoliberaalia ideologiaa edustavien 

modernistien rationaalisen käsityskyvyn ulkopuolelle sijoittunutta periferiaa, joka koetaan uhkaksi, 

mutta samalla myös mahdollisuudeksi uudelle talouskavulle. Tämän takia se pitää saada valloitettua 
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ja kolonisoitua osaksi maailmanpoliittista järjestelmää marginalisoimisen avulla. Tähän tarvitaan 

Murray Lin (2007) mukaan sosiaaliteknologiaan perustuvaa asiantuntijavaltaa, jota kansainväliset 

kehitysorganisaatiot ja indonesian poliittinen eliitti edustavat. Kaupunkikehityksen problema-

tisointi, johon slummidiskurssikin olennaisesti liittyy, on Murray Lin mukaan kuitenkin välttä-

mätöntä jotta kehitysongelmat saataisiin synnytettyä ja käännettyä kehitysohjelmien vaatimalle 

tekniselle kielelle, sillä se on ainoa tapa jolla interventioita ja ratkaisuja ongelmiin voidaaan keksiä 

(Murray Li 2007, 6). Näkisin tällaisen neoliberaalille ideologialle perustuvan sosiaaliteknologisen 

populaatioiden pilkkomisen myös heikentävän yhteiskunnan välistä koheesiota yhteisöjen ja 

ihmisten joutuessa eriarvoiseen asemaan erilaisten resurssiensa mukaisesti, tehden heistä samalla 

kohteita ulkopuolisten toimijoiden päämäärille. Juuri tällaista oli mielestäni havaittavissa Taman-

sarilla, jossa uusi desentralisaatiopolitiikka oli muokkaamassa eri alueista keskenään resursseista 

kilpailevia biopoliittisia laboratorioita.   

 

Indonesialaisten kampungalueiden modernisointipyrkimykset ja siitä eniten kärsivien asukkaiden 

vastustus onkin yhdistettävissä informaalin ja formaalin vallan väliseen ”tanssiin” ideaalien 

elinolosuhteiden määrittelyvallasta. Ymmärrän sen samalla kertovan paljon indonesialaisen 

kansalaisyhteiskunnan tilasta, josta neoliberaali globaali valtapolitiikka pyrkii saamaan otetta. 

Tutkimukseni näkökumasta katsottuna epävirallisessa asemassa olevat perintömaat edustivatkin 

niiden slummimaisuudestaan huolimatta köyhien turvasatamia, jonka elämästä formaali 

valtakoneisto ei vielä ollut saanut kunnolla otetta. Niihin muuttoa ei oltu rajoitettu kaupunkiin 

laittomasti saapuneilta siirtolaisiltakaan, asukastilastoja ei ylläpidetty, eikä niiden tilankäyttöä tai 

asuinrakentamista hallinneet formaalin vallan rajoitukset ja säädökset. Myöskään asukkaiden 

poliittinen kanta ei ollut ulkopuolisten investoijien organisoitavissa. Sen sijaan asukkaat olivat 

luovasti oppineet hyväksikäyttämään epävirallisen ja organisoimattoman tilanteensa suomia 

mahdollisuuksia omaa elämäntapaansa eniten hyödyttävällä ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Näin 

perintömaiden heterogeenisyys ja organisoimattomuus ennemminkin auttoivat pitämään alueen 

hallinnan asukkaiden omissa käsissä. Formaalin vallan puuttumisen johdosta alue oli samalla 

kuitenkin julkisesti marginalisoitu köyhien ja poliittisesti voimattomien asukkaiden kehitystä vailla 

olevaksi slummiksi.  

 

Luonnehtisinkin kampungia ennemminkin poliittisesti dynaamiseksi ja aidosti omavoimaiseksi 

yhteisöksi, josta kehitys ei vielä ollut saanut petollista otettaan, eikä asukkaita vielä oltu saatu 

ottamaan vastuuta uudesta demokraattiseksikin kutsutusta kansalaisuudestaan. 
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8.4 Indonesia geopoliittisessa keskipisteessä 

Yksi merkittävä huomio Indonesian ja varsinkin Länsi-Jaavan kaupunkikehitystä sekä kansain-

välisten kehitysorganisaatioiden toimintaa tarkasteltaessa on vielä mielestäni tehtävä. Se koskee 

Indonesian strategista asemaa globaalissa geopolitiikassa. Indonesian asema väkimäärältään maail-

man suurimapana muslimimaana, maailman neljänneksi väkirikkaimpana valtiona sekä maailman 

suurimpana muslimienemmistöisenä demokratiana maailmassa, asettavat sen geopoliittisesti hyvin 

erityiseen asemaan. Myös Indonesian itsenäistymistä seurannut asema maailman kolmanneksi 

suurimman kommunistipuolueen kotimaana sekä kommunismin vastainen sota Suharton 

presidenttikaudella täytyy ottaa huomioon Indonesian geopoliittista sijoittuneisuutta tarkasteltaessa.  

