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Kulttuurialan verkostot Culture Action Europe ja Agenda 21 for Culture – UCLG toteuttivat tämän
tutkimuksen Euroopan talous- ja sosiaalikomitean käynnistämän tarjouskilpailun perusteella.
Tutkimuksessa esitetään sen tekijöiden tietoja ja näkemyksiä, jotka eivät välttämättä vastaa Euroopan
talous- ja sosiaalikomitean virallista kantaa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ei takaa tutkimuksessa
esitettyjen tietojen virheettömyyttä.
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tai ketään komitean puolesta toimivaa henkilöä ei voida pitää
vastuussa tutkimuksessa esitettyjen tietojen mahdollisesta käytöstä.
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Tiivistelmä

ETSK tilasi tämän tutkimuksen kulttuurialan verkostoilta Culture Action Europe ja Agenda 21 for
Culture. Siinä esitetään katsaus EU:n kaupunkikehityksen tekijöistä, jotka liittyvät kulttuuriin ja
identiteettiin, ja tarkastellaan vapaasti käytettävissä olevia tutkimusjulkaisuja soveltaen valikoivaa
laadullista ja määrällistä analyysia. Kulttuuria lähestytään temaattisesti, tutkien sen käyttöä
talouskasvun vauhdittajana, kaupunkien uudistumisen välineenä, integraation ja osallisuuden
työkaluna sekä eurooppalaisen identiteetin lujittajana Euroopassa ja sen ulkopuolella.
Tutkimuksen metodologiaan sisältyi näitä neljää teemaa käsittelevä katsaus tutkimuskirjallisuuteen.
Kaupunkeja ja muita sidosryhmiä pyydettiin toimittamaan tausta-aineistoa ja esimerkkejä hyvistä
käytänteistä. Sen jälkeen tutkimusryhmä analysoi näitä tapaustutkimuksina.
Tutkimuksen johdannossa todetaan poliittinen ja taloudellinen nykytilanne: EU-vastaisten
kansallispuolueiden nousu, sotaa ja kurjuutta Lähi-idästä, Afrikasta ja muilta levottomilta alueilta
pakenevan ihmisvirran aiheuttama paine Euroopan kaupungeille ja yhteiskunnille sekä vuoden 2008
taantuman edelleen tuntuvat vaikutukset. Euroopan yhdentymisen keskeiset arvot ovat ensimmäistä
kertaa tämän sukupolven aikana vakavasti vaakalaudalla. Lisäksi pannaan merkille, että
kaupunkialueen perinteisen kulttuurin sekä kaupungissa asuvien, työskentelevien ja sen kautta
kulkevien ihmisten välillä on erittäin tiivis suhde, mikä vaikuttaa jokaisen identiteettiin.
Kaupunkien väestö kasvaa sekä absoluuttisesti että suhteessa maaseutualueisiin. Tämä kasvu lisää
myös kaupunkialueita, jotka ovat luonteeltaan monikulttuurisia ja asukasrakenteeltaan monimuotoisia,
mikä erottaa ne yhä voimakkaammin pienistä kaupungeista ja kylistä.
Kaupungin (ja eri kaupunginosien) identiteettien yhdistelmä vaikuttaa ratkaisevasti kaupunkikuvaan
ja kaupungin hyvinvointiin. Ajatusten ja kulttuuriasenteiden väistämätön sekoittuminen vaikuttaa
voimakkaasti ja myönteisesti kaupunkien luovaan energiaan ja innovointiin. Erilaiset kaupalliset ja
turvallisuusintressit uhkaavat kuitenkin tällaisen ajatustenvaihdon kannalta välttämättömiä julkisia
tiloja.
Tutkimuksen sosiaalinen ja taloudellinen näkökulma konkretisoitiin tarkastelemalla tosiseikkoja ja
tilastotietoja, jotka sitovat kulttuurin Euroopassa toimintaa ohjaaviin näkökohtiin. Nämä tiedot ja
tilastot ovat peräisin Eurostatin lähteistä, YK:n kauppa- ja kehityskonferenssilta, Ernst & Youngilta
(EY) sekä WWWforEuropen toteuttamasta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin alueellista kulttuurien
monimuotoisuutta.
