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1. Johdanto

 1.1 Mediatekstit, mielikuvat ja sosiaalinen mielikuvitus

Tutkin pro gradu –työssäni Vantaan Myyrmäen kaupunginosan julkisuuskuvaa.

Julkisuuskuvaa analysoin mediatekstien, erityisesti lehtiuutisoinnin ja sen tuottamien

mielikuvien pohjalta. Mielikuvia tuotetaan kulttuurisessa kontekstissa sosiaalisesti

jaettujen käytäntöjen pohjalta, jolloin tutkimukseni laajemman kaaren muodostaa

kysymys siitä, miten ja millaisin diskurssein Myyrmäki konstruoidaan lehtiteksteissä.

Tutkimusaineistona empiria-osassa ovat Helsingin Sanomien Myyrmäkeä koskevat

tekstit vuosilta 2004-2008 sekä 2014-2018. Tekstien analyysimenetelmänä on

aineiston teemoittaisen erittelyn pohjalta tapahtuva diskurssianalyysi. Tutkimuksen

laajempana viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktivismi.

Analysoin gradussani mediatekstejä, mielikuvia ja sosiaalista mielikuvitusta

käsittelevien teorioiden ja käsitteiden valossa. Peilaan sosiaalisen mielikuvituksen

käsitettä myös käsityksiin yhteisöllisyydestä. Jatkuvasti muuttuvassa notkeassa

toimintaympäristössä yhteiskunnan eri toimijat ovat myös ladanneet yhteisöllisyydelle

valtavasti odotuksia (vrt. Bauman 2001).

Tässä kontekstissa tulee relevantiksi samalla se, mihin käsitykset yhteisöistä

jälkimodernissa, monikulttuurisessa urbaanissa kaupunkitilassa muotoutuvat ja

millaiselle pohjalle kollektiivinen mielikuvitus rakentuu. Kaupungin ja sen eri

sidosryhmien toiminta näkyy myös mediajulkisuudessa ja kertoo osaltaan esimerkiksi

kaupunki-infrastruktuurin toimivuudesta, sosiaalisesti jaetuista ongelmista tai yhteisön

kipupisteistä.

Ajatukset kollektiivisesta, sosiaalisesta mielikuvituksesta (social imaginary) modernien

ja jälkimodernien yhteiskuntien rakentajina tarjoavat tutkimukselleni teoriapohjan.

Teoriaosuus nojaa erityisesti Charles Taylorin näkemyksiin sosiaalisesta

mielikuvituksesta, joka myös operoi identiteettien kautta. Taylor myös näkee, että

modernit yhteiskunnat tuottavat itse oman mielikuvituksensa (Taylor 2002).
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Tutkielmani teoria nojautuu vahvimmin sosiaaliseen mielikuvitukseen, sekä

kaupunkien mainetta koskeviin teorioihin. Niiden ohella teoriat yhteisöllisyydestä, sekä

kaupunkitutkimukselliset näkökulmat ovat lähestymistapani kannalta relevantteja.

Analyysissa tukeudutaan tutkimuksiin mielikuvien muodostumisesta sekä imagosta

osana julkisuuskuvaa ja kaupunkimaineen rakennusta. Kaupunkimaineen voi nähdä

muodostuvan imagon ja aineellisten rakenteiden yhteenliittymänä, jossa kulttuuriset

merkitykset ovat merkittävässä osassa (Äikäs 2001). Myyrmäen kaupunginosa on

rakennettu pääosin 1970-luvulla ja se edustaa melko tyypillistä esimerkkiä tuon

aikakauden lähiöstä. 2010-luvulla Myyrmäen 70-luvulle jääneeseen imagoon on

herätty ja Myyrmäen alueen kehittämiseen panostetaan sekä viestinällisesti että

kaupunkisuunnittelun keinoin.

Konkreettiset materiaaliset muutokset, kuten täydennysrakentaminen, sekä

aineellinen ympäristö, ovat myös osa imagoa ja sellaisena yksi imagoresurssi. Tätä

kautta mielenkiintoni kohdistuu siihen, miten kaupunginosan uuden imagon

tuottaminen näkyy HS:n uutisoinnissa. Oleellista myös on, kenen ehdoilla kaupunkia

kehitetään, ketkä ja millaiset asiat pääsevät osalliseksi kehittämistoimenpiteitä tai ovat

luonnollistuneet osaksi mediatekstejä sekä sosiaalisesti jaettuja diskursseja.

Kun kyseessä on kaupunginosa, Vantaan kaupungin maine vaikuttaa myös mielikuviin

kaupunginosasta. Usein kaupunginosaa parantamalla pyritään lisäämään samalla myös

koko kaupungin kokonaisvetovoimaa (Aula, Vehkalahti & Äikäs 2007, 15). Tutkielman

tarkoitus ei ole ottaa osaa aluemarkkinoinnin mahdollisuuksia luotaavaan ja luottavaan

keskusteluun, vaan tuoda enemmänkin yhteiskunnallista näkökulmaa alueiden

imagonrakennusta koskevaan keskusteluun.

Tutkimuskysymykset

1. Millaista Myyrmäen mediajulkisuus on HS: n vuosien 2004-2008 ja 2014-2018

tekstien perusteella?

2. Miten ja millaisten diskurssien kautta mielikuvia Myyrmäestä ja myyrmäkeläisistä

tuotetaan HS:ssa?
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3. Näkyvätkö alueen imagonrakennus ja yhteisöllisyys lehtiteksteissä sekä millaisia

kamppailuja teksteistä nousee?

Tutkimuksessani siis analysoin teorioihin maineesta ja sosiaalisesta mielikuvituksesta

nojautuen, millaisia mielikuvia Myyrmäestä mediatekstit tuottavat ja millaisena

Myyrmäki ja myyrmäkeläiset niiden perusteella näyttäytyvät. Käsitteet, joiden kautta

mediajulkisuutta ja mediatekstejä erityisesti analysoin ovat diskurssi, representaatio, ja

identiteetin rakentuminen. Näkökulminani on erityisesti mielikuvien syntyminen,

imagon rakentaminen, paikallisen identiteetin tuottaminen sekä yhteisöllisyys.

Fokus on Myyrmäen kaupunginosan mediavälitteisen julkisuuskuvan tutkimisessa sekä

mielikuvissa ja niiden tuottamisen eri diskursseissa. Tutkimuksen empiria-osuudessa

keskityn Myyrmäkeä koskevien mediasisältöjen tarkempaan analyysiin

diskurssianalyysin keinoin. Mediateksteinä käsittelen erilaisia tekstilajeja, kuten

uutisia, kolumneja, pakinoita sekä mielipidekirjoituksia.

Mediajulkisuus on julkisen kuvan yksi osa-alue. Tämän tutkimuksen puitteissa ei ole

mahdollista saada suurennuslasin alle kuin viipale alueen valtakunnallisesti nauttimaa

mediajulkisuutta Helsingin Sanomissa. Tutkimus kohdistuu vain Myyrmäkeen liittyviin

lehtikirjoituksiin, eikä se käsittele koko Myyrmäen suuralueeseen kohdistuvaa

lehtijulkisuutta. Myyrmäen julkisuuskuvaa asukaslehtien kautta tässä tutkielmassa ei

lähestytä. Sidosryhmien ennakkokäsityksiä tai tekstien vastaanottoa, asenteita tai

arvoja ei tämän tutkielman puitteissa ole myöskään mahdollista tutkia, vaikka ne

tutkimuskohteina olisivat vähintään yhtä mielenkiintoisia ja täydentäisivät

kokonaisnäkemystä julkisuuskuvasta.

1.2 Aihevalinnan motivointi

Kaupunginosan mediajulkisuutta pitää mielestäni tutkia, sillä se on julkisuuskuvan

muodostumisen osa-alue, johon yhteisöt, organisaatiot tai markkinointiviestintä voivat

vaikuttaa vain rajallisesti (Karvonen 2000). Sekundäärilähteiden, kuten uutisoinnin ja

erilaisten tutkimusten kautta välittyvät mielikuvat, vaikuttavat kuitenkin osaltaan paitsi

alueen kokonaismaineen muodostumiseen myös siihen, miten asuinalueen asukkaat
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näkevät oman asuinpaikkansa. Mediavälitteisellä uutisoinnilla ja sen laadulla on

vaikutuksensa asukkaisiin myös sen kautta, mitä he uskovat muiden ajattelevan

omasta asuinpaikastaan. Tällä viitataan usein kaupunginosan koettuun maineeseen.

(esim. Permentier et al. 2009, 2162.)

Tietoisten paikkamielikuvien kehittämisprojektien kautta alueesta pyritään usein

tekemään houkuttelevampi investoijien ja asukkaiden silmissä (esim. Tani 2005).

Vantaan kaupunkisuunnittelu on vuonna 2018 visioinut yhdessä Tilapioneerien

(Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen laitos) kanssa projektisuunnitelmia

visionaan Myyrmäki vuonna 2030. Projektin tarkoituksena on tuottaa

toteuttamiskelpoisia konsepteja, jotka huomioivat erityisesti alueen tulevaisuuden

haasteet. Osana tämän projektin toimenpiteitä on mietitty myös kaupunginosan

imagollista kehittämistä. Myyrmäen tarinaa on mietitty erityisesti potentiaalisen

alueelle muuttavan tarpeista käsin tavalla, joka antaa yhteisöllisyydelle erilaisia

mielikuviin perustuvia merkityksiä (ks. Tilapioneerit ja Vantaan kaupunki 2018).

Olen itse asunut Myyrmäen suuralueella tätä vuonna 2019 kirjoittaessani kuutisen

vuotta. Tuona aikana olen selvästi havainnut erityisesti Myyrmäki-liikkeen toimien

vaikutukset omassa asuinympäristössä ja ilahtunut huomatessani myös median

panneen merkille kaupunkiliikkeen aktivoitumisen. En kuitenkaan osaa sanoa, onko

sillä ollut vaikutusta median tuottamiin mielikuviin Myyrmäestä, tai mitä ylipäätään

ovat ne mielikuvat, jotka meille jo ovat niin itsestään selviä, ettei niitten pohtimiselle

useinkaan ole edes tarvetta.

Tämän tutkimuksen havaintojen kautta tuon perustellun näkemyksen yhden Suomen

päämedian tuottamista Myyrmäkeä koskevista mielikuvista. Mielikuviin pääsen käsiksi

avaamalla ja analysoimalla mediatekstejä sekä kulttuurisia konteksteja, joissa

mielikuvat rakentuvat eri diskursiivisten käytäntöjen kautta. Diskurssit ohjaavat

merkityksenantoa, sekä millaisista asioista yhteisössä ja yhteiskunnassa laajemmin

puhutaan. Merkityksen muodostumiseen vaikuttavaa myös vahvasti, miten ja

millaisesta asemasta käsin teksti tai puhe tuotetaan.

Viranomaistahon lainaaminen uutistekstissä edustaa luotettavuutta, kun taas

esimerkiksi yksityishenkilö ja hänen tarinansa ovat kokemuksellisena tiedonlähteinä
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arvokkaita (Fairclough 2003, 98; 1997, 58). Systemaattisella uutisten analysoinnilla on

mahdollista saada myös vastauksia kysymyksiin, kuka Myyrmäkeä ja myyrmäkeläisiä

julkisuudessa edustaa, sekä millaisten yhteiskunnallisesti tai sosiaalisesti

muotoutuneiden diskurssien kautta se tapahtuu.

Media tai mediajulkisuus ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen saareke, vaan

erottamaton osa todellisuuttamme. Sanonta on melko tuttu, mutta erittäin

käyttökelpoinen juuri tutkimuksen subjektiivisen positioinnin lähtökohdasta.

Tiedostan, että erityisesti alueella asuminen vaikuttaa myös siihen, miten tutkitut

näkökulmat kielen kautta konstruoituvat, ja millaisena todellisuus itselleni siinä

kontekstissa näyttäytyy. Näen kuitenkin analyysin spekulatiivisen luonteen antavan

mahdollisuuden aineiston ja kontekstin liittämiseen niin, että tulkinnassa on

mahdollista käyttää myös omaa kulttuurista pääomaa (vrt. Valtonen 1998, 100).

Myyrmäki fyysisenä, sosiaalisena tai mentaalisena paikkana näyttäytyy erilaisena

riippuen siitä, mistä lähtökohdista ja asemasta käsin sitä tarkastelee. Lehtitekstien

kohteen ja joidenkin kontekstien tunteminen saattavat toisaalta avata paremman

pääsyn myös sosiaalisesti jaettuihin yhteisöllisiin mielikuviin ja –kuvitukseen. Koska

mediatekstit tuottavat todellisuutta ja ovat sosiaalisia käytäntöjä jo sinällään,

mediajulkisuus on lähinnä tutkimuksellinen apuneuvo ja määritelmä, ei sinällään

erotettavissa oleva oma ”todellisuuden lajinsa”. Tässä kohtaa olen myös itse osa sitä

todellisuutta.

Käsittelen Myyrmäestä kertovia narratiiveja tutkielmassani kontekstuaalisina

aineistoina. Kertomukset eli narratiivit Myyrmäestä ja myyrmäkeläisistä ovat

moninaisia, tässä niistä yksi: ”Se lähtee muistoista, etenee elämän hankaliin asioihin ja

jatkaa rakkauden ja perhe-elämän kautta pohdintaan. Lopussa jengi puhuu

tulevaisuudesta”, (Olli Berg, Humans of Myyr York, HS 24.12.2017).
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1.3 Tutkimusasetelma

Pro gradussa Väriä seinään ja väkeä kadulle – kaupunginosaliikkeiden toiminta ja

tavoitteet Mikko Turunen (2017) tutkii Myyrmäki-liikettä osana urbaania

kaupunkiaktivismia. Turusen haastattelemat liikkeen aktiivit kertovat, että

kaupunginosaliikkeen yhtenä tavoitteena on päästä eroon Myyrmäen ongelmalähiön

imagosta. Myyrmäki-liikkeen yhtenä suurimmista päämääristä onkin pyrkiä

tuottamaan positiivisia mielikuvia alueesta. Haastatellut esimerkiksi arvelevat, että

Myyrmäki muistetaan lähinnä Myyrmannin pommi-iskusta. Nimenomaan positiivisen

medianäkyvyyden lisääntymisen esimerkiksi Helsingin Sanomissa ajateltiin kasvattavan

kaupunginosaliikkeen painoarvoa ja legitiimiyttä. Sitä kautta ihmisten tunteman

kotiseutuylpeyden on myös mahdollista kasvaa. (Turunen 2017, 49, 59.)

Useiden tutkimusten mukaan lähiöillä onkin negatiivinen konnotaatio, mikä johtuu

osittain median tavasta käsitellä lähiöitä ongelmalähtöisesti (esim. Kemppainen 2017,

38; Kearns 2007; Roivainen 1999). Todellisuuden ja mielikuvien vyyhtiä ylläpitävät

muun muassa rakenteelliset erot ja mielikuvat, joita julkinen keskustelu ja

lehtikirjoittelu vahvistavat. Mielikuvilla on siten vaikutusta asuinalueiden

leimaantumisen lisäksi myös esimerkiksi sosiaaliseen erilaistumiseen (Vaattovaara

1998, 45.) Mielikuvat kumpuavat osittain juuri lähiöiden fyysisestä ja sosiaalisesta

olemuksesta sekä niihin liitetyistä merkityksistä.

Edellä mainitsemistani lähtökohdista käsin arvioin, että Myyrmäkeä koskevassa

mediajulkisuudessa on tyypillisenä 1970-luvun lähiön edustajana ainakin vielä 2000-

luvun alussa painottunut ongelmalähtöinen käsittelytapa. Alueeseen on liitetty

negatiivisiksi koettuja mielikuvia lähiöiden sosiaalisista ongelmista sekä fyysisen

ympäristön turvattomuudesta ja ankeudesta. Tämä on tutkielman lähtöhypoteesi.

Mediajulkisuuden osalta avainroolissa ovat yhtäältä tekstien tuottamisen puolella

esimerkiksi suunnittelijat, journalistit ja journalistiset käytännöt ja koodisto, sekä

toisaalta yksityiset henkilöt omista identiteeteistä, asenteista ja arvoista lähtevine

tulkintoineen. Kysymys on tällöin sekä yksilöllisesti että sosiaalisesti tuotetuista ja

kulttuurisesti jaetuista merkityksistä ja mielikuvista. Merkityksenannon ja viestinnän

prosesseja taas on mahdollista tutkia seuraamalla teksteissä olevia jälkiä esimerkiksi
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tekijöistä, instituutiosta, toisista teksteistä tai oletetuista lukijoista. Tällöin myös

kontekstit ja niiden tulkinta ovat olennaisia asioita. (Väliverronen 1998, 32.)

Journalistinen etiikka nojaa yhtäältä vahvasti objektiivisuuden ihanteeseen, toisaalta

lehtijuttuja tuotetaan ja uusinnetaan toisinaan melko vakiintuneissa, toistuvissa

diskursseissa. Diskurssit eivät ole arvo- tai ideologiavapaita, vaan myös journalistiset

käytänteet muokkaavat yhteiskuntaa tiedostamatta ja tiedostaen (vrt. Salovaara-

Salovaara-Moring 2004, 110).  Sisältöjä tuotetaan yhteiskunnallisten sekä yhteisesti

että journalistisesti jaettujen diskursiivisten käytäntöjen pohjalta. Vakiintuneet mallit,

kuten kielenkäyttö ja diskursiivisten käytäntöjen ohjaamat merkitykset tuotetaan ja

jaetaan nekin aina sosiaalisesti.

Kevyt ja notkea, usein refleksiiviseksikin luonnehdittu moderni aika, jossa mikään ei ole

pysyvää (esim., Bauman 2002; Kantola 2012), on tutkielmani lähtökohta ajallisesti ja

ajattelullisesti. Kevyt moderni kuvaa yhteiskuntaa, johon länsimaissa on tultu 2000-

luvulla. Kevyelle modernille on ominaista jatkuva liike, tietynlainen instituutioiden ja

politiikan rajattomuus ja jatkuvan muutoksen tila. Rakenteet murtuvat ja muuttuvat

muovailuvahan lailla, kun erilaiset yhteiskuntaa ja sen järjestystä ylläpitävät instituutiot

mukautuvat ympäristön lailla.

Koska yksilöllistä olemistamme modernissa ajassa ja tilassa määrittelevät hajanaiset,

paikaltaan siirtyneet identiteetit ja oletetut yhteisöllisyydet (esim. Anderson 1983,

Bauman 2002, Hall 1999), on mielestäni tärkeää nähdä myös niiden mielikuvien taakse,

joita meille erilaisten mediaesitysten kautta representoidaan. Kokonaisia alueita

kehitetään täydennysrakentamisen tarpeista käsin, ehkä jopa ensisijaisesti uusien

asukkaiden hankkiminen ja asuttaminen lähtökohtanaan. Suunnittelun ytimessä voi

olla alueen myyminen erityisesti asuntojen ostajille, vuokraajille tai investoijille

erilaisten identiteettiin vetoavien mielikuvien avulla. Kiinnostavaa on, miten näitä

mielikuvia mediassa edelleen toisinnetaan, sekä millaisia, mahdollisesti täysin erilaisia

lähtökohtia ja näkökulmia ne samalla sulkevat pois. Tämänkaltainen asetelma voidaan

käsittää myös kaupunkipoliittisena valtakamppailuna (vrt. Häkli 2002, 115).

Väitöskirjatutkimus (Junnilainen 2019) vahvistaa osaltaan käsitystä siitä, miten

asuinpaikka vaikuttaa ihmisten elämään myös sen kautta millaisiksi ulkopuoliset
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kuvittelevat alueet ja niiden asukkaat. Tässä juuri median välittämillä mielikuvilla on

erittäin suuri merkitys. Mediateksteillä on suora yhteys ihmisten elämään ja

jokapäiväisiin arjen toimintoihin. Julkisuudessa määritellään päivittäin tekstien ja

kuvien tuottamien merkitysten kautta yhteisöjen kollektiivista käsitystä itsestään.

Merkitykset tuotetaan esimerkiksi tunteisiin vetoavien mielikuvien ja tarinoiden kautta

(Kantola 2014; Taylor 2002).

Medialla ja sen välittämillä mielikuvilla on nähdäkseni yhteys paitsi ihmisten

päivittäiseen arkeen myös sidos esimerkiksi heidän toimeentuloonsa ja

elämänkulkuunsa. Kuten Fairchlough (2003, 14) toteaa: teksteillä on aina sosiaalisia,

moraalisia ja materiaalisia seurauksia ja vaikutuksia.

Oleellisia käsitteitä tutkimukseni kannalta ovat siis kaupunkimaine, imago, identiteetti

ja identifikaatio, representaatiot, diskurssit sekä yhteisöllisyys, joita avaan tarkemmin

luvussa 4. Keskeiset käsitteet. Tutkimusaineistot ja –menetelmät esittelen luvussa 5.

Itse analyysi ja johtopäätökset sijoittuvat lukuihin 6-7.  Aloitan gradun esittelemällä

tutkimuskohdetta ja siihen liittyviä konteksteja seuraavissa luvuissa: 2. Vantaan

Myyrmäki ja 3. Tutkimuskohteena median tuottamat mielikuvat.

2. Vantaan Myyrmäki

2.1 Paikka nimeltä Myyrmäki

”Myyrmäki. Myyttinen Myyr York. Suomen ehkä pelottavimman aseman

kaupunginosa”, kuvailee Helsingin Sanomat Myyrmäkeä Nyt-liitteessään (HS

21.3.2015). Länsi-Vantaalla sijaitsevaa Myyrmäkeä kutsutaan Myyr Yorkin lisäksi

puhekielessä yleisesti myös Myrtsiksi. Myyrmäki on myös kehäradaksi kutsutun

pääkaupunkiseudun lähiliikenteen junaradan yksi suurimmista asemista ja

asumiskeskittymistä Vantaan puolella.

Myyrmäen ytimen muodostavat aseman läheisyyteen sijoittuva Myyrmannin

kauppakeskus, Myyrmäkitalo, Paalutori, vanha Iso-Myyrin ostoskeskus ja juna-asema

sekä sen kupeessa sijaitseva Liesitori ja Myyrinpuhoksen liikerakennus. Tulevina

vuosina Vantaan suunnitelmissa on Myyrinpuhoksen, Iso-Myyrin sekä niiden
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maanpäällisten parkkialueiden purkaminen.1 Toistaiseksi Iso-Myyrissä toimii myös

yhteisöllinen työtila Coworking Myyr York. Kauppakeskus Myyrmannin sivulla on

Monttu; miniareena, joka on talkoovoimin kunnostettu ja toistaiseksi kaupunkilaisten

käytössä erilaisten tapahtumien järjestämistä varten. Myyrmäkitalossa sijaitsevat

kirjasto, kaupungin taidemuseo Artsi, nuorisotila Arkki sekä Vantaa-info. Talon

alakerrasta löytyy lisäksi mm. elokuvateatteri KinoMyyri. Urheilupuisto ja Energia-

areena sijoittuvat Myyrmäen länsilaidalle.

Myyrmäki on historiallisena paikannimenä esiintynyt kartoissa jo vuonna 1695 nimellä

Mÿrmekj, joka viittaa alueen alkuperäiseen luontonimistöön, rämeeseen. Myyrmäen

asutushistoria voidaan jäljittää aina varhaiselle kivikaudelle, sillä alueelta on löydetty

useita esihistoriallisia asuinpaikkoja ja muinaisjäännöksiä. Esimerkiksi nykyisen

Paalutorin kohdalta ennen 1970-lukua tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa on

löytynyt kivikautisia hautapaikkoja. Myyrmäen teiden ja julkisten paikkojen nimissä on

edelleen jäljellä viitteitä sen esihistoriaan. Muun muassa nykyiset nimet Jönsas ja

Kilteri ovat perua alueen vanhemmasta nimistöstä. (Hako 2009, 11, 28, 32.)

Hallinnollisena alueena Myyrmäki on ollut olemassa osana Vantaata jo 1970-luvulta,

kun Helsingin maalaiskunnasta tuli vuonna 1972 Vantaan kauppala. Myyrmäen

suuralueen muodostavat tätä nykyä Myyrmäen lisäksi Linnainen, Vantaanlaakso,

Petikko, Hämevaara, Vapaala, Askisto, Hämeenkylä, Kaivoksela, Varisto ja

Martinlaakso. Myös Helsingin puolella sijaitseva Honkasuon asuinalue, voidaan käsittää

kuuluvaksi Myyrmäen palvelualueeseen. Myyrmäen postinumeroalueilla asuu yli

16 000 ihmistä, kun koko Myyrmäen suuralueella asuu yli 50 000 ihmistä.2

Myyrmäen alueen voi mieltää myös omaksi kaupungiksi kaupungin sisällä, sillä se

muodostaa eräänlaisen läntisen Vantaan kokoavan keskuksen palveluineen. Sellaisena

sitä on myös lähdetty viime vuosina vahvistamaan. Vantaan kaupungin suunnitelmissa

on keskittää täydennysrakentamista juuri radan varrelle jo olemassa olevien

palvelukeskusten yhteyteen. Myyrmäkeen on arvioitu muuttavan vuoteen 2030

mennessä täydennysrakentamisen myötä noin 9000 uutta asukasta. Uutta

1 https://www.vantaa.fi/uutisia/ajankohtaiset_kaavat/101/0/140082?

2 https://www.vantaa.fi/myyrmaki



13

runkokaavaa suunnitellaan vuonna 2019, ja jo tällä hetkellä on tiedossa useita purku-

ja täydennysrakennuskohteita. Etenkin Myyrmäen keskustaa ollaan rakentamassa

tiiviiksi ja sinne on suunniteltu muun muassa 16-24-kerroksisia tornitaloja (Vantaan

ajantasa-asemakaava 2018).

2.1.1 Asuinalue ja sosioekonominen rakenne

Yli 50 % Myyrmäen asuntokannasta on omistusasuntoja. Kerrostalojen osuus

asuntokannasta on 98 %. Yhdenhengen taloudet muodostavat Myyrmäessä

suurimman talousryhmän 44 % osuudella, mikä ylittää Vantaan keskimääräisen

yhdenhengen asuntokuntien osuuden. (Tilastokeskus 2017.) Myyrmäki on kaupunki-

ilmeeltään miellettävissä ostoskeskuksen ympärille, laajalle alueelle levittäytyvine

betonikerrostaloineen lähiömäiseksi.

Työikäisten 25-64-vuotiaiden osuus Myyrmäen asukkaista on hieman yli 50 %. Yli 65-

vuotiaiden osuus on melkein 20 %, kun taas 1-24-vuotiaiden osuus on yhteensä noin

30 % asukkaista.  Äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea puhuvien osuus väestöstä

on likimain 20 %. Väestön koulutustaso mukailee suuralueella Vantaan yleistä trendiä:

pelkän peruskoulun, keskiasteen tai korkea-asteen käyneitä on kutakin kaikkiaan noin

kolmannes asukkaista. Alueen työttömyysaste on noin 11 %. (Tilastokeskus 2017.)

Korkeakoulutettujen viihtymisen alueella on todettu olevan indikaattori alueen

tulevaisuuden selviytymisen. Merkkejä siitä, että korkeakoulutetut tai niin kutsuttu

keskiluokka olisi hylkäämässä alueen ei ole nähtävissä (vrt. Kortteinen & Lankinen &

Vaattovaara 2003, 32-33). Alue on kyennyt houkuttelemaan etenkin viime vuosina

myös uusia asukkaita. Täydennysrakentamisen osalta on edelleen käynnissä ja

käynnistymässä mittavia rakennus- ja infrastruktuurihankkeita, joilla kaupunginosan

vetovoimaisuutta pyritään edelleen lisäämään.

Asuinalueena Myyrmäki kuuluu niin kutsuttuun urbaanien elämäntyylittäjien luokkaan,

johon esimerkiksi myös Helsingin keskusta asukkaineen katsotaan kuuluvaksi (vrt.

Vaattovaara 1998, 141). Väestöntiheys on luokassa kaksinkertainen koko kaupunkiin

verrattuna, ja asukkaat ovat joko alle 30-vuotiaita tai eläkeläisiä. Tulotaso Myyrmäessä

on hieman pääkaupunkiseudun keskitasoa alempi, joskin korkeakoulutettujen
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suhteellinen osuus on kaupunkialueiden keskimääräistä tasoa (Vaattovaara 2005;

1998, 94.)

Elämäntyylittäjien luokassa myös vuokra-asuminen on tavallista, tosin Myyrmäen

osalta yli puolet asunnoista on omistusasuntoja (ks. edellä), joten on todennäköistä,

että asuntoja myös annetaan edelleen vuokralle. Asumismuodoissa tapahtuu myös

jatkuvasti vaihtelua esimerkiksi elämäntilanteiden, asumistrendien, asumisen

tukimuotojen sekä lisärakentamisen vuoksi.

Myyrmäen alueella voidaan siis katsoa olevan urbaanille elämälle tyypillistä

vetovoimaa yhdessä elämäntyyliin liitettävien sosioekonomisten taustatekijöiden

kanssa. Elämän tyylittäminen saattaa synnyttää myös alueellista eetosta (Karisto &

Monten 1996), joka voi toimia myös vetovoimatekijänä, kun ihmiset tekevät valintoja

asuinpaikan suhteen. Ihmisten omaan identiteettiinsä liittämät elämäntyylit linkittyvät

vahvasti myös asuinalueen imagoon ja identiteettiin.

2.1.2 Alueellinen identiteetti

Myyrmäen keskustan alue näyttäytyy vuonna 2019 urbaanina sekä monikulttuurisena,

mutta toisaalta myös joissain paikoin edelleen silmiinpistävän lähiömäisenä etenkin

rakennetun ympäristön osalta. Sosiaalinen ympäristö koetaan ajoittain myös

ongelmalliseksi (esim. Reittu & Siivola 2003). Myyrmäen kehittämisessä yksi keskeisistä

tavoitteista onkin pyristellä irti ongelmalähiön leimasta kaupunkikulttuuria nostamalla

katutaiteen ja yhteisöllisten tapahtumien avulla (Turunen 2017).

Alueellinen identiteetti rakentuu alueen tunnettuudesta ja tunnistettavuudesta. Se on

jotakin, jota paikalla on tai ei ole ja joka erottaa sen muista vastaavista paikoista.

Alueellisen identiteetin vahvistamisen on myös todettu olevan hyvä keino alueen

imagon parantamisessa (Veijalainen 2010, 79). Alueellinen identiteetti ilmenee juuri

paikan ja paikallisuuden liittämisenä imagollisiin vetovoimatekijöihin.

Alueellinen identiteetti ei kuitenkaan välttämättä edellytä siellä asuvien

identifioitumista paikkaan, vaikka sen avulla voidaankin yrittää houkutella uusia

ihmisiä asukkaiksi. Oma identiteettimme on työssä, kun käytämme esimerkiksi

vapauttamme valita asuinpaikka. Osallisuus tai paikan tunteminen omaksi vaativat sen
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sijaan tunnetta siitä, että paikka on itselle jotenkin merkityksellinen (Saarikangas 2002;

Relph 1976). Nähtävästi identifikaatio yksilötasolla edellyttää siis jonkinlaista syvempää

suhdetta paikkaan.

Identifikaation voidaan katsoa vaativan lisäksi tunnetta tai kokemusta osallisuudesta

(vrt. Hall 1997). Samoin kuulumisen yhteisöön voidaan katsoa olevan kokemusperäistä

(Bauman 2001, 148). Näin ollen ratkaisevassa roolissa kaupunkiympäristössä on sen

mahdollistama kokemuksellisuus, jota voidaan toteuttaa esimerkiksi paikallisina

kaupunkitapahtumina.

Myyrmäen alueella on toiminut vuodesta 2012 aktiivinen kaupunkiliike, Myyrmäki-

liike.  Liikkeen asukasaktiivit koordinoivat myös useita alueen talkoovoimin

toteutettavia tapahtumia kuten siivouspäivää, ravintolapäivää, illallista

Myyrmäenraitilla sekä Taiteiden yötä nimellä Why so Myrtsi? Myyrmäki-liike ottaa

kantaa Myyrmäkeä koskevaan kaupunkisuunnitteluun ja muihin alueella käynnistyviin

projekteihin, joilla on vaikutusta myyrmäkeläisten arkeen. Liike pyrkii myös

herättämään keskustelua alueella asuvien ja toimivien ihmisten kesken, kannustamaan

asukkaiden omaehtoista toimintaa sekä vahvistamaan alueen asukkaiden

yhteisöllisyyttä.

Keväästä 2018 asti on ilmestynyt Myyr York Times –paikallislehti, jota julkaistaan

digitaalisena3. Myyrmäki-liikkeeseen sidoksissa oleva taiteilija ja katuvalokuvaaja Olli

Berg kuvaa myyrmäkeläisiä Humans of Myyr York valokuvateoksen kautta. Berg

valokuvaa erilaisia ihmisiä ja kuuntelee samalla heidän tarinansa, joiden kautta

avautuu myös jonkinlainen ikkuna myyrmäkeläisyyteen. Näistä valokuvista on koottu

myös vuonna 2017 kirja Humans of Myyr York. Kirjan pääpaino on Bergin ottamassa

700 valokuvassa. Tutkimusaineistoon sisältyvän 24.12.2017 päivätty HS aineistonäyte

sisältää kymmenen näistä tarinoista.

