
Paikka, globaalistuminen ja raja 

 

1.  Kysymyksiä paikasta   

Miten paikka tehdään, nimetään paikannimenä tai yksilöllisenä erisnimenä, 
miten siis rakennetaan ulkoinen näkyvä maailma, jokin erillinen, erottautuva 
kota: onko kyseessä aina samanlainen prosessi, samankaltaiset rituaalit oli sitten 
kyseessä Antiikin Kreikka ja Rooma, Japani, taolainen Kiina, Etelä-Amerikan 
intiaanit tai Afrikan paimentolaiset? Jos kaikilla on eri jumalat, erilaiset 
symbolijärjestelmät, eri rituaalit, olisiko paikan rakentaminen kuitenkin aina 
samanlaista? 

Kun puhutaan paikasta, tilan luomisesta, tulevat helposti mieleen sellaiset sanat 
kuin perustaminen, aloittaminen, luominen tyhjästä, historia, jolla on alku ja 
loppu. Ne johtavat kuitenkin harhaan: Japanissa on paikkoja, mutta ei historiaa, 
Afrikkaa tutkineet antropologit puhuvat puolestaan paikasta tai tilasta 
jonkinlaisena purkauksena pensaistoon, kun taas hellenistit tarkastelevat tilaa 
pikemminkin abstraktina geometrisena kuviona. Voiko paikkaa ylipäätään 
ajatella yhtenäisesti, samankaltaisten rakentumisprosessien kautta? Onko paikka 
paikkana aina sama? 

Afrikassa, Ylä-Voltassa, kylän tilan paikantaminen vaatii pensaikon tilan 
järjestämistä ensin ja kylä voi syntyä vasta sen jälkeen. Intiassa raja ei määritä  ja 
rajaa kylää, vaan kylä synnyttää rajan. 

Mikä loppujen lopuksi on paikka, mistä se saa nimensä ja onko sen paikka 
pysyvä ja määrätty? 

Entä asuminen, rakentaminen, tilan järjestäminen, muodostuuko niistä jatkuva 
ketju?  

On olemassa paikkoja, jotka puhuvat, kertovat tarinoita. On olemassa merkittyjä 
paikkoja, paikkoja, jotka ruokkivat, paikkoja, joita on hyvä tietää, tyhjiä tai 
vapaita paikkoja ja varattuja paikkoja. 

Entä mistä paikan raja tulee? Takamaasta? Kylästä vai pusikosta, metsästä? Onko 
raja pysyvä, liikkuva, huokoinen, selvästi näkyvä, loukkaamaton? Pitääkö se 
piirtää jatkuvasti uudestaan. Jos se on lopullinen, ikuiseksi tehty, miten se on 
tehty, piirretty? 

Raja voidaan asettaa keskelle, tulisijaan, kuten Kreikassa (Hestia), se voi olla 
ovessa, ikkunassa tai salvassa – ”Tosta on kaks hirttä poikki!” 

On olemassa esineitä, rakennelmia, jotka territorialisoivat, paikallistavat 
enemmän: ensimmäinen talo, pyhä paikka, temppeli. Alttari voidaan ajatella 
koko kyläksi, temppeli kuningaskunnaksi tai koko asutuksi maaksi. 

Indoeurooppalaiset rakentamista koskevat termit ovat luonteeltaan sosiaalisia, 
kuten latinan aedes, josta tulee modernien kielten edifice, edificio ja joka kertoo 
kodista, kodin sydämestä, kotiliedestä. Kreikan oikos, suom. talo, 
”perhe”,”klaani”, latinan costruere, kasata yhteen/toimia yhdessä, juurena stru 



tarkoittaa toimintaa, kuten sanassa industry, jota vielä 1700-luvulla esimerkiksi 
Adam Smith käyttää tässä laajassa merkityksessä. 

Mutta on olemassa myös muita tapoja luoda paikka. Australian Tjilpoille 
maailma oli maisema, jonka erityispiirteet ovat näkyvä ilmaus maanalaisten esi-
isien toiminnasta. Heidän maailmassaan toiminta (asuminen) on enemmän 
merkitsemistä kuin tekemistä, enemmän muistamista tai mieleen palauttamista 
kuin rakentamista. Sen kieli on ”polkujen”, jälkien”, ”urien” ja ”painanteiden” 
kieltä eikä luomisen, tyhjästä rakentamisen kieltä. 

Perustaminen ja perustaja vai ilman perustamista ja perustajaa? Mistä perustaja 
on peräisin(perältä, takamaalta, rajaseudulta): laskeutuu taivaasta, nousee 
maasta, ollut jo paikalla, tullut muualta? Onko kyseessä alkuperäinen paikka vai 
kolonia? 

Perustaja voi olla jumala taivaasta, mutta myös ihminen, metsästäjä, pakolainen, 
joka tulee Kreikasta Troijan tuhouduttua. Hän voi kasvaa maasta tai hän voi olla 
aina ollut paikalla. 

Paikkaa tarkoittava modernien kielten sanasto, kuten englannin place, on 
peräisin latinan sanan platea (”avoin tila”) välityksellä  kreikan termistä platus, 
plateia (hodos) ‘leveä tie, laaja, avara maa’. Paikka tarkoittaa siis pikemminkin 
epämääräistä ja rajatonta kuin määrättyä ja rajattua.  