Kerätyt tiedot osoittavat, että kulttuurinen monimuotoisuus on epätasaista Euroopan kaupungeissa ja
painottuu erityisesti suuriin kaupunkikeskittymiin sekä Länsi- ja Keski-Eurooppaan. Kulttuuria –
jonka määritelmä käsittää taidealat, kirjallisuuden, perinteet, kielet, arvot ja uskomukset – pidetään
lähes kaikkialla tärkeänä tekijänä suvaitsevuuden ja integraation kannalta. Kulttuuria ilmaisevia
toimintoja pitää tärkeinä vähintään kolme neljästä eurooppalaisesta, ja osuus on vieläkin suurempi
korkeasti koulutettujen keskuudessa.
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Kulttuuritoimintaan osallistuminen ei ole juurikaan sidoksissa henkilön ikään. Nuoret osallistuvat
(odotettavasti) aktiivisemmin yhteisölliseen ja sosiaaliseen toimintaan, mutta tämä ei päde kaikkiin
taidemuotoihin. Vaikka yleisesti ottaen valtaosa kansalaisista ottaa osaa tapahtumiin, paljon pienempi
osuus toimii aktiivisesti amatööritasolla. Kulttuurimarkkinat ovat kuitenkin edelleen keskeinen
kaupungin taloutta edistävä tekijä.
Itse kulttuurin lisäksi kulttuurialaan liittyy muita toimialoja, kuten tiedotusvälineet, mainonta, muoti,
suunnittelu ja julkaisu kaikissa muodoissaan sekä videopelien ja digitaaliteknologian uudet alat. Jos
nämä luokitellaan toiminnoiksi, joissa tuotot ovat voimakkaasti riippuvaisia henkisestä omaisuudesta,
niiden osuus on noin 39 prosenttia EU:n BKT:sta. Kulttuurin kukoistaminen edellyttää erilaisia tiloja,
kuten toimistoja, kulttuurikeskuksia, konserttisaleja, teattereita, elokuvateattereita, museoita,
kulttuuriperintökohteita ja studioita. Kulttuurialojen kerrannaisvaikutukset ilmenevät tämän
infrastruktuurin kautta koko kaupungissa ulottuen ravintoloista, hotelleista, myymälöistä ja
kahviloista aina liikennejärjestelmään.
Tutkimuksessa nämä vaikutukset jaotellaan kolmeen ryhmään: kapea näkemys kulttuurista, jossa
kulttuuri rajoittuu vain taiteisiin ja kulttuuriperintöön; laajempi näkemys, joka sisältää myös
kulttuurialat; ja laajennettu näkemys, joka kattaa kulttuurin taloudellisen vaikutuksen kaupalliseen
toimintaan. Tutkimuksessa kuvataan esimerkkejä kulttuurin tuottamasta talousvaikutuksesta:
Bilbaossa 5,5 prosenttia kaupungin BKT:sta hankittiin kaupungin kulttuuripoliittisilla aloitteilla,
Umbrian jazzfestivaalilla oli positiivisia talousvaikutuksia vuonna 2007 ja Salamancan Euroopan
kulttuuripääkaupunkivuoden 2002 sanotaan tuottaneen yli 700 miljoonaa euroa Espanjan taloudelle.
Vaikuttavasta taloudellisesta vaikutuksesta riippumatta kulttuurilla (ja etenkin taiteen ja perinnön
alalajeilla) on inhimilliseen ilmaisuun liittyvä arvo, joka ylittää kulttuurista saatavan taloudellisen
hyödyn. Tämä arvo ei ole vähäinen, ja siitä on yhä enemmän hyötyä talouksille, joiden luonnonvarat
hupenevat ja valmistusteollisuus supistuu. Kulttuuri edistää matkailua yhtä lailla kuin meri ja sää.
Lisäksi se toimii pontimena, jonka ympärille muut palvelualat voivat kerääntyä ja kasvaa.