Myyrmäessä paikallista ilmettä on pyritty imagollisesti tuomaan esille erityisesti Myyr

York -lempinimen kautta. Myyr York -nimeen liitetään usein mukaan kuva jostakin

Myyrmäen lukuisista graffiteista, jolloin nimi assosioituu paikalliseen, urbaaniksi

3

http://www.myyryork.news/
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käsitettävään ilmeeseen. Myyr York -nimi ja sen visuaalinen ilme ovat käytössä paitsi

Myyrmäki-liikkeen facebook-sivuilla ja Myyr York Times -lehdessä myös näkyvästi

esimerkiksi erilaisissa painotuotteissa ja alueen ja sen tapahtumien markkinoinnissa.

Myyr York -painatuksella varustettuja kangaskasseja, lippiksiä ja paitoja on myynnissä

eri tapahtumissa.

Alueella toimivat yritykset osallistuvat palveluntarjoamisen lisäksi alueen

kehittämiseen ja viestintään ja sitä kautta sekä mielikuvien sekä paikallisen identiteetin

tuottamiseen kaupunginosasta. Erityisesti kaupunginosan houkuttelevuuden, sekä sen

kannalta, mitä yhteisö ajattelee omien vahvuuksien olevan, ovat yritykset

avainroolissa. Kaupat, kahvilat, ravintolat ja muut yritysvetoiset palvelut kutsuvat

luokseen myös vierailijoita etenkin muualta pääkaupunkiseudulta. Näissä

kohtaamisissa yhteisön käsitystä omasta identiteetistään arvioidaan myös suhteessa

muihin. Samalla ympäristölle ja siellä tapahtuville kokemuksille annetaan erilaisia

merkityksiä (Kantola 2012, 40). Yhteisön tuottamisen kokemusten kautta voidaan

käsittää olevan sosiaalisen mielikuvituksen operointia paikallisella tasolla.

Myös liiketoimintojen suuntaamisella on mahdollista ohjata alueellisen identiteetin

muodostumista. Jos alueella toimivat yritykset eivät vahvista toivottuja mielikuvia

alueesta, on tarjontaa tarpeen suunnata uudestaan. Esimerkiksi liiallinen määrä

anniskeluravintoloita voi aiheuttaa järjestyshäiriöitä. Järjestyshäiriöt taas lisäävät

asukkaiden turvattomuuden tunteen kokemusta ja mahdollisesti myös negatiivista

uutisointia kaupunginosasta.

Onnettomuudet ja rikokset ovat uutisten peruskehyksiä, joita media nostaa

säännöllisesti esiin ja joille tuntuu olevan jatkuva sosiaalinen tilaus. Kokonaisuus, eli

toissijaisten lähteiden kautta saatu tieto, alueen ilme sekä omakohtaiset kokemukset

vaikuttavat kuitenkin sekä muiden että yhteisön omiin mielikuviin alueesta.  Yhdessä

kaikki alueen toimijat kommunikoivat ja viestivät eteenpäin siitä, millainen henki ja

tunnelma kaupunginosassa vallitsee, eli mikä on alueen identiteetti.

Kaupungin sosiaalinen ja diskursiivinen luonne mahdollistaa sen kehittymisen

asukaslähtöisesti ja osallistavasti olettaen, että kaupunginosalla on muotoutunut tai

muotoutumassa yhteisöllinen identiteetti, tai edes edellytyksiä osallisuuden
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kokemuksen syntymiselle. Sitä kautta syntyvien uusien Myyrmäestä kertovien

tarinoiden avulla on mahdollista myös kertoa toisenlaista narratiivia, jota voidaan

myös viestinnällisesti tuottaa julkisuudessa.

2.1.3 Narratiiveja Myyrmäestä

Narratiiveiksi voidaan käsittää kertomukset, joilla ihmiset jäsentävät elämää ja itseään.

Kertomukset ovat samalla myös tapahtumien representaatioita. Ne sisältävät

genrerajat ylittäviä kokemuksia ja muistikuvia. Narratiiveissa on sijansa myös

kulttuurisilla ja yhteisöllisillä sosiaalisesti tuotetuilla kertomusvarannoilla ja

resursseilla. Yksilö liittää oman minuutensa ja siihen liittyvät kokemukset yhteisölliseen

maisemaan. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 104-5.) Yhteisöllinen maiseman voi taas

käsittää olevan juuriltaan samaa perua kuin sosiaalinen mielikuvitus, niitä molempia

voidaan tuottaa myös tarinoilla. Yhteisölliset kertomukset muovautuvat myös

sekundäärilähteiden, kuten erilaisten mediaesitysten kautta. Käsittelen Myyrmäestä

kertovia tarinoita tutkielmassani taustakontekstina, jota vasten uusia mielikuvia ja

tarinoita Myyrmäestä tuotetaan.

Tunnistettavissa on laajempi taustatarina suomalaisista lähiöistä osana

kaupungistumiskehitystä ja vuokravaltaisten betonilähiöihin liitetyistä juurettomuuden

ja syrjäytyneisyyden kokemuksista (vrt. Roivainen 1998, 11-12). Toisaalta on myös

sosiaalisen hyvinvoinnin ja paremman toimeentulon sekä perheen mukanaan tuomat

positiiviset kokemukset lähiöistä. Mediajulkisuuden tuottama mielikuva lähiöistä

kuitenkin harvemmin tukee edellä mainittua merkityksenantoa. Sen sijaan lähiöille

useimmiten tuotetaan esimerkiksi sanomalehdissä ankeasti rakennettua ja sosiaalisesti

köyhän alueen identiteettiä (esim. Roivainen 1998, 122).

Haastattelututkimuksen (Reittu & Siivola 2003, 32-33) tulosten perusteella sosiaalinen

ympäristö koettiin Myyrmäessä aiemmin heikkona. Negatiivisia mainintoja saivat

alueen etniset vähemmistöt, asemalle kerääntyvät nuorisojoukot ja epäsosiaaliset

ihmiset. Myös aseman seudun rauhattomuus koettiin ongelmana. Positiivisena taas

nähtiin alueen luonnonläheisyys, hyvät liikenneyhteydet ja lapsiperheiden palvelut

(emt.).
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Fiktiiviset ja faktalliset tarinalliset ainekset sekoittuvat, kun todellisuus nähdään

subjektiivisesti määrittyneenä ja sosiaalisesti rakentuneena. Fiktion muodossa

myyrmäkeläistä arkea kuvannut Mattias Rosenlund (1998, 14) toteaa romaanissaan

Vaskivuorentie 20: ”Myyrmäki ei ole vaarallinen asuinalue, mutta levoton se on.”

Asuinalueena Myyrmäki representoituu melko ankeana, masentavana ja

turvattomana. Myyrmäki on lähiö, jossa hän olosuhteiden pakosta on asuttava, kun

varaa muuhun ei ole. Marginalisoitunutta naapurustoa Rosenlund (esim. 1998, 91, 60,

120) kuvaa kirjavaksi sekä jakaa heidän kanssaan köyhyyden ja sirpaleisuuden

kokemukset. Rosenlundin romaanit Kuohukuja 4 (1995) ja Vaskivuorentie 20 (1998)

kuvaavat 90-luvun lähiöarkea rujoimmillaan. Ne siis omalta osaltaan toisintavat tarinaa

betonilähiöistä ja siellä asuvista köyhistä, juuriltaan revityistä ihmisistä.

Kuten todettu, mediaesitykset lähiöistä ovat usein ongelmalähtöisiä (esim. Roivainen,

1999). Lajityypin ohjaamana (esim. Rosenlund 1995 ja 1998) mahdollisesti

kuvitteelliseksi käsitettävät kertomukset toisintavat usein myös samaa stigmatisoivaa

lähiötarinaa. Genrestä tai kirjallisuuslajista riippumatta mediaesityksillä on kuitenkin

yhteisten narratiivien kautta vaikutuksensa ihmisiin ja yhteisöihin, sekä siihen, miten

he oman asuinpaikkansa näkevät. Mielikuvayhteisöjen, joiden sosiaalisen

mielikuvituksen polttoainetta kuvaukset todellisuudesta ovat, on katsottu juuri

rakentuvan erilaisille esityksille. Tällöin rituaaleilla ja tarinoilla tuotetaan esimerkiksi

paitsi todellisuutta, myös yhteisöä (vrt. Kantola 2012, 48). Kertomukset myös

herättävät tunteita ja muodostavat näin muistijälkiä.

Myyrmannin kauppakeskuksessa räjähti vuoden 2002 lokakuussa kotitekoinen pommi,

jonka seurauksena seitsemän ihmistä kuoli ja useita satoja loukkaantui. Räjähdyksellä

on inhimillisen kärsimyksen lisäksi vaikutuksensa myös ihmisten turvallisuuden

kokemukseen ja yhteisön sosiaaliseen mielikuvitukseen. Tekoa aiemmin

myyrmäkeläiset, tai suomalaiset ylipäätään, eivät ehkä olisi voineet kuvitella

tapahtunutta mahdolliseksi. Nyt se on osa sosiaalisen mielikuvituksemme repertuaaria.

Tiedostamme, että se voi tapahtua uudestaan. Näemme myös tarpeen estää vastaavat

tapahtumat tulevaisuudessa.

Myyrmannin räjähdyksestä on mahdollista saada jälkikäteen tietoa vain erilaisten

mediatekstien ja -kuvien välityksellä, joita konstruoidaan uudelleen eri versioiksi
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tapahtuneesta. Tällöin kamppaillaan siitä, millaisia versioita esitetään, millainen

representaatio tapahtumasta rakennetaan, sekä millaisiin diskursseihin asia

yhteiskunnassa ylipäätään liitetään (diskurssi, ks. tarkemmin luku 5.2). Sosiaalisen

median kautta myös kansalaiset sekä muut median toimijat, joilla voi olla erilaisia

päämääriä ja näkemyksiä, pääsevät tarjoamaan tapahtumalle merkityspotentiaaleja.

Digitaalisessa mediassa tunnepitoiset viestit elävät pisimpään (vrt. Eckler & Bolls 2011;

Berger & Milkman 2012; Paasonen 2014). Tällöin vaikkapa suru tai järkytys purkautuu

helpommin lopulta myös toimintana, erilaisina performatiiveina. Esimerkiksi

räjähdyksen tapahtumapaikalle kynttilöitä viedessä diskursseja myös osittain

vahvistetaan ja tuotetaan uudelleen. Affektit eli tunnereaktiot ovat sosiaalisia ja

yksilöiden suhteita määrittävinä sekä luovina tekijöinä myös diskursiivisia (Persson

2017; Wetherell 2012).

Myyrmannissa tapahtunut räjähdys oli aikanaan järkyttävyydessään myös

journalistisesti myyvä, koska sen kautta pystyttiin tarjoamaan ihmisille tragediapitoista

draamaa. Kertomus myös muotoutui pikkuhiljaa päivien kuluessa, kun asioista saatiin

lisätietoa. Mediassa draaman kaari, jossa kuvan ja tekstin dynamiikka toimi

uskottavana todisteena pommin rakentajan pahenevasta psyykkisestä tilasta,

tuotettiin kuvajournalistisin keinoin. (Seppänen 2005, 102-105.) Semioottinen aines

yhdistyi näin diskurssiin, jossa selitystä tapahtuneelle haettiin tekijän hiljalleen

kehittyvästä mielen järkkymisestä. Kokonaisuudesta tuli vaikuttava esitys ja

tapahtuneen tunneaines on edelleen tiheää. Kysymys on sosiaalisesti jaetusta

tragediasta sekä traumasta, jonka tuottamiseen median ohella myös yleisö osallistui.

HS Kuukausiliitteessä julkaistiin 14.12.2016 (alun perin 2004, painettu Kuukausiliite)

räjähdykseen liittyvä artikkeli. Alkuperäinen julkaisuajankohta osuu Armas Gerdtin

pojastaan kirjoittaman kirjan julkaisua edeltävälle viikolle, sekä räjähdyksen 2-

vuotispäivälle. Artikkeli tuo aiheeseen aiemmin sivuun jääneen, hieman erilaisen

näkökulman. Kertomus on isän, joka on menettänyt läheisensä. Lähestymistapa on

henkilöhistoriaa ja kontekstia avaava, inhimillinen ja ymmärtämään kutsuva. Diskurssi

on perheessä ja normaaliudessa, jota tuotetaan monenlaisin perheen arkea ja

sosiaalista luokkaa tukevin representaatioin. Perhettä ja perheen arkea ennen iskua

kuvataan rakentaen näkymä tyypillisestä suomalaisesta keskiluokkaisesta perheestä,
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jossa mikään ei viittaa ”epänormaaliuteen” lukuun ottamatta pojan pikkuhiljaa

etenevää sosiaalista eristymistä ja sen mukanaan tuomaa lisääntyvää yksinäisyyttä.

Diskurssit muuttuvat ajan kuluessa, kun aiheeseen ja tapahtumaan saadaan

perspektiiviä. Aikaisemmat käyttökontekstit ja tavat vaikuttavat etenkin kielellisiin

diskursseihin (vrt. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 75-76), mutta myös laajempiin,

makrotason yhteiskunnallisiin tuleviin diskursseihin. Myyrmäen räjähdykseen liittyviin

diskursseihin vaikuttavat sen jälkeiset yhteiskunnalliset tapahtumat kuten

maailmanlaajuisesti tapahtuneet terrori-iskut ja kouluampumiset. Konteksti

luonnollisesti tällöin on kuitenkin jo suurelta osin eri.

Vaikka kokemukset ovat subjektiivisia, ne muotoutuvat sosiaalisessa

ympäristössämme, jonka osa myös diskurssit ovat. Olemme sitä mitä olemme sen

perusteella, mitä meistä kerrotaan ja mitä itse kerromme (Pietikäinen & Mäntylä 2009,

63-64). Foucault (1990) muotoilee tämän siten, että historiallisesti muovautuneiden

diskurssien kautta tuotamme sosiaalisesti oman kulttuurimme. Muodostuneet

tulkinnat ja mielikuvat sekä niiden pohjalta kerrotut tarinat Myyrmäestä ovat siis osa

sosiaalista mielikuvitustamme tänäkin päivänä. Se, millaisen merkityksen tapahtumalle

annamme, riippuu kuitenkin myös minuudestamme, omasta kulttuuritaustastamme,

tunnekokemuksesta sekä metatarinasta, johon se mielissämme kiinnittyy.

Myyrmäki-liike ja Myyr York 2030-visio pyrkii vaikuttamaan erityisesti juuri näihin

sosiaalisesti jaettuihin, historiallisesti määrittyneisiin yhteisön kipupisteisiin ja

mielikuviin, jotka elävät ja joita uusinnettaan vielä vuosikymmeniä niiden

kirjoittamisen jälkeenkin. Alueellinen identiteetti, jota tuotetaan yhteisen toiminnan,

asukaslehden ja omaleimaisen kaupunkikulttuurin, sekä esimerkiksi tarinoiden kautta

Humans of Myyr York –blogissa, kertovat erilaista tarinaa Myyrmäestä. Myyrmäen

halutaan tulevaisuudessa olevan paitsi urbaani kaupunkiympäristö myös eläväinen,

turvallinen, vihreä, ja viihtyisä paikka asukkaille ja vierailijoille (Myrtsi elää! –raportti

2018).

Imagoa pyritään kohentamaan sekä imagollisten, aineettomien resurssien kautta, että

aineellisen fyysisen ympäristön muutoksen kautta. Esimerkiksi Myyr York -nimen

voidaan käsittää edustavan uuden Myyrmäen imagoa. Myyrmäen identiteetti on
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muutakin kuin sosiaalisen ympäristön ongelmia ja ankeutta, se on myös vehreää

luontoa, toimivaa arkea ja elävää kaupunkikulttuuria. Menneisyyteen on mahdollista

kurkottaa myös kauemmaksi, siihen Myyrmäen kiinnostava esihistoria tarjoaa aineksia.

Tarina Myyrmäestä halutaan muotoilla näkyväksi ja nykyhetkeä paremmin kuvaavaksi:

matka aina esihistoriasta asti monikulttuuriseksi yhteisöksi saakka. Historiaa ei pidä

unohtaa, mutta monta kertomusta ja sivupolkua voi kulkea rinnan yhdenkään olematta

niistä ylivoimainen.

2.2 Kaupunki tilana

Kaupunki voidaan käsittää yhteisöksi, fyysiseksi olemukseksi ja hallinnolliseksi yksiköksi

(Kopomaa 2003, 17). Alueellisuutta lähestytään globalisoituneessa maailmassa useasti

enemminkin konstruoituna kuin konkreettisena entiteettinä (vrt. Häkli 1999; Harvey

1996, 3; Massey 1996, 64). Tilallisuus yhdistyy kuitenkin kaupungissa myös aineelliseen

ympäristöön ja konkreettisiin paikkoihin ja fyysisiin rakennuksiin. Tutkimukseni

kietoutuu tässä yhteydessä alueellisessa kontekstissa sekä konstruktioon Myyrmäestä,

jota ylläpidetään erilaisin diskursiivisin käytännöin, että Myyrmäkeen fyysisenä

paikkana.

Poliittinen vallankäyttö, talous tai paikallinen kulttuuri ovat myös tilallisia ilmiöitä

(Rosvall & Moring 2010, 23-24; Paasi 1998, 225). Kaupungilla on useita funktioita ja

paikkoja, jotka voivat olla myös vain elämisen kautta yksilöllisesti merkityksellisiä ja

identiteettiä tuottavia, joten yhteisöllisyys ja yksilöllisyys voivat myös törmätä tai

yhdistyä tilallisuuden kontekstissa. Kaupunkitilassa ja sitä tuottavissa diskursseissa

käydään jatkuvaa valtakamppailua siitä, kuka tilan symbolisesti omistaa, tai kenellä on

oikeus määritellä, millaisesta kaupungista tai kaupunginosasta on kyse. Tai tarkemmin:

mistä lähtökohdista, kenen ehdoilla ja hyväksi se toimii.

Myös sanomalehden voi nähdä yhtenä diskurssina, jossa Myyrmäkeä konstruoidaan

(vrt. Rosvall & Moring 2010). Diskursiiviset ja sosiaaliset käytännöt ja etenkin niitä

edustavat paradigmat, kuten kieli, ovat aina yhteydessä myös kulttuurisesti jaettuun

historialliseen jatkumoon. Tällöin myös kollektiivisesti jaettu sosiaalinen mielikuvitus

(vrt. Taylor 2002) antaa meille avaimet siihen millaisia tulkintoja se meille tästä

konstruktiosta mahdollistaa. Taustalla vaikuttavat kunkin ihmisen identiteetti, oma
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historia ja menneisyys, jotka nekin perustuvat ainakin osittain mielikuville ja yhteisille

tarinoille siitä, keitä me olemme ja mihin olemme menossa (vrt. Anderson 1983).

Oleellista on myös, keiden tuottamat representaatiot pääsevät aluetta tai sen ihmisiä

mediaan edustamaan. Mielikuvien kautta nekin siirtyvät osaksi kollektiivista

mielikuvitustamme.

Kaupungin menneisyys on vahvasti läsnä sekä ympäristön historiallisen

kerrostuneisuuden, kuten paikannimistön ja arkkitehtuurin kautta, että sosiaalisesti

jaettuna tietona esimerkiksi paikkojen käyttötarkoituksesta ja luonteesta eri

aikakausina. Kaupunki tilana ja elettynä elämänä on paikka, jossa arkea eletään ja

tapahtumiin osallistutaan. Sen on samalla myös kaupunkisuunnittelun ja hallinnollisten

päätösten kohde. Kaupunki tai kaupunginosa on konstruktio, jossa rakenteet ja

sosiaalinen todellisuus kohtaavat.

Fyysisen ympäristön kehittämiseen tähtäävät toimet, esimerkiksi alueen viihtyisyyden

ja turvallisuuden lisääminen, etenkin jos tarkoitus on ensisijaisesti lisätä alueen

asukkaiden hyvinvointia (vrt. Junnilainen 2019), lienevät melko kiistattomia

lähtökohdiltaan. Kuitenkin jo keinoista joilla esimerkiksi turvallisuutta lisätään, voi olla

erilaisia näkemyksiä. Rakennetun ympäristön parantaminen pitää usein sisällään myös

vanhojen asuintalojen purkamista sekä uusien rakentamista, mikä kytkeytyy myös

sosiaalisen ympäristön muovautumiseen.

Talojen purkaminen tarkoittaa asukkaiden näkökulmasta kodin, tuttujen paikkojen,

maiseman tai mahdollisesti naapuruston menettämistä. Se voi tarkoittaa myös uutta

naapurustoa ja taloja, mutta samalla kallistuvia vuokria ja asuntojen hintoja tai pakkoa

muuttaa pois alueelta kokonaan. Arkkitehtoniset valinnat voidaan kokea ympäristöön

sopimattomiksi tai koetaan, ettei asukkaiden näkemyksiä ole otettu tarpeeksi

huomioon suunnittelussa. Esimerkiksi viherkatot saattavat lisätä talossa asuvien

viihtyvyyttä, mutta suljettuina tiloina ne eivät useinkaan lisää koko alueen asukkaiden

hyvinvointia. Tornitalot saattavat säästää maa-alaa, mutta takeita säästyvän tilan

kaavoittamisesta viheralueeksi ei useinkaan ole. Kaavoitus tai kaupunkisuunnittelu ei

lähes koskaan ole neutraalia, eikä yhtä yhteistä lähtökohtaa tai etua välttämättä

pystytä helposti osoittamaan (Haila 2002, 106).
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Myös arkkitehtuuri voidaan käsittää kommunikoivaksi kieleksi (parole), jolloin sillä on

myös viestinnällinen funktio. Kaupungin aineellinen olemus kertoo monista eri asioista

sekä liittää yhteen alueen historiaa ja nykypäivää. Esimerkiksi funktionaaliseksi ja

monotoniseksi käsitetty, symbolisesti köyhä lähiöarkkitehtuuri voidaan nähdä olevan

seurausta yksipuolisista kaupunkisuunnittelukäytännöistä. (vrt. Harvey 1989, 66-68.)

Sosiaalinen ja fyysinen ympäristö limittyvät tilassa ja sille annetuissa merkityksissä,

jotka ovat usein myös symbolisia ja lopulliselta merkitykseltään yksilöllisiä

luonteeltaan. Asukkaiden mielipiteiden huomioiminen ja osallistuminen

suunnitteluprosessiin nähdäänkin kaupunkisuunnittelussa yhä tärkeämpänä. Se on

myös kirjattu maankäyttölakiin jo vuonna 2000. Tavoitteena on samalla ollut myös

laajentaa edustuksellista demokratiaa. (Jauhiainen 2002, 128.) Tällöin on myös

merkitystä kansalaisten tiedonsaannin näkökulmasta, millaisissa diskursseissa ja

lähtöoletuksista käsin kaupunkisuunnitteluun liittyvistä teemoista julkisuudessa,

esimerkiksi lehdissä, ylipäätään keskustellaan.

Kaupunkikeskukset ja lähiöt mielletään usein turvattomiksi. Asuinalueen ja kaupunkien

turvallisuudesta viestivät monet merkit, joista vaaran merkeiksi tulkitaan ainakin

epäsiisteys ja huonokuntoisuus, hiljaisuus, sekä esimerkiksi etninen erilaisuus

(Kääriäinen 2003, 51, 60). Toisaalta taas siisti ja hoidettu ympäristö viestii turvallisuutta

riippumatta vaikkapa alueen sosioekonomisesta rakenteesta. Myös julkisten tilojen

elävänä pitämisen on todettu ehkäisevän turvattomuuden kokemusta. (esim. Karisto

2003, 79; Kopomaa 2003, 10-11.)

Jokapäiväisen pelon politiikka on käsite, joka viittaa katujen turvattomuuteen, ja joka

pitää ihmiset poissa kaupungin kaduilta. Sen avulla toisaalta legitimoidaan julkisten

alueiden yksityistämistä ja valvontaa ja samalla estetään ihmisiä saavuttamasta

yhteiskunnallisessa elämässä tarvittavia taitoja. (Zukin 1995, 263.) Jos ihmisen

turvattomuuden kokemuksen lisäksi myös kaupunki tilana viestii pelkoa ja rakennukset

tylsyyttä, ja näihin kokemuksiin vastataan tiukentuvalla valvonnalla ja rajoituksilla,

ongelmat eivät luultavasti katoa mihinkään.

Osana turvallisuuden illuusiota toimivat esimerkiksi kaupunkien suuret

kauppakeskukset, joista järjestysmiehet ohjaavat sinne kuulumattomat, mitä se
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milloinkin tarkoittaakaan, ulos. Kauppakeskukset toimivat myös mainiosti

kaupungeissa sosiaalisen elämän näyttämöinä, joissa ei tarvitse olla tekemisissä

kenenkään kanssa ja joissa voi samalla luottaa siihen, että tilassa kohtaavat ihmiset

ovat yhtä välinpitämättömiä toistensa suhteen (vrt. Bauman 2002, 128). Tässä

kontekstissa Myyrmannin pommi-isku osui aikanaan suoraan turvalliseksi mielletyn

kaupunkitilan symboliseen ytimeen.

3. Tutkimuskohteena median tuottamat mielikuvat

3.1 Konstruktiivinen näkökulma mediateksteihin

Ontologiselta pohjaltaan tutkimukseni on konstruktiivista, käsittäen todellisuuden

olevan sosiaalisesti rakentunutta sekä tulkittua ja siten kamppailun alaista (esim.

Foucault 1972). Konstruktivismissa korostetaan etenkin kielen tuottavaa merkitystä.

Kantilaisessa konstruktiivisessa realismiin nojaavassa käsityksessä todellisuuden ja

kielen ymmärretään olevan ikään kuin erottamattomasti kiinni toisissaan (esim.

Karvonen 2005; Fairclough 1997). Ilman kieltä todellisuus karkaa meiltä. Tässä

kontekstissa todellisuus myös ymmärretään sellaisena kuin se meille kielen kautta

konstruoituu.

Kulttuuri ja sosiaalisesti rakentunut kieli asuvat meissä, mutta avautuva kokemus

esimerkiksi tapahtumista on kuitenkin aina subjektiivinen. Jokaisen tarina on

omanlaisensa. Merkitykset ovat suhteellisia suhteessa toisiin vastaaviin aina riippuen

kontekstista ja diskurssista (Karvonen 2005, 93). Väliä on silloin erityisesti sillä, kenen

näkökulmasta tarina kulloinkin yhteisen rituaalin, esimerkiksi sanomalehden kautta

kerrotaan. Ratkaisemattomaksi konstruktiivisesti suuntautuneessa tutkimuksessa jää

totuus ja todellisuus sellaisenaan. Sen sijaan kysytään, kenen todellisuudesta ja

totuudesta kulloinkin on kysymys.

Mielikuvat rakentuvat semioottisesti merkkien kautta. Mielikuvat ja todellisuuden

aineellinen olemus sekä rakenteet, joissa näitä symbioottisesti ylläpidetään, avautuvat

kulttuurisesti tuotetuissa merkityksissä. Asiat yksinään eivät merkitse mitään, vaan

merkitykset konstruoidaan sosiaalisesti (Hall 1997, 2-3). Taustalla
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merkityksenmuodostukseen vaikuttavat kulttuuriset resurssit, jotka yhdessä tekstin

kanssa muodostavat tulkintakontekstin (Lehtonen 2000, 165).

Käsitys todellisuudesta on siis kulttuurisidonnaista. Kulttuuri ja kieli tuottavat meille

todellisuutta käsitteellisten rakenteiden avulla kommunikatiivisten prosessien kautta.

Kulttuurisesti määrittyneet ja yhteisöllisesti jaetut merkitykset ja mielikuvat tuotetaan

diskurssien, luokittelujen, dikotomioiden ja poissulkemisten avulla. Ne ohjaavat

merkityksenantoprosessia ja lopullista ymmärrystä asiasta. (esim. Karvonen 2005, 90-

91.) Tutkimuksenasetteluni ja edellä mainittu huomioiden, pro gradu –tutkielmani

nojaa vääjäämättä myös konstruktiiviseen käsitykseen viestinnästä.

Tutkimukseni pääpainopiste empiirisessä osuudessa on aineiston eli lehtitekstien

sisällön analysoinnissa ja niiden pohjalta syntyvissä teoriaan nojaavissa tulkinnoissa.

Yhteiskunnallisesti, konstruktiivisesti suuntautuneen diskurssianalyyttisen

tutkimusparadigman perusoletuksina ovat tutkittavan ilmiön ja todellisuuden

rakentuminen sitä tuottamalla eri konteksteissa. Sosiaaliset käytännöt ja niitä

ylläpitävät järjestelmät pitävät yllä prosesseja, joissa niitä edelleen toisinnetaan ja

tuotetaan uudestaan.

Näkökulmani on yhteiskuntatieteellinen, tutkimusongelmaa lähestyn

viestintätutkimuksellisena sosiaalitieteisiin painottuvana kysymyksenä. Tutkielmani

analyysiosuudessa ja sitä seuraavissa johtopäätöksissä painottuvat tulkinnallisuus, sekä

kulttuurinen ja sosiaalinen kontekstuaalisuus. Empiriaosuuteen aineiston määrällistä

erittelyä ja kvantifiointeja, jotka kuitenkin perustuvat nekin tulkintaan. Määrällisten

erittelyjen yhteydessä myös analyysi on enemmän tekstuaalisella tasolla, itse

aineistosta nousevissa piirteissä.

Koska tehdyt luokittelut ja tiivistykset pohjatutuvat kuitenkin kaikki aina tulkintaan ja

tulkinnat perustuvat tutkimusasetelmaan ja valittuihin teorioihin, voidaan pro gradu -

työn käsittää kokonaisuudessaan konstruktiiviseksi kvalitatiiviseksi tutkimukseksi.

Tämän sitoumuksen kautta itse analyysini on väistämättä, objektiivisesta aineistoon

suhtautumisesta huolimatta, subjektiivista. Kerätty tutkimusaineisto edustaa kuitenkin

tutkimuskohdetta kattavasti, jolloin myös yleistyksiä ja yleisiä päätelmiä ja arviointia

Myyrmäen lehtijulkisuudesta on mahdollista tehdä (vrt. Hakala 2009, 173).
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Avaan ja analysoin imagonrakennukseen ja julkisuuskuvaan liittyviä mekanismeja, jotka

nähdäkseni ilmenevät ja tulevat ymmärretyksi sosiaalisen mielikuvituksen ja niiden

tuottamien merkitysten sekä symbolien kautta. Merkitykset tuotetaan aina jossakin

ajallisessa ja paikallisessa kontekstissa ja ne ovat suhteessa silloiseen ympäristöön ja

muihin merkkijärjestelmiin. Näin ajatellen tutkimukseni on myös pohjaltaan

relativistista (vrt. Foucault 1972). Tutkimukseni nojaa mikrotasolla myös semioottiseen

perinteeseen (Saussure 1916) ymmärtäen merkit ja merkitykset aina valintaan

perustuviksi.

Identiteetteihin, mielikuvayhteisöihin ja yhteisön arvoihin liittyvät kulttuurisesti

tuotetut kriittisetkin näkökulmat tulevat huomioiduksi osana narratiivia, kertomusta,

joka kertoo Myyrmäestä ja myyrmäkeläisistä. Narratiiviksi ymmärrän tutkimuksessani

kaikki tavat, joilla sosiaalinen mielikuvitus, diskurssit, representaatiot; symbolit, tarinat

ja merkitykset toimivat mediateksteissä tuottaen ja uusintaen kertomusta ”meistä”.

Tarina meistä on myös aina samaan aikaan osan ihmisistä poissulkeva, eksklusiivinen

(vrt. Saastamoinen 2012, 42).

3.2 Median rooli ja journalistiset käytännöt

Helsingin Sanomia lukevan yleisön voidaan katsoa muodostavan eräänlaisen

kuvitteellisen yhteisön (vrt. Anderson 1983), jossa erilaisia diskursseja myös

Myyrmäkeen liittyen konstruoidaan. Kuvitteellinen yhteisö on tätä nykyä usein

enemmänkin kuvitteellinen, joskin fragmentoitunut, kansakunta yhteisönä. HS:n

lukijakunta painottuu kuitenkin Etelä-Suomen suuriin kaupunkeihin ja Uudellemaalle,

ja siten sen näkökulma on kaupunkiorientoitunut. Yhtä kaikki, se toimii joidenkin

yhteisesti kulttuurisesti jaettujen poliittisten etujen ja arvojen diskursiivisten

käytäntöjen julkilausujana.

