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1 Johdanto 

1.1 Aiheen lähtökohdat – lähiömielikuvien muodostuminen 

Lähiöunelma. Ongelmalähiö. Lähiöromantiikka. Nukkumalähiö. Lähiökirjasto. 

Lähiölapsi.  

Lähiöt ovat kiinnostaneet niin dekkaristeja, toimittajia, tutkijoita, sijoittajia, 

lapsiperheitä, kaupunkisuunnittelijoita kuin rap-muusikoitakin jo vuosikymmenten 

ajan. Niistä on haettu sekä inspiraatiota taiteeseen, selitystä väestörakenteen 

muutoksille että edullista vuokra-asuntoa. Lähiöiden merkitys ihmisille vaihtelee, 

mutta ne tuntuvat kiehtovan meitä laajalti omista taustoistamme riippumatta, tai 

joissain tapauksissa nimenomaan niiden takia.  

Lähiössä kasvaneena aihe kiehtoo edelleen myös tämän tutkielman laatijaa. Lukiossa 

pidetty esitelmä omasta kaupunginosasta tuntui vuosia sitten tylsältä aihevalinnalta, 

mutta esitelmän jälkeen mielipide muuttui. Yli viidentoista vuoden asumisen jälkeen 

esitelmän laatiminen oli helppoa ja tuttu aihe lisäsi itseluottamusta myös esitelmän 

aikana. Paras osuus tuona päivänä oli kuitenkin esitelmän jälkeinen luokassa käyty 

keskustelu esityksen aiheesta. On kiehtovaa kuulla ja oppia, miten joku toinen kokee 

itselle tärkeän asian. Omin sanoin avatut mielipiteet ja asioista muodostetut 

mielikuvat kertovat viestijän ja kohteen välisestä suhteesta, joka vaihtelee 

henkilöiden välillä valtavasti. Akateemisen tutkielman laatiminen on yksi tapa ryhtyä 

selvittämään ulkopuolisten mielipiteitä itselle tuttuun asiaan, ja nyt, kymmenen 

vuotta tuon lukion äidinkielen esitelmän jälkeen, siihen on tarjoutunut tilaisuus.  

Lähiöitä ja niiden luonnetta käsittelevä tutkimus on hyvä aloittaa pohtimalla, mitä 

lähiöt oikeastaan edes ovat. Lähiön määritelmä vaihtelee lähteestä toiseen, eikä yhtä 

oikeaa kuvausta ole olemassa. Kielitoimiston sanakirja (2021) määrittelee lähiön 

olevan ”taajaman osa, jolla on oma liikekeskuksensa tärkeimpine palveluineen, 

asumalähiö”. Tämä määritelmä jättää kuitenkin pois lukuisia alueita, joista selkeä 

kaupan tai muiden toimintojen keskittymä puuttuu, vaikka ne kaupungin laitamille 

rakennettuja asuinalueita olisivatkin. Toinen tapa määritellä lähiö on Seppälän ym. 

(1990) näkemys, jonka mukaan lähiöt mielletään kaupungin laidalla sijaitseviksi 

asuinalueiksi, joilla on yhteinen ilme. Vuosikymmenten kuluessa lähiöitä on 
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kuitenkin suunniteltu erilaisissa oloissa, erilaisista syistä ja erilaisiin paikkoihin. 

Vanhoja asuinalueita on saatettu täydennysrakentaa tai kunnostaa siten, ettei 

aiemmin yhtenäiseltä näyttänyt ulkoasu ole sellaisena säilynyt. Kaupunkitilan 

historialliset kerrokset näkyvät lähiöissä siinä missä muuallakin. Kolmas esimerkki 

on Hankosen (1994) tarjoama määritelmä, jonka mukaan lähiöt ovat 

kerrostalovaltaisia asuntoalueita, erilaisia ”lähiöidean” ilmenemismuotoja. 

Määritelmä on muotoilussaan jonkin verran kahta aiempaa löyhempi, mutta ei 

kuitenkaan tunnusta esimerkiksi rivitalolähiöiden olemassaoloa. 

Moninaisuudestaan huolimatta useimpia määritelmiä kuitenkin tuntuu yhdistävän 

lähiön sijoittaminen kaupunkiin, alueelle sen keskustan ulkopuolella. Kaupungin 

laidalle rakentuneet lähiöt ovat sijoittuneet kaupungin ja maaseudun välimaastoon, 

niin fyysisesti kuin symbolisestikin. Niiden rakenne on monin paikoin sekoitus 

urbaanin ja ei-urbaanin kaupunkitilan piirteitä, jolloin eri lähiöiden välillä 

”kaupunkimaisuuden” aste voi vaihdella huomattavan paljon. 

Huolimatta nykylähiöiden kiinteästä suhteesta kaupunkiin, Suomessa lähiöiden 

historia on antiurbaanissa kaupunkisuunnittelussa. Tarve asua väljemmin sai 

kaupunkien asukkaat jo 1950-luvulla kääntämään katseensa sen reunoja kohti, jonne 

suunniteltiin ja rakennettiin uusia asuinalueita, tarkoituksenmukaisen väljästi 

rakennettuja metsälähiöitä. Kuitenkin vain kymmenen vuotta myöhemmin 

aluesuunnittelijoiden kiinnostus kääntyi metsälähiöstä takaisin kohti tiiviimpää 

kaupunkirakennetta (Hurme 1991). Samaan aikaan maaltamuuttajien kasvava määrä 

lisäsi asuntopulaa ja uuden aallon lähiöitä alkoi nousta kaupunkikenttiin nopealla 

tahdilla. Nopea muutos kaupunkirakenteessa johti kuitenkin samalla lähiöiden 

fyysiseen ja sosiaaliseen rakenteeseen liittyvien ongelmien kasaantumiseen (esim. 

Kortteinen 1982).  

Vaikka monet suomalaiset ovat asuneet lähiöissä jo vuosikymmeniä, saattavat lähiöt 

jäädä muun kansanosan arjen kokemusten ulkopuolelle. Näin ollen osa ihmisistä on 

joutunut ja joutuu edelleen turvautumaan muin keinoin hankkimaansa tietoon 

lähiöistä ja elämästä näiden alueiden sisällä. Uutiset ja julkinen keskustelu 

vaikuttavat tutkimusten mukaan etenkin sellaisten ihmisten mielikuviin lähiöistä, 

joilla ei omakohtaista kokemusta niistä ole (Roivanen 1999).  
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Lähiöiden olemuksesta onkin kirjoitettu koko niiden olemassaolon ajan. 

Akateemisten artikkeleiden ja tutkimusten lisäksi vuosien varrella on kertynyt 

valtavat määrät arkisempaa kirjoittelua, kuten sanomalehtiartikkeleita ja 

mielipidekirjoituksia (Roivanen 1999). Etenkin 1960-luvulla lähiöiden ollessa vielä 

uusi ilmiö suomalaisella kaupunkikentällä oli varsinaisia lähiöasukkaita vasta pieni 

osuus väestöstä, jolloin näitä alueita koskeva informaatio levisi ensisijaisesti toisen 

käden tietona.  

Myöhemmin lähiöiden määrän kasvaessa myös niiden asukasmäärä kasvoi ja lähiö 

ympäristönä kosketti yhä useamman elämää. Lähiöasukkaiden mielikuvat alueestaan 

ovat tutkimusten mukaan olleet ulkopuolisia positiivisempia (Ilmonen 2014). 

Empiirinen havainnointi vaikutti paitsi lähiömielikuviin, se toi myös uusia ääniä 

lähiöistä käytävään keskusteluun, joka 1980-luvulla oli ollut keskittynyt pitkälti 

lähiöiden ongelmiin (Roivanen 1999). Tutkimusta lähiökirjoittelusta lehdistössä on 

tehty nyt muutaman vuosikymmenen ajan, ja se tarkastelee ajanjaksoa aina lähiöiden 

1950-luvun ensiaskelista saakka. Ennen internetin käytön yleistymistä 1990-luvulta 

lähtien lehdistössä julkaistuilla teksteillä on ollut valtava lukijakunta ja sitä kautta 

lehdistöllä itsellään vaikutusvalta siihen, mitä etenkin lähiöiden vaikutuspiirin 

ulkopuolelle jääneet ovat niistä ajatelleet. Toisaalta myös 2020-luvulla yksittäisetkin 

tarinat ja uutiset voivat saada huomattavan lukijakannan juuri internetin ja 

sosiaalisen median kautta, josta on viimeisten viidentoista vuoden aikana 

muodostunut monelle tärkeä informaatiokanava (SVT 2019). 

Lähiömielikuvien muodostumisen taustalla on siis erilaisia lähiöitä ja 

vuosikymmeniä vastaanottajiinsa tavalla tai toisella vaikuttamaan pyrkinyttä 

viestintää. Lisäksi mielikuvien muodostumiseen vaikuttaa tahtomattaan myös yksilö 

itse: tulkitsemme maailmaa oman viitekehyksemme, kokemustemme, aistiemme ja 

tietopohjamme kautta (Rope & Mether 2001).  

Mikä lähiö siis on? Ainakin mielikuvissamme se merkitsee meille kaikille eri asiaa. 

Juuri mielikuvien yksilöllisyys ja henkilökohtaisuus tekee niiden tarkastelusta 

mielenkiintoista.  

Tässä tutkielmassa kiinnostuksen kohteena on tarkemmin lähiöiden sijoittuminen 

kaupunkikentällä keskustojen laidoille, kaupungin ja maaseudun väliin. Tässä rajassa 
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on lähiöiden välillä yhtä paljon eroja kuin lähiöissä itsessäänkin, jolloin eri 

paikkoihin on muodostunut hyvinkin erilaista kaupunkiympäristöä. Tarkoituksena on 

tutkia tarkemmin lähiömäisen kaupunkiympäristön luonnetta ihmisten mielikuvissa. 

Millaisesta kaupunkitilasta 2020-luvun lähiöympäristö mielikuvissa muodostuu? 

 

1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne 

Tämän tutkielman tarkoitus on tarkastella ihmisten lähiöihin liittämiä mielikuvia. 

Aihetta tutkitaan tässä tutkielmassa kahden tutkimuskysymyksen kautta: 

1. Millaiset lähiöasumiseen liittyvät mielikuvat tekevät lähiöstä ei-urbaania 

kaupunkitilaa? 

2. Miten yksilön oma lähiösuhde näkyy tämän lähiömäistä ympäristöä koskevien 

mielikuvien rakentumisessa? 

Tutkimuskysymyksiin vastaamalla pyritään selvittämään, millaisista tilallisista 

elementeistä kaupunkilähiöt koostuvat. Ensimmäinen tutkimuskysymys pyrkii 

vastaamaan siihen, mitkä näistä elementeistä koskevat lähiön kaupunkimaisuutta, eli 

millaisista urbaaneista ja ei-urbaaneista elementeistä lähiöt ihmisten mielikuvissa 

koostuvat. Pyrkimyksenä on siis tarkastella sitä, miten ihmiset rakentavat lähiöitä 

mielikuvissaan suhteessa kaupunkiin ja etenkin sitä, mikä mielikuvissa erottaa lähiön 

kaupunkimaisesta, urbaanista ympäristöstä. 

Toinen tutkimuskysymys tarkastelee mielikuviaan jakavien ihmisten taustoja. Tällä 

kysymyksellä pyritään selvittämään, onko lähiöistä muodostettavissa mielikuvissa 

eroja siinä, kuinka tuttuja lähiöympäristöt ovat yksilöille arjen kokemusten kautta. 

Toisin sanoen, kokevatko lähiössä asuvat ihmiset lähiön kaupunkimaisemmaksi 

ympäristöksi kuin ne, joille ympäristö on vieraampi. 

Tutkielman teoriaosuus jakautuu kahteen lukuun. Luku 2 käsittelee suomalaisia 

lähiöitä ja esittelee näihin liittyvän viitekehyksen. Luvussa käydään läpi lähiöiden 

kehityskaari niiden alkutaipaleelta 2020-luvulle ja tutustutaan lähiötutkimuksen 

taustoihin. Lisäksi luvussa esitellään lähiöistä muodostetuista mielikuvista 

kirjallisuudessa käytyä keskustelua. Luku 3 tarkastelee tutkimusteemoihin liittyvää 
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teoriaa mielikuvien itsensä näkökulmasta. Luvussa avataan tutkielman kannalta 

olennaisten termien, mielikuvan, imagon ja maineen merkitystä sekä perehdytään 

näiden tutkimukseen liittyvään kirjallisuuteen. Termit tuodaan osaksi tutkielman 

aihetta käymällä läpi myös paikan mielikuvien ja alueellisen imagon käsitettä ja 

tutkimusta. Luvun lopussa esiteltyä teoriaa tarkastellaan tutkielman viitekehyksen 

läpi ja selvennetään sen yhteyttä työn empiiriseen osaan. 

Vastauksia tutkimuskysymyksiin pyritään löytämään työn empiirisen osuuden kautta. 

Luku 4 on omistettu työn tutkimusmenetelmän ja aineiston analyysin kuvaukselle. 

Luvussa käydään läpi tutkimusmenetelmän valintaan johtaneet syyt sekä esitellään 

sen hyödyntäminen tutkimuksen kontekstissa. Lisäksi tarkastellaan sisällönanalyysin 

käyttöä aineiston analysoinnissa sekä tutkimusmenetelmään liittyviä työn aikana 

ilmenneitä ongelmakohtia. 

Luvussa 5 esitellään analyysin jälkeen saadut tutkimuksen tulokset. Luvussa 6 

tarkastellaan tulosten merkitystä. Tuloksia tarkastellessa palataan pohtimaan 

tutkimuskysymyksiä ja sitä, miten hyvin tutkimus niiden kannalta onnistui. Luvussa 

tarkastellaan myös tulosten relevanssia ja tutkimusmenetelmän toimivuutta 

tutkielman tavoitteiden kontekstissa. Luku 7 nivoo lopulta koko tutkielman yhteen ja 

tarkastelee sitä, mitä uutta tietoa tutkielman avulla saavutettiin sekä millaisia 

mahdollisuuksia lähiömielikuvien tutkimukselle tutkielma toi esiin. 

 

2 Lähiö Suomessa 

Lähiöiden määrästä, sijainnista tai rajoista ei ole olemassa mitään yksiselitteistä ja 

yleisesti hyväksyttyä totuutta. Joitain arvioita kuitenkin on: esimerkiksi Seppälä ym. 

(1990) mukaan lähiöiden määrä voisi olla joko 270–290 tai 350–450, joista 

jokaisessa on vähintään 700. Arviot lähiöissä asuvien yhteenlasketusta 

asukasmääristä vaihtelevat miljoonasta puoleentoista miljoonaan (Halme ym. 2001). 

Nämä arviot ovat kuitenkin jo melko vanhentuneita, joten niiden ajantasaisuutta on 

syytä tarkastella kriittisin silmin.  

Vaikka lähiölle ei ole olemassa yhtä tiettyä määritelmää, tavallisesti termillä viitataan 

1960-luvulta lähtien etenkin kaupunkikeskustojen ulkolaidoille nousseisiin, 



6 
 

keskenään yhtenevistä asuinrakennuksista koostuviin aluerakentamisen hankkeisiin. 

Termi itsessään on peräisin 1940-luvulta (Norvasuo 2014). Sekä lähiön määritelmää 

koskevat ajatukset kuin lähiöt itsekin ovat kahdeksankymmenen vuoden aikana 

ehtineet muuttua monella tavalla.   

