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KORJAUSNEUVONNAN LAADULLISEN KEHITTÄMISEN 
TUTKIMUSHANKE (KoLa) 
________________________________________________________________ 

Alkusanat 

Helka-Liisa Hentilä 
 
Korjausneuvonnan laadullisen kehittämisen tutkimushanke (2009–2011) on ollut osa 
Oulun kaupungin Meri-Toppila-Rajakylä lähiöhanketta. Hankkeiden erityisenä 
tavoitteena on ollut Oulun kahden lähiön, Meri-Toppilan ja Rajakylän, kehittäminen. 
Yleisempänä tavoitteena on ollut löytää monialaisen yhteistyön kautta malleja ja 
ratkaisuja lähiöympäristöjen kehittämiseen ja kohentamiseen. 
 
Lähiöllä tarkoitetaan yleensä 1960–70-luvuilla syntynyttä, kokonaisvaltaisesti 
suunniteltua ja nopeasti rakennettua kerrostalovaltaista aluetta, joka sijaitsee keskustan 
ulkopuolella ja jota ympäröi viheralue ja jossa on tavallisesti omat lähipalvelut. Kun 
lähiöitä aikoinaan rakennettiin, tavoitteena oli erilaisten suunnittelua ja rakentamista 
ohjaavien normien avulla tavoitteena saada aikaan hyvät asumisolosuhteet tavalliselle 
kansalle. Kuitenkin monen lähiön rakennetun ympäristön esteettinen ja tekninen laatu 
sekä ulkotilojen epäviihtyisyys on merkille pantavaa. Isot etäisyydet, epämääräiset tilat, 
rajattomuus – suunniteltu vapaus onkin muuttunut tyhjyydeksi, ei-kaupunkimaiseksi ei 
kenenkään tilaksi. 
 
Toinen lähiörakentamiseen oleellisesti liittynyt tavoite oli yhteisöllisyyden 
synnyttäminen: lähiö rakentui ajatukselle naapurustosta. Lähiöiden julkisten ja 
puolijulkisten tilojen modernistiseen suunnitteluideologiaan perustuva toteutus ei 
kuitenkaan välttämättä tue tätä pyrkimystä lainkaan – avoimet ja autiot pihat eivät 
mahdollista satunnaisia kohtaamisia, tiheitä ihmisvirtoja yms. Luontevia 
kohtaamispaikkoja ei ole: hississä matkustetaan mieluiten yksin eivätkä pihat kannusta 
omatoimiseen viljelyyn ja oleiluun. 
 
Lähiörakentamisen pyrkimyksiä voidaan luonnehtia myös pyrkimykseksi pois erilaisista 
konflikteista, joita monitoimintainen ja -toimijainen perinteinen kaupunki sisältää: 
haluttiin erottaa asuminen tehtaista, lapset ja nuoret kaupungin huonosta elämästä sekä 
kävelyliikenne autoliikenteestä. Kaikille toiminnoille haluttiin taata oma konfliktiton 
tilansa ja paikkansa. Lopputuloksena on usein tuulinen ei kenenkään maa, jossa autot 
nököttävät sievissä riveissä asfalttikentällä, mutta ihmisiä ei näy missään. 
 
Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana on ollut useita valtakunnallisia lähiöiden 
kehityshankkeita. Esimerkiksi 1980-luvulla toteutettiin nk. Sofy-projekti (1983–1993), 
jossa pyrkimyksenä oli eri hallintokuntia yhdistävien yhteissuunnittelumenetelmien 
kehittäminen painopisteen ollessa erilaisissa sosiaalisissa hankkeissa. Lamavuosien 
aikaan 1990-luvulla päähuomio kääntyi lähiöiden betonirakenteiden tekniseen 
korjaamiseen, unohtamatta erilaisia sosiaalisia ja taloudellisia kehittämistoimia. Uutena 
painopistealueena 2000-luvulla esiin on tullut olevan rakennuskannan korjaamisen ohella 
lähiöiden alueellinen ja kortteli- sekä rakennuskohtainen täydennysrakentaminen sekä 
julkisten ulkotilojen ja piha-alueiden kehittäminen. Lähiöt suunniteltiin aikoinaan 
lapsiperheitä ajatellen – nyt monen lähiön asukaskunta on kuitenkin ikääntynyttä, jolloin 
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myös ulkotilojen tulisi vastata heidän tarpeitaan nykyistä paremmin. Myös turvallisuus 
koetaan aiempaa tärkeämmäksi lähiöiden kehittämistavoitteeksi. 
 
Turvallisuuden käsitettä voidaan lähestyä eri näkökulmien kautta: rakennettu ympäristö 
voi olla fyysisiltä puitteiltaan turvaton esim. talviaikaisen liukkauden tai liian jyrkkien 
portaiden takia, sen liikenneturvallisuus voi olla huono tai sitten ympäristö koetaan 
turvattomaksi siksi, että pelätään muita ihmisiä. Suunnittelumaantieteilijä Hille Koskela 
määrittelee kirjassaan Pelkokierre (Koskela 2009) turvallisuuden kahdentoista eri 
paradoksin kautta. Nostan niistä esiin kaksi paradoksia. Ensimmäinen paradoksi on, että 
”turvallisuuden nimissä tuotetaan kulttuurien köyhtymistä”. Koskela viittaa esimerkiksi 
erilaisiin alakulttuureihin, jotka helposti valtakulttuurista poikkeavina leimautuvat 
pelottaviksi ja sitä kautta pyritään ilmiöinä torjumaan. Turvallisuutta ei hänen mukaansa 
lisää torjuminen vaan erilaisuuden ja moninaisuuden salliminen. Toinen paradoksi on, 
että ”turvallisuutta maksimoiva arkkitehtuuri on vieraannuttavaa ja ulossulkevaa”. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että jos yhteisöllisyyden sijaan rakennetun ympäristön suunnittelussa 
ryhdytään korostamaan eroja, rakentaa yhä enemmän muureja tai vartioituja asuinalueita 
tai rakennusryhmiä, pelon ilmapiiri alkaa vahvistua, vaikka tavoite olisi päinvastainen. 
Jaettu, yhteinen ja julkinen kaupunkitila onkin parasta vastalääkettä privatisoitunutta ja 
segregoitunutta kaupunkia vastaan. Jo niinkin pieni asia kuin avoin, kaikkien käytössä 
oleva koulupiha on sellaista yhteisöllistä ylellisyyttä ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion 
perinnettä, josta on syytä pitää kiinni. 
 
Turvallisuuden ja viihtyisyyden näkökulmasta pelkät fyysisen ympäristön 
kohennustoimet eivät yksin riitä parantamaan lähiöitä. Lähiöiden kokonaisvaltaisessa 
kehittämisessä tarvitaan yhteistoimintaa eri hallintokuntien ja eri talo-
/kiinteistöyhtiöiden, asukkaiden sekä muiden toimijoiden välillä. Siksi onkin ollut ilo 
nähdä, kuinka KoLa -hankkeessa on toimittu moniammatillisesti, eri sektorirajat ylittäen. 
Samalla on löytynyt tärkeitä asioita, joita ei edes ole alun perin lähdetty etsimään. 
Ilmiöllä on olemassa nimikin, serendipiteetti, joka tulee englanninkielisestä termistä 
serendipity. Se voidaan ymmärtää onnekkuudeksi, jota toisilla on ja toisilla ei ole. 
Serendipiteetin käsite tarjoaa Terho Pursiaisen kirjan Mielekäs elämä, mielekäs 
yhteiskunta (Pursiainen 2011) mukaan toisenkin tulkintamahdollisuuden. Tämän mukaan 
onnellisia löytöjä on tekemässä toimija, joka kykenee käyttämään hyväkseen sen, minkä 
sattuma tuo hänen ulottuvilleen. Onnekkuutta selittää siten sattuman lisäksi löytäjän oma 
kompetenssi. 
 
Mielestäni KoLa -hankkeessa yhtäältä eteen on tullut monia asioita, joita ei alun alkaen 
ollut suunniteltu. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon hankkeen kuluessa alkanut yhteistyö 
Vihreä lähiö-hankkeen sekä Kulttuurivoimalan kanssa. Toisaalta koko hankkeen 
tavoitteena voidaan pitää eri osallisten, mukaan lukien asukkaat, ”löytäjän kompetenssin” 
kasvattamista: kykyä hyödyntää eteen aukeavia mahdollisuuksia kehittää 
elinympäristöään sekä toisaalta oppia ikävistä eteen tulevista asioista ja selviytyä niistä. 
Kyetäänhän tätä vastaanottamisen kompetenssia eli kykyä tarttua mahdollisuuksiin 
kehittää yksilössä valmentamalla ja sitä voidaan myös edistää ennalta suunnittelemalla 
luovuutta suosivia ympäristöjä. 
 
