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d
å vi fascineras av staden, det urbana, är det i 
hög grad stadslivet vi fascineras av. Även om vi 
har ett särskilt intresse för husarkitekturen och 
stadsbyggnadskonsten, som ofta kan kallas ur-
ban, menar jag att något av det som attraherar 

oss och som ger urbanitetstanken mening är upplevelsen av 
eller föreställningen om hur det arkitektoniska rummet bil-
dar en scen för det sociala. 

För att inte trivialisera det arkitektoniskt urbana, gäller det 
att inte knyta idén till staden i största allmänhet, utan till vissa 
drag som traditionellt varit typiska för den: en intensitet som 
kommer sig av en stor mängd människor och verksamheter 
på ett litet område, kanske också överfört till arkitektoniskt 
intensiva, (tillfälligt) folktomma rum. Stadsrum som små torg 
och passager, vilka hyser många aktiviteter och samtidigt är 
av begränsad storlek, är särskilt urbant laddade och föder, sy-
nergiskt, mer aktivitet just för att sådan redan förekommer. 
Om man tar fasta på den faktiska och upplevda intensiteten, 
innebär det något paradoxalt att byastråk i denna mening kan 
vara urbana, medan typiska öppna förortsrum, trots massiv 
kringliggande bebyggelse, kan vara högst ourbana. 

Då storstaden som livsmiljö bryter klarast mot traditionel-
la livsformer, kan också arkitektoniska drag som blivit typiska 
för den förknippas med det urbana, såsom skyskrapor, breda 
gator och trafik och rörelse. Om man accepterar att grandiosa 
vyer, liksom avenyn Champs-Elysées med triumfbågen häg-
rande i bakgrunden, är typiskt urbana, liksom intrycken då 
man snabbt rör sig igenom ett dylikt virrvarr av intryck, måste 
man ändå förstå att det är intensiteten längs gatan, folkvimlet, 
uteserveringarna och de många verksamheterna utmed gatan 
som är det allra viktigaste. Denna typ av storstadsurbanitet 
behöver inte heller slå den mer småskaliga, som Venedigs, där 
livet och rörelsen, liksom arkitekturen, är av annan art. Det 
finns många slag av urbanitet, som varierar inte bara kvanti-
tativt utan också kvalitativt, från gata till gata, från kvarter till 
kvarter och från en stad till en annan. 

Åtminstone i Helsingfors verkar urbanitetsdiskursen 
ständigt pågå i olika sammanhang, inte minst inom stads-
planeringen, där knappast någon plan kan beskrivas eller 
berättigas utan hänvisning till universalreceptet. I ”visio-
nen” bakom Helsingfors nyaste generalplan (”stadsplanen”) 
nämns ordet urban 222 gånger på 83 sidor – utan att inne-
börden och dess variationer egentligen belyses i detalj. Det 
som ligger till grund för planeringsivern är mest arkitekter-

nas intuitiva uppfattning och hänförelse av tidsandan sna-
rare än en verklig analys. Orden är bara rationaliseringar och 
visionen blir tråkig på grund av frånvaron av intellektuell 
skärpa, där förklaringarna skulle ge bilderna djup. Fastän 
de arkitektoniska resultaten ofta är imponerande och yrkes-
skickligheten påtaglig, omöjliggörs ett samtal i offentlighe-
ten om mål och medel, gestaltningen av stadens olika former 
av existerande och potentiell urbanitet. 

Fastän man skall vara något försiktig med att okritiskt 
anamma generaliserande antaganden om vår outvecklade 
stadskultur eller hur staden uppfattats negativt, har det fak-
tum att 1900-talets ”urbanisering” skedde som en ”suburba-
nisering” definitivt slagit hårt mot stadskulturen i vårt land. 
Genom att den största inflyttningen till städerna riktade sig 
till förstäderna och, då flyttrörelsen var som intensivast, till 
skogsförstäder och sedan till massivt bebyggda, men ensi-
diga sovstäder, fjärran från den egentliga staden, har kanske 
en viss naturnära livsstil kunnat fortsätta att utvecklas under 
förändrade betingelser. Men samtidigt har både förorterna 
och de till ett slags centrumförstäder förvandlade rutstäder-
na kommit att lida av en antiurbanitet som överträffar den 
småstadsaktiga och till och med rurala miljö de nya stor-
stadsborna lämnat bakom sig. 

Det är både tragiskt och pinsamt att folket nu, efter alla 
traditionsbrott och all smärtfylld anpassning till nya livsvillkor 
och livsmiljöer nu igen, tydligen, måste läras acceptera det ur-
bana som ideal efter den funktionalistiska och modernistiska 
avurbaniseringen. I värsta fall innebär alltså urbaniseringsi-
vern att det en gång rotlösa förstadsfolket (som ofta visserli-
gen bestod av inbitna stadsbor som i förorten fick modernare 
och större bostäder), som anpassat sig till förstadsboendets 
fridfullhet och naturnärhet nu igen, genom det som kan te sig 
som en ny modenyck inom planeringen, ser sina hemknutar 
förtätas och de nära naturområdena försvinna.

