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ESIPUHE

Teoksen lähtökohtana on viime vuosina Suomessa käyty 
julkinen keskustelu, jossa on arvosteltu'maassamme 1970-lu- 
vulla rakennettuja lähiöitä. On väitetty, että nämä ns. betoni- 
lähiöt tarjoavat asukkailleen heikot asuinolosuhteet ja että 
tämä yhdessä maassamuuton tuottamien rasitusten kanssa 
aiheuttaa sen, että uusille lähiöalueille kasaantuu inhimillisiä 
ja sosiaalisia ongelmia. Tutkimustietoa aiheesta on kuitenkin 
ollut vain hyvin niukasti. Teoksen tarkoituksena on paikata 
tätä puutetta selvittämällä sitä, kuinka uusille lähiöalueille 
muuttavien ihmisten elämäntavat muuttuvat.

Teos perustuu lisensiaattitutkimukseeni, joka syntyi työs
kennellessäni Suomen Akatemian rahoittamassa Elämänta
van muutoksen tutkimusprojektissa vuosina 1978-1981. Pro
jektin tieteellisenä johtajana toimi Helsingin yliopiston so
siaalipolitiikan apulaisprofessori J.P. Roos. Hänen tutkimuk
sellinen rohkeutensa ja säälimätön kannustuksensa ovat luo
neet perustaa tutkimuksen suorittamiselle.

Suuri osa tutkimustyöstä on tehty läheisessä yhteistyössä 
Helsingin yliopiston Vertailevan sosiologian tutkimusryhmän 
kanssa. Sen merkitys tutkimuksen eri vaiheissa on ollut 
tärkeä. Haluan erityisesti kiittää professori Erik Allardtia. 
Arvostan suuresti hänen tukeaan.

Erik Allardtin lisäksi käsikirjoituksen tai osia siitä ovat 
lukeneet monet muut, joita kaikkia en tässä voi mainita. 
Pirkko-Liisa Ahponen, Pasi Falk, Antti Eskola, Katarina 
Eskola, Elina Haavio-Mannila, Magdalena Jaakkola, Risto 
Jaakkola, Marja Järvelä-Hartikainen, Arto Noro, Liisa Paak
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kanen, Keijo Rahkonen, Barbara Roos, Christian Starck, Iris 
Starck, J.P. Takala ja Hannu Uusitalo ovat kaikki esittäneet 
käsikirjoitusta koskevaa hyödyllistä arvostelua. Arvokkaita 
ovat olleet Klaus Mäkelän, Juha Partasen ja Pekka Sulkusen 
huomautukset, jotka ovat johtaneet tutkimuksen peruslinjan 
ja useiden yksittäisten kohtien aiheellisin selventämisyrityk- 
siin.

Liisa Husulle olen syvästi kiitollinen tuesta, avusta ja 
luottamuksesta joka on ollut ratkaisevan tärkeä tutkimustyön 
monissa vaikeissa vaiheissa.

Lopuksi haluan lausua kiitoksen Koneen Säätiölle, jonka 
apuraha on turvannut teoksen viimeistelyn.

Isosaari, toukokuussa 1982
M atti Kortteinen



1 Johdanto

Teollistuminen Suomessa alkoi vuosisadan vaihteessa Etelä- 
Suomen suurissa asutuskeskuksissa. Kuitenkin vasta 1960-ja 
1970-luvulla tapahtuneiden muutosten jälkeen voi Suomea 
kutsua teollistuneeksi yhteiskunnaksi.1 Tätä murroskautta on 
nimitetty suureksi muutoksi.2 On myös sanottu, että tänä 
ajanjaksona sosiaalisessa rakenteessa tapahtuneet muutokset 
laajuudeltaan ja nopeudeltaan ylittävät »kaiken mitä Suo
messa koskaan on tapahtunut».3

Molemmat ajanjaksot ovat jättäneet lähtemättömän jälken
sä Suur-Helsingin kaupunkikuvaan. Vuosisadan vaihteessa 
»kaupungin ulkolaitain tykönä» syntyi työläisyhdyskuntia, 
joissa tiivistyivät »köyhän kansan suuret ongelmat»: köyhyys, 
huonot asunto-olot, juoppous ja siveettömyys.4 Asuinalueet 
olivat omaleimaisia kokonaisuuksia ja kaikki tiesivät mistä 
puhuttiin kun puhuttiin Pitkänsillan pohjoispuolesta. Raken
nemuutoksen kiihtyessä 1960-ja 70-luvulla Helsingin ulkolai
tain tykönä syntyi jälleen uusia, omaleimaisia asuinalueita, 
asumalähiöitä. Nytkin kaikki tietävät mistä puhutaan kun 
puhutaan lähiöistä ja niiden ongelmista. Köyhyys ja siveettö
myys eivät enää ole päällimmäisiä ongelmia, nyt ongelmat 
ovat »henkistyneet», ne liittyvät -  näin yleisesti ajatellaan -  
asukkaiden juurettomuuteen, eristyneisyyteen ja yksinäisyy
teen.

Jouluaattona vuonna 1972 Helsingin Sanomissa julkaistiin 
koko sivulle taitettu artikkeli lähiöissä asuvien ongelmista. 
Artikkelin otsikkona oli »Uuden rodun jouluevankeliumi» ja 
se alkoi seuraavalla runolla:
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»Tänä iltana 
on lähiöiden hätävalot 
taas sytytetty.
Uusi rotu on ahtautunut 
kahdeksankerroksisiin taloihin, 
jotka törmäilevät toisiinsa 
pimeydessä.
Parissa vuodessa Helsinki on 
opettanut maalaispojalle: 
viis ihmisestä, 
kunhan kaupunki voi hyvin.
Kaakelilla, sementillä 
ja näennäisillä palveluilla 
hurmattu lähiörotu on hiljaa 
ja tuottaa hyvin.
Viis muusta.
Sytyttäkäämme siis kynttilä 
niille johtajille,
joiden idea tämän suomalaisen 
metropolin rakentaminen on.
Kynttilä niille, joiden käsien 
jäljiltä alkaa hahmottua tämä 
kammottava, kylmän yksinäisyyden 
suurkaupunki.»5

Mauno Saaren kirjoittama artikkeli jatkuu kipeän tuntuisena 
syytöskirjoituksena lähiöissä asuvien ihmisten puolesta. Ihmi
set kärsivät lähiöissä, katkerasti ja hiljaisina:

». . . keltaisten hätä valojen rivit peittyvät pakkashuu- 
ruun. Ne vilkkuvat höyryävien peltojen ja ryteikköjen 
takaa kaupunkiin, niin kuin laivojen valot mereltä. 
Kukaan ei vastaa Malminiitylle, Hakunilalle, Mikko
lalle, Koivukylälle, Matinkylälle. Suometsien äärellä 
kaartuu moottoritien pahaenteinen eristävä penger. 
Tänä iltana uusi rotu itkee koloissaan. Toisessa päässä
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taloa jysäytetään ovi kiinni; toisessa päässä taloa täräh
tää taulu seinältä.
Suhdannesiirtolainen pyyhkii hiet ja kaatuu vuoteelle. 
Vaimo käärii riitaiset kasvonsa esiliinaan. Perheen nuo
rin retkottaa katuvierellä. Nahkatakin selkään on maa
lattu sanat: »HELP ME!» Kurja ilta huokuu juuri 
tänään uhkaavaa väsymystä ja painostavaa hiljaisuut
ta.»6

Inhimillisten kärsimysten ja sosiaalisten ongelmien synnyssä 
Saari erottaa kaksi puolta. Toisaalta on vaikuttanut suomalai
sen yhteiskunnan taloudellinen murros, jonka vuoksi »ihmiset 
ovat kävelleet pohjoisesta, idästä ja lännestä uuteen suomalai
suuteen ..  . elintasoon, orjuuttavaan sirkukseen». Toisaalta on 
vaikuttanut Suur-Helsingin kunnallispolitiikka:

»Uima-altaiden reunoilla, froteella verhotuissa takka- 
huoneissa, punaisissa yksityisbaareissa istuvat kunnal
lismiehet ja liikkeenjohtajat lasi kädessä. He nostavat 
maljan ja kuiskaavat liikuttuneina: ’Me teimme sen. 
Metropoli on syntynyt.’»7

Edellä kuvatun kaltainen lähiöiden arvostelu on niin yleistä ja 
sisällöltään vakiintunutta, että voidaan jopa puhua erityisen 
lähiöideologian olemassaolosta. Sen mukaan asukkaat kärsi
vät eristyneisyydestä ja yksinäisyydestä lähiyhteisöjen sosiaa
listen suhteiden hajotessa ja syypää kehitykseen on huonosti 
hoidettu yhteiskuntapolitiikka.

»Hän herää siihen että on tukehtua. Hän pistää kaikin 
voimin vastaan ja yrittää lyödä. Viimein paino hellittää 
ja hän saa vieritettyä Alen lattialle, se putoaa suulleen 
ja kääntyy selälleen. Se katsoo, mutta silmissä ei ole 
viisaan ihmisen puhtia. -  Täällä sitä kuule taash 
ollaan, Valkosessa kuolemassa niin. Enkö tehny hyvän 
tempun kun selvisin tänne a s ti. . .  Tiedäks muuten että



näitä Valkosia kuolemia riittää yli kolmekymmentä 
kilsaa joka suuntaan, tiäks, tasasin välein joku arkkiteh
din saasta on paskantanu Valkosen läjän.»8

Arvostelu on niin yhtenäistä, että jopa sen kohteet, arkkiteh
dit ja suunnittelijat ovat yhtyneet siihen erilaisten itsekriittis
ten ripittäytymisten kautta. Helsingin Sanomat kirjoitti vuon
na 1972 kesäkuussa kokosivun artikkelin otsikolla: »Vantaan 
kaavoitusarkkitehti katuu lähiöitä: 'Olin mukana kun emä- 
munaus tehtiin’»:

»Arkkitehti NN, 33, istuu keskellä elementeistä hutkit
tujen talojen rykelmää, jota sanotaan lähiöksi. Hän 
pitää puhetta itselleen:
’Käärme Vantaan povella. Jonain päivänä näihin epäin
himillisiin työvoimavarastoihin läjätyt ihmiset ovat 
enemmistö kauppalassa. He nousevat ylös ja kääntävät 
kauppalan ylösalaisin. Silloin käärme puree.’»9

Journalistien, kirjailijoiden ja suunnittelijoiden lisäksi saman
suuntaista arvostelua ja huolestusta löytää myös viime vuo
sien suomalaisista yhteiskuntatutkimuksista. »Siirtyminen 
maataloudesta kaupunkimaisiin elinkeinoihin on . . .  muutta
nut ratkaisevasti ihmisten koko elämänympäristön ja elämän
tavan . . . Tämä on kokonaan uusi sosiaalinen tilanne Suomes
sa. Sen seuraukset ovat vasta vähitellen purkautumassa esiin 
erilaisina yhteiskunnallisina ilmiöinä.»10 Erik Allardtin 
(1976) sekä Magdalena Jaakkolan ja Antti Kariston (1976) 
tulokset viittaavat siihen, että lähiyhteisöt ovat heikentyneet 
ja niiden pohjalta on arveltu, että atomisoitumiseen liittyvät 
pulmat ovat suuria.11 Jorma Sipilä korostaa sitä, kuinka 
»1960-luvun nopea kaupungistumiskehitys on luonnollisesti 
katkonut ihmisten välisiä siteitä ja irrottanut heitä juuristaan 
sekä lisännyt epävarmuutta . .  .»12

Eikä tässä kyllin. Maaltamuuton raskauden ja elinympäris
tön huonon laadun lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että

14
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uusiin lähiöihin muuttavat nuoret ihmiset eli lähinnä ns. 
suuret ikäluokat ovat joissakin suhteissa hyvin ongelmaisia. 
Juuri tämän sukupolven perhe-elämään liittyy selvästi taval
lista enemmän ongelmia.13 Kuvaan kuuluu myös se, että 
suurten ikäluokkien alkoholinkäytössä sanotaan olevan erikoi
sia piirteitä, kyse on »märästä sukupolvesta».14

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että jos julkiseen keskusteluun, 
kirjallisuuteen ja tutkimukseen on luottamista, Suur-Helsin- 
gin lähiöissä on kehittymässä todella suuren luokan inhimilli
siä ja sosiaalisia ongelmia. Tätä taustaa vasten tuntuu varsin 
kummalliselta havaita, että lähiöiden asukkaat ovat yleisesti 
ottaen jyrkästi toista mieltä omasta hyvinvoinnistaan. »Me 
ollaan oikeen tossa pihalla siittä keskusteltu ja juteltu, että 
kyllä se on hassua ku lehdissä semmosta kirjotellaan», vastasi 
eräs kotirouva minulle kysyessäni »kylmän yksinäisyyden 
suurkaupungista». »Kyllä me ainakin tässä korttelissa toisem
me tunnetaan . . .  Väite siitä eristyneisyydestä ja kärsimisestä 
ei ainakaan pidä paikkaansa.» Mielipiteitä on tietysti monen
laisia, mutta nämä käsitykset saavat tukea sellaisista kysely
tutkimuksista, joissa uusien lähiöiden asukkailta on tiedustel
tu heidän hyvinvointiaan.

Vantaan kaupunki, joka on Suur-Helsingin alueella ollut 
viime vuosikymmenten suurin rakentaja, teetti vuonna 1980 
Suomen Gallup Oy:llä kyselyn, jossa tiedusteltiin mm. asuk
kaiden tyytyväisyyttä oloonsa Vantaalla. Kyselyn perustana 
ja motiivina oli saada selville, onko lähinnä lähiöistä koostu
van Vantaan huonolla maineella vastinetta asukkaiden mieli
piteissä. Kysymys kuului: »Oletteko tyytyväisiä oloonne Van
taalla?» (Taulukko 1).
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Taulukko 1. Oletteko tyytyväisiä oloonne Vantaalla?

Koko Vantaa Erälän suuralue*
Vantaalla on (%> (%

-  erittäin mukavaa 13 22
-  melko mukavaa 51 44
-  kohtalaista 29 30
-  ei oikein

mukavaa 8 4
-  en osaa sanoa — —

Yhteensä 100 100

Yleisasennoitumiseltaan vantaalaiset ovat vallan myöntei
siä: 64 % pitää oloaan erittäin tai melko mukavana ja 
myönteisesti oloonsa suhtautuvien prosenttiosuus on kaik
kiaan 92. Tulokset eivät juurikaan poikkea tästä eri sukupuo
li-, ikä- tai sosiaaliryhmissä. Myös osa-alueittaiset tulokset 
vahvistavat yleistä linjaa. Taulukkoon on merkitty erikseen 
myös Erälän suuralue, koska se sisältää kunnan suurimman 
aluerakennuskohteen. Tulokset eivät poikkea sanottavasti 
keskiarvosta, eivät ainakaan huonompaan suuntaan.

Kaukiala* on yksi Suur-Helsingin suurimmiksi suunniteltu
ja aluerakennuskohteita. Siellä on suoritettu useita pienimuo
toisia kyselyjä, jotka kaikki vahvistavat edellä esitetyn kyse
lyn tulosta. Ylivoimainen valtaenemmistö asukkaista sanoo 
viihtyvänsä ja voivansa hyvin. Asukkaiden perustama ja 
seurakunnan ohjaama aktivistiryhmä suoritti kyselyn v. 1974, 
jolloin alue oli pahimmassa rakennusvaiheessa, täynnä muta- 
kuoppia ja telineitä. Noin 80 % vastanneista sanoi viihtyvän
sä, tosin loput 20 % ilmoitti muuttavansa alueelta heti kun se 
on mahdollista. Vuonna 1978 suoritettiin Helsingin yliopiston 
sosiaalipolitiikan laitokselta opiskelijoiden harjoitustyönä ky
sely Kaukialan asukkaiden onnellisuudesta. Lomakkeeseen

Tutkimuksessa käytetään peitenimiä niin kohteena olevista alueista kuin 
myös ihmisistä.

l
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oli laadittu johdanto, jossa asukkaita kehotettiin vastaamaan 
rehellisesti ja asioita kaunistelematta. Tästä huolimatta 'hy
vin’ tai 'melko onnellisten’ osuus ei laskenut alle 77 prosentin, 
vaikka sellaiset vastaajat jotka eivät »osanneet sanoa» lasket
tiin pahoinvoiviksi.

Myöskään käsitys asukkaiden eristyneisyydestä tai yksinäi
syydestä ei suoritettujen kyselyjen valossa tunnu pitävän 
paikkaansa. »Naapurissa vierailuja ainakin kerran kuussa 
harrastaa lähes puolet asukkaista», todetaan edellä mainitus
sa aktivistiryhmän suorittamassa kyselyssä. Tämä tulos tukee 
paikallisten kotiseutupäivien yhteydessä suoritetun tieduste
lun tulosta, jonka perustalta ei ainakaan voi sanoa, että 
naapurisuhteiden niukkuus vaivaisi vastanneita (N = 64).

Taulukko 2. Kuinka monen luona
voit pistäytyä Kaukialassa?

en yhdenkään 5
yhden luona 8
parin-kolmen luona 14
muutaman luona 12
monen tai hyvin monen 20
ei vastausta 5
Yhteensä 64

On kyllä totta, että otos on kovin pieni ja jos vastaajat 
valitaan jakamalla lomakkeita kotiseutupäivillä, otos ei to
dennäköisesti vastaa asukkaiden keskivertoa. Tästä huolimat
ta on tuloksia syytä pitää yllättävinä. Ne kertovat ainakin sen, 
että on suuri joukko hyvin sosiaalisia ihmisiä. Lisäksi vastauk
set tyyppiä »koko kortteli on kuin samaa perhettä» antavat 
aiheen epäillä että asian taustalla on muutakin. Vain seitse
män prosenttia vastaajista ilmoittautui siinä mielessä yksinäi
siksi, että heillä ei asuinalueella ollut sellaisia ystäviä, joiden 
luona he olisivat voineet piipahtaa.

Myös sosiaalipolitiikan opiskelijoiden harjoitustyönä teetet
ty kysely sopii edellä mainittujen kyselyjen antamaan ku-

2 Lähiö
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vaan. Tosin oli niin, että asukkaat pitivät työtä, perhe-elämää 
sekä terveyttä onnellisuutensa kannalta tärkeimpinä asioina. 
Yksikään ei korostanut naapurisuhteiden merkitystä. Kuiten
kin oli tulos se, ettei yksikään avovastauksisiin kysymyksiin 
vastanneista valittanut eristyneisyyttä tai yksinäisyyttä. Sen 
sijaan monet 'onnelliset’ kyllä näissä yhteyksissä korostivat 
ystävien merkitystä. Tyypillisiä vastauksia olivat: »Ystäviä on 
jonkin verran mutta ehkä saisi olla enemmän sellaisia tosiys- 
täviä.» »Onnellinen olen hyvistä ihmissuhteista ja terveydes
tä, että saan olla terveenä. Onnelliseksi tunnen itseni kun 
minulla ei ole murheita, ja pieni rupatteluhetki hyvän ystävän 
kanssa ja aivan pikkuseikat saattavat tehdä ihmisen onnelli
seksi jos hän osaa niistä nauttia . .  .» Eräs vastaaja oli 
onnellinen päästyään pois Helsingistä koska vasta Kaukialas- 
sa hän on päässyt hyviin ihmissuhteisiin naapureidensa kans
sa.

Poikkeavia yksittäistapauksia tietysti on aina. On lisäksi 
otettava huomioon se, että edellä esitettyjen kyselyiden otok
set eivät ole kovin suuria. Yksittäisten kyselyiden tuloksia 
voisikin epäillä harhaisiksi otoksen valinnan tai kysymysten 
asettelun perusteella. Kun kuitenkin kaikkien suoritettujen 
kyselyiden tulokset antavat johdonmukaisesti samanlaisen 
kuvan otoksista ja kysymyksistä riippumatta, on tuloksiin 
syytä suhtautua vakavasti.

Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että »lähiöiden keltaisten hätä- 
valojen huuruissa» elää kyselyjen mukaan lähes täsmälleen 
yhtä tyytyväistä väkeä kuin muuallakin Suomessa. Erik 
Allardtin pohjoismaisen hyvinvointitutkimuksen mukaan pe
räti 91 % suomalaisista pitää elämäänsä onnellisena.15 Lä
hiöissä suoritettujen kyselyjen tulokset eivät poikkea tästä 
merkittävällä tavalla.

Vaikuttaa siis siltä, että julkisen keskustelun ja kyselytutki
musten tulosten välillä olisi ristiriitaa. Ristiriidalle on olemas
sa ainakin kaksi loogisesti mahdollista ratkaisua. Ensimmäi
nen on se, että lähiöideologisista väitteistä on tullut niin 
muodikkaita, että niitä on alettu julkisessa keskustelussa 
toistella ilman lähiöitä koskevaa todellista asiantuntemusta.
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On mahdollista, että väitteet asukkaiden moninaisista sosiaa
lisista ongelmista ja kärsimyksistä ovat siinä määrin liioiteltu
ja, että ne ovat vääristeleviä. Tätä ovat minulle monet 
asukkaat esittäneet: kysymys on lähiöistä kaukana elävän 
intelligentsian estetismistä ja /ta i tarkoitushakuisesta par
jauksesta. Tämä olisi tietenkin kaikkein mukavin ratkaisu, 
sillä se merkitsisi, että »lähiöongelma» ei liity ensisijaisesti 
asukkaiden arkielämään, vaan lähinnä tiedonvälitykseen tai 
arkkitehtuurin tyylikysymyksiin.

Toinen mahdollisuus on se, että asukkaiden subjektiivista 
hyvinvointia mittaavat kyselyt eivät anna paikkansapitävää 
kuvaa vastaajien hyvinvoinnista. Yhteiskuntatieteellisessä 
keskustelussa on monasti esitetty tämänsisältöisiä väitteitä.16

Viimeksi on asian nostanut Suomessa esille J.P. Roos. Hän 
on mm. arvostellut Erik Allardtin kyselyperustaista tapaa 
mitata suomalaisten subjektiivista hyvinvointia. Ongelmana 
on se, vastaavatko ihmiset totuudenmukaisesti heidän hyvin
vointiaan mittaaviin kysymyksiin kun toisaalta tiedetään, että 
ihmisillä on taipumusta kaunistella todellista tilaansa.17 Tässä 
Roos yhtyy Reijo Wileniuksen aikaisemmin esittämään ar
vosteluun:

». . .  onnellisuutta mittaavan pohjoismaisen tutkimuk
sen kysymyksissä ilmenee varsin avuton tutkimustapa. 
Eräskin kysymys kuuluu: »Tuntuuko teistä siltä, että 
elämänne on juuri nyt hyvin onnellista, melko onnellis
ta, melko onnetonta tai hyvin onnetonta?» Jos tuntema
ton henkilö tulee kysymään tällaista, yhdeksän kymme
nestä antaa kohteliaan myönteisen vastauksen . ..  
Useat muutkin kysymykset ovat laadultaan »Mitä kuu
luu?» ja vastaukset »Kiitos hyvää».
Tällainen lähestymistapa romahduttaa paljolti pohjan 
tuloksilta. Vastausten perusteella ei todellakaan voi 
sanoa paljoa pohjoismaalaisten onnellisuudesta ja viih
tyvyydestä, vaikka miten hienosti laskettaisiin jakau
mat ja korrelaatiot.»18
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Wilenius päättää arvostelunsa toteamalla, että Allardtin 
»määrällistävä sosiologia ei saa tukevaa otetta konkreettisen 
(todellisuuden -MK) laadusta». Tältä osin J.P. Roos on 
jatkanut arvostelun perusajatuksen kehittelyä viittaamalla 
eräisiin kiinnostaviin, kvalitatiivisilla menetelmillä ja erityi
sesti syvähaastattelulla saavutettuihin tuloksiin. Yhdysvalta
lainen perhetutkija Lillian Breslow Rubin on tehnyt syvä- 
haastatteluita työläisperheiden elämästä ja havainnut, että 
haastatteluiden alussa syntyi usein myönteinen ja onnellinen 
kuva vastaajien elämästä, mutta että tämä haastattelun 
kuluessa vähitellen muuttui ja haastattelu usein päättyi haas
tateltavan ihmettelynsekaiseen tokaisuun: »Oho, ei tässä niin 
onnellisia taideta ollakaan.» Roos on tältä perustalta ryhtynyt 
puhumaan erityisen Onnellisuusmuurin’ olemassaolosta. Kä
site tarkoittaa, että ihmiset luulevat olevansa onnellisempia 
kuin mitä he tosiasiassa ovat koska tämä suojelee heitä 
elämän tosiasiallista ankeutta vastaan. Roosin mukaan on 
syytä epäillä, että kyselytutkimukset mittaavat onnellisuus
muuria ja tietoista kaunistelua eivätkä ihmisten todellista 
hyvinvointia.19

On muutamia tutkimustuloksia, joiden voi tulkita tukevan 
näitä epäilyjä. Kaukialassa suoritettiin Asunto 70-projektin 
jatkotutkimuksena kysely, jossa tiedusteltiin asukkaiden 
asuinympäristöä koskevia mielipiteitä. Kun kysyttiin yleistä 
asumisviihtyvyyttä peräti 76 % vastasi viihtyvänsä. Kun 
kysyttiin konkreettisia kysymyksiä, tyytyväisten määrä laski 
tuntuvasti:

Taulukko 3. Asuinympäristöä koskevia mielipideja-
kaumia

82% oli sitä mieltä että kaikki tai osa taloista on 
liian korkeita

63 % oli sitä mieltä että lasten koulumatkat ovat 
turvattomia

51 % katsoi että pihalta tai kadulta kuuluva melu 
häiritsee
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42%  katsoi että näköyhteys naapuritalosta, pihalta 
tai kadulta häiritsee

30 % oli sitä mieltä että pienille lapsille on riittävästi 
leikkitilaa

6 % piti varttuneille lapsille varattuja tiloja riittävi
nä

3 % piti asuinaluetta kauniina

Tulos vastaa Campbellin Yhdysvalloissa vuonna 1976 saa
vuttamaa tulosta, jonka mukaan yleisiin kysymyksiin ihmiset 
vastaavat myönteisemmin kuin konkreettisiin. Roos tulkitsee 
tämän tukevan teoreettista käsitystä onnellisuusmuurista ja 
sen harhaanjohtavasta vaikutuksesta kyselyiden tuloksiin.20

Toinen ja konkreettisempi peruste epäillä sitä, missä määrin 
asukkaat lähiöissä viihtyvät liittyy muuttoliikkeeseen. Asuk
kaiden suuri vaihtuvuus on eräs kuntasuunnittelun pysyviä 
huolenaiheita. Uusimmat tutkimukset maan sisäisestä muut
toliikkeestä osoittavatkin, että juuri ns. suuret ikäluokat 
näyttävät pyrkivän pois lähiöistä, joko takaisin ydinkeskustoi
hin tai takaisin maalle.21

Jos epäily onnellisuusmuurin olemassaolosta ja vaikutuksis
ta pitää paikkansa, on todella syytä huolestua. Tällöinhän 
lähiöissä saattaa piillä vaikka kuinka vakavia inhimillisiä ja 
sosiaalisia ongelmia ilman että päättäjät -  tai edes asukkaat 
-  tietäisivät niiden olemassaolosta. Huolestuttavin on ajatus 
siitä, että suuri osa väestöä voi ’muuriensa’ suojassa kärsiä 
hiljaa ja mykkänä ilman että se tai kukaan muukaan puolus
taa tai ajaa sen etuja. Mauno Saaren edellä referoitu artikkeli 
sisältää juuri tämän käsityksen lähiöissä asuvien hyvinvoin
nista:

»Kylmään yksinäisyyteen eristetyt ihmiset ovat hiljaa 
koska heille on opetettu että lähiö on herran lahja. 
Epätoivon hetkinä he vertaavat oloaan menneeseen 
aikaan, jolloin ei ollut työtä eikä leipää. Eivätkä huo
maa, kuka otti työn ja leivän. (.. .) He alkavat ajatella, 
että on heidän oma syynsä jos raha ja aika ei riitä
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kaukana olevien palveluiden etsimiseen. He tuntevat 
kasvavaa syyllisyyttä ja vain harvat aavistavat, että 
heitä on petetty.»22

Käytettävissä olevien tietojen valossa ei ole mahdollista pää
tellä, miten asia on, kumpi tai mikä käsitys pitää paikkansa, 
olisiko syytä huolestua ja jos niin mistä. Jo tämä on kuitenkin 
sinänsä riittävän huolestuttava asia, niin huolestuttava, että 
asiaa on syytä tutkia.

Aihetta on toki tutkittu Suomessa aikaisemminkin, jopa 
suurien projektien avulla. Sekä 'Elinympäristön uudistumis- 
projekti’ (1976) että 'Kaupunkitutkimus 70’ (1970) ovat 
suurelta osin tai ainakin osittain perustuneet lähiöiden herät- 
tämälle huolestukselle. Ajatus jatkotutkimuksen tarpeellisuu
desta perustuu näkemykseen siitä, että näiden projektien 
tulokset eivät ole riittäviä.

Elinympäristön uudistumisprojektin julkaisuissa keskity
tään yhdyskuntasuunnittelun ongelmiin, mutta kuitenkaan 
niissä ei keskustella lainkaan siitä, mikä on fyysisen elinym
päristön ja sen suunnittelun merkitys asukkaiden viihtymisen 
kannalta. Tanskassa on asiasta tehty laajamittainen tutkimus, 
jossa on vertailtu fyysisen ympäristön osalta hyvin erilaatui
sia asuinalueita.23 Tutkimuksen mukaan fyysisen ympäristön 
merkitys on toissijainen sekä viihtyvyyden että elämäntapo
jen kannalta — »asukkaisiin ja perheisiin liittyvät ominaisuu
det ovat paljon tärkeämpiä».24 Kaupunkitutkimus 70:n puit
teissa tehtiin laajoja asukaskyselyjä,25 mutta kun kuitenkin 
yksinomaan kyselyjen avulla saavutetut tulokset voidaan 
asettaa kyseenalaisiksi, ei näitäkään tuloksia voi yksin pitää 
riittävinä.

Toistaiseksi asiasta on Suomessa tehty kahdenlaisia tutki
muksia: on toisaalta tutkittu elinympäristöä ja toisaalta mi
tattu mielipiteitä. Ei kuitenkaan ole lainkaan tutkittu sitä 
kokonaisuutta, joka näistä muodostuu: ei ole tutkittu sitä, 
millaisia sosiaalisia sopeutumisprosesseja, elämäntapojen ja 
mielipiteiden muutoksia uuteen elinympäristöön muuttami
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nen synnyttää. Suomessa ei toistaiseksi ole tehty yhtään 
tutkimusta, jonka päätarkoituksena olisi selvittää »suureen 
muuttoon» ja kaupungistumiseen liittyvää elämäntapojen 
muutosta. Tämä puute on silmiinpistävä julkisen keskustelun 
luomaa taustaa vasten -  onhan niin, että yleisesti ajatellaan, 
että juuri elämäntapojen kaupungistumisesta juontavat juu
rensa lähiöasukkaiden kipeimmät ongelmat (esim. 'juuretto
muus’).

Kaikki edellä esitetty voidaan tiivistää yhdeksi kysymyk
seksi, joka muodostaa tämän tutkimuksen tärkeimmän lähtö
kohdan ja perustan:

Mikä on ns. lähiöongelma asukkaiden elämäntapojen 
muutoksen kannalta tarkasteltuna? Onko sitä ylipäänsä 
olemassa?

Kysymyksen ja näkökulman tärkeyttä korostaa sen merkitys 
yhteiskuntapolitiikan kannalta. On hyvin ongelmallista, jos 
suunnittelijat ja päättäjät saavat pelkästään kyselyihin perus
tuvan käsityksen kansalaisten hyvinvoinnista lähiöissä. Tä
män lisäksi tutkimuksella voi kuitenkin olla myös konkreettis
ta merkitystä sosiaalipolitiikan kannalta.

Kunnat ovat yleisesti ottaen huolestuneita lähiöissä asuvien 
ihmisten hyvinvoinnista. Tämä näkyy mm. siinä, että aivan 
viime vuosina on pyritty kehittämään lähiöiden olosuhteisiin 
soveltuvia ennaltaehkäiseviä sosiaalityön muotoja. Kokoavas
ti näitä pyrkimyksiä on kutsuttu 'yhdyskuntatyön' kehittämi
seksi.26

Suomessa ei ole juuri kokemuksia loppuun asti viedyistä 
yhdyskuntatyöprojekteista. Ruotsissa kokemuksia on ja nii
den sävy on yleisesti ottaen pessimistinen27: ei ole saavutettu 
sitä mihin on pyritty. Samansuuntaisia ovat tähänastiset 
alustavat kokemukset Suomessa.28

Kuitenkin yhdyskuntatyötä tehdään Suomessa jo lujasti. 
Projekteja on meneillään noin 30, aika-, henkilö-ja rahallisten 
resurssien uhraukset ovat melkoisia. Tilanne on siis se, että
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ennaltaehkäisevää sosiaalityötä joudutaan tekemään tilan
teessa, jossa ei ole riittävää tutkimuksellista tietoa siitä, 
mitkä ongelmat asukkaita vaivaavat tai siitä, millainen elä
mäntapojen muutos lähiöissä on käynnissä. Tämän vuoksi 
tutkimuksen toisena tarkoituksena onkin luoda perustaa kes
kustelulle siitä, mitä olisi syytä tehdä ns. lähiöongelman 
ratkaisemiseksi.

Erik Allardt on esittänyt yhteiskuntatutkimuksen tavoittei
ta koskevan kannanoton, joka osuvalla tavalla liittää yhteen 
kummatkin tutkimuksen edellä esitetyistä tarkoituksista. Al
lardt lähtee siitä, että tutkimuksen tehtävänä on auttaa 
inhimillisten kärsimysten vähentämisessä. Keinona on tutkia 
sitä, mistä ihmiset kärsivät.

»Tässä tähdennän, että arvoja saadaan ennen kaikkea 
tutkimalla, mistä ihmiset kärsivät. Olettamukseni on 
myös, että kärsimysten syyt vaihtelevat varsin paljon 
ajasta aikaan ja ympäristöstä toiseen. Kärsimysten 
syitä ei voida olettaa ikuisesti annetuiksi eikä myöskään 
ole syytä olettaa määrätynlaista, yksisuuntaista yhteis
kunnallista kehitystä. Mm. tästä syystä . .  . arvojen 
postuloiminen edellyttää ei vain systemaattista vaan 
myös jatkuvaa tutkimustoimintaa.»29

On syytä korostaa, että tarkoituksena ei ole selvittää sitä, 
ovatko ihmiset Todella onnellisia’ taikka edes sitä, kuinka 
onnellisia ihmiset ovat. Tällaisiin kysymyksiin on tuskin edes 
mahdollista antaa järkeviä vastauksia. Tutkimuksen nimen
omaisena tarkoituksena on selvittää sitä, millaisia ongelmia 
elämäntapojen muutokseen mahdollisesti asumalähiön olo
suhteissa liittyy. Tämä rajaus perustuu käsitykseen siitä, että 
elämäntapojen muutokseen liittyvät ongelmat täytyy ymmär
tää jotta olisi edes periaatteessa mahdollista niitä helpottaa 
tai ratkaista.

Tutkimuksen tavoitteita ja ongelmanasettelua voi arvostella 
liiallisesta laaja-alaisuudesta: on hyvin hankalaa tutkia elä
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mäntapaa, sen muutosta ja tässä ilmeneviä ongelmia. Tällai
nen arvostelu pitää paikkansa. Teoreettiset, metodiset ja 
käytännölliset pulmat ovatkin olleet mittavia. Kun kuitenkin 
toisaalta on jo vuosikausia keskusteltu siitä, että pyrkimys 
tarkkarajaisten ja täsmällisesti tutkittavien ongelmien selvit
tämiseen ei välttämättä tuo tärkeää tietoa, tuntuu myös 
tällainen tutkimus yrittämisen arvoiselta.

Tutkimus on rajattu yhden, riittävän tyypillisen lähiön 
tarkasteluksi. Lähiötä kutsutaan Kaukialaksi. Kaukiala on 
valittu, koska asunto-ja elinkeinotutkimuksen tilastot osoitta
vat, että alue ei missään suhteessa merkittävästi poikkea 
Suur-Helsingin lukuisista muista, 70-luvulla rakennetuista 
lähiöistä. Toinen peruste on se, että Kaukialaa yleisesti 
pidetään yhtenä 1970-luvun lähiörakentamisen symboleista. 
Alueeseen on lisäksi kiinnitettyjä kiinnitetään paljon huomio
ta, suunnittelua ja huolenpitoa. Siellä on mm. käynnissä 
ennaltaehkäisevää sosiaalityötä kokeileva projekti. Nämä sei
kat takaavat toisaalta rikkaan aineiston ja toisaalta sen, että 
tutkimuksella voi olla käytännöllistä merkitystä.

Tutkimus jakautuu neljään osaan. Aluksi tarkastellaan 
Kaukialaa yhdyskuntana, erityisesti siltä kannalta, millaiset 
elinolosuhteet se asukkailleen tarjoaa (luku II). Tältä perus
talta aloitetaan elämäntapojen muutoksen tutkimus siten, 
että selvitetään aluksi naapuruusverkostojen syntyä ja kehi
tystä (luku III). Asuinympäristön fyysisten ja sosiaalisten 
peruspiirteiden selvittämisen jälkeen edetään tutkimuksen 
varsinaiseen ytimeen, joka muodostuu elämäntapojen muu
toksen perhekohtaisista analyyseistä (luvut IV—VI). Näiden 
perustalta lopuksi (luku VII) palataan tässä johdanto-osassa 
esitettyihin yleisiin ongelmiin.



II Mitä on asumalähiö

1. Asuinympäristö: betonia metsän keskelle

»Saako Helsingin maalaiskunta Erälän alueelle suunni
tellusta Kaukialan kaupungista nykyisen kaupunki- 
suunnittelumuodin mukaisen kompaktin -  tiiviin -  
kaupungin mallikohteen, jota niin arkkitehdit kuin 
turistitkin tulevat ulkomaita myöten ihmettelemään?»

Näin kysytään Helsingin Sanomien kokosivun artikkelissa 
vuonna 1969. Kysymykselle esitettiin kaksi perustetta. Kan
sainvälisesti kuuluisa suomalainen puutarhakaupunkiarkki- 
tehtuuri, erityisesti Tapiola, oli Kaukialan suunnittelutyössä 
vertailukohtana. Tarkoituksena oli luoda Tapiolaa parempi 
asuinalue ja noudattaa tässä kokonaan uudentyyppisiä suun
nitteluperiaatteita: »Kaukiala on uudentyyppisen, keinotekoi
sen kaupungin ensimmäinen näyte Suomessa». Toiseksi: Kau
kiala syntyi poikkeuksellisen pitkän ja huolellisen suunnitte
lun tuloksena. »Kaksi vuotta kestäneen ryhmätyön tulokset 
ovat paperilla . . . Kahden vuoden työn tuloksena 33 suunnit
telijaa on saanut valmiiksi kaavarungon, joka on ainutlaatui
nen maassamme ja myös pohjoismaiden mitassa.»

Kymmenen vuotta myöhemmin Kaukialaa -  ja sen kaltai
sia »betonilähiöitä» -  kyllä saavutaan ihmettelemään. Näkö
kulma on kuitenkin toinen kuin suunnitteluvaiheessa uumoil
tiin.

»Ale on tyytyväinen kun pääsee viileään ja raikkaaseen 
iltailmaan. Hän kulkee talojen välissä, muutamiin 
yläikkunoihin ottaa vielä aurinko, talojen seinissä on
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jyrkkiä rajoja valojen ja varjojen välillä. Nyt on hiljais
ta, päivällä talojen seinät kaikuvat lasten huudoista, 
itkuista ja äitien komentoäänistä.

Ale menee pitkän talon läpi ja sitten parvekkeiden 
alla olevaa katosta. Sitä jatkuu viisikymmentä metriä. 
Sitten hän kulkee tasanteen poikki, sen alla on rauta- 
lankaverkkojen eristäminä alueen arvokkaat autot. 
Kaikki on betonia, joko harmaata tai kivijalkaa kor
keammalta valkoista, tasanteiden kaiteetkin ovat beto
nia. Tuntuu kuin metsään olisi tungettu tonneittain 
ylijäämäbetonia.»1

Hufvudstadsbladet kirjoitti 70-luvun lopussa artikkelin otsi
kolla »Skogsmanhattan». Sävy oli häkeltyneen ihmettelevä: 
»Varför bygger man säsom man har byggt . . . Hus med 12 
väningar är inte vardagsmat i vara förhällanden. Dä de byggs 
längt bortom ali ära och redlighet blir de närmast häpnads- 
väckande. Ett Manhattan i urskogen.»

»Muistan kun joku arkkitehti esitti, että se (malli -MK) 
on semmonen ku katotaan tuolta puolentoista kilomet
rin korkeudesta. Ajattelin että on siinä tyhmä mies . . .  
Hienon näkönenhän tämä on kun lentokoneesta katsoo. 
Mutta siinähän se onkin kun siellä lentokoneessa ei asu 
. . . Siinä on helvetin suuri ero . . .  Ja sitten tehdään 
pöydälle joku suunnitelma ja kaupungin herrat sitten 
kävelevät ja katselevat siinä ympärillä . . . Sillähän ei 
ole mitään tekemistä sen kanssa mitä täällä kolossa on 
asua.» (teknikko 34 v.)

Näin vastasi eräs Kaukialan asukas kysyessäni, mikä suunnit
telussa oli mennyt vikaan. Kokemusteni mukaan asenne on 
erittäin yleinen -  »täysin pommiin tää on menny, jos ne näin 
jatkaa ni pois mä täältä lähen» (autonasentaja 32 v.). Tosin on 
toisenlaisiakin mielipiteitä.
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»Olen jo kauan lukenut sydän katkeruutta tulvillaan, 
miten asioista tietämättömät nolaavat lähiöitä. Ollaan 
kuulemma niin onnettomia ja yksinäisiä kerrostalohir-
viöissä.

Nelihenkinen perheemme on asunut kolmatta vuot
taan kerrostalolähiössä ja onnellisuuskerroin vain kas
vaa ajan myötä.» Nimim. ’Betonilähiö-onni’ (HS 
19.1.1981)

Oltiin mitä mieltä tahansa siitä tavasta, jolla 1970-luvun 
betonilähiöt on rakennettu, joka tapauksessa on selvää, että 
kysymys on historiallisesti uudenlaisesta rakennustavasta ja 
asuinympäristöstä. Koskaan aikaisemmin ei ole rakennettu 
tällä betonisella tyylillä suuria asutuskeskuksia näin kauas 
keskustoista metsien ja peltojen keskelle. Tilanne on historial
lisesti uusi. Sen syntymisestä on turha syyttää yksin arkkiteh
tejä; suunnittelun ja rakentamisen taustalla on vaikuttanut 
syviä rakenteellisia tekijöitä. Ainakin maanomistusolot, kun
nallispolitiikka ja arkkitehtuurin ideologiset ilmiöt ovat vai
kuttaneet siihen, millaiseksi alue alun perin suunniteltiin.

Kaupunkirakentaminen Suomessa perustuu sille, että kau
punki saa omin neuvoin hankkia tarvitsemansa maan tai 
sitten se joutuu kasvamaan yksityiselle maalle. Tämä merkit
see, että kaupunkien kokonaisvaltainen suunnittelu ja kehit
täminen on riippuvaista niistä maanomistajista, joiden maille 
kaupungin hallinnollinen alue sattuu. Kaupungin ja maano
mistajien välejä järjesteltäessä lainsäätäjä on ajatellut ennen 
muuta maanomistajan turvaa kaupunkia vastaan.2

Polttaviksi ongelmat nousivat kun Suur-Helsingin asukaslu
ku lähes kaksinkertaistui vuosina 1950-1972:

»Tässä tilanteessa aiheutti yksityismaahan perustuva 
maapolitiikka sen, että rakentaminen tuli riippuvaisek
si raakamaan saannista rakennusyrittäjille vapaaehtoi
sin kaupoin. Kaupunkirakenteen kehittyminen oli riip
puvaista siitä, mistä rakentamiseen sopivaa maata oli
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ostettavissa ja siitä millä hinnalla sitä myytiin. Koska 
kaupunkien kasvun aiheuttama raakamaan arvonnousu 
oli suurin ydinkaupungin liepeillä, suuntautuivat raken
tajien maanhankinnat luonnollisesti ydinkaupungin ul
kopuolelle. Näin otettiin käyttöön ydinkaupungista ir
rallaan olevia hajanaisia maa-alueita ja jätettiin ydin
kaupungin reuna-alueet rakentamatta.»3

Maanomistuksen vaikutus ilmeni Kaupunkitutkimus 70:n 
mukaan siinä, että uusien kaupunginosien keskimääräinen 
etäisyys kasvoi kahdesta kilometristä 50-luvulla lähes kaksin
kertaiseksi 70-luvun alkuun mennessä. Kaukiala on kuitenkin 
rakennettu noin 20 kilometrin päähän Suur-Helsingin keskus
alueesta eikä se tältäkään osin muodosta minkäänlaista poik
keusta. Suur-Helsingin seudulla uusien asuinalueiden sijoitta
mista onkin lisäksi ohjannut aivan erityisenlaatuinen kunnal
lispolitiikka. Jere Maula on arvostellut suomalaisia kaupun
keja siitä, että näiden maapolitiikka on ollut passiivista.4 
Pääkaupunkiseudun tilanteesta voi sanoa enemmän: seudun 
hallinnolliset jaot ja niihin perustuva kunnallispolitiikka on 
aktiivisesti edesauttanut kaupunkirakenteen hajoamista.

Kun Helsinki alkoi kasvaa voimakkaasti, katsoivat Helsin
kiä ympäröineet kunnat, että jos muuttoliike jatkuvasti kana
voituisi Helsinkiin, tämä nopeasti nielaisisi naapurikuntansa, 
jopa »kevyesti maiskutellen».5 Espoo ja Vantaa -  silloinen 
Helsingin maalaiskunta -  arvioivat, että niiden itsenäisyys oli 
vaarassa: kasvava osa muuttoliikkeestä oli saatava kanavoi
duksi Helsinkiä ympäröivien kuntien alueelle. Ympäristökun
nat alkoivatkin kilpailla Helsingin kanssa uusista asukkaista. 
Välineinä käytettiin paitsi nopeaa kerrostalorakentamista 
niin myös optimistisia kasvulukuja ja -ennusteita. Kun tontti
maa oli ympäristökuntien pelloilla ja metsissä halvempaa 
kuin Helsingissä, oli niille mahdollista rakentaa neliöhinnan 
osalta erittäin kilpailukykyisiä asuntoja. Kunnallispoliittiset 
uutiset alkoivat saada urheilusivujen makua:
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»Mlk.n asunto-ohjelma lyö laudalta Helsingin vauh
din.
Helsingin maalaiskunnan asuntotuotannon vauhti tulee 
seuraavien yhdentoista vuoden aikana lyömään laudal
ta Helsingin kasvun. Tämä ilmenee maalaiskunnan 
suunnitelmasta, jossa on hahmoteltu paitsi kunnan oma 
niin myös Helsingin, Espoon ja Kauniaisten asuntora
kentamisen tulevaisuudenkuvat. Helsingin kaupungin 
ohjelmassa pääkaupungin taas uskotaan kasvavan maa
laiskuntaa nopeammin.»6

Sekä Helsinki että sen ympäristökunnat ymmärsivät tilan
teen kilpailuasetelmaksi. Nähtiin kaksi vaihtoehtoa. Ensim
mäisen mukaan »pyritään rakentamaan ennen kaikkea Hel
singin kaupungin alueella ja rajoitetaan sitä ympäristökunnis
sa». Maalaiskunnan mukaan tämä merkitsisi »korkeiden tont
ti- ja asumiskustannusten, suppean aravalainoitetun tuotan
non, pienen kokonaistuotannon ja ympäristökuntien huonon 
palvelutason tulevaisuutta». Toinen vaihtoehto olisi se, että 
»sallitaan ympäristökuntien voimakas kasvu». Tähän pyrki 
maalaiskunta.

Oli rakennettava paljon, nopeasti ja oli lisäksi pidettävä 
huolta hintakilpailukyvystä. Tämä löi leimansa rakentamisen 
perussuuntaviivoihin. Perinteisin ja vanhin esikuva asunto-on
gelman ratkaisemiseksi olisi ollut puutarhakaupungin periaa
te:

»Jos perustettaisiin tarkoituksenmukaisesti uusia kau
punkeja -  samaan tapaan kuin tulva-alueelle järjeste
tään vedenkokoamissäiliöitä -  se hillitön liikaväestön 
virta, mikä niin tuhoisalla tavalla törmäsi suurkaupun
keihin, tulisi ehtymään; näin ilmenisi mahdollisuus 
uudentyyppisen sivilisaation rakentamiseen. Uuden- 
tyyppinen alueellinen keskus tulisi yhdistämään avoi
men esikaupungin terveydelliset edut suuren kaupun
gin sosiaalisiin etuihin ja se antaisi keskuudessaan
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yhtäläiset mahdollisuudet nykyaikaisen elämän sekä 
maaseutu- että kaupunkilaispiirteille; lyhyesti sanoen, 
se olisi tasapainoinen ympäristö. Tätä uutta kaupunki
keskusta . . . Howard nimitti puutarhakaupungiksi.»7

Tapiola rakennettiin lähinnä puutarhakaupunki-ideologian 
mukaisesti. Paljastui muun muassa se, että puutarhakaupun- 
kien rakentaminen oli kallista -  Tapiolasta tuli »parempien 
ihmisten kylä». Heikki von Hertzen esitti puutarhakaupun- 
kiajatteluun perustuvan suunnitelman Helsingin seudun ke
hittämiseksi,8 mutta sitä vastustettiin voimakkaasti tehok
kuusperiaatteen nojalla. Oli yksinkertaisesti rakennettava 
halvemmalla. Jo Mumford oli todennut, että »uuden arkki
tehtuurin kenties ensimmäinen johtava periaate on taloudelli
suus». Nyt taloudellisuudesta tulikin kaiken suunnittelun 
kantava periaate. Päädyttiin »kompaktiin kaupunkirakenta
miseen»: tähdättiin tiiviisti rakennettuihin suuriin keskuksiin, 
»kaupunkimaisiin, korkean palvelutason yhdyskuntiin».9

Kompaktista kaupunkirakentamisesta katsottiin koituvan 
ainakin kolmenlaisia taloudellisia etuja. Ensiksikin korkea ja 
tiivis kerrostalorakentaminen minimoi rakennuskustannuk
set. Toiseksi: tiiviin rakentamisen katsottiin merkitsevän 
suurta väestöpohjaa ja tätä kautta runsaita palveluita.10 Kol
manneksi: »kompakti kaupunkirakentaminen» sopi hyvin 
Suur-Helsingin seudun yhtenäiseen työmarkkina-alueeseen.

»Suunnittelija vastustaa satelliittikaupunkiteoriaa, joka 
merkitsee sitä, että keskukset sijoitetaan erilleen toisis
taan ja niihin sijoitetaan työpaikat ja asunnot sekä 
palvelut. Tällaiset yritykset hoitaa kaupungin kasvu 
eivät ole onnistuneita, koska niissä unohdetaan suur
kaupungin elinkeinoelämän tehokkuutta nostavat teki
jät, jotka perustuvat koko seudun yhteisiin työpaikka- 
markkinoihin ja suurten yksiköiden mukanaan tuomiin 
työnjaon ja erikoistumisen mahdollisuuksiin.»11
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Sanalla sanoen: ajateltiin, että kompaktisti rakennetut uudet 
asumalähiöt sopivat halvimmalla mahdollisella tavalla ole
massaoleviin kulutustavara-ja työvoimamarkkinoihin.

Maanomistusolojen ja kunnallispoliittisen kilpailun lisäksi 
suunnitteluun vaikutti tietysti arkkitehtikunta. Taloudelli
suus ei ollut ainut seikka, jolla suunnitelmia perusteltiin. 
Arkkitehdit ymmärsivät, että kyse oli myös ihmiskuvan 
muutoksesta. »Mitä opimme Tapiolasta» -seminaarissa v. 
1967 pidettiin esitelmä, jonka mukaan Tapiola suunniteltiin 
ja rakennettiin 1920-luvun ihmisihanteelle, ulkoilmaihmiselle 
ja urheilijalle, jolla pitää olla mahdollisuus »kirmata kaupun
gin laidasta toiseen».12 Kompakti kaupunkirakentaminen taas 
tähtäsi »kontaktiikaupungin» luomiseen.13 Kontaktikaupungin 
luomiseen pyrittiin ennen muuta lisäämällä ihmisten erilaisia 
kontaktitilanteita. Myös tätä tavoitetta palveli tiivis rakenta
minen: ajateltiin että se mahdollistaa etäisyyksien taittamisen 
jalan.

»Jalan kulkeminen luo (suunnittelijoiden -MK) mieles
tä sosiaaliset kontaktiedellytykset. Heidän mielestään 
Tapiolan keskustassa, vaikka sen palvelut ovatkin hy
vät, ei ole riittävästi spontaania jalankulkua, mikä 
johtuu siitä, että keskusta on liian erillään asutuksesta. 
Haluavatko suomalaiset kontakteja?
-  Totta kai. Maaseutukaupungit sen todistavat. Esi
merkiksi Joensuussa on oikeata urbaanin elämän välit
tömyyttä, markkinakaupungin tunnelmaa.»14

Sosiaalisia verkostoja koskevat pohdinnot eivät kuitenkaan 
juuri vaikuttaneet käytännön ratkaisuihin. Esim. Kaukialan 
kaavarunkotyön perusselvityksissä ei esitetä rakentamiselle 
sosiaalisia tavoitteita eikä pohdita niiden edellyttämiä toimia. 
Suunnittelu perustui tietokoneiden käyttöön: fyysisen ympä
ristön erillisiä piirteitä optimoimalla oletettiin päästävän 
siihen, että myös kokonaisuus olisi paitsi halpa myös hyvä.

Suunnitelmat eivät kuitenkaan toteutuneet ainakaan suun
nittelijoiden aikomalla tavalla.

2
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»Rakentajien arkkitehdeille hän (suunnittelua johtanut 
yleiskaava-arkkitehti -MK) on katkera:
'Niiden moraali on mätä. Miksi ne eivät voi esimerkiksi 
piirtää viittä neliötä suurempia hiekkalaatikoita? Se ei 
maksaisi mitään, vaatisi vain vähän viivaa paperiin.’ 
’Joko ne eivät tiedä mitään, tai eivät osaa tai eivät 
halua tai eivät uskalla. Työttömyyttä ne ainakin pel
käävät.’»15

Mielialoja lainaus kuvaa hyvin, sillä siinä syytetään rakenta
jia toteutuksen laadusta. »Vantaan pulma ei ole suunnittelu- 
virhe vaan suunnittelun puute.»16 Onkin perusteltua väittää, 
että rakentamisen lopputulos heijastaa vähintään yhtä paljon 
markkinavoimien kuin suunnittelun vaikutusta. Tämä perus
tui siihen historiallisesta näkökulmasta erikoislaatuiseen ta
paan, jolla suunnitelmat toteutettiin.

Pitkänsillan pohjoispuoli rakennettiin lähinnä sosiaalidarwi- 
nististen periaatteiden mukaisesti: kaikki rakensivat jotka 
siihen pystyivät.17 Tapiola rakennettiin yhden suuren, filant
rooppisiin periaatteisiin nojaavan organisaation toimesta.18 
Kompakti kaupunkirakentaminen perustui kunnan ja raken
nusyhtiön välisiin aluerakennussopimuksiin.

»Erälän maisema Helsingin maalaiskunnassa muute
taan Kaukialan kaupungiksi. Kaukiala on teollinen 
tuote. Se ei ole sarjatuote, mutta se on suunniteltu 
rakennettavaksi tarkasti ajoitettuna teollisena tapahtu
mana.»19

Arkikielessä tämä tarkoittaa suurten, maataomistavien ra
kennusliikkeiden harjoittamaa rakentamista, gryndereitä. 
Pitkänsillan pohjoispuolella harjoitetusta rakentamisesta 
aluerakentaminen poikkeaa siinä, että nyt on samanaikaisena 
tuotantokohteena aluekokonaisuus johon kuuluu asuinraken
nusten lisäksi myös kunnallistekniikka ja muu asuinympäris
tö.20 Vaikka rakentaminen perustuu suuriin organisaatioihin, 
se poikkeaa Tapiolan rakentamisesta siinä, että näiden orga-

3 Lähiö
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nisaatioiden toiminta nojaa liiketaloudellisiin eikä enää lain
kaan filantrooppisiin periaatteisiin.

Tekniseltä kannalta aluerakentaminen perustuu kunnan ja 
suuren tai suurten rakennusliikkeiden väliseen kauppaan, 
jossa kumpikin hyötyy. Kunta käyttää kaavoitusmonopoliaan 
ja lisää yksityisten hallussa olevien maiden arvoa ja takaa 
rakentajalle yksinoikeuden rakentaa kaavoitetulla alueella. 
Tästä hyötyy rakentaja. Kunta puolestaan edellyttää rakenta
jalta vastapalvelukseksi sitä, että tämä sitoutuu rakentamaan 
kunnallistekniikan ja muun asuinympäristön veloituksetta.21

»Molemmin puolin pöytää istui tyytyväisiä miehiä. 
Kunnallismiehet olivat tyytyväisiä, rakentajat olivat 
vieläkin tyytyväisempiä: oli tiedossa jättiläisbisnes yh
teiskunnan takaamana ja tukemana.»22

Kaupanteossa oli kuitenkin kolmaskin osapuoli, asukkaat, ja 
heille sopimustekniikka synnytti vaikeuksia. Ikäviä seurauk
sia on ainakin kolmenlaisia.

Ensiksikin kunta käyttää kaupanteossa maksuvälineenä 
kerrosalaa eli rakennusten korkeutta ja rakentamisen tiiviyt
tä: mitä enemmän pinta-alaa rakentaja saa rakentaa, sitä 
suurempi on myynti. Mutta sitä ahtaampi ja kuilumaisempi 
on lopputulos.

»Minulla oli aika paljon valtaa», (yleiskaava-arkkitehti 
-MK) pahoittelee. »Minun olisi pitänyt olla kovempi, 
panna kovemmat määräykset kaavoihin ympäristön 
laadusta, jyrätä talot matalammiksi ja saada enemmän 
pientaloja.»23

Toiseksi: Kunnan kannalta aluerakentaminen on edullista sen 
vuoksi, että rakentaja vastaa kunnallistekniikan rakentami
sesta. Rakentajalle tämä on kuitenkin yksi lysti sillä ei 
rakentaja siitä joudu maksamaan vaan asukas: kustannukset 
sisällytetään asuntojen hintoihin. Näin sekä kunta että raken
taja pääsevät helpommalla asukkaiden kustannuksella.
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»Paljon parjatut aluerakentamissopimukset ovat olleet 
tärkeitä Vantaan kehittymiselle elinkelpoiseksi kun
naksi . . . Ilman sopimuksia Vantaa olisi jäänyt rakenta
matta ja se olisi nyt todennäköisesti osa Helsinkiä.»24

Kolmanneksi tuloksella on taipumusta olla huonolaatuista. 
Sen jälkeen kun sopimus on solmittu, rakentaja pyrkii luon
nollisesti pääsemään mahdollisimman halvalla eli toteutta
maan sopimuksen määräykset niin halvasti kuin mahdollista. 
Jos periaate on se, että ’Kaukialaa ei rakenneta luontoon vaan 
luonto Kaukialaan’ niin käytäntö on se, että rakentaja istut
taa betonikuiluun rivin kitukasvuisia taimia. On myös valai
sevaa lukea talojen tarkastuskertomuksia.

Asetelma 1. Tarkastuskertomus erään talon yhdestä rapusta 
vuodelta 1973. Ote.
( . . . )

K-porras
-  yläikkunan alapuolella vaakahalkeama
-  viimeinen välitaso ulkonurkat halki
-  toinen välitaso ylhäältä lukien ulkonurkat halki
-  ensimmäinen välitaso ulkonurkat halki
-  ulko-oven luona ulkonurkat halki
-  ensimmäisen syöksyn alla halkeama ja patterin kohdalla 
halkeama
( . . . )
Asunto 92
-  keittiön seinässä halkeama, nurkassa halkeama
-  makuuhuoneen nurkassa halkeama
-  olohuoneen nurkka halki 
Asunto 93
-  keittiön nurkka halki, kaapin lista irti
-  molempien makuuhuoneiden nurkat halki 
Asunto 94
-  eteisen kaapin ovi ei mene kiinni
-  keittiö: kaapin ovien listoja irti
-  makuuhuone 1: nurkat halki
-  parveke: vesiuurna korjattava, vesi seisoo parvekkeella
( . . . )
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Tässä tapauksessa ei ole kysymys poikkeuksellisen huonosta 
rakentamisesta. Seuraavassa esitetään ote huolestuneiden 
asukkaiden laatimasta kirjelmästä joka on laadittu vuosikor
jausten suorittamisen jälkeen. Huoli perustui siihen, että 
»paljon korjauksia (jäi -MK) tekemättä osittain asukkaiden 
asiantuntemattomuuden sekä toisaalta rakentajien välinpitä
mättömyyden takia.»

»Vuosikorjausten yhteydessä havaitsimme, että koko 
talo on halkeillut alhaalta kellarikerroksesta ylimpään 
kerrokseen asti kahta talon pitkittäislinjaa seuraten. 
Olisivatko perustukset pettäneet? Toivomme tutkimus
ta asiasta sekä tulokset siitä meille.»

Esimerkki on äärimmäinen mutta ongelma tosi. Jos pulmaa 
katsoo rakentajien kannalta se näyttää kuitenkin toisenlaisel
ta:

». . .  Toimitusjohtajan mukaan kaavamääräykset edel
lyttävät hyvätasoista suunnittelua, mutta laatutaso ja 
asuntohallituksen hintavalvonta joutuvat ristiriitaan.»25

Yksi suuri sorakuoppa on odottanut rakentamista jo kaksi 
vuotta mm. tämän ristiriidan vuoksi. Haastatellessa kuuleekin 
monia tarinoita alueen masentavasta vaikutuksesta.

»Yks mun ystävä osti tosta vierestä just osakkeen. Sitku 
se muutti sinne, se rupes itkeen: se oli siitä nii hirvee 
paikka . . .  Se kysy siltä grynderiltä (puhelimitse -MK) 
et miks toi pihaki on tommonen ahdas ja pimee . . .  Ni 
tiätsä mitä se grynderi sano? Se vastas et jos se ei ois 
semmonen ni eihä teillä olis varaa siellä asua.» 
(kotirouva, 27 v.)

Ulkopuolisesta tällaisia selityksiä on kuitenkin vaikea ym
märtää, sillä kaikesta arvostelusta ja kaikista ongelmista
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huolimatta ensikertalaisen silmissä alue ei fyysisen ympäris
tön osalta näytä näin masentavalta:

Paikkojen kunnostamiseen on selvästi kiinnitetty huo
miota. Todella suuresta asumistiheydestä huolimatta 
korttelien keskellä on aina melko runsasvarusteinen 
piha: hiekkalaatikko, keinuja, puita, jopa majoja. Talo
jen väritys yrittää rikastaa betonista vaikutelmaa. Maa
pohja on metsäistä ja kumpuilevaa, (tutkimuspäiväkir- 
ja 9.7.1978)

Pitemmän perehtymisen ja syvempien haastattelukontaktien 
jälkeen syntyykin vaikutelma siitä, että suurimmat ongelmat 
eivät välittömästi liity fyysiseen ympäristöön tai rakentami
sen laatuun vaan siihen sosiaaliseen elämään, jonka perusteet 
suunnittelu ja rakentaminen luovat. En siis halua vähätellä 
suunnittelun tai fyysisen ympäristön vaikutusta. Ajatus on se, 
että ympäristön vaikutus suurelta osalta välittyy sosiaalisen 
elämän kautta. Siis: millaista on se sosiaalinen elämä, joka 
rakentuu tämän betonisen ympäristön keskelle?

Sosiaalisen elämän syntyä on luontevaa ymmärtää prosessi
na, jossa alueelle muuttava väestö pyrkii sopeutumaan suun
nittelun ja markkinavoimien luomiin olosuhteisiin. Jatko on 
jaoteltu tästä näkökulmasta. Aluksi tarkastellaan millaista 
väkeä alueelle muuttaa ja tältä perustalta tutkitaan asukkai
den arkielämää ja elämäntapoja.

2. Väestörakenne: moderni työläisyhdyskunta

»Haaveena oma asunto?
Meidän pankki tekee haaveistasi 
totta nopeammin kuin tuuletkaan. ( . . . )
Voit valita asuntosi mistä ikinä haluat.»
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Ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan Kaukialaan 
vuoden 1972 keskivaiheilla. Alueen väestömäärä kasvoi no
peasti: noin sadan asukkaan omakotitaloalueesta tuli alle 
kymmenessä vuodessa noin 10 000 asukkaan kerrostalokes- 
kus (ks. Taulukko 4). Alkuperäisten suunnitelmien mukaan 
väestönkasvun oli määrä jatkua koko 80-luvun ajan niin, että 
lopullinen väestömäärä olisi ollut noin 50 000, mutta maassa
muuton tyrehtymisen myötä Kaukialan tavoitteet supistettiin 
puoleen edellämainitusta. Nopeinta Kaukialan kasvu oli 
70-luvun jälkipuolella, jolloin yli puolet Vantaan väkiluvun 
absoluuttisesta lisäyksestä kanavoitui Kaukialan alueelle.

Taulukko 4. Vantaan ja Kaukialan väestö
määrien kehitys vuosina 1970—79

Vantaa Kauk

1970 72 215 _
1971 82 991 86
1972 90 138 100
1973 99 125 986
1974 108 311 2737
1975 113 176 4068
1976 118 588 5271
1977 122 724 6884
1978 125 588 8664
1979 127 394 9794

Väestörakenteensa osalta Kaukiala on historiallisesta näkö
kulmasta yhtä omaleimainen kuin asuinympäristönsäkin osal
ta. Kahdenlaiset rakenteet ovat ohjanneet alueen väestöllistä 
koostumusta. Toisaalta maassamuuton sisäiset sosiaaliset 
säännönmukaisuudet ovat johtaneet siihen, että yhdyskunta 
on tavattoman yhtenäinen sekä asukkaiden elinvaiheen että 
sosiaalisen rakenteen mukaan. Toisaalta valtiollinen sääntely 
ja pyrkimys välttää »kategoria-asumista»26 on johtanut sosiaa
lisiin jakautumisiin alueen sisällä.

Selvimmin aluetta leimaa se, että se on lähes kokonaan
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sodan jälkeen syntyneiden, ns. suurten ikäluokkien kansoit
tama. Suuret ikäluokat lapsineen ovat koko 70-luvun jälki
puoliskon kattaneet noin kolme neljännestä väestöpohjasta. 
Aikuisia, 20-39 -vuotiaita on pysyvästi noin puolet ja alle 
yhdeksänvuotiaita lapsia noin neljännes. Suurin osa lapsista 
on jatkuvasti aivan pieniä, alle neljävuotiaita.

Taulukko 5. Väestön ikärakenne Kaukialassa, 
Vantaalla ja Helsingissä 31.12.1975

Ikäryhmä Kaukiala Vantaa Helsinki
% % %

0 -9 25,0 18,2 11,0
10-19 9,9 15,6 12,5
20-29 35,1 22,4 20,9
30-39 17,1 19,0 15,1
40-49 5,3 11,3 11,8
50-59 3,2 6,6. 10,9
yli 60 4,4 6,9 17,9

Yhteensä 100,0 100,0 100,0

Alueellisen vertailun näkökulmasta voi sanoa, että yhdys
kunta on hyvin nuori ja tältä osin erittäin homogeeninen. 
Mistään Helsingin alueelta -  näitä kompaktisti rakennettuja 
uusia lähiöitä lukuun ottamatta -  ei löydy vastaavia jakau
mia. Se että Vantaan ikärakenne on lähempänä Kaukialan 
lukuja johtuu siitä, että Vantaa on täynnä juuri tällaisia 
lähiöitä.

Toinen yhdyskunnan väestöllinen ominaispiirre liittyy sen 
taloudellis-sosiaaliseen rakenteeseen. Taulukointiperusteesta 
riippumatta väestölaskennan taulukot osoittavat, että Kau- 
kiala on enemmän työläisyhdyskunta kuin kantakaupungin 
vanhat, perinteiset työläisyhdyskunnat.
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Taulukko 6. Ammatissa toimiva väestö sosiaaliryhmän mukaan 
Kaukialassa, Vantaalla ja Helsingissä 31.12.1975

Sosiaali- Kaukiala Vantaa H:ki Kantak. Esik. Kallio
ryhmä % % % % % %

I 8,6 13,2 16,8 16,2 17,1 9,5
II 43,9 43,1 45,5 45,1 45,8 46,4
III 33,6 31,8 27,1 27,5 26,9 31,6
IV 13,2 10,8 9,6 10,1 9,3 11,5
tunt. 0,7 1,3 1,0 1,1 0,9 0,9

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ammattitaitoisen työväestön (III sosiaaliryhmä) ja ammat
titaidottomien työntekijöiden (IV sosiaaliryhmä) yhteenlas
kettu osuus Kaukialassa on 46,8 prosenttia kun se Kalliossa 
on 43,1. Alemmat toimihenkilöt (II sosiaaliryhmä) ja työväes
tö yhteensä kattavat 90,7 prosenttia kaikista ammatissatoi- 
mivista kun vastaava prosenttiosuus Kalliossa on 89,5. Alem
pien toimihenkilöiden osuus Kalliossa on hiukan suurempi 
kuin Kaukialassa. Ainut väestöllinen syy siihen, että Kallio 
saattaa näyttää työläisvaltaisemmalta tai köyhemmältä kuin 
Kaukiala on eläkeläisten suurempi osuus. Kalliossa eläkeläi
siä on peräti neljännes väestä, Kaukialassa heitä on vain 3,1 
prosenttia.

Vaikutelma Kaukialan työläisyydestä korostuu, jos taulu- 
kointiperusteena käytetään ruokakunnan päämiehen sosiaali- 
asemaa*. Tällöin työväestö kohoaa Kaukialan suurimmaksi 
väestöryhmäksi kattaen lähes puolet väestöstä (49,2 prosent
tia). Alempien toimihenkilöiden osuus laskee 40 prosenttiin. 
Tämä liittynee siihen, että alemmat toimihenkilönaiset ovat 
usein naimisissa ammattitaitoisten työläisten kanssa. On 
kaikki syy sanoa, että Kaukiala on moderni työläisyhdyskun- 
ta.

* Vain ammatissa toimivat päämiehet mukana.
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Kolmas yhdyskunnan väestöllinen ominaispiirre liittyy sen 
sisäisiin väestöllisiin jakaumiin. Kaukialan korttelit voidaan 
karkeasti jakaa kolmeen pääryhmään niiden hallintasuhteen 
mukaan: kaupungin vuokrataloihin, osuuskunnaisiin vuokra
taloihin ja omistusasuntoihin (ks. Taulukko 7).

Taulukko 7. Kaukialan asuinhuoneistot hallin
tasuhteen mukaan 31.12.1975 ja 31.12.1979

31.12.1975 31.12.1979
% %

vapaarahoitteinen
omistusasuminen
arava-omistus-

7,9 10,8

asuminen
vuokra-asunnot

46,3 54,6

yhteensä 45,8 34,5
-  osuusk. 35,7 26,3
-  kaup. 8,7 7,3
-  muut 1,5 0,9

Eri korttelityyppien välillä on taloudellis-sosiaalinen hierar
kia. Arvojärjestys perustuu siihen tapaan, jolla asukkaat on 
valittu. Asukasvalinnan yhteydessä tapahtuva valtiollinen 
sääntely kontrolloi tulomuuttoa ja ratkaisevalla tavalla ohjaa 
yhdyskunnan sosiaalisen rakenteen muotoutumista.

Valtiolliset normit eivät koske vapaarahoitteisia kerrostalo
ja (n. 10 prosenttia asuntokannasta), joihin saa muuttaa kuka 
tahansa. Päivälehdistä näkee, että Kaukialassa on jatkuvasti 
asuntoja kaupan, vieläpä hyvin edullisin ehdoin. Tämä johtuu 
siitä, että pitkän lähiökriittisen keskustelun jälkeen (»olin 
mukana kun emämunaus tehtiin») paikan maine ei ole par
haimpia.

» -  Se on maineeltaan paha.
-  Mikä?
-  Se teidän lähiö.
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-  Maineeltaan kyllä, mutta ei muuten, ei siellä 
mitenkään erikoista asua ole. Ihmiset kun kuulee, että 
asuu siellä, ne katsoo niin kuin ihmettä ja suurin 
piirtein taivastelee, että ajatella, olet sentään hengissä. 
Minun tietääkseni siellä ei ole tapettu kuin yksi tai 
kaksi ihmistä ja nekin saa syyttää itseään.

-  Tapettu saa syyttää itseään?
-  Kyllä, kun rupeaa viinasta rähisemään.»27

Kaukialan kovan rahan asuntoja on ollut vaikea saada kau
paksi. Varakkaat ihmiset pyrkivät alueille, joiden ’statusker- 
roin’ on suurempi. Tämä merkitsee, että seuraavassa esitettä
vät, asukkaita valittaessa sovellettavat tulo- ja muut rajat 
pitävät varsin hyvin myös pitemmällä tähtäyksellä.

Kaupungin vuokra-asuntoihin pääsemisestä päättää kunnan 
asuntolautakunta.

Meillä lautakunnassa ei ole mahdollisuutta juuri min
käänlaiseen valintaan. Tälläkin kertaa meillä on (syk
syllä 1978 -  MK) toista tuhatta hakijaa ja asuntoja on 
kukaties satakunta. Vain häädetyille ja semmoisille 
joilla ei ole minkäänlaista, niille riittää. Tilanne on 
erinomaisen surkea. (Lautakunnan jäsen syksyllä 1978)

Hakijat asetetaan asuntokohtaiseen etuoikeusjärjestykseen 
saavuttamansa pistemäärän mukaan (ks. Asetelma 2).

Asetelma 2. Ote Vantaan kaupungin kunnallisten vuokrata
lojen valintaperusteista

Pistemäärä Peruste

8 -  häätötuomio
— virallinen purkupäätös
— hakijalla ei lainkaan asuntoa
— asuntoviranomaisten katselmuksessa 

todettu ihmisasunnoksi kelpaamatto
maksi
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7 -  laillinen irtisanominen
-  hakija, jonka jonkun perheenjäsenen 

pysyvä sairaus edellyttää terveellisem
pää asuntoa

-  hakija, jonka asunto on katselmukses
sa todettu epäterveelliseksi

6 -  hakija, jonka avo- tai erityishoidon tarve
edellyttää suurempaa asuntoa yms 

5 -  yksinäiset perheenhuoltajat
( . . .) ( . . .)

Osuuskunnallisten vuokratalojen valinnassa sovelletaan 
myös asuntohallituksen ohjeita sen vuoksi että talot ovat 
valtion lainoittamia (ks. Asetelma 3). Ohjeiden merkityksestä 
saa kuvan, kun vertaa tulorajoja teollisuustyöntekijän keski
määräisiin bruttotuloihin vastaavana aikana (3500 mk). 
Osuuskunnaisiin asuntoihin on siis mahdollista päästä mm. 
jos on keskimääräistä köyhempi. Sovellettavat omaisuusra- 
ja t28 merkitsevät mm., että hakija ei saa omistaa omalla 
tontilla sijaitsevaa kesämökkiä koska tällöin hän olisi liian 
varakas.

Jotta saisi edes 10 prosentin suuruisen lisälainan yksiön 
hankkimiseksi, täytyy ansaita vähemmän kuin teollisuustyön
tekijät keskimäärin. Jotta lainoitus kohoaisi 30 prosenttiin, ei 
saa ansaita yli 2900 markkaa bruttomääräisesti kuukautta 
kohden.

Pyrkimys välttää 'kategoria-asumista’ johti ts. tilanteeseen, 
jossa alue jakautui hallintasuhteensa osalta erityyppisiin kort
teleihin, joiden välillä oli taloudellis-sosiaalinen hierarkia. 
Kun eri kortteleiden asukkailla ei ole juuri lainkaan kosketuk
sia korttelinsa ulkopuolelle, arvoasteikko ei juurikaan pääse 
vaikuttamaan asukkaiden välisiin suhteisiin päivittäisessä 
elämässä. Alueella ollaan kuitenkin hyvin tietoisia siitä, mikä 
on omistus-, mikä osuuskunnalleen ja mikä kaupungin kort
teli. Yhtä kaupungin vuokrataloa on totuttu mm. kutsumaan 
'liekkihotelliksi’. Jotkut kutsuvat Golgataksi sitä mäkeä, jolla 
se sijaitsee. Nimitys perustuu nuorisoväkivaltaan tai sen 
pelkäämiseen.



A sete lm a  3. Vuokra-ja asunto-osuuskunta-asuntoihin hyväksyttävien enimmäistulorajat v. 1980 4^

1 luoneistotyyppi 1 h + kk/k 2 h + kk/k 3 h + k 4 h + k 5 h + k
Henkilöluku 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

nykyiset
kuukausitulot

3 800 
3 300

4 300 
3 700

4 800 
4 200

5 200 
4 500

5 600 
4 800

5 900 
5 100

6 300 
5 400

6 700 
5 800

7 100 
6 100

7 500 
6 400

enintään 50 %:n 
asuntolainaosuus 
enintään 60 %:n 
asuntolainaosuus

verotettavat 
vuositulot 
vuodelta 1978

33 000 
28 000

34 000 
28 000

39 000 
33 000

43 000 
36 000

48 000 
39 000

51 000 
42 000

55 000 
45 000

59 000 
50 000

63 000 
53 000

67 000 
56 000

enintään 50 %:n 
asuntolainaosuus 
enintään 60 %:n 
asuntolainaosuus

Asetelma 4. Enimmäistulot lisälainan saamiseksi omistusasunnon hankkimiseksi v. 1980

Henkilöluku 1 2 3 4 5 6 Lainoitus %
nykyiset 3 400 4 100 4 700 5 300 5 900 6 400 10
kuukausitulot 3 200 3 800 4 400 5 000 5 500 6 000 20

2 900 3 400 3 900 4 500 5 000 5 400 30
verotettavat 29 000 32 000 38 000 44 000 51 000 56 000 10
vuositulot 27 000 29 000 35 000 41 000 46 000 52 000 20
vuodelta 1978 24 000 25 000 30 000 36 000 41 000 46 000 30
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Myös arava-asuntoa haettaessa on täytettävä tietyt, valtion 
asettamat tulorajat. Lisälainan osalta rajat esitetään asetel
massa 4.

K: Mitkä ovat tärkeimmät syyt siihen, että muutatte 
pois?
V: »Mitähän siihen sanois ettei sanois kauheen rumasti 
. .  . Ihan suoraan sanoen täällä ei asu oikeen mukavia 
ihmisiä . . . Tää oli hienosti sanottu . . .  Täällä asuu 
aikamoista paskakansaa . . .  joukossa . . .  Se on toi 

• kaupungin vuokratalo ku ne to i. . .
. . .  Emmä mikään hienohelma ole mutta ei se mua 
oikeen viehätä.»
K: Onko teillä ollut kosketuksia vuokratalojen asukkai
siin?

V:»Ei . . .  Ei siis suoranaisesti . . . Juttuja tietysti aina 
kuulee . . .  Mut se että autovarkauksia on . . .  Se on 
ainoo. . . Sit mä tiedän yhden humalaisen ..  .» 
(kotirouva, 27 v.)

Toisaalta korttelien välisten kontaktien vähäisyys merkitsee, 
että alue segregoituu korttelikohtaisesti. Tuloksena on yhdys
kunta, jossa kolme tarkkojen perusteiden mukaan valittua 
sisäisesti yhtenäistä ihmisryhmää asuu vierekkäin suhteelli
sen suljetuissa yksiköissä, joiden välillä on taloudellis-sosiaali- 
nen arvoasteikko.

Asumisen valtiollisella sääntelyllä on kyllä toinenkin seu
raus: asumistaso on korkeampi kuin Vantaalla ja Helsingissä 
keskimäärin. Peräti 97 prosenttia asuntoruokakunnista sijoit
tuu ensimmäiseen varusteluokkaan -  niissä on »kylpyhuone, 
suihku tai huoneistossa oleva sauna, keskus- tai sähkölämmi
tys sekä vesijohto tai viemäri». Vantaalla vastaava prosenttio
suus on 79 ja Helsingissä 84. Asumistiheys (91 henkeä sataa 
huonetta kohden) on hiukan korkeampi kuin Vantaalla ja 
Helsingissä keskimäärin (85 ja 84 henkeä), mutta ahtaasti 
asuttujen huoneistojen prosenttiosuus on pienempi (vain 1,1 
prosenttia).
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Mistään slummista ei siis ole kysymys, ei asuinympäristön 
eikä väestön osalta. Kysymys on tavallisista nuorista palkka
työläisistä tavallisessa uudessa asumalähiössä:

Peltoset asuvat kahden huoneen ja keittiön aravaosak- 
keessa nyt jo toista vuotta. Osake on osa suorakaiteen 
muotoista korttelia, jonka talot on maalattu valkoisen- 
vihreän juovikkaiksi. Talojen keskellä on sisäpiha ja 
lasten leikkialue: keinut, hiekkalaatikko sekä kakkosne
losista kyhätty kiipeilypuu, »josta joku on jo tullut 
päälleen alas». Leikkikenttää ympäröi ruohoreunus, 
uutuuttaan kitukasvuiset pensasistutukset sekä asvalt- 
tikäytävä, jolla oli parhaillaan käynnissä kolmipyöräis
ten kilpa-ajo.

Heidän kotinsa on toisessa kerroksessa niin että ikku
nat avautuvat pihalle. Ikkunoista kuului lasten kiljun
taa ja ’äiti-tuu-ikkunaaaa’ -huutoja.

Olohuonetta hallitsee ruskealla plyysillä päällystetty 
sohvaryhmä: pehmeä, upottava ja iso. Sohvapöydän 
halkeillutta viilutusta peittää pieni pitsinen liina. Lat
tialla on kaksi valkoisen-ruskean-oranssin kirjavaa rah- 
kamattoa rinnan. Sohvan takainen taulu esittää raunio- 
taloa lammen rannalla, pyökkimetsän laidassa.

Sohvan viereisellä seinällä on pieni mahongilla valu
tettu kirjahylly: morsiuskimppu, valokuva lapsesta, hel- 
miäislipas ja stereot. Television paikalla on papukaija- 
häkki ja sen rinnalla akvaario. TV on sohvan toisella 
puolella, kirjahyllyä vastapäätä, ruokailuryhmän vie
ressä. TV on värillinen ja sen edessä on lapsen pieni, 
keltaiseksi maalattu kiikkutuoli. Kaikki on valoisaa ja 
siistiä. Yhdeksän viherkasvia on lisäämässä viihtyisyy
den ja kodikkuuden tuntua.

Pertillä (28) on farkut ja pitkähihainen T-paita, har
maa ja väritön. »On toi mahakin ruvennu vähän kas- 
vaan», sanoo ja taputtelee tyytyväisen näköistä pal
leaansa: »Meni polvi poikki pari kuukautta sitten fudis-
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matsissa eikä sitä sen jälkeen oo oikeen muuta tehny ku 
syöny . . .  Ei kylläkään kakkua kun ei oo tota vapaa- 
ajan vakuutusta, palkka on kuiteski juossu . . .»

Marja (25): »Tämä oli semmosta peräkylää ku me 
tänne muutettiin. Emmä edes tiennykkään aikasemmin 
tämmösestä paikasta ku Kaukiala. . . . Me niiku pää
dyttiin tänne Kaukialaan kun täällä oli halvempaa ku 
jossain muualla . . .»

0 1  2 3 4 5 6 m



3. Arkielämä: rakenteellinen eriarvoisuus

»Eihä täällä muuta voi ku juoda kaljaa ja kävellä.» 
(sairaseläkeläinen, 64 v.)

Lähiöasukkaiden arkielämän päivittäiset toiminnot ovat 
alueellisesti hyvin eriytyneitä. Kaikki tekeminen täytyy tehdä 
muualla. Tämä on se asuinympäristön peruspiirre, joka saat
taa tehdä yksinäisen eläkeläisen arjesta todella lohdutonta. 
Perheellisten palkkatyöläisten arkielämä jäsentyy kuitenkin 
toisin. Sen perustana on palkkatyön ja perhe-elämän välinen 
eroja vuorottelu, johon asuinympäristön erityispiirteet lyövät 
erikoisen leimansa.

Koska alueen työpaikkaomavaraisuus on hyvin alhainen 
(ks. Taulukko 8), työt tehdään muualla, tyypillisesti Helsin
gissä. Vain noin prosentti asukkaista työskentelee asuina
lueellaan.

Taulukko 8. Kaukialan asukkaat 
työpaikan sijainnin mukaan 
31.12.1975

Helsinki 62 %
-  kantak. 42
-  esik. 12
-  liikkuva 8
Vantaa 31 %
Espoo 2 %
Muu 5 %
Yhteensä 100%

Tilanne on seurausta siitä, että suunnittelussa haluttiin 
ottaa huomioon »suurkaupungin elinkeinoelämän tehokkuut
ta nostavat tekijät». Tämä -  alueen suunnittelu ennen muuta 
työvoimavarastoksi -  näkyy silmiinpistävällä tavalla sen 
arkielämän rakenteessa. Sosiologian klassikot, erityisesti

3
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Georg Simmel, ovat korostaneet, kuinka suurkaupunkikult- 
tuuriin kuuluu se ominaispiirre, että eläminen tapahtuu 
tiukan täsmällisesti kellon mukaan.29 Erityisen korostuneesti 
tämä yleinen piirre ilmenee arkielämässä kun tilanne on se, 
että väestö on taloudellis-sosiaalisesti hyvin homogeenista, 
kun työpaikat ovat yhdellä ja samalla suunnalla, ja kun 
käytettävissä on kaksi julkisen liikenteen väylää: juna ja 
bussi. Arkielämä jäsentyy sen mukaan, kuinka väestö vuoro- 
vedenomaisesti virtaa aamulla asemalleja illalla asemalta.