Se, että diskursseja tuotetaan sosiaalisesti ei kuitenkaan vapauta sanomalehdistöä

viattomaksi toimijaksi tai sivustaseuraajaksi, vaan journalistiset käytänteet myös

muokkaavat ympäröivää yhteiskuntaa (vrt. Salovaara-Moring 2004, 110). Lehdellä on

aina myös toimituspolitiikkansa ja prioriteettijärjestyksensä, kuten uutiskriteereihin

(ks. esim. Galtung & Ruge 1973) pohjautuvien juttujen valinta. Media myös osallistuu

yhteiskunnan toimintaan legitimoimalla toimijoiden pyrkimyksiä ja näkökulmia
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sivuuttaen samaan aikaan toisia, yhtä valideja lähtökohtia keskustelulle. Median

tehtäviin kuuluu tuoda julkisuuteen myös huolenaiheita, jotka representaatioiden ja

merkityksenannon sosiaalisen luonteen vuoksi voivat myös vakiintua vallitseviksi

diskursseiksi, joissa asioista keskustellaan.

Media käyttää mielellään lähteinään tuttuja asiantuntijoita ja poliittisia toimijoita.

Uutisiin liitetystä puolueettomuuden ihanteesta huolimatta mielipiteet on mahdollista

esittää joko lainaamalla suoraan asiantuntijan puhetta tai referoimalla sitä (van Dijk

1988, 74–5.) Näin valtaapitävien ja eliitin näkemykset ohjaavat korostuneesti myös

lehdessä esiintyviä diskursseja. Julkisuudessa esitettyjen näkemysten kautta käytetään

aina myös valtaa määritellä näkökulma ja diskurssi, josta asiaa lähestytään.

Kansalaisjournalismin nousu on mahdollistanut tavallisten kansalaisten osallistumisen

hybridiksi muuttuneen median tuotantoketjuihin (Chadwick 2013). Yleisö voi osallistua

sisältöjen tuottamiseen esimerkiksi kokemusasiantuntijana, vinkin antajana tai

sosiaalisen median ja sen mahdollistaman verkkodialogin kautta. Diskurssit myös

siirtyvät digitaalisessa ympäristössä niin kutsutun perinteisen printtimedian ja

sosiaalisen median eri muotojen välillä. Etenkin perinteisen median ohella

uutistoimistot tarttuvat mielellään sosiaalisen median sisältöihin, koska niistä saadaan

kaivattuja ihmisläheisiä juttukulmia. Se millaiseen diskurssiin sisältö toimituksellisten

rutiinien kautta liukuu voi kuitenkin olla täysin eri kuin alkuperäinen lähtödiskurssi.

Lukija tunnistaa uutiset uutisiksi niiden vakiintuneiden konventioiden ja rakenteiden

perustella. Uutiset ovat tyyliltään persoonattomia organisatorisen ja ammattimaisen

diskurssin näkyessä taustalla. Uutiset on myös usein kategorisoitu valmiiksi

aihepiireittäin esimerkiksi kotimaan ja ulkomaan uutisiin tai kulttuurin ja talouden

teemoihin kuuluviksi. Yksittäisen uutisen suunta on ylhäältä alas, jossa mallina on niin

sanottu kärjellään seisovan kolmio. Koska uutisdiskurssiin kuuluu tietynlainen

objektiivisuus sekä puolueettomuuden vaikutelman luominen, ovat ideologiset

ainekset usein piilossa ja esimerkiksi suostuttelu tapahtuu epäsuorasti (van Dijk 1988,

56–7.)

On myös esitetty, että media olisi ennemminkin agenda-setting –roolissa eli asioiden

julkilausuja ja esiintuoja. Tämän näkemyksen mukaan media vaikuttaa enemminkin



28

siihen, mistä ihmisillä on mielipiteitä, kuin siihen, millaisia nämä mielipiteet ovat

laatuaan. (esim. McCombs & Shawn 1972.) Syntyvien mielikuvien osuutta

merkityksenannossa on kuitenkin vaikea sivuuttaa, sillä kyse on tiedostamattomista,

monisyisistä ajattelun ja kielellisten järjestelmien alaisista prosesseista, joiden kautta

mielikuvat suodattuvat. Diskurssien kannalta tärkeää on erityisesti myös konteksti, eli

kuka asian sanoo, missä ja miten.

Merkitysten tuottamiseen osallistuvat mediatekstien lisäksi median ulkopuoliset

sosiaaliset käytännöt ja prosessit, jolloin mielipiteet saavat vahvistusta muilta

sosiaalisen elämän alueilta. Diskursseihin vaikuttaa vahvasti, mistä puhutaan ja missä

kontekstissa. Toistuvat aihevalinnat vahvistavat samalla jo syntyneitä diskursseja,

joihin osaksi myös totutaan ja joita edelleen vahvistetaan niiden arkipäiväistymisen ja

tuttuuden tunteen vuoksi.

Lukijoita ei kuitenkaan voi nähdä tahdottomina tai kritiikittöminä journalistisen ja

eliitin vallan kutistamina yksilöinä. Diskurssien tuottaminen tapahtuu enemminkin

sosiaalisesti yhteiskunnan toimijoiden välisessä yhteistyössä. Diskurssit myös

houkuttelevat osallistumaan diskurssien ylläpitämiseen, missä piilee niiden valta

yksilön suhteen (vrt. Foucault 1980, 219). Jos lähestymistavat ja lehdissä esiintyvät

toimijat ovat säännönmukaisesti samoja ja diskurssit korostuneen yksipuolisia on

vaarana, että myös mielikuvat sementoituvat.

Mediatekstit, kuten tässä tutkimuskohteena oleva Helsingin Sanomien tekstit,

tuottavat ja toisintavat mielikuvia lähiöistä, alueista, asukkaista, toimijoista ja

toiminnoista tuotettujen diskurssien kautta. Lehdissä myös ylläpidetään erilaisia

dikotomioita ja suositaan vastakkainasettelua. Yleisemmin se tapahtuu juuri osana

journalistisia käytäntöjä, jolloin asiaa koskevia erilaisia mielipiteitä pyydetään

vastakkaista kantaa edustavilta tahoilta. Tämä on paitsi journalistinen käytäntö ja

eettinen normi, myös tapa lisätä uutisen kiinnostavuutta lukijoiden silmissä.

Lähiö ja kantakaupunki esimerkiksi käsitetään usein kaupunkielämän kontekstissa

luonnollisiksi vastapareiksi, joskin niistä puhutaan mediassa osittain eri diskursseissa.

Lähiöiden kohdalla korostuu makrotasolla negatiiviset representaatiot, kun lähiöiden

turvattomuutta esimerkiksi tuotetaan erilaisten valvontaa ja järjestystä painottavien
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diskurssien kautta. Kantakaupungista ja sen kaupunginosista puhuttaessa variaatioita

on nähdäkseni huomattavasti enemmän.

Sanomalehdet voidaan nähdä fiktiivisinä kulttuurisina tuotteina, päivittäisinä

rituaaleina ja joukkoseremonioina. Näissä seremonioissa yhdistyy ajallinen ja

kulutuksellinen ulottuvuus joka jaetaan saman, ja samaksi kuvitellun asian äärellä.

(Anderson 2007, 73-73.) Myös verkossa ilmestyvä sanomalehti kulutetaan ja luetaan

usein vähintäänkin saman päivän aikana. Digilehdessä on myös puoli, johon painettu

printti ei taivu yhtä näppärästi: lehden artikkelit löytyvät helposti jälkikäteen ja niitä

jopa tarjotaan meille verkossa aktiivisesti. Niiden pariin on helppo palata

useampaankin eri otteeseen. Kun yhä useampi työskentelee ja kuluttaa aikaansa

tietokoneen äärellä, lehden lukeminen myös sulautuu arjen toimien väliin helposti.

Näin side kuviteltuihin yhteisöihin voidaan luoda useita kertoja päivässä. Tunne siitä,

että on jatkuvasti ajankohtaisimman asian äärellä, eikä jää mistään yhteisöjä

koskettavasta paitsi, vain korostuu.

Kuvitteelliseen yhteisön osaksi kutsuttu lukija myös mahdollisesti identifioituu

Myyrmäkeä koskevaan tekstiin ja silmäilee juttua tai vähintäänkin sen otsikkoa.

Myyrmäkeläinen tutustuu luultavasti juttuun vielä tarkemmin ja yrittää saada selkoa

siitä, mitä omassa naapurustossa tapahtuu. Tätä kautta sisältö myös siirtyy osaksi

sosiaalisen mielikuvituksen materiaalivarastoa. Mediasisältö liitetään osaksi omaa

merkityksenantosysteemiä ja diskursiivista maisemaa.

4. Keskeiset käsitteet

4.1 Kaupunkimaine

Maine, jota myös mielikuvien kautta tulkitaan, on keskeinen kommunikaatioperiaate

kaikenlaisille organisaatioille (vrt. Aula, Vehkalahti & Äikäs, 2007). Taustalla on

näkemys maineen rakentamisesta jatkuvana viestinnällisenä prosessina, jossa kaikki

organisaation kohtaamiset ovat maineen kannalta tärkeitä (vrt. Aula 2012, Karvonen

2005, 49). Maine on toisaalta aina olemassa ja sitä tuotetaan ja toisinnetaan erilaisissa

esityksissä ja performansseissa (Karvonen 2005, 47). Maine syntyy esimerkiksi

mediarepresentaatioiden tuottamien mielikuvien kautta.
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Kaupunki kohdataan mielikuvatasolla, kun media raportoi siihen liittyvistä asioista.

Media toimii siis ikään kuin kaupunkikuvan ja lukijan välisessä maastossa osallistuen

vuorovaikutukseen ja merkityksenantoon. Näissä kohtaamissa syntyvät myös

mielikuvat kaupungista. (Aula, Vehkalahti & Äikäs 2007, 20.)

Kaupunkimaineen voidaan katsoa rakentuvan sekä mielikuvina, jotka muodostuvat

etenkin toissijaisten lähteiden perusteella käymättä edes koko kaupungissa, että

kokemusperusteisina liittyen sen todelliseen toimintaan (Aula, Vehkalahti & Äikäs

2007, 93). Toisaalta on myös esitetty, että myös uskomuksilla ja huhupuheilla, joilla ei

ole lainkaan todellisuuspohjaa, on oma sijansa maineen muodostumisen prosesseissa

(esim. Jämsen 2014, 35). Käsitys todellisuudesta voi kuitenkin olla subjektiivista, jolloin

on mahdollista pikemminkin ajatella huhujen ja mielikuvien toimivan

vuorovaikutussuhteessa osana merkitysten syntyä.

Kaupunkimaineen rakennetta ja muita maineeseen liittyviä tekijöitä Suomen osalta

tutkittaessa on löydetty kuusi kaupunkimainetta selvittävää tekijää. Nämä tekijät ovat:

1) julkinen kuva, 2) kaupungin palvelut, 3) kaupunkivastuu, 4) kaupunkimiljöö, 5)

johtaminen sekä 6) innovatiivisuus (Aula, Vehkalahti & Äikäs 2007, 7). Tutkimuksessa

keskityttiin nimenomaan vetovoimatekijöiden arvioimiseen kokonaismaineen

kannalta, mutta se antaa myös hyödyllistä tietoa imagoon vaikuttavista tekijöistä

julkisen kuvan osalta.

On myös ilmeistä, että kaikki edellä luetellut tekijät vaikuttavat aina lopulta myös

julkisen kuvan muodostumiseen ja mielikuviin kaupungista. Sillä, millaisissa

diskursseissa kaupunki mediassa näkyy esimerkiksi palveluiden tai johtamisen osalta

on paljonkin tekemistä median synnyttämien mielikuvien kanssa. Median voin näin

katsoa olevan yksi keskeisimmistä vaikuttimista imagotyössä (vrt. Äikäs 2001).

Osatekijöiden välillä on väistämättä yhteys, kun kaupunkien maine muodostuu

toiminnan, kokemusten ja niitä koskevien mielikuvien vuorovaikutuksessa (Aula,

Vehkalahti & Äikäs 2007, 20). Edes vetovoimainen kaupunki ei voi jättää yhtäkään

tekijää maineen kannalta vähemmälle huomiolle. Hyvä maine suojaa puskurin lailla

esimerkiksi esiin tulevilta mainekriiseiltä tai riskeiltä, mutta mitä huonomaineisempi
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paikka tai organisaatio, sitä tärkeämpää on eri osa-alueista huolta pitäminen (vrt. Aula

& Heinonen 2011, 22; Karvonen 2005,20).

Kaupungin tai kaupunginosan ilmeeseen vaikuttavat useat asiat, kuten ympäristö,

tunnelma, identiteetti, kaupungin siisteys ja koettu turvallisuus, mutta myös viestinnän

visuaalinen ilme (vrt. Karvonen 2001). Asuinalueen sidosryhmien, kuten asukkaiden,

kaupunkihallinnon tai yrittäjien lisäksi alueesta viestimiseen ja sen todellisuuden

tuottamiseen osallistuu viime kädessä myös esimerkiksi media erilaisine

diskursseineen.

Maineenhallinta on pitkäjänteistä toimintaa, jolla pyritään muokkaamaan

sidosryhmien käsitystä kohteestaan (esim. Karvonen 2001). Maineen ylläpidon

näkökulmasta tai negatiivisen maineen kohentamiseksi, on sekä toiminnan että

viestinnän oltava kunnossa ja tuettava toisiaan. Kaupungin maineenhallinnassa

kysymys on lyhyesti siitä, miten kaupungin koetaan toimivan (palvelut ja

infrastruktuuri), miten kaupungin eri toimijat viestivät ja ovat vuorovaikutuksessa

sidosryhmiensä kanssa, sekä näiden osatekijöiden vuorovaikutuksesta ja

yhteistoiminnasta.

Sidosryhmien arvoja vastaavasta toiminnasta syntyvällä luottamuksella, sekä

sidosryhmien asenteilla on keskeinen sija maineenhallinnassa. Luotettava brändi myös

synnyttää lisää luottamusta, ja luottoystävään on helppo suhtautua myös

tunnepitoisesti. Tunnesiteen syntyminen vahvistaa samaistumishalua tiettyyn merkkiin

ja liittymistä osaksi ryhmää, yhteisöä tai perhettä.

Kaupunkien ja kaupunginosien maineenhallinnan voi kuitenkin nähdä monisyisempänä

kuin vaikkapa organisaatioiden. Kaupunki amebamaisena sosiaalisesti ja fyysisesti

jaettuna tilana, sekä eri toimintojen ja toimijoiden solmukohtana, ei lähtökohtaisesti

kuulu kenellekään ja samalla kaikille. Kaupunki on perusluonteeltaan

historialliskonstruktiivinen (Äikäs 2003, 14). Tilana se on myös vahvasti diskursiivinen

luonteeltaan, sillä sen rakentamiseen osallistuvat monet tahot eri konteksteissa eri

ajanjaksoina.

Positiivisen maineen ylläpitämiseksi entiteetin olisi pysyttävä sekä samanlaisena että

muututtava jatkuvasti suhteessa muuhun ympäristöön. Puhutaan maineen
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konservatiivisesta ja dynaamisesta ulottuvuudesta (vrt. Karvonen 2005, 100).

Organisaatiot eivät elä ilman ajallista jatkumoa, jolloin organisaatiota määrittävät

toisaalta paitsi menneisyys, myös nykyisyys ja odotukset tulevasta (Aula & Heinonen

2011, 14-15). Sama pätenee myös kaupunkeihin.

Jatkuva muutos on tavallaan kaupungin perimäinen olemus. Siihen liittyy vahvasti

myös kaupungin aineellinen ulottuvuus: esimerkiksi rakennukset, asukkaat ja

kaupunki-infrastruktuurit. Ne eivät useinkaan muutu radikaalisti itsekseen

luonnollisesti, vaan muutos tapahtuu kaupunkisuunnittelun ja erilaisten

rakennuttamisprojektien kautta ja niitä suuntaamalla. Luonto ja asukkaat ympärillä

saattavat muuttua, mutta rakennusten purkaminen ja uusien rakentaminen tai

asukassegmentin suuntaaminen ovat toimia, jotka vaativat useiden sidosryhmien

aktiivista yhteistä toimintaa ja vuorovaikutusta. Paikkoihin liittyvät merkitykset ovat

kuitenkin sosiaalisen prosessin alaisia, ja siksi sidosryhmistä etenkin asukkaiden

osallistaminen muutostilanteissa on tärkeää kaupungin sosiaalisen ulottuvuuden ja

demokraattisen päätöksenteon toteutumisen takaamiseksi.

Myyrmäen imagon on esimerkiksi muiden kuin myyrmäkeläisten silmissä ajateltu

olevan neutraali tai jopa negatiivinen. Lempinimi Myrtsi on tuonut joillekin mielikuvan

myrtyneestä ilmeestä. Toisaalta asukkaiden silmissä paikka nähdään mainettaan

parempana (Myrtsi elää! -suunnitteluraportti 2018). Näin Myyrmäen ongelmaksi voisi

päätellä negatiivisesti painottuneet mielikuvat alueesta, jolloin kysymyksessä on

osittain myös maineen viestinnällinen ongelma (vrt. Aula & Heinonen 2011, 12-13).

Viestinnällä ja aktiivisella maineenhallinnalla voidaan vaikuttaa alueen

houkuttelevuuteen erityisesti juuri silloin, kun alue kärsii ansaitsemattomasta

huonosta maineesta (Hastings & Dean 2003, 182). Toisaalta sidosryhmien kokemuksia

Myyrmäen osalta ei ole tutkittu kattavasti. Pelkkiä mielikuvia tutkimalla ei

luonnollisestikaan päästä käsiksi myöskään kysymykseen, onko Myyrmäki mainettaan

parempi.

Jo aiemmin mainitut kokonaismaineen näkökulmat perustelevat etenkin maine- ja

viestintätutkimuksessa yleisesti hyväksyttyä näkemystä siitä, että pelkästään yhteen

osa-alueeseen, kuten imagollisiin asioihin keskittymällä, mainetta pystytään harvoin
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muuttamaan vetovoimaisempaan suuntaan. Pelkästään ulospäin suunnatut

imagokampanjat ovat lopulta melko hyödyttömiä mielikuvien syntymisen kannalta.

Ulospäin viestitty imago voi sisältää ominaisuuksia, joita organisaatiot tai kaupungit

toivovat itselleen, mutta syntyvät mielikuvat rakentuvat monimutkaisemmissa ja

laajemmissa merkityksenantoprosesseissa.

Maineen kannalta oleellisia ovat kaikki kohtaamiset kaupungin virkamiesten ja

työntekijöiden kanssa sekä kokemukset kaupungin palveluista. Hyvä maine on

jatkuvasti lunastettava moitteettomalla toiminnalla ja hyvillä kokemuksilla (Karvonen

2005, 94). Tämä johtuu jatkuvasti muuttuvasta rakenteistuvasta suhdejärjestelmästä,

joka vaatii suhteen uusintamista ja ylläpitämistä yhä uudelleen (Karvonen 2005, 95;

Giddens 1984, 87-90).

Kohtaamiset luovat aina suhteen, joka kaupunkien tapauksessa voidaan kuvata

erityisellä kaupunkisuhteella. Kaupunkisuhteen voidaan katsoa muodostuvan

omakohtaisista kokemuksista, mediavälitteisistä mielikuvista sekä tarinallisesta

kohtaamisesta. Tarinat ovat ennen kaikkia myös imagollisia kertomuksia siitä,

millaisena kaupunki haluaa sen sidosryhmien silmissä näyttäytyä. Kaupunkisuhteen

intensiteettiin ja laatuun vaikuttavat median osalta esimerkiksi se, mistä asioista

kaupunkia koskevissa jutuissa puhutaan, sekä miten paljon kaupunkia käsitellään

esimerkiksi sanomalehdissä ja televisioissa. (Aula, Vehkalahti & Äikäs 2007, 20, 39.)

Julkinen keskustelu kertoo aina myös siitä, mitä asioita pidetään yhteiskunnassa

tärkeinä. Mediatekstien ja omakohtaisten kokemusten pohjalta lähtevät myös

keskustelut, joita käydään kaupunkia koskevien aiheiden ympärillä erilaisissa

yhteyksissä, pienimissä lähipiirin arkipäivän kohtaamisissa ja sosiaalisessa mediassa.

Näissä keskusteluissa mielikuvilla on suuntaava rooli, ja ne ovat maineen rakentumisen

kannalta oleellisia areenoita (Aula, Vehkalahti & Äikäs 2007).

Myös identiteetti määritellään usein sosiaalisesti suhteessa muihin. Toisaalta suhde,

myös kaupunkisuhde, luo nähdäkseni väistämättä myös valta-asetelman. Vallan

voidaan määritellä olevan nimenomaan kulloisessakin kulttuurille alisteisessa

vuorovaikutussuhteessa, diskurssissa muotoutuva, ei niinkään yksiselitteisesti jonkin

toimijan ominaisuus (vrt. Foucault 1972). Näin päätellen vuorovaikutussuhteessa on
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keskusteluun osaa ottavien osapuolten lisäksi aina läsnä sekä identiteetti että myös

valta.

4.2 Mielikuvat, merkitykset ja representaatiot

Mielikuvat syntyvät merkityksenannon kautta yksilöllisesti. Niillä on kuitenkin

kielellinen tausta, ilman kieltä abstrakti merkityksenanto ei olisi mahdollista.

Saussurelainen merkkikäsitys ottaa kantaa sekä merkkeihin että semioottisiin

valintoihin. Sen mukaan merkkien välillä on paradigmaattisia ja syntagmaattisia

suhteita. Paradigma edustaa kielellisen avaruuden valikoimaa, josta tietty kirjain, sana,

tai lause valitaan. Syntagma taas on näiden valintojen pojalta syntymä yhteenliittymä.

(Karvonen, 69-71.) Muodostaessani esimerkiksi lausetta, valitsen siihen sopivimmat

sanat muista suurin piirtein samaa tarkoittavien sanojen joukosta. Valintojen kautta

muotoutuva merkitys lauseelle on kuitenkin erilainen, riippuen aina siitä, millaisia

paradigmaattisia valintoja olen tehnyt.

Saussurelainen, semioottinen merkityksenantoprosessi pitää sisällään ajatuksen, jossa

kohde (signified, merkitty) ei tule käsitteellisellä tasolla ymmärretyksi, ellei sillä ole

merkitsijää (signifier), jonka kautta merkitys voidaan jo olemassa olevaa kognitiivista

tietorakennetta vasten koodata mielessämme (Karvonen 2005, 70). Merkitykset voivat

kuitenkin vaihdella eri kulttuuristen ja kielellisten yhteisöjen sisällä, ja niitä on

mahdollista käyttää tarkoituksellisesti vastoin hyväksyttyjä kielellisiä normeja.

Valintojen ja merkityksenannon taustalla vaikuttavat aina myös yhteiskunnan

sosiaalisesti jaetut käytännöt ja erilaiset yhteisössä sekä niiden marginaaleissa omaksut

tavat käyttää kieltä (vrt. Pietikänen & Mäntynen 2009).

Kielellinen ajattelu on siis myös yhteiskunnallista; kieliyhteisössä vallitsevat tavat

ymmärtää maailmaa ja käsitteellinen viittaaminen ovat kulttuurisia ilmiöitä, jotka ovat

olemassa jo ennen syntymäämme (Karvonen 2005, 71). Kieleen hiljaa kasvetaan,

jolloin sosiaalisesti ja kulttuurisesti jaetut käsitykset vaikuttavat siihen, miten kielellä

viitataan abstrakteihin asioihin. Myös tapa ymmärtää maailmaa ja siinä esiintyviä

ilmiöitä vaikuttavat kieleen ja sitä kautta sosiaaliseen merkityksenantoon.
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Mielikuvat, ovat ne sitten kulttuurisesti jaettuja sosiaalisen mielikuvituksen aineksia tai

yksilöllisesti tulkittuja odotuksia kohteesta, rakentavat käsitystämme todellisuudesta

(Karvonen 2005, 61). Imago tai mielikuva on kuva, joka viestin tulkitsijalle syntyy

organisaatiosta, tuotteesta tai palvelusta. Näiden merkitystä tuottavien ja viestintää

monin tavoin hyödyntävien mielikuvien pohjalta tehdään yhä useammat valinnat

(Karvonen 2007, 72).  Imagolla voidaan viitata siis vaikutelmiin ja mielen kuviin ilman

varsinaisia omia tai läheisten kokemuksia kohteesta (Juholin 2001, 185). Imago ja

mielikuva voidaan käsittää samoiksi asioiksi, joskin joissain tapauksissa imagon on

määritelty viittaavan viestin lähettäjän toimintaan viestinnässä, kun taas mielikuva

vastaisi ennemminkin viestin vastaanottajan tulkintaa asiasta (vrt. Karvonen 2005, 43).

Mielikuvat ja maine ovat moderneissa yhteiskunnissa organisaatioille ja yhteisöille

tärkeitä tekijöitä, sillä ne ohjaavat ihmisten valintapäätöksiä ja toimintaa, ja siten viime

kädessä organisaation menestymistä kilpailussa tuotemerkkien ja tavaroiden välillä

(esim. Karvonen 2005, 18). Vauraassa läntisessä maailmassa kilpailu samanlaisten

tuotteiden välillä käydään juuri mielikuvien avulla. Kuten Bauman (2002) toteaa,

tuotteen itsessään ei edes tarvitse kestää, sillä kevyessä modernissa ajassa kaikilla

entiteeteillä on parasta ennen päiväyksensä.

Tavaroiden, yritysten, kaupunkien ja niiden osien brändääminen perustuu

jälkimoderneissa yhteiskunnissa mielikuvatyöhön. Brändissä l. tavaramerkissä

painottuvat symboliset mielikuvatekijät, kun tuotteen käsitetään omaavan

ominaisuuksia, jotka eivät ole jäljiteltävissä (Karvonen 2005, 45). Ihmisten pitää nähdä

tuote tai kohde osana kertomusta omasta itsestään ja se voi tapahtua vain mielikuvien

kautta. Esimerkiksi esineet voidaan siten nähdä identiteetin symbolisena merkkinä

(Bauman 2002, 95). Sama asia eri näkökulmasta voidaan kuvailla siten, että

identifikaatio tapahtuu juuri symbolisten merkkien kautta hyväksymällä ne osaksi

omaa minuutta. Identiteetti voidaan nähdä näin konstruktiona, joka on aina

prosessissa. (vrt. Hall 1997, 248.)

Mielikuvat kaupungeista ja kaupunginosista syntyvät erilaisten sekundäärilähteiden

kuten lehtien kautta ja vaikuttavat osaltaan vaikkapa kaupunginosan
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kokonaismaineeseen. Tämän vuoksi kaupungit organisaatioiden lailla pyrkivät luomaan

positiivisia mielikuvia itsestään. Mielikuvia hyödynnetään sekä palvelujen ja tavaroiden

myymisessä, että strategisessa kehityspuheessa, kun esimerkiksi kaupungeille tai

kaupunginosille halutaan luoda mielikuvien avulla houkuttelevampi imago. Mielikuvia

myös käytetään, kun kokonaisia yhteisöjä, kaupunkeja tai alueita rakennetaan

julkisuudessa journalistisin keinoin. Yhteisön yhteinen mielikuvitus asettaa kuitenkin

loppuvaiheessa näkymättömät rajat sille, millaista yhteisöllisyyttä on mahdollista

muodostua.

Kaikilla suomalaisilla lienee jonkinlainen mielikuva lähiöstä. Usein mielikuva on

yksipuolisen neutraali tai negatiivinen: lähiöihin liitetään mielikuvia ankeasta

ympäristöstä ja sosiaalisista ongelmista, kuten työttömyydestä ja huono-osaisuudesta,

vaikka lähiöitäkin on monenlaisia. Lähiöissä asuvat itse kuitenkin usein viihtyvät

luonnonläheisillä alueilla, jotka ovat suunniteltu funktionaalisiksi perheiden

tarvitsemien palveluiden pohjalta. Tutkimusten mukaan lähiöt myös useimmiten ovat

huonoksi koettua mainettaan parempia. Lähiöiden kaupunki-infrastruktuurissa on

huomioitu esimerkiksi erilaiset ja -ikäiset liikkujat kaupunkikeskustoja paremmin.

(esim. Kemppainen 2017.)

Uutisten, kuten muidenkin mediaesitysten tulkintaan vaikuttaa itse kohteen sijaan

sosiaalisesti jaetun arkielämämme kokemukset, joista taas kumpuavat tunteet. Viime

kädessä tulkintaan vaikuttavat myös tunteiden ja muun ymmärryksemme

muodostamat asenteet. Ympäröivä kulttuuri tekee kaiken yllä mainitun meille

ajattelun kautta ymmärrettäväksi (Hall 1997). Näin esimerkiksi mielikuvat syntyvät

merkityksenantoprosessissa, joka on monitasoinen ja johon vaikuttavat monenlaiset

sosiaalisen elämän prosessit. Sillä, miten mediassa asiat esitetään, representoidaan, on

kuitenkin suuri merkitys mielikuvien syntymisessä.

Representaatiot paitsi edustavat tai esittävät, myös rakentavat sosiaalista

todellisuutta. Representaatioiden voidaan käsittää olevan ennen kaikkea välikappaleita

jonkun toisaalla olevan esittämiseen tai edustamiseen (esim. Rossi 2009, 12).

Edustaessaan asioita ja tapahtumia mediarepresentaatiot samalla myös tuottavat

politiikkaa ja toisintavat erilaisia ideologioita (Hall 1999; Rossi 2010). Esimerkiksi

uutisia reproduktioina voi niiden puolueettomalta faktatiedolta vaikuttavasta
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uutisdiskurssista huolimatta lähestyä myös poliittisina tuotteina. Kysymys on

tiivistettynä representaatiopolitiikan kannalta siitä, mitä tehdään näkyväksi, mistä ja

miksi ylipäätään puhutaan sekä miten se tehdään (Squires 1999, 201–3; ref. Rossi

2009, 261, 264–5).

Van Dijk (2000, 36) on todennut median vallan olevan luonteeltaan määrittelyvaltaa:

se on aina diskursiivista ja symbolista. Näin on myös merkitystä sillä, keiden äänellä

media puhuu ja ketkä ylipäätään pääsevät esittämään mielipiteitään ja näkemyksiään

mediassa (Horsti 2005, 77). Kaupunkien kohdalla rajankäyntiä käydään sen suhteen,

missä määrin ja millaisissa asioissa kaupunkia mediassa edustavat esimerkiksi

kansalaiset, virkamiehet tai poliittinen johto.

Representaatiot väistämättä myös rakentavat toimija-asetelmia eli subjektipositioita,

joita diskursiiviset käytänteet rakentavat (esim. Hall 1999, 56, 253). Perinteisesti

subjektipositioiksi ovat tulleet määritellyksi subjekti (toimija, agentti, puhujaäänet) ja

objekti (merkityksenannon kohde). Samaistumisen ja tulkinnan kannalta on myös

merkitystä, onko puhe objektisoivaa, identiteettityöhön kutsuvaa tai avaako se

vaihtoehtoisia tulkintatapoja. Aiemmin mainituilla kielellisillä, paradigmallisilla

valinnoilla on myös seurauksia, jotka vaikuttavat muodostuviin diskursseihin (vrt.

Fairchlough 2003, 192). Esimerkiksi virkamiesvetoisissa, asiatyylisissä uutisissa

toimijapositio tai siihen kutsuminen voi runsaasta passiivin käytöstä johtuen

näyttäytyä etäännyttävänä.

4.3 Identiteetti ja yhteisöt

Identiteettiin ja sen rakentamiseen liittyvät käsitteet tutkielmassani tulevat

kulttuurintutkimuksesta. Näen identiteetin ja identifikaation tapahtuvan yhteiskunnan

kulttuuristen käytäntöjen ja tiedostamattomien psyykkisten tekijöiden välimaastossa

(vrt. Hall 1999; Bauman 2004). Esimerkiksi mediaesitysten rationaalinen

ymmärtäminen edellyttää jonkinlaista sisäistettyä taustatietoa omasta itsestään

suhteessa muihin ihmisiin ja maailmaan, minuutta tai identiteettiä.

Jatkuvassa muutostilassa oleva jälkimoderni yhteiskunta jättää jälkeensä ihmisiä, jotka

etsivät vastausta siihen, keitä he oikeastaan ovat. Koska omaa itseään ja menneisyyttä



38

ei ole mahdollista täysin muistaa, oma identiteetti on vieraantumisen estämiseksi

tarpeen koota palasista kertomukseksi itsestä (vrt. Anderson 2007, 278).

Modernille ajalle on tyypillistä, että ihmisten asiat muuttuvat kulutuskeskeisissä,

globalisaatioon aatteellisesti nojaavissa yhteiskunnissa sekaviksi, johtuen esimerkiksi

yhteisöllisten siteiden höltymisestä, identiteettien ja työelämän murroksesta sekä

kaiken tilapäisyydestä (Bauman 2001). Modernin ajan yksilöitymiskehitys on osaltaan

heikentänyt sidoksia ennen niin vahvoihin kansakuntaan, luokkaan tai sukupuoleen

liitettyihin yhteisöihin.

Identiteettimme muodostuu ja uusiutuu jatkuvasti kuitenkin sosiaalisesti yhteydessä ja

suhteessa muihin. Kollektiiviset sosiaaliset identiteetit kuten etnisyys, rotu, uskonto,

sukupuoli tai seksuaalisuus on mahdollista liittää osaksi omaa yksilöllistä

identiteettikäsitystä (vrt. Appiah 1994, 150-2). Bauman (2004, 15-18) puolestaan näkee

ne modernissa ajassa erillisinä kysymyksinä kuin identiteetin, joka on ennen kaikkea

kuka minä olen? -ongelman objektivointia ja valintojen kautta toteutuva tehtävä, jossa

oma minuus on nimenomaan itse koottava.