Latinan situs on paitsi paikkaa ja aluetta tarkoittava termi, myös sana, joka 
merkitsee hoitamatonta, henkilökohtaisen hygienian laiminlyöntiä ja 
homehtunutta, siis jotakuinkin samaa kuin latinan vastus, josta enemmän 
alempana. 

Tilaa tarkoittava latinan spatium (space, spazio, espace jne.), kilparata, areena, 
jalkakäytävä, jonka ajatellaan viittaavan sanaa pateo (“patio”), paljastunut, 
näkyvä, esillä oleva (”kärsivä”), akkadin patu, petu, avoin, lat. patibulum 
(nykyään risti), oven salpa, puutanko, Patela, jumalatar, joka auttoi kukkia 
avautumaan. Näissä paikka avautuu, työntyy esiin maaperästä, maisemasta ja 
näyttäytyy kaikille. 

Suomen kielen paikka tarkoittaa tilkkua, huivia, naisten pääliinaa. Eli olemme 
jostain syystä lähellä sanojen mundus ja kosmos merkityksiä, jotka kuuluvat 
globaalistumisen sanastoon – niistä alempana. Paikka lienee germ. alkuperää, 
sanasta spaikka, pilkka, erivärinen kohta, puuhun veistetty kohta, pyörän puola, 
jotain joka erottuu maisemasta, kuten pilkka kun siihen ammutaan tai 
abstraktimmassa merkityksessä pilkka kun se osuu omaan nilkkaan. Se on siis 
jotakin joka myös eroaa maisemasta, normaalista. Vastaavasti sana kohta on 
tarkoittanut naisen päällysnuttua, röijyä. Kohdasta sanakirjat antavat selityksen 
paikka, seutu, tienoo, joissa kuitenkin paikan konkreettinen, silmiinpistävää 
tarkoittava merkitys muuttuu epämääräiseksi. Sanan kohta merkitykset ovat 
myös heti, pian, nopeasti ja päin, vastaan, kohti sekä kohtu. Sillä voi viitata myös 
maatilaan, taloon, mutta jokseenkin epämääräisesti. Tienoo, tieno on peräisin 
ilmauksesta tien ohessa, ohella, tienoilla ja sellaisena kyse on myös epämääräistä 
tilaa tarkoittavasta termistä. 



Seutu lienee sama kuin germaanisten kielten see, sea, sjö, meri järvi, kenties 
Suomen suo tai aava, aapa. Sana saattaa olla myös tekemisissä näkemisen 
kanssa, see, ser. Sillä on yhteys myös sieluun, soul, seele, själ. Merkitykset ovat 
tekemisissä kuolleiden maailman, syvyyden ja varjojen kanssa. Molemmissa 
tapauksissa kyse on rajattomuudesta, avaruudesta, laajuudesta tai avoimesta 
tilasta. Seutu modernissa merkityksessään on termi alueellistumiselle 
ymmärrettynä pinnaksi, jolla ei ole tarkkoja rajoja. 

Latinan vastus, englannin vastness, ranskan vaste ovat myös sanoja tälle seudun 
kaltaiselle avoimelle tilalle. Vielä Saint-Évremondin teoksessa Dissertation sur le 
mot de Vaste vuodelta 1678 vastus, laaja tarkoittaa kamalaa, kummitusmaista, 
liian laajaa, liian suurta hoitamatonta, viljelemätöntä, sodan tuhoamaa, 
tuhlattua(kuten eng. waste, waste land). Sanalla on ylipäätään negatiivinen 
merkitys. Latinan vasto, hävitetty, riisuttu, ryöstetty, autiomaa (suom. laaja) 
merkitsee tavallisesti pituudeltaan ja leveydeltään horisontaalissa suunnassa 
ulottuvaista ja siltä näyttäisi puuttuvan tämä kammottavuuden merkitys; se 
tarkoittaa myös helposti kynnettävää, työstettävää mäkisiin ja kivisiin 
maihimme tottuneelle). Hyvin nopeasti sanojen vaste ja vastness merkitys 
muuttuu kuitenkin positiiviseksi ja sillä aletaan tarkoittaa laajaa, kasvavaa, 
vapaata, avointa ja mielikuvituksellista. Siitä tulee vapaiden rajaseutujen ja 
uudisasutuksen sana. Uskontohistorioitsija Jonathan Z. Smith tarkastelee sanan 
kautta kauhua ja innostusta avointa tilaa kohtaan kahtena eri maailmankuvana, 
kahtena inhimillisen symbolisaation ja kokemuksen perusrakenteena esseessään 
”The influence of symbols upon social change. A place on which to stand”, 
kirjassaan, Map is not Territory, Leiden 1978. 

Paikan sanaston rinnalla on hyvä tarkastella myös globaalistumisen, 
maapalloistumisen sanastoa. 