 

Indonesian 245 miljoonaisesta väestöstä jopa 87% (212 miljoonaa) on muslimeja (Barton 2009, 31). 

On siis selvää että islam elää vahvana Indonesiassa. Vaikka islamin ilmiasu onkin Indonesiassa 

kaukana siitä mitä se on  arabimaissa tai Pohjois-Afrikassa, elää Indonesian väestön keskuudessa 

kuitenkin vahva islamilaista valtiota kannattava radikaalin islamin haara. Pohjana tälle radikalis-

mille on Länsi-Jaavan alueella 1948-1962 -luvuilla riehunut, islamilaista valtiota tavoitellut Darul 

Islam -kapina, joka ajoi pelokkaita maalaisia suurina joukkoina turvaan provinssin pääkaupunkiin 

Bandungiin. Reformaatiokaudella yhteiskunnallinen vapautuminen ja epävakaus on herättänyt nämä 

radikalismin rippeet uudelleen henkiin. Esimerkkeinä tästä ovat reformaatiokauden aikaiset, lähes 

vuosittain tapahtuneet pommi-iskut, kuten iskut Balilla vuosina 2002 ja 2005. Indonesian 

reformaatio onkin merkinnyt myös muuta kuin poliittista desentralisaatiota ja demokratian 

esiinmarssia. Samalla se merkisti myös uuden terrorismin aikaisen poliittisen kauden alkua.  

 

Reformaatiota edeltäneen Kaakkoisaasian talouskriisin seurauksena Indonesian talous romahti ja 

sen köyhyys- sekä työttömyysluvut nousivat hetkessä huippulukemiin. Selviytyäkseen taloudelli-

sesta ahdingostaan, maa tuli riippuvaiseksi ulkopuolisesta avusta ja näin länsimaiset vaikutukset 

alkoivat leviämään maahan entistä estottomammin. Muutoksen seurauksena sosiaalinen ja 

taloudellinen epätasa-arvo lisääntyivät, mikä aiheutti sosiaalisen kuilun syvenemistä rikkaan ja 

köyhän väestönosan välille. Köyhien pettymys valtion kehityspolitiikkaan, maailmalla alkanut 

islamin vastainen sota, globalisaatiovoimien aiheuttama sekularisoituminen sekä uskonnollisten- ja 

perinteisten indonesialaisten arvojen rappeutuminen ovat olleet omiaan kasvattamaan köyhän 

kansan lisääntynyttä tyytymättömyyttä uutta länsimaisen demokratian periaatteille perustuvaa 

valtiovaltaa kohtaan.  
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Huomionarvoista Länsi-Jaavan nykyisen kehityksen ja indonesialaisen terrorismin tarkastelun 

suhteen, on köyhyyden ja terrorismin välistä suhdetta Länsi-Jaavalla tutkineen Isukawarsiniin 

(2006) viitaten, se että useimmat indonesialaisista terroristeista ovat olleet kotoisin muslimi-

enemmistöiseltä (95% prosenttia väestöstä muslimeja), fundamentalistisen Darul Islam -kapinan 

syntysijana olleelta  Länsi-Jaavalta, jota näin pidetään myös kansainvälisesti Indonesian 

potentiaalisimpana terrorismin kehtona (Isukawarsini 2006, 1-2). Isukawarsinin mukaan köyhyyden 

ja terrorisimin välinen suhde onkin kiistaton. Ymmärränkin, koska köyhyys näin aiheuttaa alttiutta 

terrorismille, on sen hävittäminen nähtävä osana terrorismin vastaista sotaa. 