Lähiöympäristöjen, kuten muunkin yhteisen elinympäristön suunnittelu, voidaan nähdä 
toivon järjestämisenä, niiden mahdollisuuksien näyttämisenä ja paljastamisena, mitä 
elinympäristössä on. Toivottavasti olemme onnistuneet osaltamme hankkeen aikana 
järjestämään ainakin hiukan toivoa sekä näyttämään niitä mahdollisuuksia, joita Meri-
Toppilassa ja Rajakylässä on. 
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1 Johdanto 
Özlem Özer-Kemppainen ja Risto Suikkari 

 
Tämä raportti käsittelee Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osaston hallinnoimaa 
Korjausneuvonnan laadullisen kehittämisen tutkimushankkeen (KoLa) tavoitteita, 
toimintaa ja tuotoksia. KoLa -hanke oli osa laajempaa Oulun kaupungin hallinnoimaa 
Meri-Toppila – Rajakylä (MeRa) -lähiöhanketta. Hankkeet liittyivät 
Ympäristöministeriön koordinoimaan Lähiöohjelmaan 2008–2011, jota rahoitti 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Lähiöohjelman päätavoitteena oli 
lähiöiden kilpailukyvyn lisääminen ja myönteiseen mielikuvaan perustuvan 
alueidentiteetin vahvistaminen. Taustalla oli pääministeri Matti Vanhasen hallituksen 
linjaus käynnistää ”poikkihallinnollinen ohjelma lähiömäisten asuinalueiden 
viihtyisyyden parantamiseksi tavoitteena ehkäistä segregaatiota ja lisätä alueiden 
kilpailukykyä sekä kehittää kiinteistöjen käyttöä ja kuntoa” erityisesti paikallista 
kehittämistyötä aktivoimalla. (Lähiöistä kaupunginosiksi 2008: 5) Ohjelman 
keskeisenä lähtökohtana oli vahvistaa lähiöiden liittymistä osaksi toiminnallista 
kaupunkia sekä vahvistaa niiden myönteistä imagoa. Tavoitteena on ollut kehittää 
lähiöstä sosiaalisesti ja kulttuurisesti monipuolinen sekä ekologisesti ja taloudellisesti 
kestävä asuinympäristö. 
 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto suoritti Meri-Toppila – Rajakylä lähiöhanketta 
2008–2011 sekä siihen liittyvää Korjausrakentamisen laadullisen kehittämisen 
tutkimushanketta (MeRa/KoLa) yhteistyössä Oulun kaupungin keskushallinnon, 
kulttuuritoimen, nuorisoasiainkeskuksen, opetustoimen, rakennusvalvonnan, sosiaali- ja 
terveystoimen, teknisen keskuksen, ympäristötoimen, Oulun seudun 
ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskuksen ja Oulun 
poliisin sekä alueen asukkaiden kanssa. (Meri-Toppila – Rajakylä lähiöhanke 2009). 
 
Lähiöohjelman mukaan Suomen lähiöissä kytee monenlaisia ongelmia. Esimerkiksi 
pääosin 1960 ja 1970 -luvuilla rakennettujen asuinalueiden rakennuskanta tarvitsee 
lähitulevaisuudessa laajoja peruskorjaustoimenpiteitä. Lisäksi lähiöiden väestö- ja 
sosiaalinen rakenne ovat paikoin yksipuolistuneet, ja sosiaalinen eriytyminen uhkaa 
syventyä, ellei siihen puututa ajoissa. Kasvaneiden maahanmuuttajamäärien vuoksi 
kotouttamistyön tarve kasvaa ja työttömyys sekä sukupolvien yli siirtyvä syrjäytyminen 
koskettavat yhä useampaa perhettä. Myös lähiöiden asukkaiden ikääntyminen koetaan 
ongelmaksi, sillä asuinalueet eivät välttämättä vastaa alueiden väestön asumisen ja 
palveluiden tarpeita. (Lähiöistä kaupunginosiksi 2008: 5) 
 
Oulun kaupungista Lähiöohjelma 2008–2011- hankkeeseen valittiin Meri-Toppilan ja 
Rajakylän lähiöt, koska molempien lähiöiden haasteena ovat sosiaaliset ongelmat kuten 
työttömyys, syrjäytymisuhka sekä häiriökäyttäytyminen. Lisäksi kohdealueille on 
leimallista suuri maahanmuuttajien määrä ja sen mukanaan tuoma katukuvassakin 
näkyvä monikulttuurisuus.  
 
Meri-Toppila on entinen teollisuusalue, jossa on edelleen jäljellä muutama Alvar Aallon 
toimiston suunnittelema rakennus. Osa niistä on otettu uuteen käyttöön, mutta pari on 
vielä tyhjillään. Keskelle asuinaluetta sijoittuva ränsistyvä teollisuusrakennus 
hoitamattomine epäsiisteine ympäristöineen viestii välinpitämättömyyttä ja tarjoaa 
häiriökäyttäytymiselle kasvualustaa. Alue rakennettiin 1990- ja 2000- luvuilla tiiviiksi ja 
yhtenäiseksi kaupunkimaiseksi alueeksi, joka koostuu lähes pelkästään kerros- ja 



 8 

pienkerrostaloista. Tavoitteena oli luoda laadukas merellinen asuinalue, jossa autot on 
sijoitettu korttelikohtaisiin paikoitustaloihin pois kaduilta. Meri-Toppilan erityispiirteenä 
on valmistumisajankohdan suhdanteista johtunut poikkeuksellisen suuri vuokra-
asuntojen osuus.  
 
Rajakylä puolestaan rakennettiin pääosin 1970-luvulla aikakauden ihanteiden mukaisesti 
muusta kaupunkirakenteesta irrallaan olevaksi yhtenäiseksi kaupunginosaksi, jossa on 
oma monipuolinen palvelutarjonta. Rajakylän keskustalle on tyypillistä betonipintaiset 
kerrostalot rivitaloasumisen sijoittuessa alueen reunalle.  
 
MeRa/KoLa -hankkeiden tarkoituksena oli luoda ”asuinaluetta ja sen tulevaisuutta 
pitkäjänteisesti tarkastelevan asukkaiden ja palveluiden kestävän kehityksen 
toimintamalli”, jossa kiinteistöjen ennaltaehkäisevä kunnossapito ja turvallisuus ovat 
keskeisiä lähtökohtia. Hankkeella tavoiteltiin asuinalueiden yhteisöllisyyden, 
vetovoimaisuuden ja asukkaiden lähiverkostojen vahvistumista sekä lähiympäristöstään 
ennaltaehkäisevästi huolta pitävän ylläpitokulttuurin syntymistä. Hankkeen päämääränä 
oli ekologisesti ja taloudellisesti kestävä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti monipuolinen 
lähiö. Sovittua tavoitetta lähdettiin toteuttamaan luomalla todellisia edellytyksiä 
asukkaiden ja asuinalueen yhteisöjen voimaantumiselle. 
 
Kiinteässä yhteistyössä MeRa -hankkeen kanssa toimivassa KoLa -hankkeessa 
selvitettiin erityisesti korjausneuvonnan roolia osana poikkihallinollista 
yhteistyömallia lähiöiden kehittämisessä (lähiöhankkeen toimintalinja 5, joka keskittyi 
kiinteistöjen käyttöä ja kuntoa kehittävään osa-alueeseen). Molempien hankkeiden 
toiminnassa avainsanana oli osallistaminen. 
 
KoLa -hankkeen yleisenä tavoitteena oli kehittää korjausneuvonnan toimintamallia 
kokonaisvaltaisempaan ennaltaehkäisevään suuntaan. Korjausneuvontaan 
perehtyneiden ammattilaisten kouluttamisen lisäksi hankkeen tavoitteita olivat 
asukkaiden osallistaminen omaan asuinympäristöönsä liittyvään ympäristön 
havainnointiin, korjaustoimenpide-ehdotuksiin ja -päätöksiin. Tällä tavalla asukkaita 
pyrittiin sitouttamaan oman elinympäristönsä kunnossapitämiseen sekä toimintaan 
rakennetun ympäristön rappioitumisen ennaltaehkäisemiseksi.  

1.1 Hankkeen tausta  

Korjausrakentamisen haasteet kiteytyvät lähiöissä. Varsinkin vanhemmat asunto-
osakeyhtiöt ovat jääneet jälkeen korjauksissa. Korjausaikatauluja pitäisi voida nopeuttaa 
ja korjaamisen määrää nostaa laadukkaasti. Samanaikaisesti pitäisi ohjata uudemman 
rakennuskannan omistajia välttämään korjausvelan synty. Tärkeää on korjaustarpeen 
huomaaminen ajoissa. 
 
Korjaustoimenpiteitä tehdään usealla eri tasolla ja eri tahojen toimesta, asunto-, talo- ja 
kiinteistö- ja lähiökohtaisesti, jopa vieläkin suuremmassa mittakaavassa. Miten nämä eri 
osatoimenpiteet muodostaisivat aikaisempaa toimivamman kokonaisuuden? Ongelmana 
on, että hankkeiden valmisteluun ja suunnitteluun käytetään liian vähän aikaa. Myös 
tarvittavien palvelujen saatavuudessa ja laadussa on paljon parantamisen tarvetta. Lisäksi 
erityisryhmänä vanhusväestö on otettava huomioon vielä nykyistä laajemmin. Tämän 
ryhmän ”ääni ei kuulu” ja he tyytyvät osaansa puutteista huolimatta. Haasteena on saada 
asukkaat, myös seniorit, kiinnostumaan lähiympäristöstään ja osallistumaan aktiivisesti 
sen ylläpitämiseen. 



