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1. Johdanto

1.1 Tutkielman taustaa ja tavoitteita

Alueellisen yhteistyön näkökulmasta naapurivaltiot Suomi ja Viro sekä pääkaupungit

Helsinki ja Tallinna ovat kiinnostavia ja ajankohtaisia tutkimusaiheita. Maiden ja

pääkaupunkien yhteistyön ulottuvuudet ovat olleet osa poliittista diskurssia maiden

itsenäistymisajoista lähtien, etenkin Viron uudelleenitsenäistymisen jälkeen 1990-luvulta

eteenpäin. Yhteistyö on herättänyt vaihtelevan tason kiinnostusta kunnallisessa- ja

valtakunnallisessa politiikassa sekä maiden medioissa. Huomionarvoinen osa Helsingin ja

Tallinnan kaksoiskaupunkikehityksen diskurssia on kaupunkien välille suunniteltu kiinteä

tunneliyhteys. 2010-luvulla kaupunkien välinen tunneliyhteys nousi ajankohtaiseksi ja

varteenotettavaksi aiheeksi maiden medioissa. Aiheesta käydyt diskurssit vaihtelevat ajasta ja

niitä ilmaisevasta tahosta riippuen. Suuret infrastruktuuriprojektit osana alueellista

identiteettiä, infrastruktuuri osana toimijuutta ja median rooli strategisessa kehystämisessä

ovat tutkielman keskiössä. Maisteritutkielmani keskittyy Helsingin ja Tallinnan

kaksoiskaupunkiyhteistyöhön ja kiinteään tunneliyhteyteen sekä maiden medioissa käytyyn

julkiseen keskusteluun aiheesta. Kaksoiskaupunkiyhteistyön ja tunneliyhteyden

diskursiivisen kehystämisen muodot ovat media-aineiston keskiössä. Mediadiskurssien kautta

tutkin aihepiireihin liittyviä yhteiskunnallisia muutoksia. Aineiston lehdistä välittyy laajempi

yhteiskunnallinen keskustelu, kuten poliittisten toimijoiden maantieteellinen

merkityksenanto. Valtamedia toimii osaltaan yhteiskunnallisen keskustelun alustana ja

ilmentäjänä.

Kaksoiskaupungit, rajat ylittävä yhteistyö ja kehitys ovat osin Helsingin ja Tallinnan

yhteistyön kanssa yhteneviä ja sivuavia teemoja. Tutkielman tärkeät teoreettiset aihealueet

rajat ylittävä yhteistyö ja kaksoiskaupungit ovat vahvasti sidoksissa taloudellisiin,

kulttuurillisiin, ympäristöllisiin ja globalisoitumiseen liittyviin teemoihin. Käsittelen myös

alueellisen identiteetin ja brändäämisen tematiikkaa. Strateginen kehystäminen on merkittävä

aluerakentamiseen vaikuttava keino. Sitä käytetään esimerkiksi kaksoiskaupunkien ja

merkittävien ankkuri-infrastruktuurien rakentumisessa. Tutkielmani teoreettinen kehys liittyy

integraatiokehitykseen, yhtenevään talousalueeseen ja valtion sekä EU:n rooliin alueellisessa

yhdentymisessä. Tutkielmani analyyttinen jäsennys perustuu ajatukseen siitä, että
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maantieteellistä todellisuutta voidaan tulkita diskursseja eli yhteiskunnallista

merkityksenantoa tutkimalla.

Mediassa esiintyvien toimijoiden roolit ja ajamat näkökulmat ovat Helsingin ja Tallinnan

kaksoiskaupunkiyhteistyön ja tunnelin tapauksessa merkityksellisiä. Eri toimijoiden

muodostamat ja välittämät diskurssit sekä median tapa kehystää eri toimijoiden roolit ovat

osa tutkielman media-analyysia. Kaupunkeja yhdistävä liikenneinfrastruktuuri kehystetään

usein olennaiseksi kaksoiskaupungin muodostumista puoltavaksi tekijäksi. Molempien

kaupunkialueilla toimivat yhteiset palvelut kuten pysäköinti, joukkoliikennelippu ja

lääkereseptit ovat myös eräitä Helsingin ja Tallinnan tapauksessa mainittuja

kaksoiskaupungin teemoja. Aiheeseen liittyy vahvasti myös maiden välinen rajan ylittävä

yhteistyö, joka kulminoituu Helsingin ja Tallinnan välisessä yhteistyössä. Tutkielma analysoi

maiden mediadiskurssien kautta Suomen ja Viron rajan ylittävää alueellista yhdentymistä ja

maiden pääkaupunkien kaksoiskaupunkikehitystä osana rajan ylittävää yhteistyötä. Kyseisiin

aihepiireihin liittyvien tematiikkojen diskursiivinen kehystäminen Suomen ja Viron

valtamedioissa on tutkielman keskiössä.

Maisteritutkielman menetelmällinen osuus keskittyy Suomen ja Viron suurimpien

sanomalehtien Helsingin Sanomien ja Postimees-lehden diskursseihin. Analysoin lehden

artikkeleita sisällönanalyysin ja kriittisen mediadiskurssianalyysin viitekehyksien mukaan.

Tavoitteena on laajentaa ymmärrystä maiden mediadiskurssien vaihteluista Helsingin ja

Tallinnan kaksoiskaupunkikehityksen ja tunneliyhteyden uutisointiin liittyen. Tutkin

medioissa esiintyviä toimijoita ja käytettyjä argumentteja vertaillen eroja maiden

aluetematiikan välillä. Aineiston pitkän ajallisen otannan takia tutkielma keskittyy

teemoittain tapahtuviin muutoksiin ja diskurssin taitekohtiin. Julkisen ja poliittisen

keskustelun retoriikka muutoksineen tulee esille lehtien diskurssia tutkimalla. Aihepiirit

liittyvät osaltaan myös Suomen ja Viron väliseen rajan ylittävään yhteistyöhön. Kuinka

Helsingin ja Tallinnan yhteistyöhön ja sen syventämiseen ollaan suhtauduttu maiden

suurimman levikin päivälehdissä? Kuinka eri toimijoiden rooli ja agendat näyttäytyvät

median diskurssissa? Miten ankkuri-infrastruktuurien rooli kehystetään? Tutkielman tavoite

on laajentaa käsitystä kyseisiin teemoihin liittyen. Tutkielmassa analysoidaan Helsingin ja

Tallinnan välisen kaksoiskaupunkiyhteistyön ja kiinteän tunneliyhteyden mediadiskursseja

vuosilta 2004-2020.

Tutkielmassani diskurssi tarkoittaa mediassa esiintyvää laajempaa tarkoituksenmukaista

merkityksenantoa. Diskurssi on tapa ajatella ja puhua tietystä teemasta. Diskurssit
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synnyttävät, muokkaavat ja välittävät tietoa (Sajavaara & Piirainen-Marsh, 2008). Ne ovat

sosiaalisen toiminnan muotona myös vallan väline. Keskityn sanomalehtiartikkelien kautta

välittyvään kielelliseen kokonaisuuteen ja tarkoituksen tekemiseen. Analysoin diskursseja

suhteessa laajempaa alueellista ja yhteiskuntapoliittista kontekstia. Tutkimus keskittyy

konstruktionistisen suuntauksen mukaiseen diskurssien muodostamien merkitysten

rakentumiseen (Sajavaara & Piirainen-Marsh, 2008). Media muokkaa diskursseja ja toimii

niitä välittävänä alustana. Retoriikka on olennainen osa diskurssien muodostumista. Mediassa

esiintyvien toimijoiden käyttämä retoriikka on tarkoituksenmukaista viestintää, joka

muodostaa diskursseja. Retoriikka on kielenkäytön ja sanavalintojen kautta sidoksissa

kehystämiseen. Mediassa tapahtuva kehystäminen on julkisten mielipiteiden koordinointia,

uskomusten tekemistä ja vahvistamista. Kehystäminen voi tapahtua esimerkiksi metaforien ja

konseptien muodostamisella. Yksittäiset uutistekstit ovat osa laajempaa kontekstia. Niiden

analysointi erikseen jättää laajemman alueellisen ja yhteiskuntapoliittisen merkityksen

huomiotta. Yksittäiset uutisartikkelit sisältävät retorisia keinoja ja voivat olla osana

kehystämistä ja diskurssien muodostumista.

1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne

Tutkielman tutkimuskysymykset ovat:

1. Minkälaisia diskursseja esiintyy Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupungin sekä

tunneliyhteyden kehystämisessä?

2. Minkälaisia muutoksia aineiston diskursseissa esiintyy?

3. Millä tavalla eri toimijat ja heidän roolinsa kehystetään?

Kaksoiskaupunkitematiikka ja rajan ylittävä yhteistyö ovat kiinnostavia ja ajankohtaisia

tutkimusaiheita. Suomen ja Viron yhteistyö kulminoituu maiden pääkaupunkien Helsingin ja

Tallinnan kanssakäymisessä. EU:n jäsenyys ja euro yhteisenä valuuttana ovat vaikuttaneet

Suomen ja Viron yhdentymisestä käytäviin keskusteluihin (Tagel, 2019). Tutkielman

tarkoituksena on tutkia maiden medioissa esiintyneitä Helsingin ja Tallinnan

kaksoiskaupunkikehityksestä ja tunneliyhteydestä käytettyjä argumentteja. Perehdyn aiheesta

käytyihin mediadiskursseihin ja mediassa esiintyviin toimijoihin. Valitsin Helsingin ja
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Tallinnan kaksoiskaupunkikehityksen tutkimusaiheeksi, sillä teema on ajankohtainen,

maantieteellisesti läheinen ja kaupunkimaantieteellisesti relevantti.

Tutkielman teoreettinen osuus keskittyy rajan ylittävän yhteistyön ja

kaksoiskaupunkitematiikan käsitteisiin osana Helsingin ja Tallinnan kontekstia. Tavoitteena

on löytää yhtymäkohtia ja käydä vuoropuhelua alueteorian ja empiirisen tutkimuskohteen

välillä. Keskeiset käsitteet ja teoriat auttavat ymmärtämään aiheen laajemman viitekehyksen.

Aluksi käsittelen yleisesti rajat ylittävää yhteistyötä ja sen ilmenemistä kaupunkialueilla.

Seuraavaksi tarkastelen pidemmälle edennyttä kaupunkien yhteistyön muotoa eli

kaksoiskaupunkeja ja kahden valtion kaupunkeja. Tämän jälkeen keskityn Helsingin ja

Tallinnan kaksoiskaupunkitematiikan aikaisempaan tutkimukseen ja Euregioon. Lopuksi

tarkastelen alueellisuuden ja alueellisen identiteetin teoriataustaa. Teemat liittyvät

aluemarkkinointiin ja -brändäykseen. Tarkastelen myös median roolia alueiden

markkinoinnissa ja identiteetin luomisessa. Tutkielman aineistoanalyysin merkittävä osa on

mediassa tapahtuva strateginen kehystäminen osana suunnittelun keinovalikoimaa. Median

rooli alueellisen identiteetin rakentajana liittyy olennaisesti tutkielman menetelmälliseen

osioon tutkiessani Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunkikehityksen mediadiskursseja.

2. Keskeiset käsitteet ja teoriatausta

2.1 Rajan ylittävä yhteistyö ja kaupunkialueet

Rajan ylittävä yhteistyö määritellään vaihtelevalla tasolla institutionalisoituneeksi valtioiden

rajan ylittäväksi yhteistyöksi kansallisten toimijoiden välillä (Perkmann, 2003). Rajan

ylittävän yhteistyö vaatii julkisten toimijoiden luovan viitekehyksen. Eri valtioiden alueelliset

julkiset toimijat muodostava yhteistyön verkostoja. Rajan ylittävä yhteistyön muodot

saattavat kuitenkin olla kansainvälisten säädösten ulkopuolella tehden toimijoiden välisistä

sopimuksista epävirallisia tai puolioikeudellisia (Perkmann, 2003). Rajan ylittävä yhteistyö

vaatii ajan mittaan tapahtuvaa instituutioiden rakentamista ja alueellista vakauttamista.

Rajan ylittävän yhteistyön tarkoitus on kiinnittää huomiota rajoihin keinotekoisina esteinä,

jotka haittaavat sosiaalista ja taloudellista kanssakäymistä. Valtioiden väliset rajat voivat

muodostaa etäisyyttä ja haasteita raja-alueen ihmisten ja yritysten toiminnalle. Rajat toimivat

fyysisenä esteenä, joka haittaa alueiden saavutettavuutta (Heddebaut, 2001). Näihin
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haasteisiin rajan ylittävä yhteistyö pyrkii puuttumaan. Rajat ja niiden merkitys alueellisen

yhteistyön mahdollistajina tai estäjinä muodostuu alueiden identiteettieroista.

Kaupunkialueet, rajan ylittävät alueet ja identiteetti ovat olleet suosittuja aihealueita tämän

vuosituhannen alun kansainvälisessä poliittisen ja talousmaantieteen tutkimuksessa (Paasi,

2009). Tämä näkyy esimerkiksi Øresundin tapauksessa, jonka alueellinen viitekehys on

vaihtunut alueiden Euroopasta kaupunkialueiden Eurooppaan (Falkheimer, 2016).

Rajan ylittävä yhteistyö on yksi keino nostaa alueiden kilpailukykyä. Sitä käytetään myös

nostamaan Euroopan sisäistä alueellista koheesiota (Krigul, 2010). Myös Medeiros (2011)

painottaa artikkelissaan rajan ylittävän yhteistyön tärkeyttä EU:n sisäisen alueellisen

koheesion ja tasapainon näkökulmasta. Euroopassa rajan ylittävä yhteistyö näyttäytyy

alueellisten auktoriteettien kasvavana yhteistyönä muodostaen valtioiden rajat ylittäviä

alueita. O’Dowd (2002) alleviivaa infrastruktuurin tärkeyttä valtion rajojen muodostamien

esteiden ylittämisessä eurooppalaisen rajan ylittävän yhteistyön kontekstissa. Rajat voivat

olla osana alueellisen identiteetin rakentumisessa. Rajat tarjoavat resursseja monenlaiseen

toimintaan, kuten taloudellisen ja poliittisen toiminnan vahvistamiseen (Wilson & Donnan,

1998). Rajan ylittävä yhteistyö ei rajoitu vain julkisiin ja yksityisiin toimijoihin, vaan sisältää

myös lain molemmilla puolilla olevaa toimintaa. Taloudellisten toimintojen alueellistaminen

voi tarjota lähtökohdan valtioiden väliselle rajat ylittävälle yhteistyölle, joka tapahtuu

valtiollisen tason ulkopuolella (O’Dowd, 2002). Rajan ylittävän yhteistyön vahvistaminen

onnistuu parhaiten useiden eri toimijoiden verkostomaisella rakenteella. Kestävän rajan

ylittävän yhteistyön hyötyjen tulee edistää melko tasaisella tavalla kaikkia raja-alueen

valtioita. Valtioiden institutionaaliset erot voivat aiheuttaa haittoja raja-alueiden alueellisen

koheesion lisäämisessä.

EU tarjoaa raja-alueille lainsäädännön muodostaman viitekehyksen ja mahdollisia tukia

yhteistyön vahvistamiseksi. Tukien jakelu on riippuvainen valtionhallinnosta (Loughlin &

Peters, 1997).  EU on osoittanut kiinnostusta rajat ylittävän yhteistyön vahvistamiseen. EU:n

sisäinen alueellinen vahvistuminen lisää koko Unionin kilpailukyvyn vahvistumista (Lepik &

Krigul, 2016). Sousa (2013) analysoi artikkelissaan rajat ylittävän yhteistyön haasteita

EU:ssa. Hänen mukaansa instituutioiden moninaisuus ja taloudellinen riippuvaisuus

haittaavat hallintotapojen yhtenäistämistä EU:n sisäisillä raja-alueilla.  Euroopan sisäiset

raja-alueet ovat merkittävä osa eurooppalaista integraatioprosessia (Sohn, 2018).

Raja-alueilla EU:n sisäiset kehityserot tulevat näkyviksi, mutta myös tasoittuvat.
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Vahva ja toimiva rajat ylittävä yhteistyö vaatii eri toimijoiden kesken tapahtuvaa alueellisen

tiedon jakamista. Tiedon jakamiseen perustuva alue tarvitsee vahvaa johtajuutta, riittävää

tutkimus- ja osaamispohjaa, sekä myönteisiä kulttuurisia asenteita, jotka auttavat aluetta

omaksumaan uusia sosiaalisia, kulttuurisia ja teknologisia innovaatioita (Lepik & Krigul,

2016). Kaupunkisuunnittelu ja alueellinen markkinointi ovat tärkeitä tekijöitä

kaupunkialueiden menestymisessä.

Sohn (2018) kiinnittää huomiota siihen, että useiden EU:n sisäisten raja-alueiden yhteistyö on

hyvin kehittynyttä. Valtioiden raja-alueiden yhteistyö liittyy esimerkiksi liikenteeseen,

talouskehitykseen ja kaupunkisuunnitteluun. Rajan ylittävät kaupunkialueet, jotka ovat

kehittäneet yhteistä liikenneinfrastruktuuria kasvattavat taloudellista kilpailukykyä ja

alueellista markkina-arvoa. EU:n sisäiset raja-alueet ovat parhaimmillaan alueellinen

voimavara, sillä niiden monimuotoisuus antaa niille joustavuutta. Raja-alueiden joustavuus ei

ole niiden ainoa alueellinen hyöty. Sohnin (2018) mukaan ihmisten ja tavaroiden

kansainvälinen liikkuvuus sekä työvoiman, maan arvon ja säätelyn eroavaisuudet antavat

rajojen kaupunkialueille etua. Myös ihmisten liikkuvuuden aiheuttama rajojen yli tapahtuva

ajatusten ja innovaatioiden vaihto luo uusia alueellisia mahdollisuuksia. Rajan ylittävä

yhteistyö ja monikulttuurinen toimintaympäristö vaikuttaa alueen kykyyn houkutella

kansainvälisiä investointeja ja osaajia. Rajan ylittävät alueet voivat toimia valtioiden

yhteistyön symbolina ja alueellisen markkinoinnin välineenä. Ne ovat valtioiden välisen

taloudellisen ja poliittisen yhteistyön kehittymisen resursseja. Raja-alueiden maantiede ja

alueellistuminen ovat haastavia kehityskohteita (Schmidt, 2005). Niiden muodostumiseen

vaikuttavat sijainti sekä yhteiskunnalliset ja taloudelliset olosuhteet. Institutionaaliset

rakenteet ja hallinnot toimivat tärkeässä roolissa rajan ylittävän alueen muodostamisessa.

