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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Espoossa sijaitsee kauppakeskus Iso Omena, jonne tullaan ostamaan tavaroita, mutta käyttämään myös talon muita palveluita (kaupungin ja
seurakunnan tilat) ja viettämään aikaa. Tämän lisäksi Isossa Omenassa on ihmisiä, jotka ovat valinneet kauppakeskuksen kodikseen ja asuvat
näin ollen tämän kulutuksen ja huvituksen keskellä. Asunto-osakeyhtiö Omenakoto on kiinteä osa kaupparakennusta, joten liikkuminen kodin ja
kauppojen välillä tapahtuu sisätilojen kautta ja on näin ollen helppoa. Asunto-osakeyhtiön rakennuttaja Asuntosäätiö kohdisti markkinointia
aluksi senioreille, tänä päivänä asukkaina on kaiken ikäisiä.
Tässä tutkielmassa tutkitaan kauppakeskuksen yhteydessä olevan asunto-osakeyhtiö Omenakodon asukkaita. Tutkimus rajoittuu siis tutkimaan
vain näitä kauppakeskuksessa kiinteästi olevien huoneistojen asukkaita sen sijaan, että tutkimuskohteena olisi myös kauppakeskuksen ympärillä
olevien asukkaiden tutkiminen. Tutkimuskysymyksinä ovat keitä Omenakodossa asuu, miksi he ovat sinne muuttaneet ja millaista asuminen
kauppakeskuksessa on.
Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisin ja kvantitatiivisin ottein. Kvalitatiivista osuutta ovat rakennuttajan kanssa käydyt haastattelut tutkimuksen
taustoja selvitettäessä. Pääpaino on ollut asukkaille tehdyssä kyselyssä, jonka analysoinnissa on käytetty SPSS –tilasto-ohjelmaa
ristiintaulukoiden ja frekvenssien saamiseksi.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu ensinnäkin asumiseen liittyvistä näkökulmista, kuten hyvästä asumisesta ja vanhusasumisesta.
Toinen lähtökohta on elämäntyyli, urbaani elämäntyyli ja elämän tyylittäminen. Kolmanneksi on lähiöihin ja niiden erilaistumiseen liittyvät
teoriat ja viimeiseksi kauppakeskuksiin liittyvät näkemykset.
Tutkimuksesta käy ilmi, että Omenakodossa asuu hyvin monenikäisiä ihmisiä. Asukkaista suurin osa on asunut ennestään Espoossa ja
kerrostalossa. Palveluiden läheisyys on iästä riippumatta ollut tärkein muuttosyy. Asukkaat käyttävät kauppakeskuksen palveluita
päivittäistavaroiden osalta erittäin paljon, mutta myös muiden palveluiden osalta. Asunto-osakeyhtiön sauna- ja uima-allastiloja käytetään paljon,
muiden yhteisten tilojen käyttö on vähäistä.
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