 9 

 
Tarvitaan vaihtoehtoisia toimintamalleja, joissa teknisten ja tuotannollisten seikkojen 
lisäksi sosiaalisia, yhdyskuntarakennetta, ympäristörakennetta, ympäristövaikutuksia ja 
elinkaaritaloutta sekä energiataloutta koskevia osioita tarkastellaan samanaikaisesti. 
 
Korjausneuvontaa kehittämällä on mahdollista toteuttaa palvelua, joka tehtävänä on 
tukea ja tehostaa kaikkien jo mukana olevien osapuolien toimintaedellytyksiä, sekä 
tavoitteiden ja osaamisen yhteensovittamista. Valtakunnallisen korjausrakentamisen 
strategian 2007–2017 päätavoitteet ovat ennakoivan kiinteistönpito- ja korjauskulttuurin 
edistäminen ja rakennuskannan sopeuttaminen muuttuviin tarpeisiin. Strategian 
toteuttamisen yhtenä toimenpiteenä esitetään maan kattavan korjausrakentamisen 
neuvontaverkoston luomista.  
 
Oulussa Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskuksen kautta on kehitetty asukas- ja 
käyttäjälähtöistä toimintamallia vuodesta 2001 alkaen. Osana lähiöhanketta mallia on 
kehitetty palvelemaan paremmin korjausrakentamisen koko ketjua.  
 
Johdonmukainen, joustava ja jatkuvasti kehittyvä toiminta tarvitsee välttämättä myös 
hyvin toimivan palautetietojärjestelmän. Korjausneuvonnan rooli voisi näistä 
lähtökohdista kiteytyä kahteen suuntaan toimivaksi hoksauttajaksi. 

1.2 Hankkeen tavoite 

KoLa -hankkeen tavoitteena oli selvittää korjausneuvonnan rooli osana 
poikkihallinollista lähiöiden kehittämiseen pyrkivää yhteistyömallia. 
Tavoitteina olivat: 
- Kehittää korjausneuvonnan toimintamallia kokonaisvaltaisempaan suuntaan. 
- Asukkaiden osallistaminen omaan asuinympäristöönsä liittyviin 
korjaustoimenpidepäätöksiin ja tällä tavalla asukkaiden sitouttaminen oman 
elinympäristönsä kunnossapitämiseen sekä rakennetun ympäristön rappioitumisen 
ennaltaehkäisemiseen. 
- Kouluttaa uusia nimenomaan korjausneuvontaan perehtyneitä ammattilaisia. 
- Näkökulman muutos, sisältä (kentältä) tuleva vaikuttaminen näkyväksi. 

1.3 Hankkeen rakenne 

Hanke jakautui tutkimus- ja pilottiosioihin. Tutkimusosiossa selvitettiin kysely- ja 
inventointimenetelmillä sekä haastattelemalla yksityiskohtaista tilannetta ja 
korjaustarvetta lähiön tasolla, rakennuksittain sekä erityisesti käyttäjän kannalta. 
Kyselyssä selvitettiin alueella asuvien asumistyyppi, -muoto, rakennuksen ikä ja sen 
fyysiset ominaisuudet sekä asumisen laatuun ja – viihtyisyyteen liittyviä tekijöitä. 
Haastattelututkimuksessa selvitettiin maahanmuuttajataustaisten näkemys asumisesta. 
Pilottiosiossa testataan toimintamalleja ja työkaluja käytännön neuvontatyössä lähiöiden 
kehittämiseksi hyvänä asuinympäristönä.  
 
Samalla koottiin sisältöä vaihtuvasisältöisiin opintojaksoihin, joiden avulla on tarkoitus 
kouluttaa korjausneuvontaan perehtyneitä ammattilaisia. Lisäksi hankkeen aikana 
järjestettiin laajalle toimijajoukolle useita seminaareja, joissa käsiteltiin mm. teemoja 
turvallisuus, ympäristön viihtyisyys ja korjausrakentamisen käsitteen laajemmat 
merkitykset. 
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1.4 Hankkeen toteutus 

Tavoitteena oli muodostaa kokonaisvaltainen kuva kohdealueiden lähtötilanteesta ja 
potentiaaleista. Metodina oli tehdä kunto- ja käyttökelpoisuusarvioita useista eri 
näkökulmista - asukkaat huomioiden. Tarkastelua tehtiin myös käyttötarkoitusten 
osalta, eli maankäytön tasolla. Konkreettisina asioita oli selvittää Meri-Toppilan 
alueella tyhjäksi jääneiden teollisuusrakennuksien käyttötarkoituksen muuttamisen ja 
käyttöönoton mahdollisuudet. Alvar Aallon toimiston suunnitteleman siilorakennuksen 
ja turbiinivoimalan uusiokäyttö -projektit muodostavat osan hanketta. 
 
Turvallisuus kaikissa merkityksissään valittiin läpikäyväksi teemaksi monestakin 
syystä. Useiden toimijoiden välisen yhteistyön toteuttamisen lähtökohtana on, että 
löydetään aitoja yhteisiä intressejä. Meri-Toppila – Rajakylä -lähiöhanke liittyy 
vahvasti Oulun kaupungin Turvallisuussuunnitelmaan 2009–2012. Alueilla järjestettiin 
syksystä 2009 alkaen aluefoorumeita turvallisuuskulttuurin kehittämisen 
käynnistämiseksi. Tämän yhteisymmärryksen löytämiseksi hankkeen 
seminaaritilaisuuksissa ja ohjausryhmän kokouksissa käytettiin osallistavan yhteistyön 
menetelmää jossa tavoitteena on tuottaa kuvailevaa tietoa tutkimuslähiöistä. 
Seminaareissa tutkimusongelmat määriteltiin osallistujien kanssa ja heille tutussa 
kontekstissa. Tavoitteena oli molemminpuolinen tiedostuksen lisääntyminen ja 
oleellista oli, että kaikki osallistujat (tutkijat ja työntekijät, virkamiehet) tarkastelivat 
kriittisesti omia arvoperustojaan. 
 
Turvallisuusteema laajasti ymmärrettynä oli luontevaa ottaa yhdeksi lähtökohdaksi ja 
läpikäyväksi näkökulmaksi myös fyysisen ympäristön inventointiin. Näin saatiin 
kokoava teema, jonka kautta korjausneuvonta tukee muiden toimijoiden työtä. 
 
Alueiden ominaispiirteistä johtuen Meri-Toppilassa oli perusteltua painottaa enemmän 
aluekokonaisuutta, yhteis- ja ulkotiloja sekä julkista kaupunkitilaa. Rakennusten osalta 
korjausneuvonnassa keskityttiin selvittämään ennakoivien ja ehkäisevien 
toimenpiteiden toteutusmahdollisuuksia ja -tapoja. 
 
Rajakylässä ovat energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet olleet 
ajankohtaisia. Samoin putkiremontit ovat arkipäivää. Kosteus- ja homevaurioista on 
ollut paljon kokemuksia. Turvallisuuden teema konkretisoitui täällä laajempana ja 
parannustoimenpiteitä voitiin ehdottaa enemmän ja monipuolisemmin. 
 
Turvattomuuden tunne on myös yksi suurimpia kotona asumisen esteitä. Tältäkin 
kannalta voidaan perustella turvallisuuden valintaa tarkastelun kokoavaksi 
näkökulmaksi. 
 
Kuntoarviotiedon sisältö ja laajuus korjausneuvonnan näkökulmasta poikkeaa jonkin 
verran suunnittelun tarvitsemasta tiedosta. Tarve selvittää kuinka paljon ja miten, on 
yksi perustelu sille, että hanke sisältää kohtuullisen paljon alueen ja kiinteistöjen 
inventointia ja niihin liittyvää kyselytutkimusta. Kohdennettujen toimenpiteiden lisäksi 
oli tarkoitus hyödyntää lähiöhankkeen ja useiden muidenkin samanaikaisesti alueella 
tapahtuvien kehityshankkeiden aineistoja. 
 
Lähiötason viihtyvyyttä ja turvallisuutta parantavia toimenpidemahdollisuuksia 
kartoitettaessa oli perusteltua päivittää myös tietoja alueen yhdyskuntatekniikan 
elinkaaren vaiheista ja kunnostustarpeesta. Kaupunginosan ominaisuudet, tarpeet ja 
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potentiaalit oli tärkeää tunnistaa. Alueiden ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti, jolloin 
siirrytään yksittäisten osien suunnittelusta kokonaisuuksien kehittämiseen ja hallintaan, 
asettaa nykyiset sektoriorganisaatiot uuden tilanteen eteen. Suunnittelujärjestelmille 
onkin esitetty viime aikoina vaatimuksia arjen sujuvuuden, joustavuuden ja 
ketteryyden huomioimisen muodossa. 
 