Lundquist ja Trippl (2009) jakoivat tutkimuksessaan rajan ylittävät alueet kolmeen luokkaan

integraation asteen mukaan. Heikosti integroituneella rajan ylittävällä alueella on matalan

tason rajan ylittävät taloudelliset siteet sekä vähäiset vuorovaikutussuhteet tieto- ja

innovaatioalalla. Heikon integraation alueella esiintyvä vuorovaikutus hyödyntää rajan eri

puolin esiintyviä hinta- ja kustannuseroja. Heikosti integroituneella rajan ylittävällä alueella

synergiaetuja ei ole tai niitä ei osata hyödyntää. Puoliksi integroituneella rajan ylittävällä

alueella on kasvavaa sisäistä vuorovaikutusta, vaikka alueen sisäinen epäsymmetria tavara-,

materiaali- ja rahavirtojen osalta on edelleen huomattava. Rajan ylittävästä yhteistyöstä on

tämän tason integraatiossa molemminpuolista hyötyä, ja uusia taloudellisen yhteistyön

mahdollisuuksia ilmaantuu. Rajan ylittävän alueen identiteetti vahvistuu kyseisessä
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integraation vaiheessa. Integraatiota syventävät myös rajan ylittävät instituutiot, yritykset,

yliopistot ja tutkimusyhteisö. Rajan ylittävän yhteistyön kannatus lisääntyy eri toimijoiden ja

kansalaisten keskuudessa, sillä yhteistyön hyödyistä muodostuu syvempi konsensus. Vahvasti

integroituneella rajan ylittävällä alueella on merkittävä tiedon, taitojen ja asiantuntijuuden

virta, joka ilmenee työntekijöiden, opiskelijoiden, yritysten ja korkeakoulujen liikkuvuutena

ja syvenevänä yhteistyönä. Alueen ongelmia ratkaistaan rajan ylittävällä tasolla. Vahvasti

integroituneella rajan ylittävällä alueella on myös toimiva kuljetus- ja viestintäinfrastruktuuri.

Fyysisten ja kulttuuristen esteiden poistamiseen on laitettu resursseja ja se on ollut

kannattavaa. Kolmannen vaiheen vahvasti integroitunutta rajan ylittävää aluetta pidetään

utopiana. Joillakin rajan ylittävillä alueilla voi ilmetä osittaisia vahvan integraation

tunnusmerkkejä (Lundquist & Trippl, 2009).

Rajan ylittävään alueellistamiseen liittyy myös haasteita. Useilla rajan ylittävillä alueilla on

huomattavia maantieteellisiä eroja sijainnin ja koon suhteen. Nämä erot vaikuttavat

mahdollisen integraation laatuun ja merkitykseen. Rajan ylittävä alueellistuminen on

monimuotoinen kehityskulku, joka tapahtuu virallisten ja epävirallisten tahojen, yksityisen ja

julkisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan toimien kautta. Rajan ylittävän alueen

integraatiota kiihdyttävät tekijät, kuten talouden rakenteelliset erot, innovaatiokyky sekä

hinta- ja kustannuserot saattavat lisätä kokonaisuudessaan alueen kilpailukykyä ja luoda

synergiaetuja. Toisaalta erot saattavat lisätä esteitä ja voimistaa alueen sisäistä

jakautuneisuutta. Rajan ylittävän alueen integraatioprosessin ymmärtämiseen tarvitaan

käsitys alueellisten erojen asemasta sekä esteitä ja jakautumista luovina, että alueen kehitystä

kiihdyttävinä tekijöinä (Lundquist & Trippl, 2009).

Hallinnolliset rajat kehittävät esteitä rajat ylittävälle liikkuvuudelle EU:n sisäisten

raja-alueiden liikkuvuuden tapaustutkimuksessa (Medeiros, 2019). Saavutettavuus koetaan

EU:n sisäisillä rajan ylittävillä alueilla merkittäväksi haasteeksi. Useilla EU:n sisäisillä

raja-alueilla on haasteita ylläpitää rajan ylittävän liikenteen läpäisevyyttä, eikä rajan ylittävää

liikennekapasiteettia kehitetä riittävän tehokkaasti. Ihmisten liikkuvuuden ja alueellisen

saavutettavuuden esteiden vähentämiseksi Medeiros (2019) suosittelee rajan ylittävän

liikenneinfrastruktuurin ja -ratkaisujen kehittämistä EU:n sisäisen vapaan liikkuvuuden

periaatteen saavuttamiseksi. Rajan ylittävän alueen integraation esteet voidaan jakaa

saavutettavuuden, kulttuurissosiallisten, ympäristöllisten, institutionaalisten ja lakisääteisten

sekä talous-teknologisten piirteiden mukaan.
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EU:n alueista raja-alueet ovat monimuotoisimpia ja kompleksisimpia (Lange & Pires, 2018).

Rajat ovat sosiaalisia rakennelmia, jotka muodostuvat päivittäisten käytäntöjen ja

kokemusten kautta (Paasi, 2003). Rajat voivat olla eläviä tiloja ja historiaan viittaavilla

piirteillä ne ilmentävät yhteiskunnallisia ja alueellisia muutoksia. EU:n sisällä rajojen

merkitys on vähentynyt, mutta erimielisyyksiä rajojen suhteen esiintyy jäsenvaltioiden

kesken ajoittain. EU:n sisäisiä raja-alueita voidaan pitää alueellisen yhtenäisyyden aktiivisina

rakentajina ja eurooppalaisen integraation kokeilualustana. EU tukee näkyvämmin

taloudellista ja teknologista integraatiota. Paikalliset toimijat ovat usein vastuussa yhteistyön

pehmeämmistä muodoista, kuten luottamuksen rakentamisesta ja väestön hyväksynnästä.

2.2 Kaksoiskaupungit ja kahden valtion kaupungit

Rajan ylittävä yhteistyö vaikuttaa vahvasti ja usealla tasolla kaksoiskaupunkien

muodostumiseen. Kaksoiskaupunki on usein mielikuvamarkkinoinnin avulla rakennettu,

koettu, osaltaan kuviteltu alue. Kaksoiskaupunkien alueellinen identiteetti rakentuu

pitkäaikaisten prosessien kautta. Yhteinen infrastruktuuri voi auttaa alueellisen identiteetin

rakentumisessa, kuten rajan ylittävä taloudellinen, kulttuurinen ja opetuksellinen yhteistyö.

Paasi (1986, 2002, 2009) on laajentanut alueellisen identiteetin ymmärrystä. Alueet tulee

käsittää sosiaalisina rakenteina, joiden alueellinen yhteenkuuluvuudentunne vaihtelee. Paasin

mukaan alueet muodostuvat ja kehittyvät taloudellisten, kulttuuristen, poliittisten ja

hallinnollisten käytäntöjen kautta. Instituutioilla on alueiden ja alueellisten identiteettien

muodostumisessa tärkeä rooli. Paasin (1986, 2002, 2009) tutkimukset alueista ja alueellisesta

identiteetistä ovat relevantteja myös kaksoiskaupunkien tapauksissa.

Kaksoiskaupunkia ja alueellista identiteettiä Øresundin, eli Kööpenhaminan ja Malmön

alueella tutkinut Hospers (2006) on argumentoinut alueen olevan mielikuvilla muodostettu

tila, jonka taloudellisen ja alueellisen yhdentymisen taustalla on vahva aluemarkkinointi.

Alueellisella markkinoinnilla, alueiden brändäyksellä, halutaan Hospersin (2006) mukaan

vaikuttaa nykyisiin ja potentiaalisiin asukkaisiin, yrityksiin ja vierailijoihin. Hospers havaitsi

Øresundin tapauksessa rakenteeltaan vaihtelevan liiketoiminnan olevan tärkein tekijä rajat

ylittävässä yhteistyössä. Øresundin silta on myös tärkeässä asemassa Kööpenhaminan ja

Malmön kaksoiskaupungin alueellisen identiteetin muodostuksessa. Kaupunkeja yhdistävät

merkittävät liikenneinfrastruktuurit voivat olla symboleita, joita käytetään alueellisen

identiteetin rakentamisessa. Sohn (2018) mainitsee artikkelissaan rajat ylittävistä alueista
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Øresundin alueen yhtenä esimerkkinä rajat ylittävän infrastruktuurin onnistumisesta.

Øresundin silta on EU:n alueella yksi kaksoiskaupunkien yhteisen infrastruktuurin

mallikappaleista. Øresundin alue on myös ensimmäinen OECD:n vuonna 2003 analysoima

rajan ylittävä alue (Matthiessen, 2004). Kiinnostus rajan ylittäviä alueita ja

kaksoiskaupunkeja kohtaan on herättänyt kasvavaa talouspoliittista kiinnostusta EU:n

yhdentymisen myötä. Verrattain keskeinen sijainti Euroopassa ja kaupunkien koko ovat

Øresundin vahvuuksia rajan ylittävässä yhteistyössä ja kaksoiskaupunkina (Schmidt, 2005).

Useat muut Euroopan rajakaupungeista sijaitsevat perifeerisillä alueilla. Toimiva rajan

ylittävän integraatio ja sosiaalinen kanssakäyminen vaativat merirajan omaavilta valtioilta

jatkuvia investointeja ja suunnittelua rajanylityksen sujuvoittamiseksi (Schmidt, 2005).

Valtioiden välisillä raja-alueilla on kasvava merkitys globaalin talousjärjestelmän

kehityksessä (Hansen, 2013). Rajan ylittävä alueellinen talous kehittyy paikallisten

ominaisuuksien ja instituutioiden kautta etenkin toiminnallisilla rajan ylittävillä alueilla.

Øresundin alueen rajan ylittävää tietointensiivistä talousyhteistyötä tutkinut Hansen (2013)

muodostaa aiheesta kolme johtopäätöstä artikkelissaan. Øresundin pysyvän yhteyden

avaamisella oli heikko vaikutus alueen tutkimuskeskusten yhteistyöhön. Investoinnit

kiinteään infrastruktuuriyhteyteen eivät välttämättä johda suoraan rajan ylittävän yhteistyön

ja integraation lisääntymiseen tietointensiivisen talouden aloilla. Rajan ylittävän alueen

sisäisen liikkuvuuden parantaminen infrastruktuurin avulla voi yhdessä kohdennettujen

poliittisten toimenpiteiden avulla vaikuttaa positiivisesti alueen sisäiseen tiedon

liikkuvuuteen. Saavutettavuuden parantumisella on myös pitkän tähtäimen positiivisia

vaikutuksia alueen yhteisten instituutioiden ja laajemman yhteistyön näkökulmasta. Rajan

ylittävän alueen sisäistä sosiaalista kanssakäymistä tehostavilla poliittisilla toimenpiteillä olisi

mahdollista kiihdyttää rajan ylittävän tietointensiivisen talouden alueen muodostumista

(Hansen, 2013). Hansenin (2013) artikkelin Øresundin aluetta koskevista johtopäätöksistä voi

löytää kiinnostavia yhtymäkohtia Helsingin ja Tallinnan rajan ylittävän alueen

muodostumiseen ja yhteistyön syventämiseen. Aineistoanalyysissa tutkin medioissa käytettyä

rertoriikkaa, joka liittyy Helsingin ja Tallinnan yhteistyön vertaamiseen Øresundin alueen

yhteistyöhön.

Rajan ylittävien kaupunkialueiden tutkimuksessa toistuu termi kahden valtion alainen

(binational) kaupunki. Kaupunkialueiden rajat ylittävää yhteistyötä Euroopan sisällä tutkinut

van Houtum (2000) jaottelee rajatutkimuksen kolmeen osa-alueeseen. Euroopan rajat

ylittävän integraation eri osa-alueet keskittyvät taloudellisen toiminnan sujuvuuteen, rajat
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ylittävään yhteistyöhön ja rajojen määrittelyyn ihmisen toiminnan kautta (van Houtum,

2000). Taloudellinen toiminta, rajan ylittävä yhteistyö ja kansalaisten rooli alueen

muodostamisessa ovat relevantteja teemoja myös Helsingin ja Tallinnan yhteistyön

tarkastelussa.

Kahden valtion kaupunkialueiden kehittämistä on useiden tutkijoiden mukaan pidetty

utopistisena (Schmidt, 2005). Kritiikki rajan ylittävän alueen identiteetin ja instituutioiden

muodostamisessa on ristiriidassa EU:n aluepolitiikan kanssa. Paikalliset poliitikot saattavat

myös pitää toiminnallisen raja-alueen muodostamista voimavarana. Schmidtin (2005)

mukaan haasteita kahden valtion kaupunkialueiden ja kaksoiskaupunkien kehittämisessä

muodostuu kansalaisten, yritysten ja instituutioiden riittämättömistä tiedoista rajan ylittävän

yhteistyön muodostamisessa. Heddebaut (2001) totesi myös artikkelissaan rajan ylittävien

kahden valtion kaupunkien integraation olevan utopiaa. Artikkelin esimerkissä hän kuvailee

Channel-tunnelin yhdistämien Calaisin ja Doverin kaupunkien välisen integraation olevan

vähäistä. Yhteinen infrastruktuuri ei pelkästään riitä rajan ylittävän alueen muodostamiseen,

vaikka onkin alueiden yhdistämisen kannalta tärkeä tekijä. Schmidt (2005) painottaa kahden

valtion kaupunkialueen vaativan sosiaalisen vuorovaikutuksen luomaa yhtenäistä

identiteettiä. Valtion sisäisten vahvojen kaupunkirakenteiden ja syrjäseutujen väliset

sosiaaliset dynamiikat voivat aiheuttaa haasteita rajan ylittävän identiteetin luomisessa.

Tärkeitä kahden valtion kaupungin komponentteja ovat Ehlersin (2001) mukaan väestön

hyväksyntä kansalaisten ja poliitikkojen toimesta, rajan ylittävä alueellinen tunnistaminen ja

institutionalisaatio sekä kunnallisten toimintojen ulottaminen toiminnalliselle rajan ylittävälle

kaupunkialueelle. Rajan ylittävä identiteetti muodostuu optimaalisessa tilanteessa kansallisen

ja alueellisen identiteetin rinnalle (Ehlers, 2001).

Rajan ylittävien kaupunkialueiden termien määrittelyssä ilmenee vaihteluja.

Kaksoiskaupungin ja rajakaupungin määritelmälliset erot liittyvät yhteenkuuluvuuden

tunteeseen ja alueelliseen identiteettiin (Buursink, 2001). Rajakaupungeilla ei ole vahvaa

yhteenkuuluvuuden tunnetta tai identiteettiä. Terminä kaksoiskaupungin käyttö voi luoda

virheellisen mielikuvan alueen yhtenäisyydestä, mikäli termiä käytetään jokaisesta

rajakaupunkiparista. Buursink (2001) tarjoaa termiä kumppanikaupunki käytettäväksi, mikäli

halutaan välttää kaksoiskaupunkitermin käyttöä. Termi kumppanikaupunki esiintyy kuitenkin

harvoin tutkimuskirjallisuudessa.
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2.3 Helsinki ja Tallinna kaksoiskaupunki ja Euregio

Suomen ja Viron välinen rajan ylittävän yhteistyöjärjestö Helsinki-Tallinna Euregio

perustettiin vuonna 1999. Sen perustajina olivat Helsingin ja Tallinnan kaupungit,

Uudenmaan liitto, Harjun maakunnan kuntien liitto sekä Harjun maakunta. Järjestön

tarkoituksena on kasvattaa alueellista yhteistyötä ja kehittää rajat ylittävä metropolialue

(Krigul, 2010). Vuonna 2003 Helsinki-Tallinna Euregio muuttui voittoa tavoittelemattomaksi

yhdistykseksi. Euregiot, joskus kirjallisuudessa myös euroregion, ovat hallinnollisia

aluerakenteita, joiden tarkoituksena on edistää rajan ylittävää yhteistyötä eri valtioiden

rajavyöhykkeiden paikallis- tai alueviranomaisten välillä (Lepik & Krigul, 2009).

Helsinki-Tallinna Euregio sisältää samankaltaisia rakenteita kuin muissa rajan ylittävän

yhteistyön aloitteissa, joiden tavoitteena on lisätä tuottavaa keskinäistä riippuvuussuhdetta

paikallisten toimijoiden ja EU:n välille (Pikner, 2008). Usean tason dynaaminen rajan ylittävä

yhteistyö madaltaa toiminnan esteitä valtioiden, markkinoiden ja kansalaisyhteiskuntien

välillä. Euregioiden tärkeimpänä tarkoituksena on kehittää säännöllisiä ja kattavia verkostoja

ja kanavia rajan ylittävän alueellisen yhteistyön muodostamiseen (Pikner, 2008).

Krigul (2010) tutkii vuonna 2009 toteutettujen asiantuntijahaastatteluiden kautta Helsingin ja

Tallinnan alueellisen yhdentymisen tulevaisuuden trendejä. Haastattelut kuvasivat

tulevaisuuden trendejä kolmen erilaisen skenaarion kautta. Ensimmäisessä skenaariossa

integraatiota ei tapahdu ollenkaan ja alueet kehittyvät erilleen. Toisessa skenaariossa

integraatiota tapahtuu, mutta kaksoiskaupunki-identiteettiä ei muodostu. Kolmannessa

skenaariossa alueesta muodostuu yhtenäinen kaksoiskaupunkialue yhdistetyllä

kaupunkisuunnittelulla ja -politiikalla. Rajat ylittävä tietointensiivinen alue on helpommin

hyväksyttävissä kuin kaksoiskaupunki-identiteetti. Krigul (2010) totesi alueen

integraatiokehityksen yhtenä haasteena olevan johtajuuden puute. Silloin oli epäselvää mitkä

toimijat ottaisivat roolia alueen yhdentymisen vetäjänä.

Nauwelaersin ja kumppaneiden (2013) kirjoittama OECD:n alainen alueellisen kehityksen

tapaustutkimus Helsingin ja Tallinnan yhteistyöstä tarkastelee rajojen välisten innovaatioiden

poliittisia menettelytapoja vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien

analyyttisen viitekehyksen kautta. Tutkimuksessa käsitellään Helsingin ja Tallinnan

kaksoiskaupunkialuetta sekä rajan ylittävän yhteistyön kehittämisen vaikutuksia ja haasteita.

EU:n aluejaoissa Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunkialue kuuluu vuonna 2009 Itämeren

alueeseen, joka on EU:n ensimmäinen niin kutsuttu makroalue (Nauwelaers et al. 2013).
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Vuonna 2013 rajan ylittävä kauppa Suomen ja Viron välillä oli maiden EU-jäsenyyden ja

euron myötä vahvistunut. Etenkin Virolle maiden välinen kauppa oli merkittävää

(Nauwelaers et al. 2013). Suomen puolen kommunikaatiossa on painottunut strateginen

yhteys Keski-Eurooppaan. Vuosien 2009 ja 2013 välillä Helsinki-Tallinna Euregion

suunnitelma keskittyi kolmeen rajan ylittävän yhteistyön muotoon, jotka olivat yhtenevän

aluesuunnittelun lisääminen, innovatiivisten rajat häivyttävien toiminnallisten

markkina-alueiden kehittäminen ja kaksoiskaupunkiyhteistyön ulottaminen taide- ja

tiedeyhteisöön (Lepik & Krigul, 2016). Helsingin ja Tallinnan kaupunkien välisen rajan

ylittävän yhteistyön toimivuutta asiantuntijahaastattelujen avulla tutkineiden Lepikin ja

Krigulin (2014) artikkelista käy ilmi alueen rajan ylittävän yhteistyön mahdollisuuksien

toteutuvan vain joiltain osin. Yhteiskunnan eri sektorien välinen rajan ylittävä yhteistyö

toimii tutkimuksen mukaan heikosti, eikä sen parantamiseksi tehdä tarpeeksi töitä. Rajan

ylittävä yhteistyö toimii kuitenkin hyvin valtioiden päättävien elinten välillä ja

ruohonjuuritasolla. Tutkimusten tulokset heijastuvat myös tutkimastani media-aineistosta.