Roivasen (1999) mukaan lähiö on sosiaalinen konstruktio, jonka määritelmä on 

hyvin epätarkka. Vaikka kaikki tuntuvat tietävän, mitä lähiöllä tarkoitetaan, on lähiön 

määrittely haastavaa. Lähiöiden koko, sijoittuminen kaupunkirakenteessa, 

asukaspohjan sosiaalinen rakenne sekä historialliset kerrokset ovat niille yksilöllisiä, 

eikä kahta samanlaista lähiötä ole olemassa. Lähiön määritelmää ovat pyrkineet 

rajaamaan Roivasen lisäksi myös muut niitä tarkastelleet tutkijat. Hankosen (1994) 

määritelmän mukaan lähiöt ovat kerrostalovaltaisia asuinalueita, lähiöidean erilaisia 

ilmentymiä. Myös Seppälä ym. (1990) mukaan lähiöt ovat ensisijaisesti asumiseen 

tarkoitettuja alueita, mutta tarkentavat niiden olevan vähintään 700 asukkaan 

kokoisia ja kaupunkirakenteen ulkolaidalla sijaitsevia aluekokonaisuuksia. Hurme 

(1991) on niin ikään määritellyt lähiöt juuri sijaintinsa kautta, ja kirjoittanut 

lähiöiden olevan juuri sijoittumisensa vuoksi palveluiden ja työpaikkojen puolesta 

keskustasta riippuvaisia.  

Tämä luku etenee suomalaisen lähiön kehityksestä 1960-luvulta nykypäivään. Luvun 

jälkimmäinen puolisko tarkastelee sitä tapaa, joilla lähiöistä on niiden historian 

aikana keskusteltu etenkin fyysisessä mediassa.   

  

2.1 Asumisen uusi ideaali kaupungin laidalla 

2.1.1 Metsälähiöt ja kompaktikaupunki 

Kaupungin reunamille rakennettavia metsälähiöitä alkoi nousta suuriin kaupunkeihin 

eri puolille Suomea 1950-luvun alkupuolelta lähtien. Innostuksena toimi muun 

muassa asemakaavaopin professori Otto-Iivari Meurmanin kirjoittama 

Asemakaavaoppi (1947), jonka ”antiurbaanien” ideaalien mukaan kaupunki tuli 

hajauttaa luontoon (Laaksonen 2009). Käytännössä tämä toteutettiin 

vihervyöhykkeellä, joka erotti uudet asuinalueet paitsi kantakaupungista, myös 

toisistaan. Helsingissä lähiösuunnitelman mukaisia aluerakentamiskohteita nousi 
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1950-luvulla esimerkiksi Pohjois-Haagaan, Herttoniemeen ja Maunulaan (Hurme 

1991). 1950-luvun puolivälissä ryhdyttiin rakentamaan myös Espoon ensimmäistä 

lähiötä, omaksi toiminnalliseksi yhteiskunnakseen suunniteltua Tapiolaa. Tapiolan 

puutarhakaupunki oli menestys ja toi mainetta suunnittelijoilleen myös Suomen 

rajojen ulkopuolella (Hurme 1991).  

Tapiolan jälkeen seuraava askel lähiöiden kehityshistoriassa oli 1960-luvun alussa 

rakennettu Helsingin Pihlajamäki. Alueen ulkonäkö suunniteltiin vielä aiemmin 

valmistuneita lähiöhankkeita yhteneväisemmäksi, ja se edusti rakennustekniikaltaan 

uutta suuntausta: Pihlajamäki kuului ensimmäisiin elementtirakentamisen kohteisiin 

(Viertiö 2003). Yhtenevä ulkoasu paitsi liitti alueen rakennukset kiinteästi toisiinsa, 

myös erotti ne selvärajaisesti ympäristöstään. Samaan aikaan myös lähiöiden 

suunnittelussa tapahtui Pihlajamäen myötä muutos: aluetta ei enää suunniteltu 

omaksi, itsenäiseksi yksikökseen, vaan ostoskeskuksella varustetuksi asuinalueeksi. 

Valtaosa sekä asukkaiden työpaikoista että välttämättömistä palveluista sijaitsi 

edelleen lähiön ulkopuolella. Helsingin ja muiden suurimpien kaupunkien lisäksi 

lähiöitä rakennettiin 1960-luvulla yhä enemmän myös keskisuurten ja pienten 

kaupunkien yhteyteen (Stjernberg 2013).  

1960-luvun loppua kohden lähiöideaali muuttui tiiviisti rakennetuksi 

kompaktikaupungiksi (Norvasuo 2016). Uuden ihanteen mukaisesti myös lähiön 

ulkoasu muuttui, ja elementeistä rakennettuja asuinrakennuksia oli nyt huomattavasti 

aiempaa tiiviimmässä. Samalla yhdyskuntarakenteen muutoksesta seurannut 

asuntopula vaati nopeita ratkaisuja, ja 1960-luvun loppupuolella ja sen jälkeen 

rakennetut lähiöt perustettiin nopealla aikataululla ja ne edustivat palveluiltaan 

aiempaa köyhempää rakentamista (Norvasuo 2014, Hankonen 1994). Alkuperäiseen 

lähiöteoriaan kuuluneet sosiaali-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut saattoivat nyt 

puuttua alueilta kokonaan, ja saatavilla olevien palveluiden laadussa oli puutteita 

(Juntto 1990).   

1970-luvulla uusien lähiöiden suunnittelu jatkui, mutta useat niistä joko jäivät kesken 

tai eivät rakentuneet toteutumattomien väestöennusteiden vuoksi (Norvasuo 2014). 

Tarkoituksena oli muun muassa Helsingin seudulla ollut selkeä lähiövyöhyke, joka 

olisi levittäytynyt kaupungin laidalta toiselle. Rakennusprojektien jäätyä kesken 

esikaupunkiympäristöön jäi aukkoja, jotka johtivat palvelurakenteen 
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pirstaloitumiseen, toimintojen eriytymiseen ja muun muassa liikenneongelmien 

syntyyn ihmisten joutuessa ajamaan pidemmälle hakiessaan tarvitsemiaan palveluita 

(Hankonen 1994).  

1990-luvulta lähtien lähiöitä ovat leimanneet erilaiset sosiaaliset ongelmat. 

Vuosikymmenen alun laman vaikutukset kohdistuivat voimakkaina etenkin 

työläistaustaisiin lähiöihin, joiden asukkaat eivät päässeet nauttimaan myöskään 

lamaa seuranneen teknologia-alan yritysten nousukaudesta (Norvasuo 2016, 

Stjernberg 2013). Stjernbergin (2013) mukaan lamaa voidaan pitää osasyynä 

kaupunkiseutujen sisäisen eriytymisen voimistumiseen. 2000-luvulla lähiöitä onkin 

tutkittu etenkin alueellisen eriytymisen ja segregaation näkökulmista (esim. 

Kortteinen & Vaattovaara 2015, Bernelius 2013).   

 

2.1.2 Ongelmien kautta lähiöohjelmaan 

Lähiöiden ongelmakohtiin on 1970-luvulta lähtien pyritty vastaamaan erilaisilla 

lähiöiden kehittämishankkeilla. Tavoitteena on ollut puuttua laaja-alaisesti erilaisiin 

ongelmiin: milloin lähiöiden sosiaalisiin, milloin taas etenkin niiden fyysisiin 

ominaisuuksiin ja rakennuskantaan liittyviin ongelmiin (Norvasuo 2014). Monissa 

lähiöissä nämä ongelmat myös liittyivät toisiinsa (Nupponen 2001). Tämä oli 

teemana muun muassa 1980-luvulla toteutetussa SOFY-kokeilussa, jonka nimi on 

peräisin hankkeen tavoitteesta yhteensovittaa lähiöiden sosiaaliset ja fyysiset 

näkökohdat (Norvasuo 2016).  

1990-luvulla monet nyt kolmekymmentä vuotta vanhoista lähiöistä olivat 

peruskorjausten tarpeessa. Useita yhtäaikaisia hankkeita käynnistettiin eri puolilla 

Suomea tarkoituksena uudistaa ikääntyneitä alueita osana valtiojohtoista 

lähiöuudistusta. Merkittävimpiin yksittäisiin hankkeisiin kuului ympäristöministeriön 

REMONTTI-ohjelma, joka toteutettiin vuosina 1992–1996 (Norvasuo 2016). 

Hankkeen tarkoituksena oli tutkia erilaisia lähestymistapoja lähiöiden fyysiseen 

korjaamiseen ja alueiden yleiseen parantamiseen. Samalla toivottiin, että toimiva ja 

kestävä rakennuskanta sekä asuinympäristö voisivat ehkäistä lähiöiden niin kutsuttua 

slummiutumiskehitystä (Hiltunen 2000). Fyysisen ympäristön kohentamisen ohella 
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lähiöuudistuksen tarkoituksena oli myös saada ja vaihtaa kokemuksia erilaisista 

toimintamalleista projektien välillä (Eskola ym. 2000).  

2000-luvulle tultaessa hankkeiden fokus kääntyi lähiön aseman tarkasteluun. 

Kaupungit käsittivät asuinalueiden vetovoiman kilpailuvaltiksi, joka lisäsi näiden 

intressejä myös lähiöiden kehittämiseen (Karjalainen 2004). Lähiöiden asema 

kaupunkirakenteessa nousi siis osaksi kaupunkien strategisia päämääriä.   

Viimeisin ympäristöministeriön lähiöohjelma on laadittu kaudelle 2020–2022. 

Tavoitteita meneillään olevassa hankkeessa ovat segregaation estäminen, asukkaiden 

hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen, asuinalueiden elinvoimaisuuden 

edistäminen sekä palveluiden ja asumisen hyvän tason turvaaminen 

(Ympäristöministeriö 2021). Vuosikymmenien lähiötyöstä huolimatta hankkeiden 

tavoitteet ovat siis pitkälti samanlaisia edelleen, eivätkä lähiöiden “ongelmat” ole 

ajan kuluessa kadonneet.  

Lähiöiden menestys ja toisaalta niiden ongelmat ovat kiehtoneet julkisten toimijoiden 

ja tutkijoiden lisäksi myös tavallisia ihmisiä lähiöiden ulkopuolella. Näille ihmisille, 

jotka kokevat lähiötä toisen käden tietojen kautta on henkilökohtaisen 

lähiökokemuksen puutteesta huolimatta rakentunut monenlaisia mielikuvia, jotka 

vaihtelevasti kuvaavat näiden asuinalueiden ”todellista” luonnetta. Onkin syytä 

tarkastella, miten vuosikymmenet ovat rakentaneet ja muuttaneet sitä, miten lähiöistä 

puhutaan.  

 

2.2 Lähiömielikuvat suurennuslasin alla 

Vuosikymmenien aikana lähiöiden imagoa on rakennettu hyvin erilaisten tahojen 

toimesta. Lähiöiden herättämät mielikuvat eivät ole uusi tutkimuskohde. Yhtenä 

tunnetuimmista esimerkeistä Irene Roivasen (1999) väitöskirja tarkastelee lähiöitä 

käsittelevää lehtikirjoittelua 1960-luvulta 1990-luvun puoliväliin saakka. Roivasen 

(1999) tarkastelun mukaan lähiöille on tyypillistä niiden kuvaaminen nimenomaan 

ongelmallisina asuinalueina.  



10 
 

Suomalaisten suhtautuminen lähiöihin on vaihdellut vuosikymmenten kuluessa. 

Lähiöiden rakentamisen aikakauden alkuaikoina 1950-luvulla ja 1960-luvun 

alkupuolella lehtikirjoittelu oli sävyltään hyvinkin positiivista. Lähiöitä kuvailtiin 

uutisoinnissa ”lumoaviksi” ja kirjoittelua väritti ”suurten lupausten ja odotusten 

diskurssi uudesta, uljaasta lähiöstä” (Roivanen 1999). 1960-luvun lopulla kirjoittelun 

sävy arkipäiväistyi lähiöiden uutuudenviehätyksen laannuttua. Aikakauden 

mielipidekirjoituksissa nousi esiin asukkaiden tyytymättömyyttä palveluiden 

heikkoon saatavuuteen, jossa kyti tulevan ”ongelmadiskurssin ydin” (Roivanen 

1999). 1980-luvulla lähiöiden ongelmat eivät enää jääneet ulkopuolisiltakaan 

huomaamatta ja nousivat lehtien pääkirjoituksiin. Uutisoinnin sävy säilyi koko 

vuosikymmenen hyvin ongelmakeskeisenä. Vasta 1990-luvulla lähiöasukkaiden 

omat, alueita ja näiden jo negatiiviseksi muodostunutta mainetta vastustavat 

näkökulmat alkoivat kuulua lehtien mielipidepalstoilla. 1980-luvulla yleistynyt 

negatiivinen lähiökirjoittelu oli Roivasen mukaan aiheuttanut vastakkainasettelua 

lähiöasukkaiden kuuluessa ”toisiin” ja alueiden tarkastelun rajoittuessa ensisijaisesti 

ulkopuolisten näkemyksiin.   

Myös Merja Ilmonen (2014) on tutkinut lähiöitä koskevaa lehtikirjoittelua. Ilmosen 

(2014) mukaan asukkaat arvioivat asuinalueitaan usein ulkopuolisia positiivisemmin. 

Tämä johtuu asukkaiden henkilökohtaisesta kokemuksesta, siinä missä ulkopuolisten 

käsitykset perustuvat pitkälti alueen maineeseen eivätkä ensikäden tietoon. Näin 

ollen etenkään lähiöiden ulkopuolella elävien käsitys alueiden luonteesta ei 

välttämättä vastaa lähiöiden todellisuutta, vaan maineeseen perustuva mielikuva 

“ongelmalähiöstä” saattaa olla huomattavasti totuutta synkempi. Ilmonen puhuu 

”lähiökielteisyydestä” joka vallitsee yleistä keskustelua ja vaikuttaa näiden 

ulkopuolisten lähiöitä koskeviin mielipiteisiin. Vuosikymmeniä kestäneen 

keskustelun jäljiltä mielikuvia on hyvin hankalaa lähteä muuttamaan (Norvasuo 

2016). Vaikka lähiöissä itsessään tapahtuisi muutoksia ja niitä koskevat ongelmat 

saataisiin korjattua, on pitkän ajan kuluessa muodostuneisiin mielikuviin vaikeampi 

vaikuttaa.  

Asukkaat yrittävät puolustaa omia asuinalueitaan ja tuoda esiin lähiöitä koskevia 

positiivisia seikkoja. Näitä voivat olla esimerkiksi alueiden rakennuskannan väljyys, 

luonto tai sosiaaliset verkostot. Täysin toisenlaista narratiivia saatetaan rakentaa 
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esimerkiksi mediassa, jossa uutisotsikoihin nostetaan herkästi juuri negatiivisia 

asioita, kuten lähiöiden turvattomuutta, epäjärjestystä ja heikkolaatuista 

kaupunkiympäristöä. Lähiöpuheessa esiintyy siis kahdenlaisia ääniä, toisaalta 

lähiöiden ongelmallisuutta korostetaan ja toisaalta niitä puolustetaan. Lähiöpuheessa 

voidaan siis todeta olevan useampia kilpailevia diskursseja (Ilmonen 2014).  

Lähiökeskustelussa jokaisella taholla on omanlaisensa intressit saada äänensä 

kuuluviin. On esimerkiksi tutkittu, että keskustelua hallitsevalla taholla on 

mahdollisuus vakuuttaa muut osapuolet esimerkiksi ympäristöä muuttavien toimien 

oikeellisuudesta (Nevalainen 2004). Vastaavasti vaikuttamaan saatetaan pyrkiä myös 

alueellisen muutoksen vastustamiseksi, jotta alue säilyisi ennallaan.   