Puoli kuudelta Kaukialassa on vielä hiljaista. Ikkunoi
hin alkaa syttyä valoja, mutta ulkona liikkuu vain 
jokunen ihminen. Kellon lähetessä seitsemää näkyy 
töihin menijöitä jatkuvasti enemmän. Ihmiset kulkevat 
hiljaisina jonossa kohti juna-asemaa, arkisen ja väsy
neen näköisinä, katse maassa, kassi kädessä, kaikilla 
villamyssy, villapalttoo tai toppatakki. Kukaan ei puhu, 
kukaan ei jaksa. Kauempana olevat katuvalot heijastu
vat hangista niin ettei lumeen tallautunut polku ole 
aivan pimeä. Kello 7.20 on asemalle kerääntynyt noin 
300-400 ihmistä, kaikki nuorta väkeä, noin kolmen
kymmenen. Junan mentyä on taas hiljaista. Vain yksi 
keski-ikäinen nainen jää junasta pois toisten ahtautues
sa sisään.
(tutkimuspäiväkirja, helmik. 1979)

Se että asemalle ei ole suurempaa ryntäystä johtuu siitä, että 
asukkaat ovat kehittäneet erilaisia selviytymisstrategioita 
päästäkseen junan ruuhkasta. Ruuhka perustuu siihen, että 
samoihin aamujuniin tulevat kaikkien radanvartisten lähiöi
den kaikki nuoret palkkatyöläiset jotka käyvät Helsingissä 
töissä.

4 Lähiö

»Kerranha joku sano et jos ne karjaa kuljettas tällä 
tavalla, ni se ois lainvastasta.»
(opettaja, 32 v.)



»Kyl mä kuule sanon et jos joku nuori äiti lastenvaunu
jen kanssa yrittää sinne joukkoon ni heikkoa tekee.» 
(rotaatiopainaja, 45 v.)

Yksi keino väistää juna on käyttää omaa henkilöautoa. Kun 
väestön varallisuus ei ole kovin korkea, on tulos se, että »tää 
alue on kuule täynnä semmosta kotteroa, jotka ei oikein 
varmasti kulje mutta jotka on niin huonoja ettei niitä korja- 
takkaan kannata» (autonasentaja, 54 v.). Toinen keino on 
mennä bussilla.

»Se maksaa enemmän mut just sen takii sielä saa 
istumapaikan ja voi jatkaa nukkumista.»
(opettaja, 32 v.)

Kellon jäsentämässä arkielämässä ei ole ensisijaisesti kysy
mys kulttuurista siinä mielessä että jotkin arvojärjestelmät 
edellyttäisivät asukkailta tällaista elämistä. Kyse on taloudel
lisesta välttämättömyydestä, palkkatyön luomasta pakosta. 
Kyse on tilanteesta, jossa rahatalous ja palkkatyösuhde jäsen
tävät umpimetsään rakennetun modernin palkkatyöläisyh- 
dyskunnan arkielämän tavalla, joka ei jätä yksilölliselle har
kinnalle juuri tilaa ja tavalla, jossa elämisen ulkoaohjautunei- 
suus ja yhdenmukaisuus on silmiinpistävää.

Työpäivän jälkeen alkaa palkkatyöläisen arjen toinen osa: 
vapaa-aika, jonka kuluessa käyttäytyminen on kaikenlaisista 
henkilökohtaisista määräysvaltasuhteista riippumatonta ja 
tässä mielessä vapaata aikaa. Toisaalta tämä merkitsee, että 
töiden jälkeen yksilöt ovat itsenäisiä ja vapaita kehittämään 
yksilöllisyyttään.30 Toiselta puolen sama ilmiö merkitsee, että 
yksilön on selviydyttävä yksin sellaisessa suurkaupunkikult- 
tuurin luomassa ympäristössä jota leimaa yksilöiden keskinäi
nen vieraus ja välinpitämättömyys.31 Simmel korostaa, kuin
ka tämän ulkoisen välinpitämättömyyden sisäinen vastine on 
— »jos emme petä itseämme» -  aversio, keskinäinen kartta
minen ja vastenmielisyyden tunne, joka saattaa purkautua
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vihaksi siinä tapauksessa että joutuu väkisin läheisempään 
kosketukseen.

Junamatka H elsinki-Kaukiala 14.2.1979 klo 15.50- 
16.10
Myös väliköt ovat täynnä tukitankoihin ja pylväisiin 
tarrautuneita ihmisiä. Osastoissa ihmiset istuvat kylki 
kyljessä. Penkit on sijoitettu niin, että niissä istutaan 
kasvokkain. Tämä on kiusallinen asia. Kaikki yrittävät 
olla huomaamatta ketään -  tai huomata toisensa huo
maamatta. Suuri osa lukee, nuoret perheenäidit virk- 
kaavat ja loput tuijottavat toistensa ohitse tuhat kertaa 
näkemiään maisemia tai yrittävät etsiä jotakin kiinnos
tavaa välikön oven uudesta Regina- tai Jerry Cotton 
-mainoksesta.

Pasilasta tilanne särkyy. Sujuvassa laitamyötäisessä 
heiluva, noin viisikymppinen mies tunkee itsensä invali- 
dipenkin päähän ja alkaa olla hauska. Alussa mies 
yrittää olla härmäläinen kosmopoliitti, joka laskee 
tauotta leikkiä ja päästää aina välillä pari sanaa englan
tia.

Muiden kannalta tilanne on entistä kiusallisempi: 
vieressä sekoilevaa humalaista on vaikea olla huomaa
matta. Vierustoverit yrittävät entistä tiukkailmeisem- 
min ja määrätietoisemmin tuijottaa ikkunasta ulos tai 
lukea vaikka lukemisesta ei kuitenkaan enää tule mi
tään. Kauempana istuvat kurkottelevat varovaisesti 
nähdäkseen, millainen on tuo häiritsevä moukka.

Mies on liian humalassa huomatakseen taikka sitten 
ei välitä. Lopulta erään huolellisesti pukeutuneen her
rasmiehen pokka pettää: vaikka hän istuu aivan huma
laisen vieressä, hän kääntyy mieheen päin ja kurtistaa 
kulmiaan pahansuovasti. Hetken hiljaisuus, pieni luova 
tauko:

»Anteeks ny kauheesti vaa . . .  että mää oon tämmö- 
nen . . . Jos joku ampus mut tähän paikkaan ni mä
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sanosin vaan, että kyllä oli hyvin ammuttu . . .  Nii mä 
sanosin vaan, että kyllä oli hyvin ammuttu laukaus . . .  
nii mä sanosin, usotsä? . . .»

»Ota ryyppy tosta, ota nyt, hei älä viitti . . .»
Virkamies on menettänyt pelin, nyt hän ei enää pääse 

humalaisesta eroon.
Vastapäätä istuva nainen kuitenkin pelastaa tilan

teen, hän kun erehtyi katsomaan humalaista tilanteessa 
jossa tämä naisen oletuksen mukaan oli kiinnittänyt 
kaiken huomionsa virkamieheen. Humalainen riemas
tui: nainen katsoi häntä!

»Tule ny vaan minun seuraan . . .  Mää oon ihan 
yksinäinen. . .  ihan totta . .  .»

Nyt on naisen vuoro kiusaantua.
»Tule nyt . . .»
Kahden pysäkinvälin jälkeen nainen pääsee pelastau

tumaan asemalaiturille.
»Tule nyt . .  .Älä hei kuule lähe . . .  Mää meen hirteen 

. . .  Varmasti meen hirteen niin, . . .  Huomenna ku 
lehestä luet ni näet . . .  Mää meen hirteen jos lähet . . .»

Hilpeätä naureskelua: ai että voi olla tollo mies.
Pari viikkoa tätä ennen oli junan alle hypännyt joku 

mies. Hän oli hypännyt polulta, jota pitkin työttömät 
tapaavat mennä paikalliseen työvoimatoimistoon.

Tärkeintä edellä esitetyssä arkielämän kaksijakoisessa perus
rakenteessa, arjen jakautumisessa palkkatyöhön ja vapaa-ai- 
kaan, on se, kuinka ja että palkkatyö ja henkilökohtaisesti 
vapaa aika vuorottelevat. Nämä muodostavat kokonaisuuden, 
jossa jälkimmäinen luo paitsi lepohetken voimien keräämisek
si seuraavaa työpäivää varten niin myös mahdollisuuden 
toteuttaa omia, yksilöllisiä taipumuksia ja haluja vierasperäi
sestä määräytymisestä riippumatta. Tämä on kaikkien palk
katyöläisten arkielämän yleinen perusrakenne, mutta siitä 
käsin voi helposti määrittää lähiöympäristön erityisen merki
tyksen palkkatyöläisten arkielämän kannalta. Ympäristön
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poikkeuksellinen toiminnallinen köyhyys merkitsee, että asu
malähiössä asuvat palkkatyöläiset ovat vapaa-aikanaan vä
hemmän vapaita kuin kaupunkikeskustassa asuvat palkkatyö
läiset. Asumalähiön luoma ympäristö tarjoaa keskustaa hei
kommat mahdollisuudet ’tehdä jotakin’, jotain henkilökohtai
sesti merkityksellistä, sellaista, mikä merkitsisi elämän täyt
tymistä uudella sisällöllä. Juuri tältä kannalta alussa siteerat
tu sairaseläkeläisen katkera kommentti -  »eihän täällä voi 
kun juoda kaljaa ja kävellä» -  on ytimiin osuva.

Kaikki on tietysti suhteellista. Ei Kaukialan tarjoama palve
lutaso ole heikko. Itse asiassa se on tuntuvasti korkeampi kuin 
joidenkin viereisten lähiöiden. Ostoskeskuksen (K- ja E-hal- 
lit) lisäksi alueen elementtitalojen kivijaloissa toimii monen
laisia pikkuliikkeitä (ks. Asetelma 5).

Asetelma 5. Kaupalliset palvelut 1.1.1978: 
toimipaikan nimi ja työntekijöiden määrä

T:miAniitta 2
Arkkitehtitsto MA Oy 1
Cakom-tuonti Oy 1
OI. Elanto 11
Elintarvikeliike KA Oy 13
Kukkakauppa 1
Fotoshoppi 1
Kampaamo 1
KOP 4
K-halli 22
Kaukialan apteekki 6
Kaukialan huolto Oy 3
Urheiluseuran kioski 2
T:mi Lanka 1
Lyhyt-Tavara 1
Maalaamo AB 4
Maalausliike KL 1
Marjan Grilli 1
Matin eläinpuoti 1
Baari 2
Rakennus LMB 1
Rautakirja Oy 3
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Salon Francoise 2
Tele-liike 2
Offset Oy 6
Kioski 1
Lämpökeskus 1
Eläin Oy 1
Urheiluliike 1
Yhteensä 97

Alueelta saa ostettua kaikkea tarpeellista. Mikä siis on 
vikana? Alueen tarjoama palvelutaso on heikompi kuin vie
reisten kaupunkikeskusten, esim. Helsingin, jossa joka päivä 
kuitenkin käydään töissä ja nähdään selvästi sikäläiset palve
lujen rikkaudet. Asukkaat ovat suhteellisesti deprivoituneita 
kulutusmahdollisuuksiensa suhteen.

»Noi valintamyymälät, ne onku maalaiskauppoja: niis
sä on kaikkea ja kaikki ostaa niistä kaikkea . . .  Lapset- 
ki keskustelee pihalla siitä, onko E-liikkeen vaiko 
K-kaupan kelkka parempi . . .  Jossei työssä käy ni ei 
sitä ees just tiijä millasta muoti on . . .  Ei sitä nää 
mitään muuta ku sen mitä työtoverit pitää päällään. 
Nymmä käyn konttorissa töissä ni on helpompaa. 
Aiemmin mä kävin vähän aikaa tehtaassa, ni siilon se 
oli ihan mahotonta.» (konttoristi, 35 v.)

»Kaikki kulkee K-kaupan tarjouspaidoissa ja pyjamis- 
sa. Se mitä kulutetaan on hirveen samanlaista, tääll on 
ku pussissa.. .»
(kotirouva, 27 v.)

Kulutusmahdollisuuksien suhteellinen heikkous merkitsee, 
että aina kun halutaan erityisesti käydä ostoksilla, joudutaan 
lähtemään muualle, joko autolla tai junalla. 
mättömyydet alueelta löytää -  »leipää, maitoo ja makkaraa 
saa kaupasta» -  mutta kulutus vapaa-ajan viettona (näyteik
kunoiden katselu yms) ei lähiössä ole mahdollista. On tosin
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totta, että matka kaupunkiin kestää vain parisenkymmentä 
minuuttia, mutta pienten lasten kanssa on hyvin hankala 
lähteä arkipäivän jälkeen junailemaan. »Eikä sitä paljo alle 
satasen käy, jos sitä kerran lähtee.» (konttoristi, 35 v.).

Kulutusmahdollisuudet eivät ole kuitenkaan suurin palve
luihin liittyvä pullonkaula. Pahimmat puutteet perustuvat 
muiden vapaa-ajan toimintojen äärimmäiseen niukkuuteen.

»Täähän alittaa kaikki maalaiskylätki. On kai ny jokai
sessa kylässä ainaki yks paikka mistä olutta saa, mutku 
täällä ei oo ku yks rapakaljabaari.»
(opiskelija, 32 v.)

Tämän lisäksi on yksi B-luokan elokuvateatteri (sijaitsee 
vähän kauempana, viereisellä puutaloalueella, jossa on iltai
sin tapahtunut nuorisojengien suorittamia ryöstöjä) sekä yksi 
hyvin pieni sivukirjasto, jonka tarjoamien valikoimien sup
peus on ollut jatkuvan arvostelun kohteena. Muuta ei ole, ei 
mitään muuta, ja asukkaita on kymmenen tuhatta. Urheilla 
tosin voi koska ympärillä on peltoa ja metsää, mutta jos ei 
hölkästä välitä, on tilanne todella köyhä.

»Mitä täälä sitten on muuta ku telkkari?»
(asentaja, 32 v.)

\

Toisaalta asukkaiden elämänvaihe pehmentää elinympäris
tön köyhyyden luomia ongelmia. Kun asukkaat ovat suurim
maksi osaksi nuoria lapsiperheitä, joiden elämää jo elämän
vaiheeseen liittyvistä tekijöistä johtuen leimaa tavallista suu
rempi perhekeskeisyys,32 ei rakenteellinen eriarvoisuus tunnu 
yhtä kipeästi kuin yksinäisten, eläkeläisten tai työttömien 
arjessa.

Toiselta puolen voidaan sanoa, että juuri tässä onkin ongel
mien ydin. Asuinympäristön köyhyys korostaa nuorten lapsi
perheiden elämisen perhekeskeisyyttä ja estää perheen ulko
puolisen elämänsisällön löytymistä. Tämä merkitsee sitä, että
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perheeseen kohdistuvat odotukset, tarpeet ja paineet korostu
vat. Tätä kautta köyhä asuinympäristö lisää elämänvaihee
seen luontaisesti liittyviä rasituksia ja ongelmia.

4. Asumalähiö ja kulttuurinen muutos

»Ettäkö mikä tämä minun mielestä on? . . .  Työläisre- 
servaatti tää on . . .  Mitä muuta tää on ku työläisreser- 
vaatti? Onko sun mielestä?»
(kirvesmies, 35 v.)

Työläisreservaatin käsite kokoaa osuvalla tavalla yhteen kai
ken sen, mitä edellä on sanottu asuinalueen kaukaisesta 
sijainnista, sen väestörakenteesta ja eriarvoisuuden leimaa
masta arkielämästä. Alue on työläisreservaatti, työvoimava- 
rastoksi se on suunniteltu ja sellaisena se toimii.

Korostettakoon ettei tämä merkitse sitä, ettei alueesta voisi 
kehityksen edetessä ja asukkaiden juurtuessa muodostua 
myös jotakin muuta: asuinyhdyskunta. Se missä määrin näin 
tapahtuu, riippuu siitä, kuinka ihmiset asumalähiön tarjoa
miin olosuhteisiin sopeutuvat ja millainen sosiaalinen elämä 
alueelle syntyy.

Mutta kuinka on mahdollista selittää sitä elämäntapojen 
mahdollista muuttumista, jonka uusiin elinolosuhteisiin 
muuttaminen tuo muassaan? Kuinka on mahdollista tutkia ja 
jäsentää uusien työ- ja /ta i asuinolosuhteiden vaikutuksen 
välittymistä arkielämän toiminnalliseen rakenteeseen ja elä
mäntapaan? Tämä on hankala ja erittäin moniulotteinen 
teoreettinen ongelma. Se kuitenkin tuntuu saavan itsestään- 
selvän vastauksen siitä tavasta, jolla asukkaiden arkielämä 
konkreettisessa todellisuudessa ohjautuu.

»Kuule, täntyyppinen lähiöasuminen, se määrää sen 
elämäntavan hyvin tiukasti. Meneminen työpaikalle, 
tuleminen työpaikalta, palvelusten saanti ja maksulii
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kenne, ne kaikki määrää arjen niin ettei siinä juuri jää 
harkintavaltaa. ( . . . )
Ei eri perheiden elämä täällä kovin paljoa eroa toisis
taan. Elämä vaan pyörii ja urautuu siitä huolimatta 
että kenties haluis jotain muuta. Kaikki on laitettu 
semmoseen samaan putkeen.»
(opettaja, 32 v.)

Osin tämä pitää paikkansa, osin taas ei. Pitää paikkansa, että 
toiminnallisesti ihmiset ovat 'samassa putkessa’: työt, junalii
kenne, päivähoitojärjestelyt, kauppojen aukioloajat ja televi
sio-ohjelmat jäsentävät päivittäisen ajankäytön niin, että 
arkielämä on väkisin viikosta viikkoon suurin piirtein saman
laisena toistuvaa ja kaikilla hyvin samanlaista.

Teoreettiselta kannalta on tärkeää nähdä, mihin yhteiskun
nallisiin rakennetekijöihin tämä 'putki’ perustuu. Kuten edel
lä on esitetty, työpaikkojen ja asuinalueen alueellinen eroami
nen perustuu liiketaloudelliseen tehokkuuteen samalla kun 
palveluiden niukkuus perustuu liiketaloudellisiin kannatta
vuuslaskelmiin. Itse asiassa voidaan siis sanoa, että asukkai
den arkielämän perusrakenne määräytyy suoraan ja välittö
mästi liiketaloudellisten kannattavuuslaskelmien luomasta 
elinympäristöstä. Tietysti on niin, että kaikkialla markkinata
loudessa elinympäristö muotoutuu markkinavoimien vaiku
tuksen alaisena. Kaukialan kaltaisessa yhdyskunnassa tämä 
vaikutusyhteys on kuitenkin poikkeuksellisen suoraa ja pal
jasta. Kun yhdyskunta rakennetaan pystymetsään hyvin no
peasti ilman että asukkailla olisi yhdistäviä sosiaalisia verkos
toja tai kulttuurisia perinteitä, ja kun arkielämä soljuu päi
västä toiseen rahatalouden ja palkkatyösuhteen luomassa 
putkessa Helsinkiin ja takaisin, voidaan sanoa, että taloudel
listen suhteiden vaikutus elämäntapojen muutokseen on suo
raa, välitöntä ja paljasta.

Missä suhteessa sitten edellä esitetty mielipide elämäntapo
jen samanlaisuudesta ei pidä paikkaansa? Jos asukkaita 
haastattelee sillä tavalla, että antaa ihmisten itsensä kertoa
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omasta elämästään, saa tulokseksi sen, että hyvin samanlaiset 
toiminnalliset ja ajankäyttörakenteet ovat merkitykseltään 
hyvin erilaisia erilaisille ihmisille. Tarkemmassa tutkimukses
sa -  tästä jatkossa enemmän — paljastuu, että kysymys ei ole 
vain merkitysmaailmassa ilmenevistä eroista; arkielämän sa
manlaisten perustoimintojen erilaiset subjektiiviset merkityk
set myös ilmenevät siinä, kuinka arkielämää pyritään tietoi
sesti ohjaamaan. Tätä kautta subjektiiviset erot selittävät 
konkreettisissa elämäntavoissa ilmeneviä eroja.

Tämä on tietysti jopa triviaalisti selvää, mutta tämä merkit
see, että elämäntapojen muutosta koskevassa analyysissä on 
ratkaistava ongelma siitä, kuinka tämän subjektiivisuuden 
vaikutuksia olisi mahdollista selittää, jäsentää ja tutkia. 
Subjektiivisuuden merkitystä on tärkeä korostaa, sillä suures
sa osassa viime vuosien elämäntapatutkimusta tätä näkökul
maa ei ole otettu riittävästi huomioon. Johtavan ruotsalaisen 
kaupunkietnologin Äke Daunin tutkimus ’Förortsliv’ (1974) 
on tästä hyvä esimerkki. Tutkimus perustuu siihen, että 
asukkaiden arjesta erotetaan erilaisia elämänalueita — arki-il- 
tojen rutiinit, viikonloput, lomat jne -  ja aineistoja kerätään 
kunkin elämänalueen kuvaamiseksi. Ajatus on, että tätä 
kautta syntyy kokonaiskuva lähiöasukkaiden elämäntavasta 
tai lähiöelämästä. Tämän tutkimuksen lähestymistapaa suun
niteltaessa on lähdetty siitä, että Daunin tutkimustavassa on 
kaksi keskeistä puutetta.

Ensimmäinen puutteista on se, että Daun ei selvitä tutki
miensa ihmisten taustoja, kulttuurisia juuria, näiden välisiä 
eroja ja vaikutuksia. Omien aineistojeni perusteella on todella 
olennaisia eroja siinä, kuinka eri lähtökohdissa kasvaneet 
ihmiset sopeutuvat lähiöympäristöön. Erilaisista kulttuurisis
ta lähtökohdista kotoisin olevien asukkaiden sopeutumispro- 
fiilit ja sopeutumiseen liittyvät ongelmat ovat erilaisia. Jos 
halutaan selvittää sitä, millaisia ongelmia elämäntapojen 
muutokseen lähiöympäristössä liittyy, on kysymystä syytä 
lähestyä asukkaiden kulttuuristen juurien näkökulmasta.

Toinen Daunin analyysin ongelma liittyy siihen, kuinka 
sosiaalista muutosta käsitellään. Teoksen alaotsikon mukaan
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kyseessä on »etnologinen tutkimus kulttuurisesta muutokses
ta». Tästä huolimatta tutkimuksessa käsitellään lähiöelämää 
ikään kuin se olisi stabiilissa tilassa: kohteesta erotetaan ja 
kuvataan erilaisia, enemmän tai vähemmän pysyviksi oletet
tuja piirteitä. Sosiaalisen muutoksen, muutoksen sisäisen 
dynamiikan ja säännönmukaisuuksien analyysi puuttuu tai 
ainakin jää hyvin puutteelliseksi.33 Jos halutaan tutkia elä
mäntapojen muutokseen liittyviä pulmia ja sitä, mitä näiden 
helpottamiseksi olisi mahdollista tehdä, tarvitaan nimen
omaan tietoa siitä, kuinka elämäntavat uusissa elinolosuhteis
sa muuttuvat.

Molemmat arvostelevat huomiot perustelevat tämän tutki
muksen lähestymistapaa. Seuraavassa tutkitaan asukkaiden 
elämäntapojen muutosta siitä näkökulmasta, että kyse on 
prosessista, jonka kuluessa tietyistä kulttuurisista lähtökoh
dista kotoisin olevat ihmiset joutuvat sopeutumaan uudenlai
siin elinolosuhteisiin. Tämä merkitsee, että tutkimuksessa 
selvitetään toisaalta sitä, millaisia kulttuurisia arvo- ja merki
tysjärjestelmiä ihmiset ovat sisäistäneet ja toisaalta sitä, 
miten nämä kulttuuriset lähtökohdat sopivat siihen 'putkeen’, 
johon muutto heidät vie. Tältä perustalta eritellään sitä, 
millaisia jännitteitä ja ristiriitoja mahdollisesti syntyy kult
tuuristen käyttäytymismuotojen ja uusien elinolosuhteiden 
välille. Elämäntapojen muutosta tulkitaan prosessiksi, jossa 
asukkaat joutuvat arkisessa elämisessään ratkomaan tällaisia 
ristiriitoja tavalla tai toisella. Ratkaisutapoja tutkimalla on 
mahdollista tutkia sitä, miten elämäntavat ovat elinolosuhtei
den vaikutuksesta muuttumassa sekä näin selvittää sitä, 
mihin tämä muutos on kulttuuristen arvo- ja merkitysjärjes
telmien kehitystä ohjaamassa. Tältä perustalta on mahdollis
ta välttää kummatkin Daunin tutkimuksen puutteet. *
‘Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta tällainen lähtökohta joh
taa vaikeisiin teoreettisiin pohdintoihin. Tämä johtuu siitä, että empiiristä 
aineistoja jäsentäessään tutkija tarvitsee sellaisia käsitteitä ja teorioita, 
joiden avulla on mahdollista eritellä sekä kulttuuristen lähtökohtien että 
nykyisten elinolosuhteiden vaikutuksia tämänhetkisiin elämäntapoihin. 
Tutkimuksen teoreettisessa liitteessä perustellaan sitä, miten käsitteitä 
tässä tutkimuksessa on käytetty, (ks. liite 1).



60

Aluksi elämäntapojen muutosta tarkastellaan yhdyskunnan 
sosiaalisen elämän kehitystä, so. naapuruussuhteita tutkimal
la (luku III). Tältä perustalta siirrytään elämäntapojen muu
toksen perhe- ja osakulttuurikohtaiseen analyysiin (luvut 
IV -V I). Näiden tarkastelujen perustalta tutkimuksen lopuk
si selvitetään sitä, millaisia ovat ne sosiaaliset ja kulttuuriset 
rakenteet, joita elämäntapojen muutos asuinalueelle synnyt
tää (luku VII).



III Miten kehittyy kortteliyhteisö

1. Korttelin kehitysvaiheet

On suhteellisen helppo ymmärtää, mitä kortteli on, jos asiaa 
tarkastelee fyysisen ympäristön ja rakentamisen kannalta, 
mutta kysymys on pulmallisempi, jos sitä pohtii sosiaalisen 
elämän kannalta. Suurkaupungeille ominaista kulttuuria kos
kevien tutkimusten1 mukaan suurkaupunkien sosiaalista elä
mää leimaa mm. yksilöiden keskinäinen välinpitämättö
myys.2 Jos näin on, niin missä mielessä kortteli on suurkau- 
punkiympäristössä lainkaan olemassa sosiaalisena yksikkönä?

Äke Daun ei omissa tutkimuksissaan tee systemaattista 
eroa naapuruussuhteiden ja suurkaupunkikulttuurin välillä. 
Daun korostaa voimakkaasti naapuruussuhteiden heikkoutta 
taikka niiden puuttumista.

»Fränvaro av kontakt betraktas . . .  som den naturliga
ordningen, och det är kontakterna som problematise-
ras.»3

Ajatus tuntuu olevan se, että juuri tämä on se missä suurkau- 
punkikulttuuri ilmenee. Toisaalta Daun kuitenkin nostaa itse 
omasta aineistostaan esille sellaisia piirteitä, jotka erottavat 
pihalla seisomisen esim. tunnelbanalla matkustamisesta. Pi
halla tavataan tervehtiä ainakin joitakin, esim. samassa ra
pussa asuvia ihmisiä. Monasti kohteliaisuussääntöihin kuuluu 
myös se, että vaihdetaan myös muutama sana säästä tai 
muusta sellaisesta. Daunin tavoin voi tietysti, ajatella, että 
puheiden muodollisuus heijastaa suurkaupunkikulttuurille 
ominaista välinpitämättömyyttä, mutta toiselta kannalta se,
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että ylipäänsä puhutaan ja tervehditään, osoittaa, että naapu
rusto jossakin mielessä on olemassa.

Mihin siis naapuruus suurkaupunkiympäristössä perustuu? 
Seuraavassa lähiökorttelin sosiaalista elämää eritellään tä
män kysymyksen luomasta näkökulmasta. Ennen tarkastelun 
aloittamista on syytä korostaa sen rajoja.

Koska ihmisten elämäntavat ovat erilaisia eri elämänvai
heissa, on kortteleiden sosiaalisessa elämässä asukkaiden 
ikärakenteeseen perustuvia eroja. Seuraavassa tarkastellaan 
sellaisia kortteleita, jotka ovat Kaukialassa tavallisimpia, so. 
sellaisia, joissa asukkaiden valtaenemmistö kuuluu ns. suuriin 
ikäluokkiin.

Korttelin sosiaaliseen elämään ei vaikuta vain se, minkä 
ikäisiä asukkaat ovat vaan myös se, minkä ikäinen on kortteli. 
Eri-ikäisten kortteleiden sosiaalinen elämä on hyvinkin eri
laista. Kortteleiden kehityksessä voi jopa erottaa useita erilai
sia vaiheita, jotka heijastavat asukkaiden sopeutumisen edis
tymistä. Seuraavassa kuvataan ja analysoidaan sitä, kuinka 
sosiaalinen elämä syntyy ja kehittyy aivan nuoressa lähiökort- 
telissa ensimmäisten asukkaiden tulomuuton jälkeen.

Tällaisten korttelien sosiaalisessa elämässä voi erottaa neljä 
kehitysvaihetta. Ensimmäistä voi kutsua tutustumisen ja 
aktivismin vaiheeksi (jatkossa osa 2: naapuruston synty), 
toista vaiheeksi jossa korttelin sosiaalisen elämän muodot 
vakiintuvat (osa 3: yhdyskunnan sosiaalinen elämä), kolmatta 
korttelin sisäisen eriytymisen vaiheeksi (osa 4: sosiaalinen 
stratifikaatio) ja neljättä korttelikohtaisen sosiaalisen elämän 
laantumisen vaiheeksi (osa 5: riidat ja yhteisön hajoaminen). 
Selvimmin nämä vaiheet ilmenevät korttelin sisäisen aktiivi
suuden ajallisessa vaihtelussa. Tulomuuton synnyttämä täy
dellinen keskinäinen vieraus purkautuu aktiivisuuden aal
toon, joka alkaa vähitellen ajan myötä laantua.

Tarkastelu perustuu olennaisimmilta osiltaan yhden arava- 
korttelin elämän kolmivuotiseen seuraamiseen ja tutkimiseen. 
Rajoittuminen yhteen kortteliin oli järkevää sen vuoksi, että 
korttelien väliset sosiaaliset kontaktit olivat niukkoja tai
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olemattomia, ja välttämätöntä sen vuoksi, ettei ollut mahdol
lista yrittää kaikkien kortteleiden perinpohjaista tutkimista. 
Menettelyä voi kuitenkin arvostella sanomalla, että rajauksen 
vuoksi tulokset eivät kuvaa luotettavalla tavalla koko lähiötä 
vaan ainoastaan sen erästä osaa. Minulla ei ole -  eikä tietojen 
luonteen vuoksi voi olla -  luotettavia tilastollisia perusteita 
väittää yleistettävyyden puolesta. Korttelin valinta kuitenkin 
perustui käytettävissä oleviin empiirisiin tietoihin elinympä
ristöstä ja väestön rakenteesta.* Lisäksi korttelin sosiaalises
sa aktiivisuudessa ilmenneet säännönmukaisuudet toistuivat 
kaikissa niissä kortteleissa, joissa kävin haastattelemassa 
vuosina 1978-1981. Katsoin parhaimmaksi pyrkiä yhden, 
käytettävissä olevien tietojen nojalla edustavan tapauksen 
perinpohjaiseen tutkimiseen kun vaihtoehtona olisi ollut mo
nien pinnallinen kartoitus. Tapausanalyysin kautta rakenne
taan teoriaa korttelien kehityksessä vaikuttavista yleisistä 
sosiaalisista säännönmukaisuuksista.

2. Naapuruston synty

Suurkaupunkikulttuuria koskevien ja aikaisempien lähiötut- 
kimusten perustalta olisi luonnollista olettaa, että naapurit 
olisivat toisiaan kohtaan välinpitämättömiä ja vastahakoisia 
tekemään lähempää tuttavuutta.4 Kaukialan kaltaisessa lä
hiössä tämä käsitys ei kuitenkaan pidä lainkaan paikkaansa.

»Eristäytyminen? Ei se pidä paikkansa ollenkaan. Päin
vastoin, kaikki täällä oli hirveän innokkaita tutustu
maan toisiinsa.»
(kotirouva, 28 v.)

Kysymys on Niittytie 8:sta, 138 asukkaan aravakorttelista 
(ks. Kuva 2).

tilastotiedot esitetään jatkossa.



Kuva 2. Niittytie 8:n pohjapiirros

NIITTYTIE
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Tulomuutto ei johtanut siihen, että ihmiset olisivat eristäy
tyneet elämään omaa yksityistä elämäänsä omissa asunnois
saan. Päinvastoin, muuttoa seurasi -  parin kolmen kuukau
den viiveen jälkeen -  varsinainen naäpuruusaktivismin pur
kaus, joka vähitellen alkoi vakiintua piharientojen perinteen- 
omaiseksi järjestämiseksi (ks. Asetelma 6).

Asetelma 6. Niittytie 8:n pihalla ja kerhohuoneessa järjestetyt 
yhteiset toiminnot ja osallistujamäärä kahden ensimmäisen vuoden 
aikana

Ajankohta Aihe Osallistujat

kevät 1978 parin aktiivin kokous jossa vas- kaksi-kolme
tustettiin henkilöautoliikennettä henkilöä 
korttelin viereisellä tiellä

kesä 1978 vartiokaartin perustaminen noin 30 miestä
korttelin parkkipaikan puolusta
miseksi varkaita vastaan

kesä 1978

loppukesä
1978

marraskuu
1978

yhteinen pihatapahtuma, jossa noin 50 henkeä 
tarkoitus oli tutustua. Tapahtu
man järjesti korttelin aktiivisista 
naisista koottu toimikunta, jon
ka perustamisesta ja kokoonpa
nosta parkkipaikalle keräänty
neet miehet olivat päättäneet
käynnistettiin lenkkisauna, joka noin 10 henkeä
vakiintui perinteeksi. Sauna ra
hoitettiin yhteisin varoin
taloyhtiön hallituksen perustava noin 30 henkeä 
kokous

pikkujoulu- 
juhla 1978

nyyttikestit, jotka alkoivat niin noin 50 aikuista,
että joulupukki saapui jakamaan kaikki lapset 
nyytit, jatkuivat rainaesityksellä ja 
päättyivät siihen että vanhemmat 
tanssivat ja joivat boolia 5

5 Lähiö
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talvi 1979 talvimoniottelukilpailu, joka
koostui pulkanvedosta, saap- 
paanheitosta sekä kilpajuoksus
ta, joka tapahtui jalat yhteen 
sidottuina paksussa hangessa

kevät 1979 vappujuhla: raina lapsille, tans
sia ja boolia vanhemmille

kevät 1979 pihan siivoamistalkoot

noin 30 aikuista

noin 20 henkeä 

20-30 henkeä

Siivoustalkoot, pikkujoulut ja vappujuhlat vakiintuivat pe
rinteeksi.

Kaikki korttelin alkuvaiheen sosiaalisen elämän keskeiset 
ominaispiirteet -  tietoinen pyrkimys tutustumiseen, puheet 
pihan lämpimästä toveripiiristä sekä asukkaiden yhdessä 
järjestämä kollektiivinen sosiaalinen toiminta -  olivat suora
naisia vastakohtia suurkaupunkikulttuurin perinteisille muo
doille.5 Mistä tässä oli kysymys? Miksi ihmeessä asukkaat 
halusivat tutustua toisiinsa ja alkoivat toimia sen eteen?

Joku voisi epäillä, että kysymys on jollakin tavalla poik
keuksellisesta korttelista, mutta tämä ei pidä paikkaansa. 
Kuten jäljessä seuraavat tiedot asukkaiden taloudellis-sosiaa- 
lisesta koostumuksesta osoittavat, kysymys oli ja on hyvin 
tavallisesta yhdyskunnasta. Myöskään aktiivisuutensa osalta 
kortteli ei merkittävällä tavalla poikkea muista alueen uusista 
kortteleista*. Vastaavanlainen aktivismin vaihe voidaan erot
taa kaikissa tutkimissani kortteleissa. Tämän lisäksi ilmiön 
tärkeyttä korostaa se, että se syntyi hyvin spontaanisti ja että 
sen syntymisen taustalla voidaan erottaa perustavien raken
teellisten tekijöiden vaikutuksia.

Pekka Sulkunen on arvellut että ydinperheiden eristyminen 
ja sosiaalisten suhdeverkostojen kehittymättömyys johtaisi
vat siihen, että päivätanssit, korttelikapakka ja muut alkoho
liin liittyvät instituutiot nousisivat merkittävälle sijalle lähiö-

*Varmasti osaan sanoa näin kaikista kahdeksasta, joissa olen käynyt 
haastattelemassa useasti kolmen vuoden aikana.
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asukkaiden arkielämässä.6 Osin tämä pitääkin paikkansa: 
Kaukialan ainoalta keskikaljabaarilta on toistuvasti jouduttu 
epäämään anniskeluoikeudet, koska tappelut ja melu häiritsi
vät paikallisia asukkaita. Kyse on asuinalueen ainoasta annis
kelupaikasta. Alkoa, päivätansseja tai korttelikapakoita ei 
ole. On vain talot, kadut, metsä ja peltoa — ja kaiken keskellä 
perheasuntoja. Tulomuuton jälkeen naapuruussuhteita raken
nettiin tietoisesti ja tavoitteisesti korvaamaan ja täyttämään 
tätä tyhjyyttä.

»Ku tääll ei oo mitään tekemistä . . .  Ei niin mitään . ..  
Makuuhuoneeseen rakensin parven. Ja keittiössä vois 
tehdä remontin . . .  Mutta muuten . . .  Ei niin mitään 
. . .  Ja mä oon kuullu monen tästä puhuvan . . .  (tau
ko) . . .
Ni täyty sitte ruveta noiden naapureiden kanssa puu
hailemaan.»
(autonasentaja, 32 v., korttelin kantavia aktivisteja)

Tällaista reaktiota voi kuitenkin ihmetellä ja kysyä, kuinka on 
mahdollista, että tyhjyys aktivoi. Eikö päinvastoin olisi luon
nollista ajatella, että koska ympäristö on köyhä

»ni kaikki käy vähitellen sellaseks jokapäiväseks . . .  
(tauko). . .  Täällä ku on nii vähä semmosta mikä torjus 
sitä ikävää . . .  Ni sit elämä tahtoo juuttuu pelkäks 
rutiiniks . . .»
(opettaja, 32 v.)

On selvää että tarvitaan aivan erityisiä olosuhteita ja val
miuksia, jotta Valkoinen kuolema’ muuttuisi kirjavaksi toi
minnaksi. Sekä maaltamuuttajien uusi elämäntilanne että 
heidän sisäistämänsä kulttuuriset arvojärjestelmät tukivat 
korttelikohtaisen aktivismin nousua.

Toisaalta vaikuttivat talonpoikaiset naapuruusavun perin
teet:



68

»Erityisesti työllä auttaminen kuului entisaikaan ky
läyhteisön jäsenten kunniallisiin ja mieluisasti nouda- 
tettuihin velvollisuuksiin. Kauneimman ilmenemismuo
don ja kiinteimmän säännönmukaisuuden tämä sosiaa
linen toimintamuoto on saavuttanut ns. työliitoissa ja 
talkoissa, jotka vieläkin kokoavat talon ja mökin väet 
yhteistyöhön siellä, missä vanhat terveet perinteet pide
tään kunniassa.»7

Toisaalta naapuriavun tarpeen nosti pintaan tulomuutto ja 
siihen liittyneet akuutit ongelmat. Asuinympäristö oli juuri 
tulomuuton jälkeen köyhä, vaikea ja jopa uhkaava. Eniten 
pelkoja nosti tieto siitä, että alueella oli tapahtunut joitakin 
pahoinpitelyitä.

Syytetty nro 1: »Nousin autosta rautatanko hihaani 
piilotettuna ja jäin seisomaan parin metrin päähän 
lyhyemmästä miehestä. Kaverini huusi suuremmalle 
miehistä jotakin sellaista, että »vedä käteen ni saat 
orkun». Samalla pienempi miehistä tuli lähemmäksi 
meitä. Silloin iskin häntä rautatangolla takaapäin nis
kaan. Tämän jälkeen näin että mies jota olin lyönyt 
makasi kontallaan jengin keskellä. ( . . . )  Jotakin kum
mallista oli tekeillä ( .. .) Kun olin menossa lähemmäksi 
katsomaan, jätkät tulivat autolle ja sanoivat, »nyt häi- 
vytään». Kotona oli vielä vähän viinaa jäljellä, jota me 
ryypättiin kunnes poliisi tuli paikalle.»

Syytetty nro 2: »En tuntenut sitä miestä joka me lyötiin 
katuun, joten minulla ei myöskään ollut mitään häntä 
vastaan. Tarkoituksena ei ollut lyödä niin kovaa että 
hän kuolisi . . .»
(Otteita poliisikuulustelupöytäkirjoista.)

Tällaiset uutiset olivat asukkaille kouriin tuntuvaa todelli
suutta, sillä korttelin parkkipaikalta varasteltiin ja naisväki 
todella pelkäsi kävellä ulkona pimeän jälkeen:
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»Yks mun kaveri tulee joka ilta kymmenen jälkeen 
iltatöistä pimeellä kotiin. Se sano et sitä ainaki pelottaa 
kävellä tuola ulkona . . .  (tauko) . . .
Ni muaki . .  . Alussa mul oli ovi aina takalukossa ku 
Martti oli poissa. Mä en uskaltanu edes viedä yksin 
pyykkejä kuivamaan pesuhuoneeseen . . .
Nytku on naapurissa kavereita on helpompaa . . .» 
(lastenhoitaja, 32 v.)

Kun poliisi ei voinut asukkaiden vaikeuksille mitään -  »se 
alue on täynnä parkkipaikkoja ja joka toiselta varastellaan» 
(poliisiaseman päivystäjä puhelimessa) -  päättivät korttelin 
miehet kerätä keskuudestaan vartiokaartin, joka erityisen 
vuorojärjestelmän mukaisesti päivysti parkkipaikan viereises
sä pusikossa, parhailla oli pamput ja kaasupistoolit mukana.

Toiminta johti onnistuneeseen tulokseen. Varkaat saatiin 
kiinni ja siinä sivussa myös pari rappuja ja saunaa räpeltänyt- 
tä huligaania.

Poliisi: »Ilmoittajan mukaan pojilla olisi ollut hallussa 
jonkinlainen ampuma-ase, ehkä haulikko, jolla he olisi
vat rikkoneet kahden auton ikkunat. Lisäksi pojilla oli 
ilmoittajan mukaan hallussa talon yleisavain, jonka 
avulla he olisivat menneet talon saunaan ja pitäneet 
siellä kemuja (tyttöjen kanssa).»

Todistaja: »Lähdin poikia kohden, jolloin toinen heistä 
pinkaisi pihalle karkuun. Saunassa oli kuitenkin X, 
joka heitti käsissään olleet kytkintaulun osat lattialle ja 
yritti karkuun. Sain poikaa niskasta kiinni. Kytkintaulu 
oli lattialla ja siitä oli irroitettu kaikki irtoavat osat. 
Lattialla oli ruuveja. X otti urheiluvälinevaraston oves
ta kiinni eikä meinannut suostua mukaan vietäväksi. 
Poika kertoi kuitenkin että seurassaan oli ollut Y. Sain 
pojan kuitenkin raahattua toiseen kerrokseen, hänen 
rimpuillessa vastaan. Siellä soitin ovikelloa, mutta ku
kaan ei vastannut. Raahasin pojan neljänteen kerrok
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seen, jossa Virtanen antoi minulle apua ja piteli poikaa 
sen ajan kun minä menin soittamaan poliisia paikalle.» 
(Otteita poliisikuulustelupöytäkirjoista.)

Näiden tapausten jälkeen kortteliin perustettiin huvitoimi- 
kunta järjestämään asukkaille juhlia ja illanviettoja harmaan 
arjen piristykseksi.

»Sitku ekalla kerralla oli nii mukavaa ni sit me ajateltiin 
et tätä täytyy saada lisää»
(kotirouva, 28 v.)

Syntyneen ilmapiirin tiivisti eräs kotirouva sanomalla, että

»sit me vaan huomattiin kuin kivoja me oltiin.» 
(kotirouva, 32 v.)

Väite siitä, että kaikki olisivat olleet innokkaita tutustumaan, 
ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Parhaimmillaan osallistujia 
oli noin puolet asukkaista, mutta vähitellen osallistujien 
määrä laski noin kahteenkymmeneen eli noin 15 prosenttiin 
korttelin asukasmäärästä (ks. Asetelma 6). Osallistujat vali
koituivat selvästi kulttuurisen taustan mukaan (ks. Tau
lukko 9)

Taulukko 9. Osallistujien valikoituminen muuttotaustan 
mukaan

Kotipaikka Osallistujat Koko kortteli

Suur-Helsinki tai
läänien pääkaupungit 5%(1) 38%
Maaseutukaupungit 32 % (7) 15 %
Maalaiskunnat 64% (14) 46%

Yhteensä 100 % (22) 100 % (13 8)

Jos maaseuduksi luetaan kaikki paitsi suuret kaupungit, 
voidaan sanoa, että kaikki osallistujat -  yhtä lukuun ottamat
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ta -  olivat maalta kotoisin. Kaikki kaupunkilaiset jäivät 
riennoista pois -  taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan kau- 
punkilaisvaimoa lukuun ottamatta*.

Maaltamuuttaneen väestön keskuuteen rakentunut yhtei
syys tähtäsi nimenomaan keskinäiseen tutustumiseen ja naa- 
puruusverkostojen luomiseen.

»Tanssiki lopetettiin aina välillä ja otettiin sitte väliin 
jotain leikkejä (illanvietossa, talon kerhohuoneessa 
-  MK). Ihan tällasia piirileikkejä, ne on aikuisista 
hirveen kivoja, kun vaan joku viittä vetää ja tehdä. 
Esim. semmosta että vieritetään palloa piirissä ja aina 
täytyy tietää sen nimi, jolle se vieritetään. Jollei muista, 
ni joutuu piirin keskelle muistelemaan. Siitä ei pääse 
pois ennenku muistaa sen nimen ensteks jolle pallo 
vieritetään.»
(nuoriso-ohjaaja, 32 v.)

Jos yhteisyys oli alun perin rakentunut nimenomaan naapu
riavun varaan, niin se nopeasti löysi uuden yhteiskunnallisen 
perustansa: yhteisen tyhjyyden, jota yhteisvoimin lähdettiin 
täyttämään sisäistettyjen kulttuuristen arvojen mukaisesti.

Yhdyskunnan suunnittelun kannalta tämä tulos on tärkeä ja 
kiinnostava. Onhan niin, että asuinalueen suunnittelussa ni
menomaisesti tähdättiin »kontaktikaupungin» luomiseen. Nyt 
on selvää, että Niittytiellä tässä tavoitteessa onnistuttiin, 
ainakin aluksi ja osittaisesti. Paradoksaalista on se, että 
suunnittelun tavoite toteutui täsmälleen siitä syystä, että 
suunnittelu ei toteutunut tai toteutus epäonnistui. Juuri huo
noja uhkaava asuinympäristö ajoi 'pitäjien parhaat’ puolusta
maan itseään ja rakentamaan naapurustoa tyhjyyden täyt
teeksi.

* Kaikissa kortteleissa ei jakauma ole näin yksikäsitteisen selvä. Suurem
missa ja vanhemmissa osakekortteleissa tuntuu tavalliselta, että osa kau
punkilaisista, erityisesti osa ns. sivistyneistöä osallistuu korttelirientoihin 
lähinnä aatteellisista tai poliittisista syistä.



3. Yhdyskunnan sosiaalinen elämä

Kulttuurisen taustan lisäksi yhdyskuntaan kuuluvat ihmiset 
valikoituivat perherakenteen perusteella (ks. Taulukko 10).

T au lu kko  10. Osallistujien valikoituminen
perherakenteen mukaan

Perherakenne Osallistujat Koko kortteli

vain mies töissä 73 % (8) 18%
molemmat
puolisot töissä 27 % (3) 54%
yksinhuoltajat — 29%

100% (12) 100% (81)

Yhdyskunta rakentui pääasiassa maaltamuuttaneiden koti- 
rouvaperheiden varaan. Tällä on peräti tärkeä ja keskeinen 
merkitys yhdyskunnan elämän ja toiminnan kannalta sikäli, 
että patriarkaalisesta kulttuurisesta koodista tuli yhdyskun
nan elämää leimaava ja jäsentävä perusarvo. Tämä näkyi jo 
siinä perusasetelmassa, kuinka miesten ja naisten verkostot 
eriytyivät toisistaan ja muodostivat omat, suhteellisen sulje
tut maailmansa. Lisäksi sama koodi näkyi niissä tilanteissa -  
perhetapaamisissa ja iltajuhlissa -  joissa nämä verkostot 
kohtasivat.

Tärkeimmät miesten väliset yhteisyyssuhteet rakentuivat 
yhteisen omistamisen, parkkipaikan ja lenkkisaunan varaan. 
Parkkipaikalla oli tunnelma ja yhteishenki korkea yhteisten 
valvottujen öiden jälkeen. Ongelmana oli vain se, että varkau
det eivät jatkuneet keskeytyksettä ja yhteishengelle oli etsit
tävä uusia muotoja. Vakiintui tavaksi kerääntyä sunnuntaina 
aamupäivisin pihalle. Oli se aika viikosta, jolloin raskas 
viikko ja hilpeä viikonloppu oli takana, aamulla oli nukuttu 
pitkään niin että aamiaiseksi syötiin vain vähän kun vaimo 
kuitenkin alkaisi heti kohta valmistaa päivän pääateriaa. 
Tällaisessa tilanteessa tuli tavaksi, että mies kömpi lasten
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kanssa alta pois pihalle, juttelemaan toisten isäntien kanssa. 
Tämä oli ainut tilanne, jolloin miehet olivat pihalla lasten 
kanssa. »Ku ei se yksin kehtaa, hihi.» (kotirouva, 27 v.)

Miehet seisoskelivat muutaman hengen ryhmässä, valvoivat 
lastensa leikkiä ja keskustelivat autoista ja parkkipaikan 
viimeisistä tapahtumista.

»Siin on kiva rupatella. Ketä ny kullonkin on korttelissa 
kullakin hetkellä kotona. Jos siinä on porukkaa ulkona 
ni kyllähän sinne mielellään menee. Siinä sitte puidaan 
kaikki asiat läpi. Siin on kiva haastella. Ettäku se 
porukka on nii paljo tuttua, et siinä saa jokainen 
äänensä kuuluville eikä arkaile kakistella sitä asiaa.
. . .  No nytku on tää öljykriisi ni bensan hinnasta . . .  se 
on aina puheenaihe. Ja autot. Ja mitä on kukaki 
hankkinu ja hankkimassa ja . . . Mitä ny millonki... 
Mut viime aikoina on kyllä tää öljykriisi. . .  Täältähän 
on kallista kulkea, se ei oo mitään halpaa leikkiä, ku 
autolla joutuu vielä menee, omalla autolla . . .» 
(sähköasentaja, 30 v.)

Tilanne päättyi aina siihen että ruoka valmistui ja miehet ja 
lapset huudettiin kotiin syömään. Ruuan jälkeen levättiin. 
»Ja sitte voi tulla joitaki muita yllykkeitä . . .» (autonasentaja, 
32 v.)

Lenkkisauna vakiintui pihakokouksia vastaavaksi arkiseksi 
instituutioksi. Nimitys viittaa lähes yhtä suurella oikeutuksel
la makkaraan kuin urheiluun: Vain muutamat kävivät juokse
massa, osa parin-kolmen ryhmissä, useimmat tulivat kuiten
kin suoraan saunaan. Alkoholinkäyttöä koskeva normisto oli 
tiukka: »mitään ryyppyseuraa ei ole . . .  eikä tule». Kaljat 
juodaan tavallisimmin -  erityisiä juhlatilaisuuksia lukuunot
tamatta -  saunan jälkeen kotona. Pulloa paria enempää ei ole 
soveliasta ottaa pukuhuoneeseen.

Vaikka miesten välinen yhteisyys oli jäyhää ja etäistä -  
normi oli se, että omista yksityisasioista ei saa puhua -
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yhteisyys kuitenkin perustui sangen yksityisille ja läheisille 
huolenaiheille. Bensan hinnan kautta miesväki pääsi puhu
maan siitä asiasta, josta he kantoivat vastuuta ja huolta: 
perheensä taloudellisesta tulevaisuudesta. Taloudelliset huo
let olivat keskeinen motiivi yhteisyyden luomisessa. Seuraa- 
vassa eräs korttelin kantava aktiivi selvittää sitä, miksi hän 
alkoi rakentaa itselleen naapurustoa keskustassa viettämiensä 
vuosien jälkeen.

»Mulla on sellanen käsitys tästä hommasta että kädestä 
suuhun ei saisi elää, ei kenenkään. Jos on vaan mahdol
lista ni pitää aina olla pikkasen jemmassa. Jos sattuu 
että sairastuu. Tai jos tulee joku äkillinen homma 
mihin tarvii yhtäkkiä, ni pitäs vähä olla sillai ettei elä 
ihan . . .  (tauko). . .  Mut ei sitä monikaan tietysti pysty 
. . .  (tauko) . . .  Ei sitä tiedä, kuinka pitkälle tuo 
naapuriapukaan mahtaa ulottua . . . (tauko) . . . Mutta 
ainaki toive olis ettei ny aivan kaikki unohtas että jos 
joskus on jotain tehty ni muistettas sitte taas vastaisuu
dessa et ’ai on se tuoki jätkä joskus jotain tehnyt’ . . .  
(tauko) . . .»
(asentaja, 32 v.)

Vastauksissa korostui monesti tämä sama teema: taloudellis- 
sosiaalinen turvattomuus ja siihen luontevasti liittyvä perin
teinen reaktio -  naapuriapu ja työn kautta auttaminen. Kun 
tämän kulttuurisen muodon perinteinen työnjaollinen perus
ta, talonpoikainen tuotanto, lähiöympäristöstä kuitenkin 
puuttui, jatkui traditio puhtaan symbolisena ja henkisenä 
perinteenä. Ystävyyssuhteita tehtiin kaiken varalle: jos sitten
kin jotain sattuisi, eihän sitä koskaan tiedä ja siispä on syytä 
hankkia ystäviä, joista ei oikein tiedä, mutta jotka kuitenkin 
saattaisivat auttaa, jos jotakin sattuisi. Tällaisten symbolisten 
siteiden vahvistaminen tapahtui joka sunnuntai pihalla ja 
arkiviikolla lenkkisaunassa.

Tärkein ja elinvoimaisin yhteisö muodostui kuitenkin lasten
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ympärille: lapset ovat suurin asukkaita yhdistävä tekijä. 
Koska normi on se, että lapsista huolehtiminen on naisten 
velvollisuus, on naisten -  kotirouvien -  välinen verkosto 
korttelin voimakkain ja tärkein verkosto. Hiekkalaatikko on 
tämän yhteisön keskeinen tukikohta ja tämän vuoksi yhteisöä 
kutsutaan jatkossa hiekkalaatikkoyhteisöksi.

Kiinteästä yhteisöstä ei ole kysymys. Tiukkoja rajoja sillä ei 
ole. Yhteisöön kuuluvien yksilöiden määrä ei ole sidottu 
kotirouvien määrään, sillä pihalla toimii perhepäivähoitajia ja 
lisäksi aina on joitakin äitiyslomalla. Kaikki jotka viettävät 
päivisin aikaansa hiekkalaatikolla kuuluvat yhteisöön tavalla 
tai toisella. Yhteisyyden väljyydestä huolimatta ei kuiten
kaan ole kysymys vähäpätöisestä piiristä: päinvastoin, hiekka
laatikon tapahtumat leimaavat koko korttelin ilmapiiriä ja 
ohjaavat sen kehitystä.

Hiekkalaatikon tärkeä merkitys perustuu maaltamuutta- 
neen nuoren äidin uuteen elämäntilanteeseen. Kotirouva on 
tavattoman lujasti ja kiinteästi sidoksissa välittömään elinym
päristöönsä. Lapseen on jatkuvasti sidoksissa.

Lapsen tai lasten kanssa on vaikea lähteä minnekään, koska 
auto on yleensä miehen käytössä. Kun lisäksi pääkaupunki
seutu on usein vieras ja tuntuu turvattomalta ja vaaralliselta, 
on todella vaikea päästä korttelin piiristä yhtään minnekään 
arkiviikon kuluessa.

Tulos on, että ainakin viitenä peräkkäisenä arkipäivänä 
viikossa kotirouva elää elämää, jossa pisimmät matkat suun
tautuvat läheiseen ostoskeskukseen, jossa televisio ja naisten
lehdet tarjoavat tärkeimmät reiät ulos maailmaan ja jossa 
neuvola, kassa ja aviomies ovat pääasialliset aikuiset kontak
tit. Syntyy aivan erityinen kokemus- ja ajatusmaailma, joka 
täyttyy lapsista, kotitöistä, perhe-elämästä sekä pihan ns. 
pikkuasioista. Näistä asioista on vaikea keskustella sellaisen 
miehen kanssa, joka pitää niitä 'naisten töinä’ ja joka itse on 
kiinnostunut työstään, autostaan ja bensan hinnasta. Kaikki 
nämä seikat korostavat naapurinrouvien merkitystä.
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»Sitä on semmosii naisten asioita. Ei niistä miehet tiedä 
mun mielestä mitään. Mistä jutellaan naapurin kanssa. 
Tai jonkun muun naisihmisen kanssa. Ei miehet niistä 
sillee tiedä. Voi sitä puhua mut ei sielt saa vastakai
kua.»
(maaltamuuttanut kotirouva, 25 v.)

Korttelin naisten välinen yhteisyys

»lähtee liikkeelle siitä että kaikki on just synnyttäny. 
Naisille tää synnytys on semmonen valtava prosessi. . .  
Synnytyssairaalassa ensteks, sielä ollaan kauheen tasa- 
arvoisia jossakin mielessä. Siellä arvostus ratkeaa sen 
mukaan et kuinka helppo synnytys on ollu ja monesko 
lapsi on kyseessä. Se jollain lailla yhdistää naisia 
keskustelemaan synnytyksestä. Ja sitä kautta kanssa 
siihen, että mitenkä on päädytty tähän synnytykseen, 
elikkä onko se vahinko vaiko ei . . .»
(kotirouva, 27 v.)

Kotirouvat saattavat hiekkalaatikolla todellakin keskustella 
sellaisista asioista, joista heidän miehensä eivät edes voisi 
kuvitella puhuvansa. Ero on luonnollinen, sillä kaikki puhuvat 
työasioistaan: miehet urasta, rahastaja autoista; naiset synny
tyksestä, ehkäisystä, sukupuolimoraalista ja lapsista.

»Se on hyvin tavallista tää tämmönen keskustelu. Ehkä 
just tän synnytyssairaalan ilmapiiristä johtuen. Sielä ku 
ollaan suurin piirtein tissit heiluen.»
(kotirouva, 28 v.)

Puheiden motiivina on ystävien voittaminen. Tarkoituksena 
on löytää joku sellainen läheinen, jolle voi uskoutua ja kertoa 
arkisia huoliaan. Alku on varovaista tunnustelua: hiekkalaa
tikko on sentään niin julkinen paikka, ettei siinä voi alkaa 
ilman muuta avautua ilman että herättäisi kiusallista huomio
ta.
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»Sitte jutellaan siitä, että ’meijän mies se on sekatyö
mies ku se tekee tyttöjä ja poikia’. Ja mä sit tietysti 
kerroin et ainoastaan suuret rakastajat saa pelkästään 
tyttöjä . . . hehe . . .»
(kotirouva, 28 v.)

Toisaalta keskinäisiä suhteita leimaa uteliaisuus ja vertailu. 
Kun tämä yhdistyy varsin tiiviiseen sosiaaliseen kontrolliin, 
ovat kertomukset joskus sävyltään hyvinkin tuskastuneita:

»Ku mitää ei jätetä huomaamatta. ’Ai teilleks tuli se 
semmonen tummatukkanen mies, ai se tuli teille.’ Ku 
joku joskus pitkän ajan kuluttua tulee sanomaan et mul 
oli veli käymässä ni toinen sanoo ’Ai, se oli v e l i No 
mä ihmettelin etku se tuli tohon rappuun ja sil oli 
semmonen vihree takki . . ’

Tai jos jolleki tulee uusia huonekaluja ni sitte kaikki 
rouvat kattoo et ’Ai, tonne rappuun ne meni’.

Ja jos sitte joku sanoo siitä et mä ostin uuden sohvan 
ni toiset: ’Ai me ajateltii jo et keille’.

Tai sitte: Teil oli kauheen myöhään valot illalla.’
Et se on kaikki, ihan kaikki. Tällases talossa näkee 

toisten ikkunoihin hirveen tarkasti et se on ihan täm- 
möstä . . .»
(kotirouva, 27 v.)

Vastaavasti suhteita sävyttää varovaisuus ja esittäminen: 
yksityiselämää halutaan suojella toisten tungettelevaa uteliai
suutta vastaan.

Kokoavasti voi sanoa, että naapureiden merkitys kotirouvil
le on suuri mutta ristiriitainen. Toisaalta pyritään voittamaan 
ystäviä ja toisaalta ollaan uteliaita ja vertaillaan. Ystävien 
voittaminen edellyttää jonkinlaista avautumista, yksityisyy
den suojelu sosiaalista kontrollia vastaan puolestaan edellyt
tää esittämistä ja varovaisuutta. Halu uskoutua jollekulle 
samalla altistaa uskoutujan vertailulle ja arvioinnille. Tämän 
ristiriidan hallitsemiseksi hiekkalaatikolla onkin syntynyt ai
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van erityinen käyttäytymissäännöstö, joka ohjaa verkostojen 
syntyä ja toimintaa.

Lähtökohdan muodostaa normi, jonka mukaan toisten yksi
tyisasioihin ei saa tungetella. Niistä ei saa olla kiinnostunut, 
niistä ei saa puhua eikä niihin missään tapauksessa saa 
puuttua. Jokaisen kuuluu hoitaa omat asiansa.

»Mua ärsyttää hirveesti jos joku toinen komentelee 
niitä.»

»Miksi?»
»Se on hirveen ärsyttävää. Se on mun lapsi ja mä 

vastaan siitä ja hoidan sen. Mitä se sille (toiselle -  
MK) kuuluu, et hoida vaan omat kakaras, on ne yhtä 
kamalia ku muutki . . .»
(kotirouva, 27 v.)

Yksityisyyden täydellinen suojeleminen on kuitenkin mahdo
tonta: se olisi ristiriidassa ystävystymistä koskevan tavoitteen 
kanssa. Tämän vuoksi yksityisyyden suojaa koskevaa säädös
tä sovelletaankin seuraavassa muodossa: omista yksityisa
sioista saa kertoa, mutta toisten yksityisasioista saa sanoa 
eikä kysyä. Kukin vastaa omista asioistaan ja puhumisistaan. 
Jos joku alkaa puhua, pitää jaksaa kuunnella ja olla kiinnostu
nut. Jos toinen ei puhu, ei saa näyttää kiinnostuneelta.

»Ei saa sanoa mitään vaikka katto meinaisi tipahtaa.» 
(konttoristi, 32 v.)

Ambivalentti ja ristiriitainen tilanne johtaa siihen, että sopi
vaisuuden tilannekohtaisesta arvioimisesta tulee erittäin tär
keä asia. Täytyy pystyä arvioimaan se, koska saa näyttää 
kiinnostuneelta ja koska ei saa; samoin pitää pystyä tilanne
kohtaisesti arvioimaan se, kuinka kiinnostuneelta saa näyttää.

»Mua ärsyttää suunnattomasti semmonen etku tossa on 
yks akka, joka lääppii kaikkien lapsia. Se ärsyttää
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kaikkia. Ei sille kuulu kehua muutaku omaansa.»
K: Ettei siis saa suhtautua toisen lapsiin liian myöntei
sesti?
V: »Riippuu vähän henkilöstä, muttei niin hirveässä 
määrin . . . Mut kyllä niitä pitää sit toisaalta kehua. Me 
ollaan mun ystävien kanssa ärsyynnytty yhteen, ku me 
ajateltiin, ettei X koskaan sano mitään meijän lapsista. 
Jotain pitää sanoa, aina.»
(kotirouva, 27 v.)

Pitää siis kohtuullisen etäältä kehua pikkaisen, mutta ei saa 
mennä liian lähelle. Kehua pitää siitä riippumatta mitä 
ajattelee. Tulokseksi syntyy tilanne, jota leimaa lasten keski
näisestä kehumisesta ja yksilökohtaisesta pidättymisestä ra
kentuva näennäisen läheisyyden ja ystävällisyyden muuri, 
jonka lävitse yritetään päästä tosiystävien voittamiseksi.

Hiekkalaatikkopuheiden jälkeen esitetty kutsu saapua päi
väkahville merkitsee yritystä läheisemmän ystävyyden raken
tamiseksi. Kahvilla on vähemmän ihmisiä, normaalisti vain 
kaksi, ja tällaisessa tilanteessa voi varovasti alkaa puhua 
todellisista huolenaiheistaan ja iloistaan. Itse asiassa jo päivä
kahvit sinällään merkitsevät yksityisyyden suojan höllentä
mistä, koska tässä tilanteessa naapuri pääsee näkemään, 
kuinka toisen koti on kalustettu ja hoidettu. Juuri tämän 
vuoksi päiväkahvit merkitsevät sitä, että altistaa itsensä ja 
perheensä toisten arvioinnille ja arvostelulle. Vasta vastakut- 
su merkitsee sellaista initiaatiota ystävyyteen, jonka jälkeen 
luottamuksen ja ystävyyden rakentaminen voi toden teolla 
alkaa. Jos vastakutsua ei tule, on tilanne hankala, koska ei 
aina tiedä, mikä meni vikaan. Ei myöskään voi olla varma 
siitä, mistä se toinen nyt puhuu.

»Ja sitten juorutaan pihalla. Ku kaks on yhdessä ni sitte 
haukutaan kolmatta. Mullekin on niin moni haukkunu 
kolmatta . . .  Mut mä oon sanonu et mun on niin vaikee 
sanoo ku ei oikein tunne. Täs tuntee ihan vaan niinku
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pintapuolisesti. Mutku ne haukkuu, et ’Ajattele ku se 
on laihduttanu niijanii paljon.’ Ykski muija alko mulle 
yks päivä tossa sanomaan . . . Ku aina pitää puhua 
pahaa kolmannesta. Ollaan samassa pihassa ja jokanen 
on tässä niiku ettei yritä olla mitään mut aina pitää 
haukkua.»
(kotirouva, 27 v.)

Hiekkalaatikolta toisensa löytäneiden ystävien keskinäiset 
jutut liittyvätkin usein jonkun toisen rouvan tai perheen 
yksityisasioihin.

»Nää X ja Y pitää hoitolapsia kyllä pihalla hirveen 
hyvänä, sylissä ja lällyttää. Mut mä sanon, et ne ei tee 
sitä kotona vaan se on silmänlumetta.

Nää jotka pihalla lellii ni must tuntuu et kotona ne ei 
sitä tee . . . Tai se on yleensä niin että ne jotka pihalla ei 
komenna ni ne hakkaa sitte kotona.

Mitä nyt kaupoissa ja kaikissa kuulee. Tää on ihan 
yleistä täällä. Mä oon vaan korvat auki ku ihmiset 
juttelee et tätähän se on.

Emmätiijä ku yhden tapauksen tästä pihapiiristä, 
sillä on . . .»
(kotirouva, 27 v.)

Juoruilun käytäntö merkitsee sitä, että hiekkalaatikkoyhtei- 
sön moraaliset periaatteet eriytyvät julkisiin ja yksityisiin. 
Julkinen moraali edellyttää toisten yksityisyyden kunnioitta
mista ja keskinäistä ystävällisyyttä. Ystäväpiirien yksityiset 
moraalisäännökset mahdollistavat kuitenkin näiden normien 
rikkomisen, so. ilkeämielisen puheen toisten yksityisasioista. 
Julkisten normien rikkominen on mahdollista, koska se tapah
tuu ystäväpiirin sisäisen ja julkista yhteisyyttä läheisemmän 
ystävyyden nimissä. Samalla se merkitsee aina erityistä us
koutumista ja luottamuksen osoitusta ja tätä kautta vahvistaa 
ystäväpiirin sisäistä yhteenkuuluvuutta.

5
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Hiekkalaatikkoyhteisön sisäinen dynamiikka näkyy selvim
min päivähoitoa koskevissa riidoissa, jotka ovat todella ylei
siä. Pihalla istuvat rouvat valvovat sitä, kuinka 'pimeä’ 
päivähoito käytännössä toimii. Tämä merkitsee, että he rikko
vat päivähoitajan yksityisyyden suojaa koskevaa normia vas
taan. Ristiriita on krooninen ja niin ovat siitä syntyvät 
riidatkin.

Rouvat X ja Y olivat kavereita. Kävivät yhdessä kau
passa ja joskus illalla ulkona kävelemässä. Pikku z oli 
X:llä hoitolapsena. Rouva X oli lapseen tyytyväinen, 
koska tämä oli hoidossa kiltti ja pimeänä saatu hoito
maksu (550 mk kuussa) oli myös hyvään tarpeeseen 
talousrahana.

Juorut alkoivat siitä, kun X:n omat lapset alkoivat -  
hiukan pikku z:aa vanhempina -  olla omineen ulkona, 
so. ilman peräänkatsojaa. Rouva X harrasti kovasti 
lukemista ja kun hänen omat lapsensa eivät tarvinneet 
valvontaa, alkoi rouva X:ää yhä vähemmän näkyä 
pihalla. Tämä herätti pihan muiden rouvien keskuudes
sa valtavasti ihmetystä. Onko pikku z enää rouva X:llä 
hoidossa, missä he oikein ovat?

Tämän jälkeen joku kertoi rouva Z:lle, että hänen 
lastaan ei enää ulkoiluteta. Pikku z oli myös kuulemma 
osoittanut ärtymyksen merkkejä iltaisin. Niinpä rouva 
Z yksin tein otti lapsensa pois rouva X:ltä ja antoi hänet 
Y:lle.

Rouva X loukkaantui ja lujasti. Ensin hän haukkui 
Y:n hoitolapsen varastamisesta. Tämän jälkeen hän 
väitteli pihaa ja muiden tapaamista. Muutaman kuu
kauden jälkeen X ja Y alkoivat kuitenkin taas käydä 
kävelemässä yhdessä iltaisin. Oli paljastunut, ettei Y 
ollutkaan ollut kielijä vaan joku toinen. Muita X ei 
enää tervehdi.
(tutkimuspäiväkirja)

6 Lähiö
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Perheiden tutustuminen tapahtui rappu- ja kerroskohtaisesti. 
Tyypillisesti oli kysymys tilanteesta, jossa hiekkalaatikolla ja 
päiväkahvien kautta tutustuneet vaimot halusivat tutustuttaa 
aviomiehensäkin toisiinsa.

»Miten meitä pyydettiin kylään? Se vaan tuli meille 
(naapurin mies -  MK) ja sano et tuuttekste illalla 
meille ryyppään, hehe. Se oli käymässä kotona, se oli 
ulkomailla matkatöissä. Me sanottiin että joo tullaan. 
Sit me mentiin ja ryypättiin hirveesti.»
(kotirouva, 27 v.)

Se ei ole tavallista että vaimot juovat paljon. Sen sijaan 
perheiden välisiä kontakteja solmittaessa on tavallista, että 
miehet juovat paljon ja nimenomaan humaltumistarkoituk- 
sessa. Se tekee helpommaksi puhua omista tärkeistä asioista, 
humala tavallaan oikeuttaa lenkkisaunaa suuremman lähei
syyden. Mistään suuresta läheisyydestä ei tavallisesti kuiten
kaan ole kysymys. Tyypillisesti etsitään yhteisiä kiinnostuk
sen kohteita.

»Mistä musiikista pitää ja vanhempiamme haukuttiin 
tietysti . . . Emmä oikeen osaa sanoa mitä yhteisiä 
asioita sitä löyty. Ei niitä ollu kovinkaan paljoo koska 
tää mies on teknisellä alalla ja Jouko ei paljookaan 
tajuu niistä hommeleista . . .»
(kotirouva, 27 v.)

Ammatillinen ja kulttuurinen heterogeenisuus ts. vaikeutti 
pysyvien ja kestävien perhesiteiden solmimista. Vain aivan 
muutamat perheiden väliset kontaktit säilyivät tutustumis- 
vaiheen ylitse. Kortteliyhteisön kannalta olivat iltamat paljon 
tärkeämpiä.

Muiden seikkojen muassa iltajuhlintaan liittyi salattuja 
eroottisia jännitteitä.
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»Pikkujouluissa ne kävi ton naapurin Lissun kimppuun. 
Sen mies oli matkatöissä ja se itte on nii kaunis. 
Varsinki yks tossa D-rapussa asuva kenkäliikkeen omis
taja, se yritti oikeen kovasti . . .»
(kotirouva, 30 v.)

Kysymys ei ollut vain miesten naisiin kohdistamista odotuk
sista. Kyllä naisetkin laittautuivat iltamiin aivan eri tavalla 
kuin pihalle mennessään. Julkimoraalissa nämä jännitteet 
kiellettiin ehdottomasti ja jyrkästi. Toisaalta pihan naiset 
kyllä tiesivät valvoa tällaisia asioita.

»Me X:n kanssa epäillään et täss on pieni rakkausseik- 
kailu menossa täs rapussa. Yhden ukko on ihastunu 
tohon Virtasen Maijaan . . . Ne aina keskustelee nii 
hartaasti, se ukko ja Maija. Ja Maija ymmärtää sitä 
hirveesti. Ne käveli kerran sillee että Maija ajoi pyöräl
lä ja se mies käveli perässä ja piti tarakasta kiinni. . .  Ja 
sit sillä ukolla on semmonen komentelevainen vaimo
eikä se tottele sitä ollenkaan. Se ukko vaan istuu tuola *
pihalla ihmisten kanssa vaikka vaimo huutaa pesemään 
paitoja . . .  Me kutsutaan X:n kanssa sitä ukkoa hiireks, 
hehe, se on nii hiiren näkönen ..  .»
(kotirouva, 27 v.)

Myös miesten välinen yhteisyys oli järjestynyt kontrolloi
maan ja estämään eroottisten jännitteiden ilmenemistä.

»Täällä oli yhet pileet tuola alhaalla. Sielä oli just se Z, 
sellanen kauheen rehvakas mies. Se vähän yritti mua 
iskeä siinä ja tommosta. Sitte se kutsui minut niille, 
sillä oli viinaa siellä. Siellä oli kanssa X (Z:n miesystävä 
-  MK). Ja yks kolmas äijä, se vaan nuokku. Sit nää 
alko kehua toisiaan nää miehet. Et kyl se on hyvä ku 
asiat on näin hyvin. Mutta toistemme vaimoihin ei 
kosketa. Mua se ärsytti aivan suunnattomasti.» 
(kotirouva, 29 v.)
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Seksuaalista käyttäytymistä säätelevä normisto on vaimovä- 
en keskuudessa kuitenkin hyvin tiukkaa. Sopivaisuuden rajat 
ovat tarkkoja. Juhlissa tapahtuva lähentely lieneekin ennen 
muuta kohteliaisuudeksi tarkoitettu ele, jonka avulla osoite
taan, että itsensä hienoksi laittanut naapurin vaimo on viehät
tävä. Yhtään muunlaista tapausta ei kukaan tiedä, mutta 
näistäkin jännitteistä korttelin sisäinen keskustelu saa eloa.

Kerran hiekkalaatikolla rouvat keskustelivat keskenään sii
tä

»että onko kuinka höllä tavoissaan. Siinä tuli aika 
selvästi ilmi kuinka nää nuorena avioituneet maalta 
kotoisin olevat rouvat X, Y ja Z on kauheen jyrkkiä. 
Mut sit taas muut, me ei oltu nii kauheen tarkkoja . . .  
Oltiin raskaina kun mentiin naimisiin ja kaikkea . . .» 
(kotirouva, 27 v.)

Joitakin aikoja tämän keskustelun jälkeen Z -  »kauheen 
rehvakas mies» -  tuli ehdottamaan em. kertojalle,

»et ku Jouko (aviomies -  MK) oli lähdössä kertaushar
joituksiin et hän tulee sitte käymään.»

4. Sosiaalinen kerrostuminen

Yhdyskunta syntyi nimenomaan maaltamuuttaneen uuden 
keskiluokan keskuuteen. Osallistujat valikoituivat paitsi 
kulttuurisen taustan ja perherakenteen niin myös taloudellis- 
sosiaalisen aseman mukaan (ks. Taulukko 11).
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Taulukko 11. Osallistujien valikoituminen sosiaali
ryhmän mukaan

Sosiaaliryhmä Osallistujat Koko kortteli

I 36 % (8) 9%
II 41 %(9) 38%
III 23 % (5) 41 %
IV — 11 %

Yhteensä 100% (22) 100%

Kahden ylimmän sosiaaliryhmän -  johtavassa asemassa 
olevien sekä ylempien toimihenkilöiden (I) ja alempien toimi
henkilöiden (II) -  yhteenlaskettu osuus (77 %) on huomatta
vasti suurempi kuin koko korttelissa (47 %). Työläiset (III ja 
IV) eivät juuri lainkaan osallistuneet. Osa työläisistä kyllä 
osallistui, mutta hekin olivat voimakkaasti taloudellis-sosiaa- 
liseen nousuun suuntautuvia:

»Rahan perässähä sitä kaikki juoksee. Kyllä mä sitä 
mieltä oon, että työllä ei rikastu. Kyllä on sitä jotain 
muuta kauppaa tehtävä. Niin kauan ku on verokirja 
taskussa ja käy toisen leivässä ni sillä tulee toimeen 
mutta ei sillä rikastu, ellei sitte oo jotain muita tuloja. 
Kyllä se on tänä päivänä Suomessa näin. Bisnes ku 
bisnes, ni se on bisnes. Ei siitä pääse mihinkään.» 
(autonasentaja, 32 v.)

Edellä esitetty taulukko onkin siinä suhteessa tarkoitukseensa 
sopimaton, että väki valikoitui ennen muuta taloudellis-so- 
siaalista nousua korostavien asenteiden kuin senhetkisen 
taloudellis-sosiaalisen aseman mukaan. Kysymys oli »elämäs
sään eteenpäin pyrkivistä» nuorista maaltamuuttajista, jotka 
tekivät kovasti työtä ja olivat samalla perinteiden mukaisesti 
sosiaalisia.
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». . .  Täss on ny vähä isompaa suunnitteilla . . .  Ruve
taan tekemään vähän isompaa hommaa ..  . Oma bis
nes, paan firman tonne Erälään. Meillä on halli siellä 
jo. Investoidaan sinne aina vähä lisää. Meit on kaks— 
kolme lähtemässä, semmosia varmoja. Ja taustat on 
hyvät mistä pääsis lähtemään . . . Mutku sitä pelkää 
tota velekaa. Jollain tapaa. Se on ku veli ottaissa, mutta 
veljenpoika maksaissa. Jos se ei meekkää se homma 
niinku suunniteltu, ni siilo siinä käy huonosti. Siinä on 
niinku leimattu sitte, että jaaha, toi on . . .  Joko se on 
nyt tehtävä taikka sitten heivattava. Nyt mä oon niin 
vanha isäntä jo . . .»
(autonasentaja, 32 v.)

Näin suunnitteli yksi harvoista korttelitoimintaan osallistu
vista työläisistä. Suurin osa aktivisteista olikin opistoinsinöö
rejä, ekonomeja, pankkitoimihenkilöitä ja muita sellaisia.

»N oli pitkään työttömänä, se oli valmistunu insinöörik
si mut siilo niist ei kukaan tienny mitään. Sit se sai 
hienon viran ja nyt se on hirveen hieno. Se osti Cavalee- 
salkun ja on nyt hirveen pollee. Niinku sen vaimoki, se 
kehuu sitä aina: »Meijän N:llä on niin hyvät suh
teet . . .»
(kotirouva, 27 v.)

Voisi kuvitella että tilanne, jossa taloudellis-sosiaalista nou
sua tekevät ihmiset keskustelevat siitä, »mitä on hankittu ja 
noin» sisältäisi jonkinlaisen kilpailullisen jännitteen. Kilpai
lusta ei kuitenkaan aluksi ollut missään tapauksessa kysymys. 
Siihen ei yksinkertaisesti ollut varaa. Sosiaalinen nousu oli 
niin alussa, kaikki olivat niin tiukoilla, että hankintoja koske
vien juttujen sävy ei ollut millään muotoa pröystäilevä.

»Ei ainakaan ku ollaan kimpassa oltu, ei siinä tuu 
mitenkään esiin se että kuka on duunari ja kuka on
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herra. Kaikki on samaan läjään. Ne on tietysti sen 
verran nuorta porukkaa vielä ja kaikilla on sen verran 
velkaa päällä ettei kukaan voi ruveta ittiänsä kehu
maan . . .  Se kai siin on.»
(sähköasentaja, 32 v.)

Taulukko 12. Korttelin asukkaiden valtionveronalaiset 
vuositulot huoneistohakemusten mukaan 31.12.1975
Tuloluokka Prosenttiosuus

10-1 999 13,8
2 000-4 999 1,8
5 000-9 999 1,8

10 000-14 999 31,2
15 000-19 999 22,9
20 000-24 999 12,8
25 000-29 999 8,3
30 000-34 999 2,8
35 000-39 999 3,9
yli 50 000 0,9

Yhteensä 100,0

On tietysti niin, että kun aravaa haetaan, tulot ilmoitetaan 
alimman mukaan, mutta silti jakauma on hämmästyttävä. 
Kallion moodi on -  asunto- ja elinkeinotutkimuksen tietojen 
mukaan -  kaksi tuloluokkaa korkeampi. Helsingin ja Kallion 
jakaumista edellä esitetty eroaa moodin mataluuden lisäksi 
siinä, että Niittytien jakauma on terävähuippuisempi: keski
tuloisia Niittytiellä on yli 31 prosenttia, Kalliossa keskituloi
sia on 21 prosenttia ja Helsingissä 17,5 prosenttia. Korttelin 
väki oli ts. hyvin homogeenista vähävaraisuudessaan. Tämä 
näkyi ja kuului juttujen laadussa.

»Ainoa budjetti on auton bensasta. Oon ruvennu pitää 
ku se kuule on kallista. 735 markkaa kuukaudessa ja 
neljässä päivässä . . .  Siinä oli yksi matka maalle kyllä- 
ki, mutta silti . . .  Just kävin lainoja lyhentämässä. Jos
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tai konkurssi tulee justiinsa.»
(asentaja, 32 v.)

Yhteisyyden henki oli se, että »tässä kaikki ollaan samassa 
läjässä» tai »samassa veneessä». Kyse ei ollut vain siitä, että 
kellään ei ollut varaa kehuskella. Jos piti korttelin sisäisiä 
suhteita arvossa, ei saanut kehuskella, sillä se herätti pahaa 
verta. Jos joku yritti olla jotakin erikoista, sitä 'alettiin kattoa 
kieroon’. Voidaankin sanoa, että uuden keskiluokan keskuu
teen syntyi erityinen tavallisuuden merkitystä korostava käyt- 
täytymissäännöstö, jota voi kutsua keskiverron normistoksi. 
Oli yksinkertaisesti oltava tavallinen, siis sellainen kuin kaik
ki muutkin. Tämä ei tarkoittanut sitä että ammatillinen 
erikoistuminen olisi ollut kiellettyä. Normin ydin oli se, että 
ei saanut yrittää olla mitään. Ei saanut yrittää olla mitenkään 
erikoinen. Oli sitten minkälainen tahansa, oli kuitenkin oltava 
niin kuin muutkin. Sai olla tyytyväinen osaansa, mieheensä/ 
vaimoonsa, lapsiinsa, elämäänsä kun ei vain ollut tyytyväi- 
sempi kuin toiset.

»Ei. Siitä mitä ollaan, siitä ei puhuttu. Että mitä on 
ammatiltaan tai mitä on koulutukseltaan, siitä ei pu
huttu täällä pitkään. Aluks ei nimenomaan saanu kes
kustella siitä mitä ollaan. Sitä puhuttiin vaan siitä 
mistä tullaan, kuinka vanhoja lapset on ja mitä ehkäisy
välineitä käytettiin . . .»
(kotirouva, 27 v.)

Tai

»Jos jossain niinku kilpaillaan ni tosiaan siitä, et kaikki 
yrittää olla mahdollisimman tavallisia. Ettei herätetä 
huomiota mihinkään suuntaan.»
(äitiyslomaileva konttoristi, 30 v.)

Osallistujien taloudellis-sosiaalinen valikoituminen yhdessä
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keskiverron normiston kanssa johti tätä kautta tilanteeseen, 
joka oli koko korttelin kannalta paradoksaalinen ja ristiriitoja 
synnyttävä. Toisaalta yhdyskunta valikoitui uudesta, sosiaali
seen nousuun tähtäävästä keskiluokasta. Toisaalta yhdyskun
taan syntyi moraali, jonka mukaan osallistujat olivat aivan 
tavallisia ihmisiä eivätkä erottuneet minkäänlaisten taloudel- 
lis-sosiaalisten perusteiden mukaan korttelin muusta väestä 
ainakaan niin että he olisivat yrittäneet olla jotenkin erikoisia.

»Mä oon käyny vuoden tuola voimistelemassa. Nyt ku 
se loppu ni me ollaan käyty mun ystävän kanssa joka 
tiistai uimassa ja uitu semmonen kilometri puoltoista. 
Ja sitte mä oon ruvennu joogaamaan. Se mulla on 
keskiviikkoisin. Mun mies harrastaa tennistä torstaisin 
ja maanantaisin hänellä on töissä sellanen korjaamoilta. 
Ja jossei hän laita omaa autoa, ni hän laittaa sukulais
ten tai naapureiden tai tuttavien tai tuttavien tuttavien 
autoja kuntoon.
Musta me ollaan ihan tavallinen perhe.»
(kotirouva, 31 v.)

Arvio on esitetty vakavasti. Osallistujat todella ajattelivat 
olevansa aivan tavallisia ihmisiä suunnattomassa toimeliai
suudessaan väritelevisoidensa, palisanterikirjahyllyjensä ja 
metsovaaran verhojen keskellä.

Kun keskiverron normisto rakentui tällaisen 'tavallisuuden’ 
varaan ja kun samalla siihen perustuva sosiaalinen kontrolli 
ulottui koko korttelin elämään, alkoi syntyä riitoja, jotka 
ilmensivät korttelin asukkaiden tosiasiallista taloudellis-so- 
siaalista jakautumista ja jotka johtivat siihen, että yhdyskun
taan muodostui aivan erityisiä tulkintoja taloudellis-sosiaalis- 
ten erojen olemassaolosta.

Ensimmäiset riidat ilmenivät maaltamuuttaneen uuden kes
kiluokan ja ns. vanhan keskiluokan — juuriltaan kaupunkilai
sen keskiluokan -  välisissä suhteissa.
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»On täällä semmonen kauppiasperhe jolla on kauppa 
tossa Erälän puolella. Ehkä niistä on vähän sillee 
niinelläkin puhuttu sillee . . .  (miettii) . . .  Ei niinkään 
parempana väkenä vaan on enemmänki ihmetelty niit
ten lastenhoitoa tai lasten heitteilläoloa . . .  Tai no . . .  
Ehkä siinä on nyt hiukan viitattu siihen että ku ne on 
olevinaan niin hienoja ku ne on niin pukeutuneita ja 
varakkaan näköisiä. Ja sitte ei kuitenkaan lapsia hoide
ta kunnolla, esim. vanhempia ei koskaan näy lasten 
kanssa tossa pihalla. Sitä nyt on siinä ihan ääneenki 
ihmetelty, ainaki joidenki kesken.»
(äitiyslomalla oleva konttoristi, 30 v.)