Helsingin ja Tallinnan välistä rajan ylittävää yhteistyötä on tutkittu myös älykkäiden

kaupunkien ja digitaalisten ratkaisujen kontekstissa. Soe (2018, 2017) tunnistaa

mahdollisuuksia kaupunkialueiden välisen rajan ylittävän yhteistyön ulottamista digitaalisiin

ratkaisuihin. Yhteisten julkisten digitaalisten palveluiden ulottaminen rajan ylittäväksi

kokonaisuudeksi palvelisi erilaisen taloudellisen profiilin omaavia Helsinkiä ja Tallinnaa

(Soe, 2017). Helsingin ja Tallinnan välinen suhde ja yhteistyö on alueiden eroavan tulotason

ja niiden välisen vilkkaan liikenteen kannalta kiinnostava aluemaantieteellinen

tutkimuskohde.

2.4 Alueellisuus ja alueellinen identiteetti

Kaupunkialueet ja valtioiden rajat ylittävät alueet ovat osa aluemaantieteen tilallisen

ulottuvuuden tutkimukseen liittyvää keskustelua (Paasi, Harrison & Jones, 2018). Valtioiden

rajat ylittävät kaupunkialueet ovat etenkin EU:n ja Euroopan alueella ajankohtainen

tutkimusaihe. Helsingin ja Tallinnan yhteistyön muodoista voi löytää yhtäläisyyksiä muiden

Euroopan kaupunkialueiden kanssa. Etenkin verkostoituneet kaupunkialueet toimivat

nykypäivän talouden moottoreina sekä luovuuden, innovaatioiden ja kehityksen johtajina

(Bristow, 2018). EU:n sisällä rajoja ylittävän kaupunkialueiden yhteistyön tukeminen on tapa

tehdä EU:sta vahvempaa kaupunkialueiden verkostoa (Moisio & Jonas, 2018).
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Kaupunkialueiden ja kaksoiskaupunkien alueellisen identiteetin muodostuminen on

monivaiheinen ja mutkikas prosessi. Terlouw (2018) kuvaa alueellisen identiteetin

muodostumista sosiaalisena rakennelmana, jota muodostetaan moninaisten diskurssien ja

sosiaalisten käytäntöjen avulla. Alueiden väliset ja sisäiset valtasuhteet vaikuttavat alueellisen

identiteetin muodostumiseen (Paasi, 1986, 2001, 2002, 2009). Paasin (1986) alueiden

muokkautumisen määritelmä jakautuu neljään vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on

institutionalisaatio. Se koostuu alueellisen muodon muokkauksesta ja rajojen merkityksen

katoamisesta. Toinen vaihe on alueen symbolisoituminen, jossa alue vaatii identiteetin

muodostumiseen nimen lisäksi muitakin symboleja, kuten tuotteita tai yhteistä

infrastruktuuria. Kolmas vaihe on alueen institutionaalisen muodon vakiintuminen. Neljäs

vaihe on hallinnollisten ja yhteiskunnan tilallisten toimintojen haltuunotto ja alueen statuksen

vakiinnuttaminen asukkaiden ja ulkopuolisten tietoisuudessa. Alueen muodostuminen vaatii

samanaikaisen alueellisen identiteetin rakentamisen, jolloin asukkaiden yhteenkuuluvuuden

tunnetta vahvistetaan yhdistävillä narratiiveilla (Roose & Lepik, 2015).

Paasin (1986) alueellisen identiteetin rakentumisen teoreettista viitekehystä voi myös käyttää

Helsingin ja Tallinnan kaupunkialueen kontekstissa. Alueellinen identiteetti rakentuu

maantieteellisestä muodosta, alueen symbolisesta ja institutionaalisesta rakenteesta sekä

ihmisten sosio-kulttuurisesta yhteenkuuluvuuden tunteesta (Hospers, 2006). Øresundin

alueellista identiteettiä tutkiessa Hospers (2006) havaitsee asukkaiden tuntevan kansallisen

identiteetin vahvempana kuin rajan ylittävän alueellisen identiteetin. Rajan ylittävän alueen

muodostuminen alkaa alueen rajaamisella, jossa nimeäminen on vain yksi osa. Yhteisen rajan

ylittävän alueellisen identiteetin muotoutuminen on pitkä ja työläs prosessi, joka vaatii

maiden hallinnoilta, kansalaisyhteiskunnilta ja yrityksiltä aktiivista toimintaa. Mielikuvilla on

tärkeä rooli alueellisen identiteetin muodostumisessa.

2.4.1 Alueiden markkinointi, median rooli ja suuret infrastruktuuriprojektit

alueellisen identiteetin muodostuksessa

Alueen markkinointi ja brändäys ovat merkittävä tekijä alueellisen identiteetin

muodostuksessa (Paasi, 1986, 2003). Øresundin alueellisen identiteetin muodostumista

analysoidessaan Falkheimer (2016) käyttää alueen brändäyksen teoreettista viitekehystä, joka

painottaa kolmea viestintäkeinoa alueen mielikuvan muodostumisessa. Ensimmäisen asteen

viestinnällä tarkoitetaan toimintoja, joissa viestintä ei ole pääasiallinen tarkoitus, kuten
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aluesuunnittelu, arkkitehtuuri, suuret infrastruktuuriprojektit sekä organisaatioiden ja

hallinnon muodostuminen. Toisen asteen viestintä käsittää tarkoituksenmukaisen ja

suunnitellun viestinnän, joka tapahtuu virallisten tahojen toimesta. Alueen markkinoinnin

kannalta tärkeintä on usein kolmannen asteen viestintä, joka sisältää kaiken virallisten tahojen

ulkopuolella tapahtuvan viestinnän. Tähän sisältyy esimerkiksi sosiaalinen media, journalismi

ja ihmisten välisen kanssakäymisen välityksellä siirtyvä tieto (Falkheimer, 2016). Alueiden

brändäys perustuu lähtökohtaisesti kommunikaatioon, jossa on sijaa vuoropuhelulle ja

kilpailulle (Kavaratzis & Hatch, 2013).

Medialla on tärkeä osa alueen sisäisen identiteetin ja ulkopuolisille heijastuvan alueellisten

mielikuvien muodostamisessa. Alueellinen identiteetti rakentuu toistettujen ja usein

esiintyvien narratiivien kautta. Suuret infrastruktuuriprojektit osana alueiden ja alueellisen

identiteetin rakentumista voidaan nimetä ankkuri-infrastuktuureiksi niiden aluetta yhdistävän

potentiaalin perusteella. Yhtenä tutkielman osana on havainnoida ankkuri-infrastruktuurien

roolia alueiden ja alueellisen identiteetin rakentajana. Øresundin tapauksessa

infrastruktuurilla on ollut huomattava alueellinen merkitys. Kiinteä yhteys on ollut

maamerkki rajan ylittävälle politiikalle (Schmidt, 2005).

Matthiessenin (2004) tutkimuksessa Øresundin alueen kehityskulusta on tunnistettavana viisi

selkeää vaihetta. Ensimmäinen liittyy visiointiin, suunnitteluun ja analyysien tekoon. Toinen

vaihe on suuren infrastruktuuriprojektiin liittyvien päätösten hyväksyminen ja toimeenpano.

Kolmas vaihe liittyy yleisen mielipiteen muokkaamiseen luomalla mielikuvia tulevasta

integroivasta infrastruktuuriprojektista. Neljännessä vaiheessa pyritään poistamaan rajojen

esteitä ja luomaan hallinnollista kapasiteettia. Viides vaihe on alueellinen integraatio. Vaikka

edellä mainittu viitekehys on luotu analysoimaan Øresundin aluetta ja

ankkuri-infrastruktuuria, siitä voi olla apua muiden ankkuri-infrastruktuurien ja rajan

ylittävän yhteistyön etenemisen analysoimisessa.

Median roolia alueellisen identiteetin muodostuksessa suurten infrastruktuurihankkeiden

kautta Øresundin tapauksessa tutkinut Falkheimer (2016) on havainnut, että 1990-luvulla

alueen medialla oli merkittävä rooli yleisen mielipiteiden muokkaajana

infrastruktuuriprojektia puoltavaksi. Media osallistui mielipiteiden muokkaamiseen

faktapohjaisella ja strategisella lähestymistavalla luomalla mielikuvia. Kaksi alueen suurinta

sanomalehteä julkaisi useita vuosia ennen sillan avaamista positiivisia ja konsensusta

puoltavia artikkeleita alueellisen yhtenäisyyden lisäämiseksi (Falkheimer, 2016).

Pitkäjänteinen mediakampanja auttoi julkisen mielipiteen muotoutumisessa Øresundin siltaa
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puoltavaksi. Kahta Øresundin sillan mediakampanjaa on myös rahoitettu EU:n

Interreg-varoilla 2000-luvun taitteessa (Falkheimer, 2016). Interreg-varat ovat edesauttaneet

alueellista kehitystä ja alueen sisäistä tiedonkulkua. Interreg muokkasi mediakampanjoiden

avulla alueen brändiä.

2.5 Strateginen kehystäminen osana aluesuunnittelua

Strateginen kehystäminen on retorinen työkalu, jonka tarkoituksena on aiheen, tilanteen ja

argumentin laajuuden rajaaminen yleisön huomion keskittämiseksi haluttuun osaan

myönteisen vastauksen saamiseksi (Hallahan, 2008). Strateginen kehystäminen auttaa

muokkaamaan käsityksiä ja tarjoaa kontekstin uusien tietojen käsittelylle. Mediassa

strategista kehystämistä käytetään vallankäytön välineenä kiistanalaisten kysymysten

kuvailemiseen. Aihealueen uutisarvon määritteleminen on olennainen osa strategista

kommunikaatiota. Uutisarvon hyödyntämiseksi ja yleisön kiinnostuksen herättämiseksi

mediassa käytetään kehystämisen työkaluja, kuten iskulauseita ja metaforia. Strateginen

kehystäminen on osa strategista suunnittelua. Strateginen kehystäminen tarkoittaa kykyä

esittää tieteellistä todistusaineistoa, luoda ja arvostella uskottaviin tulevaisuuden

kehityskulkuihin pohjautuvia skenaarioita ja valita toimenpiteet halutun skenaarion

saavuttamiseksi. Strateginen kehystäminen yhdistää paikalliset resurssit ja mielikuvien

luomisen. Strategioilla on muutosvoimaa diskurssien kehystämiseen ja lopulta toimintojen

muuttamiseen (Mäntysalo & Grisakov, 2016). Alueet saavat toiminnallisen muotonsa

strategisen kehystyksen kautta (Mäntysalo & Kanninen, 2018). Strategisen kontekstin

keskeisenä kysymyksenä on se, kuinka alue mielletään. Strategisella kehystyksellä on tärkeä

rooli mielikuvien ja alueellisten konseptien luomisessa. Helsinki-Tallinna -tunneli on

esimerkki alueellisesta konseptista.

Tulevaisuuteen pohjaava strateginen suunnittelu vaatii luonteensa vuoksi

skenaariosuunnittelun metodeja. Nykyisten päätösten aiheuttamat tulevaisuuden kehityskulut

ovat skenaariosuunnittelun keskiössä. Tietopohjaisen suunnittelun ja skenaarioiden

muodostamisen yhtymäkohdat ovat tärkeässä roolissa suurten infrastruktuuriprojektien

strategisessa suunnittelussa. Tietopohjaisuus yhdistettynä luovaan suunnitteluun

tulevaisuuteen pohjautuvissa kehityskuluissa luovat viitekehyksen strategiselle

kehystämiselle. Kaupunkisuunnittelun yhteydessä skenaariosuunnittelu on ensiarvoisen

tärkeää maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Skenaariosuunnittelua käytetään etenkin
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suurissa alueellisissa ja rajan ylittävissä hankkeissa, kuten Helsingin ja Tallinnan yhteyden

kehittämisessä. Skenaariosuunnittelun tuottamat asiakirjat keskittyvät esimerkiksi

liiketoimintaympäristöön, kuljetukseen ja hallintoon, eivätkä usein sisällä tilallista

ulottuvuutta. Mäntysalo ja Kanninen (2018) argumentoivat tulevaisuuteen suuntaavan

strategisen suunnittelun puolesta aluerakentamisen kontekstissa, kun mahdollisten

kehityssuuntien välillä on tehtävä kauaskantoisia ratkaisuja. Myös ennakoimaton

toimintaympäristö ja suuret investoinnit vaativat strategista suunnittelua. Epävarmuuden

hallinta on olennainen osa strategisen suunnittelun tavoitteita.

3. Aineisto ja menetelmät

3.1 Tutkimusalue

Seminaarityöni menetelmällisen osuuden tavoite on kartoittaa ja analysoida Helsingin ja

Tallinnan kaksoiskaupunkikehitykseen ja kiinteään tunneliyhteyteen liittyvää

mediakeskustelua 2000-luvun alusta nykypäivään. Tutkin vertailevan diskurssianalyysin ja

sisällönanalyysin viitekehyksellä Suomen ja Viron suurimpien päivälehtien Helsingin

Sanomien ja Postimees-lehden internet-arkistojen artikkeleita vuosilta 2004-2020.

Tutkielmassa pyrin mediadiskursseja tarkastelemalla hahmottamaan sitä, minkälaista kuvaa

kaksoiskaupungista rakennetaan. Lisäksi tutkin sitä, millaiset “motiivit” sekä tekijät ajavat

yhdentymistä. Tarkoituksena on näin ollen tutkia mediassa esiintyvien teemojen diskursiivista

kehystämistä. Tarkastelen myös kirjoitusten määrää ja niissä tapahtuvia laadullisia vaihteluita

valituissa medioissa tehden aineistosta erittelevää sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysissä

keskityn siihen mitä artikkeleissa puhutaan, mitä teemoja käsitellään, mikä tekee artikkelin

rakenteesta ja sisällöstä kiinnostavan. Mediadiskurssien kautta avautuu laajempi näkymä

yhteiskunnalliseen keskusteluun aiheiden ympärillä. Media toimii yhteiskunnallisten

muutosten heijastuspintana. Mediadiskurssien tutkimisen kautta avautuvat eri toimijoiden

päämäärät ja alueellisten merkitysten muodostamiset. Media on osaltaan rakentamassa

kansallista narratiivia toimien yhteiskunnallisen keskustelun näyttämönä.

Diskurssianalyysi pureutuu tekstin rakenteisiin tarkoituksena päästä kiinni tekstien

yhteiskunnallisiin merkityksiin (Larsen, 2018). Tutkielmani analyysi jakautuu Pynnösen

(2013) luoman viitekehyksen avulla kolmeen osa-alueeseen. Ensiksi pyrin luomaan
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käsityksen media-aineiston sisällöstä ja rakenteesta. Tarkoitukseni on saada laaja-alainen

käsitys ilmiöstä ja sen esiintymisestä maiden medioissa. Toiseksi pyrin tuomaan

mediadiskurssit osaksi yhteiskunnallista ja poliittista viitekehystä. Suomen ja Viron rajan

ylittävän yhteistyön sekä Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunkitematiikan laajemman

poliittis-yhteiskunnallisen ymmärryksen saavuttamiseksi erittelen kolmanneksi maiden

mediadiskursseissa esiintyviä teemoja ja tutkin niiden ajallista vaihtelua.

Viittaan käyttämääni media-aineistoon Tagelin (2019) tavoin mainiten tekstissä lähteen ja

ilmestymispäivämäärän, mutta en artikkelin kirjoittanutta toimittajaa. Näin haluan tuoda

esille Suomen ja Viron medioissa tapahtuvia eroavaisuuksia diskurssien muovaajina.

Kyseinen viittauskäytäntö selkeyttää myös aineiston tulkintaa. Viittauksissa Helsingin

Sanomiin käytän lyhennettä HS, ja Postimees-lehdestä PM. Erottelen aineistossa ilmenneitä

aiheita ja diskursseja teemoittain tutkien kronologisia muutoksia. Tavoitteena on luoda

ymmärrystä siihen, kuinka Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunkitematiikasta sekä

tunneliyhteydestä on uutisoitu maiden suurimmissa medioissa. Eri teemojen lisäksi

mielenkiinnon kohteena on mediassa tapahtuva kaksoiskaupungin ja tunneliyhteyden

diskursiivinen kehystäminen. Kaksoiskaupungin ja tunneliyhteyden tematiikkaan liittyvät eri

toimijat ja niiden roolin kehystäminen media-aineistossa. Analyysi muodostaa

media-aineistosta kategorioita teemojen ja kronologian mukaan.

Aiheen mediadiskurssin seurantajaksoksi valitsin vuodet 2004-2020. Aineistoni käsittää 125

artikkelia Helsingin Sanomista ja 126 artikkelia Postimees-lehdestä. Mediadiskurssianalyysin

aineiston pitkä aikaväli johtuu osaksi eroavaisuuksista lehtien aineistoissa. Vuosi 2004 on

myös merkittävä, sillä Virosta tuli kyseisenä vuonna kahden länsimaisen instituution,

NATO:n ja EU:n jäsen. Aihe on Helsingin Sanomissa esillä jo 2000-luvulla olennaisesti,

joten koin merkitykselliseksi lisätä kyseiset vuodet osaksi aineistoa. Vaihtoehtoinen ja

relevantti näkökulma analyysiin olisi vuodet 2010-2020.  Osaltaan vuosikymmenen vaihdos

edustaa myös kronologista taitekohtaa aineistossa esiintyneiden poliittiste toimijoiden osalta.

Aineiston määrällistä rakennetta ajankohtien mukaan havainnoidessa on huomionarvoista,

että Helsingin ja Tallinnan yhteistyö on huomattavasti useammin ja näkyvämmin esillä

Helsingin Sanomissa aineiston alkuaikoina. Postimees-lehden arkistoissa ajalta 2004-2010

aiheesta on kahdeksan artikkelia. Helsingin Sanomissa samalta ajanjaksolta on 28 artikkelia.

Vuodesta 2016 artikkelien määrä kasvaa. Näin vuosi 2016 edustaa kronologista taitekohtaa

molempien lehtien diskurssissa. Määrällisesti aineiston artikkeleista vuodesta 2016 eteenpäin

ilmestyi Postimees-lehdessä yli puolet ja Helsingin Sanomissa lähes puolet. Yksityisen
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tunnelihankkeen johtohahmo Peter Vesterbackan tunnelihankkeesta uutisoitiin ensimmäisen

kerran kesäkuussa 2016. Tuosta päivämäärästä lähtien loppuvuoteen 2020 Helsingin

Sanomissa oli aiheesta 58 artikkelia ja Postimees-lehdessä 87 kappaletta. Yksityisen toimijan

mukaantulo tarjoaa medioille hyvän alustan tuottaa vertailevia uutisia ja analyyseja aiheesta.

Media-aineiston analyysi pyrkii löytämään eri teemoista toistuvia trendejä lehtien

muodostamista diskursseista.