Tietyt puhetavat ja diskurssit ovat siten myös lähiöiden tapauksessa kytköksissä 

valtaan (Nevalainen 2004). Tietynlaiset puhetavat muodostuvat vallankäytön 

välineiksi, joilla pyritään tuottamaan tietoa (Ilmonen 2014). Keskusteluun otetaan 

vaikutteita ajankohtaisista ilmiöistä, joiden avulla tuetaan uutta tietoa. Tällä tavoin 

luodaan narratiivia, jonka tarkoitus on vaikuttaa etenkin ulkopuolisten mielipiteisiin 

ja mielikuviin. Kyseinen toiminta on tarkoituksenmukaista mielipiteiden 

muokkaamista toivottuun suuntaan (Hall 1992). Toisaalta tarkoituksena voi myös 

olla vastakkaisten, asukkaiden näkökulmaa edustavien mielipiteiden rajaaminen 

keskustelun ulkopuolelle, esimerkiksi lehtien mielipidepalstoille (Ilmonen 2014). 

Kuten edellä on esitelty, tiettyinä aikakausina tässä on myös lähiöiden historian 

aikana onnistuttu. 

 

3 Mielikuva ja imago – teoreettinen viitekehys  

Koska tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella ja analysoida mielikuvia, on 

tärkeää ymmärtää, mitä mielikuvilla tarkoitetaan. Mielikuvia (image) on tutkittu 

laajalti useiden eri tieteenalojen näkökulmista. Tässä luvussa avaan paitsi mielikuvan 

merkitystä, myös sen suhdetta imagoon ja maineeseen. Kappaleen jälkimmäinen osio 

käsittelee paikan mielikuvaa (image of place), tähän liittyvää paikan tai alueen 

identiteettiä (regional identity) ja sen tutkimusta.  

 



12 
 

3.1 Mielikuva tutkimuskirjallisuudessa 

Arkikielessä käsitteet mielikuva, imago, maine ja identiteetti menevät helposti 

sekaisin, minkä lisäksi niitä saatetaan käyttää toistensa synonyymeinä. 

Tutkimuskirjallisuudessa ja siten myös tässä tutkielmassa niillä on kuitenkin selvät 

merkityserot, joten termejä on syytä avata hieman. Termien selittäminen ei 

kuitenkaan ole yksiselitteinen tehtävä, sillä myös kirjallisuudessa termien määrittely 

poikkeaa hieman lähteen mukaan. Oman lisähaasteensa aiheuttaa myös 

tutkimuskieli: esimerkiksi englannin kielen sana ”image” voidaan kääntää tilanteen 

mukaan joko mielikuvaksi tai imagoksi, joilla taas suomen kielessä on selkeä 

merkitysero (Äikäs 2001). Seuraavat kappaleet avaavat aiheen olemassa olevaa 

kirjallisuutta sekä selventävät sitä, miten näiden termien määritys tämän tutkielman 

kontekstissa muodostuu.  

Mielikuvan käsite on peräisin 1950-luvun Yhdysvalloista, jossa se muodostui osaksi 

liiketalouden sanastoa (Tani 2001). Vuosisadan loppuun mennessä käsite levisi myös 

muille tieteenaloille, etenkin markkinointiin, mutta myös politiikan ja median 

tutkimusaloille (Karvonen 1999). 

Mielikuva on viestin vastaanottajan tulkinta jostain kohteesta, esimerkiksi tietystä 

alueesta. Tulkinta ei ole pelkästään tulkitsijasta riippuvainen, vaan sitä voivat ohjata 

myös tämän sosiaalinen toiminta, yhteisö ja kulttuuri (Tamminen 1994). Toisaalta 

mielikuviin vaikuttavat myös esimerkiksi yksilön havainnot ja tämän tiedostaen tai 

tiedostamatta luomat ennakkoluulot. Ihmiset muodostavat mielikuvia omakohtaisen 

tiedon, asenteen, tuntemuksen, uskon ja kokemuksen kautta (Rope & Mether 2001). 

Käytännössä yksittäisen mielikuvan muodostumista tai määrittymistä onkin 

mahdoton rajata tai täsmällisesti selittää.  

Samoin kuin elämämme ja kokemuksemme vaikuttavat mielikuviimme, rakennamme 

käsityksemme ympäröivästä maailmasta mielikuvien varaan. Mielikuvat luovat ja 

rajoittavat todellisuutta sekä ohjaavat yksilön käsitystä todellisuudesta, kun ne 

vaikuttavat yksilön valintoihin, päätöksentekoon ja toimintaan (Helenius 2008). 

Emme voi toimia irrallaan mielikuvistamme, vaan niiden vaikutus näkyy kaikessa, 

mitä teemme. 
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Mielikuva on läheisesti kytköksissä imagon käsitteeseen. Karvosen (2001) mukaan 

mielikuva on tulkintaa imagosta, se kuva, joka imagosta lopulta välittyy. Imagon 

tulkitsijasta ja tulkitsemistavasta riippuen mielikuva saattaa kuitenkin poiketa 

imagosta itsestään merkittävästikin.  

Imagoa on yleisesti pidetty tarkoituksella, tietoisesti lähetettynä ja luotuna kuvana tai 

vaikutelmana kohteestaan. Se on keinotekoinen vaikutelma, joka on suunniteltu ja 

laadittu jotain tarkoitusta varten, täyttämään tietty tehtävä (Boorstin 1962). 

Boorstinin mukaan imagon perimmäinen on tarkoitus olla uskottava, jotta ihmiset 

yhdistäisivät imagon automaattisesti siihen asiaan, jonka imagosta on kyse. 

Uskottavuuteen liittyy myös loogisuus: imagon tulee käydä järkeen. Jos imagoa 

tulkitseva taho ei näe imagoa järkeenkäypänä, imago ei toimi. Tulkitsijan tulee voida 

luottaa imagoon, sillä muutoin imagolla ei ole vaikutusta tulkitsijaan.  

Toimiva imago on yksinkertaistus esittämästään asiasta. Imagon tarkoitus on selittää 

nopeasti ja pelkistetysti jonkin asian luonne niin, että imago korvaa kohteensa 

todellisuuden. Esimerkiksi Karvonen (1999) on todennut imagon sijoittuvan jonnekin 

mielikuvituksen ja todellisuuden väliin. Imago kuitenkin pohjautuu olemassa oleviin 

seikkoihin eikä se synny, eikä sitä voi luoda, tyhjästä. Imago on pohjimmiltaan 

viestinnällinen kuva, jonka esimerkiksi alue itsestään välittää (Karvonen 1999, Äikäs 

2001). Raunio (2001) kutsuu imagoa ”paikan hengen” ilmentymäksi. Paikan henki 

itsessään muodostuu usean tekijän yhteisvaikutuksesta. Zimmerbauerin (2007) 

mukaan esimerkiksi kaupunkiseudun yleisimago liittyy yleensä paikan historiaan. 

Esimerkiksi työläishistoriastaan tunnettu Tampere on imagoltaan kuitenkin paljon 

muutakin.  

Kuten edellä on todettu, imagolla on kiinteä suhde mielikuvaan. 

Yksinkertaisimmillaan imago on vastaanottajan muodostama mielikuva. Toisaalta on 

myös esitetty erilaisten mielikuvien muodostavan kohteen imagon (Rope & Mether 

1987). Kyseessä on siis molempiin suuntiin toimiva prosessi. Tämä yhteys on 

havaittavissa myös mielikuvaan ja imagoon liittyvässä vuorovaikutuksessa ja 

mielikuvien jakamisessa. Viestiessä lähettäjä voi esimerkiksi sanoittaa mielikuvansa 

imagoksi, jonka vastaanottaja puolestaan havainnoi aistejaan käyttäen ja tulkitsee 

uudelleen omana mielikuvanaan. Toisaalta mielikuvia voi vastaanottajalle 

muodostua myös sanattomasta viestinnästä, jolloin mielikuvan tuottaminen voi 
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tarkoituksellisen lisäksi olla myös tahatonta (Karvonen 1997). Tällöin sanattoman 

viestinnän seurauksena viestin tulkitsijan muodostama mielikuva voi poiketa alun 

perin sanoitetusta mielikuvasta merkittävästikin. 

Imagoa ei voi tulkita ilman, että vastaanottajan taustatekijät, kokemukset ja tarpeet 

vaikuttavat syntyvään mielikuvaan (Nimmo & Savege 1976). Tämä tarkoittaa sitä, 

että samanlainen imago voi eri vastaanottajille aiheuttaa hyvinkin erilaisia 

mielikuvia. Käytännössä esimerkiksi täsmälleen saman kuvailun jostain alueesta 

kuulevat vastaanottajat saattavat muodostaa kyseisestä alueesta täysin toisistaan 

poikkeavat mielikuvat. Samankin vastaanottajan mielikuvat tietystä imagosta voivat 

ajan kuluessa muuttaa muotoaan. Oman ongelmansa aiheuttavat myös tulkitsijoiden 

mahdolliset ennakkoluulot, jotka saattavat johtaa kohteen havainnoinnin 

vääristymiseen (Karvonen 1997).  

Asian, henkilön tai alueen imago vaikuttaa mielikuvan lisäksi kyseisen kohteen 

maineeseen. Maineen ja mielikuvan ero piilee kohdetta tulkitsevassa subjektissa, sillä 

toisin kuin mielikuva, maine muodostuu laajemman yhteisön ajatuksista. Se vastaa 

siis jossain määrin tietystä kohteesta kollektiivisesti muodostettavaa mielikuvaa. 

Maine koostuu mielikuvien lisäksi kuitenkin myös yhteisön luomista stereotypioista 

ja kohteeseen liitettyjen ominaisuuksien yleistyksistä (Tani 2001). Maineen 

muodostumisessa kyse on siis mielikuvaa laajemmasta prosessista, joka 

yhteiskunnassa tapahtuu: keskustelusta, kertomisesta ja ajatusten jakamisesta 

yhteisössä (Karvonen 1999). Maine on alun perin jonkin tai jonkun tietystä kohteesta 

muodostama käsitys, jota yhteisön muut jäsenet arvioivat ja mistä he voivat 

muodostaa omat mielipiteensä. Jos yksi jaettu käsitys saa jalansijaa yhteisön 

keskuudessa, sitä ryhdytään jakamaan ja toisintamaan ja samalla myös uudistamaan 

koko yhteisön toimesta. Maineelle on ominaista sen sosiaalisuus ja muuntuvuus.  

Maine ei siis sen enempää kuin mielikuvakaan välttämättä vastaa sen kohteen 

todellisuutta. Maineelle on mielikuvan tavoin ominaista sen ulkosyntyisyys, se siis ei 

lähde maineen kohteesta itsestään vaan vaatii tulkitsijajoukon. Hyvän maineen 

saavuttamiseksi ei siis riitä, että maineen kohde toimii hyvin tai ”oikein”, vaan 

maineen muuttaminen vaatii aktiivista viestintää ja vuorovaikutusta sitä tulkitsevan 

yhteisön kanssa (Aula & Heinonen 2002). Huono maine voi luoda kohteelle stigman, 
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negatiivisen leiman, joka säilyy, vaikka kohde itsessään muuttuisi stigmaa 

vastaamattomaksi (Tani 2001). 

 

3.2 Paikkaan liitetty mielikuva 

Paikan mielikuvan tutkimuksen juuret ovat 1960- ja 1970-lukujen 

käyttäytymismaantieteessä (Tani 2001b). Ihmisten havainnointiin ja käyttäytymiseen 

keskittyneen tutkimuksen tärkeimpiä tutkimuskäsitteitä olivat havainto ja 

havaitseminen. Ensimmäisiin paikan mielikuvaa tutkineisiin voidaan lukea muun 

muassa Kevin A. Lynch (1960), jonka tutkimukset käsittelivät ympäristömielikuvaa 

(environmental image). Lynchin määritelmän mukaan kyseessä on yksilön 

ympäristöstään muodostama, yleistetty mentaalinen kuva, jonka muodostumiseen 

vaikuttaa havainnoinnin lisäksi myös aikaisemmat ympäristöstä saadut kokemukset. 

Olennaista ympäristömielikuvalle on sen muuttuva luonne, mikä johtuu jatkuvasta 

vuorovaikutuksesta ympäristön kanssa. Esimerkiksi mielikuva asuinalueesta voi 

muuttua alueen kasvamisen, viherympäristön hoitamisen tai liikennemäärien 

lisääntymisen myötä.  

Lynch (1960) jakaa määritelmässään ympäristömielikuvan kolmeen elementtiin. 

Ensimmäinen näistä on alueen identiteetti, jolla havainnoitsija erottaa sen muusta 

ympäristöstä. Havainnoitsija siis identifioi alueen ympäristöstään irralliseksi 

kokonaisuudeksi. Toinen elementti on alueen rakenne, millä havainnoitsija 

tarkastelee ympäristön suhteita kohteen, itsensä ja sen muiden elementtien välillä. 

Tämä tarkoittaa, että havainnoitsija tekee huomioita alueen ominaisuuksista ja niiden 

sijoittumisesta alueella ja tarkastelijaan itseensä nähden. Kolmas 

ympäristömielikuvan ominaisuus on sen merkitys. Merkityksen havainnoitsija antaa 

kohteelle omien kokemustensa ja tietojensa pohjalta, omasta subjektiivisesta 

näkökulmastaan.  

1980-luvulta lähtien mielikuvatutkimus laajeni tarkastelemaan paikasta 

muodostettujen mielikuvien lisäksi paikan imagoa. Tutkimuskohteina yleistyivät 

imagon representaatiot (representations of images), mutta myös paikan sosiaalinen 

ulottuvuus, jota tutkittiin paikan sosiaalisen käytön (social practices of place) kautta 
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(esim. Burgess & Gold 1985). Uusien suuntauksien myötä paikan mielikuva 

ymmärrettiin historian muovaamaksi ja kulttuurisille muutoksille alttiiksi.  

Nykyään ajatellaan, että paikan mielikuva muodostuu yksilön havainnoidessa 

ympäristöään. Näihin ympäristöstä tehtyihin havaintoihin vaikuttavat yksilön 

aiemmat kokemukset ja tietämys (Gold 1980). Tällä tavalla muodostuva 

subjektiivinen käsitys ympäristöstä ei kuitenkaan vastaa paikan todellisuutta. 

Tulkinnan ja todellisuuden ero saattaa johtua niin ympäristöä tulkitsevan subjektin 

havainnoinnin puutteellisuudesta kuin kokemuksiin pohjautuvasta paikan 

ominaisuuksien ylikorostamisesta tai liioittelusta. Esimerkiksi kalastaja ja 

valokuvaaja saattavat tarkastella samaa, kummallekin ennalta tuntematonta ranta-

aluetta ja muodostaa siitä keskenään erilaisen mielikuvan. Tulkinnan lopputuloksena 

syntyy stereotypia, joka yksinkertaistaa ja saattaa luoda tai vahvistaa ennakkoluuloja 

paikkoja ja niiden asukkaita kohtaan (Shields 1991). Shieldsin määritelmän mukaan 

paikkamielikuvat ovat paikkaan sidottuja merkityksiä, joilla ei kuitenkaan 

välttämättä ole yhteyttä paikan todellisuuteen. Paikkamielikuvat saattavat liittyä jopa 

täysin keksittyyn paikkaan, jolloin paikka rakentuu tulkitsijan mielessä 

kokonaisuudessaan mielikuvien kautta (Tani 2001).   