Nämä taloudelliset tosiseikat tukevat mutta eivät pelkästään selitä sitä roolia, joka kulttuurilla on
kaupunkien uudistumisen välineenä. Kulttuurin avulla kaupungit voivat muuntautua dynaamisiksi ja
houkuttaviksi keskuksiksi. Tämä on aina ollut kaupunkien tiedossa, mutta vasta tällä vuosisadalla ne
ovat hyödyntäneet kulttuuria saadakseen kilpailuedun muihin kaupunkeihin nähden eikä pelkästään
omalla alueellaan tai kotimaassa vaan koko Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Lisäksi pienet
kaupungit ovat kulttuurin avulla kyenneet kääntämään huomiota kansallisista ja alueellisista
pääkaupungeista itseensä ja onnistuneet tuomaan esiin energisyyttään ja omaleimaisuuttaan.
On selvää, että kaupunkirakenteen muutos edellyttää investointeja paitsi kovaan infrastruktuuriin
myös pehmeisiin taitoihin ja kykyihin, joita luodaan koulutuksella ja elinikäisellä oppimisella,
sisäisillä verkostoilla ja lisäämällä sosiaalista pääomaa. Tältä osin on kiinnitettävä huomiota siihen,
että kansalaisilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti kaupungin elvyttämiseen. Ylhäältä alaspäin
suuntautuvasta -lähestymistavasta on siirryttävä prosesseihin, jotka ovat aiempaa tasapainoisempia ja
joissa kaupunkien muuntamista koskevien rajallisten näkemysten sijaan keskitytään
kansalaisyhteiskunnan uudistamiseen.
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Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota neljään prosessiin, joissa kulttuuri ja kaupungin elvyttäminen
kulkevat rinnakkain: kulttuurijohtoinen elvyttäminen, jossa määritellään taiderakennusten
ja -hankkeiden avulla alue uudelleen ja houkutellaan sinne muita liikeyrityksiä; kulttuurinen
elvyttäminen, jossa kulttuurinen elämäntapa sisällytetään aluestrategiaan; kulttuuri ja elvyttäminen,
jossa kulttuuri sisältyy strategiaan mutta ei ole sen erottamaton osa; sekä taiteilijajohtoinen
elvyttäminen, jossa taiteilijoiden studioiden ja gallerioiden perustaminen lisää alueen houkuttavuutta
ja siellä asumisen muodikkuutta. Tutkimuksessa todetaan, että alueen asukkaat on tärkeää sijoittaa
elvyttämisprosessin keskiöön. Tutkimuksen mukaan kulttuuria ei kuitenkaan pitäisi nähdä ainoastaan
tapana lisätä rapistuneiden alueiden muodikkuutta ja siisteyttä, sillä tällöin on vaarana kaupungin
homogenoituminen ja keskiluokkaistuminen. Vaikka näin voidaan parantaa alueen ulkonäköä ja
asukastilastoja, ongelmat ainoastaan siirretään muualle, sillä kiinteistöhintojen nousu ajaa asukkaat,
joita elvyttämisellä oli tarkoitus auttaa, muille alueille.
Tutkimuksessa nostetaan toistuvasti esiin kysymys siitä, olisiko kulttuuria – niin nykykulttuuria kuin
kulttuuriperintöäkin – tarkasteltava kulttuurin oman merkityksen kannalta vai tekijänä, joka lisää
muita sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä. Tutkimuksen mukaan strategiat, joissa kulttuuriulottuvuus
jätetään huomiotta, voivat onnistua enintään pinnallisella tasolla. Pitkällä aikavälillä kulttuurilla
voidaan luoda kaupungista elinvoimainen ja kerätä sille mainetta parhaiten antamalla kulttuurin
nousta omaan arvoonsa. Tämä edellyttää, että kulttuurialan organisaatioille tarjotaan tiloja, jatkuvia
investointeja ja tunnettuutta, sillä hyödyt menetetään, jos tukea on tarjolla vain kertaluonteisesti tai
lyhytaikaisesti.