Tutkielmakirjallisuudesta löytyy yhtymäkohtia media-aineistosta ilmenneille tapahtumille.

Pikner (2008) kertoo artikkelissaan Helsinki-Tallinna Euregiosta Tallinnan entisen

pormestarin väittäneen vuoden 2004 Tallinnan tulevaisuuskonferenssissa, että Helsingillä ja

Tallinnalla olisi kymmenen vuoden päästä yhteinen kaupunginvaltuusto ja 20 vuoden päästä

yhteinen kaupunginhallitus. Media-aineistosta käy ilmi väitteiden aiheuttamat jälkiseuraukset

ja kommentit. Helsingin ja Tallinnan yhteistyön parantamisella on useita ulottuvuuksia ja

argumentteja. Molempien maiden ja alueiden eri tahot julkisella ja yksityisellä sektorilla

suhtautuivat hieman vaihtelevin tavoin, joskin myös yhteisiä teemoja löytyy.

Mediadiskursseja tutkiessani huomio kiinnittyy siihen, minkälaisille tahoille ja

tarkoitusperille annetaan ääni julkisessa keskustelussa, ja mikä on median rooli

tiedonvälityksessä. Lehden muodostamasta diskurssista saa kiintoisan näkökulman

havainnoimalla minkälaisille toimijoille annetaan lehden artikkeleissa näkyvyyttä. Lehden

artikkeleissa esiintyvät eri toimijoiden ajamat agendat ja niihin suhtautuminen luovat

analyysipotentiaalia lehden ajamasta diskurssista.

3.1.1 Analyysin ja hypoteesin muodostus

Tutkielman media-analyysin aineistona toimii Suomen ja Viron merkittävimpien päivälehtien

Helsingin Sanomien ja Postimees-lehden verkkojulkaisujen artikkelit ajalta 2004-2020.

Aineiston hakutermit olivat “Tallinna tunneli” Helsingin Sanomissa ja “Helsingi tunnel”

Postimees-lehdessä. Hakutermien valitseminen tuntui olevan väistämätöntä aineiston määrän

takaamiseksi. Hakutermien valinta johtaa eräänlaiseen puolueelliseen vinoumaan aineiston

rajauksessa. Aineistoa rajatessa havaitsin rajoitteita hakutermien käytössä. Hakutermit

“kaksoiskaupunki” ja “rajan ylittävä yhteistyö” ovat melko vähän käytettyjä termejä

mediassa. Kaikissa kaksoiskaupunkia ja rajan ylittävää yhteistyötä molempien maiden

medioiden kontekstissa käsittelevissä artikkeleissa mainittiin mahdollinen kaupunkien

välinen kiinteä tunneliyhteys. Mahdollinen Helsingin ja Tallinnan välinen tunneliyhteys on
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ankkuri-infrastruktuuri ja megaprojekti. Se liittyy vahvasti alueelliseen markkinointiin ja

strategiseen aluesuunnitteluun. Ajatus tunnelista on ollut läsnä kaupunkien välisessä

yhteistyössä eräänlaisena kiintokohtana jo vuosikymmeniä. Yksittäisenä projektina tunneli

tarjoaa aiheen mielipiteille ja median artikkeleille. Hakutermien haasteellisuuden ja aineiston

hankinnan takia valitsin edellä mainitut hakutermit medioiden sisällön- ja diskurssianalyysin

toteuttamiseen.

Hypoteesin muodostaminen aineistosta tutkimuskysymysten perusteella on moniulotteinen

tehtävä. Molempien maiden mediat Helsingin Sanomat ja Postimees mielletään

riippumattomiksi ja vapaan informaation lähteiksi. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää

valitulla ajanjaksolla aineistossa ilmeneviä diskursiivisen kehystämisen muotoja ja niissä

tapahtuneita kronologisia vaihteluita. Oletan Suomen ja Viron maantieteellisen aseman sekä

historiallisten erojen tähden suhtautumisen pääkaupunkien yhdentymiseen, ajatukseen

kaksoiskaupungista ja pysyvän yhteyden luomiseen vaihtelevan hieman sekä median, että

virkamiesten ja poliitikkojen retoriikassa. Suomelle yhteys toisi tiiviimmän yhteyden

Eurooppaan, etenkin osana Rail Balticaa. Kaksoiskaupunkitematiikoissa toistuvat usein

taloudelliset intressit. Myös suurten infrastruktuurihankkeiden vastustamisessa ja

puolustamisessa taloudellisilla vaikutteilla on merkittävä rooli.

Hypoteesinani on, että aineiston pitkän aikavälin takia kaksoiskaupungin ja tunnelin

diskursseissa esiintyy ajallista vaihtelua. Oletusarvoisesti poliittisten toimijoiden diskurssi

vaihtelee maasta riippuen. Talouden oletan olevan merkittävä tematiikka molempien maiden

mediassa etenkin tunneliin liittyen. Kaksoiskaupunkikehitys voi sisältää muitakin

katsantokantoja, kuten opetuksen ja kulttuurin. Medialla voi tutkimuskirjallisuuden mukaan

olla merkittävä rooli alueen muodostajana. Mediassa esiintyvät diskurssit peilaavat

ajankohtaisia puheenaiheita ja toimivat yhteiskunnallisen keskustelun alustana. Median

julkituomat diskurssit toimivat osana alueellista strategista kehystämistä. Hypoteesien

muodostamisen haasteista huolimatta oletan, että media-aineiston diskurssit edustavat

teemasta riippuen melko selkeää tendenssiä. Tämä johtuu media-aineiston luonteesta maiden

merkittävimpien sanomalehtien edustaen varteenotettavan vapaata lehdistöä. Näin ollen

niiden luomalla diskurssilla on myös painoarvoa kansallisten mielipiteiden muokkaajina.

3.2 Aineiston analyysi
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Tutkielman analyysiosuus koostuu Helsingin Sanomien ja Postimees-lehden

verkkojulkaisujen artikkeleista vuosilta 2004-2020. Aineiston hakutermit ovat “Tallinna

tunneli” Helsingin Sanomissa ja “Helsingi tunnel” Postimees-lehdessä. Lähestyn

kaksoiskaupungin ja ankkuri-infrastruktuurin käsitteitä diskursiivisen kehystämisen

näkökulmasta median sisällön- ja diskurssianalyysin kautta. Tutkimusaineisto on luonteeltaan

median verkkoartikkeleita, joiden pituus ja aiheen käsittelyn syvyys vaihtelevat laajasti.

Aineistoon valikoitujen Helsingin Sanomien ja Postimees-lehden artikkelit ovat tyyliltään

vaihtelevia. Osa on lyhyitä, toteavia uutisia, toiset pidempiä artikkeleita. Uutisten ja

artikkeleiden kantaaottavuus vaihtelee. Jotkin aiheen artikkeleista ovat humoristisia,

sarkastiseen sävyyn kirjoitettuja, osa utopistisia tulevaisuusvisioita maalailevia, toiset ovat

utopistisuutta kritisoivia. Artikkelien tyylit vaihtelevat lyhyistä uutisista, pääkirjoituksista,

mielipidekirjoituksista, pidempiin artikkeleihin ja katugallupeihin. Lehtien uutisartikkelit

ottavat harvemmin kantaa esitettyihin aiheisiin, mutta artikkeleissa haastateltavien

poliitikkojen tai asiantuntijoiden näkemykset luovat lehdessä esiintyviä diskursseja.

Aineiston artikkeleiden sanavalinnat, otsikot ja kysymyksenasettelut voivat sisältää viitteitä

kantaaottavuudesta.

Aineiston pitkän aikavälin takia tutkielman tavoitteena on löytää kronologisia taitekohtia ja

paradigman muutoksia lehtien välittämissä diskursseissa. Tutkielman analyyttinen osuus

keskittyy aluetematiikan erotteluun, eli maiden medioiden välisten teemojen erojen ja

yhtäläisyyksien havainnointiin. Tutkielma keskittyy myös medioissa esiintyviin toimijoihin ja

siihen, miten lehtien muodostama diskurssi rakentuu niissä esiintyvien tahojen agendojen

mukaan. Tavoitteena on havainnoida kaksoiskaupunkitematiikkaan liittyvää uutisointia ja

aiheen liittymistä keskusteluun kiinteästä tunneliyhteydestä Helsingin ja Tallinnan välille.

Aineiston analyysi sisältää julkisen ja yksityisen tunnelihankkeen etenemiseen liittyvän

uutisoinnin. Mielenkiinto keskittyy aiheen taustalla vaikuttaviin agendoihin ja median kautta

muodostuviin diskursseihin. Analyysin tarkoitus on tutkia kaksoiskaupunkitematiikan ja

tunnelihankkeen diskursiivista kehystämistä. Tarkastelen myös logiikan ja diskurssin ajallisia

muutoksia maiden medioissa. Analyysin yksi osio keskittyy yksityisen tunnelihankkeen

ulkomaisen sijoituspääoman käsittelyyn mediassa. Analyysi yhtyy kirjallisuuskatsauksen

luomaan näkökulmaan infrastruktuurista osana toimijuutta ja aluemarkkinointia.

Tutkielmani analyysi jakautuu lehtien artikkeleiden diskursseissa esiintyneisiin teemoihin.

Tarkoituksena on tutkia mediassa esiintyneitä tapoja kehystää kaksoiskaupunkia ja

tunneliyhteyttä. Media-analyysin yksi tavoitteista on tutkia Helsingin ja Tallinnan

20



kaksoiskaupunkitematiikasta ja kiinteästä tunneliyhteydestä käytettyjä argumentteja pohtien

mitä ja miten asiat ilmaistaan. Argumenttien lisäksi mielenkiinto keskittyy niitä esittäviin

toimijoihin ja tahoihin. Pyrin löytämään aineistosta teemoihin liittyviä kronologisia

taitekohtia. Tavoitteena on luoda ymmärrystä Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupungin ja

tunneliyhteyden diskursseihin ja niiden ajallisiin muutoksiin. Maiden poliittisten kenttien

suhtautumisen muutokset heijastuvat Helsingin Sanomien ja Postimees-lehden artikkeleista.

Analyysi tarkastelee eri tahoja ja toimijoita, joiden näkemyksiä aiheesta on esillä lehden

muodostamassa diskurssissa. Huomion kohteena on myös minkälaisten toimijoiden

näkemykset jäävät vähemmälle huomiolle.

Analyysi jakautuu aineistossa usein toistuneisiin relevantteihin teemoihin ja niissä

tapahtuneisiin ajallisiin muutoksiin. Tutkin aihepiireistä muodostuneita diskursseja ja

retorisia keinoja strategisen kehystämisen menetelmänä. Aluksi tarkastelen

kaksoiskaupunkiin ja tunneliyhteyteen liittyviä diskursseja sekä niiden yhtenevyyksiä.

Mielenkiinnon kohteena ovat eri tavat, jolla aluetta kuvaillaan sekä ankkuri-infrastruktuurien

tärkeys alueen muodostajana. Mediassa ankkuri-infrastruktuurille annetut merkitykset ja

diskurssit, joilla infrastruktuuria kuvataan liittyvät aineistossa vahvasti tunneliyhteyteen ja

osin myös kaksoiskaupunkiin. Median kautta tapahtuva alueellisten mielikuvien

rakentaminen ja brändäys ovat osa ennakoivaa strategista suunnittelua. Mediassa esiintyvä

kaksoiskaupunkia ja tunneliyhteyttä koskeva retoriikka ja sen kautta muodostetut diskurssit

ovat analyysin keskiössä

Toinen teema käsittelee kaksoiskaupunki- ja tunnelitematiikan taustalla olevia laajempia

alueellisia teemoja ja muita kehystämisen taustalla vaikuttavia argumentteja. Näihin kuuluvat

esimerkiksi saavutettavuus sekä Rail Baltica ja Jäämeren rata. Tutkin myös taloudellisten ja

ympäristöllisten diskurssien roolia. Muita, osin infrastruktuuriin sidottuja agendoja ovat

kestävämpi liikenne, matka-ajan lyhentyminen ja yhteiset työmarkkinat. Analysoin näiden

teemojen roolia ja näkyvyyttä Helsingin Sanomien ja Postimees-lehden diskurssissa.

Kolmas teema keskittyy aineistossa esiintyviin toimijoihin ja heidän agendoihin.

Kiinnostavaa on etenkin Suomen ja Viron poliittisen kentän näkemysten ajallinen muutos.

Poliittisen kentän näkemykset liittyvät julkisen tunnelihankkeen etenemiseen. Analysoin

tapoja, jolla eri toimijoiden rooli kehystetään medioiden diskurssissa. Esillä olevien

toimijoiden lisäksi tarkastelen minkälaiset tahot eivät ole näkyvissä kaksoiskaupungin ja

tunneliyhteyden mediadiskursseissa.
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Neljäs teema käsittelee yksityisen tunnelihankkeen ja sen rahoituksen herättämää keskustelua

maiden medioissa. Yksityisen toimijan ilmaantuminen vuonna 2016 sähköistää maiden

mediakeskustelua tarjoten aihetta vertaileville uutisille ja vastakkainasettelulle. Yksityisen

toimijan tarjoama kronologinen taitekohta on kiinnostava median diskurssien painotuksen

kannalta. Osaltaan yksityisen tunnelihankkeen myötä uutisten määrä molemmissa medioissa

nousee merkittävästi. Tutkin edellä mainittuja teemoja ja niissä tapahtuvia ajallisia

muutoksia. Media-analyysi kiinnittää huomiota siihen, mihin eri toimijat pyrkivät. Analyysi

perustuu mediassa esiintyvien tavoitteiden diskursiiviseen kehystämiseen.

3.2.1 Kaksoiskaupungin ja tunneliyhteyden diskurssit

Tutkielman ydin on Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunkitematiikka ja tunneliyhteys.

Media-aineiston avulla tutkin edellä mainittujen teemojen diskursseja ja niiden yhtymäkohtia.

Mediadiskurssien kronologiset muutokset tarjoavat kiinnostavan näkökulman alueelliseen ja

infrastruktuuriin liittyvän tematiikan vaihdoksesta. Media-aineistosta tulee ilmi

infrastruktuurin tärkeys. Kaksoiskaupunki ja tunneliyhteys eivät ole sama asia, vaikka

esiintyvätkin aineistossa yhtenevissä konteksteissa. Tutkielman mielenkiinnon kohteena on

media-aineistossa ilmenevät teemojen yhteenliittymät. Terminä kaksoiskaupunki on

artikkeleissa yleisessä käytössä, toisin kuin yhteisalue tai rajan ylittävä yhteistyö.

Aineiston alussa 2000-luvulla Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunkikehityksestä ja

tunneliyhteydestä on määrällisesti vähän artikkeleita. Näin on etenkin Postimees-lehdessä.

Viron EU-jäsenyys aiheuttaa Helsingin Sanomissa keskustelua Helsingin ja Tallinnan

kaksoiskaupungista. Yhdestä artikkelista (HS, 4.5.2004) otettu suora lainaus kuvaa osuvasti

yhtä diskursiivista ulottuvuutta: “Tulevaisuudennäkymät Helsingistä ja Tallinnasta

kaksoiskaupunkina elävät ja voimistuvat nyt, kun Virokin on Euroopan unionin jäsen”.

Argumentteina kaksoiskaupunkiyhteistyön puolesta käytetään kaupunkialueiden

yrityssektorien eri vahvuuksia. Artikkelissa käytetään termiä Helsinki-Tallinna yhteistyöalue

Itämeren alueellisen vaikutusvallan kontekstissa. Tässä ilmenee alueellisen vaikutusvallan

kasvattaminen, joka on eräs diskurssi kaksoiskaupunkiyhteistyön agendan taustalla.

Ajatus kaksoiskaupungista esiintyy harvoin erillään tunneliyhteydestä. Aineistossa

kaksoiskaupunkia koskevissa artikkeleissa mahdollinen tunneliyhteys on vähintään

mainintana. Etenkin aineiston alussa käsitellään ajatusta kaksoiskaupungista jokseenkin

yhdistävästä tunneli-infrastruktuurista erillään. Aineistossa esiintyneitä kaksoiskaupungin
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muodostavia keinoja on verrattain vähän. Näihin kuuluvat aineistossa esiintyvät ehdotukset

yhteisestä joukkoliikenteestä ja kaupunginvaltuustosta (PM, 19.10.2004; HS, 24.10.2004)

sekä korkeakouluopetuksesta (HS, 14.11.2005). Selkeästi kaksoiskaupunkitematiikkaa

käsitteleviä artikkeleita on media-aineistossa verrattain vähän. Helsingin Sanomien artikkeli

otsikolla “Suomenlahti kapenee: Talsinki vuonna 2025” (HS, 14.7.2014) rakentaa positiivista

kymmenen vuoden päähän ulottuvaa kuvaa kaksoiskaupungin muodostumisesta. Artikkelissa

käsiteltyjä kaupunkeja yhdistäviä tekijöitä ovat esimerkiksi yhteinen lastensairaala,

joukkoliikenteen lippujärjestelmä, kaupunkimarkkinointi, mobiiliparkkeeraus, digitaalinen

allekirjoitus ja reseptit, kiinteä tunneliyhteys ja rekisteritietojen vaihto. Artikkeli ilmentää

yhtä aineistossa esiintyvää diskursiivista ulottuvuutta. Kyseiset keinot kehystää

kaksoiskaupunkia ovat huomattavan konkreettisia eroten diskurssiltaan aineiston normista.

Osa kaksoiskaupunkia puoltavista argumenteista on arvopohjaisia. Suomen ja Viron

yhteydestä ilmestyneen pääkirjoituksen “Viro on lähempänä kuin usein näemmekään” (HS,

25.4.2012) mukaan on Suomen etujen mukaista lähentää Viroa kohti pohjoismaista

hyvinvointimallia. Pääkirjoituksen mukaan Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunki on hyvä

visio ja kaupunkeja yhdistävä tunneli varteenotettava idea. Viron kytkeminen Pohjoismaihin

ei kuitenkaan nouse aineistosta merkittävästi esille maantieteellisenä diskurssina.

Tunneliyhteys osana kaksoiskaupungin tematiikkaa esiintyy media-aineiston 2000-luvun

artikkeleissa usein vain mainintana. Helsingin Sanomien pääkirjoitus (HS, 20.8.2008)

otsikolla “Helsinki-Tallinna-junatunneli on vakavasti otettava visio” on selkeästi kantaaottava

artikkeli Helsingin Sanomien aineiston alkupäästä. Argumentteja otsikon väitteen puolesta

ovat esimerkiksi Euroopan kasvava logistinen kilpailu ja ilmastonmuutos logistisen

murroksen aiheuttajana. Artikkelissa tematiikka kehystetään myös Suomen syrjäiseen

sijaintiin ja saavutettavuuden heikentymiseen laiva- ja lentolippujen hintojen kallistuessa.

Pääkirjoitus avaa lehden luomaa diskurssia lainuksella: “Suomen ei pidä jättäytyä sivuun.”

Artikkelin tavat kehystää tunneli luovat selvää erottelua kaksoiskaupungille. Tunneli nähdään

osana laajempaa alueellista kokonaisuutta ja merkitysten verkostoa.