 

2. Globaalistumisen sanat 

Ensinnäkin täsmällisempää on puhua globalisaation sijaan globaalistumisesta 
siitäkin huolimatta, että taistelu oikean muodon käytöstä näyttää jo hävityltä. 
Sana globaalistuminen on peräisin latinan nahkapalloa tarkoittavasta sanasta 
globus. Sen alkuperä on hämärän peitossa. Lienee kuitenkin alkuaan tekemisissä 
hiusten leikkaamisen ja paljaaksi ajelemisen kanssa kuten akkadin  gullubu ja 
nylkemistä tarkoittava galabu. Kreikan sfaira, josta sfääri, sphere, piiri on samalla 
tavoin peräisin nahkaa tarkoittavasta sanasta derma. Latinan kerää tarkoittava 
sana glomus on samaa juurta. Globaalistuminen olisi siis (sileäksi, ajetuksi) 
palloistumista, mistä termi ”maapalloistuminen”. Globaalistuneessa maailmassa 
liikkuminen olisi periaatteessa sileällä pinnalla liikkumista. 

Jonkin verran eri merkitys on romaanisissa kielissä, erityisesti ranskassa 
käytetyllä sanalla globaalistumisesta mondialisation, jonka on peräisin maailmaa 
tarkoittavasta sanasta monde. Sen alkuperä on lat. mundus, joka tarkoittaa 
maailmankaikkeutta, kaikkia olioita. Mundus viittaa ihmisten moneuteen, kuten 
akkadin muddu, mudu, suuri määrä, suurinumeroinen, moneus. Sillä on myös 
runsaasti kaikuja seemiläisissä kielissä, kuten hepr. me’od, kokoontumispaikka, 
kokous, juhla-aika. Voisi olettaa, että lat. multus, siis monet ,ja siitä juontuva 



multitudo, ihmismoneus tai ihmisparvi, on sanaa lähellä, mutta tämä lienee 
pelkkää arvailua. Mondialisation olisi siis maailma (ihmis)moneutena, monina ja 
monien kokoontumispaikkana. Nyt mielikuva sileäksi ajetusta pinnasta 
korvautuu näkymällä tilaan, jossa on paljon, suurinumeroinen määrä ihmisiä.  

Munduksella on muitakin merkityksiä. Etruskeilla mundus lienee tarkoittanut  
maanalaista maailma, monien kuolleiden esi-isien maailmaa. Mielenkiintoinen 
on myös sen varsinainen toinen merkitys, eli mundus sanana, joka tarkoittaa 
koristetta, naisen asustetta (suom. paikka, pilkka ja kohta edellä). Sen merkitys 
vastaa näin kreikan sanan kosmos (josta kosmetiikka) merkitystä koristeena, 
asuna, kunniana, loistona (jumalien kunniaksi). Kosmos tarkoittaa myös kunniaa, 
hyvää virettä, hyvää järjestystä (Pythagoraalla tähtitaivaan järjestystä). 
Yhtälailla mundus tarkoittaa tyylikästä, siistiä, hyvässä järjestyksessä olevaa 
(vastakohtana tässä mielessä paikan sanat situs/vastus, jotka merkitsevät 
ruokkoamatonta) . Kristinuskossa kosmoksesta tulee maailmaa ja maallista 
järjestystä tarkoittava termi (oikumene, oikonomia) ja näin ollen sen merkitys 
lähenee ”talouden”, ekonomia merkitystä.  

 Jätän toistaiseksi syrjään sanan yhteyden ”muotiin”, muodissa olemiseen, joka 
kuitenkin näkyy sellaisissa sanoissa kuin ”maailmannainen”, ”maailmantyyliin”. 
Ranskaksi sanottiin 1800-luvulla tyylikkäästi pukeutuneesta naisesta, että ”elle 
est contemporaine a tout le monde”, jotakuinkin, että ”hän on samanaikainen 
koko maailmalle”, ”koko maailman hermolla”. Muoti, muodissa oleminen olisi 
näin siis jonkinlaista ”samanhetkisyyttä”, ”nyt-hetkisyyttä”, ”tämänaikaisuutta”, 
jetztzeit, josta Walter Benjamin puhuu ja jolla hän tarkoittaa ajan jatkumosta 
irtaantunutta hetkeä, messiaanista aikaa, jossa voimme pelastaa menneisyyden: 
”Eikö meitä itseämme sitten kosketa sama ilman henkäys, joka on ollut ennen 
meitä eläneiden ympärillä? Eikö äänissä, joita kuuntelemme, ole nyt jo 
mykistyneiden äänten kaiku? Eikö tavoittelemillamme naisilla ole sisaria, joita 
he eivät ole enää tunteneet. Jos näin on, silloin menneiden sukupolvien ja meidän 
välillämme vallitsee salainen sopimus. Silloin meitä on odotettu maan päälle. 
Silloin meille on jokaisen meitä edeltäneen sukupolven tavoin annettu heikko 
messiaaninen kyky, jota menneisyydellä on oikeus vaatia”. ( ”Historian 
käsitteestä”, teesi II) Muoti, maapalloistuminen, globaalistuminen näyttäisivät 
tekevän ajankohtaiseksi juuri tämän horisontaalisen samanaikaisuuden, 
yhtäaikaisuuden kokemuksen (ja muistamisen), jonka taustalla on irtautuminen 
kronologisesta jatkuvuudesta (vertikaalisesta muistista), eräänlaisen 
kokemuksen elämästä tässä hetkessä, demonstratiivissa historian jatkumon 
ulkopuolella.  