Yksilöllistyneessä kulutukseen perustuvassa jälkimodernissa yhteiskunnassa

kamppailut käydään myös käsitteiden sisällöistä erilaisten luokkaan liitettävien

lähtökohtien sijaan (Kantola 2012, 54). Tällöin juuri mielikuvat ovat ratkaisevia, sillä

valinnat ja päätökset tehdään yhä useammin niiden pohjalta (vrt. Karvonen 2005 ,4).

Mielikuvat vaikuttavat identiteetin työstöön kahdella tasolla: ihminen kertoo

valintojensa kautta minuudestaan sekä muille että itselleen. Mielikuvat voi siten nähdä

viimeisenä lenkkinä viestinnällisen merkityksenannon ketjussa, joka lähtee

identiteetistä käsin. (Ikävalko & Uimonen 1997, 189.)

Yhteisöllisyys voidaan ymmärtää monin eri tavoin. Yhteisöllisyyttä on kuvattu

alueellisten rajojen, sosiaalisen vuorovaikutuksen tai symbolista yhteisyyttä

osoittavaksi yksiköiksi (esim. Lehtonen 1990, 17). Käsitys yhteisöstä on perinteisesti

merkinnyt paikkaan sidottua yhteenkuuluvuutta, mutta jälkimodernissa ajassa

yhteisöllisyys on saanut uusia ulottuvuuksia. Yhteisöllisyys jälkimodernissa ei paikannu

tilaan tai alueeseen vaan yhä useammin ihmisten mieliin. Yhteisöllisellä elämäntavalla
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viitataan samalla erilaisiin poliittisiin pyrkimyksiin ja sen voi siten nähdä myös

pohjaltaan ideologisena (esim. Bauman 2001).

Paikkasidonnaisuuteen perustuvilla yhteisöllä viitataan usein alueellisesti rajattuihin

yhteisöihin. Käsitän paikkasidonnaisuuden ja kotipaikkarakkauteen perustuvan

kiintymyksen kuitenkin eri asioina kuin yhteisöllisyyden. Paikkasidonnaisuus ei

välttämättä edellytetä esimerkiksi samanlaisten kulttuuristen merkitysten jakamista.

Paikallisyhteisö on kuitenkin myös konstruktio ja diskurssi, jota perinteisesti on

tuotettu julkisen yhteisen foorumin, kuten alueellisen sanomalehden kautta. Nykyajan

kuviteltujen yhteisöjen rakentumisessa oleellista on erityisesti samanaikaisen yhteisen

kokemuksen mahdollistuminen median kautta (vrt. Anderson 1983, 5-6).

Yhteisöksi voidaan käsittää ihmisjoukko, joka ”ei ole pakotettu yhteen ja jotka

erilaisista tavoitteista huolimatta kokevat tai tahtovat korostaa yhteenkuuluvuutta”

(Anderson 1991). Symbolisen interaktionismin mukaisesti yhteisöllä voidaan tarkoittaa

esimerkiksi ihmisryhmää, jotka tulkitsevat todellisuutta samalla lailla. Mielikuvien

kautta asioista tulee yhteistä sosiaalista todellisuutta, totta (vrt. Sumiala 2010, 79).

Tulkinta todellisuudesta tuotetaan siis neuvotellen merkityksistä (Saastamoinen 2012;

alun perin Hewitt 2007). Mielikuvat taas rakentuvat kulttuurisesti tuotetuissa

merkityksissä. Tällöin yhteisön voi nähdä merkityksiin perustuvana kulttuurisena

konstruktiona (emt.).

Yhteisöllisyyden on jälkimodernina aikana koettu rapautuneen erityisesti

yksilöitymiskehityksen, markkinatalouden ja yhteiskunnan nopeiden muutosten

seurauksena (esim. Saastamoinen 2012, 47; Bauman 2001, 125). Yksilöityminen,

atomismi on yksi modernin ajan ihmisten tavoista ymmärtää itsensä erillisenä ja

autonomisena osana yhteiskuntaa. Toisille yksilöityminen voi olla vitsaus, tai kuten

Bauman toteaa: ”Yksilöityminen on kohtalo, ei valinta” (Bauman 2002, 45).

Yhteiskunnan muuttuessa notkeaksi ja kevyeksi yksilölle sysätty vastuu vie ihmiset

kauaksi yhteisesti jaetuista ongelmista, ja niistä tulee yksityisiä (Bauman 2002).

Pieniltä paikkakunnilta muutetaan kaupunkiympäristöön, jossa ei enää pitkään aikaan

ole voitu luottaa kyläyhteisöjen tuomaan tiiviiseen yhteisöllisyyteen, jossa jokainen
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jäsen tuntee toisensa. Yhteisöllisyys ei siis paikannu enää tiettyyn paikkaan tai

alueeseen, vaan mieliimme. Yhteisöihin ollaan yhteydessä yhä useammin myös verkon

kautta ja sen jäsenet voivat olla toisilleen ennestään tuntemattomia tai anonyymeja.

Jälkimodernissa ajassa yhteisöllisyys on usein nähty olevan tyypiltään

narikkayhteisöllisyyttä, jossa samaan spektaakkelin osallistujat kokoontuvat saman

asian ääreen hetkeksi ja jatkavat elämäänsä spektaakkelin jälkeen ilman sitoumuksia

muihin tilaisuudessa olleisiin (Kantola et al. 2011; Bauman 2001, 30). Baumanin

narikkayhteisöt edustavat skeptistä näkemystä jälkimodernin ajan yhteisöllisyydestä,

tosin toiveikkaampiakin näkymiä on esitetty (ks. esim. Chambers 2006).

Modernia kuvaa myös velvollisuuksien säätelyn purkaminen ja yksityistäminen, mikä

sopii hyvin globalisoituvan ja rajoista piittaamattoman pääoman tarpeisiin.

Identiteettien lisäksi ihmis- ja työsuhteista tulee tilapäisiä, ja ne ovat nopeasti

vaihdettavissa uusiin. Ihmisen kontolle jää valita omaan elämään kussakin tilanteessa

sopivat ratkaisut ja lääkkeet. Prosessi on yhteisestä elämästä ja hyvinvointivaltion

kansalaisuudesta ulospäin kohti täydellistä, muun muassa kulutuksesta tyydytyksensä

saavaa yksilöllisyyttä. (Bauman 2002, 39-41, 47.)

Modernille ominaiset ”notkeat piirteet” tuottavat muutoksia myös yhteisöllisyyden ja

sen tuoman turvallisuuden kokemuksiin. Yhteisöllisyys on Baumanin mukaan

tasapainottelua turvallisuuden ja vapauden menettämisen välillä. Myös oma

identiteetti on aina tuotettava ja määriteltävä uudestaan osana kutakin yhteisöä ja sen

asettamia vaatimuksia. Täydellisestä vapaudesta taas seuraisi vääjäämättä myös

yhteisöllisyyden ja sen tuoman turvallisuuden menetys. (2001, 4-5.)

Yhteisöt ja identiteetit voidaan siis nähdä jälkimoderneissa länsimaisissa

yhteiskunnissa pääasiassa valikointiin ja valintoihin perustuvina. Kulutusyhteiskunta

suo yksilöille mahdollisuuden valintaan ja sen logiikka lävistää ja vaikuttaa

toimintaamme ihmisinä kaikilla tasoilla. Valitsemme päivittäin esimerkiksi omaan

identiteettiimme sopivia vaatekokonaisuuksia, elintarvikkeita, liikkumismuotoja tai

mediatekstejä. Teemme valintoja sen suhteen, kenen kanssa haluamme olla
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tekemisissä ja ketkä suljemme elinpiirimme ulkopuolelle. Valitsemme useita kertoja

päivässä omaa identiteetin rakennustamme tukevat tuotteet, symbolit ja tarinat.

Valinnan mahdollisuus ei kuitenkaan koske kaikkia ja kaikkea, vaan se on sidoksissa

myös sosioekonomisiin ja poliittisiin tekijöihin. Esimerkiksi asuinpaikan valintaan

vaikuttaa halutun asuntotyypin lisäksi viimekädessä myös käytettävissä oleva

rahamäärä, tulotaso ja elämäntilanne, eikä pelkästään oma toive halutusta

asuinpaikasta, naapurustosta tai alueen vetovoimaisuudesta. Asumiseen käytettävän

rahamäärän taustalla vaikuttavat erilaiset sosiaalistalouspoliittiset rakenteelliset tekijät

ja ideologiat, mutta valintojen myötä myös esimerkiksi ihmisen oma identifioituminen

erilaisiin ideologioihin tai elämäntapoihin. (vrt. Vaattovaara & Kortteinen 2005, 475-

476.)

Yhteiskunnan rakenteet ja niiden pohjalta muovautuvat reunaehdot vaikuttavat

vahvasti identiteettityön taustalla. Esimerkiksi alueiden sosiaaliset ja etniset erot

vaikuttavat tutkimusten mukaan myös muuttoliikkeeseen, ja suuntaavat sitä etenkin

pääkaupunkiseudulla (Kortteinen et al. 2005; Väliniemi 2009; Dhalmann et al. 2013).

Mielikuvat alueesta, jossa on sosiaalisia häiriöitä, rauhattomuutta tai paljon

maahanmuuttajia vaikuttaa negatiivisesti muuttohalukkuuteen alueelle (vrt. emt.).

Vastaavasti alueen koettu maine, eli se, mitä jo alueella asuvat ihmiset kuvittelevat

muualla asuvien ajattelevan omasta asuinpaikastaan, vaikuttaa asukkaiden

poismuuttohalukkuuteen alueelta (Permentier et al. 2009, 21, 62).

Tunteiden merkitystä ja yhteyttä mielikuvien muodostumiseen tai merkityksenantoon

ei voida myöskään vähätellä. Usein asunnonostajia varoitetaan tekemästä

ostopäätöstä hätäisesti, liiaksi tunteiden varassa. Harva kuitenkaan tekee ostopäätöstä

pelkästään mielikuvien pohjalta, vaan etenkin asuinpaikan valinnassa vaikuttavat

ensisijaisesti muut asiat kuin mielikuvat. Mielikuvilla voi kuitenkin olla korostunut rooli

etenkin identiteetin osalta suuntautumisessa tiettyä paikkaa kohtaan: asuinalueen

fyysiset ominaisuudet ja mielikuvaerot korostuvat asumispäätöstä tehtäessä

ympäristön avautuessa vasta muuton jälkeen (Maula 1985).



42

Identiteetin ja identifikaation kannalta juuri asuinpaikalla ja ympäröivällä yhteisöllä ja

siitä kertovalla tarinalla on paljonkin merkitystä, sillä esimerkiksi asuinpaikan voidaan

katsoa indikoivan myös sosiaalista statusta (vrt. Kearns 2007; Coleman & Neugarten

1972; Firey 1945).

Lienee syytä korostaa, että vaikka haluaisi asua ja tulla yhdistetyksi vauraaseen ja

vetovoimaiseen asuinpaikkaan ja yhteisön tuomaan sosiaaliseen statukseen, se ei ole

välttämättä taloudellisesti mahdollista kuin maksukykyisimmille (vrt. Juntto 1990;

Jallinoja 1997). Täysin vapaasti asuinpaikan voivat lopulta valita siis melko harvat.

Toisaalta, aktiivista valikointia tapahtuu joka tapauksessa myös asumismenoiltaan

saman suuruisten kaupunginosien välillä, sillä useimmiten jonkinlainen valinta on

mahdollista myös vähävaraisemmille.

Jälkimodernissa, konstruktiivisessa näkemyksessä yhteisöllisyyden voidaan nähdä siis

olevan ensisijaisesti kuvitteellista. Tällöin näkemys yhteisöllisyydestä symbolisena ja

sosiaalisena konstruktiona on ajattelun lähtökohta. Yhteisöt, joihin kuuluvia ihmisiä

emme tunne henkilökohtaisesti ja joita emme tapaa arkielämässämme voidaan

määritellä jossain määrin kuvitelluiksi. Yhteisöllisyys käsitteenä voidaan tämän

ajatteluketjun mukaisesti ymmärtää tarkoittavan samaa kuin kuvitellut yhteisöt.

(Anderson 1983, 74.)

Kaikki sellaiset yhteisöt, joissa ihmisillä ei ole kasvokkaisia toistuvia tapaamisia,

voidaan siis käsittää myös oletettuina (Bauman 2001). Edellä mainitut määritelmät

yhteisöistä ovat mielestäni rinnakkaisia ja toisiaan täydentäviä, sillä molemmissa on

johtoajatuksena se, etteivät yhteisöt ole jälkimodernissa kylämäisiä rajattuja yhteisöjä,

vaan pikemminkin erilaisia löyhiin sopimuksiin perustuvia verkostoja. Käsitän siis

yhteisöllisyyden oletettuna, ja siten myös kuviteltuna (vrt. Anderson 1983; Bauman

2002).

Esimerkiksi Myyrmannin pommi-iskun tehnyt henkilö ei itse asunut Myyrmäessä,

mutta opiskeli siellä. Teon tahallisuudesta on ristiriitaista tietoa, mutta symbolisena

performanssina se on kuitenkin jäänyt suomalaisten ja myyrmäkeläisten mieleen.
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Koska pommin suunnitellut henkilö myös itse kuoli iskussa, emme saa koskaan tietää,

millaiseen yhteisön osaksi hän itsensä identifioi. Yleisöjen ja yhteisöjen

fragmentoituessa yhä useampi löytää omat heimolaisensa, yhteisöt, joihin haluaa

kuulua, verkon välityksellä ilman paikkaan sidottuja rajoitteita. Pommi-iskua paitsi

resonoi ikävällä tavalla yhteisöihin ja niihin kuulumiseen tai kuulumattomuuteen, myös

kytkeytyy performanssina osaksi sosiaalista mielikuvitustamme.

Ihmiset ovat yhteisön jäseniä vain, jos he itse mieltävät olevansa sitä (vrt. Anderson

2006). Yhteisöön kuuluminen on siis ihmisen oma valinta, jolloin myös identiteetin

rakentaminen tulee osaksi yhteisön kertomusta. Yhteisöt persustuvat yhä useammin

erilaisten mielikuvien kautta konstruoituville jaetuille tunnekokemuksille.

Tunnekokemusta eivät määrittele vain nykyajassa tapahtuvat tulkinnat

yhteenkuuluvuudesta tai edes siinä kontekstissa mahdollisesti toteutuvat

performanssit. Kokemuksemme suhteutuvat aina myös omaan menneisyyteemme ja

historiaamme osana tai osattomuutena kutakin yhteisöä.

Yhteisöllisyyteen liittyy myös yhteinen historiallinen kohtalo, minkä vuoksi Andersonin

kuviteltujen yhteisöjen käsitteen pariksi sopii sosiaalisen mielikuvituksen (esim. Taylor

2003) käsite, joka myös nojaa historialliseen kielelliseen ja identiteetistä kumpuavaan

konstruoivaan käsitykseen sosiaalisesta todellisuudesta. Mielikuvayhteisöt vaativat

toimiakseen tunteen yhteenkuuluvuudesta ja yhteisestä asioiden jakamisesta.

Sosiaalinen mielikuvitus toimii ihmisissä historiallisena ja kulttuurisena

taustakehyksenä, joka realisoituu esimerkiksi kielellisten valintojen kautta. Kieli ja

identiteetti omaksutaan molemmat dialogissa muiden kanssa (Taylor 2004, 106).

5. Tutkimusaineistot ja analyysimenetelmä

5.1 Tutkimusaineisto

Varsinaisen empiirisen tutkimusaineiston muodostavat siis Helsingin Sanomien

digilehden Myyrmäkeä koskevat mediatekstit vuosilta 2004-2008 sekä 2014-2018.

Digilehti ei ole avoin kaikille, vaan maksullinen ja vaatii tilaussopimusta HS:n kanssa.
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Aineisto on haettu kahtena erillisenä näytteenä vuosiryppäittäin Helsingin Sanomien

digilehdestä (28.1.2019). Hakusanoina on käytetty termiä: Myyrmä*. Kaikkiaan jatkoon

karsiutui 62 juttua vuosilta 2004-2008 ja 84 juttua vuosilta 2014-2018. Tämän lisäksi

hakuehtoihin sopiva juttu löytyi myös Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä (painettu

2.10.2004 ja digilehden uusinta 14.12.2016) otsikolla Poikani Petri Gerdt. Artikkeli

poikkeaa kuitenkin julkaisutyypiltään ja tekstilajiltaan muista aineistonäytteistä, joten

se ei sisälly itse tutkimusaineistoon. Olen käsitellyt artikkelia kuitenkin kontekstia

tuovana sisältönä luvussa 2.1.3 Narratiiveja Myyrmäestä. Itse tutkimusaineistoon

liittyy myös juttu Miksi teit sen, poikani Petri Gerdt? (Liite 3: 47), joka toimii

sisäänheittojuttuna varsinaiselle Kuukausilehden artikkelille.

Vuosivälit olen valikoinut tarkastelun kohteeksi kahdesta syystä: Myyrmäki-liike on

perustettu 2012, joten sen mahdollinen vaikutus mediajulkisuudessa tulee näin esiin.

Toisaalta vuonna 2002 tapahtuneen pommi-iskun suurimman mediajulkisuuden oletan

jo vuoteen 2004 mennessä sivuutetun.

Mukaan aineistoon olen valikoinut toisaalta tekstit, joissa Myyrmäki on otsikossa sekä

ne, joiden pääasiallisena juttusisältönä on ollut Myyrmäki. Tapahtumailmoitukset olen

rajannut jatkokäsittelystä pois. Kyseessä on niin kutsutusta harkinnanvaraisesta

aineiston poiminnasta, jolla pyritään kuvaamaan ja ymmärtämään paremmin jotakin

kohdetta tai ilmiötä (vrt. Eskola ja Suoranta 1999, s. 61).

Mediateksteiksi olen käsittänyt uutiset, kolumnit, pakinat ja mielipiteet. Näitä kaikkia

tekstityyppejä sisältyi hakutulokseen. Kaikki edellä mainitut ovat mielestäni oleellisia

tekstejä, kun tutkitaan mielikuvia ja niiden rakentumista. Toki pääkirjoitus voi saada

mielissämme erilaisen painoarvon kuin vaikkapa mielipidekirjoitus. Katson kuitenkin

tutkimusasetelma huomioiden, että kaikki edellä mainitut tekstityypit osallistuvat

mielikuvien muodostumiseen Myyrmäestä ja myyrmäkeläisistä. Tutkimusaineiston

ulkopuolelle rajaan lyhyet tekstit, joissa Myyrmäki oli lähinnä esimerkinomaisena

mainintana, sekä erilaiset tapahtumakategorian ilmoitukset.

Kuvia analysoin osana mediaesitystä vain niissä tapauksissa, joissa katson niiden olevan

kontekstin ja kokonaismerkityksen muodostumisen kannalta oleellisia. Näen, että
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merkitysten ja mielikuvien suuntaajina kuvilla saattaa olla kuitenkin paljonkin

merkitystä eri diskursseja tarkasteltaessa.

Helsingin Sanomien sisällöt rajaan tutkimusaineistoksi, sillä se on Suomessa

valtakunnallisesti luetuin ja suurin päivälehti. Sieltä löytyy pääkaupunkiseutuun

painottuvan uutisoinnin ja lukijakunnan perusteella Myyrmäkeä koskevaa aineistoa.

Merkitystä on lisäksi erityisesti aineiston määrällä, jota kertyy riittävästi, jotta

esimerkiksi vertailu eri vuosien välillä on mahdollista.

Mediajulkisuutta tutkittaessa Helsingin Sanomien asema on edelleen melko

horjumaton, vaikkakin sosiaalisen median liikkeellepanevaa vaikutusta etenkin

aiheiden esiintuomisessa ja yhteisöjä kokoavana voimana ei voi kiistää. Valtamedia

myös toisaalta nostaa sosiaalisesta mediasta aiheita ja päinvastoin, näin ollen

hybridissä mediaympäristössä sisältöjä jaetaan ristiin, eivätkä rajat ole täysin

selväpiirteisiä.

HS:n voi nähdä myös olevan merkittävin yksittäinen valtakunnallinen viestintäkanava

ja päivittäin ilmestyvä sanomalehti, jossa on toimituksellisesti tuotettua

ammattimaista sisältöä. Helsingin Sanomien merkittävyys perinteisenä valtamediana

perustuu erityisesti lehden valtakunnalliseen informointirooliin.

Myyrmäki-liikkeen ja sen toiminnan medianäkyvyys Helsingin Sanomissa on myös

mainittu Mikko Turusen gradussa (2017) yhtenä imagollisena tavoitteena. Usein

paikkakunnalle muuttaa eniten ihmisiä juuri sen lähialueilta tai muutto tapahtuu

alueen sisällä, jolloin Helsingin Sanomien voidaan arvioida saavuttavan melko

kattavasti myös mahdolliset Myyrmäkeen muuttoa harkitsevat pääkaupunkiseudulla.

5.2 Diskurssianalyysi menetelmänä

Diskurssilla viitataan kielenkäyttöön sosiaalisena toimintana (esim. Pietikäinen &

Mäntynen 2009). Diskurssien voidaan katsoa muodostuviksi sosiaalisissa prosesseissa,

joilla maailmaa merkityksellistetään ja joiden kautta on mahdollista saavuttaa

yhteisymmärrys kulloisestakin prosessin alaisesta toiminnasta (Jokinen ym. 1999; alun

perin Foucault 1984). Diskurssi on näin ajateltuna aina myös tietynlainen kompromissi,
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joka on sosiaalisen vuorovaikutuksen prosessien tulosta (vrt. Bourdieu 1991). Se on

laajemmin ajateltuna myös jonkinlaisen yhteiskunnallisen konsensuksen tiivistymä.

Diskursseja määrittelee tietty kaksitasoisuus: Diskurssien voi yhtäältä nähdä viittavan

sosiaalisesti jaettuihin kielenkäytön tapoihin, mutta diskurssien avulla voidaan myös

tarkastella merkitysten rakentumista rajatusta näkökulmasta. (Heikkinen 2012, 95–97.)

Näin ollen diskurssit ovat samanaikaisesti sekä sosiaalisia että kielellisiä. Niillä on

sosiaalista voimaa ja ajallista ulottuvuutta, joka realisoituu kielenkäytössä (Pietikäinen

& Mäntynen 2009, 59). Kielenkäytöllä ja kielellä taas voidaan viitata melkeinpä mihin

tahansa semioottisesti käsitettävään merkkijärjestelmään, jonka kautta on mahdollista

kognitiivisesti muodostaa tulkinta viestistä.

Diskurssit sisältävät jälkiä muista diskursseista sekä tekevät eroja toisiin diskursseihin

ja niiden merkityksenantosysteemeihin. Samoin kuin tekstit viittaavat ja pitävät

sisällään jälkiä toisista, toisaalla sijaitsevista teksteistä ja niiden merkityssysteemeistä.

Ilmiötä kutsutaan yleisesti intertekstuaalisuudeksi ja interdiskursiivisuudeksi.

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 59-60.) Esimerkiksi lähiödiskurssilla tuotetaan eroa

kaupunkikeskustadiskurssiin, jonka merkityssysteemit linkkautuvat erilaisiin

kulttuurisiin ja sosioekonomisiin diskursseihin.

Diskurssit ovat myös historiallisesti melko pysyviä, sillä esimerkiksi kieliyhteisön jäsenet

tunnistavat tavat, joilla asioita ja ilmiöitä kuvataan tietystä näkökulmasta. Diskurssin

merkitys ei kuitenkaan ole pysyvä ja kaikissa yhteyksissä ja olosuhteissa samanlainen,

vaan liikkuva, ja aina kontekstista riippuvainen. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 26-28.)

Diskurssin voi siis nähdä valikoimana tietyssä ajassa tapahtuvia sosiaalisia käytäntöjä ja

toimintaa, sekä niissä tapahtuvia merkityksenantoja. Diskurssi on siten käsitteenä ja

kontekstuaalisena käytäntönä enemmän kuin esimerkiksi näkökulma, joka puolestaan

ilmentää tekstin sisällöllistä suuntautumista ja kirjoittajan asennetta, vaikka se samalla

myös jo positio lukijoita. Tekstejä kuitenkin kirjoitetaan yleensä tietty kohdeyleisö

mielessä.

Diskurssianalyysi on melko väljä teoreettismetodologinen viitekehys erityisesti

kielitieteellisille ja konstruktiivisesti suuntautuneille tutkimuksille (esim. Jokinen, Juhila

& Suoninen 2016; Remes 2006). Diskurssien tutkimuksen voi katsoa olevan tapa, jossa
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tarkastellaan ihmisten kulttuurista olemista ja sitä, miten ihmiset sosiaalisesti tuottavat

todellisuutta (Remes 2006, 288; Foucault 1990; Habermas 1984).

Tekstin ja diskurssin tutkimusta voi lähestyä Faircloughia (1997) mukaillen kolmen

näkökulman kautta: representaatioiden, identiteettien ja suhteiden kautta.

Representaatiot ja identiteetit rakentuvat diskursiivisesti, jolloin kielelliset valinnat

vaikuttavat siihen, millainen identiteetti tai representaatio tilanteessa tapahtuu

(Pietikäinen & Mäntylä 2009, 75-77). Kielenkäyttö nähdään siis funktionaalisesti

muotoutuvana, mikä tarkoittaa, että kielellä paitsi viestitään myös luodaan suhteita ja

identiteettejä (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 14-15).

Kulttuurisesti jaetut tavat puhua ja ymmärtää vaikuttavat siihen, miten todellisuus

ymmärretään (Foucault 1997). Yhtä teemaa tai aiheetta on siten mahdollista tehdä

ymmärrettäväksi erilaisesta sosiaalisesta todellisuudesta käsin. Representaatiot

edustavat siinä todellisuudessa tapahtuvia ja olevia asioita ja ilmiöitä. Kielenkäyttö taas

sekä konstituoi että rakentaa kuvailtavaa ilmiötä, ja luo ajattelun kautta version

todellisuudesta. Versiot todellisuudesta voivat olla moninaisia ja ne edellyttävät

kielellisiä valintoja. Ne myös tuotetaan ja tulkitaan aina jossakin kontekstissa.

Diskurssianalyyttinen lähestymistapa sopii menetelmänä konstruktiivisesti

suuntautuneeseen yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, sillä tutkimusotteelle on

yleisesti ominaista nähdä ulkoinen todellisuus illuusiona, joka määrittyy diskurssin

ohjaaman merkityksen mukaan (Remes 2006; Jokinen ym. 1999; Potter & Wetherell

1987).

Representaatioita rakennetaan sosiaalisesti erilaisten prosessien kuten

poissulkemisten kautta. Asetelma tuottaa siten myös väistämättä valtapositioita. (vrt.

Valtonen 1998, 97-103, Foucault 1997.) Näin voi ajatella, että positioituminen tuottaa

myös identiteetin rakentamisen kautta diskurssin (Remes 2006, 309). Diskurssi on siten

kytköksissä yhteiskunnan käytänteitä sosiaalisena toimintana tutkittaessa myös

identiteetin tuottamiseen.

Diskurssit muuttuvat käyttöyhteydestä riippuen. Koska kieli on järjestelmä, jonka

kanssa toimitaan eri yhteyksissä eri tavoin, on se aina kontekstista riippuvainen.

Merkitys syntyy juuri kontekstissa, esimerkiksi sanomalehden lukijan ja kirjoittajan
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sekä kielen ja sen käytön välisessä vuorovaikutustilanteessa. Konteksti voi käytännössä

tarkoittaa asiayhteyttä, vuorovaikutustilannetta, toimintaympäristöä tai laajempaa

yhteiskunnallista tulkintakehystä. Kontekstille on ominaista monikerroksisuus, mikä

tarkoittaa, että kussakin diskurssissa on läsnä eritasoisia konteksteja samanaikaisesti.

Yksi tärkeimmistä konteksteista on tilannekonteksti, jonka ulottuvuuksia ovat

esimerkiksi sosiaalisen ja kielellisen toiminnan lisäksi toimijoiden roolit. Toimijuus

rakentuu juuri kielenkäytössä. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 28-29.)

Diskurssianalyyttisesti suuntautuneen sosiaalitieteellisen tutkimuksen perusajatuksena

on kielenkäytön ja toiminnan samuus, joka muotoutuu sosiaalisissa prosesseissa

rakentaen todellisuutta (Suoninen 2016, 230). Kielenkäyttö ymmärretään mikrotasolla

jatkumoksi, jossa kielet ja kieli-ideologiset suhteet ja hierarkiat vaikuttavat

kielenkäyttöön. Makrotaso on laajempana käyttöilmentymänä moninainen; se jatkuu

yksittäisestä kielenkäyttötilanteesta yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja historiallisiin

prosesseihin. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 38-39.)

Historiallinen perspektiivi on merkityksellinen tutkittaessa etenkin yhteiskunnallisia tai

yhteisöllisiä metatason diskursseja tai diskurssien pysyvyyttä. Esimerkiksi

konstruktiivisesti suuntautunut diskurssianalyysi painottaa vahvemmin diskurssien,

kontekstuaalista, aikaan ja paikkaan sidottua luonnetta. Kielenkäyttötilanne ja

vuorovaikutus nähdään silloin ilmentävän juuri siinä tilanteessa tapahtuvaa toimintaa.

Yhteisön historia ja sosiaalinen mielikuvitus vaikuttavat myös kontekstiin, jossa

tapahtumia merkityksellistetään ja asioista tehdään tulkintoja. Esimerkiksi median

diskursiivisuus tarkoittaa, että makrotasolla yhteiskunnalliset ja institutionaaliset

normit ja vakiintuneet tavat vaikuttavat tulkintaan sekä siihen, millaisissa diskursseissa

asioista puhutaan kyseisellä hetkellä. Toisaalta myös uusia diskursseja tuotetaan ja osa

vanhoista diskursseista hiipuu tai poistuu hetkellisesti, sillä diskurssit ovat aina myös

prosessuaalisia ja dynaamisia (vrt. Pietikäinen & Mäntynen 2009, Remes 2006, 332).

Yhteiskunnassa ja sen päätöksenteossa tapahtuvat muutokset näkyvät siinä, millaisissa

diskursseissa asioista puhutaan.

Tekstit myös aktiivisesti muokkaavat totuudesta eri versioita, jotka asettuvat osaksi

diskursseja, joissa lehtiä tuotetaan ja kulutetaan. Kriittinen, konstruktiivisesti
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painottunut diskurssianalyysi pitää sisällään lähtöoletuksen kaikkien diskurssien

historiallisuudesta. Historiallisuus sekä diskurssien alisteisuus kulttuurille myös

tarkoittaa, että diskursseja, ja niihin liittyviä ideologisia kytköksiä ymmärtääkseen

täytyy olla kyseessä olevan kulttuurin ja yhteiskunnan jäsen. (Metsämurronen 2006,

303; Foucault 1997, 31.)

Menetelmällisesti diskurssianalyysin peruslähtökohdat sopivat tutkimukseeni hyvin,

onhan tarkoituksena tutkia lehtitekstejä ja sitä, miten ne eivät vain heijasta

todellisuutta, vaan ovat osa prosessia, jossa todellisuutta yhdessä sosiaalisesi

tuotetaan. Myöskään tulkinnat merkityksistä eivät rakennu ilman sosiaalista toimintaa

(Pietikäinen & Mäntynen 2009 166-7). Mielikuvat Myyrmäestä syntyvät

merkitystenannon kautta. Ne syntyvät myös sosiaalisesti jaetussa historiallisesti

määrittyneessä kulttuurisessa kontekstissa: tekstien tuottamisen tai tulkinnan

suppeissa ja laajemmissa konteksteissa. Remes (2006, 309) määrittelee sosiaalisen

merkityksenannon kontekstin seuraavasti: ”Koetun sosiaalisen todellisuuden luonne

määrittää merkitysten sisällön ja tämä puolestaan määrittää merkitysten

tulkinnallisuuden ehdot.”

Diskurssit siis tuotetaan kollektiivisesti yhteisesti jaettujen käytäntöjen pohjalta, joita

määrittävät paitsi historiallinen jatkumo, myös kunkin diskurssin, esimerkiksi

uutisgenren, vakiintuneet normit. Samalla ne asettuvat tiettyihin konteksteihin, osaksi

tilanteita, joissa diskursseja käytetään.

Analysoin tutkielmassani eri diskursseja, mutta käytän lisäksi diskurssianalyysia

tutkimusmetodina syvemmässä analyysissa. Viitekehyksenä on

kulttuurintutkimuksellisesti suuntautunut diskurssianalyysi, joka on painottunut

pääasiassa hermeneuttisesti, joskin siinä voi käsittää myös olevan piirteitä kriittisestä

diskurssianalyysista (CDA). Avaan seuraavaksi lähestymistapaani vielä tarkemmin.