Paikan mielikuvaa ja imagoa tutkittaessa viitataan monesti myös alueen 

identiteettiin. Alueellisella identiteetillä ja mielikuvista muodostuneella alueen 

imagolla on kiinteä yhteys. Identiteetti merkitsee sitä, miten yksilö näkee itsensä ja 

toisaalta, miten joku tai jokin on tunnistettavissa tiettyjen piirteiden kautta (Karvonen 

1999). Toisin sanoen paikkoihin liitetään ominaisuuksia, joiden perusteella myös 

aiemmin tuntemattomia paikkoja voidaan tunnistaa tiettyyn ryhmään kuuluviksi. 

Kopomaan (2011) mukaan asuinalueiden identiteettiin vaikuttamalla on mahdollista 

vaikuttaa myös näiden imagoon. Identiteettiin vaikuttavat ympäristön piirteet voivat 

olla fyysisiä, mutta ne eivät kuitenkaan rajoitu fyysisiin elementteihin. Yksi tapa 

selittää identiteettiä on persoonallisuuden tai persoonan näkyminen ja näyttäminen 

ulospäin. Asuinalueiden tapauksessa identiteettiin saatetaan liittää esimerkiksi 

alueella järjestettäviä tapahtumia, joiden myötä alueen identiteetti voi muuttua 

eläväisemmäksi tai rauhattomaksi.  

Alueellista identiteettiä voidaan tarkastella joko alueen asukkaan tai alueen itsensä 

näkökulmasta. Ensimmäisessä kyse on niin kutsutusta aluetietoisuudesta eli ihmisen 
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käsityksestä omasta alueestaan (Zimmerbauer 2011). Jälkimmäinen keskittyy alueen 

fyysisiin ominaisuuksiin eli niihin piirteisiin, jolla tietty alue eroaa muista 

vastaavista. Toisin sanoen alueellinen identiteetti muodostuu juuri tietylle paikalle 

tunnusomaisista piirteistä. Näihin konkretisoituu paikan yksilöllisyys, ja jotka 

samalla erottavat sen muista kaltaisistaan.  

Paasin (1986) mukaan alueellinen identiteetti rakentuu alueen luonnonolosuhteista ja 

niiden perustalle rakentuvasta ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta. 

Zimmerbauerin (2011) mukaan kyse on ensisijaisesti ihmisen toiminnasta. 

Zimmerbauer katsoo alueellisen identiteetin rakentuvan juuri ihmisten kollektiivisista 

käytännöistä, jotka ovat joko sisäsyntyisiä tai peräisin alueen ulkopuolelta. 

Sisäsyntyiset käytännöt lähtevät asukkaiden alueeseensa liittämistä merkityksistä, 

jotka lopulta leviävät myös alueen ulkopuolelle. Ulkopuolelta tulevassa identiteetin 

rakennusprosessissa identiteetti on luotu alueelle jonkin muun tahon toimesta, ja 

asukkaat sopeutuvat ja samaistuvat siihen ajan kuluessa (Zimmerbauer 2011). 

Todellisuudessa alueellinen identiteetti syntyy todennäköisesti molempien 

käytäntöjen sekoituksena ja syntytapa vaihtelee alueesta toiseen (Van’t Klooster ym. 

2002). 

 

3.3 Mielikuva empiirisen tutkimuksen pohjana 

Lähiöiden historia on täynnä niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin, jotka 

kuitenkin muodostavat kiinteän ja tärkeän osan suomalaista kaupunkikenttää. 

Ensimmäisten lähiöiden valmistumisesta on kulunut niin kauan, ettei niiden edes voi 

enää sanoa sijaitsevan kaupunkien laidoilla, sillä yhä uusien lähiöiden rakentuessa 

niiden taakse taajaman raja on siirtynyt kerta toisensa jälkeen kauemmas ja 

kauemmas kaupunkien keskustoista. Lähiöt eivät myöskään ole enää Suomen 

suurimpien kaupunkien yksinoikeus, vaan niitä löytyy tasaisesti myös keskisuurilta 

ja pieniltä kaupunkiseuduilta.  

Vuosikymmenten kuluessa aikanaan keskeneräisiä alueita on täydennetty, 

toimimattomiksi todettuja purettu ja rapistuneita kunnostettu tarkoituksena muovata 

“ongelmalähiöistä” jotain muuta, kuin mitä olemme vuosikymmeniä niiden lukeneet 

lehdistä olevan. Nimenomaan tapamme puhua ja viestiä lähiöistä toisillemme ovat 
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muokannut mielikuviamme näistä alueista ja antaneet joillekin niistä vähemmän 

imartelevan maineen. Tätä viestintää on harrastettu lähiöiden historian ajan niin 

vahingossa kuin tarkoitushakuisestikin.  

Aiempi tutkimuskirjallisuus on moneen kertaan ottanut kantaa ja tarkastellut sitä, 

millaista lähiöpuhe on vuosien aikana ollut ja ketkä keskusteluun ovat osaa ottaneet. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on täydentää lähiöitä koskevaa tutkimusta 

tarkastelemalla lähiömielikuvien rakennetta sellaisenaan.   

Ilmosen (1994) mukaan lähiön määritelmällä on vähemmän tekemistä sen kanssa, 

millainen kaupunkiympäristö todella on ja enemmän niiden mielikuvien kanssa, 

jotka me lähiöistä muodostamme. Lähiöistä muodostamamme mielikuva on kuin 

kori, jota olemme elämämme aikana täyttäneet niillä tiedoilla ja kokemuksilla, joita 

meille on lähiöistä kertynyt. Lopputulos ei välttämättä ole täydellinen kuvaus 

yhdestäkään olemassa olevasta lähiöstä, vaan jonkinasteinen lähiön arkkityyppi. 

Tämän työn empiirinen osuus pyrkii tekemään selkoa siitä, millainen tämä lähiön 

arkkityyppi on ja mitä ominaisuuksia me lähiöön sen myötä liitämme. Vaikka 

mielikuvat ovatkin yksilöllisiä, voidaan laajempaa joukkoa tarkastelemalla selvittää, 

onko näissä mielikuvissa toistuvia teemoja tai yhteneviä ilmaisuja, joita lähiöihin 

liitämme.   

Mielikuvien rakenteen lisäksi empiirisessä osassa käsitellään sitä, miten oma 

taustamme vaikuttaa mielikuviimme. Lähiössä asuvilla on aiempien tutkimusten 

mukaan muita positiivisempi näkemys omasta asuinalueestaan. Tarkoituksena on 

selvittää, kuuluuko lähiöiden verrattain negatiivinen maine lähiöiden ulkopuolella 

asuvien mielikuvissa ja tavassa, jolla he niistä kertovat.   

 

4 Aineisto ja menetelmät  

Mielikuvat ovat subjektiivisia, ja niiden selvittäminen on luontevinta kysymällä 

niistä ihmisiltä itseltään. Tutkimusten mukaan kvalitatiivisella tutkimuksella voidaan 

saada hyvä yleiskuva tutkimuksen kohderyhmän ajatusmalleista ja näiden 

käyttäytymiseen johtavista syistä (Lotti 1994). Mielikuvia onkin perinteisesti tutkittu 

ensisijaisesti laadullisia menetelmiä hyödyntäen ja tarkoitus oli tämänkin työn 
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tapauksessa nojautua kvalitatiivisiin metodeihin. Tutkimuksessa tarkasteltava 

aineisto kerättiin tutkimusta varten laaditulla strukturoidulla kyselylomakkeella, 

jonka vastauksia tarkasteltiin toteuttamalla aineistolähtöinen sisällönanalyysi.  

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen aineistonkeruu- ja analysointimenetelmä. 

Vaikka aineistonkeruumenetelmä, tutkimuksen kohdejoukko ja aineiston 

analysointimenetelmä on esitelty omina osioinaan, tutkimussuunnitelmaa laadittaessa 

nämä kaikki vaikuttivat toisiinsa ja siihen, miten tutkimus lopulta toteutettaisiin. 

Lisäksi luvussa esitellään hyödynnettävän analysointimenetelmän teoriataustaa ja 

käydään lyhyesti läpi mielikuvien tutkimista erilaisia menetelmiä hyödyntäen. 

 

4.1 Aineiston kerääminen kyselytutkimuksella 

Aineistonkeruutapaa pohdittaessa oli tunnistettava tutkimusongelman ja -kysymysten 

asettamat vaatimukset ja rajoitteet. Tämän tutkimuksen tapauksessa vaatimuksena oli 

aineisto, jossa yksittäiset ihmiset omin sanoin kertoisivat näkemyksistään ja 

kuvailisivat lähiömäistä ympäristöä koskevia mielikuviaan. Aineiston tuli olla 

tarpeeksi laaja, jotta materiaalia mielekkääseen analyysiin kertyisi tarpeeksi 

päätelmien tekemiseksi, mutta toisaalta riittävän pieni, ettei vastausten läpikäymiseen 

menevä aika olisi muodostunut kohtuuttomaksi. Vaihtoehtoisina menetelminä 

pohdittiin yksilöhaastatteluja sekä kyselylomakkeen laatimista. Tutkimuksen aikaan 

vallinneeseen koronaviruspandemiaan liittyvät turvallisuusohjeet kuitenkin rajasivat 

mahdollisuuksia kasvokkain tehtävään tiedonkeruuseen (Lewnard & Lo 2020, 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2021). Pandemian vaatimat erityisjärjestelyt 

kasvokkain suoritettavaan haastatteluun olisivat tehneet vastausprosessista vastaajille 

työläämmän ja siten todennäköisesti myös laskeneet potentiaalisten vastaajien 

määrää. Toisaalta riittävän suuren vastaajajoukon tavoittaminen edes etäjärjestelyin 

toteutettavaan haastatteluun paljastui nopeasti epärealistiseksi vaihtoehdoksi. Näistä 

syistä aineisto päädyttiin keräämään sähköisesti täytettävällä kyselylomakkeella. 

Kyselytutkimuksen avulla pystytään verrattain vähällä vaivalla keräämään nopealla 

aikataululla suuriakin määriä aineistoa, joka voi vastaajien taustojen lisäksi sisältää 

tietoa myös näiden mielipiteistä ja asenteista. Tämä onnistuu samalla vaivannäöllä 

kyselyn kohdejoukon koosta riippumatta (Berger 2000). Toisaalta suuri 
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tavoitettavuus ei suoraan ole yhdistettävissä suureen määrään vastauksia. Kyselyissä 

vastausprosentti voi olla muunlaisia aineistonkeruumetodeja huomattavasti 

alhaisempi (Metsämuuronen 2005). Vastaajien määrään voi kuitenkin pyrkiä 

vaikuttamaan esimerkiksi kysymysten luonteeseen, kyselyn pituuteen sekä kyselyn 

jakamiseen huomiota kiinnittämättä. Kysely tulee pyrkiä laatimaan vastaajan 

kannalta mahdollisimman helpoksi ja nopeaksi kyselyllä saatavien vastausten laadun 

kuitenkaan kärsimättä. 

Tässä tutkimuksessa kyselytutkimus välitettiin kohdejoukolle kyselylomakkeen 

avulla (Liite 1). Oli tärkeää, että lomake oli laadittu huolella ja että se oli vastaajien 

ymmärrettävissä ilman haastattelijan läsnäoloa (Vehkalahti 2019). Tällöin tutkijan 

läsnäolo ei myöskään voinut vaikuttaa kyselyyn annettaviin vastauksiin lomaketta 

täyttäessä. Lomakkeen avulla kaikki kyselyyn vastaajat vastasivat täysin samoihin 

kysymyksiin, mikä myös helpotti aineiston analysointia ja vastausten jäsentelyä 

jälkikäteen. 

Tätä tutkielmaa varten laadittu kyselylomake koostui sekä suljetuista että avoimista 

kysymyksistä. Erityyppisillä kysymyksillä pyrittii selvittämään erilaisia asioita. 

Vastaajien taustaa koskeva tieto kerättiin suljetuilla kysymyksillä. Vastatusten 

perusteella aineisto oli mahdollista luokitella esimerkiksi vastaajien oman 

lähiötaustan mukaan. Suljettuihin kysymyksiin vastaaminen on myös vastaajille 

helppoa, niiden sijoittaminen kyselyn alkupuolelle voi rohkaista kyselyn avannutta 

vastaamaan loppuihinkin kysymyksiin.  

Avoimet kysymykset jättävät suljettuja kysymyksiä huomattavasti enemmän tilaa 

vastaajien oman ajattelun esittelylle, mutta niiden analysointi on suljettuja 

kysymyksiä työläämpää. Mielikuvia tutkittaessa on kuitenkin tärkeää, että vastaajien 

ääni tulee aineistosta kuulluksi, eikä sitä ohjata liikaa rajaamalla 

vastausvaihtoehtojen määrää tai vastausten laatua. 

Kyselylomake koostui kahdesta osiosta. Ensimmäinen osio keräsi vastaajien 

taustatiedot, joita vasten mielikuvia käsitteleviä kysymyksiä peilattiin. Vastaajilta 

kysyttiin näiden ikää, sukupuolta, asuintilannetta ja suhdetta lähiömäisiin 

asuinalueisiin. Tarkoitus oli samalla kerätä tietoa siitä, kuinka homogeeninen 

vastaajajoukko kyselyllä tavoitettiin. 
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Kyselyn jälkimmäinen osio koostui kolmenlaisista kantakaupunkimaista ja 

lähiömäistä kaupunkiympäristöä koskevista kysymyksistä. Ensimmäisillä 

kysymyksillä haluttiin selvittää vastaajien ajatuksia lähiömäisestä 

kaupunkiympäristöstä yleensä sekä siitä, kokevatko he sen poikkeavan 

kantakaupunkimaisesta ympäristöstä. Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin 

kuvailemaan rakennusten, luonnon, tieverkon ja ihmisten toiminnan luonnetta sekä 

kantakaupunkimaisessa ympäristössä että lähiömäisessä kaupunkiympäristössä. 

Kyselyssä käytettyjen kohteiden valinnassa pyrittiin nostamaan esiin 

mahdollisimman laajoja kategorioita, jotka olisivat vastaajille tuttuja ja joiden 

kommentoinnin he kokisivat helpoksi. Kategorioiden käyttöä pidettiin 

välttämättömänä, jotta vastauksia saataisiin riittävän monipuolisesti fyysisen 

ympäristön eri elementeistä. Kyselyn kolmannessa osiossa vastaajille esiteltiin 

sanapareja, jotka muodostivat viisiportaisen asteikon. Heidän tuli asettaa sekä 

kantakaupunkimainen ja lähiömäinen kaupunkiympäristö mielestään kuvaavimpaan 

kohtaan näiden sanojen välille. Sanaparien tarkoitus oli kuvastaa erilaisia tunnelmia, 

joita näistä kaupunkiympäristöistä saattaisi heille herätä. Portaittaisesta asteikosta 

olisi helppo muodostaa vastaajien keskiarvo, joiden avulla verrata eri 

kaupunkiympäristöjä toisiinsa. 

Kyselyn kysymykset pyrittiin järjestämään siten, että ensimmäiset kysymykset 

rajasivat vastausmahdollisuuksia kaikkein vähiten. Kyselyn edetessä kysymykset 

tarkentuivat ja ohjasivat vastaajia tarkastelemaan kaupunkiympäristöä rajatummasta 

näkökulmasta. Tarkoituksena oli saada vastauksia sekä ohjailematta vastaajia että 

myöhemmin kohdentaen vastauksia tiettyjen teemojen pariin. Näin pyrittiin sekä 

keräämään tietoa laajasti että annettiin vastaajille mahdollisuus tuoda esiin myös 

asioita, joita kyselyä laadittaessa ei mahdollisesti osattu ottaa huomioon. 