Tunneliin liittyvä diskursiivinen kehystäminen välittyy myös Helsingin Sanomien

pääkirjoituksesta otsikolla “Suunnitelma tunnelista Tallinnaan on hyvä keino katsoa

tulevaisuuteen” (HS, 8.2.2018). Pääkirjoitus kuvailee positiivisella tavalla Suomen ja Viron

yhteistyön syvyyttä todeten, että kiinteä yhteys kytkisi yhteiskunnat tiiviimmin toisiinsa.

Nopea raideyhteys Keski-Eurooppaan muuttaisi kirjoituksen mukaan myös Suomen

maantiedettä. Helsingin Sanomien pääkirjoitus “Suomi ja Viro katsovat maailmaa yhdessä”
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(HS, 7.5.2018) mainitsee maiden väliset liikenneyhteydet osana vahvaa sidettä. Kiinteä

tunneliyhteys olisi kirjoituksen mukaan historiallinen harppaus yhteyksien laadussa.

Helsingin Sanomien pääkirjoitukset heijastavat lehden periaatelinjaa ja ovat olennainen

osassa lehden diskurssien muodostajana. Niiden tavat kehystää valittuja teemoja ovat näkyviä

kannanottoja. Tunneliyhteys esitetään aineistossa tärkeänä osana alueen muodostusta. Osissa

kirjoituksissa se koetaan merkittävänä edistysaskeleena Helsingin ja Tallinnan

kaksoiskaupungin kehityksessä. Tunneli-infrastruktuuri kytketään osaksi globaalin

yhteysverkon parantamista (HS, 5.5.2018) ja se nähdään logististen yhteyksien ja

saavutettavuuden parantajana. Laajempi alueellinen tematiikka on vahvasti läsnä

tunneli-infrastruktuurin diskurssissa. Tunneli ja Rail Baltica esiintyvät diskursseina myös

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (HS, 7.5.2018). Ankkuri-infrastruktuurit hyödyttäisivät

Suomen elinkeinoelämää tuoden myös rajan ylittäviä hyötyjä. Pääkirjoitus kehystää hankkeet

osaksi Suomen etua vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä, solidaarisuutta ja kestävää

talouskasvua kaikissa EU-maissa.

Melko selkeä kronologinen taitekohta aineiston diskurssissa on 2010-luvun puolivälissä.

Julkisen tunnelihankkeen eteneminen saa konkreettisempia sävyjä kustannusarvioiden

käynnistyessä (PM, 3.4.2014). Tällöin keskustelu siirtyy vahvemmin kaksoiskaupungista

tunneliyhteyteen. Helsingin Sanomien pääkirjoitukset “Tunneliin kannattaa varautua” (HS,

13.2.2015) ja “Tunnelia kannattaa selvittää” (HS, 29.12.2015) kuvaavat tätä diskursiivista

siirtymää. Pääkirjoitukset pohtivat tunneliyhteyden vaikutuksia liikenteen, työvoiman,

teollisuuden ja geopolitiikan kannalta. Molemmissa tärkeänä kehystävänä argumenttina on

tunnelin näkeminen laajempana Keski-Eurooppaan suuntautuvana liikenneinfrastruktuurin

investointina. Julkisen tunnelihankkeen diskursiivista kehystämistä kuvaa Euroopan Unionin

tukeen nojaava artikkeli (PM, 7.2.2018). Julkisen hankkeen mukaan Helsingin ja Tallinnan

kaksoiskaupunki on alue, jolla asuu kolme miljoonaa ihmistä. Kaupunkien välisen

liikkuvuuden nopeuttaminen luo arvoa koko alueelle. Arvon luomisen ja kasvun retoriikka

tulee media-aineistossa esille julkisen ja yksityisen tunnelihankkeen viestinnässä.

Tunneli-infrastruktuuri kehystetään alueellista arvoa ja taloudellista kasvua luovaksi

välineeksi. Tunnelin rooli ankkuri-infrastruktuurina tulee läsnä sen toimijuutta painottavissa

diskursseissa.

Aineiston analyysissa käsitellään myöhemmin vuonna 2016 ilmestyneen yksityisen

tunnelihankkeen roolia median diskurssissa. Yksityisellä tunnelihankeella on merkittävä rooli

aineistossa tapahtuvan diskurssin muutoksen aiheuttajana. Media-aineistossa esiintyy
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yksityisen hankkeen tapoja kehystää tunneli-infrastruktuuri. Yksityisen hankkeen johtohahmo

Vesterbackaa käsittelevässä uutisessa (PM, 20.3.2019) alleviivataan hänen näkemystään

Tallinnan ja Helsingin välisestä tunnelista kaksoiskaupungin ja yhteisen alueen

muodostajana. Tunnelin muodostaman kaksoiskaupungin laajempi alueellinen konteksti tulee

esille myös yksityisen hankkeen retoriikassa, joka painottaa kaksoiskaupungin sijaitsevan

Euroopan ja Aasian rajalla. Yksityisen tunnelihankkeen muodostama diskurssi kehystää

infrastruktuuria Suomen ja Viron pääkaupunkiseutujen yhteisen metropolialueen

muodostajana (PM, 8.3.2019). Tunnelin aiheuttaman alueellisen houkuttelevuuden kautta

tulevat asiantuntijat ja investoinnit ovat osa yksityisen hankkeen kehystämän taloudellisen

kasvun retoriikkaa. Kaksoiskaupunki tuottaisi koko alueelle parempia sosiokulttuurisia ja

liiketoiminnallisia mahdollisuuksia (PM, 29.1.2019). Kyseiset näkökulmat ovat osa

yksityisen tunnelihankkeen diskursiivista kehystämistä.

3.2.2 Alueelliset, logistiset ja muut näkökulmat

Kaksoiskaupungin ja tunneliyhteyden taustalla vaikuttavat agendat ja tavoitteet ovat vahvasti

sidoksissa laajempiin alueellisiin ja logistisiin teemoihin. Tutkin media-aineistosta ilmenneitä

agendoja kaksoiskaupungin ja tunneliyhteyden diskursiivisen kehystämisen taustalla.

Tarkoituksena on selvittää mediassa ilmenevää retoriikkaa ja sitä, mitä mediatekstien mukaan

yritetään saavuttaa. Alueellisten, saavutettavuuteen ja logistiikkaan liittyvien näkökulmien

lisäksi tutkin muita keinoja kehystää kaksoiskaupunki ja tunneliyhteys yhteiskunnallisesti

merkityksellisinä hankkeina.

Etenkin tunneliyhteys liitetään osaksi muita alueellisia suurinfrastruktuurihankkeita: Rail

Balticaa ja Jäämeren rataa. Junareitti Baltian läpi Tallinnasta Varsovan kautta Berliiniin eli

Rail Baltica mainitaan aineistossa osana Helsingin ja Tallinnan kiinteää yhteyttä ensimmäisen

kerran lyhyesti Helsingin Sanomien artikkeleissa (HS, 4.5.2004). Rail Baltica muodostuu

yhdeksi selkeäksi teemaksi Helsingin Sanomien artikkeleissa Helsingin ja Tallinnan

kaksoiskaupunkikehitykseen ja etenkin tunneliyhteyteen liittyen. Mahdollisuus päästä osaksi

Keski-Eurooppaan suuntautuvaa rautatieyhteyttä on yleinen argumentti tunneliyhteyden

puolesta. Yhteys Keski-Eurooppaan on maantieteellinen diskurssi, joka on esillä koko

aineiston ajan. Rail Baltica koetaan usein olennaisena osana jopa vaatimuksena tunnelin

rakentamiselle. Tämänkaltainen diskurssi esiintyy etenkin poliittisten toimijoiden ja julkisen

hankkeen retoriikassa. Helsingin ja Tallinnan välinen kiinteä tunneliyhteys ja Rail Baltica,
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yhdessä ja erikseen, ovat politisoituneita keskustelunaiheita Helsingin Sanomien ja

Postimees-lehden mediadiskursseissa. Rail Baltican ja myöhemmin myös Jäämeren radan

liittäminen osaksi tunneliyhteyteen liittyvää keskustelua on etenkin Suomessa olennainen osa

2010-luvun aluepoliittista diskurssia. Rail Baltica nähdään edellytyksenä tunnelille ja yhdessä

niiden argumentoidaan muodostavan Eurooppaa yhdistävän kauppatien (PM, 7.5.2018).

Media-aineistossa esiintyy vaihtelevasti myös muita kaksoiskaupunkiin ja tunneliyhteyteen

liittyviä argumentteja. Helsingin Sanomien artikkelissa (HS, 30.4.2010) esitetään

argumentteja tunneli-infrastruktuurin puolesta painottaen luonnonmullistuksien ja

satamalakkojen vaikutusta, huoltovarmuutta, Rail Baltica -yhteyksiä ja EU:n taholta tulevaa

rahoitusta. Tällaisten argumenttien mukaan infrastruktuurin rooli painottuu logististen

yhteyksien vahvistamiseen. Edellä mainitut argumentit ovat osa turvallisuuspoliittista

diskurssia. Tunneliyhteys liitetään myös liikenneyhteyksien parantamiseen ja lentämisen

riippuvuuden vähentämiseen (HS, 17.3.2014). Helsingin Sanomien pääkirjoitukset “Tunneliin

kannattaa varautua” (HS, 13.2.2015) ja “Tunnelia kannattaa selvittää” (HS, 29.12.2015)

pohtivat tunneliyhteyden vaikutuksia liikenteen, työvoiman, teollisuuden ja geopolitiikan

kannalta. Molemmissa tärkeänä argumenttina on tunnelin näkeminen laajempana

Keski-Eurooppaan suuntautuvana liikenneinfrastruktuuri-investointina.

Eräs ajoittain toistuva teema ja argumentti molempien lehtien retoriikassa on ympäristöllisten

näkökulmien liittäminen tunnelikeskusteluun. Ympäristöteemat ovat kuitenkin alue- ja

logistiikkateemoja vähemmän esillä. Eräs tunnelia perusteleva argumentti on mahdollisuus

vähentää riippuvuutta lentämisestä. Pääkirjoituksessa (PM, 18.1.2018) argumentoidaan

tunnelin puolesta myös rautatiekuljetusten ekologisuudella merirahtiin verrattuna. Tunneli

mainitaan myös osana ekologiseen matkailuun panostamista. Ajatus kulttuurista ja

kaupunkialueiden asukkaista kaksoiskaupunkikehityksen muodostajina ovat Helsingin

Sanomien ja Postimees-lehden aineistossa verrattain harvoin esillä. Helsingin Sanomien

artikkelissa (HS, 9.5.2009) tuodaan esille yhteisten muistojen tärkeyttä, kuten festivaaleja ja

urheilutapahtumia, alueellisen yhtenäisyyden luomisessa.

Kaksoiskaupunkikehitys ja tunneliyhteys aiheuttavat media-aineistossa myös ajoittain

ilmenevää vastustusta. Pohjoismaiden sijoituspankin varajohtajan Okkin haastattelussa (PM

3.3.2012) käydään läpi Suomen ja Viron taloudellisia eroja. Maiden välinen yhteistyö on

Okkin mukaan potentiaalisinta infrastruktuuri- ja energiahankkeissa,

informaatioteknologiassa sekä turvallisuus- ja puolustusyhteistyössä. Artikkeli kertoo maiden

välisten taloudellisten erojen kuitenkin aiheuttavan vinoutuneen muuttoliikkeen. Kyseinen
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tematiikka liittyy tunneliyhteyden aiheuttamien ei-toivottujen taloudellisten vaikutusten

diskurssiin. Taloudellinen kannattamattomuus on koko aineiston ajalla yhtenevä diskurssi

tunnelihankkeen vastustuksen taustalla. Artikkelissa “Suomalaiset unelmoivat merenalaisesta

tunnelista” (PM, 24.9.2015) tuodaan esille Postimees-lehdessä ajoittain esiintyvä näkemys

Suomen ja Viron tunnelista saamien hyötyjen epätasaisesta jakautumisesta. Artikkelissa

tunneli kehystetään Suomen taloutta elävöittäväksi ja yhdessä Rail Baltican kanssa logistisia

edellytyksiä parantavaksi infrastruktuuriksi. Artikkelissa tunnelin hyödyiksi esitellään

ympäristönsuojelu, Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunki sekä ulkomaankauppa.

Kaksoiskaupungin alueellisten hyötyjen jakautumisen problematiikka on media-aineistossa

melko harvoin läsnä. Viron talous- ja viestintäministeriön kehitysosaston pääanalyytikko

Lambingin mukaan pääkaupunkien kaksoiskaupunkikehitys voi suunnata investointeja sekä

vähentää resursseja ja asukkaita muualta maasta (PM, 13.9.2019). Postimees-lehden

mielipidekirjoituksessa (PM, 2.1.2018) esiintyy näkökulma, jonka mukaan tunneli voi jopa

haitata muuta Viroa, mikäli infrastruktuuria muualla maassa ei kehitetä. Rail Baltica ja

tunneli eivät hyödytä useimpia virolaisia, mutta ne voisivat auttaa maata pääsemään

perifeerisestä statuksesta. Mielipidekirjoituksen mukaan suuret infrastruktuuriprojektit

kiihdyttävät taantuvaa kehitystä muualla maassa.

Postimees-lehden kolumnin (PM, 11.3.2019) mukaan tunnelin taloudellinen kannattavuus on

kyseenalainen jopa huomioiden alueelliset heijastusvaikutukset, sillä tunnelia yhdistävä alue

on globaalisti ja EU:n tasolla periferiaa. On kiinnostavaa havaita, kuinka alueellisuus liitetään

media-aineistossa positiivisiin tai negatiivisiin piirteisiin katsantokannasta riippuen. Alueen

leimaaminen globaalilla ja EU:n tasolla periferiaksi verrattuna yksityisen hankkeen

mielikuvaan Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupungista Euraasian sydämenä luovat ääreviä

mielikuvia ja laajempia maantieteellisiä diskursseja, jotka kehystävät kaksoiskaupunkia.

Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunkitematiikan ja tunneli-infrastruktuurin vertailua

esiintyy media-aineistossa verrattain vähän. Vertailu kohdistuu lähinnä Øresundin alueeseen.

Viron presidentin talousneuvonantaja Vitsurin mukaan Helsingin ja Tallinnan tunnelin

vertaaminen Öresundin siltaan on harhaanjohtava, sillä alueiden maantiede, demografia ja

taloudellinen tilanne eroavat merkittävästi (PM, 13.9.2019).
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3.2.3 Eri toimijat ja heidän rooli median diskursseissa

Median tapa kehystää toimijoiden rooli on tärkeä osa diskurssien muodostamista. Tutkin

media-aineiston kautta kaksoiskaupungin ja tunneliyhteyden taustalla olevia toimijoita ja

heidän välittämiä diskursseja. Toimijuus osana kaksoiskaupungin ja tunneliyhteyden

diskursiivista kehystämistä tulee esille median retoriikan tutkimisen kautta. Poliittinen

toimijuus on kaksoiskaupunki- ja tunnelitematiikan keskiössä koko aineiston ajan.

Kaupunkien yhteistyö ja suuret infrastruktuurihankkeet vaativat vahvaa poliittista toimijuutta,

mikä ilmenee median diskursseissa. Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunkitematiikka on

sidoksissa Suomen ja Viron väliseen yhteistyöhön, joten aihepiiri on vahvasti politisoitunut.

Julkisen tunnelihankkeen taustalla on Helsingin ja Tallinnan kaupungit, alueiden maakunnat

ja maiden liikenneministeriöt. Täten myös tunneliyhteyden mediakeskustelussa on korkean

tason poliittisia toimijoita. Tutkin eri toimijoiden diskursseja ja niiden taustalta löytyviä

agendoja.

Tallinnan entinen kaupunginjohtaja Savisaar on esillä lausuntojensa takia kaksoiskaupunkia

koskevien uutisten aiheena useasti lahden molemmilla puolilla aineiston alussa 2000-luvulla

(HS, 24.10.2004; HS, 14.11.2005; HS, 30.6.2007; HS, 17.8.2008; PM, 19.10.2004; PM,

14.11.2005). Savisaar on virolainen poliittinen toimija, joka on visioinut Helsingin ja

Tallinnan kaksoiskaupungin tulevaisuutta ja tiiviimpää integraatiota. Hänen lausuntonsa

toimivat keskustelunavauksena ja aiheuttavat kommentteja Suomenlahden molemmin puolin.

Helsingin kaupunginjohtaja Pajunen on myös näkyvässä osassa aineiston alkuaikoina lehden

haastatteluissa ja hänen kommenteistaan tehdyissä artikkeleissa. Pajunen kannattaa

puheissaan kaksoiskaupunkia ja hän kehystää kaksoiskaupunkiyhteistyön vahvistamisen

käytännön teoilla kuten yhteisellä korkeakouluopetuksella (HS, 14.11.2005. HS, 30.6.2007).

Aineiston, etenkin Helsingin Sanomien, artikkelit 2000-luvulla toimivat eräänlaisena Suomen

ja Viron korkeiden poliittisten toimijoiden vuoropuhelun näyteikkunana. Myös

Postimees-lehdessä esiintyy usein suomalaisia poliittisia toimijoita.  Näin lehtien artikkelit

luovat näkyvyyttä Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupungista käytävälle keskustelulle.

Poliittisten toimijoiden luoma diskurssi kehittyy 2010-luvulla käsittämään

kaksoiskaupunkiyhteistyön lisäksi laajempaa alueellista viitekehystä. Tähän kuuluu

kasvavassa määrin tunneliyhteyden vaikutusten käsittely. Pääministeri Katainen käyttää

Suomen taloudellisen kilpailukyvyn lisäämiseen ja poliittisiin syihin nojaavia argumentteja

Rail Baltica -yhteyteen liittyvässä haastattelussa (HS, 24.4.2012). Taloudelliset,
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kilpailukykyä nostavat ja logistiset argumentit ovat myös usein osana tunneliyhteyden

diskursiivista kehystämistä poliittisten toimijoiden lausunnoissa. Helsingin valtuustoryhmän

Vihreiden, Sosiaalidemokraattien ja Kokoomuksen puheenjohtajat Kari, Pajamäki ja

Männistö ovat esillä Postimees-lehden artikkelissa (PM, 25.5.2015). Karin mukaan tunneli

toisi Suomea lähemmäs Eurooppaa parantamalla liikenneyhteyksiä ja hyödyttäisi taloutta.