Utan att förblindas av ivern att urbanisera den urbana 
miljön, där ord upprepas till lust och leda utan att deras 
innebörd uttyds, vill jag ändå varna för att förfalla till en 
alltför tolerant motreaktion och överslätande tolkning, som 
kan vara följden av att tolka den anti-urbana utvecklingen 
i vårt land som ett berikande av urbanitetstanken och som 
en resurs att värna om (jfr Pasi Mäenpääs ”avara urbanismi” 
– en ”vid” eller ”rymlig” urbanism). Många av förorterna, 
både höghus- och villaområden, är problematiska både so-
cialt och med tanke på koldioxidutsläpp. De behöver därför 
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ofta både fler byggnader och kompletteras med närservice i 
”urbana förtätningar” av mer eller mindre centraleuropeiskt 
snitt. Men detta måste göras med känsla för kontexten, med 
modeller anpassade enligt samhällets typ, storlek och place-
ring i stadsstrukturen. 

Det är synd att så mycket av byggandet, som ändå kostat 
enormt för nationalekonomin, på sätt och vis gått till spillo 
i och med att vi inte fått mer stimulerande stadsmiljö i takt 
med att den fridfulla lantliga, naturnära eller småstadsaktiga 
miljön utarmats, utan något som faller emellan. Få lockas 
flanera i eller göra utflykter till sovstäder. Dessa är ofta på 
riktigt socialt och arkitektoniskt fattiga. Ingenting tyder på 
att ett mångsidiggörande av sådana miljöer skulle vara skad-
ligt. Men det måste ske med enormt mycket större känsla för 
miljövärden, inklusive det urbana, än planerarna på sextio-
talet utvisade, då de naivt utropade kompaktstaden till kon-
taktstad och åkrarna fylldes av själlösa betonglådor i rad, ef-
ter att skogsförstaden utdömts som ett socialt misslyckande. 

Även i rutstäderna, bortsett från huvudstadens, har det 
myckna byggandet resulterat i intetsägande miljöer: friståen-
de elementhus, breda gator och blåsiga parkeringsområden, 
med gröna plättar som bara understryker frånvaron av riktig 
stadsmiljö eller natur (liksom spökbilden av den förlorade 
trähusstaden), finns det rikligt av i våra innerstadskvarter på 
grund av en felslagen planeringsideologi i kombination med 
stadsplaneringens maktlöshet gentemot byggföretags och 
andra involverade starka aktörers särintressen. Utan arkitek-
toniska stöttepelare, liksom hela gaturum, ”levande” botten-
plan med närservice samt parker och offentliga byggnader 
som kontrasterar mot den ordnade kvartersstrukturen, är 
det svårt att föreställa sig det folkvimmel som utgör en stor 
del av stadens tjusning. 

Vad handlar urbanitet alltså om stadsplaneringsmässigt? 
Att synergiskt blanda funktioner, att krympa ner rummet till 
mänskliga proportioner, även då en stor massa skall få plats, 
att intensifiera stadslivet, på ett sätt som skapar en potential 
för möten, i bästa fall utan att tvinga någon till dem, som i 
småstaden. Men samtidigt bör man skapa hemtama bylika 

mötesplatser i staden, innergårdar som blir halvprivata par-
koaser i kontrast till gatans offentliga liv och buller och bång. 
Intensifieringen betyder också politisering: vad skall få plats 
på en väldimensionerad gata? Fotgängare, cyklister, bilpar-
kering, spårvagnar, träd? Snabbt är gatan bred! 

Det är också naturligt att fråga sig hur det urbana och ur-
baniseringen förhåller sig till det rurala. I bästa fall, kanske, 
som förtätningen antas förhålla sig till grönområden: genom 
att bygga effektivare där vi bygger kan vi lämna resten i fred. 
Men det finns risker: då man väl kommit igång med ”urbani-
seringen” tar aptiten inte slut och övergår lätt i expansionism. 
Det självklara exemplet är Östersundom, som mot Sibbobor-
nas vilja införlivades med Helsingfors 2009. Kapet berättiga-
des med flummigt tal om en ”balanserad” regional struktur. 
Mot detta kunde man hävda att Östersundom och Sibbo är 
det enda väderstrecket där ett ”greenbelt” tar vid i tid, det vill 
säga ett grönt område eller en landsbygd som ibland omger 
storstäder, som London, och begränsar deras tillväxt. I klar-

text handlade det om att utbredningen 
av förstäderna får fortsätta, då det råkar 
ligga i Helsingfors stads intresse. 

Det är också därför vi skall vara på 
vår vakt mot urbaniseringstalet som 
propaganda. Starka och oöverskådliga 
politiska och ekonomiska krafter är in-
volverade. Politik handlar inte bara om 
idéer, utan också om särintressen. De 
senare är svåra att genomdriva utan att 
använda de föregående som täckman-
tel. Urbanitet är ett lämpligt slagord 
som ligger i tiden och som kan använ-
das för att koncentrera makt och resur-
ser där de redan finns. Också mer ano-
nyma krafter och mekanismer, liksom 
globaliseringen, tvingar städer och län-
der att skapa överlevnads- och tillväxt-
strategier. Dessa synes även forma stä-
derna rent ideologiskt, då exempelvis 
Helsingfors utan egentliga argument, 

med ”tidsandan” som bästa förklarande faktor, ger upp sin 
unika låga profil, anpassad för nordiska förhållanden, till för-
mån för en amerikansk skyline. 

Det är möjligt att en viss koncentration är nödvändig för 
att skapa en kritisk massa och det är säkert sant att innova-
tioner bättre sprids då synergi skapas mellan nyckelaktörer: 
på caféer, gator och torg, där folk naturligt möts. Men då 
kan man fråga sig hur väl sådana fördelar realiseras längs 
ourbana motorvägslandskap, där varje huvudkontor utgör 
en isolerad självtillräcklig värld och de anställda lever sina 
privatiserade liv i förorterna och deras konstgjorda konsum-
tionsparadis som breder ut sig bakom ringvägarna.
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