Mitä saamme irti globaalistumisen määrittelystä sen sanojen merkitysten 
kautta? Suurin piirtein seuraavan määritelmän: Globaalistunut maailma on 
nyljetty nahkapallo täynnä ihmisiä, jotka elävät elegantissa tai hyvässä 
järjestyksessä samassa hetkessä, samalla  hetkellä. Onko se vastakkainen 
nylkemättömälle, ”muodottomalle”, eriaikaiselle, jollekin erityiselle, huonosti 
pukeutuneelle, tyylittömälle, paikalliselle ja juntille?  Sanaston perustalta 
voidaan vastata: eleganssi, hyvä järjestys näkyy, purkautuu esiin paikassa, 
hilkassa ja huivissa. 



”Mikä valtava ja voimakas kuluttuja on kansa, kun se ryhtyy toimeen”. Jules 
Michelet koki tämän voiman  1840–luvulla, kun puuvillan 
maailmanmarkkinahinta romahti ja Ranskan kansa muutti 
kulutustottumuksiaan ja esteettisiä tapojaan. ”Hinnat laskivat, turhaan; uusia 
hinnanlaskuja, aina siihen asti, että puuvillaa sai  parilla kolikolla…Tuona 
hetkenä tapahtui jotain odottamatonta. Tuo parilla kolikolla sai aikaan 
herätyksen. Miljoonat ostajat, köyhä kansa, joka ei aiemmin ollut kyennyt 
ostamaan, lähti liikkeelle”. Puuvilla parin kolikon hinta oli rahallinen ilmaus 
psykologiselle vallankumoukselle, jonka merkitys oli valtava.  Sillä hinnalla 
pariisittaret, jotka aiemmin olivat pukeutuneet joko mustaan tai siniseen ja 
varoivat pesemästä vaatteitaan pelätessään niiden rispaantuvan ja hajoavan, 
kykenivät ostamaan itselleen uusia vaatteita ja täyttämään metropolin 
bulevardit miljoonin värein: ”Nyt hänen miehensä, köyhä työläinen, pukee hänet 
päivän työn palkalla kukka-asuun” ja samalla koko kaupunki puhkeaa 
kukkaniityksi.1 

Se, missä määrin globaalistunut, hyvän järjestyksen maailma on talouden, 
ekonomian maailma, on kuitenkin edelleen avoin kysymys. 

Tarkastellaan lyhyesti sanan seutu käsitteellistä ympäristöä 

Seudulla (ja paljon käytetyllä alueellistumisella) ilmaistaan kaupungin (politiikan 
paikka) ja sitä ympäröivän maa-alueen tai maaseudun (talon pidon alue) välisen 
eron katoamista tai muuttumista epämääräiseksi. Nyt seutu ei tarkoita 
kuitenkaan avaraa, tyhjää tilaa, vaan paikkaa tai aluetta, johon ja jolle on 
tiivistynyt tai paakkuuntunut runsaasti erilaista toimintaa, kuten englannin 
industrial district, italian distretto industriale, suomen teollisuusalue. (Latinan 
distringere tarkoittaa erilleen vetämistä, keskiajan latinassa districtus tarkoitti  
feodaaliherran oikeudenkäytön aluetta.) Pääkaupunkiseutu tai teollisuusalueet 
ovat täynnä liikennettä, kommunikaatiota, alihankkijoita ja ”alakulttuureja”. Ne 
muodostavat tiiviin kudoksen, josta on vaikea erottaa yhtä erityistä keskustaa. 
Kyse ei ole enää rajaseudusta, joutomaasta, sodan runtelemasta maa-alueesta tai 
hoitamattomasta kesannosta. Tämä kaupungin ja maaseudun välisen eron 
katoaminen ja erilaisen toiminnan kasautuminen synnyttää se, mitä nykyään 
kutsutaan metropoliksi tai metropolin alueeksi.  

Metropoli on peräisin kreikan äitikaupunkia tarkoittavasta sanasta. Äiti, mater 
on synnyttäjä, akkadin watru, matru, mataru jne. ”ylisuuri”, paisunut, rajojensa 
yli kasvanut, mutta myös kohtu, uterus, watru. Kuten myös materia, substanssi, 
josta jokin on peräisin, olioiden alkuperä, puun runko, josta versot kasvavat. 
Kenties tekemisissä myös kypsän, maturus kanssa.  

