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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa selvitetään, miten kaupunkia konstruoidaan journalismissa. Työssä pyritään hyödyntämään kulttuurimaantieteellistä teoriaa;
erityisesti humanistisen ja kulttuurisen maantieteen käsitteitä journalismin tutkimuksessa. Tutkimuksessa kysytään, miten tilaa ja paikkaa
tuotetaan kaupunkia käsittelevässä tekstissä ja hahmotetaan kaupungin tuottamisen tekstuaalisia keinoja. Maantieteen ja kaupunkitutkimuksen
puolelta tärkeimpiä lähteitä ovat mm. Sirpa Tanin, Anne Virtasen, Topi-Antti Äikäksen ja Jouni Häklin tutkimukset.
Työtä taustoitetaan tarkastelemalla spatiaalisen tutkimusotteen ilmenemistä yhteiskuntatieteellisessä ja viestintäteoreettisessa ajattelussa viime
vuosikymmeninä. Tila/paikka -keskustelussa on palattu 1980-luvun paikattomuutta korostaneiden teorioiden jälkeen (esim. Meyrowitz,
Anderson) tilan merkityksen huomioimiseen. Yhteiskuntatieteet ja spatiaalisuus kohtaavat erityisesti luonteeltaan poikkitieteellisessä
kaupunkitutkimuksessa.
Journalismin tutkimuksen kentässä tutkimus edustaa laadullista tekstianalyysiä. Tutkimuksen taustana on konstruktivistinen näkemys
todellisuudesta sosiaalisesti rakentuneena ja kielellisesti merkityksellistettynä. Sanomalehti voidaan nähdään symbolisena tilana, joka esittää
alueen diskursiivista maisemaa. Tärkeimpiä journalismin tutkimuksen lähteitä ovat etenkin Esa Väliverrosen, Inka Moringin ja Ekecrantz &
Olssonin julkaisut.
Tutkimusaineistona ovat Helsingin Sanomissa kesällä 1952 julkaistut human interest -tyyppiset artikkelit, joissa käsitellään kaupunkia ja
kaupunkitilaa. Lisäksi tutkimusta varten on luettu taustaksi myös muita ajanjakson lehtiä. Aineistoa analysoidaan laadullisten menetelmien;
metafora-analyysin ja kriittisen diskurssianalyysin avulla. Tärkeimpänä metaforatutkimuksen lähteenä on Lakoffin ja Johnsonin kognitiivinen
metaforateoria, jossa nähdään ajattelun rakenteiden olevan itsessään metaforisia. Työssä sovelletaan Norman Fairclough'n kriittisen
diskurssianalyysin näkökulmaa tekstin analyysiin kysymällä, miten kaupunkia esitetään, millaisia subjektipositioita kaupungissa toimijoille
annetaan ja millaisia ovat toimijoiden väliset suhteet.
Tärkeimpänä tuloksena esitetään, että kaupunkia konstruoidaan aineistossa kolmen kehyksen sisällä. Kehykset nimetään 'metropoliksi',
'lintukodoksi' ja 'seikkailuksi.' Tilaa ja paikkaa tuotetaan kehyksissä eri tavoin. Metropolin kehyksessä korostuu erityisesti relatiivinen tila.
Helsinkiä metaforisoidaan kansainvälisenä suurkaupunkina. Lintukodon kehys rakentaa paikallista identiteettiä kotiseutuhengen avulla ja ohjaa
kokemaan Helsingin topofilisesti. Vieraita ilmiöitä kuten ulkomaalaisia käsitellään metaforan avulla. Seikkailun kehyksessä tuotetaan spatiaalista
transsendenssiä.
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