Tarinassa tiivistyy monia 'parempiin ihmisiin’ kohdistuvan 
vieroksunnan piirteitä. Koska he ovat varakkaamman näköi
siä ja käyttäytyvät toisella tavalla, ajatellaan, että he yrittä
vät jotenkin olla ollakseen. Tämä tuomitaan, koska hekin 
todellisuudessa ovat aivan tavallisia, kuten likaiset yksityis
kohdat heidän yksityiselämästään osoittavat.

»No Virtasethan on niin hienoja ettei sen hienompia 
ole.»

K:Miten?
V: »No kun hän (rva Virtanen — MK) puhuikin niin 
hirvittävän hienosti (matkii i-kirj äimiä korostaen 
-  MK). Ja sitku se puhu et »mun äiti sijoittaa kristalli- 
kruunuihin», tai »meillä on maatila tuolla Turun lähel
lä» tai »meidän Liisa on niin erinomainen lapsi että 
oikein».
»Tottakai se oli aivan kaikissa suhteissa erinomanen. Se 
alko kuuleman mukaan puhumaankin jo niin hirveen 
varhain . . .
»Ja sitten hänen miehensä perhekin on niin kovinkovin 
hieno. Kerran rouva Virtanen kertoi, että hänen isänsä 
on aatelisesta suvusta. Sit mä kysyin et mikä sen 
tyttönimi on. Ni se sano et enpäs sanokaan. Sitte sen
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tyttönimi oliki Koikkalainen, se ei kuulosta kovin aate
liselta, hihihihiiii. .  .»
(Nimi saatiin selville kun eräs korttelissa asuva onnis
tui saamaan selville rouva Virtasen äidin asuinpaikan 
ja sukunimen.)
(kotirouva, 27 v.)

Juuri tällaisten juttujen kautta keskiverron normisto ilmenee. 
Suhteessa vanhaan keskiluokkaan kysymys oli kuitenkin mo
lemminpuolisesta hyljeksinnästä, sillä vanha keskiluokka kat
soi 'nousukkaita’ alaspäin. Kun omanarvontuntoon yhdistyi 
tietous siitä, että pihalla kerrottiin ilkeämielisiä juttuja itsestä 
ja omasta perheestä, 'nousukkaiden’ tyrmääminen sai joskus 
todella rajuja muotoja.

»Mun mies kyl kuuluu talon hallitukseen. Ja mä kyllä 
sanosin et talon asiat menis pieleen jos se ei olis niitä 
hoitamassa . . .  Siel oli pari vuotta sitten semmonen 
isännöitsijä. Se ei osannu nimeään kirjoittaa. Ku mä 
näin sen (allekirjoituksen -  MK), ni mä kysyin mun 
mieheltä et kuka ton on oikein kirjottanu. Se on aivan 
semmonen ekaluokkalaisen nimmari, semmonen ku 
kirjotetaan että PEKKA (tekee laajaa pyörittävää lii
kettä kädellään — MK). Mä sanoin et jos siell on 
tämmösiä ni eihä ne tunne numeroita. Mu mieski 
kyllästy sitte ohjaa näitä. Ku nää on vähän semmo- 
sia . . .» (keskeyttää pieni säälinsekainen sävy äänes
sään -  MK).
(kotirouva, 27 v.)

Vanhalla keskiluokalla on kaksi toiminnallista mahdollisuut
ta. Toinen on se, että se tietoisesti eristäytyy ja suojautuu 
uuden keskiluokan tungettelevaa ja leimaavaa uteliaisuutta 
vastaan. Tähän usein yhdistyy pyrkimys säästää ja muuttaa 
pois mahdollisimman nopeasti, ts. siirtyä jollekin sellaiselle 
asuinalueelle, jolla asuu »samantasoisia ihmisiä». Toinen
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mahdollisuus on olla paksunahkainen ja käyttäytyä ikään 
kuin mikään ei suhteita vaivaisi. Tämä on mahdollista mm. 
em. kauppiaalle, jonka ammattitaitoon kuuluu kyky olla 
näennäisesti miellyttävä kenelle hyvänsä. Se että kauppias 
käyttäytyy rehvakkaan sosiaalisesti, läiskyttelee ihmisiä sel
kään ja nauraa kovalla äänellä herättää kuitenkin entistä 
enemmän pahaa verta -  »mitä tuo oikein luulee olevansa».

Skismaa esiintyi myös uuden keskiluokan suhteissa tavalli
siin työläisiin. Kun perheiden taloudellinen tilanne alkoi 
vähitellen helpottua tai kun oli asetuttu aloilleen ja huomattu, 
että tilanne oli taloudellisestikin hallinnassa, hiekkalaatikko- 
puheiden skaala alkoi laajeta:

»Jokainen kehu ittiään sen verran ku ehti. Ja samalla 
oltiin ystävää jokainen niinku jokaisen kanssa.»
K: Jokainen kehui itseään?

V:»Ainakin näin jälkeen päin ajateltuna. Sitte tuntu 
ettei kukaan viittiny sanoo että mies on insinööri ku 
jokainen huomas että vähä joka toisen mies on insinöö
ri.»
(insinöörin vaimo, kotirouva 25 v.)

Eri ihmiset kuitenkin kokivat tämänkaltaisen keskustelun eri 
tavalla. Insinöörin vaimo piti sitä jokapäiväisenä eikä kiinnit
tänyt siihen sen suurempaa huomiota, koska hän oli yhteisös
sä riittävän tavallinen. Varastomiehen vaimo, entinen talon
mies ja nykyinen kotirouva, koki tilanteen kuitenkin koko
naan toisella tavalla.

»Siinä oli sellasta että kaikki kyseltiin tarkkaan. Että 
mitä kukaki on. Kuka on käyny kouluja ja kuka ei, 
minkälaiset ammatit on (miehellä -  MK) ja semmosta 
. . . Siinä sit vähän laskettiin et kuka mihinki kuuluu ja 
kenen kans tässä nyt kaveerataan.»
K: Miten arvojärjestys näkyi?
V: »Emmätiijä . . . (miettii) . . .  Jotenki vaan annetaan
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ymmärtää se että . . . Hyvin mielellään käydään toisen 
kotona ja lasketaan et minkälainen koti kullaki on . . . 
Ja sitte pihalla se on semmosta, että siellä missä oli 
käyty, siitä pidettiin puhe perään. Et mitä sielä oli ja 
mitä e i . . . Tommosta se on, kai se on kilpailua. Sit sitä 
aina tuli jotakin . . . Joku vihjaili jotaki . . . Sitte 
ihmiset alko oleen eri paikoissa. Et hirveen vähän on 
kaikki yhdessä tossa (hiekkalaatikolla -  MK). Et sen 
huomaa oikein etku yks osa lähtee ni toinen menee.» 
(kotirouva, 32 v.)

Kun haastattelee maaltamuuttanutta uutta keskiluokkaa ja 
tiedustelee pihalla mahdollisesti vallitsevasta arvojärjestyk
sestä, saa ehdottomasti ja jyrkästi kieltävän vastauksen. 
Mitään arvojärjestystä ei ole. Jos kertoo, että monet ovat 
väittäneet päinvastaista, on tuloksena aito ihmetys.

»Miten ihmeessä joku voi väittää sellaista?!»
(kotirouva, 32 v.)

Tai sitten suututaan moisesta mustamaalauksesta,

»Lasten puheita!»
(nuoriso-ohjaaja, 30 v.)

Syrjintä tapahtuikin sellaisissa osin tahattomissa muodoissa, 
että siihen oli hyvin vaikea tarttua ja puuttua:

»Mä oon sen omalta kohdaltani huomannu et toiset 
niinku suljetaan piiristä pois. Etku mä meen niiden 
kanssa keskustelemaan ni ne ei keskustele mun kanssa. 
Käännetään selkää ja aletaan keskustella sitten jostain 
tyhjänpäiväsestä . . . Tai sitten huomataan että joku 
lapsi tekee jotain väärin ja rynnätään sinne ja heitetään 
se ihminen sillai pois . . . Oikeen vähä ärsyttää.» 
(työläisvaimo)
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Kaikkein ärsyttävintä oli juuri se, että suhteissa oli jotakin 
sellaista, joka kuitenkin kiellettiin.

»Ja sit jos menee suoraan kysymään jotakin asiaa mikä 
oli tullu esiin (kuka oli sanonut mitäkin - MK) ni sieltä 
vaan tuli 'Ehei, ei tommosta oo ikinä puhuttukaan. 
Kyllä se vaan on sieltä päin tullu.»
K: Sitä vain sai sitten kokea, ettei ollut tervetullut?
V: »Niin . .  . Sitä tuntee ittensä ihan . .  . Ettei sinne 
paljo rohkene mennä . . . Kyl mä ainaki tykkään et 
kaikki on suurin piirtein samanarvoisii ihmisiä. Mut 
mua ei nyt ainakaan kiinnosta mennä tohon pihalle. Mä 
oon saanu ihan tarpeekseni.»
(ent. talonmies, 35 v.)

Tarina on siitä kuvaava, että se kertoo, kuinka sosiaalinen 
rajanveto 'alaspäin' tapahtui: kaikessa hiljaisuudessa ja vai
vihkaa. Itsensä alempiarvoisiksi tunteneet ihmiset yksinker
taisesti masentuivat ja vetäytyivät syrjään.

Tilanteen latautuneisuus näkyi ainoastaan siinä, että maal- 
tamuuttaneen keskiluokan kotirouvista syntyi uudenlaisia 
juoruja.

». . . niistä levis sitte semmosia huhuja että ne pitää 
itseään kauniimpina ku muut naiset, hehe. Joo, ihan 
vakavissaan tällasta puhuttiin. He itse kerto et heistä 
liikkuu tämmösiä huhuja et me ollaan muka kauniim
pia.»
(kotirouva, 27 v.)

Tämä taas herätti närää: »Ois kyllä hauska tietää kuka 
tämmöisiä juttuja oikeen levittää.» Korttelin ilmapiiri alkoi 
laskea.

Kaiken kaikkiaan riidat merkitsivät, että kortteliin syntyi 
kolmiportainen statusjärjestys. En tällä tarkoita, että kortte
lissa olisi vallinnut yksimielisyys tällaisen hierarkian olemas
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saolosta saati sitten sen sisällöstä. Tarkoitan, että aiemmin 
vallinneen »kaikki samassa veneessä» tai »oikein lämmin 
toveripiiri» -ajattelun sijaan syntyi erilaisia käsityksiä talou- 
dellis-sosiaalisten erojen olemassaolosta. Eräs tämän status- 
hierarkian tunnusomainen piirre oli juuri se, että eri ihmiset 
kertoivat siitä eri tavalla, siitä riippuen, mistä asemasta he 
olivat riitoja seuranneet.

Työväestöön -  so. ruumiillista palkkatyötä tekeviin -  
kuuluvat haastateltavat jakoivat korttelin tavallisimmin diko- 
tomisesti kahteen ryhmään: »tavallisiin ihmisiin» sekä niihin 
jotka »yrittävät olla vähän parempia». Jälkimmäinen tarkoitti 
maaltamuuttanutta uutta keskiluokkaa. Jotkut erottivat kol
mannenkin ryhmän, ne, joilla oli päällepäin näkyviä perheon
gelmia, alkoholismia tai muuta sellaista.

K: Millaisia kasteja syntyi?
V: »Oli niitä ihan tavallisia ja sit on niitä vähän 
parempia . . .  Sit on semmosii, jotka ei taas oikein välitä 
mistään mitään.»
(kotirouva, 25 v.)

Myös vanha keskiluokka jakoi korttelin kahteen ryhmään: 
paremmin toimeentuleviin ihmisiin ja esim. »lihapullavä- 
keen». Edellisellä tarkoitettiin itseä, jälkimmäinen oli uutta 
keskiluokkaa tarkoittava nimitys.

»Ne on sellasii maaltamuuttaneita. Ne herää siihen 
aikaan kun lehmät lypsetään.»
(kotirouva, 27 v.)

Luonnehdinta on sikäli osuva, että se korostaa kuinka luokit
telu tapahtui pääosin elämäntyylin ja elämäntapaan liittyvin 
perustein. Nousukkailla ei ollut tyyliä.

»Ja sitku katsoo näitten vaatehankintoja, näitten mui
jien tässä . . .  Kun se kallein vaate on se pihavaate . . .
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.. . Ku mä ikkunass katselen niitä, hehe . . . Ni täytyy 
sanoo että kyl on lumppusta väkee . . .»
(kotirouva, 27 v.)

Ilkeys ja luokittelun subjektiiviset perusteet liittyivät siihen, 
että taloudellisin perustein tapahtuva luokittelu ei vanhalle 
keskiluokalle ollut mahdollista omaa ylemmyydentuntoa tyy
dyttävällä tavalla. Korttelin suurituloisimmat perheet olivat 
sellaisia vanhempia työläisperheitä, joilla ei ollut pieniä 
lapsia. Parhaiten korttelissa ansaitsi autonkuljettaja, toiseksi 
parhaiten yksinhuoltajanainen, joka teki työtä nosturikuski- 
na. Kun »lihapullaväki» ansaitsi vähintään yhtä paljon kuin 
vanha keskiluokka oli jälkimmäisen pakko korostaa tyyliin ja 
makuun liittyviä aspekteja -  sekä itsessään että toisissa.

Kaikkien näiden riitojen keskellä eli ja vaikutti uudesta 
maaltamuuttaneesta keskiluokasta muodostunut yhdyskunta, 
joka tiukasti kiisti kaikenlaisen hierarkisoitumisen. Kaikki 
olivat tavallisia ja sillä selvä, joka muuta väitti, panetteli ja 
arvosteli heitä. Sikäli tämä asenne oli ymmärrettävä, että 
kaikki korttelin muut ryhmät määrittelivät itsensä suhteessa 
uuteen keskiluokkaan ja määrittely purkautui esiin juoruilun 
ja ilkeämielisten puheiden kautta.

Kuitenkin joskus -  kun haastattelu käy hyvin luottamuksel
lisesti -  puheiden sävy muuttui. Saatettiin tehdä dikotomi- 
nen jaottelu »tavallisiin ihmisiin» ja niihin, jotka olivat »ka
teellisia».

»Eiks se kateus ole tyypillisesti suomalainen ominai
suus?»
(kotirouva, 28 v.)
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5. Riidat ja yhteisön hajoaminen

Riitoja on korttelin piirissä käyty monenlaisia. Osan riidoista 
voi katsoa kuuluvan yhdyskunnan normaaliin elämään sikäli, 
että ne eivät varsinaisesti ole merkinneet yhteisyyden hajoa
mista vaan ovat jopa saattaneet herkullisuutensa vuoksi lisätä 
sisäistä yhteenkuuluvuutta (esim. päivähoitoriidat). Osa rii
doista on liittynyt siihen, kuinka kortteli on määrittänyt oman 
sosiaalisen rakenteensa, ts. sen, kuka on mitäkin (keskiverron 
normistoon perustuvat riidat). Tällaisten riitojen lisäksi kort
teliin kuitenkin alkoi syntyä sellaisia yhteenottoja, jotka 
jyrsivät vakavasti koko yhdyskunnan olemassaolon perustei
ta. Puolentoista vuoden tuttavuuden jälkeen tällaisia riitoja 
alkoi ilmetä kaikissa perustavissa naapuruusverkostoissa. Vä
hitellen ne johtivat yhdyskunnan elämän enenevään hajoami
seen.

Miesten kokemukset naapuriavusta eivät pitemmän päälle 
olleet innostavia. Vain hyvin harvoin avustaminen -  ja 
naapurisuhteesta koituva hyöty -  oli molemminpuolista. 
Tavallisimmin tilanne oli se, että joku paikallinen asiantuntija 
(esim. autonasentaja) pyynnöstä »jeesasi kavereita», joilla oli 
ongelmia autojensa kanssa. Mutta mitä voi ekonomi tai 
pankkitoimihenkilö tehdä vastapalvelukseksi?

»Sitä ne aina kysyy et mitä he voi tehdä vastapalveluk
seksi. Mä sanon et antaa olla pojat, vielä voi tulla sekin 
aika . . .»
(autonasentaja, 32 v.)

Aluksi suoritettiinkin vastikkeettomia naapurinpalveluksia, 
koska tietoisuus naapurin kiitollisuudenvelasta lisäsi turvalli
suuden tuntua elämiseen. Kuitenkin kun perheet alkoivat 
päästä jaloilleen -  taloudellisesti ja muutenkin -  alkoi 
tällainen 'kaiken varalta’ auttaminen tuntua yhä enemmän 
turhalta ja epäoikeudenmukaiselta.

7 Lähiö
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»Aina sä oot sielä toisia auttamassa eikä ne mitään tee
sun eteen.»
(autonasentajan vaimo)

Se että miesten välisen yhteisyyden työnjaollinen perusta oli 
heikko ilmeni myös sitä kautta, että talkoot eivät tahtoneet 
onnistua. Jo ensimmäinen yritys kunnollisten perinteisten 
talkoiden järjestämiseen toi pettymyksen.

Pihan istutukset havaittiin kitukasvuisiksi ja kun kaiken 
maailman ihmiset tallasivat pihaa pitkin ja poikin, istutukset 
eivät oikein tahtoneet vihertyäkään. Päätettiin rakentaa ma
tala verkkoaita istutusten ympärille. Tarvikkeet ja työvoima 
hankittiin kuin maalaistalkoissa ikään. Jollain oli suhteita 
jonnekin mistä sai verkkoa edullisesti, ekonomi mittasi mat
koja, asentajat panivat aitaa kasaan ja insinööri koordinoi. 
Naiset keittivät kahvit ja leipoivat pullaa. Osallistumispro
sentti jäi kuitenkin alhaiseksi. Alussa miehiä oli kymmenkun
ta, mutta kun työ kesti enemmän kuin yhden illan, oli lopulta 
tilanne se, että viisi miestä askaroitsi pimeässä syysillassa 
aitaa 80 kotitalouden asuttamalle pihalle. Tunnelma alkoi 
olla katkera. Hehän tekivät yksin sellaista työtä, josta kuiten
kin kaikki hyötyivät, myös ne, jotka parhaillaan istuivat 
lämpimässä olohuoneessa katsomassa televisiota. Urakka kyl
lä tehtiin loppuun, mutta samalla päätettiin, että toista kertaa 
ei samaan ruveta. Työt teetetään ulkopuolisella vaikka sitten 
yhtiövastiketta nostamalla. Se olisi joka tapauksessa tasapuo
lista.

Kulttuurisen murroksen kannalta tässä on tärkeätä se, että 
siinä -  kokemuksen kautta -  siirryttiin luontaisesta rahata
louteen. Se että keskinäinen auttaminen oli korttelissa alun 
perinkin luonteeltaan symbolista ja henkistä, so. se että 
naapuriavulla ei ollut sitovia työnjaollisia tai tuotannollisia 
perusteita, merkitsi, että naapuruusyhteisö oli ratkaisevalla 
tavalla heikompi kuin maaseudulla. Talonpoikaisessa kyläyh
teisössä naapureiden merkitys on ainakin aiemmin ollut 
tärkeä, koska heitä on tarvittu työssä ja elannon hankkimises
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sa. Tällaisessa maalaisyhteisössä ei kellään ole juuri varaa 
jäädä pois esim. talkoista: tarvitseminen ja keskinäinen riip
puvuus on molemminpuolista ja liittyy itse kullakin elinvält- 
tämättömyyksien hankkimiseen. Kun kaupunkikorttelissa 
naapuruudella ei ole vastaavia tuotannollisia perustoja, naa
pureiden väliset suhteet särkyvät helpommin. Korttelissa on 
mahdollista jättäytyä naapuriavun ulkopuolelle. Osallistujil
la taas ei ole muuta mahdollisuutta rangaista poisjääviä kuin 
paheksunta ja luja sanominen. Ja tämä taas tahtoo katkaista 
naapuruussuhteet lopullisesti.

»Täällähä voi haistattaa vittuu kenelle vaa ku ei tarvi 
olla riippuvainen. Esim. tässä Niittytiellä, nytku ei oo 
muutenkaan oikein hyviä suhteita . . .
Emmä sitä tee, mut periaatteess mä voisin tossa hais
tattaa vittuu kenelle tahansa. Ja panna suhteet poikki. 
Koska mä oon täällä omassa kolossani ja mä saan tuolta 
kaupasta mitä haluun eikä kukaan voi siihen vaikuttaa 
ja mulla on oma yksityisyys täälä seinien sisällä.
Ei se elämä siitä oikeestaan kapene mihinkään vaikka 
mä katkasen suhteet kaikkiin. Mä voin elää niin perke
leen eristyneesti . . .»

Tällä tavalla tilitti tunnelmia maaltamuuttanut opistoinsinöö
ri (33 v.) sen jälkeen kun yhteishenki oli alkanut rapautua. 
Lausunto on äärimmäinen, mutta henki yleinen.

Samanlaista kehitystä tapahtui myös naisväen keskuudes
sa. Kun perheet alkoivat ’päästä jaloilleen’, tavallisuuden 
standardi alkoi nousta -  oli oltava yhä paremmin toimeentu
leva ja elämässään yhä ylemmäs edistyvä jotta olisi ollut 
tavallinen. Samalla perheet alkoivat eriytyä ja erilaistua 
taloudellis-sosiaalisen asemansa mukaan, koska perheiden 
päät menestyivät urallaan eri vauhdilla.

Ensimmäiseksi tilanne ilmeni parkkipaikalla ja hiekkalaati
kolla. Huippu oli se, kun eräs jatkuvasti matkatöissä ansain
nut opistoinsinööri toi Länsi-Saksasta parkkipaikkaa komista
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maan Mercedes-Benz 280 SEL -merkkisen, oliivinvihreän ja 
kattoikkunalla varustetun henkilöauton. Samalla hän toi tu
liaisiksi naapurilleen -  jossa vaimo on pääkaupunkilaisen 
osastopäällikön tytär -  useiden tuhansien markkojen arvoiset 
stereot. Aiemmin oli perheiden välillä ollut puhetta siitä, 
kuinka naapurin rouvan helsinkiläiskoululla oli aina jouluisin 
kerätty vanhoja vaatteita, joita oli sitten jaeltu kyseisen 
opistoinsinöörin kotiseudulla.

Hiekkalaatikolla ja päiväkahveilla ilmapiiri ja puheet alkoi
vat saada yhä voimakkaammin keskinäiseen kilpailuun liitty
viä sävyjä:

»Sitä on aika paljo sellasta kateutta, että jos joku 
menestyy . . .  Jormalla oli setänsä Wartburg hetken 
tossa lainassa. Sill on ollu Saab niin monet vuodet, et se 
on oikein saabisti. Mutku sill oliki yhtäkkiä Wartburg 
tossa parkkipaikalla.
Ni sitku mä menin ulos muutaman viikon jälkeen (oli 
ollut tilapäistöissä -  MK), yhtenä viikonloppuna tohon 
pihalle ni monet tuli kysymään et onks Jorma vaihtanu 
autoo.
Mä vaan sanoin et joo-o, on se vaihtanu. Enkä oikeen 
puhunu mitään. Ne aatteli vissiin et onpa elintaso 
menny alaspäin ku on wartburiin vaihdettu.
Mut sit se vaihto ihan pian sen jälkeen toiseen Saabiin. 
Kukaan ei tullu kysymään multa mitään. Mutku oli 
vvartburi ni kaikki tuli kysymään et onks se vaihtanut 
. . .  Vaik se oli isompi Saabi . . .»
(lastenhoitaja, 27 v.)

Tai

»Kerran mulle on tultu sanomaan . . . Kun me ostettiin 
vanha auto joka tietysti oli meille uus (käytetty Volvo 
343) . . .  Joku nainen kysy suoraan tossa pihalla et mitä 
me maksettiin siitä. Mä en nyt varmaan siilon ees
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tienny mitä se makso vaikka se oli just ostettu ku Pertti 
oli sen ostanu.
Ni sit tää X sano sille toiselle rouvalle et kyl tommonen 
auto niin paljo maksaa että ei teillä oo ainakaan ikinä 
siihen varaa . . .
Siilo mä ajattelin et olikohan hän katkera tai kateelli
nen . . . Mä olin ittekki ihan yllättyny . . .»
(kotirouva, 29 v.)

Tai

». . . sit se Z sano, et
’Ei ne eniten täällä rahaa tee jotka eniten persettään 
keikuttaa’».
(kotirouva, 25.)

Autojen lisäksi alettiin entistä avoimemmin kiinnittää huo
miota huonekaluihin ja sisustamiseen.

Rouva Y:n kutsut
Rouva Y on kovaääninen karjalaisrouva. Kova kehu
maan itseään ja perhettään. Taloudellisesti perheellä 
kuulemma meni hyvin, miehellä oli opistotasoinen tek
nillinen koulutus ja työtä riitti. Mies ei anna anoa 
asumistukea.
Rouva Y päätti pitää kutsut sen kunniaksi, että he 
olivat juuri hankkineet uuden olohuoneen kalustuksen. 
Rouvien keskuudessa keskusteltiin kutsuista ja päädyt
tiin seuraavaan ratkaisuun: järjestetään nyyttikestit 
niin että vieraat tuovat ruuat.
Koittaa juhlapäivä. Tulemme* hieman myöhässä koska 
olen ollut töissä. Pahin ruuhka on jo ohi. Rouva Y 
näyttää hieman läkähtyneeltä. Syödään kakkua ja ke
hutaan huoneistoa. Huoneisto on kuitenkin aika vaati

*asukas, kertoja
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mattomasti kalustettu, olohuoneessa muutamia pai
mentolaismattoja, sohva, kaksi nojatuolia ja mäntyinen 
tai koivuinen sohvapöytä. Panen tämän kaiken tyyty
väisyydellä ja hämmästellen merkille. Rouva Y:n pu
heista olen saanut toisenlaisen kuvan.
Pihan jälkipuinnit -  laajat ja laveat -  koskevat mel
kein pelkästään rouva Y:n kodin sisustusta.
Rouva A: Kyllä minä Y:n puheiden perusteella melkein 
odotin että vähintään plyyssisohvat siellä on. Meinasin 
ihan kaatua selälleni ovella kun näin heidän kalustuk
sensa.
Rouva B: Minä ajattelin, että minkä takia ne eivät osta 
kunnollisia kaluja kun kerta ostavat.

Kutsujen jälkeen rouva Y:tä kiitettiin viimeisestä ja elämä 
jatkui kuin ennenkin. Pian pihalla kuitenkin tiedettiin jo 
monia uusia asioita rouva Y:stä. Rouva Y ei olekaan ammat
titaitoinen so. koulutettu ja pätevä lastenhoitaja, niin kuin 
hän on antanut ymmärtää. Sen sijaan tiedettiin, että hän on 
ollut ennen naimisiin menoaan kotiapulaisena opettajaper- 
heessä. Sen lisäksi tiedettiin kertoa, että rouva Y:llä on kovia 
vaikeuksia painonsa kanssa, että »se on laihduttanut ainakin 
20 kiloa parissa vuodessa», mutta että nyt ovat laihdutuskuu
rit repsahtamassa. Lopulta osattiin arvostella sitäkin, että

»ku se aina kehuu nii kovasti lastaan vaikka se on niin 
huonosti kehittyny.»

Niin kuin eräs haastateltava minulle totesi:

»et se on oikein tämmöstä, halpamaista . . .  mutku se on 
niin ärsyttävä.»

Vähitellen rouva Y alkoi viettää yhä vähemmän aikaa pihalla 
ja yhä enemmän aikaa sellaisen naapurinrouvan kanssa, joka 
oli myös sitä mieltä, että
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»täällä asuu niin paljo semmosta kateellista väkeä».

Myös taloudellis-sosiaalisella 'alarajalla’ tapahtui samansisäl
töistä kehitystä. Jotkut jäivät yhä yksinäisemmiksi ja katsoi
vat, että ongelma liittyi jotenkin taloudelliseen menestymi
seen ja /ta i sitä koskeviin asenteisiin.

Rouvien A ja  B riita
Rouva A: »Mää oon siitä erikoinen et mä en oo koskaan 
viittiny ostella vaatteita itselleni enkä välitä vaatteista. 
Kai mä oon niitä köyhiä maalaislapsia, mä oon neljän 
sisaruksen katraasta jolla ei ollu varaa kilpailla vaatteil
la, et en oo ikinä oppinu kilpailemaan.
Nyt täälä puhutaan ( . . . )  siitä, onko kuka käyny kampaa
jalla ja mikä on sen mekon mitta tänä kesänä ja kuka on 
ostanu minkälaisen takin ja mikä on muotia. Kai se on 
sitä että ihmisillä on vähän enemmän rahaa ostaa niitä 
tavaroita ja tollai näyttää.
Minusta tuntuu että tää viimeinen (tuttavuus -  MK), 
tää rouva jonka kanssa mä olin, se kaatu ihan siihen, 
että mulla ei ollu näyttää sille uusia vaatteita ja uusia 
kenkiä. Se rouva kyllä osti jatkuvasti kenkii ja vaattei
ta. Ja sit mun ois pitäny sovittaa toisen vaatteita . . .  
Musta tuntu et se kaatu ihan siihen, se tuttavuus.»

Aikaisemmin rouva A:lla oli ollut peräti kolme ystä
vää, mutta yksi muutti pois (takaisin Jyväskylään kun 
mies sai sieltä hyvän toimen), toinen kyllästyi piharii- 
toihin ja onnistui saamaan töitä ja kolmas hylkäsi 
tavalla jota edellä kuvattiin.

»Me ollaan miehenki kanssa juteltu siitä tossa. Et 
oonko mä loukannu jotenki vai mitä. Mutta mitään ei 
semmosta oo. Se vaan otti ja katkes . . .  Ja epäilen itte 
sitä, ettäku niittenki elintaso on noussut, ne on hom- 
mannu huonekalut asuntoon, taulut seinälle ja pesuko
neet. Ja nyt juur he sanoi et on ostanu auton . . .»

Rouva A:n mukaan rouva B:n lapsi potki hänen
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lastaan (pikku a:ta). Tämä toistui. Lopulta pikku b 
tökki kepillä pikku a:ta päähän niin että tämä tuli 
itkien kotiin. Rouva A:n mukaan rouva B:n lapsi on 
»epänormaalin aggressiivinen» ja hän meni hiekkalaati
kolle sanomaan tämän rouva B:lle. Toisten lapsia ei saa 
arvostella ääneen ja julkisesti ja rouva B suuttui. Hän 
yhdessä ystäviensä kanssa oli sitä mieltä, että pikku b 
on raisu niin kuin pikkupojat tapaavat olla ja hiekkalaa
tikon ainut ongelma on se, että siellä istuu joitakin 
kateellisia ihmisiä.

»Emmätiijä kateellisia mutta kyllä niitä ainaki har
mittaa seku ne näkee et meillä menee hyvin ja et meillä 
on kivaa yhdessä . . .»

Seuraavan kerran kun pikku b potki pikku a:ta 
hiekkalaatikolla, rouva A huusi rouva B:lle että jos 
tämä ei pidä lastaan kurissa niin hän potkii takaisin. 
Tämä leimasi rouva A:n lopullisesti. Rouvat lakkasivat 
tervehtimästä ja rouva B päätyi ystäväpiireineen sii
hen, että rouvassa A on jotain psyykkistä vikaa.

»Esim. pyhänäkin tossa meitä oli vaikka kuinka mon
ta naista tossa, siinä juteltiin ja naurettiin ni sit tää 
kyseinen henkilö kävelee siitä ku kujan läpi. Eikä 
yhdellekään sanonu terve. Ja kyl sitä niiku sillee et 
vähän jokainen katto toisiaan et siinä se nyt menee . . .  
Muttei kukaan sen enempää kommentoinu sitten . . . 
Niinku katse ja ilme kerto jo kaiken.»

Tämän jälkeen rouva A:n tilanne oli täysin kestämä
tön.

»Mä voisin lähteä täältä millon vaan. Jos joku näyt- 
täis paikan ni mä voisin samana päivänä pakata tavarat 
ja lähteä kävelemään. Mä en jäis ketään ikävöimään. 
Eikä mun lapsetkaa, koska niillä ei oo enää leikkikave- 
reita . . .»

Tapaus on siitä opettava, että se osoittaa, mitä tapahtuu jos 
joku alkaa avoimesti kapinoida yksinäisyyttä vastaan lähtien
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siitä näkemyksestä, että pihalla käydään jonkinlaista sosiaa
lista peliä, jossa hänet on kyseenalaisin perustein hylätty. 
Kapina merkitsee tavalla tai toisella sitä, että rikkoo tämän 
sosiaalisen pelin normeja vastaan ja saa osakseen yhteisön 
jäsenten yksimielisen tuomion ja leimauksen.

Kahden vuoden kuluttua muutosta pihan ilmapiiri oli laske
nut todella tuntuvasti. Jos alussa puhuttiin »lämpimästä 
toveripiiristä» niin kahden vuoden perästä tämä ei olisi ollut 
edes hyvä pila. Kun pihalla oli yhtä aikaa käynnissä kaik
kiaan kolmenlaisia riitoja -  päivähoitoriitoja, 'poikkeavien’ 
ja tavallisten välisiä riitoja ja 'tavallisten’ keskinäisiä riitoja -  
alkoi pihalla istuessa itse kullakin olla hiukan varuillaan oleva 
olo: oli oltava selvillä siitä, kuka on kuka, mitä kukakin on, 
kuka on mistä riidoissa kenen kanssa ja kenelle saa sanoa ja 
mitä ja kenelle taas ei. Ongelma tiivistyi kysymykseksi lasten 
valvonnasta. Lapset kun tapasivat lainailla leluja toisiltaan 
vanhempien välisiä jännitteitä ymmärtämättä ja nyt, kaik
kien näiden riitojen jälkeen, lelujen lainailua alettiin sanktioi
da äitien toimesta. Jotkut lapset saivat lainata joidenkin 
lasten leluja, mutta jotkut taas eivät saaneet.

»Yhen lapsen lelut oli ulkona ja se tyttö oli itte sisällä 
syömässä. Se ei ollu meijän laps joka meni leikkii niillä 
mut sen toisen äiti tuli ja otti tavarat pois . . .  Vei 
sisälle. . . . Kyl se laps vähä ihmetteli et miks se laps ei 
saanu leikkii niillä. Aluks ku puhuttii et oli nii hyvä 
yhteishenki et ois lapsiaki katottu porukalla . . .  Mut 
ny t . . .  Jos on välit huonot ni se on vielä ihan pahempaa 
ku se ettei ois kehenkään tutustunukkaa . . .» 
(kotirouva, 25 v.)

Lopulta kortteliyhteisön hajoamistendenssi näkyi yhteisissä 
iltamissa, joita yhä — lähinnä perinteiden voimasta -  järjes
tettiin.

»Sama on taloyhtiön kanssa. Tässä oli aika pirteä
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taloyhtiö. Oli kaikennäköisiä tempauksia. Mut nyt se 
on tosiaan jähmettymässä. Vappujuhlaa tehdään van
hasta perinteestä, mut ei siinä oo enää semmosta 
vastaanottoa ja meininkiä enää . . .  Henki pikkuhiljaa 
kuolee . . .  Se on semmonen jäykkyys . . .  jonka aistii 
vaan. . .  Sen tuntee että karvat alkaa olla pystyssä.» 
(teknikko, 35 v.)

Ilmapiirin laskun lisäksi iltamien onnistumista vaikeutti se, 
että yhdet ja samat aktivistit olivat jo vetäneet tätä toimintaa 
yli kahden vuoden ajan ja alkoivat väsyä, semminkin kun 
ylenmääräinen palkaton työ naapurisuhteiden edestä ei näyt
tänyt kantavan kunnon hedelmää vaan väki vain yltyi tappe
lemaan. Kun aktivistit alkoivat väsyä, heidänkin keskuuteen
sa alkoi syntyä riitoja siitä, kuka on tehnyt kuinka paljon 
mitäkin ja kuka on kulloinkin työvuorossa.

Nämä olivat teknisiä syitä. Niiden lisäksi oli myös syvempiä 
ja vaikeampia pulmia. Perusongelma oli yhteisyyden sisällös
sä:

K: »Miksi toiminta on ollut lopahtamaan päin?»
V: »Kai me nyt sitte ollaan tutustuttu.»
(nuoriso-ohjaaja, 32 v.)

6. Korttelin nousu ja tuho

Niittytie 8:ssa syntynyt naapurusto siis rapautui ja hajosi 
vilkkaan ja lämpimän alun jälkeen. Se että yhdyskunta 
hajosi, ei tarkoita sitä, että kaikki naapuruusverkostot olisivat 
lakanneet toimimasta. Osa asukkaista, so. parhaiten elämäs
sään menestyvä osa maaltamuuttanutta uutta keskiluokkaa 
yhä seurusteli keskenään -  jopa entistäkin tiiviimmin -  
kaikkien näiden riitojen keskellä. Yhdyskunnan hajoaminen 
tarkoittaa tässä sitä, että kortteli lakkasi olemasta naapuruu
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teen perustuva sosiaalisten verkostojen kokonaisuus. Ne ver
kostot, jotka jäivät jäljelle, eivät ensisijaisesti perustuneet 
naapuruuteen vaan ammatilliseen, taloudelliseen ja harras- 
tusperäiseen samanlaisuuteen.

Yhdyskunnan rapautuminen ja hajoaminen on sikäli tärkeä, 
että se heijastaa aivan yhtä perustavia rakenteellisia tekijöitä 
kuin sen syntyminenkin. Itse asiassa yhdyskunnan kehitys 
voidaan tiivistää kolmeen vaiheeseen, jotka osoittavat, kuinka 
naapuruussuhteita koskeva kulttuurinen murros eteni vaiheit
tain ja päätyi tilanteeseen, jossa kortteli enenevästi sulautui 
sitä ympäröivään suurkaupunkikulttuuriin:

(1) Nuoret maaltamuuttaneet ihmiset havaitsivat joutu
neensa asumalähiössä vaikeaan elämäntilanteeseen ja päätyi
vät omaksumiensa perinteiden mukaisesti siihen, että he 
liittoutuvat yhteen paremmin selvitäkseen.

(2) Syntyi yhdyskunta, jossa osa väestöä rakensi maalais
ten perinteiden mukaisesti naapuruuteen perustuvia verkosto
ja samalla kun kaupungista kotoisin oleva väki pysyi näistä 
riennoista poissa ja vaali omia perhekeskeisiä verkostojaan. 
Osakulttuurikohtaiset verkostot olivat suhteellisen erillään ja 
suljettuja toisiltaan, mutta kun maaltamuuttajat alkoivat 
naapuruusverkostojensa kautta valvoa koko korttelin elämää, 
myös korttelin muut ryhmät joutuivat määrittelemään itsensä 
suhteessa maaltamuuttajiin ja kortteli stratifioitui.

(3) Lopulta maaltamuuttaneiden ihmisten elämäntilanne 
helpottui, sosiaalinen nousu kiihtyi ja väki eriytyi, mistä 
seurasi se, että myös maaltamuuttajat alkoivat rakentaa 
kukin itselleen sopivia perhekeskeisiä ja sosiaalisia verkostoja 
samalla kun korttelin sisäiset, pelkkään naapuruuteen perus
tuneet verkostot alkoivat hajota. Hajoamista helpotti se, että 
naapuruussuhteita vaalivilla kulttuurisilla perinteillä ei ollut 
minkäänlaisia työnjaollisia perustoja uudessa lähiöympäris
tössä. Kyse oli alun perinkin kulttuurisesta muodosta ilman 
taloudellista perustaa, mutta kun taloudellinen kehitys eriytti 
perheitä, se mursi vanhat kulttuuriset toimintamuodot.

Siinä määrin kuin tämä tulkinta pitää paikkansa, korttelin 
'nousu ja tuho’ on yksinkertaisesti prosessi, jossa sosiaaliseen
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nousuun tähtäävät maaltamuuttajat kaupungistuvat sosiaalis
ten verkostojensa osalta. Naapuruusaktivismi oli -  jälkikä
teen tarkasteltuna -  ylimenovaihe, joka helpotti uuden keski
luokan taloudellis-sosiaalista nousua ja elämäntapojen kau
pungistumista.

On perusteita olettaa, että tällaisten teoreettisten yleistys
ten pätevyys ei rajoitu vain Niittytie 8:aan. Havaitut sään
nönmukaisuudet perustuvat niihin korttelin ominaispiirtei
siin, jotka ovat lähiön puitteissa yleisiä: vaikeisiin elinolosuh
teisiin ja maalaisen, nuoren väestön ominaispiirteisiin. Ylei
syyttä arvioitaessa joku voisi huomauttaa, että kyse on arava- 
korttelista. Onkin luultavaa, että osuuskunnallisten vuokrata
lojen ja kaupungin vuokratalojen sosiaalinen elämä todennä
köisesti poikkeaa edellisestä. Kuitenkin osuuskunnallisista 
vuokrataloista keräämäni aineistot kertovat, että myös siellä 
on ilmennyt samansisältöisiä kehityskaaria.

K: Millaista oli heti muuttamisen jälkeen?
V: »Palvelujahan ei ollu siis ollenkaan. Ja pitää sanoa, 
että sään puolesta tää 72 syksy oli hirvittävä. Vettä tuli 
nii kaatamalla. Täälä ei ollu pihoja laitettu, ei millään 
tavalla. Yks mukavuus siinä oli ku oli tämmöstä. Siilon 
oli ihmisten keskinäisiä kontakteja, vaikka siis justiin 
oltiin muutettu. Ne oli läheisemmät. Sitä mä oon 
monta kertaa miettiny jälkeenpäin. Tossa oli semmonen 
Hakan parakki. Sielä oli tilaisuuksia ja muita tämmö- 
siä, ja oli paljon väkeä. Se oli nii ihmeellinen ilmiö, että 
viikonloppusin saatto monta kertaa esim. lauantaina tai 
ku oli pyhä, tohon pihalle miesporukka kerääntyä 
johonkin istuskelemaan, kiville turisemaan ja juttele
maan. Mä en sitä ittekään käsitä, se oli nii ihmeellistä 
siihen aikaan. Meillä oli jopa lenkkiporukoita, jotka 
joka pyhäaamu saatto lähteä yhdessä lenkille. Jopa 
15-20 miestä kerralla. Me kierreltiin täälä ympäristöä 
ja muuta.»
(alueella kahdeksan vuotta asunut 
rotaatiopainaja, 45 v.)
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Ainoa tärkeä ero arava-korttelissa tapahtuneeseen kehityk
seen verrattuna liittyi siihen, kuinka yhdyskunnan rapautumi
nen tapahtui. Vuokrakorttelissa keskinäinen närä ei niinkään 
liittynyt keskinäiseen kilpailuun vaan puoluepolitiikkaan.

»Ku kylä alko vakiintuu, ni sen jälkeen toiminta alko 
tyrehtyä. Alko tulemaan erilaisia järjestöjä ja ne sai 
toimintansa käyntiin . . .  Kaverit jotka ei näihin kuulu, 
ne erkani toiminnasta . . .  Tapahtu semmonen repeä
mä.»
(em. henkilö)

Lopulta yhdyskunnan hajoaminen liittyi väen lisääntyvään 
vaihtuvuuteen. Uusien asukkaiden on vaikea päästä sisälle 
vanhojen verkostoihin. Tilanne vakiintuu perhekeskeiseksi 
jossa kortteliyhteisyyttä ei juurikaan ole:

»Minäpä kerron yhden tarinan. Tästä muutti vuonna 76 
yks perhe pois. Toinen tuli tilalle. No toimessa ku 
kuletaan ja ristiin ku mennään ni vastakkain ei satuta. 
Mutta viime lauantaina satuttiin. Minun entinen työto
verini on asunu tässä talossa jo kaks vuotta. Minun 
tietämättäni!

Me törmättiin vastakkain tuola kentällä. Minä olin 
kovasti hämmästynyt ja kysyin että mistäpä sinä. Hän 
sano että hän on kaks vuotta jo asunu.»
»Kyllä sitä haikeudella muistelee entisiä aikoja. Minä 
olen sitä joskus tuola saunan jälkeen miettiny, että 
mistä moinen (yhteishenki - MK) saatto johtua. Mulle 
on tullu mieleen sota-aika. Siilohan tuli aina pakkoti
lanne että jouduttiin pommisuojaan. Siellä ei katsottu 
että istuko insinöörin rouva vaiko rapparin rouva vie
rekkäin ku molemmilla oli ongelma sama. Näillä pio
neereilla jotka muuttaa tämmösiin lähiöihin on juuri 
sama tilanne.»
(em. henkilö)
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Aravakortteleissa ei yhdyskunta kuitenkaan hajoa täydelli
sesti. Hiekkalaatikkoyhteisön jäsenet vaihtuvat, mutta yhtei
sö pysyy, koska aina on joitakin, joilla on pieniä lapsia ja jotka 
tarvitsevat toistensa seuraa. Lisäksi yhteinen omistaminen 
yhdistää. Siivoustalkoot joissa väki yhteisvoimin pitää huolta 
osakkeidensa kunnosta ja arvosta ovat hyvin yleisiä myös 
vanhemmissa kortteleissa. Tämä liittyy paitsi yhteiseen omis
tamiseen myös yhteiseen vapaa-ajanviettoa koskevaan ongel
maan. Siivoustalkoissa tärkeintä ei ole työ ja työn kautta 
tuotetut tulokset. Harjaaminen on ensisijaisesti symbolista 
yhteisyyttä, joka edeltää yhteistä hauskanpitoa ja humalaa 
talkoosaunassa.

»Kyllä se on ensisijaisesti sosiaalinen tapahtuma . . .  
Kerran väki meinas nousta kapinaan ku joku oli unoh- 
tanu varata saunan. Meillä taloyhtiö ostaa aina muuta
man kopan kaljaa. Tää on semmonen vetonaula etku 
työntekijät ainoastaan saa juoda, ne saavuttaa semmo- 
sen suhteellisen edun mitä muilla ei ole. Saa sitten vielä 
seuraa ja hyvässä seurassa otettu känni on aina parempi 
ku yksinäinen. Viimeinen kori säästetään usein sau
naan. Saunasta mennään kerhohuoneeseen ja siellä 
tuleekin jo usein korttiporukka. Joskus tulee pienet 
nahinatki siinä . .  .
Kaikki suomalaiskansallisen humalan muodot tulee 
esille. Ne esim. pelas sököö viime kerralla pikkujoulus
sa. Siinä oli yhden kerran tonnin potti. Oli viisikymppi
set pöydässä. Siinä meni joululahjarahat joltain per
heeltä.»
(opettaja, 32 v.)

Siivoustalkoot korvaavat puuttuvia vapaa-ajan palveluita, ne 
ovat »grogi murheeseen» (opintoinsinööri, 35 v.).



IV Maalaisväestö ja elämäntapojen 
muutos

Murroskulttuurin synty ja eriytyminen

Seuraavissa luvuissa (IV -V I) tutkitaan, kuinka erilaisista 
kulttuurisista lähtökohdista kotoisin olevat palkkatyöläisper- 
heet sopeutuvat asumalähiön tarjoamiin elinolosuhteisiin. 
Perhekohtainen analyysi rakentuu kahdella tavalla korttelia 
koskevan erittelyn perustalle.

Tutkimusyksiköksi on valittu perhe, koska korttelin analyy
si osoitti että yhdyskunta on hyvin heikko ja että perheitä 
yhdistävät sosiaaliset verkostot ovat hauraita ja helposti 
särkyviä. Se että yksiköksi valitaan perhe ei merkitse sitä, 
että sosiaaliset verkostot jätettäisiin huomiotta vaan sitä, että 
niitä tarkastellaan perheiden elämäntapojen näkökulmasta.

Toiseksi korttelia koskeva analyysi osoitti, että asuinalueel
la elää hyvin erilaisia osakulttuureita. Tämän vuoksi perheitä 
on jäsennetty elämäntapatyypeiksi. Tyypittely perustuu per
heiden kulttuurisille juurille. Perheet jaotellaan niiden kult
tuurisen alkuperän mukaan maalaisperheisiin (luku IV), työ
läisperheisiin (luku V) sekä keskiluokkaisiin perheisiin (luku 
VI). Jako on karkea eikä se kata kaikkia esiintyviä osakult
tuureita tai elämäntapoja — mm. ns. sivistyneistö (eli akatee
misesti koulutettu osa väestöä) jää analyysin ulkopuolelle. 
Käsitykseni on kuitenkin se, että tyypit kattavat tärkeimmät 
asuinalueella vaikuttavat ryhmät.

Perhekohtaisia analyysejä yhdistää niiden yhteinen teema: 
kysymys siitä, kuinka palkkatyön ja asumalähiön tarjoamat 
elinolosuhteet välittyvät kulttuuristen arvojärjestelmien oh
jaamien elämäntapojen muutokseen. Tämän vuoksi kaikki 
tutkitut perheet on vakioitu kaikkien muiden tärkeiden talou-



1 1 2

dellis-sosiaalisten tekijöiden paitsi kulttuurisen alkuperän 
mukaan. Perheet on rajattu tuotannollisen aseman, elämän
vaiheen ja perherakenteen osalta niin, että on haastateltu vain 
palkkatyöläisperheitä, joissa kummatkin puolisot ovat 25-35 
vuoden ikäisiä (eli kuuluvat ns. suuriin ikäluokkiin) ja joissa 
on yksi tai kaksi alle neljävuotiasta lasta.

Perhekohtaisten analyysien rakenne heijastaa tässä tutki
muksessa toisaalla (Liite 1) esitettyä käsitystä siitä, kuinka 
ns. välittymisen ongelmaa on empiirisesti mahdollista tutkia. 
Elämäntapoja ja niiden julkisivuja koskevan lyhyen esittelyn 
(osa 1) jälkeen elämäntavan syntyä selitetään ensin kulttuu
risten juurien näkökulmasta (osa 2) ja tämän jälkeen palkka
työn näkökulmasta (osa 3). Näiden kahtalaisten lähtökohtien 
perustalta selitetään elämäntavan sisäisiä ristiriitoja (osa 4), 
joiden ymmärretään tuottavan elämäntapojen muutosta (osa 
5). Pienin muutoksin tämä sama rakenne toistuu kaikissa 
osakulttuurikohtaisissa analyyseissä.

1. Elämäntavan julkisivu

»Täälähän tunnetaan tämmöset tutkimukset. Mä sitte 
naapurilleki tossa naureskelin et sieltä tulee taas yks 
haastattelija käymään. Se sano se kaveri et kai sinä nyt 
sitten osaat puhua hänelle oikein. Etku negatiiviset 
jutut voi laskea neliön hintaa. Tää on hyvä esimerkki 
siitä, millasia haastateltavia sä voit saada täältä hyvin 
käsiis. Et ei niinku passaa tunteilla reagoida tai puhua 
spontaanisti vaan täytyy olla tietty tämmönen maski 
päällä koska neliönhinta on säilytettävä . . .
Tääki kaveri puhuu vaa ettäku ne tuli tänne vaan 
vähäks aikaa. Että heillä on muutama vuosi aikaa 
säästää.»
(teknikko, 32 v.)

7
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Lausunto on tärkeä monelta kannalta mutta ennen muuta sen 
vuoksi, että se kertoo, kuinka tietoisesti ja tarkoituksellisesti 
ns. onnellisuusmuuri1 haastatteluita varten pystytetään.

Vaikka pyrkimys oman yksityiselämän suojelemiseen on 
aivan luonnollinen, ymmärrettävä ja jopa välttämätön, se 
joka tapauksessa tuottaa vaikeuksia sellaiselle tutkimukselle, 
jossa haastattelun keinoin yritetään selvittää, miten ihmiset 
elävät ja millaiset ongelmat heidän elämäänsä mahdollisesti 
varjostavat. Haastatteluissa on vaikea päästä puheisiin pin
nallisuuksia ja arkipäiväisyyksiä syvemmistä asioista. Niin 
kauan kuin haastattelija on vieras, häntä vierastetaan ja 
hänelle esitetään vain se mitä halutaan2 eli onnellisuusmuurin 
julkisivu

Korpiset
Lauri, 32 v., teknikko, kotoisin Keski-Suomesta.
Liisa, 27 v., kodinhoitaja/kotirouva, kotoisin naapurikylästä. 
Tomi, 4 v.
Timo, 2 v.

Muuttaneet Niittytielle heti korttelin valmistuessa 
vuonna 1977 ja suunnittelevat nyt muuttoa pois.

»Ku tuo mies ei ole nyt paikalla», ääni on vaimea ja 
epäilevä.

»En mä usko että sillä olisi mitään sitä (haastattelua 
-  MK) vastaan, mut ta . . .
»Että jos soittasit uudestaan siinä kaheksan maissa . . .  
Ku se siilon vois jo olla kotona.»

Miehen ääni on tuohtunut.
»Näitä haastatteluja ku tässä on ollu kaikenlaisii eikä 
niistä kukaan mitään kostu . . .  Täys susiha tää alue on. 
Siitähä oli yks tilaisuuski täällä ja oli asiantuntijat 
paikalla sanomassa ettei tälle mitään enää voi. Ja 
kenelles tällasesta tutkimuksesta se hyöty oikeen me
nee?»

8 Lähiö
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Haastatteluun kuitenkin suostuttiin, kun kerroin sen 
tavoitteista ja menetelmistä.

Asunto on 84 m2 ylimmässä neljännessä kerroksessa. 
Huoneisto on läpi talon ja valoisa. Eteisen käytävällä on 
kaksi räsymattoa rinnan. Timo (2 v.) oli piirrellyt 
itsensä täyteen kuulakärkikynällä ja juoksi räsymattoja 
edestakaisin kurvaillen sängynpeite jalkojen välissä hei
luen. Oli uniaika, mutta hän halusi olla heppa. Tomi 
tuijotti hiljaa otsatukkansa alta.

»Monet sisustaa niin tiiviisti ettei lapsille jää tilaa» 
(Liisa). Sohvaryhmä on mustaa napitettua plyysiä, 
sohvapöytä palisanteria, putkijalat kromatut. Alla per
sialaista jäljittelevä matto. Seinällä taulu kirkkaanpu
naisesta auringonlaskusta ja ryijy. Ruokailuryhmä on 
talonpoikaista tyyliä: tukeva honkainen tupapöytä ja 
valkoiseksi maalatut rahit. Ikkunalaudan on Lare teh
nyt itse. »Täällä kun ei ole mille kukkansa laittaa» 
(Liisa). Kirjahyllyssä on Saloran väri-TV, lääkärikirja 
ja sen vieressä valokuvat pojista. Kulmapöydällä olevan 
lampun vaaleanpunainen varjostin on koristeltu Liisan 
virkkaamalla pitsireunuksella.

»Varmaan sille on tullu jotaki», selitti Liisa Laurista.
»Kyllä sen nyt jo olisi pitänyt tulla . . .»
Istuin sohvalla hiukan vaivautuneena koska olin sopi

nut haastattelusta miehen kanssa. Aloin selittää tutki
muksen tarkoitusta Liisalle.

Ulko-ovi heilahti auki ja Lauri astui olohuoneeseen. 
»No mikäs on homman nimi?» Saappaat näyttivät 
isoilta kun ne olivat keskellä olohuoneen lattiaa. Ole
mus jämäkkä, kädet rasvan tahrimat. Ollut aiemmin 
asentaja, teknisen koulun jälkeen kohonnut teknikoksi.

Yritin aloittaa selittämisen uudestaan, kun Lauri 
muisti että kädet pitää pestä. Ääni ei varmaan olisi 
kuulunut vessasta yli veden kohinan ellei hän olisi 
huutanut.
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»Ja mitenkäs sen luottamuksellisuuden laita on? . . .  
Kaikennäköisiä lappujaki ollaan tänne aina työntämäs
sä nii ettei hetken rauhaa saa . . .  Ja ollaanko me tän 
kylän ainoita asukkaita ku justiinsa oli se, mikä se nyt 
oli.» Liisa oli vastannut markkinatutkimukseen.

Puolen tunnin jälkeen:
»Tuoha on täys pommi tuo yläpuoli (korkeiden talojen 

alue -  MK). Jos ne vaan samanlaista jatkaa, ni kyl mä 
sanon et pois mä täältä lähden . . .  Emmä tiijä mikä 
siinä on mut mua inhottaa noi kivitalot.

Mut on täss hyviäki puolia . . .  Tää nimenomaan tää 
kortteli on aika rauhallinen. Ja tässä on hyvät maastot 
ja voi lähteä tuonne hiihtelemään tai pyöräileen. Et jos 
kaupunkiin vertaa. Mä en oikeen oo koskaan tykännyt 
kerrostaloasumisesta. Jos mä tästä lähen ni mä en mene 
rivitaloon mä meen omakotitaloon».

K: Miksi omakotitaloon?
V: »Siin on niinku vapaampi asua ja olla. Siinä saa 

olla rauhassa. Ettei oo naapuri heti selän takana. Siellä 
ei tartte kysellä. Se on oma tontti ja se on rajattu tontti 
ja siellä saat vähä istutella kukkia, vaimo saa istutella 
ja itekki saa jotakin rakennella.

Se on seku täällä ei oo mitään tekemistä. Ei niin 
mitään. Ja mä oon kuullu monen kertovan. Etku ei voi 
mitään tehdä.»

Kahden päivän perästä haastattelen Liisaa kahden 
kesken.

Liisan mielestä tärkein asumiseen liittyvä pulma ei 
liity alueen suunnitteluun, palveluihin tai mihinkään 
tämmöisiin tekijöihin. »Ei ne mua sillee vaivaa. Kaup
pa tieteski sais olla lähempänä eikä tuola kauheen 
korkeen mäen päällä, ja kulkuyhteydet vois olla parem
mat. Mut ei mua niin nää ongelmat painosta. Sitku tää 
on valmis mä en ilmeisesti enää asu täällä.»
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Tärkeimmät ongelmat liittyvät naapurisuhteisiin. 
Naapurit tungettelevat toisten yksityisasioihin, juorua
vat, naapureilta ei pääse rauhaan. »Toivoisin hyvin 
mielelläni pääseväni jonnekki omakotitaloon, missä olis 
edes oma rauha ja piha.»

K: Miksi omakotitaloon?
V: »Musta tuntuu et mä kaipaisin sitä omaa rauhaa ja 

pihaa. Kaikkee sitä mikä on sen talon ulkopuolella. Siin 
on se oman kodin näkö, tää on tämmönen kivitalo, ku 
tosta ovesta tuut ni sit on portaat ja pimeetä ja ovia joka 
suuntaan. Laps ei tiedä missä se asuukaan. Ja heti ku 
meet ovesta ulos ni oot vieraan maalla». Naapurirapus- 
ta on rikottu kolme lampunkatkaisijaa.

»Samoin pihalla, hajotetaan kaikki. Ku kaikki on 
yhteistä ni kuka sitä viittii.

On se omakotitalo vaan rakkaampi.»

Kolmen tunnin haastattelun jälkeen:
»Jos mä satun ukkoni kanssa suuttumaan täällä (sisäl

lä -  MK), ei mulla oo pihaa mihkä mä menisin sitä 
kiukkuani purkamaan, kuokkimaan kiviä ylös tai jota
kin.

Se varmaan tekee paljon et jos on riitoja ja ongelmia 
et voi mennä ulos ilman et törmää johkii toiseen 
ihmiseen joka kysyy et mitäs sulle kuuluu . . .  Siel sais 
olla sillee rauhassa sielä ja löytää tekemistä. Täällä ku 
ei oo oikeen mitään tekemistä.»

Seuraavalla viikolla, yhteensä seitsemän tunnin haas
tattelun jälkeen:

»Kertoiko toi ukko siitä masennuksesta?»

Kahden päivän perästä, yhteensä kymmenen haastat
telutunnin jälkeen:
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»Mut kyllä meillä on aika mukavasti menny . . .  
kuiteski . . .  Pitäis vaan saada se omakotitalo . . .  tai 
autiotila . . .  tai joku semmonen. Ni se kyllä helpot- 
tas . . .»

Aina ei tilanteen sulaminen ja keskinäisen luottamuksen 
herääminen tapahdu edellä kuvatulla tavalla. Aina ei suoja
muurien takaa myöskään löydy perheriitoja ja masentunei
suutta, vaikka edelliset kyllä tuntuvat nuorissa lapsiperheissä 
perin tavallisilta. Olennaista on se, että pitemmissä haastatte
luissa säännönmukaisesti jonkin ajan perästä koittaa vaihe, 
jonka jälkeen ilmapiiri on lämmin ja läheinen ja puhe avointa 
ja vilpitöntä.*

Tällaiset haastattelut ovat johtaneet minut sellaiseen käsi
tykseen, että maaltamuutto, siirtyminen maatilalta palkka
työhön ja lähiöön, kohdistaa niin voimakkaita paineita nuor
ten ihmisten elämäntapaan ja erityisesti perhe-elämään, että 
on perusteltua puhua kulttuurisesta murroksesta tai joissakin 
tapauksissa jopa kriisistä. Murroksen perustana on se, että 
eräisiin talonpoikaisiin perusarvoihin -  työn itsenäisyyteen, 
patriarkaaliseen perherakenteeseen ja perhettä laajempiin 
sosiaalisiin verkostoihin — kohdistuu erittäin rankkoja muu
tospaineita.

Edellä mainittiin, että maaltamuuttaneet perheet ovat mo
nella tapaa hyvin erilaisia. Syvähaastatteluiden perustalta 
minulle on syntynyt sellainen käsitys, että perheiden erilai
suutta on mahdollista jäsentää ja ymmärtää tästä kulttuuri
sesta murroksesta käsin. Perheet eroavat toisistaan sekä siinä 
suhteessa, kuinka vaikeasti murros elämistä koettelee että 
siinä suhteessa, kuinka perheet ovat onnistuneet löytämään 
ongelmilleen ratkaisuja. Murroksen perusrakenne on ts. yh
teinen, ongelmien kärkevyys ja ratkaisut erilaisia.

*Menetelmistä, aineistoista ja esitystavasta tarkemmin liitteessä 2.
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Seuraavissa jaksoissa tämä teoria esitetään historiallisesta 
näkökulmasta, maaltamuuttajien juurien ja heidän nykyisen 
elämäntapansa syntyprosessin näkökulmasta. Korostetta
koon, että kysymys ei ole keskimääräisen maaltamuuttajan 
muotokuvasta. Kyse on teoriasta, jonka tarkoituksena on 
mahdollisimman selkeiden tapausten ja asetelmien avulla 
valottaa elämäntapojen yleiseen muutokseen liittyviä ongel
mia ja vaikeuksia. Tällainen lähtökohta perustuu siihen alus
sa mainittuun ajatukseen, että murroksen ongelmat täytyy 
ensin ymmärtää, jotta olisi edes periaatteessa mahdollista 
niitä helpottaa.

2. Maaltamuuttoja elämäntavan synty

Kulttuuriset perusarvot

»Ja naurisvarkaissa me käytiin. Sitte se isäntä määräs 
vauhdin ja me määrättiin suunta, hehe.» (Lare)

Maaltamuuttajien lapsuudenkodeista on haastatellen vaikea 
saada seikkaperäistä ja konkreettista kuvaa. Tämä johtuu 
siitä, että kun menneisyyttä aletaan muistella, muuttuu sävy 
usein nostalgiseksi ja romantisoivaksi. Lapsuudessa oli kaikki 
toisin, ei aina kovin hyvin, mutta hyvin kuitenkin.

Muistelmien nostalginen sävy monasti peittää sen valtavan 
aineellisen muutoksen, joka maaltamuuttoon liittyy. Jo puo
len tunnin bussimatka Helsingin rajoilta pohjoiseen ja vierai
lu ns. vauraan Ruuhka-Suomen maatiloilla tuo konkreettises
ti esille sen, kuinka valtava aineellisten elinolosuhteiden 
muutos pientilalta lähtevän ihmisen kaupungistumiseen liit
tyy.

Päärakennus on tyyliltään 1800-luvun talonpoikaisasu- 
tusta: seinät veistettyä hirttä, julkisivusta ulos pistävät
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hirsiseinät jakavat sen kolmeen yhtä suureen osaan. 
Talo on pahasti harmaantunut ja surullisen näköinen -  
se seisookin vähän lintassa, eri päädyt ovat vinossa eri 
suuntiin, kumpareen laitoja myötäillen. Päärakennuk
sen vieressä on kaksi harmaata latoa ja hirsistä aittaa 
sekä iso, osittain tiilinen navetta. Kaikki on harmaata, 
ajan ja auringon syömää, kallellaan. Vain päärakennuk
sen rapistuneissa ikkunapuitteissa näkyy muisto val
keasta maalista. Rakennusten ympärillä avautuu 14 
hehtaaria peltoa, etupäässä karjalle, jota navetassa on 
15 lypsävää.

Sisätilat vastaavat ulkoisia. Yli puolet päärakennuk
sen sisätiloista on asumiskelvottomassa kunnossa, kyl
millään. Vain noin 70 neliötä asutaan. Suuri ulkoetei
nen on kylmä, märkä ja pimeä. Tuvassa navetan lemu 
pistää nenään heti ja voimakkaana, vaikka navetta on 
kymmenien metrien päässä eikä haju voi tulla sieltä. 
Kaikki näyttää sekaiselta ja suttuiselta. Kuluneet räsy
matot peittävät vaaleaksi maalattua, lohkeilevaa lauta
lattiaa. Iso leivinuuni — kuin suoraan Seurasaaresta -  
vie lähes puolet tuvasta. Sen vieressä on puinen, siner
täväksi maalattu ruokapöytä ja samanväriset rahit. 
Toisella puolella on vanha, keinonahkainen sohva, joka 
on peitetty vanhoilla räsymatoilla. Nurkassa on televi
sio, sen alla kimppu vanhoja lehtiä. Kirjahyllyä ei ole; 
ei ole kirjojakaan. Seinät on peitetty jollain pahvin 
tapaisella, joka kupruilee kosteudesta. Kaiken päällä 
lojuu sikin sokin uiko- ja sisä vaatteita: talon narikka -  
joukko tappeja tuvan seinällä -  ei räntäkelillä riitä.

Isäntä on päälle 50, uupuneen näköinen. Kasvot ovat 
kalpeat, silmät verestävät ja luomet siniset. Tukka 
harvenemassa, kädet känsäiset ja likaiset. Katse on 
avoin ja suora. Emäntä on samoin viisissäkymmenissä, 
punaposkinen, topakan ja suoran tuntuinen työihminen. 
Flanellipaita, lämpöhousut ja tossut kumpaisellakin.3
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Miksi näin niukkoja ja vaikeita lähtökohtia muistellaan hai
keasti? Jos tilannetta vertaa siistissä ja valoisassa arava-asun
nossa asuvan teknikon arkielämään niin eikö sentään ole 
kysymys elintason ja elinolosuhteiden valtavasta kohoamises
ta?

Vastaaminen tuo esille maaltamuuttajien elämäntapojen 
muutoksen perusasetelman ja -ongelman. Ei menneisyydestä 
kaivata varsinaisesti talonpoikaista tuotantomuotoa saati sitä 
aineellista ahdinkoa, joka siihen liittyi. Työt ovat keventyneet 
ja elintaso noussut eikä näistä haluta luopua. Haikeus kohdis
tuu maalaiskulttuuriin, ns. talonpoikaisiin perusarvoihin, jot
ka maalla kasvaessa sisäistettiin. Elämäntapojen muutoksen 
kannalta ovat tärkeimpiä työtä, perhe-elämää ja perheen 
ulkopuolisia sosiaalisia verkostoja koskevat arvot.

Työ oli raskasta ja kuluttavaa, mutta se perustui henkilö
kohtaiselle vapaudelle:

»Se on ehkä siinä että . . .  jossakin isännän hommassa, 
siinä on vastuussa itse itselleen. Se vastuu onnistumi
sesta tai onnistumattomuudesta, siitä vastaa itse. En
nen vanhaan jollain pikkutilalla -  niinku meillä -  sitä 
vastas sillai ettei sitte ollu leipää. Tai ei ollu perunaa tai 
muuta.» (Lare)

Minkäänlaista vapautta ei ollut suhteessa luontoon ja sen 
vaateisiin. Vapaus oli siinä, että sai tehdä oman harkintaval
tansa mukaisesti ja omaan tahtiinsa. Jos oli luontoperäinen 
riippuvuus tiukkaa niin yhteiskunnallistaloudelliset välttä
mättömyydet olivat työssä sitäkin etäisempiä.

»Isännän suhtautuminen on ennen muuta rauhallista. 
Kaikki tapahtuu kuin hidastetussa filmissä: kävely, 
istahtaminen, puhe, koko haastattelu. Kysymyksen jäl
keen ei koskaan tiedä, eikö isäntä kuullut kysymystä, 
miettiikö hän vielä vastausta vai eikö hän lainkaan -  
jostain kumman syystä -  viitsi vastata.
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»Niin . . .»
Aurinko paistaa tuvan lattialle, seinäkello raksuttaa 

tasaisesti, koko maailma tuntuu olevan täynnä pelkkää 
rauhaa ja aikaa.5

Oma harkintavalta loi myös mahdollisuuden yksilökohtaiseen 
luovuuteen:

»Mä saan mielihyvää käsitöistä. Ja yleensä semmosista 
käytännön töistä, joss tehdään jotaki käsin. Maanviljely 
on pitkälle käsityötä sikäli että siinä jokaisen tilanteen 
ratkaisee itse ja . . .  Se on vaan tietyllä tavalla oman 
käden työtä joka sieltä kasvaa.»
K: Mikä siinä on tärkeintä?
V: »... (pitkä tauko). . .  Käsin tehty normaali rutiinityö, 
se on oikeastaan pienoiskoossa esitetty taideteos . . .  
(tauko) Mää oon ihmetelly sitä että ku katsoo jotakin 
maalaismökkiä, jossa oli itse tehdyt sängyt. Niinku 
esim. meillä oli itsetehdyt sängyt ja itsetehdyt kehdot ja 
muuta. Ettäku niillä ihmisillä oli jumalattoman ankea
ta ja kerta kaikkiaan ei leipää tahtonut joskus lapsilla 
olla. Ja jos katto niitä niitten kehtoja ja niitten kirstuja 
ni niissä oli koristeellisuutta. Niissä oli kaikennäköisiä 
kaiverruksia ja kun tiedät millä helvetin vaivalla niitä 
tehtiin, jollakin puukolla nakerreltiin.

Ni miten helvetissä joku on jaksanu ja voinu tehdä ne. 
Ja tule sitte tänne (lähiöön - MK) ja mitä helvetin 
koristeellisuutta näissä on. Saatana, tänne ladottu täm- 
mösiä.» (Lare)

Toinen haastateltujen talonpoikaisia juuria leimannut perus
arvo liittyi perhe-elämään ja perheen sisäisiin suhteisiin. 
Perheen sosiaalinen rakenne oli patriarkaalinen.

On syytä korostaa, että kun tässä tutkimuksessa puhutaan 
patriarkaalisuudesta, tarkoitetaan perherakennetta, jossa ko
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din piirissä tehtävät työt ovat epätasaisesti jakautuneet niin 
että vainio tekee enemmän kuin mies, jossa miehellä on 
enemmän valtaa kuin vaimolla ja jossa puolisoiden välinen 
tunnesuhde on jäsentynyt heidän välillään vallitsevien työn- 
jaollisten ja valta-asemien mukaisesti. Rakenne siis kattaa 
kolme tasoa: työnjaon, tunnesuhteen ja valta-asemat.

Pitää kyllä paikkansa, että puolisoiden väliset suhteet olivat 
maalla työn raskaan rasittamat, että työnteon vuoksi puoli
soilla ei ollut paljoa aikaa toisilleen ja että se vähäkin 
vapaa-aika mikä jotakin kautta säästyi kului puhdetöissä. 
Lisäksi oli selvää, että mies omisti tilan ja hallitsi sitä — »no se 
äiti yritti sitten itkeskellä aina, sehän oli se naisten tapa 
vaikuttaa asioihin, valittaa olojaan itkemällä». Näilläkin 
asioilla oli — näin jälkikäteen muistellen -  toinen, arvokas 
puolensa.

»Se periaate, jonka mukaan vain keveät talousaskareet 
kuuluvat naisille ja raskaat työt miehille, on maassam
me vielä verraten nuori ja äskeinen tulos tietystä yhteis
kunnallisesta asennoitumisesta. Vielä parisataa vuotta 
sitten jokapäiväisessä taloudessa oli vielä tuskin muuta 
naisille 'sopimatonta’ alaa kuin metsästys ja teuras- 
eläinten pistäminen, missä jouduttiin vuodattamaan 
verta. Hämmästyttävän hitaasti on nainen Länsi-Suo
messa luopunut auran kurjesta ja ojalapion varresta, tai 
Itä-Suomessa aidan panosta ja kasken rovioinnista, 
puhumattakaan heinänniitosta ja elonleikkuusta, joissa 
töissä Pohjanmaalla on näihin päiviin asti naista pidetty 
miestä etevämpänä. Tottunut emäntä saa vaikeasti 
hiottavaan viikatteeseen yhtä pystyvän terän kuin paras 
mies ja riuska nainen voittaa elopellolla miehen sirpin 
käytössä.»6

Vaimo oli sanalla sanoen korvaamattoman arvokas työtoveri 
puolisoiden yhteisessä taistelussa luontoa vastaan perheen 
paremman elatuksen puolesta. Joskin mies omisti ja hallitsi,
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niin työnjaollinen riippuvuus vaimosta ja vaimon työpanok
sesta liudensi patriarkaalista valta-asetelmaa. »Se varmaan 
maalla tekee paljo et jos on riitoja tai muuta ni on se piha, voi 
mennä ulos . . .  Saa olla rauhassa ja löytää jotain tekemistä 
. . .». (Liisa) Jos oli työnteko raskasta niin toisaalta se kyllä loi 
vankan perustan puolisoiden keskinäiselle yhteisyydelle ja 
turvasi naisen asemaa.

Työn itsenäisyyden ja patriarkaalisuuden lisäksi voidaan 
erottaa kolmas talonpoikaiseen kulttuuriin liittyvä perusarvo, 
joka menneisyyttä koskevissa haastatteluissa nousee esille 
tärkeänä kysymyksenä. Arvo liittyy ydinperhettä laajempiin 
sosiaalisiin verkostoihin ja niiden merkitykseen.

»Naapurissa mä lapsena kävin aika useinki, ihan vaan 
päivittäin kuljin . . .  Se oli sellasta aikaa et sai käydä 
kylässä. . . .  (tauko) . . .  Kansakouluaikana mä kävin 
yhden sedän kanssa polttamassa tupakkaa, hehe . . .  Ne 
oli oikeestaan vanhoja ihmisiä, joiden luona mä kävin. 
Ne puhu niitä omia uskomuksiaan ja laulo niitä omia 
lorujaan ja sanalaskujaan. Niiltä sit kyseli kaikkee 
mahdollista. Sitä oli pirun utelias. Välillä ne löi jonkun 
kissanpennun kouraan että vie tosta pentu ittelles ko
tiin. Menin se kissanpentu kainalossa kotiin ja sille 
annettin maitoa ja sitä syötettiin . . . »  (Lare)

Toiselta puolen sosiaalinen kontrolli oli tiukkaa ja »moraali- 
säädökset oli helvetin ankaria». Toisaalta kuitenkin tiesi, että 
jos joutui työssä tai perheessä vaikeuksiin, voi kutsua naapu
rit auttamaan, talkoisiin tai sitten voi piipahtaa naapurissa 
»ihan muuten vaan».

»Siitä mä muistan et mun poika tulee huomenna neljä 
ja se haluis käydä kylässä. Mut ei täällä oikeen voi. 
Pitää soittaa ja sitte ne sanoo ettei se oikeen käy että ku 
ei oo pullaa. Että tulkaa huomenna. Ei siilon tarvinnu 
kysellä että onko talossa pullaa vaiko ei. Sitä oli toisissa 
ja toisissa ei. Mut sinne sai mennä.» (Lare)
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Jo edellä esitetyistä haastattelulausunnoista käy selvästi ilmi 
se, kuinka kysymys ei ole pelkästään menneisyyden nostalgi
sesta muistelusta. Kyse on sisäistetyistä kulttuurisista perus
arvoista, jotka talonpoikaisen tuotantomuodon vallitessa 
olennaisella tavalla ohjasivat arkielämän keskeisiä toimintoja 
ja joiden murtuminen uusissa elinolosuhteissa koetaan kipeäs
ti. Tämä tuo esiin maaltamuuttajien elämäntapojen muutok
seen liittyvän perustavan ongelman: maaltamuuttajien omak
sumien kulttuuristen arvojen työnjaollinen perusta on romah
tanut. Jos ajatellaan tilannetta, jossa 'perheen pää’ (ent. 
isäntä) käy palkkatyössä ja vaimo (ent. emäntä) hoitaa lapsia 
lähiössä, niin kaikkiin edellä esitettyihin perusarvoihin koh
distuu erittäin rankkoja ja pakottavia muutospaineita.

Maaltamuuttajien elämäntapojen muutosta voi ymmärtää 
kivuliaana uudelleensosiaalistumisprosessina, jossa vähitellen 
-  henkilöhistoriallisten vaiheiden myötä -  paljastuu se, 
kuinka huonosti perinteiset arvot uusiin elinolosuhteisiin so
veltuvat, prosessina, jonka kuluessa yritetään löytää uusissa 
olosuhteissa tapahtuvalle elämiselle uusia, kestäviä sosiaalisia 
muotoja.

Korpisilla -  kummallakin -  muutos lähti yksinkertaisesti 
siitä, että kotitila ei elättänyt ja jostain oli leipää saatava.

»Meitä oli neljä veljestä ja mä olin ainoo, joka edes jäi 
Suomenmaahan. Vanhin veli on Ruotsin kansalainen, 
sen piti aikanaan lähteä Australiaan.
Se on sanonu ettei koskaan enää tuu tänne Härmän 
maahan.» (Lare)

Muutto ja pärjääminen

K: Miltä se tuntui kun pakkasit kapsäkin ja lähdit 
lampsimaan kohti bussipysäkkiä?
V: »Ei se oikeestaan ens alkuun tuntunu miltään ih
meelliseltä. Siinä oli vaan semmonen seikkailumieli 
vaan päällä. Se suru, se tuli vasta myöhemmin . . .»
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Lare lähti ammattikouluun, metallilinjalle, läheiseen maaseu
tukaupunkiin. »Siihen aikaan se ammattikoulu alko nostaa 
päätään. Se oli ainoa toivonkipinä ku sieltä mettästä lähti.»

Muuttoa ja sen eri vaiheita koskevat haastattelut ovat hyvin 
vaikeita. Tuntuu kuin kaikki olisi yhtä kaaosta siitä asti kun 
kotitilalta lähdettiin. Kertomukset ovat sekavia tarinan pirs
taleita sieltä täältä, uuvuttavia tilapäisten alivuokralaisasun- 
tojen luetteloita, surullisenmakuisia kertomuksia tilapäisistä 
ihmissuhteista ja yksinäisyydestä -  ja tähän kaikkeen on 
vaikea saada mitään järjestystä. Vähitellen, haastatteluiden 
kuluessa, opin ymmärtämään, että siihen on turha etsiäkään 
mitään järjestystä: se oli yhtä kaaosta, myllerrystä, jossa 
kaikki vanha hajosi ja toisaalta kaikki uusi kaatui ryminällä 
niskaan. Kysymys oli olemassaolon taistelusta, selviämisestä, 
elämisestä, jossa ajauduttiin ongelmasta toiseen ja etsittiin 
käypiä ratkaisuja jotta taas olisi selvitty vähän eteenpäin.

Yhtenäisiä perusteemoja muuttoa koskevissa kertomuksissa 
kuitenkin löytyy, jopa niin, että niitä voi jäsentää muuttoon 
liittyvien tuotannollisten muutosten näkökulmasta. Muutto 
aiheutti sen perustavaa laatua olevan muutoksen, että jos 
aiemmin oli yksityistuottaja (in spe) niin nyt oli vapaa 
työläinen, vapaa monessakin mielessä. Ensinnä oli vapaa 
maasta, maatilasta ja tuotantovälineistä sekä kaikista niistä 
sosiaalisista verkostoista, jotka tälle perustalle olivat aikojen 
kuluessa rakentuneet. Toiseksi oli vapaa tekemään itsensä 
kanssa mitä lystäsi, sai hankkia koulutusta niin kuin pystyi, 
sai myydä itsensä niin kalliilla kuin kykeni ja sai kaikessa 
rauhassa kärsiä ja pelätä »nurjahtamista» ilman että kukaan 
siitä piittäsi.

Menetyksen ja pelon tunteet olivat todella voimakkaita.

»Sanotaan et se ensimmäinen vuos (ammattikoulun 
jälkeen Helsingissä -  MK) oli oikeestaan kaikkein 
vaikein. Rahaa ku ei ole ja tossa ku kävelet (Kallion 
kaduilla, -  MK) peeaana . . . (tauko) . . .  Siinä tuli 
kyllä semmonen . . . (tauko) . . .  Et ensimmäiset vaiku



126

telmat oli että mitä tästä tulee . . .  Et nouseeko tästä 
notkosta enää. Se oli kuule kova paikka. Se oli kovaa. 
Se oli erittäin kova paikka.

Mä voin kuule sanoo sulle et se oli kova paikka. Kyllä 
melkeen tippa tuli silmästä ku katto ku toiset veti 
autoilla ja niillä oli elämä hyvin, ja mulla ei ollu ketään 
tuttuja, ei ketään kavereita mihinkä ois voinu men
nä . . .

Oli niin ku olis tyhjän pussin pohjalle paiskattu. Ei 
ollu oikeen mitään mihkä itteään kiinnittää. Eikä oi- 
keen uskaltanu mennä vaikka varmaan ois ollu mahdol
lisuuksia . . . Mutku ei tienny systeemiä.» (Lare)

Toisaalta oli kuitenkin toivoa siitä, että oppisi uuden »systee
min», sen »et kuin täällä pelataan.»

»Mä aattelin sitte että ku kaikilla täällä näkyy . . .  
Täällä ku tota porukkaa on ja kaikilla näkyy menevän 
hyvin että miksen mäki tänne johkii sekaan mahdu . . .  
Oli sellanen ajatus että kyllä munki on tänne mahdutta
va. Ei nää ny Suomesta voi kaikki täällä vielä olla.» 
(Lare)

Oli opittava »kokonaan uudet aakkoset».

K: Mitä nämä uudet aakkoset olivat?
V: »Ei saa luottaa kehenkään. Se on perusta. Ei kehen
kään. Aina pitää olla sellanen varaus. Jos esim. haluu 
ostaa jotakin. Ettei lyödä linssiin. On ollu kuule monen- 
laisii tapauksii et on yritetty. Mut ei mua enää lyödä, 
ainakaan kovin helposti. Ja täytyy itte olla rehellinen. 
Ja pitää olla päättäväinen että mitä tekee ja varma siitä 
että saa varmasti korvauksen. Itsestähä kaikki riippuu, 
loppuvaiheessa. Kuinka niinku laskee omat pisteensä 
. .  . (tauko)..  . Kaikki on niin ittestä kiinni.» (Lare)
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Tämä on lause jonka olen kuullut kaikkein useimmin maalta
muuttajien suusta: »kaikki on nii ittestä kiinni». Se osuvasti 
tiivistää sen hyvin vanhan ja perinteisen ajatusmuodon, jota 
maaltamuutto ja siihen liittyvä yksilöityminen ja erillistymi- 
nen kärjisti. Lyhyesti tätä ajattelutapaa voi kutsua pärjäämi
sen ideologiaksi. Se että kaikki on 'ittestä kiinni’, merkitsee 
ensinnäkin sitä, että kaikki riippuu yksilöstä, yksilön ominai
suuksista ja kyvyistä. Tämä käsitys aivan luonnollisesti syn
tyy siitä kokemuksesta, että mihinkään muuhun kuin itseen ei 
voinut luottaa eikä saanut luottaa. Johtopäätös oli se, että

»Sitä on tehtävä kaikki viimmesen päälle»
(asentaja, 32 v.)

Tai

»Mä oon aina pyrkiny ponnisteleen sen eteen et mä 
suurimmassa osassa asioita oon pikkusen toisia edellä ni 
siilon se (eläminen - MK) onnistuu aika hyvin.» (Lare)

Samalta perustalta syntyy myös sellaisia tulkintoja, joiden 
mukaan kaikki havaittava tavalla tai toisella selittyy joistakin 
yksilöistä ja yksilöiden henkilökohtaisista ominaisuuksista. 
Selvästi tämä ajattelutapa näkyi esim. Niittytien sosiaalisen 
elämän kehityksessä (III luku): aktiivisuuden nousu selitet
tiin siitä, että »ku me vaan ollaan niin hauskoja» ja samalla 
katsottiin, että hajoaminen johtui siitä, että jotkut ihmiset 
olivat »kateellisia».

Nämä pärjäämisen ideologian kaksi puolta -  pyrkimys 
yksilökohtaiseen menestykseen ja tendenssi individualistisiin 
tulkintoihin -  liittyvät yhteen. Kuinka, se paljastuu, kun 
kysyy

Miten se (pärjääminen - MK) onnistui?
V: »Ku on joutunu kuiteski aina selviytymään . . .  Ku 
ties että mikä on vaihtoehto . . .  Ku kotonakaa ei oo
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tulevaisuutta . . .  (tauko) . . .  Eikä sitä voinu kirjottaa- 
kaa et tää on ihan kamalaa ja mieletöntä ja painostavaa 
tää yksinäisyys . . .  (tauko). . .  Ei sitä sillä lailla osannu 
. . .  Ei ehkä oo tottunu välittään . . .  Ei siinä muuta 
voinu. Oli armeijassa tai koulussa tai missä tahansa 
töissä ni on pakko pärjätä.»

Pakko on pärjätä monesta syystä, mutta ennen muuta siksi, 
että jos ei pärjää, on vika itsessä, koska »kaikki on nii ittestä 
kiinni».

Kun kaikki ynnää yhteen -  muuttoon ja ajelehtimiseen 
liittyvät epävarmuuden ja turvattomuuden tunteet yhdessä 
pärjäämisen ideologian kanssa -  saa tulokseksi kuvan, jossa 
maaltamuuttoon liittyvä erillistyminen synnytti sellaisia aat
teellisia muotoja, joissa muuttajat ottavat muuton itseensä: 
yrittävät voittaa epävarmuuttaan pärjäämällä ja kaikissa 
tapauksissa katsovat, että 'kaikki on ittestä kiinni’.

»Sitähä on tutkittu noita pultsareita, puliukkoja, ja 
hyvin moni on maalta lähtösin . .  . Mut sitä ei . .  . 
(tauko). . .  Tää on elämän kova koulu, täällä täytyy . . .  
(tauko) . . .  Täällä terveet polokee ja sairaat, ne jää 
sitte jalkoihin . . .» (Lare).

