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harvardin professori edward Glaeser on tä-
män hetken näkyvin kaupunkitaloustieteen 
tutkija. Triumph of the City tarjoilee hänen kes-
keiset oppinsa suurelle yleisölle helposti sula-
tettavassa muodossa. tuloksena on ylistys kau-
pungeille – ”lajimme suurimmalle keksinnölle” 
– ja kritiikki niitä koskevalle päätöksenteolle.

Glaeserin ajattelun perusta on yksinkertai-
nen spatiaalisen tasapainon malli. jos ihmiset 
päättävät asua tietyssä paikassa, sen täytyy tar-
jota heille jotain hyvää. tämä hyvä voi saada 
monia muotoja. detroit on ehkä kamala kau-
punki, mutta siellä on halpa asua. manhattanil-
la asunnot ovat kalliita, mutta palkat korkeita. 
honolulussa hinnat ovat korkeita ja palkat 
matalia, mutta ilmasto ja luonto sitäkin hie-
nompia. jos palkat honolulussa nousisivat, 
sinne muuttaisi enemmän ihmisiä, jolloin hin-
nat nousisivat tai kaupungista tulisi vähemmän 
viihtyisä. tämä jatkuisi, kunnes muuttoliike 
tyrehtyisi. tasapainossa kukaan ei hyödy muut-
tamisesta – muuten he muuttaisivat. 

käytännössä muuttamiseen liittyy kaiken-
laisia kustannuksia ja tasapainoon siirtyminen 
voi viedä niin kauan, ettei perille koskaan pääs-

tä. tästä huolimatta tällaisen mallin läpi katso-
minen auttaa näkemään selvemmin. 

esimerkiksi kaupunkien köyhimmissä naa-
purustoissa asuvia ihmisiä pyritään joskus aut-
tamaan rakentamalla alueelle kauniita raken-
nuksia, puistoja tai muuta mukavaa. asukkai-
den ensisijainen ongelma ei kuitenkaan ole 
kolkko katukuva vaan rahan puute. juuri siksi 
he ovat muuttaneet alueelle, jossa vuokrat ovat 
matalia. jos naapurustosta nyt onnistutaan te-
kemään viihtyisämpi, yhä useampi haluaa asua 
siellä, jolloin vuokrat nousevat ja köyhimmät 
asukkaat joutuvat muuttamaan muualle. naa-
purustosta tulee toki vauraampi, mutta alkupe-
räisille asukkaille tästä on vain haittaa.

Yksi kirjan teemoista on juuri päätöksente-
kijöiden taipumus sekoittaa kaupunkien fyysi-
set rakenteet ja niitä käyttävät ihmiset. hurri-
kaani katariinan tuhottua suuria osia new 
orleansista syntyi voimakas halu auttaa sen 
asukkaita. niinpä presidentti George W. Bush 
ilmoitti liittovaltion huolehtivan siitä, että tämä 
mahtava kaupunki nousee jälleen. ansiokkaas-
ta musiikkiperinteestään huolimatta new or-
leans ei kuitenkaan ollut mitenkään mahtava 
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paikka. Päinvastoin, sen asukkaat olivat äänes-
täneet jaloillaan jo vuosikymmeniä ja muutta-
neet pois väkivaltaisesta ja köyhästä kaupungis-
ta.

Glaeser kysyy, oliko suunnitelma käyttää 
200 miljardia dollaria kaupungin jälleenraken-
tamiseen todella tehokkain tapa auttaa new 
orleansilaisia. Vai olisiko järkevämpää auttaa 
heitä siirtymään paremmille työmarkkinoille ja 
kouluttamaan itsensä ja lapsensa paremmin? 
jälkimmäisessä vaihtoehdossa new orleansin 
uudelleenrakentamiseksi kaavaillulla budjetilla 
olisi nimittäin voitu tukea jokaista alueen asu-
kasta suoraan 200 000 dollarilla.

jos julkisella rahalla toisinaan rakennetaan 
järjettömiin paikkoihin, useammin politiikka 
estää rakentamisen alueilla, joiden tulisi kas-
vaa. esimerkiksi kalifornian rannikolla kaavoi-
tuspolitiikka estää tiiviin rakentamisen, ja ra-
joitteita perusteellaan usein halulla suojella 
ympäristöä. tuloksena on kuitenkin ympäris-
tön kannalta huonoin mahdollinen vaihtoehto. 
tarjonnan rajoittaminen nostaa hintoja, joten 
moni jättää muuttamatta alueelle, jossa lämmi-
tykseen ja ilmastointiin ei tarvitse käyttää juu-
rikaan energiaa. sen sijaan, että ihmiset houku-
teltaisiin asumaan tiiviisti, liikkumaan jalan ja 
käyttämään maailman energiatehokkainta kul-
kuneuvoa (hissiä), kaavoituspäätöksillä heidät 
työnnetään esikaupunkeihin, joissa jokainen 
kauppareissu tehdään katumaasturilla.1 