 

4.2 Tutkimuksen kohdejoukko 

Aineistonkeruumenetelmän lisäksi tutkimuksen kohdejoukon rajauksen ja näiden 

tavoittamisen pohtiminen on jokaisen tutkimuksen menestyksen kannalta tärkeää. 

Tähän tutkielmaan valitun tutkimusmetodin vuoksi kohdejoukon pohdinta oli 

erityisen tärkeää. Internetin kautta jaettava kysely voi tavoittaa suuriakin 
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vastaajajoukkoja, mutta kyselyn jakaminen itsessään tulisi vaikuttamaan vastauksiin 

merkittävästi. Kyselyn jakelumenetelmän valinnassa painoivat myös käytännölliset 

seikat: lopullisen kohdejoukon tavoittaminen tahdottiin tehdä mahdollisimman 

vaivattomaksi myös tutkielmantekoon käytettävissä olevien resurssien rajallisuuden 

vuoksi. 

Tutkimuskysymykset eivät itsessään rajanneet mitään ihmisryhmää vastaajien 

ulkopuolelle eivätkä toisaalta erityisesti keskittyneet tiettyyn väestönosaan. Joitain 

rajaavia tekijöitä liittyi kuitenkin kyselylomakkeeseen itseensä, sillä esitetyt 

kysymykset laadittiin ainoastaan suomeksi. Lisäksi internetissä täytettävä lomake 

vaati vastaajalta internetyhteyttä ja vastaamiseen esimerkiksi tietokoneen tai 

älypuhelimen. 

Tutkimuksen tuli tavoittaa eri ikäisistä, eri taustoista tulevista ihmisistä koostuva 

vastaajajoukko, joita yhdistäisi kiinnostus kaupunkeja tai esimerkiksi tiettyyn 

kaupunkiin liittyviä asioita kohtaan. Kyselytutkimuksen vastaajia päädyttiin tästä 

syystä etsimään sosiaalisen median kautta.  

Julkaisemalla ilmoitus kyselystä oikeaan sosiaalisen median kanavaan voitaisiin 

tavoittaa pienellä vaivalla suuri joukko potentiaalisia vastaajia, joilla todennäköisesti 

olisi myös hetki aikaa vastata kyselyyn. Kysely päädyttiin lopulta jakamaan 

Facebookiin luodun Helsingin puskaradio -alueryhmän kautta. Puskaradio-tyyppisten 

ryhmien tarkoitus on vaihtaa ajatuksia asukkaiden kesken ja tiedottaa muita kyseisen 

kaupungin tai alueen tapahtumista ja muista kaupunkiin liittyvistä asioista. Kuka 

tahansa voi liittyä ryhmän jäseneksi, eikä esimerkiksi muiden kaupunkien asukkaita 

ole rajattu sen ulkopuolelle. Ryhmään liittymisen vahvisti Helsingin puskaradion 

tapauksessa ryhmän ylläpitäjä.  

Kuka tahansa ryhmän jäsen voi luoda uuden julkaisun Helsingin puskaradioon, mutta 

julkaistavat keskustelunaloitukset tarkistetaan ryhmän moderaattorien toimesta ennen 

kuin ne näkyvät muille ryhmäläisille. Julkaisuja voidaan hylätä tai poistaa, jos ne 

ovat ryhmän tarkoituksen vastaisia.  

Helsingin puskaradio -ryhmään oli liittynyt kyselyn julkaisuhetkellä yli 72 000 

jäsentä, joten voitiin olettaa, että julkaisu tavoittaisi tutkimuksen onnistumisen 

kannalta riittävän laajan yleisön. Kyselylomake jaettiin Helsingin puskaradiossa 
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saatetekstin kanssa aamupäivällä 9.4.2022 (Liite 2). Julkaisu hyväksyttiin ja 

julkaistiin ryhmään myöhemmin samana iltana  

 

4.3 Aineiston analysointi 

Vastaajien omin sanoin tuottamaa aineistoa tarkasteltiin tässä tutkielmassa 

sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi kuuluu kvalitatiivisen analyysin 

perustyökaluihin (Silvasti 2014). Metodin avulla on tarkoitus etsiä teksteistä erilaisia 

merkityksiä. Tavoitteena sisällönanalyysissa on tarjota alkuperäistä aineistoa 

tiiviimpi, mutta mahdollisimman kattava kuvaus sen sisällöstä (Tuomi & Sarajärvi 

2009). Tämä voi tapahtua esimerkiksi etsimällä aineistosta merkityksiä, 

poikkeavuuksia tai säännönmukaisuuksia. Pohjimmiltaan kyse on tutkimuksen 

kohteen syvällisestä ymmärtämisestä (Silvasti 2014). 

Sisällönanalyysi aloitetaan rajaamalla aineistosta tutkimuskysymysten kannalta 

merkittävät osat (Silvasti 2014). Huolellinen aineistoon perehtyminen on analyysin 

kannalta välttämätöntä. Analyysissa aineistoa koodataan, eli siitä tunnistetaan ja 

tietyn käsitteen eli koodin avulla merkitään aineistosta tutkimuskysymysten kannalta 

kiinnostavia asioita. Koodaamisessa hyödynnetään joko yhtä tai useampaa 

sisällönanalysointitapaa: aineistolähtöistä, teorialähtöistä tai teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysia (Silvasti 2014). 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi tarkoittaa analyysia ilman ennalta määrättyä 

teoreettista lähtökohtaa. Koodeja syntyy aineistosta helposti paljon, ja niiden 

paljastamia yksityiskohtia yhdistellään tavallisesti prosessin edetessä yleisemmiksi 

kokonaisuuksiksi (Silvasti 2014). Aineistolähtöinen sisällönanalyysi muovautuu 

tutkimuskysymysten ja tutkijan mukaan. Tämä mahdollistaa myös sen, että yhdestä 

aineistosta on mahdollista poimia erilaisia asioita ja päätyä erilaisiin tuloksiin 

(Tuomi & Sarajärvi 2009). 

Teorialähtöinen sisällönanalyysi eroaa aineistolähtöisestä siinä, että se pohjaa 

johonkin olemassa olevaan teoriaan. Koodaamisessa käytettävät koodit on näin ollen 

määrätty ennalta. Silvastin (2014) mukaan tämä tarkoittaa myös sitä, että osa 

kerättävästä aineistosta voi lopulta jäädä tarpeettomana analyysin ulkopuolelle.  
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Teoriaohjaava sisällönanalyysi sijoittuu kahden edellisen välimaastoon. Analyysia 

voi ohjata olemassa oleva teoria, mutta tutkija voi myös koodata siihen omia, uusia 

koodejaan (Silvasti 2014). 

Tämän tutkielman tapauksessa sisällönanalyysi toteutettiin aineistolähtöisesti. 

Toisaalta analyysin pohjalla oli kuitenkin myös sitä ohjaava tutkielman teoriaosuus, 

joten täysin puhtaasta aineistolähtöisyydestä ei voida puhua. Tutkijan voi ylipäänsä 

olla mahdotonta toteuttaa puhtaasti aineistolähtöinen analyysi, sillä tämän omat 

näkemykset ja tutkimusasetelma vaikuttavat aina aineiston taustalla (Tuomi & 

Sarajärvi 2009).  

Sisällönanalyysi aloitettiin tutustumalla aineistoon perinpohjaisesti. Lukemalla 

kyselyyn annettuja vastauksia alkoi tekstistä nousemaan esiin termejä ja ympäristön 

kuvailua, joka toistui useampaan kertaan. Näitä toistuvia termejä ryhdyttiin 

poimimaan aineistosta erilleen, ja edelleen lajittelemaan niitä teemoittain. Vähitellen 

aineistosta muodostui neljä luokkaa, jotka kuvasivat kaupunkiympäristön erilaisia 

puolia: rakennuksia, luontoa, liikkumista sekä ihmisiä. Näiden alle oli kerätty sekä 

konkreettisia ympäristön elementtejä että niiden kuvailua riippuen siitä, millaisia 

vastauksia niihin liittyen oli annettu. Luokittelu oli laadittu osaltaan jo kyselyn 

suunnittelun yhteydessä, mutta lopulliset aineistokategoriat tarkentuivat vasta 

vastauksiin tutustumisen jälkeen.  

Tämän jälkeen aineistoa tarkasteltiin uudelleen sen mukaan, millaista paikan 

mielikuvaa kukin vastauksista esiin noussut termi esittää. Apuna tässä luokittelussa 

käytettiin Lynchin (1960) esittelemää määritelmää paikan mielikuvan 

rakentumisesta, jonka mukaan paikan mielikuva koostuu paikan identiteetistä, sen 

rakenteesta ja paikan merkityksestä mielikuvan muodostajalle. Kyselyyn saatuja 

vastauksia käsitellään viidennessä luvussa näiden kolmen teeman kautta. 

 

5 Tulokset 

Kyselyyn vastasi kolmen viikon aikana kaiken kaikkiaan 33 henkilöä. Vastaajista 

yhteensä 21 oli naisia ja 12 miehiä ja he edustivat melko tasaisesti jokaista kyselyssä 

eriteltyä ikäluokkaa. Suurimman yksittäisen ikäluokan muodostivat 26-35-vuotiaat 
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vastaajat (n=12). Vastaajista 30 % ilmoitti asuvansa keskusta-alueella, 40 % 

kerrostalovaltaisessa lähiössä ja 30 % omakotitalovaltaisessa lähiössä. Kaikki 

vastaajat ilmoittivat lähiöiden olevan heille ainakin jokseenkin tuttuja, 49 %:n 

vastatessa lähiöiden olevan ”hyvin tuttuja”. 

Valtaosa vastaajista osoitti kiinnostusta tutkimusaihetta kohtaan ja kirjoitti etenkin 

avoimiin vastauksiin kattavasti omista ajatuksistaan ja heille tärkeistä asioista. 

Materiaalia oli lopulta riittävästi ehkä useammankin laadullisen tutkielman tarpeisiin, 

ja osa annetuista vastauksista oli loppujen lopuksi epäolennaisia tutkimuskysymysten 

kannalta. Tässä luvussa esitellään työn aiheen ja tutkimuskysymysten kannalta 

vastausten olennaisinta sisältöä. 

Tulosten käsittely on jaettu kolmeen osioon. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan sitä, 

millaisia mielikuvia vastaajat yhdistivät kantakaupunkimaiseen ympäristöön. Tätä 

tietoa hyödynnetään pohtiessa sitä, miten vastaajien lähiöitä koskevat mielikuvat 

näistä poikkeavat. Luvun toinen osa käsittelee lähiömäistä kaupunkiympäristöä 

koskevia mielikuvia. Lynchin määritelmän mukaan (1960) paikkamielikuva koostuu 

paikan identiteetistä, rakenteesta ja merkityksestä mielikuvan muodostajalle. Kyselyn 

vastauksissa vastaajat kuvailivat lähiömäistä aluetta monin tavoin, jotka Lynchin 

jaottelua mukaillen jaettiin lähiömäisen ympäristön vertailuun kantakaupunkimaisen 

ympäristön kanssa, lähiömäisen ympäristön fyysisen ja sosiaalisen rakenteen 

kuvailuun sekä vastaajien henkilökohtaiseen lähiösuhteeseen. Tarkastelu aloitetaan 

lähiön fyysisen rakenteen kuvailusta. Luvun kolmannessa osassa tarkastellaan vielä 

vastaajien taustan näkymistä näiden antamissa vastauksissa. 

 

5.1 Vanha ja kaunis – kantakaupungin käsittäminen mielikuvien kautta  

Kysyttäessä millaisia kantakaupunkimaiseen ympäristöön kuuluviat rakennukset 

ovat, eräs vastaaja kertoi niiden olevan ”Usein arkkitehtonisesti miellyttäviä 

ratkaisuja ja kaupunkimaisia.” Tämä tuntui olevan monen muunkin vastaajan 

mielikuva. 

Kyselyyn vastanneet kuvailivat kantakaupunkimaisen ympäristön rakennuksia 

useimmin vanhoiksi ja kauniiksi. Vastauksissa kuvailtiin rakennuskannan koostuvan 

umpikortteleihin järjestetyistä korkeista kerrostaloista. Yleiskuvaltaan rakennuskanta 
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kuvailtiin tiiviisti rakennetuksi. Rakennusten toiminnoista nostettiin esiin toimistot ja 

kauppakeskukset, sekä kerrottiin niistä löytyvä kahviloita, ravintoloita ja muita 

kivijalkaliikkeitä.  

Myös vastaajien mielikuvat kantakaupungin luonnonympäristöstä olivat keskenään 

hyvin samankaltaisia. Ympäristön viheralueiden kuvailtiin koostuvan ensisijaisesti 

hoidetuista puistoalueista. Erään vastaajan mukaan luontoalueet kantakaupungissa 

ovat ”Oleiluun suunnattuja, kukkaistutuksia, penkkejä, roskiksia”. Luonnontilaista 

luontoa sen sijaan miellettiin kuuluvan kantakaupunkiympäristöön vähemmän, 

lukuun ottamatta merenrantaa. 

Tieverkkoon ja liikenteeseen liittyen vastaajat mainitsivat useimmin 

kantakaupunkimaisen ympäristön toimivan julkisen liikenteen. Liikenne itsessään 

nähtiin kuitenkin ruuhkaisena ja kadut ahtaina. Ahtailta kaduilta miellettiin myös 

hankalaksi löytää pysäköintipaikkoja, minkä lisäksi vastaajat mainitsivat katujen 

olevan monesti tietöiden valtaamia. 

Kantakaupungissa liikkuvat ihmiset nähtiin niin ikään kiireellisinä. Kanssakäynnin 

muiden kanssa koettiin olevan niukkaa, ja suuri osa kohdattavista ihmisistä 

tuntemattomia. Vastaajat kertoivat kuitenkin ympäristöön kuuluvan monenlaiset 

paikat, joissa kohtaamisia tuttujen kanssa tapahtuu. 

 

5.2 Väljä ja vihreä - lähiöstä muodostetut mielikuvat 

5.2.1 Ympäristön fyysinen rakenne  

Kaupunkiympäristön tunnistettiin vastauksissa koostuvan neljästä kokonaisuudesta: 

rakennuksista, luonnonympäristöstä, tie- ja katuympäristöstä sekä ihmisistä ja 

ihmisten välisestä kanssakäymisestä. Vastauksissa kuvailtiin sekä sitä, mitä 

konkreettisia asioita näihin lähiöympäristössä lukeutuu että näiden elementtien 

luonnetta.  

Vastauksissa tarkasteltiin eniten ja yksityiskohtaisimmin lähiömäiseen 

kaupunkiympäristöön yhdistettyjä rakennuksia. Rakennettua ympäristöä kuvattiin 

kyselyvastauksissa etenkin termeillä, joilla vastaajat tuntuivat ajattelevan 

laajemminkin paikan tunnelmaa. Näistä eniten käytetty kuvaus oli “väljä”. Eräs 
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vastaaja kertoi ensimmäisten lähiöympäristöstä mieleen tulevien asioiden olevan ” 

harvaan rakennettua, suuret tontit, 'ilmavuus' ”. Rakennusten kerrottiin sijaitsevan 

erillään toisistaan ja piha-alueiden täyttävän rakennusten välisen tilan.   