Perhe suojapaikkana

»Mull oli koko ajan sellanen tunne et nää hienostelija- 
naiset jotka täälä Helsingissä on, ne ei sitte oo yhtään 
mitään. Mä niitä aikani kättelin mutta ei niistä ollu 
mun makuuni sopivia. Mä aattelin että haetaan sieltä 
mistä on ittekki lähteny, kai se sieltä löytyy. Että 
ruvetaan kiertään kylää vaan ahkeraan . . .» (Lare)

Miksi oli tarpeen hakea vaimo kotipuolesta? Tähän voi 
tietysti vastata sanomalla, että yhteinen kulttuurinen alkupe-

8
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rä yhdistää ja luo keskinäisen ymmärtämisen edellytykset, 
mutta mitä tämä merkitsee arkielämässä? Mitä ovat ne 
konkreettiset ominaisuudet, jotka tekevät nimenomaan maa
laisesta vaimosta parhaan mahdollisen?

»Mä sanon kuule sulle hyvän neuvon. Jos haluat vaimon 
hakea ni hae se jostain maatalosta. Se on hemmetin 
hyvä paikka. Siellä on niinku vapaata kaikki, saa 
mennä ja tulla. Ei oo väliä sillä että onko housuissa 
reikä tai onko paita väärinpäin, kuha se vaan on 
päällä.» (Lare)

Jos töissä ja julkisessa elämässä joutuu pingottamaan pärjä- 
täkseen, niin vaimon pitää sitten vastapainoksi olla sellainen, 
että itse saa vapaasti olla juuri niin maalainen ja vapaa kuin 
haluaa. Tähän vapauteen kuuluu paitsi vapaus sen suhteen, 
kuinka pukeutuu ja oleilee niin myös sen suhteen, mitä tekee 
ja mitä ei. Maalaisnaiset ovat tottuneet työhön ja he osaavat 
hoitaa kodin niin ettei miehen tarvitse.

K: Samalla vaimon pitää kuitenkin olla emäntä talossa? 
V: »Joo, kuiteski. Nii että hommat on hoidettu. Ettei 
täälä vaa istu ja maalaa ittiänsä, kaiken päivää. Ja laps 
hoidetaan ja hommat on kunnossa, ettei kulje tuola 
missä sattuu. Ettei mun tartte niinku hoitaa sitä puolta 
koska mä en oikeen niinku osaa niitä hoidella. En oo 
koskaan opettellukkaa .. .»  (Lare)

Lopulta vaimon pitää olla emäntä talossa siinä mielessä, että 
hän ymmärtää ja osaa tukea vaikeuksien sattuessa. Liisa 
tietää kertoa Laurin unettomuudesta silloin kun pärjäämisen 
pingotus on pahimmillaan, kun otetaan velkoja ja muita 
riskejä,

»ni sit se aina tuskailee öisin ku ei saa unta . . .  Se 
hermoilee vähä liikaaki, mun mielestä.» (Liisa)

9 Lähiö
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Joka tapauksessa Liisa ymmärtää, mistä tuskailu tulee, mitä 
se on ja kuinka siihen pitää suhtautua.

»(Vaimon - MK) pitää olla vähä sellanen et se pystyy 
niinku vähä johdattaa muaki . . .  tai . . .  emmätiijä.» 
(Lare)

Kaikki nämä toiveet ja odotukset yhdessä merkitsivät, että 
Korpisten kodista rakentui suojapaikka, alue, jonne raskas 
suurkaupunkikulttuuri ei ylety, ja samalla alue, joka kompen
soi perheen ulkopuolisen, raskaan ja uhkaavan elämisen 
rasituksia. Tärkeintä on se, että perhe on suojapaikka kahdes
sa mielessä, sekä kulttuurisesti että emotionaalisesti. Yhteis
kuntakriittisessä kirjallisuudessa7 usein korostetaan asian jäl
kimmäistä puolta kiinnittämättä huomiota siihen, että jotta 
perhe voisi toimia emotionaalisena suojapaikkana puolisoilla 
täytyy olla yhteisiä tulkintoja perheessä tapahtuvasta sosiaa
lisesta käyttäytymisestä. Vasta tietynasteinen yksimielisyys 
perhe-elämän perusteista mahdollistaa sen, että puolisot ky
kenevät ymmärtämään ja tukemaan toisiaan. Voi siis jopa 
sanoa, että tietynasteinen kulttuurinen konsensus on ensisi
jaista emotionaaliseen yhteyteen verrattuna, koska edellinen 
luo muodon ja koodiston, jonka kautta erilliset emotionaali
sesti latautuneet toimet ovat ymmärrettävissä. Juuri tämän 
vuoksi oli välttämätöntä hakea puoliso maalta. Muuten ei 
olisi jaksanut, ei ainakaan yhtä hyvin.

»Miten me tavattiin? . . . No pubissa, Lare oli just 
lähtemässä lomilta takasin Helsinkiin ja me huomat
tiin, että meill on melkeen sama matka ku mä olin 
lastenhoitajana Kauniaisissa.» (Liisa)

Liisa oli lähtenyt omalta kotitilaltaan, suorittanut ensin kah
deksantoista vanhana kodinhoitokurssin ja tämän jälkeen 
päässyt lastenhoitajaksi erilaisiin perheisiin, viimeksi Kau
niaisiin.
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»Sitten me vaan ruvettiin tapailemaan. Käytiin ravinto
loissa ja muuta.»
K: Miksi juuri Lauri?
V: »Ei mulla mitään semmosia, ku toisilla on semmosia 
määritelmiä että sen pitää olla semmonen ja semmo- 
nen, et minkä värinen kravatti, ei mulla mitään semmo
sia määritelmiä ollut. Koska mä en oo ikinä aikonu 
naimisiin mennä.»
K: Kuitenkin menit?

V:»Se on kai sitte joku sairaus että miks sitä meni 
kumminki. Joku niinku tarttuva tauti, hihi. Ei sitä 
voinu vastustaa vaikka joskus ajatteliki mieles
sään . . .»(Liisa)

Kalusteet osti Lauri kotipuolesta tutulta kauppiaalta (sai 
edullisesti ja saattoi olla varma ettei halpuudesta huolimatta 
'viilata linssiin’). Myös kuljetus ja tavaroiden paikoilleen 
asettaminen tapahtui Laurin johdolla niin että Liisa saattoi 
tulla valmiiseen kotiin, kuin nuorikko taloon ikään.

»Sit mä vaan sanoin et muutetaan toi tonne ja toi tonne 
. . .  Mut kaikki oli paikalla, kaikki . ..»  (Liisa)

Tältä perustalta syntyi arkielämän sosiaalinen perusrakenne: 
elämäntapa, jossa työnteko ja julkinen sosiaalinen käyttäyty
minen (sosiaaliset verkostot) pakon edessä akkulturoituvat 
samalla kun yksityiselämä ja perhe säilytetään kulttuurisena 
suojapaikkana. Tältä perustalta voidaan määritellä elämänta
van muutoksen perustava ongelma: työnteossa ja julkisessa 
sosiaalisessa käyttäytymisessä (mm. sosiaalisissa verkostois
sa) tapahtuva akkulturaatio kohdistaa voimakkaita paineita 
perheeseen ja pyrkii puristamaan myös sitä muutokseen. 
Tämän erittely muodostaa jatkon perusteeman. Aluksi eritel
lään työ- ja asuinolosuhteiden muutosten vaikutuksia ja 
tämän jälkeen selvitetään tältä perustalta perhe-elämän sisäi
siä pulmia.



3. Palkkatyöläistyminen ja elämäntavan synty
Tuottajasta työvoimaksi

K: Mikä sinulle on töissä tärkeintä?
V: »Et siin ei oo kellään muulla sanomista ku se 
tehdään. Se tehdään viimmesen päälle. Et se tulee 
varmasti tehtyä. Et se on jämpti. Kaikkien ohjeitten 
mukaan.» (Lare)

On helppoa nimetä perusteema maaltamuuttaneiden miesten 
työtä koskevista haastatteluista, koska se tulee suoraan ja 
eksplisiittisesti esille monissa yhteyksissä ja monilla tavoilla: 
työnteko on taistelua itsemääräämisoikeuden puolesta. Tee
ma heijastaa sitä olennaista muutosta, joka yksilön asemassa 
tapahtuu palkkatyöhön siirryttäessä: joutuu luopumaan yksi- 
tyistuottajan itsenäisyydestä ja alistumaan sellaiseen tilantee
seen, jossa tosiasiallisesti -  jo työsopimustenkin mukaan -  
myy määräaikaisesti työkykyään työnantajien käytettäväksi. 
Tämä tuottaa kahdenlaisia ongelmia: työn sisältöön ja työn 
valvontaan liittyviä.

K: Miksi et viihtynyt viilarina?
V: »Se ei ehkä tyydytä sitä toiminnan tarvetta ja sitä 
. . .  (tauko) . . .  Tommosissa maalaisoloissa kehittyy 
aika hyvä mielikuvitus . . .  Se ei tyydytä sitä mielikuvi
tusta toi poranterottaminen tai joku viilaaminen tai 
joku . . . Sitä haluaa vaan jotain enemmän.»

K:Mitä?
V: »Maalla sitä oppii semmoseks rakentelijaks ni se ei 
tyydytä se semmonen salissa oleminen . . .  Ei sitä vaan 
tyydytä se semmonen. Mä en niinku osaa käsittää sitä 
niinku joku kaupunkilainen et se jauhaa purkkaa ja 
kädet toimii vipuina. Ja yrittää kestää sen päivän jotta 
se sais ostettuu illaks jotain huvituksii ja vapaa-aikaa 
..  . Maalla ei oo oppinu sitä et työ ja muu elämä on 
erikseen, sen oppii kaupungissa.» (Lare)
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Toinen valituksen aihe liittyy työn valvontaan: joku pomo on 
aina »kyyläämässä» että tekee ja mitä tekee. On aina joku 
joka »yrittää olla isäntää». Pahin on tilanne jos omat hommat 
ovat jumissa ja joku tulee tällaisessa tilanteessa naputtamaan.

»Viime keskiviikkona justiinsa otin varastomiestä vähä 
pillistä kiinni ja pyörittelin. Ku ei tullu osia. Koko 
päivän sai perässä juosta eikä mitään tullu ...»  (MK: 
varastomies vastaa salin varaosista ja tämän vuoksi 
valvoo asentajien työtä tuhlauksen estämiseksi.) »Se on 
vähä semmonen lässynlässyntyyppi. Tilanne kärjisty 
kertakaikkiaan niin että . . .  kävin kimppuun.»
(asentaja, 32 v.)

Työtä koskeva uudelleensosiaalistumisen perusongelma on 
yksinkertaisesti ja lyhyesti sanottuna siinä, kuinka itsenäisyy
teen ja jonkinasteiseen luovuuteen tottuneet yksityistuottajat 
saadaan oppimaan se, että nämä ihanteet eivät yhtä lailla 
sovellu palkkatyöhön. Kysymys on siitä, kuinka tehdastyöhön 
tottumaton väki oppii tehtaan komentoon. Jos ja kun maalta
muutto on ollut siinä määrin laajaa Suomessa kuin se on ollut, 
on kaikki syy kysyä, miten ihmeessä tällainen laaja ja perus
tava uudelleensosiaalistuminen on voinut tapahtua niinkin 
hiljaa ja vaivattomasti kuin miltä näyttää.

Tämän tutkimuksen aineistojen valossa vastaus on yksinker
tainen: palkkatyön alisteisuuteen perustuva uudelleensosiaa
listumisen ahdinko purkautuu pyrkimykseksi yksilökohtai
seen taloudellis-sosiaaliseen nousuun ja tätä kautta keskiluok- 
kaistumiseen. Sosiaalisen nousun ja keskiluokkaistumisen 
ponnevoimana on työn alisteisuus yhdessä pärjäämisen ideo
logian kanssa: sisällöltään ja merkitykseltään vähäinen ja 
alisteinen työ on omiaan synnyttämään henkilökohtaisia 
alemmuudentuntoja. Kun samalla kaikki on kuitenkin viime 
kädessä »ittestä kiinni», on johtopäätös se, että »tästä notkosta 
on kohottava», muuten ei yksinkertaisesti voi arvostaa it
seään.
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»Toi tommonen monotoninen työ, se edellyttää tiettyä 
huoran luonnetta. Tarkotan sitä että ihmisen on myytä
vä omat . . .  sen on suljettava ja poistettava omat 
ajatuksensa ja oma mielikuvituksensa saadakseen ra
haa. Sehän on oikeestaan ihan suoraan se huoran 
motiivi. Sä teet jotain mikä ei oo nii mielenkiintosta tai 
miellyttävää vaan saadakses rahaa.» (Lare)

On erilaisia tapoja kohota.* Yksi nousun väylä on se, että 
pyrkii uusissa kaupunkilaisissa oloissa kohoamaan takaisin 
yksityistuottajaksi, esim. verstaan perustamisen kautta. Tä
mä on kuitenkin periaatteessa mahdollista hyvin harvoissa 
ammateissa, esim. paperikoneen käyttäjä tai telakkatyöläinen 
ei oikein voi perustaa omaa yritystä. Yleisintä lieneekin se, 
että pyrkii koulimaan työkykyään paremmaksi, koulutta
maan itseään, päästäkseen ylöspäin palkkatyöntekijöiden hie
rarkiassa.

»Mulla väikky semmonen kuva mielessäni et mä voin 
tehdä töitä itsenäisesti ku mä vaan käyn vähä kouluja. 
Jos ny nuorena kaverina kätteli sielä korjauspajalla 
niitä pomoja (työnjohtajia -  MK) ni kyllähä se näytti 
tietysti et ne on tavattoman itsenäisiä. Jälkeenpäinhä 
sitä voi olla toista mieltä.» (Lare)

Lausunto on sikäli hyvin ongelmia kuvaava, että siinä yhdis
tyy sekä prosessin ponnevoima että se pettymys, johon kipua- 
minen helposti päättyy. Vaikka töiden itsenäisyys kasvaakin 
siirryttäessä hierarkiassa ylöspäin (ruumiillisen työn tekijä -  
teknikko/työnjohtaja — opistoinsinööri) niin aina kullekin

*Koska tässä tutkimuksessa haastatellut ihmiset ovat 25-35 -vuotiaita 
juuri arava-asuntoon kiinnipäässeitä maaltamuuttajia, ei tässä käsitellä 
lainkaan sitä, mitä tapahtuu silloin jos tästä tilanteesta ei pääse eroon. Eräs 
haastattelemani roska-auton kuljettaja korosti kuitenkin sitä, kuinka muka
vaa oma työ on siitä syystä ettei siinä kukaan ole olan takana kyyläämässä.
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tasolle löytyy omat pomot eikä koskaan pääse »isännistä» 
eroon. Toisaalta: mitä ylemmäksi hierarkiassa kipuaa, sitä 
abstraktimmaksi työ käy ja sitä vähemmän se on »käsityöläis
tä» työtä. Voidaan kyllä toisaalta -  kaupunkilaisin mittapuin 
-  ajatella, että henkinen työ on antoisampaa kuin ruumiilli
nen, mutta tällaisessa vertailussa on kyllä kysymys erilaisten 
kaupunkilaisten ammattien (esim. työläisen ja insinöörin) 
vertailusta. Jos vertaa toisiinsa maalaisen yksityistuottajan ja 
paperi- ja valvontatyötä tekevän opistoinsinöörin toimenku
vaa ja jos arvioinnin perusteena on työn itsenäisyyttä ja 
luovuutta korostava arvomaailma, niin on selvää, että kyllä 
insinööri jää maalaiskulttuurin mittapuiden perustalta toisek
si.

»Mä saan mielihyvää käsitöistä. Ja yleensä sellasista 
töistä, joissa tehdään jotain käsin . . .  Ja kuiteski mä 
saan leipäni kirjallisesta ja henkisestä työstä . .  . Tää 
tämmönen työ se ei oo ollenkaan mun haaveammattini, 
tai edes mitään semmosta, mitä mä mielelläni teen, et 
se tuottais mulle mielihyvää, et mä tuntisin siinä oleva- 
ni oma itteni .. .»
(maaltamuuttanut opistoinsinööri, 35 v.)

Valitus tuo osuvasti esille sosiaaliseen kohoamiseen liittyvän 
dilemman: mitä alempana palkkatyön hierarkiassa on, sitä 
konkreettisempaa ja esineellisempää työtä tekee, mutta sitä 
alistetummassa asemassa tekee töitä; mitä korkeammalle 
kohoaa, sitä itsenäisempi on asema (ainakin alaisten määrällä 
mitaten), mutta sitä vähemmän konkreettista työnteko on. 
Kun kumpikaan ei ole oikein hyvä, ei sosiaalinen nousu oikein 
tahdo tuoda pysyviä ratkaisuja. Ja kun tulos ei ole tyydyttävä, 
on asenne helposti sama kuin Larella:

»Kyl sen piti joku maalaisammatti olla .. . (tauko) . . . 
Mun ammattini, se on hyvin pitkälle sellanen ajopuu- 
teoria, hehe ..  .»
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Sitä alkaa yksinkertaisesti ajelehtia ylöspäin siihen asti kun
nes huomaa, että tulokset eivät kuitenkaan vastaa aivan sitä 
mitä kaipaa.

»Enhä mä sitä tuola arkityössä jouda ajattelemaan. Ja 
mä oon unohtanu sen jo käytännöllisistä syistä . . .  Kun 
mä oon vuosia tehny tommosta työtä ni mä oon tietysti 
jo puutunu ja turtunu . . .  Ja se on käytännössä helvetin 
hyvä ettemmä rupee ajatteleen mitään . . .
Kyl sitä tämmösess haastattelus voi valittaa, mut huo
menna mun on kuiteski taas mentävä salille.»

Puutumisen ja turtumisen perustalta on ainakin helppo ym
märtää Laren työn jälkeistä elämää.

» .. .  Onha täss kaikkee tullu tehtyyki . . .  Ja jos aikaa 
ja energiaa riittäs ni ni kyllähä sitä nakertelis kaikkee. 
Oon tehny uudet ovet keittiön kaappeihin, joskus laitte- 
lin niitä. On tässä suunnitteilla et vois tonne makuuhuo
neeseen parven pistää ni sais lisää tilaa . . .  Ku vaan olis 
aikaa ja innostusta .. .»

Jos töissä on ongelmana se, ettei pääse tekemään käsillään 
mitään riittävän luovaa ja antoisaa, niin on luonnollista, että 
töiden jälkeen sitten nikkaroidaan sitäkin enemmän. Kun 
talot on elementeistä koottu, tämä myös tiedetään todella 
yleiseksi.

»Huoltoyhtiö
Isännöitsijä
Kohteliaimmin tiedustelen, voitteko puuttua sellaiseen 
epäkohtaan joka on ilmennyt siitä saakka kun muutin 
joulukuussa 1976 asumaan Pyymestarinkuja 2 C 12 
asuntoon.

Seuraavasta kerroksesta kuuluu jatkuvasti viikosta 
toiseen sahausta ja naulausta. Viime pääsiäisen ja
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pitkäperjantain pyhät menivät aivan sahaustoimissa ja 
ajattelin jo silloin valittaa mutta sitten oli vähän rauhal
lisempaa. Nykyään sitä saa taas kuunnella joka viikko.

Normaalit remontit kyllä ymmärrän, mutta en tätä. 
Jos minulle olisi ilmoitettu, että asunto on puusepän- 
verstaan alapuolella en olisi muuttanut ollenkaan vaik
ka entinen asunto oli kovin huono.

Toivon tähän asiaan parannusta koska asumisrauha 
pitää olla jonkinlainen.
Allekirjoitus,
osoite ja puhelinnumero»

Laren mielestä ongelma on siinä, ettei kotona ole kunnon 
välineitä eikä höyläpenkkiä, mihin saisi hommat kiinni.

Emännästä rouvaksi

K: Miksi jäit kotiin?
V: »Noku lapset oli pieniä ja päivähoito oli niin kallista 
ja muutenki. . .  Ja ku Lare tahto.»*
Lare: »No mä lähinnä aattelin että tulee nuo lapset 
kasvatettua. Ettei ne oo kenenkään nurkissa tuola. Ja 
että ruoka on kotona ku tulee kotia. Tollasta . . .
Ku mun palkalla kuiteski eteenpäin mennään. . . .  Niin 
kauan mä teen töitä ku jaksan. Mä teen vaikka yöllä ja 
päivällä. Ei sill oo mitään väliä.»

Tärkeätä Laren lausunnossa on sen sisäinen logiikka. Hän 
toisaalta toivoo ja edellyttää vaimolta sitä, että tämä hoitaa 
heidän yhteiset lapsensa ja kotinsa samalla kun hän on itse

*Tässä ei haluta antaa sellaista käsitystä, että maaltamuuttaneet naiset 
ilman muuta päätyisivät kotirouviksi. Päinvastoin, tarkoituksena on osoit
taa, miksi suurin osa heistä hakeutuu ennemmin tai myöhemmin töihin 
kodin ulkopuolelle. Tätä varten lähdetään sellaisesta tilanteesta, jossa 
vaimo on kotona.
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tämän vuoksi valmis uhraamaan viimeisetkin voimansa töissä 
perheensä puolesta. Voidaan siis sanoa, että Liisa jäi kotiin 
sen vuoksi, että Lare oli sisäistänyt patriarkaalisen normiston. 
Yksipuolisesta tilanteesta ei kuitenkaan ollut kysymys. Myös 
Liisasta oli itsestäänselvää, etteivät kotityöt miehelle kuulu. 
Ne ovat ensisijassa naisen töitä ja kun lapset ovat pieniä, niitä 
on niin paljon, ettei siinä ohella ehdi töissä käydä.

»Emmä usko et jotain miestä viehättää et se saa tiskata 
tai levittää pyykkiä ulkona. Joku nainen voi saada siitä 
hyvinki paljo irti, että saa levittää vaatteita, tehdä 
puhtosta ja panna vauvan vaatteita järjestykseen, pik
kuhousut toiseen riviin ja vaipat toiseen. Se on alun 
perin ollu sen työtä. Ei mies oo ikinä tehny semmosta. 
Se on viljelty peltoo ja metsästäny ja tommosta. Ja 
justiinsa hankkinu perheelle elannon.
Emmä voi kuvitella . . . (tauko) . . . Tietysti on sellasii 
naisellisii miehii jotka nauttii kotitöistä . . . Mut emmä 
usko et Lare saa niistä ainakaan niin paljo irti et se 
viittis laittaa ruokaa ja tommosta. Se on naisten työtä 
mikä on naisten työtä vaikka miehet sitä tekiski.»(Liisa)

Perhe-elämä ja puolisoiden välinen työnjako siis perustui 
yhteisymmärrykselle elämisen normatiivisesta perustasta. 
Tätä kautta kummallakin oli yhteiset tulkinnat siitä, mikä on 
miehekästä ja mikä naisellista.

Ongelmia tilanne kuitenkin aiheutti. Ongelmat perustuivat 
siihen, että vaikka puolisoiden sisäistämät normatiiviset ra
kenteet olivat entiset, heidän elinolonsa olivat uudenlaisia. 
Kun vanhoja normatiivisia rakenteita sovellettiin uusiin elino
loihin, syntyi uudenlaisia elämäntilanteita. Emäntä muuttui 
kotirouvaksi.

K: Jos vertaat elämäntilannettasi äitisi elämäntilantee
seen, mitkä ovat suurimmat erot?
V: »No kyllä mää ainaki paljo helpommalla pääsen ku
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mun äiti sielä maalla. Sielä hoidetaan karjaa ja kaikkia 
ni kyllä sillä on hirveästi työtä siellä. Sitte sillä on vielä 
ruuanlaitto siinä päällä ja pyykinpesut summuut tou
hut. Et kyllä mä uskon et mä pääsen paljo helpommal
la.» (Liisa)

Mikä siis on ongelma jos työt ovat keventyneet ja vähenty
neet?

»Joskus sitä on niin kylläännyksissä että oikeen . . . 
Emmä tiijä, jotenki sitä vaan ajattelee, etku sitä on 
vaan täällä kotona . . .  Ku tää alkaa käydä vähä 
yksitoikkoseks. Se on aina sitä ulkoilua ja keittämistä ja 
siivoomista ja tiskaamista ja . . .  Et kyllä se välillä alkaa 
niin tympästä e t . .  . Ku aina vaa samaa ...»

Joku voisi ajatella, että kysymys on nyt siitä, että työt eivät 
Liisan mielestä ole vähentyneet tarpeeksi. Onhan niin että 
hän ei maalla viihdy mm. jatkuvan ja raskaan työnteon vuoksi 
ja samalla häntä tympäisee töiden yhtämittainen jatkuvuus 
myös kaupunkioloissa. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys. 
Ongelma on monimutkaisempi ja syvempi. Tämä paljastuu 
heti kun otetaan huomioon se, että työtilanteessa on tapahtu
nut myös tärkeitä laadullisia muutoksia, jotka -  maalaisten 
kulttuuristen koodien näkökulmasta -  laskevat kotitöiden 
arvoa ja merkitystä.

»Ku tääll ei oo sellasta itsenäistä työtä et voi jotakin 
päättää. Tääll ei kuule suurii ratkaisui tehä. Työnne
tään sit tuoli toiseen nurkkaa ku ei muuta oo.»

Tai

»Sitä tosiaan tuntuu monasti siltä ettei oo tehny yhtään 
mitään . . .  Se tunne tulee monta kertaa . . . Vaikka 
kuin ois lasten kans ollu ja hoitanu. Sitä ei ittekkää pidä 
sillai työnä. Tuntuu kuiteski ettei oo mitään tehny.»
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Liisan itsensä kannalta ongelman juuri ja ydin on siinä, että 
»kai sitä ihminen eniten arvostaa sitä mikä on näkyvää»:

»Jos tosiaan vaikka vaihtaa puhtaan vaatteen ni se voi 
olla viiden minuutin kuluttua likanen. Se ei oo sillee 
näkyvää, et vois sanoo et ton mä oon tehny.»

Tai

»Sitku siivoaa ni eihä se kauaa pysy. Yhden kierroksen 
ku alottaa ni aattelee et nymmä teen oikeen suursii
vouksen. Siivoan vaatehuoneet ja kaapit ja kaikki ni 
sitku on saanu siivottuu koko huushollin, nii et matotki 
on tampattu ni sit sais taas alottaa uudestaan sielt 
vaatehuoneesta ja tehdä saman uudestaan.»

Henkilöhistoriallisen sosialisaation näkökulmasta tällaiset on
gelmat perustuvat viime kädessä siihen, että koti ei enää ole 
kaiken elämisen perusta niin kuin kotona maalla. Jos Lare 
valitti töissään sitä, että se eroaa elämisestä ja tahtoo tulla 
pelkäksi rahan hankkimiseksi niin Liisan ongelma on sama 
mutta toiselta puolen: Liisan työ eroaa kokonaan elannon 
hankkimisesta. Kysymys on yhden ja saman prosessin eri 
puolista: kun työ ja perhe-elämä eroavat toisistaan, mullistaa 
tämä niin elantoa perheelleen hankkivan miehen kuin myös 
ensisijassa kodista vastaavan naisen elämäntilanteen. Jos 
Lare kaipasi työstään ekspressiivisiä elementtejä (vrt. naker- 
telu puhdetöinä) ja valitti työn välineellisyyttä (»kädet käy 
vaan vipuina»), niin Liisa valittaa sitä, että hänen työnsä 
puhdistuu kaikesta instrumentaalisesta sisällöstä ja pelkistyy 
ekspressiiviseksi puuhailuksi kotona lasten kanssa.

Instrumentaalisten piirteiden puuttuminen ilmenee seuraa
vankaltaisina hiljaisina tunnustuksina:

»Ku niinku . . . (tauko) ei oikeen oo, sitä semmosta 
tarpeellisuuden tunnetta . . .  Tiskaaminen ja tommoset,



141

ne tulee vaan uuestaan ja uuestaan . . .  Kyl lehmien 
lypsytki mut ei siinä sillee oo . . . Ku maalla rouvat 
laitto niitä kauniita kukkasiaan, kasvimaitaan, pelto- 
jaan ja muita. Ja sitte koko talven sitä omaa satoaan 
söi. Täällä menet vaan kaupasta ja ostat. Ei siinä 
loppujen lopuks silleen mieltä etku ajattelis et on itte 
kasvattanu sen porkkanan, ja hoitanu . . . Onha täällä 
toi parveke mihi voi laittaa kukkasia mut neki tuppaa 
lakastumaan jos kesällä käy jossakin. On vaikee sitte 
järjestää sillee et joku sen aikaa kastelis.»

Välillä Liisalla oli naapurin lapsi päivähoidossa. Siitä sai 
pimeästi 550 mk kuussa,

»ja siilon, siilon oli illalla sellanen tunne et sitä oli 
tarpeellinen ja et oli saanu aikaan jo tak i. . .  Vaikkei ne 
päivät sen kummempii ollu ku nytkää.»

Työn -  jotta se ymmärrettäisiin nimenomaan työksi eikä 
turhanaikaiseksi puuhailuksi -  pitää olla sellaista, että siinä 
voi käyttää itseään joidenkin itsen ulkopuolella olevien esi
neellisten tai rahallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Muu ei 
ole työtä, muusta ei saa työhön liittyvää tyydytystä. Leipomi
nen ja ompeleminen vielä tällaisia ovat ja niitä Liisa harras
taa.

Toiselta puolen sama muutos näkyy Liisan töissä siten että 
puhtaan ekspressiiviset, tunnesuhteisiin liittyvät asiat koros
tuvat. Työpäivä on ennen muuta katkeamatonta ja uuvutta
vaa lasten valvomista ja hoitamista. Samalla tavoin kuin 
instrumentaalisten tehtävien puute on outo ja ongelmia syn
nyttävä asia, outoa on myös ekspressiivisiin erikoistuminen:

»Ennen ei lapsia sillä lailla hoidettu. Siilo ku me 
hoidettiin tota (vanhempaa poikaa -  MK) ni mun isä 
sano et jos meill ois yhtä noin hoidettu ni muutha ois 
kuollu.
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Ne lapset vaan oli siinä ja kasvo. Musta ainaki tuntuu 
ettei niitä sillai hoidettu. Ja meki hoidettii pienemmät 
siskot ja veljet. Et se . . .  (tauko) . . .  Se on niinku ihan 
uus keksintö et lapsia pitää hoitaa . . .»8

Sidonnaisuutta ja tilanteen psyykkistä vaikeutta korostaa se, 
että pihapiirissä vallitsevat vaimoväen keskinäiset suhteet 
ovat arkoja ja tulehtuneita. Jos lapset pääsevät tappelemaan 
keskenään tai rikkomaan toistensa leluja, on aikuisten keski
näinen riitely hyvin lähellä.

Tilanne on psyykkisesti raskas, tietysti, mutta erikoisen 
raskas se on, jos samaan aikaan kokee tarpeettomuuden 
tunteita sen vuoksi, ettei koe tekevänsä mitään riittävän 
tarpeellista, koska ei ansaitse elantoa eikä tee mitään konk
reettista — sellaista, mistä voisi sanoa että »tuon minä olen 
tehnyt». Psyykkistä kuormitusta vielä lisää se, jos nämä 
ongelmat joutuu kohtaamaan yksin, »ilman juttukumppania». 
Naapurin rouvien kanssa voi tietysti jutella ja purkaa omaa 
taakkaansa, mutta tässä taas on omat jännitteensä ja huolen
sa -  naapureihin kun ei oikein voi luottaa (vrt. III luku).

Jos Larella oli ongelmia siitä, että häntä valvotaan ja 
tarkkaillaan, niin Liisalla on taas ongelmana se, että kukaan 
ei oikein tunnu välittävän siitä mitä hän tekee.

»Tai varmaan se mies välittää . . . Omalla tavallaan . . .  
Ei vaan tuu koskaan sanoilla sanottua . . .».

Tässäkin on vaikeuksien ytimenä sama asia, joka leimaa 
kummankin työtehtävien muutosta: työn ja perheen eroami
nen.

»Jos ajattelee et mun mies ei kiitä mua siitä mitä mä 
täällä kotona teen ni emmäkään kiitä mun miestä siitä 
mitä se tekee töissä. Se ois hassuu ja naurettavaa ja 
ihan teatteriiki. Mut esimerkiks mun mies saa kiitosta 
sielä työpaikallaan. Sitä arvostetaan sielä. Mua ei käy
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kukaan täällä sillä lailla arvostamassa ja sanomassa et 
. . . (keskeyttää) . . .»

Kokoavasti voi sanoa, että samalla kun kotirouvan pitäisi 
pystyä erikoistumaan toisten perheenjäsenten rasitusten ja 
oikkujen ymmärtämiseen ja hoitamiseen, hän joutuu teke
mään töitä sellaisissa olosuhteissa, jotka tekevät hänen työs
tään yksinäistä ja psyykkisesti kuormittavaa. Vastuun jaksa
misesta kantaa itse.

Murroskulttuurin synty

Mitä tapahtuu Korpisilla töiden jälkeen? Edellä esitettiin, 
että perheestä tahtoo muodostua kulttuurinen ja emotionaali
nen suojapaikka, jonka piirissä saa olla aidosti sellainen kuin 
on kaiken kaupunkilaisuuden keskellä. Tuolloin asiaa tarkas
teltiin henkilöhistoriallisen sosialisaation näkökulmasta ja 
ajatus oli se, että maalla kasvaneet ovat sisäistäneet talonpoi
kaisen patriarkaalisen koodiston ja tämän vuoksi sitä myös 
tahtovat noudattaa. Nyt on syytä kysyä, miten uudet elinolo
suhteet -  palkkatyöläisen arkinen työ ja kotirouvan arki 
lähiöympäristössä -  vaikuttavat pyrkimykseen säilyttää per
he kulttuurisena suojapaikkana.

Lyhyesti voi sanoa, että palkkatyöläistyminen tukee ja 
vahvistaa maalta periytyvän patriarkaalisen normiston säily
mistä työnjälkeistä elämää hallitsevana arvojärjestelmänä. 
Se että näin tapahtuu ja se kuinka näin tapahtuu, paljastuu, 
kun puolisoilta kysyy, mikä on kodissa ja perhe-elämässä 
tärkeintä työpäivän jälkeen.

K: Mikä on sinulle tärkeintä siinä kun Lare tulee 
kotiin?
V: ». . . No se et se tulee . . . Etku sit on juttukumppani 
. . . Emmätiijä . . .»
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Vaimon vastauksissa korostuu sama asenne monissa erilaisis
sa yhteyksissä ja monilla erilaisilla tavoilla.

K: Mikä on päivän tärkein hyvä hetki?
V: »Kai se on se ku perhe on yhdessä . . .  On tosiaan 
kauheen kiva käydä nytki kävelemässä yhessä.»
K: Mikä perhe-elämässä on sinulle tärkeintä?
V: » ... Emmätiijä . . .  Vaan se että ollaan yhessä . . .  
On vaatteita päällä ja leipää kaapissa, kai se on sellasta 
hyvän olon tunnetta sitte.»
K: Yhdessä, asunto ja ruokaa — kuinka paljon se hyvä 
olo on turvallisuuden tunnetta?
V: »On se sitäki paljo. . .  (tauko). . .  Kai se sitä on ...»

Turvattomuuden tunteilla on luonnollinen taustansa kotirou
van työpäivän uuvuttavassa yksinäisyydessä ja ympäröivässä 
suurkaupunkikulttuurissa. Aivan samalla tavoin kuin maalta- 
muuttaneet miesvastaajat usein olivat suorastaan vihaisia 
suurkaupunkiympäristön kovuudelle ja kylmyydelle, naisvas- 
taajat kertoivat pelkäävänsä. Ympäristö on uusi ja kolkko, 
ihmiset vieraita ja kylmän tuntuisia ja samalla saa lehdistä 
lukea jengitappeluista ja kellarimurhista.

»Voisha sitä (työpäivän aikana -  MK) mennä tonne 
Hesaan. Muttemmä uskalla sinne yksin mennä.
Ja mä pelkään tossa yheksän aikaan illalla enää kävellä 
tossa. Se on yks ongelma. Mut pitäs aina viedä ja tuoda. 
Ku mä en yksin uskalla kävellä.» (Liisa)

Tällaisilla peloilla on taustansa myös siinä, että lähiöön on 
muutettu tavallisimmin jostain keskustasta,9 jossa epäsosiaa
lisuus ja aggressiivisuus oli -  kertomusten mukaan -  todella 
käsin kosketeltavaa.

»Ja siel oli muutenki vähä sellasta epäsosiaalista poruk
kaa. Aina viikonloppusin mustamaija kävi hakemassa

9
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porukkaa sieltä jostain. Ja aina oli lamput rikki saunas
ta. Jolla oli ensimmäinen saunavuoro sai aina ensim- 
mäiseks harjata lampunsirut pois lattialta ...»

Kun perhe muutti Niittytie 8:aan oli samoja oireita nopeasti 
näkyvissä, vaikka kortteli vaikuttikin rauhalliselta. Tulos oli 
se, että

».. . jos Lare oli poissa tai viipy ni mä jännitin et mitä 
nyt tulee . . .  illalla katoin oikeen ja kokeilin et ovet on 
varmaan lukossa ja kiinni.»

Mitä pelottavammalta uusi elinympäristö tuntuu, sitä tär
keämpää on se, ettei sen keskellä tarvitse kuitenkaan olla 
kokonaan yksin ja että mies tulee kotiin turvallisena ja 
suojelevana.

Sama asenne tulee esille kun Larelle esittää saman kysy
myksen.

K: Mikä on kodissa töiden jälkeen tärkeintä?
V: »Ensimmäinen on se, et onks kaikki menny hyvin, 
ettei oo mitään ongelmia . . .  En mä sitten oikeen . . .  
(tauko). . .  Mä aattelen et siel on sapuska pöydässä kun 
mä tuun ja . .  . (tauko). . . Emmä sit oikeen tiijä . . .
K: Mitä teet?
V: »Jos ei mitään ihmeellistä oo ni mä otan tossa 
(sohvalla -  MK) tirsat . . .  Ja sitte sitä funtsaa et 
tuleeks telkkarista mitään.»

Suojelevan asenteen jälkeen kodissa on tärkeää se, että kaikki 
on valmista niin että saa levätä eikä välttämättä tarvitse 
alkaa tehdä mitään, että voi vapaasti levätä ja harkita. Nämä 
kaksi asiaa liittyvät yhteen. Kummallakin tavalla mies hallit
see ja käyttäytyy kuin perheen pää ja isäntä.

Tärkeintä tässä on se, että vaimon työperäiset, uudelleenso- 
siaalistumisesta juontuvat ongelmat -  turvattomuuden tun- 10

10 Lähiö
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teet ja suojelun kaipuu -  sopivat erinomaisen hyvin miehen 
vastaaviin: palkkatöissä koettuihin välineellisyyden ja alistu- 
neisuuden tunteisiin. On luontevaa ajatella, että mitä aliste- 
tummaksi asemansa töissä kokee, sitä tärkeämpää on se, että 
kotona ei tarvitse totella ja alistua. Perhe-elämä on ts. se osa 
palkkatyöhön sopeutuvan miehen arkielämää, jossa ei välttä
mättä -  »taloudellisen perikadon uhalla»10-  tarvitse alistua 
ja totella, se alue, jossa on mahdollista säilyttää miehelle 
perinteisesti kuuluva hallitseva asema. Myös suurkaupun- 
kiympäristö ja vaimon turvattomuuden tunteet palvelevat 
tämän pyrkimyksen toteutumista. Nimenomaan sen vuoksi, 
että uusilla elinolosuhteilla on perhekulttuuria säilyttävä 
vaikutus, on perusteltua sanoa, että maaltamuuttajien elä
mäntavan osittaisessa akkulturaatiossa ei ole kysymys vain 
kulttuurisen käyttäytymisen osittaisesta hajoamisesta. Kysy
mys on erityisen murroskulttuurin syntymisestä, kulttuurin, 
jossa elämäntavan akkulturoituneet ja ei-akkulturoituneet 
osat tukevat toisiaan.

Tämä tulos on tärkeä kahdella tavalla. Se auttaa ymmärtä
mään ja jäsentämään sekä maaltamuuttajien arkielämän 
sisäisiä ristiriitoja että näistä kumpuavaa kehitystä.

4. Elämäntavan sisäiset ristiriidat

Muutoksen pakko

Murroskulttuurin sisäiset ristiriidat juontavat juurensa perhe- 
elämää ohjaavien perinteisten kulttuuristen arvojen ja uusien 
työnjaollisten asemien välisistä jännitteistä. Jo edellä todet
tiin, että kun vanhoja kulttuurisia arvoja sovelletaan uusiin 
elinolosuhteisiin (työnjaollisiin asemiin), syntyy uudenlaisia 
elämäntilanteita. Tämän vuoksi on syytä kysyä, missä mieles
sä palkkatyöläisyyden ja patriarkaalisuuden yhdistymisestä 
syntyvä perhe-elämän perustilanne on henkilöhistoriallisesti
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uusi? Millaisia jännitteitä ja ristiriitoja se synnyttää?
Ensimmäinen ja tärkein perhe-elämän perustilannetta kos

keva muutos on siinä, että perhe ei enää samalla tavalla 
rakennu työnjaollisen yhteisyyden ja riippuvuuden varaan 
kuin maaseudulla. Puolisot eivät enää ole työtovereita jotka 
työskentelevät yhteisen työn parissa, kummallakin on oma 
työnsä ja aviollinen yhteisyys perustuu ensisijaisesti tunne- 
suhteelle. Aviollinen side oli tietenkin tunnesuhde myös 
maalaisperheessä, mutta tärkeätä oli se, että se ei ollut sitä 
pelkästään. Yhteinen työ ja työtoveruus loi yhteisyyden 
perusteita niin että perhe saattoi kestää vaikeidenkin aikojen 
ylitse työnjaollisen yhteisyyden kautta ja varassa. Idyllistä 
tällainen, yksin työnteon kautta välittyvä riippuvuus ei var
masti ollut mutta se piti perheet kuitenkin tiukemmin kasas
sa. Kun kaupungistumisen myötä työ ja perhe-elämä eroavat 
toisistaan, avioelämä rakentuu pääasiassa tunnesuhteen va
raan ja tämän vuoksi se on myös alttiimpi häiriöille ja 
hajoamisille.

Toinen tärkeä muutos on siinä, että puolisoiden keskinäisten 
suhteiden rakenne muuttuu työnjaollisten muutosten myötä. 
Tämä näkyy siinä, kuinka uudet elinolosuhteet tukevat mie
hen hallitsevan aseman säilymistä. Toiselta puolen sama 
kehitys näkyy siinä, kuinka vaimon taloudellinen, sosiaalinen 
ja psyykkinen riippuvuus kasvaa kotirouvuuden myötä.

»Sanotaan joku karja tai muu. Se oli hyvin pitkälle sen 
emännän luomus. Se karjanhoito ja se missä tilassa se 
karja oli hyvin pitkälle kerto siitä emännästä nimen
omaan. Koska isäntä ei siihen usein ottanu osaa, ei 
sitten millään konstilla. Isännällä oli taas ne omat 
tekemisensä . . . Mut nyt tää on poistunu täält lähiöstä. 
Tääll ei oo mitään sellasta työtä oikeestaan täällä 
lähiössä -  tai sanotaan että sitä on erittäin vähä -  mitä 
mä (Lare -  MK) en osais tehdä. Pyykki pestään 
pyykkikoneella, kyllä mä osaan laittaa perkele sen 
pyykkikoneen ihan samalla tavalla kun vaimokin.
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Kääntää noi nappulat ja laittaa kannen kiinni. On 
tiskikoneet ja jääkaapit. Ja tällasilla koneilla isännät 
vielä oikeen ylpeilee . . . Tääll ei vaimolla oo oikeen 
niinku mitään sellasta omaa. Sitä vois melkeen sanoo 
muijalleen et lähe vaan käveleen, tossa on pyykkikoneet 
ja asianpesukoneet summuut, et kyl ne pesee noi pyy
kit, ei sua täällä tarvita (. . .)
Ennen ei maalaistalossa voinu sanoa emännälle et lähde 
kävelemään, sua ei täällä tarvita. Koska sillä kertakaik
kiaan oli sitä omaa jota isäntä ei kertakaikkiaan hallin- 
nu. Se on pois täällä.»

Miehen työnjaollinen riippuvuus vaimosta ei samalla tavoin 
kuin ennen turvaa vaimon asemaa perheyhteisön välttämättö
mänä jäsenenä. Toki on niin, että vaimo on välttämätön lasten 
kannalta, mutta lasten kasvatustahan ei pidetä työnä ja jos 
»muija» lähtee, lähtevät »penskatkin», tietysti. Juuri tämä on 
tässä olennaista. Työnjaolliset muutokset ovat romauttaneet 
vaimon aseman perheyhteisössä sellaiseksi, että sen säilymi
nen -  toisin kuin ennen -  riippuu lähes yksinomaan perheen 
sisäisistä tunnesuhteista.

Kolmas tärkeä muutos on siinä, että puolisoiden työnjaolli
set asemat (palkkatyö ja kotirouvuus) ovat hyvin erilaisia, 
vaativat puolisoilta hyvin erilaisia valmiuksia ja tuottavat 
erityyppisiä rasituksia. Uudelleensosiaalistuminen johtaa sii
hen, että myös perhe-elämään kohdistuvat kompensatoriset 
odotukset ja toiveet erilaistuvat työnjaollisten rasitusten mu
kaisesti. Syntyy ristiriitaisia, jopa vastakkaisia toiveita. Risti
riitatilanteiden tasapainoista ja onnistunutta selvittämistä 
vaikeuttaa se, että puolisoiden keskinäisissä suhteissa on 
tapahtunut olennainen muutos vaimon riippuvaisuutta ja 
miehen valtaa korostavaan suuntaan samalla kun perhe-elä
män perustilanne on altistunut häiriöille. Tällaisia ristiriitoja 
ja niiden merkitystä valotetaan seuraavassa Korpisten perhe- 
tilanteessa tapahtuneen kehityksen seuraamisen kautta. Tar
koituksena on analysoida ja dokumentoida sitä, kuinka kaikki
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kolme edellä esitettyä rakenteellista muutosta yhdessä voivat 
uhata perheen asemaa suojapaikkana.

Työnjaollinen erilaistuminen

Muuton jälkeen Korpisten elämä oli yhtä kalustamista ja 
remontointia, kun »oli niin ihanaa laittaa paikkoja kuntoon» 
(Liisa). Lare teki kovalevystä parisängyn, ison ja leveän joka 
ei natise.

Ajan myötä eläminen kuitenkin alkoi urautua työnteon ja 
perhe-elämän rutiininomaiseksi vuorotteluksi. Samalla puoli
soiden elämässä ja keskinäisissä suhteissa alkoi ilmetä ongel
mia ja kitkaa.

Laren kannalta tärkein työnjälkeiseen elämiseen liittynyt 
ongelma oli se, että

»näissä kerrostaloissa, näissä sitä vaan ollaan vaan 
taikka sitten sitä lähetään taikka tullaan . . .  Ku ei oo 
oikeen sellasta mitä rakentelet.»

Valmiissa ja uudessa arava-asunnossa ei ahkerinkaan ihminen 
voi kovin pitkään keksiä remontoimista. Tai jos hommia 
keksii, ne ovat niin suuria, että tekemiseen tarvittaisiin sekä 
kunnon välineitä että ammattitaitoa. Keittiön voi tietenkin 
aina maalata uudenväriseksi, mutta pysyväksi elämänsisäl
löksi ei tästäkään ole.

»Ku ei oo mitään mitä tehdä. Mä oon kuullu monelta. 
Mä oon kuullu nii monelta ettei oo mitään tekemistä. 
Eikä viitti lähtekkää mihinkään ku on jotenki nii 
puutunu tähän systeemiin . ..»

Lausunnon loppu on tärkeä, sillä -  kuten Lare sanoo -  »kyllä 
kai sitä harrastuksensa löytää mistä vaan jos oikeen jaksaa 
ettiä ja hakea mut se on sit eri asia et kuka jaksaa.» Ja
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»arkielämän systeemi» on sellainen, että se tahtoo puuduttaa 
paikalleen.

K: Miksi et jaksa lähteä töiden jälkeen minnekään?
V: »Emmätiijä, sitä on jotenki niin . .  . (tauko) . . .  Se 
vaatis jonkun oikeen tollasen hyvän paikan et sitä 
jaksais työn jälkeenki lähtee jonnekki vielä. Mutta ku 
mä tuun kaupungista ni kello on puolviis ku mä oon 
kotona, sen jälkeen mä syön ja pesen itteni ja lepään ja 
noin. Ni kello on jo puol kuus ku on saanu syötyä ja 
pestyä ittensä. Ei siinä sitte voi oikeen mitään enää . . . 
Sit se on lähtöki aina semmosta hosumista ettei siinä 
pääse rauhottuu ollenkaan.»

Työperäiset rasitukset yhdessä köyhän asuinympäristön ja 
pitkien etäisyyksien kanssa tahtovat ts. väkisin johtaa siihen, 
että työn jälkeen suurin osa ajasta kuluu telkkaria tuijotta
malla. Jatkuessaan kuukausi toisensa perästä tällainen työn 
ja telkkarin vuorottelu voi todella alkaa tympiä.

»Mä oon monta kertaa huomannu ittessäni tämmösen 
. . . Etku mä menin Korkeasaareen (viikonloppuna yh
dessä perheen kanssa -  MK) ja kattoin sielä eläimiä, 
ku ne tekee tunnista toiseen samaa rataa. Joskus mä 
itte kertakaikkiaan saatan herätä huomaamaan et mä 
saatan kävellä edestakasin ikkunasta toiseen. Etenki jos 
mulla on jotaki ajateltavaa tai jotaki ongelmii ni mä 
tosiaan saatan kävellä edestakasin. Mennä toiseen ikku
naan ja kuikata ja taas toiseen. Välillä sitä oikeen 
säpsähtää et herranen aika et joku varmaan kättelee et 
mitä toi jätkä käy aina tossa ikkunassa.»

Liisa taas väsyi ja rasittui esikoisen syntymästä. Kun ensim
mäiset kolme kuukautta oli jatkuvaa, 3 -4  tunnin välein 
tapahtuvaa syöttämistä, röyhtäyttämistä, vaippojen vaihta
mista ja pesemistä ja syöttämistä, röyhtäyttämistä ja . . .  ja 
kun tämän jälkeenkään ei päässyt yöitkujen takia kunnolla
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nukkumaan ja kun koko ajan oli yksin sidottuna asuntoon, 
jonne mies iltaisin saapui katselemaan telkkaria, alkoi pinna 
vähitellen kiristyä.

K: Mitä teet kun oikein sieppaa?
V: »Kai mä siilon puran itteni siihen miesraukkaan ku 
se tulee illalla kotiin . . .  Ja sitte mulla on tupakkaa . . .  
Mä vedän jossain välillä aina hermosauhuja . . .  Ja 
kiljun lapsille .. . Tiskaan vähän äänekkäämmin astioi
ta . .  . Kai se on loppujen lopuks semmosesta asiasta 
kiukkua mille se mies ei voi mitään . . .  Etku ei oo 
omaan olotilaansa kuitenkaan tyytyväinen, ni sit sitä 
riitelee . . . Siis vaan ihan kertakaikkiaan kiukutellaan 
siitä ettei, ettei oikeen viihdy . .  . Eikä oo tyytyväinen. 
Ne menee ukon syyks loppujen lopuks kuitenki nää 
kotiolot.»

Kummatkin alkoivat omalla tahollaan tympiintyä omaan 
elämiseensä ja alkoivat etsiä syytä toisesta kun ketään muuta
kaan ei ollut. Osin riidat olivat silkkaa kiukuttelua, mutta 
sisältönsä osalta ne kuitenkin heijastivat tärkeitä, työnjaolli- 
seen erilaistumiseen liittyviä pulmia.

Erilaiset työt johtivat siihen, että puolisoilla oli erilaisia ja 
keskenään ristiriitaisia vapaa-ajan käyttöön liittyviä toiveita 
ja odotuksia. Jos käy kaupungissa töissä niin ei välttämättä 
heti halua lähteä takaisin, on päinvastoin luonnollista, että 
haluaa syödä ja levätä ja rauhoittua. Vaimo on sen sijaan 
koko päivän ollut sidottuna asuntoon ja pihapiiriin, hoitanut 
lapsia, siivonnut ja kuunnellut radiota. Hän ei välttämättä 
iltaisin haluaisi jatkaa asunnossa olemista telkkarin katselul
la. Sitä haluaisi »tehdä jotakin» tai »päästä jonnekin». Riito
jen peruslähtökohta oli selvä: Liisan mielestä Lare on tylsä 
kun

»se on aina väsyny . . .  Eikä sitä pääse minnekkään . . .  
Lauantainaki saunan jälkeen se saattaa vaan yhtäkkiä 
nukahtaa ja on sit hirveen vihanen jos sitä herättelee.»
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Larea taas tympäisi se, että »ku sitä aina pitäis lähtee 
jonnekin». Viikonloppuisin perhe tapasi tehdä retkiä kaupun
gille, marketteihin, Korkeasaareen tai muualle, mutta arki-il- 
toina ei tehty juuri mitään, koska Lare on »niin puutunu 
tähän systeemiin»:

»Et jos Lare ei oo kotona ni me ei kattella ku lastenoh
jelmat. Mut yleensä sit jos se avaa sen (telkkarin
-  MK) ni sit me kyllä istutaan tässä (sohvalla -  MK). 
Ja se on aina (auki -  MK) . . .  (tauko) . . .  Se ei niin 
myöhään koskaan tulekaan etteikö se kokeilis josko 
sieltä jotain tulis. Näin ku sieltä joskus tulee joku 
huonompiki elokuva ni mä sanon et mitä sä tuota 
kattelet, et laita se kiinni, ni se menee laittaa kiinni mut 
se kokeilee vielä et jos toiselta puolelta tuliski jotain, 
vielä ennenku se malttaa sitä kiinni laittaa.»

Ongelmia tämä aiheutti sitä kautta, että

»ihan semmosta jutteluaikaa vaan, ni sitä ei ollu oikeen 
ollenkaan . . . Ku mä haluisin joskus -  tai useimmiten
-  valvoo vähä pidempään (herää myöhemmin — MK) 
ni et sitä jäis enemmän sitä kahdestaanoloaikaa . . .  
(keskeyttää) . . .  Ja mä sit kiukuttelen siitä etku ukko 
on väsyny. Se on tietysti ymmärrettävää että toinen on 
väsyny ku on lähteny aikasin aamulla töihin, et jos sen 
järjellä ajattelee, mut joskus ku ajattelee ihan tunnepe
räisesti ni sitä kimpaantuu kiukuttelemaan.»

Jos Laren työperustainen pääongelma oli siinä kun »haluais 
tehdä käsillään jotain» niin tilanne oli aikaa myöten se, ettei 
tätä puutetta päässyt korvaamaan myöskään vapaa-aikana. 
Jos Liisan työperäinen pääongelma oli siinä »kun mä tunnen 
itteni yksinäiseks täällä», niin tilanne oli aikaa myöten se, että 
Lare ei pystynyt tyydyttämään ja korvaamaan Liisan yksinäi
syyttä. Kummatkin ongelmat osuivat yhteen: Liisa syytti
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yksinäisyydestään Larea samalla kun Lare katsoi että Liisa ja 
lapset olivat osasyyllisiä hänen omaan tympääntyneisyyteen- 
sä. Hän nimittäin kyllä olisi keksinyt itselleen tekemistä ellei 
hänen olisi aina täytynyt tulla töiden jälkeen kotiin pitämään 
seuraa vaimolleen. Olisi vaikka lähtenyt kapakkaan tai ka
laan työtovereiden kanssa. Aina kuitenkin piti tulla pitämään 
seuraa vaimolle, joka tästä huolimatta syytti häntä siitä, että 
koki olonsa yksinäiseksi.

»Sitte se yhteiselämäki jää pois . . .  (tauko) . .  . Mä 
katsosin et se on ihan yleinen ongelma näiss lähiöissä 
etku ihmiset vaan illat ja viikonvaiheet ja muut ne 
tollottaa jossain sohvalla ja kättelee telkkaria tai muuta 
ni ne niinku kyllästyy tai puutuu toisiinsa. Meille se 
ainaki on ongelma. Mulla on ainaki semmonen et . . .  
Mua alkaa oikeen . . .  Se alkaa kyllästyttään . . .  Ei sille 
voi mitään.»

Patriarkaalisuuden kärjistyminen

Työnjaollinen erilaistuminen synnytti puolisoiden kompen
saatio-odotuksiin solmun, joka oli vaikeasti ratkaistavissa. 
Solmun aukaisua vaikeutti lisäksi se, että asian tasaveroinen 
selvittäminen ja keskustelu oli hankalaa sen vuoksi että vaimo 
oli niin täydellisesti miehestään riippuvainen.

Riippuvuus oli ensinnä taloudellista. Kotirouva kyllä tekee 
työtä, mutta ei saa siitä miehestään riippumatonta korvausta 
ja joutuu näin elämään miehensä ansaitsemilla rahoilla. 
Normaalissa tilanteessa -  so. tilanteessa, jossa puolisoiden 
tunnesuhde toimii kunnolla -  tämä taloudellinen hallintasuh- 
de ei ole selvä eikä näkyvä.

»Kyllähä sitä vaimonki kans aina jutellaan ja kyllä mä 
siltäki kysyn mielipidettä aina . . .  Mut kyl mä aika 
pitkälle itse päätän . . .  Mä vähä niinku haistelen
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taustaa et mitä olis tulossa jos tekis itte jotaki . . .  Ei 
sitä jyrkästi voi aina . . .  Se täytyy niinku yhteispäätök
sellä aina tehdä mut kyl mä niinku sen päätän . . .». 
(Lare)

Toinen on tilanne silloin kun riidat tulehduttavat tunnesuh
teen.

»Pukeminen, se on yks asia missä me ollaan eri mieltä. 
Mun mies on sitä mieltä et ne (lapset -  MK) ei tarvis 
paljo mitään vaatetta ja mä panisin vähän enemmän. 
En ehkä niin paljo kuitenkaan ku naapurin rouva.»

Lausunto on osuva sillä se kuvaa hyvin riidan taustaa. Mies 
ansaitsee ja säästää mutta vaimo haluaisi -  miehen mielestä 
-  tuhlata heidän rahansa kilpaillakseen naapurin rouvien 
kanssa lasten pukemisessa. Liisa näki tilanteen kuitenkin 
toisin. Lasten pukeminen oli yksi niitä asioita, missä hän 
saattoi nähdä kättensä työn jäljet. Kun lapsi oli siisti ja 
hyvinhoidettu, siitä saattoi olla ylpeä, sitä tuli sellainen tunne, 
että saattoi olla työhönsä tyytyväinen.

»Sitä voi pyntätä hörhelöihin ja muihin . . .  Ja siitä saa, 
jos haluaa, näkyvääki.» (Liisa)

Hiekkalaatikon kulttuurisen ilmaston näkökulmasta lasten 
pukeminen on aivan yhtä tärkeätä kuin miehelle auton vuosi
mallin vaihtaminen.

»Ku mä tartten autoa, se on mulle välttämätön. Ja kun 
sen ostaa ni kannattaa ostaa kunnollinen ettei tarvi 
koko ajan korjailla.» (Lare)

Ja kun auton ostaa, mallia kannattaa vaihtaa aina kahden 
vuoden välein, jotta vanhan jälleenmyyntiarvo ei laskisi, jotta 
voisi taas turvata uuden vuosimallin edullisen hankinnan.
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Uusi vuosimalli on Laren mielestä välttämätön, lasten hieno 
pukeminen ei sen sijaan ole.

»Viimeks me riideltiin uusista pyhähousuista, pojalle 
. . .  (tauko) . . .  Tarpeettomiaha ne ois ollu, mut mä 
öisin halunnu ne kuitenki ostaa. Yksiin synttäreihin 
öisin ne ostanu . . .  No lopulta mun mies anto luvan mut 
sitte mä en enää itte halunnu ostaa niitä. Olkoon sitte 
kerran ku on sanottu ettei osteta. . . .  (tauko) . . .  
Samanlainen oli se kenkäriita.» (Liisa)

Liisa on lisäksi sosiaalisesti täydellisen riippuvainen miehes
tään. Jos Lare ei kertakaikkiaan halua eikä viitsi lähteä 
työpäivän jälkeen marketteihin tai minnekään, niin Liisakaan 
ei pääse, sen vuoksi, että hän ei yksin uskalla liikkua. Samalla 
yksinäisyydestä tulee helposti kierre. Kun on yksin eikä 
kukaan anna tunnustusta töistä ja pihayhteisö masentaa, 
helposti menettää uskonsa kokonaan eikä yksinkertaisesti 
enää uskalla lähteä mihinkään. Ja kun sitten ei uskalla lähteä, 
menettää entistäkin enemmän itseluottamustaan, ja uskaltaa 
vielä vähemmän.

Ja viimein masentaa se, että mies on kyllästynyt. Taloudelli
sen riippuvuuden ja sosiaalisen eristyneisyyden lisäksi saa 
joka päivä palautetta, joka antaa ymmärtää ettei oikein 
naisena jostain syystä riitä. Kaikki tämä kaatuu oman mielen
terveyden päälle, sen mielenterveyden, jonka pitäisi jaksaa 
kaksi pientä lasta 24 tuntia vuorokaudessa.

»Kai se on sitten se et on masentunu . . .  (tauko). . .  Ku 
sitä ei oo ilonen ees siitä ku ukko tulee kotiin . . .
Kai se sitte on sitä se, et sitä mököttää . . .  Mykkäkou- 
luks se kuitenki menee loppujen lopuks».

Jonkin oli elämäntavassa selvästi muututtava, mutta minkä ja 
miten?



5. Elämäntapojen muutoksen suuntia

Kulttuurinen murros ja erilaistuminen

Ajatus ei tässä ole se, että kaikki maaltamuuttaneet perheet 
olisivat olosuhteiden pakosta ajautumassa edellä kuvattuihin 
perhevaikeuksiin. Ajatus on se, että edellä esitetty tapausana- 
lyysi tiivistää monia kulttuuriseen murrokseen liittyviä, ylei
siä ja perustavia ongelmia ja että tämän vuoksi sen näkökul
masta on mahdollista jäsentää ja ymmärtää elämäntapojen 
muutosta siltä kannalta, kuinka näitä ongelmia pyritään 
ratkaisemaan.

Kulttuuriseen murrokseen perustuvat pulmat voidaan jao
tella kolmeen ryhmään. Osa ongelmista liittyy siihen, kuinka 
vanhat ja sisäistetyt arvojärjestelmät uusissa olosuhteissa 
muuttavat merkitystään, so. siihen, kuinka patriarkaalisuus 
kärjistyy. Tämän taustalla vaikuttaa puolisoiden työnjaollis- 
ten asemien erilaistuminen ja tämän tuottamat, keskenään 
ristiriitaiset kompensaatio-odotukset. Kaiken perustana vai
kuttavat alisteisen palkkatyön ja köyhän asuinympäristön 
luomat paineet.

Vastaavasti voi ratkaisulinjoja ja elämäntapojen muutoksen 
suuntia erottaa kolme:
-  kotirouvainstituution varaan rakentuva pyrkimys naapuri

suhteiden luomiseen ja patriarkaalisuuden lieventämiseen,
-  puolisoiden työnjaollisten asemien samanlaistaminen sitä 

kautta että vaimo lähtee palkkatöihin sekä
-  pyrkimys elinolosuhteiden muuttamiseen niin että ne pa

remmin vastaisivat edellä esitettyjä sisäistettyjä kulttuuri
sia arvoja.

Jaottelun merkitys on kahtalainen. Sen avulla on mahdollis
ta ymmärtää hyvin erilaisia perheitä yhden ja saman kulttuu
risen murroksen osiksi. Tämän lisäksi sen avulla on mahdollis
ta ymmärtää sitä, kuinka yhteinen kulttuurinen murros joh
taa maaltamuuttajien elämäntapojen erilaistumiseen. Seu- 
raavassa tarkastellaan kutakin ratkaisulinjaa edellä esitetyssä 
järjestyksessä.
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Uusi keskiluokka ja naapuruussuhteet

»Se kyl korvaa sitä seinien välissä tapahtuvaa ikävysty
mistä jos on hyvät välit pihassa. Ilman muuta se 
korvaa. Jos ajattelee, et puolet päivästä olet ulkona ja 
puolet oot sisällä ni jos oot sisällä yksin ja jos oot ulkona 
yksin ni siilon sitä on koko päivän yksin. Ja se tekee 
hyvin paljon . . .»
(kotirouva, 25 v.)

Naapurinrouva tekee kotirouvan työpäivästä vähemmän yksi
näisen ja uuvuttavan. Kun oikein kyllästyttää, voi mennä 
naapuriin lainaamaan jauhoja taikka ihan vain valittamaan 
sitä, että kun niin tympii. Naapuruussuhteet siis tukevat 
murroskulttuurin säilymistä ja erityisesti patriarkaalista per
herakennetta uusissa olosuhteissa. Kotirouva yksinkertaisesti 
jaksaa paremmin kotirouvana siinä tapauksessa että naapu
ruussuhteet ovat kunnossa. Mies voi saada enemmän vapaata, 
voi jopa olla öitä poissa kotoa, tyypillisesti matkatöissä 
ansaitsemassa, siinä tapauksessa että kotirouvalla on naapu
rinrouva tukenaan niin ettei hänen tarvitse yksinään pelätä 
huligaaneja ja murhaajia.

Jos kotirouvan naapuruussuhteet toimivat, voi perheen elä
mä olla sävyltään ratkaisevasti Korpisten elämäntilanteesta 
poikkeava.

»Kun meillä vaan on niin hirveen hauskaa. Ku me 
ollaan kuiteski niin samanlaisii.»
K: Missä suhteessa samanlaisia?
V:».. . No yleensä vaan sillai . . .  (miettii) . . .  Ne 

(naapurit — MK) on niin hauskoja ja kivoja ihmisiä ja 
se mieski on hauska ja meillä vaan on hurjan hauskaa. 
Emmä vaan tiijä . . .  Ja sitku sitä on tultu sillai 
läheisemmäksni ...»
(kotirouva, 28 v.)
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Siinä tapauksessa että miehetkin tutustuvat toisiinsa voivat 
naapuruussuhteet helpottaa myös miesten tympääntyneisyyt- 
tä ja tätä kautta lieventää puolisoiden välisiä, kompensaatio- 
odotusten erilaisuuteen perustuvia jännitteitä. Jos vaimo ha
luaa »mennä jonnekin», on miehen helpompaa lähteä naapu
riin pizzalle kuin kaupunkiin tai kiertämään marketteja. 
Tällainen ystävystyminen edellyttää luonnollisesti sitä, että 
perheet ovat riittävän samanlaisia.

Jotta perhe voisi olla suhteellisen varma siitä, että se pystyy 
rakentamaan naapurisuhteita ja viihtymään Niittytiellä, sen 
täytyisi täyttää ainakin seuraavat ehdot:
-  Perheen pää (30-35 v.) on autoalalla tai muulla teknisellä 
alalla, joka tapauksessa »semmonen autohullu», niin että 
mielellään keskustelee lenkkisaunassa bensan hinnan kehityk
sestä, Saabin vuosimallien keskinäisistä eroista ja korjaamo- 
laskuista.
-  Vaimo (25-33 v.) on kotirouva, käynyt kansalais- tai 
keskikoulun ja tämän jälkeen joko hankkinut itselleen lyhyen 
koulutuksen jollakin hoitoalalla (kodin-, lasten- taikka sai
raanhoidon) taikka sitten toiminut tämän alan työtehtävissä. 
Pitää lapsista, sisustamisesta, resepteistä, ompelusta, Jaana- 
lehdestä ja Rauhanrannasta, koska »siinä on niin tavallisia 
ihmisiä».
-  Ystävien kanssa puhutaan mielellään »elämässä edistymi
sestä». Miehet puhuvat uusista autoista, sosiaalisesta nousus
ta työpaikalla sekä omakotitalon tai suuremman osakkeen 
hankkimista koskevista suunnitelmista. Vaimot keskustelevat 
mielellään miehistään, jotka edistyvät kovasti urallaan, mutta 
tekevät vähän liikaa töitä ja lapsistaan, jotka kasvavat ja 
kehittyvät ihan silmissä.

Eräät haastateltavat ovat viitanneet näihin perheisiin puhu
malla »superperheistä». Kaunaisuudestaan huolimatta kom
mentti on sikäli osuva, että nämä naapurisuhteita rakentavat 
perheet ovat elämisensä perusteiden osalta sekä niin perintei
siä että niin hyvin menestyviä, että on vaikea keksiä mitään 
asiaa, missä ne poikkeaisivat naistenlehtien ja pesukonemai-
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nosten maalaamasta tiilitalossa asuvan onnellisen perheen 
mallikuvasta — muutoin kuin siinä suhteessa, etteivät ne vielä 
ole tiilitaloon ehtineet. Toisaalta myös kommentin kaunai
suus on tärkeä seikka, sillä -  kuten korttelia koskeva analyysi 
(III luku) osoitti -  naapuruussuhteissa tapahtui korttelin 
vanhetessa yhä pitemmälle etenevää eriytymistä, jonka ku
luessa vähemmän hyvin menestyvät perheet saivat tavalla tai 
toisella tuntea, että heidän seuransa ei ollut toivottua. En 
tarkoita, että syrjintä olisi tarkoituksellista tai edes avointa, 
tarkoitan yksinkertaisesti sitä, että ihmiset yleensä pitävät 
kaltaisistaan. Jos tekee nopeaa sosiaalista nousua, on muka
vaa olla siitä ylpeä toiselle samanlaiselle, joka osaa ottaa 
tällaisen puheen 'oikein’. Tätä kautta kortteliin syntyi vähitel
len tilanne, jossa juuri parhaiten menestyvät maaltamuuttajat 
eriytyivät omaksi ryhmäkseen ja pystyivät tätä kautta erin
omaisen tehokkaasti ratkaisemaan perheeseen kohdistuvat 
muutospaineet.

»Tässäki ku mä esimerkiks viikonloppusin meen tohon 
pihalle ni mä nään aina jonkun tutun ja useimmiten me 
sitte istutaan yhdessä. Saattaa joku sanoa et tuu iltapäi
väkahville ja sitte me istutaan sielä ja meillä on hirveän 
lystiä ja hauskaa.
Mistä puhutaan? . . .  Emmätiijä, me puhutaan ihan 
kaikesta. Meill oli muuten torstaina siivoustalkoot ja sit 
oli saunailta, oli erikseen naisten sauna ja miesten 
sauna. Meill oli niin hirveän lystiä. Mäki menin sau
naan yheksältä ja tulin vähän jälkeen yhdentoista ko
tiin . . .
Me muisteltiin etupäässä pikkujoulua, siel saunassa. 
Miehet oli lähteny jo saunasta poijes ja sitku ne kuuli et 
naisten saunassa istutaan aina vaan ni sitte sinne tuli 
kolme miestäkin istumaan sinne pukuhuoneeseen. Niin 
kauan istuttiin ku korissa kaljaa riitti.»
(kotirouva, 28 v.)
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Niiden näkökulmasta, jotka olivat näistä riennoista poissa, 
tilanne tuntui kuitenkin kokonaan toiselta. Juhliin ei viitsinyt 
mennä, koska niihin osallistui vain itsetietoisia superperheitä, 
»joiden mielipiteetki ovat niin keskiarvosen keskiarvosia ettei 
niille viiti sanoa mitään ku tietää jo valmiiks mitä sieltä tulee 
takasin», ja joiden elämistä leimaa »pikkuporvarillisuus»

»Se on sitä etku mennään hiekkalaatikolle avosandaalit 
ja Valkoset sukat jalassa.» (Lare)

Juuri se että naapuruussuhteet olivat maaltamuuttajien per
he-elämän kannalta niin tärkeitä yhdessä sen kanssa, että 
taloudellis-sosiaalinen eriytyminen rapautti niitä, aiheutti 
sen, että pihan sisäisistä riidoista tuli jyrkkiä ja asenteista 
katkeria.

»Semmonen kilpailu ja esittäminen, se on just sitä 
semmosta pikkuporvarillisuutta. Täällä on suurin osa 
semmosia ihmisiä, joilla ei oo vähääkään porvarillista 
lähtökohtaa. Mut ne pyrkii kovasti. Kohti jotaki kor- 
keempaa . . . (tauko). .  . Mä oon huomannu tämmösen 
etku mä katon näiden ihmisten harrastuksia, ni monet 
etsii semmosia porvarillisia harrasteita. Niinku tennis, 
slalom . . . Tiedän yhen perheen jolla on taloudellisesti 
aika tiukkaa, Pohjois-Karjalasta, mut joka käy tuola 
jossain hotellissa pelaamassa squassia . . .

»Sitte siitä tulee jotaki semmosta . .  . Että ihminen ei 
oo porvari mutta se ei oo työmieskää. Se on joku 
semmonen välimuoto, joku semmonen kummallinen 
juureton välimuoto.» (Lare)

Tässä lausunnossa on se tärkeä ajatus, että hyvät naapuruus
suhteet edistivät maalaisperheiden kaupungistumista kohti 
sellaista keskiluokkaista elämäntapaa, jota leimaa miehen 
korkea asema palkkatyön hierarkiassa, vaimon kotirouvuus 
tai osapäivätyö sekä perheen pyrkimys seurusteluun ’saman-

10
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tasoisten’ ihmisten kanssa. Samalla kun tämä kehityslinja 
ratkaisi tässä luvussa esitettyjä elämäntavan sisäisiä ristiriito
ja, se loi uusia (ks. tästä luku VI: keskiluokka ja elämäntapo
jen muutos).

Uusi työväestö ja vaimon palkkatyöläistyminen

Uuteen työväestöön kuuluvilla perheillä oli huomattavasti 
keskiluokkaisia perheitä heikommat mahdollisuudet ratkais
ta kulttuurisen murroksen aiheuttamia ongelmia naapuruus
suhteiden avulla. Tämä johtui toisaalta siitä, että korttelin 
sisällä tapahtui taloudellis-sosiaalista eriytymistä ja toisaalta 
siitä, että eriytyminen tapahtui sellaisen ilmapiirin vallitessa, 
joka voimakkaasti korosti pärjäämistä ja taloudellis-sosiaalis
ta menestystä*. Kun pihan sosiaalinen stratifikaatio purkau
tui ’superperheitä’ arvostelevina huhuina, syntyi 'superper- 
heiden’ keskuudessa tulkintoja, joiden mukaan kysymys oli 
kateellisuudesta.

»Kai sitä kaikki on elintason perässä lähteny juokse
maan . . .  (tauko) . . .  Jotkut on vaan vähän kateellisia 
tai ainaki niitä harmittaa ku ne näkee et meillä menee 
hyvin.»
(kotirouva, 28 v.)

Tämän lisäksi hyvinvoivien keskuudessa syntyi hyvin luja ja 
yhtenäinen syntipukkiteoria, jonka avulla selitettiin sitä, mik
si kortteli oli alkanut eriytyä ja hajota. Syypäitä olivat ne, 
jotka menestyivät huonommin, olivat kateellisia ja juorusivat, 
sillä juuri nämä henkilöthän olivat kaiken riitelyn aloittaneet, 
eikö totta?

*Tällainen oli tilanne ainakin Niittytien ensimmäisten elinvuosien aikana. 
Saattaa olla, että tilanne muuttuu korttelin vanhentuessa, yhdyskunnan 
eriytyessä ja sosiaalisen kontrollin hellittäessä. 11

11 Lähiö
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Aluksi pihan sisäinen eriytyminen johti siihen, että pihapiiri 
-  ja erityisesti hiekkalaatikkoyhteisö -  pilkkoutui muuta
man hengen piireiksi, joiden välit olivat kireitä ja kyräileviä. 
Korttelin sisäinen ilmapiiri kuitenkin hyvin tehokkaasti edisti 
sitä, että vähemmän varakkaat vetäytyivät syrjään ja pyrki
vät töihin kodin ulkopuolelle. Tätä kautta korttelin sisäiset 
sosiaaliset prosessit edistivät naisten palkkatyöläistymistä ns. 
uuden työväestön keskuudessa.

Vaimon palkkatyöläistyminen ratkaisee omalla tavallaan 
edellä esitettyjä kulttuurisen murroksen perusongelmia. Per
he-elämän kannalta on ylivoimaisesti tärkeintä ja merkityk
sellisintä se, että vaimon palkkatyö helpottaa tai poistaa 
yksinäisyyden ja tarpeettomuuden tunteita. Työ tuo elämään 
uutta sisältöä, töiden kautta »tuntee saavansa aikaan jotakin» 
(elektroniikka-asentaja, ent. kotirouva, 32 v.), ellei muuta 
niin rahaa. Lisäksi töissä tapaa uusia ihmisiä ja voi luoda 
uusia ystävyyssuhteita.

Vaimon palkkatyöläistymisen jälkeen ei puolisoiden välille 
enää entiseen tapaan synny ristiriitoja siitä, pääseekö vaimo 
illalla jonnekin käymään vaiko ei. Nyt vaimolla ei yksinker
taisesti ole siihen aikaa:

»Pyykkikone käy kaiket illat eikä arkiviikkoina ehdi 
millään kaikkea ja sitte sitä täytyy tehä viikonloppuna 
kaikki rästit ja sit niinku menee viikonloppuki pilalle.» 
(lastenhoitaja, 32 v.)

Nämä molemmat muutokset ilmenevät siinä, kuinka vaimon 
palkkatyöläistyminen johtaa hyvin nopeasti siihen, että per
heen elämäntapa muuttuu aiempaa voimakkaasti perhekes- 
keisemmäksi suhteessa kortteliyhteisöön. Kun vaimolla ei 
enää ole työperustaisia motiiveja eikä edes aikaa omistautua 
pihapiirin asioille suhteet hiekkalaatikolle katkeavat tarpeet
tomina. Perhekeskeisyys yhdessä uudenlaisten perheen sisäis
ten jännitteiden kanssa merkitsee, että perheen elämäntapa 
alkaa yhä tarkemmin muistuttaa vakiintuneesti kaupunkilai
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sen työväestön elämäntapoja (ks. tästä luku V: työväestö ja 
elämäntapojen muutos).

Paluu juurille

Kummatkin edellä esitetyistä ratkaisulinjoista saattavat men
nä tukkoon. Tällöin syntyy tilanne, jossa ristiriidat perhe-elä
mää ohjaavien kulttuuristen arvojärjestelmien ja uusien elino
losuhteiden välillä uhkaavat jäädä kroonisiksi. Tällainen oli 
tilanne Korpisilla. Naapurisuhteet eivät toimineet ainakaan 
sillä tavoin että ne olisivat missään määrin auttaneet perheen 
sisäistä tilannetta. Lisäksi puolisot laskivat, ettei vaimon 
kannattanut mennä töihin, koska hänellä oli niin vähän 
koulutusta, että hän olisi tuskin edes saanut palkastaan 
katetuksi töihinmenon aiheuttamat kustannukset.

Toivoton ei tilanne kuitenkaan ollut eikä ole. Voi yrittää 
muuttaa elinolosuhteita niin että ne paremmin sopivat sisäis
tettyihin arvojärjestelmiin. Pääomasuhteeseen ei voi vaikut
taa mutta asuinoloihin voi.

»Sitä mökkiä me ollaan suunniteltu jo ihan avioliiton 
alkuajoista lähtien. Se ei oo heränny ihan äkkiä. Sitä on 
suunniteltu ja säästelty pitkään.» (Liisa)
»Se on meillä aina ensimmäisellä sijalla siilo ku vaan 
jutellaan ja ajatellaan . . . (tauko). . . Mut siinä on vaan 
se et on siitä nappulasta puutetta, rahasta on puutetta. 
Ei siinä tarttis olla mitään rantaviivaa ja . . .  (tauko)..  . 
Jos vaan jotain tietä pääsee kilometrin läheisyydelle . .. 
tai kahen kilometrin . . . ni kyl se riittää.» (Lare)

Kokonaan ei maalle voi enää palata -  vaikka ehkä haluaisi
kin.

»Sitäku tulee tänne kaupunkii ni sitä jo vieraantuu siitä 
maalaiselämästä . . . (tauko) . . . Tuskinpa mustakaan 
enää . . .  ei se oo yhtään selvää, et musta voi tulla 
kunnon maamies . . . (tauko) .... Oon vaan joutunu 
siihen, etten oo enää kykenevä ees palaamaan.» (Lare)



164

Ongelmana on se, että on osin maalainen ja osin kaupunkilai
nen eikä kokonaan kumpaakaan. Ja ratkaisu on mökki tai 
autiotila: se leikkaa tämän puolikulttuurisen dilemman yti
meen. Siellä ei tarvitsisi asua, mutta se kuitenkin tarjoaisi 
aina varman ja yhteisen pakoreitin, turvallisen sopen, jonne 
puolisot voisivat vetäytyä lepäämään omien perinteisten har
rastustensa pariin, niin että taas jaksaa kaupungissa parem
min.

»Se auttas aika tavalla. Jos mä vaikka puhun ny vaan 
ittestäni. Jos mä saan sen mökin siellä sillä lailla ku mä 
oon vähän kyttäilly et saan sen kotikylästä tai siitä 
vierestä ni mul on sen verran vielä siteitä ja suhteita 
sinne et mul on mahdollisuus jopa metsästää. Ja yleen
sä ku mökin ostaa ni kalastusoikeushan niissä tulee aina 
mukana. Ni se ratkasis mulle harrastuksia . . . (tauko) 
. . . Sit se tuo kaikennäköstä muuta tekemistä. Jos mä 
ostan tämmösen tietynlaisen huonokuntosen autiotilan 
tai talon, sellasen, jossa täytyy laittaa katot ja puhdis
taa kaivot. Ni se tuo työtä. Se tuo sitä tekemistä, paljo 
kaivattua tekemistä, ja se tuo vielä sellasta tekemistä 
mikä on . . . (tauko) . . . mitä mä teen halusta ja mikä 
on mun omaa tekemistä . . .
Koska en mä koe tota työmaalla tehtyä työtä omaksi 
. . . Sieltä mä saisin semmosta työtä joka ois mielenkiin- 
tosta.»*(Lare)

Aivan samanlaisen vastauksen saa kun samaa asiaa kysyy 
Liisalta. Mökissä pääsee taas elämään niin kuin on oppinut, 
niin kuin tuntuu hyvältä. Liisan painotukset ovat vain toisen
laisia, koska hänen työperäiset ongelmansa ovat erilaisia.

K: Mitä kaikkia asioita mökki korjaa?
V: »Lapset pääsis vähä luonnon kanssa kosketuksiin. Ja 
sitte ois joku oma paikka mikä ois vähä pysyvämpi. Ja 
sitte siellä ois vähä lähempänä munki ystävät ja suku
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laiset. Ja samoin Larenkin. Voisvat tulla käymään. Ku 
me ollaan täällä aika kaukana . . .  Pääsis johkuu käy
mään, munki vanhoja tuttuja näkis. Sit me ollaan 
vähän aateltu sitä et kyl kai siinä ympäristössä ois vähä 
jotain kasvimaata tai semmosta. Et tulis vähä jotain, 
jotain muutaki harrastusta sitte. Vois käydä marjassa 
sieläja . .  .»

Autiotila, jossa kummallakin olisi omaa tekemistä ts. loisi 
uudestaan perheeltä kadonneet työnjaollisen yhteisyyden pe
rusteet.

6. Murroskulttuurin erilaistuminen ja pysyvyys

Tässä luvussa on tutkittu maalaisista oloista lähtöisin olevien 
ihmisten elämäntapojen kaupungistumista. Keskeinen tulos 
on se, että maaltamuuton tuloksena syntyy sisäisesti ristirii
tainen murroskulttuuri ja sitä vastaava elämäntapa, joka 
rakentuu toisaalta palkkatyön ja toisaalta maalta periytyvän 
patriarkaalisen kulttuurin varaan. Toinen keskeinen tulos on 
se, että maaltamuuttajien elämäntavat erilaistuvat työläisiksi 
ja keskiluokkaisiksi sen mukaan, kuinka murroskulttuurin 
sisäisiä ristiriitoja päädytään ratkaisemaan.

Seuraavissa luvuissa tutkitaan tältä perustalta työväestön 
(V luku) ja keskiluokan (VI luku) elämäntapoja, niiden 
rakentumista, sisäisiä ristiriitoja ja muutostendenssejä. Koh
deperheet on poimittu vakiintuneesti kaupungistuneen väen 
keskuudesta, so. sellaisista ihmisistä, jotka ovat syntyneet ja 
kasvaneet sen osakulttuurin pariin, johon he nyt lukeutuvat.

Analyysin tarkoituksena on selvittää sitä, mihin elämänta
pojen kaupungistuminen on murroskulttuurin kehitystä johta
massa. Ajatus on siis valottaa kehityksen tuloksia sellaisina 
kuin ne ovat muutaman sukupolven perästä. Tällainen ajatus 
luonnollisesti perustuu siihen käsitykseen, että talonpoikaisia
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la juurilla ajatellaan yhä olevan jotakin merkitystä vakiintu
neen työväestön ja keskiluokan elämäntapojen kannalta. Joku 
voisi asettaa tällaisen oletuksen kyseenalaiseksi epäilemällä, 
tokko talonpoikaisella taustalla enää on mitään muuta kuin 
sukualbumin kautta välittyvää merkitystä kun kaupungistu
misessa edetään toiseen, kolmanteen ja neljänteen polveen. 
Kaikki mikä perässä seuraa todistaa kuitenkin päinvastaista. 
Tuntuu siltä, että maaltamuutosta ja talonpoikaisuudesta 
palkkatyön olosuhteissa syntyvä murroskulttuuri on pysyvä 
osa suomalaista todellisuutta, osa, jonka ristiriidat ulottuvat 
aina kolmanteen ja neljänteen polveen asti.

Tällaista väitettä voisi arvostella sanomalla, eikö tämä 
merkitse kaupunkilaiseen kulttuuriin perinteisesti liittyvän 
patriarkaalisuuden laiminlyömistä. Kyse ei ole tämän tosisei
kan laiminlyömisestä vaan sen tulkitsemisesta. Tulkinta on 
se, että Suomessa kaupunkilaiseen kulttuuriin perinteisesti 
kuuluva patriarkaalisuus on juuriltaan talonpoikaista, se on 
syntynyt yhtä jalkaa kaupunkilaisen työväestön historiallisen 
syntymisen myötä. Kaikki mitä jatkossa esitetään tukee tätä 
tulkintaa, sillä se osoittaa, kuinka patriarkaalisuuden siirty
minen uusiin kaupunkilaisiin oloihin on mahdollista.