Hankkeen tutkimuskohteena olleiden Oulun kaupungin Meri-Toppilan ja Rajakylän 
lähiöiden lyhyt kuvaus on seuraavanlainen: 

1.4.1 Meri-Toppila 

Meri-Toppilan alue sijaitsee Oulun kaupungissa ydinkeskustan pohjoispuolella meren 
tuntumassa. Alueen pinta-ala on 75 hehtaaria ja sen etäisyys on vain 4 kilometriä 
keskustasta. Aluetta ympäröi idän puolella 1900 -luvun alusta lähtien rakentunut 
Toppilan pientaloalue, pohjoisessa myöhemmin muodostunut Taskilan pientalo-alue, 
etelässä tuotantolaitokset ja lännessä meri. Meri-Toppila on entinen teollisuusalue, jossa 
selluloosatehdas alkoi toimia vuonna 1931 Alvar Aallon suunnittelemassa kompleksissa. 
Selluloosateollisuus kesti noin 50 vuotta alueella. Vuonna 1984, jolloin tehdas lopetti 
tuotantonsa, Oulun kaupunki osti maan yritykseltä ja laati alueelle asemakaavan. Alueen 
paikka soveltui asuinlähiöksi, jonka katsottiin palvelevan Oulun kasvavan kaupungin 
tarpeita. Suunnittelun pääperiaate oli luoda tehokas, urbaani asuinalue varustettuna 
erilaisilla palveluilla ja omaleimaisuutta tukevilla maamerkeillä, sekä vapaa-ajan 
toiminnoilla merenrannassa. Meri-Toppilan maamerkit olivat alueen teolliseen perintöön 
kuuluvat säilyneet teollisuusrakennukset, joihin kaavailtiin uusia aluetta palvelevia 
käyttötarkoituksia.  
 
 
Asumismuodot Määrä 

Vuokra-asunnot 1160 

Asunto-osakeyhtiö asuntoja 184 

Omistusasuntoja 136 

Opiskelija-asuntoja 214 

Taulukko 1. Asumismuodot Meri-Toppilassa 
 
Meri-Toppilan varsinaisen asuinalueen pinta-ala on 20 hehtaaria, ja se koostuu 
enimmäkseen 5-6 kerroksisista tiiliverhotuista betonirunkoisista kerrostaloista joita 
rakennettiin vuodesta 1992 lähtien. Viimeisenä tehtiin puistotyöt vuonna 2001. 
Asuinalueen keskellä on punatiilisiä vanhoja teollisuusrakennuksia, jotka ovat osittain 
tyhjiä, ja osittain Halpahallin käytössä. Vanha 8-kerroksinen teollisuusrakennus on 
restauroitu kovalla kädellä 90-luvulla ensin opiskelija-asuntolaksi, muuttuen myöhemmin 
nuorten asuintaloksi. 
 
Alueen suunnitelma on symmetrinen ja kompakti. Symmetria on havaittavissa erityisen 
hyvin alueen sisäänkäynnissä. Kerrostalojen umpikorttelimainen rakenne on peräisin 
perinteisistä puukaupunkirakenteista, jossa rakennukset perustavat vahvan ja kompaktin 
seinän katua vastaan mutta ovat melko avoimia korttelin sisällä. Tällä tavalla on 
tavoiteltu suojaisia sisäpihoja tuulisella ilmastolla meren läheisyydessä. Kuitenkin 
korttelit ovat melko tiheitä perinteisiin puukaupunkeihin verrattuna koska rakennuksien 
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kerrosluvut vaihtelevat 3-6 välillä. Alueen yleisin rakennusmateriaali on punatiiltä ja 
betonia. 
 
Meri-Toppilasta oli tarkoitus luoda viihtyisä, merellinen niin perheille kuin muillekin 
soveltuva asuinympäristö. Autot haluttiin pois katujen varsilta kortteleihin sijoitettuihin 
pieniin pysäköintitaloihin. Alueen ja rakennusten suunnitteluun paneuduttiin huolella ja 
suunnittelun laatua ohjasi kaupungin muodostama seurantaryhmä. 
 
Uuden asuinalueen rakentaminen osui kuitenkin 1990-luvun lamavuosiin jolloin 
uudisrakentamisen ja omistusasuntojen kysyntä oli vähäistä. Sen seurauksena 
yleishyödylliset yhteisöt rahoittivat asuntotuotantoa, ja vuokra-asuntojen osuus alueella 
kasvoi paljon suunniteltua suuremmaksi. Alueen suunnitteluvaiheen esitteissä 
mainostetut merenrannan palvelut jäivät toteutumatta ja osa teollisuusrakennuksista jäi 
tyhjilleen jättäen alueelle keskeneräisyyden leiman. Alkujaan omistusasunnoiksi 
tarkoitetut kerrostalot täyttyivät vähitellen opiskelija-asunnoilla ja kaupungin vuokra-
asunnoilla. Alue sai tiiviisti rakennetun ongelmalähiön maineen. 

1.4.2 Rajakylä 

Rajakylän asuntoalue sijaitsee noin 7 km pohjoiseen Oulun keskustasta. Se kuuluu 
Pateniemen suuralueeseen, johon kuuluvat Herukka, Pateniemi ja Rajakylä. Pohjoisessa 
Rajakylä rajautuu Kuivasojaan ja sen pohjoispuolella sijaitsevaan Pateniemen 
kaupunginosaan, idässä pohjoiseen johtavaan rautatiehen sekä sen takana sijaitsevaan 
Teknologiakylään ja etelässä Koskelan kaupunginosaan. Rajakylässä asuu noin 4300 
asukasta. 

Rajakylän keskus sijaitsee kaupunginosan keskellä ja sinne ovat keskittyneet sekä 
kauppa-, koulu- että terveyspalvelut. 

Rajakylän alueelle antavat leimansa ostoskeskuksen tuntumassa sijaitsevat korkeat 8-
kerroksiset lamellitalot. Tästä johtuen alueella on selkeä lähiön leima, vaikka se onkin 
kokonaisuudessaan pientalovaltainen. Rakennukset on rakennettu 1940-luvulta lähtien 
mutta varsinainen aluerakentaminen tapahtui vuosina 1970–75. 

Kerrostalot on keskitetty alueen keskelle, lähelle palveluita, ja niiden ympärille on 
sijoitettu rivi-, luhti- ja omakotitalot. Ympäri aluetta on pieniä ja isompia 
vihervyöhykkeitä, jotka liittyvät toisiinsa muodostaen luonnollisia seinämiä pienemmille 
aluekokonaisuuksille. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kauppa�
http://fi.wikipedia.org/wiki/Koulu�
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2 Asukaskyselyt  
Özlem Özer-Kemppainen, Risto Suikkari, Kati Matilainen, Kalle Oiva, Fredriika Jakola 
ja Kaisa Hettula  
 
MeRa/KoLa -hankkeen tutkimusosiota varten räätälöitiin Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
osaston yhdyskuntasuunnittelun laboratoriolla Yhdyskuntasuunnittelun 
vaihtuvasisältöinen kurssi, jonka puitteissa suoritettiin hankkeeseen liittyvä 
asukaskyselytutkimus. Kurssin opettajina ja tutkimuksen tutoreina toimivat arkkitehdit 
Özlem Özer-Kemppainen ja Risto Suikkari. Asukaskyselyn muoto oli sovellettu 
arkkitehti Risto Suikkarin ja sosiologi Kalle Reinikaisen aiemmin kehittämästä useissa 
eri hankkeissa käyttämästä asukaskyselyformaatista. Kyselyn suorittivat kurssin 
opinnäytetyönä parityöskentelynä maantieteen opiskelijat Kati Matilainen ja Kalle Oiva 
skä Fredriika Jakola ja Kaisa Hettula. 
 
Tutkimusosiossa selvitettiin kysely- ja haastattelumenetelmällä yksityiskohtaista 
tilannetta ja korjaustarvetta sekä lähiön tasolla, rakennuksittain että erityisesti käyttäjän 
omakohtaisten kokemusten kannalta. Kyselyssä selvitettiin asuntotyyppi, asumismuoto, 
rakennuksen ikä ja sen fyysiset ominaisuudet sekä asumisen laatuun ja -viihtyisyyteen 
liittyviä tekijöitä. Asukaskyselyt muodostivat perusaineiston, jonka pohjalta pohdittiin 
sekä Meri-Toppilan että Rajakylän alueellista tilannetta ja kehitystarpeita.  
 
Puolistrukturoitu asukaskysely, joka sisälsi sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä ja 
piirrostehtäviä, jaettiin Meri-Toppilassa ja Rajakylässä kolmessa vaiheessa, syyskuussa 
2009, kesäkuussa 2010 ja syyskuussa 2010. Kyselyä jaettiin Pohjois-Suomen opiskelija-
asuntosäätiön asuntoihin 247 kappaletta, VVO:n asuntoihin 177 kappaletta, Riihi-säätiön 
asuntoihin 143 kappaletta ja Oulun SIVAKKA Oy:n asuntoihin 597 kappaletta, eli 
yhteensä 1164 kappaletta. Kyselyyn vastasi 168 henkilöä jolloin vastausprosentiksi 
muodostui 14,33 %. 