Metropolissa ei nykyään ole kyse kylästä tai kaupungista, joka työntyy ulos 
ympäristöstä ja merkitsee runkona paikan tai toimii merkkinä, kirkontornina, 
jota kohden suunnistaa. Metropoli on poliksen, kaupungin vastakohta. eikä sen 
hallinnointiin ja ohjaukseen sovi poliksen, kaupungin, kylän piiristä tuleva 
välineistö. Eli: hyvästi Aristoteles ja politiikka! Pikemminkin metropoli latistaa ja 
                                                        
1 Jules Michelet, Le peuple, ss. 96-99, sit. Christian Marazzi E il denaro va, Bollati 
Boringhieri, Torino 1998, s. 35.  Kenties pesijättären ja pyykkärimuijien 
eroottinen teema ilmestyy tässä vaiheessa maalaustaiteeseen. 



hävittää kaikki erityiset maamerkit. Metropoli ei ole suurkaupunki, suureksi 
kasvanut kaupunki, eikä se enää nykyisessä muodossaan ole edes äitikaupunki 
(metropolis, mater polis), joka levittäisi kolonioitaan tai kloonejaan lapsinaan 
ympäristöönsä. Se on pikemminkin hahmoton, muodoton, ylirajojensa paisunut, 
mutta samalla elämää, elävää täynnä. 

Kyse on uudesta ja peruuttamattomasta todellisuudesta ihmisyhteisöjen 
historiassa: koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa ei ihmisiä, työtä, 
tuotantovoima ja valtaa ole kasattu kuten nykyisiin suuriin metropoleihin. 
Metropoli rakenne tekee vanhentuneiksi teoriat ensimmäisestä ja kolmannesta 
maailmasta, kehittyneistä maista ja kehitysmaista, keskustasta ja periferiasta, 
koska metropolin alue sulkee ne sisäänsä. Yhtälailla vanhentuneiksi se tekee 
utopiat ”glokaalista” kylästä tai ”kestävästä kehityksestä”. Metropolin tila ei ole 
rajallinen eikä sen kehitystä hallita ulkopuolelta.  

Metropoli, kuten Helsingin seutu, ei ole tarkasti rajattu alue, vaan kyse on 
pikemminkin kaupungin ja sen rationaalisen organisaation (kuten ruutukaava 
tai tarkka korttelijako) kriisistä ja kaupungin näkyvien jakojen, kuten 
keskusta/laitakaupunki, yksityinen/julkinen tila, kaupungistunut/maaseutu  - 
mutta myös työ/ei työ, tehdas/ei tuottava alue välisten jakojen hämärtymisestä. 

Tehdas on/oli suljettu tila kahdessa merkityksessä: ensinnäkin se oli määrättyyn 
paikkaan sijoitettu, kaupungista ja sen elämästä eristetty; toiseksi se oli paikka, 
jossa tuottava toiminta vastakohtana tuottamattomalle tapahtui ja jonne 
tuotanto, työ ja työläiset oli suljettu. Tehdasjärjestelmä heikentyy kun 
tuotannosta, varallisuuden luomisesta tulee verkottunut ja tietokykyjä käyttävä 
prosessi eikä enää määrättyyn paikkaan ja fyysisiin suorituksiin kiinnittynyt 
tuotantoprosessi.  

Metropolin epämääräisessä tilassa seudun tuottavuus on juuri sen 
rajattomuutta, sen kykyä levittäytyä tilaan, yhdistellä erilaisia elementtejä ja 
toimintoja. Sikäli kuin työstä ja tuotannosta on tullut erilaisten toisiinsa 
palautumattomien toimintojen verkko, taloudellisen arvon luomisesta 
tietoprosessi, varallisuus määrittyy informaation kiertona ja tietojen jakamisena, 
niin metropoli on tuotannon olennainen edellytys, koska sen rajattomassa tilassa 
erilaiset ja toisiinsa palautumattomat toiminnot voivat yhdistyä ja muodostaa 
uusia, yllätyksellisiä sommitelmia vailla suljettujen tilojen ja ennalta annettujen 
kaavojen  välitystä. Valta ja uudet kontrollin muodot toimivat metropolin 
avoimessa tilassa, sen perustalta: ne eivät enää pakota määrättyyn tilaan, vaan 
risteilevät eri tiloissa, läpäisten ja uurtaen niitä, liikettä ja liikkumista ohjaten.  

Metropoli tai seutu muodostaa globaalin tilan, jossa tiivistyvät tuotannon ja työn 
muodot, mutta myös uudet alistamisen ja kontrollin muodot.  Se on valtava 
toiminnan alas, jolla uudet yhteiskunnalliset kysymykset ja konfliktit tiivistyvät 
saariksi tai liukenevat näkymättömiin. Se on sija (situs, site, saitti), jossa vailla 
määrättyjä rajoja olevat voimat paikallistuvat, puhkeavat kukkaan, näkyvät 
hilkassa, kiertyvät huiviksi, hulmuavat hameina ja lakastuvat, kulkevat ohi ja 
hajaantuvat näkymättömiin.  

 



3. Mikä on raja? 

Nykysuomen sanakirjan mukaan raja on ”linja, joka jakaa maa tai vesialueita. 
Maastoon tai karttaan merkitty linja, joka erottaa kaksi aluetta toisistaan”. 

Ehkä Suomen kielessä sanan seutu yleistyminen kertoo jotain rajan modernin 
käsitteen ongelmallisuudesta. Rajan, krajn yksi merkitys on ”seutu”, kuten 
suomen sanassa rajaseutu. Rajoilta, takamailta, periferiasta, epämääräinen seutu 
on kuitenkin siirtynyt maaseudun kautta keskustaan, pääkaupunkiseudulle. 