V Työväestö ja elämäntapojen muutos

Murroskulttuurin kriisi ja pehmentyminen

1. Elämäntavan julkisivu ja peruspiirteet

Niittytie 8:ssa asuvat työläisperheet elävät hyvin perhekes
keisesti. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö näillä perheillä olisi 
sosiaalisia kontakteja vaan sitä, että niiden verkostot perustu
vat ennen muuta työtoveruuden eikä naapuruuden varaan. 
Perheet ovat hyvin sulkeutuneita suhteessa kortteliin ja maa
laisten muodostamiin naapuruusverkostoihin. Kuvaavaa on, 
että maaltamuuttaneet naapuruusaktivistit eivät edes tiedä 
kaupunkilaisten olemassaolosta, vaikka yli kolmannes väestä 
on paljasjalkaisia pääkaupunkiseudun asukkaita.

»Nii, eikö me kaikki olla maalta?»
(asentaja, 32 v.)

Työläisperheiden eristäytyminen korttelista perustuu kahteen 
seikkaan. Yhtäältä naapurit eivät merkitse heille mitään: he 
eivät yksinkertaisesti tarvitse naapureita.

»Naapurit? . . .  Ei ne tällasessa kerrostalossa oo tärkei
tä, ei millään tavoin. Oon mä käyny jauhoja lainaamas
sa tosta edelliseltä naapurilta tosin, mut ei sil oo mitään 
merkitystä. En mä kaipaa naapureita millään tavoin. 
Sitä on oma tuttavapiiri kuiteski.»
(sähköasentaja, 28 v.)

Toisaalta kysymys on tietoisesta eristäytymisestä. Naapurit 
ovat tärkeitä korkeintaan sitä kautta, että heistä voi muodos
tua ongelma.1
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»Joo, kyllähän tuossa tuo rouvien hiekkalaatikkopiiri on 
mut emmä oo ehtinyt tutustua niihin ihmisiin (koska 
käy ansiotyössä -  MK). Enkä mä sitäpaitsi oikeen pidä 
siitä, et arvioidaan sitä, miksi sejase tulee humalassa 
kotiin ja miksi se tulee niin myöhään. Siinä hyvin 
paljon seurataan mitä talossa tapahtuu ja sitte keskus
tellaan ja arvioidaan ihmisten elämää.»
(ATK-lävistäjä, 28 v.)

On toiselta puolen hyvin tavallista, että maaltamuuttajat 
ihmettelevät sitä, miksi jotkut eivät halua osallistua heidän 
järjestämiinsä piharientoihin.

»Ehkä ne on ujoja t a i . . .  en minä tiedä.»
(illanviettojen vetäjä, 32 v.)

Toinen tapa selittää perhekeskeisyyttä on se, että viitataan 
toisten yksityiselämässä mahdollisesti piileviin ongelmiin ja 
vaikeuksiin: ajatellaan ihmisten eristäytyvän, koska he tätä 
kautta haluavat suojella omaa yksityiselämäänsä vaikeuk
siensa julkituloa vastaan. Yhteistä kummallekin epäilylle on 
se, että perhekeskeinen elämäntapa liitetään -  tavalla tai 
toisella -  psyykkisiin tai sosiaalisiin ongelmiin.2Omien haas- 
tatteluaineistojeni valossa tällainen selitys ei osu asian yti
meen, päinvastoin. Juuri maaltamuuttajien sosiaalisuus selit
tyy elämäntapojen muutoksen aiheuttamista psyykkisistä ja 
sosiaalisista rasitteista käsin. Kaupunkilaiselle työväestölle 
ominainen perhekeskeisyys sen sijaan heijastaa sitä, että he 
ovat elämäntapojensa osalta jo sopeutuneet palkkatyön ja 
suurkaupunkikulttuurin luomiin olosuhteisiin, eivätkä tämän 
vuoksi tarvitse naapuruussuhteiden luomaa tilapäistä tuki
verkkoa.

Sosiaalisten verkostojen osalta kulttuuriset erot maalta
muuttajien ja kaupunkilaisen työväestön elämäntavoissa ovat 
siis erittäin selviä. Tällaisia selviä eroja sen sijaan ei voi 
erottaa siinä, kuinka yksilöt ja perheet elävät omissa, osakult-
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tuurikohtaisissa verkostoissaan. Päinvastoin, työn ja perhe- 
elämän muodostama perusrakenne muistuttaa kaupunkilai
sella työväestöllä hyvin paljossa sitä palkkatöiden ja patriar
kaalisuuden yhdessä muodostamaa murroskulttuuria, jonka 
syntymistä on edellä, maaltamuuton yhteydessä selitetty.

Peltoset
Mara, 28 v., putkiasentaja, kotoisin Helsingistä 
Maija, 28 v., ATK-tallentaja, kotoisin Turusta 
Liisa, 2 vuotta*

K: Mitä teit eilen työpäivän jälkeen?**
Maija:
»Mä hain tytön hoidos
ta ja sit me mentiin ka- 
hestaan kauppaan. Sit- 
te me mentiin yhessä 
kotiin ja koko loppuil
lan mä oikeestaan tein 
ihan vaan näitä koti- 
hommia. Ensin mä tis
kasin ja sitte mä laitoin 
ruokaa ja järkkäsin vä
hän paikkoja, hoidin 
kasveja ja pesin pyyk
kiä. Sitte me kateltiin 
yhessä telkkaria ku lik
ka oli nukkumassa.»

Mara:
»Töiden jälkeen? . . .  
Siilon sitä ei tee oikees
taan mitään, katotaan 
telkkaria ja . . .  Ren
toutumista, rentoutu
mista se kai on . . .  
(tauko). . . Kyl sitä toi
sinaan täytyy kyl jotain 
ruveta nyplään . . .  Et
tei se (työnjälkeinen ai
ka -  MK) sillai kuiten
kaan mene että sitä 
vaan makaa ja seiniä 
kättelee. Sitä on luetta
va tai jotain.»

^Peltosia ei sinällään ole olemassa. Kyse on teoriasta, joka on syntynyt 
useiden perheiden haastatteluiden tuloksena.
**Haastattelut on suoritettu kahden kesken, niin, että kumpikin puoliso on 
antanut vastauksensa toisesta riippumatta.
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K: Jos ajattelet nykyistä elämäntilannettasi kokonai
suutena, työtä, perhe-elämää ja vapaa-aikaa, niin mitkä 
ovat sen hyviä, mitkä huonoja puolia?
Maija:
»No huonoista puolista 
on ensimmäisenä se, et- 
ku on aina kiire, töissä 
ja kotona eikä ehdi teh
dä mitään kunnolla 
loppuun . . . (tauko). . . 
Perhe-elämästä mä sa- 
nosin et oon mä siihen 
ihan tyytyväinen ja 
työssäkin mä oon ihan 
tyytyväinen, oon mä 
työhönikin ihan tyyty
väinen. Mä oon koko
naisuutena ottaen tyy
tyväinen tähän elämää
ni tällä hetkellä.»

Mara:
»No huonoista puolista 
vois sanoo se, etku tääll 
(asuinalueella -  MK) 
ei oo oikeen mitään te
kemistä. Kesällä voi 
kyl työntää noita vau
nuja tuola ulkona mut 
talvella ei viitti sitä
kään . . . (tauko). . . 
Mut kyl mä oon hyvin 
tyytyväinen elämääni 
. . . Siis siihen verrattu
na, mitä vois olla. Tär
keintä on nää keskinäi
set suhteet vaimon ja 
lapsen kanssa. Ja ter
veys.»

Missä mielessä on oikeutettua puhua tällaisen elämäntavan 
yhteydessä murroskulttuurista? Olen päätynyt siihen, että 
käsite on oikeutettu kahdesta, elämäntavan sisäiseen sosiaali
seen dynamiikkaan liittyvästä syystä. Murroksesta on kysy
mys sen vuoksi, että vaimon palkkatyöläistyminen kohdistaa 
voimakkaita muutospaineita patriarkaaliseen perherakentee
seen, paineita, jotka puristavat patriarkaalisuutta kohti sen 
kriisiytymistä. Kulttuurista on kuitenkin kyse sen vuoksi, että 
kaikista muutospaineista huolimatta elämäntavan sosiaalinen 
perusrakenne on hyvin stabiili ja tehokkaasti muutoksia 
vastustava.

Tässä luvussa tarkastellaan elämäntavan sosiaalista perus
rakennetta ja sen sisäistä dynamiikkaa. Aluksi eritellään 
palkkatöiden ja erityisesti vaimon palkkatyöläistymisen vai
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kutuksia perhe-elämään, tämän jälkeen selvitetään, millaisia 
ovat elämäntavan tärkeimmät sosiaaliset ristiriidat ja lopuksi 
keskustellaan siitä, millaista kehitystä ristiriidat elämänta
paan synnyttävät.

2. Elämäntavan perusrakenne

Peltosten tavallinen arkipäivä alkaa puoli kuudelta.

»Me joudutaan lähteen liikkeelle siinä viistoista yli 
kuus, tyttö viedään hoitoon puoli seittemäksi ja Maran 
pitääki olla töissä seittemältä.» (Maija)

Työmatkat tehdään yhdessä, kymmenen vuotta vanhalla 
Ladalla. Maija on ATK-tallentaja eräässä suuressa liikepan
kissa, Mara toimii putkiasentajana erään kunnallisen laitok
sen palveluksessa. Matkojen kanssa kummankin työpäivä 
kestää noin kymmenen tuntia.

Työn merkityksettömyys

»Putkiasentaja mä oon. Tavallinen duunari.» Ammattikoulun 
jälkeen Mara pääsi heti töihin erääseen Suur-Helsingin kun
nallisista laitoksista ja tekee töitä samassa työpaikassa nyt jo 
viidettä vuotta. Työt alkavat joka päivä kello seitsemän: 
kahdeksan tuntia putki-, koje-ja muuta asennusta insinöörien 
kaavakuvien mukaan teknikkoportaan valvonnan alaisuudes
sa. »Saadaan vaan kuvat minkä mukaan tehdään. Me teh
dään sitte kuinka parhaaks nähdään . . .» Työ on valvonnasta 
huolimatta suhteellisen itsenäistä, koska valvonta ei voi purra 
kovinkaan tehokkaasti: »Mehän nämä hommat paremmin 
tunnetaan koska me tehdään ne . . . Vaatii omaa koplinkii, 
että tehdäänkö helpolla vaiko vaikeella, mitä taas työnjohto
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ei tiijä sikäli ku ei oo paikan päällä tekemässä.»
Maran töistä on haastatellessa vaikea päästä perille: hän ei 

puhu töistään mieluusti, vastaukset ovat lyhyitä, töksähtele
viä ja ’hälläväliä’-sävyisiä. Perustana on asenne, jonka mu
kaan ammattityö tai osaaminen ei ole ensisijaisesti henkilö
kohtainen ylpeydenaihe; se on pikemminkin välttämätön 
keino, jolla voi toteuttaa määräykset mahdollisimman helpol
la ja nopeasti.

»Kaikki mikä niissä (asennuskaavioissa -  MK) on, 
täytyy saada hoidettua. Jos meinaa ammatissaan me
nestyä ja pystyyn tekeen hommia, ni ammattiongelmat 
täytyy voittaa . . .  Ja niinhä se on, että minkä tekee joku 
toinen niin sen tekee joku toinen -  joko paremmin 
taikka huonommin mutta tekee kumminkin.
Siinä mielessä mä oon tyytyväinen, et mä pidän tästä 
työstä . . . (tauko) . . . Siinä mielessä ku tällasesta 
työstä voi pitää . . .»

Se työssä on mukavaa, että ja jos pääsee käyttämään 'omaa 
koplinkii’ ja tekemään töitä itsenäisesti. Ikävää on se, että 
työt ovat niin rutinoituja, että tällaista henkisesti antoisaa 
puuhaa on hyvin vähän.

»Ne vaiheet, ne on vähän kaikki samanlaisii. Ku ne 
osaa, ne osaaja sit ne vaan toistuu.»

Kun työssä ei ole sisältöä tai merkitystä sinänsä, konkreettise
na työprosessina, työn sisältöjä merkitys keskittyy palkkaan.

K: Mitä työ sinulle henkilökohtaisesti merkitsee?
V: »Tää mun ammattityöni, se merkitsee mulle leipää, 
asuntoa ja vaatteita . . . Raha se on joka ratkasee . . .  
Kyl mä sitä työtä teen, osaan sitä tehdä ja pidänkin 
siitä, mut jos töitä ei tarttis tehdä, ni emmä sitä tekis. 
Kyllä mä muitakin harrasteita keksisin ku putkityöt».
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K: Mitä tekisit?
V:»Sanotaan, että mä vaikka lukisin dekkareita ja 

kattelisin telkkaria . . . Tai sitte mä tekisin puhdetöitä, 
venehommat vois olla aika kivoja.»

Daun on ruotsalaista lähiötä tutkiessaan esittänyt oletuksen, 
jonka mukaan perhekeskeisyys on asuinympäristön irrele- 
vanssin ja virikeköyhyyden funktio.3 Töistä kotiin palaavan ja 
kotinsa ikkunaa katselevan aviomiehen tunnelmia Daun ku
vaa seuraavasti:

»Ingen annan ruta ger upphov tili minnen. Alit övrigt 
existerar bara i närvarande stunden, utan tidsdjup, 
säsom mekanisk upprepning av ett instrumentellt seen- 
de, för att vinna vägen hem, se upp för bilar, undvika 
halka. Denna kontrast drar en kontrastgräns kring den 
egna familjen. Lägenheten blir som en privat ö i 
främmande vatten, och uppfattningen av familjen och 
bostaden formas delvis genom det sätt, pä vilket den 
omgivande verkligheten förhäller sig tili den enskilde.»3

Daunin argumenttia voidaan laajentaa koskemaan myös 
työympäristöä. Voidaan jopa väittää, että työympäristö on 
tässä suhteessa tärkeämpi, koska työssä on pakosti kiinni 
kahdeksan tuntia joka päivä kun sen sijaan lähiöstä pääsee 
aina karkuun: joko oman kodin suojiin tai jonnekin pois -  
»ottaa vaan suunnan ja lähtee» (Mara). Voidaan hyvin ajatel
la, että mitä merkityksettömämpi yksilön työ hänelle henkilö
kohtaisesti on, sitä suuremman merkityksen saavat hänen 
elämässään työn ulkopuoliset toiminnot.4 Jos asuinympäristö 
lisäksi on -  Daunin sanoilla -  irrelevanttia ja köyhää, niin 
perheen merkitys elämälle merkitystä ja sisältöä antavana 
yhteisönä väistämättä korostuu.

Lisäksi voidaan olettaa, että itselle merkityksettömät ja 
alistumista vaativat työt johtavat eristymiseen vapaa-aikana 
asuinympäristön laadusta riippumatta. Kun työ on itsen
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pakonomaista alistamista rahan hankkimiseksi, perhe on sen 
vastapainona jotain kokonaan omaa, sellaista, jossa kukaan ei 
alista, ei edes vaimo. Kodin harrasteet saavat vastaavan 
leiman: kaikki on kodin sisällä ja omaa -  TV, stereot ja kirjat. 
Ainoa asia jota kodin ulkopuolella harjoitetaan on sekin 
turvallisesti omassa hallinnassa: auton rassailu on niin yksityi
nen toimi, ettei siihen ulkopuolinen uskalla mennä väliin. 
Eräs lähiössä asuva autonasentaja kertoi, kuinka hänelle oli 
tiuskaistu 'pidä sinä äijä turpas kiinni’, kun hän oli yrittänyt 
estää erästä miestä rikkomasta autoaan lopullisesti. Tilanne 
on aivan sama kuin jos vieras perheenemäntä tulisi neuvo
maan toiselle sitä, kuinka lapsi tulisi pukea hiekkalaatikolle.

Instrumentaalinen ja alisteinen työaika ja kokonaan oma 
vapaa-aika erotetaan toisistaan aikaulottuvuudella myös sub
jektiivisesti. Yksityisasioista ei puhuta työaikana (tämä tar
koittaa ennen muuta miehiä) eikä työasioista puhuta yksityis
elämässä. Työ ja vapaa-aika ovat kaksi kokonaan erilaista 
maailmaa, joiden ajatuksellinen sekoittaminen tuntuu paitsi 
turhalta niin typerältä: »Siilon ku sitä työtä tehdään ni siilon 
sitä tehdään ja siilon ku sitä ei tehdä ni siilon sitä ei taas tehdä 
. . . Tota vaimoo mä aina naureskelen, ku se puhuu aina 
töistään kotona, emmä vaan viitti.»5 Mitä tiukempi on asen
teellinen ja ajatuksellinen jako töiden ja vapaa-ajan välillä, 
sitä vähemmän työt pystyvät painamaan mieltä vapaa-aika- 
na. »Ei työt väsytä, ei ne väsytä, se on harhaluuloo koko juttu. 
Ne on tekemättömät työt ku väsyttää, niistä ku ei pääse 
eroon».6

Tätä kautta korostunut itseinstrumentalisaatio työssä joh
taa helposti sekä eristyneisyyteen vapaa-aikana että passivoi
tumiseen työyhteisössä. Koska on kuitenkin olemassa perhe 
ja yksityiselämä työn vastapainona, ei työn epäkohtia tarvitse 
ottaa yhtä vakavasti. Rahojen lisäksi työyhteisön anti liittyy 
työtovereihin, joiden kanssa voi »heittää huulta» ja käydä 
kaljalla, »sikäli kuin perhetilanne antaa myöten». Tämä yh
dessä lämpimän perhe-elämän kanssa auttaa kestämään tyl
sää ja väsyttävää arkiraadantaa ja sen erilaisia epäkohtia.
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»Epäkohtia? . . .  Kuule, mä oon ollu niin monta vuotta talossa, 
että mä olen oppinu talon tavoille, emmä mitään erityisiä 
epäkohtia keksi . . .  Jos vaan tota rahaa tulis enemmän . . .» 
Mara suunnittelee uuden auton ostoa.

Työ ja ahdistus

Kun HOKin maksama palkka ei riittänyt (»kun oli lapsi 
tulossa ja kaikki»), Maija kävi erään yksityisen liikepankin 
järjestämän tallentajakurssin ja tallentaa nyt samassa pankis
sa kolmatta vuottaan.

Työt tehdään tunnin jaksoissa: 50 minuuttia työtä ja 10 
minuuttia lepoa. »Se mun työ on sellasta kirjotus-, numero- ja 
paperinkääntötyötä. Se on aika ykstoikkosta kun se oppii» 
(Maija). Töitä hän tekee maisemakonttorissa neljänkymmenen 
muun lävistäjän kanssa. Kukin istuu oman työpöytänsä taka
na naputtamassa, käsivarsietäisyyden päässä neljästä muusta.

Mara on töiden osalta paremmassa asemassa kuin Maija. 
Maijankin työt ovat hänelle itselleen merkityksettömiä -  
»mieluummin mä tekisin jotain sellasta, missä näkee omien 
kättensä jäljet» -  mutta tämän lisäksi Maijan työ on sellaista, 
että se ahdistaa ja painaa häntä. Työ on rasittavaa, aliarvos
tettua, tiukasti valvottua ja yksinäistä.

Vaikka töistä maksetaan tuntipalkkaa, sitä teetetään puo- 
liurakkana. Kun esim. pankki saa joltakin yksityiseltä liikelai
tokselta toimeksiannon maksaa palkat määräpäivänä, ne on 
maksettava tuona määräpäivänä, vieläpä määrättyyn kellon
aikaan mennessä. »Se työ on kyllä aika rasittavaa, yhestä 
pilkusta voi menn£ koko ajo pieleen ...». Kerrankin palkko
jen maksun aikana nollat olivat jääneet vahingossa pois 
numeeristen kenttien edestä -  »koko ajo meni mitättömäks ja 
kaikki hommat piti tehdä uusiks, mutta nyt vaan muutamassa 
tunnissa . . . Siilon se on kyllä kauheeta . . .».

Työ sinänsä vielä menisi mutta kun heitä ei arvosteta. »Tää 
meidän jaostopäällikköki on kerran sanonu, että ’ei lävistäjät
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tarvitse aivoja’ . . .  Se on meijän mielestä kyllä aika hyvin 
sanottu. Ei siinäkään työssä mitä hän itte tekee sen enempää 
aivoja tartteta .... Kattoo vaan päältä . . .» Heitä ei edes 
muisteta henkilöinä. »Mä muistan, kun mä tulin taloon, ni mä 
kävin tän ATK-päällikön luona sanomassa päivää. Kyl se sitte 
kyseliki jotain. Mut enää se ei edes tervehdi -  kuinka se 
voiskaan muistaa ku talossa on niin paljon muitaki . . .»

Samalla töiden valvonta on erittäin tiukkaa: jokainen mi
nuutti vessassa lasketaan. »Me joudutaan käyttämään sellai
sia ovikortteja . . .  Siellä ei pääse mihinkään ilman sitä 
korttia, ei edes kahville tai veskiin (vrt. töiden jaksotus -  
MK) . . .  Se on tavallaan kellokorttijärjestelmä samalla . . .  
tai sitähän se on . . .»

Vaikka valvonta on massamittaista, se on kuitenkin samalla 
tehokkaasti yksilöivää: se onnistuu synnyttämään työyhteisön 
kaikille tasoille kiipimis-, mielistely-ja kyynärpääilmapiirin.

Valvonta toimii kolmesta portaasta. Ylimpänä on osasto
päällikkö. Hän vastaa osaston toiminnasta yrityksen johdolle. 
»Mä en edes tiedä mitä hän tekee.» Tyypillisesti hän yrittää 
päästä urallaan ylöspäin, osaksi varsinaista johtoa ja tämän 
vuoksi hän yrittää saada osastostaan irti mahdollisimman 
paljon mahdollisimman halvalla. »Kyllä sitä on paljon tapah
tunutkin sellaista hiustenhalkomista.»

Osastopäällikkö painostaa jaostopäällikköä, joka kilpailee 
toisten jaostopäälliköiden kanssa tulevaisuudessa vapautuvas
ta osastopäällikön paikasta. Jaostopäällikkö valvoo lävistäjiä 
ja on henkilökohtaisesti yhteydessä jokaiseen työpäivän ku
luessa. Erityisesti hän valvoo, että hänen valitsemansa valvo
jat valvovat kunnolla. Nämä ovat entisiä tallentajia, jotka on 
nostettu tälle hiukan paremmin maksavalle vakanssille. He 
käytännössä ohjaavat osaston työtä.

Alimpana ovat lävistäjät. He yrittävät olla sekä valvojien 
että jaostopäällikön suosiossa, koska nämä voivat päättää 
töiden jakamisesta. Kun lisäksi kaikki tietävät, että ATK- 
puolella tulee tulevaisuudessa tapahtumaan suuria muutok
sia, yrittävät tallentajat turvata itselleen töidensä jatkuvuu-

u
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der» tekemällä töitä ahkerasti, tarkasti ja kunnolla. Kun työt 
ovat teknisesti eriytettyjä niin, että jokaisella on oma koneen
sa, syntyy helposti kilpailuasetelma: kuka on heikoin tai 
hitain, kuka saa ikävimmät työt, kuka joutuu lähtemään. 
Kilpailu tiivistyy mielisteleviin henkilösuhteisiin, joista on 
tullut työpaikan tärkein keskustelunaihe, asia joka iskee 
tulta.

Työyhteisö on työvoimatavaroiden hierarkia: jokainen jou
tuu myymään itseään ylemmilleen vertaistensa kanssa kilpail
len; kaikki tallentajia ylemmät portaat käyttävät keskinäisen 
kilpailunsa välineenä alempiensa hallitsemista ja painosta
mista; ja kaikki kaatuu tallentajien niskaan — heillä ei ole 
koulutusta, ei etenemismahdollisuuksia eikä alaisia.

Työ väsyttää ja masentaa — ja kuitenkin se samalla estää 
kaikenlaisen toiminnan sen kehittämisen puolesta. Kyräilevät 
työntekijät eivät liity yhteen ja ainut asia mikä näkyy pinnalle 
liittyy yksittäisiin, peitetyn aggressiivisiin purkauksiin kahvi- 
hetkillä valvojia vastaan (esim. tilanteessa, jossa suosikkijär
jestelmä on ilmiselvä ja kohtuuton). Tämäkin vaatii kapinoi
valta yksilöltä huomattavaa rohkeutta, koska hän vaarantaa 
oman suosionsa.

Turvallisinta ja helpointa on yrittää unohtaa koko juttu. 
Työt tehdään ydinjatkeella, mitään ajattelematta, ja tauoilla 
keskustellaan kaikesta muusta mutta ei töistä.

»No ku me ollaan naisii, nii enimmäkseen kotiasioista 
tietysti . . .  Kyl meill on sellasta yleistäki keskusteluu 
maailman asioista, mutta kyllä ne joilla on pienii lapsii, 
puhuu tietysti lapsista, et mitä ne on tehny ja tommosta 
. . .  Ei me työasioista, ei niis oo mitään keskustelemis
ta . . .»
»Mitä työ minulle henkilökohtaisesti merkitsee? . . . 
Rahaa. Emmä sanois et mun työ on mitenkään antoisaa 
mulle . . .  Mutku ei oo tota koulutusta enempää ni 
mulla ei oikein oo muutakaan mahdollisuutta.»

12 Lähiö
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Palkkatyö ja perhe-elämä

Kodilla on Maijalle tärkeä merkitys työn paineiden vastapai
nona. Koti on jotain sellaista, jossa ei ole aliarvostettu, jossa ei 
ole alistettu, jossa ei tarvitse pelätä ja jossa voi nähdä omien 
kättensä jäljet -  vaikkapa sitten viherkasveissa. »Mä tykkään 
siitä, että mä saan tehdä jotain omaa . . . Esimerkiks siilon ku 
mä olin HOKissa töissä, mä tykkäsin siitä, ku mulla oli 
yhessä vaiheessa vastuulla semmonen hedelmäosasto. Must 
oli kauheen ihana tilata sitä tavaraa ja hoitaa sitä osastoo. 
Sitä niinku näki omien kättensä jäljet: et onks tavara laitettu 
hyvin esille et onks se hoidettu hyvin, kuinka tää vaikuttaa 
myyntiin ja kaikkee . . . Just kaikki tämmönen missä on omaa 
vastuuta . . . Nyt mä tykkäisin vaan olla kotona ja tehdä 
lapsia . . . ainaki kolme . . .»

K: Mitä se merkitsee sinulle, että teillä on lapsi?
V: »Jos mä nyt sanoisin sen ikuisen lauseen, että kaikki. 
Mä en osaa sitä sanoa mitä se merkitsee, mut se on mun 
elämän sisältö ja se on enemmän kuin mikään muu 
tässä maailmassa, ainaki mulle. Ehkä se johtuu just 
siitä, että se on avuton, määrätyssä suhteessa. Se on 
niin paljo riippuvainen -  ja sitte sitä on aina niin ihana 
katella ku se aina oppii jotain uutta. Et kaikki mitä se 
oppii tuntuu niin hyvältä . . .  Ja tuntuu nii hyvältä vaan 
katella sitä.»

Maijan elämä alkaa vasta kun hän pääsee töistä kotiin lapsen 
luokse. Kodilla ja lapsella on kompensatorinen, jopa terapeut
tinen merkitys Maijan arkielämässä. Tämä koskee myös 
kotitöitä.

K: Mikä on kotitöiden merkitys töiden jälkeen?
V: »Niin . . . emmätiijä puranko mä itteeni sitte ku mä 
teen (kotitöitä — MK) . . . Mut hyvin harvoin mä käyn 
pitkäkseni. Kyl mun täytyy olla kipee et mä töiden 
jälkeen kävisin pitkälleni.»
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Maija tiskaa aamiaislautaset, siivoaa, panee tavaroita paikal
leen ja imuroi jos on tarpeen. Niin että koti on taas kunnossa 
ja siellä viihtyy.

Maralle on töiden jälkeen tärkeää se, että kotona saa omalla 
luvalla tehdä tai olla tekemättä juuri niin kuin itse haluaa 
taikka sitten ei. Kodin korjaustöitä edeltääkin tavallisesti 
pitkähkö, joskus päiviä, joskus viikkoja kestävä suunnittelu, 
jonka aikana asiaa suunnitellaan sohvalla maaten ruuan 
valmistuessa.

Maija: »Tiijätkö kuin kauan noi on tossa maannu? 
(viittaa puutarpeisiin makuuhuoneen kulmassa) . . . 
»Kolme viikkoa, kolme viikkoa ne on siinä maannu, 
voitsä kuvitella.»

Ne haittaavat siivoamista.
Tällä tavalla palkkatöiden vaikutus tukee patriarkaalisuu

den säilymistä perhe-elämää ohjaavana perustavana arvojär
jestelmänä niin miehen kuin vaimonkin puolelta. Mitä alista- 
vampaa työ on, sitä tärkeämpää on vaimolle päästä puuhaile
maan omia töitä omaan kotiin ja sitä tärkeämpää on miehelle 
se, ettei hänen tarvitse alistua, että saa itse tehdä mitä tahtoo 
ja silloin kun tahtoo. Tärkeintä tässä on se, että patriarkaali
suuden säilymisessä ei ole kysymys pelkästään kulttuurisesta 
vitkasta: juuri sitä kautta ja siinä määrin kuin kotitöillä on 
kompensoivaa merkitystä, vaimon palkkatyöläistyminen 
myös tukee ja vahvistaa perinteistä patriarkaalista työnjaol- 
lista järjestystä.

Tätä kautta selittyy se töidenjälkeinen elämäntilanne, jossa 
puolisoiden välinen tunnesuhde jäsentyy patriarkaalisen työn
jaon mukaisesti.

»Mä en tahdo saada mitään tehtyä ku Mara on kotona. 
Mä vaan pyörin sen ympärillä, passaan ja lätisen 
kauheesti . . .  Et mitä on päivän mittaan tapahtunu ja 
kaikkee.»
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Mara makaa sohvalla, lukee dekkaria tai katsoo telkkaria 
eikä juuri puhu eikä pukahda, mutta tämä ei Maijaa vaivaa, 
koska »jo sen silmistä voi ymmärtää kaiken».

»Se on sellanen hiljanen ja vakaa, just semmonen, joka 
sopii isäks . ..»

Näin ongelmaton ei tilanne aina kuitenkaan ole, mutta tämän 
perusrakenteen pohjalta on mahdollista ymmärtää elämänta
van sisäisiä ristiriitoja ja niiden synnyttämää kehitystä.

3. Elämäntavan sisäiset ristiriidat

Jännitteiden perusta

Elämäntavan tärkeimmät sisäiset jännitteet perustuvat sii
hen, että puolisoiden työnjaolliset ja kulttuuriset asemat ovat 
ristiriidassa keskenään. Puolisot ovat keskenään tasa-arvoisia 
siinä suhteessa, että he kummatkin käyvät töissä ja jopa 
ansaitsevat lähes yhtä paljon rahaa.* Samalla puolisot ovat 
kuitenkin perheen sisällä hyvin erilaisessa ja eriarvoisessa 
asemassa: kotona vaimo tekee kaiken siinä missä mies makaa 
sohvalla, tekee päätökset ja kantaa vastuun. Tämä luo perhe- 
elämään sisäisiä paineita.

Kriittisessä, ns. naisnäkökulmasta nousevassa kirjallisuu
dessa on usein kiinnitetty huomiota siihen, että tällaisessa 
tilanteessa vaimon työtaakka on huomattavasti suurempi 
kuin miehen -  vaimohan tekee jatkuvasti kahta vuoroa, mies 
vain yhtä. Lisäksi on esitetty, että miehellä on kotona enem
män valtaa ja että kotitöitä, lasten kasvatusta ym. ’naisten 
asioita’ ei arvosteta niin kuin pitäisi. Tältä pohjalta saattaisi

^Olennaisinta lienee se, että kummankin tulot ovat välttämättömiä per
heen talouden kannalta.
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hyvin päätellä, että perhekeskeisessä lähiöperheessä elämän
tavan sisäiset jännitteet nousisivat ensisijaisesti siitä, että 
vaimo turhautuu ja nääntyy työtaakkansa alle siinä missä 
miehellä menee hyvin -  tai ainakin paremmin.

Näin yksinkertainen ei tilanne kuitenkaan ole. On vahvoja 
perusteita väittää, että jos tällaisessa tilanteessa joku alkaa 
voida niin huonosti, että tämä pahoinvointi uhkaa elämänta
van perusteita, on kysymys nimenomaan miehestä ja miehi
sestä pahoinvoinnista.

Tällä teesillä -  jota selvitetään ja perustellaan jatkossa -  ei 
haluta osallistua keskusteluun siitä, kumpaa sukupuolta sor
retaan tai kumpi sukupuoli voi huonommin kuin toinen. Tässä 
on perusajatus se, että vaimon palkkatyöläistyminen -  siinä 
tapauksessa että se yhdistyy perhe-elämän kriisiytymiseen -  
murentaa perhe-elämän perustana olevaa patriarkaalista ra
kennetta ja tätä kautta uhkaa nimenomaan miehen asemaa 
perheessä. Kyse on molempia sukupuolia yhdistävästä kult
tuurisesta murroksesta, joka tuottaa ongelmia kummallekin.

Patriarkaalinen paradoksi

Sekä Mara että Maija viettävät ensimmäisen päivänpuolis- 
konsa samantyyppisesti, instrumentaalisesti. Kummankin 
elämä alkaa vahvassa mielessä vasta töiden päätyttyä, koto
na, ja kummatkin pyrkivät kompensoimaan töidensä aiheut
tamia paineita ja rasituksia perheen piirissä. Patriarkaalinen 
perhenormisto yhdessä familististen asenteiden ja lähiöympä
ristön kanssa johtaa kuitenkin siihen, että vaimon kompensa- 
toriset odotukset toteutuvat miehen odotuksia paremmin.

Vaimon on helpompi löytää töiden jälkeen uutta kompensa- 
torista sisältöä elämäänsä: hän voija hänen ’kuuluu’ omistau
tua kodilleen, passata aviomiestään, hoitaa ruukkukasveja, 
sisustaa jne -  ylipäänsä täyttää aikansa kaikenlaisilla aska
reilla, jotka ovat perheen yhteisen hyvinvoinnin kannalta 
välttämättömiä. Hoitaessaan lasta, tiskatessaan, siivotessaan,



182

kastelussaan kukkia, valmistaessaan ruokaa jne. vaimon on 
mahdollista tuntea itsensä tarpeelliseksi ja havaita elämänsä 
merkitys: hänellä on jotakin omaa, jonka eteen ponnistella ja 
tehdä töitä.

Miehen tilanne on töiden jälkeen ongelmallisempi. Miehen 
tehtäviin kuuluu se, että hän hallitsee, on turvallinen ja 
kantaa vastuun. Toki tämä on tärkeätä sen jälkeen jos on 
töissä saanut totella tarpeekseen. Kuitenkin on niin, että 
perhe-elämää patriarkaalisesti arvostavalla miehellä on lä
hiöympäristössä hyvin vähän konkreettista ja hyödyllistä 
mihin tarttua. Jos on omaksunut mieskuvan, jonka mukaan 
kotityöt ovat ’naisten töitä’, kotitöiden tekeminen koetaan 
alentavaksi. Näin kotitöihin ryhdytään vain tilanteissa joissa 
on varaa ja /ta i erityinen motiivi (äitienpäivä tms.) alentumi
seen. Arjen paineita kompensoivaksi elämänsisällöksi koti
töistä ei kuitenkaan ole.

Kun Mara kuitenkin arvostaa kotiaan, hän on kehittänyt 
itselleen sellaisia askareita, jotka sopivat miehelle kodissa 
harjoitettaviksi: hän on valmistanut heille stereokaapit ja 
tehnyt remontin olohuoneessa. Nyt hän tapaa kuunnella 
musiikkia ja maata sohvalla. Kun hän kyllästyy tähän, hän 
voi kääntyä muiden kulttuuriharrasteidensa puoleen: katsella 
väri-TVtä tai lukea dekkareita. Olennaista kaikissa näissä 
harrasteissa on se, että ne ovat sisällöltään voittopuolisesti 
eskapistisia: ne vievät pois tästä maailmasta eivätkä auta 
elämään siinä.

Puutöitä ei aina jaksa tehdä ja eskapismi ei tahdo riittää. 
Lisäksi Maralle ja Maijalle on syntynyt kinaa siitä, kuinka 
kodin korjaus-ja kunnostustyöt tulisi suorittaa. Vaimo pyrkii 
Maran mielestä omimaan kaiken itselleen. Maija kertoo: »Se 
aina sanoo mulle, et sä vaan aina laitat ja mä saan vaan olla 
. . .  Ja kyl mä vähän oonki semmonen . . . Ku mun mielestä 
sill ei oo semmosta silmää . . .»

Autot kyllä on joita rassata. Muuta tekemistä Kaukialassa 
onkin aika vaikea keksiä, jos ei välitä kiertää ympyrää 
pururadalla. Arki on sitä, että menee töihin ja tulee kotiin ja
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menee taas töihin ja tulee taas kotiin: jos työt eivät anna 
muuta kuin rahaa ja jos kotona ei voi muuta kuin levätä tai 
paeta, alkaa elämä helposti tuntua tyhjältä -  ja pinna voi 
alkaa kiristyä.

Jos perhekeskeisesti elävä lähiöperhe on sisäistänyt patriar
kaalisen normiston, jonka mukaan vaimo hoitaa kodin, johtaa 
tämä tilannetta siihen, että miehen elämä tahtoo käydä 
sisällöttömämmäksi kuin vaimon.

Tämä ei merkitse sitä, että vaimon osa olisi tällaisessa 
tilanteessa helppo. Työnjälkeinen elämä voi käydä niin ylen
määrin sisällökkääksi, ettei sitä yksinkertaisesti tahdo jaksaa.

»Ku se on aika rankkaa. Ku on pien laps varsinki. 
Raahata se ensin aamulla hoitoon. Sitte mennä töihin 
kahdeksaks tunniks, käydä kaupassa, hakea laps hoi
dosta ja hoitaa sitä, syöttää se ja touhuta sen kanssa ja 
tehdä ruokaa aviomiehelle ja tiskata ni lopuks ku sitä 
menee sänkyyn ni sitä onki jo niin naatti et alta pois.» 
(Maija)

Näennäisesti perhetilanne töiden jälkeen on siis täysin järjen
vastainen. Samalla kun mies potee elämänsä sisällöttömyyttä 
ja tuskailee tekemisen puutetta, samalla hänen vaimonsa on 
uupumassa työtaakkansa alle.

»Mä en ymmärrä kuinka toinen voi nukkuu jos mä 
imuroin tai tiskaan tai teen mitä tahansa kotitöitä. En 
mä pystys nukkuun jos joku tulis mun korvan viereen 
imuroimaan tai jos joku lorottas vettä koko ajan. Tai jos 
muuten kuuluu kovaa metelii. Mut kyl se (Mara 
-  MK) pystyy, ei se sitä häiritse . . .  Ja ku sillä ei muka 
oo mitään tekemistä. Sehän siin juur on ku ei oo mitään 
tekemistä . . .  Se on kyllä musta ihmeellistä. Ku mä 
täällä päivätolkulla raadan ja toinen ei keksi mitään 
tekemistä.» (Maija)
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Järjenvastainen tilanne on kuitenkin vain näennäisesti. Para
doksin perustana on kotitöiden merkitysten patriarkaalinen 
leimautuminen ja eriytyminen. Siinä määrin kuin kummatkin 
puolisot ovat sisäistäneet patriarkaalisen työnjaollisen koodin, 
siinä määrin kotityöt ovat naiselle hänen »omia» töitään, 
sellaisia, joilla on hänelle henkilökohtaista merkitystä. Maija 
ei ainakaan voi oikein ymmärtää sitä,

»etku se (Mara -  MK) ottaa sen (kotona puuhailun 
-  MK) niinku pakkona, etku se ei nauti siitä yhtään. Ja 
jos sen joskus saa imuroimaan niin auta armias, sitä ei 
lähelle uskalla mennä ku sitä on semmonen tunne että 
sitä tulee letkusta päähän ja justiinsa.»

Lapsi ja tilanteen kärjistyminen

Esikoisen syntymä kärjistää edellä esitettyä patriarkaalista 
paradoksia äärimmilleen. Lapsi lisäksi liittää puolisoiden 
väliset jännitteet niin läheisiin ja tärkeisiin tuntoihin, että 
tilanne on altis häiriöiden syntymiselle.

Jo vauvaa odotettaessa näkyi se, kuinka eri tavalla puolisot 
asiaan suhtautuivat. Maija eli »ihan siinä äidin vauvamaail- 
massa».

»Se oli kait se, biologinen äitiys tai mikä tää ny sitte on, 
se äidinvaisto, ku se tuli esiin. Ja se on, sitä ei voi 
kieltää, se on olemassa. Ainaski mulla.
Se esikoinen, se on semmonen kokemus et sill ei oo 
vertoa . . .  Mulle ainaki nii hyvä kokemus . . . Siis 
sellanen jotenki ihan ku mä en ois eläny normaalii 
elämää sinä aikana (odottaessa ja vauvan ensimmäisten 
elinkuukausien aikana -  MK). Ihan sitä oli niinku eri 
maailmassa.»

Maran tilanne oli kokonaan toinen, »ku sill (Maralla -  MK) 
on joku sellanen käsitys, et pienten lasten hoito, se ei miehille
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kuulu». Niin kuin Maijakin totesi, »se (Mara -  MK) ei oikein 
siihen äidin rooliin (sic!) osannu sopeutuu». Maijalle vauva 
antoi sisällön ja tarkoituksen koko elämälle, täytti elämän 
kokonaan uudella sisällöllä, antoi sisällön työlle, työtoveruus- 
suhteille, perhe-elämälle ja vapaa-ajalle. Maralle vauvan 
syntyminen sen sijaan merkitsi toimeentuloon liittyvien huo
lien lisääntymistä -

»Joo, sill oli niin pinna kireellä et sen oikein näki, ku se 
ei tienny et kuin meijän rahat riittää (Maija),

yöunien menettämistä —

»Ku ne ensimmäiset kuukaudet on vähän semmosia 
ettei siinä just saa nukuttua» (Maija)

ja vaimon etääntymistä -

»Emmä kyl yhtään ihmettele et se (Mara -  MK) rupes 
oleen vaikee . . .  Ku kyl se lapsen ja äidin välinen suhde 
on semmonen et siinä jää toinen vähän ulkopuolelle.
Ja kyl se suhtautuki alussa meihin (Maijaan ja lapseen 
-  MK) aika kivasti . . .  Mut ei kai sitä kukaan aina 
jaksa. Et tulee semmonen et rupee vaatiin sitä, että 
otetaan huomioon.» (Maija)

Kotitöihin ja lastenhoitoon liittyvät jännitteet eivät kuiten
kaan olisi riittäneet tilanteen kärjistämiseksi. Pahinta oli se, 
että lapsen syntyminen vaikutti puolisoiden välisiin valtasuh
teisiin. Lapsesta tuli väline, jonka avulla vaimo saattoi rat
kaista patriarkaalisen paradoksin itseään tyydyttävällä taval
la, so. puristaa mies pakolla tekemään 'naisten töitä’.

»Sitku mä lähdin töihin ja mulla oli iltavuoro, ni sit sen 
oli pakko ruveta hoitaan sitä lasta. Ei se ennen alkanu.» 
(Maija)
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Tilanne oli vaikea nimenomaan sen vuoksi, että Maran 
näkökulmasta oli kysymys perheen sisäisestä vallasta, siitä, 
kuka perheessä oikeastaan määrää miehen tekemisistä -  
oliko miehellä itsemääräämisoikeutta omien tekemistensä 
suhteen vaiko ei. Ennen lapsen syntymää kotitöitä koskevat 
riidat olivat helppoja hallita -  saattoi tiskata tai olla tiskaa
matta, aina kulloisestakin tilanteesta riippuen, mutta joka 
tapauksessa oman harkintansa mukaan. Lapsen syntyminen 
merkitsi sitä, että tämä mahdollisuus miehiseen itsemäärää
misoikeuteen romahti vaimon iltavuoroviikkoina. Lapsen ta
kia oli pakko myöntyä vaimon tahtoon. Ja tulos oli Maran 
kannalta huono: kun työt eivät tarjonneet juuri mitään (»ne 
on vaan sitä yhtä ja samaa») ja kun kotonakin sai pakosta 
alistua, oli koko elämä yhtä puuduttavaa alistumista. Mara 
alkoi viihtyä yhä paremmin työkavereidensa kanssa kaljalla.

Alkoholi ja miehinen itsemääräämisoikeus

»Aina joskus sitä rupes sattuun et se ei tullu töistä
kotiin ja jos se tuli ni sit se tuli linssit kiltissä» (Maija).

Maralle ei alkoholi ollut mikään ongelma, päinvastoin, se 
ratkaisi niistä monia. Se toi jotain tekemistä: oli paljon 
mukavampaa istua kavereiden kanssa ja jutella politiikasta, 
pomoista, puutöistä ja kalastuksesta kuin istua kotona, katsel
la seiniä ja kuunnella 'muijan nalkutusta’ ja lapsen kitinää. 
Lisäksi oli oikeus juoda symboli hänen itsemääräämisoikeu
delleen: hänellä oli oikeus määrätä omista tekemisistään, hän 
joi kun ja jos niin tahtoi.

Maijan mielestä alkoholi oli kuitenkin perheelle ongelma. 
Syyt tähän arvioon olivat täsmälleen samat kuin Maralla 
omaansa. Ensinnä oli täysin sietämätöntä istua kotona yksin, 
ilman mitään seuraa ja vain odottaa sitä, että mies suvaitsee 
saapua sohvalle makaamaan, mies, joka oli luvannut saapua 
jonakin kellonlyömänä, mutta joka ei koskaan kuitenkaan
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saapunut ajallaan eikä edes tästä suvainnut ilmoittaa. Toisek
si oli kestämätöntä ajatella, että Mara oli jossakin kapakassa 
vetämässä päätään täyteen. Tämä nimittäin kaivoi maata 
juuri niiden asioiden alta, jotka olivat Maijalle kaikkein 
tärkeimpiä: alkoholi uhkasi yhteistä kotia, toimeentuloa, avio
suhdetta ja lasta. Jotenkin oli juominen saatava loppumaan.

»Siinä rupes sitte oleen vähän uhkaa ilmassa, puolin ja 
toisin.» (Maija)

Uhka ja pelottelu astui mukaan kuvaan kun Maija yritti estää 
Maraa pääsemästä ulos juomaan.

»Mä oon kyl aina karttanu sellasta keinoo et mä . . . 
(tauko). . . No kerran ku se soitti jostain ravintolasta ja 
sano et hän on täällä kavereiden kanssa kaljalla ni mä 
kysyin et missä sä oot. No se sano et täällä Hakanie
messä. No mä soitin hoitajan (asui naapurikorttelissa 
-  MK) meille ja aattelin et mä meen kattoon et missä 
se on. Ekana mä menin Neckariin ja kysyin portsarilta 
et onks täällä semmosta raidallista urheilutakkia, jossa 
on Marlboro-merkki rinnassa, ku se jäi eilenillalla, hehe 
. . .  Se katto sieltä ja sano ettei näy. Sit mä menin 
Paasiin ja tein saman. Ei näkyny sielläkään. No sitte 
mä menin Kultaseen oravaan ja aattelin et otan pari 
huurteista minäkin. Ja eiks Mara kävelly sielä silmät 
selällään mua vastaan. Sillä on duunikavereita pöytä 
täynnä ja hitto ku sitä nolotti, ku kato se joutu viemään 
mut sinne pöytään . . . Olikohan niitä kolme tai neljä 
kundii ja yks muija sielä. Mut ei siinä mitään, ne otti 
mut ihan hyvin vastaan. Mut Mara murjotti, se murjot
ti koko illan . . . Nii siinä kävi, et me lähettiin eri aikaan 
pois. Mara lähti kahdentoista aikaan kävellen, minä 
yheltä taksilla. Se istu kotona ja tuprutteli röökii. Oli 
vihasen näkönen eikä puhunu mitään.» (Maija)
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Maran kannalta tilanne oli vakava, sillä jos hän ei voinut olla 
varma edes yhdestä vapaasta henkireiästä niin mistä hän 
sitten voisi olla varma. Seuraavalla kerralla Mara ei soittanut 
kesken illan kotiin vaan saapui itse ja alkoi osoittaa, missä 
kaappi seisoo.

»Sitku se tuli kaljassa himaan ni sillä oli semmonen 
asenne et älä sano mitään taikka . . .»

Aluksi Maija ei ymmärtänyt että Mara tarkoitti totta ja 
kuinka totta Mara tarkoitti.

»Aluksi mä tein sen virheen et mä puhuin sille ku se oli 
humalassa . . .  Ni sit se alkoi riitelee sillai et sen piti 
saada mut hiljaseks ja osotettuu sitä kautta, et kuin 
oikeessa hän on.»

Kun Maijakin oli alkanut toimia, alkoi Marakin. Kun vaimo 
ei puheella hiljennyt niin sitten teoilla. Aluksi lensi vaasi 
seinään ja sitten puhelin ja lopuksi nojatuoli. Jo hiljeni vaimo. 
Vain lapsi huusi.

Nyt oli Maija kauhuissaan. Kaikki oli uhattuna. Hän, koti, 
lapsi. Jotakin oli tehtävä.

Syyllisyys ja purkaukset

»Kaikkein tulosta tuottavin oli varmaan se, etku mä 
sillä mäkättämisellä ja puhumisella panin sen tajuu- 
maan et se teki väärin mua ja lasta kohtaan. Et se on 
vastuuntunnoton. Se on semmonen mikä siihen vaikut
taa. Se kolkuttaa sen omatuntoo niin paljon et se itte 
tajuu tehneensä väärin.» (Maija)

Vaimon syytösten teholla oli perustansa miehen sisäistämissä 
normeissa:-olihan sentään niin, että paikkojen pirstominen ja
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uhkailu rikkoi kaikkia ajateltavissa olevia moraalisia ja oikeu
dellisia periaatteita vastaan. Juuri voimakkaiden syyllisyy
dentunteiden vuoksi ei asiasta voitu jälkikäteen puhua, sen 
sijasta tilanne hyvitettiin.

»Seuraavina päivinä mä pelkästä inahduksesta sain 
kaikki mitä mä vaan ikinä tahdoin. Me lähdettiin 
kauppoihin ostaan mulle uutta mekkoa, ja Mara mak- 
so, hehe . . .» (Maija)

Mara alkoi olla kunnolla itsekin omaa käyttäytymistään 
säikähtäneenä. Vähitellen kuitenkin alkoi tuntua, että syylli
syyteen perustuva 'kunnollisuus’ ei ratkaissut perhe-elämän 
ongelmia.

»Sitku se rupes tekeen remonttia keittiössä, ni se 
näppäili täällä ittekseen, ja sit siinä oli sellasta aggres
siivisuutta ilmassa, aika paljonki. . .» (Maija)

Ratkaisun heikkous oli siinä, että Maijan mieheensä kohdis
tama sanktiointi ja miehen syyllisyyteen perustuva 'kunnolli
suus’ palautti täsmälleen sen saman elämäntilanteen, josta 
ongelmat olivat alun perin lähteneet purkautumaan: tilan
teen, jossa miehen elämä tuntui sisällöttömältä ja jossa hän 
tämän lisäksi joutui -  pakon tai syyllisyyden edessä -  
alistumaan vaimonsa tahtoon. Tätä kautta perhe-elämä saat
taa joutua sellaiseen pattitilanteeseen, jossa miehisten pur
kausten sanktiointi palauttaa sen saman sosiaalisen perustan 
jolta nämä kapinat nousevat ja jossa elämistä alkaa tämän 
vuoksi leimata rauhallisten kausien ja yhtäkkisten purkausten 
säännöllisen epäsäännöllinen vaihtelu.

Tilanteen sosiaalisena perustana on tilanne, jossa perhe-elä
män normatiivinen perusta -  patriarkaalisuus -  on krooni
sessa ristiriidassa tarjolla olevien elinolosuhteiden (palkkatöi
den ja lähiöympäristön) kanssa. Elinolosuhteiden 'välittymi
nen' perhe-elämään ilmenee miehen elämän tyhjenemisenä,
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jonka mahdollisesti synnyttämä poikkeava’ käyttäytyminen 
laukaisee vaimon sanktioimaan miestään takaisin käyttäyty
mään ’kunnolla\

»Ku se sitte oli semmonen . . . uhkaava . . . ni mä 
rupesin puhumaan sille siitä, että yhessä ollaan joko 
kunnolla taikka sitte ei ollenkaan . . . (tauko). . .  Et mä 
pistin sen tilanteen sen silmien eteen, että meitä ei olis.» 
(Maija)

4. Elämäntavan muutoksen suuntia

Kohti matriarkaattia

»Joku semmonen pelko sill on, et se ei vaan jäis tossun 
alle . . . Joku tämmönen neuroosi . . . Vaikk ei se usein 
tuo sitä esille, mut kyl se kuiteski tulee esille monessa 
asiassa.
Ku se on vähä semmonen, et pitää viimenen sana saada. 
Sitä se uhkailuki on. Pitää vaan jotenki saada toinen 
hiljaseks ja oma tahto läpi. Ja sit jos mä en huuda sille 
ni sit se on niin rakastunut, niin rakastunu . . .» (Maija)

Jos perheen elämäntilanne lukkiutuu edellä esitetyn kaltai
seen tilanteeseen, jossa rauhalliset ajat ja miehen purkauk
senomaiset kapinat vuorottelevat, on monia syitä olettaa, että 
kehitys on vähitellen johtamassa perhettä kohti peitettyä tai 
avointa matriarkaattia siinä mielessä, että perheen sisäinen 
vallankäyttö alkaa yhä tarkemmin vastata perheen sisäistä 
tosiasiallista työnjakoa. Syitä tämänsuuntaiseen kehitykseen 
on ainakin kolme. Näiden taustatekijöiden merkitystä koros
taa se, että ne perustuvat — paradoksaalisesti — patriarkaali
siin sosiaalisiin rakenteisiin.

Ensinnä elämäntavan muutoksen suuntaan vaikuttaa puoli-



191

soiden välisen tunnesuhteen patriarkaalinen eriytyminen. Se 
että on vaimon tehtävä huolehtia perheestä ja ymmärtää sen 
jäseniä, merkitsee, että kriisitilanteissa nimenomaan vaimolla 
on paremmat edellytykset ymmärtää, mistä on kysymys ja 
tätä kautta selvitä kuiville. Vaimon emotionaaliset ja verbaa
liset valmiudet eivät perhetilannetta välttämättä ratkaise, 
mutta joka tapauksessa ne luovat vaimolle turvallisemman 
elämäntilanteen ja tämä on tärkeä seikka vaimon kannalta. 
Toiselta puolen sama asia näkyy siinä, kuinka mies ei pärjää 
vaimolleen verbaalisesti, ei ainakaan keskustelemalla.

»Mut sitku se oli ottanu, ni sit sill oli joskus semmonen 
asenne, et ruvetaas ny puhuun. Ja sit se kaiveli kauhees
ti kaikkii vanhoja asioita.»

Ja tällöin kaivellaan nimenomaan sellaisia asioita, joista 
keskustellessa oli vaimo aikaisemmin vetänyt pitemmän kor
ren.

Sama patriarkaalinen erilaistuminen näkyy siinä, kuinka 
erilaisella tavalla puolisoiden sukupuolikohtaiset sosiaaliset 
verkostot vaikuttivat vaikean perhetilanteen kehitykseen. 
Vaimo kyllä saattoi hyvin lähteä eräiden työtovereidensa 
kanssa kaljalle keskustelemaan perheensä ongelmista ja hake
maan tukea ja ymmärrystä omille näkökannoilleen, mutta jos 
mies olisi työkavereidensa kanssa kapakassa alkanut puhua 
siitä, kuinka Vaimoni ei ymmärrä minua’, niin hän olisi tässä 
yhteisössä herättänyt lähinnä säälittävän vaikutelman. Mie
hinen kapakkayhteisyys on sitä ettei kuitenkaan joudu ole
maan kokonaan yksin. Sikäli kuin solidaarisuuden sisältö 
tämän ylittää, on kysymys näennäisesti leikkimielisestä keski
näisestä kilpailusta (tikanheitosta, kädenväännöstä, jopa hu
malaisesta painista). Kumpaakin miehisen solidaarisuuden 
piirrettä -  sisällöllistä tyhjyyttä ja keskinäistä kilvoittelua -  
yhdistää yksi yhteinen piirre: miehisyys. Mies on vahva, niin 
vahva ettei valita ja niin vahva, että kyllä hän aina toisen 
miehen voittaa. Vaikkei oikein vaimolleen pärjäisikään.
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Toiseksi vaimon asemaa korostaa -  kriisien yhteydessä -  
perheen sisäinen patriarkaalinen työnjako. Vaikka koti on 
juridisesti yhteinen, se on vaimon laittama ja vaimo pitää siitä 
huolta: vaimon ja kodin läheinen moraalinen side näkyy jo 
siinä, kuinka miehiset aggressiot tapaavat -  ainakin aluksi — 
purkautua nimenomaan vaimon kunnostamaa kotia vastaan. 
Tämä ei kuitenkaan ole työnjaon kannalta tärkeintä. Tärkein
tä on se, mikä on lapsen tai lasten asema kriisien sattuessa. 
Kun mies käyttäytyy uhkaavasti, lapsi turvautuu äitiinsä ja 
äiti lapseensa ja he kummatkin vieroksuvat ja hylkivät mies
tä, joka uhoaa yksin ja purkaa täydellistä voimattomuuttaan 
järjettömiin aggressioihin. Jos tällaisessa tilanteessa puolisoi
den välinen tunnesuhde rikkoutuu peruuttamattomasti niin 
missä suhteessa mies on enää perheen välttämätön tai edes 
tarpeellinen osa?

Joku voisi vastata tähän sanomalla, että mies on tarpeelli
nen lasten vuoksi aivan siinä kuin äitikin, mutta tämähän on 
juuri tässä eriteltyjen ongelmien ydin ja perusta: jos mies ei 
»oikein osaa sopeutua siihen äidin rooliin» (Maija) ja jos 
kotitöistä tulee ydinkysymys puolisoiden välisessä valtataiste
lussa, niin miehen sopeutuminen ja myöntyminen merkitsisi 
-  hänen omasta näkökulmastaan -  periksi antamista, juuri 
sitä, mitä vastaan hän oli alun perin alkanut kapinoida, 
kysymyksen ydin on siis siinä, että jos vaimo kantaa kotiin 
rahaa siinä missä mieskin ja tämän lisäksi kantaa harteillaan 
koko kodin, niin millä perustalla patriarkaalinen mies per
heessä oikeastaan seisoo?

»Ku enemmän se lapsi merkitsee ku mies . .  . (tauko)
. . .  jos sitä tällee voi verrata . . .» (Maija)

Kolmanneksi miehen asemaa heikentää se tapa, jolla hän 
kapinoi. Tässä kuvatut reaktiot ovat destruktiivisia miehen 
oman aseman kannalta. Jos perhetilanne on liukumassa kohti 
peitettyä matriarkaattia, jossa mies ei oikein pärjää, tämä 
edistää miehen juomista, mutta miehen juominen taas edistää
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hänen asemansa heikkenemistä, mikä taas edistää juomista 
jne. Sama koskee kotiin kohdistuvia väkivallantekoja. Samal
la kun ne ovat merkkejä siitä, että mies on kyvytön ja 
voimaton hallitsemaan tilannetta, ne merkitsevät, että vai
molla on kaikki moraaliset ja juridiset perusteet osoittaa -  
niin päättäessään -  miehelle ovea. Jos ei mies lähde suosiolla, 
poliisi ja oikeuslaitos kyllä auttaa.

Ote perheen X  avioerohanketta koskevista asiakirjois
ta
»Nyt on mieheni ruvennut väkivaltaa uhaten vaatimaan 
että peruuttaisin avioerohankkeet. Pari viikkoa sitten 
mieheni sulki minut asunnossamme keittiöön ja vaati 
minua peruuttamaan kanteen ja pyysi keskustelemaan 
asiasta hänen ehtojensa mukaisesti. Sanoin miehelleni 
että en keskustele enkä tee sopimuksia ilman tuomarin 
läsnäoloa jolloin mieheni löi minua kämmenellä kasvoi
hin. Tästä syntyneen äänen kuuli toisessa huoneessa 
ollut äitini, joka tuli keittiöön auttamaan. Juoksin sen 
jälkeen alakertaan ja soitin sieltä poliisiasemalle. Polii
sit tulivat ja käskivät miehen poistua asunnosta ...»

Kaikki edellä esitetyt piirteet -  miehiset alemmuudentunnot 
ja keskinäinen kilpailu, perheen liittoutuminen miehen uhkaa 
vastaan ja turvautuminen sosiaalisiin verkostoihin -  tiivisty
vät oheisessa, asianosaisen itsensä laatimassa kertomuksessa 
siitä, miksi hänet pidätettiin eräänä yönä Kaukialassa.

Syytetty: »Huhtikuun 30. päivänä (oli -  MK) edeltä 
käsin sovittu tuona iltana viettää Vappujuhlat Ville K:n 
perheen ja Matti M:n perheen kanssa. Hommattiin 
yhteiset viinat, 3 suurta, 2 mietoa viinapulloa. Meillä 
oli sovittu että mennään Villen asuntoon juhlimaan, 
mutta meidän nuarin poika nukkui, niin Lea L. kävi 
ilmoittamassa Ville K:lle, että tulevat meille, ne tulivat 
sitte meille. Siinä nautittiin juomia ja juotiin kahvia,
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alkoholin vaikuttaissa ruvettiin tanssimaan. Illan jat
kuessa ja porukan humaltuessa vaimoni S. ja Matti 
M:n välit tiivistyivät ja näin heidän suutelevan, silloin 
minut valtasi mustasukkaisuus, sanoin Villelle, että nyt 
meni liian pitkälle ja Ville sano, että niin meni. Siittä 
huomautin vaimolleni ja käskin M:ää poistumaan huo
neistosta, mutta hän kävi ovella ja tuli takaisin viereeni 
istumaan. Silloin mä menetin malttini ja kävin käsiksi 
M:ään. Siinä jonkin ajan kuluttua huomasin olevani 
yksin ja yllätyin koska vaimoni ja lapset oli kans 
poistunut. Mä päätin mennä soittamaan Ville K:n 
ovikelloa tarkoitus oli hakea Vaimoja lapset pois koska 
mä epäilin niitten olevan siellä. Mutta soitostani huoli
matta ovea ei avattu. Kuulin, että ’ovea ei avata’. Siinä 
mun suuttumus senkun kasvoi, mulle tuli tunne että 
avaan oven itse mä poistuin oman asunnon ovelle mutta 
en saanut avaimella koti ovea auki. Suuttumus senkun 
kasvoi, silloin mä poistuin hakemaan H:n työmaalta 
kättäpitempää oven avaamista varten koska mä epäilin, 
että vaimoni ja M:n välillä suhde jatkuu. Rakennustyö
maalta palasin petkeleen kanssa ja rupesin avaamaan 
Ville K:n ovea. Ovessa reiän suurennuttua ne sai minul
ta putken pois ja siinäkään ei mun mieleni muuttunut, 
vaan lähdin hakemaan toista jotta saan sen oven auki. 
Tulossa takaisin rappuun näin Poliisin tulevan hissillä 
alas. Silloin mä sanoin mua te varmaan etsitte. Mutta 
mä en muista kuulleeni Poliisin sanoneen, että seurata, 
vaan ykskaks hän oli mun kimpussa ja niskat nurin 
multa väännettynä sen jälkeen veivät pollisautoon ja 
Tikkurilan poliisilaitokselle.»

Poliisi: »Kyllä ne aika avoimesti kertoo sitten poliisiau
tossa elämäntarinansa. Se on semmonen pettymys, 
koko elämä. Tulee sellanen tunne, että tämäkö nyt 
tosiaan onkin se elämän tarkoitus, etteikö se elämä 
tämän enemmän tarjonnukkaan . . .  Ei ne ittekkään



195

ymmärrä sitä, miksi se pettymys vaimoon puretaan, 
koska kyllä ne sen myöntää, ettei se vaimon vika ole. 
Mutta jossain se vika vaan on heidän mielestään . . .  
Joskus tekis ihan mieli itkeä mukana . . .  Mutta minkäs 
teet ...» .

Miehen pehmentyminen

Kaikki mitä tässä luvussa on perhe-elämän sisäisistä ristirii
doista esitetty voidaan tiivistää teesiksi siitä, että vaimon 
palkkatyöläistyminen -  tässä kuvattujen ehtojen vallitessa -  
synnyttää voimakkaita taloudellisia ja sosiaalisia paineita, 
jotka toiselta puolen murtavat miehen perinteistä patriarkaa
lista asemaa ja toiselta puolen pakottavat miestä 'pehmene
mään’. Pehmeällä miehellä tarkoitetaan tässä sellaista mies
tä, joka saa kotitöistä ja lastenhoidosta elämälleen henkilö
kohtaisesti merkityksellistä sisältöä ja joka osaa ilmaista 
tunteitaan sekä verbaalisesti että muuten. Julkisessa ja osin 
myös perhesosiologisessa keskustelussa on miehen pehmene
mistä ja perheen sisäistä tasa-arvoistumista monasti käsitelty 
niin kuin kysymys olisi sorretuille naisille tehtävästä moraali
sesta tai ideologisesta myönnytyksestä. Tästä ei kuitenkaan -  
tämän tutkimuksen aineistojen ja tulkintojen valossa -  ole 
kysymys, ei ainakaan ensisijaisesti. Kysymys on hyvin konk
reettisesta yhteiskunnallisesta välttämättömyydestä, joka on 
arkista todellisuutta täsmälleen sillä historiallisella hetkellä, 
jolloin miehen on pakko hakea lapset päivähoidosta, hoitaa 
iltasyötöt, pesut, pisut ja nukuttamiset. Siinä määrin kuin 
mies ei tähän kykene, siinä määrin perhetilanteen mahdolli
nen kriisiytyminen on omiaan romauttamaan perheen pois 
hänen jalkojensa alta.

Miehen pehmeneminen ei siis ole yhteiskunnallisesti välttä
mätöntä vain vaimon, lasten ja perheen kannalta vaan nimen
omaan miehen itsensä kannalta. Juuri pehmenemisensä kaut
ta mies voi voittaa itselleen takaisin aidosti korvaamattoman
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työnjaollisen aseman sellaisessa perheessä, joka ei enää ra
kennu työnteon vaan tunnesuhteiden varaan. Pehmenemisen 
kautta mies saavuttaa itselleen uusia elinolosuhteita vastaa
van työnjaollisen aseman perhe-elämässä. Samalla mies itse 
asiassa puolustautuu matriarkaalisuutta vastaan. Oman työn
jaollisen asemansa perustalta mies voi yrittää turvata perheen 
sisäisen tasa-arvon perusteita.

Joku voisi epäillä edellä esitettyjä teoreettisia väitteitä 
kysymällä, miksi sitten näyttää siltä, että kotitöiden tasaantu
minen ja miehen pehmeneminen käy kovin hitaasti.7 Tätä 
voidaan selittää ainakin kahdella tavalla. Ensimmäinen näis
tä perustuu siihen, että miehekkyyttä ja naisellisuutta koske
vat käsitykset ovat niin kovin syvällä sekä kulttuurin että 
persoonallisuuden rakenteissa, että muutokset voivat tapah
tua vain hyvin hitaasti ja vitkaisesti. Tämä ei kuitenkaan ole 
vielä riittävä selitys. Toinen muutosta vaikeuttava seikka 
liittyy siihen sosiaaliseen mekanismiin, jonka välityksellä 
muutoksen välttämättömyys tulee ilmi: kyse on tilanteista, 
joissa väsynyt vaimo vaatii miestään muuttamaan käyttäyty
mistään ja asenteitaan tavalla joka on ristiriidassa miehen 
sisäistämien arvojen kanssa. Yleinen yhteiskunnallinen vält
tämättömyys ja kulttuurinen murros ts. pelkistyy ja personi- 
fioituu yksilöiden väliseksi yksityiseksi riidaksi, periaatteelli
seksi kysymykseksi siitä, hallitseeko vaimo miehen tekemisiä 
vaiko ei ja tätä kautta tohvelisankaruuden ongelmaksi.

Näiden pohdintojen merkitys on ainakin siinä, että ne 
auttavat ymmärtämään, kuinka Peltosten perhe ratkaisi kult
tuurisen murroksen sille synnyttämiä ongelmia, kuinka peh
mentyminen Peltosilla tapahtui ja kuinka he tätä kautta 
päätyivät siihen rauhalliseen ja vakiintuneeseen elämäntilan
teeseen, jota tämän luvun alussa kuvattiin.

Kun esikoinen kasvoi sen verran että sen kanssa saattoi 
leikkiä, oli Maralle helpompaa pehmetä suhteessa lapseen. 
Pehmeneminen tapahtui kokonaan vaimosta ja vaimon toi
veista riippumatta; Mara itse asiassa tietoisesti pyrki kehittä
mään omaa, vaimostaan riippumatonta suhdetta lapseen.
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Onnistumisensa kautta — »ku se Liisa pitää Marasta niin 
kauheesti et sen oikeen näkee» (Maija) -  Mara alkoi yhä 
enemmän löytää lapsesta elämälleen uutta sisältöä ja rikas- 
tusta. Pehmeää miestä hänestä ei tullut, koska periaatteistaan 
hän ei luopunut.

»Niil on ihan omat leikkinsä. Niinku kotileikit, ne mua 
oikeen naurattaa. Viime lauantaina Liisa tuli Maran 
luokse ja sano et tuu isi, tuu leikkii kotia. Mara sano et 
ku mä en nyt oikeen viittis ku mä luen tässä (sohvalla 
-  MK) tätä dekkaria. Liisa sano et tuu ny vaan, sä voit 
olla isi ja sä voit lukea sängyssä. Sit ne meni makuuhuo
neeseen ja kaks tuntii ne leikki kotileikkii sillä tavalla et 
Mara luki dekkarii sängyssä ja Liisa oli äitinä sitte ja 
touhus kaikkee siinä ympärillä. Ja Mara se vaan makas. 
Must se on kyllä oikeen tyypillinen kotileikki.» (Maija)

Maran ja lapsen välisen suhteen kohentumisesta oli se tärkeä 
seuraus, että Mara voitti uutta merkitystä myös vaimonsa 
silmissä,

»ku sillä (Liisalla -  MK) on aina semmonen hangon- 
keksihymy ku Mara leikkii sen kanssa».

Tältä perustalta puolisot alkoivat suunnitella toisen lapsen 
hankkimista.

»Ku se (Mara -  MK) toivoo niin kauheesti et se ois 
poika. Ku poika on sentään poika.»



VI Keskiluokka ja elämäntapojen muutos

Murroskulttuurin uusi perusta

1. Elämäntavan julkisivu

Niittytie 8:ssa asuu uuden keskiluokan ja työväestön lisäksi 
joukko ihmisiä, jotka löytää kun edellä mainituilta kysyy 
’parempaa väkeä’. Kyse on ryhmästä, jota Heikki Waris 
teoksessa Suomalaisen yhteiskunnan rakenne’ nimittää kes
kiluokaksi.

»Tämän keskiluokan sosiaalisille katsomuksille on omi
naista, että pyritään pitämään selvänä erityisesti se 
raja, joka erottaa sen työväestä, varsinkin poliittisesti 
järjestäytyneestä työväestöstä. Samalla kun alarajaa 
täten tiukasti vartioidaan, koetetaan yläraja saada 
mahdollisimman matalaksi. Keskiluokan asenteelle on 
näet ominaista voimakas pyrkimys ylöspäin, pyrkimys 
sosiaaliseen kohoamiseen, joko päästä itse ylempään 
palkkaluokkaan ja niin riippumattomaksi tai ainakin 
kouluttaa lapset sosiaalisesti korkeampaan asemaan ja 
helpommille oloille’».1

Waris korostaa, että kysymys on itsenäisestä ryhmästä, johon 
on luettavissa niin ei-akateemisia toimihenkilöitä, virkamie
hiä kuin pienyrittäjiä ja pienkauppiaitakin.* Tämä lähtökoh
ta sopii erinomaisesti Niittytie 8:n sosiaaliseen todellisuuteen.

Tässä mielessä keskiluokkaisia perheitä ei Niittytiellä ole 
koskaan ollut paljon. Perheitä on tosin hankala luokitella 
täsmällisesti koska kriteerit ovat paitsi asemaan niin myös 
subjektiiviseen suuntautumiseen liittyviä, mutta jos yksin-

*Waris tekee näiden välillä erotteluja kutsuen edellisiä uudeksi keskiluo
kaksi ja jälkimmäisiä vanhaksi keskiluokaksi. Tässä tällainen erottelu ei ole 
välttämätön.
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omaan taloudellis-sosiaalista asemaa pidetään luokittelupe
rusteena siten, että ensimmäiseen sosiaaliryhmään kuuluvat 
lasketaan keskiluokkaisiksi ja niin että maaltamuuttajat las
ketaan tästä joukosta pois, saadaan keskiluokan prosentti
osuudeksi neljä. Korttelikokonaisuuteen nähden ryhmä on ts. 
pieni.

Koostaan huolimatta keskiluokka on tärkeä korttelin sosiaa
lisessa elämässä. Näin on, vaikka se ei yhteisiin rientoihin 
juurikaan osallistu. Keskiluokkaisista perheistä puhutaan ja 
-  kuten edellä on kerrottu -  puheet ovat »oikeen sellasia 
ilkeitä». Tämä perustuu siihen, että keskiluokkaiset perheet 
eivät mahdu maaltamuuttajien hallitseman yhteisön määrit
telemän keskiverron normiston puitteisiin. Päinvastoin, ilkeät 
puheet nousevat juuri siitä, että tämä ryhmä itse kokee 
olevansa 'paremmin toimeentulevaa väkeä’. Nämä pe'rheet 
onkin helpointa löytää ilkeiden juorujen perusteella.

Ilkeillä puheilla on myös toisenlaisia, yksityisempiä perusto
ja maaltamuuttaneen uuden keskiluokan parissa. Tämä va
kiintunut osa kaupunkilaista keskiluokkaa edustaa sellaista 
elämäntapaa ja -tyyliä, jota kohti ainakin osa maaltamuutta- 
neesta uudesta keskiluokasta on kohoamassa ja jota se aina
kin osin pyrkii sisustuksensa, pukeutumisensa ja harrastei- 
densa osalta jäljittelemään. Kun vakiintunut keskiluokka 
kuitenkin katsoo näitä 'nousukkaita’ alaspäin, tämä alati 
muistuttaa uutta maaltamuuttanutta keskiluokkaa sosiaali
sen kohoamisen tarpeesta ja luo erityisiä motiiveja kiinnostua 
vakiintuneesti keskiluokkaisten ihmisten elämästä. Kun toi
selta puolen perheiden väliset taloudelliset erot ovat nuoressa 
aravakorttelissa pieniä ja selittyvät enemmänkin elämänvai
heesta kuin taloudellis-sosiaalisesta asemasta, on vakiintu
neen keskiluokan myös itse pakko korostaa juuri tyyliin 
liittyviä asioita oman asemansa ja alarajansa osoittamisessa. 
Tämä korostaa nimenomaan elämäntavan -  eikä yksin elinta
son — merkitystä samalla kun tilanne luo erityisiä syitä 
rakentaa uskottava ja luja julkisivu tungettelevia 'nousukkai
ta' vastaan. Tämä merkitsee, että keskiluokkaiset perheet
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korttelissa edustavat korostetusti ja erityisesti julkisivujensa 
osalta sellaista elämäntyyliä, jota voisi kuvailevasti kutsua 
’naistenlehtien unelmaksi’. Tämän vuoksi se on tutkimukselli
sesti kiinnostava pienuudestaan huolimatta.

Kiinnostusta voi perustella myös laajemmasta näkökulmas
ta. Perhesosiologisissa kirjoissa esitetään työläisperheen rin
nalla usein ns. porvarillisen perheen käsite tai tyyppi,2 joka 
ideaalityyppinä paikallistetaan 1700-luvulle: kysymys on ti
lanteesta, jossa mies on pienomistaja ja vaimo hoitaa patriar- 
kaalisesti hallitun ja johdetun talouden avustavia funktioita. 
Tässä mielessä porvarillinen perhe -  erotukseksi talonpoikai
sesta -  on aikansa elänyt ja sen merkitys on pikkuporvariston 
supistumisen myötä vähenemässä.3 Sen perinteitä kuitenkin 
jatkaa moderni keskiluokka, heterogeeninen ryhmä, jota yh
distää se, että aviomies toimii suhteellisen korkeassa asemas
sa palkkatyöntekijöiden hierarkiassa, yritysjohdon alimmilla 
portailla, osastopäällikkönä tai vastaavana. Samalla kun p e r
heen pää’ on menettänyt taloudellisen itsenäisyytensä vaimon 
avustava funktio on redusoitunut institutionalisoituneeksi ko- 
tirouvuudeksi:

»Työnjako on selvä. Minä hankin seinät ja sinä pidät ne
kunnossa.»
(opistoinsinööri, 30 v.)

Miten toimii ja miten kehittyy tämä periaatteessa uudentyyp
pinen porvarillinen perhe, miten siinä ratkaistaan ne lapsiin ja 
asumalähiöön liittyvät elämäntapoihin kohdistuvat muutos
paineet, joita edellä on analysoitu?

Haukipurot
Paavo, opistoinsinööri, 27 v., kotoisin Helsingistä 
Piia, kotirouva/ylioppilas, 27 v., kotoisin Helsingistä 
Pekka 4 v.
Tuula 2 v.*
*Haukipuroja ei sinällään ole olemassa. Kyse on teoriasta, joka on syntynyt 
useiden perheiden haastatteluiden tuloksena.
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Olohuone on käytävän päässä oikealla. Oikealle avau
tuu ensin lastenhuone ja sitten tupakeittiön jälkeen 
vanhempien makuuhuone. Vasemmalla on miehen työ
huone, jota kutsutaan kirjastoksi. Yhteensä tilaa on 
95 m2, huoneita neljä.

Lattia on remontoitu parketiksi, joka on pienistä 
palikoista neliöiksi koottua. »Se on aitoa . . . Nii et sitä 
voi hioa.»

»Tää nykynen hankintojen teko, tää on aivan uskoma
tonta. Toi on nyt uusin, toi (viittaa olohuoneen peräsei- 
nällä olevaan isoon itämaiseen seinävaatteeseen 
-  MK). Ku mä ostin sen ni mä oikeen syynäsin ja 
valitsin, mutku mä tulin kotiin, ni se oli aivan täysin 
tosta poikki (osoittaa toista päätä harsojen vierestä -  
MK). Se ei ollu se minkä vä valitsin kaupassa.

Sit mä tietysti soitin ja valitin kauheesti et herranju- 
mala tää seinävaate on poikki. -  Mä en ollut maksanu 
sitä, mul oli vaan semmonen lappu jolla se maksetaan. 
Mä siis sanoin et siinä on pienoinen vika, se on poikki. 
Juujuu, sanottiin ’sitä ei katsota vialliseksi’ voitsäkuvi- 
tella.

Mä sit sanoin et herranjumala mikä sitte on viallinen 
jollei sellanen joka on poikki. Juu -  ’aidoissa itämaisis
sa ei katsota mitään vialliseksi mikä on lähteny’, mulle 
sanottiin. Periaatteessa mikään ei oo viallinen vaikk ois 
halki keskeltä. Ni mä otin sen seinävaatteen kainaloon 
ja lähdin viemään sitä pois ja sanoin et tos on mattonne 
ja revin sen kuitin sielä liikkeessä.» (Piia)

Olohuonetta hallitsee Skannon sohvaryhmä: toisella 
puolen kolmen istuttava, vastapäätä kahden, välissä 
sohvapöytä, jonka pinta on tummennettua lasia ja 
putkijalat kromatut. Pöydällä Sarpanevan suunnittele
ma lasivati. Vadilla olevat hedelmät sointuvat sohvan 
päälliseen, verhoihin ja viherkasveihin.



»Nää sohvat on tästä mainio esimerkki. Me tilattiin ne 
ihan melkeen seuraavana päivänä ku me muutettiin 
tänne ja ku mä rupesin kalustaan tätä asuntoa. No sit 
kesän lopulla (puolen vuoden perästä -  MK) ne tuli, 
mut oikeen sellaset myrkynvihreet päälliset . . .  Ja 
semmoset ne tuo tännepäin.»
K: Miten olet viihtynyt Kaukialassa?
V: »Noku tämmösten kanssa (viittaa lapsiin, 2 ja 4 v.) 
joutuu joka päivä menee tonne (ostoskeskukselle 
-  MK) sen sijaan et ne laittas sen kaupan tähän 
viereen. Tää on ihan täynnä päivällä tää alue kotirou
vaa, jotka varmasti käyttäs lähintä kauppaa, jos siin ois 
jonkinlaisii palveluksii, mutku tääll ei oo mitään, ei 
yhtään mitään . . .

Emmä silti et mä öisin mitenkään onneton täällä, 
emmä sitä sano. Oon mä hyvin viihtyny. Ei mul oo 
mitään vaikeuksii ollu, koska mä oon hesasta kotosin ni 
mä oon tottunu tämmöseen ympäristöön . . . Pitkiin 
välimatkoihin ja noin . . . Meri on ainoo mitä mä 
kaipaan.»

Kotoisin hän on Meilahdesta.

K: Miksi suunnittelette muuttoa pois Kaukialasta?
V: »Noku vaimo halus muuttaa, hehe.» (Pave)
V: »Noku tää on käyny suoraan sanoen ahtaaks meille. 
Ja ku isompia tällä alueella ei ole.» (Piia)
»Sitäpaitsi me alun perin ei valittu tätä aluetta, vaan 
päädyttiin tänne», lisää mies.

Kysyn vaimolta tulevaisuudensuunnitelmista.

»Illalla me kaikkee suunnitellaan ja lasketaan -  ku on 
saatu lapset nukkumaan. Otetaan iltapaukut ja raken
nellaan pilvilinnoja.

Tolle tuolille toinen, tommost tasoa lisää, ja kirjahyl-
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lyä . . .  Ihan tommosta, joku aito matto lisää, ja tauluja 
. .  . Semmosta,. .  . mitä niinku . . . tarttee . .  .»

Kontrasti aivan naapurissa eläviin maalaisperheisiin ja työ
läisperheisiin on tyrmistyttävä. Tämä ei koske vain sitä, miltä 
elämäntavan julkisivu näyttää vaan myös sitä, kuinka tärkeä 
se on ja ennen kaikkea sitä, kuinka se toimii.

Keskiluokkaisten ja kovassa sosiaalisessa nousussa olevien 
perheiden haastatteleminen on poikkeuksellisen vaikeaa. 
Vaikka -  tai oikeastaan siitä syystä että -  haastatteluiden 
järjestäminen on helppoa, niiden läpivieminen on hankalaa. 
Julkisivu ja nimenomaan koti julkisivuna on niin tärkeä ja 
harkittu osa elämää että sitä kyllä saatetaan kutsua katso
maan, mutta samalla pidetään visusti huolta siitä, että julkisi
vu on ainut asia minkä haastattelija näkee. Toki olen tottunut 
siihen, että haastattelijaa vierastetaan ja pidetään sopivalla 
etäisyydellä. On kuitenkin tärkeitä eroja eri osakulttuurien 
välillä.

Tapaamissani työläis-ja maalaisperheissä totuin siihen, että 
haastattelijalle joko puhutaan avoimesti taikka sitten ei puhu
ta juuri mitään. Suojamuuri on olemassa, ja ainakin aluksi se 
on tiukka ja läpinäkymätön, mutta haastattelussa on kysymys 
luottamuksen testaamisesta ja tätä kautta siitä, voiko haastat
telijan päästää muurin sisäpuolelle. Keskiluokkaisissa per
heissä tilanne on toinen. Muuri on tiukka mutta sen lisäksi se 
on joustava ja sen kanssa pelataan. Kysymys ei ole siitä, 
päästetäänkö joku vilkaisemaan sisäpuolelle vaan siitä, että 
yksityisyyden suoja on joustavasti vaihtelevilla etäisyyksillä 
mielialan ja tilanteen mukaan. Tämä merkitsee että haastat
telemisesta tahtoo helposti tulla »itsen esittämistä arkielä
mässä», jossa kaikki on tavattoman joustavaa ja kohteliasta.*
*01en lähtenyt siitä eettisestä periaatteesta, että ihmisillä on kaikki oikeus 
suojella itseään niin kuin haluavat ja pitää haastattelija niin etäällä kuin 
katsovat asialliseksi. Sen sijaan haastattelijalla ei ole oikeutta yrittää 
millään tempuilla saada suojausta rakoilemaan. Periaate on se, että jos ja 
kun ihmiset haluavat puhua omista asioistaan, haastattelija on valmis 
kuuntelemaan, ja juuri sitä mitä ihmiset itse haluavat kertoa.
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Tällä on kahdenlaisia seurauksia aineiston kannalta. Ensin
nä aineisto tahtoo väkisin jäädä pinnallisemmaksi kuin mui
den osakulttuurien osalta. Toiseksi aineisto tahtoo sisältää 
enemmän epäjohdonmukaisuuksia ja sisäisiä ristiriitaisuuk
sia.

Toisaalta tämä ei ole vain ongelma. Kysymys on keskiluok
kaisten perheiden elämäntavan olennaisesta rakenneominai
suudesta, piirteestä, jota ilman elämäntapa ei mitenkään ole 
jäsennettävissä. Kun haastatteluiden kuluessa ihmiset kuiten
kin alkavat jossain määrin purkaa huoliaan, paljastuu, että 
piirteet, joihin olisi aluksi helppo suhtautua moralistisesti ja 
karrikoiden, ovatkin itse asiassa sisältä päin katsottuna täysin 
välttämätön ja täysin ymmärrettävä osa murroskulttuurin 
yleistä kehitystä. Ne itse asiassa luovat ratkaisun sen sisäisille 
ongelmille ja ristiriidoille.

Analyysin rakenne on sama kuin työväestön yhteydessä. 
Aluksi tarkastellaan palkkatöiden vaikutusta elämäntavan 
perusrakenteeseen, tämän jälkeen tutkitaan elämäntavan si
säisiä ristiriitoja ja lopuksi niiden ratkaisemista.

2. Elämäntavan perusrakenne

Palkkatyö urana

»Ensin täytyy saada nimi ja vasta sitten sitä voi myy
dä.» (Pave)

Tämä lausunto tiivistää osuvalla tavalla sen, mitä palkkatyö 
urakehityksenä tarkoittaa: kyse on tilanteesta, jossa suhteelli
sen korkeasti koulutettu palkkatyöläinen alkaa ratsastaa työ
voimansa tavaramääreellä siten, että pyrkii henkilökohtaisen 
pätevöitymisen kautta myymään itseään yhä korkeammasta 
hinnasta ja yhä korkeampiin asemiin.