 

Kuvio 1.  Vastaajien ikäjakauma alueittain 

 
Koko vastausaineiston osalta vastaajien keski-ikä oli 37,3 vuotta. Suurin osa vastaajista 
oli alle 30 -vuotiaita kummallakin asuinalueella (Kuvio 1). Rajakylässä vastaajien keski-
ikä oli korkeampi kuin Meri-Toppilassa. Tämä on luonnollista koska Meri-Toppila on 
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verraten nuori asuinalue verrattuna Rajakylään. Rajakylässä vastaajien keski-ikä oli 42 
vuotta, kun Meri-Toppilassa vastaajien keskimääräinen ikä oli 33 vuotta. Suurin osa 
vastaajista ilmoitti olevansa kristittyjä: Meri-Toppilassa 66,3 % ja Rajakylässä 82,9 %. 
Muuta uskontoa edustavien ryhmässä usea vastaaja ilmoitti, että ei kuulu kirkkoon tai 
mainitsi olevansa ateisti. Kummankin asuinalueen kohdalla yli 90 % vastaajista ilmoitti 
olevansa Suomen kansalainen. Näin vastattiin myös kysyttäessä vastaajan äidinkieltä. 
Molemmilla alueilla tiedetään olevan runsaasti maahanmuuttajia, joten kysely ei 
selvästikään tavoittanut heitä. 
 
Meri-Toppilassa lähes puolet vastaajista (45,3 %) ilmoitti olevansa siviilisäädyltään 
naimaton. Vastaajista 20,9 % ilmoitti olevansa naimisissa ja 18,6 % elävänsä avoliitossa. 
Myös Rajakylässä valtaosa vastanneista (40,2 %) ilmoitti olevansa naimattomia. 
Eronneita Rajakylän vastaajista oli lähes kolmannes (28,0 %), avoliitossa vastanneista eli 
14,6 prosenttia ja naimisissa 12,6 prosenttia.  
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Kuvio 2.  Vastaajien koulutus 

 
Valtaosa kyselyyn vastanneista oli toisen asteen koulutuksen saaneita, joko 
ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneita (Kuvio 2). 
Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli Meri-Toppilan osalta vastaajissa enemmän kuin 
Rajakylän vastaajissa. 
 

 

Kuvio 3. Vastaajien tämän hetkinen pääasiallinen toiminta  
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Kuvio 4. Vastaajiennäkemys toimentulostaan 

 
Kyselyyn vastanneista yli puolet (50,3 %) koki toimeentulonsa kohtalaiseksi ja 38,7 
prosenttia huonoksi. Osallistujien toimeentulo jää kokemuspohjaisessa vertailussa 
selvästi alhaisemmaksi kuin muissa kaupungeissa tehdyissä vastaavissa asukaskyselyissä 
(Reinikainen & Suikkari 2006: 38). Tähän vaikuttaa varmasti myös se, että kyselyyn 
vastanneiden joukossa oli paljon opiskelijoita (30,2 %) ja eläkeläisiä (18,9 %), joiden 
tulot ei välttämättä ole kovin suuret.  

2.1 Asuminen 

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa vuonna 2008 asuntokunnista 73 prosenttia oli yhden 
tai kahden hengen asuntokuntia ja 26 prosentissa asuntokuntia oli vähintään kolme 
henkilöä (Tilastokeskus 2009).  
 
Molemmilla kohdealueilla suurin osa vastaajista edusti yhden tai kahden asukkaan 
taloutta (Kuvio 5). Verrattuna Oulun kaupungin tilastoon Rajakylän asuinkuntien koosta 
(Oulun kaupunki 2011a), Rajakylän vastausaineistossa yhden hengen taloudet ovat 
vastauksissa yliedustettuina, kun taas kahden hengen, 3-4 hengen ja 5-7 hengen taloudet 
ovat aliedustettuina. Vertailusta käy kuitenkin ilmi, että yhden hengen taloudet olisivat 
Meri-Toppilan aineistossa aliedustettuina, kun muut ryhmät ovat puolestaan 
yliedustettuina. Niin Meri-Toppilassa kuin Rajakylässä vastaajat eivät useimmassa 
tapauksessa olleet perheellisiä. Meri-Toppilassa 68,9 % vastaajista vastasi, ettei heillä ole 
lapsia. Rajakylässä vastaava prosenttiluku oli 82,1. 
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Kuvio 5. Vastaajien talouden koko verrattuna Oulun kaupungin (2011a) tilastoihin. 

 
Meri-Toppilassa 33,7 % vastaajista ilmoitti asuntonsa kooksi 40–59 m², 25,6 % ilmoitti 
asuvansa 60–79 m² -kokoisessa ja 22,1 % alle 40 m² kokoisessa asunnossa. Rajakylässä 
63,4 % vastaajista ilmoitti asuvansa 40–59 m² ja 13,4 prosenttia 60–79 m² kokoisessa 
asunnossa. Kaikki vastaajat molemmissa kaupunginosissa kertoivat asuvansa vuokra-
asunnossa. 
 
Meri-Toppilassa vastaajien asunnon koko oli yleisimmin 40–59 m² tai 60–79 m². 
Asumisväljyys on laskettu vastaajien ilmoittaman kotitalouden koon ja asunnon pinta-
alan perusteella. Strandellin (2005: 22) mukaan suomalaisten kotitalouksien 
asumisväljyys on keskimäärin 41 m²/henkilö ja kerrostalossa asuvilla 36 m²/henkilö. 
Meri-Toppilan vastaajien asumisväljyys on keskimäärin 31 m²/henkilö, mutta 
asumisväljyydessä on suurta vaihtelua (11–58 m²/henkilö). Koko Suomessa 
väestöryhmistä väljimmin asuvat yhden hengen taloudet ja yli 50-vuotiaat, ahtaimmin 
lapsiperheet sekä yli kolmen hengen kotitaloudet (Strandell 2005: 22). Strandellin 
mukaan asumisväljyys kasvaa iän mukaan. Meri-Toppilassa väestöryhmien 
asumisväljyys oli samansuuntainen kuin Strandellin tutkimuksessa, mutta Meri-
Toppilassa ikä ei vaikuttanut juurikaan asumisväljyyteen. Meri-Toppilan vastaajista 
väljimmin asuivat yhden hengen taloudet, ahtaimmin yli neljän hengen taloudet ja 
lapsiperheet. 
 
Vastaajista suurin osa (85,7 %) piti asunnon kokoa sopivana tai kohtuullisena, mihin 
vaikutti se, että suurin osa vastaajista oli yhden tai kahden hengen kotitalouksia. 
Asumisväljyys heijastuu vastaajien tyytyväisyyteen asunnon koosta. Kotitalouden koon 
kasvaessa tyytyväisyys asunnon kokoon vähenee. Lapsiperheistä 30,6 prosenttia piti 
asuntonsa kokoa liian pienenä. 
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Kuvio 6. Asumisen kesto vastaajien keskuudessa Meri-Toppilassa ja Rajakylässä 

 
Asukasbarometrin mukaan suomalaiset ovat asuneet nykyisessä asunnossaan 
keskimäärin 9,8 vuotta ja vuokra-asunnoissa asujat noin neljä vuotta (Strandell 2005: 
24). Oulun seudulla asukkaista 20 prosenttia on asunut alle vuoden ja puolet korkeintaan 
neljä vuotta nykyisessä asunnossaan. (Vendelin 2006). Meri-Toppilassa vastaajista suurin 
osa oli asunut asuinalueella alle 5 vuotta (Kuvio 6). Alle vuoden asuneet muodostivat 
vastaajien joukossa suurimman ryhmän. Keskimääräinen asumisaika Meri-Toppilassa oli 
noin 2,5 vuotta. Rajakylässä vastaajat olivat asuneet hieman kauemmin: keskimääräinen 
asumisaika oli noin 3 vuotta. Suurimman ryhmän Rajakylän vastaajien joukossa 
muodostivat asuinalueella kahdesta viiteen vuotta asuinalueella asuneet. Keskimääräinen 
asumisaika kohdealueilla on siis selvästi lyhyempi verrattuna suomalaiseen keskitasoon. 
Lyhyt asumisaika voi viitata siihen, että alueella on joitakin erityisongelmia, jonka 
vuoksi sieltä muutetaan pikimmiten pois. Tämä voi kohdistua vain johonkin 
väestöryhmään (esim. liian pienet perheasunnot). Toisaalta voi kysymyksessä olla 
Rajakylän kohdalla myös sukupolvenvaihdos. 
 
Asukkaat olivat suhteellisen tyytyväisiä asuntonsa varustelutasoon (Taulukko 2). 
Enemmistö asukkaista piti asunnon wc-tilojen määrää, viemäröintiä, vesijohtoliitäntöjä 
hyvinä tai erittäin hyvinä. Säilytystilojen määrää ja lämpöeritystä enemmistö piti hyvänä 
tai keskivertoisina. Lapsiperheet olivat vähemmän tyytyväisiä säilytystilojen määrään 
kuin muut. Vähiten tyytyväisiä oltiin äänieristykseen, jota asukkaista 41,6 prosenttia 
pitää keskivertoisena ja 33,6 prosenttia huonona tai erittäin huonona. Riittävän 
äänieristyksen aikaansaaminen onkin eräs nykyaikaisen kerrostaloasumisen suurimmista 
ongelmista. 
 