Raja siis jakaa kahtia langan (linum = pellavalanka) avulla. Toki langan avulla 
ommellaan myös yhteen, eli raja yhdistää.  Sanakirjamääritelmässä näkyvä 
enemmän tai vähemmän suoran, halkaisevan tai läpäisevän viivan ajatus kuuluu 
vahvasti nykyiseen ajatukseen rajasta. Suoruuden ajatus liittyy läheisesti myös 
oikeuden sanastoon: saksan recht, englannin right, ranskan droit, italian diritto, 
juurena latinan rectum/recte ja directum, unohtamatta tietenkään suomen 
”rehtiä”. Tämä rajan merkitys on kuitenkin moderni. Se liittyy uuden ajan 
kansallisvaltioiden syntyyn ja valtioon sekä sen alueeseen sidotun modernin 
oikeuden (directum/direktio-oikeuden=rajanveto/viivanveto-oikeuden) 
syntyyn.  

Lyhyesti tästä modernista oikeuskäsityksestä voidaan sanoa seuraavaa (enkä aio 
vaivata teitä modernilla oikeusteorialla tämän pidempään): Thomas Hobbesin 
mukaan oikeus sisältyy valtioon ja valtio on toimivan oikeuden sisältö, oikeus 
taas valtion muoto. Oikeuden on oltava konkreettista, se kohdistuu määrätyssä 
tilassa  tai määrätyllä alueella (kansallisvaltio) eläviin ihmisiin. Vastaavasti 
Norberto Bobbio on puhunut modernin oikeuden valtiollisuudesta ja valtion 
oikeudellisuudesta (valio on aina oikeusvaltio, oikeudettomassa tilassa ei ole 
valtiota). Valtio ja sen rajat määrittelevät siis oikeuden toiminnan alan eikä 
oikeutta voi olla ilman rajoja, jotka asettavat sen toiminnan piirin ja antavat sille 
toimintakyvyn (En tässä yhteydessä lähde selvittämään tämän kyvyn merkitystä, 
kyvyn, joka esimerkiksi Hobbesilla on  jokaisen ihmisen luonnollinen kyky  ja 
luonnollinen oikeus selvitä hengissä tappamalla toisia, siis tappamiskyky, joka 
yhteiskuntasopimuksen kautta siirretään valtiolle ja näin syntyy tila konkreetille 
ja toimivalle oikeudelle). Tämä merkitsee kuitenkin sitä, että (kansallisvaltion) 
rajojen ulkopuolella ei modernin oikeusteorian perustajien mukaan ole oikeutta 
(suoria linjoja, rehtiyttä), eli niillä, joilla ei ole valtiota (kansalaisuutta),joita ei 
ole rajattu valtion sisään, ei ole oikeutta. He ovat rajojen ja oikeuden 
ulkopuolella. Kieroja, epäreiluja, teoreettisia, vailla määrättyä hahmoa, kenties 
myös ruokkoamattomia ja epähygieenisiä. Ja koska oikeus on rajattu valtioon, 
sillä on paikka ja toiminnan ala, joka ulottuu vain rajalle tai reunalle.2  

                                                        
2 Hannah Arendt ilmaisee tämän kirjassaan Imperialism seuraavasti: ”Käsitys 
ihmisoikeuksista, joka perustui oletukselle ihmisolennon olemassaolosta 
sellaisenaan, luhistui raunioiksi  heti kun sitä puolustavat huomasivat ensi 
kertaa olevansa vastatusten ihmisten kanssa, jotka olivat todella menettäneet 
kaikki määreensä ja suhteensa - lukuun ottamatta pelkkää tosiseikkaa, että he 
ovat inhimillisiä olentoja”. Eli kansallisvaltioiden järjestelmässä niin sanotut 
pyhät ja luovuttamattomat ihmisoikeudet näyttävät menettävän kaiken suojan 



Antiikin Rooman oikeuskäsitys ei perustunut suoran viivan ja ehdottoman 
abstraktin oikeuden käsitykselle, vaan pikemminkin eri kansojen tapojen ja 
oikeuskäsitysten kokoelmalle; se ei tuntenut abstraktia oikeutta eikä siksi 
myöskään oikeusfilosofiaa, joka voisi tarkastella yleispätevää kohdettaan 
sellaisenaan. Olisiko globaali oikeus siis jotakin sen kaltaista, paikallisten 
erilaisten jumalien ilmaantumista kaupunkeihimme ja sitä kautta kaupunkien 
(mutta myös politiikan)muutamista metropoleiksi, joista puuttuu yksi ja 
yhteinen jumala? 