Urakehityksessä on kolme perusvaihetta. Ne muodostavat
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peräkkäisen, etenevän kokonaisuuden. Aluksi on hankittava 
sellainen työkyky, että siitä maksetaan. Pave kiinnostui par
tiossa elektroniikasta, jopa niin että koulu alkoi sen vuoksi 
mennä pieleen. »Siilon piti se harrastus ottaa työks kans.» Oli 
myös selvää, että ATK oli »tulevaisuuden ala», jolla »pääsee 
nopeesti kohtuullisille ansioille jos on tarpeeks hyvä». Oikea 
ala ja peruskoulutus eivät kuitenkaan riitä, on lisäksi hankit
tava joitakin erityisiä ansioita tai taitoja, joiden avulla erottuu 
joukosta. Yksi ratkaisu on Paven suosima: hankkii kaksinker
taisen pätevyyden kahdella vierekkäisellä alalla, joiden eks
pertit työskentelevät yhdessä. »Kun tietokonealalla on tää 
myyntipuoli, kaupallinen sektori ja sitten tää laitesuunnittelu 
ja tekninen puoli, niin kun ottaa ne molemmat yhdessä . . .»

Pätevyyden hankkiminen, kouliminen ja työstäminen ei 
kuitenkaan vielä riitä. Sen lisäksi että osaa tehdä töitä on 
osattava näyttää että osaa. Täytyy osata näkyä ja myydä, 
muuten ei pääse edes uransa alkuun. Perusmenetelmä on 
»saada jalka oven väliin»: päästä johonkin arvostettuun, hyvät 
etenemismahdollisuudet tarjoavaan työyhteisöön tekemään 
vaikkapa toisarvoisia hanttihommia tärkeämpiä ihmisiä avus
taen. Tällöin voi työnsä kautta osoittaa, että »on fiksu»: että 
omaa sellaiset henkilökohtaiset ominaisuudet, joita hyvältä 
työntekijältä edellytetään, mutta jotka eivät koskaan kunnol
la näy mistään papereista. Tällä tavoin voi välttää kiusallisia 
psykologisia testejä, joilla yritetään haarukoida samaa puolta 
työnhakijoissa. On oltava luotettava, täsmällinen, ahkera, 
aloitteellinen, yhteistyökykyinen, opinhaluinen, joustava -  ja 
kaikkea tätä kiitettävässä määrin, sillä jos mainesana ei ole 
kiitettävä, nousee seuraavassa työpaikassa kiusallisia kysy
myksiä, joita ei koskaan lausuta julki, mutta jotka ohjaavat 
puhelinsoittoja ja luottamuksellisia keskusteluja.

Hyvä tekniikka työhönottohaastattelussa ajaa tietysti asiaa, 
mutta tulos on epävarma ja riippuu paljon haastattelijasta. 
Mitä pidempään pääsee itsellään vakuuttamaan, sen parem
pi. Itseen täytyy joka tapauksessa luottaa, muuten ei tule 
mistään mitään. Pave oli töissä koko opiskeluajan ja koko
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ajan samassa isossa konsernissa.
Vaikeuksia voi syntyä siitä, että kaikki opistoinsinöörit -  ja 

yleensä kaikki joilla on työttömyys uhkaamassa -  tietävät 
työkykynsä käyttö- ja näyttöarvojen merkityksen ja yrittävät 
vastaavasti edistyä ja turvata asemaansa kaikin käytettävissä 
olevin keinoin. Tämä oli selvää jo opistossa. Vaikka koulutus 
oli monivuotinen ja vaikka ryhmä pysyi suhteellisen tiiviisti 
yhdessä ja niin että ryhmähenki oli alussa hyvä, niin vuosien 
saatossa se hajosi ja pahasti. Viimeisellä vuosikurssilla ku
kaan ei näyttänyt toisille kotitehtävien ratkaisuja, neuvonut 
kokeiden jälkeen tai auttanut ylipäänsä millään tavoin. Muis
tiinpanojen kopioinnista ei voinut olla puhettakaan. Kaikki 
tiesivät, että arvostelu noudattaa normaalijakaumaa niin että 
jos toinen saa keskimääräistä korkeamman arvosanan, kes
kiarvoa rukataan niin että joku toinen sitten saa keskimää
räistä alemman. Ja jos ei saa keskimääräistä parempaa 
todistusta, ei saa töitä. Seuraus on selvä ja looginen: jos tietää 
itse tarpeeksi, on se viisainta tietää itse ja yksin, toisen 
neuvominen on joka tapauksessa hullun hommaa.

Arvosanojen lisäksi voi käyttää työpaikan mukaan eriytet
tyjä, kohdeherkkiä menetelmiä. Pavelia oli ystävä ko. konser
nissa ja tämä tunsi ATK-alan johtohenkilöitä: tiesi mm. 
kertoa, että osastopäällikkö harrastaa suunnistamista eräässä 
helsinkiläisessä erikoisseurassa. »Ei se (suunnistaminen 
-  MK) kovin vaikeeta ollu, oli sen verran jo partiosta 
kokemusta.»

Valmistuttuaan Pave pääsi DIn paikalle, vaikka hänellä oli 
vain opistotasoinen koulutus.

Urakehityksen toinen perusvaihe alkaa kun pääsee vakinai
seen työhön ja voi alkaa kohota palkkatyöntekijöiden hierar
kiassa. Kohoaminen on välttämätöntä jo yksin palkan vuoksi. 
Työttömyystilanteessa, jossa toinen toistaan paremmat työn
hakijat kilpailevat kunnollisista töistä, alkupalkka on voitu 
pudottaa todella alas. Pavelia se juuri ja juuri ylitti teollisuus
työntekijöiden keskimääräisen ansiotason. Jos vaimo lisäksi 
on kotona ja jos on pieni lapsi, ei palkalla leveästi eletä, saati
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sitten tehdä taloudellis-sosiaalista nousua, varsinkin kun on 
opinto-ja asuntolainat niskassa.

Uralla edistyminen on periaatteessa yksinkertaista: on vain 
oltava parempi kuin muut. Tehtävää kuitenkin vaikeuttaa se, 
että kaikki muutkin yrittävät samaa. Työyhteisöä ei voi 
kutsua lämpimäksi ja luottamukselliseksi. Erityisen tärkeässä 
asemassa on esimies ja hänen henkilökohtaiset ominaisuuten- 
sa ja kuinka niiden kanssa tulee toimeen.

»Se esimies, se oli semmonen viisas . . .  tai sanotaan 
älykäs . . . Käytännölliset asiat näkevä kaveri. Ei kui
tenkaan mikään organisaattori. Sellanen jolla on vähän 
anteeksipyytävä asenne. Semmosessa esimiehessä ei ole 
mitään muuta vikaa kuin että sitä käyttää kaverit 
hyväkseen. Sen hyväntahtosuutta. Vahvassa ja mieli- 
valtasessa johtajassa on hyvätkin puolensa. Ne niinku 
luo järjestyksen joukkoihin paremmin. Tämmönen 
heikko . . . vaikka älykäskin . . . Niitä on niitä saatanan 
pyrkyreitä ja kiipijöitä ja muita jotka käyttää tilaisuut
ta heti hyväkseen ja runnoo läpi palkankorotuksia.

Tämä on maaltamuuttaneen opistoinsinöörin (35 v.) lausunto 
ja heijastaa sitä katkeruutta, jota yhteisön sisäinen kilpailu 
saattaa synnyttää. Tällaisia kertomuksia kuulee todella hel
posti ja paljon.

»Tää (nykyinen -  MK) esimies, se on melkonen 
pelle . . .»

Tai

»Tietyllä tavalla se systeemi perustuu semmoseen sil- 
mänpalvontaan ja kaikennäköseen pisteiden kotiinvetä- 
miseen ja esiintymiseen. Pitää olla skarppi kokouksissa 
ja vielä yrittää tehdä toinen mahdollisimman tyhmäks 
siellä.»
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Tai

»Ja tietysti se perseennuolemiseen perustuu.» 

Tai

»Meillä oli yks kaveri joka osasi . . .  Se vilahti monesta 
ohi sillä lailla ku se osas jossain mielessä se kai taitava 
oli ku se osas käsitellä yhtä deeiitä, sillee psykologisesti 
oikein . . . Ni sit se (teknikko -  MK) ajo näistä 
opistoinsseistä ohitse. Oli toisessa haarassa kyllä. Ois 
saanu minusta kovan vastuksen.»

Alaisten keskinäistä kilpailua kuitenkin jarruttaa se, että he 
osittain joutuvat tekemään yhteistä työtä, toisin kuin esim. 
opistossa. Esim. Pave on töissä sellaisessa yritysorganisaatios
sa, jonka elektroniikkapuolen insinöörit toimivat noin kym
menen hengen projektiryhmissä, niin että kussakin ryhmässä 
kukin on jonkin erityisalueen spesialisti. Lisäksi on aina 
muutamia sihteerejä. Kullakin ryhmällä on jokin tietty, kon
sernin myyntipuolen hankkima määräaikainen projekti, joka 
sen on saatava kunnialla päätökseen asiakasta ja omaa työn
antajaa tyydyttävällä tavalla. »Siinä mielessä se on itsenäistä, 
että se valvonta tapahtuu sen tuloksen perusteella.» Mutta 
toiselta puolen, so. asiakkaalta voi tulla omalle työnjohdolle 
sellaista palautetta, joka vaarantaa oman uran. Tässä mieles
sä tilanne on stressaava.

Yksilökohtainen menestyminen ja kipuaminen edellyttää 
hyvien yhteistyösuhteiden luomista ryhmän sisällä. Tämä on 
täysin välttämätöntä erityisesti alkuvaiheessa, jolloin ei osaa 
ryhmän tapoja ja saattaa tarvita toisten apua.

»Jätkät aina välillä lähtee kaljalle jonnekin pubiin. 
Sitte kaivetaan kaikki vanhat hyvät jutut esiin et kuka 
oli sanonu mitä ja kuka oli töpänny ja kuinka . . .»

13
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Ristiriita yksilökohtaisuuden ja sosiaalisuuden välillä tuottaa 
pyrkimyksen kohota johtavaan asemaan ryhmän sisällä. Tä
mä edellyttää sitä, että opettelee vähitellen koko ryhmän 
työt, ainakin pintapuolin, niin, että tietää mitä kenenkin 
pitäisi osata ja kuinka hyvin kuka mitäkin osaa. Ryhmätyöti
lanteessa tämä vähitellen ja puolivahingossa johtaa siihen, 
että alkaa ohjata ja koordinoida töiden suorittamista ja 
seurantaa. »En minä projektiryhmää johda mutta ehkä jon- 
kinnäkösenä henkisenä johtajana.» (Pave) Epävirallinen, 
mutta tosiasiassa johtava asema näkyy sekä ryhmän sisällä 
että siitä ulos.

Urakehityksen kolmas vaihe on se, jos lopulta pääsee 
johtavaan asemaan, esim. projektipäälliköksi tai vastaavaksi. 
Tätä varten on kuitenkin osoitettava paitsi asiantuntemusta 
niin myös työnjohdollisia kykyjä. On saatava projektiryhmän 
jäsenet tekemään mahdollisimman hyvää työtä ja mahdolli
simman nopeasti.

»Kyl mää ainaki hyvi herkästi kysyn etku on viikko 
menny ja mitään ei oo tapahtunu. Et mistäs se kiikas
taa. Ilmeisesti ne ei siedä sitä, et kovin monta kertaa 
kysyy, hehe . . . (tauko). . . Kyl mä niitä prässään. Että 
jos työ kestää kolme päivää ni mä sanon et mä tuun 
huomenillalla kattoon et kai se on valmis.»
K: Kuinka väsyttävää työ on?
V: »Kylhän mä oon aina välillä tyhjiin puhallettu.
Se on joskus ku on ollu jotaki suunnittelemassa eikä 
pääse siitä irti. Jos se kestää niin pitkään että viikkokin 
tuhraantuu. Ja kotia ku tulee ni on äree . . .
Ku ne ajatukset ei irtoo ollenkaan. Sitte sitä voi olla 
koko ajan ajatuksissaan ja pyöritellä partakarvojaan 
. . . Hajamielisenä ..  .»

14 Lähiö
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Kotirouvan arki

»Töistä, omasta puolestani? . . .  Ei mul oo mitään 
valittamista koska mul on hyvin vähän tekemistä. Mä 
vaan löhöön kotona.» (Piia)

Tämä lausunto on tärkeä sen vuoksi että se ei pidä paikkaan
sa. Kotirouva tekee jatkuvasti tärkeää, vaativaa ja kuluttavaa 
työtä, työtä, jossa hän on täysin korvaamaton.

»Äiti, puhu mun kanssa», pyytää poika (4 v.). 
Haastattelen hänen äitiään eikä poika pidä siitä, että 
hänet lyödään laimin.
»Mä puhun sulle kohta, mees ny leikkimään.»

Poika tulee takaisin pitkän kepin kanssa jonka hän on 
aamulla taittanut alueen pusikoista. Alkaa ronkkia sillä 
magnetofonia ja kun äiti kieltää niin alkaa tökkiä sillä 
äitinsä minulle päin puhuvaa suuta kohti.
»Nymmä otan ton kepin pois ja heitän ulos jollet 
lopeta.»
»Puhu mulle.»
»Mä puhun sulle illalla.»
Poika alkaa itkeä. Haastattelu jatkuu. Poika ilmoittaa 
haluavansa jätskiä. Samalta jakkaralta, jossa magneto
foni makaa. Kone siirretään pois, lapsi saa jäätelönsä. 
Äiti ottaa syliinsä nukkumaan, sekä kepin että pojan.

»Tänään on ollut niin huono päivä. Jo aamulla kaikki oli 
huonosti.»
Pojan kaksivuotias sisko on juuri saanut allergista 
ihottumaa eikä anna muiden nukkua kunnolla, 
(tutkimuspäiväkirja)

Edellä lainattu kotirouvan lausunto, jonka mukaan hän vain 
»löhöö kotona», on tärkeä siinä ilmenevän itseä vähättelevän
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sävyn vuoksi. Tämä sävy on puheissa yleinen. Kotirouvia on 
todella vaikea saada puhumaan päivänsä yksityiskohdista, 
koska »nää on ny vaan tämmösii pikkuasioita». Täytyy useam
paan kertaan vakuuttaa ja toistaa, että lasten kasvatus ja 
kotityöt eivät ole pikkuasioita, jotta juttu ylipäänsä alkaisi 
jollakin tavalla luistaa. Tietysti tähän vaikuttaa se, että 
haastattelija tässä tapauksessa on mies. On luultavaa, että 
toiselle naiselle olisi helpompi puhua. Tämä on kuitenkin 
juuri tässä yhteydessä tärkeintä: omia töitä pidetään vähäpä
töisinä nimenomaan miehen silmissä. Miehen töihin verrattu
na ne »eivät ole mitään» ja »sitä vaan löhöö».

Asenne perustuu siihen, että alun perin Piiakin olisi halun
nut »olla jotakin», hankkia itselleen koulutusta, ammatin ja 
oman uran. Lapset tulivat kuitenkin ensin, sekä sisäistetyissä 
vastuusuhteissa että ajallisesti. Kerran hän jaksoi pyrkiä 
Kauppakorkeaan, mutta kun lapsi oli pieni, ei lukeminen 
oikein onnistunut. »Siihen jäi mun opiskelut.»

Kotiin jääminen oli kova paikka.

»Et mitä itse on saanu kokee . . .  (tauko) . . .  Ku mä en 
oo mitään, en yhtään mitään . . .  (tauko). . .  Pari vuotta 
sen jälkeen ku mä ylioppilaaks pääsin ni mä menin 
naimisiin. Sit mä oon vaan istunu kotona lasten kans
sa.»

Alemmuudentuntoja lisää se, että koulutus on nimenomaan 
se asia jota arvostetaan suvun ja ystävien piirissä.

»Mäki oon vanhoillinen, hirveen konservatiivinen. Sana 
’keskikoulupohjanen\ se tuntuu hirveen . . .  (tauko). . .  
Mun tulee aina mieleen konttoripimu kun puhutaan 
(keskikoulupohjaisesta -  MK). Se on ihan kodista 
lähtösin. Koska vanhemmat ovat vanhanaikasii, ni tot
takai ne on kasvattanu lapsensa sillee . . .  Hyvin van- 
hanaikasesti . . .»
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Kysymys on vaikealla tavalla ristiriitaisesta arvostusjärjestel- 
mästä: vaimon kuuluisi toisaalta pitää huolta kodista ja 
lapsista, mutta toisaalta pitäisi myös hankkia koulutusta niin 
että »olisi jotakin», so. muutakin ku n pelkkä kotirouva. 
Todennäköisesti jälkimmäinen asenne on jopa korostumassa 
sitä mukaa kuin kotirouvien määrä on vähenemässä. Joka 
tapauksessa arvostusjärjestelmän sisäinen ristiriita luo vai
molle alun perin olennaisesti miestään heikommat mahdolli
suudet menestyä urallaan ja tämän päälle vielä syyllisyyden
tuntoja sekä siitä, jos laiminlyö kotiaan että siitä, jos ei 
menesty kodin ulkopuolella. Kotirouvan kannalta tulos on se, 
että kotona ei oikein mikään ole yksiselitteisesti mukavaa.

»Kotityöt? . . .  Ne on pakko saada tehtyä, täähän se on 
se lähtökohta. Kyl se joskus on kiva ku tulee puhdasta 
ja sen oikeen näkee, mut yleensä . . .  Se pakko tehdä ja 
voi ku ne ois jo ohi . . .
Vaik mä nukkusin puolneljään niku kello on puolviis ja 
Pave tulee kotiin ni jos koti on kunnossa ni se on ihan 
yhdentekevää.»

Kotityöt ovat epäkiitollisia ja jos jotain muuta tekee, joutuu 
kantamaan syyllisyyttä siitä, ettei tee mitään hyödyllistä, 
rahanarvoista.

»Ja sitt mä luen . . . (tauko) . . . Must se on hirveen 
kivaa, mut mä tiedän et moni ajattelee et ämmä vaan 
istuu kotona ja lukee . . .»

Perhe-elämä ja sitku-tyytyväisyys

Haukipurojen arkinen elämä työajan jälkeen noudattaa va
kiintuneita muotoja, muotoja, joiden juuret juontavat vuosien 
taakse, perheen perustamisaikoihin, itsenäistymisen aiheutta
maan elintason laskuun.
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K: Miten elämäntilanteesi muuttui naimisiinmenon jäl
keen?
V: »Kaikessa, ihan kaikessa. Mikään ei ollu enää ennal
laan. Aluks mä en oikeen tajunnukkaan et mikään ois 
muuttunu ennenku sitte oli yks kaks pakko ymmärtää, 
ettei mikään oo sitä samaa johon oli (lapsuudenkodissa 
-  MK) tottunu.
Ku mikään ei ollu itsestäänselvää. Ei mikään. Ei ollu 
puhtaita pyykkejä jollei itte käsin niitä pessy. Eihä 
meillä (aluksi -  MK) mitään koneita ollu. Rahankäyt
tö muuttu kokonaan. Minä ku oli tottunu siihen, että 
kyllä pappa kuittaa. Täyty ruveta laskemaan pennejä, 
ei ollu varaa huonekaluihin. Ei ollu autoo, ei päässy 
minnekään. Tietysti busseilla olis päässy, mut se (en
simmäinen — MK) asunto oli niin hirveen kaukana et se 
oli hirveen vaikeata.» (Piia)

Piian reaktiossa tiivistyy perheen elämäntavan yksi kantava
teema:

»Siis herrajumala siilon mä ajattelin, et mä en jumalau
ta tätä koko elämääni kärsi. Et siis tämmöstä et ei oo 
varaa ostaa lapselle sänkyä.»

Juuri tämä loi perustan ja motiivit sille, että ja kuinka Pave 
jaksoi töissä puristaa itseään eteenpäin. Samalla se loi perus
tan puolisoiden väliselle työnjälkeiselle elämälle, joka raken
tui sen suunnittelemiselle, kuinka taloudellis-sosiaalinen nou
su on tehokkaimmin ja nopeimmin mahdollista.

»Tossa me aina illalla istutaan laskukoneen kanssa. Sill 
(miehellä -  MK) on laskukone kädessä ja paperipino 
tossa (osoittaa sohvapöydän oikeata laitaa -  MK). Ja 
sit se piirtää jotaki ja suunnittelee.

Näin ku sitä katsoo (jälkeenpäin -  MK) ni aina me 
ollaan suunniteltu. Ei me koskaan oo osattu elää nyky-
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hetkee. Mä tykkään et ihan siitä saakka ku me lähettiin 
siitä opiskelija-asuntolasta me ollaan tätä tehty. Et 
ilmeisesti se on jonkinlainen elämäntapa.» (Piia)

Suhtautumistavan olennainen perusta on siinä, että tulevai
suudessa eläminen auttaa kestämään yli nykyhetken rasitus
ten, jotka nekin itse asiassa ovat suunniteltuja ja laskettuja:

»Se on nii hassuu etku me ollaan oltu viis vuotta 
naimisissa ja meill on jatkuva rahapula mut me ei 
kuitenkaan tykätä et se on kroonista. Ku se on laskettu 
ja suunniteltu et koska se on ja koska se päättyy.» (Piia)

Suhtautumistapa luo tilanteen, joka mahdollistaa sen, ettei 
'puutteen kokeminen’ itse asiassa pääty koskaan sillä aina on 
tilanne se, että perhe elää tulevaisuudessa. Nykyistä kulutus
tasoa lasketaan jotta tulevaisuuden hyväksi tapahtuva säästä
minen olisi mahdollista. Tarkkaan ottaen on kysymys itse 
itseään ruokkivasta taloudellis-sosiaalisesta mekanismista, 
jossa tulevaisuuteen tähtääminen johtaa tämänhetkisen elin
tason laskuun, samalla kun tämä merkitsee, että on välttämä
töntä tähdätä tulevaisuuteen, jotta jaksaisi eteenpäin. Ly
hyesti tätä suhtautumistapaa ja mekanismia voi kuvata sitku- 
tyytyväisyydeksi.

»Niin, arki, se pyörii pyörii kaiken tämmösen (kotitöi
den ja lasten -  MK) ympärillä mut elämä, elämä ei 
pyöri.»

Elämä on tulevaisuudessa.

3. Elämäntavan sisäiset ristiriidat

Kotirouvan alemmuus

Tällaisella keskiluokkaisella elämäntavalla on kaksi kantavaa
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perustaa, jotka yhdessä muodostavat elämäntavan kantavat 
rakenteet: pyrkimys taloudellis-sosiaaliseen nousuun ja porva
rillinen patriarkaatti (vaimon avustava funktio). Elämänta
van keskeisimmät ristiriidat ja jännitteet rakentuvat näiden 
peruspilarien välille. Ongelmat tiivistyvät kysymykseksi nai
sen asemasta taloudellis-sosiaalisessa nousussa.

Edellä on sanottu, että elämäntapa rakentuu sitku-tyytyväi- 
syyden varaan ja pitää sisällään kotirouvuuteen liittyviä 
alemmuudentunteita. Nämä tunteet eivät johdu vain siitä, 
että vaimokin arvostaa omaa uraansa, mutta on joutunut 
jäämään lasten vuoksi kotiin. Näitä alemmuudentunteita 
myös syntyy jatkuvasti elämäntavan sisäisistä sosiaalisista 
suhteista, joihin lapset vaimon lukitsevat. Tätä kautta alem
muudentunteet saattavat kasvaa siihen mittaan, että ne vaka
valla tavalla uhkaavat itsekontrollin ja sitku-tyytyväisyyden 
varaan rakentuvaa arkista elämistä.

Siinä määrin kuin puolisoiden välinen vuorovaikutus jäsen
tyy sellaisen patriarkaalisen asetelman mukaan, jossa miehen 
ylemmyys ja itsemääräämisoikeus on itsestäänselvää, siinä 
määrin perheyhteisyys on omiaan synnyttämään vaimossa 
henkilökohtaisia alemmuudentunteita. Tämä tapahtuu ensin
nä sitä kautta, että miehen työt hallitsevat täydellisesti 
vaimon ja perheen elämää.

Ote Paven aikabudjetista (»vapaa-aika»)
16.00- 17.30 Toimitusasiakirjojen tarkistamista ja

korjausta.
17.30- 19.00 Projektiryhmän kokous.
19.00- 20.00 Joidenkin pöytäkirja-arvojen tarkistusta.
20 .00- 21.00 Huolto-, korjaus-ja lisäysdokumenttien

täydennystä.
21.00 Nyt saa riittää, soitto kotiin, kahvi tulelle.
21 .00- 21.30 Matka.
21 .30- 21.40 Päivän kuulumisia.
21.40-22.30 Iltakahvi ja välipala, postin tutkimista.
22.30- 00.00 Radion kuuntelua, suunnittelua.
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Aikabudjetti kertoo kiireisestä ajasta ja on toki paljon 
rauhallisempiakin kausia. Toisaalta on taas aikoja, 
jolloin Pave ei pääse kotiin lainkaan, joko sen vuoksi, 
että täytyy mennä pubiin »hoitamaan suhteita» tai sen 
vuoksi, että taas pääsee matkatöihin toiselle paikkakun
nalle tai ulkomaille. Tärkeintä tässä on se, että yhteis
elämä ja vaimon kanssa vietetty aika riippuu kokonaan 
siitä, miten miehen työt sattuvat vaihtelemaan ilman 
että vaimolla olisi minkäänlaista tietoa tai ymmärrystä 
siitä, miksi työt vaihtelevat kulloinkin milläkin tavalla 
ja koska on odotettavissa, että mies soittaa ja pyytää 
kahvin valmiiksi.

Alemmuudentunteet eivät perustu vain tällaiseen vai- 
vihkaiseen ja ulkoisista syistä johtuvaan työperäiseen 
hallintaan. Voihan olla niin, että mies ei itse voi sille 
mitään, että työt ovat epäsäännöllisiä ja vaativat paljon 
aikaa. Mutta kun sillekään ei voi mitään, että töiden 
jälkeen

»sitä on väsyny ja tiuskii . . .  Sitä menee tonne työhuo
neeseen lepäämään . . .  Mut kyllähän se ohi menee 
muutamassa tunnissa . . .  Se on sellasta hyvin normaa
lia . . .  Ainaki mun käsityksen mukaan hyvin normaalia 
työstätuloväsymystä . . . Pitkät neuvottelut on joskus 
rasittavia . . .  Liian pitkä yhtämittainen keskittymi
nen.» (Pave)

Yhtä luonnollista ja normaalia on se, että Piia on oppinut 
varomaan sitä, millaisella tuulella Pave sattuu töistä tule
maan, silloin kun tämä tulee.

»Mulla täytyy olla koti kunnossa. Olohuoneen täytyy 
olla siisti, ei autoja ja tavaroita pitkin kun hän kulkee. 
Niiden pitää olla lastenhuoneessa ja kaikki muutki 
niinku paikoillaan ja ruokaa kaapissa. . ..»
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Muussa tapauksessa ärtymys purkautuu näihin pikkuseikkoi
hin, so. siihen, että vaimo ei hoida tehtäviään.

Lisäksi Piia on oppinut sopeutumaan siihen, että vaikka 
Pave tulisikin kotiin, hän ei kuitenkaan saa juttukumppania 
itselleen:

»Ku se koko ajan funtsaa. Se on aina funtsaamassa. Mä 
tiedän aina ku sil on semmonen ihme katse silmissä et 
siilon sil raksuttaa.
Se on semmonen etku se tuo työt kotiin. Se ei tuo 
papereita kotiin, se tuo työt päässään kotiin. Se ajatte- 
lee niitä koko ajan. Yhtäkkiä yöllä se saattaa pompata 
pystyyn ja sanoa 'nymrnä sen keksin’ ja kirjoittaa 
jotakin. Ja sit se alkaa nukkua . . .  (tauko). . .  Et se on 
vähän semmosta.»

Vaimo on täysin suojaton miehensä töiden ja mielialojen 
vaihtelua vastaan. »Koska ei oo muuta juttukumppanii et 
kenen kans juttelis . . .» (Piia). Helposti alkaa väistellä ja 
uskoa, ettei sitä tässä mitään taida olla.

K: Mikä on tärkeintä siinä kun Pave tulee kotiin?
V: »No tärkeintä on se et se tulis säännöllisesti kotiin 
joskus . . .  Et se tulis kotiin joka ilta suhteellisen ajoissa 
. . .  (tauko) . . .  Ja sit se et se suostuis puhuun mul- 
le . . .»

Naapuruussuhteet ja keskinäinen katkeruus

Naapuruussuhteet kärjistävät perheen sisäisestä vuorovaiku
tuksesta nousevia ongelmia. Naapurien kanssa ystävystymi
nen olisi ollut tehokas tai ainakin käyttökelpoinen keino 
vaikuttaa vaimon yksinäisyyttä ja riippuvuutta vastaan (vrt. 
maaltamuuttajat), mutta korttelin sisäisen moraalisen ilmas
ton vaikutuksesta tämä ratkaisulinja ei ollut mahdollinen.
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Naapuruussuhteita rasitti jo se, että Piia yritti kompensoida 
alemmuudentunteitaan 'esittämällä’ suhteessa naapureihin
sa. Ruokarahoistaan hän säästi esikoiselleen riittävän hienoja 
suojapukuja:

»Niit on vieläki tuola muistona . . .  hehe . . . Emmä 
niitä hienouksia koskaan oikeen tarvinnu . .  . (tauko) 
. . .  Se oli kyl vähä älytöntä.» (Piia)

Piian pyrkimykset korostivat sitä, kuinka maaltamuuttanei- 
den ja Piian välillä oli ilmiselvä -  sekä pukeutumisessa että 
puheissa näkyvä — kulttuurinen kuilu. 'Tavallisten’ maalta- 
muuttaneiden ihmisten näkökulmasta Piia yritti näyttää niin 
kovin hienolta, so. kaupunkilaisrouvalta, joka tahallisesti 
korosti omaa poikkeavuuttaan pukeutumalla ja meikkaamal- 
la toisin kuin muut. Pian Piiasta alkoikin kiertää ilkeämielisiä 
huhuja, joissa tiedettiin erään toisen kotirouvan sukulaisen 
ystävän tuntevan Piian vanhemmat, »eivätkä ne niin hienoja 
ole».

Samalla tavoin kuin maaltamuuttajat 'katsoivat kieroon’ 
kaupunkilaista hienostelijaa Piia sovelsi omia standardejaan 
korttelin rouviin.

»Se juttelu loppuu nopeesti mistää muusta ku siitä et 
mitä te teitte tänään ruuaksi ja onks teijän lapset 
kipeitä. Se menee sit ihan tälle asteelle . . . Et jos ollaan 
ihan eri tasolla. Se on eri et jos löytyy henkisesti 
samalla tasolla olevia, siilon automaattisesti.
Mä en oo enää koskaan pihalla. Et se on hyvin vähästä. 
Et mä kerran viikossa käyn suunnilleen katsomassa et 
onko oksennustauti! ja tuhkarokkoo, koska siilon tietää 
varautuu . .  . Koska ne tulee . . .  Ne tulee ilmanvaihto- 
röörien kautta jollei muuten .. . Semmoset mä käyn 
tsekkaamassa.
Mä henkilökohtasesti inhoon sitä naapurien kanssa 
kaveeraamista. Mää en tiijä mikä siinä on, mua okset
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taa ihan suoraan sanoen. Mä kyl tykkään et tervehdi
tään ja jos mulle tulee ihan hirvee hätä ni mä voin 
mennä pyytään apua.
Must se (naapureiden kanssa kaveeraaminen -  MK) 
vaan on, emmä tiijä . . .  Must se vaan on . . .  Mua 
ällöttää, must se vaikuttaa niin sivistymättömältä. Et 
se niinku on jotenki. . .  Mä en niinku oikeen osaa sanoo, 
mun mielestä se on vähän semmosta moukkamaista 
. . .  Jotenki, ku ei oo mitään yksityiselämää.»

Piian arkipäivät kuluivatkin lasten kanssa kotona tai ulkona, 
mutta joka tapauksessa poissa pihalta. Usein hän istui kahvia 
juoden ja naistenlehtiä selaten keittiön pöydän ääressä, niin, 
että näki samalla pihalle.

»Ku kello tulee viis illalla alkaa mennä verhoja kiinni. 
Vielä sellasiin ikkunoihin joihin mä tiedän ettei niihin 
kukaan katso. Että onko ihmisillä tämmönen pelko. 
Että verhot eteen.
Niinku multakin on moni kysyny ku me asutaan täällä 
näin ylhäällä että näkyykö meille sisään?
Mä sanon et näkyy . . .  Mä oon kerran kattonu et teille 
näkyy ja sen jälkeen mua ei oo kiinnostanu.»

Lapset ja tilanteen kärjistyminen

Lapset lukitsivat Piian tilanteeseen, jossa hän oli täysin 
riippuvainen ja alisteinen suhteessa mieheensä samalla kun 
hän joutui elämään yksin keskellä maaltamuuttajien muodos
tamaa vilkasta sosiaalista yhteisöä.

»Se on se ku siihen* tulee se väsymys. Etku se lapsi on 
todella inhottava olio. Se vaatii aina ruokaa ja rääkyy.

Esikoisen syntymän jälkeen
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Et sitä hermostuu. Varsinki ensimmäinen laps, sitä 
vielä jännittää. Niin helvetisti et se on aivan uskoma
tonta. Mä en voinu ees suihkussa käydä. Ku mä olin 
pistäny sen nukkuun ja menin suihkuun ja sit mun täyty 
taas mennä kattoon et huutaaks tai hengittääks se 
vielä . . .

»Todella sit se väsymys aiheutti mulle semmosen . . . 
Etku mä en pitäny tunteita sisällä vaan . . . aina välillä 
. . . mä pimahdin . . . Ku toinen ei tehny mitään . . . 
Enkä mä sitä ois uskaltanukkaa jättää miehen hoidetta- 
vaks . . . Voi luoja . . . Sitä oli niin väsyny, väsyny, 
väsyny. Sit mua itketti kauheesti. Ja jännitti. Sit sitä eli 
. . . jossain sumussa sillai. . .  Ei niinku pystyny irrottau
tuu siit lapsesta . . .

Sitte mä vaan rääyn ja huudan ja heittelen astioita ja 
sätin ja teen kaikkea tämmöstä.

Ja sitku sitä tuns ettei siitä pääse niinku koskaan eikä 
millään irti. Oli lukossa kaikki. Et tää ei ikinä lopu. Tää 
kauheus. Ja ku sit oli vielä niin pimeetä, ku oli talvi.»

Viikonloppuisin ja iltaisin, kun Pave pääsi käymään, oli 
tilanne Paven kannalta vaikea, kun vaimo oli täysin mahdo
ton. Toisaalta tämä oli vihainen siitä, ettei mies auttanut, 
mutta toisaalta ei edes tarjonnut mahdollisuutta, koska pelkä
si että mies -  joka ei näitä asioita hallitse -  tekee jotain 
pahasti väärin.

»Ku ei sitä voinu luottaa toiseen. Naisella nyt ilmeisesti 
on jotain vaistoja. Ollaanha me ny kuitenki eläimiäki, 
ihmiset. Se äiti-lapsi -suhde on vaan jotenki semmonen. 
Ku sitä syöttää ja imettää ja muuta, kun sen itkun 
tuntee, et millon se on nälkäinen ja tietää millon sil on 
ilmavaivoja . . .»
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Piia oli tästä Pavelle vihainen.

»Ku yöllä heräs ni ensteks teki mieli potkasta toista et 
miksetsä herää siitä ja ala syöttää tota vauvaa . . .

Tietysti sillä (Pavelia -  MK) on tarpeensa ja ku ei 
niitä sitte pysty tyydyttään ku se lapsi huutaa siinä 
vieressä . . . n i . . . emmätiijä . .  .»

Tilanne oli olennaisesti sama kuin työläisperheissäkin (vrt. 
luku V), joskin psyykkisesti kärkevämpänä. Sikäli tilanne oli 
kuitenkin tyystin erilainen, että sen sosiaaliset ehdot olivat 
toisenlaisia. Pavelia oli työnsä. Se että vaimo ja perhe olivat 
yhtäkkiä »täysin mahdottomia» ei yhtä lailla uhannut hänen 
asemaansa, koska hänellä oli kuitenkin viinaa parempi keino 
hallita tilanne. Myös tässä suhteessa matkatyöt olivat erityi
sen tarkoituksenmukaisia. Niiden kautta Pave ansaitsi -  
perheensä eteen — todella hyvin, mutta samalla hän pääsi irti 
vaimonsa mahdottomasta käytöksestä.

»Johonki se mies kai sitte pakenee jossei sitä oteta 
mukaan siihen lapsen hoitoon.

Mut sitte mulle tuli semmonen olo et seinät kaatuu 
päälle.»

Esikoisen syntymän jälkeen Piia lisäksi tunsi olevansa sidottu 
kotiinsa siteillä, joita ei voinut unohtaa tai vähätellä.

»Sit mulla oli sellasii kauheita (mielijohteita -  MK). Et 
nyt mä heitän ton vauvan tosta parvekkeelta, pois . . .

Mä en voi uskoo et tämmöstä ei ois muilla äideillä .. . 
Mä en voi kuvitella et ne pääsis tästä jotenkin helpom
malla ku mitä mä pääsin . .  . Mä sitte vaan yritin 
jotenki sitä miettiä, ja toimia sitte nii aggressiivisesti 
. . .  Ei kaikki tietenkään oo yhtä aggressiivisia ku 
minä . . .

Se nyt on vähän semmosta . . .  et sitä niinku ajattelee



222

tekevänsä jotain pahaa vaikkei koskaan tee mitään 
semmosta.»

K: Tulee sellaisia villejä ajatuksia, joista tietää, ettei 
kuitenkaan tulisi niitä ikinä tekemään, mutta on kuiten
kin päällä semmoinen ajatus, että entäpä jos ja sitten se 
jää vaivaamaan mieltä . . .

K: »Ja sit sitä tuntee syyllisyyttä siitä että ajattelee 
niin. Joo.

Mut kaikki meni oikeestaan aika hyvin ennen ku 
meille tuli se toinen lapsi . .  . Ku sit niit oli kaks ja 
toinen ulis siinä vieressä ku se oli hirveen mustasukka- 
nen.

Ja sit mulle tuli sellanen ajatus, et miks se Pave 
oikeen on siellä matkatöissä niin tiiviisti . . .  Et onks 
sillä joku toinen . . . Emmä sitä kestäny. Mä pakkasin 
kapsäkit ja lähdin äidin luokse.»

4. Elämäntavan muutoksesta

Jos elämäntavan keskeisimmät sisäiset ristiriidat rakentuvat 
taloudellis-sosiaalisen nousun ja patriarkaalisuuden välille 
niin vastaavasti elämäntavan muutos -  kriisistä eteenpäin — 
voidaan helposti ymmärtää pyrkimykseksi sovittaa nämä 
kaksi peruskiveä yhteen. Haukipurojen elämäntavan muutok
sessa voi erottaa kolme peräkkäistä vaihetta, joiden kaikkien 
yhteisenä nimittäjänä on se, että niissä enenevästi korostetaan 
vaimon asemaa patriarkaalisen perherakenteen puitteissa. 
Ensivaiheessa korjattiin perheen sosiaalisia verkostoja, sitten 
perheyhteisyyttä ja lopulta vakiinnutettiin perheen sisäinen 
sosiaalinen rakenne. Näiden vaiheiden kautta Haukipurot 
päätyivät siihen rauhalliseen ja vakiintuneeseen elämäntilan
teeseen, jota tämän luvun alussa kuvattiin. Seuraavassa 
kuvataan kutakin vaihetta mainitussa järjestyksessä.
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Suku ja ydinperhe

Jos naapurit eivät ole riittävässä määrin 'samantasoisia’, 
nämä samantasoiset ihmiset joudutaan etsimään muualta. 
Viime kädessä on aina jäljellä suku ja äiti, jonka suoma tuki 
ja lohdutus auttaa kotirouvaa ja perhettä kestämään pienten 
lasten luomien vaikeimpien aikojen ylitse. Eräässä Niittytien 
keskiluokkaisessa perheessä tämä sukuyhteys on jopa vakiin
tunut instituutioksi, jota ilman perhe ei jaksaisi.

»Siell on ihan yks huone varattu meitä (äitiä ja kahta 
lasta — MK) varten. Eikä ensimmäisenä päivänä kysel
lä että mitä varten on tultu.

Et sinne mä sitte aina meen . . . ku mull on jotakin. 
Just äskenki mä soitin sinne ja sovin ens viikonlopusta. 
Ni se sano vaan et juujuu, tulkaa vaan tänne, tulkaa 
vaan kaikki asumaan tänne.

Se on ihan sellanen tapa et mennään sinne asumaan. 
Sitku me ollaan sielä ni ’eime taijeta lähteäkään täältä 
kotiin’, sielä on nii mukavaa. Se on siis ihan siinä et siit 
on tullu tapa. Varsinki siilo ku lapset oli pieniä ja me 
asuttiin tossa (viittaa kohti ensimmäistä, pienempää 
omistusasuntoaan viereisessä korttelissa -  MK), ni 
sielähän mä aina olin. Emmä tommosessa voi 
sielähän seinät kaatuu päälle . .  . Mä menin aina sinne 
väljempiin tiloihin.»
(kotirouva, 27 v.)

Tällaisissa tapauksissa kyse on aivan erityisenlaatuisesta nais- 
yhteisyydestä, joka -  sosiaalisten tehtäviensä osalta ja per
heen näkökulmasta -  vastaa täydelleen maaltamuuttanei- 
den, taloudellista nousua tekevien kotirouvien pihayhteisyyt- 
tä.

Työväestön yhteydessä sen sijaan tarkastettiin sellaista 
tilannetta, jossa naiset tekivät toisistaan hyviä ystäviä puhu
malla keskenään vaikeista yksityisasioistaan tilanteessa, jossa
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kulttuurinen murros oli ajanut perhetilanteen vaikeaksi. Täs
sä tapauksessa naisyhteisyyden luonne ja merkitys oli kuiten
kin toinen, sillä yhteisyys nousi kokonaan erilaiselta perustal
ta. Työväestön yhteydessä kyse oli tilanteesta, jossa patriar
kaalisuus kriisiytyi, mies pakeni viinaan ja vaimot hakivat 
tukea toisistaan. Nyt on sen sijaan kyse tilanteesta, jossa mies 
pakenee työhönsä ja jossa vaimo hakee turvaa toisista naisista 
ja /ta i suvustaan. Edellisessä tapauksessa naisyhteisö pystyi 
yhteisvoimin heittämään aggressiiviseksi ruvenneen miehen 
ulos kodista, jälkimmäisessä tällaista mahdollisuutta ei ole, 
koska mies ei tee mitään väärin suvun ja perheen omaksu
mien normatiivisten mittapuiden mukaan. Nyt on kyse sellai
sesta naisyhteisyydestä, joka auttaa vaimoa sopeutumaan 
kotirouvuuteen ja estää perhekriisin kärjistymistä siihen ti
lanteeseen, jossa vaimo pakkaa tavaransa ja lapset ja lähtee.

Tämä näkyi myös siinä, kuinka Piia -  äitinsä kanssa 
keskusteltuaan -  arvioi perhetilanteensa taustaa ja syitä.

»Ku se (Pave -  MK) oli tehny niiku ympärivuorokauti
sesti töitä . .. Kahdeksantoista tuntia päivässä se teki 
kolme vuotta . . . Sunnuntai ja lauantait mukaanlukien 
. . . Ni siinä kai vaan kasautu liikaa asioita päällekkäin 
. . .  Se oli kai se et se henkinen paine kasvo liian suureks 
. . .  Et ei se (kriisi -  MK) millään tavalla vaikuttanu 
. . . Koska ..  . siin oli hermot niin pinnalla vähän itte 
kullakin . . .  ja se oli puhdas väärinkäsitys koko juttu.

Mut kyl ne äidin kuulusat päänsäryt alko heti . . . 
Emmätiijä, sill vaa on semmonen pää. Emmä sitä 
yhtään sano ettemmä . . . (tauko) . . . Mä aina ennen 
nauroin et sill on pää kipee, mut nyt mä oon itte ihan 
samanlainen, aina pää kipee. Siilo ku tulee jotain. 
Ilmeisesti se on hermostosta kiinni.»

14
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Raha ja perheyhteisyys

Naisyhteisyyden rakentumisen lisäksi perheen elämäntapa 
alkoi olennaisella tavalla muuttua taloudellisen tilanteen 
kohentuessa. Rahavarojen kasvu ja miehen suunnittelema 
kulutusvarojen lisääntyminen vaikutti olennaisella tavalla 
puolisoiden väliseen yhteisyyteen: vaimon avustava funktio 
selventyi ja korostui. Kysymys ei enää ollut ainoastaan avus
tavasta pidättymisestä vaan yhä enemmän suunnittelusta ja 
kuluttamisesta.

»Nyt mä saan käyttää vapaasti rahaa . . .
Mut kyl mä tietäsin et Pave hakkais mut ihan sinisek

si jos mä käyttäsin tilit tyhjiksi, siis ihan päättö
mään . . .

Mut yleensä mult ei kysytä et mitä mä teen. Jos mä 
oon päättäny et me tehdään tai haetaan jotain ni me 
tehdään se. Myydään asunto . . .  tai ostetaan . . .  Ni mä 
teen ensin kaikki valmiiks ja sanon et tehdäänkö näin et 
mä oon vähän pohjustanu.»

Vaimon johdolla ja yhteisten asioiden hyväksi tapahtuva 
kulutus ratkaisee myös kysymyksen miehen yli-ja matkatöis- 
tä. Jos toisen uurastuksen tulokset todella konkreettisella 
tavalla tulevat omaksi ja perheen hyödyksi, ei yksinäisyyttä 
voi tulkita välinpitämättömyydeksi ja laiminlyömiseksi. Li
sääntyvässä määrin kodin hyväksi tapahtuva kulutus lisäänty
vässä määrin integroi miehen -  poissaolevanakin -  perheyh
teisön jäseneksi.

Tätä kautta raha -  abstrakti yhteiskunnallinen työ -  
nousee perhe-elämässä todella keskeiselle sijalle, koska se luo 
uudenlaisen yhteiskunnallisen perustan vaimon avustavalle 
funktiolle ja tätä kautta aviopuolisoiden väliselle yhteisyydel
le. Jos tätä kehitystä tarkastelee laajemmasta historiallisesta 
näkökulmasta, voi sanoa, että kysymys on todella tärkeästä 
muutoksesta työn ja perhe-elämän välisessä suhteessa. Jos

15 Lähiö
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ajatellaan sellaista maalaisperhettä, jonka tarkastelusta tä
män kulttuurisen murroksen erittely lähti liikkeelle, so. per
hettä, jossa kumpikin puoliso tekee yhteistä työtä yhteisellä 
maatilalla, voi sanoa, että konkreettinen työprosessi on se 
perusta, jolle perheyhteisyys rakentuu ja vakiintuu. Kriitti
sessä yhteiskunnallisessa kirjallisuudessa on usein esitetty, 
että kaupunkilais- tai palkkatyöläisperheet, joissa puolisot 
eivät enää työskentele yhdessä, ovat maalaisperheeseen ver
rattuna tyhjiä ainakin sikäli, että työ ei enää toimi yhteisyy
den perustana. Usein katsotaan, että perhe redusoituu pel
käksi tunnesuhteeksi, joka kompensoi työperäisiä rasituksia 
ja paineita.4 Tällainen näkemys ei pidä paikkaansa, ei aina
kaan keskiluokalla. Kyse ei ole siitä, että työn merkitys 
perheyhteyden kannalta olisi vähentynyt, kysymys on siitä, 
että on tapahtunut tärkeä historiallinen muutos siinä, kuinka 
työllä on perheyhteisyyttä luova merkitys. Jos perhe-elämää 
maalaisyhteisössä piti koossa ja vakiinnutti konkreettinen 
työprosessi, niin nyt voidaan sanoa, että edellä esitetynkal- 
taista modernia keskiluokkaista perhettä pitää koossa ab
strakti työ.

Konkreettisella työllä tarkoitetaan tässä työn kohteen esi
neellistä muokkaamista (esim. kyntämistä tai lypsämistä). 
Abstrakti työ tarkoittaa tässä työtä yleensä, työtä sellaisena 
prosessina, jonka kuluessa ja jonka kautta ansaitaan rahaa. 
Edellä on monasti tuotu esille se, kuinka palkkatyöhön 
siirtyminen on merkinnyt työn ja perhe-elämän eroamista ja 
työhön liittyvien välineellisten asenteiden korostumista. Teesi 
on nyt se, että tämä muutos ei vain rasita perhe-elämää 
ulkoisilla paineilla vaan samalla myös luo perhe-elämälle 
laadullisesti uudenlaisia yhteiskunnallisia perusteita. Nyt yh
teisyyttä koetaan rahan ja kulutuksen kautta siinä missä sitä 
aikaisemmin koettiin niittotalkoiden ja säätilojen ja muiden 
konkreettiseen työhön liittyvien seikkojen kautta. Raha on 
yhtä lailla perhe-elämän yhteiskunnallinen perusta kuin maa
kin. Itse asiassa voi sanoa, että rahaan ja rahan käyttöön 
perustuva perheyhteys on palkkatyön, työn välineellistymisen 
ja urakehityksen kääntöpuoli ja vastine yksityiselämässä.
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K: Mitä koskevat tulevaisuudensuunnitelmat?
V: »Yleensä se kaikki liittyy rahaan, koska sen ympäril
lä kaikki pyörii. Että koska kannattaa jättää ja koska 
kannattaa alkaa elää sitä nk. hiljaiselämää ettei kuole 
jo nelkytvuotiaana sydänkohtaukseen.

Siis tätä tämmöstä, et mitä kaikkee halutaan. Ja se 
täytyy hankkii, se me ollaan laskettu 40 ikävuoteen 
mennessä, et sen jälkeen on niinku veloilla kate. Nii 
että on kaikkee mitä halutaan. Ja sitte eletään rauhalli
sesti et pystytään nauttiin siitä mitä on hankittu.

Runkoajatus on tämä. Mut kuka tän rahottaa ja mistä 
ne rahat tulee, ni tää on sit se, mikä pitää suunnitella.

Tavotteet on tietysti kovat. Iso asunto meren rannalla. 
Tää on yks. Sit purjevene. Lähinnä just tää. Ku me ei 
olla mitään tonkijoita ni me ei kesähuviloista välitetä. 
Nii et pystyy tekee mitä haluaa, periaatteessa, kaik
kee.» (Piia)

Kysymys siis ei ole konkreettisen työprosessin korvikkeesta 
vaan aidosti uudenlaisesta perheyhteisyyden perustasta. Ko
rostettakoon, että tämä ei tarkoita että raha jotenkin alistaisi 
perhe-elämän siinä suhteessa, että sen ansaitsemisesta ja 
käyttämisestä puhuminen köyhdyttäisi perhettä tunnesuhtee
na. Ajatus on tässä päinvastoin se, että raha ja rahankäyttö 
luo uudenlaisen perustan myös aviolliselle tunnesuhteelle. 
Perhe-elämä ei redusoidu pelkäksi tunnesuhteeksi: raha, ra
hankäyttö ja tätä koskevat suunnitelmat ja unelmat luovat 
tällaista tunnesuhdetta stabiloivan ja vakiinnuttavan yhteis
kunnallisen perustan aivan samassa mielessä kuin viljanvilje
lyjä satotoiveet aikaisemmin.

»Se on sanottu juttu et meijän koko elämä . . .  mun 
miehen ja mun koko elämä, se pyörii rahan ympärillä. 
Me ollaan ihan suoraan sanottuna materialisteja. Em
ma tarkoita siinä mielessä et me pelkästään vaan 
hankittas kaikkee . . .  Mut me ollaan vaan se koettu et 
raha on se, joka tätä maailmaa pyörittää.»
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K: Millaisia tulevaisuudensuunnitelmia teillä on?
V: »Ensinhä täytyy sanoo et resurssitha ei anna myöten 
ostaa juur mitään, m u t. . . (m iettii). . .

Mut just tommosta et tolle tuolille pitäs saada pari 
(viittaa Skannon tuoliin, ä 1600 mk/kpl), ja kirjahyllyy 
lisää . . .  Ja ihan tommost. ... Jokunen aito persialainen 
matto lisää . . .  Ja tommosta . . . (miettii) . . . Mitä 
niinku . . . tarttee . . .»

Patriarkaalisuus miehen suorituksena

Kolmas elämäntapaa stabiloiva tekijä on se, että/kun vaimo 
lähtee lasten vanhetessa palkkatyöhön kodin ulkopuolelle. 
Tämä auttaa lopullisesti vakiinnuttamaan keskiluokkaisen 
elämäntavan perusrakenteen ja poistamaan vaimon alem
muudentunteisiin kärjistyviä ongelmia.

Joku voisi nyt väittää vastaan ja sanoa, eikö tässä nyt ole 
ristiriitaa väittää toisaalta, että vaimon palkkatyöläistyminen 
ratkaisisi murroskulttuurin sisäiset ristiriidat, kun edellä juu
ri on pitkään eritelty sitä, kuinka se johtaa patriarkaalisuuden 
kriisiytymiseen. Ristiriitaa tässä ei kuitenkaan ole. Se, missä 
määrin vaimon palkkatyöläistyminen kriisiyttää patriarkaali
suutta, riippuu ratkaisevasti siitä, mikä on miehen suhde 
työhönsä ja tarkemmin: työvoimansa tavaramääreeseen.

Jos mies ei koe palkkatyötään sisällöllisesti ja henkilökoh
taisesti antoisaksi, on luontevaa, että perusyhteisyys rakentuu 
muille perustoille, tyypillisesti lasten varaan. Siinä tapaukses
sa, että perheyhteys rakentuu korostuneesti lasten varaan 
samalla kun mies on sisäistänyt normin, jonka mukaan lasten 
-  erityisesti pienten lasten -  hoitaminen on vaimon tehtävä, 
on luonnollista, että vaimon asema perhe-elämässä korostuu 
ja miehen vastaavasti heikkenee.

Syntyy tilanne, jossa miehen ylemmyydelle tai johtavalle 
asemalle ei ole minkäänlaisia arvojärjestelmien ulkopuolisia, 
so. yhteiskunnallisia tai taloudellisia perustoja. Jos vaimo on
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tällaisessa tilanteessa lisäksi sisäistänyt tasa-arvoisuutta ko
rostavan ajattelun, patriarkaalinen perherakenne nojaa yksin
omaan miehiseen itsepäisyyteen, itsepäisyyteen, joka saa 
ponnevoimansa patriarkaalisesti tulkitusta omanarvontunnos
ta. Perhetilanteen kriisiytyessä miehen asema on heikko.

Tilanne on kuitenkin kokonaan toinen siinä tapauksessa, 
että mies tekee uraa ja puolisoiden välinen yhteisyys rakentuu 
rahaa ja taloudellista menestystä korostavien arvo-orientaa
tioiden perustalle. Tällaisessa tilanteessa -  jota edellä on 
pitkään selvitetty -  patriarkaalinen asetelma ei kriisiydy, 
vaikka vaimo menisi töihin kodin ulkopuolelle, ei ainakaan 
yhtä helposti, eikä ainakaan miehen niskoille. Näin on siinä
kin tapauksessa, että vaimo olisi sisäistänyt tasa-arvoisuutta 
korostavan ajattelun: lapset hän kuitenkin joutuu synnyttä
mään, imettämään ja hoitamaan. Jo yksin tämä on taakka 
hänen urakehitykselleen ja luo hänelle olennaisesti miestään 
heikommat mahdollisuudet olla tärkeä puolisoiden välisen 
yhteisyyden olennaisimpien perusteiden -  rahan ja taloudel
lisen menestyksen kannalta. Raha- tai suoritusperustaisessa 
yhteiselämässä miehisellä ylemmyydellä on biologis-psyykki- 
siä perustoja aivan samalla tavalla kuin lapsiperustaisessa 
yhteisyydessä äidin ja lasten välinen poikkeuksellisen lähei
nen suhde kriisin sattuessa luo miehelle vaimoa ja äitiä 
heikommat asemat.

Tärkeintä tässä on se, että -  toisin kuin yksityistuotantoon 
perustuvassa tuotantomuodossa -  palkkatyön olosuhteissa 
patriarkaalisuudesta tulee suoritus. Tämän teoreettisen aja
tuksen on eräs kaupunkilainen opistoinsinööri ilmaissut kon
kreettisesti seuraavassa, erittäin osuvassa muodossa:

»Oon minä sen sillä lailla sanonu, et siinä vaiheessa ku 
mä sanon et sun (vaimon -  MK) on mentävä töihin ni 
siinä vaiheessa mä meen tamppaamaan matot.»

Tässä ajatuksessa on ainakin kaksi puolta. Toiselta puolen se 
perustuu sellaiseen oikeudenmukaisuuskäsitykseen, jonka
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mukaan kummallakin puolisolla on vapaa oikeus yrittää 
menestymistä patriarkaalisten perhevelvoitteiden puitteissa.

»Et jos omasta vapaasta tahdostas töihin meet ni niin 
kauan ei koti mulle kuulu. Voimmä niitä (kotitöitä 
-  MK) tehdä, mut ne ei mulle kuulu, automaattises
ti.»

Ajatuksen toinen puoli on se, että jos mies epäonnistuu niin, 
että hänen on pyydettävä vaimoaan lähtemään töihin ansait
semaan, niin tässä tapauksessa miehen 'kuuluu’ osallistua 
myös kotitöihin. Perherakenteen tasa-arvoistuminen on siis 
miehisen epäonnistumisen kääntöpuoli. Sen estämiseen pyri
tään suoriutumalla.

Kulttuurisen murroksen kannalta tarkasteltuna kysymys on 
todella olennaisesta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Patriar
kaalisuudesta tulee puhdas kulttuurinen muoto, sillä ei ole 
minkäänlaista tuotannollista perustaa. Patriarkaalisten arvo
jen olemassaolo luo kuitenkin suoriutumisen pakkoa, joka 
tuottaa vastaavaa sosiaalista käyttäytymistä. Tätä kautta 
voidaan ymmärtää, kuinka palkkatyöläistymisen 'välittymi
nen' patriarkaaliseen perherakenteeseen voi aiheuttaa sekä 
näennäisesti irrationaalisia purkauksia -  kun suoriutuminen 
epäonnistuu (V luku) -  sekä pärjäämisen pakkoa, jotta 
suoriutuminen onnistuisi (VI luku).

»Maalla se oli toista. Ku täällä . . . täällä on pakko  
menestyä.
(maaltamuutanut opistoinsinööri, 35 v.)



VII Johtopäätöksiä

Elämäntapojen muutos ja asuinalueen kehittäminen

1. Mikä siis on ongelma?

Tutkimuksen lähtökohtana oli kysymys siitä, mitkä ovat 
tärkeimmät lähiöasukkaiden elämistä vaivaavat ongelmat 
elämäntapojen muutoksen kannalta tarkasteltuna. Tutkimuk
sen arvolähtökohdan -  ongelmia ovat asiat, jotka tuottavat 
pahoinvointia -  perustalta tähän kysymykseen on nyt mah
dollista antaa kolme vastausta, jotka täydentävät ja syventä
vät toisiaan. Ensimmäinen vastaus liittyy asuinolosuhteisiin, 
toinen alueella käynnissä oleviin kulttuurisiin murroksiin ja 
kolmas siihen, millaisia sosiaalisia rakenteita alueelle on 
murrosten tuloksena vakiintumassa.

(1) Asuinalueen alhainen työpaikkaomavaraisuus yhdessä 
yhteisten joukkoliikennelinjojen kanssa merkitsee, että asuk
kaat elävät »samassa putkessa» -  aamulla asemalle ja illalla 
asemalta. Elinolosuhteet strukturoivat arkielämän tavalla, 
joka ei juurikaan jätä tilaa yksilölliselle harkinnalle ja tavalla, 
jossa elämisen ulkoaohjautuneisuus ja yhdenmukaisuus on 
silmiinpistävää. Tällaiseen yleiseen rakenteeseen lähiölle omi
naiset asuinolosuhteet lyövät erityisen leimansa. Alue tarjoaa 
asukkailleen poikkeuksellisen köyhän toiminnallisen ympäris
tön. Alueella on viereisiä kaupunkikeskustoja heikommat 
mahdollisuudet tehdä vapaa-aikana jotakin sellaista, minkä 
itse kokee henkilökohtaisesti merkitykselliseksi ja tärkeäksi. 
Tältä osin asukkaat ovat eriarvoisessa asemassa kaupunkikes
kustojen asukkaisiin verrattuna. Niukat toimintamahdolli
suudet merkitsevät, että lähiöasukkaat ovat vapaa-aikanaan 
vähemmän vapaita kuin kaupunkikeskustojen asukkaat (II 
luku).
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(2) Pahimmat ja kipeimmät elämäntapoihin liittyvät ongel
mat piilevät perhe-elämässä. Ne perustuvat palkkatyöläisty- 
misen aiheuttamiin kulttuurisiin murroksiin perheiden sisäl
lä. Murrosten ytimenä ja yhteisenä juurena on se, että 
perinteinen patriarkaalinen perherakenne on palkkatyöläisty- 
misen myötä joutumassa kriisiin, kriisiin, joka saa erilaisia 
muotoja eri väestöryhmien perhe-elämässä. Tältä perustalta 
voi sanoa, että ongelmien kipukeskus on alueella asuvien 
perheiden yksityiselämässä (IV -V I luvut).

Väitettä voi arvostella kysymällä, eikö patriarkaalisuuden 
kriisissä ole sentään kysymys paljon lähiöitä laajemmista 
asioista, missä määrin voidaan lainkaan sanoa, että tällaiset 
perhe-elämän sisäiset pulmat ovat nimenomaan lähiöihin 
liittyviä ongelmia. Vaikka ei ole olemassa riittäviä, luotetta
via vertailuaineistoja muilta alueilta, tuntuu täysin varmalta, 
että tässä tutkimuksessa kuvattujen ja analysoitujen kulttuu
risten murrosten merkitys ei rajoitu yksin uusille lähiöalueil
le. Tästä huolimatta on kaksi rakenteellista perustetta olet
taa, että patriarkaalisuuden kriisiin liittyvät pulmat ovat 
erikoisen korostuneita juuri Kaukialan kaltaisilla 1970-luvun 
alkupuoliskolla rakennetuilla lähiöalueilla. Nämä alueet ovat 
-  Kaukialan tapaan -  täynnä ns. suurten ikäluokkien perus
tamia nuoria lapsiperheitä. Samalla tiedetään, että perhe-elä
män sisäinen epävakaisuus on Suomessa kasvanut ainutker
taisella tavalla suurten ikäluokkien saavutettua avioitumisiän 
1960-ja 70-lukujen vaihteessa1. Tilanne on siis se, että juuri 
nämä ongelmaiset ikäluokat keskittyvät asumaan sellaisille 
uusille asuinalueille, jotka samalla tarjoavat poikkeuksellisen 
köyhän elinympäristön. Asuinympäristön köyhyys estää koti- 
elämän ulkopuolisen elämänsisällön löytymistä, mikä lisää 
perheeseen kohdistuvia paineita ja rasituksia.

(3) Kulttuuristen murrosten tuloksena asuinyhdyskunta 
hajoaa erillisiksi, omaa elämäänsä eläviksi ydinperheiksi (lu
ku III). Tämä merkitsee, että asuinalueeseen ja -olosuhteisiin 
liittyvät yleiset ongelmat ja puutteet pirstoutuvat erillisten 
perheyksiköiden yksityisasioiksi. Samalla alueella kehittyy
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sellaisia sosiaalisia rakenteita, joiden puitteissa asukkaiden on 
hyvin vaikea purkaa ongelmiaan julkiseksi tyytymättömyy
deksi ja /ta i yhteiseksi sosiaaliseksi toiminnaksi. Tämä ei 
edistä elinoloihin liittyvien puutteiden korjaantumista vaan 
suoranaisesti tukee asuinolosuhteita leimaavan rakenteellisen 
eriarvoisuuden säilymistä.

Kun tutkimuksen edellisissä luvuissa on voittopuolisesti 
käsitelty perinteisten kulttuuristen rakenteiden murentumis
ta, tässä tutkimuksen viimeisessä luvussa eritellään niitä 
sosiaalisia rakenteita, joita alueelle vakiintuu sosiaalisten 
murrosten tuloksena. Tarkastelu luo perustan keskustelulle 
asuinalueen kehittämistyön suuntaviivoista.

2. Perhekeskeisyys

Tässä tutkimuksessa haastatellut perheet elävät -  tai ainakin 
muutaman vuoden sopeutumisen jälkeen ovat päätyneet elä
mään -  hyvin perhekeskeisesti. Tämä liittyy luonnollisella 
tavalla näiden perheiden elämänvaiheeseen, siihen, että nuo
ret lapsiperheet joutuvat panostamaan tavallista enemmän 
aikaresursseja kotielämään.2 Perhekeskeisyys ei kuitenkaan 
liity vain elämänvaiheeseen. Kotielämän keskeisyyttä koros
taa myös asuinympäristön köyhyys, koska se estää perheen 
ulkopuolisen elämänsisällön löytymistä. Kolmanneksi perhe
keskeisyys liittyy käynnissä oleviin kulttuurisiin murroksiin: 
nämä ovat luonteeltaan ja sisällöltään sen kaltaisia, että ne 
ovat omiaan pirstomaan alueella asuvien perheiden välisiä 
sosiaalisia verkostoja. Tähän ei vaikuta vain se, että naapuri- 
avun perinteet murentuvat kortteleiden sisällä; myös käynnis
sä oleva perhekulttuurinen murros, patriarkaalisuuden kriisi, 
tukee elämisen perhekeskeisyyttä sekä tuottamiensa ongel
mien että ratkaisumalliensa kautta.

Patriarkaalisen perherakenteen historialliset juuret ovat 
tilanteessa, jossa mies toimii yksityisomistajana ja /ta i -tuotta-
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jana ja vaimo on avustava perheenjäsen ja työtoveri. Tällai
nen, talonpoikaiseen tuotantomuotoon liittynyt tuotannolli
nen perusrakenne murtuu palkkatyöläistymisen myötä. Tämä 
on patriarkaalisuuden kriisiytymisen perusta ja lähtökohta. 
On tärkeätä korostaa, että haastateltujen perhe-elämään liit
tyneet ongelmat kulttuuriselta kannalta perustuivat siihen, 
että tällainen patriarkaalinen kulttuurinen rakenne tendens- 
sinomaisesti kriisiytyy palkkatyöläistymisen edetessä.

Kriisin ensimmäinen vaihe perustuu siihen, että maalta
muuton yhteydessä perheestä on taipumus muodostua kult
tuurinen suojapaikka, »turvapaikka sydämettömän maailman 
keskellä»,3 joka kompensoi palkkatöiden ja suurkaupunkikult- 
tuurin aiheuttamia rasituksia (ks. tästä IV luku). Perinteisten 
talonpoikaisten arvojen soveltaminen tilanteessa, jossa puoli
soiden välinen työnjako lepää kokonaan uudella perustalla 
(palkkatyö -  kotirouvuus), johtaa kuitenkin kokonaan uuden
laiseen perhetilanteeseen, jota leimaa patriarkaalisuuden kär
jistyminen, naisen aseman heikkeneminen ja riippuvuuden 
lisääntyminen. Tämä synnyttää elämäntapaan ristiriitoja, jot
ka ajavat sitä muutokseen. Lyhyen tähtäyksen ratkaisu on se, 
että kotirouvat hakevat seuraa ja suojaa toisistaan, pitemmäl
lä tähtäyksellä suurin osa nuorista äideistä lähtee töihin.

Kulttuuriselta kannalta tämä merkitsee sitä, että alkaa 
patriarkaatin kriisin toinen vaihe. Vaihetta leimaa vaimon 
kaksinkertainen työtaakka, joka tekee hänen arjestaan yhtä
mittaista työtä hamaan tulevaisuuteen:

»Ku se on aika rankkaa. Eikä millään tahdo ehtii 
kaikkee. Ja kyl se vähä haikeeks vetää ku ajattelee et 
vasta oikeestaan eläkeiällä sitä taas pääsee oikeestaan 
loikoileen, tai sillee ettei oo aina kiinni. Et kymmenen 
vuoden kuluttua sitä voi taas ruveta käymään leffassa 
ja tolleen . . .  Ja rupee olee vähän sitä omaa elämää.» 
(konekirjoittaja, 28 v.)

Tilanteen toinen puoli on kuitenkin -  paradoksaalisesti -  se,
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että miehen merkitys ja asema perheyksikössä joutuu kyseen
alaiseksi. Näin tapahtuu siinä tapauksessa, että miehen työt 
eivät ole henkilökohtaisesti antoisia ja mies pitää kiinni 
patriarkaalisesta työnjaollisesta koodista. Jos tällaisessa tilan
teessa elämänvaiheeseen liittyvät kriisit tulehduttavat puoli
soiden välisen tunnesuhteen, syntyy vahva tendenssi kohti 
peitettyä tai avointa matriarkaattia, tilannetta, jossa perheen 
tosiasiallinen vallankäyttö alkaa yhä paremmin vastata per
heen sisäistä tosiasiallista työnjakoa. Miehen asema perhees
sä on heikko juuri sen vuoksi, että vaimo tekee kaksinkertais
ta työtaakkaa, ansaitsee, kantaa harteillaan koko kodin ja 
hoitaa lapset (ks. tästä V luku).

Tätä kautta palkkatyöläistyminen -  nyt vaimon -  puristaa 
patriarkaalisuutta kohti sen kriisiytymisen kolmatta vaihetta. 
Tämän vaiheen ytimenä ja perustana on se, että miehen on 
puolustauduttava päälle liukuvaa matriarkaalisuutta vastaan 
aivan samalla tavalla kuin vaimon oli -  miehen palkkatyö- 
läistymisen yhteydessä -  puolustauduttava patriarkaalisuu
den kärjistymistä vastaan.

Puolustautumisessa on -  ainakin -  kaksi mahdollisuutta. 
Yksi näistä on se, että mies »pehmenee». Pehmeneminen ei 
ole -  ainakaan ensisijaisesti -  moraalinen tai ideologinen 
myönnytys. Se on keino voittaa itselle aidosti välttämätön ja 
tarpeellinen työnjaollinen asema -  asema, jossa mies on 
historiallisesta näkökulmasta uudella tavalla korvaamaton -  
osana työnteosta eriytyneen perheen sisäisiä tunnesuhteita.

»Hyvä isä!
Mihin isää tarvitaan? ( . . . )  Isää tarvitaan leikkimään, 
pukemaan, hoitamaan kotia, antamaan turvaa ja viik
korahaa. Eli samaan kuin äitiäkin.»4

Toinen mahdollisuus on se, että mies paremman henkilökoh
taisen suoriutumisensa ja abstraktin yhteiskunnalliseen työ
hön -  rahaan -  perustuvan perheyhteisyyden kautta uusin
taa patriarkaalisuuden sellaisissa oloissa, joissa sillä ei enää
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ole minkäänlaisia tuotannollisia perustoja (ks. tästä VI luku). 
Vaihtoehtoja nämä erilaiset 'selviämisstrategiat’ eivät suora
naisesti ole, mutta on selvää, että erilaisissa ammatillisissa 
asemissa toimivilla miehillä on erilaiset mahdollisuudet rat
kaista patriarkaalisuuden murtumiseen liittyviä ongelmia.

Tästä perhekulttuurin murrosta koskevasta yleisestä teo
riasta on ainakin se hyöty, että sen avulla on mahdollista 
jäsentää ja ymmärtää perhekohtaisen kulttuuriseen murrok
seen liittyvien ongelmien syntyä ja kärjistymistä. Asuinolo- 
suhteiden ja patriarkaalisten normien yhteisvaikutuksesta 
perheiden sisälle saattaa syntyä sellaisia sosiaalisia loukkuja, 
joissa ongelmat eivät löydä ratkaisujaan. Ne voivat joko 
lukkoutua kroonisella tavalla jännitteiseksi perhetilanteeksi 
taikka -  pahimmassa tapauksessa -  kärjistyä kärjistymis- 
tään purkautuakseen lopulta äkillisesti ja näennäisesti järjen
vastaisella tavalla.

Tällaisen sosiaalisen loukun synty perustuu sellaiseen tilan
teeseen, jossa toinen puolisoista ei uusissa, so. perinteisistä 
poikkeavissa, elinolosuhteissa jaksa kantaa niitä velvollisuuk
sia, jotka hänen 'kuuluisi’ jaksaa. Pitkäaikaisen väsyneen 
yrittämisen jälkeen (vrt. kotirouva joka puristaa päivästä 
toiseen tai mies joka yrittää viihtyä television ja naputtavan 
vaimon kanssa) syntyy tilanne, jossa ilmenee yhtäkkistä ja 
purkauksenomaista poikkeavaa käyttäytymistä (poikkeavaa 
nimenomaan suhteessa kulttuurisiin arvoihin: kotirouva esim. 
jättää työt tekemättä, mies lähtee juomaan). Toinen puoliso 
tulkitsee tämän yhteisesti omaksuttujen kulttuuristen arvojen 
lävitse: työnjaollisten velvoitteiden laiminlyöminen on samal
la loukkaus patriarkaalista tunnesuhdetta vastaan (vrt. vaimo 
kotona ruoka lämpimänä kun mies tulee kotiin silmät samei
na; tai koti kaaoksessa kun aviomies tulee kotiin oltuaan 
matkatöissä uurastamassa perheensä eteen). Tätä kautta 
poikkeava käyttäytyminen tapaa laukaista -  tavalla tai toi
sella -  sanktion, joka kohdistuu poikkeamista vastaan: ran
gaistuksen ytimenä on puristaa toinen takaisin käyttäyty
mään kulttuurisesti hyväksytyllä tavalla (saada mies olemaan
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ryyppäämättä television edessä tai kotirouva pitämään koti 
taas kunnossa). Sanktiointi yleensä tehoaa juuri sen vuoksi, 
että poikkeava käyttäytyminen on syntynyt nimenomaan 
elinolosuhteiden paineesta ja ’poikkeava’ itsekin tuntee syylli
syyttä siitä, ettei jaksa (kotirouva siitä ettei ole kunnon vaimo 
ja ryyppäävä mies siitä, että käyttäytyy niin vastuuttomasti 
kotiaan kohtaan). Juuri samasta syystä sanktiointi kuitenkin 
tahtoo pahentaa tilannetta: se puristaa yksilöä takaisin siihen 
elämäntilanteeseen, josta vaikeudet alun perin alkoivat pur
kautua: tilanteeseen, jossa yrittää jaksaa Vanhojen’ kulttuu
risten arvojen mukaisesti sellaisissa elinolosuhteissa, jotka 
tekevät niiden noudattamisen hankalaksi.

Tältä perustalta on mahdollista ymmärtää inhimillisten kärsi
mysten ja väkivaltaisten, näennäisesti järjenvastaisten pur
kausten syntyä kulttuurisen murroksen näkökulmasta. Näitä 
purkauksia on jopa mahdollista jäsentää ja tyypitellä kulttuu
risen murroksen eri vaiheiden mukaan toisaalta vihreään 
leskeyteen ja toisaalta harmaaseen juoppouteen perustuviksi.

»Kylhä se oli vähän paha ku se rva Zn alakertalainen, 
se rva X meni hakkaa ton rva Yn lasta tossa pihalla. 
Siis oikein löi, vierasta lasta. Se on täydellinen rikos. 
Ku niillä on samanikäset lapset ja tän Yn lapset oli 
kiusannu sen lapsia ja sitse niinku sai vaan hirvittävän 
raivarin se äiti ja alko hakata sitä vierasta lasta. Toi 
piha oli aika tyhjä siilon. Se oli yhtäkkiä vaan alkanu 
lyömään. Se oli kai johtunu siitä, että tää Yn poika oli 
vahingoittanut tätä Xn lasta ja tää X oli sitte menny 
lyömään.»
(toimihenkilö, 28 v.)

Tällaisissa purkauksissa on aina oma psyykkinen taustansa, 
mutta tärkeätä on nähdä, että käynnissä on sellainen kulttuu
rinen murros, joka altistaa perhe-elämää tällaisten purkaus
ten syntymiselle:
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»Ku tän mies, tän hakkaajan, oli jatkuvasti poissa, 
matkatöissä. Ja se oli niin kauheen yksinäinen se rva 
X ...»
(em. henkilö)

Samanlaisia uskomattomia, yhtäkkisiä ja näennäisesti järjen
vastaisia purkauksia tapahtuu myös -  ja oikeastaan ennen 
muuta -  toisella tavalla: miehen toimesta ja kotia vastaan:

»Noku se aina humalassa uhkailee et hän ottaa tän 
naulakon tästä ja ja et mä hajotan tän seinän . . .

Kerran se sit otti oven saranoiltaan ja heitti sen, rikko 
yhden tuolin ja sohvapöydän ja kaikki viherkasvit ja 
veti kaikki verhot alas ja . . .

Siilon mä soitin poliisit. Anoppi oli mulle vihanen et 
mitä sä poliisit meet soittamaan . . .  Ja kyl se (mies 
-  MK) ittekki siitä kärsi kauheesti et kyl hän on hullu.» 
(kanslisti, 29 v.)

Patriarkaalisuuden kriisi muodostaa kulttuurisen perustan 
tällaisille purkauksille: kyse on miehen sokeasta ja väkivaltai
sesta kapinasta päälle liukuvaa matriarkaalisuutta vastaan, 
kapinasta, joka osaltaan edistää matriarkaalisuuden kärjisty
mistä koska se samalla heikentää miehen asemaa perheessä.

Jos nykyistä tilannetta tarkastelee naisten työssäkäyntiä 
koskevien tilastojen valossa, näyttää siltä, että pahimmat 
ongelmat eivät enää -  1960-ja 70-lukujen kehityksen jälkeen 
-  liity kotirouvien asemaan, so. vihreään leskeyteen. Sen 
sijasta on etualalle nousemassa kysymys siitä, mikä on mie
hen asema sellaisessa patriarkaalisessa lähiöperheessä, jossa 
kummatkin puolisot käyvät yhtä lailla töissä mutta jossa 
vaimo kantaa harteillaan koko kotielämää. Koska tällaisen 
tilanteen synnyttämät miehiset turhuuden ja tarpeettomuu
den tunteet purkautuvat helposti juomiseen, voidaan ongel
maa kutsua harmaaksi juoppoudeksi. Samalla tavalla drama
tisoiden voisi sanoa, että jos kipein perhe-ongelma 1960-luvun
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lähiöissä oli vihreä leskeys -  vaikka tämä on kyllä tutkimus
ten puuttuessa epävarmaa -  niin nyt, naisten työssäkäynnin 
lisäännyttyä, on joka tapauksessa siirrytty harmaaseen juop
pouteen.

Vihreän leskeyden ja harmaan juoppouden välillä on tärkei
tä sosiaalisia eroja. Sekä ongelmien sosiaalinen perusta että 
niiden sosiaaliset seuraukset ovat erilaisia. Siinä missä vihreä 
leskeys perustui patriarkaalisuuden kärjistymiseen, siinä har
maa juoppous perustuu tilanteeseen, jossa patriarkaalisen 
miehen sosiaalinen asema ja työnjälkeinen elämänsisältö on 
murentumassa patriarkaalisuuden kriisin myötä. Siinä missä 
vihreän leskeyden tuottamia ongelmia on mahdollista korjata 
tai helpottaa alueen sisäisiä sosiaalisia verkostoja kehittämäl
lä (päiväkahvi-instituutiolla, hiekkalaatikolla yms.), siinä pat
riarkaalisuuden murentumiseen liittyvä perhetilanne suora
naisesti katkoo perheen alueellisia sosiaalisia verkostoja. Vai
mon potema kaksinkertainen työtaakka ei turvaa hänelle 
riittäviä aikaresursseja alueellisten sosiaalisten verkostojen 
hoitamiseen. Toiselta puolen myös miehelle tarjolla olevat, 
perhetilannetta vakiinnuttavat ratkaisut -  »pehmentyminen» 
taikka voimakas työsuuntautuneisuus -  kummatkin edistä
vät perhekeskeistä elämistä asuinalueella. Naisten työssä
käynnin lisääntyminen on ts. johtanut patriarkaalisuuden 
kriisin sellaiseen uuteen vaiheeseen, jossa elämisen perhekes
keisyys korostuu aiempaa enemmän.

3. Suhteellinen etu

Palkkatyöväen elämäntapojen perhekeskeisyys merkitsee, et
tä asuinolosuhteisiin ja kulttuurisiin murroksiin liittyvät ylei
set pulmat pirstoutuvat erillisten ydinperheiden yksityisiksi 
pulmiksi, joista kukin perheyksikkö yrittää -  luonnollisesti -  
selvitä parhaalla mahdollisella tavalla. Tällainen elämäntilan
ne tuottaa sellaisia yksityisen tyytyväisyyden muotoja, jotka
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ovat omiaan edistämään perheiden välistä vertailua ja jotka 
tätä kautta estävät erillisten perheiden sisällä koettujen yksi
tyisten pulmien purkautumista julkiseksi tyytymättömyydek
si. Suhteellisen edun käsite kuvaa tällaista yksityistä tyyty
väisyyttä.

Puhe 'onnellisuusmuurista’ (esim. johdanto ja IV luku) tuo 
helposti mieleen ajatuksen siitä, että ihmiset olisivat jotenkin 
salaisesti onnettomia ja että tyytyväisyys olisi pelkkää kaunis
ta ulkokuorta. Tämän tutkimuksen tulosten valossa tämä 
käsitys ei pidä paikkaansa. Syvähaastateltujen ihmisten hy- 
vinvointiarviot eivät ratkaisevasti muuttuneet haastattelujen 
kuluessa. Haastattelut eivät yhdessäkään tapauksessa pääty
neet oivalluksenkaltaiseen toteamukseen »kylläpä minä voin
kin huonosti».5 Koska haastateltavat valittiin tavallisten ih
misten parista, myös syvähaastattelut vahvistivat sitä kysely
jen jo aiemmin osoittamaa tulosta, jonka mukaan valtaosa 
ihmisistä -  karkeasti sanoen noin 80 prosenttia -  katsoo 
voivansa jotakuinkin hyvin.*

Kuitenkin haastattelut olivat luonteeltaan sellaisia, että 
niiden kuluessa saattoi kuva haastateltujen ihmisten hyvin
voinnista muuttua hyvinkin olennaisesti. Alussa oli tilanne 
tyypillisesti »mitä kuuluu» -  »kiitos hyvää» -tyyppinen, mutta 
luottamuksen kasvaessa alkoi haastateltavien elämästä pal
jastua ongelmia, jotka saattoivat olla hyvinkin kipeitä ja 
vaikeita. On merkillepantavaa, että tämä ei kuitenkaan mer
kinnyt sitä, että haastateltavien arviot omasta subjektiivisesta 
hyvinvoinnistaan olisivat haastattelujen kuluessa muuttuneet.

Tämä tulos liittyy siihen, että samalla löytyi aivan erityinen 
tyytyväisyyden laji, joka on olennaisella tavalla sidoksissa 
elämisen kovuuteen, henkilökohtaisiin ongelmiin ja niiden 
voittamiseen.

»Tää on elämän kova koulu, täällä täytyy (menestyä
-  MK) . . . (tauko) . . . Täällä terveet polokee ja

*Otoksen pienuudesta johtuen prosenttijakaumia ei ole järkevä esittää.

15
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sairaat, ne jää sitte jalkoihin. Koskaan sitä ei tiedä, 
millon sitä ittekki tästä kumahtaa sivuun. Mut niin 
kauan ku rauta on kuumaa, niin kauan täytyy takoo .. . 
(tauko). .  .

Ihan kivastiha tässä on vielä menny, ettei oo vielä 
mitään sattunu, mitään ihmeempää.»
(asentaja, 32 v.)

Tässä -  jo aiemminkin siteeratussa -  lausunnossa tulee 
tiivistetysti esille monia tärkeitä asioita. Tärkein niistä lienee 
lausunnon perustana oleva yhteiskunnallinen elämäntilanne: 
maaltamuuttoja palkkatyöläistyminen, tilanne, jossa 'nurjah
taminen’ tai menestyminen on ’nii ittestä kiinni’ -  sekä 
objektiiviselta että subjektiiviselta kannalta. Muutto hajottaa 
aiemmat sosiaaliset turvaverkot, korostaa työvoiman tavara- 
luonteen yksilöllisyyttä, tälle perustalle nousee tilanne, jossa 
on pakko pärjätä ja sitä vastaava erityinen pärjäämisen 
ideologia.

Dramaattisella tavalla tällaisen elämäntilanteen subjektiivi
nen merkitys yksilöllistä hyvinvointia koskevien kokemusten 
kannalta tulee esille sellaisissa tapauksissa, joissa 'nurjahta
minen’ on ollut hyvin lähellä.

»Kyl mä oon joutunut joskus sitä arvioimaan et onko 
parempi jatkaa kun tulla hulluks . .  . (tauko). . .

Tästähän oli kerran aikasemmin jo puhetta etku mä 
sanoin sulle kuinka mä ymmärrän helvetin hyvin sen ku 
joku maalta tulee tänne ja menee sekasin. Ku mä 
kattelen tämmöstä televisiosta ni mä ymmärrän täm- 
möstä helvetin hyvin. Mä ihan elän mukana. Mut 
toisaalta mä en voi tunnustaa itselleni et mun ois 
lähdettävä täältä (takaisin maalle -  MK). Emmä sitä 
voi tehdä, noin vaan tunnustaa . . .»

K: Kerroit televisiosta, kuinka olet katsellut näytel
miä, joissa maaltamuuttaja ottaa ja hurahtaa. Sain 
käsityksen, että ohjelmia katsellessa olet tyytymätön

16 Lähiö
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elämäntilanteeseesi mutta muuten et. Miksi et?
V: »Helppo selitys siihen on se, et on pakko olla 
tyytyväinen. Tietysti sitä vois muuttaa maalle -  mut 
siinä mielessä se on pakko etku tätä yhteiskuntaa on 
vaikea muuttaa. Tietyllä tavalla sen telkkariohjelman
kin ottaa semmosena, itsekki suhtautuu siihen semmo- 
sena unelmien takapihana. Että noinhan se vähän 
todellisuudessa on ja että oli kiva ku tuli tuommoinen 
TV-ohjelma ja että tuossahan se oikeestaan kerrottiin 
mutta . . .  Sit sitä kerta kaikkiaan kääntää kelaa ja 
sanoo et täähän on semmosta jota ei voi kellekään sanoo 
eikä kertoo eikä tunnustaa eikä missään eikä koskaan. 
Ja sitten lähdetään töihin. Etenki ku tietää et se 
seuraava aamu on semmonen et siihen ei voi vaikut
taa . .  .»
K: Mihin sinä täällä olet tyytyväinen?
V: »Kyl kai sitä on ku sitä on pakko. Ei oo mahdollisuut
ta muuhunkaan. Täähän on helvetinmoinen noidankehä 
tää yhteiskunta . . .  Ihmiset on voimattomia. Se on 
välttämättömyys ja pakko panna se toinen kela aamulla 
päälle. Mä menen töihin ja leipää on saatava. Ja jotakin 
muuta vielä siihen päälle. Se on tietty oravanpyörä, 
tietty kierre . . .

Kyl se toinen kela sitä varmaan on että ei tässä 
sentään vielä köysissä olla.»
(maaltamuuttanut opistoinsinööri, 33 v.)