Tutkielmassani diskurssin käsitteellä viittaan merkityssuhteiden systeemiin, jonka

kautta kulttuurisesti määrittynyttä todellisuutta tehdään sosiaalisesti

vuorovaikutuksessa konstruktiivisesti ymmärrettäväksi. Näen diskurssien viittaavan

sosiaalisiin käytäntöihin ja merkityksellistämisen tapoihin, joissa huomioidaan tekstit,

representaatiot ja kontekstit paikkoina, joissa diskursseilla on erityinen rooli.
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Representaatioita, identiteetinrakennusta ja niiden sosiaalista kontekstia analysoimalla

on mahdollista tehdä näkyväksi myös diskurssien yhteiskunnallisia ja ideologisia

ulottuvuuksia. Diskursseja käsittelen liikkuen sekä mikro- että metatasojen välillä

nähden ihmisen oman osallistumisen myös tuottavan diskursseja (vrt. Remes 2006,

331). Painotus on kuitenkin metatason yhteisöllisissä ja yhteiskunnallisissa

diskursseissa.

Produktiivinen valta on nimenomaan tuottavaa. Se on valtaa määritellä ja synnyttää

diskursseja, mutta se on myös valtaa saada sen kohde tuottamaan osallistumisensa

kautta diskurssit. (Remes 2006, 312, 331.) Ihmiset osallistuvat itse diskurssien

vahvistamiseen mediassa esimerkiksi mielipidekirjoitusten kautta. Toisaalta voidaan

ajatella, että materiaalinen maailma manifestoi diskurssit: Ihmiset osallistuvat

toiminnan muodossa diskurssin tuottamiseen. (vrt. Remes 2006, 331, alun perin

Foucault 1980.) Produktiivinen valta tulee näkyväksi lisäksi siinä, miten ja millaisten

diskurssien kautta teksteissä totuutta tuotetaan.

Foucault (1982) näkee vallan ilmentyvän ennen kaikkea toimijoiden diskursiivisissa

suhteissa. Valta ei sinällään ole minkään toimijan ominaisuus tai omaisuutta.

Mediatekstejä tuotetaan valituista näkökulmista, mikä tuottaa myös diskursiivisia

valtasuhteita. Esimerkiksi uutisen tuottajalla on taustalla paitsi oma kompetenssi,

myös toimituksellinen agenda siitä, miksi juuri nostettu uutinen, puhujaääni tai

näkökulma on tärkeä. (vrt. van Dijk 1988, 114.) Näin teksti asettuu uutisdiskurssiin,

mutta samalla muut, kuten erilaiset yhteiskunnalliset makrotason diskurssit voivat olla,

aina tekstistä riippuen, myös läsnä. Esimerkiksi kaupungistumisen ja markkinoitumisen

diskurssit ovat olleet 2010-luvulla yhteiskuntaa ohjaavia laajempia diskursseja, jotka

tuottavat myös suppeampia mikrotason diskursseja.

5.3 Analyysin kulku

Tutkimus on laadullista ja perustuu valikoituun aineistoon ja sieltä poimittuihin

aineistoesimerkkeihin sekä niistä tehtyihin tulkintoihin, eikä sillä siten pyritä

yleistettävyyteen. Tasalaatuisten esimerkkien valikoinnin ja niistä tehtyjen havaintojen

analysoinnin avulla on mahdollista tehdä myös yleisluontoisia päätelmiä tutkitusta

aineistosta (vrt. Alasuutari 2011, 50). Johtopäätökset ovat kuitenkin mielekkäitä
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lähinnä juuri siinä kontekstissa, jossa ne on tuotettu ja tulkittu osana historiallista ja

kulttuurista kontekstia (vrt. Alasuutari 2011, 244). Tämä pätee etenkin

diskurssianalyyttisesti suuntautuvaan tutkimukseen.

Diskurssianalyysin taustaksi olen tehnyt sisällön määrällistä erittelyä, joka osaltaan

tukee ja suuntaa analyysia sekä tehtäviä tulkintoja. Se siis ensisijaisesti pohjustaa

diskurssianalyyttistä lähestymistapaa. Koodaukset myös tukevat yleisnäkemystä

Myyrmäen lehtijulkisuuden luonteesta HS:ssa tutkittuina vuosina.

Tiivistys eli tapauskohtaisten määrien teemoittelun pohjalta tehtävä määrällinen

erittely on diskurssianalyysissa paljon käytetty menetelmä. Tätä käytän

diskurssianalyysin osana myös omassa tutkielmassani. Lisäksi luokittelen aineistoa

otsikkotasolla sekä diskurssien osalta syvemmässä analyysissa.

Edellä mainitun teemoittelun voi käsittää aineiston tulkintasäännön luomiseksi:

käsittelyn jälkeen analyysivaiheessa tehdään tulkintapäätöksiä, joista esimerkkinä

sijoittelusäännöt (Mäkelä 1990, 37-38). Luokat menevät kuitenkin jossain määrin

lomittain, joten päätökset, miten näissä tapauksissa on toimittu, on tärkeä kirjoittaa

ylös ja avata tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta (emt.). Luokittelut ja niihin

liittyvät uutisjutut löytyvät liitteistä 1-4.

5.4 Tutkielman vastuullisuus ja eettisyys

Tieteen tunnusmerkeiksi voidaan käsittää muun muassa objektiivisuuden eli oikeaan

tietoon tähtäämisen, kriittisyyden eli virheiden minimoinnin, avoimuuden sekä tieteen

tulosten kyseenalaistamisen. Myös autonomisuus ja tieteen edistyvyys ovat

päämääriä, joita vastuulliselta tutkimukselta edellytetään. (Hirvonen 2006, 37; alun

perin Niiniluoto 2002.) Pyrkimys objektiivisuuteen on kuitenkin laadullisessa,

konstruktiivisesti suuntautuneessa tutkimuksessa osin kyseenalaistettu tai ainakin

uudelleen aseteltu, sillä tutkija myös omassa työssään konstruoi ja tulkitsee aihetta

tietystä näkökulmasta käsin.

Tutkimus on aina myös yksi konstruktio ilmiöstä tai tutkittavasta aiheesta. Tulkinnat

ovat myös kontekstista ja näkökulmasta riippuvaisia ja spekulatiivisina avoimia
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toisenlaisille tulkinnoille ja arvioille. Tämä ei kuitenkaan poissulje sitä, että

suhtautumisen itse aineistoon tulee olla objektiivista (vrt. Remes 2006, 340).

Tutkimuksen voi vain harvoin, jos koskaan, katsoa olevan ennakkokäsityksistä tai

tiedontuotannon tavoista vapaata. Päinvastoin, sitä ohjaa tietty teoreettinen

viitekehys sekä tieteenfilosofiset lähtökohdat tai vähintäänkin valittu metodologia

(esim. Hirvonen 2006, Niiniluoto). Tämä lienee tutkimuksen perimmäinen luonne.

Diskurssianalyysi menetelmänä antaa mahdollisuuden monenlaisiin analyysitapoihin ja

siksi tehdyt valinnat ovat tarpeen perustella ja selittää. Teoreettiset käsitteet,

tutkimuskysymykset, aineisto ja sen analyysi on kyettävä myös nivomaan yhteen

uskottavan synteesin saamiseksi. (vrt. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 165, 168.)

Tutkimuksessani tuon julki tieteenfilosofiset ja epistemologiset sitoumukset, sekä

teorioihin liittämäni tutkimuskirjallisuuden. Kirjaan myös ylös työnkulun sekä

dokumentoin aineistonäytteet niin, että tehdyt johtopäätökset ovat luotettavasti

jälkikäteen todennettavissa.

Pro gradu –työn tutkimuskohteena on sosiaalisesti tuotetut merkitykset ja mielikuvat

sekä niiden lehtivälitteinen viestintä. Vastuullisuutta on mahdollista toteuttaa

käyttämällä ja reflektoimalla aiempaa tutkimusta johdonmukaisesti sekä viittaamalla

luotettuihin tiedonlähteisiin. Analyysi ja argumentointi tapahtuvat aineistolähtöisesti,

omien havaintojen lisäksi teoriaan ja aiempaan tutkimukseen nojaten. Tutkimusintressi

on praktinen, uuden tiedon löytymiseen tähtäävä, mutta se sisältää myös

emansipatorisia, yhteisöä voimaannuttamaan pyrkiviä aineksia (vrt. Rolin 2006, 116-

118; Habermas 1976).

Tutkielma ei sisällä tietosuojalain määrittämiä arkaluoteisia tietoja, henkilötietoja tai

henkilötiedoiksi verrattavia tietoja tutkimuskohteesta. Aineistojen osalta

sekundäärilähteet sisältävät tietoja henkilöiden kuten toimittajien nimistä ja

toimijoiden asemasta organisaatiossa. Henkilönimiä ei kuitenkaan tutkielmassani

erikseen mainita, ellei se ole tutkimuksen ymmärrettävyyden kannalta välttämätöntä.

Näissä tapauksissa nimet ovat kuitenkin julkisuuden henkilöiden tai ne on julkaistu

alun perin osana jo julkaistua uutissisältöä. Niissä kohdin, kun lähdeaineistoon

viitataan ja tunnistettavia tietoja löytyy, käyttöperusteena on aina tieteellinen

tutkimuskäyttö (vrt. Tietosuojalaki 2019).
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6. Aineistojen analyysi

6.1 Teemat

Teemoiksi aineiston perusteella tunnistan viisi erilaista pääteemaa: politiikka ja talous,

palvelut ja rakentaminen, kulttuuri, uusi Myyrmäki sekä turvallisuus (rikokset,

järjestyshäiriöt ja onnettomuudet).  Ne muodostavat teemalliset kehykset, joiden

kautta diskursseja tuotetaan. Uusi Myyrmäki, politiikka ja talous sekä turvallisuus ovat

myös jo diskursseja itsessään. Palaan diskursseihin tarkemmin vielä luvussa 6.5.

Analyysin teemoittelu edustaa vaihetta, jossa poimin aineistosta samalla

tutkimusongelman kannalta keskeiset aineistosta esiin nousevat aiheet (Eskola ja

Suoranta 1999, 176). Teemat olen tiivistänyt kahteen taulukkoon (ks. liite 1), joissa on

aineistokokonaisuuksien osalta yksilöity teemakohtaiset jaottelut. Seuraava kuvio

(kuvio 1) ilmentää teemojen suhteellista jakautumista vuosien 2004-2008 ja 2014-2018

osalta.

Kuvio 1: Teemojen suhteellinen vertailu

Varhaisemman vuosivälin kolme määrällisesti suurinta teemakokonaisuutta ovat 1)

palvelut ja rakentaminen, 2) talous ja politiikka, sekä 3) turvallisuus. Uudemmassa

aineistossa kolme määrällisesti suurinta teemakokonaisuutta ovat 1) turvallisuus, 2)
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kulttuuri ja 3) talous ja politiikka (kuvio 1). Varhaisemmassa aineistossa löytyy vielä

selkeästi Myyrmäen palveluihin ja rakentamisen teemaan liittyviä artikkeleita, kun

jälkimmäisessä aineistossa palvelut ja rakentaminen on teemana laskenut eniten,

yhteensä 30 prosenttiyksikköä (kuvio 1).

Kulttuuri on teemana vuosien 2014-2018 aineistossa vastaavasti noussut kolmen

määrällisesti suurimman teeman joukkoon heti turvallisuus -teeman jälkeen. Sen

suhteellinen osuus koko aineistosta on yli neljännes (27 %). Vanhemmassa aineistossa

kulttuuri -teemaan liittyviä juttuja ei ollut lainkaan (0 %). Kulttuuri on siten myös

teema, jonka suhteellinen osuus on kasvanut eniten tutkittuja vuosivälejä vertaillessa.

Talous ja politiikka teema jää myöhemmässä aineistossa suhteellisesti pienemmäksi

17 % osuudella kuin aiempien vuosien aineistossa, jossa osuus on jopa 28 % (kuvio 1).

Kulttuuri -teeman nouseminen näyttäisi linkittyvän pääasiassa Myyrmäki-liikkeen

toimintaan, sillä se on alkuvuosinaan ollut aktiivinen etenkin kaupunkiympäristön

elävöittämisessä kulttuurin keinoin sekä vireää kaupunkikulttuuria edistävissä asioissa.

Uudenmassa aineistossa turvallisuuteen liittyvät asiat olivat nousseet suurimmaksi

teemaksi. Teemaan liittyviä juttuja löytyi aineistoista vuosina 2004-2008 yhteensä 12

kpl (N = 62), kun vuosina 2014-2018 yhteensä jopa 26 kappaletta (N = 84). Rikoksista,

onnettomuuksista ja järjestyshäiriöistä kertovien tekstien suhteellinen osuus kaikista

teksteistä on vuosina 2014-2018 ollut 32 %, kun se vuosina 2004-2008 oli 20 %.

Suhteellista kasvua turvallisuus -teeman osalta on siis vuosiryppäiden välillä 12

prosenttiyksikköä (kuvio 1).

Rikoksista ja onnettomuuksista raportoinnin voidaan katsoa olevan osa median

konventioita ja niin kutsuttuja kestoaiheita. Se, että turvallisuus teeman suhteellinen

osuus on kuitenkin kasvanut, saattaa kertoa siitä, että HS:ssa rikoksista ja

onnettomuuksista on vuosina 2014-2018 raportoitu herkemmin yleisölle. Kasvu voi

kieliä esimerkiksi muutoksista toimituksellisissa prosesseissa tai agendassa, mutta

myös muiden juttuaiheiden vähyydestä. Teemana turvallisuus on myös osa-alue, joka

on saanut kolauksen. Voidaan ajatella, että yhteisön sosiaalinen mielikuvitus on saanut

särön Myyrmannin räjähdyksen myötä (vrt. Kantola 2012, 38-9). Sittemmin turvaa on

jälleen haettu ja rakennettu uudestaan yhteisöllisyyden ja asukasaktivismin kautta.
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6.2 Aineiston kärkiaiheet

Aiheita, jotka ovat toistuneet vuosien mittaan on muutamia. Myyrmäen urheilupuisto

on molemmissa aikasarjoissa toistuva uutisoinnin kohde, aiheeseen liitetyt painotukset

tosin vaihtelevat vuosien varrella. Suhteelliset osuudet molemmissa ovat samat, 19 %

eli lähes viidennes teksteistä käsittelee Myyrmäen urheilupuistoa jostakin

näkökulmasta (ks. liitteet 3-4). Aihetta koskevia juttuja on sekä politiikka ja talous että

turvallisuus teeman alla.

Vuosien 2004-2008 osalta urheilupuistoa, sen lisärakentamista sekä sen yhtiöpohjan

uusimista koskevia juttuja on yhteensä 12 kpl (N=62; liite 3). Kuvaavaa on, että

uutisissa urheilupuistohanke vuoroin nytkähtää liikkeelle, etenee ja pysähtyy.

Poliittisen yksimielisyyden saaminen ja päätöksenteko valtuustossa näyttäytyvät

hankalina. Varhaisemman vuosiryppään aineistossa hallitsee lisäksi urheilupuiston ja

stadionin rakentamiseen ja rahoitukseen liittyvä sävyltään hieman lobbaavakin

uutisointi. Esimerkiksi stadionin rakentamista puoltavassa nimettömässä

pääkirjoituksessa: Myyrmäen stadionille olisi käyttöä (Liite 3: 15) tuodaan esiin

yksinomaan tarve jalkapallostadionille harrastusmahdollisuuksien ja

urheilumenestyksen näkökulmasta.

Vastaavasti uudemman aineiston (2014-2018) mediajulkisuutta hallitsee Myyrmäen

urheilupuiston taloussotkuihin liittyvä uutisointi. Uutisia löytyy yhteensä 16 kpl (N=84;

liite 4) ja suhteellinen osuus aineistosta on 19 % (liite 4). Lehdessä kirjoitetaan

urheilupuiston talousrikosepäilyistä ja oikeuskäsittelyprosessista. Ensiksi asialla on

Vantaan sisäinen tarkastus, tämän jälkeen asiaa tutkitaan hovi- ja käräjäoikeudessa

saakka. Prosessin kuluessa väärinkäytöksiä epäillään, erilaisia syytöksiä esitetään ja

syyllisiä etsitään.

Myyrmäkeä koskevasta uutisoinnista kärkiaiheena nousee varhaisemmassa aineistossa

lisäksi Myyrmäen urheilutalon remontin jälkipuinti, joka sekin näyttäytyy sisällöltään

melko värikkäänä. Uutisia aiheesta löytyy yhteensä 9 kappaletta (N=62), suhteellinen

osuus aineistosta on 15 % (ks. Liite 3). Selvyyden vuoksi todettakoon, että

urheilupuisto on monipuolinen puisto stadioneineen ja jäähalleineen, kun taas
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urheilutalo viittaa pienempään Myyrmäen urheilutaloon, jossa on uimahalli ja muita

kuntoilutiloja.

Urheilutalon remonttia koskevissa jutuissa korostuu dikotomiat ja moninaiset

kielikuvat, joilla vastakkainasettelua ja poliittista peliä korostetaan.

Vastakkainasettelua tapahtuu sekä artikkelitasolla, että aihetta koskevassa

laajemmassa narratiivissa. Jutussa, joka on otsikoitu: Vantaan valtuusto heitti tuhkaa

päälleen urheilutalon remontista (Liite 3: 16) eri puolueita edustavat valtuuston

jäsenet pääsevät kertomaan näkemyksensä siitä, mikä kaikki meni remontissa vikaan.

Tässä tarinassa etsitään syntipukkia pieleen menneille sijoituksille ja pettäneelle

rakennusvalvonnalle. Lopullisen puhdistautumisen edellytykset täyttyvät, kun syyllisiä

ollaan valmiita etsimään valtuuston sisältä.

Vantaan kaupunkisuunnittelu näkyy myös molemmissa vuosiryppäissä. Vuosien 2004-

2008 aineistossa Myyrmäen rakentamista pohjustetaan kaikkiaan kuudessa

lehtijutussa (Liite 3: 3, 5, 10, 12, 31 ja 44). Vastaavasti vuosien 2014-2018 aineistossa

Myyrmäen täydennysrakentamista käsitellään kaikkiaan kahdeksassa jutussa (Liite 4: 3,

8, 10, 16, 51, 54, 55, 69). Artikkelit sijoittuvat Palvelut ja rakentaminen sekä Uusi

Myyrmäki -teemojen alle.

Myös huoli julkisten palveluiden saavutettavuudesta, kuten terveysaseman ensiavun

siirto ja siihen liittyvä keskustelu, näkyvät Helsingin Sanomissa etenkin

varhaisemmassa aineistossa. Terveysasemaan liittyviä uutisia ja mielipiteitä on

kaikkiaan seitsemässä jutussa (liite 3: 24, 25, 26, 30, 39, 40, 45). Tältä osin kuvaavaa on

asukkaan mielipidekirjoitus, jonka otsikko kuuluu: Vantaalla palloiluhalli ajaa

terveysaseman ohi (liite 3: 24). Myös uutinen: 84-vuotias Sari Suominen taistelee

Myyrmäen ensiavun puolesta (liite 3: 26) konstruoituu kansalaismielipiteenä

arvodiskurssissa, jossa kaupunki ajaa alas sen väestölle tärkeitä palveluita. Samaan

aikaan kaupungin luottamuselimet tappelevat siitä, ketkä ja millaisella mandaatilla,

ovat syyllistyneet talous- ja kirjanpitorikoksiin, tai pitäisikö urheiluareenalle myöntää

lisärahoitusta.

Urheiluun ja kaupungin päätöksentekoon liittyvät aiheet näyttäytyvät mielikuvatasolla

sekavana vyyhtinä, jossa päättäjät käyttävät valtaansa osittain myös omaa, sekä



57

edustamansa poliittisen puolueen etua tavoitellen. Mielikuvaa vahvistaa lisäksi

EVTEK:kin ja Mercuria-kauppaoppilaitoksen muutoksiin liittyvä aluepoliittinen

köydenveto, jota avataan kaikkiaan kolmessa jutussa (liite 3: 32, 33, 36). Etenkin

varhaisemman aineiston tekstien perusteella rakentuu mielikuva kaupungista, jonka

arvoasteikossa on tärkeää, että urheilulle on toimivat puitteet, ja niihin ollaan valmiita

sijoittamaan aikana, jolloin muista palveluista, kuten terveydenhuollosta ja

päivähoidosta karsitaan säästökuurin nimissä.

Apulaiskaupunginjohtajat jatkoivat madonlukujen lukemista Vantaalla (liite 3: 43) -

juttu kertoo säästöpaineista etenkin terveyssektorilla. Kaupungin tarjoamien

palveluiden alasajosta, kuten ensiavun lakkauttamisesta puhutaankin joko kustannus-

tai terveysaseman tila- ja työhyvinvointikysymyksenä, ei niinkään kaupunkilaisten

palvelujen tuottamisen kontekstissa tai suhteessa muihin kaupungin menoihin.

Lähestymistapa laittaa vertailuasemaan terveysaseman henkilökunnan ja asukkaiden

hyvinvoinnin. Ne esitetään kilpailevina ja ainoina näkökulmina asiaan, jolloin muut

ratkaisut ja näkökulmat eivät näyttäydy vaihtoehtona. Tähän liittyen ylilääkäri

puolustaa ensiavun lakkauttamista ja sen siirtämistä Peijaksen sairaalaan

mielipidekirjoituksessaan Myyrmäen ensiapu ahtaissa oloissa (Liite 3: 25). Myös

uutisessa otsikolla Myyrmäen terveyskeskuksen muuttohanke eteni (Liite 3: 39)

ylilääkäri argumentoi välttämättömäksi nähdyn muuton puolesta.

Myöhempien vuosien aineistosarjassa erityisesti katutaide, muraalit ja graffitit näkyvät

jo selvästi erottuvana aiheena. Katutaiteeseen liittyviä juttuja on kaikkiaan 11

kappaletta, 13 % aineistosta (ks. Liite 4), kun vanhemmassa aineistossa aihepiiriä ei

käsitellä lainkaan. Tämä kertonee laajemmasta ilmiöstä, jossa lähiöitä ja kaupunkien

viihtyisyyttä on pyritty lisäämään etenkin 2010-luvulla erilaisin

ympäristötaideprojektein. Se kertoo myös tietoisesta kaupunkimarkkinointiin

liittyvästä imagotyöstä, jossa kaupunkien vetovoiman lisäämiseksi kielteisiä mielikuvia

pyritään muuttamaan juuri kaupunkien ja lähiöiden kulttuuri- ja taidehankkeiden

kautta (vrt. Glasgow-kehitys; Kotler, Asplund, Rein & Heider 1993).

Myyrmäessä muraaleita löytyy esimerkiksi Myyrmäen juna-aseman lisäksi

monitoimitalon ulkoseinistä, tapahtumamontun seinäkkeistä ja alikulkutunneleista.

Graffiteihin liittyy myös yhteiskuntakriittinen ulottuvuus kaupunkitilassa. Graffitien
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tekeminen on ollut pitkään kiellettyä ja sanktioitua, jolloin ne representoivat osaltaan

kapinaa ja uudenlaisen kaupunkikulttuurin nousua. Niiden nousu osaksi legitiimiä

kaupunkikulttuuria kertoo myös diskurssin muutoksesta, jossa ne on sosiaalisesti

hyväksytty osaksi kaupunkiympäristöjen elävöittämistä.

Oman vuoropuhelunsa on aiheuttanut luvallisten urheilupuiston päätöksentekijöitä

kritisoivan graffitien poisto ja niiden uudelleenmaalaaminen. Neljä juttua (Liite 4: 18,

43, 44 ja 45) käsittelee nimenomaan graffitien poistosta alkanutta tapahtumasarjaa.

Kaupunki poistaa kahteen eri otteeseen graffititaiteilijan teoksen, jossa on kolmen

urheilupuistosta vastaavan henkilön kuvat ja teksti: hävetkää (esim. liite 4: 44).

Tapahtumasarja konstruoituu HS:ssa kaupungin harjoittamana sensuurina, ja myös

eduskunnan oikeusasiamies arvostelee kaupunkia sananvapauden rajoittamisesta (ks.

liite 4: 18).

Katutaiteeseen liittyvät aiheet olen sijoittanut kaikki kulttuuri-teeman alle, vaikka ne

olisi joissain tapauksissa voinut luokitella myös Uusi Myyrmäki –luokkaan. Kulttuuri-

teemassa puolet jutuista käsitteli nimenomaan katutaidetta.

6.3 Alueellisuus lehtiotsikoissa

Lehtiotsikkojen selailu on etenkin kiireisessä arjessa paljon käytetty tapa saada nopea

katsaus siitä, mitä maailmassa on milloinkin meneillään. Lausetasolla otsikko usein jo

kiteyttää sen, mistä tekstissä on kyse (esim. Brookes 2008, 196). Otsikoiden perusteella

ihmiset lähes poikkeuksetta myös valitsevat etenkin verkossa, lukevatko uutista tai

juttua pidemmälle. Lisäksi otsikoiden sisältämä tietoaines jo samanaikaisesti suuntaa

ajatuksellista merkityksenantoa ja lopullista tulkintaa käsitteillä olevasta asiasta,

vaikkakin otsikoita, kuten tekstejä ylipäätään, on mahdollista aina lukea myös

vastakarvaan.

Toisaalta liian räväkkä, epäinformatiivinen tai epäuskottava otsikointi voidaan

verkkomediassa tulkita klikkiotsikoksi, jolloin koko juttu voi jäädä myös lukematta. Itse

lähestyn asiaa näkökulmasta, että otsikon merkityksellisyys on valintaa määräävä tekijä

ja merkityksenannon suuntaaja. Otsikon voi myös katsoa määrittelevän uutisen

ensisijaisen merkityksen kokonaan (Brookes 2008, 185).
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Koska tutkin Myyrmäen mediajulkisuutta myös imagollisena tekijänä, kiinnostaa

minua, millaista variaatiota alueen nimen osalta otsikoinnissa on. Lehden otsikoita

selaillessa merkitystä voi olla sillä, liitetäänkö uutisen tapahtuma Vantaaseen,

Myyrmäkeen tai ei kumpaakaan niistä. Vantaa on kuitenkin myös hallinnollinen

kuntarakenne; yhtäältä alueellinen tarkkarajainen maantieteellinen kokonaisuus ja

toisaalta Myyrmäen tavoin, konstruoitu, kuviteltu yhteisö. Vantaata koskevat ja siihen

liitettävät mielikuvat ovat siten sidoksissa myös Myyrmäestä tehtäviin tulkintoihin.

Kuvio 2: Vantaa, Myyrmäki ja Myyr York otsikoissa

ESIINTYY

OTSIKOSSA

Vantaa Myyrmäki Myyr

York

Myyrmäki

ja Vantaa

Ei

kumpikaan

N

2004-2008 16 31 0 9 6 62

2014-2018 24 35 3 5 17 84

Myyrmäkeä koskevassa uutisoinnissa vuosina 2004-2008 Myyrmäki esiintyy 31:ssa

otsikossa ja vuoden 2014-2018 aineistossa 35 kertaa. Vastaavasti Vantaa esiintyy

vuosina 2004-2008 vain 16 kertaa ja 24 kertaa vuosina 2014-2018. Sanojen Myyrmäki

ja Vantaa esiintyvyys on siis ollut melko samankaltaista molempina tutkittuina

viisivuotisryppäinä. Esiin nouseva erottava tekijä on sana Myyr York, jota ei 2004-2008

aineistojen otsikoinnista löydy lainkaan, kun vuosien 2014-2018 otsikoissa se löytyy

kolmesti (kuvio 2). Mainintoja löytyy vuosilta 2016, 2017 ja 2018 kultakin yksi kappale

(Liite 4: 4, 12, 28).

Huomionarvoista lisäksi on, että varhaisemman aineiston otsikoissa, joissa ei ole

mainittu mitään alueellista tunnistetta (Vantaa, Myyrmäki tai Myyr York), on kuusi

(Liite 4: 30, 48, 55, 66, 74, 81) positiiviseksi käsitettävää uutista Myyrmäki-liikkeen

toimintaan liittyen. Muutamassa uutisessa on mainittu paikka ”Monttu”. Se ei

kuitenkaan paikkana nauttine suurta tunnettuutta valtakunnallisesti tai edes

pääkaupunkiseudulla. Näiden juttujen osalta positiivinen mielikuvastatus siis

menetetään kokonaan niiltä osin, kun lukija tyytyy selaamaan tekstejä vain

otsikkotasolla. Esimerkiksi Myyr Yorkin säännönmukainen käyttö näissä jutuissa olisi

ollut myös imagollisesti mahdollista ja suunnannut mielikuvia toivottuun suuntaan. On
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kuitenkin mahdollista, että toimittajakunnan keskuudessa nimi ei ole tuttu tai sillä ei

käsitetä ainakaan vielä olevan tunnistettavuutta yleisön keskuudessa. Toisaalta myös

huomattavan suuri osa jutuista, joissa puhutaan Myyrmäen yhteisöllisestä toiminnasta,

on tullut lukijavinkkinä toimitukseen.

6.4 Myyr York, Myyr York!

Sanaa Myyr York on siis mitä ilmeisimmin alettu käyttää lehdistössä vasta Myyrmäki-

liikkeen (perustettu 2012) aikana. Lempinimeä Myyr York on käytetty Myyrmäestä jo

1970-luvulta asti, joten periaatteessa olisi ollut mahdollista, että vuosien 2004-2008

aineistossa olisi jo sanaa esiintynyt. On melko yllättävää, miten vähän HS:n

toimituksellista sisältöä, jossa nimi esiintyy, uudemmasta aineistostakaan löytyy.

Myyr York on kuitenkin käsitteenä 2010-luvulla laajempi kuin pelkkä lempinimi. Se on

ennen kaikkea mielikuva, jonka tuottaminen ja teksteissä esiintyminen ei ole

imagollisesti ajateltuna sattumaa. Kielteisen mielikuvan muuttaminen myönteiseksi, on

osa Glasgow-kehitystä (vrt. Kotler, Asplund, Rein & Heider 1993), jolla negatiivista

kaupunki-imagoa pyritään parantamaan. Keskittymällä käytännönläheisesti esimerkiksi

mielikuvaa kehittävien välineiden luomiseen, kuten visuaalisen kuvaston ja

tapahtumien tuotantoon tai oikeiden vaikuttamisvälineiden valintaan, kaupungin

imagoa pyritään suuntaamaan uudestaan. Erityisesti myös autioituneiden tilojen

muuttaminen kulttuuri- ja taidehankkeiden käyttöön on osa mielikuvien uutta

suuntaamista ja aktiivista kaupunkibrändin muokkaamista (vrt. Melović, Mitrović,

Djokaj 2017). Kaupunkibrändin tuottaminen taas on tärkeää erottautumisen kannalta,

sillä kuten tuotteet, myös kaupunginosat näyttäytyvät kuluttajalle samanlaisia ilman

niihin liittyviä mielikuvia, identiteettiä ja niihin liitettyjä kulttuurisia merkityksiä (vrt.

Anholt 2010, 9). Näin kaupungeista ja kaupunginosista tulee myös aktiivisen

imagonrakennuksen kohteita.

Semioottisesti (esim. Saussure 1916) voidaan ajatella, että Myyrmäki paikkana on

merkitty, ja Myyr York sen merkitsijä, joka halutaan merkityksellistää uudella tavalla.

Samalla merkitsijä ikään kuin lainaa ja haluaa asemoida itseensä New Yorkiin liitettyjä

merkityksiä ja mielikuvia. Tämän prosessin kautta muodostuu käsitteellinen ymmärrys

Myyr Yorkista.
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Se, millaisia merkityksiä Myyr York ihmisten mielissä saa, voi olla jotakin aivan muuta

kuin vanhastaan tuttu merkitys paikalle nimeltä Myyrmäki. Etenkin Myyrmäki-liike

käyttää sanaa viestinnässään ja erilaisissa tapahtumissa johdonmukaisesti. Se ei

tietenkään takaa sitä, että muut toimijat, kuten lehdistö, olisivat yhtä innokkaita

käyttämään uutta lempinimeä. Sanan käytöllä mitä ilmeisimmin kuitenkin pyritään

rakentamaan yhteisöä ja lujittamaan yhteisöllisyyttä myös journalistisin keinoin.

Samalla luodaan myös uusia, aiemmin merkityksenannossa sivuun jääneitä merkityksiä

Myyrmäen kaupunginosalle ja lähiöille laajemmin. Kyse on tällöin lähiöiden uudelleen

merkityksellistämisestä mielikuvien kautta esimerkiksi urbaaneiksi yhteisöiksi tai

ketterän kaupunkikulttuurin mahdollistajiksi.

Myyr York Timesin Vuoden nimi 2018 -ehdokkuudesta (Liite 4: 4) on myös mahdollista

päätellä, että Myyr York alkaa olla jo myös laajemmin tunnettu ja tunnustettu

representaatio rosoisen urbaaniksi luonnehditusta Myyrmäestä. Humans of Myyr York

-sivuston lisäksi esimerkiksi vuoden 2019 Myyrmäen keskustaa koskevissa

suunnitelmissa käytetään Myyr York Downtown –konseptia. Lisäksi kokeiluluontoisesti

on pantu esimerkiksi Fairytail of Myyr York -nimellä olutta.

