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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielma käsittelee Helsingin ympäristöön (nykyiselle pääkaupunkiseudulle) 1900-luvun alkupuolella syntyneissä työläisesikaupungeissa
esiintynyttä paikallisyhteisöllisyyttä sekä tämän yhteisöllisyyden häviämistä vuosisadan toisella puoliskolla. Esikaupunkien arkielämään
kohdistuvan tarkastelun kautta tutkielmassa pyritään ymmärtämään muutosta, jossa työläisesikaupungit muuttuivat maalaiskylämäisistä
paikallisyhteisöistä nykyaikaisiksi omakoti- ja kerrostalolähiöiksi, joille on ominaista elämäntavan privatisoituneisuus ja
paikallisyhteisöllisyyden vähäisyys. Tarkastelun kohteena olevia esikaupunkeja ovat 1900-luvun alussa pääradan varrelle Helsingin
maalaiskuntaan syntyneet esikaupungit (kuten Malmi, Tapanila ja Pakinkylä) sekä eräät 1930-luvun lopulla ja 1940-50 -luvuilla Helsingin
ympäristöön syntyneet esikaupungit.
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten työväestön yhteisöllisen elämäntavan muuttuminen privatisoituneeksi suurkaupunkielämäntavaksi
tapahtui paikallisella tasolla esikaupunkiympäristössä ja miten tämä muutos liittyi toisen maailmansodan jälkeisen yhteiskunnallisen muutoksen,
työväestön vaurastumisen sekä modernien palvelujärjestelmien ja teknologian kehityksen muodostamaan historialliseen kontekstiin. Tätä
ongelmaa ratkotaan tutkimalla sitä, millaista työväestön arkielämä oli 1900-luvun alkupuolen työläisesikaupungeissa, mikä teki siitä yhteisöllistä
ja mikä yhteisöllisyyden hävitti toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Tutkielman näkökulma on sekä sosiologinen, historiallinen että
mikrohistoriallinen. Kuvaa työläisesikaupunkien yhteisöllisen elämäntavan kehittymisestä on rakennettu käyttäen esikaupunkeja arkielämän
tasolla kuvaavia julkaistuja lähteitä sekä näitä täydentävää yhteiskunnallista kehitystä koskevaa tutkimusta ja kirjallisuutta.
Työläisesikaupungeissa 1900-luvun alkupuolella esiintynyt paikallisyhteisöllisyys oli yhteydessä siihen, että esikaupungit olivat suhteellisen
omillaan toimeen tulleita kokonaisuuksia, joissa asukkaat tuottivat paikallisesti monia elämänsä perusedellytyksistä. Lisäksi köyhyys ja
turvautuminen paikalliseen vaihtoon sitoivat asukkaita asuinalueen suppeaan elinpiiriin. 1950-luvulta lähtien työväestön vaurastuminen ja sen
näköalojen avartuminen hävittivät asukkaiden kiinnostuksen suppeita paikallisia ympyröitä kohtaan, nykyaikaisten palvelujärjestelmien
poistaessa tarpeen paikalliselle kanssakäymiselle ja yhteistyölle. Työläisesikaupungeista tuli lähiöitä, joissa modernin
hyvinvointivaltion/kulutusyhteiskunnan täysivaltaisen kansalaisuuden omaava työväestö elää privatisoitunutta suurkaupunkielämää modernin
teknologian ja palvelujärjestelmien varassa.
Tutkielmassa käytettyihin lähteisiin kuuluu Helsingin seudun esikaupunkien menneisyyttä paikallisen arkielämän tasolla kuvaavia lähteitä
(esikaupunkien historiikkeja, tutkimuksia, artikkeleina julkaistuja asukkaiden muistelmia ja haastatteluita), Helsingin seudun esikaupunkeja
kaupunkikehityksen näkökulmasta käsitteleviä lähteitä (esim. Harvia 1936 ja Litzen & Vuori 1997) sekä yleisempää 1900-luvun
yhteiskunnallista kehitystä käsitteleviä lähteitä (esim. Hankonen 1994 ja Parikka 1987). Teoreettisempaa kirjallisuutta edustavat Bendix (1977)
sekä Elias (1974).
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