 Erittäin hyvä Hyvä Keskiverto Huono Erittäin huono Muuta, mitä 
Lämpöeristys 7 36 37 17 2,5 0,6 
Äänieristys 2,5 22,4 41,6 28 5,6 16 
Viemäröinti 6,9 52,5 30 9,4 1,3 0 
Vesijohtoliitäntä 9,4 60 25,6 5 0 0 
Säilytystilojen määrä 10,7 42,1 29,6 15,1 2,5 0 
Wc-tilojen määrä 20,8 59,7 17 1,9 0,6 0 
Vastaukset prosentteina (%). 

Taulukko 2. Vastaajien näkemys asunnon varustetasosta 

 
Kysyttäessä syitä muuttoon asuinalueelle, edullisella hinnalla oli ollut selkeästi 
vaikutusta niin Meri-Toppilassa kuin Rajakylässäkin. Palveluiden saatavuudella oli 
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jonkin verran vaikutusta asuinalueelle muuttamiseen. Sen sijaan alueen historialla ja 
tuttavaverkostolla ei ollut kummankaan asuinalueen suhteen erityistä vaikutusta 
vastaajan muuttoon. Asukkailta kysyttäessä haluaisivatko he muuttaa nykyisestä 
asunnosta, yli kolmannes vastasi kysymykseen kieltävästi (Kuvio 7). Jos 
muuttohalukkuutta oli, muuttoa suunniteltiin kuitenkin paikkakunnan sisällä. Meri-
Toppilassa muuttohalukkuus oli selvästi suurempi kuin Rajakylässä, noin kolmannes 
vastaajista. 
 

 

Kuvio 7. Vastaajien muuttohalukkuus 

 
Meri-Toppilassa joko ei haluttu muuttaa tai haluttiin muuttaa alueelta pois samalle 
paikkakunnalle. Kummassakin ryhmässä oli kaikkien sosioekonomisten ryhmien 
edustajia, kärjessä opiskelijat ja sitten työssäkäyvät. Työssäkäyvien ja työttömien 
joukossa oli jonkin verran halukkuutta muuttaa toiselle paikkakunnalle. 
 
Rajakylässä myöskin joko ei haluttu muuttaa tai haluttiin muuttaa asuinalueelta pois 
samalle paikkakunnalle. Muuttohaluttomien joukossa oli eniten työssäkäyviä, eläkeläisiä 
ja työttömiä. Asuinalueelta pois samalle paikkakunnalle haluavien joukossa olivat 
kärjessä taas opiskelijat, sitten työssäkäyvät, työttömät ja eläkeläiset (saman verran).  

2.2 Rakennettu ympäristö 

Kyselyssä asukkailta kysyttiin mielipiteitä myös lähiympäristön tiiviydestä. Meri-
Toppilassa vastaajista 60,5 % oli sitä mieltä, että lähiympäristö on rakennettu liian 
tiiviisti (Kuvio 8). Vastaajista 33,7 prosenttia oli sitä mieltä, että lähiympäristö on 
sopivan tiivis ja 1,2 prosentin mukaan liian väljä. Rajakylässä vastaavasti 51,2 prosenttia 
vastaajista piti lähiympäristöä sopivan tiiviinä ja 45,1 prosenttia liian tiiviinä. 
Kysyttäessä asukkailta mielipidettä kadun varressa olevien rakennuksien etäisyydestä 
toisiinsa, molemmissa kaupunginosissa enemmistö vastaajista piti rakennusten välejä 
sopivana (Kuvio 9). Meri-Toppilassa 41,9 prosenttia vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, 
että rakennusten välit ovat liian pieniä. Vastaava prosenttiluku Rajakylän kohdalla oli 28. 
Oli havaittavissa, että vastaajat pitivät Meri-Toppilassa lähiympäristöä keskimäärin 
tiiviimpänä kuin Rajakylässä. Asuinrakennuksen pituuteen ja korkeuteen suurin osa 
vastaajista molemmissa lähiössä oli tyytyväisiä.(Kuvio 10) 
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Kuvio 8. Vastaajien näkemykset lähiympäristön tiiviydestä 

 

 

Kuvio 9. Vastaajien näkemykset asuinrakennusten etäisyyden kokemisesta asuinalueittain  

 

 

Kuvio 10.  Vastaajien näkemykset oman asuinrakennuksen korkeudesta  
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Alueiden rakennukset ovat suhteellisen hyväkuntoisia. Meri-Toppilan vastaajista 67,1 
prosentin ja Rajakylän vastaajista 41,7 prosentin mielestä rakennukset ovat hyvässä 
kunnossa. Tähän saattaa vaikuttaa se, että Meri-Toppilassa asuinrakennukset ovat 
suhteellisen uusia, mutta tyhjillään olevat entiset tehdasrakennukset ovat varsin huonossa 
kunnossa. Rajakylässä taas asuinrakennuskanta on kauttaaltaan vanhempi.  
 
Suurimman osan (82,9 %) mielestä asukkaiden tulisi saada enemmän päättää rakennusten 
korjauksista. Meri-Toppilan vastaajista 42,7 prosenttia pitää alueen huoltoa ja 
kunnossapitoa erittäin hyvänä tai hyvänä. Rajakylässä tämä prosenttiluku on 32. 
Taloyhtiöiden välillä oli jonkin verran eroa. Sivakan vastaajista 38,5 %, PSOAS:in 
vastaajista 42,4 % piti sitä hyvänä, kun taas VVO:n asukkaista puolet ja Riihisäätiön 
vastaajista 46,2 % piti sitä keskivertoisena. 
 
 
 Erittäin hyvä Hyvä Keskiverto Huono Erittäin huono 

Meri-Toppila 3,4 39,3 38,2 16,9 2,2 

Rajakylä 1,3 30,7 40 25,3 2,7 

Vastaukset prosentteina (%) 

Taulukko 3. Vastaajien näkemykset alueen huollosta ja kunnossapidosta. 
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Kuvio 11. Vastaajien näkemykset julkisivumateriaalien kauneudesta 

 
Asukaskyselyssä pyrittiin saamaan esiin asukkaiden mielikuvia julkisivujen 
pintamateriaaleista. Pintamateriaalien esteettisyyttä tiedusteltaessa kauneimmaksi 
julkisivuissa tai ulkorakennuksissa käytettäväksi pintamateriaaliksi osoittautui hirsipinta, 
sillä suurin osa vastaajista (56,8 %) piti sitä kauniina. Hirsipintaa pidetään yleensäkin 
kauniina pintamateriaalina, mikä ilmenee esimerkiksi Kalle Reinikaisen ja Risto 
Suikkarin hyvän asuinympäristön perusteisiin liittyvässä tutkimuksessa (Reinikainen & 
Suikkari 2006: 47). Pitää kuitenkin muistaa, että kyseessä on vastanneiden mielikuvat, 
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sillä hirsipintaa ei ole käytetty alueella lainkaan; suurimmassa osassa Meri-Toppilan 
rakennuksissa on tiilipinta ja Rajakylän rakennuksissa rapattua pintaa. Puupinta 
ylipäätään sai hyvät arviot, mutta myös tiili- ja lasipintaa arvostettiin esteettisessä 
mielessä. Puumateriaalia on käytetty molemmissa lähiössä lähinnä täydentävänä 
materiaalina piha-alueilla. 

2.3 Asuinalueen viihtyisyys 

Asuinalueen viihtyisyyteen vaikuttaa monet eri asiat, kuten esimerkiksi asuinalueen 
turvallisuus, palvelut ja fyysiset ominaisuudet. 

2.3.1 Fyysinen ympäristö ja viihtyvyys 

Kyselyssä asukkaita pyydettiin nimeämään mielipaikka omalla asuinalueella. Molempien 
asuinalueiden kohdalla mielipaikat liittyivät yleensä jonkinlaisiin luonnonalueisiin, 
puistoihin tai merenrantaan (Kuviot 12 ja 13). Meri-Toppilassa eniten mainintoja sai 
Meri-Toppilan puistoalue merenrannassa. Myös Rajakylässä merenranta sai eniten 
mainintoja, muiksi suosikkipaikoiksi mainittiin Talvikkipuisto urheilualueineen sekä 
luonnonalueet yleensä. 