 

Radikaalin kaakkoisaasialaisen islamin ja Yhdysvaltain politiikan välistä suhdetta tutkineen James 

Bakerin (2005) mukaan terrorismi onkin selkeä uhka Indonesian taloudelle. Hänen mukaansa 

radikaalin islamin aiheuttamalla väkivallalla ja terrorismilla voi olla vakavat poliittiset ja 

taloudelliset seuraamukset Indonesialle, mikäli se ei saa näitä kuriin. Koska terrorismin pelko lisää 

yhteiskunnallista epävakautta, on se välitön uhka uudelle investointien houkutteluun keskittyneelle 

neoliberaalille kehityspolitiikalle. Bakerin mukaan Yhdysvaltain edustamassa neoliberaalissa 

politiikassa demokratia nähdäänkin tärkeänä aseena terrorismia vastaan (Baker 2005, 25-28). Tässä 

valossa demokratia onkin Indonesialle lähinnä väline tai diskurssi, jonka avulla se pyrkii pysymään 

kiinni globaalipoliittisessa talousvetoisessa kehityksessä, mutta alistuen samalla uudelle 

länsimaiseen neoliberaaliin ideologiaan perustuvalle kolonisaatiolle. Näenkin Indonesian 

demokratisoitumisen tapahtuneen näin hyvin ristiriitaisissa ja kyseenalaisissa olosuhteissa, mistä 

kaupunkikehityksen tämän hetkinen tila hyvänä esimerkkinä toimii. Länsi-Jaavan pääkaupunki 

Bandung, joka jatkuvan väestönkasvun seurauksena kokoaa yhteen uusia maaseudun köyhiä, 

muodostaakin urbanisoituessaan uhkan taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle vakaudelle kansallisesti 

strategisessa asemassa olevalla Länsi-Jaavalla. Yhä ahtaammalle joutuneet köyhät kääntyvätkin 

markkinoiden sijasta uskonnon puoleen hakiessaan apua yhteiskunnalliseen marginalisaatioonsa. 

Noorhaidin (2005) mukaan Indonesian reformaatioaikaa onkin kuvannut voimakas 

puolisotilaallisten islamilaisten äärilikkeiden kasvu (Noorhaidi 2005, 12). 

 

8.5 Informaalin elämäntavan tulevaisuus  

Informaalin elämäntavan ja köyhien tulevaisuus Indonesiassa ei näytä tutkimukseni valossa 

toisaalta lupaavalta, neoliberaalin hegemonian levitessä kansainvälisten kehityorganisaatioiden 

edustaman demokratiakäsityksen puhtaaseen valeasuunsa verhoutuen. Toisaalta tilanteessa on myös 

nähtävä siinä piilevä mahdollisuus. Köyhien lukumäärän lisääntyessä ja heidän yhteiskunnallisen 
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ahdinkonsa kasvaessa epävirallisten toimeentulomahdollisuuksien rajoittamisen seurauksena, on 

hyvin todennäköistä että he kokoavat voimansa puolustaakseen omaa elämäntapaansa. Tämän 

poliittisen muutoksen on kuitenkin lähdettävä liikkeelle myös globaalilta tasolta. Demokratia 

tarvitsee selvästi uutta toteuttamismallia, jossa köyhien kansalaisten etujen ajaminen nähdään 

yhtäläisenä jatkuvaa kasvua tavoittelevien rikkaiden päämäärien kanssa. Sen sijaan että 

yhteiskuntaelämä perustuisi nykyisen mallin mukaiselle jatkuvalle, lineaarisen mallin mukaiselle 

kasvulle ja kehitykselle, näkisinkin selvän tarpeen sille että myös toisenlaiset käsitykset talouden ja 

politiikan päämääristä otettaisiin huomioon. Doreen Massey (2008) ehdottaakin siirtymistä 

nykyisestä hegemonisen ajattelutavan edustamasta käsityksestä yhteiskunnallisesta tilasta 

virtauksina, käsitykseen tilan ja yhteiskunnan ymmärtämiseen toisistaan erillisten tarinoiden 

rinnakkaisuuden tai yhteiselon alueena, tuloksena erilaisista yhteiskunnallisista valtasuhteista 

(Massey 2008, 123). Näin eri ryhmien erilaiset käsitykset kansalaisoikeuksista, demokratiasta ja 

esimerkiksi maanomistajuudesta sekä näihin käsityksiin liittyvästä rationaalisuudesta tulisi otettua 

paremmin huomioon yhteiskunnallisissa kehityskeskusteluissa. Yhteiskunnallisissa erimieli-

syyksissä kyse ei siten olekaan Masseyn mukaan vain paikallisesta vaan myös globaalista kiistasta 

(Massey 2008, 74).  