Myyr Yorkilla representoidaan aktiivista monikulttuurista yhteisöä ja urbaania

kaupunginosaa. Myyr York on myös metafora jonka intertekstuaaliset elementit

kuljettavat New Yorkin elämää sykkiville ja toimintaa kuhiseville kaduille. Se edustaa

siis jotakin muuta, kuin mielikuvaa ankeasta 1970-luvulla rakennetusta

nukkumalähiöstä. Sanan käyttäjästä taas muodostuu kuulijalle tai lukijalle mielikuva

aikaansa seuraavasta, aktiivisesta, ajan hermolla olevasta ihmisestä. Tällöin kyse on

sekä identiteetin aktiivisesta tuottamisesta että sen muokkaamisesta.

6.5 Diskurssit

6.5.1 Toimijat julkisuudessa

Sanomalehden voi nähdä diskursiivisesti tuotettuna konstruktiona siitä, mikä

yhteiskunnassa on kunakin päivänä tärkeää. Samalla se myös muodostaa erilaisia

mikrotason tekstuaalisia diskursseja, kun kukin juttu kiinnittyy ylätason

tulkintaympäristöön. Lehden lukijat tulkitsevat merkityksiä kukin omassa kulttuurisesti



62

muotoutuneessa ja sosiaalisesti jaetussa tulkintaympäristössään liittäen tiedon osaksi

omaa diskurssimaailmaansa juuri kulloinkin käsillä olevassa tilannekontekstissa (vrt.

Remes 2006, 3319). Koska diskurssivalikoimamme on osittain kulttuurisesti jaettu,

diskurssityypin ennakkokoodaukseen, odotusarvoihin ja erotteluihin perustuva

tunnistaminen vaikuttavat siihen, millaiseen diskursiivisen maailman osaksi se liitetään.

Uutisessa edustamaan ja asiaansa representoimaan päässyt henkilö samalla myös

asiantuntijuutensa tai asemansa vuoksi määrittelee uutisessa usein ensisijaista

diskurssia, jonka kautta lukija on vakuutettavissa hyväksymään uutiselle yhdessä

kulttuurisesti tuotettu merkitys. Edustajaa vastaavaksi käsitettävissä oleva

puhujakategorian käsite viittaa retoriseen tapaan saada lukija houkutelluksi, suoraan

tai epäsuorasti, tekemään tietty tulkinta ja legitimoimaan samalla tehty väite puhujan

aseman tai statuksen perusteella (Jokinen 2016, 346). Suorat ja epäsuorat lainaukset

representoivat uutisen ensisijaista merkitystä määrittelemään pyrkivän tahon, kuten

lehdessä edustamaan pääsevien intressejä (esim. Brookes 2008, 199), mutta ne voivat

olla myös journalistisen prosessin seurauksena muodostuneita puhujakategorioita.

Tällöin ne saattavat vahvistaa dominoivaa, usein hegemoniseksikin tulkittavissa olevaa

diskurssia.

Kulttuurisesti jaetut diskursiiviset käytännöt siis ohjaavat osaltaan sitä, kuka jutussa

pääsee edustamaan käsillä olevaa aihetta. Toimitukset pyrkivät lisäämään uutisen

kiinnostavuutta ja elävyyttä suorilla kommenteilla asianosaisilta tai heitä lähellä

olevilta tahoilta. Aina se ei tietenkään ole mahdollista, ja kaikki jutut eivät ole edes

luonteeltaan sellaisia, että niihin kommentteja haluttaisiin tai tarvittaisiin. Suorien

siteerausten lisäksi sitaatit voidaan tuoda esiin metakerrontana.

Lehtijutussa toimijaksi ymmärrän tahon, jonka näkemyksiä tekstissä tuodaan suoraan

tai epäsuorasti esiin. Teksti tarjoaa foorumin monenlaisille näkökulmille, mutta usein

niistä tulee valituksi se, joka jo valmiiksi sopii journalististen diskurssien käytäntöihin,

jotka nekin ovat toki sosiaalisesti tuotettuja. Eritellessäni jatkossa jutun edustajia eri

luokkiin nojaan siis toisaalta puhujakategoriaan, edustajan asemaan tai arvoon

epäsuorissa viittauksissa sekä suorien sitaattien käyttämiseen teksteissä.
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Tutkituissa aineistoissa kommentteja, joita on siteerattu suoraan, ovat antaneet poliisi

ja pelastuslaitos, Vantaan kaupungin virkamiehet ja luottamuselimien jäsenet,

kuntapoliitikot, kaupunkilaiset, oikeuslaitoksen edustajat, yrittäjät ja elinkeinoelämän

edustajat sekä erilaiset kulttuurialan toimijat. Heidän lisäksi vuosien 2014-2018

aineistoissa yhdessä uutisessa esiintyy haastateltavina Helsingin yliopiston lehtori ja

opiskelijoita (liite 2, taulukko 4). Vastaavasti vuosien 2004-2008 uutisissa yhdessä

ensisijainen määrittelijä on traumanhoitoon erikoistunut psykologi (liite 2, taulukko 3).

Kyse oli Myyrmäen räjähdyksen jälkihoitoon liittyvästä mielipidekirjoituksesta.

Politiikkaa koskevissa aiheissa julkisuuteen esittämään omia mielipiteitään pääsi noin

yksi nainen suhteessa kymmeneen miesedustajaan. Laajemmin koko aineistossa suhde

on 1/5 (ks. liite 2).

Juttujen toimijat olen jakanut ensisijaisesti uutisessa määrittelemään päässeen tahon

perusteella ja kukin juttu on tullut luokitelluksi vain yhteen kategoriaan. Kategoriat

ovat: pelastuslaitos, Vantaan kaupungin virkamiehet ja luottamuselinten jäsenet,

kaupunkilaiset, oikeuslaitos, yrittäjät / elinkeino sekä ambivalentti. Lisäksi luokkaan Ei

kukaan olen luokitellut uutiset ja jutut, joihin ei päde mikään annetuista kuvauksista

(ks. kuviot 3 ja 4). Jos samassa jutussa on sitaatteja useammalta, näkökulmiltaan

kilpailevilta tahoilta, olen kontekstin ja diskurssin huomioiden valinnut näistä

ensisijaiseksi tulkitsemani määrittelijän.

Muutamassa tapauksessa rajanveto on hyvin vaikeaa. Näissä jutuissa on siteerattu

kahta tai useampaa osapuolta melko tasapuolisesti, ja myös tasavertaiseksi

käsitettävissä olevia diskursseja tukevat molemmat näkökulmat otsikko mukaan lukien.

Näissä tapauksissa ratkaisin asian järjestyksen perusteella. Tätä valintaa voi kritisoida,

mutta lähtökohtaisesti uutisia luetaan ylhäältä alas ja myös lukemisen intensiteetti

kohdistuu uutisen alkupäässä olevaan tekstiainekseen. Myös journalistit ovat tietoisia

yleisöjensä lukutavoista, jolloin uutisen kärki sijoitetaan yleensä heti ingressiin (esim.

van Dijk 1985).

Luokkaan ambivalentti olen sijoittanut jutut, joissa kahden tai useamman jutussa

edustaman tahon joukosta ei voi edellä mainittua logiikkaa seuraamalla valita

näkökulmaltaan ensisijaista toimijaa tai näkemystä tukevia diskursseja ei löydy. Jutussa

omaa mielipidettään suorasti tai epäsuorasti edustamaan on tällöin päässyt useampia
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tahoja, ja diskurssit ovat lisäksi epämääräisiä tai monisyisempiä. Tällaisia ovat tekstit,

joissa on siteerattu kahta tai useampaa jutussa esiintyvää osapuolta melko

tasapuolisesti, mutta jutun diskurssi jää luonteeltaan epämääräiseksi tai mahdollisesti

myös esitettyjä näkemyksiä vastustavaksi. Myöskään otsikko ei tällöin suoraan tue

mitään diskurssia.

Ylipäätään luokittelu ei kaikissa tapauksissa ole ollut lainkaan helppoa tai selvää.

Tekstien luokittelu tiettyyn kategoriaan ei luonnollisestikaan ole kiistatonta. Kaikki

valinnat ovat kuitenkin tehty aineiston ja aiheen kokonaisymmärryksen pohjalta.

Valinnat on dokumentoitu yksilöidysti (liitteet 1 ja 2) ja tarkistettavissa

aineistoluettelosta (liitteet 3 ja 4). Seuraavat kuviot (kuviot 3 ja 4 avaavat) toimijoiden

suhteellisia osuuksia.

Kuvio 3: Toimijat, vuodet 2004-2008
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Kuvio 4: Toimijat, vuodet 2014-2018

6.5.2 Politiikka ja talous

Median tapa käsitellä lähiöitä ongelmalähtöisesti (esim. Roivainen 1999) vaikuttaa

myös sanomalehdissä käsiteltyjen aiheiden yksipuolisiin diskursseihin. Talous,

politiikka ja eliitin väärinkäytökset ovat teemoja, joita sanomalehdistö on perinteisesti

käsitellyt perinpohjaisesti, onhan sen vahtikoiran rooliin kuulunut juuri päättäjien

toimien seuraaminen ja niistä raportointi kansalaisille. Yllätyksenä ei siis tule, että

mainituista teemoista on paljon kirjoitettu ja osittain myös skandaalikäryiseen tyyliin

pääasiassa ongelmadiskurssissa, joskin näissä jutuissa myös talousdiskurssia esiintyy

usein.

Myös poliitikkojen varojen väärinkäytökset, päätöksenteon salailu, ”suhmurointi” tai

hyvä veli -järjestelmät ovat aiheita, joihin media mielellään tarttuu. Yllättävää

kuitenkin on, miten erilaisissa diskursseissa rikollisuuden eri lajeista puhutaan.

Ryöstöistä, tapoista ja väkivaltaisista tapahtumista sekä niiden seurauksista

raportoidaan lyhyesti uhkakuvia minimoiden. Juttuja tuotetaan pelkällä ingressillä tai

yhdellä kappaleella, ja selkeästi viranomaistiedotteiden pohjalta. Oleellista on missä

tehtiin, saatiinko tekijä kiinni sekä minkä tyyppistä rikosta epäillään. Näissä vallitseva
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diskurssi on lähes poikkeuksetta ongelmadiskurssin ohella oikeusdiskurssi ja toimijana

poliisi- tai pelastuslaitos.

Täysin toisenlaisen diskurssin kautta representoidaan niin kutsuttua

valkokaulusrikollisuutta eli talousrikosepäilyjä ja erilaisia poliittisia väärinkäytöksiä.

Näissä jutut ovat pitkiä, polveilevia ja tyyliltään värikkäämpiä. Jo otsikko on usein

tyyliltään sovittelevampi kuin katutason rikoksissa. Sanaa ”rikos” ei etenkään

otsikoinnissa juuri käytetä, vaan puhutaan mieluummin sotkuista tai epäselvyyksistä.

Esimerkkinä Myyrmäen urheilupuiston luottamuselinten rikosepäilyä taustoittavan

jutun otsikko Rakkaus lajiin sumentaa järjen – Myyrmäen urheilupuiston juttu kielii

siitä, miten hyvää juttua ei haluttu pilata nillittämisellä (liite 4: 24).

Esimerkiksi uutinen Tämä mies piti vuosia kaikkia lankoja käsissään Vantaalla- nyt taas

uusi krp:n tutkinta repii korruptiokriiseissä ryvettynyttä kaupunkia (liite 4: 9) on myös

osa poliittista tarinaa, jolla viitataan aiempiin korruptiotapauksiin ja poliittiseen

dramaturgiaan, johon kuuluvat epärehelliset juonikuviot. Poliittinen tarina myös

helposti henkilöityy, sillä draama tarvitsee päähenkilönsä. Itse tarinan juoni kiteytyy

aikaan ja paikkaan sidottuun kontekstiin. Teksti, ja kulttuurinen konteksti, jossa juonta

tulkitaan, kietoutuvat näin yhteen. (Kantola 1998, 128.)

Luottamuselinten jäsenet ja poliitikot pääsevät näissä lähes poikkeuksetta kertomaan

oman kantansa asiaan. Poliisin sijaan kommentoijina on syyttäjä tai puolustaja.

Ongelma representoituu ennemminkin poliittisessa tai taloudellisessa diskurssissa kuin

oikeudellisessa. Luottamuselinten talousrikosepäilyissä juttujen sävy on myös joissakin

tapauksissa selkeän moralistinen, paheksuva ja jopa yleisöä kosiskeleva. Tästä hyvänä

esimerkkinä toimii juttu, jonka otsikko kuuluu Urheilupuiston taloussotku luultua

laajempi Vantaalla – edustuskuluja käytetty runsaasti alkoholiin (liite 4: 20).

Poliittisten skandaalien aiheuttamat sosiaaliset reaktiot ja niiden esittäminen

julkisuudessa korostavat yhteiskunnan, median ja moraalijohtajien kollektiivista

tietoisuutta. Tietoisuus toimii kontrollimekanismina tai rituaalina, jonka avulla yhteisö

määrittelee ydinarvonsa ja merkitsee niitä poikkeavasti tulkitsevat yksiöt ja

käyttäytymismallit. (Kantola 2011; Brenton 2012.) Moraaliin vetoaminen mediassa,
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liittyi se sitten laittomiin graffitteihin tai liialliseen alkoholinkäyttöön, osoittaa myös

yhteisön sosiaaliseksi ymmärretyn koodiston rikkomisen.

6.5.3 Lähiöiden ongelmat

Ongelmadiskurssin sisällä representoidaan toisaalta turvallisuuteen liittyviä

ulottuvuuksia kuten onnettomuuksia ja rikoksia sekä rankaisemista, mutta se on myös

muutamissa muissa teemoissa toistuva diskurssi. Sen kautta representoidaan

poikkeuksellisen paljon myös politiikan ja talouden teemoihin liittyviä aihepiirejä.

Ongelmadiskurssi näyttäisi siis ainakin Myyrmäen kohdalla olevan edelleen voimissaan

oleva diskurssi, jonka kautta lähiötä representoidaan (vrt. Roivainen 1999).

HS:n uutisessa otsikolla Asuinalueiden väliset erot vahvistuvat yhä Helsingissä

– ”Kansakunta on vaarassa haljeta” (liite 4: 50) kerrotaan Helsingin kaupunginosien

polarisaatiosta ja huono-osaisten alueiden ongelmien kasautumisesta. Kuvat, HS-video

ja kommentit ovat tunnistettavasti Myyrmäestä. Yhdessä kuvassa romanikerjäläinen

soittaa Myyrmannin kauppakeskuksen edessä haitaria. Toisessa kuvassa kerrostalon

rappukäytävässä olevalla nimitaululla näkyy pelkästään maahanmuuttajataustaiseksi

käsitettävissä olevia sukunimiä. HS-videolla toimittaja vierailee Myyrmäessä

haastattelemassa asukkaita ja kyselemässä muun muassa kokemuksista etnisesti

monimuotoisella alueella elämisestä.

Diskurssi on turvattomuutta ja etnisiä eroja korostava ja ongelmia toisintava.

Myyrmäki representoituu jutussa huono-osaisena lähiönä, vaikka itse teksti kertoo

asuinalueiden välisistä eroista Helsingissä. Kysymys on kuitenkin

representaatiopolitiikasta ja polarisaation kuvastosta. Fyysisellä paikalla ei silloin ole

merkitystä, kunhan se tarjoaa sopivat kehykset asioille ja tapahtumille, joiden halutaan

edustavan polarisaatiota.

Ei-toivotun spatiaalisen polarisoitumisen kannalta Myyrmäki ei tutkimuksissa, johon

HS:n jutussa viitattiin (ks. Vaattovaara & Kortteinen 2005; 1998), näyttäydy huono-

osaisena alueena. Esimerkki kertoo representaatiosta ja diskursseista, joissa lähiöitä ja

niihin liittyviä negatiiviseksi koettuja mielikuvia uusinnetaan. Negatiivisiksi käsitetyissä

polarisoitumisprosesseissa paikallinen alueellinen identiteetti vahvistaa myös
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yhteisöjen, ei pelkästään yksilöiden kiinnittymistä alueelle (vrt. Paasi 1996, 253-254).

Myyrmäessä kuitenkin sosioekonomisten tekijöiden lisäksi erityisesti vahvistunut

alueellinen identiteetti (ks. luku 2.1.2.) saattaa toimia suojana negatiivisiksi käsitetyille

polarisaatioprosesseille.

Mediassa asuinalue, joka on käsitettävissä lähiöksi, tulee kuitenkin helposti lähiön

negatiivisen konnotaation vuoksi mielikuvatasolla niputetuksi huono-osaiseksi

alueeksi. Negatiiviset mielikuvat tai huono maine syntyvät osittain juuri kaupungin ja

sen asukkaiden ulkopuolisissa merkityksenantoprosesseissa (Aula, Äikäs & Vehkalahti

2005). Ulkopuoliset merkityksenantoprosessit taas liittyvät sekundäärilähteiden ja

erilaisten sosiaalisten verkostojen vuorovaikutukseen.

Jos mediassa esimerkiksi puhutaan asuinalueiden polarisaatiosta kansallisena kriisinä,

ja lehtikuvassa on kerjäävä ihminen, on diskurssi ongelmissa ja lähiöiden etnisessä

polarisaatiossa. Se on myös diskurssi, jonka lukija tunnistaa entuudestaan mediassa

huonomaineisia alueita koskevaksi. Jos kuvassa olisi polarisaation toinen ääripää,

kuten kuva puutarhakaupungista ja sisältö kertoisi hyvin toimeentulevan perheen

onnistuneesta asuntovalinnasta, ei juttua enää tunnistettaisi polarisoitumisesta

kertovaksi, sillä sen diskurssi olisi muualla.

Etenkin Myyrmäen aseman turvallisuutta ja viihtyisyyttä on pyritty 2000-luvulla

parantamaan kunnostamisen lisäksi katutaiteella ja erilaisilla yhteisöllisillä

tapahtumilla. Paljon on myös tehty niin kutsuttuja imagollisia kohennustoimia, joilla

alueen kaupunkikuvaa pyritään määrätietoisemmin parantamaan. Tämä näkyy

tutkitussa aineistossa paitsi useina erilaisina uutisina ja juttuina aiheeseen liittyen,

myös imago- ja identiteettipuheena. Etenkin uusi Myyrmäki-diskurssi on diskurssi,

jossa Myyrmäen imagoa rakennetaan uudelleen.

6.5.4 Uusi Myyrmäki-diskurssi

Uudemmassa aineistossa täydennysrakentaminen näyttäytyy väistämättömänä

kehityksenä. Juttu otsikolla Martinlaakso ja Myyrmäki pelastettiin viime hetkellä

lisärakentamisella (Liite 4: 69) sekä juttu otsikolla Myyrmäkeen 450 uutta asuntoa –

parkkikentästä upea asuinalue (Liite 4: 51) kertovat diskurssista, jossa markkinavoimat
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ohjaavat kaupunkisuunnittelun kontekstia ja siitä, miten ja millaisia kaupunkikeskuksia

rakennetaan. Tiivis täydennysrakentaminen esitetään pelkästään positiivisessa valossa

Vantaan aluearkkitehdin kommenttien kera.

Uusi Myyrmäki diskurssi tuottaa mielikuvia fyysisten muutosten pakottavuudesta,

mutta myös muutosten ylivertaisuudesta. Uusi tuotetaan suhteessa vanhaan

esimerkiksi sanallisesti nousun, vilskeen ja keitaan metaforilla, kun taas vanhaan

Myyrmäkeen liittyviä aineellisia resursseja kuvataan ankeina, arpina tai

purkukuoppina. Yhteisöllisyyttä tuotetaan toiminnan kautta kertoen

asukasaktivismista ja tapahtumatuotannosta tai talkoohengestä. Yhteisöllisyys myös

yhdistyy kaupunkikulttuuriin, johon liittyvät myös katutaide ja siihen liittyvät projektit.

Toisaalta juttu, joka on otsikoitua Eläkeläisten kansoittamaa Myyrmäkeä odottaa

kasvojenkohotus ja kasa tornitaloja ”Siinä menevät parkkipaikat ja mitä saadaan

tilalle?” (Liite 4: 16) kertoo kansalaisdiskurssista, jossa kaupunkisuunnittelun

vastavoimana on asukkaat, joiden ensisijaisena huolena esitetään kauppakeskuksen

parkkipaikkojen menetys. Tämä toisaalta on ymmärrettävä näkökulma asiaan, jos

representoidaan Myyrmäessä asuvan lähinnä ikääntyvää väestöä, vaikka esimerkiksi

alle 30-vuotiaiden osuus on suurin piirtein sama kuin eläkeläisten (vrt. Tilastokeskus

2017).

Aineistossa uutisessa otsikolla Myyrmäkeläisten vastustus typisti palvelutalon

suunnitelmat (Liite 3: 2) myyrmäkeläiset näyttäytyvät joukkona, joka pystyy

kokoamaan voimansa, kun jotakin hanketta halutaan voimallisesti vastustaa. Se kertoo

myös niin kutsutusta nimby-ilmiöstä, jossa asukkaat nousevat aktiivisesti vastustamaan

alueen kaupunkisuunnitteluhankkeita. Vastapuoli voi toisaalta käyttää tätä myös

leimasimena, jolla asukkaiden kaikenlainen vastustus nähdään kaiken uuden

muutosvastarintana. Toisaalta nimby-toiminta voi saavuttaa myös legitiimejä piirteitä,

kun se sulautetaan osaksi paikallisyhteisöjen aktiivista toimintaa (vrt. Veijalainen 2010,

79.) Tavallaan tämä voidaan osittain katsoa jo toteutuneeksikin Myyrmäki-liikkeen

perustamisen myötä, vaikkei liike lehtijulkisuuden perusteella näyttäydy varsinaisena

vastavoimana kaupunkisuunnitteluhankkeille. Kaupunkiliikkeiltä onkin toisinaan

todettu puuttuvan kritiikki kaupunkia ja viranomaisia vastaan (Douglas 2014).
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7. Johtopäätökset

7.1 Vuodet 2004-2008

Myyrmäen vuosien 2004-2008 lehtijulkisuus HS:ssa näyttäytyy varsin

virkamiesvetoisena ja byrokraattisena. Kaupungin virkamiehet sekä luottamuselinten

jäsenet ja poliitikot ovat suurimmat ja pääasiallisimmat ryhmät, jotka pääsevät

edustamaan Myyrmäkeä julkisuudessa. Palvelut ja rakentaminen sekä kovat

uutisaiheet kuten talous ja politiikka ovat aineistossa teemoina hallitsevia (yht. 69 %

aineistosta, liite 1). Talouden ja politiikan osalta erityisesti erilaiset epäselvyydet sekä

luottamuselinten epäluottamus ja eripuraisuus näkyvät korostetusti julkisuudessa.

Rakentaminen ja palvelut ovat kokonaisuudessaan teemana suurin. Rakentamisen

osalta hallitsevaa on kaupunkisuunnittelullinen täydennysrakentamista itsestään

selvänä pitävä diskurssi. Rakentamishankkeista puhutaan julkisuudessa ilman

varsinaista asukasnäkökulmaa tai asukkaiden osallistamista julkiseen keskusteluun.

Asukkaiden ääni kuuluu lähinnä kevyempien teemojen yhteydessä, kuten erilaisten

tapahtumien kommentoijina. Asukkaiden osallistaminen voidaan nähdä kuitenkin

yhtenä tärkeimmistä tavoista lisätä yhteisöllisyyttä ja asukkaiden aktiivisuutta koskien

asuinpaikkaansa (vrt. esim. Castells 1997).

Vuosien 2004-2008 aineistossa toimijuus kaupunkisuunnitteluun liittyvissä aiheissa on

pääsääntöisesti Vantaan kaupungin virkamiehillä. Viranomaislähteiden käyttö on yksi

toimituksellisista rutiineista, mikä osaltaan vaikuttaa käytettyihin uutisdiskursseihin,

sanastoon sekä median legitimoivaan rooliin merkittävästi (esim. van Dijk 1988, 361).

Täydennysrakentaminen ylipäätään representoituu vaihtoehdottomana lähtökohtana

Myyrmäen alueen suunnittelulle.

Myös alueen asukkaat voivat hyödyntää mediaa oman äänensä kuulumiseen

saamisessa, kun esimerkiksi halutaan vastustaa tai puoltaa jotakin kaupunginosaan

infrastruktuuriin kohdistuvaa hanketta. Tällä tavoin jonkin aiheen tai suunnitelman

vastustus voi koota yhteisöjä yhteisen intressin taakse, eli myös vastustus voi koota

joukkoja ja vahvistaa yhteisöllisyyden kokemusta (esim. Veijalainen 2010, 77;

Nevalainen 2004; Hujanen 2000).
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Myyrmäen räjähdys näkyy vuosien 2004-2008 aineistossa lähinnä räjähdyksen

jälkihoitoa koskevana keskusteluna (Liite 3: 42 ja 46), johon lukeutuu myös

kuukausiliitteen laajempi taustoittava tarina (liite 3: 47). Mediajulkisuudesta ja

kollektiivisesta mielikuvituksesta räjähdys ei välttämättä poistu koskaan, sillä muiden

vastaavien tapahtumien uutisointiin liittyvissä diskursseissa intertekstuaaliset

viitaukset Myyrmannin iskuun ovat suoria sekä epäsuoria. HS:ssa julkaistiin tutkituilla

aikajaksoilla artikkeleita (esim. 4.1.2005 Murheellisia uutisia), joissa viitataan myös

Myyrmannin tapahtumiin, vaikkeivat ne sisällöltään muuten vastanneet tehtyä

rajausta ja tulleet valituksi tutkimusaineistoon mukaan.

7.2 Vuodet 2014-2018

Etenkin uudemmassa aineistossa täydennysrakentaminen näyttäytyy

itsestäänselvyytenä. Artikkeli Martinlaakso ja Myyrmäki pelastettiin viime hetkellä

lisärakentamisella (Liite 4: 69) sekä Vantaa varautuu nopean kasvun jatkumiseen

tiivistymällä (Liite 4: 10) kertovat diskurssista, jossa markkinavoimat ja julkinen valta

ohjaavat kaupunkisuunnittelullisia lähtökohtia ja sitä, miten ja millaisia

kaupunkikeskuksia rakennetaan.

Toisaalta uudemmassa aineistossa on uutinen, joka linkittyy suoraan asukkaiden

osallistamiseen. Uutisessa kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusasiantuntija esittelee

Mun Myrtsi-sovellusta, jolla voi vaikuttaa Myyrmäen keskustan suunnitteluun. Pilotin

kautta välitettyjen kaupunkilaisten näkemysten mukaan yhteisöllisyys, katutaide ja

hyvät palvelut koetaan Myyrmäessä tärkeiksi (ks. Liite 4: 23). Samoja painotuksia

nousee julkisuuteen myös tutkitusta aineistosta. Mun Myrtsi-sovelluksen kautta on

uutisen mukaan kysytty myös mielipiteitä korkeista tornitaloista, mutta vastaajien

kantaa tähän kysymykseen ei kerrota.

Osallistamispuheen on todettu olevan kaupunkisuunnittelussa asiantuntijalähtöistä ja

vuorovaikutusorientoitunutta (Niitamo 2015). Osallistuakseen ihmisen on

välttämätöntä joko tietää, mihin keskusteluun osallistua tai vaihtoehtoisesti hänet on

jollain tapaa osallistettava. Asiantuntijalähtöisessä puheessa asiantuntija tai

asiantuntijoiksi profiloituvat ihmiset kuitenkin usein määrittelevät puheenaiheet ja

käyttävät valtaa sen suhteen mistä puhutaan tai millaisiin keskusteluihin tartutaan.
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Asiantuntijalähtöinen puhe voi myös sivuuttaa asukkaiden huolenaiheet, kun ne

tulkitaan turhaksi valittamiseksi (Niitamo 2015).

Kulttuuriaiheet, ja sen eri muodot, kuten kaupunkikulttuuri, liittyvät tiiviisti uudemman

aineiston teemoihin. Kulttuuriin ja asukasaktivismiin liittyvissä teemoissa julkisuudessa

esiintyvät etenkin Myyrmäki-liikkeen aktiivit, kulttuurituottajat ja jossain määrin

yksittäiset asukkaat. Jälkimmäisessä aineistossa jopa 27 % tulee asukkaita edustavista

ryhmistä (Myyrmäki-liike ja kaupunkilaiset, liite 2), kun aiempina vuosina määrä oli

11 % (kaupunkilaiset, liite 2). Tätä voitaisiin nimittää joillain ehdoilla myös

yhteisöllisyys-diskurssiksi, sillä identiteettiin vetoavat yhteisölliset toimintatavat, kuten

asukasaktivismi ja ruohonjuuritason toimita ja niiden käsittely mediassa, herättävät

positiivisia mielikuvia yhdessä tekemisestä ja hyvästä turvallisesta arjesta. Niiden

voidaan katsoa siis samalla rakentavan diskursiivisesti yhteisöllisyyttä, yhteisön omaa

identiteettiä ja käsitystä myyrmäkeläisistä ja myyrmäkeläisyydestä.

Kulttuuri oli nimenomaan teema, jota ei aiempien vuosien aineistossa ollut

edustettuna lainkaan. Mielestäni kaupunkikulttuurillisten aiheiden nousu on kuitenkin

selvästi myös osa Myyrmäen imagon uudelleen rakentamiseen liittyvää toimintaa, ja

siten ainakin vielä tutkitun aineiston osalta, liitettävissä osaksi laajempaa uusi

Myyrmäki -diskurssia. Perustelen tätä juuri Glasgow-kehitykseen (vrt. Kotler, Asplund,

Rein & Heider 1993) liittyvillä toimilla, jotka ovat usein operatiivisia

paikkamarkkinointiin liittyviä imagollisia parannuskeinoja. Imago on muuttumassa ja

sitä rakennetaan aktiivisesti parempaan suuntaan, mutta toisaalta ongelmakeskeinen

uutisointi näyttäytyy vielä vuosien 2014-2018 aineistossakin melko hallitsevana.

Osittain, ehkä juuri tästä johtuen, myös oikeuslaitoksen edustajat näkyvät Myyrmäkeä

koskevissa jutuissa korostetusti vuosina 2014-2018, kun jopa 11 % Myyrmäkeä

sanomalehtijulkisuudessa edustavista toimijoista tulee oikeuslaitoksesta (liite 2).

Edellä esitetty ei tietenkään sulje pois mahdollisuutta, että yhteisöllisyys muodostaa

myös mediassa ajan kuluessa selvemmän uuden diskurssin, jossa Myyrmäkeä koskevia

aiheita representoidaan. Tämän puolesta puhuu jo sekin, että myyrmäkeläisiä edustaa

myöhäisemmässä aineistossa yhä useammin Myyrmäki-liike tai alueen asukkaat.

Alueen paikallinen identiteetti ei ole kuitenkaan vielä täysin muovautunut, sillä

yhteisöllisyyttä korostavan diskurssin sijaan lähiöihin liitetty ongelmakeskeisyys on
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edelleen jossain määrin julkisessa puheessa läsnä. Asukkaiden oman äänen sijaan myös

etenkin vielä varhaisemmassa aineistossa virkamieskoneisto edustaa kaupunginosaa

asukkaita useammin.

Yhteisöllisyys diskurssina siis mahdollisesti vahvistuu edelleen ajan kuluessa, jos

asukasaktivismi leviää laajemmin asukkaiden toimintatavaksi. Usein kyläyhteisöllinen

toiminta vaikuttaa myös alueiden imagoon vasta viiveellä (vrt. Veijalainen 2010, 79).

Ajan kuluessa myös sosiaalisesti määrittynyt käsitys yhteisöllisyydestä on saanut

vahvemman perustan rakentua myös toiminnan kautta. Tämä on myös edellytys

yhteisen sosiaalisen mielikuvituksen muodostumiselle, sillä sosiaalisen mielikuvituksen

on kyettävä sekä välittämään yhteisölle kuva omasta itsestään kollektiivisena

toimijana, että saatava heidät toimimaan yhteisen asian puolesta (Kantola 2012, 26;

Taylor 2007, 122).

7.3 Synteesi

Erittelen molempien vuosiryppäiden aineistojen pohjalta tekemäni havainnot ensiksi

tiivistetysti ja avaan niitä tämän jälkeen tarkemmin tutkimusongelman valossa.

Tutkimuksen perusteella Myyrmäestä ja sen mediajulkisuudesta voi tehdä seuraavia

päätelmiä:

§ Turvallisuuteen (rikokset, onnettomuudet ja järjestyshäiriöt) liittyvät teemat

korostuvat.

§ Myyrmäkäkeläisiä edustavat mediassa pelastuslaitos, poliitikot ja virkamiehet,

mutta nyttemmin yhä enemmän myös asukasaktiivit.

§ Naiset edustavat Myyrmäkeä ja myyrmäkeläisiä lehtijulkisuudessa viisi kertaa

harvemmin kuin miehet.

§ Kuntapolitiikka konstruoituu sotkuisena ja riitaisana valtapelinä.

§ Kaupunkisuunnittelu näyttäytyy byrokraattisena.

§ Markkinavetoinen täydennysrakentaminen on hegemoninen diskurssi

kaupunkisuunnittelussa.