 

Kuvio 12. Mielipaikat Meri-Toppilassa 

 

Kuvio 13. Mielipaikat Rajakylässä 
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Kun asukkaita pyydettiin arvioimaan erilaisten julkisten tilojen, kuten puistojen ja 
aukioiden, vaikutusta asuinympäristön viihtyisyyteen, molempien asuinalueiden kohdalla 
suurimmalle osalle vastaajista näillä oli joko paljon vaikutusta tai jonkin verran 
vaikutusta. Odotetusti myös viherkasvillisuudella oli valtaosalle vastaajista paljon 
vaikutusta viihtyvyyteen. Meri-Toppilassa 52,3 prosenttia vastaajista kertoi käyttävänsä 
viheralueita usein ja 29,1 prosenttia kertoi käyttävänsä joskus. Rajakylässä puolestaan 
37,8 % vastaajista kertoi käyttävänsä asuinalueensa viheralueita joskus, 25,6 % harvoin 
ja 22 % usein.  
 
Kummankin asuinalueen kohdalla suurin osa vastaajista oli selkeästi sitä mieltä, että 
asuinympäristön siisteydellä on paljon vaikutusta viihtyvyyteen. Asuinympäristö 
arvioitiin niin Meri-Toppilassa kuin Rajakylässä kesäisin keskimäärin viihtyisämmäksi 
kuin talvisin. Liikunta- ja virkistysmahdollisuuksilla oli molemmissa kaupunginosissa 
viihtyvyyden kannalta suurimmalle osalle vastaajista paljon tai jonkin verran vaikutuksia. 
Meri-Toppilassa liikunta- ja virkistysmahdollisuuksilla oli keskimäärin enemmän 
vaikutusta viihtyvyyteen kuin Rajakylässä.  
 
Mielipaikkaa kysyttäessä usea vastaaja mainitsi oman kodin olevan parhain paikka 
asuinalueella. Kun vastaajia pyydettiin arvioimaan väittämään ”alueessa on arvokkainta 
oma asunto ja palveluiden läheisyys” molemmissa kaupunginosissa vastaajat arvioivat 
väittämän pitävän täysin paikkansa tai pitävän suurimmalta osin paikkansa. 
Kysymyksenasettelu on mahdollisesti saattanut johtaa joitakin vastaajia harhaan; 
mielipaikkaa asuinalueella mietittäessä usea on saattanut jättää oman asunnon ”pois 
laskuista” ja miettinyt automaattisesti mielipaikkaa asuinalueen julkisesta tilasta. 
Rajakylän kohdalla usea oli myös vastannut, ettei omista mielipaikkaa alueella, minkä 
puolestaan voi nähdä tukevan tätä epäilyä. 

2.3.2  Pihan ja lähiympäristön merkitys  

Kysyttäessä pihan käytöstä talvella ja kesällä, niin Meri-Toppilan kuin Rajakylän 
vastaajat kertoivat käyttävänsä pihaa enemmän kesällä kuin talvella (Kuvio 14). 
Taloyhtiön piha oli vastaajien mukaan molemmissa kaupunginosissa sopivan suuruinen 
tai pikemminkin liian pieni (Kuvio 15). Meri-Toppilassa 43,0 prosenttia vastaajista oli 
sitä mieltä että väittämä ”pihalla on sopivasti istutuksia” piti suurimmalta osin paikkansa, 
kun taas 29,1 prosentin mukaan väittämä piti vain osittain paikkansa (Kuva 16). 
Rajakylässä 37,8 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että väittämä piti suurimmalta osin 
paikkansa, 25,6 prosentin mukaan väittämä piti vain osittain paikkansa ja 19,5 prosenttia 
oli sitä mieltä, että väittämä piti täysin paikkansa. 
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Kuvio 14. Pihan käyttö kesällä ja talvella 

 

 

Kuvio 15. Vastaajien näkemykset pihan koosta 

 

 

Kuvio 16.  Vastaajien näkemykset pihan istutuksista 
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Muihin pihan ominaisuuksiin asukkaat olivat suhteellisen tyytyväisiä (Taulukko 4). 
Kuitenkaan asukkaiden mielestä piha ei ollut suojassa katseilta. Asukkaat eivät 
myöskään olleet aivan tyytyväisiä pihalla käytettyjen materiaalien määriin. Yli puolet 
asukkaista oli sitä mieltä, että pihoilla oli käytetty liian vähän nurmikkoa, puuta ja 
luonnonkiveä. Useiden vastaajien mielestä pihoilla on käytetty liikaa asfalttia ja betonia 
(Kuvio 17). 
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Kuvio 17. Vastaajien näkemykset pihalla käytetyistä materiaaleista 

 
 
 Pitää täysin 

paikkansa 
Pitää suurimmalta 

osin paikkansa 
Pitää vain 
osittain 

paikkansa 

Ei pidä ollenkaan 
paikkansa 

Muuta, mitä 

Piha on haitallisen 
tuulinen 

2,5 13 34,6 48,8 1,2 

Piha on sopivan 
aurinkoinen 

13,7 52 25 14 0 

Piha on suojassa 
katseilta 

6 15 40 36 2 

Piha on suojaisan 
tuntuinen 

6 37 37 20 0 

Pihalla on sopivasti 
istutuksia 

8 43 31 19 0 

Piharakennukset ovat 
tärkeä osa alueen 
viihtyisyyttä 

12 42 35 12 0 

Taulukko 4. Vastaajien näkemykset pihan ominaisuuksista (Vastaukset prosentteina (%) 

 
Kyselyyn vastanneita pyydettiin lyhyesti kuvailemaan heidän mielipihaansa. Vastaukset 
on jaoteltu pihalta toivottuihin ominaisuuksiin sekä varusteluun (Kuviot 18 ja 19). 
Valtaosa vastaajista mainitsi mielipihansa luonnonmukaiseksi ja vehreäksi. Mielipihan 
toivottiin myös olevan tarpeeksi suuri ja suojaisa. Mielipihassa mainittiin olevan puita ja 
pensaita, kukkia ja muita viheristutuksia. Mielipihan ominaisuuksista monet olivat lähes 
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vastakohtia niille vastauksille, joita saatiin kysyttäessä asuinalueen haittapuolia ja 
uhkakuvia. Esimerkkejä tästä on maininnat melusta ja rauhallisuudesta, suojaisuudesta ja 
siisteydestä. Mielipiha kuvailtiin usein ominaisuuksilla, joita voisi yhdistää 
pientaloalueen pihoihin. 

 

Kuvio 18. Mielipihan ominaisuuksia 

 

Kuvio 19. Mielipihan varusteluja 



 26 

2.3.3 Liikkuminen ja palvelut  

Suurin osa Asukasbarometrin vastaajista (87 %) on tyytyväisiä asuinalueensa 
joukkoliikennepalveluihin (Strandell 2005: 62). Myös asukaskyselyyn vastaajista suurin 
osa ovat tyytyväisiä joukkoliikennepalveluihinsa molemmissa lähiöissä. (Kuvio 20) 
 

 

Kuvio 20. Vastaajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen 

 

Kuvio 21. Vastaajien tyytyväisyys kävely- ja pyörätieverkostoon 
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Kuvio 22. Kulkuväline töihin tai kouluun 

 
Myös kävely- ja pyörätieverkostoon oltiin tyytyväisiä. Vastaajista 54,8 prosenttia kulki 
töihin tai kouluun pyörällä tai kävellen (Kuvio 22). Seuraavaksi yleisimmät vaihtoehdot 
olivat oma auto tai julkinen kulkuväline. Nuoret vastaajat kulkevat enemmän pyörällä tai 
kävellen tai julkisilla kulkuvälineillä(16,5 %) kuin vanhemmat vastaajat.  
 
Suurin osa vastaajista oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä lähipalveluiden määrään ja 
saavutettavuuteen. Naiset olivat hieman tyytyväisempiä niihin kuin miehet. Lapsiperheet 
olivat puolestaan hieman tyytymättömämpiä niihin kuin ei-lapsiperheet.  
 

 Erittäin hyvä Hyvä Keskiverto Huono  Erittäin huono 
Lähipalveluiden 
määrä 

22,1 51,3 20,8 5,8 0 

Lähipalveluiden 
saavutettavuus 15,4 59,9 18,5 5,6 0,6 
Vastaukset prosentteina (%) 