 

Urbanisoitumisen seurauksena yhteiskunnallisista suhteista on tullut entistä erilaisempien element-

tien kohdatessa aiempaa räjähdysherkempiä, eikä yhteiskunnallisen kehityksen suuntaa siten pystytä 

varmuudella ennustamaan. Indonesian kansan itsenäisyystaistelulle ei kuitenkaan näy vielä loppua, 

sillä itsenäisyyttä länsimaiden kolonialismista ei selvästikään olla vielä saavutettu.  Sen sijaan 

köyhyyden ja rikkauden sekä perinteisen ja modernin välille luotujen kuilujen ohella, ovat 

kristittyjen ja muslimien väliset erimielisyydet  jakamassa kansaa eri leireihin, jotka saavat tukea 

ideologioilleen tämän hetken terrorismin vastaisen sodan osapuolten eri leireistä. Näin globaali 

terrorismin vastainen sota ylettää lonkeronsa vahvasti myös Indonesian ruohonjuuritasolle, 

verhoutuen vahvan epäpoliittisen ilmiasunsa alle. Vaikka en kenttätyöni aikana tullutkaan 

perehtyneeksi uskonnon merkitykseen Tamansarin asukkaiden elämässä, huomasin kahden 

miespuolisen ruokamyyjän asiakkaita odotellessaan lukevan hengellisiä oppaita köyhien 

mahdollisista selviytymiskeinoista eliitin hallitsemassa maailmassa.  

 

Kehityksestä ja köyhyyden vastaisesta taistelusta huolimatta, köyhyys tuskin on katoamassa 

maailmasta tai informaali elämäntapa häviämässä. David Harvey (1973) viittaa Lefebvren (1970) 

visioon, jonka mukaan koko maailman urbanisoiduttua, ilmaantuukin suurempaan sisäiseen 

erilaistumiseen johtava vastaliike, jossa paikallinen erityisyys korostuu. Lefebvre sanoo juuri tämän 
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paikallisen- ja ruohonjuuritason olevan niitä, joilla urbanismin eri muodot alkavat kehittyä 

kompensoimaan globaalin mittakaavan homogeenisuutta (Harvey 1973, 306-307).  

 

Indonesialaiset kampungit ja niiden elämäntapa onkin nähtävä osana kulttuurista rikkautta. 

Indonesian kaupunkien involoitunut kaupungistumismalli, jossa moderni ja perinteinen elävät 

symbioottista elämäänsä, edustaakin mielestäni indonesialaisen yhteiskunnan sielua 

alkuperäisimmillään. Edward Soja (2000) viittaa Henri Lefebvren huomioon kaupungin 

koostumisesta kahdesta erilaisesta todellisuudesta, fyysisestä muodosta sekä urbanismista 

elämäntapana. Ymmärränkin ettei fyysinen muoto kerro välttämättä mitään sen ympärillä 

vallitsevasta sosiaalisesta elämäntavasta ja sen kehitysasteesta (Soja 2000, 11).    

 

Kaupunkien muuttuminen moderneiksi, kapitalistista tuotantoprosessia tukeviksi kovan teknologian 

käyttöön perustuviksi linnoituksiksi on vaatinut yhteiskunnalta David Harveyn (2008) mukaan 

kovan hinnan. Se on vienyt ihmisiltä oikeuden kaupunkiin. Hänen mukaansa urbaanista elämän-

laadusta, kuten koko kaupungista itsestään on tullutkin neoliberaalilla aikakaudella hyödyke jossa 

kaikki on mahdollista niille joilla siihen on varaa, kun puolestaan ne joilla varaa ei ole ovat 

joutuneet entistä ahtaammalle (Harvey 2008, 31-32). Harveyn mukaan urbanisaatiossa onkin 

pohjimmiltaan kyse luokkaongelmasta, jossa muutamien varallisuus on tuotettu enemmistön 

hyväksikäytöllä (Harvey 2008, 24). Nykyisen urbanisaatiokehityksen epäoikeudenmukaisuus 

demokratian ja kehityksen nimeen vannovalla aikaudella onkin hämmästyttävää.  

 

Tällainen taloudellisten ja oikeudellisten seikkojen painottaminen kaupungin tarkastelussa, peittää 

alleen kuitenkin toisenlaisen todellisuuden mahdollisuuden, sillä hyväksikäytetty enemmistö ei 

kuitenkaan ole vailla valtaa. Certeaun havaintoihin viitaten tavallisilla ihmisillä on käytettävissään 

loputon valikoima erilaisia taktiikoita, joilla he voivat ottaa vahvistaa oman elämänsä hallintaa ja 

lisätä sen luovia mahdollisuuksia. Yksistään Indonesian informaalisektorilla näitä taktiikoita on 

lukematon määrä yhteiskunnallisesta passiivisuudesta ja asuntokeinottelusta laittomaan tilan 

valtaukseen ja tietämättömyyteen, mitä kaupunkien jatkuva väestönkasvu ja kehittyminen tukevat. 