Pajamäen mukaan Suomi on rautatieyhteyksien osalta eristyksissä. Männistön mukaan

tunneli nostaisi Suomen logistiset yhteydet uudelle tasolle. Suomen liittäminen vahvemmin

Euroopan talousalueeseen on Männistön mukaan tärkeää. Artikkelin mukaan Suomessa vain

Helsingin kaupunki on osoittanut merkittävää kiinnostusta pysyvän tunneliyhteyden

kehittämisessä. Artikkeli tuo myös esille Karin ja Männistön toiveet siitä, että valtio

osallistuisi merkittävämmin hankkeen kehittämiseen. Kiinnostavaa median luoman diskurssin

kannalta on se, että Postimees tuo esille positiivisesti kaksoiskaupunkitematiikkaan ja

tunneliyhteyteen suhtautuvien suomalaispoliitikkojen näkemyksiä. Uutisartikkelin esittelyssä

kerrotaan, että Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajat haluavat lisätä keskustelua

tunnelista, jotta vältetään Suomen muuttuminen taloudelliseksi reuna-alueeksi. Artikkelista

heijastuu aiheen merkittävä sidoksellisuus laajempaan alueelliseen tematiikkaan, jossa

keskustelu Helsingin ja Tallinnan tunneliyhteydestä kytkeytyy Suomen osalta

liikenneyhteyksien parantamisesta Eurooppaan. Kyseiset argumentit tunnelin liittämisestä

liikenneyhteyksien parantamiseen ja Suomen muuttumiseen taloudelliseksi reuna-alueeksi

ovat osa diskursiivista kehystämistä. Verrattain korkeiden poliittisten toimijoiden

arvopohjaiset näkemykset ovat merkittävä osa median muodostamia diskursseja.

Periferia-diskurssi on läsnä etenkin suomalaisten poliittisten toimijoiden narratiivissa. Se

esiintyy diskurssina ajoittain Postimees-lehdessä myös irrallaan suomalaisista toimijoista.

Poliittisten toimijoiden muodostama diskurssi saa konkreettisempia sävyjä media-aineistossa

2010-luvun puolivälistä eteenpäin. Tähän vaikuttaa etenkin julkisen tunnelihankkeen

eteneminen, jonka etenemisestä uutisoidaan aineistossa ensimmäistä kertaa vuonna 2014

(PM, 3.4.2014). Aineistossa poliitikkojen retoriikassa toistuu ajatus tunnelista taloudellisen

kilpailukyvyn lisääjänä. Tunneliyhteys yhdistetään ajatukseen Helsingin ja Tallinnan

kaksoiskaupungista. Tunnelin myötä kaupungit muuttuisivat yhteiseksi kulttuuri- ja

talousalueeksi. Tämän mukaan tunneli olisi vetovoimatekijä uusille investoinneille. Kyseinen

retoriikka on läsnä etenkin yksityisen hankkeen viestinnässä, mutta myös virolaisten

poliitikkojen puheissa. Artikkelissa Suomen ja Viron pääministerien tapaamisesta (PM,

3.11.2016) Viron pääministerin mukaan Suomen ja Viron taloudet ovat kytkeytyneet yhteen
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ja valtioiden menestyminen hyödyttää molempia. Artikkelin otsikko on tapaamisesta nostettu

Viron pääministerin vapaasti suomennettu kommentti “Rõivas: Tallinna-Helsinki tunneli loisi

ainutlaatuisen kaksoiskaupungin”. Vastaavien kommenttien myötä infrastruktuurille annetaan

toimijuus ja infrastruktuuri kehystetään alueellisten kehityskulkujen luojina. Myös Viron

talous-ja infrastruktuuriministeri Michal nostaa tunnelin merkittäväksi tekijäksi

kaksoiskaupungin luojana (PM, 28.9.2016; PM 22.6.2017). Kiinnostavan tunnelista tekee

Michalin mukaan sen mahdollisuudet luoda yhtenäinen talousalue Viron ja Suomen sekä

pääkaupunkien välille. Tunnelin muodostamaa toimijuutta alleviivaa myös Tallinnan

apulaiskaupunginjohtaja Riisalu todeten tunnelin muuttavan Tallinnan ja Helsingin yhteiseksi

liiketoiminta- ja kulttuurialueeksi sekä houkuttelevan uusia investointeja (PM, 24.11.2017).

Kyseinen kommentti luo yhteisen talousalueen diskurssia. Suomen ja Viron pääministerien,

Sipilän ja Ratasin, tapaamisesta kertova artikkeli (HS, 7.5.2018) nostaa ylös Sipilän

kommentin: “Meillä on yhteinen haave tai visio, että jonakin päivänä maat olisi yhdistetty

tunnelilla”. Konkreettisesta agendasta puuttuu ajallinen tavoite ja diskursiivinen

kehystäminen, eli mitä tunneli-infrastruktuurilla halutaan saavuttaa. Näin näkyvä korkealta

poliittiselta toimijalta tuleva lausunto on kuitenkin selkeä viesti ja eräänlainen tulevaisuuteen

suuntautuvan aluerakentamisen keino. Poliittisten toimijoiden tunneliin liittyvä retoriikka on

usein sidoksissa laajempaan viitekehykseen, josta talous tärkeä osa. Virolainen

europarlamentaarikko Paet kommentoi tunneliyhteyden muodostavan houkuttelevan

kaksoiskaupungin, luovan tuhansia työpaikkojen ja tuottoisan kauppaväylän (PM, 26.2.2018).

Viron pääministeri Ratas suhtautuu kaupunkeja yhdistävään tunneliin positiivisesti

asukkaiden elinoloja ja yritysten yhteistyötä parantavana investointina (PM, 21.2.2018).

Infrastruktuuri kehystetään asukkaiden ja yritysten oloja parantavaksi ja taloudellista

toimeliaisuutta tehostavaksi investoinniksi. Media-aineistossa poliittiset toimijat antavat

tunnelille suuria merkityksiä.

Ajoittain media-aineistossa ilmennyt “Suomi on saari” -argumentti kertoo Suomen

haastavista saavutettavuuteen vaikuttavista maantieteellisistä olosuhteista. Argumenttia

käyttävät lähes pelkästään suomalaiset poliittiset toimijat sekä Helsingin Sanomissa että

Postimees-lehdessä. Suomi on saari -retoriikka liittyy heikkoon saavutettavuuteen kuljetusten

ja liikenteen näkökulmasta (HS, 24.4.2010). Samaa argumenttia käyttää Suomen

liikenneministeri Berner Helsingin Sanomien artikkelissa (HS, 21.9.2017). Hänen mukaansa

Suomi ei ole enää saari, kun ratayhteys Jäämereltä Baltian kautta Eurooppaan onnistuu.

Argumentteina Berner käyttää kilpailukyvyn parantamista sekä tavara- ja henkilöliikennettä.
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Näin tunneli-infrastruktuuri kehystetään saavutettavuuden parantamiseen ja kaupankäynnin

vilkastumisen kautta tapahtuvaan talouskasvuun. Suomen Viron suurlähettiläs Narisen

mukaan Suomen olevan saari, ja kaikki yhteydet Manner-Eurooppaan ovat välttämättömiä

(PM, 18.1.2018). Artikkelissa Narinen pohtii, millä tavoin Helsingin ja Tallinnan

kaksoiskaupunki yhdistäisi Suomen ja Viron.

Yksityisen tunnelihankkeen ilmaantuminen ja eteneminen kiihdyttävät diskurssinmuutosta

aineistossani. Diskurssi keskittyy kaksoiskaupunkitematiikasta entistä vahvemmin

käsittelemään tunneliyhteyttä. Toimijuus henkilöityy vahvemmin johtavien yksilöiden

ympärille, tarkoittaen Suomen ja Viron korkean tason poliitikkoja ja yksityisen

tunnelihankkeen johtohahmo Peter Vesterbackaa. Yksityisen tunnelihankkeen johtohahmo

Vesterbacka kehystetään mediassa suurpiirteiseksi hahmoksi. Hänen start-up -taustansa

tuodaan ajoittain ilmi selittämään johtamistyyliä. Vesterbacka tarjoaa medialle aineistossa

esiintyneisiin poliitikkoihin verrattuna melko värikkään hahmon, jonka edesottamusten

myötä artikkeleiden määrä nousee molemmissa aineistoissa. Postimees-lehden aineiston

loppuvaiheessa on havaittavissa Viron valtiollisen diskurssin kallistuminen selkeästi tunnelia

vastaan (PM, 31.7.2020). Viron julkishallinnon ministeri Aabin mukaan ympäristölliset,

taloudelliset ja etenkin turvallisuuspoliittiset syyt ovat yksityiseen projektiin kohdistuvan

epäilyksen taustalla. Valtiot yhdistävä tunneli on strateginen infrastruktuuri ja mahdollisesti

osa puolustusinfrastruktuuria, jonka kehityksessä valtion pitäisi olla johtavassa asemassa.

Aabin mukaan tunnelin voisi rakentaa vain valtiojohtoisesti. Kyseinen artikkeli herättää

hämmennystä Suomessa ja seuraavana päivänä ilmestyneessä artikkelissa (PM, 1.8.2020)

siteerataan YLE:n uutisissa ollutta liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö

Lindströmiä. Virolaisen ministeri Aabin lausunnoista oli voinut ymmärtää valtioiden välisen

tunnelihankkeen olevan toiminnassa, mutta Lindströmin mukaan julkinen FinEst Link

-tunnelihanke lopetettiin vuonna 2018. Ministeri Aabin lausunnot tulivat myös uutisen

mukaan yllätyksenä yksityiselle tunnelihankkeelle. Uutiset kertovat

kommunikaatiovaikeuksista Viron ja Suomen poliittisten toimijoiden välillä. Kiinnostava

huomio on myös se, että Postimees-lehdessä ei esiinny selkeitä uutisia julkisen FinEst Link

-tunnelihankkeen lopettamisesta. Helsingin Sanomien aineistossa esiintyy artikkeleita

julkisen ja yksityisen tunnelin linjausten erimielisyyksistä vielä vuonna 2019.

Postimees-lehden aineiston loppuvaiheen artikkeleista ilmenee Viron poliitikkojen

negatiivinen suhtautuminen yksityistä hanketta kohtaan. Nouseva näkemys on, että tunnelin

voi rakentaa vain valtiojohtoisesti (PM, 31.7.2020). Vain kaksi vuotta aiemmin Suomen ja
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Viron pääministerien tapaamisen konsensus kuitenkin oli, että tunnelia ei voi rakentaa ilman

yksityistä pääomaa (PM, 7.5.2018). Lausunnot eivät sinänsä ole ristiriidassa, mutta osoittavat

epäselvyyttä virolaisten poliitikkojen retoriikassa.

Helsingin Sanomien ja Postimees-lehden artikkelit tarjoavat hyvän tarkastelukulman maiden

poliittisten toimijoiden näkemyksille. Etenkin julkisen tunnelihankkeen huippuvuosina

2016-2019 molempien lehtien artikkelit sisältävät paljon korkean tason poliitikkojen

haastatteluja. Ajoittain lehdessä esiintyy asiantuntijoina myös talouselämän vaikuttajia sekä

valtion virkailijoita. Tiedeyhteisöllä on suhteellisen pieni rooli aineiston diskurssissa.

Poliittisten toimijoiden rooli on mediassa kehystetty näkyvyyden puolesta

huomionarvoiseksi. Kronologisesti tarkasteltuna Suomen ja Viron poliittisten toimijoiden

diskurssi kehittyy aineiston alkupään vuoropuhelusta 2010-luvun puolivälin jälkeiseen

konsensushakuisuuteen. Yksityinen tunnelihanke aiheuttaa toimijuuden vahvemman

henkilöitymisen.

3.2.4 Yksityinen tunnelihanke ja sen rahoitus

Yksityisrahoitteinen tunneli ja hankkeen keulahahmo Vesterbacka ovat ensimmäisen kerran

esillä media-aineistossa vuonna 2016. Alussa median diskurssi suhtautuu melko neutraalisti

ajatukseen yksityisestä tunnelihankkeesta (HS, 5.6.2016). Valtiovetoinen tunnelihanke on

vuonna 2016 edelleen oletus, mutta loppuvuodesta 2017 eteenpäin Vesterbackan

yksityisrahoitteisen tunnelihankkeen uutiset saavat laajaa näkyvyyttä Helsingin Sanomien ja

Postimees-lehden uutisissa. Julkisen ja yksityisen hankkeen vertailuista muodostuu

jokseenkin huomionhakuisten otsikoiden sävyttämä kilpailu, jonka etenemistä selostetaan

molempien medioiden aineistossa usein. Tunnelihankkeiden etenemisen ja vertailun uutiset

eivät kerro juurikaan Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunkikehityksestä. Näin yksityinen

hanke on merkittävässä roolissa aineistossa tapahtuvassa diskurssinmuutoksessa.

Molemmissa lehdissä olevat julkisen ja yksityisen tunnelihankkeen vastakkainasettelut

muodostuvat etenkin otsikoiden kautta. Myös useat medioissa esiintyneet virkakoneiston

asiantuntijahaastattelut luovat vastakkainasettelun mielikuvaa. Postimees-lehti uutisoi pian

yksityisen toimijan ulostulon jälkeen Helsingin ja Tallinnan kaupunginjohtajien tapaamisesta

vapaasti suomennetulla otsikolla “Kaupunginjohtajat ottavat etäisyyttä Vesterbackan

supersuunnitelmasta” (PM, 29.11.2016). Otsikot, kuten “Valtion ja liikemiesten kilpajuoksu

Tallinnan-tunnelista jatkuu – Ministeri Berner: ”On vain yksi projekti” (HS, 30.11.2018)
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luovat vastakkainasettelun mielikuvaa ja antavat aiheita sensaatiohakuiseen uutisointiin.

Helsingin Sanomien artikkelissa “Helsingin ja Espoon taistelu Tallinnan-tunnelista saattaa

ratketa tänään – Nokitteluun ajautuneet Peter Vesterbacka ja Jan Vapaavuori täysin eri

linjoilla” (HS, 25.2.2019) yksityisrahoitteisen projektin johtohahmo Vesterbackan ja

Helsingin pormestari Vapaavuoren välistä väittelyä kuvataan termeillä “nokittelu” ja

“kissa-hiiri-leikki”. Tämänkaltaiset tarkoituksenmukaiset vastakkainasettelut luovat

mielikuvia sensaatiohakuisesta uutisoinnista.

Postimees-lehden artikkelissa (PM, 18.12.2017) tuodaan ilmi Viron talous- ja

viestintäministeriön lausunto, jonka mukaan julkinen FinEst Link ja Vesterbackan yksityinen

tunnelihanke koettavat ratkaista samaa ongelmaa eri keinoilla, ja eivät siksi ole vertailtavissa.

Ministeriön liikenteen kehittämisen eritysasiantuntija Killar kritisoi artikkelissa Vesterbackan

hankkeen kannattavuusarvioiden vajavaisuutta. Hän kuitenkin uskoo julkisen ja yksityisen

hankkeen tähtäävän samaan, eli Tallinnan ja Helsingin potentiaalin ja talousalueen

yhdistämiseen. Kyseessä on kiintoisa havainto julkisen ja yksityisen tunnelihankkeen

diskursiivisen kehystämisen yhtymäkohdista. Tunnelilla pyritään pääkaupunkien potentiaalin

yhdistämiseen ja alueellisesta näkökulmasta etenkin laajan talousalueen luomiseen.

Infrastruktuuri saa muita merkityksiä, mutta strategisen aluekehittämisen näkökulmasta

huomio keskittyy etenkin näihin diskursseihin.

Mediakeskustelu Helsingin ja Tallinnan välisen tunneliyhteyden rahoitusvaihtoehdoista

nousee ajankohtaisemmaksi yksityisen tunnelihankkeen rahoitusvaihtoehtojen tullessa esille.

Keskustelu muodostuu media-aineistossa omaksi diskurssiksi, joka saa kriittisiä sävyjä

etenkin Postimees-lehdessä. Julkisen tunnelin rahoitus ei herätä suurta mielenkiintoa ja sen

käsittely on pintapuolista. Yksityisen hankkeen rahoituksen julkitulon jälkeen ilmestynyt

artikkeli (PM, 9.3.2019) otsikolla “Kiinalainen tunneliraha tekee Viron varovaiseksi” esittelee

eriäviä näkemyksiä tunnelin sijoituspääomasta. Artikkelissa siteerataan virolaista

europarlamentaarikko Paetia, jonka mukaan kiinalaisten investointien kanssa tulee olla

varovainen, sillä niillä on vahvat poliittiset intressit. Yksityisen tunnelin kiinalainen

sijoituspääoma on osa laajempaa geopoliittista turvallisuus- ja uhkakuvadiskurssia.

Pääkirjoitus otsikolla “Kiina-keskustelun laineet saapuivat Suomenlahdelle” (HS, 10.3.2019)

kommentoi yksityisen toimijan, Vesterbackan johtaman Finest Bay Area Development Oy:n

saamaa 15 miljardin euron aiesopimusta tunnelin rahoittamisesta. Pääkirjoituksen

suhtautuminen kiinalaiseen investointipääomaan on varovaisen kriittinen ja epäilevä. Kiinan

vaikutusvallan kasvu ja poliittiset intressit ovat pääkirjoituksen mukaan huomionarvoisia
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asioita tunnelihankkeen etenemisessä. Yksityisen tunnelin rahoituksen alkuperä tarjoaa

mahdollisuuden käsitellä kiinalaista investointipääomaa myös laajemmalta kannalta.

Kiinalaista rahastoa käsittelevässä artikkelissa (HS, 12.3.2019) siteerataan Suomen

Ulkoministeriön Eurooppa- ja lähialueviestintäyksikön päällikkö Cantellin twiittiä

turvallisuuspolitiikan huomioimisesta arvioidessa tunnelihankkeen kiinalaisrahaa.

Artikkeleista ja EU-komissaari Kataisen kommenteista (HS, 12.3.2019) ilmenee melko

pessimistinen suhtautuminen kiinalaisen investointipääoman käyttöön suurten

infrastruktuuriprojektien rahoittamisessa. Turvallisuuspolitiikkaa suhteessa tunneliin sivutaan

Helsingin Sanomien ulko- ja turvallisuuspoliittisessa analyysissa (HS, 8.12.2019). Artikkeli

nostaa esille haavoittuvuuden osana suuria infrastruktuuriprojekteja, kuten Tallinna-tunnelia.

Suhtautuminen kiinalaiseen rahoitukseen muodostuu Postimees-lehden artikkeleissa

yhtenäiseksi diskurssiksi. Lehdessä syyskuussa 2019 ilmestynyt kolmen artikkelin sarja on

laaja, yleisemmän tason katsaus Kiinan harjoittamaan pehmeään vaikuttamiseen,

suurinvestointeihin, kyberturvallisuuteen ja vakoiluun Virossa, Baltiassa ja muualla

Euroopassa. Artikkelisarjan otsikot antavat selvän kuvan lehden suhtautumisesta kiinalaiseen

sijoitusrahaan, kuten “Troijan panda: Kiinan pehmeän voiman raskas käsi” (PM, 4.9.2019) ja

“Kiinalaisten investointien kultaiset käsiraudat” (PM, 6.9.2019). Jälkimmäinen artikkeli

luotaa näkemyksiä Kiinan kasvavasta poliittisesta ja taloudellisesta mahdista, sekä sen

investointien vaikutuksista. Otsikon metafora käsiraudat ilmentää Kiinan tavoitteita

integroida investointeja saaneet valtiot tiukemmin omaan vaikutuspiiriin. Artikkelissa

kritisoidaan yksityistä tunnelihanketta todeten sen herättävän paljon kysymyksiä, mutta vähän

vastauksia. Postimees-lehden epäilevä ja kriittinen pääkirjoitus (PM, 13.2.2020) käsittelee

kiinalaista sijoituspääomaa ja sen luomaa turvallisuusnäkökulmaa. Pääkirjoituksen

yhteydessä ilmestynyt sarjakuva osoittaa satiirin keinoin terävällä tavalla lehden

suhtautumisen kiinalaisten rahoittamaan tunneliin. Sarjakuvan sanoman voi tulkita

tarkoittavan, että kiinalaisrahoitteinen tunneli voi tuoda mukanaan odottamattomia ongelmia

ja Suomi ja Viro suhtautuvat siihen liian sinisilmäisesti. Sarjakuva ilmentää geopoliittista

uhkakuvadiskurssia.
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Postimees 13.2.2020, avattu 25.8.2021. Kuva: Urmas Nemvalts

Kuvan puhekuplat vapaasti suomennettuna: “Uskomatonta, Kiinan lohikäärme alkaa rakentaa

meille tunnelia.” “Sen ei tarvitse juuri kaivaakaan. Katsos, on jo ottanut tunnelin kotoaan

mukaan.”