§ Ongelmadiskurssin rinnalla yhteisöllisyys näyttäytyy vahvistuvana diskurssina.

§ Uutta Myyrmäkeä tuotetaan lehtijulkisuudessa sekä aineellisia että

imaginäärisiä resursseja korostavien mielikuvien kautta.
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§ Yhteisöllisyyttä tuotetaan toiminnan l. asukasaktivismin ja tapahtumien kautta.

§ Yhteisöllisyys ja urbaani kaupunkikulttuuri tuottavat uutta imagoa myös

identiteettiin vetoavilla mielikuvilla.

§ Kaupunkikulttuuri näyttäytyy omaehtoisena, vireänä ja monipuolisena sekä luo

positiivisia mielikuvia kaupunginosasta.

Tunnistin aineistoissa kaksi toistuvaa, laajempaa, myös vastakkaisiksi käsitettävissä

olevaa diskurssia: uusi Myyrmäki vs. ongelmalähiö. Uusi Myyrmäki-diskurssia

tuotetaan erityisesti yhteisöllisyyden ja kulttuurin kautta, kun taas lähiön diskurssiin

linkittyvät turvallisuuteen ja ongelmiin liittyvät esitykset. Näiden lisäksi

täydennysrakentamisen diskurssi on molempia aineistoja läpileikkaava.

Uusi Myyrmäki -diskurssi pitää sisällään sekä aineellisen, että aineettoman ympäristön

parantamiseen liittyvää keskustelua. Näistä esimerkiksi talkoovoimin toteutettavat

tapahtumat, katutaide ja erilaisten tilojen uudelleen käyttö ja niistä viestiminen ovat

yhteydessä myös imagonrakentamiseen. Yhteisön, ja sen edustamien mielikuvien,

halutaan sopivan osaksi omaa identiteettiä, jolloin on tärkeää, että paikkaan liittyvät

mielikuvat synnyttävät merkityksiä, joita on mahdollista liittää osaksi kertomusta

omasta itsestä.

Mielikuvilla asuinalueesta tuotetaan ja uusinnetaan maineen lisäksi, tai osana sitä,

myös asukkaiden omaa ja muiden käsitystä asuinalueesta sekä alueen statusta (vrt.

Permentier et al. 2009). Mielikuvilla on siten vaikutusta lopulta myös esimerkiksi

identiteetin- ja yhteisöjenrakentamisen ulottuvuuden kautta sosiaaliseen ja

alueelliseen eriytymiseen sekä investointi- ja muuttohalukkuuteen alueelle.

Identiteetin työstöön liittyvien näkökulmien huomioiminen on myös imagollisesti

tärkeää, sillä identiteetit liikkuvina ja merkityssysteemien osana muuttuvat jatkuvasti

ja ne määritellään osana kielenkäyttöä aina uudelleen (vrt. Jokinen & Juhila &

Suoninen 2016, 282). Lähiö, ja sen merkityksellistäminen uudelleen, esimerkiksi

urbaaniksi yhteisöksi on siis tuotettava aina uudelleen kulloisessakin kontekstissa.

Hyvää mainetta on myös tuotettava jatkuvasti uusin positiivisin mielikuvin, jolloin

maineen dynaaminen ulottuvuus korostuu (vrt. Karvonen 2005, 100).



75

Uusi Myyrmäki on myös selkeä laajempia yhteiskunnallisia muutoksia heijasteleva

diskurssi, jota määrittelevät suuremmat muutokset kansalaisuudessa ja yksilöiden

halusta olla osa jotakin itselle merkityksellistä yhteisöä. Modernin ajan yksilöitymisen

ja sitä seuraavan turvattomuuden kokemuksen pariksi ihminen kaipaa inhimillistä

vuorovaikutusta. Tunnetta yhteenkuuluvuudesta voidaan tuottaa esimerkiksi yhteisen

toiminnan ja yhteisten symbolisten merkitysten kautta (esim. Saastamoinen 2012, 40).

Erityisesti pienten tapahtumien tuotanto on todettu merkittäväksi tavaksi vahvistaa

asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, sekä yhteistä käsitystä siitä, keitä he ovat.

Erilaiset tapahtumat ja kaupunkifestivaalit houkuttelevat lisäksi uusia asukkaita

muuttamaan alueelle (Walters & Insch 2018; Zukin 2010). Yhteisen mediajulkisuuden

muodostuminen Myyr York Timesin kaltaisen paikallislehden kautta on omiaan

synnyttämään yhteistä julkisuutta, yhteisöllisyyttä sekä uudenlaisia mielikuvia

asuinalueesta. Ne kertovat osaltaan uutta tarinaa Myyrmäestä.

Vaikuttaa siltä, että etenkin juuri yhteisöt ja yhteisöllisyys nähdään vastaparina

lähiöiden negatiiviselle konnotaatiolle, ja siten vetovoimaisena käsitteenä alueiden ja

kaupunkien mielikuvamarkkinoinnissa. Yhteisöllisyyden voi nähdä edistävän positiivisia

ja haluttuja mielikuvia kaupunginosista yksilökeskeisessä modernissa ajassa.

Mielikuvissamme yhteisö edustaa turvallista, lämmintä ja kotoisaa paikkaa, jotakin

johon jälkimodernissa voi kiinnittyä myrskyisinä aikoina (vrt. Bauman 2001, 1-4).

Yhteisöllisyys on näin mahdollista liittää osaksi identiteettipuhetta, kun mielikuvat

yhteisöistä ja niiden voimasta sisältää positiivisia, identiteettityöhön houkuttelevia

merkityksiä. Toisaalta julkisuuden ylipäätään voidaan käsittää olevan merkittävä

areena merkitysten synnyttäjänä ja ylläpitäjänä, kun ajatellaan yhteisöjen sosiaalista

mielikuvitusta.

Yksilön omaa vapautta korostavan elämäntyylin myötä yhteisöllisyys on muuttunut yhä

enemmän mediavälitteiseksi ja kuvitteelliseksi. Kaupungit kokoavat yhteen toisilleen

entuudestaan tuntemattomia ihmisiä, uuden ajan juurettomia nomadeja.

Juurettomuus ei kuitenkaan ole pelkästään kuvitteellista, vaan taustalla on myös

ihmisten todellisia siirtymisiä paikasta toiseen. Yhä useamman ihmisen tarina
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kaupungeissa ja lähiöissä on tarina siirtymästä tai siirtymistä: muutto tai pakeneminen

maalta kaupunkiin, maasta toiseen. (esim. Bauman 1996; 2002, 183-185.)

Näissä tilanteissa myös kulttuuriset itsestäänselvyydet ja identiteetti, on määriteltävä

uudelleen suhteessa uuteen kulttuuriin ja sosiaaliseen ympäristöön. Yhteisöt,

kulttuurisesti hyväksytyt käyttäytymisnormit sekä sosiaalinen ympäristö muuttuvat ja

saattavat aiheuttaa turvattomuuden kokemuksia. Sosiaalisista ongelmista johtuvien

järjestyshäiriöiden näkyminen naapurustossa ja mediassa taas ajatellaan usein

merkiksi heikosta normatiivisesta säätelystä yhteisön sisällä (vrt. Kemppainen 2017,

90).

Turvallisuus näkyy myös kaikkein selvimpänä teemana tutkitussa aineistossa. Yhteisön

rajat ja sovelias käytös määritellään kussakin sosiaalisessa ympäristössä uudelleen,

muu voidaan määritellä patologiseksi ja häiriöksi järjestyksessä. Tieto epänormaaliksi

tai normaaliksi koetusta käytöksestä välittyy juuri perheen, koulun ja muun sosiaalisen

ympäristön kautta. Yhteisön ja sen yhteisten moraaliarvojen puutteen arvellaan usein

aiheuttavan turvattomuutta. Sosiaalisen mielikuvituksen näkökulmasta tietous

yhteisön jaetuista moraalikoodeista kussakin ympäristössä on sisäänrakennettua ja se

perustuu sosiaalisesti jaettuihin normeihin (vrt. Taylor 2004, 25-27). Sitä myös

tuotetaan diskursiivisesti mediajulkisuudessa esimerkiksi sanomalehtien kautta.

Runsaskaan vuorovaikutus eri väestöryhmien kesken ei kuitenkaan takaa yhteisiä

normeja (vrt. Kemppainen, 2017). Näin ollen yhteinen vuorovaikutteinen toiminta ei

ainakaan vahvistaisi tai konstituoisi välttämättä yhteistä normistoa eri väestöryhmien

kesken. Tällä saattaa olla vaikutusta myös yhteisöllisyyden kokemukseen. Voisi

kuvitella, ettei yhteenkuuluvuutta haluta edes välttämättä tuntea ihmisiä kohtaan,

jotka eivät sitoudu yhteiseksi koettuihin sääntöihin ja tavoitteisiin. Yhteisöllisyys on

kuitenkin aina taustaltaan pyrkimistä yhteiseen hyvään, mikä tuo mukanaan myös

moraalisia velvoitteita (vrt. Taylor 2004, 18-21).

Turvallisuuteen assosioituvat kysymykset, kuten järjestyshäiriöt ja poliisitehtävät

näkyvät mediassa säännönmukaisesti. Niin kutsutut kovat uutisaiheet, kuten

järjestyshäiriöt, kuuluvat toisaalta median rutiiniaiheisiin. Niitä myös helposti

yliuutisoidaan. Ongelmien yliuutisointi saattaa omalta osaltaan lisätä myös asukkaiden
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omaa kokemusta alueiden sosiaalisista ongelmista. (vrt. Jämsén 2014.) Esimerkiksi

rikollisuuden esiintymisen, alueen etninen monimuotoisuuden ja sosioekonomisen

statuksen on todettu selittävän vahvasti myös alueen koettua mainetta (Permentier et

al. 2009, 2176).

Etenkin aseman seudun turvattomuutta ja ankeutta korostetaan tutkitussa aineistossa

(ks. Liite 3: 11, 13, Liite 4: 64). Turvattomuuden tunnetta vähentämään on otettu myös

kameravalvonta käyttöön (Liite 4: 76). Kaupunkilaisten turvallisuuden kokemusta

yritetään usein juuri kamera- ja järjestyksenvalvonnan kontrollin ja hallinnan kautta

lisätä (vrt. Koskela 2003, 116; Zukin 1995). Turvallisuuden kokemusta voidaan myös

tuottaa monilla ympäristöön liittyvillä tekijöillä, kuten valaistuksella, katvealueiden

poistamisella, liiketoimintojen suuntaamisella, yhteisöllisyyden, tai ylipäätään

viihtyvyyden lisäämisellä. Sosiaalisten ongelmien perimmäisiä rakenteellisia syitä näin

ei kuitenkaan pystytä poistamaan, vaan ongelmat siirtyvät muualle; koteihin tai

alueiden laitamille.

Turvallisuusteemat näkyvät julkisuudessa erityisesti rikosten ja onnettomuuksien

uutisointina sekä keskusteluina alueen järjestyshäiriöistä. Tämä luo alustaa

jokapäiväisen pelon politiikan –logiikalle kaupunkiympäristössä (vrt. Zukin 2010). Yhä

enemmän on kuitenkin tuotu esiin myös näkemyksiä, joiden mukaan turvattomuuden

kokemus olisi moniulotteista, jolloin oman elämän epävarmuudet työn, ihmissuhteiden

tai toimeentulon suhteen näyttäytyisi kasvavana huolena omasta naapurustosta ja

siellä tapahtuvista asioista (Kemppainen 2017, 92; Bauman 2002, 146).

Kaupungistuminen ja työelämän nopeat muutokset, joihin myös esimerkiksi

työpaikkojen rakennemuutos kuuluu, näkyvät ihmisten elämässä monin tavoin.

Jatkuvasta epävarmuudesta on tullut kaikkia elämänalueita koskeva normaali olotila.

Kaupunkien, erityisesti lähiöiden, osalta esimerkiksi turvattomuus yhdistetään

negatiiviseksi koettuun maineeseen. Ydinkysymys tällöin on, voidaanko

turvattomuuden kokemusta ylipäätään poistaa, ja miten siihen liittyvistä asioista

voidaan viestiä johdonmukaisesti niin, että uskottava tulkinta asiasta, muutoksesta

parempaan päin syntyy.
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Tulevaisuuspuhe on sitä uskottavampaa, mitä parempi maine organisaatiolla

ennestään jo on (vrt. Aula & Heinonen 2011). Tällöin painotuksen on oltava

vakuuttavan tulevaisuuspuheen lisäksi käytännön toimissa, jotta jonkinlaista

uskottavuutta tulevaisuusvisioille syntyy. Vaikka fyysisen ympäristön korjaus olisi

edennyt pitkälle maineen kannalta oleelliset ryhmät kuten asukkaat, toimittajat,

kiinteistövälittäjät ja potentiaaliset muuttajat eivät muuta käsityksiään alueesta ilman

heille kohdennettua viestintää ja omakohtaisia kokemuksia asiasta (Hastings & Dean

2003, 177-9).

Suomalaisten yksilö- sekä yhteisöarvoissa on molemmissa korkealla turvallisuus

(Helkama, 83, 101). Tämä saattaa osaltaan selittää turvallisuuteen liittyvien aihepiirien

korostumisen myös sanomalehtijulkisuudessa. Omasta kokemuspiiristä poikkeava ja

erilainen voi yhteisöissä näyttäytyä erilaisina uhkakuvina. Yhteisöllisyyden

kaksinapaisuus näkyy juuri tässä: yhteisö lupaa turvaa epävakaassa maailmassa, mutta

on samalla pelottava juuri yhteisön moninaisuuden takia (vrt. Bauman 2001, 148-9).

Tätä piirrettä myös media ruokkii tarjoamalla turvallisuusuhkia ja legitimoimalla

keinoja niiden torjumiseksi.

Narikkayhteisöissä ihmiset voivat ripustaa moraalipankkeihin huolet, joista ei ole

varsinaisesti yhteiseksi poliittiseksi agendaksi (Kantola et al. 2011). Moraalipankkeina

voivat toimia niin sosiaalisen median yhteisöt kuin media laajemminkin. Moraali,

sosiaaliset normit ja järjestys ovat ulottuvuuksia, joiden rikkomista tai uhkaamista ei

yleensä oteta kevyesti. Rikkomisella tai mahdollisilla uhkilla on seurauksia, ja media

raportoi niistä myös mielellään. Tutkitussa aineistossa tämä näkyy siten, että

oikeuslaitoksen ja poliisiviranomaisten edustajat esiintyvät julkisuudessa yhä

enemmän pääasiallisina toimijoina. Edellä mainittu ei tarkoita, ettei rikoksista tai

muista negatiivisista asioista ja niiden rikosseuraamuksista pitäisi uutisoida. Tosin

voidaan miettiä, onko esimerkiksi ulkofileen (ks. liite 4: 47) varastamisella sellaista

merkittävyyttä, jonka vuoksi se on tuotava julkisuuteen.

Rikoksista ja onnettomuuksista uutisointi näyttää jopa kasvaneen merkittävästi

tutkittujen vuosiryppäiden välillä. Vuosien 2014-2018 aineistossa rinnalle nousee
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kuitenkin jo selvästi uusi Myyrmäki -diskurssi, josta saattaa olla edelleen

vahvistuessaan vastavoimaksi ongelmadiskurssille.

Uusi Myyrmäki -diskurssia tuotetaan mielikuvilla, joissa urbaania, uutta lähiökulttuuria

representoidaan asukkaiden aktiivisella yhteisellä toiminnalla. Tapahtumatuotanto,

katutaide ja toimitilojen uudelleen käyttö ja niistä mediassa kertomien synnyttävät

mielikuvia yhteisöllisyydestä, luovuudesta ja ennakkoluulottomuudesta. Ne tuottavat

myös imagollisesti uutta paikallista identiteettiä ja yhteisöä. Uutta Myyrmäkeä

tuotetaan lehtijulkisuudessa tämän tutkimuksen perusteella juuri yhteisöllisyyden ja

uudenlaisen kaupunkikulttuurin kautta.

Kollektiivista mielikuvitusta tuotetaan modernissa ajassa ennen kaikkea julkisuudessa.

Tällöin esimerkiksi sanomalehti on yksi merkittävä foorumi, jossa yhteistä

mielikuvitusta sosiaalisesti tuotetaan. Yhteisön sosiaalisen mielikuvituksen voi katsoa

koostuvan sosiaalisesti jaetuista kollektiivisista mielikuvista, tarinoista ja symboleista.

Sosiaalisesti tuotettu mielikuvitus mahdollistaa asioiden kuvittelemisen ja tulkinnan

tietyllä tapaa, mutta samalla se sulkee pois asioita, joidenka kuvittelemiseen

yhteisöllinen mielikuvitus ei yllä. Tunnejäljen syntyminen sen sijaan on usein yllyke

mielikuvitukselle. Tällöin esimerkiksi tunteisiin vetoavat esitykset uppoavat yleisöihin

paremmin, sillä ne houkuttelevat osallistumaan, toimimaan ja aktivoitumaan (Kantola

2014, 38-9; alun perin Tucker 2005).

Aineellisten imagoresurssien, kuten tilojen ja rakennusten parantamisella ja uusilla

käyttötavoilla imagoa voidaan pyrkiä rakentamaan myös tavoitteellisesti (vrt. Äikäs

2001, 277-8). Myyrmäessä esimerkiksi vanhoja ostoskeskustiloja on otettu uusio- ja

tapahtumakäyttöön. Myös skeittihallin rakentaminen entisiin ostoskeskustiloihin (ks.

Liite 4:67) on osa aineellisen imagon rakentamista.

Julkisuuskuvan ja alueen imagon kannalta aineellisten imagoresurssien

hyödyntäminen, tapahtumat sekä positiiviseksi mielletty yhteisöllinen toiminta ovat

hyväksi. Erilaisista tapahtumista uutisointi mediassa luo mielikuvia lämminhenkisestä,

moniarvoisesta ja elävästä yhteisöstä, ja vaikuttaa siten myös asukkaiden omaan

käsitykseen alueestaan.
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Alueen mediassa näkyminen myös vahvistaa asukkaiden kaupunkisuhdetta, jolloin on

merkitystä paitsi mediajulkisuuden määrällä, myös sen laadulla (vrt. Aula, Heinonen &

Äikäs 2007). Tätä kautta myös identifioituminen yhteisöön erottautumisen kautta voi

vahvistua. Uusi kollektiivisuus syntyy valintojen lisäksi sosiaalisesti tavoitelluissa

elämäntyyleissä valintojen lisäksi juuri erottautumisen kautta (vrt. Bourdieu 1989;

Jallinoja 1997). Näissä erottautumisissa etenkin juuri kulttuuri ja sen mahdollistamat

aistikokemukset voivat olla määrääviä tekijöitä.

Lähiöiden on vuosina 1955-1993 todettu kategorisoituvan ongelmakeskeisesti HS:n

kirjoittelussa. Kuitenkin vielä 1950-luvun loppupuolelta 1960-luvun alkupuolelle

lähiöitä käsiteltiin urbaanin mahdollisuuden diskurssina. Lähiörakentamisen

alkuvuosina uudet asuinalueet nähtiin sanomalehdessä lupauksina uudesta

sosiaalisesta kaupunkielämästä. (Roivainen 1999, 130.) Tähän nähden jälleen

yhteisöllisyydestä voimaansa saava diskurssi ei ole mikään uusi vaan jossain mielessä

paluuta vanhaan toiveikkuuteen lähiöiden ja lähiöelämän mahdollistavasta

yhteisöllisyydestä.

Uutta on kuitenkin diskurssi, jossa yhteisöllisyyttä tuotetaan yhteisön jäsenten

osallisuutta ja osallistamista korostavalla tavalla asukasaktivismina. Tästä on ollut myös

merkkejä aiemmissa Helsingin kaupunginosien lehtijulkisuutta koskevissa

tutkimuksissa Käpylää ja Kumpulaa koskien (esim. Leinikka 2016; Veijalainen 2010).

Näistä tutkimuksista hieman poiketen asukasaktivismi näyttäytyy tutkitussa aineistossa

aiempaa diskursiivisempana ja tuottavana erityisesti lähiön kontekstissa.

Erityisesti täydennysrakentaminen on diskurssi, joka lävistää molempien tutkittujen

vuosiryppäiden uutisointia laajemmin. Sen voisi siten käsittää olevan jopa

hegemoninen, kaupunkisuunnittelua ohjaava markkinalähtöinen diskurssi, sillä se

näyttäytyy aineiston perusteella julkisen vallan esittämänä varsin itsestään selvänä ja

vaihtoehdottomana (vrt. Jokinen & Juhila 2016, 80-81). Markkinatalouden on

suostutteluun perustuvana ideologina todettu ylipäätään saavuttaneen kaupallisessa

mediassa aseman, jonka logiikka lävistää lähes kaikkia mediasisältöjä (vrt. Herkman

2005, 300). Asukkaat pääsevät kommentoimaan rakentamiseen liittyviä aiheita

julkisuudessa vain harvakseltaan, silloinkin kommentoijina ovat yleensä

asukasaktiiveiksi profiloituneet kaupunkilaiset. Asukasaktivistien voi nähdä kuitenkin
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myös samalla edustavan uutta vallankumouksellisena tyyliä vastakohtaa

byrokraattisesti esiintyvälle virkakoneistolle (vrt. Kantola 2014, 142-3).

Yhteiskunnallisella tasolla kyse on laajemmasta kaupungistumiseen liittyvästä

diskurssista, jonka kautta legitimoidaan esimerkiksi täydennysrakentamista,

asuinalueen tiivistämistä ja vanhojen rakennusten purkamista. Rakennettavien

tornitalojen kautta, jotka ovat muuta kuin 1970-luvun matalat betonikuutiot, lähiöstä

myös kuoriutuu symbolisesti, ei pelkästään kaupunginosa, vaan oma kaupunkinsa.

Täydennysrakentamisen diskurssin kautta tuotetaan näin myös kollektiivista

mielikuvitusta, jossa lähiö näyttäytyy modernina mahdollisuuksien kaupunkina.

Kaupunkisuunnittelullinen diskurssi on kuitenkin heikentynyt selvästi uudemmassa

aineistossa, ja tilalle on tullut diskurssi, jossa kulttuuriin ja asukasaktivismiin liittyvät

teemat ovat osittain korvanneet sen. Tämän voitaneen katsoa osaksi laajempaa

murrosta kansalaisuudessa ja sen uudelleen muotoutumisessa. Yhtenäisten

kansalliskulttuurien fragmentoituessa uudentyyppistä kansalaisuutta ja

yhteenkuuluvuutta muihin haetaan yhteisöllisyydestä, joka useammissa tapauksissa on

kuitenkin kuviteltua, mielikuviin ja sosiaaliseen mielikuvitukseen pohjautuvaa.

Mielikuvayhteisöt, joihin yhteenkuuluvuuden tunne perustuu erilaisille sosiaalista

mielikuvitusta ruokkiville esityksille (vrt. Kantola 2012, 26-7; alun perin Lee & LiPuma

2002, 194) tuotetaan uudestaan aina kunakin aikakautena. Tämän tutkimuksen valossa

myyrmäkeläisten sosiaalista mielikuvitusta rakentavat erityisesti kaupungin

virkamiehet ja poliitikot sekä poliisi -ja pelastuslaitos. Etenkin vuosien 2014-2018

osalta kollektiivisen mielikuvituksen määrittelyyn osallistuvat enenevissä määrin myös

asukasaktiivien ohella myös oikeusoppineet.

Myös mielikuvat lähiöistä tuotetaan aina uudelleen. HS lähiö kertoo ja HS Vantaa:

tarinoita täältä –liite (ilmestynyt vuoden 2019 alusta) ovat uusia tapoja saada yhteisön

ääni ja pääkaupunkiseudun alueellinen identiteetti näkyviin laajemmin. Kansalaisten

aktiivinen viestiminen mediaan päin voi lisätä toimittajien kiinnostusta alueeseen ja

sen saamaa medianäkyvyyttä. Etenkin kaupunkiaktivismiin liittyvissä aiheissa näkyy

jossain määrin orastavia piirteitä kansalaisvaikuttamisesta, kun aihe oli noussut

lehteen asukasvinkin kautta (HSmesta –palsta).
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Aineistossa on muutamia kuvallisiin representaatioihin nojaavia kertomuksia, jossa

asukkaat muistelevat Myyrmäkeä eri vuosikymmeninä (liite 4: 53). Tämän lisäksi

yksilötarinoita myyrmäkeläisistä tuodaan nostamalla kuvakollaasi Humans of Myyr

York -sivustolta poimituista kuvista (liite 4:13). Nämä jutut voisi nähdä lähiöiden

uudelleen tulkintana ja kielteisiä mielikuvia uudelleen määrittelemään pyrkivinä

visuaalisina esityksinä (vrt. Kotler, Asplund, Rein & Heider 1993). Sellaisena ne varmasti

kohentavat alueen imagoa ja synnyttävät positiivisia mielikuvia Myyrmäestä ja

myyrmäkeläisistä. Varsinaiseen julkiseen keskusteluun osallistumisena esityksiä sen

sijaan on vaikeampi nähdä. Alueen väestön ja eri elämäntilainteiden moninaisuus sekä

moniarvoinen elämäntapa välittyvät esityksistä kuitenkin hyvin.

Myyrmäen rakentamiseen ja palveluihin liittyvistä asioista kerrotaan julkisuudessa

säännöllisesti, mutta ne eivät teemoina useimmiten yhdisty asukkaisiin tai yhteisöihin.

Asukkaiden osallistaminen kaupunkisuunnitteluun ei näy tutkitussa aineistossa tai sen

diskursseissa juurikaan. Todennäköisesti esimerkiksi tilojen uusiokäyttöön otto

edellyttää kuitenkin asukkaiden osallistamista. Vähintäänkin se on reaktiota

kaupunkilaisten tarpeisiin, joita mitä ilmeisimmin on kuultu.

Asukkaiden osallistamisen näkyminen osana kaupunkisuunnittelua, sekä

rakentamiseen liittyvien teemojen nivoutuminen osaksi asukkaiden arkea myös

diskursiivisella tasolla toisi kaupunkisuunnittelulliset teemat myös paremmin osaksi

uudesta Myyrmäestä kertovia tarinoita. Kaupunkilaiset ovat moittineet rakentamisen

liiallista tiiviyttä ja kerrostalovoittoisuutta jo ennen täydennysrakentamisprojektien

aloittamista (ks. esim. Liite 4:16; Reittu & Siivola 2003, 31). Näkökulmaa ei kuitenkaan

tutkitussa aineistossa juurikaan esiinny.

Vantaan kaupungin päättäjät ja luottamuselimet näkyvät Myyrmäkeä koskevassa

mediajulkisuudessa lähinnä, kun erilaisia sotkuja ja väärinkäytöksiä selvitellään.

Etenkin urheilu näyttäytyy teemana, joka herättää erityisesti liiketoimiensa kautta

poliittista mielenkiintoa, ja siihen sisältyy kiistoja ja epäselvyyksiä. Asukkaiden

näkökulmasta kuntapolitiikka saattaa kuitenkin yksipuolisesti painottuneen

julkisuutensa kautta näyttää sisäänpäin kääntyneeltä, kun poliittinen päätöksenteko ja

aiheet trivialisoituvat ja alkavat muistuttaa enemmänkin poliittista saippuaoopperaa

(vrt. Kantola 1998, 127).
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Imagon kannalta mielikuvat epärehellisistä ja riitaisista poliitikoista saattavat jossain

määrin muodostua myös maineen kannalta ongelmalliseksi. Voi tosin olla, että koko

Vantaata koskevassa tutkimuksessa teemat ja aiheet painottuisivat eri tavalla,

kaupungin johto kuitenkin edustaa koko kaupunkia mediassa. Imagoasioissa

nimenomaan johdon ja poliitikkojen olisi kuitenkin toimittava mahdollisimman

loogisesti (Aula, Heinonen & Äikäs 2007, 17). Lehtijulkisuudessa se ei kuitenkaan ole

välttämättä helppoa tai edes mahdollista, sillä journalistiset käytännöt vaikuttavat

näkökulmiin ja diskursseihin (ks. tarkemmin luku 3.2). Poliittisen draamaan, joka elää

kaupungin muutosviestinnän ulkopuolella, viestinnän strategioilla ei välttämättä ole

vaikutusta.

Viestinnässä kuitenkin vaikuttamisvälineiden ja -kanavien oikealla valinnalla ja käytöllä

on kuitenkin mahdollista myös saavuttaa imagollisia etuja (vrt. Äikäs 2001, 112). On

myös huomioitava, että sosiaalisen median aikakaudella tärkeintä sisällön sijaan on

useammin konteksti: kuka sanoo, missä sanotaan ja miten sanotaan (Aula & Heinonen

2011, 94). Muutosviestintä toimittajille voi tarkoittaa myös valmiita juttuideoita tai

tulokulmia alueen kehittämiseen tai tapahtumiin. On myös korostettava, että itse

toiminnan on oltava kunnossa, sillä pelkkään viestintään keskittymällä mainetta ei

voida muuttaa parempaan suuntaan.

Etenkin poliittisista aiheista käytävä keskustelu näyttäytyy tutkitussa aineistossa

sukupuolittuneena, kun aiheesta julkisuudessa keskustelevat lähinnä Vantaan

luottamuselimien miesedustajat. Tämä saattaa vaikuttaa myös erityisesti mielikuviin

politiikasta ja yhteiskunnallisesta päätöksenteosta yleisemmin. Lähestymistavat,

näkökulmat ja käsitellyt aiheet saattavat yksipuolistua epäsuhdan ollessa vallitseva

asiaintila. On todettu, että niin kutsutut kovat aiheet korostuvat, kun haastateltavana

on miespuolinen asiantuntija (GMMP Reports 2015). Myös representaatiot saattavat

muotoutua tätä kautta normittuneiksi, kun kuvastoksi politiikan ja liike-elämän osalta

vakiintuu epätasa-arvoisuutta korostavat esitykset. Diskursiivinen merkityspotentiaali

syntyy merkin (esim. sukupuoli) ja kontekstin ja sen tulkinnan yhteisvaikutuksessa

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 66-7). Kontekstina tässä tapauksessa on esimerkiksi

HS:ssa representoituva kuntapolitiikka Vantaalla ja laajemmin suomalaisessa

yhteiskunnassa 2010-luvulla.
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Edellä mainittu on Vantaan Myyrmäen HS:n lehtijulkisuutta koskeva havainto, eikä

välttämättä laajemmin yleistettävissä edes HS:n osalta. On myös huomioitava, että

Vantaan kaupunginjohtajat tutkittuna aikana ovat olleet Juhani Paajanen (2003-2011),

Kari Nenonen (2012-2017) ja Ritva Viljanen (2018-). Erityisesti Paajanen ja Nenonen

näkyvät HS:n lehtijulkisuudessa kaupunginjohtajina myös melko paljon. Tutkimusten

mukaan naisia on kuitenkin edelleen alle neljännes median uutisissa esiintyvistä

henkilöistä. Maailmanlaajuisesti vähemmän kuin joka viides haastateltu asiantuntija oli

nainen huolimatta siitä, etteivät naiset olleet aliedustettuina kyseisellä alalla. Suomen

osalta sanomalehdissä naisten edustus on 29 % (GMMP Reports 2015).

Vantaan kaupunginvaltuustossa, samoin kuin kaupunginhallituksessa nais- ja

miesvaltuutettujen määrä on melko samankaltainen, tosin kaupungin

luottamuselimien ja liiketoimien, kuten esimerkiksi urheiluhallien sekä hallitusten ja

johtokuntien osalta kokoonpano voi olla täysin eri lailla jakautunut. Ilmiö kertonee

siten ainakin median toimituksellisista käytännöistä, jossa toimittajat mielellään

käyttävät asiantuntijoina tuttuja kontaktejaan tai valmiiksi julkisuudessa jo

meritoituneita ja vaikuttavia nimiä (esim. van Dijk 1988). Samaista logiikkaa

noudattaen myös samat asukasaktiivit saattavat näkyä toistuvasti kommentoijina

Myyrmäkeä koskevassa aineistossa. Media diskursiivisena ympäristönä siten myös

toisintaa yhteiskunnallista rakenteellista epätasa-arvoa omissa käytännöissään.

8. Pohdinta

Asukasaktivismin voidaan käsittää olevan yksi yhteisöllisyyden ilmenemisen muoto

(vrt. Veijalainen 2010, 79). Edustettavuuden näkökulmasta kysymys on kuitenkin

monisyisempi. Julkisuudessa esiintyessään asukasaktiivit representoituvat asukkaiden

edustajina ilman varsinaista edustukselliseen demokratian ajatukseen pohjautuvaa

mandaattia. Kaupunkiliikkeet ovat uudenlaisen yhteisöllisyyden muotoja, jotka

perustuvat pääasiassa jäsenten omaa aktiivisuuteen ja suoraan toimintaan rakenteiden

ja hierarkioiden ollessa matalia tai olemattomia.

Kaupunkiliikkeet, myös Myyrmäki-liike, sanoutuvat mielellään irti poliittisista

lähtökohdista (vrt. Turunen 2017). Kuitenkin myös kaupunkiaktivismi voidaan nähdä
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taustaltaan ideologisena. Toiminta myös nojaa jonkinlaiseen näkemykseen siitä, miten

yhteisöllisyyttä tuotetaan ja mitä yhteisöllisyys on sekä mikä on yhteisön identiteetti.