Ränsistyneiden tilojen ja hylättyjen kaupunkiympäristöjen muuntaminen helpottuu huomattavasti, jos
taiteilijoiden ja kulttuurialan organisaatioiden annetaan vapaasti käyttää mielikuvitustaan. Nämä
auttavat kaupunkilaisia ja yrityksiä löytämään uusia alueita, joissa onnistutaan usein ottamaan uudella
tavalla huomioon ympäristönäkökohdat ja yhteisön hyvinvointi. Vaikka virallisten
kulttuurirakennusten infrastruktuuri säilyttää merkityksensä, yhä useammin tarjotaan perustilat, joissa
epämuodolliset ja orgaaniset kulttuurihankkeet voivat muovautua ja kukoistaa. Tällainen prosessi
vetoaa erityisesti nuoriin, joilla on parhaat valmiudet tarjota kaupungille eteenpäin suuntaavaa
energiaa, jota se tarvitsee kaupunkien välisessä kilpailussa. Lisäksi näin voidaan välttää ylhäältä käsin
määritettyä ja vaikutuksiltaan tuhoisaa kaupunkisuunnittelua, jolla nykyaikaistetaan kaupunkeja
kiinnittämättä huomiota niiden paikallishistoriaan ja -perinteisiin. Vaikka tällaisella suunnittelulla on
hyvät tarkoitusperät, se heikentää usein kaupungin elinvoimaa ja kaipaa muutaman vuoden kuluttua
tarkistamista.
Kun suunnitellaan uusia tiloja, joilla parannetaan kaupunkielämän laatua, kulttuuri on keskeinen
osatekijä, joka tekee prosessista innovatiivisen ja pohjaltaan kestävän. Aikaisempien vuosien
Euroopan kulttuuripääkaupungit, jotka ovat jatkaneet tätä menetelmää, ovat onnistuneet uudistumaan
paljon alkuperäistä ohjelmaa pitkäkestoisemmin vaikutuksin. Sama pätee myös kaupunkeihin, joita on
esitelty tutkimuksessa esimerkkeinä hyvistä käytänteistä.
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Tutkimuksessa tarkastellaan kulttuuria integraation ja osallisuuden työkaluna ja todetaan, että lukuisat
hallitustenväliset organisaatiot, mukaan lukien EU, ovat panneet merkille tämän kulttuurin roolin.
Unescon laatiman osallisuutta koskevan politiikan ytimessä on kulttuurienvälinen vuoropuhelu. Sitä
pidetään ratkaisevana tekijänä, joka vähentää muuttoliikkeen aiheuttamaa yhteiskunnallista
levottomuutta. Sosiaalista osallisuutta koskevia kansallisia toimintasuunnitelmia käsittelevässä EU:n
suunnitelmassa pannaan merkille kulttuurialan rooli syrjäytymisriskin lieventäjänä. Vastaavasti EU:n
ja Euroopan neuvoston yhteisessä Monikulttuuriset kaupungit -hankkeessa uskotaan tällaisen
politiikan potentiaaliin. Kulttuurienvälisen osallisuuden parantaminen ei liity vain kaupunkien
miellyttävyyteen ja terveeseen kasvuun vaan on suojeluvelvollisuutta koskeva välttämättömyys. Sen
avulla voidaan kanavoida uudelleen syrjäytymisen aiheuttama turhautuminen, joka johtaa
levottomuuksiin ja terrorismiin.
Kulttuuria on väistämättä käytettävä osana integraatiota ja konfliktien ratkaisua, ja poliitikot
tunnustavat tämän. Alalla tarvitaan silti enemmän tutkimusta ja työkalujen tehokkaita
arviointikeinoja. Tietoa on hyvin saatavilla erilaisista yksittäisistä hankkeista, ja on yleisesti tiedossa,
että kulttuurienvälisen vuoropuhelun vastakohta – vihamielinen erottelu – on yksinkertaisesti
vaarallista. Edelleen on kuitenkin kerättävä lisää tietoa, jotta työhön voidaan panostaa riittävästi
voimavaroja ja poliittista tahtoa. Yksi tutkimuksen osioista on omistettu kansainvälisten raporttien
sisältämille havainnoille, joissa ihmisoikeuksia, kansalaisuutta ja kulttuurista osallisuutta koskevat
näkökohdat kytkeytyvät tiiviisti yhteen.