Suomen ja Viron poliitikkojen ja yksityisen tunnelihankkeen erimielisyydet ovat usein

toistuva ja ilmeisen kiinnostava teema media-aineistossa. Suomessa kiistat johtuvat

suurimmaksi osaksi julkisen ja yksityisen tunnelihankkeen linjausten eroavaisuuksista.

Etenkin yksityisen tunnelin rahoituksen lähde aiheuttaa virolaisten poliitikkojen keskuudessa

kritiikkiä. Tunneliyhteyteen liittyvä turvallisuuspoliittinen narratiivi nousee yhtenäiseksi

diskurssiksi vasta yksityisen tunnelihankkeen ulkomaisen rahoituksen kautta. Kiinalaisten

harjoittama pehmeä vaikuttaminen ja investoinnit ovat ajankohtainen ja mielenkiintoa

herättävä teema mediadiskurssissa. Näin tunnelihankkeen rahoituskeskustelu kehystyy osaksi

laajempaa ulko- ja turvallisuuspoliittista narratiivia, jossa Kiinan vaikutusvalta ja

sijoituspääoma nähdään ongelmallisena.

3.3 Tulokset

Media-aineiston diskurssissa termiä kaksoiskaupunki käytetään alusta lähtien. Termin

merkitystä ei juurikaan määritellä aineiston artikkeleissa. Kaksoiskaupunki ei ole myyvä

teema tai otsikko aineiston artikkeleissa. Tämä konkretisoituu etenkin media-aineiston
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diskurssin kallistuessa vahvasti tunnelitematiikan puolelle 2010-luvun puolivälistä. Julkisen

tunnelihankkeen vuonna 2015 ilmestyneet ensiselvitykset ovat yksi syy uutisoinnin

vilkastumiseen. Aineiston kronologinen taitekohta ja eräänlainen paradigman muutos on

yksityisen toimijan liittyminen kiinteän tunnelihankkeen kehittämiseen. Selkein paradigman

muutos on, että Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunkikehitys ja rajan ylittävä yhteistyö

eivät ole keskeisessä roolissa tunnelihankkeisiin liittyvissä artikkeleissa vuodesta 2016

eteenpäin. Tunnelilla on tärkeä rooli aineiston diskurssin muodostajana. Kaksoiskaupunki ja

tunneli eivät ole yhteneviä teemoja, joskin ne esiintyvät aineistossa usein samassa

kontekstissa. Tunneli kehystetään diskursiivisesti kaksoiskaupungin muodostumisen

mahdollistavaksi tekijäksi. Aineistossa 2010-luvun puolivälistä eteenpäin esiintyvien

argumenttien mukaan kaksoiskaupunki muodostuu tunnelin kautta. Tunnelin rooli

kehystetään kaksoiskaupungin lisäksi osaksi laajemman alueellisen kontekstin luomista.

Yhdistävä infrastruktuuri kehystetään olennaiseksi osaksi kaksoiskaupungin muodostumista.

Tunneli saa ankkuri-infrastruktuurina merkityksiä alueen muodostajana ja kasvun

rakentajana. Yhteinen talousalue ja talouskasvu ovat tunnelitematiikan merkittäviä

maantieteellisiä diskursseja.

Kiinteän tunneliyhteyden luoma alueellinen tematiikka on läsnä etenkin Helsingin Sanomissa

ja suomalaisten poliitikkojen haastatteluissa Postimees-lehdessä. Alueelliset teemat liittyvät

suomalaisten toimijoiden retoriikassa rahdin matka-aikojen lyhentämiseen ja etenkin

tiiviimpien kuljetusyhteyksien luomiseen. Suomalaisten toimijoiden retoriikassa tunnelin

diskurssi kehystyy laajempaan alueelliseen kontekstiin osana saavutettavuutta ja logistiikkaa.

Rail Baltica on vahvasti läsnä molempien maiden medioiden tunneliyhteyttä käsittelevissä

artikkeleissa osana saavutettavuuden ja logististen yhteyksien argumentteja. Rail Baltica

esiintyy etenkin poliittisten toimijoiden argumenteissa. Yleinen Helsingin Sanomissa ja

Postimees-lehden suomalaisten toimijoiden haastatteluissa esiintynyt argumentti on, että

tunneliyhteys kannattaa nähdä Suomen yhteytenä Keski-Eurooppaan. Postimees-lehdessä

tunnelidiskurssi ei liity jatkoyhteytenä johonkin laajempaan alueelliseen kokonaisuuteen.

Argumentti siitä, että Suomi hyötyy tunnelista Viroa enemmän on melko harvoin esillä

Postimees-lehden artikkeleissa, eikä muodostu yhtenäiseksi diskurssiksi. Ajoittain ilmenevä

argumentti Postimees-lehdessä on, että tunnelin mahdollistama yhteys Suomen laajempiin

markkinoihin toisi talouskasvua. Suomen hyvinvoinnin positiivinen korrelaatio Virolle on

eräs Postimees-lehdessä esiintynyt tunneliyhteyttä puoltava argumentti. Yhteinen

kulttuurialue tai veljeskansojen yhdistäminen ovat aineistossa vähemmälle huomiolle jääviä
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diskursseja. Aineistossa ei juurikaan tapahdu diskursiivista kehystämistä kyseisten teemojen

kautta kaksoiskaupungin ja tunnelin yhteydessä.

Molempien maiden merkittävät poliittiset toimijat ovat aineiston diskurssissa eniten läsnä.

Merkittäviä toimijoita ovat eri ministerit sekä Helsingin ja Tallinnan kaupunginjohtajat.

Toimijuuden, erityisesti poliittisen toimijuuden roolin kehystäminen median diskurssissa

muuttuu aineiston loppupuolella tunnelidiskurssin saadessa konkreettisemman muodon.

Aineiston lehtien diskurssi eri aiheista muodostuu puheenvuorojen ja näkyvyyden antamisella

eri toimijoiden edustamille näkemyksille. Poliitikkojen kommentit tunnelista muodostuvat

eräänlaiseksi keskusteluksi, jonka alustana lehti toimii. Ajallisen kehityksen myötä

poliittisten toimijoiden näkyvyys ja rooli muuttuvat aineiston diskurssissa teemojen mukaan.

Kaksoiskaupunkitematiikkaan liittyen aineiston alkuaikoina 2000-luvulla esillä ovat etenkin

kaupunginjohtajat. Savisaaren lennokkaat suunnitelmat Helsingin ja Tallinnan

kaksoiskaupungista ja suomalaisten poliitikkojen vastaukset antoivat aiheita artikkeleihin

aineiston alkuvuosina. Aineiston artikkelit käsittelevät 2010-luvun puolivälistä usein

yksityisen projektin ja suomalaisten virkamiesten kiistoja, eikä juurikaan Helsingin ja

Tallinnan kaksoiskaupunkiteemoja. Tämä johtuu osaltaan toimijuuden henkilöitymisestä,

jossa keskitytään vahvemmin näkyviin johtohahmoihin ja tunnelihankkeiden linjauksiin.

Aineistossa esiintyvissä asiantuntijalausunnoissa on useimmin läsnä maiden virkamiehistöä.

Tiedeyhteisön edustajilla on vähäinen rooli aineiston diskurssissa.

Suomen maantieteelliseen asemaan vaikuttaminen ja aiheen tuominen esille Helsingin ja

Tallinnan kaksoiskaupunkikehityksen ja kiinteän tunneliyhteyden keskusteluissa ovat yhteisiä

teemoja suomalaisten poliitikkojen argumenteissa. Näin Suomen maantieteellinen asemointi

muodostaa laajan diskurssin, joka kehystää kaksoiskaupunkiprosessia ja tunnelihanketta.

Suomalaisten toimijoiden osalta keskustelu Helsingin ja Tallinnan kiinteästä

tunneliyhteydestä kehystetään laajempaan alueelliseen ja logistiseen kontekstiin tavoitteena

parantaa liikenneyhteyksiä Eurooppaan. Media-aineistossa lähes ainoastaan suomalaiset

kiinnittävät huomiota Suomen sijainnin ja saavutettavuuden haasteisiin. Argumentti “Suomi

on saari” esiintyy Postimees-lehdessä lähinnä suomalaisten poliitikkojen haastatteluissa.

Media-aineistossa esiintyvien poliittisten toimijoiden tunnelidiskurssi kehystetään

pääasiallisesti taloudellisten insentiivien kautta. Yhteinen markkina-alue ja tunnelin luomat

edellytykset maiden talouskasvulle ovat esillä olevia teemoja. Suomalaisten toimijoiden

esittämä selkeä teema osana tunnelidiskurssia on kilpailukyvyn lisääminen. Tämä kasvuun

liittyvä teema on osa tunnelin diskursiivista kehystämistä.
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Laajempi alueellinen tematiikka tulee läsnä tunneliyhteyden kehystämisestä osaksi muita

alueellisia suurinfrastruktuuriprojekteja. Aineiston poliittisessa diskurssissa Rail Baltica

nähdään olevan tunnelin edellytys ja sen avulla perustellaan tarvetta tunnelille. Jäämeren rata

on ajoittain esillä osana tunnelidiskurssia 2010-luvun loppupuolella. Suuret

infrastruktuuriprojektit ovat olennainen osa poliittisten toimijoiden narratiivia. Poliittisessa

diskurssissa tunneli kehystetään yhteisen alueen luojaksi ja yhdessä Rail Baltican kanssa

alueellisen kasvun muodostajaksi. Postimees-lehden artikkelin (PM, 7.5.2018) otsikko “Viron

pääministeri Ratas: Tunneli ja Rail Baltica muodostavat Eurooppaa yhdistävän kauppatien”

luo hyvän kuvan poliittisten toimijoiden roolista median diskurssissa. Poliittinen toimijuus

konkretisoituu ankkuri-infrastruktuurien kehystämisessä. Poliittisessa diskurssissa

infrastruktuuri kehystetään alueellisen yhtenäisyyden muodostajaksi. Aineiston Helsingin

Sanomien pääkirjoitukset muodostavat jokseenkin yhtenäisen, tunnelia puoltavan diskurssin.

Diskursiiviset kehystämisen keinot vaihtelevat teemasta riippuen. Toistuva teema on nähdä

Helsingin ja Tallinnan kiinteä tunneliyhteys osana laajempaa logistista kokonaisuutta,

Suomen yhteyttä muuhun Eurooppaan. Kauppa- ja liikenneyhteyksien paranemisen

liittäminen osaksi Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunkiyhteyttä on samassa linjassa

“Suomi on saari” -argumentin kanssa. Näin alueelliset ja logistiset tematiikat kehystetään

osaksi kaksoiskaupunkia ja ankkuri-infrastruktuuria. Suomen ja Viron yhteyttä ja suhdetta

tarkastellaan toistuvasti positiivisessa valossa Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa esiintyy argumentointia sen puolesta, että on Suomen

etujen mukaista lähentää Viroa kohti pohjoismaista hyvinvointimallia ja kaksoiskaupunki on

tähän hyvä visio. Pääkirjoitusten alueellista yhtenäisyyttä ajava konsensuksenhakuinen

narratiivi on esimerkki median roolista aluerakentamisen ja ankkuri-infrastruktuurien

kontekstissa.

Vesterbackan johtama yksityisrahoitteinen hanke on ensimmäisen kerran esillä aineistossa

kesällä 2016. Yksityinen tunnelihanke lisää uutisten määrää ja muuttaa osin niissä käsiteltyjä

teemoja. Yksityisen toimijan myötä uutisointi painottuu vahvemmin tunnelia koskeviin,

julkista ja yksityistä hanketta vertaileviin uutisiin. Etenkin vuosina 2017-2019 aineiston

artikkelit molemmista lehdistä käsittelivät valtaosin julkisen ja yksityisen tunnelihankkeen

kiistoja ja etenemistä. Uutisten määrän huomattava väheneminen aineiston viimeisenä

vuonna 2020 kertoo Helsingin ja Tallinnan kiinten tunneliyhteyden keskustelun merkittävästä

laantumisesta. Eniten uutisia aineistossa on vuosina 2016-2019, jolloin julkisen ja yksityisen
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tunnelihankkeen eteneminen on kiivaimmillaan. Johtavien poliitikkojen ja yksityisen toimijan

välisten kiistojen uutisointi saa aineistossa näkyvyyttä.

Yksityisen toimijan tunnelihanke esitetään mediassa jokseenkin epärealistisena ja

suuruudenhulluna ideana. Jokseenkin humoristinen suhtautuminen tulee ilmi Helsingin

Sanomien pitkähköstä julkista ja yksityistä tunnelihanketta kuvaavasta artikkelista ja

Vesterbackan haastattelusta “Tähän tulee tunneli (tai sitten ei)” (HS, 16.2.2020). Aineistosta

ilmenee loppua kohti kasvava skeptinen suhtautuminen yksityiseen tunnelihankkeeseen.

Uutisten määrän huomioon ottaen yksityisen toimijan suunnittelema tunnelihanke

kehystetään kuitenkin varteenotettavaksi hankkeeksi.

Turvallisuustematiikka nousee ajallisen kehityksen kautta osaksi mediadiskurssia aineiston

lopussa vuodesta 2017 eteenpäin. Turvallisuus liittyy tunnelihankkeeseen, eikä ole juurikaan

läsnä aineiston kaksoiskaupunkidiskurssissa. Etenkin Viron mediadiskurssissa turvallisuus on

selvästi tunnistettava teema. Turvallisuus liittyy osana yksityisen hankkeen saamaa

ulkomaista rahoitusta, joka herättää epäilyjä aineistossa vuodesta 2017 alkaen. Keskustelu

yksityisen tunneliyhteyden saamasta kiinalaisesta rahoituksesta muodostuu

Postimees-lehdessä melko nopeasti vuoden 2019 aikana yhtenäiseksi diskurssiksi. Yksityisen

tunneliyhteyden kiinalainen rahoitus herättää Postimees-lehden artikkeleissa myös

turvallisuuspoliittista huolta. Siihen nivoutuu laajemmin kritiikki Kiinan poliittisen

vaikutusvallan kasvusta. Helsingin Sanomissa kiinalainen sijoituspääoma ei herätä yhtä

vahvoja reaktioita, kuin Postimees-lehdessä.

4. Tulosten pohdinta

Media-aineisto ja ajanjakso olivat ennalta jokseenkin tuttuja. Tämä antoi alustavia

ennakko-oletuksia hypoteesin muodostukseen. Konkreettisen ja selkeän hypoteesin

muodostaminen oli haastavaa aineiston pitkän aikaskaalan ja kahden valtion

mediadiskurssien erojen takia. Analyysiosuus tuo uusia näkökulmia hypoteesin oheen, mutta

myös vahvistaa ennalta tehtyjä oletuksia. Tutkimuskirjallisuus ja teoriaosuus käsittelevät

aineistoon liittyvää tematiikkaa laajemmalta katsantokannalta. Analyysista saadut tulokset

ovat valtaosin linjassa tutkimuskirjallisuuden kanssa. Eri rajan ylittävää yhteistyötä,

kaksoiskaupunkeja, alueellisuutta ja ankkuri-infrastruktuureja koskevista teorioista voi löytää

yhtymäkohtia aineistossa ilmenevään Helsingin ja Tallinnan kontekstiin. Osa
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tutkimuskirjallisuuden teorioista on muodostettu koskemaan tiettyä aluetta. Aineistoanalyysin

tulokset sisältävät osin samankaltaisia piirteitä aluekohtaisten teorioiden kanssa. Etenkin

aineistosta välittyvä rajan ylittävien kaupunkialueiden yhteistyö talouden ja kilpailukyvyn

näkökulmasta oli yhtenevä tutkimuskirjallisuuden kanssa. Aineiston diskurssien alueellisuus

muodostuu epäsuorasti muiden maantieteellisten diskurssien välityksellä.

Tutkimusmetodina media-analyysi sisällön ja diskurssien näkökulmasta loi hyvät

mahdollisuudet tutkimuskysymysten selvittämiseksi. Mediadiskurssien muodostuminen ja

mediassa tapahtuva strateginen kehystäminen ovat ilmiöinä yleistettävissä, mutta tuloksiltaan

alue- ja kontekstisidonnaisia. Suomen ja Viron tapauksessa mediadiskurssit muotoutuvat

alueen maantieteellisten, poliittistaloudellisten ja historiallisten erityispiirteiden kautta.

Esimerkiksi Öresundin alueellinen kehitys ei ole täysin yleistettävissä koskemaan Helsingin

ja Tallinnan kaksoiskaupunkikehitystä, mikä ilmenee myös aineistosta ja

tutkimuskirjallisuudesta. Tutkimusaiheina kaksoiskaupunkikehitys ja ankkuri-infrastruktuurit

mediassa tapahtuvan diskursiivisen kehystämisen kontekstissa ovat tapauskohtaisia.

Helsingin ja Tallinnan tapaustutkimuksen kautta saadut tulokset voivat tarjota näkökulmia

vastaaviin alueellisiin tutkimuksiin, mutta niiden yleistäminen hämärtää tulosten

kontekstisidonnaisuuden.

Media-aineiston analyysin tulokset kertovat median diskursiivisesta kehystämisestä osana

ankkuri-infrastruktuureja ja alueellista kehitystä. Diskurssi on tapa puhua käsiteltävästä

asiasta ja sanavalinnoilla luodaan mielikuvia. Aineistosta tulee ilmi selvä strategisen ja

diskursiivisen kehystämisen käyttö. Kehystäminen toimii työkaluna sekä poliitikkojen, että

yksityisen hankkeen retoriikassa. Tulokset vertautuvat alueiden ja ankkuri-infrastruktuurien

teorioihin. Mediassa tapahtuva kaksoiskaupunkitematiikan ja tunneli-infrastruktuurin

diskursiivinen kehystäminen noudattaa teoriaosiossa ilmenneitä piirteitä. Kriittisesti

arvioitaessa tulokset kertovat vain mediassa toistetun narratiivin. Tuloksista tehdyt

yhteiskunnalliset johtopäätökset on syytä arvioida tämän viitekehyksen kautta. Tutkielma luo

ymmärrystä Suomen ja Viron merkittävissä medioissa esiintyviin diskursiivisen kehystämisen

muotoihin.