Se, että muutto yksilöi ihmiset erillisiksi työvoimatavaroiksi 
merkitsee että menestyminen on henkilökohtainen välttämät
tömyys, koska epäonnistuminen merkitsee henkilökohtaista 
tappiota, josta vain itse kantaa vastuun ja seuraukset. Tämä 
merkitsee, että myös jonkinasteinen tyytyväisyys omaan elä
miseen muodostuu eräänlaiseksi itsepakoksi, henkilökohtai
seksi välttämättömyydeksi, perustaksi, jonka varassa jaksaa 
ongelmista huolimatta tai ainakin niin etteivät asiat pahene 
aivan kestämättömiksi.

Itsepakosta on kysymys nimenomaan sitä kautta, että tyyty
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väisyyden taustalla on aivan erityinen sosiaalinen tai sosiaa
lipsykologinen mekanismi, joka johtaa yksilön tyytyväiseksi 
oikeastaan ilman minkäänlaista pakotusta. Muuttoprosessin 
vaikeuteen -  tai muihin asioihin -  liittyvät pelot ja ahdistuk
set (»viedään köysissä pois»; »tiedä koska sitä itsekin kuukah
taa») ajavat sellaiseen toimintaan, jolla näitä pelkoja pyritään 
voittamaan (»meen aamulla töihin»; »on taottava kun rauta on 
kuumaa»). Toiminnan tuloksia arvioidaan pelkojen näkökul
masta: toiminta on onnistunut ja on syytä olla tyytyväinen 
siinä tapauksessa että pelot eivät toteudu (»ei tässä vielä 
köysissä olla»; »ihan kivastiha tässä on menny»). Loppujen 
lopuksi tilanne on siis se, että tyytyväisiä ei olla ongelmista ja 
peloista huolimatta vaan juuri pelot muodostavat sen olennai
sen perustan, jolle tyytyväisyys rakentuu.

Edellä siteerattu haastateltava tiedosti itse tämän kipeän 
selvästi:

»Tietty kehä tää on . . .  Mä oon sitä mieltä, että tässä 
jollakin tavoin saadaan ihmiset kehään . . .  En tiijä 
onko taloudellinen vaiko henkinen vaiko molempia mut 
kehässä tässä ollaan . . .  On saatu luotua tietty totali
taarinen järjestelmä, jossa jumalauta joko yksilö toimii 
nurkumatta taikka sitte se sairastuu. Nää on oikeastaan 
ne kaksi vaihtoehtoa.»

Esimerkkitapaus on kärkevä, mutta juuri sen takia se tuo 
selkeästi esille asioiden yleiset perusteet.

Kehän ensimmäinen ja tärkeä perusta on siinä, että omaa 
hyvinvointia koskevat arviot eivät perustu omaan elämänti
lanteeseen sinänsä vaan vertailuun, jossa omaa tilannetta 
suhteutetaan johonkin sellaiseen vaihtoehtoon, joka on sitä 
huonompi (vrt. hahmo televisiossa joka hurahtaa). Tällainen 
ajattelutapa tuntuu haastattelujen valossa todella yleiseltä:

»Mää oon hyvin tyytyväinen elämääni . . . (tauko) . . .  
Siis verrattuna siihen, mitä vois olla.»
(asentaja, 28 v.)
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»Asiatha on loppujen lopuksi ihan hyvin . . . Ne vois 
olla paljo-paljo huonommin ..  .»
(konekirjoittaja, 29 v.)

Hakematta tulee mieleen suhteellisen deprivaation käsite, 
jolla kuvataan sitä, kuinka ihmisten pettymysten ja frustraa- 
tion tunteet riippuvat paljolti siitä, mihin itseä ja saavutuksia 
verrataan.6 Käsitteen ydin on siinä, että pettymyksen tunteet 
eivät perustu olemassaoleviin oloihin sinänsä vaan vertailuun, 
jonka tuloksena yksilö kokee olevansa huonossa asemassa, 
jääneensä jotakin paitsi. Esim. Runciman on määritellyt 
käsitteen mm. seuraavasti: jos A:lta puuttuu jotakin ja jos A 
vertaa itseään B:hen, jolla tämä jokin on, A tuntee suhteellis
ta deprivaatiota B:n suhteen. Käsitteen empiiristä relevanssia 
on perusteltu mm. viittaamalla siihen, että deprivaatioelä- 
mykset eivät näytä selittyvän yksinomaan objektiivisista olo
suhteista käsin.7

Nyt voidaan sanoa, että edellä esitetyn kaltainen hyvinvoin- 
tiarvio on suhteellisen deprivaation looginen vastakohta: tyy
tyväisiä ollaan sen vuoksi, että omaa elämäntilannetta verra
taan sellaiseen 'mikä voisi olla’ ja mikä samalla on nykyistä 
tilannetta huonompi vaihtoehto. Vertailun kautta saadaan 
tulos, että kuitenkin -  ongelmista huolimatta -  elää jota
kuinkin etuoikeutetussa asemassa johonkin muuhun mahdol
liseen tilanteeseen verrattuna.

»Jos halki kaupunkimme kuljet
ilman että silmäs suljet
huomaat
että sentään
lähes onnellinen oot.»
(Heikki Harma)
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Tällaista tyytyväisyyttä on kaikki syy kutsua suhteelliseksi 
eduksi. Se voidaan tiivistää määritelmäksi esim. seuraavalla 
tavalla: jos A:lla on jotakin ja jos A vertaa itseään B:hen, jolta 
tämä jokin puuttuu, A tuntee omaavansa suhteellisen edun 
B:n suhteen.

Samalla tavoin kuin on ollut vaikea selittää suhteellisen 
deprivaation tunteita objektiivisista olosuhteista,8 on ollut 
myös hyvin vaikeata -  mm. tämän tutkimuksen aluksi 
suoritetun kyselyn yhteydessä -  selittää ihmisten kokemaa 
subjektiivista hyvinvointia ylipäänsä mistään objektiivista 
tekijöistä käsin. Ajatus siitä, että vaikeuksissa elävien ihmis
ten tekemät omaa subjektiivista hyvinvointiaan koskevat 
arviot olisivat luonteeltaan suhteellisen edun kaltaisia, sopii 
hyvin tähän empiiriseen tulokseen.

Ratkaisevaa suhteellisen edun kokemisen kannalta on se, 
että vertailukohta valitaan nimenomaan oman elämäntilan
teen alapuolelta. On syytä kysyä, miksi näin tapahtuu, miksi 
yksilöt eivät valitse vertailukohtaansa korkeammalta ja tätä 
kautta päädy suhteellisen deprivaation elämyksiin?

Jo kysymys antaa vastauksen. Jos vertailukohta on itsen 
alapuolella, voi olla tyytyväinen itseensä ja saavutuksiinsa. 
Kyse ei kuitenkaan ole vain yleisinhimillisestä taipumuksesta 
itsen suojeluun, asialla on yhteytensä maaltamuuttoon ja 
työvoiman tavaramääreen aiheuttamaan yksilöitymiseen ja 
pärjäämisen ideologiaan, jonka mukaan 'kaikki on nii ittestä 
kiinni’. Tuntuu luonnolliselta ajatella, että se, missä määrin 
ihmiset katsovat itse olevansa vastuussa hyvinvoinnistaan, 
vaikuttaa siihen, miten vertailukohdat valitaan.* On luulta
vaa, että 'oman onnensa seppä’ valitsee vertailukohtansa -

*Selkeästi tämän ajattelutavan yleinen merkitys on tullut esille viime 
vuosien lähiöitä koskevassa julkisessa keskustelussa ja yleisönosastokin oi t- 
telussa. Sellainenkin lähiöiden arvostelu, jossa on kiinnitetty huomiota 
siihen polttavaan ongelmaan, ettei 70-luvun lähiöihin ole rakennettu erkke- 
reitä, on asukkaiden vastauksissa usein tulkittu suoranaiseksi henkilökoh
taiseksi loukkaukseksi: »Kyllä lähiö viheralueineen aina Huvilakadun 
voittaa!» (asukas Uudessa Suomessa keväällä 81)
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tai ainakin osan niistä -  itsensä alapuolelta, koska tällä tavoin 
hänen on mahdollista välttää ne syyllisyyden ja häpeän 
tunteet, joita suhteellisen deprivaation kokeminen synnyttäi
si.10 Tämä tulee selvästi esiin edellä siteeratuissa lausunnois
sa. Ja mitä uhkaavampi on tilanne, mitä suuremmat ovat 
vaarat, sitä vähempään on syytä olla tyytyväinen.

» ... mä en voi tunnustaa itselleni et mun ois lähdettävä 
täältä. Emmä sitä voi tehdä, noin vaan tunnustaa. Jos 
joutuu lähtee pois ni sitä joutuu tunnustaa ettei oikeen 
ollu kykenevä yksilö tähän yhteiskuntaan . . . Pelko 
tämmösestä . . .  epäonnistumisen tunnustamisesta . . .  
Se se varmaan ajaa täällä eteenpäin.»
(opistoinsinööri, 33 v.)

Pelkästään edellä esitetystä syntyvä kuva haastateltujen tyy
tyväisyydestä ja sen perusteista on kyllä harhaanjohtavan 
synkkä. Kyllä haastateltavilla oli myös aidosti myönteisiä 
tyytyväisyyden aiheita, esimerkiksi:

»ku siltä alkaa saada ne hymyt ja sitku se alkaa oppia 
kaikkea.»
(konttoristi, 28 v.)

Perusajatuksena ei tässä olekaan se, että ihmiset olisivat 
tyytyväisiä vain sen vuoksi, että on pakko. Ajatus on se, että 
vaikka tyytyväisyyden perusteet epäonnistumisten myötä hu- 
penisivat hyvinkin vähiin, tyytyväisyyden tunteet voivat kui
tenkin säilyä sen vuoksi, että edellä eritelty kehä rukkaa 
toiveita, tavoitetasoa ja vertailukohtia alaspäin. Juuri tämän 
vuoksi -  näin voi ajatella -  tyytyväisten prosenttiosuus on 
niin korkea kuin alussa mainittiin, sillä myös jatkuva pahoin
vointi voi kääntyä tyytyväisyydeksi:

»Omalta kohdaltani mä voin ainaki sanoa, et sitä 
(toistuneiden kriisiaikojen tuloksena — MK) on niinku
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pysähtyny ajattelemaan. Et mitä niinku haluu ja mitä 
pitäs saada. Et mä oon niinku tullu tyytyväisemmäks 
tähän mitä mulla on tällä hetkellä.

Ku mä olin, kieltämättä mä olin sellanen et . . .  
(tauko) . . .  Mul ois koko ajan pitäny olla jotaki enem
män ku mitä olikaan. Mä en niinku osannu tyytyä 
siihen, mitä niinku sillä hetkellä oli. Mut nyt se on 
muuttunu. Nyt mä voin olla tyytyväinen.»
K: Mistä olet luopunut?
V: »Just siitä et X (aviomies — MK) olis mun kanssa 
samalla aaltopituudella . . .  Ja yleensä tämmösessä 
yhteiselämässä . . .  Nyt mä oon oppinu oleen hiljaa 
(kun mies tulee humalassa kotiin -  MK). Enkä puhu 
sille yhtään mitään tai sitte vaan silleen lepyttelen et 
älä ny viitti tai mee ny nukkumaan. Ni kyl se menee 
sitte.

Ku ei se yksinäisenkään naisen oo helppoa. Mennä 
ravintolasta seuraa etsimään.

Ja mä oon tyytyväinen siitä, et X (mies -  MK) ottaa 
asiat samalla tavalla. Et tää on nyt tää elämä eikä oo 
mitään muuta.»

4. Negatiivinen solidaarisuus

On tavallista ajatella, että suurimmat lähiöympäristöön liitty
vät ongelmat perustuvat siihen, että asuinalueen sisäiset 
sosiaaliset verkostot ovat kehittymättömiä ja että asukkaat 
vastaavasti potevat yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä. Se missä 
määrin tämä käsitys pitää paikkansa, riippuu siitä minkäikäi- 
sestä yhdyskunnasta on kysymys ja mitä väestöryhmää tar
koitetaan.

Tässä tutkimuksessa kerätyt nuoria kortteleita koskevat 
aineistot eivät tue kumpaakaan edellä esitetyistä käsityksistä. 
Verkostot eivät ole niukkoja eivätkä asukkaat pode niiden
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puutetta. Päinvastoin -  naapuruussuhteita syntyy helposti ja 
kortteleiden sisäinen elämä on hyvinkin eloisaa. Sikäli kuin 
naapuruussuhteisiin liittyviä ongelmia esiintyy, ne liittyvät 
siihen, että korttelin muodostama puolijulkinen alue mahdol
listaa toisten yksityiselämään kohdistuvan sosiaalisen kontrol
lin ja siihen, että tällainen kontrolli alkaa korttelin sisäisen 
eriytymisen myötä yhä voimakkaammin kantaa vertailevia ja 
kilpailevia sävyjä.

»Ollaan tässä samassa pihassa ja jokainen on tässä 
niinku ettei yritä mitään mutta aina pitää kuiteski . . .  
(keskeyttää) . . .

Etku kaikki tiedetään, k a ik k i . . .  (tauko). . .  Ja sitku 
kaks on yhdessä ni sitte haukutaan kolmatta . . .  Mua 
jotenki ällöttää . .  . Must se on niin . . .  moukkamaista 
. . .  Etku ei oo mitään yksityiselämää . . .  (tauko) . . . 
Vaikkemma sitä sano, hehe. Tossahan mäki aina istun, 
ainaki siilon ku lapset on pihalla (viittaa ruokapöydän 
tuoliin keittiön ikkunan edessä -  MK) ja juon kahvia ja 
kattelen et mitä pihalla tapahtuu . . .

Niinku multaki on moni kysyny etku me asutaan 
täällä ylhäällä et näkyykö meille sisälle. Mä oon sanonu 
et näkyy. Että oon kerran kattonu eikä oo sen jälkeen 
kiinnostanu (merkitsevä katse ja tauko).»
(kotirouva, 28 v.)

Toisten yksityiselämään liittyvät asiat ovat kiinnostavia sekä 
sen vuoksi, että ne ovat kotirouvien työasioita että sen vuoksi, 
että vertailujen kautta on mahdollista varmistua omaa hyvin
vointia koskevien arvioiden oikeellisuudesta. Mitä voimak
kaammin oma yksityinen hyvinvointi perustuu suhteellisen 
edun kokemisen varaan, sitä suurempi on tällaisten vertailu
jen merkitys omaa hyvinvointia koskevien arvioiden kannalta. 
En tarkoita että naapuruussuhteet olisivat tietoisen kylmiä ja 
laskelmoivia. Tarkoitan sitä, mitä tapahtui erään korttelin 
pihalla sen historian ensimmäisen kotihälytyksen jälkeen.
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Syvän järkytyksen jälkeen jäi hiekkalaatikon rouville huojen
nus mieleen: sentään itsellä menee hyvin.

»Ajattele jos oma mies tollai.» (kotirouva, 28 v.) 
»Onneks ei sentään.» (sosiaalityöntekijä, 30 v.)
Hetken perästä järkytys väistyi:
»Onneks sentään jotain tapahtuu.» (kotirouva, 28 v.)

Vapaaehtoinen ja tietoinen eristäytyminen on luonnollinen ja 
välttämätön ratkaisu, jos ei koe pärjäävänsä pihan standar
deille tai jos ei jaksa elää niiden mukaan.

»Sitku (perheen sisällä -  MK) menee huonommin, sit 
mä en viitti lähtee (pihalle seurustelemaan -  MK) . . . 
Mä en kuitenkaan pysty näytteleen et menee hyvin . . . 
(tauko) . .  . Onhan niitä ihmisiä jotka hymyilee ja 
kehuu tuola ulkona ja kotona sitte voi itkeskellä . . .  
(tauko) . .  . Muttemmä sillee osaa näytellä ...»  
(lastenhoitaja, 29 v.)

Kun korttelissa asuvien perheiden välillä ei ole tärkeitä ja 
välttämättömiä työnjaollisia riippuvuuksia ja kun kortteli on 
lisäksi kulttuuriselta kannalta kovin heterogeeninen, tällaiset 
vertailut sekä niitä koskevat epäilykset ja huhut repivät 
tehokkaasti rikki alkuvaiheessa rakentuneita ystävyysverkos- 
toja. Tällaiset vertailut rampauttavat myös korttelin sisällä 
vallitsevia työnjaollisia ja taloudellisia riippuvuuksia. Tär
keimmät taloudelliset siteet perustuvat julkiseen ja pimeään 
perhepäivähoitoon. Perhepäivähoito tuottaa korttelin sisälle 
sellaisia taloudellisia riippuvuuksia, joissa vaihdon vastikkeel
lisuuden toteaminen (esim. hoidon kunnollisuuden toteami
nen) edellyttää toisten yksityiselämään kohdistuvaa erimuo
toista kontrollia. Tämä taas on ristiriidassa yksityisyyden 
suojaa koskevan normin kanssa.
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»Minun mielestäni tuossa (pihalla -  MK) on ollu vähän 
riitoja. . .

Noi hoitosuhteet, ne on semmosia, joita räävitään ja 
joita puhutaan. Oli se missä tahansa. Sama se oli ku mä 
asuin Hakunilassa ni sieläkin tuli skismaa asukkaiden 
välillä tästä hoitosuhteesta. Että mitä toinen ottaa 
maksua ja mitä se syöttää ja sitte urkitaan miten kauan 
se pitää ulkona ja hoitaakse nyt kunnolla ja nyt se istuu 
vaan ite sisällä eikä kato lapsen perään ja se on sillä 
hoidossa eikä se huolehdi siitä. Just nämä on ne asiat, 
nii. Ne on ne asiat joista tulee riitaa. Ja sitteku sitä 
ollaan yksin kotona ni sitte sitä funtsataan ja ajatellaan 
että tuolla on tuo lapsi ja se saa niinja niin paljon rahaa. 
Se on se rahakin tärkeä juuri näille kotiäideille joilla ei 
oo yhtään hoitolasta. Ku on yks vaan tienaamassa ni se 
merkitsee hyvin paljon tämä raha. Ja sitte sitä laske
taan että se saa niin ja niin paljon sitä rahaa eikä se 
kato sitä . . .  (tauko) . . .

Ku mulla on lapsi hoidossa muualla ni siilo sitä säilyy 
irti ihan kaikesta tämmösestä . . .  Et se on itselle 
kaikista vaivattomin jos lapsi on muualla hoidossa.» 
(nuoriso-ohjaaja, 32 v.)

Sekä ystävyyssuhteita että työnjaollisia riippuvuuksia murta
vien riitojen sosiaalinen perusta ja tulokset ovat samoja. 
Perheiden väliseen vertailuun ja kilpailuun perustuva sosiaa
linen kontrolli synnyttää tietoista pyrkimystä 'esittämiseen’, 
suojautumiseen ja eristäytymiseen. Tällä tavoin suhteellisen 
edun sävyttämä sosiaalinen kontrolli luo kortteliin sellaista 
sosiaalista dynamiikkaa, joka rikkoo alkuvaiheessa rakentu
neita sosiaalisia verkostoja. Tämä osaltaan selittää sitä van
hempia kortteleita koskevaa havaintoa, että sosiaaliset ver
kostot ovat niukkoja ja suurkaupunkikulttuurille ominaisen 
välinpitämättömyyden leimaamia. Korttelin sisälle rakentu
neiden sosiaalisten verkostojen rapautuessa ympäröivä suur- 
kaupunkikulttuuri pääsee nielaisemaan sisäänsä myös kortte-
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Iin sisäisen sosiaalisen elämän.
On syytä korostaa sitä, että tällainen kehitys ei kuitenkaan 

merkitse yhdyskunnan sosiaalisen elämän täydellistä atomi- 
soitumista. Tulokseksi ei synny anominen, normiton yhdys
kunta, josta puuttuisivat sekä sosiaaliset suhteet että niitä 
kontrolloivat säännöt ja jossa keskinäistä kanssakäymistä 
leimaa pelkästään kyky keskinäiseen välinpitämättömyyteen. 
Vaikka verkostot rapautuvat, jää kortteliin kuitenkin jäljelle 
asukkaita velvoittavia sosiaalisia normeja. Nämä sosiaaliset 
normit kontrolloivat ja estävät suhteelliseen etuun perustuvia 
vertailuja ja niiden mukaista käyttäytymistä voi kutsua nega
tiiviseksi solidaarisuudeksi.*

Sosiaalisen elämän perustana on sääntö, jonka voi muotoilla 
esim. seuraavasti: jokaisen pitää hoitaa omat asiansa." Tässä 
on sekä itseä että toisia koskevia velvoitteita: kukin hoitaa 
omat asiansa ja edellyttää, että toiset menettelevät täsmäl
leen samoin. Ei esim. ole sallittua kysyä naapurilta sitä, miksi 
heiltä kuului melua niin myöhään eilisyönä, ei myöskään voi 
kysyä sähköjunassa vieressä istuvalta, miksi tämä haisee 
hieltä. Tällaista sosiaalista suhdetta saattaa kyllä leimata 
keskinäinen aversio,12 mutta sosiaalisen elämän kannalta on 
vähintään yhtä tärkeätä se, että suhdetta leimaa myös sellai
nen sääntö, joka kontrolloi keskinäisen aversion purkautumis
ta. Säännössä on ainakin kaksi elementtiä.

Ensimmäinen liittyy yksityiselämän suojeluun, normiin, 
jonka mukaan toisten yksityiselämään ei saa puuttua sekä 
tältä perustalta nousevaan sanktion antisipointiin. Normi lyö 
siis lukkoon negatiivista käyttäytymistä, negatiivista siinä 
mielessä että kyse on pidättymisestä, ihmisten välisten raja- 
aitojen vetämisestä. Ihmisellä on yhtä vähän oikeutta toisen 
yksityiselämään kuin hänellä on oikeutta toisen omistamiin 
tavaroihin.

* Käsite on Emile Durkheimiltä, joka käytti sitä kuvaamaan tavaranomista- 
jien välisiä suhteita markkinoilla (1964, 111 — 119). Käsite on rakenteensa 
osalta sovellettavissa myös korttelin piirissä kehittyviin sosiaalisiin suhtei
siin.
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Normiin liittyy kuitenkin myös toinen elementti, joka ulot
tuu edellistä pidemmälle. Normi sisältää myös oikeudellisen 
käsityksen, jonka mukaan kullakin ihmisellä on oikeus omaan 
yksityiselämäänsä. Ihmisellä on yhtä lailla oikeus omaan 
yksityiselämäänsä kuin hänellä on oikeus omistamiinsa tava
roihin. Kummassakin tapauksessa ei ole kysymys vain yksilön 
suhteesta johonkin hänen hallussaan olevaan vaan myös siitä, 
että toiset ovat velvollisia tunnustamaan tällaisen hallintasuh- 
teen oikeellisuuden. Siis on kysymys sosiaalisesta normista, 
joka turvaa yksilön oikeuksia ja tätä kautta edellyttää pidät
tyvyyden ja välinpitämättömyyden kautta solidaarisia, so. 
negatiivisesti solidaarisia käyttäytymismuotoja. Välinpitä
mättömyys on solidaarista sen vuoksi, että välit pidetään, 
koska katsotaan, että se on moraalisesti oikein.

»Mitään ei saa sanoa vaikka katto tipahtaisi.»
(kotirouva 30 v.)

Tai:

»Meidän talossa ei saa tuntea naapureita, ei edes 
samassa kerroksessa asuvia.»

K:Miksi?
V: »En minä tiedä. Niin ei vaan saa tehdä.» 
(suunnittelija, 32 v.)

Esimerkki on kenties äärimmäinen ja tavallisuudesta poik
keava, mutta samasta asiasta on kysymys tilanteessa, jossa 
naapurit eivät katso voivansa ilmoittaa poliisille, vaikka hätä 
seinän takana olisi kovin suuri.

Tärkeätä on havaita tällaisen kulttuurisen ilmaston ja nega
tiivisesti solidaarisen käyttäytymisen paradoksaalinen kaksi- 
naisluonne. Toisaalta näyttää olevan kysymys sosiaalisen 
elämän pahanlaatuisesta atomisoitumisesta, tilanteesta, jossa 
sosiaalinen hajoaa omaa rataansa noudattaviksi, privatisoitu- 
neesti eläviksi ja välinpitämättömiksi yksilöiksi.
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»Tää suurkaupunkimentaliteetti. . .  tää on vähän sem- 
monen kummallinen mentaliteetti. . .  Ettäku kukaan ei 
tunne ketään ja kukaan ei välitä kenestäkään ja kukaan 
ei katso ketään silmiin kadulla . . .  (tauko) . . .  Kaikki 
menee vaan omaa rataansa .. . Monetha arvostaa tätä 
hyvin korkealle mut sitku tulee heikko hetki ni sit ei 
olekaan ystäviä.»
(maaltamuuttaja, 35 v.)

Toisaalta kuitenkin juuri tällainen ’atomisoitunut’ sosiaalinen 
elämä on aidosti kollektiivisen ilmaston sitomaa negatiivisesti 
solidaarista käyttäytymistä. Erillistymisen ja privatisoitumi
sen sosiaalinen ja kollektiivinen luonne näkyy jo yksin niissä 
sanktioissa, joihin törmää silloin kun rikkoo negatiivista 
solidaarisuutta vastaan. Seuraava on ääriesimerkki, mutta 
tuo hyvin esille asian ytimen:

»Tässähän on tuo metsikkö. Sin on ollu noita pieniä 
lapsia leikkimässä. Nyt siin on tapahtunut kolme pää- 
hänheittoa ja yks poika on kuulemma saanu jo kiven 
silmäänsä. Mä uskalsin yhtenä päivänä mennä . . . oliks 
se viime perjantai-iltapäivänä ku sielä taas oli jotain . . .  
sanoo niille että älä heittele niitä kiviä että ne sattuvat 
tuolla toisiin. Sieltä tulikin vihanen ukko puolentunnin 
päästä kuulkaa tonne meidän ovelle toiseen kerrokseen 
ja sano, että mitäs sä menet meidän poikaa komentele
maan. Mä sanoin, että enhän mä komentanu muuta 
kun mä sanoin, että älä heitä kiviä, kun siin on lapsia 
ympärillä. Se sano, että vaikka te näätte että sil on 
kranaatinheitin tuossa, ja se ampuu sillä, niin et mene 
kieltämään. Mä sanoin et hyvä on, antaa pojan tehdä 
mitä tekee. Täs on yks malliesimerkki. Se on hyvin 
riskialtista lähtee . . .»
(rotaatiopainaja, 45 v.)



5. Moderni työläisyhdyskunta

Perhekeskeisyys, suhteellinen etu ja negatiivinen solidaari
suus liittyvät kaikki toisiinsa, koska niillä on sama yhteiskun
nallinen perusta. Kaikki rakentuvat sen varaan, kuinka palk- 
katyöläistyminen on 'suuren muuton’ yhteydessä tapahtunut. 
Juuri palkkatyöläistyminen murtaa naapuruusavun perinteitä 
samalla kun vaimojen palkkatyöläistyminen korostaa elämi
sen perhekeskeisyyttä; juuri 'itsen myymisen’ pakko yhdessä 
perhekeskeisen vapaa-ajan kanssa tuottaa suhteellisen edun 
sävyttämiä hyvinvointiarvioita; ja juuri keskinäiseen vertai
luun, kilpailuun ja eriytymiseen perustuva sosiaalinen dyna
miikka redusoi yhdyskuntien sosiaalista elämää negatiiviseksi 
solidaarisuudeksi. Perhekeskeisyys, suhteellinen etu ja nega
tiivinen solidaarisuus rakentuvat toistensa varaan ja täyden
tävät toisiaan. Näin ne muodostavat sosiaalisen rakennekoko- 
naisuuden, joka sitoo asukkaiden elämän asuinalueella hyvin 
privatisoituneeksi. Samalla tavoin kuin Kaukialaa voi väestö
pohjansa osalta nimittää moderniksi työläisyhdyskunnaksi, 
voi sanoa, että perhekeskeiset elämäntavat, suhteelliseen 
etuun perustuva tyytyväisyys ja negatiivisen solidaarisuuden 
sävyttämä sosiaalinen elämä muodostavat modernin työläis- 
yhdyskunnan keskeiset sosiaaliset rakennepiirteet.

Tätä ei ole tarkoitettu kulttuurikritiikiksi siinä mielessä, 
että yritettäisiin väittää, että asukkaat voisivat huonosti 
tällaisessa kulttuurisessa ilmastossa. Päinvastoin, juuri sen 
vuoksi että kyse on kulttuuri-ilmastosta, kaikki nämä sosiaali
set käyttäytymismuodot ovat vakiintuneella lähiöalueella it
sestäänselviä ja luonnollisia. Ajatus ei myöskään ole se, että 
nämä sosiaaliset rakenteet leimaisivat vain lähiöelämää ja 
että lähiöt olisivat tältä osin jotenkin ainoalaatuisia.13 Ajatus 
on se että nämä rakenteet leimaavat ainakin tutkitun lähiön 
sosiaalista elämää. Ilman vertailuaineistoja on vaikea arvioi
da sitä, missä määrin yleisiä nämä sosiaaliset rakenteet ovat 
Suur-Helsingin eri alueilla. 60-luvun rakennemuutosta ku
vaava proosa kuitenkin välittää vahvasti sellaisen kuvan, että
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vastaavansisältöistä kulttuurista murrosta on tapahtunut 
myös keskustojen perinteisissä työläisyhdyskunnissa.14

Vaikka lähdettäisiin siitä, että kysymys on yleisestä kehitys
suunnasta, joka kenties vain ilmenee kärkevimmin sellaisilla 
uusilla alueilla, joilta sosiaalista elämää kantavat perinteet 
kokonaan puuttuvat, on kuitenkin perusteita väittää, että 
nimenomaan Kaukialan kaltaisilla asuinalueilla nämä sosiaa
liset rakenteet tuottavat erityisiä ongelmia. Tämä johtuu 
siitä, kuinka nämä privatisoitumista edistävät sosiaaliset ra
kenteet pelaavat yhteen lähiöitä leimaavan köyhän asuinym
päristön ja kulttuuristen murrosten kanssa. Perhekeskeisyy
den, suhteellisen privaation ja negatiivisen solidaarisuuden 
muodostama rakennekokonaisuus on nimittäin sellainen, että 
sen puitteissa syntyvää pahoinvointia on hyvin vaikea purkaa 
julkiseksi tyytymättömyydeksi tai yhteiseksi sosiaaliseksi toi
minnaksi. Tärkeimmät ja vakavimmat sopeutumisvaikeudet 
ovat luonteeltaan niin yksityisiä, että niitä on vaikea ellei 
mahdotonta käsitellä julkisesti; varsinkin kun samalla syntyy 
pärjäämisen ideologiaa sekä perheiden välisiä vertailuja suo
sivia ajatusmuotoja, jotka tehokkaasti estävät ja pirstovat 
asukkaiden välisiä yhteisyyssuhteita.

Viikari ja Käkelä ovat esittäneet sellaisen teorian työläisyh- 
dyskuntien historiallisesta muuttumisesta, joka valottaa edel
lä esitetyn ajatuksen perustaa ja merkitystä. Heidän mukaan
sa vuosisadan vaihteen työläisyhdyskunnissa oli nykyistä 
enemmän eläviä ja toimivia työläiskollektiiveja, joilla oli 
tärkeä sija työväen yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa ja 
toiminnassa. Erilaiset arkielämän yhteisöt kykenivät »tarjoa
maan pohjaa työläisten yksityisten kokemusten kollektiivisel
le tulkinnalle»15*. Tätä kautta ne kykenivät välittämään 
työläisten arkisia ongelmia yhteiskuntapoliittisen keskustelun 
ja toiminnan perusteiksi. Elämäntapojen privatisoituminen 
merkitsee, että tällainen välitysyhteys katkeaa. Yhteiskunta

*Tältä osin teoria saa tukea brittiläisestä kulttuuritutkimuksesta, ks. esim. 
Hoggart 1957.
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poliittinen keskustelu ja toiminta irtoavat tavallisten ihmisten 
arkisista huolista ja murheista. Elämäntapojen privatisoitu
minen ja poliittisen toiminnan teknokratisoituminen ovat 
yhden ja saman kehityksen eri puolia.

Teorian perustalta on ainakin helppo ymmärtää Suomessa 
käydyn lähiökeskustelun rakennetta ja sisältöä. Rakenteensa 
osalta keskustelua voi hyvin perustellusti luonnehtia tekno
kraattiseksi. Kritiikkiä ovat esittäneet erilaiset asiantuntijat 
-  arkkitehdit, suunnittelijat ja tutkijat. Kriittiset puheenvuo
rot herättävät säännönmukaisesti yksittäisiä asukkaita laati
maan vastineita, joissa vaaditaan lopettamaan parjaus kuten 
esim. nimimerkki »älkää uskoko tutkijoita» edellytti Itä- 
Helsingin paikallislehdessä keväällä 81. Sisältönsä osalta 
asiantuntijoiden käymää keskustelua on leimannut ennen 
muuta huoli yhteisyyden ja asukasaktiivisuuden puutteesta.16 
On helppoa ja luontevaa ajatella että keskustelun teknokraat
tisen taustan ja sisällön välillä on yhteys: poliittiset rakenteet 
ihmettelevät sosiaalisen perustansa haipumista. Tällaista aja
tusta tukee ainakin se, että juuri samaiset poliittiset rakenteet 
ovat päätyneet perustamaan lähiöihin sellaisia projekteja, 
joiden nimenomaisena tarkoituksena on kehittää viranomais
ten toimesta asukkaiden kollektiivista omatoimisuutta.*

Tältä perustalta on mahdollista tiivistää tämän tutkimuksen 
välittämä kokovartalokuva lähiöongelmasta: asuinoloihin ra
kennetusta eriarvoisuudesta, joka kärjistää 'suureen muut
toon’ liittyviä kulttuurisia murroksia samalla kun elämänta
pojen privatisoituminen estää asukkaiden kokemia ongelmia 
purkautumasta kollektiivisksi toiminnaksi, mikä puolestaan 
tukee asuinoloihin liittyvän rakenteellisen eriarvoisuuden säi
lymistä. Seuraus on se, että ongelmat kasautuvat erillisten 
ydinperheiden sisälle samalla kun erityyppinen viihtymättö- 
myys purkautuu pikemmin suureksi muuttohalukkuudeksi 
kuin yhteiskuntapoliittiseksi toiminnaksi.

Ruotsalaisia kokemuksia on mahdollista käyttää hyväksi

*Tästä enemmän osassa 6: Kehittämistyön suuntaviivoista.
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arvioitaessa sitä, mihin kehitys on Suomessa johtamassa. 
Alueiden välinen muuttoliike on Ruotsissa johtanut eritasois
ten asuinalueiden välisen väestöllisen eriarvoisuuden syventy
miseen ainakin sikäli, että on syntynyt erityisiä slummialuei- 
ta, joille suostuvat jäämään vain huono-osaisimmat. Äke 
Daunin tuotannossa tapahtunut muutos kuvannee sikäläisen 
lähiöongelman painopisteessä tapahtunutta muutosta. Siinä 
missä Daun kymmenisen vuotta sitten oli huolissaan siitä, 
että uusilta asuinalueilta puuttuu yhteisyyssuhteita (1974), 
siinä Daun on 80-luvulla tehnyt tutkimusta osana sellaista 
projektia, jossa pohditaan mitä uusilla slummialueilla olisi 
mahdollista tehdä mm. tarkoituksellisen ilkivallan vähentä
miseksi (1980).

6. Kehittämistyön suuntaviivoista

Ajatus asuinyhteisöjen luomisesta. Samalla tavalla kuin on 
olemassa väljä, yleisesti hyväksytty tulkinta siitä, mikä lähiö- 
elämää vaivaa -  sosiaalisten verkostojen kehittymättömyys 
-  on olemassa väljä mutta laaja yksimielisyys siitä, mihin 
lähiöiden kehittämisessä olisi pyrittävä. Olisi pyrittävä asuin
yhteisöjen luomiseen uusille asuinalueille. Tällä tavalla »kes
keneräisestä lähiöstä» voidaan muodostaa »elävä yhteisö».17 
Ajatus leimaa suurta osaa modernista arkkitehtien käymästä 
keskustelusta*, viime vuosina käytyä keskustelua uusimuotoi
sen ennaltaehkäisevän sosiaalityön eli yhdyskuntatyön kehit
tämisestä18 sekä ainakin osaa työväenpuolueiden piirissä käy
dystä ohjelmallisesta keskustelusta.19

Erilaiset asuinyhteisöjen luomiseen -  tai jopa yhteisöasu- 
miseen — tähtäävät uudistamisstrategiat toistavat eri tavoilla 
ja eri näkökulmista kolmea perustavaa lähtökohtaa tai oletus
ta:
•Sikäli kuin keskustelussa kiinnitetään huomiota muihinkin kuin esteetti
siin kysymyksiin (esim. Cronberg 1981, Vepsä 1981a ja 1981b)

17 Lähiö
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(1) käsitystä, jonka mukaan asuinalueilla tapahtuva 
elämäntapojen privatisoituminen on joltakin kannalta 
keskeinen ongelma, joka olisi voitettava;
(2) käsitystä, jonka mukaan yhdyskuntasuunnittelun 
ja /ta i yhdyskuntatyön avulla on mahdollista luoda 
toimivia ja eläviä asuinyhteisöjä suuren muuton synnyt- 
tämille lähiöalueille; sekä
(3) käsitystä, jonka mukaan asuinyksikkö- so. talo- tai 
korttelikohtaiset asuinyhteisöt lisäisivät asukkaiden hy
vinvointia ja ehkäisisivät ennalta sosiaalisten ongelmien 
syntyä.

Tämän tutkimuksen tuottamien tulosten valossa kaikki kolme 
oletusta ovat pitävyydeltään kyseenalaisia. Suuri osa tämän 
tutkimuksen tuloksista on suoranaisessa ristiriidassa asuinyh
teisöjen kehittämiseen tähtäävän ajattelutavan kanssa. Kes
kustelen seuraavassa kustakin oletuksesta erikseen edellä 
esitetyssä järjestyksessä ja pyrin lopuksi hahmottelemaan 
toisenlaisen näkökulman perusteita.

Kysymys tavoitteesta. Miltä kannalta ja missä mielessä 
asuinalueella tapahtuva privatisoituminen on 'ongelma’ joka 
vaatii ratkaisua? On selvää, että vastaus riippuu ratkaisevasti 
siitä, miltä perustalta asiaintiloja määritellään ongelmiksi. 
Jos kysymystä tarkastellaan suurkaupunkikulttuurille omi
naisten arvojärjestelmien näkökulmasta,20 naapuruussuhtei
den niukkuus ei ole ongelma; se on jotakin niin luonnollisesti 
ja itsestäänselvästi kaupunkimaiseen elämiseen kuuluvaa, 
että suhteet problematisoidaan pikemmin kuin niiden puute. 
Miksi siis ihmiset pitäisi saada kehittämään naapuruusver- 
kostoja, miksi ihmisten pitäisi elää nykyistä laajemmissa 
yhteisöissä?

Kysymykseen on annettu ainakin kaksi vastausta, jotka 
täydentävät toisiaan. Ensimmäinen lähtee siitä, että vaikka 
elämäntapojen privatisoituminen olisikin aidosti kulttuurinen 
rakenne, se on kuitenkin ongelma siinä mielessä että se 
tuottaa erilaatuisia sosiaalisia häiriöitä ja ongelmia.21 Tämän
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tutkimuksen tulokset eivät tue tällaista käsitystä. Sosiaaliset 
häiriöt ja ongelmat -  esim. juoppous ja kotiväkivalta -  eivät 
tämän tutkimuksen mukaan perustu elämäntapojen privati
soitumiseen vaan siihen, että privatisoituneesti elävien perhei
den sisällä on tapahtumassa vaikeita rakenteellisia muutok
sia. Tätä vastaan voi väittää sanomalla, että ydinperheet 
kuitenkin selviäisivät sisäisistä pulmistaan paremmin lähiyh
teisönsä tuella. Jos tällä lähiyhteisöllä tarkoitetaan lähiöyh- 
teisöä, so. naapureita, ei tämä käsitys pidä tämän tutkimuk
sen aineistojen mukaan lainkaan paikkaansa. Kortteliyhdys- 
kunta pikemminkin kontrolloi ja leimaa vaikeuksiin joutunei
ta kuin antaa 'sosiaalista tukea’.* Lisäksi perhekohtainen 
analyysi osoittaa, että ydinperheiden sisällä on mahdollista 
kehittää toimivia ratkaisuja käynnissä oleviin murroksiin.

Toinen vastaus -  joka usein liitetään edelliseen -  perustuu 
teoriaan, jonka mukaan yhteisöasumisen kehittäminen on 
tarpeellista siitä syystä, että ihmisillä on sosiaalisia tarpeita. 
Esim. Tarja Cronberg olettaa, että

»lähtökohtana muutokselle (yhteisöasumisen suuntaan
-  MK) tulee olemaan ihmisten yhteisöllisyyden tar
ve».22

Kenttätyötä tekeville yhdyskuntatyöntekijöille asia on kui
tenkin monisyisempi, sillä he joutuvat työssään kohtaamaan 
ihmisiä, jotka eivät aina ymmärrä läheisen tutustumisen 
tärkeyttä naapurustossa. Tämä käytännön ongelma -  josta 
monesti yritetään selvitä tekemällä oletuksia ihmisten »piile
vistä positiivisista voimavaroista» -  nostaa esille teoriaan 
liittyvän mustan aukon. On kyllä täysin varmaa, että ihmisillä 
on sellaisia tarpeita, joiden vuoksi sosiaaliset suhteet ovat 
välttämättömiä, mutta tästä itsestäänselvyydestä ei kuiten
kaan ole mahdollista vetää sitä johtopäätöstä, että naapurei

*Tästä enemmän kohdassa 'kysymys tuloksista’, (ks. myös Sipilä 1979, 
1980 sekä Cederblad -  Wedel 1975)
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hin tutustuminen lisäisi ihmisten hyvinvointia suurkaupunki- 
kulttuurissa. Se tapa, jolla 'sosiaalisia tarpeita’ tyydytetään, 
vaihtelee suuresti erilaisissa kulttuureissa. Tämän tutkimuk
sen yksi keskeinen tulos koskee juuri sitä, että modernin 
työläisyhdyskunnan kulttuurisen ilmaston kannalta naapurit 
ovat ihmisten sosiaalisessa elämässä merkitykseltään vähäi
siä. Työhön, yhteisiin harrasteisiin ja järjestöjäsenyyksiin 
perustuvat sosiaaliset siteet ovat tärkeimmällä sijalla.23

Elämäntapojen privatisoituminen asuinalueella on siis on
gelma vain joistakin sellaisista arvolähtökohdista käsin, jotka 
ovat ulkoisia ja vieraita lähiöyhdyskunnan omalle kulttuuri
selle ilmastolle. Mistä asuinyhteisöjen ja naapuruussuhteiden 
tavattoman suuri positiivinen arvovaraus sitten selittyy?

Asuinyhteisöjen korostamisella on ainakin kahdenlaisia aat
teellisia perustoja. Ensimmäinen tapa perustella yhteisölli
syyttä liittyy työväenpuolueiden piirissä käytyyn yhteiskunta
poliittiseen keskusteluun. Esim. Viikari ja Käkelä ovat huolis
saan kansandemokraattien kannatuksesta ja pohtivat sitä, 
millä edellytyksillä olisi mahdollista organisoida ihmisiä »ny- 
kykapitalismin oloissa».24 He päätyvät siihen tulokseen, että 
tämä edellyttää privatisoitumisen voittamista. Kirjoittajien 
ajatus on siis se, että koska puoluetoiminnan perinteinen 
sosiaalinen perusta on muuttunut, sosiaalisia rakenteita on 
muutettava perinteiden mukaisiksi, jotta poliittinen organi
saatio voisi paremmin. Argumentaatiostruktuuri sisältää siis 
ajatuksen siitä, että tavallisten ihmisten sosiaalinen elämä 
voidaan välineellistää siihen nähden ulkoisten poliittisten 
arvojen toteuttamiseksi. Alho täydentää samaa perusajatusta 
-  sosialidemokraattinen puolue tarvitsee sosiaalisempia ihmi
siä -  edellä esitetyillä teorioilla siitä, että sosiaaliset ongel
mat johtuvat privatisaatiosta ja että ihmisillä on yhteisöllisiä 
tarpeita.25

Tämä tuskin kuitenkaan riittää selittämään yhteisöjen ra
kentamiseen tähtäävän uudistamisstrategian suosiota. On 
myös toisenlaisia, kulttuuriromanttisia perusteita, joiden no
jalla naapuriyhteisöjen muodostaminen on toivottavaa. Äke
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Daunin Ruotsia koskeva analyysi on tältä osin valaiseva. Hän 
on arvioinut Ruotsissa toisen maailmansodan jälkeen esiinty
neitä asuinyhteisöjä korostavia aatteita ruotsalaisen yhteis
kunnan rakennemuutoksen näkökulmasta. Daunin mukaan 
nämä aatteelliset suuntaukset heijastavat talonpoikaisuuden 
kulttuurista renessanssia, voimakkaan ja äkillisen kaupungis
tumisen synnyttämää tietoisesti antiurbaanista aatevirtausta, 
jossa suurkaupunkikulttuuria vastustetaan ennen muuta sen 
vuoksi, että talonpoikaiseen kulttuuripiiriin kuuluvia arvoja 
ja tapoja pidetään parempina.26 Monet tämänhetkiset suoma
laiset ilmiöt viittaavat selvästi siihen, että Daunin 1960-luvun 
Ruotsia koskeva analyysi sopii hyvin 1980-luvun alun Suo
meen. Esim. Tarja Cronberg perustelee ohjelmaansa yhteisö- 
asumisen kehittämisestä arvostelemalla perhettä siitä, että 
tämä ei enää ole »elämän tärkeiden tapahtumien keskipiste, 
sekä tuotanto- että kulutusyksikkö» vaan »ainoastaan yhdes
säolo- ja lastenkasvatusyksikkö».27 Huippuesimerkki samasta 
asenteesta lienee se, että eräs Suur-Helsingin tärkeimmistä 
yhdyskuntatyön kokeiluprojekteista julkaisee 'Kylänraitti’ ni
mistä lehteä, jonka kannessa on projektin symboli: joukko 
aikuisia ihmisiä tanssimassa piirileikkiä kotikoivun ympärillä.

On luonnollista ja ymmärrettävää, että suuren muuton 
jälkeisessä Suomessa syntyy aatteellisia vastareaktioita kau
pungistumiselle. Tämä ei kuitenkaan lupaa hyvää pitkän 
tähtäyksen tulosten kannalta, koska näiden strategioiden 
aatteellisena ytimenä on pyrkimys kääntää laajamittaista 
kulttuurista murrosta. On hyvin kyseenalaista, missä määrin 
näin syvällinen sosiaalisen elämän valtiollinen sääntely ja 
ohjaus on mahdollista.

Kysymys mahdollisuuksista. Missä määrin yhdyskunta
suunnittelun ja yhdyskuntatyön keinoilla on mahdollista luo
da eläviä ja kestäviä asuinyhteisöjä sellaisille asuinalueille, 
joita leimaa modernin työläisyhdyskunnan privatisoitunut 
kulttuurinen ilmasto?

On ilmeistä, että tätä pidetään mahdollisena, koska tähän 
pyritään. Näin voi ajatella, jos lähtee siitä käsityksestä, että
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asuinalueen fyysisen ympäristön ja kunnallisen sosiaalityön 
avulla on mahdollista suoranaisesti manipuloida asukkaiden 
sosiaalista käyttäytymistä. Ainakin osa yhdyskuntasuunnitte
luun liittyvästä keskustelusta vilisee tällaisia käsityksiä. 
Esim. Vepsä katsoo, että

»asumismallimme ovat etääntyneet fyysisten suunnit
teluratkaisujen tuloksena asumisen yhteisöllisistä piir
teistä kohti yhä suurempaa privatisoitumista.»28

Staffan Marklund on taas päätynyt siihen käsitykseen, että 
yhdyskuntatyössä on teoreettisesti uutta se oletus, että on 
mahdollista luoda tiiviitä sosiaalisia verkostoja keinotekoises
ti, palkattujen työntekijöiden avulla.29

Kaikki mitä tässä tutkimuksessa on elämäntapojen muutok
sesta esitetty sotii näitä käsityksiä vastaan. Jo yksin se seikka, 
että palkkatyöläisen arki jakautuu alueellisesti työhön ja 
asumiseen, merkitsee, että asuinalueella tapahtuvan valtiolli
sen vaikuttamisen merkitys ei voi olla totaalinen. Lisäksi 
tämän tutkimuksen analyysi osoittaa, että työnjaollisiin ase
miin liittyvät muutokset, erityisesti palkkatyöläistyminen, 
ovat fyysistä ympäristöä keskeisemmällä sijalla elämäntapo
jen muutoksessa. Juuri palkkatyöläistymisen perustalle ra
kentuu perhekeskeisyyden, suhteellisen edun ja negatiivisen 
solidaarisuuden muodostama rakennekokonaisuus. On selvää, 
että

»tätä suuntausta on ollut tukemassa lähiörakentamisen 
perusmallit ja koko yhdyskuntasuunnittelun perusfilo
sofia»,30

mutta tästä ei voi vetää sitä johtopäätöstä, että yhdyskunta
suunnittelun perusfilosofiaa muuttamalla olisi mahdollista 
tuottaa yhteisöasumista.31 Asuinalueen fyysisellä suunnitte
lulla on lähinnä marginaalista merkitystä sikäli, että se voi 
helpottaa taikka vaikeuttaa työnjaollisten asemien muutok
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siin perustuvia kulttuurisia murroksia.
Usein esitetään edellisen ajattelutavan sijasta, että yhdys

kuntasuunnittelun ja yhdyskuntatyön avulla voidaan valikoi
vasti ohjata sitä, kuinka jotkin olemassaolevat sosiaaliset 
voimatekijät vaikuttavat.

»Yhdyskuntatyössä kunnan viranomaiset auttavat 
asuinalueen asukkaita käynnistämään oman alueensa 
kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä. Tavoitteena on 
asukkaita tukevan sosiaalisen yhteisön kehittäminen.»32

Tämän ajattelutavan toteutumisehtojen arvioimisessa on 
mahdollista käyttää tässä tutkimuksessa kerättyjä aineistoja 
sikäli kuin ne kertovat siitä, millaisia sosiaalisia rakenteita ja 
voimatekijöitä uusille lähiöalueille syntyy.

Tulokset osoittavat, että on olemassa myös sellaisia olosuh
teita ja sosiaalisia rakenteita, jotka tukevat ja suosivat naapu- 
ruusverkostojen syntyä. Näitä on ainakin kolme: asuinolosuh
teiden köyhyyteen perustuva toiminnallinen tyhjyys, kotirou- 
vainstituutio ja lastenkasvatus. Missä määrin näiden varaan 
on mahdollista rakentaa eläviä ja kestäviä asuinyhteisöjä?

Korttelia koskeva analyysi osoittaa, että toiminnallinen 
tyhjyys on sikäli huono perusta, että yksin sen varaan ei 
rakennu kestäviä sosiaalisia verkostoja. Kerhohuoneeseen

»olisi aina keksittävä jotakin uutta»
(nuoriso-ohjaaja, 32 v.)

ja kun asukkaat pysyvät vuosikausia samoina, ei tämä riitä. 
Olisi kuitenkin mahdollista luoda sisällöllisesti mielekkääm- 
piä yhdessäolotapoja fyysisen ympäristön toisenlaisen suun
nittelun avulla. Suuri osa asuinyhteisöjen kehittämiseen täh
täävästä keskustelusta tähtääkin juuri tähän. Pyritään elä
mäntapojen 'deprivatisaatioon’ -  joidenkin jo yksityistynei
den elämänalueiden uudestaan yhteisöllisiksi tekemiseen -  
luomalla fyysisiä edellytyksiä tätä varten (yhteisiä TV-huo-



264

neita, yhteissaunoja, yhteisruokaloita ja -keittiöitä, yhteistilo
ja lastenkasvatukselle yms.). Tällaisten strategioiden toteutu
mismahdollisuuksia on -  tietyssä rajoitetussa mielessä -  
mahdollista arvioida tämän tutkimuksen aineistojen avulla, 
sillä tutkimuksen kuluessa on seurattu sosiaalista kehitystä 
joillakin tällaisilla puolijulkisilla alueilla, so. pihatoiminnan, 
yhteissaunomisen sekä sosiaalisen lastenkasvatuksen etene
mistä.

Toteutumisedellytyksiä koskevat tulokset voi tiivistää seu- 
raavaan teesiin: asuinyhteisön synnyttäminen joidenkin elä
mänalueiden 'deprivatisaation' varaan edellyttää ainakin jon
kinasteista myönteistä vastakaikua sellaisissa tilanteissa, jois
sa eri ydinperheiden yksityiselämät leikkaavat toisiaan. Ha
vainto verkostojen voimakkaasta osakulttuurikohtaisesta 
eriytymisestä tukee käsitystä, jonka mukaan myönteinen 
vastakaiku edellyttää jonkinasteista kulttuurista konsensusta, 
so. perheiden sisäistämien arvolähtökohtien tietynasteista 
samankaltaisuutta. Tämä merkitsee, että lähiöt, jotka ovat 
syntyneet 'suureen muuttoon’ liittyneen väestöllisen myller
ryksen tuloksena, tarjoavat heikot edellytykset asuinyhteisö
jen muodostumiselle: nämä alueet ovat kulttuurisesti erittäin 
moniaineksisia. Edellytyksiä heikentää myös se, että nimen
omaan yksityiselämässä kulttuurinen erilaisuus korostuu sen 
vuoksi, että juuri yksityiselämässä akkulturaatio tapahtuu 
hitaimmin. Esimerkki selventää tältä perustalta syntyviä 
ongelmia. Jos alakerrassa, Pohjois-Karjalasta muuttaneessa 
perheessä surraan sitä, että

»kun tuo poika (5 v. -  MK) ei täällä pääse kalaan eikä 
mettälle . . .  Ni se ei opi tietämään mitä se tappaminen 
on. Tosta telkkarista se sitä vaan kättelee . . .  (tauko) 
. .  . Tietysti seki sitte on kymmenen vuoden kuluttua 
tuola vanhuksia potkimassa»

ja jos samaan aikaan yläkerrassa, munkkiniemeläisessä koti- 
rouvaperheessä surraan sitä, että
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»kun täällä Suomessa ei oikein ole kunnollisia sisäoppi
laitoksia . . .  Tai yksi kyllä on, mutta se on kauhean 
kallis»,

niin mitkä ovat yhdyskuntatyöntekijän mahdollisuudet ’de- 
privatisoida’ tai yhteisöllistää lastenkasvatusta? Esimerkki on 
tietysti äärimmäinen, mutta ongelma yleinen. Korttelikohtai
sia päiväkerhoja on vaikea järjestää mm. siitä syystä, että 
syntyy helposti riitoja, kun toiset haluaisivat laulattaa virsiä 
ja toiset eivät. Kun lisäksi omilta kerhonpitämisvuoroiltaan 
poisjääviä on vaikea velvoittaa saapumaan ja kun verbaaliset 
sanktiot tahtovat katkaista harrastuksen lopullisesti, on tällai
nen yhteistoiminta hyvin altista kulttuurisen heterogeenisyy
den hajottavalle vaikutukselle.

En tarkoita sanoa, että nuorten lapsiperheiden yhteisöllinen 
taikka yhteisöasuminen olisi mahdotonta. Tulokset tuntuvat 
kuitenkin viittaa van siihen, että yhteisöllinen asuminen edel
lyttää vähintäänkin sitä, että perustetaan sisäisesti hyvin 
homogeenisia asuinsoluja. Esimerkki tällaisesta voisi olla 
jokin juuriltaan kaupunkilaisten sivistyneistöperheiden muo
dostama korttelipiha kaupunkilaisella omakotitaloalueella, 
jossa yhteisyys saa sisältöä paitsi lapsista niin siitä, että 
aikuiset pääsevät yhteistilanteissa puhumaan työasioistaan 
elikkä harrastuksestaan. Tällaisen ratkaisun yleinen sovelta
minen kuitenkin edellyttäisi ainakin sitä, että ihmiset segre- 
goidaan valintavaiheessa huomattavasti nykyistä tarkemmin: 
so. ei vain taloudellis-sosiaalisen aseman ja perhetilanteen 
mukaan vaan myös työn luonteen ja /ta i arvomaailman osalta. 
Itse en pidä tätä toivottavana.

Kysymys tuloksista. Uusiin kortteleihin on mahdollista 
perustaa ainakin tilapäisiä pienyhteisöjä, jotka valikoituvat 
sisäisesti homogeenisiksi. Tämän osoittaa tutkimuksen naa
puruussuhteita koskeva analyysi. Mutta missä määrin tällais
ten pienyhteisöjen toiminta edistää asukkaiden hyvinvointia 
ja ehkäisee ennalta sosiaalisia häiriöitä?
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»Lähiyhteisöllä . . .  on suuri merkitys jokaiselle ihmisel
le. Lähiyhteisön välityksellä ihminen kokee elämänsä 
merkitykselliseksi ja sosiaalisesti oikeutetuksi.»33 
»Erityisen tuhoisaa kasvavan lapsen kannalta on jos 
perheen ihmissuhteet eivät toimi. Tällöin tarvittaisiin 
lähiyhteisön apua ja myös sosiaalista kontrollia.»34

Tällaiset käsitykset ovat tämän tutkimuksen aineistojen mu
kaan täysin perusteettomia. Lähiyhteisöllä on kyllä suuri 
merkitys ihmisten elämälle, mutta tärkeää on kysyä, kenen 
elämälle sillä on merkitystä ja millaista tämä merkitys on.

Jos yhteisyys rakentuu deprivatisaaation varaan, osallistu
jat valikoituvat yksityiselämään liittyvien tekijöiden perus
teella. Valikoituminen on -  kuten luvussa III on osoitettu -  
systemaattista ja sitä tapahtuu ainakin kahteen suuntaan: 
sekä arvomaailman laadun että taloudellis-sosiaalisen menes
tyksen suhteen. Parhaiten pärjäävät hyvinmenestyvät maalta
muuttajat.

»Tällanen instituutio on osottautunut aika hyväks. Ku 
mies on ammattitaitoinen työläinen, käy töissä ja heit
telee siinä ohessa pimeetä keikkaa ja vaimo pitää 
pimeesti kolmee—neljää hoitolasta jollon se saa nettona 
käteen 3 -4  kertaa 700 mk kuussa. Samalla sen kulu
tusmahdollisuudet on hyvin niukat koska se on sidottu 
niihin lapsiin kokopäivätoimisesti, se ei pääse kaupun
kiin tuhlaan. Tänne se on sidottu (vrt. seura naapurista 
-  MK) ja kerran viikossa se pyrähtää jonnekki market
tiin ja ostaa sieltä jotaki vaatteita. Ei oo iltakaljoja eikä 
tämmösiä. Ja ku mies sitte heittää niitä pimeitä keikko
ja ni . . .»
(opettaja, 32 v.)

Tällaiselle elämäntavalle ovat korttelin sisäiset sosiaaliset 
verkostot välttämättömiä myös pitemmällä tähtäyksellä. Sil
lä ehdolla että naapuruussuhteet onnistutaan rakentamaan
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hyviksi ja läheisiksi ne voivat lisätä perheiden hyvinvointia 
todella tuntuvasti.

Asian kääntöpuoli kuitenkin on se, että huonompiosaiset 
asukkaat -  ja erityisesti sellaiset joilla on vaikeuksia yksityis
elämässään -  vetäytyvät vapaaehtoisesti yhteistoiminnasta 
pois tuntiessaan huonommuutta. Tulos on se, että hyvinme- 
nestyvien keskuuteen rakentuu näitä perheitä tukeva yhteisö 
samalla kun muut vetäytyvät omaan yksityiselämäänsä. Täl
laisessa tilanteessa korttelin piiriin syntyy sellaista sosiaalista 
kontrollia, jossa hyvinmenestyvien yhdyskunta tarkkailee ja 
leimaa 'poikkeavia’, so. sellaisia, jotka eivät ole 'tavallisia’. 
Esimerkkejä tästä on helppo luetella.

Esim. 1. Yksinhuoltajat
Yksinhuoltajat jäivät pois Niittykumpu 8:n sisäisistä 
riennoista osin siksi, ettei heillä ollut aikaa eikä kiinnos
tusta, mutta osin myös muista syistä. Eräs haastattele
mani psyykkisistä vaikeuksista kärsivä yksinhuoltaja 
kertoi, että hänen on vaikea osallistua pihan yhteisiin 
rientoihin sen vuoksi, että hän pelkää omien vaikeuk
siensa julkitulon puolesta.

Toiselta puolen uuden keskiluokan parissa suoritta
mani haastattelut antoivat ymmärtää, että yksinhuolta
jien vapaaehtoisessa eristymisessä ei ole kysymys vain 
näiden omasta arkuudesta.
K: Millaisia ihmisiä täällä katsotaan kieroon? (edelli
sessä vastauksessa vastaaja oli kertonut, että näin ta
pahtuu)

V:»Yksinhuoltajia.»
K: Miksi?
V: »Emmätiijä . . .  Mut nii vaan on . . .  Et aina sanotaan 
sillee merkitsevästi, et se on yksinhuoltaja . .  .» 
(kotirouva, 28 v.)

Esim.2. Alkoholinkäyttö
Haastattelen piharientojen keskeistä aktivistia alkoho-
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Iin osuudesta yhteisissä iltamissa ja lenkkisaunassa. 
»Ei. Viinaa ei juoda. Korkeintaa pari kaljaa. Minkään
laista ryyppyporukkaa ei ole, se onki nii parempi. 
Tuskin tuleekaan.»

Eräs toinen maaltamuuttaja, jolla oli vaikeuksia töis
sä ja yksityiselämässä, kertoi siitä, kuinka ja miksi hän 
on päätynyt eristymään kortteliyhteisöstä vapaaehtoi
sesti -  vaikka toisaalta kertoikin potevansa yksinäisyy
destä.

»Maalla ku menee siihen kyläkaupalle ni siinä on se 
ryyppyseura joka ostaa keskikaljaa muutaman pullon 
ja vetelee sitä siinä kaupan rappusilla. Kyllä mä niitten 
kanssa juttelen. Ja sitte siinä käy talonisäntää siinä 
samassa kaupassa. Siinä on menestyvää ja vähemmän 
menestyvää. Se on moniarvosta. Sitä ei oo täällä.

Tää käyttäytyminen täällä on hirveen sellasta kyräile- 
vää. Joskus ku kerran helvetin humalassa kävelet ni 
kyllä siitä tietyn leiman saa. Ei ihmiset uskalla näyttää 
sitä semmosta. Ja kunnon ihmiset ei saa olla juovuksis
sa . . .  Se on ihme juttu. Vaikka tavat on helvetisti 
höltyny ni silti on vähä semmosta et ryyppääminen ei 
oikeen sovi kuvaan. Tietysti jokanen sit vetää sen minkä 
vetää kotona luukut kiinni.»
(teknikko, 35 v.)

Esim. 3. Perhevaikeudet
»Tuola talon toisessa päässä yks isäntä, hehe, otti ja 
heitti tuolin ikkunasta ulos. Ja kohta olivat poliisitki 
paikalla ja lähtöhä sille jätkälle tuli.»
(opistoinsinööri, 35 v.)

»No kyllä kai sitä nyt jonkin verran katotaan kieroon. 
Kyl se ihan kunnolliselta näyttää, mut . .  . 
(äitiyslomalla oleva kanslisti, 28 v.)
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Tai

»Ennen sitä hakkaamista mä luulin et se oli vaan ihan 
semmonen tavallinen herttanen maaltamuuttanu koti
rouva, mut ny must tuntuu et tarttis viedä jonnekki 
hoitoon . . .
(konttoristi, 28 v.)

Kaikilla näillä esimerkeillä on monia yhteisiä piirteitä. Ne 
ihmiset, jotka joutuvat vaikeuksiin perhe- ja yksityiselämäs
sään joutuvat samalla eristäytymään pihayhteisöstä sen vuok
si, että tämä yhteisö tarkkailee, arvioi ja jopa leimaa heitä. 
Tätä kautta pihayhteisö kärjistää ja lisää jo muutenkin 
vaikeuksiin joutuneiden ihmisten taakkaa. Kun toisaalta oli 
niin, että yhteisö rakentui nimenomaan hyvinmenestyvien 
keskuuteen ja kun se toisaalta kontrolloi ja leimaa 'poikkea
via’, voidaan kokoavasti sanoa, että pihan sosiaaliset verkos
tot edistivät korttelin sisäistä eriarvoisuutta.

Edellä esitetyt esimerkit kuvaavat hyvin sitä moraalista 
ilmastoa, josta käsin arviointi ja tuomitseminen ainakin Niit
tytie 8:n piirissä tapahtui -  kyse on hyvinvoivien ja elämäs
sään edistyvien maaltamuuttajien moraalista, jota leimaa 
tiukkuus niin alkoholinkäyttöä kuin myös perhe-elämää kos
kevissa asioissa. On tosin totta, että harvoin nämä standardit 
ilmenevät kovin selvästi. Kortteli on nimittäin jatkuvasti 
»vähän sellaisessa puolisekavassa tilassa» (opistoinsinööri, 35 
v.). Joka tapauksessa on tämän tutkimuksen aineistojen valos
sa selvää, että em. standardit ovat sikäli olemassa, että niitä 
pelätään, niiltä eristäydytään ja suojaudutaan.

Ennaltaehkäisevien tavoitteiden kannalta on pahinta se, 
että hyvinvoivien maaltamuuttajien moraalista kontrollia lei
maa heidän sisäistämänsä pärjäämisen ideologia, jonka mu
kaan myös huono menestys on »nii ittestä kiinni». Tältä 
perustalta huonompiosaisista tulee helposti syyllisiä, mutta 
tämän lisäksi syntipukkeja, joilla selitetään kortteleiden ilma
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piirin laskemista ja sisäistä riitelyä. Syypää on sellainen 
ihminen, joka on aloittanut avoimen riitelyn, esim. sellainen 
joka on pihan sosiaalisissa peleissä jäänyt yksin taikka sellai
nen, jonka pinna on pihan sosiaalisissa jännitteissä pettänyt 
ensin -  so. joka tapauksessa sellainen, jolla on jo valmiiksi 
keskimääräistä vaikeampaa.

»Onhan tää ilmapiiri vähän laskenu mut kaikki niinku 
yhdestä ja samasta johtuen.»
(nuoriso-ohjaaja, 32 v.)

Jopa saatetaan tietää, että

»Sen lapsetki on vähän sellasii. . . poikkeavii . ..»
K: Miten?
»Ku ne haluu koko ajan leikkiä eläimillä (so'. eläinleluil
la -  M K ) . . .  Ja kepeillä . . .»

Koska asuinyhteisöjen muodostuminen edistää tehokkaim
min asuinyksikön sisäistä sosiaalista kontrollia, asuinyhteisö
jen luomiseen tähtäävä uudistamisstrategia sopii parhaiten 
niihin ongelmiin, joita Daun Ruotsissa pohtii: tarkoitukselli
sen vahingonteon, ilkivaltaisuuden ja rikollisen käyttäytymi
sen valvontaan ja vähentämiseen. Asuinyhteisöjen muodosta- 
misstrategia siis sopii parhaiten reaktiivisiin, kontrollipoliitti
siin tavoitteisiin. Voi hyvin olla, että asuinyhteisöjen kehittä
minen on nimenomaan tästä syystä tulevaisuuden muoto 
sosiaalityölle myös Suomessa, mutta selvää on, että ennal
taehkäisevän kehittämistyön ongelmia se ei ratkaise.

Ennaltaehkäisevästä kehittämistyöstä. Keskeinen tulos 
edellä esitetystä on se, että on syytä pysähtyä miettimään 
uusia reseptejä, jos halutaan pyrkiä uusien asumalähiöiden 
ennaltaehkäisevään kehittämiseen. Jos tämän tutkimuksen 
analyyseja tarkastelee tutkimuksen johdanto-osassa esitetyn 
arvolähtökohdan lävitse, voi esittää kaksi hyvin yleistä, lähin
nä periaatteellista lähtökohtaa tällaisen pohdinnan perusteik
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si. Ensimmäinen koskee tavoitteita, jälkimmäinen menetel
miä.

Jos puhutaan ennaltaehkäisevästä toiminnasta, on ensin 
syytä täsmentää se, mitä on se, mikä halutaan ehkäistä 
ennakolta. Jos esim. halutaan ehkäistä ennakolta sosiaaliseen 
järjestykseen liittyvien ongelmien kärjistymistä, on syytä 
pyrkiä asuinyhteisöjen ja tätä kautta asukkaiden itsensä 
suorittaman sosiaalisen kontrollin tiivistämiseen. Jos sen si
jaan lähdetään tämän tutkimuksen arvolähtökohtien perus
talta ja tähdätään siihen, että yritetään ehkäistä ennakolta 
inhimillistä pahoinvointia, ei asuinyhteisöjen kehittämisstra
tegia tunnu osuvalta, koska se lähinnä patoaa inhimillisen 
pahoinvoinnin sosiaalisia ilmenemismuotoja poistamatta kui
tenkaan pahoinvoinnin perusteita. Tällaiseen tavoitteeseen 
pyrittäessä ei tämän tutkimuksen aineistojen ja analyysien 
perustalta ole mahdollista antaa valmiita vastauksia, mutta 
tutkimusta voi käyttää keskustelun perusteena.

Jos haluaa yksinkertaistaa tämän tutkimuksen lähiöongel
mia koskevia tuloksia, voi sanoa, että asukkaiden kokema 
pahoinvointi johtuu siitä, että käynnissä on kulttuurisia mur
roksia vaikeissa, rakenteellisen eriarvoisuuden leimaamissa 
asuinolosuhteissa. Asuinyhteisöjen kehittämisstrategia perus
tuu pyrkimykselle pysäyttää tai kääntää kyseisiä murroksia. 
Toinen mahdollisuus on lähteä siitä, että kulttuurisissa mur
roksissa on kysymys suuren muuton väistämättömistä sosiaa
lisista seurauksista, laajamittaisista ja syvällisistä prosesseis
ta, joita tuskin on mahdollista kääntää tai pysäyttää. Sen 
sijaan on paremmin mahdollista puuttua niihin asuinolosuh
teisiin, jotka näitä murroksia vaikeuttavat. Asuinolosuhteet 
ovat paitsi paremmin yhdyskuntasuunnittelun vaikutuspiiris
sä niin myös ongelma asukkaiden itsensä kannalta. Jos jokin 
niin juuri tämä teema on toistunut tässä tutkimuksessa eri 
yhteyksissä ja erilaisista näkökulmista.

Juuri asuinalueen toiminnallinen köyhyys ajoi asukkaita 
tulomuuton jälkeen yhteen, mutta juuri samainen tyhjyys teki 
syntyneestä yhteisyydestä toiminnallisesti tyhjää, haurasta ja
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ohutta sekä tätä kautta loi perustan sen nopealle hajoamisel
le. Juuri kodin ulkopuolisten toimintamahdollisuuksien niuk
kuus kärjistää perheen sisäisiä kulttuurisia murroksia, koska 
se luo tilanteita, joissa asukkaiden arvostamat toiminnalliset 
pyrkimykset törmäävät tarjolla oleviin asuinolosuhteisiin 
(esim. vihreä leskeys, harmaa juoppous).

Toinen mahdollisuus on siis ajatella, että koska asuinolojen 
köyhyys on keskeinen pulma asuinalueen sosiaalisen elämän 
kannalta, on syytä pyrkiä nimenomaan sen eliminoimiseen. 
Tämä voisi helpottaa kulttuurisia murroksia sekä auttaa 
asukkaiden juurtumista.

Yksin tämän tutkimuksen perustalta ei ole mahdollista 
sanoa mitä konkreettista pitäisi tehdä asuinolosuhteiden ri
kastamiseksi. Tällaisten kysymysten selvittäminen edellyttää 
erityyppisiä kysymyksenasetteluita ja tutkimuskäytäntöjä. 
Tutkimus luo kuitenkin näkökulman tällaisten kysymysten 
pohtimiselle ja tutkimiselle. Koska asuinolosuhteiden merki
tys asukkaiden hyvinvoinnin kannalta vaihtelee riippuen siitä, 
millaisia ovat asukkaiden sisäistämät arvo- ja merkitysjärjes
telmät, lähiöiden uudelleensuunnittelu ja rakentaminen edel
lyttää paitsi yhteistyötä asukkaiden kanssa niin myös asuk
kaiden omaksumien kulttuuristen arvo- ja merkitysjärjestel
mien tutkimista. Siinä määrin kuin kulttuuripiirit vaihtelevat 
maan eri osissa, siinä määrin ei ole mahdollista esittää 
yleispäteviä ratkaisuja.

Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta lähtökohta 
on tavattoman vaikea, sillä se törmää juuri niihin samoihin 
tekijöihin, jotka ovat kyseisen eriarvoisuuden alun perin 
luoneet (ks. luku II): taloudellisiin ja poliittisiin rakenteisiin 
sekä näitä myötäileviin aatteellisiin muotivirtauksiin.

Usein onkin epäilty sitä, millaiset ovat edellä esitetynkaltai- 
sen strategian toteuttamismahdollisuudet viittaamalla mm; 
siihen, että asukkaiden toivomukset törmäävät poliittisen 
koneiston byrokraattisiin rakenteisiin.

17
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»Tavallisesti näyttää käyvän niin, että poliittinen vai
kuttaminen epäonnistuu joko siksi, ettei painostusta 
saada syntymään, tai siksi että painostusta saadaan 
syntymään. Jos (.. .) hanke on kunnallinen, jälkimmäi
nen vaihtoehto voi edetä seuraavasti: kunnan työntekijä 
on ollut käynnistämässä projektia, joka onkin johtanut 
voimakkaisiin vaatimuksiin johtavia virkamiehiä ja 
luottamushenkilöitä kohtaan. Kansalaisten yhteistyö ja 
osallistuminen hallintoon ovat ylittäneet ne rajat, jotka 
kunnan isät katsovat sopiviksi oman vallankäyttönsä 
rajojen ja työrauhansa kannalta. Tyypillinen lopputulos 
on, että kunta lopettaa tukensa koko ( . . . )  hankkeelle ja 
työntekijä saa vähintään moitteet.»35

Ellei tästä tutkimuksesta muuta konkreettista hyötyä sitten 
olisikaan, on ainakin perusteltu väite siitä, että tällaiset pelot 
ovat aiheettomia. Modernin työläisyhdyskunnan keskeiset 
sosiaaliset rakenteet ovat omiaan eristämään asukkaita toisis
taan ja vaikeuttamaan ongelmien kollektiivista tulkintaa ja 
yhteistä toimintaa. Mauno Saaren alussa referoidun runon 
maalailema kuva lähiöstä tynnyrinä, jonka sisällä paineet 
kasvavat, on täysin perusteeton. Suur-Helsingin povella ei ole 
käärmeitä. Jos kunnalle joitakin ongelmia asukkaiden sopeu
tumisesta aiheutuu, on kyse asukkaiden ylemääräisestä hiljai
suudesta. Kuvaavaa tilanteelle on se, että on ylipäänsä tar
peen tehdä erityisiä tutkimuksia siitä, mikä ongelma oikeas
taan on asukkaiden elämäntapojen kannalta. Kunnallisilla 
suunnittelutoimistoilla olisi täysi työ sen selvittämisessä, mil
lainen elinolosuhteiden rikastaminen parhaiten vastaisi asuk
kaiden elämäntapoja.

18 Lähiö



L iite  1

Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat

Vuoden 1978 alussa -  jolloin elämäntapa tutkimus oli vielä 
muotia -  Pekka Sulkunen totesi Sosiologia-lehden pääkirjoi
tuksessa, että on »monia syitä otaksua (elämäntapatutkimuk- 
sen -  MK) ilmentävän todellista liikettä tutkimuksen kentäs
sä» (Sulkunen 1978, 1). Tärkeästä liikkeestä oli Sulkusen 
mukaan kysymys ennen muuta kolmesta syystä.

Ensinnä elämäntapatutkimuksessa pyrittiin tutkimaan ar
kielämää hahmottamalla siinä sosiaalisia rakennekokonai- 
suuksia. »Sen jälkeen kun abstraktin empirismin variaabelia- 
jattelu tyrehtyi omaan teoreettiseen ja käytännölliseen ohuu
teensa, elämäntapatutkijoiden pyrkimys kuvata tiettyjen yk
silöiden ja ryhmien elinolosuhteita ja toimintaa kokonaisuuk
sina tuntuu aidosti vaihtoehdolta» (ibid.). Toiseksi pyrittiin 
tutkimaan sosiaalista muutosta, erityisesti arkielämän sosiaa
listen rakennekokonaisuuksien muutosta. »'Suuren muuton’ 
maassa tämä tuskin on satunnainen tai vähäpätöinen pyrki
mys.» (ibid.). Ja kolmanneksi näkökulmaa leimasi ajatus 
siitä, miten elämäntapojen ja niiden muutoksen määräytymis
tä tutkittiin. Keskitettiin voimakkaasti huomiota elinolosuh
teisiin elämisen muita puolia määräävinä tekijöinä ja pyrittiin 
tätä kautta tutkimaan yhteiskunnallisten rakenteiden välitty
mistä elämäntapojen muutokseksi (ibid.).

Nämä teoreettiset pyrkimykset ovat yhä tärkeitä ja ajan
kohtaisia. Elämäntapavillitys ei olekaan kuollut siihen, että 
tavoitteet olisivat olleet huonoja vaan siihen, että niitä on 
ollut käytännössä hyvin vaikea toteuttaa. Edellä esitettyihin 
pyrkimyksiin liittyvät pulmat ovat teoreettiselta kannalta
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todella mittavia ja liki mahdottomaksi tilanne käy, kun nämä 
pulmat pitäisi ratkaista tavalla, joka olisi sovellettavissa 
konkreettisen aineiston keräämiseen ja analyysiin. Tässä liit
teessä ei pyritäkään asioiden laajaan teoreettiseen pohtimi
seen saati sitten yleisten teorioiden rakentamiseen. Tavoite on 
vaatimattomampi. Tarkoituksena on esitellä sitä ajatteluta
paa, jonka perustalta tässä tutkimuksessa aineistoja on kerät
ty ja eritelty. Teoreettista keskustelua esitellään vain siinä 
määrin kuin se on välttämätöntä tässä tutkimuksessa käyte
tyn viitekehyksen ja sen syntymisen ymmärtämiseksi.

1. Elämäntavan käsite ja Subjektiviteetin’ 
ongelma

Tutkimustyöni lähti liikkeelle Suomessa 1970-luvulla käydyn 
teoreettisen elämäntapakeskustelun perustalta: yritin sovel
taa tämän keskustelun peruslähtökohtia konkreettiseen tutki
mukseen. Tätä keskustelua hallitsi länsisaksalaisesta marxis
mista juurensa juontava ajattelutapa, jonka tunnetuin edusta
ja oli -  ja on -  Klaus Ottomeyer.

Ottomeyerin teoria 'kapitalistisesta sosialisaatiosysteemis- 
tä’ on yhä ajankohtainen yleisten teoreettisten perusteidensa 
osalta. On nimittäin olemassa erityinen Marx-tulkinta -  
Pekka Sulkunen nimittää tätä tulkintaa frankfurtilaiseksi 
(1981) — joka systemaattisella tavalla tuottaa sellaista ajatte
lutapaa, josta Ottomeyerin systeemi on yksi esimerkki. Ajat
telutapaa leimaa paitsi kriittinen tiedonintressi niin erityinen 
kritiikin käsite: käsitys siitä, että kapitalistiset yhteiskunta
suhteet 'repressoivat’ erilaisia asioita, mm. ihmisiä. Otto
meyerin tuotanto heijastaa tällaista kritiikin käsitettä ja 
tämän vuoksi se on yhä kiinnostava. Ottomeyerin teoreettista 
rakennelmaa käsitellään seuraavassa vain tältä osin. Tarkas
telun ideana on selvittää tällaisen ajattelutavan yleistä sovel
tuvuutta konkreettiseen sosiaalitutkimukseen.
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Teoksissaan Ottomeyer tutkii -  karkeasti yleistäen -  sitä, 
kuinka kapitalismin taloudelliset rakenteet ja suhteet välittyi
vät yksilöiden välisen interaktion kautta yksilöiden identitee- 
tinmuodostukseen. Hänen ajattelutapansa perustuu kahden 
rakennekokonaisuuden varaan: Ottomeyer tulkitsee sosiaa
lista todellisuutta erottamalla siinä kaksi 'subjektia’, kapita
lismin ja yksilön (t. yksilöt). Intressinä on tutkia sitä, kuinka 
kapitalismi vaikuttaa yksilöiden identiteetteihin. Keskeinen 
teoreettinen lähtökohta on käsitys siitä, että tällaisten vaiku
tusyhteyksien analysoimisessa tarvitaan teorioita yksilöiden 
välisestä vuorovaikutuksesta, interaktiosta. Kapitalismin ta
loudellisten suhteiden ymmärretään strukturoivan yksilöiden 
välistä vuorovaikutusta ja tätä kautta vaikuttavan yksilöiden 
identiteettien rakentumiseen (1974).

Ottomeyer esittää väitöskirjassaan (1974) sekä myöhem
mässä teoksessaan (1978) joitakin tältä perustalta kehitettyjä 
teoreettisia käsitteitä, jotka valottavat hänen ajattelutapansa 
empiiristä merkitystä kytkemällä sen arkikokemukseen.* Ot- 
tomeyerin kehittelemät käsitteet ovat kuitenkin niin yleisiä, 
että yksin niiden avulla on tuskin mahdollista tehdä konkreet
tista tutkimusta (Noro 1978, 150). Ottomeyer esittääkin, että 
hän on kehitellyt vasta »perustavia määreitä» ja että kon
kreettisessa tutkimuksessa täytyisi tutkia näiden määreiden 
»historiallisia modifikaatioita» (1979).

Tällainen käsitys teoreettisten käsitteiden ja konkreettisen 
sosiaalitutkimuksen välisestä suhteesta on altis arvostelulle. 
Jos tutkimus etenee niin että ensin kehitellään -  yleisen 
yhteiskuntateorian perustalta -  arkielämän 'perustavat mää
reet’ ja tämän jälkeen tutkitaan konkreettisesti havaittavaa 
arkielämää tarkoituksena löytää näiden määreiden toteutu- 
mismuodot, voidaan tutkimusta pitää metodologiselta kan
nalta tautologisena (ks. esim. Alanen 1980, 17-18). J.P. Roos 
on arvostellut Ottomeyerin yhdessä Guggenheimerin kanssa 
toimittamaa empiiristä tapaustutkimusta juuri tästä:

•'Näennäisen miellyttävyyden’ käsite on tästä hyvä esimerkki.
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»Ottomeyerin analyysi (konkreettisesta -  MK) tilan
teesta ei ole kovin kiintoisa ja hedelmällinen. Se on 
suorastaan lapsellisen kädestä pitävä ja toistava. ( . . . )  
Ehkä tämä johtuu siitä, että Ottomeyer yrittää niin 
tiukasti käyttää perhettä yksinomaan oman teoreetti
sen kehikkonsa illustraationa: kaiken tämän olen jo 
päätellyt, tässä todiste nyt on mikroskoopin alla».
(Roos 1980, 158)

Kyse ei ole vain metodologisesta pulmasta vaan siitä, mitä 
käytetyt teoreettiset käsitteet kuvaavat. Ottomeyerin kehitte
lemät käsitteet jäsentävät vain palkkatyöläisten arkielämän 
taloudellisia määreitä. Jos tarkoituksena on tutkia palkka
työläisten konkreettista arkielämää, tämä lähtökohta on pe
riaatteessa riittämätön, ja sovellettuna merkitsisi ekonomis- 
mia (Noro 1978, 150). Tällaisen lähestymistavan tuottaman 
empiirisen ongelman on Lothar Hack esittänyt seuraavasti:

»Es bleibt ein deutlicher ’Rest’, der sich zunächst 
(grob) bestimmen lässt als (systematische) Differenz 
zvvischen dem, was der Marsche Begriff der 'Charak- 
termaske’ meint, und den realen gesellschaftlichen 
Individuen in ihren grundlegenden sozialen Handlung- 
sorientierungen . . .»
(1977,52)

Konkreettisen tutkimuskäytännön kannalta jää siis ongel
maksi se, mitä tämä 'jäännös’ on. »On pakko ajatella pidem
mälle» (ibid.).

J.P. Roosin teoreettiset kehittelyt ovat tästä näkökulmasta 
tärkeitä. Roos on nimittäin esittänyt yksinkertaisen ja selkeän 
ratkaisun edellä esitettyyn ongelmaan, vieläpä sellaisen rat
kaisun, joka perustuu 'elämäntavan’ käsitteeseen ja joka 
tähtää nimenomaan konkreettista tutkimusta ohjaavan viite
kehyksen luomiseen. Ottomeyerin tapaan Roos lähtee kaksi
jakoisista lähtökohdista. Yhtäältä Roos selittää ja jäsentää
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kapitalismin taloudellisia suhteita koskevilla teorioilla niitä 
olosuhteita, joiden keskellä ihmiset joutuvat elämään sekä 
näiden olosuhteiden strukturoimia toiminnallisia malleja 
(esim. töihin -  kauppaan -  kotiin). Puhe 'arkielämästä’ 
viittaa Roosilla tähän. Toisaalta Roos selittää 'arkielämän' 
muotoutumista 'elämäntavaksi' toimivan yksilön subjektiivi
suuden perustalta. Tämä näkyy jo siinä, kuinka 'elämäntavas
ta' on Roosin mukaan kysymys vasta kun otetaan huomioon 
se, kuinka toimivan yksilön oma subjektiivisuus -  tai 'subjek
tiviteetti' -  jäsentää hänen arkielämäänsä enemmän tai 
vähemmän johdonmukaiseksi, joltakin kannalta merkityksel
liseksi kokonaisuudeksi. Olennaista tässä on näkemys siitä, 
että 'elämäntavan' erityinen luonne, sen holistinen, kokonais
valtainen luonne perustuu toimivan yksilön subjektiivisuuden 
jäsentävään vaikutukseen. (1979)

Roosin ajattelutavan voidaan tulkita ratkaisevan -  yleisellä 
tasolla -  kaikki kolme edellä esitettyä elämäntapanäkökul- 
maan liittyvää teoreettista pyrkimystä:

-  kysymyksen siitä, kuinka arkielämä jäsentyy sosiaa
liseksi rakennekokonaisuudeksi: elämäntavan erityinen 
luonne ja sisältö perustuu 'subjektiviteetin' jäsentävään 
ja merkityksiä antavaan vaikutukseen;
-  kysymyksen siitä, kuinka elämäntavan yhteiskunnal
lista muutosta on mahdollista selittää ja tulkita: voi
daan ajatella, että henkilöhistoriallisen sosiaalistumi
sen kuluessa syntyneen 'subjektiviteetin' ja uusien eli
nolosuhteiden välille syntyy jännitteitä, joita toimiva 
subjekti yrittää toiminnallaan ratkaista;
-  kysymyksen siitä, kuinka tällaiseen analyysiin on 
mahdollista kytkeä käsitys taloudellisten rakenteiden 
välittymisestä arkielämään: elinolosuhteiden vaikutuk
sia tutkitaan ja jäsennetään Ottomeyerin kehittelemien 
yleisten yhteiskuntateoreettisten käsitteiden näkökul
masta.
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Samalla kun 'subjektiviteetin’ käsite tuntuu ratkaisevan mo
nia vaikeita pulmia, sille perustuvaa ajattelutapaa voidaan 
arvostella vähintäänkin keskeneräisyydestä. Kysymys on sii
tä, mistä on kysymys kun on kysymys 'subjektiviteetistä'. On 
selvää, että 'subjektiviteetissä' on kysymys subjektiivisuudes
ta mutta tärkeätä on kysyä, mistä subjektiivisuudessa on 
kysymys. Tarvitaan näkökulmia ja käsitteitä 'subjektivitee
tin' sisällön ja vaikutuksen erittelyyn.