Käsitys rajasta suorana ja abstraktin viivana, joka tylysti leikkaa kaksi aluetta 
erilleen toisistaan, on siis uusi. Vielä uuden ajan alussa rajat olivat epämääräisiä 
tai muodostuivat pikemminkin joukosta pisteitä, rajapyykkejä. Rajapyykkien. 
Pyykki, ruotsin pyk, tarkoittaa pientä kasaa, kuhmua, kuhilasta, esiin pistävää 
kohoumaa (paikka, pilkka!). Pikemmin kuin suorana viivana, raja kulki polkuna 
näiden pyykkien välillä. Esimerkiksi hämäläiset eränkävijät, pirkanmiehet, 
merkitsivät eränautinta-alueitaan puisella pirkalla, kapulalla, johon oli 
kaiverrettu tai kirjailtu kunkin omat tunnusmerkit. Niiden avulla pystyttiin 
tunnistamaan kuka alueella liikkui. Vastaavasti kreikan symbolon, joka tarkoittaa 
sananmukaisesti yhteen heitetty, lienee alun perin ollut yhdistäjä, katkaistu luu, 
jonka rosoiset reunat sopiessaan yhteen kertoivat yhteen kuulumisesta ja 
auttoivat tunnistamaan. Ne sisältävät lähes suunnattoman määrän tietoa, ovat 
ns. täynnä informaatiota eivätkä ne ole tyhjiä tiloja. Sekä pirkka että symboli 
rajamerkkeinä korostavat myös rajan yhdistävää tehtävää. Suoran linjan tai 
viivan sijaan raja on niissä mahdollisimman monipolvinen  ja ainutkertainen, tai 
pitäisikö sanoa, että niissä raja on konkreettinen ja ainutkertainen, kun taas 
moderni käsitys rajasta on abstrakti eikä konkreettinen, yleinen ja korvattavissa 
tai muunneltavissa oleva eikä ainutkertainen. (meandri/meandros, yhteys 
labyrinttiin ja yritykseen rakentaa kaupunki, joka ei ole selväpiirteisesti rajattu 
suhteessa alueeseen – tai ulkopuoleen – vaan ulkopuolinen kääntyy taivutusten, 
mutkien jne. kautta sisäpuoleksi ja päinvastoin (ks. esim. Gilles Deleuze, 
Difference et repetition, ja verbin plier merkitykset)) samalla labyrintti, mutkaiset 
käytävät puolustuskeinona, Minotauruksen villin ja rajattoman voiman 
kesyttäjänä ja tekniikkana, joka suuntaa voiman. Tai: metropoli sekoituksena, 
josta ei löydy selväpiirteisiä eroja, tarkkoja rajoja. Edellä mainittu roomalaisten 
suhtautuminen muihin uskontoihin, jota Machiavelli ylistää Discorsi-
teoksessaan. Olisiko labyrintti mallina rajattomalle oikeudelle, joka toimii 
aistimisen, tunnustelun, harkinnan ja viisauden avulla. Lat. jus ja keskiajan 
iustere, josta suomen ”justeerata”, sovitella paikoilleen. Ei katkomalla, vaan 
kokeilemalla). 

Suomen kielen sana raja on laina, jonka pohjana on venäjän kraj, ”reuna, syrjä, 
laita, metsä, loppu, seutu” (K. Häkkinen NSS VI, 253). Saksan Grenze ja ruotsin 
gräns lienevät samaa alkuperää. Sanaa raja käytetään kirjakielessä  1500-luvulta 
lähtien. Veijo Meri tuo etymologisessa sanakirjassaan esiin myös sanan raja 
toisen merkityksen: ränsistynyt, huonokuntoinen, kelvoton, kuten Raja-Jooseppi. 
Nämä tulevat esiin sellaisissa sanoissa kuin ”rajarikko”, ”kenkäraja” ja 
”rajasuutari”, kelvottomien korjaaja. Kyse on rajasta hahmottomana, 

                                                                                                                                                               
juuri sinä hetkenä, kun niitä ei enää ole mahdollista hahmottaa jonkun valtion 
kansalaisen oikeuksina. 



muodottomana, siivottomana. Tämä merkitys näyttäisi olevan yhteydessä 
venäjän krajn merkitykseen takamaana, metsänä. Latinan fores, ulkona ja esim. 
sen nykymuodot, kuten englannin forest tai italian foresta tarkoittavat metsää ja 
metsästä tuleviin, forestieri. Tässä merkityksessä raja on pikemminkin 
hahmoton, tuntematon kuin selkeäpiirteinen reuna, syrjä tai laita. Rajan 
merkitys on siis sananmukaisesti hämärä.  

Raja laitaa tai reunaa tarkoittavana korostuu englannin sanassa border. Italian 
bordatura, bordare tarkoittaa myös veneen laitaa, reunaa(Welcome aboard! Stig 
ombord!). Bordatura myös merkitsemistä, kirjailua (purjeen päärmäys?), 
purjeen levittämistä. Sanan border alkuperä on ranskan  sanassa bort/bord, joka 
tarkoittaa pöytää (kuten ruotsin bord), ”akselia”, kantta. Bort oli myös mökki, 
pöytä kylän perällä, lautamökki, lattiallinen mökki ja ”bordelli”( jolla ei siis ole 
tekemistä kreikan pornaiden, satamien liepeillä liikkuneiden prostituoitujen 
kanssa, nyt ollaan siisteissä sisätöissä  puhtaalla puulattialla). Täältä tuleva rajan 
abstrakti merkitys viittaa katettuun, erotettuun tilaan, kuten laivan kansi tai 
lautalattia tyhjänä tilana. Niin sana kuin sen merkitys ovat varsin uusia, 
keskiajalta peräisin olevia. 