Sukupuolta ja erityistarpeita koskevien toimintatapojen osalta tutkimuksessa todetaan, että vaikka
taide- ja kulttuurialat ovat tältä osin monia muita taloudenaloja edellä, tarvitaan edelleen huomattavaa
edistystä, ennen kuin asiaa koskevaa toimintapolitiikkaa voidaan pitää tyydyttävänä. Tämä koskee
yhtä lailla itse kulttuuritoimintoja kuin hankkeita, joissa kulttuuria käytetään elvyttämispolitiikan tai
koulutuksen välineenä. Kulttuurialalla on kuitenkin hyvä mahdollisuus toimia edelläkävijänä, kuten
esimerkit hyvistä käytänteistä osoittavat.
Kulttuurilla voidaan vaikuttaa eurooppalaiseen identiteettiin ja sen ulottuvuuteen voimakkaammin
kuin symbolisilla toimilla Euroopassa tai kulttuuridiplomatialla muualla maailmassa. Identiteetti
rakentuu maailmanlaajuisessa kontekstissa eikä siten noudata valtiollisia rajoja, mikä aiheuttaa usein
harmia hallitusvallalle. Kaupungit ovat kuitenkin erillään alueellisen, kansallisen ja eurooppalaisen
identiteetin välisestä kamppailusta, joka vaivaa poliittista keskustelua (ja johtaa jännitteisiin
kulttuuriperintökohteiden määrittelyssä). Sen vuoksi kaupungit tarjoavat useissa tapauksissa kodin
niille ihmisille, jotka näkevät identiteettinsä moninaisena ja joustavana. Nämä ihmiset ovat täysin
varmoja identiteetistään mutta ilmaisevat sitä ennalta arvaamattomin tavoin, jotka eivät sovi
viranomaisten suosimaan vaivattomaan luokitteluun.
Euroopan unionin ansioksi on mainittava, että EU on yleisesti tunnustanut, ettei yksilön identiteettiä
voi määrätä. Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeesta on tullut keino nostaa esiin luontaista
monimuotoisuutta ja liittää se eurooppalaisen identiteetin tarkoituksellisesti laajaan määritelmään.
Eurooppalainen identiteetti esitetään kaikkien Euroopassa asuvien ihmisten kulttuuri-identiteettien
kokonaissummana eikä ainoastaan EU:n jäsenvaltioiden virallisten kulttuurien kokonaisuutena.
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Kaupunkien avulla voidaan valtioita tehokkaammin levittää Euroopasta kuvaa osallistavana
kulttuuritilana, sillä valtiot keskittyvät usein edistämään omaa alueellista historiaansa. Kaupungeista
tulee itsenäisiä kulttuuritoimijoita Euroopan globaalissa kontekstissa. Ne luovat strategioita, joilla ne
asettavat itsensä paikallisesti ja kansainvälisesti tärkeään asemaan eikä ensisijaisesti kansalliseen
asemaan, kuten oli tapana sata vuotta aikaisemmin.
Kulttuuriverkostot ovat osoittautuneet tehokkaaksi foorumiksi, jolla saatetaan yhteen kumppaneita
Euroopan rajojen ulkopuolelta ja laajennetaan hankkeita yli jäsenvaltiorajojen. Kulttuurinen
liikkuvuus voidaan usein järjestää luontevammin ja helpommin kuin työllisyyteen liittyvä tai
poliittinen liikkuvuus, sillä luovien alojen ammattilaiset voivat tehdä työtään kansainvälisesti.
Kaupunkiverkostot ovat erityisen aktiivisesti yhdistäneet voimiaan yli rajojen ja ottaneet
kulttuurivaihdon ja -yhteistyön suunnitelmiensa ydinasioiksi.