Kaksoiskaupunkitematiikan ja tunnelihankkeen vierellä on median rooli yhteiskunnallisten

diskurssien muodostajana. Tutkimusmetodi vaikuttaa median roolin tärkeyteen tutkielmassa.

Medialla on edelleen merkittävä vaikutus siihen, mitkä näkökulmat nousevat keskeisiksi ja

kuinka aiheesta keskustellaan. Aluesuunnittelun näkökulmasta medialla on osaltaan

tiedonvälittäjän rooli, mutta myös vaikutus mielipiteiden muokkaajana. Osaltaan tämän takia
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mediadiskurssien analyysi on aluerakentamisen ja ankkuri-infrastruktuurien kontekstissa

mielenkiintoinen metodi. Oppimisprosessina kahden maan sanomalehtien diskurssien

tutkiminen loi uusia näkökulmia median roolille aluerakentamisessa ja strategisessa

kehystämisessä. Kahden maan mediadiskurssien tutkiminen luo ymmärrystä alueellisten

erojen vaikutukseen diskursiivisen kehystyksen kontekstissa.

Aineiston laajuus teki tutkielman tekemisestä ajoittain työlään. Jotkin artikkelit eivät

keskittyneet Helsingin ja Tallinnan väliseen aluetematiikkaan, vaan sisälsivät vain maininnan

aiheesta. Aluerakentaminen, ankkuri-infrastruktuurit ja niihin liittyvien mediadiskurssien

tutkimus on ajankohtainen ja relevantti tutkimusala. Kaksikielisen aineiston tutkiminen

kvalitatiivisen analyysin kautta osoittautui aikaa vieväksi prosessiksi. Viittauskäytäntö (Tagel,

2019) toimii hyvin aineiston analyysissa luoden mahdollisuudet selkeään maiden

mediadiskurssien väliseen erotteluun. Helsingin Sanomien ja Postimees-lehden diskurssit

eivät tarjonneet täysin odottamattomia tuloksia aineiston analyysissa. Maiden

merkittävimpinä sanomalehtinä niissä esiintyvien artikkeleiden diskurssit ovat

johdonmukaisia, vaikkakin sävyltään vaihtelevia. Tuloksista ei ilmennyt täysin

odottamattomia tendenssejä median diskursseissa. Aineistossa ei juurikaan löydy

perusteellisia tutkivan journalismin artikkeleita Helsingin ja Tallinnan

kaksoiskaupunkiyhteistyöstä ja tunneliyhteydestä. Kaksoiskaupunki ja alueellinen

yhtenäisyys ovat aineiston perusteella verraten heikkoja ja matalan kiinnostuksen herättäviä

aiheita. Aineiston artikkelit eivät määrittele termin kaksoiskaupunki merkitystä. Artikkeleista

välittynyt tematiikka keskittyy taloudellisten näkökulmien ja logististen ulottuvuuksien

parantamisesta. Sosiaaliset ja demografiset muutokset,kaksoiskaupungin pehmeät tekijät,

kuten asukkaiden kanssakäyminen, kulttuuri ja poliittinen integraatio jäävät aineistossa

vähälle huomiolle.

Tutkielman aineistoanalyysi on tehty maiden merkittävimpien sanomalehtien

verkkoartikkeleiden pohjalta. Jatkotutkimusta varten olisi kiinnostava selvittää Helsingin ja

Tallinnan kunnallispolitiikassa esiintyvää diskurssia ja päätöksentekoa aiheeseen liittyen.

Jatkotutkimus Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupungin ja tunnelihankkeen diskursiivisesta

kehystämisestä voisi myös sisältää molempien kaupunkien poliitikkojen, virkamiesten tai

asiantuntijoiden haastattelut. Asiantuntijahaastatteluihin voisi vaikoitua kummastakin

kaupungista kaksi haastateltavaa. Asiantuntijahaastatteluiden analyysi tehdään kvalitatiivisten

haastattelujen viitekehyksen puitteissa. Tarkemmat alakohtaiset strategia-analyysit Helsingin

ja Tallinnan kaupunkiyhteistyön vaikutuksista olisivat myös kiinnostavia aiheeseen liittyviä
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uusia tutkimusideoita. Tutkittavat alat voisivat liittyä esimerkiksi ihmisten liikkuvuuden,

kaupunkien markkinoinnin ja alustatalouden saralla tehtävään yhteistyöhön.

5. Johtopäätökset

Tämän maisterintutkielman tavoitteena on ollut luoda ymmärrystä Helsingin ja Tallinnan

välisen kaksoiskaupunkitematiikan ja kiinteän tunneliyhteyden diskursiiviseen kehystämiseen

Suomen ja Viron suurimmissa päivälehdissä. Tutkielma tarkastelee kaupunkien ja maiden

välisen yhteistyön eri muotoja sekä ankkuri-infrastruktuureja ja näiden tematiikkojen

yhtymäkohtia Helsingin ja Tallinnan kontekstiin. Lähestyn kaksoiskaupungin ja kaupunkien

välisen tunnelin ankkuri-infrastruktuurin käsitteitä diskursiivisen kehystämisen näkökulmasta

median sisällön- ja diskurssianalyysin kautta. Tutkielman analyysiosuus koostuu Helsingin

Sanomien ja Postimees-lehden verkkojulkaisujen kaksoiskaupunkitematiikkaa ja

tunneliyhteyttä koskevia artikkeleita vuosilta 2004-2020.

Tutkielman teoreettinen tausta keskittyy aluksi rajan ylittävän yhteistyötä ja

kaksoiskaupunkitematiikkaa ympäröiviin käsitteisiin. Teorian tavoitteena on löytää

yhtymäkohtia ja luoda ymmärrystä teorioiden pätevyyteen Helsingin ja Tallinnan

kontekstissa. Teoriaosuus tarkastelee myös tutkimuksesta löytyviä teemoihin liittyviä

määritelmiä, jotka eivät päde Helsingin ja Tallinna tapauksessa. Tällä tavoin teoria toimii

työkaluna aineiston aluekohtaisuuden sijoittamisessa laajempaan kontekstiin. Aineisto tarjoaa

relevantteja yhtymäkohtia tutkimuskirjallisuuden kanssa. Rajan ylittävän yhteistyön ja

kaksoiskaupunkien lisäksi teoriaosuus keskittyy Helsingin ja Tallinnan yhteistyön sekä

Euregion aikaisempaan tutkimukseen. Tutkielman mielenkiinto suuntautuu teoriataustan

lopussa alueellisen identiteetin, brändäämisen ja ankkuri-infrastruktuurien merkitykseen

alueellisuuden kontekstissa. Tutkielman aineiston analyysin keskiössä on mediassa ilmenevät

diskursiivisen kehystämisen keinot osana aluerakentamista.

Tutkimuskirjallisuudesta ilmenneet rajan ylittävää yhteistyötä koskevat seikat ovat osaltaan

läsnä aineistossa, vaikka termiä rajan ylittävä yhteistyö käytetään hyvin harvoin. Sohnin

(2018) havainto taloudellisen kilpailukyvyn ja alueellisen markkina-arvon nousemisesta

yhteistä liikenneinfrastruktuuria kehittäneistä rajan ylittävistä kaupunkialueista on

havaittavissa myös aineistosta ilmenevässä diskursiivisessa kehystämisessä. Alueellinen

kilpailukyky ja talouden kasvu ovat vahvoja teemoja tunnelidiskurssissa. Ne ovat yleisiä
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etenkin poliittisten toimijoiden narratiivissa, mutta ovat osana muidenkin toimijoiden

diskursiivista kehystämistä. Kaksoiskaupunkien rakentuminen mielikuvien avulla (Paasi,

2002) on osaltaan aineistossa ilmenevien mediadiskurssien kanssa yhtenevä. Paasin

artikkeleissa (1986, 2002, 2009) ilmenevät kaksoiskaupungin alueellisen identiteetin

vahvistumista tukevat yhteinen infrastruktuuri sekä talouden, kulttuurin ja opetuksen saralla

tehtävä rajan ylittävä yhteistyö esiintyvät media-aineistossa. Aineistoanalyysin tuloksena on,

että mediassa esiintyvät diskurssit painottuvat selkeästi infrastruktuuriin eri sektoreiden rajan

ylittävän yhteistyön sijasta.

Tutkimuskirjallisuudessa käsitelty Øresundin alue esiintyy aineistossa satunnaisesti

kaksoiskaupunkiyhteistyön alueellisen vertailun kohteena. Onnistuneen rajan ylittävän

infrastruktuurin symbolina ollut Øresundin silta (Sohn, 2018) vertautuu

ankkuri-infrastruktuurina Helsingin ja Tallinnan väliseen tunneliyhteyteen, mikä tulee

aineistossa ajoittain esille. Matthiessenin (2004) Øresundin alueen strategisen suunnittelun ja

markkinoinnin vaiheita koskevan tutkimuksen tulokset ovat ilmiöinä samankaltaisia

media-aineistossa esiintyneille Helsingin ja Tallinnan tunneliyhteyden ja kaksoiskaupungin

diskursseille. Øresundin alueen tapaustutkimus median roolista mielipiteiden muokkaajana

suurinfrastruktuurihankkeita puoltavaksi (Falkheimer, 2016) osoittaa samankaltaisia piirteitä

aineiston mediadiskurssejen kanssa. Tunneli-infrastruktuuri on kaksoiskaupunkia ja rajan

ylittävää yhteistyötä merkittävästi enemmän huomiota ja palstatilaa keräävä uutisaihe.

Etenkin 2010-luvun puolivälistä eteenpäin aineiston artikkeleiden määrä kasvaa merkittävästi

tunnelihankkeiden etenemisen myötä. Falkheimerin (2016) tutkimus Øresundin alueen

median roolista ja strategisesta vaikuttamisesta sisältää samankaltaisia piirteitä Helsingin

Sanomien pääkirjoitusten narratiivin kanssa. Helsingin Sanomien pääkirjoitukset seuraavat

lehden periaatelinjaa ja ne muodostavat aineistossa melko koherentin Suomen ja Viron sekä

Helsingin ja Tallinnan yhteistyötä tukevan narratiivin. Pääkirjoituksissa otetaan myös

ajoittain kantaa tunneliyhteyteen. Sanomalehdet vaikuttavat yhteiskunnalliseen keskusteluun

rajaten ja kehystäen keskustelunaiheiden näkökulmia. Schmidtin (2005) artikkelin havainnot

kaksoiskaupunkien paikallisten poliitikkojen halukkuudesta alueen toiminnallisuuden

tehostamiseen ja tiedon kulkemisen haasteista rajan ylittävässä yhteistyössä tulevat esille

aineiston poliittisten toimijoiden diskurssissa. OECD:n alaisessa Helsingin ja Tallinnan

yhteistyön alueellisen kehityksen tapaustutkimuksessa (Nauwelaers et al. 2013) havaittiin

Keski-Eurooppaan suuntautuvan strategisen yhteyden olevan Suomen kommunikaatiossa
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merkittävässä asemassa. Kyseinen argumentti on aineistossa olennaisena osana suomalaisten

poliittisten toimijoiden tunneliyhteyteen liittyvää diskursiivista kehystämistä.

Tutkimuskirjallisuudesta otetut diskursiivisen kehystämisen toimintaperiaatteet ovat selkeästi

näkyvissä media-aineistossa. Hallahanin (2008) mukaan strategisen tason diskursiivista

kehystämistä käytetään mediassa eräänlaisena vallankäytön välineenä kiistanalaisissa

kysymyksissä. Tämä tematiikka oli selkeä osa mediassa esiintyvien poliittisten tekijöiden

narratiivia. Strategisen kehystämisen keinot ja aiheen uutisarvon nostaminen nousevat

media-aineiston keskiöön tunneliyhteyden diskurssin kehittyessä ajankohtaisemmaksi

uutisaiheeksi 2010-luvun puolivälin jälkeen. Strategisen suunnittelun ja tulevaisuuteen

suuntaavan aluerakentamisen retoriikka on läsnä etenkin poliittisten toimijoiden tunneliin

liittyvässä diskurssissa. Mäntysalo ja Grisakov (2016) argumentoivat artikkelissaan

mielikuvien muodostamisen olevan olennainen osa strategista kehystämistä. Aineiston

analyysin kautta ilmenneet diskurssit ovat retorisesti yhteneviä tutkimuskirjallisuuden

strategisen kehystämisen määritelmien kanssa. Media-aineistossa tunnelin merkitystä

suurinfrastruktuurina kehystetään metaforien ja mielikuvien avulla. Kaksoiskaupungin

diskursiivinen kehystäminen ei tapahdu juurikaan suoraan, vaan tunnelin kautta. Mediassa

tunneli-infrastruktuuri kehystetään toimijaksi ja alueen muodostajaksi. Alueiden muoto

määräytyy osin diskursiivisen kehystämisen kautta (Mäntysalo & Kanninen, 2018).

Tutkielman itsekriittinen tarkastelu perustuu aineiston laajuuteen ja teoriataustan osittaiseen

epäjohdonmukaisuuteen aineistoon nähden. Tutkimuksen fokuksen löytäminen oli ajoittain

haastavaa, mikä johti teoriataustan rönsyilyyn. Rajan ylittävä yhteistyö, kaksoiskaupungit ja

ankkuri-infrastruktuurit ovat teoreettiselta taustaltaan laajoja aiheita, jotka ovat sidoksissa

alueelliseen kontekstiin. Nämä seikat yhdistettynä mediadiskurssien analyysiin johtivat

jokseenkin laajaan potentiaaliseen tausta-aineistoon. Kahden sanomalehden vuosien

2004-2020 verkkojulkaisujen artikkeleiden kvalitatiivinen analysointi oli työläs prosessi,

mutta tuotti kysymyksenasettelun huomioon ottaen relevantteja tuloksia.

Määritin tutkielman tutkimuskysymykset aikaisemmin seuraavasti:

1. Minkälaisia diskursseja esiintyy Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupungin sekä

tunneliyhteyden kehystämisessä?

2. Minkälaisia muutoksia aineiston diskursseissa esiintyy?

3. Millä tavalla eri toimijat ja heidän rooli kehystetään?

44



Tutkielman tavoitteena on ollut löytää ja analysoida Suomen ja Viron merkittävimpien

sanomalehtien mediadiskursseissa ilmenevää kaksoiskaupunkiin ja tunneliyhteyteen liittyvää

strategista kehystämistä. Tutkimus tuotti mielekkäitä tuloksia, jotka vastaavat

tutkimuskysymyksiin. Tulokset ovat kiinnostavia, ja niiden merkitys konkretisoituu median

roolia ankkuri-infrastruktuurin ja aluesuunnittelun kannalta tutkivalle. Tutkielmasta ja sen

tuloksista on hyötyä etenkin Helsingin ja Tallinnan alueellisen yhteistyön luonteen

ymmärtämiseen. Media-aineiston laadullinen analyysi tuottaa tuloksia olemassa olevasta

materiaalista. Tulokset voivat luoda aineistosta uusien sidosten ja yhtymäkohtien kautta

laajempaa ymmärrystä tutkitusta aiheesta. Mediadiskurssit heijastavat laajempaa

yhteiskunnallista keskustelua ja tarjoavat näyteikkunan sen muutoksille. Mediadiskurssien

avulla tutkielma luo yhtymäkohtia tapahtumien ja agendojen sekä niiden merkitysten välille.

Median välittämä kuva maiden poliittisesta toimijuudesta vastaa aikansa poliittista narratiivia.

Media toimii yhteiskunnallisen keskustelun alustana ja sen diskurssien kautta välittyvät

yhteiskunnalliset muutokset. Mediassa tapahtuva diskursiivinen kehystäminen peilaa myös

erilaisten toimijoiden maantieteellistä merkityksenantoa.

Media-aineistossa esiintyy useita Helsingin ja Tallinnan kaksoiskaupunkiin ja

tunneliyhteyteen liittyviä diskursiivisen kehystämisen keinoja. Tulosten mukaan tunneli on

uutisarvoltaan kiinnostavampi tematiikka kuin kaksoiskaupunki. Tunneliin liittyy vahvempaa

diskursiivista kehystämistä. Infrastruktuurin merkitys muodostuu olennaiseksi

aluerakentamisen ja strategisen kehystämisen kontekstissa. Kaksoiskaupungin

muodostuminen kehystetään etenkin aineiston loppupuolella 2010-luvulla tapahtuvan

tunneli-infrastruktuurin avulla. Näin tunneli saa aineistossa ankkuri-infrastruktuurin kaltaista

toimijuutta alueen muodostajana. Taloudelliset teemat ovat tärkeässä asemassa

kaksoiskaupungin ja tunneliyhteyden diskursiivista kehystämistä. Yhteinen talousalue on osa

kaksoiskaupunkitematiikkaa, mutta aineistossa esiintyvien diskurssien mukaan se ei

muodostu ilman tunnelia. Tunneli kehystetään alueellisen talouskasvun, kilpailukyvyn ja

logistiikan tehostajana. Tunneliyhteyteen liitetty saavutettavuuden paraneminen on läsnä

etenkin suomalaisten toimijoiden diskursiivisessa kehystämisessä. Yhteys Keski-Eurooppaan

ja “Suomi on saari” ovat keskeisiä suomalaisten poliitikkojen käyttämiä narratiiveja osana

tunnelin diskursiivista kehystämistä. Tunneli liitetään myös laajempaan alueelliseen

viitekehykseen osana Rail Baltican ja Jäämeren radan muodostamaa infrastruktuuriverkostoa.

Kyseinen narratiivi toistuu etenkin molempien maiden poliittisten toimijoiden diskurssissa.

Ympäristölliset syyt esiintyvät jonkin verran tunneli-infrastruktuurin kehystämisessä.
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Media-aineiston selkeä taitekohta on diskurssin kallistuminen vahvasti tunnelitematiikan

puolelle. Kyseinen muutos tapahtuu osaltaan julkisen ja yksityisen tunnelihankkeen

edistymisen saadessa konkreettisempia sävyjä 2010-luvun puolivälistä eteenpäin. Myös

laajemmat alueelliset saavutettavuuteen liittyvät teemat, kuten Rail Baltica osana tunnelia,

ovat merkittävämmin läsnä 2010-luvulla. Poliittiset toimijat ovat media-aineistossa

näkyvimmin esillä. Poliittinen toimijuus muuttuu tunnelitematiikan vahvistuessa. Yksityinen

tunnelihanke aiheuttaa toimijoiden roolin henkilöitymisen. Yksityisen hankkeen myötä

median artikkelit käsittelevät kaksoiskaupunkitematiikan sijasta lähes pelkästään

tunnelihankkeita ja niiden eroja. Aineiston loppupään uutisointi hakee osaltaan

tarkoituksenmukaisesti vastakkainasetteluja. Tätä kautta median tapa kehystää poliittisten ja

yksityisen hankkeen toimijoiden rooli muuttuu. Turvallisuustematiikka nousee osaksi

tunnelidiskurssia merkittävästi vasta yksityisen hankkeen kiinalaisrahoituksen tultua julki.

Turvallisuus nousee etenkin Virossa merkittäväksi narratiiviksi, mutta on ajoittain läsnä myös

suomalaisten toimijoiden diskurssissa.
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