Rakennuskanta itsessään koostui mielikuvissa ensisijaisesti asuinrakennuksista. 

Vaikka vastauksissa korostui etenkin lähiömäisen ympäristön 

kerrostalopainotteisuus, mainitsivat vastaajat myös asuinrakennuskannan rivi-, 

omakoti- ja luhtitalot. Tästä huolimatta lähiömäisen ympäristön rakennuskantaa 

määritti vastauksissa niiden homogeenisyys. Sekä rakennusten ulkoasua että 

rakennuskannan ikää pidettiin aluetta yhdistävänä piirteenä. 

Asuinrakennusten lisäksi vastaajat mainitsivat myös muita rakennuksia, joita he 

liittävät nimenomaan lähiömäiseen kaupunkiympäristöön. Useimmin näistä muista 

rakennuksista mainittiin lähiön keskuksesta löytyvä ostoskeskus. Ostoskeskuksen 

lisäksi tai osana tätä mainittiin myös muita palvelurakennuksia: ruokakauppoja, 

päiväkoteja, kouluja sekä kirjastoja. Kysyttäessä, mitä lähiö ensimmäisenä tuo 

mieleen, eräs vastaaja kommentoi mielikuvan olevan ”Tylsyys ja viihtyisyyden 

puute: ei kahviloita, ei ravintoloita - paitsi ostarilla. Kaikki palvelut keskitetty 

johonkin tiettyyn paikkaan, yleensä metron tai juna-aseman ympäristöön.”  Yleisesti 

palvelutarjonta kuvailtiin rajatuksi tai muodostuvan vain kaikkein 

välttämättömimmistä palveluista, joskus ei niistäkään.  

Rakennuskannan yksipuolisuus ja palveluiden rajattu saatavuus sopivat kuvaamaan 

useampaa helsinkiläistä kerrostalolähiötä, joita 1960- ja 1970-luvuilla rakennettiin 

ympäri kaupunkiseutua. Vaikka vastauksissa tuotiin esiin lähiöistä löytyvän myös 

muuta rakennuskantaa, ei yksikään vastaaja kuvaillut lähiön koostuvan ainoastaan 

pien- tai rivitaloista. Kerrostalovaltaisuus on vastaajien mielikuvissa nivoutunut 

kiinteästi lähiön olemukseen. 

Luontoa sen sijaan koettiin lähiössä olevan paljon. Vastausten perusteella luonto 

sijaitsee lähiömäisessä kaupunkiympäristössä ”lähellä” ja sitä on alueella laajalti. 

Useimmin vastauksissa mainittiin lähiömäisen ympäristön lähimetsät, mutta alueelta 

kuvailtiin löytyvän myös puistoja, hoidettuja piha-alueita sekä merenrantaa. 

Vastaukset korostivat ensisijaisesti lähiömäisen viherympäristön hoitamattomuutta, 

osa vastauksista kuvaillen viheralueita luonnontilaisiksi ja osa ”pöpeliköksi”. 
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Vastaajat mainitsivat tärkeinä osina myös lähiympäristöön liittyvät harrastepaikat: 

koirapuistot, ulkoilureitit ja hiihtoladut. 

Luonnonympäristön elementtien kuvailussa kuuluu rakennuksia enemmän eroja 

mielikuvien lähiöiden välillä. Joissain mielikuvissa lähiö nähdään ikään kuin 

kaupunkimaisen ympäristön ja luonnontilaisen rakentamattoman ympäristön 

kohtaamispaikkana tai rajaseutuna, kun taas toiset mielikuvat sijoittavat lähiön 

selkeämmin kaupunkirakenteen sisään, joka jatkuu rakennettuna ympäristönä vielä 

lähiön ulkopuolellakin.  

Vaikka viherympäristöä onkin lähiömäisessä ympäristössä vastausten mukaan 

paljon, vastauksissa mainitut ulkoilureitit kertovat ihmisten jäljistä myös 

hoitamattomamman luonnonympäristön keskellä. Tarkemmin lähiöitä yksilöivät 

mielikuvat esimerkiksi merenrannasta lähiömäisenä ympäristönä toisintavat 

teoriaosuudessa tehtyä havaintoa yksilön kokemusten vaikutuksesta mielikuviin. 

Lähiömäisen ympäristön reittejä ja teitä kuvailtiin kyselyvastauksissa 

“normaaleiksi”, meluisiksi, isoiksi ja ensisijaisesti autoilijoille suunnitelluiksi. 

Teiden käyttäjiin kuuluu vastaajien mukaan kuitenkin tasaisesti niin henkilöautoja, 

linja-autoja kuin polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoitakin. Julkinen liikenne muodostui 

vastauksissa ensisijaisesti linja-autoliikenteestä. Muutamassa vastauksessa lähiötä 

kuvailtiin henkilöautoliikenteen ja julkisen liikenteen risteyskohdaksi, jossa muualta 

tulevien on mahdollisuus jättää autonsa liityntä pysäköintiin ja vaihtaa työmatkansa 

loppuosaksi esimerkiksi junaan tai metroon.  

Liikenteen kuvailu ottaa luonnonympäristön ohella kantaa lähiön sijoittumiseen 

kaupunkirakenteessa. Mielikuvissa se sijaitsee muusta kaupungista joissain määrin 

erillään, mutta tarpeeksi lähellä julkisen liikenteen mahdollistamiseksi ja siten 

henkilöautoista riippumattoman elämäntavan mahdollistamiseksi.  

Lähiömäiseen kaupunkiympäristöön kuuluvat myös siellä liikkuvat, asuvat ja 

toimivat ihmiset. Kyselyvastausten perusteella mielikuvissa lähiöympäristöön 

kuuluvat erityisesti lapsiperheet, koiranulkoiluttajat ja lenkkeilijät. Joidenkin 

vastaajien mielikuvissa lähiöissä tapahtuu paljonkin ihmisten keskistä 

kanssakäymistä, toisten mielikuvissa vähän tai ei lainkaan. 
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Vastauksissa lähiömäiseen ympäristöön liitetyt ihmiset olivat kaikki ulkoilijoita. 

Jokainen heistä on ympäristössä tekemässä jotain kunkin tekemiseen varatulla 

alueella, kuten ulkoilupolulla tai koirapuistossa. Erään vastaajan mukaan lähiössä 

ihmiset ovat ” Vähän kaikki omissa kopeissaan” eikä kohtaamisia vieraiden ihmisten 

kanssa ei juurikaan tapahdu. Toinen vastaaja epäili syyksi sitä, että lähiöistä puuttuu 

kunnollisia kohtaamispaikkoja. Palvelujen puute näkyy ihmisten roolissa 

ympäristössään myös toisella tavalla: työpaikkoja ei lähiöissä suurimmalle osalle 

asukkaista ole ja erään vastaajan mukaan ympäristöstä tuleekin vilkkaampi vasta ilta-

aikaan. 

 

5.2.2 Lähiön identiteetti 

Lähes kaikissa kyselyn vastauksissa lähiömäistä kaupunkiympäristöä verrattiin 

jollain tavalla keskustojen kantakaupunkimaiseen ympäristöön. Voidaan olettaa 

tämän osaltaan johtuneen kysymysten asettelusta, mutta monet vastaajat toivat 

alueiden välisen vastakkainasettelun esiin sielläkin, missä kysely itsessään ei 

ohjannut niin tekemään.  

Vastauksissa oli nähtävissä selvä ero keskusta-alueita ja lähiöitä koskevien 

mielikuvien välillä. Vastaajat eivät kuitenkaan olleet yhtä mieltä siitä, mitä alueiden 

väliset erot tarkalleen ottaen ovat. Tiettyjä asioita saatettiin esimerkiksi kuvailla 

löytyvän lähiömäisestä ympäristöstä kantakaupunkimaista ympäristöä enemmän, 

mutta aineistossa oli yleensä myös vähintään yksi vastaus, jonka mukaan tilanne on 

päinvastainen. 

Kantakaupunkiin vertaaminen alkoi tutkimuskirjallisuuden tavoin lähiön 

sijoittumisesta kaupungissa. Kyselyn vastausten perusteella lähiö mielletään 

sijaitsevan etäällä keskustasta tai sen ulkopuolella. Vaikka monet lähiöistä ovat 

rakentamisvaiheessaan sijoitettu tarkoituksenmukaisesti kaupunkirakenteen 

laitamille tai kokonaan sen ulkopuolelle, ovat nämä välit vuosikymmenten kuluessa 

yhä enemmän rakennettu umpeen. Monin paikoin kaupunkirakenne toki väljenee 

asteittain kaupungin reunoja lähestyttäessä. Tästä huolimatta mielikuvissa ero 

keskusta-alueen ja lähiömäisen ympäristön välillä nähdään kuitenkin edelleen 

selvänä. 



30 
 

Sijainnin lisäksi vastaajat vertailivat lähiön rakennuskantaa kantakaupungin 

rakennuskantaan. Vastauksissa vertailtiin etenkin rakennusten ikää, mutta mielikuvat 

näistä eroista vaihtelivat. Rakennusten ikää kommentoivista vastauksista enemmistö 

piti lähiömäisen ympäristön rakennuksia kantakaupunkia uudempina, muutama 

vastaaja päinvastoin vanhempina ja kaksi vastaajaa tähdensi rakennuskannan olevan 

niin ikärakenteeltaan kuin muiltakin piirteiltään nimenomaan kantakaupunkia 

sekoittuneempaa. 

Mielikuvissa rakennukset olivat käyttötarkoitukseltaan lähiöissä kantakaupunkia 

yksipuolisempia. Vastausten mukaan lähiöissä suurin osa rakennuksista oli 

asuinrakennuksia. Samalla muun muassa kulttuuria, ravintoloita, lähipalveluita, 

kivijalkakauppoja ja nähtävyyksiä kommentoitiin sijaitsevan lähiöissä selvästi 

kantakaupunkia vähemmän.  

Kantakaupunkimainen ja lähiömäinen kaupunkiympäristö erosivat vastaksissa 

toisistaan kaikista merkittävimmin luonnon ja virkistysalueiden kuvailussa. Lähiö 

nähtiin näistä kahdesta vaihtoehdosta lähes jokaisessa vastauksessa kantakaupunkia 

vehreämpänä ja “luontomaisempana”. Kaikenlaisia viheralueita, niin luonnontilaisia 

kuin hoidetumpiakin, miellettiin löytyvän lähiömäisestä ympäristöstä huomattavasti 

enemmän. Kantakaupunkimaisesta ympäristöstä ei luontoa muutaman vastaajan 

mielestä löydy lainkaan. 

Kysymyksissä tieverkkoon ja liikkumiseen yhdistettävistä mielikuvista vastaukset 

tuntuivat jakautuvan kahteen leiriin. Kulkuyhteyksiä kuvailtiin niin kantakaupunkia 

paremmiksi kuin huonommiksikin, riippuen siitä, ajatteliko vastaaja kysymystä 

julkisen liikenteen vai yksityisautoilun näkökulmasta. Henkilöautolla liikkumisen 

kuvailtiin lähiössä olevan huomattavasti kantakaupunkia helpompaa, kun taas 

yleisesti ottaen julkista liikennettä pidettiin lähiöalueella kattavuudeltaan ja 

toimivuudeltaan kantakaupunkia heikompana. Teiden itsensä kommentoitiin olevan 

lähiöissä toisaalta väljempiä ja suurempia, toisaalta ympäristöstä löytyvän 

kantakaupunkia enemmän pikkuteitä.   

Vastaajien mukaan ihmisten välisiä merkityksellisiä kohtaamisia tapahtuu 

lähiömäisessä ympäristössä enemmän kuin kantakaupungissa. Eräs vastaaja kuvaili 

kanssakäymisen olevan ” Koirien rapsuttelua ja naapurien kanssa jutustelua”, jota 
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harrastetaan tuttujen kesken. Ylipäänsä tutustuminen muihin miellettiin 

kantakaupunkia helpommaksi ja tavanomaisemmaksi. Toisaalta satunnaista ihmisten 

kohtaamista tapahtuu lähiömäisessä ympäristössä vähemmän, mikä erään vastaajan 

mukaan johtui suoraan siitä, että ihmisiä on lähiöissä kantakaupunkia vähemmän.  

Avointen kysymysten lisäksi eroja mielikuvissa lähiömäisen kaupunkiympäristön ja 

kantakaupunkimaisen ympäristön välillä pyrittiin selvittämään myös pyytämällä 

vastaajia arvioimaan molempia ympäristöjä samalla mittarilla. Kysymyksissä oli 

luotu portaittainen asteikko kahden ääripäätä edustavan mielikuvan välille. Sanat 

edustivat ympäristön fyysisen luonteen sijaan sen tunnelmaa, jota vastaajien oli 

tarkoitus arvioida. Varsinaisessa kyselyssä tämä osuus oli jätetty viimeiseksi toivoen, 

että vastaajat täyttäisivät avoimet vastaukset ennemmin käyttäen omia sanojaan kuin 

tässä kysymyksessä valmiiksi annettuja vaihtoehtoja. 

Annettujen vastausten välillä oli melko paljon hajontaa. Lähes jokaisessa sanaparissa 

kaikki vastausvaihtoehdot saivat ainakin yhden vastauksen, mutta erityisesti tietyissä 

vastauksissa erot kantakaupunkia ja lähiömäistä ympäristöä kuvaillessa olivat 

huomionarvoisia. Vastaukset annettiin kokonaisarvona yhdestä viiteen. Kaikkien 

vastausten keskiarvot esitellään Kuvassa 1. 
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Kuva 1 Sanaparipatteriston vastauksissa oli hajontaa. Vastausten perusteella voidaan nähdä 

ero vastaajien mielikuvissa kantakaupunkimaisen ja lähiömäisen asuinympäristön välillä. 

 

Tarkastellessa vastausten jakaumaa korostuvat lähiömäisessä ympäristössä etenkin 

lähiömäisen kaupunkiympäristön hiljaisuus, rauhallisuus, turvallisuus ja 

yhteisöllisyys. Kantakaupunkimaisen ja lähiömäisen kaupunkiympäristön välinen ero 

oli vastauksissa näiden kolmen ja urbaani - maalaismainen -sanaparin suhteen suurin. 

Annetut vastaukset edustavat kuitenkin pitkälti asteikon puoliväliä. Tarkimmin 

ääripäiden keskelle lähiö osuu akselilla urbaani – maalaismainen. Vastaajien 

mielikuvissa lähiömäinen kaupunkiympäristö asettuu siis melko tarkasti urbaanin ja 

maalaismaisen ympäristön puoliväliin, eli siellä, minne ne monessa tapauksessa alun 

perin suunniteltiinkin. 



33 
 

 

5.2.3 Mielikuvan merkitys 

Lynchin paikan identiteetin jaottelun kolmas osa on paikan merkitys. Tällä viitataan 

siihen, millainen merkitys paikalla on mielikuvan muodostajalle. Vaikka kyselyssä ei 

suoraan pyydetty avaamaan lähiöiden henkilökohtaista merkitystä vastaajille, tuli 

vastauksissa eri tavoin ilmi myös näiden mielipiteitä, näkemyksiä sekä omaa 

suhdetta lähiöön.   