Tutkimuksen lopuksi esitetyt suositukset on ryhmitelty neljään yleiseen kokonaisuuteen, joissa EU:ta
kehotetaan tunnustamaan kulttuurioikeudet perustavanlaatuisiksi inhimillisen kehityksen kannalta;
pitämään kulttuuria kestävän kehityksen edellytyksenä; tukemaan kulttuurienvälistä vaihtoa ja
edistämään näin yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä; ja antamaan kaupungeille mahdollisuudet
tehdä unionin tulevaisuutta muokkaavia kulttuuripäätöksiä.
Tutkimuksessa kehotetaan myös tarkastelemaan kulttuuria kansalaisten toimintakykyä tehostavana
tekijänä eikä pelkästään kulttuurialan organisaatioiden tuotoksena ja käyttämään kaupunkien yhteisiä
tiloja vuoropuheluun ja ajatustenvaihtoon. Lisäksi varoitetaan, että toisinaan kulttuurioikeuksia
voidaan käyttää laajempien ihmisoikeuksien esteenä ja puolustamaan käytäntöjä, jotka liittyvät
tosiasiassa enemmän sosiaaliseen rajoittamiseen ja hallintaan kuin kulttuuriseen ilmaisunvapauteen.
Tutkimuksessa korostetaan, että kaupunkien on kulttuuripolitiikan keinoin poistettava tällaiset esteet.
Kestävyysajattelusta on muotoutumassa olennainen osa kaupunkien talous- ja sosiaalipolitiikkaa, ja
kulttuuri olisi yleisesti nähtävä kestävyysmallin erillisenä osa-alueena. Kulttuurin ja kestävän
kehityksen kaikkien muiden osa-alueiden välillä on luonnollinen yhteys. Määrätietoinen
kulttuuripolitiikka puolestaan vaikuttaa myönteisesti muihin julkisiin ja yksityissektorin aloitteisiin.
Tämä olisi otettava huomioon koheesiostrategioissa ja -toimenpiteissä, joilla pyritään lisäämään
talouskasvua.
Suosituksissa kehotetaan asettamaan vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa keskeiseen asemaan
päätöksenteossa julkisen vallan kaikilla tasoilla. Tämä johtaa todelliseen kulttuurienväliseen
vuoropuheluun. Yksilöiden ja yhteisöjen toteuttamat ruohonjuuritason hankkeet ovat olennaisia
prosessissa ja niitä on tuettava asianmukaisesti.
Tutkimuksessa korostetaan, että liikkuvuuden lisääminen kulttuurivaihdon avulla vahvistaa
eurooppalaista identiteettiä, joka ohittaa kansalliset tunnusmerkit. Kaupungit, jotka jo toimivat
verkostoissa ja etsivät mahdollisuuksia laajentaa yhteistyötä, ovat tämän asian kannalta ensisijaisessa
asemassa. Niillä on myös valmiudet auttaa yksilöitä ja yhteisöjä luomaan rajatylittäviä hankkeita.
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Kaupunkiverkostoja olisi kannustettava lisäämään kansainvälistä yhteistyötä EU:ssa ja sen
ulkopuolella. Tällaisella yhteistyöllä tuetaan kestävää kehitystä, ja sen avulla muuttoliike ja
liikkuvuus voidaan nähdä osana ajankohtaisten haasteiden ratkaisua eikä ongelmana. Kulttuurialan
organisaatioilla on oivalliset mahdollisuudet toteuttaa tämä käytännössä. Vaikka infrastruktuuri on
tärkeä seikka, sitä arvokkaampaa on sisällä rakennuksissa tehtävä työ.
Kaupungeille olisi tarjottava valmiudet uudistaa toimintaperiaatteitaan siten, että lähtökohtana on
kulttuuri. Elvytysstrategioilla olisi pyrittävä palauttamaan kehysalueiden yhteisöt takaisiin keskiöön
kääntämällä kaupunkien sosiaalismaantieteellinen tarkastelutapa päinvastaiseksi. Turvallisuutta
voidaan parantaa lisäämällä julkisten tilojen luovaa käyttöä vuoropuheluun. Kulttuurirakennuksilla
voi olla tässä merkittävä asema, mikäli ne ovat avoimia, viihtyisiä ja luontaisia kokoontumispaikkoja.
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