On joitakin muita rajan sanoja, kuten latinan limes, jonka alkuperä on 
tuntematon. Se tarkoittaa kaupungin, kylän ympäristöä,  ympyröityä. Sitä lähellä 
näyttäisi olevan kynnystä tarkoittava limen, liminis, mutta yhteydestä ei ole 
varmuutta.  Lisäksi  latinan frons, frontis, joka tarkoittanee välitilaa, paljasta tilaa. 
Homeroksen Iliaassa puolueeton, ei kenenkään maa, siis raja oli tila, jossa 
ryöstösaalis jaettiin ja johon se pantiin keskelle, es to meson. Kyse oli maasta tai 
tilasta, joka ei ollut kenenkään omaa, kuulu kenellekään. Tästä ei kenenkään 
maasta muodostuu myöhemmin sitten yhteinen ja sen ympärille kehittyy 
kreikkalainen jakamisen poliittinen sanasto. 

Nykysuomen sanakirjan antama määritelmä rajasta on siis vähintäänkin 
puutteellinen. Se, mitä rajalla tarkoitetaan, tavat miten raja on tehty ja se, mitä 
raja tekee vaihtelevat. ”Oikea käsitys rajasta” ei liene muuta kuin tietyn 
aikakauden konventio, joka voi muuttua aikakaudesta toiseen. Mielestäni on 
vahvoja perusteluja sille, että elämme nykyään modernin abstraktin rajaviivan 
konvention murtumisen aikakautta, viivan (joka on aina näköharha, optinen 
illuusio) muuttumista pisteiksi, takamaiden ja sydänmaiden, periferian ja 
keskustan sekoittumista tai juovittumista, jonkinlaista sisäkkäisyyttä. Ehkä 
labyrintti palaa takaisin kuvana siitä, millaisia rajat ovat: käytäviä, juovia, vakoja, 
uurteita ”paikkojen” välillä. 

(Cormac McCarthyn kirja Matka toiseen maailmaan (The Crossing), joka on 
hänen Raja-trilogiansa yksi osa, kuvaa hyvin rajaseutuja silloin kun niitä 
tarkastellaan läheltä eikä etäältä, siis kun ei kyetä abstrahoimaan. Kirjassa on 
hieman vanhahtava ote, josta tulevat mieleen mytologiset kertomukset 
rajaseuduista, joilla koko todellisuus muuttaa luonnettaan, tai kertomukset 
”koillistuulen aukosta”, josta kaikki tuulet tulevat ja jonne ne katoavat: aukon 
reunalla asuu eukko pienessä mökissään ja kerää aukon seiniin sinkoutuneiden 
lintujen luita ja höyheniä hengen pitimikseen)  

Kysymys rajasta on monitahoinen: nykyään rajojen ylittäminen, niiden 
rikkominen ja kiistäminen on pikemminkin arkipäiväistä kuin poikkeuksellista 



on sitten kyse kansallisista rajoista (ja kansallisesta suvereniteetista, 
itsemääräämisoikeudesta), talouden rajoista (millä on taloudellista arvoa ja millä 
ei, mikä on tuottavaa ja mikä ei, kuka on työssä ja kuka työttömänä, mikä kuuluu 
tuotantoon ja mikä uusintamiseen) tai etiikasta (esimerkkinä vaikka kidutuksen 
hyväksyminen oikeusvaltiossa), sukupuolten välisistä rajoista tai ihmisen ja 
koneen rajoista. Moderni dikotominen kone, joka jakoi kaiken kahtia, puhdisti ja  
sysäsi ihmiset sijoiltaan, on hajoamassa, koska se ei kykene ottamaan enää 
haltuunsa ja ohjaamaan rajojen yli, ali ja läpi kulkevia liikkeitä. Globaali taisi olla 
”ennen” lokaalia. 

Tarkasti rajatusta paikasta, määrätystä tilasta, selkeästi jaksotetusta ajasta ja 
määrätyistä tehtävistä olemme siirtymässä rajattomalle pinnalle, ajan virtaan ja 
epämääräisiin tai jatkuvasti vaihteleviin tehtäviin. Tällä rajattomalla pinnalla 
erilaiset ajan pyörteet ja moninaisten tekojen sommitelmat, toisiinsa 
palautumattomat voimat vuoroin luovat pyörteitä, tiivistymiä, kasoja ja paikkoja, 
vuoroin taas hajottavat, sulattavat ja purkavat niitä. 

Olemassa olevien tai annettujen, ylittämättömien tai rikkomattomien  rajojen 
sijaan olisi ehkä syytä katsoa niihin voimiin jotka rajoittavat tai rikkovat rajoja, 
panevat ihmiset liikkeelle tai estävät heitä liikkumasta, kasaavat ihmisiä 
jonnekin ja potkivat pois jostain. Se  on mahdollista tarkastelemalla paikkojen, 
topoiden rakentumista sommitelmina tai paakkuina, tiivistyminä tai pisteinä eikä 
viivoina. Maailmaa olisi siis tarkasteltava mieluummin saaristona, jossa 
vedenpinnan vaihtelut ja veden kuluttava vaikutus muuttavat koko ajan 
maisemaa kuin kiinteänä maana.  Mikä on lähes sama kuin rajaseutuna.  

 

 

 