Selkeimpiä merkkejä paikan merkityksestä vastaajille oli lähiömäisen 

kaupunkiympäristön kuvailu kylänä, tuttuna paikkana, kotoisana ja eräässä 

vastauksessa “omana ympäristönä”. Ympäristöä kuvailtiin tuttavallisesti ja 

positiivisia yksityiskohtia esiin tuoden. Sama sävy oli vastauksissa, jossa luonnon ja 

ulkoilureittien kerrottiin alkavan lähiössä jo kotiovelta. Kylämäisyyttä kuvailtiin 

etenkin lähiöissä tapahtuvista ihmiskohtaamisista kerrottaessa. Osa vastaajista 

esimerkiksi kuvaili, että lähiöissä ihmiset ovat muista välittäviä ja huolehtivia. 

Useamman vastaajan mukaan elämä on lähiöissä yhteisöllistä.  

Joissain lähiömäisen ympäristön ihmisiä koskevissa vastauksissa oli myös hieman 

puolusteleva sävy. Nämä vastaajat tuntuivat ajattelevan, että ulkopuoliset 

kommentoisivat lähiöissä asuvia ja liikkuvia ensisijaisesti negatiivisesti. Eräs 

vastaaja kuvaili tätä sanomalla, että ” Kaikkialla ihmiset ovat mukavia, erikoisia 

tyyppejä löytyy kaikkialta”. Vastaus sisältää oletuksen, että ihmiset olisivat 

”erikoisia tyyppejä” juuri lähiöissä ja täsmentää, että tämä ei ole yksin lähiöihin 

liittyvä ilmiö.  

Myös vastauksissa useasti esiin nostettua lähiöympäristön väljyyttä kuvailtiin omiin 

kokemuksiin rinnastaen. Esimerkiksi lähiöiden liikenneympäristö miellettiin suurten 

teiden vuoksi ruuhkattomammaksi, turvalliseksi ja stressivapaaksi. Lisäksi useampi 

vastaaja mielsi lähiöistä löytyvän helposti parkkitilaa omalle autolleen kotitalon 

lähettyviltä. 

Joillekin vastaajille paikan merkitys ilmeni edellisistä esimerkeistä poiketen 

negatiivisena kokemuksena. Etenkin palveluiden ja tekemisen puute nähtiin 
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ongelmallisena ja syynä hakeutua pois alueelta. Joidenkin mukaan lähiömäisessä 

ympäristössä on “tylsää”.  

Edellä mainittujen lisäksi vastaajat tekivät havaintoja myös erilaisista lähiömäisestä 

ympäristöstä syntyvistä tunnetiloista. Elämä lähiössä miellettiin avovastauksissa sekä 

rauhattomaksi, turvalliseksi, hiljaiseksi, edulliseksi, rauhalliseksi, intiimiksi kuin 

tylsäksikin. Vastauksista kävi ilmi se, miten joillekin lähiöt olivat alueina 

epämiellyttäviä ja ikävia kun taas toisille positiivisten mielikuvien paikkoja. 

Joidenkin mielestä lähiöt “ovat nukkumiseen” ja joidenkin vastausten mukaan 

“köyhempiä” alueita kuin muut kaupunkiympäristöt. Eräs vastaaja puolestaan koki 

lähiön omaksi paikakseen ja kuvasi välittävänsä lähiössä enemmän siitä, mitä 

ympäristössä tapahtuu.   

 

5.3 Lähiösuhde mielikuvan taustalla 

Lähiömielikuvien rakentumisen lisäksi aineistoa tarkasteltiin tutkimuskysymysten 

mukaisesti myös sen valossa, miten kyselyyn vastanneiden lähiössä tai sen 

ulkopuolella asuminen näkyisi annetuissa vastauksissa. Kaikki lähiöiden 

ulkopuolella asuvat ilmoittivat asuvansa keskusta-alueella.  

Aineisto jaettiin tarkastelua varten siten, että lähiössä asuvien ja lähiöiden 

ulkopuolella asuvien vastauksia tarkasteltiin omina ryhminään. Nämä ryhmät 

koodattiin ja luokiteltiin teemoittain. Tämän jälkeen molempien ryhmien 

teemoitettuja vastauksia verrattiin keskenään. 

Jotkut teemat toistuivat vastauksissa vastaajan taustasta riippumatta. Lähiömäinen 

kaupunkiympäristö miellettiin yleisesti vehreäksi alueeksi, jonka rakennuskanta on 

hajallaan ja väljää. Myös lähiöissä tapahtuvien ihmisten välisten kohtaamisten 

kuvailussa oli paljon yhtäläisyyksiä. Molemmat vastaajajoukot mielsivät lähiössä 

tapahtuvan enemmän kohtaamisia, ja näiden sävyä kuvailtiin ystävälliseksi ja 

yhteisölliseksi. Sekä lähiöissä että niiden ulkopuolella asuvien joukosta löytyi myös 

samassa suhteessa vastaajia, joiden mielestä kanssakäymistä ei tapahdu juuri 

ollenkaan.  
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Vastauksista oli havaittavissa kuitenkin myös näiden kahden ryhmän välisiä eroja. 

Kysymyksen “Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen lähiömäisestä 

kaupunkiympäristöstä?” vastauksissa lähiöissä asuvista lähes jokainen mainitsi 

jossain muodossa lähiöiden palvelutarjonnan. Lähiöissä asuvien vastauksissa 

viitattiin paitsi lähiöostareihin, myös listattiin paljon yksittäisiä saatavilla olevia 

palveluita kuten kouluja, lähikauppoja ja kirjastoja. Keskusta-alueella asuvista 

vastaajista palvelut tulivat ensimmäisten asioiden joukossa mieleen ainoastaan 

kahdelle vastaajalle. Nämä vastaukset eivät kuitenkaan sen tarkemmin ottaneet 

kantaa siihen, mitä mainitut palvelut ovat. Muissa muualla asuvien vastauksissa 

korostettiin päinvastaisesti lähiöiden ”tylsyyttä”, sekä sitä, miten lähiöissä ei 

vastaajien mielikuvissa ole aktiviteetteja.   

Yksityiskohtien määrä oli lähiössä asuvien vastauksissa suurempi myös muiden 

tarkasteltujen teemojen suhteen. Esimerkiksi lähiöiden luonnonympäristöstä 

nostettiin esiin sen vehreyden lisäksi myös ympäristön tarjoamat mahdollisuudet 

ulkoiluun ja urheiluun, muun muassa lähiöiden hiihtoladut, leikkipuistot ja 

ulkoilureitit. Samoin siinä missä keskusta-alueella asuvien mielikuvissa lähiöiden 

liikenteestä ja tieverkosta vastaukset keskittyivät lähinnä julkiseen liikenteeseen, 

kuvailivat lähiöissä asuvat sekä liikennemuotoja että tieverkon rakennetta 

huomattavasti monipuolisemmin.  

Myös mielikuvissa lähiöiden rakennuskannasta oli merkittävä ero lähiössä ja sen 

ulkopuolella asuvien kesken. Lähes kaikki keskusta-alueella asujat pitivät lähiöissä 

olevia rakennuksia joko rumina, tylsinä tai huonosti rakennettuina. Vaikka samoja 

mielikuvia löytyi myös lähiöissä asuvien vastausten joukosta, niiden määrä oli 

suhteutettuna vastaajien määrään huomattavasti vähäisempi. Lähiöissä asuvien 

mielikuvissa tärkeämpää tuntui olevan se, mitä lähiöissä on kuin sitä, miltä lähiö ja 

sen rakennukset näyttävät ulospäin. Rakennuskannan kuvailu oli heidän 

vastauksissaan keskusta-alueella asuvien vastauksia yksityiskohtaisempaa. 
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Kuva 2 Sanaparipatteriston vertailu vastaajan asuinpaikan mukaan. 

 

Lähiön tunnelmaa ja olemusta kuvaavia sanoja tarkasteltaessa vastaajien taustaa 

vastaan voidaan nähdä asuinpaikasta johtuvan vaihtelun olevan suhteellisen pientä. 

Keskusta-alueella asuvat mieltävät lähiömäisen ympäristön muita jännittävämpänä ja 

rauhallisempana kuin ne, jotka ilmoittavat asuvansa lähiössä. Kerrostalovaltaisessa 

lähiössä asuvat puolestaan pitävät lähiömäistä ympäristöä jonkin verran muita 

vastaajia vilkkaampana. Omakotitalovaltaisessa lähiössä asujat puolestaan pitävät 

lähiömäistä ympäristöä muihin verrattuna jonkin verran tylsempänä, mutta myös 

avoimempana ja turvallisempana. 
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6 Pohdinta 

Tulosten mukaan näyttää siltä, että lähiömäistä kaupunkiympäristöä koskevat 

mielikuvat vaihtelevat yksilöiden välillä suurella haitarilla. Sekä rakennuskannan, 

luonnonympäristön, liikenteen kuin väestönkin määrään, laatuun ja riittävyyteen 

oltiin sekä tyytyväisiä että tyytymättömiä.   

Vaihtelusta huolimatta aineistosta oli löydettävissä myös säännönmukaisuuksia ja 

toistuvia kuvauksia, jotka saattavat kertoa siitä, millaisista palasista lähiöt 

mielikuvissa laajemmin koostuvat. Tässä luvussa pohditaan sitä, mitä näistä 

tuloksista voidaan oppia. Lisäksi palataan tutkielman alkupuolella esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin ja tarkastellaan sitä, millaisia vastauksia analyysi lopulta niihin 

antoi. 

 

6.1 Ei-urbaani lähiö 

Kyselyyn saaduissa vastauksissa toistui kantakaupungin tai “keskustan” käyttäminen 

peilinä, johon lähiömäisen kaupunkiympäristön ominaisuuksia verrattiin. Lähes 

jokainen kyselyyn vastannut toi ainakin jonkin kysymyksen vastauksessa esiin tämän 

suhteen, osa ilman, että kysely itsessään yritti saada vastaajia ottamaan siihen kantaa.  

Vastauksista saatu mielikuva tuntuu olevan, että lähiö mielletään osaksi kaupunkia ja 

sillä on kiinteä suhde juuri kaupungin keskustaan. Ne ovat vastinpari: lähiöiden 

identiteettiä ymmärretään keskusta-alueiden kautta, eikä niitä ilman keskustaa voisi 

olla olemassa. Riippuvuus kantakaupungista on lähiöiden historian alkuajoilta lähtien 

ollut kiinteä osa niiden toimintaa ja seikka, jonka lähiössä asuvat ovat oppineet 

hyväksymään. Nämä asukkaat toivovat asuinalueiltaan rauhallisuutta, mutta 

matkustavat mielellään tapaamaan tuttaviaan ja viettämään aikaansa kantakaupungin 

palveluiden äärelle. Lähiöt eivät toimi ilman kaupungin keskustaa, eikä niiltä 

mielikuvien mukaan sitä odotetakaan.   

Tarkastellessa tapaa, jolla vastaajat kuvailivat kantakaupunkimaista ympäristöä ja 

lähiömäistä kaupunkiympäristöä kiinnittyy huomio siihen, kuinka vähän yhteistä 

näillä samoissa kaupungeissa sijaitsevilla ympäristöillä on. Vastaukset näiden 

ympäristöjen erityispiirteistä erosivat kaikissa teemoissa, joita kyselyssä tarkasteltiin. 
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Vastaajat rakentavat lähiöympäristön mielikuvissaan täysin kantakaupungista 

erilliseksi ympäristöksi, jolla on omat erityispiirteensä.  

Vastausten perusteella tästä erillisestä asemasta voidaan tarkastella sitä, kuinka 

urbaaniksi lähiömäinen kaupunkiympäristö niissä miellettiin. Vastaajien mukaan 

lähiömäinen kaupunkiympäristö sijaitsee heidän mielikuvissaan urbaanin ja 

maalaismaisen ympäristön puolivälissä. Tämä on kiinnostavaa, sillä lähiöt ovat 

syntyneet kaupungin jatkeeksi ja määritelty tutkimuskirjallisuudessa laajalti 

kuuluvan nimenomaan kaupunkeihin, joskin niiden ulkoreunalle (esim. on Seppälä 

ym. 1990). Tämä määrittely tekee niistä nimensä mukaisesti urbaaneja, mutta 

mielikuvat lähiöistä eivät tunnu tässä suhteessa kohtaavan kirjallisuuden kanssa. 

Konkreettiset erot alueiden välillä korostuivat avovastauksissa. 

Kantakaupunkimaisen ympäristön rakennusten pitäminen kauniina, puistojen 

hoidettuina ja liikenteen julkisiin liikennevälineisiin nojaavana on jyrkkä vastakohta 

lähiömäisen kaupunkiympäristön rumille rakennuksille, luonnonmukaisille 

metsäalueille ja yksityisautoille. Voi toki olla, että ympäristöjen asettaminen 

vastakkain kyselylomakkeella rohkaisi vastaajia näkemään ne toistensa vastakohtina. 

Tunnetiloja kuvaavista sanapareista annettujen vastausten keskiarvot eivät anna yhtä 

radikaalia kuvaa alueiden välisestä erosta, vaikka niissäkin alueiden välinen ero on 

havaittavissa. 

Vastausten perusteella kantakaupunkimaisen ja lähiömäisen kaupunkiympäristön 

välinen ero on kaikkien havaittavissa tavallisissa kaupunkiympäristön 

rakennuspalikoissa. Kyselyyn vastaajille kantakaupungin ja lähiön välisen rajan 

tunnistaminen on helppoa, eikä yhteen alueeseen liitettäviä ominaisuuksia ole 

havaittavissa toisessa. 

Millaiset lähiöasumiseen liittyvät mielikuvat siis tekevät lähiöstä ei-urbaania 

kaupunkitilaa? Tähän kyselyyn vastanneiden mielikuvissa väljästi rakennetut 

kerrostalot, samanlaisiksi rakennetut asuinalueet, lähimetsät ja hiihtoladut. Toisaalta 

myös pitkät etäisyydet keskustaan, lähellä määränpäätä sijaitsevat vapaat 

parkkiruudut sekä naapureiden kanssa jutustelu. Vastauksia lienee kuitenkin lukuisia 

muitakin, eikä aiheen tutkimista ole syytä lopettaa tähän. 
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6.2 Mainettaan parempi? 

Vastaajien tausta näkyi kyselyyn annetuissa vastauksissa yksittäisiä vastauksia 

enemmän tavassa, joilla kysymyksiin vastattiin. Kyselyyn voidaan olettaa vastanneen 

ensisijaisesti ihmisiä, joille lähiöt ovat tavalla tai toisella tärkeitä. Suurin osa 

vastaajista ilmoittikin asuvansa lähiössä, ja nekin, jotka eivät asuneet pitivät lähiöitä 

pääsääntöisesti itselleen tuttuna ympäristönä. Etenkin ne, jotka asuivat lähiöissä, 

kuvailivat lähiömäistä ympäristöä ensisijaisesti positiivisin tai neutraalein termein. 

Usea vastaaja selvästi viihtyi alueellaan, ja jotkut halusivat tarkoituksellisesti 

korostaa lähiön olevan mainettaan parempi paikka ja lähiöläisten mukavia, 

normaaleja ihmisiä. Lähiöiden ulkopuolella asuvat puolestaan kuvailivat niin 

lähiöiden fyysisiä ominaisuuksia kuin lähiöelämääkin useammin negatiivisin 

ilmauksin. Toisaalta näistä monen kuvaukset jäivät monin paikoin pintapuoleisiksi, 

josta voi päätellä lähiöiden koetusta tuttuudesta huolimatta jäävän arjen kokemusten 

ulkopuolelle.  

Tässä mielessä tutkimustulos toisintaa aiemmin kirjallisuudessa tavattua 

näkökulmaa. Sekä Ilmosen (2014) että Roivasen (1999) tutkimusten mukaan alueella 

asuvien paikkamielikuvat ovat ulkopuolisten mielikuvia positiivisempia.  