Ensimmäinen mahdollisuus jäsentää 'subjektiviteettia' liit
tyy teorioihin interaktiosta ja erityisesti siitä, kuinka yksilöt 
sosiaalistuvat interaktion välityksellä. Yksilöiden subjektiivi
suutta olisi mahdollista tulkita tajunnan 'sosiaaliseksi elemen
tiksi’. Tämä ei kuitenkaan ole riittävä vastaus siinä tapaukses
sa, että tarkoituksena on ratkoa edellä esitettyyn teoreettiseen 
rakenteeseen liittyviä kysymyksiä. Jos nimittäin samalla läh
detään siitä, että interaktio on 'välityssfääri', joka välittää 
kapitalismin taloudellisten rakenteiden vaikutuksia identi
teetteihin, on kysymys näennäisratkaisusta. 'Subjektiviteetin' 
sisällön ja vaikutusten erittelemiseksi tarvitaan nimittäin 
teorioita jostakin sellaisesta mitä voida johtaa taloudellisia 
rakenteita koskevista teorioista. Tarvitaan jonkinlaisia teo
rioita 'subjektiviteetin' omista, so. sisäisistä rakenteista ja 
säännönmukaisuuksista, siitä, missä subjektiivisuus heijas
ta taloudellisia rakenteita. Mitä on se, mihin kapitalismin 
tulkitaan interaktion kautta välittyvän?

Kysymykseen voidaan vastata viittaamalla sosiaalistumisen 
henkilöhistorialliseen ulottuvuuteen. Tämä on ymmärtääkse
ni Roosin ratkaisu. Yksilöiden 'subjektiviteetti' syntyy elä
mänkerrallisessa prosessissa, jonka kuluessa yksilölle vakiin
tuu ja kehittyy määrätty tapa hahmottaa ja tulkita asioita. 
Tältä perustalta yksilö kiinnittää arkensa erilaisiin toimintoi
hin erilaisia merkityksiä, jotka muodostavat näistä toimista 
subjektiivisesti mielekkään kokonaisuuden, elämäntavan, (ks. 
esim. Roos 1981)

Vaikka ratkaisu on selkeä ja yksinkertainen, sitä on syytä 
pitää teoreettiselta kannalta puutteellisena ja empiirisen tut
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kimuksen perustaksi riittämättömänä. On riittämätöntä sa
noa, että 'subjektiviteetin’ autonomisuus perustuu siihen, että 
subjektiivisuus muuttuu vitkaisemmin kuin arjen olosuhteet. 
On kai kysymys muustakin kuin eriaikaisuudesta. Perusaja
tushan on kaiketi se, että 'subjektiviteetissa’ on olemassa 
omia, aidosti sisäisiä ja olosuhteisiin redusoimattomia raken
teita ja että juuri nämä rakenteet tekevät 'subjektiviteetista' 
paitsi vitkaisesti niin myös jossain määrin 'omalakisesta 
muuttuvan tutkimuskohteen. Jotta vitkaisuutta, muutosta tai 
muita subjektiivisuuden empiirisiä ominaisuuksia olisi mah
dollista analysoida, on välttämätöntä täsmentää jokin teoreet
tinen näkökulma joka vastaa siihen, mistä rakenteista käsin 
näitä subjektiivisuuden empiirisiä piirteitä eritellään. Ellei 
tällaista näkökulmaa kehitellä — vieläpä siihen määrään, että 
aineiston jäsentäminen on sen avulla mahdollista -  tahtoo 
tutkimus jäädä luokittelevaksi deskriptioksi esim. siitä, miten 
ihmisten henkilöhistoriallinen subjektiivisuus on aikaa myö
ten muuttunut.

Sikäli kuin viime vuosien teoreettisessa keskustelussa on 
vastattu 'subjektiviteetin' sisäisiä rakenteita koskevaan ongel
maan, ratkaisu on liitetty tavalla tai toisella yksilöön, so. 
erilaisiin yksilöllisen havainnoinnin ja toiminnan takana piile
viin voimatekijöihin. Tällainen ratkaisu on johdonmukainen 
ja looginen, jos sitä tarkastelee edellä esitetyn teoreettisen 
struktuurin kannalta; so. jos lähtökohtana on kahden subjek
tin asetelma, jossa ollaan kiinnostuneita ennen muuta siitä, 
kuinka kapitalismi välittyy interaktion kautta yksilösubjek
tien tajuntaan. Jos tällaisessa asetelmassa eivät yksin kapita
lismin taloudellisia rakenteita koskevat teoriat riitä samalla 
kun interaktiota pidetään kapitalismin leimaamana 'välityss- 
fäärinä’, on luonnollista etsiä 'subjektiviteetin' sisäisiä raken
teita yksilösubjektin tajunnan sisäisestä rakenteesta. Käsit
teissä on ollut eroja. Osa on puhunut identiteetistä (esim. 
juuri Ottomeyer mt.), osa persoonallisuudesta (ks. esim. 
Eskola 1978), osa on analysoinut ihmisyksilön historiallista 
syntyä erityisillä kolmivaiheisilla menetelmillä (esim. Holz-
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kamp 1972) ja yrittänyt tältä perustalta tehdä konkreettista 
tutkimusta (esim. Alanen 1980). Perusajatus on kuitenkin 
ollut yhteinen siinä yleisessä mielessä, että niiden voimateki
jöiden, jotka subjektiivisuutta jäsentävät, ajatellaan liittyvän 
ensisijaisesti yksilön tajuntaan ja tietoisuuteen ('individuali- 
teettiin’, ks. esim. Falk 1979). Tältä teoreettiselta perustalta 
lähtevä konkreettinen sosiaalitutkimus edellyttäisi -  ollak
seen johdonmukaista -  tutkittavien ihmisten tajunnan (iden
titeetin, persoonallisuuden tms.) sisäisen rakenteen, sen sisäi
sen dynamiikan ja tämän tuottamien toiminnallisten taipu
musten erittelyä. Tämä on kyllä hyvin mahdollinen tutkimus- 
linja, mutta johtaisi kyllä »kiusallisen psykologisiin ongel- 
manasetteluihin». (Roos 1981)

Nyt ovat teoreettiset dilemman 'sarvet’ selvillä. Jos lähde
tään yksin kapitalismin taloudellisia rakenteita koskevista 
teorioista ja yritetään niiden perustalta selittää arkielämän 
empiirisiä piirteitä, kysymys on ekonomistisesta reduktionis- 
mista. Jos tämä ongelma yritetään voittaa jäsentämällä arjen 
sosiaalista käyttäytymistä 'subjektiviteetin' näkökulmasta, 
teoreettisen ajattelutavan kaksijakoinen perusrakenne johtaa 
sellaisiin selitysasetelmiin, jotka ovat alttiita psykologisesta 
reduktionismia koskeville syytöksille. Vaatimukset valtion ja 
joukkotiedotuksen ottamisesta huomioon (Noro 1979, 150) 
eivät ongelmaa ratkaise, sillä pulman ytimenä on kysymys 
siitä, mistä käsin 'sosiaalista' selitetään. Ongelmana on se, 
että teoreettinen suuntaus, joka tulkitsee sosiaalisen 'välitys- 
sfääriksi', eliminoi samalla mahdollisuuden sellaisiin selityk
siin, jotka ottavat huomioon sosiaalisen autonomisuuden; sen 
juuri sosiologialle ominaisen teoreettisen peruslähtökohdan, 
että samalla kun sosiaalinen heijastaa monia sen ulkopuolisia 
rakenteita ja vaikutuksia, se kuitenkin muodostaa autonomi
sen 'sfäärin' sikäli että sillä on myös aidosti omia, sisäisiä 
säännönmukaisuuksiaan, jotka juuri muodostavat sosiologial
le ominaisen tutkimuskohteen vailla vertaa. Jos lähdetään 
tällaisen sosiologiakonseption perustalta, voidaan edellisestä 
tarkastelusta vetää seuraava johtopäätös: siinä määrin kuin
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sosiaalinen redusoidaan ’välityssfääriksi\ siinä määrin päädy
tään tilanteeseen, jossa ei-reduktionistinen konkreettinen so
siaalitutkimus on mahdotonta. Tämä selittänee osaltaan sitä, 
miksi 70-luvun teoreettisesta keskustelusta on siinnyt niin 
vähän teoreettisesti strukturoitua konkreettista sosiaalitutki
musta.

Kriittisten päätelmien lisäksi edellisestä analyysistä voi 
vetää myös ei-negatiivisen johtopäätöksen. Koska perustavat 
ongelmat liittyvät siihen tapaan, jolla 'sosiaalisen’ sisältö ja 
autonomisuus tulkitaan sekä sen takana piilevään teoreetti
seen perusrakenteeseen, on järkevää etsiä vaihtoehtoisia teo
reettisia perusrakenteita, erityisesti sellaisia, jotka sisältävät 
teorioita sosiaalisen autonomisuudesta ja jotka samalla pohti
vat sitä kuinka taloudelliset rakenteet välittyvät sosiaaliseen 
käyttäytymiseen. Tällaisia teoreettisia rakenteita on mahdol
lista löytää sosiologian klassikoiden, erityisesti Emile Durk- 
heimin ja Max Weberin tuotannosta. Johtopäätös on siis se, 
että konkreettisen elämäntapatutkimuksen tekeminen edel
lyttää paluuta sosiologian klassisille juurille.

Tässä tutkimuksessa lähdetään Emile Durkheimin sosiolo
gisen tuotannon perustalta. Valinta johtuu siitä, että Durk- 
heim on kehitellyt kysymystä sosiaalisen autonomisuudesta ja 
taloudellisten rakenteiden vaikutuksesta tavalla, joka liittyy 
hänen tapaansa hahmottaa arjessa sosiaalisia rakennekoko- 
naisuuksia. Seuraavissa osissa tulkitaan Emile Durkheimin 
sosiologisia teorioita 1970-luvun elämäntapakeskustelun nä
kökulmasta. Tulkinnan tarkoituksena ei ole yleisen yhteiskun
tateorian rakentaminen vaan viitekehyksen rakentaminen 
konkreettisen tutkimuksen perustaksi.

Aluksi käsitellään kysymystä 'sosiaalisesta’ ja sen raken
teesta kapitalismissa (osa 2), tämän jälkeen kysymystä yhteis
kunnallisen välittymisestä sosiaaliseen (osa 3) ja lopuksi tällä 
tavoin muodostettuun viitekehykseen rajataan se elämänta
van käsite, jota tässä tutkimuksessa on konkreettisen aineis
ton jäsentämisessä ja analyysissä sovellettu (osa 4).



2. Kapitalismi ja sosiaalisen rakenne

On tärkeätä huomata, että viime vuosien aikana Suomessa 
käytyä arkielämää koskevaa teoreettista keskustelua on hal
linnut eräs aivan tietty käsitys kapitalismille ominaisesta 
sosiaalisesta. Sosiaalinen on tematisoitu interaktioksi. Esi
merkiksi Klaus Ottomeyer lähtee siitä, että sosiaalisen ydin 
koostuu interaktiosta, jossa tietoiset ja tavoitteiset yksilöt 
toimivat intentionaalisesti vuorovaikutussuhteissa toisiinsa 
(mt., 10-12). Siinä määrin kuin sosiaalisessa erotetaan yliyk- 
silöllisiä, yhteiskunnallisia käyttäytymismääreitä, nämä mää
reet liittyvät joko kapitalismille ominaisiin taloudellisiin suh
teisiin (»taloudellisiin muotomääreisiin») taikka sitten ne 
eivät ole tärkeitä: vaikka ihmisten välinen interaktio on »aina 
. . .  normien välittämää» niin »yksin näillä normeilla on tuskin 
selitysarvoa» (mt., 15). Pyrkimys tematisoida kapitalismille 
ominainen sosiaalinen intentionaalisten yksilöiden väliseksi ja 
samalla talouden strukturoimaksi interaktioksi on liittynyt 
teoriaan siitä, että kapitalismi (tai yleisemmin: tavaratalous) 
on merkinnyt yksilön persoonallisuuden tai individualiteetin 
syntyä (esim. Falk 1980). Myös Durkheimin käsitys sosiaali
sesta on joko tematisoitu interaktioksi (ks. Noro 1978) taikka 
sitten se on selitetty esiklassisen valtiofilosofian jäänteeksi 
(Falk 1978).

Tämä tutkimus perustuu käsitykselle siitä, että käsitys 
interaktiosta kapitalismille ominaisena sosiaalisena että eri
tyisesti siltä perustalta nousevat klassikkotulkinnat ovat ato
mistisuudessaan vakavasti virheellisiä ja harhaanjohtavia. 
Tätä käsitystä perustellaan seuraavassa Durkheimin tuotan
toon tukeutumalla.

Durkheimin tuotannossa voi erottaa yhden kokoavan tee
man joka kohoaa ylitse muiden ja jäsentää lähes koko tuotan
toa: ongelman siitä, kuinka yhteiskunnan sosiaalinen järjestys 
säilyy ja kehittyy yhteiskunnallisessa muutoksessa (ks. Lukes 
1973, 195 — 199). Pääteoksessaan 'Yhteiskunnallinen työnja
ko’ (1893, 1964) Durkheim liitti tämän kysymyksen kapitalis
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min syntyyn, 'sodankäyntiin tehtaissa’, 'luokkien väliseen 
taisteluun’ ja 'työn ja pääoman väliseen ristiriitaan’ (1964, 
353-396). Nämä konkreettiset ongelmat Durkheim muotoili 
kysymykseksi, kuinka on mahdollista, että yhteiskunnan so
siaalinen järjestys säilyy ja kehittyy tilanteessa, jossa talou
dellisiin etuihin perustuva taistelu näyttää johtavan siihen, 
että yhteisöt hajoavat erillisiksi, omia etujaan ajaviksi yksi
löiksi (mt., 37—38).

Durkheimin vastaus perustuu tunnetusti siihen, että erote
taan kaksi erilaista solidaarisuuden lajia: mekaaninen ja 
orgaaninen solidaarisuus. Näiden käsitteiden on usein tulkit
tu tarkoittavan erityisiä yhteiskunnallisia muodostumia, jotka 
seuraavat toisiaan historiassa siten, että uudenaikaistumisen 
myötä kehittyy orgaanisesti solidaarinen yhteiskunta, joka 
perustuu yksilöiden väliselle vuorovaikutukselle. Durkheimin 
käsitteet ovatkin vahvasti evolutionistisia, mutta tällainen 
tulkinta on riittämätön. Oleellista Durkheimin käsityksessä 
sosiaalisen solidaarisuuden muodostumisesta on se, että me
kaaninen ja orgaaninen solidaarisuus ovat yhtäaikaisia, pääl
lekkäisiä tasoja sosiaalisessa.

»These two societies really make up only one. They are 
two aspects of one and the same reality but none the 
less they must be distinguished.» (Durkheim 1964,129)

'Kahden sosiaalisen’ erottaminen perustuu teoriaan siitä, että 
eri solidaarisuuslajien taustalla piilee erilaisia sosiaalisia ra
kenteita. Mekaaninen solidaarisuus perustuu 'kollektiiviseen 
tajuntaan’ eli modernimmin yhteiseen kulttuuriseen perin
töön. Kaikki tietyn yhteisön jäsenet ovat kasvatuksen kautta 
sisäistäneet samat ajatusmuodot (uskomukset, tunteet jne.) ja 
noudattavat niitä joko velvollisuuden tunnosta tai sanktioiden 
uhalla. Mekaanista tällainen solidaarisuus on, koska se on 
itsestäänselvää: kalat eivät huomaa vettä (mt., 70-111).

Orgaaninen solidaarisuus sen sijaan perustuu erilaiselle 
rakenteelle: työnjaollisten asemien järjestelmälle, asemien,
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»joita määrätyt suhteet yhdistävät» (mt., 129; ks. myös 
111-133). Tämä voidaan tulkita niin, että orgaaninen soli
daarisuus perustuu erikoistuneille työnjaollisille asemille ja 
niitä yhdistäville taloudellisille vaihtosuhteille. Näiden perus
talle rakentuu sellaisia interaktiosuhteita, joissa yksilöt oppi
vat suhtautumaan toisiinsa orgaanisella tavalla solidaarisesti. 
Erottavia piirteitä mekaaniseen solidaarisuuteen nähden on 
ainakin kaksi. Ensimmäinen ero on siinä, että orgaanisen 
solidaarisuuden perustana oleva sosiaalinen rakenne on toi
nen: se koostuu arvojärjestelmien ulkopuolella ja niistä riip
pumatta kehittyvistä työnjaollisista asemista ja taloudellisista 
vaihtosuhteista. Toiseksi: tälle perustalle rakentuva solidaari
suus ei ole itsestäänselvää vaan nimenomaisesti edellyttää 
omia yksilöllisiä tarpeitaan tiedostavien yksilöiden vapaaeh
toisia päätöksiä ja tavoitteista toimintaa. Toistuvien ja mo
lemminpuolisesti hyödyllisten taloudellisten vaihtosuhteiden 
ja näihin perustuvan interaktion varaan rakentuu keskinäinen 
moraali (tyypillisesti sopimusmoraali), joka tekee taloudelli
sesta toiminnasta ennustettavaa.

Tulkinta, jonka mukaan mekaaninen ja orgaaninen solidaa
risuus ovat päällekkäisiä sosiaalisen tasoja, ei ole ristiriidassa 
alussa mainitun historiateoreettisen Durkheim-tulkinnan 
kanssa vaan täydentää sitä. Työnjaon historiallisen kehityk
sen myötä kollektiivisen tajunnan ’alle’ kasvaa taloudelliseen 
vaihtoon perustuva solidaarisuuden laji ja tätä kautta uuden
aikaistaminen johtaa sellaisen, laadullisesti uudenlaisen ra- 
kennekokonaisuuden syntymiseen, jossa 'kaksi yhteiskuntaa 
muodostaa vain yhden’.

Tärkeintä tässä teoriassa sosiaalisen kahdesta tasosta on se, 
että teoria johtaa kokonaan viime vuosien elämäntapakeskus- 
telusta poikkeavaan käsitykseen siitä, kuinka talouden ja 
sosiaalisen keskinäisiä suhteita (välittymistä) on mahdollista 
tutkia ja ymmärtää.



3. Ns. välityksen ongelma ja sosiaalinen

Viime vuosien marxilaissävyisessä teoreettisessa keskustelus
sa ns. välityksen ongelma -  kysymys siitä, kuinka taloudelli
set suhteet määräävät 'sosiaalista’ -  on ymmärretty osaksi 
sellaista laajempaa teoreettista kokonaisuutta, jossa selvite
tään kapitalismin ja yksilön välisiä suhteita. On keskitytty 
erittelemään sitä, kuinka kapitalismi repressoi yksilöitä inter
aktion välityksellä. Itse asiassa koko uudempi marxilainen 
sosialisaatioteoria voidaan perustellusti määritellä tämän 
kriittisen perusintressin ja siltä perustalta nousevan repres
sion käsitteen mukaan (ks. Blom 1980). Sosiaalinen on tema- 
tisoitu interaktioksi nimenomaan siksi, että interaktiota on 
tarvittu kapitalismin ja yksilön väliin, välittämään edellisen 
vaikutusta jälkimmäiseen. (Ottomeyer 1974, 7 -9). Tällaisen 
lähtökohdan järkevyys voidaan kuitenkin asettaa kyseenalai
seksi, koska juuri se luo alussa kuvatun teoreettisen dilem
man, jonka perustalta konkreettinen sosiaalitutkimus ei ole 
mahdollista.

Konkreettisen sosiaalitutkimuksen kannalta on järkevää 
pyrkiä paitsi sosiaalisen toisenlaiseen tulkitsemiseen niin 
myös ns. Välityksen ongelman’ toisenlaiseen hahmottami
seen. Jos sosiaalinen tulkitaan edellä esitetyllä tavalla kaksi
tasoiseksi, voidaan sanoa, että välityksen ongelma liittyy 
sosiaaliseen tasoihin ja niiden välisiin suhteisiin. Ongelmana 
on se, kuinka työnjaollisten asemien muutokset (so. kapitalis
min taloudelliset rakenteet) välittyvät interaktion kautta 
yhteiskunnan kollektiivisen tajunnan (modernimmin: kulttuu
rin) muutokseksi. Se mihin taloudellisten suhteiden ymmär
retään välittyvän on siis tässä toinen kuin esim. Ottomeyeril- 
lä: yksilön tajunnan leimautumisen sijasta tutkitaan yhteis
kunnan kollektiivisen tajunnan leimautumista ja kulttuurista 
muutosta.

Tällä tavalla ymmärretty Välityksen’ ongelma on hyvin 
perustavalla sijalla Emile Durkheimin tuotannossa. Itse asias
sa tämän ajattelutavan perustalta voidaan tulkita se, kuinka
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Durkheim vastaa väitöskirjansa perustavaan ongelmaan, ky
symykseen sosiaalisen järjestyksen säilymisestä kapitalismin 
produsoimassa yhteiskunnallisessa muutoksessa. Durkheimin 
ratkaisun ydin ja sielu on nimittäin siinä, kuinka hän ymmär
tää sosiaalisen elämän muodostuvan toisaalta kollektiivisen 
tajunnan ja toisaalta työnjaon (ja taloudellisten vaihtosuhtei
den) yhteisvaikutuksen tuloksena, tavalla, jossa taloudellisis
sa suhteissa tapahtuvat muutokset aiheuttavat muutoksia 
kollektiivisessa tajunnassa.*

Durkheimin teoria on tulkintani mukaan kolmivaiheinen. 
Lähtökohtana on tilanne, jossa taloudellisten vaihtosuhteiden 
'päällä’ vaikuttaa kollektiivinen tajunta ja yksilöt kokevat 
olevansa velvoitettuja toimimaan kollektiivisen tajunnan mu
kaisesti samalla kun he kuitenkin ajavat omia taloudellisia 
etujaan. Kun taloudellisessa tilanteessa tai rakenteessa tapah
tuu muutos niin että uusi taloudellinen tilanne ei käy yksiin 
'vanhan’ kollektiivisen tajunnan kanssa, syntyy ristiriitatilan
ne, jossa kollektiiviseen tajuntaan kohdistuu muutospaineita 
uusien taloudellisten etujen perustalta ('bombardment of 
interests’, Parsons 1949). Vanha kollektiivinen tajunta on 
kuitenkin sikäli velvoittava, että se pitää yhteiskuntaa koossa 
ja tekee sen jäsenten käyttäytymisestä tajuttavaa ja ennustet
tavaa niin että sosiaalinen elämä ei hajoa pelkäksi taloudelli
seksi sodankäynniksi. Kollektiivinen tajunta ei kuitenkaan voi 
estää uusien taloudellisten etujen mukaista käyttäytymistä, ja 
tämä merkitsee, että yhteiskunnassa alkaa kulttuurisen mur
roksen kausi.

Muutoksen toinen vaihe on se, kun uudella tavalla järjesty
neen taloudellisen vaihdon päälle alkaa kasvaa uuteen tilan
teeseen sopivia ja sen perustalta syntyneitä moraaliviädöksiä

*On syytä korostaa, että Durkheimin teoreettinen esitys on tältä osin hyvin 
vaikeatajuinen ja jopa sekava. Kun tässä ensisijaisesti ei pyritä aatehisto
rialliseen tutkimukseen, esitetään seuraavassa se tulkinta, jonka perustalta 
tämä tutkimus nousee -  so. ilman, että pyritään seikkaperäiseen aatehisto
rialliseen dokumentaatioon ja pohdintaan, joka välttämättä olisi sangen 
pitkä.
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(uusi sopimusmoraali). Näin tapahtuu kuitenkin vain sillä 
edellytyksellä, että uusi taloudellinen tilanne luo edellytykset 
oikeudenmukaiselle ja tasa-arvoiselle vaihdolle. Tämä tar
koittaa, että vaihdon kummankin osapuolen pitää tulkita uusi 
tilanne molemminpuolisesti edulliseksi ja vaihto ekvivalentik
si. Tämä edellyttää, että vaihdon subjektit ovat vaihdon 
'ulkoisten’ ehtojen osalta tasa-arvoisia, so. kumpikaan ei ole 
pakkotilanteessa, vaan vaihto tapahtuu vapaaehtoisen harkin
nan pohjalta.

Muutoksen kolmas vaihe on se, jossa nämä uudet, uuteen 
tilanteeseen perustuvat moraalisäädökset alkavat vähitellen 
muodostua uudensisältöiseksi kollektiiviseksi tajunnaksi, it
sestäänselvyydeksi, jota noudatetaan paitsi taloudellisten etu
jen vuoksi niin myös velvollisuudentunnosta. Syntyy uudes
taan lähtötilanne, jossa taloudellisten vaihtosuhteiden päällä 
vaikuttaa käyttäytymistä säätelevä kollektiivinen tajunta 
niin, että etuihin perustuva ja moraalinen käyttäytyminen 
ovat yhdensuuntaisia -  tai eivät ainakaan ole ristiriidassa 
keskenään. (Durkheim 1893/1964)

Tärkeintä tässä on mielestäni tapa hahmottaa asioita. Nä
kemys on se, että on olemassa erityinen yhteiskunnan sosiaa
lista elämää säätelevä kollektiivinen tajunta, joka uusintaa 
itseään taloudellisessa tilanteessa tapahtuvien muutosten jäl
keen. Tämä kollektiivinen tajunta on etujen ohjaaman sosiaa
lisen käyttäytymisen kautta kiinni taloudellisissa vaihtosuh
teissa ja taloudellisen kehityksen myötä transformoituu uutta 
tilannetta vastaavaksi. Tätä ajattelutapaa selvitetään seuraa- 
vassa lyhyesti.

Kollektiivisen tajunnan suhde interaktioon on kaksisuuntai
nen. Toisaalta kollektiivinen tajunta lyö -  joko sisäistymisen 
tai viime kädessä sanktioiden kautta -  lukkoon yksilöiden 
välisen interaktion muodot. Tässä mielessä kollektiivinen 
tajunta on yksilöiden ulkopuolinen, pakottava voima. Toisaal
ta kollektiivista tajuntaa jatkuvasti myös syntyy yksilöiden 
välisissä interaktiosuhteissa tehdyistä yhteisistä tilannetulkin- 
noista. Kyse on siis tavallaan kehästä, jossa kollektiivinen

is
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tajunta jäsentää sitä interaktiota, josta se syntyy. Kehän 
rakenteellinen perusta -  ydin, jota ilman sitä ei ole mahdol
lista jäsentää ja analysoida -  löytyy itse itseään uusintavista 
kollektiivisista ajatusmuodoista. Tällä tavalla voidaan tulkita 
Durkheimin teesi siitä, että »sosiaalinen on realiteetti sui 
generis». Kollektiivinen tajunta on koska se on. Tämä on 
lähtökohta. Tehtävänä on tutkia sen sisältöä, vaikutuksia ja 
näissä tapahtuvia muutoksia.

Muutosten tutkimisessa on lähdettävä siitä, että kehä ei 
seiso tyhjän päällä. Se seisoo työnjaon ja taloudellisten 
vaihtosuhteiden muodostaman perustan varassa. Se interak
tio, jossa kollektiivinen tajunta uusintaa itseään, on -  kollek
tiivisen tajunnan taholta tapahtuvan määräytymisen lisäksi -  
työnjaon ja taloudellisten suhteiden (etujen) määräämää. 
Tätä kautta »sosiaalinen realiteettina sui generis» on lujasti 
kiinni kapitalismin taloudellisissa rakenteissa ja taloudessa 
tapahtuvissa muutoksissa. Ajattelutavan perusrakenne voi
daan tiivistää kuvion 1 osoittamalla tavalla.

Kuvio 1. Interaktion yhteiskunnalliset määreet

19 Lähiö
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Oli tämä tulkinta sitten kuinka autenttinen tai epäautentti
nen tahansa, joka tapauksessa on kysymys aivan erityisestä 
tavasta ymmärtää ja jäsentää empiirisesti havaittavaa inter
aktiota. Interaktio rakentuu kollektiivisen tajunnan muodos
tamien (kulttuuristen) rakenteiden ja talouden rakenteiden 
'väliin’ niin, että interaktion empiirisesti havaittava rakenne 
ja kehitys perustuu taloudellisten ja kulttuuristen rakenteiden 
väliseen dynamiikkaan.

Tulkinnan autenttisuutta tukee se, että sen perustalta on 
mahdollista ymmärtää sitä, kuinka Durkheim on Suicide- 
teoksessa (1897/1951) tutkinut ja selittänyt yksilöiden so
siaalista käyttäytymistä. Tulkinnan konkreettista merkitystä 
taas korostaa se, että tätä ajattelutapaa voidaan -  itsemurha- 
teoksen osoittamalla tavalla -  soveltaa myös elämäntapojen 
muutoksen tutkimisessa.

4. Elämäntapojen muutos ja pahoinvointi

Yksilöiden sosiaalista käyttäytymistä Durkheim on tutkinut 
ennen muuta teoksessa 'Suicide'. Itsemurhia Durkheim tutki 
sen vuoksi, että hän piti niitä hyvinvoinnin äärimmäisinä 
vastakohtina. Teoksessa on siis kysymys siitä, kuinka yksilöi
den hyvin-ja pahoinvointi määräytyy sosiaalisesti.

Selitys perustuu kahteen käsitteeseen, 'integraatioon' ja 
'regulaatioon', jotka kummatkin mittaavat yksilön sosiaalis
tumista (1897, 223; 1951, 209; ks. myös Lukes 1973, Pope 
1976). Durkheim esitti, että jos jompi kumpi on korkea 
jossakin yhteisössä, yhteisön itsemurhafrekvenssi on korkea.

Teoksen tulkitsijat eivät ole kuitenkaan päässeet yksimieli
syyteen siitä, mitä regulaation ja integraation käsitteet tar
koittavat eivätkä siitä, missä mielessä ne tarkoittavat eri 
asioita.* Edellä esitetty tulkinta siitä, kuinka Durkheim
*Ks. esim. Parsons 1949, 327-328; Nisbet 1966,94; Coser 1971, 134-135; 
Wallwork 1972, 48-53; Giddens 1971, 84-85; Lukes 1973; Pope 1976, 
30-57.
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ymmärsi sosiaalisen solidaarisuuden kaksilajiseksi, tarjoaa 
tälle erottelulle kuitenkin yksinkertaisen ja selkeän selityk
sen.

'Regulaatio’ tarkoittaa sitä, että kollektiivinen tajunta sää
telee yksilöiden elämää; integraatio’ viittaa siihen, että yksi
lön toiminta niveltyy taloudellisten vaihtosuhteiden kautta 
toisten yksilöiden toimintaan. Koska yksilöt ovat samalla 
kertaa sekä samanlaisia (sosiaalistuttuaan kollektiiviseen ta
juntaan) että erilaisia (toimiessaan jossakin työnjaoksessa 
asemassa), yksilöt ovat sosiaalisessa elämässään sekä kollek
tiivisen tajunnan regulatiivisen vaikutuksen alaisia että integ
roituneita vaihtosuhteisiin. Jos jompi kumpi näistä yhtäaikai
sista ja päällekkäisistä kytkennöistä häiriintyy vakavasti jos
sakin yhteisössä, yhteisön itsemurhafrekvenssi kasvaa.

Lukes on tulkinnut Durkheimin selityksen niin, että Durk- 
heim esitti »sosiaalipsykologisen teorian yksilön psyykkisen 
terveyden ehdoista» (1973, 215). Tämä on sikäli harhaanjoh
tavaa, että Durkheimin teoria on yhteisötasoinen, sen ytime
nä ovat yksilöiden elämän taloudelliset ja kulttuuriset ehdot 
ja ajatus siitä, että näiden välillä täytyy vallita tasapaino, 
jotta yksilöt voisivat kokea voivansa hyvin (vrt. Allardt 1968).

Modernisti tulkiten on kysymys yhteisökohtaisesta elämän
tapaa ja sen rakennetta koskevasta teoriasta.

As they (the average members of some Society - MK) 
are so placed in conditions of similar existence, in so far 
as they are subject to the same physical and social 
environment, there is necessarily a manner of living, 
and consequently a way of being happy which is 
common to them.
(1964,248)

Jokainen yhteisö muodostaa erityisen rakennekokonaisuuden, 
jossa elämäntapa määräytyy sekä yhteisölle ominaisesta kol
lektiivisesta tajunnasta että yhteisön taloudellisista kytken
nöistä, vaihtosuhteista. Jos jompi kumpi näistä yhteiselämän
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rakenteellisista peruselementeistä yhteiskunnallisen kehityk
sen murrosvaiheissa heikkenee, elämäntavan sisäinen tasapai
no rikkoutuu ja yhteisön sisäinen pahoinvointi kasvaa. Tällä 
tavalla tulkittuna kysymyksessä ei itse asiassa ole teoria vaan 
viitekehys, joka jäsentää elämää kokonaisuudeksi, elämänta
vaksi, elämisen rakenteellisista edellytyksistä käsin.

Olennaista Durkheimin itsemurhateoksessa on tämän tutki
muksen kannalta se, että tämä kokonaisuus (elämäntapa) 
yhdistää sekä yksilöä että yhteiskunnan rakenteita koskevia 
teorioita tavalla, joka selittää yksilöllistä pahoinvointia. 
Durkheim katsoo, että tasapainoja stabiilisuus elämän raken
teellisten sosiaalisten edellytysten välillä on välttämätön, 
jotta yksilö (modernisti: identiteetti) voisi säilyä vakaana. 
Tällaisessa yhteydessä Lukesin em. tulkinta on mielestäni 
osuva. Jos taloudellinen murros asettaa kollektiivisen tajun
nan mukaiset käyttäytymistavat kyseenalaisiksi, syntyy risti
riitoja elämisen taloudellisten ja kulttuuristen ehtojen välille. 
Jos nämä ristiriidat kasvavat kovin suuriksi, yksilöillä on 
vaikeuksia tulkita elämäänsä johdonmukaiseksi ja sisäisesti 
mielekkääksi kokonaisuudeksi, pahoinvointi kasvaa ja osa 
yksilöistä -  heikoin osa -  reagoi epätoivoisesti riistämällä 
hengen itseltään. Pahoinvointi liittyy siis elämäntavan talou
dellisten ja kulttuuristen määreiden väliseen ristiriitaan ja 
siihen kuinka tämä ristiriita vaikuttaa yksilöiden identiteet
teihin.

Jos taloudellisten suhteiden vaikutuksia kuvataan 'taloudel
lisen muotomääreen’ käsitteellä*, ja jos kollektiivisen tajun
nan sijasta puhutaan kulttuurisista arvo- ja merkitysjärjestel
mistä voidaan tämä yleinen viitekehys tiivistää kuvion 2 
osoittamalla tavalla.

Kuvion selkiyttämiseksi on syytä lyhyesti eksplikoida siinä

* Ajatus tämän nimityksen järkevyydestä perustuu siihen, että esim. työn ja 
perhe-elämän eroaminen (ks. Daun 1980) on olennaisesti palkkatyösuhtee- 
seen liittyvä elämäntavan 'muotomääre’: taloudellinen suhde (palkkatyö- 
suhde) luo elämäntavalle muodon sitä kautta, että se erottaa työn ja 
perhe-elämän toisistaan.
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käytettyjen käsitteiden merkityksiä. 'Elämäntapa’ on empiiri
nen käsite, joka viittaa siihen, että arkielämän erilaiset 
toiminnot ovat enemmän tai vähemmän vakiintuneita ja 
samanlaisina toistuvia. 'Kulttuuriset arvo- ja merkitysjärjes
telmät’ tarkoittavat sellaisia kollektiivisen tajunnan element
tejä, joilla on jatkuvuutta sukupolvien ylitse. 'Taloudelliset 
muotomääreet’ viittaavat taloudellisten suhteiden (palkka
työ- ja muiden vaihtosuhteiden) arkea muotoa vaan vaikutuk
seen. Empiirisesti havaittavaa elämäntapaa siis jäsennetään 
sekä kulttuurin että talouden näkökulmasta: koska elämänta
pa tulkitaan arjen kulttuuristen ja taloudellisten määreiden 
leikkauspinnaksi, elämäntavan kautta kulttuuriset ja talou
delliset rakenteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

Kuvio 2. Elämäntapa ja sen 
yhteiskunnalliset määreet

kulttuuriset 
arvo- ja merkitys 

järjestelmät

elämäntapa

taloudelliset
muotomääreet

Durkheim ei itse liitä toiminnallista dimensiota omaan 
dynaamiseen käsitykseensä yksilöllisen pahoinvoinnin yhteis
kunnallisesta määräytymisestä. Hänen tuotantonsa perustal
ta tämä on kuitenkin helppo tehdä hyvin yksinkertaisella ja 
jopa triviaalilla tavalla: yksilöiden ja ryhmien toiminnallisia 
tavoitteita (pyrkimyksiä elämäntapojen muuttamiseen) on 
mahdollista selittää ja ymmärtää heidän elämäntapojensa 
taloudellisten ja kulttuuristen määreiden välisten ristiriitojen
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näkökulmasta. Perusajatuksena on se, että »säilymisen vais
to» on »ihmissydämen perustavin vaisto» (Durkheim) ja että 
tämän vuoksi toimintaa on mahdollista ymmärtää selviämis
strategiana, jossa elämäntapojen muutoksen myötä syntyviä 
ongelmia pyritään ratkomaan sisäistettyjen kulttuuristen ar
vo-orientaatioiden mukaisesti.

Tässä tutkimuksessa on konkreettisen aineiston keräämises
sä ja jäsentämisessä sovellettu edellä esitettyjä tulkintoja 
sosiaalisesta, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen välittymisestä 
sekä elämäntavasta ja tämän sisäisten ristiriitojen yhteydestä 
inhimilliseen pahoinvointiin ja toimintaan.



L iit e  2

Tutkimuksen menetelmät ja aineistot

1. Syvähaastattelusta sosiologisessa 
tutkimuksessa

Hirsijärven ja Hurmeen kirjoittamassa metodisessa oppaassa 
Teemahaastattelu’ (1980) ei lainkaan käsitellä sitä pulmaa, 
joka nousi keskeisesti esille tämän tutkimuksen haastatteluja 
suoritettaessa ja joka osoittautui tärkeäksi, jopa perustavaksi 
ongelmaksi sekä aineistojen keräämisessä että niiden tulkin
nassa ja analysoimisessa: haastateltavien itsestään ja elämäs
tään kertomat tiedot muuttuivat olennaisella tavalla pitkäai
kaisten haastattelujen kuluessa. Ne kuvat, joita haastatelta
vat itsestään haastattelijalle välittivät, olivat haastattelun eri 
vaiheissa merkittävällä tavalla erilaisia, jopa niin, että jälki
käteen tarkasteltuna haastattelun ensimmäisestä puoliskosta 
voisi kirjoittaa aivan toisenlaisen raportin kuin sen jälkimmäi
sestä puoliskosta. Kuvat eivät useinkaan ole suoranaisesti 
ristiriitaisia, pikemminkin on niin, että haastattelun alussa 
muodostunut kuva syveni ja tuli rikkaammaksi haastattelun 
kuluessa. Tältä perustalta on tätä tutkimusta suoritettaessa 
puhuttu ’syvähaastattelemisesta\

Käsite viittaa siihen, että kyseessä on jollakin tavalla eri
koislaatuinen haastattelumenetelmä sikäli, että se tarjoaa 
syvällisempiä tietoja kuin tavalliset, ns. strukturoidut haastat
telut. Tällaisia, vapaamuotoiseen vuorovaikutukseen ja taval
lista syvempiin sosiaalisiin kontakteihin perustuvia tekniikoi
ta on pitkään ja perinteisesti käytetty psyyken tutkimuksessa 
ja hoidossa. Tällöin on selvää, että se, mihin halutaan paneu
tua, so. se, mistä halutaan 'syvällistä’ tietoa liittyy 'haastatel
tavan’ (tai potilaan) psyykeen. Koska sosiologisessa tutkimuk
sessa on kuitenkin kyseenalaista pyrkiä psyyken syväluotauk-
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seen, on syytä kysyä, mitä on se, mihin sosiologi syvähaastat
telun kuluessa syventyy, mitä on se, mistä hän haluaa tavallis
ta syvempää tietoa?

Suorittamissani haastatteluissa voi -  jälkikäteen ja teoreet
tisesti tarkastellen -  erottaa kolme peräkkäistä vaihetta. 
Ensimmäinen vaihe liittyy tilanteeseen, jossa haastattelija 
saapuu haastateltavan kotiin. Vaiheen sisältönä ja ilmapiirinä 
on molemminpuolinen tunnustelu ja epäily (vrt. Korpiset: 
’mikäs on homman nimi?’). Tässä vaiheessa puhutaan etäisis
tä asioista (asuinympäristöstä, työstä ja tulevaisuudensuunni
telmista) ja etäisesti ('täysin pommiin tää on menny’ ja 
'omakotitaloon sitä täältä lähetään’). Siinä määrin kuin haas
tattelussa syntyy keskinäisen luottamuksen ja yhteisymmär
ryksen ilmapiiri, siinä määrin siirrytään kontaktin pidentyes
sä haastattelun toiseen vaiheeseen, jota leimaa avoimuus ja 
vilpittömyys. Kyse on usein jopa siitä, että haastateltava 
alkaa tilittää omaa elämäänsä ja siinä vaikuttavia ongelmia 
('kertoko toi ukko siitä masennuksesta?’). Jos haastattelun 
ensimmäisessä vaiheessa vastaukset olivat 'mitä kuuluu?’ 
'kiitos hyvää’ -tyyppisiä ja kokonaiskuva oli vastaavasti se, 
että elämä sujuu suhteellisen mukavasti, niin tässä toisessa 
vaiheessa tämä kuva usein tuntuu kokonaan murtuvan: syn
tyy vaikutelma siitä, että elämä 'todellisuudessa' onkin täyn
nä erilaisia vaikeuksia ja pulmia (esim. 'viina on mulle 
ongelma, emmä siitä mihinkään pääse’). Tässä vaiheessa 
haastattelijan ja kysymysten merkitys laskee: kyse on tilan
teesta, jossa haastateltava puhuu ja kertoo ja haastattelija on 
paikalla kuuntelemassa niin kuin kuka tahansa ihminen joka 
haluaa ymmärtää toista. Haastattelut eivät ole kuitenkaan 
kertaakaan päättyneet tähän vaiheeseen, vaan ne ovat -  
automaattisesti, haastateltavien itsensä johdolla -  aina johta
neet haastattelun sellaiseen vaiheeseen, jossa haastateltava 
alkaa selittää ja jäsentää sitä, kuinka hän/he selviävät ongel
mista huolimatta ja niiden keskellä. Tässä vaiheessa haasta
teltavan kerronnan teemana on siis selvittää sitä, kuinka hän 
kuitenkin hallitsee elämäänsä ja mihin hän sitä pyrkii ohjaa
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maan.* Nämä selitykset tasoittavat haastattelun ensimmäi
sen ja toisen vaiheen välisiä ristiriitoja: paljastuu, että ensim
mäinen vaihe on yhtä tosi kuin toinenkin, että ensimmäisen 
vaiheen tarjoamien tietojen (julkisivujen) piirteitä ja sisältöä 
on mahdollista selittää toisen vaiheen tuottamien tietojen 
(ongelmien) ja niiden ratkaisutapojen perustalta (vrt. Korpi
set: 'kyllä tässä menee ihan hyvin, kuiteski. . .  Ku vaan saatas 
se autiotila’).

Syvähaastattelujen kolmivaiheinen rakenne on ratkaiseval
la tavalla ohjannut tätä tutkimusta. Se on ohjannut paitsi 
haastattelumenetelmiä niin myös analyysia ja jopa raportoin
nin rakennetta. Kukin osakulttuurikohtainen analyysi (luvut 
IV -V I) alkaa elämäntavan julkisivujen esittelyllä, ja jatkuu 
tämän jälkeen julkisivujen takana piilevien ongelmien eritte
lyllä (ongelmat jäsennetään teoreettisten lähtökohtien mukai
sesti, ks. liite 1) päättyäkseen lopulta siihen, että esitetään, 
kuinka elämäntavan aluksi esitetty julkisivu muotoutuu on
gelmien hallitsemisen perustalta. Tämä on myös se empiiri
nen perusta, jolta seuraavassa pohditaan sitä, mihin tämän 
tutkimuksen kuluessa oikeastaan on syvennytty. Menetelmän 
muodikkuuteen verrattuna on itse asiassa ihmeellistä, kuinka 
vähän tätä kysymystä on sosiologisessa kirjallisuudessa käsi
telty. Yhtenäisimmän ja teoreettisesti pisimmälle viedyn 
tulkinnan tarjoaa J.P. Roosin tulkinta (1978) Breslovv-Rubinin 
(1979) syvähaastattelujen avulla saavuttamista tuloksista.

Roos tulkitsee Breslovv-Rubinin tekemät havainnot aineis
tojen muuntumisesta haastattelujen kestäessä siten, että ih
miset arkitietoisuudessaan luulevat olevansa 'onnellisempia’ 
kuin mitä he tosiasiassa ovat. Ihmiset ovat rakentaneet 
itselleen 'onnellisuusmuurin' suojelemaan heitä heidän elä
mänsä tosiasiallista ankeutta vastaan. Ajatus on siis se, että 
tämä onnellisuusmuuri on se, mihin haastattelija haastattelun

*On sikäli harhaanjohtavaa puhua Vaiheista’ ettei välttämättä ole kysymys 
yhtenäisistä jaksoista. Pikemminkin on niin, että aina jonkin ongelman 
paljastumisen yhteydessä siihen lisätään se, kuinka se on opittu hallitse
maan.
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ensimmäisessä vaiheessa törmää ja jonka lävitse hän haastat
telun kuluessa etenee. (1978) Omien kokemusteni valossa 
tämä tulkinta on paitsi teoreettisesti hämärä niin empiiriseltä 
kannalta harhaanjohtava.

Teoreettinen hämäryys liittyy kysymykseen siitä, mitä on
nellisuusmuuri oikeastaan suojelee ja miltä. Roosin pohdin
noissa ei tehdä systemaattista eroa sen suhteen, onko kysy
myksessä esittäminen suhteessa itseen vaiko suhteessa toisiin. 
Kysymys on siis siitä, suojeleeko onnellisuusmuuri yksilöä 
hänen oman elämänsä ankeudelta vai suojeleeko se yksilön 
elämää toisten tungettelevilta katseilta. Tuntuu siltä, että 
nämä kummatkin merkitykset sisältyvät Roosin tapaan käyt
tää onnellisuusmuurin käsitettä. Erottelujen tekeminen ja 
niiden pohtiminen on kuitenkin perustavan tärkeää sekä 
tällaisten haastattelujen suorittamisen että niiden jäsentämi
sen kannalta.

Hyvän lähtökohdan onnellisuusmuurikäsitteen selventämi
selle tarjoaa Erving Goffmanin teos 'Itsen esittäminen arki
elämässä’ (1959). Goffmanille sosiaalinen elämä on teatteria, 
jossa pelataan roolipelejä. Kaikessa sosiaalisessa käyttäytymi
sessä voidaan tehdä jako kahteen: etualaan ja taka-alaan. 
Käsitteistä ensimmäinen tarkoittaa roolikäyttäytymisen julki
sivua (esim. sitä, kuinka kotona käyttäydytään kun vieras 
tulee käymään) siinä missä jälkimmäinen -  tältä osin Goff- 
man on kyllä hiukan hämärä -  tarkoittaa sitä, kuinka yksilö 
oman roolikäyttäytymisensä 'todella’ (so. rooliensa takana) 
kokee (esim. sitä, mitä vieraille ei sanota mutta mikä kuiten
kin sanotaan puolisolle heti vieraiden lähdettyä). Onnellisuus
muuri -käsitteen sosiaalinen merkitys on helppo määritellä 
suhteessa näihin Goffmanin käsitteisiin: onnellisuusmuuri on 
etualan ja taka-alan välinen raja-aita, joka suojelee yksilön 
omaa, yksityistä elämää toisten yksilöiden katseilta, so. julki
suudelta. Tältä kannalta onnellisuusmuurissa on siis kysymys 
yksityiselämän sosiaalisesta puolustamisesta.

Ajatus onnellisuusmuurista sosiaalisena defenssinä on koko
naan eri asia kuin ajatus siitä, että onnellisuusmuuri suojaisi
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yksilöä tämän omalta elämältä. Tällaisten asioiden parissa on 
psykologia perinteisesti askarrellut. Lienee tavallista ajatella, 
että yksilöillä on taipumusta torjua liian raskaat ja vaikeat 
asiat 'piilotajuntaansa’, josta käsin ne kuitenkin saattavat 
(psyyken sisäisen dynamiikan välityksellä) tuottaa erilaisia 
psyykkisiä ongelmia ja oireita. Tässä psyykkisessä merkityk
sessä onnellisuusmuurin käsite on hyvin lähellä esim. 'ylimi- 
nän’ (Freud) käsitettä ja yleisesti ottaen psyyken sisäisiä 
defenssejä. Psykologisissa ja psykiatrisissa hoitokontakteissa 
pyritään juuri näiden lävitse ja tarkoituksena on se, että 
psyyke vapautetaan sitä rampauttavista sisäisistä ristiriidois
ta. Juuri tällaisissa hoitokontakteissa parantuminen tapahtuu 
haastateltavan eli potilaan oivalluksenkaltaisten toteamusten 
kautta (’ahaa, onko minun elämäni /o llu t/ todella näin 
kauheata’, vrt. Breslow-Rubin).

Roosin tendenssi tulkinta onnellisuusmuuri myös tässä mer
kityksessä on käsitykseni mukaan liittynyt edellä mainittuun 
(liite 1) ideologiakriittiseen intressiin, pyrkimykseen osoittaa, 
kuinka kapitalismi interaktion kautta repressoi yksilöitä. 
Tällaiseen asetelmaan sopii hyvin onnellisuusmuurin käsite 
psyyken sisäisten defenssien merkityksessä, koska sen avulla 
voidaan eritellä sitä, kuinka ihmiset eivät kuitenkaan ole 
'todella’ onnellisia (ks. esim. Roos 1980).

Tässä tutkimuksessa on onnellisuusmuurin käsitettä kuiten
kin käytetty vain ensinmainitussa merkityksessä, so. viittaa
maan yksityiselämän sosiaalisiin defensseihin. Tämä rajautu
minen perustuu siihen käsitykseen, että on teoreettiselta 
kannalta hyvin kyseenalaista, jos sosiologi alkaa askarrella 
yksilöiden psyyken sisäisten patoutumien ja ristiriitojen paris
sa. Tällainen pyrkimys olisi myös -  sosiologisessa tutkimuk
sessa -  metodisesti täysin mahdotonta ja -  tutkittavien 
kannalta — eettisesti vastuutonta. Tässä tutkimuksessa on 
lähdetty siitä yksinkertaisesta periaatteesta, että pitkäaikais
ten haastattelukontaktien kautta on mahdollista päästä kuu
lemaan -  haastateltavien itsensä ohjauksella -  miten haasta
teltava itse sosiaalisen käyttäytymisensä kokee.
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Miksi sitten tällainen syvähaastatteleminen olisi järkevää 
sosiologisessa tutkimuksessa? Tähän voi vastata kahdelta 
kannalta, sekä tutkimuskohteen että kohteen teoreettisen 
jäsentämisen näkökulmasta.

Syvähaastatteleminen on erityisen perusteltua jos eri haas- 
tattelumuotoja tarkastellaan tutkimuskohteiden kannalta. 
Syvähaastattelussa yksilö saa puhua niistä asioista, jotka ovat 
hänelle itselleen tärkeimpiä -  ja vieläpä niin etäisesti tai 
läheisesti kuin hän itse haluaa tai jaksaa. Jos haastateltava ei 
halua tai jaksa puhua, kyse on tutkijan ongelmasta. Jos hän 
taas haluaa puhua ja tilittää elämäänsä, tämä päätös aina 
perustuu haastattelukontaktille, sille, että haastateltavalle 
itselleen on syntynyt sellainen kuva, että hän voi puhua ja 
siitä, että puhuminen saattaa jopa auttaa.

Toisaalta menetelmää voi perustella teoreettiselta kannalta. 
Mitä yksityistyneemmäksi ihmisten elämä käy, sitä tärkeäm
pää on se, ettei sosiaalitutkimus jää pelkästään julkista 
koskevien tietojen varaan. Julkista koskevat tiedot ovat kyllä 
täysin välttämättömiä, mutta eivät riittäviä, eivät ainakaan 
siinä tapauksessa, että halutaan -  kuten tässä -  tutkia 
perhekeskeisesti elävällä asuinalueella mahdollisesti vaikut
tavia inhimillisiä ongelmia.

Joku voisi epäillä sosiologin mahdollisuutta jäsentää ja 
analysoida yksityiselämää koskevia aineistoja. Onkin niin, 
että psyykellä ja sen sisäisellä dynamiikalla on tärkeä merki
tys sille, kuinka yksilöiden yksityiselämä jäsentyy. Tältä 
kannalta on selvää, että kun hankitaan tietoja yksityiselämäs
tä, ollaan raja-alueella. Psyyken vaikutukset eivät kuitenkaan 
merkitse sitä, etteikö tätä raja-aluetta (yksityistä kokemus
maailmaa) voisi lähestyä myös sosiaaliselta kannalta, rooli- 
käyttäytymisen ja siinä mahdollisesti vaikuttavien ristiriito
jen ja sosiaalisen dynamiikan näkökulmasta. Kumpikaan 
näkökulma -  psyykkinen tai sosiaalinen -  ei sinällään ole 
riittävä, mutta kumpikin on yhtä oikeutettu (ks. kuvio 3).

Kuviosta on se hyöty, että sen avulla voi havainnollisesti 
täsmentää kohteena olevan raja-alueen kytkentöjä eri suun-
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Kuvio 3. Syvähaastattelun kohde sosiologian ja psykologian raja-alueena

tiin. Sosiologian kannalta on täysin järkevää tutkia ja analy
soida julkisen roolikäyttäytymisen ja yksityisen kokemus
maailman välisiä kytkentöjä. Itse asiassa kyse on tällöin siitä, 
että empiirisen tutkimuksen kohteeksi rajataan sosiaalistu- 
misprosessi, sillä sosiaalistumisesta tällaisessa, roolikäyttäy
tymisen ja yksityisen kokemisen välisessä dynamiikassa juuri 
on kysymys. Yksilön sosiaalinen käyttäytyminen vaikuttaa 
kokemusten kautta (nuoli 1) siihen, kuinka yksilö käyttäytyy 
(nuoli 2). Yksilön kokemusmaailma ja sitä jäsentävät raken
teet (esim. identiteetti) kasvavat ja muotoutuvat tällaisessa 
prosessissa. Tämä on käsitykseni mukaan lähes triviaalisti 
selvää. Tässä yhteydessä asioiden toistamisessa on kuitenkin 
se itu, että tältä yleiseltä teoreettiselta perustalta on helppo 
perustella nimenomaan syvähaastattelua sosiologisen tutki
muksen menetelmänä. Syvähaastattelu on sosiologisessa tut
kimuksessa järkevä menetelmä täsmälleen silloin kun sen 
avulla päästään empiirisesti käsiksi siihen, kuinka sosiaalistu
minen ja uudelleensosiaalistuminen käytännössä tapahtuu. 
Syvähaastattelun suosiminen merkitsee siis yksinkertaista 
yritystä laajentaa sosiologian metodista arsenaalia paremmin
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vastaamaan sen itsestäänselvästi hyväksyttyjä teoreettisia 
lähtökohtia.

Erikoisen tärkeää syvähaastattelu on sellaisessa tutkimuk
sessa, jossa kohteena on kulttuurinen murros, so. uudelleenso- 
siaalistumisprosessi. On yksinkertaista ja selvää ajatella, että 
kulttuurisen muutoksen välttämättömyys (vrt. liite 1) ilme
nee yksilön elämässä sitä kautta, että hän joutuu -  syystä tai 
toisesta -  muuntamaan roolikäyttäytymistään (esim. tilan
teessa, jossa siirtyy maatilalta tehtaaseen). Tällaista prosessia 
tutkittaessa on kiinnostavaa kysyä, kuinka yksilö kokee rooli- 
käyttäytymisessään tapahtuvat muutokset ja miten hän itse 
pyrkii omaa käyttäytymistään ohjaamaan.

Tällaisten kysymysten tutkiminen ei edellytä sitä, että 
samalla tutkittaisiin piilotajunnan ja yksilön psyyken sisäisen 
dynamiikan vaikutuksia yksilön kokemusmaailmaan. Tämä 
on täysin mahdollista ja järkevääkin — jos siihen on sivistystä 
ja ammattitaitoa -  mutta välttämätöntä se ei ole. Voidaan 
lähteä siitä, että rajaudutaan tutkimaan 'tavallisia ihmisiä’, 
so. sellaisia, joiden piilotajunnan kytkennät heidän yksityi
seen kokemusmaailmaansa (nuolet 3 ja 4) eivät ole siinä 
määrin vääristäviä, että ne tekisivät sosiaalisesta näkökul
masta nousevan tutkimustyön mielettömäksi. Täytyy siis 
yksinkertaisesti edellyttää, että haastateltavat 'elävät tässä 
maailmassa’. Tämä ei edes tarkoita sitä, että lievistä neuroot
tisista häiriöistä kärsivät yksilöt olisivat poissuljettuja, päin
vastoin, juuri heidän poikkeuksellinen psyykkinen herkkyy
tensä turvaa rikkaan aineiston heidän elämänsä sosiaalisen 
dynamiikan tutkimuksessa.

2. Tutkimusetiikka ja yleistäminen

Syvähaastattelun edellä esitetty perusajatus voidaan asettaa 
kyseenalaiseksi eettisin perustein. Mikä oikeus tutkijalla on 
tunkeutua ihmisten yksityiselämään jos kerran ihmiset itse
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kokevat tarvetta sen suojelemiseen? Tähän vakavaan kysy
mykseen on syytä antaa yksikäsitteinen ja selkeä vastaus: 
tutkijalla ei ole minkäänlaista oikeutta tunkeutua ihmisten 
suojamuurien lävitse. Tämä eettinen periaate ei kuitenkaan 
merkitse sitä, että syvähaastattelun edellä esitetty perusaja
tus joutuisi kyseenalaiseksi.

Syvähaastattelussa -  niin kuin se tässä on esitetty -  ei ole 
kysymys tunkeutumisesta. Kysymys on siitä, että suurella 
osalla ihmisiä tuntuu olevan todellinen tarve puhua omista 
asioistaan, tarve pohtia ja tilittää omaa elämäänsä. Edelleen 
ihmisistä on ollut hyvin tärkeätä -  jopa kummallista -  että 
heitä jaksetaan kuunnella ja että heidän kokemuksiaan pide
tään tärkeinä ja arvokkaina. Tutkimusmenetelmän eettinen 
oikeutus perustuu tutkimuskäytäntöön, jossa haastattelija ei 
ole ulkopuolinen ekspertti, joka pyrkii tirkistelemään vaan 
sosiaalitieteellisen koulutuksen saanut ihminen, joka viitsii ja 
jaksaa pysähtyä kuuntelemaan.

Tällainen tutkimuskäytäntö ei perustu yksin tutkijan hyviin 
aikomuksiin taikka korkeaan moraaliin. Jos sosiologinen syvä- 
haastattelu lainkaan onnistuu niin se onnistuu juuri em. 
tutkimuskäytännön mukaisesti. Tästä pitää huolta ihmisten 
itsesuojelu. Ihmiset alkavat puhua vain siinä tapauksessa, 
että heille haastattelun kuluessa syntyy sellainen tunne, että 
toinen haluaa ja pystyy ymmärtämään. Väkisin tai keinote
koisesti ei pääse mihinkään. Syvähaastattelu on niin läheinen 
tilanne, ettei siinä voi näytellä; jos tätä vähänkin yrittää, 
kuolee tilanne hyvin helposti, koska samalla keskinäinen 
luottamus katoaa. Ihmisten suojamuurien lävitse ei siis juuri
kaan pääse tunkeutumalla, niiden lävitse päästetään ja vain 
siinä tapauksessa, että ihmiset itse arvioivat, että he saattavat 
näin tehdä.

Tästä huolimatta voi syvähaastatteluun perustuvassa tutki
mustyössä joutua vaikeisiin ja ristiriitaisiin tilanteisiin, jotka 
pakottavat kysymään menetelmän eettistä oikeutusta. Nämä 
ristiriidat juontavat juurensa tutkimuksen julkisen luonteen 
ja siinä käsiteltävien asioiden yksityisyyden välisistä jännit
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teistä. Ongelma on yksinkertaisesti siinä, kuinka on mahdol
lista, että tutkija voi julkistaa toisten yksityiselämästä saa
mansa tiedot.

Tutkijan ja haastateltavan yhteistyö perustuu luonnollisesti 
siihen, että haastateltavalle tehdään tutkimuksen alussa ja 
lopussa täysin selväksi se, mihin ja miten tietoja aiotaan 
käyttää. Lupa ei kuitenkaan vielä riitä jo yksin siitä syystä, 
että virallisesta alusta haastattelu kasvaa -  onnistuessaan -  
kahden ihmisen väliseksi keskusteluksi, jossa unohtuu helpos
ti niin tutkimus kuin magnetofonikin. Tällaisessa tilanteessa 
tutkimuskäytäntö ei paljoakaan eroa erilaisten Ammatti- 
kuuntelijoiden’ työstä. Erona on vain se keskeinen seikka, että 
siinä missä ammattiauttajaa sitoo vaitiolovelvollisuus, tutkija 
on sitoutunut käyttämään haastatteluissa hankkimiansa tieto
ja julkisessa tutkimusraportissa.

Erityisen hankalaksi yksityisyyden ja julkistamisen välinen 
ristiriita muodostuu sellaisessa tilanteessa, jossa puolisot ker
tovat toisistaan sellaisia tietoja, jotka he itse ovat omassa 
haastattelussaan halunneet salata (esim. vaimo kertoo mie
hensä juomisesta). Tällaisessa tilanteessa tutkija ei luonnolli
sestikaan voi eikä saa pettää haastateltavan luottamusta ja 
paljastaa tietoja. Toisaalta tilanne on hankala sen vuoksi, että 
myös nämä kalaiset’ tiedot vaikuttavat siihen kokonaisku
vaan, joka haastatteluiden kuluessa perheestä muodostuu.

Haastatteluiden jälkeen tutkija on siis helposti jonkin ver
ran hankalassa asemassa. Toisaalta hän on sitoutunut suojele
maan haastateltavien yksityiselämää mutta toisaalta haasta
teltavat ovat häntä auttaneet nimenomaan siinä tarkoitukses
sa, että tiedoilla edistetään tutkimusta. Tutkija on siis taval
laan sitoutunut haastateltaviin kahdella tavalla: sekä suojele
maan että julkistamaan.

Ristiriidan ratkaisu perustuu siihen erityiseen tarkoituk
seen, jossa tietoja on kerätty. Ammattiauttaja on kiinnostunut 
siitä yksittäisestä tapauksesta, jonka parissa hän työskente
lee. Tutkija sensijaan on kiinnostunut ennen muuta niistä 
yleisistä sosiaalisista säännönmukaisuuksista, joiden perustal-

19
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ta ihmisten elämäntapa sekä siinä mahdollisesti vaikuttavat 
sisäiset jännitteet ovat syntyneet. Yksittäisten tapausten tun
nistettavissa olevat piirteet eivät ole tutkimuksen tulosten ja 
raportoinnin kannalta tärkeitä; tärkeitä ovat teoriat niistä 
'välittymiseen’ ja akkulturaatioon liittyvistä yleisistä sosiaali
sista säännönmukaisuuksista, joita peräkkäiset, samantyyppi
sissä perheissä suoritetut syvähaastattelut ovat synnyttäneet. 
Ratkaisu on siis siinä, että aineistoa raportoidessa suojataan 
yksittäiset tapaukset tunnistamista vastaan samalla kun tut
kimuksesta julkaistaan se yleinen teoreettinen rakenne joka 
haastatteluiden tuloksena on syntynyt, (vrt. Glaser-Strauss 
1967)

Aineistoa käytetään tämän teoreettisen rakenteen peruste
lemisessa ja illustroinnissa. Tällöin sitä muunnetaan tunnis
tettavissa olevien yksityiskohtien osalta (nimet, ajat, paikat, 
kodin kalustus yms.).

Ratkaisua voi arvostella kysymällä, eikö se merkitse sitä, 
että tutkimuksesta tulee täydellistä fiktiota. Onhan kyse 
menettelystä, jossa tutkija muuntaa sitä aineistoaan, jolla hän 
perustelee johtopäätöksiään. Tähän voi vastata sanomalla, 
että aineistoa muunnetaan johtopäätösten kannalta epäolen
naisten yksityiskohtien osalta. Tarkoituksena ei ole luoda 
teoriaa ajoista, paikoista tai nimistä. Julkaistavan aineiston 
ehdottoman autenttisuuden sijasta onkin tärkeämpää kantaa 
huolta yleistämiseen liittyvistä pulmista.

Syvähaastatteluaineistojen perustalta tapahtuvaan yleistä
miseen liittyy nimittäin eräs perustava ongelma: menetelmä 
on niin raskas ja aikaaviepä, etteivät otokset -  kohtuullisten 
aikojen puitteissa -  voi millään kasvaa siihen määrään, että 
tilastollisin perustein tapahtuva yleistäminen olisi mahdollis
ta. Tällaisessa tilanteessa on ainakin kaksi vaihtoehtoista 
ratkaisua. Toinen on se, että pyritään otoksen koon kasvatta
miseen haastattelujen syvällisyyden kustannuksella; toinen on 
se, että tyydytään suppeaan otokseen ja arvioidaan, että 
haastattelujen syvällisyys korvaa niiden niukkuudesta aiheu
tuvia pulmia. Tässä tutkimuksessa on lähdetty siitä, että on

20 Lähiö
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parempi suorittaa vähän kunnollisia haastatteluja kuin paljon 
huonoja.

Vaikka tällainen lähtökohta tuntuu perustellulta, se johtaa 
kuitenkin vaikeaan yleistämistä koskevaan pulmaan: miten 
on mahdollista rakentaa oletuksia yleisistä säännönmukai
suuksista tilanteessa, jossa aineistot ovat suhteellisen suppei
ta. Olen vastannut tähän kysymykseen kahdella toisiaan 
täydentävällä tavalla. Ensinnä on pyritty siihen, että aineistot 
olisivat suppeudestaan huolimatta mahdollisimman luotetta
via, mahdollisimman edustavia ja mahdollisimman vähän 
harhaisia (osa 3). Toiseksi tutkimukseen on luotu sellainen 
komparatiivinen tutkimusasetelma, joka on teorian generoi
misen kannalta mahdollisimman järkevä (osa 4).

3. Yleistäminen ja aineistojen luotettavuus

Aineistojen luotettavuuden turvaaminen edellyttää ainakin 
kahta asiaa: ensinnä sitä, että otos on edustava ja toiseksi sitä, 
että otokseen osuneista yksiköistä kootut tiedot eivät ole 
harhaisia. Käsittelen seuraavassa kumpaakin näistä ehdoista 
tässä järjestyksessä.

Otoksen edustavuuden varmistamiseksi sen poimimisessa 
käytettiin erityistä zoomausmenetelmää, joka tähtäsi siihen, 
että syvähaastateltaviksi valittava otos olisi mahdollisimman 
osuva.
-  Aluksi valittiin asumalähiö, joka oli valtakunnallisen asun
to- ja elinkeinotutkimuksen (AET) pienaluekohtaisten tieto
jen valossa riittävän edustava;
-  Tämän jälkeen suoritettiin pienimuotoinen haastattelu (ja 
siihen liittyen osallistuvaa havainnointia) alueen asukkaiden 
hyvinvoinnista (N = 116);
-  Haastattelun ja osallistuvan havainnoinnin tuottamien tie
tojen perustalta valittiin yksi haastatteluun osuneista kortte
leista. Sen elämää seurattiin kolmen vuoden ajan toisaalta
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osallistuvasta havainnoiden sekä toisaalta pitämällä yhteyttä 
korttelissa asuvien perheiden kanssa (korttelissa asukkaita 
kaikkiaan 138);
-  Korttelia koskevan analyysin perustalta sen asukkaista 
poimittiin syvähaastateltavat perheet komparatiivisen tutki
musasetelman edellyttämällä tavalla (ks. osa 4). Perheotosta 
kasvatettiin ns. lumipallomenetelmällä (Bertoux 1978), so. 
kerimällä pitkin kunkin perheen sosiaalisia verkostoja, kun
nes katsottiin, että uusissa haastatteluissa toistuu siinä mää
rin samoja teemoja, ettei haastattelujen jatkaminen ole teo
rian muodostamisen kannalta enää välttämätöntä. Haastatte
lut suoritettiin kahden kesken (N = 28, kontaktitunteja n. 
150, näistä nauhalla 102).

Primääriaineistojen lisäksi tutkimuksessa käytettiin seuraa- 
via sekundääriaineistoja:
-  kotiseutupäivien yhteydessä suoritettua kyselyä asukkai
den viihtyvyydestä ja sen perusteista (N = 64, kysymykset 
avovastauksisia; vastaajia kaikista ikäryhmistä),
-  asuinalueen huoltoyhtiön isännöitsijän arkistoja; yhdys
kuntatyöntekijöiden arkistoja; Hgin yliopiston kirjaston mik- 
rofilmikokoelmia sekä omia lehtileikkeitä,
-  lopulta yhteistyössä poliisin kanssa ja lain sallimissa puit
teissa hankittiin joukko poliisikuulustelupöytäkirjoja sekä 
taulukko satunnaisesti valitun kahden viikon kuluessa alueel
la ilmenneestä rikollisuudesta.

Otoksen poimiminen zoomaustekniikalla kyllä vähentää 
todennäköisyyttä sille, että aineisto olisi vakavasti harhaista 
otoksen pienuudesta johtuen, mutta tämä ei kuitenkaan vielä 
sinällään merkitse sitä, että aineistot olisivat luotettavia ja 
tiedot paikkansapitäviä. Joku voi esim. ihmetellä käytettyä 
haastattelumenetelmää, sen korostetun intersubjektiivista 
luonnetta, jossa tutkijan persoonallisuuden vaikutus on huo
mattava. Voidaan kysyä, missä määrin tällainen tutkimus 
tuottaa Objektiivista’ tietoa, missä määrin tutkimus on tois
tettavissa, missä määrin kyse on vain yhden henkilön mielipi
teistä?
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Äke Daunin vastaus tällaisiin epäilyihin on mielestäni 
viisas.

»Socialantropologiska samhällsstudier har stundom kri- 
tiserats, därför att olika forskare i vissa fall presenterat 
helt olika bilder av ett och samma samhälle. Man har 
menat att detta om nägot visar hur subjektiva beskriv- 
ningarna är inom de vetenskaper, som inte använder 
statistisk metod och standardiserade metoder för da- 
tainsamling. Resultaten är inte reproducerbara har det 
sagts, de kan inte upprepas i en kontrollundersökning. 
Tili dessa vetenskaper hör ocksä etnologin. Den här 
kritiken är värd att kommentera. Orsaken tili att 
sädana skillnader kan uppstä mellan monografier av ett 
och samma samhälle är helt visst att söka i en subjektia 
tolkning av verkligheten. Förklaringen är att olika 
forskare utifrän olika teoretiska eller andra utgängs- 
punkter studerat ett och samma samhälle. Men orsaken 
tili att olika kvantitativt arbetande forskare kan komma 
tili liknande resultat är i grunden densamma, nämligen 
att man använder sig av samma subjektivt valda teori 
och subjektivt valda variabler. Även antropologer kan 
oberoende av varandra nä liknande resultat, förutsatt 
att de arbetar med likartad teoretisk och empirisk 
orientering. Bäde kvantitativt och kvalitativt arbetande 
forskare skapar bilder, som är sammansatta av subjek
tivt hopbragta element. Ingen samhällstudie torde kun- 
na reproduceras tili fullo, men vad man kan säga är att 
standardiserade metoder ökar chanserna tili överens- 
stämmelser. Man bör emellertid ha klart för sig att 
detta bara är ett mätt pä graden av reproducerbarhet, 
inte pä graden av objektivitet. Det är den subjektiva 
tolkningen som reproduceras.» (Daun 1974, 21)

Ei siis ole kovin järkevää kysyä, missä määrin 'objektiivinen’
tutkimus on jossakin tämän käsitteen absoluuttisessa merki
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tyksessä. Järkevää on kysyä, missä määrin luotettavia tietoja 
se tuottaa tutkimuksen tavoitteiden ja tarkoitusperien kannal
ta.

Tietojen validisuuden tekee ongelmalliseksi ensinnä se, että 
haastattelutilanne on intersubjektiivinen. On toisaalta niin, 
että kaikki haastattelu on interaktiota, mutta syvähaastatte
lussa haastattelija ja haastateltavan välinen yhteys on -  tai 
sen ainakin pitäisi olla -  tavallista syvempi. Intersubjektiivi- 
suus voi tuottaa ainakin kahdenlaista harhaa. Tutkijan kan
nalta haastatteleminen edellyttää empatiaa, eläytymistä, 
myötäelämistä — aitoa ymmärtämistä. Ymmärtäminen mer
kitsee ja edellyttää sitä, että Vaihtaa perspektiiviä’ haastatel
tavan kanssa, mikä johtaa helposti siihen, että projisoi omia 
kokemuksiaan ja elämyksiään haastateltavaan. On korostet
tava, ettei haastateltavan asemaan eläytyminen kuitenkaan 
välttämättä merkitse sitä, että haastattelijan persoonallisuus 
ohjaa tuloksia. Päinvastoin: mitä paremmin ja syvällisemmin 
haastattelija pystyy eläytymään haastateltavan kertomaan, 
sitä luotettavammin aineisto tästä kertoo.

Joka tapauksessa haastattelija voi -  ainakin yrittää -  
arvioida omaa projektiotaan. Tilanne on vaikeampi toiselta 
kannalta tarkasteltuna: haastattelijan persoonallisuus on osa 
haastateltavan sosiaalista todellisuutta haastattelutilanteessa 
ja tämä saattaa hyvinkin vaikuttaa siihen, mitä ja miten 
haastateltava kertoo elämästään (ks. esim. Phillips 1972). 
Voidaan siis kysyä, kumpaa aineistot heijastavat ja missä 
määrin -  haastateltavan vaiko haastattelijan tietoisuutta?

Bertoux’n neuvo siitä, että haastattelijan on oltava mahdol
lisimman vähän aktiivinen, on tässä yhteydessä viisas (1978). 
Kokemusteni mukaan haastattelijan vaikutuksen määrän nä
kee helposti siinä, kuinka paljon haastateltavat puhuvat ja 
millaisia asioita he kertovat. Mitä ymmärtäväisemmän käsi
tyksen haastateltavat ovat haastattelijasta saaneet, sitä avoi
memmin he uskaltavat puhua niistä asioista, jotka he itse 
kokevat itselleen tärkeiksi. Johtopäätös voi vaikuttaa latteu
delta: mitä paremmin haastattelija ymmärtää haastateltavaa,
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sitä vähemmän hän omalla persoonallisuudellaan vaikuttaa 
haastateltavan puheeseen. Jos haastattelija ei ymmärrä, haas
tateltava ei uskalla tai viitsi puhua ja haastattelu ei onnistu. 
Tämä johtopäätös kuitenkin asettaa ankaria vaatimuksia 
haastattelijalle.

Validiteetin kannalta toinen tärkeä ongelma liittyy siihen, 
että syvähaastatteluaineistoon perustuvassa tutkimuksessa 
päästään käsiksi etupäässä vain sellaisiin asioihin, joista 
haastateltava itse pystyy kertomaan. Kun haastateltavalla 
tuskin on täydellisiä tietoja tai täydellistä ymmärrystä oman 
elämänsä jäsentymisestä, voidaan tutkimusta syyttää siitä, 
että se on haastateltavan 'väärän’ tietoisuuden armoilla.

Näin synkkä tilanne ei kuitenkaan ole. Validiteetin osalta 
syvähaastatteluaineisto ei poikkea muista haastatteluaineis
toista -  ainakaan huonompaan suuntaan. Myös syvähaastat
telussa haastattelija jäsentää saamaansa informaatiota sekä 
kysymysrungon että oman teoreettisen ymmärryksensä avulla 
haastateltavasta riippumatta. Haastattelun vapaa, vuorovai
kutuksellinen luonne suo mahdollisuuden tehdä täydentäviä 
kysymyksiä, joilla tutkija voi -  jo haastattelutilanteen ku
luessa -  'testata' omaa tulkintaansa. Tätä kautta onnistu
neesta haastattelusta muodostuu syvenevä dialogi kahdenlai
sen 'väärän' tietoisuuden välillä, tutkijan ja haastateltavan. 
Tällaiseen ei muissa haastattelumenetelmissä päästä.

Tämä merkitsee, että haastattelutilanteen intersubjektiivi- 
suus ei ole vain ongelma, se on myös menetelmän etu ja 
voima. Juuri se että tutkija joutuu syvähaastatteluiden ku
luessa altistamaan itsensä haastateltavista tuleville vaikutel
mille, edistää tietojen luotettavuutta. Mitä läheisemmässä 
kontaktissa tutkija haastateltavien kanssa on, sitä vaikeam
paa hänen on pitää kiinni sellaisista teoreettisista ja arvoläh
tökohdista, jotka eivät sovellu tutkittavien sosiaaliseen todel
lisuuteen.

Lopulta tutkijan on mahdollista 'testata' oman ymmärryk
sensä pätevyyttä hankkimalla vertailuaineistoja. Tässä tutki
muksessa on kerätty kahdenlaisia vertailuaineistoja. Ensinnä
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on kerätty syvähaastatteluaineistoja eri ajankohtina, jopa 
vuoden välein. Ensimmäisten haastattelujaksojen perustalta 
tehtyjä tulkintoja on ollut mahdollista testata ja tarkentaa 
myöhempien kontaktien yhteydessä. Toiseksi on kerätty 
kvantitatiivisia tietoja. Nämä eivät voi suoranaisesti vastata 
kysymykseen siitä, ovatko syvähaastatteluaineistot ja niistä 
tehdyt tulkinnat luotettavia, mutta jos nekin voidaan jäsentää 
syvähaastattelujen luomaan kokonaiskuvaan, on syytä sanoa, 
että tämä vähentää todennäköisyyttä sille, että tulkinnat 
olisivat kokonaan virheellisiä.

4. Yleistäminen ja tutkimusasetelma

Mitä on kvalitatiivisten aineistojen perustalta tapahtuva teo
reettinen yleistäminen? On selvää, että jonkinlainen luova 
elementti työssä on, elementti, jota on vaikea purkaa selvityk
seksi metodisista askeleista ja menettelytavoista. Tämä näkyy 
selvästi mm. siinä, kuinka hämärästi Glaser ja Strauss omaa 
generatiivista menetelmäänsä tältä osin käsittelevät (1967). 
Tässä tutkimuksessa on kuitenkin pyritty hiukan pitemmälle 
luomalla komparatiivinen tutkimusasetelma generatiivisten 
yleistysten perustaksi.

Tutkimusasetelman rakentamisessa olen hakenut tukea 
Marcel Maussin jo klassiseksi nousseesta tutkimuksesta ’Sea- 
sonal variations among the Eskimo’ (1979). Teos voi tuntua 
kaukaiselta lähiötutkimuksen ongelmille, mutta sitä se ei 
kuitenkaan ole, sillä Maussin tapa jäsentää yhdyskunnan 
sosiaalisia perusrakenteita on pitkälti yhdenmukainen tämän 
tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien kanssa.

Maussin teos rakentuu yhden tapaustutkimuksen varaan. 
Hän tutkii yhtä eskimoyhdyskuntaa ja rakentaa siltä perus
talta hyvin yleistä teoriaa. Tutkimuksensa loppulauseessa hän 
päätyy toteamaan



312

»the present study has, at least, this methodological 
advantage: it has shown how the analysis of one clearly 
defined case can establish a general law better than the 
accumulation of facts or endless deduction» (mt., 80)

Maussin väite siis ei ole se, että tapaustutkimukseen perustu
va teoreettinen yleistäminen olisi jollakin tapaa puolustelta
vissa vaan että -  tietyin ehdoin -  tieteellisen yhteiskuntatut
kimuksen perusmenetelmä, joka on ratkaisevasti parempi 
kuin »tosiasioiden kasaaminen taikka loputon deduktio». Väi
te perustui siihen, että Mauss katsoi pystyneensä konstruoi
maan suuresti kokeellista tutkimusasetelmaa muistuttavan 
asetelman eskimoyhdyskuntaa koskevaan tutkimukseensa. 
Maussin ajatus on karkeistettavissa kolmeen osaan:

-  Maussin lähtökohtana on sellainen, juuriltaan durkhei- 
miläinen teoria, jonka mukaan yhdyskunnan kollektiivisen (t. 
sosiaalisen) elämän muodot ovat kausaalisesti riippuvaisia 
yhdyskunnan morfologisista tunnuspiirteistä (so. ennen muu
ta ihmisten työnjaollisista asemista ja asuinolosuhteista);

-  Toinen lähtökohta oli havainto siitä, että eskimoyhdys- 
kunnan morfologiset tunnuspiirteet (työt ja asunnot) olivat 
eri vuodenaikoina ratkaisevalla tavalla erilaisia;

-  Tältä perustalta Mauss päätteli, että mikäli hänen teo
riansa pitää paikkansa, myös eskimoyhdyskunnan kollektiivi
sen elämän pitäisi vaihdella vastaavasti. Koska Maussin 
tutkimus tämän osoitti ja koska Mauss pystyi lisäksi esittä
mään uskottavan 'kausaalisen tulkinnan’ siitä, kuinka morfo
logiset ehdot tuottavat havaitut erot kollektiivisessa elämäs
sä, Mauss päätteli, että hän on perustellut yleisen lain, joka 
koskee sitä tapaa, jolla eskimoyhdyskuntien morfologia ja 
kollektiivinen elämä ovat riippuvaisia.

Esimerkki havainnollistaa osuvasti tämän tutkimuksen ajat
telutapaa paitsi siitä syystä, että teoreettiset lähtökohdat ovat 
samankaltaisia niin myös siitä syystä, että tässä tutkimukses
sa on samaa ajattelutapaa jouduttu soveltamaan toisella 
tavalla. Eskimoyhdyskunnan ja lähiön välillä on ainakin se
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ero, että jälkimmäisessä eivät elämisen 'morfologiset’ ehdot 
vaihtele vuodenaikojen mukaan vaan ovat hyvin stabiileja ja 
vakioisia. Kokeellista asetelmaa ei Maussin tapaan siis voi 
rakentaa. Kokeellista jäljittelevän komparatiivisen tutkimus
asetelman sen sijaan voi muodostaa (ks. esim. Allardt 1976, 
Alapuro 1980). Tämä voi tapahtua siten, että varioidaan niitä 
kulttuurisia arvo-ja merkitysjärjestelmiä, joita alueelle muut
tavat asukkaat muassaan kantavat ja tutkitaan annettujen ja 
vakioisten 'morfologisten’ ehtojen vaikutuksia näiden kult
tuuristen arvo- ja merkitysjärjestelmien edellyttämiin käyt
täytymismuotoihin. Jos se teoria pätee, että tulomuuton 
tuottamilla 'morfologisilla' ehdoilla (työnjaollisilla asemilla, 
asuinolosuhteilla) on kausaalista vaikutusta asukkaiden so
siaaliseen käyttäytymiseen, pitäisi eri osakulttuurien elämän
tavoissa ilmetä muutoksia ja /ta i murroksia. Erilaisten osa- 
kulttuureiden vertailun avulla on mahdollista selvittää sekä 
eri osakulttuureille ominaisia kulttuurisen muutoksen muoto
ja että murrosten tuloksena syntyviä yhteisiä kulttuurisia 
rakenteita.

Tutkimusasetelma on siis tavallaan käänteinen Maussin 
asetelmaan verrattuna, sillä morfologisten ehtojen sijasta 
varioidaan kulttuurisia arvo- ja merkitysjärjestelmiä. Tällais
ta kääntämistä voisi arvostella sanomalla, että se perustuu 
oletukselle kulttuurisesta tyhjiöstä ja on tämän vuoksi ristirii
dassa edellä esitettyjen teoreettisten lähtökohtien kanssa. 
Edellinen väitteistä pitää osin paikkansa, jälkimmäinen taas 
ei. On selvää, että tulomuuton jälkeen asukkaat tapaavat 
tiettyjen morfologisten ehtojen lisäksi myös tulokulttuurin 
sille ominaisine arvo-ja merkitysjärjestelmineen. Näin tapah
tuu ainakin töissä ja asuinalueella. Sen sijaan kun on kysymys 
täysin tyhjästä ja maalilta haisevasta elementtikorttelista, 
jonne kaikki asukkaat muuttavat yhtä aikaa, on kyseenalais
ta, missä määrin tästä korttelista löytyy muita kulttuurisia 
arvo- ja merkitysjärjestelmiä kuin niitä, jotka asukkaat muas
saan sinne kantavat ja niitä, jotka ympäröivästä yhteiskun
nasta sopeutumisen myötä sinne pyrkivät tunkeutumaan.



314

Tutkimuksen ideana on selvittää juuri sitä, millainen sosiaali
nen elämä tältä perustalta uuteen kortteliin rakentuu. Tähän 
tarkoitukseen edellä esitetty tutkimusasetelma ts. sopii.

Tutkimusasetelma on perustana tutkimuksen rakenteelle. 
Tutkimusongelman esittämisen jälkeen (luku I) eritellään 
yhdyskunnan asukkailleen tarjoamia Morfologisia’ ehtoja 
(luku II), minkä jälkeen tutkitaan eri osakulttuureille omi
naisten kulttuuristen arvojärjestelmien murroksia (luvut 
111-VI) kunnes lopuksi eritellään asuinalueelle murrosten 
myötä kehittyviä yhteisiä kulttuurisia rakenteita (VII).
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