Kaupunkiliikkeiden on katsottu edustavan tee-se-itse-urbanismia, joka lähtee

aktiivisten jäsenten omista, itselle tärkeiksi koetuista tavoitteista (Turunen 2017).

On kuitenkin vaikea nähdä, että liikkeen runsaskaan julkisuudessa esiintyminen toisi

legitimiteettiä sinänsä. Representaatiopolitiikan näkökulmasta kyse on ennemminkin

diskurssista, jossa kaupunkiliikkeen edustajat nousevat asukkaiden ja

kuntapoliitikkojen rinnalle, toisinaan myös sijaan, edustamaan kansalaisia ja

kansalaismielipidettä.

Yhteisön sosiaalisen mielikuvituksen kautta legitimiteetti saattaa kuitenkin ajan

kuluessa syntyä, jos julkisuudessa käydään mielekästä keskustelua asukkaille ja heidän

arkeensa linkittyvistä aiheista. Esimerkiksi Taylorin (2007, 89) mukaan myös paikallinen

politiikan ulkopuolinen keskustelu on tärkeää, vaikkei sillä olekaan päätäntävaltaa

sinänsä. Paikallisen identiteetin vahvistuessa myös yksilöiden tiiviimpi

identifioituminen osaksi yhteisöä voi edesauttaa mielikuvatasolla kaupunkiliikkeiden

mieltämistä osaksi yhteisön legitiimiä toimintaa. Tällöin asetettava kysymys on,

kykeneekö liike muodostamaan kollektiivista identiteettiä, joka vetoisi laajasti alueen

asukkaisiin (vrt. Della Porta 2000). Kollektiivisen identiteetin muodostumisen osalta

haasteeksi saattaa muodostua, ettei tiedetä edustaako Myyrmäki-liike, liikkeen

aktiiveja, asukkaita vai esimerkiksi facebook-ryhmään kuuluvia jäseniään (vrt. Turunen

2017, 68; Douglas 2014, 68).

Myyrmäessä asukastoiminta on ollut 2010-luvulla aktiivista, ja yhteisöllisyyttä on

rakennettu paljolti Myyrmäki-liikkeen asukasaktivistien toiminnan varassa ja osittain

myös heidän näkemystensä pohjalta. On myös huomioitava, ettei kaupunkiliikkeen

toiminta ja profiilin nostaminen tarkoita sitä, ettei yhteisöllisyyttä alueella olisi ollut jo

aiemminkin. Asuinalueilla saatetaan pyrkiä erilaisin keinoin lisäämään asukkaiden

välistä yhteisöllisyyttä, kun samaan aikaan alueen asukkaat kokevat jo omasta

mielestään arjessa yhteisöllisyyttä (esim. Junnilainen 2019).

Yhteisöllisyyttä siis varmasti on ollut aiemminkin, mutta jälkimoderniin liittyvä

tietotekninen kehitys ja mahdollisuus nopeaan verkkokommunikointiin ovat tarjonneet
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uusia mahdollisuuksia yhteisöllisen toiminnan luotaamiseen, suunnitteluun ja

verkostojen ylläpitämiseen ohi hitaaksikin koettujen viranomaiskanavien. Toisaalta,

yhteisöllisyydelle on ollut useiden yhteiskunnallisten muutosten ja niiden seurauksena

syntyneen tyhjiön vuoksi myös tilausta. Kun yhteiskunnan rakenteisiin perustuva

yhteisöllisyys on jälkimodernissa joutunut kriisiin ja politiikkakin on muuttunut

kevyeksi, yhteisöllisyys, paikallisuus ja uusi kollektiivisuus näyttävät antavan tilalle

jotakin pysyvää, omaan identiteettiin sopivaa ja kiinnittävät ihmisen samalla paikkaan

ja pysyvältä näyttävään rakenteeseen. (vrt. Kantola 2012, 38.)

Jo muutaman aktiivisen henkilön aktiivisen toiminnan voivan tuottaa näkyvää

muutosta kaupunginosan mediajulkisuudessa (Veijalainen 2010). Yhteisöllisyys saattaa

parhaimmillaan toimia myös yksilön voimavarana, jos se kykenee ehkäisemään

esimerkiksi koettua yksinäisyyttä. Yhteiskunnan rakenteista juontuvat sosiaaliset

ongelmat eivät kuitenkaan ratkea pelkästään yhteisöjen avulla.

Tätä kirjoittaessa kesällä 2019 myös Myyrmäen kirkko (Virta-kirkko) toimii

evakkotiloissa entisessä Imatran voiman toimistotaloksi suunnitellussa kiinteistössä.

Kirkon alttaritaideteos on vastikään toteutettu muraalina. Myös yhteisöllinen klubitila

Myyräncolo on aloittanut toimintansa Colosseumissa väliaikaisissa tiloissa.

Myyräncolon on tarkoitus olla alueen yhteinen klubitila, jossa erilaisia

kulttuuritapahtumia voi toteuttaa matalalla kynnyksellä. HS:ssa on myös keväällä 2019

kirjoitettu molemmista projekteista, joten asukasaktivismista ja kaupunkikulttuurista

näyttää jatkossakin olevan Myyrmäelle imagollista hyötyä. Kun vielä samaan aikaan

suunnitellaan paikallisen oluen panemista Metropolia-koulun ja paikallisten yrittäjien

yhteistyönä näyttää siltä, että myös paikallinen identiteetti on edelleen vahvistumassa.

Jo edellä mainittujen tilaratkaisujen osalta kysymys on kuitenkin väliaikaisuudesta, sillä

tiedossa on, että kaavan valmistumisen myötä myös näiden kiinteistöjen tilalle on

suunnitteilla asuinrakentamista. Oikeastaan suurin kysymys onkin, miten Lepakkoon ja

Kaapelitehtaaseenkin verrattu Myyräncololle, montulle, skeittihallille ja co-working -

tiloille ja niiden mahdollisesti mukanaan tuomalle toiminnalle ja asukasaktivismin

muodossa syntyneelle kollektiivisuuden idulle käy täydennysrakentamisen myötä.
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Usein väliaikaiset kulttuuri- ja yhteisötilat joutuvat maksajatahon puuttuessa

väistymään, kun tontille löytyy muuta taloudellisesti tuottavampaa käyttöä. Tällöin

saatetaan myös menettää jotakin autenttista alueen imagosta, joka on muotoutunut

muutosprosessien myötä asukasaktivismin tuloksena. Tämänkin tutkimuksen

perusteella imagoa suuntaavia mielikuvia yhteisöllisyydestä ja kollektiivista

identiteettiä tuotettiin julkisuudessa juuri asukasaktivismin ja innovatiivisen

kaupunkikulttuurin luomisen kautta. Yhteisöstä ponnistava toimintatapa on ollut

asukaslähtöistä ja osallistavaa, kun taas kaupunkisuunnittelu, kuten vuosien 2004-2008

aineistosta ilmenee, näyttäytyy varsin valmiina päätetyltä ja virkamiesvetoisena, jopa

byrokraattisena.

Valmiiksi tuotetuissa tilaratkaisuissa on omat hyvät puolensa, mutta juuri tilojen luova

ja vanhoja tiloja hyödyntävä toimintatapa on ollut alueen kehittämisessä vahvuus ja

operatiivisen tason imagollinen valinta. Innovatiiviset ja ennakkoluulottomat ratkaisut

herättävät myös laajempaa mielenkiintoa ja saavat näkyvyyttä mediajulkisuudessa.

Myyrmäen imagon osalta oleellista on, millaiseksi aineellinen ympäristö jatkossa

muotoutuu. Fyysinen ympäristö on osa imagoresurssia, jolloin sen avulla voidaan

vahvistaa alueelle jo syntynyttä imagoa ja paikallisen identiteetin syntymistä. Koska

yhteisöllistä toimintaa jo on, ja se on selkeästi hyväksi imagolle, ratkaisevaa tulee

olemaan myös se, millaista rakentaminen ja palveluiden suunnittelu ovat seuraavan 10

vuoden aikana ja tehdäänkö se yhteisöä osallistaen ja kuunnellen. Kaupungit ovat

kuitenkin ihmisiä varten.
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10. Aineistoluettelot ja liitteet

Liite 1, Taulukko: teemat

Taulukko 1: Jakautuminen teemoittain, vuodet 2004-2008

Vuodet 2004-2008

Teemat

kpl lehtitekstit

Palvelut ja rakentaminen 25 2, 4, 12, 15, 21, 23, 24, 25, 26,
30, 31, 37, 38, 40, 41, 44, 45,
46, 47, 51, 52, 53, 55, 58, 61

Uusi Myyrmäki 7 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10

Kulttuuri 0 -

Talous ja politiikka 17 17, 18, 19, 27, 28, 29, 32, 33,
34, 35, 36, 43, 54, 56, 57, 59,
60

Turvallisuus: järjestyshäiriöt,

rikokset ja onnettomuudet

12 6, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 38,
42, 48, 49, 50

N 62

Taulukko 2: Jakautuminen teemoittain, vuodet 2014-2018

Vuodet 2014-2018

Teemat

kpl lehtitekstit

Palvelut ja rakentaminen 9 3, 10, 23, 51, 53, 54, 55, 69,
81, 83

Uusi Myyrmäki 11 4, 8, 16, 48, 49, 56, 57, 58, 66,
67, 76

Kulttuuri 22 12, 13, 14, 15, 17, 18, 28, 29,
30, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 46,
62, 63, 66, 75, 77, 82

Talous ja politiikka 14 9, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 31,
37, 41, 42, 44, 45, 65

Turvallisuus: järjestyshäiriöt,

rikokset ja onnettomuudet

26 1, 2, 5, 6, 7, 11, 19, 27, 38, 39,
40, 47, 52, 59, 60, 61, 68, 70,
71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 84

N 84



Liite 2, Taulukko: toimijat

Taulukko 3: Toimijat, vuodet 2004-2008

Toimija 2004-2008 / kpl Lehtitekstit
Pelastuslaitos,
poliisi

10 6, 13, 14, 16, 20,
22, 38, 49, 50,
51,

Vantaan
kaupungin
luottamuselinten
jäsenet ja
poliitikot,
virkamiehet

31 1, 3, 12, 15, 18,
21, 23, 25, 27,
28, 29, 30, 31,
33, 34, 35, 36,
37, 39, 40, 43,
44, 45, 48, 55,
56, 58, 59,  61,
62, 63

Elinkeinoelämä,
yrittäjät

4 4, 17, 19, 32,

Kaupunkilaiset  7 5, 7, 8, 10, 24,
26, 56

Oikeuslaitos 1 49
Kulttuuriala 0
Muut;
alueverojohtaja,
psykologi

3 41, 42, 53

Ambivalentti 0

Ei kukaan 6 2, 9, 11, 47, 53,
60

N 62 62

Taulukko 4: Toimijat, vuodet 2014-2018

Toimija 2014-2018 / kpl Lehtitekstit
Pelastuslaitos,
poliisi

16 1, 6, 47, 52, 59,
60, 61, 68, 70,
71, 72, 73, 78,
79, 80, 84

Vantaan
kaupungin
luottamuselinten
jäsenet ja
poliitikot,
virkamiehet

14 2, 3, 9, 18, 22,
23, 24, 36, 51,
54, 55, 65, 69, 76



Elinkeinoelämä,
yrittäjät

3 19, 33, 41

Kaupunkilaiset
(ei sis.
Myyrmäki-
liikettä)

11 7, 15, 27, 38, 53,
57, 62, 63, 67,
82, 83

Myyrmäki-liike
(sis. Humans of
Myyr York)

12 5, 12, 16, 28, 48,
49, 56, 58, 64,
74, 75, 77

Oikeuslaitos 9 11, 20, 21, 25, 26
31, 37, 39, 40

Kulttuuriala 7 13, 14, 17, 30,
32, 33, 34, 35, 43

Muut 2 (Helsingin
yliopisto:
opiskelijat ja
lehtori sekä
Matti Kortteinen
ja Mari
Vaattovaara)

8, 50

Ambivalentti 4 42, 44, 45, 66
Ei kukaan 6 4, 10, 29, 32, 46,

81
N = Yhteensä 84 84

Liite 3, Aineistoluettelo 2004-2008

HS 2004-2008 artikkelit, 62 kpl

1. 19.4.2008 Myyrmäen asemanseudusta halutaan Vantaan Kamppi:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004563375.html

2. 5.12.2007 Myyrmäkeläisten vastustus typisti palvelutalon suunnitelmat:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004531539.html

3. 14.11.2007 Myyrmäki hakee uutta nousua: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004526288.html

4. 14.11.2007 Myyrmäen urheilupuistoon monitoimihotelli: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004526283.html

5. 19.10.2007 Mankin seisake uinuu, Myyrmäessä on vilskettä:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004519885.html

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004563375.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004531539.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004526288.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004526288.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004526283.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004526283.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004519885.html


6. 26.9.2007 Useita kuulusteltu naisten katutappelusta Vantaalla:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004514175.html

7. 20.5.2007 Millainen asuinpaikka Myyrmäki on? https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004484408.html

8. 20.5.2007 Länsi-Vantaalaiset seurasivat tanssia ja asiaa Myyrmäen Paalutorilla (Oma

kaupunki –tapahtuma, HS): https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004484412.html

9. 19.5.2007 Myyrmäkeläiset puhuvat kaupunginosastaan (Oma kaupunki –tapahtuma, HS):

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004483943.html

10. 18.5.2007 Myyrmäki uusiutuu remonttien kourissa: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004483696.html

11. 10.3.2007 Asemanseutujen turvattomuus häiritsee myyrmäkeläisiä:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004467079.html

12. 15.2.2007 Vantaa rakentaa entistä tiiviimmin: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004461482.html

13. 29.1.2007 Myyrmäen ongelmapaikat ovat aseman ympäristössä:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004457360.html

14. 12.6.2006 Yksi kuoli kerrostalopalossa Myyrmäessä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004403641.html

15. 21.4.2006 Myymäen stadionille olisi käyttöä (pääkirjoitus):

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000004391006.html

16. 21.4.2006 Mies hurjasteli poliisia karkuun pyörätiellä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004390960.html

17. 15.4.2006 Vantaa ja Metsäliitto aikovat neuvotella Myyrmäen stadionista:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004390000.html

18. 14.11.2005 Myyrmäen urheilupuiston hallialueille pitkä vuokrasopimus:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004352364.html

19. 21.10.2005 Metsäliiton tuki Allianssille loppuu: https://www.hs.fi/urheilu/art-

2000004346475.html

20. 22.10.2005 Pakettiauto ajoi pojan päälle suojatiellä Vantaalla:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004346629.html

21. 20.10.2005 Vantaan Kilterinmäen asuinalue jäänee ilman päiväkotia:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004346108.html
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22. 8.10.2005 Lapsia kuvannutta keski-ikäistä miestä etsitään edelleen Vantaan Myyrmäessä:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004343144.html

23. 22.9.2005 Vantaalla hammashoitoajan saa viiden kuukauden päähän:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004339168.html

24. 19.9.2005 Vantaalla palloiluhalli ajaa terveysaseman ohi: https://www.hs.fi/mielipide/art-

2000004338289.html

25. 17.9.2005 Myyrmäen ensiapu ahtaissa oloissa: https://www.hs.fi/mielipide/art-

2000004337861.html

26. 14.9.2005 84-vuotias Sari Suominen taistelee Myyrmäen ensiavun puolesta:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004337038.html

27. 26.8.2005 Myyrmäen liikunta-areena sai aloitusluvan: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004332369.html

28. 23.8.2005 Myyrmäen areenan aloituspäätös siirtyi taas: https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000004331788.html

29. 20.8.2005 Kaupunginhallitus ei löydä yksimielisyyttä Vantaan hallihankkeelle:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004330937.html

30. 16.8.2005 Vantaa aikoo lakkauttaa Myyrmäen ensiavun: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004330035.html

31. 14.8.2005 Vantaan Myyrmäkeen rakennetaan 600 uutta asuntoa:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004329567.html

32. 19.6.2005 Evtekin johto pitää liiketalouden opetuksen siirtoa Myyrmäkeen lopullisena:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004317410.html

33. 14.6.2005 Vantaa valittaa oikeuteen Evtekin koulupäätöksestä:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004316223.html

34. 17.5.2005 Myyrmäen areenan rakentamispäätös siirtyi elokuulle:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004309670.html

35. 14.5.2005 Vantaa empii vielä palloiluhallipäätöstä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004308922.html

36. 7.5.2005 Mercuria Business Schoolin alasajo ei tyydytä Vantaata:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004307163.html

37. 27.4.2005 Myyrmäen monitoimihallin teko alkaa syksyllä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004304950.html
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38. 15.4.2005 Moottoripyöräilijää epäillään tapon yrityksestä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004302008.html

39. 11.1.2005 Myyrmäen terveyskeskuksen muuttohanke eteni:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004279681.html

40. 14.12.2004 Myyrmäen terveysaseman muutto mutkistui: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004273835.html

41. 25.11.2004 Helsingin ja Vantaan verotoimistot muuttavat Myyrmäkeen:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004269225.html

42. 1.11.2004 Voisi suruakin hoitaa: https://www.hs.fi/elama/art-2000004263739.html

43. 16.10.2004 Apulaiskaupunginjohtajat jatkoivat madonlukujen lukemista Vantaalla:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004259599.html

44. 14.10.2004 Myyrmäkeen lähes tuhat uutta asuntoa: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004259084.html

45. 14.10.2004 Myyrmäen terveysasema saattaa siirtyä NCC:n taloon:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004259083.html

46. 11.10.2004 Myyrmannin uhrien hoito jatkuu: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004258362.html

47.  Miksi teit sen, poikani Petri Gerdt? https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004256356.html

48. 1.10.2004 Myyrmäen urheilutalon remontti meni käräjille: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004255891.html

49. 1.10.2004 Vantaa kassaryöstäjä saatiin kiinni: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004255883.html

50. 28.8.2004 Kaksi kassaryöstöä Vantaalla viikonloppuna: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004255167.html

51. 8.7.2004 Vantaalla kolme puukotusta samana yönä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004236016.html

52. 11.5.2004 Verovirasto muuttaa IVO:n taloon Myyrmäessä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000004222815.html

53. 23.3.2004 Pääkaupunkiseudun asukkaiden verotus siirtyy saman katon alle:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004211753.html

54. 16.3.2004 Vantaa palkkaa konsultin etsimään parannuksia rakennuttamiskulttuuriin:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004209971.html
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55. 14.3.2004 Vantaan sisäinenkin tarkastus haukkuu remontin:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004209583.html

56. 3.3.2004 Kilpailuttaminen tärkeä osa rakennusprosessia: https://www.hs.fi/mielipide/art-

2000004206861.html

57. 2.3.2004 Vantaan valtuusto heitti tuhkaa päälleen urheilutalon remontista:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004206779.html

58. 2.3.2004 Vantaa myönsi Myyrmäen uudelle palloiluhallille takauksen:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004206775.html

59. 1.3.2004 Valvonta petti pahasti Vantaalla: https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-

2000004206385.html

60. 27.2.2004 Myyrmäen urheilutalosta tekeillä toinenkin tarkastus:

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004205742.html

61. 27.2.2004 Avoimuus ja salailu ottivat toisistaan mittaa Vantaalla:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004205624.html

62. 26.2.2004 Raportti antaa surkean arvosanan Myyrmäen urheilutalon remontille:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004205369.html
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1. 17.12.2018 Lisätietoja Vantaan joukkotappelusta: nuorimmat tappelijat alle 15-vuotiaita,

poliisi ottaa yhteyttä lastensuojeluun: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000005935171.html

2. 16.12.2018 Kahdeksan poliisipartiota rauhoitti joukkotappelua nuorisotila Arkissa Vantaalla

– tapahtumaan oli tullut kaksi helsinkiläistä nuorisojoukkoa, kertoo kaupunki:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005934345.html

3. 14.12.2018 Vantaa purkaa taloja uusien tieltä – jopa 40 vuotta talossa asuneet vuokralaiset

joutuvat muuttamaan: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005931511.html

4. 1.11.2018 Aaro Veli Väinämö, Helsingi Sönumid vai Myyr York Times? Vuoden nimi 2018

finaaliin valittiin kolme ehdokasta: https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005885619.html

5. 18.10.2018 Kolmen pahamaineisen juna-aseman aukioloaikoja pidennetään jopa kahteen

yöllä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005868300.html
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6. 25.8.2018 Poliisi: Matkustaja löi ja puri taksia Vantaan Myyrmäessä:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005803519.html

7. 21.8.2018 Töölönlahdesta löytyi matkalaukku ja kolme veistä, Myyrmäestä

tupakantumppeja - roskien keräilyn ja kuntoilun yhdistävä plogging saapui Suomeen:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005797687.html

8. 5.5.2018 Verovirkailijoiden hylkäämä talo odottaa uutta käyttöä keskellä parhainta

Vantaata – tilapioneerit ideoivat sille villiä tulevaisuutta: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000005668456.html

9. 6.4.2018 Tämä mies piti vuosia kaikkia lankoja käsissään Vantaalla- nyt taas uusi krp:n

tutkinta repii korruptiokriiseissä ryvettynyttä kaupunkia (HS-analyysi):

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005630995.html

10. 12.2.2018 Vantaa varautuu nopean kasvun jatkumiseen tiivistymällä

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005562344.html

11. 7.2.2018 Sohvan uumenista löytyi 4000 euroa Myyrmäessä - Mies selitti keränneensä

pientä pesämunaa, oikeus tulkitsi hämärärahoiksi ja tuomitsi rahat valtiolle:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005556207.html

12. 24.12.2017 Humans of Myyr York -kirjassa on 700 valokuvaa ja sympaattista tarinaa

Vantaalaisesta lähiöstä – tässä on niistä 10: https://www.hs.fi/kulttuuri/art-

2000005501966.html

13. 23.12.2017 Näissä kaupungeissa voi nähdä komeita muraaleja – katutaiteen tuntijat

vinkkaavat suosikkikohteensa Berliinistä Miamiin ja New Yorkista Vallilaan:

https://www.hs.fi/matka/art-2000005500297.html

14. 12.12.2017 Huono huumoriräppi on Suomen kovinta hittimusiikkia, vaikka yli 30-vuotiaat

eivät tajua siitä mitään – Lajin ykkösnimen Slim Millin mukaan nykyräppi on tylsää:

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005487033.html

15. 10.8.2017 Vapaamuurariloosi ja Allun grilli kuuluvat Myyrmäen turistikierrokseen:

https://www.hs.fi/metro/kolumnit/art-2000005321091.html

16. 2.8.2017 Eläkeläisten kansoittamaa Myyrmäkeä odottaa kasvojenkohotus ja kasa

tornitaloja ”Siinä menevät parkkipaikat ja mitä saadaan tilalle?”

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005310866.html

17. 5.6.2017 Vantaalle maalataan kesän aikana viisi isoa muraalia:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005241720.html
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18. 20.5.2017 Graffittitaiteilijat kritisoivat Vantaan päättäjiä, kaupunki tuhosi teoksen – nyt

Eduskunnan oikeusasiamies arvostelee kaupunginjohtajaa sananvapauden rajoittamisesta:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005219228.html

19. 18.3.2017 Myyrmannin apteekki rikoksen kohteena jo kahdesti – nyt mentiin

näyteikkunasta sisään: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005132716.html

20. 13.3.2017 Myyrmäen urheilupuiston taloussotkut hovioikeuden käsittelyyn:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005125254.html

21. 10.3.2017 Syytteet nurin Myyrmäen urheilupuistoyhtiönsotkuista – ex-toimitusjohtaja

vapautui korvausvaatimuksista: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005122751.html

22. 2.3.2017 Vantaan apulaiskaupunginjohtaja puolusti sisäisen tarkastuksen toimintaa

Myyrmäen urheilupuistossa – ”Selvitykset tehty kuten on tapana tehdä”:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005111485.html

23. 6.2.2017 Kotikulmiensa asioihin voi vaikuttaa kännykällä: ensiksi testasi Myyrmäki, nyt

kokeilee Espoo: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005076374.html

24. 4.2.2017 Rakkaus lajiin sumentaa järjen – Myyrmäen urheilupuiston juttu kielii siitä, miten

hyvää juttua ei haluttu pilata nillittämisellä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000005075221.html

25. 3.2.2017 Myyrmäen urheilupuiston päätöksenteon puutteet paljastuivat käräjäoikeudessa:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005074331.html

26. 1.2.2017 Oikeudenkäynti valottaa takavuosien vantaalaista toimintakulttuuria –

jalkapalloseuran epäillään saaneen tukia ohi liikuntayhtiön tilien:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005070702.html

27. 2.12.2016 Miksi lähiöitä niin usein vähätellään?

https://www.hs.fi/paivanlehti/02122016/art-2000004889917.html

28. 27.11.2016 Tällöiset ovat rujon ja rakkaan lähiön kasvot: Myyr York –kuvablogin esikuva

löytyy New Yorkista: https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000004883737.html

29. 17.10.2016 Nämä uudet muraalit löytyvät Helsingistä ja Vantaalta:

https://www.hs.fi/nyt/art-2000002925437.html

30. 26.9.2016 Juna-aseman seinään ilmestyi katutaiteilijan 10-metrinen omakuva:

yhdennäköisyys tahatonta väittää tekijä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002922630.html
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31. 6.9.2016 Syyttäjä vaatii Myyrmäen urheilupuiston entiselle toimitusjohtajalle vankeutta

kirjanpitorikoksista: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002919552.html

32. 1.9.2016 Myyrmäen taiteiden yö – Why so Myrtsi: https://www.hs.fi/ihmiset/art-

2000002918655.html

33. 11.8.2016 Mene junalla syömään – 10 kivaa ravintolaa kehäradan varrella:

https://www.hs.fi/nyt/art-2000002915322.html

34. 10.7.2016 Helsingin piispa ajoi junakyydillä körttiläisten

Herättäjäjuhlille: ”Maahanmuuttajat ovat tehneet kirkolle palveluksen”:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002910236.html

35. 6.7.2016 30 000 uskovaista täyttää viikonloppuna Myyrmäen urheilupuiston Vantaalla:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002909492.html

36. 15.5.2016 Ilmaiskonsertit juhlistavat Vantaa-päivää – konserttipaikkana toimii maisemoitu

Monttu: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002901273.html

37. 6.4. Myyrmäen urheilupuiston ex-johtajalle syyte kirjanpitorikoksesta:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002894953.html

38. 29.3.2016 Mielikuva asuinalueesta nostaa hintoja roimasti:

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000004385846.html

39. 11.3.2016 Myyrmäessä miestä haulikolla ampuneet vankeuteen:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002890669.html

40. 10.3.2016 Myyrmäen ammuskelun syylliset tuomittiin – uhri vammautui pysyvästi:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002890555.html

41. 3.2.2016 Myyrmäen urheilupuiston taloussotkut laajenevat: M-curling ei saanut jäähallista

mainosrahaa: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002883777.html

42. 2.2.2016 Urheilupuiston taloussotku luultua laajempi Vantaalla – edustuskuluja käytetty

runsaasti alkoholiin: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002883490.html

43. 29.1.2016 Myyrmäen sensuroitu graffiti museoon: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002882814.html

44. 28.1.2016 Vallanpitäjien törsäilyä kritisoivasta graffitista tuli sekasotku Vantaalla –

kaupunginjohtaja maalautti piiloon, taiteilijat tekivät uudestaan:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002882590.html

45. 27.1.2016 Vantaa poisti laillisen graffitin kahdesti - tekijä: ”Sensurointi hämmentää ja

hymyilyttää”: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002882528.html

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002919552.html
https://www.hs.fi/ihmiset/art-2000002918655.html
https://www.hs.fi/ihmiset/art-2000002918655.html
https://www.hs.fi/nyt/art-2000002915322.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002910236.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002909492.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002901273.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002894953.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000004385846.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002890669.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002890555.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002883777.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002883490.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002882814.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002882814.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002882590.html
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002882528.html


46. 27.1.2016 Vantaa taidemuseo sai uuden nimet – Artsi keskittyy jatkossa urbaaniin

taiteeseen: https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000002882432.html

47. 25.1.2016 Ulkofilevaras jäi kiinni Myyrmäessä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002881936.html

48. 8.1.2016 Monttu muuttuu talkoilla luistelukentäksi: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002878633.html

49. 7.1.2016 Myyrmäen tapahtumamonttu muuttuu talkoovoimin luistelukentäksi:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002878539.html

50. 10.12.2015 Asuinalueiden väliset erot vahvistuvat yhä Helsingissä – ”Kansakunta on

vaarassa haljeta”: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002871909.html tutkimuksessa

Myyrmäki ei näy (Segregaation aika)

51. 9.12.2015 Myyrmäkeen 450 uutta asuntoa –parkkikentästä upea asuinalue:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002871639.html

52. 1.12.2015 Myyrmäen asemalla ampumavälikohtaus kaksi sairaalaan:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002869880.html

53. 28.11.2015 Radan varrella Myyrmäki: https://www.hs.fi/ihmiset/art-2000002869233.html

54. 8.11.2015 Myyrmäen keskustaa odottaa muodonmuutos – rautatieaseman viereen

halutaan noin 1000 uutta asukasta: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002865043.html

55. 1.9.2015 Vantaa esittelee Myyrmäen keskustan uudistamiskilpailun töitä:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002849353.html

56. 1.8.2015 Purkukuopasta tuli tapahtumamonttu: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002842148.html

57. 1.8.2015 Aiotko käydä Myyrmäen montussa?: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002842165.html

58. 31.7.2015 Kaupungin arpi muuttui Myyrmäessä tapahtumakeitaaksi:

https://www.hs.fi/ilta/art-2000002842035.html

59. 24.7.2015 Miestä epäillään ex-vaimonsa murhasta: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002840423.html

60. 1.7.2015 Nainen pahoinpiteli vanhuksen: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002835287.html

61. 5.6.2015 Sekava mies esitteli puukkoa Myyrmäen juna-asemalla – hallussa myös miekka ja

käsiase: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002829771.html
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62. 15.4.2015 Formulahuuma hiipui Vantaalla, mutta Mika Häkkiselle maistuu yhä nimikkopihvi

Allun grillissä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002816430.html

63. 21.3.2015 Myyrmäestä tehdään Euroopan katutaidemekkaa ja nyt avautunut graffitiasema

on upea: https://www.hs.fi/nyt/art-2000002810479.html

64. 21.3.2015  Ankea asema uudistui taiteella Vantaan Myyrmäessä:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002810412.html Otsikko päivitetty illalla: Ankea ja

löyhkäävä Myyrmäen asema puhkesi uuteen loistoon

65. 3.3.2015 Vantaa pyysi poliisia tutkimaan urheilupuistoa: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002805396.html

66. 5.1.2015 Vantaa kielsi asukkaiden omatoimisen luistinradan – ”Aiheutetaan tahallisesti

liukastumisvaaraa”: https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002790128.html

67. 4.1.2015 Elokuvateatterista syntyi skeittihalli: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002789836.html

68. 30.12.2015 Sormusvarkaat harhauttivat myyjää – korujen arvo jopa 40 000 euroa:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002788862.html

69. 29.12.2014 Martinlaakso ja Myyrmäki pelastettiin viimehetkellä lisärakentamisella:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002788572.html

70. 7.12.2014 Miesjoukkoa epäillään Myyrmäen öisestä pahoinpitelystä:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002783596.html

71. 1.12.2014 Vantaan puukotusta tutkitaan tappona – poliisi pidätti miehen ja naisen:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002782031.html

72. 1.12.2014 Mies puukotettiin hengiltä Vantaalla: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002781940.html

73. 27.10.2014 Mies pahoinpideltiin Vantaalla: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002772570.html

74. 6.10.2014 Rasistisia viestejä Myyrmäki-liikkeen nimissä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002767049.html

75. 10.9.2014 Leffaillasta tuli kolmen miehen sota: https://www.hs.fi/mesta/art-

2000002760182.html

76. 20.7.2014 Vantaa tehostaa kameravalvontaa – juna-asemilta suoraa lähetystä:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002747352.html
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77. 16.7.2014 Kameramies pysäyttelee Myyrmäen kujien kulkijoita:

https://www.hs.fi/mesta/art-2000002746309.html

78. 30.6.2014 Myyrmäen palon syttymissyy epäselvä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002742435.html

79. 10.5.2014 Poliisit juoksivat autovarkaat kiinni Vantaalla: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002730146.html

80. 4.5.2014 Nuorisojoukko tappeli viskipullosta Myyrmäessä: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002728444.html

81. 12.3.2014 Kauppakeskus Myyrmannia ei laajenneta: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002715964.html

82. 12.2.2014 Toppahousutansseissa paratiisi kohta rati riti rallaan:

https://www.hs.fi/mesta/art-2000002709112.html

83. 19.1.2014 Vantaa painaa alas kotien hintaa: https://www.hs.fi/kaupunki/art-

2000002703466.html

84. 5.1.2014 Auto ajoi teinitytön päälle suojatiellä Myyrmäessä:

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002700370.html
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