Yhteiskunnallinen heterogeenisyys luo hedelmällisen maaston taktiikoille joiden avulla avulla 

marginaalissa elävät ihmiset pystyvät tekemään elämästään kaupungissa siedettävämpää. Lefebvren 

ennustama urbaani vallankumous on näin yhä mahdollinen.  
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9 Lopuksi 

Tutkimusmatkani urbaaniin indonesialaiseen yhteiskuntaan on ollut mielenkiintoinen ja hyvin 

haastava. Olen oppinut paljon tutkimuksen teosta ja samalla saanut paneutua asioihin joista olen 

ollut kiinnostunut. Vaikka tämä tutkimus on viimein päätepisteessään, merkitsee se samalla alkua 

uudelle matkalle tutkimukseni varrella kohtaamiin johtolankoihin. Sen sijaan että olisin saavuttanut 

täydellisen tietämyksen aiheestani, onkin se ennemmin herättänyt koko joukon uusia kysymyksiä 

vailla vastauksia.  

 

Haastavana pidän ennenkaikkea etnografiaa. Toisaalta se on antanut paljon. Olen tutustunut moniin 

ihmisiin ja paikkoihin, katsellut elämää uusista näkökulmista ja selvinnyt haastavistakin 

kokemuksista. Samalla ovat kuitenkin monet kentän asiat jääneet harmittamaan, monet kysymykset 

jääneet kysymättä ja vasta tutkimusta kirjoittaessa ovat monet asiat löytäneet aiemmin piilossa 

olleen merkityksensä. Kenttätyön vaikeuksista, loppuunpalamisesta ja monista typeristäkin teoista 

ja sanoista huolimatta koen silti kasvaneeni tutkijana ja intoni sekä kiinnostukseni etnografista 

tutkimusta kohtaan on kasvanut entisestään. Tutkimuksenteon ansiosta olen myös huomannut 

tulleeni aiempaa kiinnostuneemmaksi yhteiskunnallisista asioista, niin Indonesiassa kuin 

Suomessakin. Myös vanha pääaineeni aluetiede on alkanut kiinnostamaan uudella tavalla, saatuani 

siihen antropologisesta näkökulmasta ja etnografisesta tutkimusotteesta kaipaamaani ihmisläheistä 

näkökulmaa. Tavallaan koenkin tutkimukseni Indonesialaiseen yhteiskuntaan olevan vasta lähtö-

kuopissaan.  

 

Tutkimuksen tekeminen on myös auttanut selvittämään itselleni omia henkilökohtaisia 

vahvuuksiani ja heikkouksiani tutkijana, mihin kiinnittää huomiota tulevaisuudessa. Vieraassa 

kulttuurissa eläminen ja sen arkeen kaivautuminen on ollut suuri mahdollisuus, joka on avannut 

uusia näkökulmia myös omaan elämääni suomalaisessa yhteiskunnassa ja globalisoituvassa 

maailmassa. Elämä Indonesiassa ei aina ollut helppoa vaatien suurta sopeutumista niin fyysisesti 

kuin myös mentaalisesti. Koenkin kokemusteni avanneen itselleni paljon uusia ovia ja 

mahdollisuuksia.  

 

Seuraavaksi aionkin jatkaa tutkimustani opiskelemalla Länsi-Jaavalla puhutun sundankielen.. 

Tulevaisuudessa haluaisinkin perehtyä enemmän juuri sundalaisuuteen ja siihen liittyviin 

kielellisiin- ja kulttuurisidonnaisiin merkityksiin. Erityisesti minua kiinnostavat perinteiset 

sundalaiset uskomus- ja arvokäsitykset ja niiden asema globalisaation rinnalla. En aio myöskään 
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unohtaa tutkimukseni lähtökohtana ollutta informaalisektorin jätehuoltoa. Käsissä olevassa 

tutkimuksessani jäin sen sijaan eniten kaipaamaan syvempää paneutumista kampungalueiden 

naapurustojen ja lähinaapurustojen välisiin suhteisiin ja niiden puoluepoliittisten sidonnaisuuksien 

merkityksiin ja yhtymäkohtiin suhteessa maanomistustilanteeseen. Kiinnostavaa olisi myös päästä 

asumaan indonesialaiselle vuokrakerrostaloalueelle ja saada parempi käsitys ihmisten 

sopeutumisesta kerrostaloasumisen tuomiin muutoksiin.  
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