Tulokset vaativat joka tapauksessa vahvistuksekseen lisää tutkimusta. Tulosten 

tarkastelu on tässä tutkielmassa toteutettu yksinomaan laadullisesti, mutta 

runsaammalla otannalla olisi mahdollista saada myös paremmin yleistämiseen ja 

laajempaan yhteiskunnalliseen tarkasteluun soveltuvia tuloksia. Mielikuvia voitaisiin 

näin tutkia joko valtakunnallisesti tai kaupunkiseuduittain, ja näin saatua tietoa 

hyödyntää esimerkiksi tulevassa lähiöiden kehitystyössä tai kaupunkien strategisten 

tavoitteiden suunnittelussa.  

Toisaalta olisi mahdollista myös syventää laadullista tarkastelua yksilötasolla ja 

tutkia lähiöitä koskevia mielikuvia uudelleen haastattelujen kautta. Tämä 

mahdollistaisi tarkentavien kysymysten esittämisen, minimoisi kysymysten 

väärinkäsityksen vaaran sekä mahdollistaisi mielikuvien taustoihin liittyvän 

ymmärryksen lisäämisen. Lisätietoa voitaisiin kerätä esimerkiksi siitä, millaiset 

seikat omien kokemustemme rinnalla 2020-luvulla auttavat meitä keräämään tietoa ja 

siten muodostamaan mielikuviamme lähiöistä. 
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Tutkimusta on mahdollista tältä pohjalta laajentaa myös täysin toisenlaiseen 

suuntaan. Tässä tutkimuksessa on tunnistettu erilaisia asioita, jotka tekevät 

lähiömielikuvista enemmän negatiivisia kuin positiivisia. Negatiivinen maine 

puolestaan tekee alueista vähemmän kiinnostavia ja ajaa esimerkiksi yrittäjiä ja 

asunnonostajia kiinnostumaan ensisijaisesti muista alueista. Lähiömielikuvia olisi 

voitaisiin tutkia jatkossa esimerkiksi pohtien sitä, millaisin mainetyön keinoin 

kaupungit tai toisaalta lähiöt ja asukkaat itse voisivat lähteä muuttamaan alueensa 

mainetta ja siten hidastamaan tai pysäyttämään alueen eriarvoistumiskierteen.   

 

6.3 Tutkimusetiikka ja tutkijan rooli 

Kuten kaikissa tutkimuksissa, tässäkin sekä tutkimusongelma, -kysymykset, -

asetelma, analysointimenetelmä että tutkija itsekin aiheuttivat tutkimukselle 

rajoitteita ja ongelmia, joita on syytä tarkastella. Tämän kappaleen tarkoitus on 

mahdollisimman kattavasti käsitellä sitä, mitä nämä ongelmakohdat tässä 

tutkimuksessa olivat ja millä tavoin ne tutkimukseen vaikuttivat.  

Kyselytutkimus on hyvä aineistonkeräysmenetelmä monessa mielessä, mutta siihen 

liittyy myös useita ongelmia. Ensinnäkin kyselyiden tapauksessa vastaajakato on 

tavallisesti suurta. Tähän pyrittiin varautumaan jakamalla kysely niin suurelle 

yleisölle, että vastauksia saataisiin mahdollisesta vastaajakadosta huolimatta 

tutkimuksen kannalta riittävästi.   

Toiseksi tutkija ei ole kyselyä täytettäessä paikalla, jotta tämän läsnäolo ei vaikuttaisi 

kyselyyn annettuihin vastauksiin. Samalla tutkijalta viedään kuitenkin mahdollisuus 

selittää itseään ja vastata kyselyä täytettäessä mahdollisesti herääviin kysymyksiin. 

Vaikka kyselyn yhteydessä annettiin tätä varten myös tutkijan yhteystiedot, on 

tarkentavien kysymysten esittäminen useamman askeleen takana verrattuna 

tilanteeseen, jossa tutkija olisi heti tavoitettavissa.  

Hieman ongelmallinen on myös kanava, jota pitkin kyselyä päädyttiin jakamaan. 

Sosiaalinen media itsessään rajaa joitain potentiaalisia vastaajia kyselyn 

ulkopuolelle. Kaikki eivät käytä tutkimuksen jakamiseen valikoitua sosiaalisen 

median alustaa tai seuraa juuri tutkimukseen valittua alueryhmää. Julkaisu ei 
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välttämättä näy edes kaikille niistä, jotka kyseistä ryhmää seuraavat. Käyttäjien oma 

aktiivisuus, intressit ja alustan sisällön esittämistä ohjaavat algoritmit voivat 

vaikuttaa siihen, millaisen yleisön yksittäinen julkaisu tavoittaa. Kyselystä 

ilmoittavan ryhmäjulkaisun nähneistäkin osa on saattanut jättää vastaamatta ajan tai 

mielenkiinnon puutteen vuoksi.   

Yksittäisen ryhmän käyttäminen kyselyn jakamiseen mahdollistaa myös sen, että 

kyselyyn vastaajat saattavat muutenkin olla huomattavasti satunnaisotantaa 

homogeenisempi joukko. Suomen virallisen tilaston (2021) mukaan sosiaalisen 

median säännöllinen käyttö on muita yleisempää nuorempien ikäluokkien, 

korkeakoulutettujen ja naisten keskuudessa. Lisäksi laaja yleisö yhdistettynä kyselyn 

mahdollistamaan anonymiteettiin antaa tilaisuuden jättää esimerkiksi 

tarkoituksellisen polarisoivia tai muuten pilanpäiten täytettyjä vastauksia vastaajan 

ajankuluksi. Tällaisia vastauksia voi olla hankalaa, joskus mahdotonta erottaa 

”todellisten” vastausten joukosta, joka osaltaan voi laskea tulosten luotettavuutta.  

Ongelmia liittyy myös tutkimusmenetelmään. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

jättää paljon tilaa tutkijan omille valinnoille siitä, millaisia koodeja tämä laatii ja 

millaisiin asioihin hän vastauksia tarkastellessaan kiinnittää huomiota. Tutkijalle 

vastauksista silmiinpistävimpiä ovat ne, jotka ovat harmoniassa omien kokemusten 

kanssa sekä ne, jotka ovat niihin nähden täysin päinvastaisia. Tällaisen tutkimuksen 

tulokset eivät edusta ”totuutta” vaan ovat tutkijan tekemiä tulkintoja ja valintoja, 

jotka joku toinen olisi todennäköisesti tehnyt toisin.   

Tutkielman lopputulokseen vaikuttaa aina myös tutkija itse. Tämän tutkielman on 

laatinut henkilö, jonka tausta on maantieteessä, kiinnostus monipuolisessa 

kaupunkirakenteessa ja lapsuudenkoti helsinkiläisessä kerrostalolähiössä. On 

todennäköistä, että yrityksistä huolimatta nämä seikat näkyvät kyselyn laatimisessa 

ja sillä saatujen vastausten analysointimenetelmässä. Samasta syystä myöskään 

tutkielman lähteet eivät ole kaikenkattavia, vaan tutkielman suunnittelussa, 

toteuttamisessa ja jäsentelyssä ovat vaikuttaneet kaikki yhden ihmiselämän aikana on 

sisäistetty akateemiset tekstit, eivät ainoastaan tämän tutkielman lähdeluettelosta 

löytyvät kirjallisuuslähteet.   
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6.4 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen validiteettia arvioidessa on syytä tarkastella sekä tutkimusmenetelmän 

että -päätelmien validiteettia. Tämän tutkielman tapauksessa tutkimuskirjallisuus 

tukee kyselytutkimusta perusteltuna valintana tutkimusjoukon kuulemiseen ja 

mielikuvien tutkimiseen. Mielikuvien tutkiminen on tässä tapauksessa laadullista 

tutkimusta, jossa on tärkeää kuulla mahdollisimmat kattavasti ja ennalta rajoittamatta 

vastaajien ajatuksia. Kyselyssä esitetyt avoimet kysymykset ovat yksi tapa kysyä ja 

kuulla näitä mielikuvia. Toisaalta avointen kysymystenkin kysymysasettelu rajoittaa 

vastauksia jonkin verran. Tässä tutkielmassa mielikuvia kysyttiin kohdennetusti, 

antaen esimerkkejä, joita vastaajien tuli kuvailla. Vaikka mahdollisuus oli vastata 

myös laajemmin näiden ulkopuolelta, saattoi kysymysten asettelu ohjata vastaajia 

pohtimaan alueita tietyllä tavalla. Kyselyyn saadut vastaukset edustivat lopulta sitä, 

mitä kyselyllä haettiinkin.   

Myös vastaajajoukolla on vaikutusta validiteettiin. Tutkimusasetelman kannalta ja 

parhaiden tulosten saamiseksi tutkimus olisi tullut suorittaa satunnaisotannalla 

valitulle kohdejoukolle. Näin olisi saatu laajempi otanta aidosti eri taustaisia ihmisiä, 

ja etenkin lähiöitä tuntemattomien ääni olisi saatu paremmin esiin. Tämä ei 

kuitenkaan tämän tutkielman puitteissa ollut siihen käytettävien resurssien vuoksi 

mahdollista tai edes realistista. Tutkimusjoukkoa valitessa pyrittiin saavutettavissa 

olevin keinoin pääsemään mahdollisimman lähelle tätä valitsemalla keskustelualusta, 

jolla on laaja yleisö ja joka ei rajoitu ainoastaan helsinkiläisiin. Tästä huolimatta 

vastauksissa kuitenkin todennäköisesti korostui lähiöiden tarkastelu juuri Helsingin 

näkökulmasta. Lähiöt eivät jää kaupungin sisällä yhtä paljon omien kokemusten 

ulkopuolelle kuin muualta tulevien keskuudessa, joiden ääni jäi tutkimusaineistosta 

todennäköisesti julkaisukanavan vuoksi puuttumaan.  

Huolella tehdystä suunnitelmasta huolimatta tutkimuksen aikana voi sattua jotain 

odottamatonta, johon tutkija ei osaa varautua. Tähän tutkimukseen saatujen 

vastauksien määrä osoittautui pienemmäksi, kuin alun perin olisi toivottu. Näin ollen 

vastaukset etenkin jälkimmäiseen kahdesta tutkimuskysymyksestä eivät ole valideja 

kuvaamaan vastaajien taustan vaikutusta mielipiteiden muodostumiseen laajemmin. 

Vastauksia on tässä tutkielmassa kuitenkin avattu ja käsitelty, mutta lukijan tulee 

huomioida otoksen pienen koon vaikutus vastausten yleistettävyyteen.   
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Tutkielman luonne muuttui tästä syystä myös kesken tutkimuksen tekemisen. Alun 

perin aineistoa oli tarkoitus analysoida myös kvantitatiivisin menetelmin. Kyselyn 

vastauksille päädyttiin kuitenkin toteuttamaan laadullinen analyysi suunnitellusti, 

jolloin tulosten yleistäminen ei ole vaadittua tai edes toivottavaa. Erilaisista 

lähtökohdista toteutettava tutkimus olisi kuitenkin mahdollinen suorittaa, jolloin 

myös otos voisi olla suurempi. Tällöin tutkimuksen validiteettia voitaisiin tarkastella 

myös jälkimmäinen tutkimuskysymys huomioon ottaen.  

Tarkastellessa tutkimusmenetelmän reliabiliteettia voidaan kiinnittää huomio etenkin 

kahteen seikkaan. Ensinnäkin reliabiliteettia lisää kyselyn takaama jäykkyys: 

tutkimus on toistettavissa uudelleen samaa kyselypohjaa käyttäen kerta toisensa 

jälkeen ilman, että tutkijalla olisi suoraan mahdollisuutta vaikuttaa tutkimukseen 

samoin kuin tilanteessa, jossa tämä esimerkiksi esittäisi kysymykset itse. 

Kysymysten kannalta vastausten vertailukelpoisuutta voi kuitenkin vähentää 

esimerkiksi se, miten eri vastaajat saattavat tulkita kysymyksiä eri tavalla ja 

mahdollisesti vastata kysymyksen vierestä niin, ettei vastaus ole tutkimusasetelman 

ja –kysymysten näkökulmasta olennainen.   

Toisaalta sama jäykkyys voi myös vähentää kyselyn uudelleenkäytettävyyttä. 

Mielikuvat ovat määritelmänsä mukaan jossain määrin aikakauteensa sidottuja. 

Vaikka etenkin huono maine voi jäädä paikan taakaksi pitkiksikin ajoiksi, vaikuttavat 

myös nykyhetkessä sekä yksilöille että paikoille itselleen tapahtuvat muutokset 

siihen, miten me niitä tarkastelemme. Lisäksi kyselyssä käytetyt tiettyyn 

kaupunkiympäristön osaan rajatut kysymykset eivät välttämättä vastaa 

tulevaisuudessa sitä, miten kaupungeista ajattelemme. Näin ollen niihin vastaaminen 

voi olla hankalaa. 

 

7 Johtopäätökset 

Mikä lähiö on? 

Tämä tutkielma ei tarjoa uutta, silmät avaavaa määritelmää lähiön sisimmästä 

merkityksestä. Sen sijaan se on tarjonnut ymmärrystä siitä, miksi termin määrittely 

on niin hankalaa. Ymmärrämme lähiön luonnetta oman elämänkokemuksemme 
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kautta, ja mielikuva, jonka siitä muodostamme, eroaa siten jokaisen muun sitä 

tarkastelevan mielikuvasta.  

Yksittäisen määritelmän sen enempää kuin yleispätevän mielikuvankaan 

muodostaminen lähiöstä on erittäin haastavaa. Lähiöitä on Suomessa satoja ja niiden 

väliset niiden sijaintia, kokoa, ikää, koostumusta, väestöä ja ulkonäköä koskevat erot 

voivat olla huomattavia. Joillekin määritelmän kannalta tärkeintä voi olla 

asukasmäärä ja toiselle rakennuskanta. Tämän tutkielman valossa voidaan kuitenkin 

todeta varmasti ainoastaan se, että lähiöt ovat kiinteä osa suomalaisia kaupunkeja ja 

niiden muodostama kaupunkiympäristö koostuu lukuisista elementeistä, jotka 

erottavat ne oman kaupunkinsa keskustasta. Niiden tarkastelijasta riippuu, onko 

erottuminen lähiöiden eduksi vai ei. 

Lähiöiden kehno maine on seurausta vuosikausien kuulopuheista ja etenkin viime 

vuosisadalla lehdistön ja muiden medioiden tavoista johtaa keskustelua niistä. 

Lähiöpuheen sävyn muutos on edelleen verrattain uusi ilmiö, ja osaltaan lähiöitä 

vähemmän arjessaan kokevat mieltävät alueet lähiössä asuvia negatiivisemmin. 

Sinällään myöskään paikallisten mielikuvat eivät kerro siitä, millainen jokin paikka 

todellisuudessa on. Se ei ole mielikuvan tarkoitus. Paikkaan liittämämme mielikuva 

sisältää kaiken ymmärryksemme tietystä paikasta, sillä hetkellä kun sen 

muodostamme. Mielikuvat ovat kuitenkin jatkuvassa muutoksessa. Ne rakentuvat, 

kehittyvät ja kasvavat samalla kuin niiden muodostajatkin. 

Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä kertomaan laajempia totuuksia 

siitä, mistä lähiö mielikuvissa rakentuu. Ne kuitenkin raottavat verhoa siitä, millaisia 

teemoja ja ajatuksia ihmiset mielikuviaan muodostaessa pohtivat. 
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