Glaeserin huomio on itsestään selvä, mutta 
monelle aktivistille ja kaupunkisuunnittelijalle 
se kuitenkin tuntuu olevan uutinen: jos ihmiset 
hinnoitellaan ulos jostakin paikasta, he mene-

vät muualle. Viimeisen parin vuosikymmenen 
aikana he ovat Yhdysvalloissa menneet ennen 
kaikkea atlantan ja Pheonixin kaltaisiin kau-
punkeihin, jotka rakentuvat auton, ilmastoin-
nin ja sallivan kaavoituksen varaan. 

miksi ihmiset ja yritykset sitten päättävät 
niin usein sijoittua samaan paikkaan?  Yritys-
ten kohdalla vastaus on yksinkertainen. Pii-
laakson korkeiden palkkojen täytyy heijastaa 
Piilaakson korkeaa tuottavuutta. muuten yri-
tykset muuttaisivat pois tai tekisivät konkurs-
sin. 

alfred marshall (1890) selitti läheisyyden ja 
tuottavuuden välistä yhteyttä tavaroiden, ih-
misten ja ideoiden sujuvalla liikkuvuudella. 
Glaeser keskittyy ideoihin. hänelle modernit 
kaupungit ovat ennen kaikkea paikkoja, joiden 
tiiviys mahdollistaa luovien ja älykkäiden ih-
misten kanssakäymisen, mikä tekee heistä vie-
läkin luovempia ja älykkäämpiä. tuloksena on 
innovaatioita, jotka hyödyttävät koko maail-
maa. Filosofien kiistely antiikin ateenassa 
muokkaa yhä ajatteluamme ja sama prosessi 
jatkuu nyt Bangaloren yrityksissä, Bostonin yli-
opistoissa ja Lontoon kaduilla. 

tämä on innostava tarina, mutta sen ylen-
palttinen korostaminen on myös Triumph of 
the Cityn suurin heikkous. innovaatiot ovat 
varmasti tärkeä osa monen, mutta ei kaikkien, 
kaupungin menestystä. toistaiseksi tiedämme 
melko vähän kaupunkien tuottavuutta nostavi-
en mekanismien suhteellisesta merkityksestä. 
Glaeserin oma työ itse asiassa viittaa siihen, 
että välituotteiden ja ihmisten helppo liikkumi-
nen selittävät vähintään yhtä paljon yritysten 
halukkuutta sijoittua lähelle toisiaan kuin ”il-
massa leijuvat ideat” (ellison, Glaeser ja kerr 
2010). 

nämä tulokset ovat kuitenkin jääneet suu-
relta osin Triumph of the Cityn ulkopuolelle. 

1  Haja-asutusta ei voi perustella myöskään lajien suojelemi-
sella. Tätäkin tavoitetta palvelisi paljon paremmin ihmisten 
sijoittaminen tiiviisiin kaupunkeihin ja suurten luonnonalu-
eiden jättäminen koskemattomaksi.
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Glaeser kirjoittaa ikään kuin kaupunkien pe-
rustuminen ensisijaisesti ideoiden tuottamiseen 
olisi empiirinen fakta eikä kiinnostava hypotee-
si. jos kirjalla on vaikutusta päätöksentekoon 
– ja olisi hienoa jos sillä olisi – vaarana on, että 
se kannustaa sellaisiakin kaupunkeja erikoistu-
maan ideointiin, joiden suhteellinen etu perus-
tuu muihin tekijöihin.

korkea tuottavuus tai pikemminkin sen 
mahdollistamat korkeat palkat selittävät var-
masti osin myös ihmisten halukkuutta asua 
kaupungeissa. Glaeser painottaa myös kaupun-
kilaiselämän jännittävyyttä. aikaisemmin kau-
pungit olivat usein liiankin jännittäviä, minkä 
takia etenkin amerikkalaiset yleensä asuivat 
mieluummin esikaupungeissa. Viimeisen parin 
vuosikymmenen aikana tilanne on kuitenkin 
muuttunut ja new Yorkin kaltaisten kaupun-
kien keskustoista on tullut paikkoja, joissa 
maailman rikkaimmat ihmiset haluavat asua ja 
kuluttaa.

samoissa kaupungeissa on kuitenkin myös 
naapurustoja, joiden asukkaat elävät järkyttä-

vässä köyhyydessä. tämä ei tarkoita, että kau-
pungit aiheuttaisivat köyhyyttä. Päinvastoin 
kaupungit vetävät puoleensa köyhiä, koska ne 
tarjoavat heille jotain parempaa kuin maaseutu. 
Glaeserin mukaan meidän tulisikin slummien 
sijasta olla huolissamme kaupungeista, joiden 
hintataso estää köyhiä hyödyntämästä niiden 
tarjoamia mahdollisuuksia parantaa asemaansa.

kyvyt ja mieltymykset vaihtelevat, eikä kaik-
kien kannata muuttaa kaupunkiin. Glaeser ei 
arvostelekaan ihmisten halua asua väljästi. sen 
sijaan kritiikki kohdistuu haja-asutusta subven-
toivaan vero-, liikenne- ja koulutuspolitiikkaan. 
niiden luomat yllykkeet ovat saaneet jopa hä-
net itsensä muuttamaan esikaupunkiin. □
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