Taulukko 5. Vastaajien tyytyväisyys lähipalveluihin 

2.3.4 Turvallisuus ja viihtyvyys 

 
Turvallisuus on selkeästi yksi hyvän asuin ja elinympäristön tärkeimmistä 
ominaisuuksista. Turvattomuudella/turvallisuudella voidaan tarkoittaa joko mitattavissa 
olevaa turvallisuuden tasoa (onnettomuuksien tai rikosten määrää) tai ihmisten 
kokemuksia turvallisuudesta. Koetun turvallisuuden tekee erityisen tärkeäksi se, että se 
viime kädessä säätelee käyttäytymistä (Kyttä et al. 2008:7). Tarkasteltaessa taulukkoa 6 
huomataan, että koetulla turvallisuuden tunteella on selkeä yhteys asuinalueen 
kokemiseen viihtyisäksi. Erityisesti huonoksi tai erittäin huonoksi koettu turvallisuuden 
tunne vaikuttaa alueen kokemiseen epäviihtyisäksi. Yli 42 prosenttia niistä vastaajista 
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jotka kokivat asuinalueensa turvallisuuden tunteen huonoksi tai erittäin huonoksi olivat 
sitä mieltä, ettei väite ”asuinalueeni on viihtyisä” pidä lainkaan paikkaansa. Taas 
puolestaan yli 54 prosenttia niistä kyselyyn vastaajista, jotka kokivat turvallisuuden 
tunteen asuinalueella hyväksi tai erittäin hyväksi, olivat sitä mieltä, että väite pitää 
suurimmalta osin paikkaansa. Kuvista 23 ja 24 nähdään, kuinka kokemukset asuinalueen 
viihtyisyydestä sekä turvallisuudesta jakaantuvat asuinalueittain. Turvallisuuden tunne 
koettiin melko heikoksi sekä Rajakylässä että Meri-Toppilassa. Rajakylässä jopa yli 42 
prosenttia vastanneista oli sitä mieltä että turvallisuuden tunne on asuinalueella huono tai 
erittäin huono. Meri-Toppilassa vastaava osuus on melkein 39 prosenttia. Vastaajien 
mielipiteissä asuinalueensa viihtyisyydestä oli jonkun verran vaihtelua. Rajakylässä 
asuinalueen viihtyisyys nähtiin vähän positiivisempana kuin Meri-Toppilassa. 
Rajakylässä melkein 38 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että väite ”asuinalueeni on 
viihtyisä” pitää suurimmalta osin tai täysin paikkaansa. Meri-Toppilassa vastaava osuus 
on melkein 24 prosenttia. Toisaalta Rajakylässä on yli neljä prosenttiyksikköä enemmän 
niitä vastaajia, joiden mielestä väite ei pidä lainkaan paikkaansa. 
 

 

Taulukko 6. Turvallisuuden tunteen vaikutus viihtyisyyteen 

 

 

Kuvio 23. Asuinalueen viihtyisyys on hyvä 
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Kuvio 24.  Asuinalueen turvallisuuden tunne 

 
Asukkailta kysyttiin myös suoraan turvallisuuden merkitystä asuinalueen viihtyvyyden 
kannalta. Vastaukset tukevat taulukosta 6 saatua johtopäätöstä; turvallisuudella on suuri 
merkitys asuinalueen viihtyvyydelle (Kuvio 25). Meri-Toppilassa asuvat vastaajat 
näkivät turvallisuuden merkityksen asuinalueen viihtyisyydelle jonkin verran 
tärkeämpänä. Heistä yli 89 prosenttia vastasi turvallisuudella olevan paljon tai jonkin 
verran merkitystä, kun vastaava prosenttiosuus on Rajakylässä noin 83 prosenttia. 
 

 

Kuvio 25.  Turvallisuuden merkitys asuinalueen viihtyvyydelle 

 
Pääasiallisella toiminnalla näyttäisi olevan jonkin verran vaikutusta asuinalueeseen 
liitettyyn turvallisuuden tunteeseen (Taulukko 7). Näin on erityisesti opiskelijoiden 
kohdalla, heistä yli 55 prosenttia koki asuinalueen turvallisuuden tunteen joko huonona 
tai erittäin huonona. Prosentuaalisesti parhaimmaksi asuinalueen turvallisuuden kokivat 
eläkeläiset. On kuitenkin otettava huomioon, että eläkeläiset ovat frekvenssiltään pienin 
ryhmä, mikä vaikeuttaa tilastollisesti merkittävän tulkinnan tekemistä. Ikäryhmittäinen 
tarkastelu tukee edellistä havaintoa. Sen mukaan alle 30-vuotiaat kokevat asuinalueensa 
turvallisuuden heikoimmaksi; heistä 55,6 prosenttia vastasi turvallisuuden tunteen olevan 
huono tai erittäin huono. 
 
Alle vuoden alueella asuneista lähes 49 prosenttia ja 1-2 vuotta alueella asuneista lähes 
60 prosenttia kokee turvallisuuden tunteen huonoksi tai erittäin huonoksi, kun taas yli 
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viisi vuotta asuneista vain noin 28 prosenttia on tätä mieltä (Taulukko 8). Tarkasteltaessa 
samaa asiaa asuinalueittain huomataan, että Meri-Toppilan vastaukset mukailevat tätä 
samaa linjaa siltä osin, että siellä alle kaksi vuotta alueella asuneet kokevat 
turvattomuuden heikoimmaksi ja taas toisaalta parhaimmaksi asuinalueen turvallisuuden 
kokevat 5-10 vuotta alueella asuneet, joista yli 36 prosenttia oli sitä mieltä, että 
asuinalueen turvallisuuden tunne on joko hyvä tai erittäin hyvä. Rajakylässä taas 
puolestaan alle viisi vuotta alueella asuneet kokivat turvallisuuden huonoimmaksi. Alle 
vuoden alueella asuneista melkein 54 prosenttia, 1-2 vuotta asuneista reilu 71 prosenttia 
ja 2-5 vuotta asuneista melkein 52 prosenttia koki turvallisuuden huonoksi tai erittäin 
huonoksi. Asuinalueittaisen tarkastelun ongelmana on kuitenkin eri luokkien pienet 
frekvenssit, jolloin yksittäisten ihmisten mielipiteet korostuvat liikaa. Ilman luokkien 
määrää vähentämällä tai niitä muokkaamalla on vaikea kertoa pitäviä tuloksia. 
 

 

Taulukko 7. Pääasiallisen toiminnan vaikutus turvallisuuden tunteeseen 
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Taulukko 8.  Asumisajan vaikutus turvallisuuden tunteeseen 

 
 
Miehet kokivat turvallisuuden tunteen naisia heikommaksi. Miehistä lähes 47 prosenttia 
koki alueen turvallisuuden huonoksi tai erittäin huonoksi, kun taas naisissa vastaava 
prosenttiosuus oli vajaa 40 prosenttia.  
 
Asuinalueittain tarkasteltuna sekä Meri-Toppilassa että Rajakylässä miehet kokivat 
turvallisuuden tunteen naisia huonommaksi (Taulukko 9). Meri-Toppilassa naiset kokivat 
turvallisuuden tunteen hiukan paremmaksi kuin Rajakylässä. Siellä enemmistö (38,5 %) 
koki turvallisuuden tunteen keskinkertaiseksi ja joka neljäs nainen vastasi turvallisuuden 
tunteen olevan hyvä tai erittäin hyvä. Rajakylässä puolestaan reilu 36 prosenttia naisista 
koki turvallisuuden tunteen keskinkertaiseksi ja noin joka viides koki turvallisuuden 
tunteen hyväksi tai erittäin hyväksi. 
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Taulukko 9. Sukupuolen vaikutus turvallisuuden tunteeseen asuinalueittain 

 
Asuinalueittaisessa tarkastelussa nähdään, että Meri-Toppilassa asuvista vastaajista yksin 
asuvat kokevat asuinalueen turvallisuuden tunteen parhaimmaksi. Heistä reilu 34 
prosenttia koki asuinalueen turvallisuuden tunteen hyväksi tai erittäin hyväksi. 
Huonoimmaksi turvallisuuden tunteen Meri-Toppilassa kokivat kahden hengen 
talouksissa ja suurissa 5-7 hengen talouksissa asuvat henkilöt. Heistä joka toinen oli sitä 
mieltä että asuinalueen turvallisuuden tunne on huono tai erittäin huono. Myös 
Rajakylässä asuvista vastaajista huonoimmaksi turvallisuuden tunteen asuinalueella koki 
kahden hengen ja 5-7 hengen talouksissa asuvat henkilöt. Siellä kahden hengen 
talouksissa asuvista vastaajista reilu 54 prosenttia koki turvallisuuden tunteen huonoksi 
tai erittäin huonoksi ja vastaavasti 5-7 hengen talouksissa asuvista melkein 67 prosenttia. 
On kuitenkin huomioitava, että kyselyyn vastanneista 5-7 hengen talouksissa asuvia oli 
Rajakylässä yhteensä vain kolme ja Meri-Toppilassa vain neljä, mistä johtuen pitkälle 
vietyjä johtopäätöksiä tämän luokan osalta ei voida tehdä. 
 
Asuinalueittain tehdyssä vertailussa, jossa tarkasteltiin turvallisuuden tunnetta suhteessa 
taloyhtiöön, ei selkeitä eroavaisuuksia taloyhtiöiden välillä löytynyt. Huonoimpana 
asuinalueen turvallisuuden tunnetta pitivät Rajakylässä Sivakan asunnossa asuvat 
vastaajat, heistä yli 46 prosenttia oli sitä mieltä että asuinalueen turvallisuuden tunne on 
huono tai erittäin huono. Tämä vastaajaluokka (Rajakylässä Sivakan asunnossa asuvat 
vastaajat) on myös frekvenssiltään suurin (n=65), joten sen tilastollista arvoa voidaan 
luonnehtia hyväksi. (Taulukko 10) 
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Taulukko 10. Taloyhtiön vaikutus turvallisuuden tunteeseen asuinalueittain 

 

2.3.5 Viihtyisyys, turvallisuus ja sosiaaliset suhteet 

 
Se, että vastaaja ei tunne korttelin asukkaita tai lähimpiä naapureitaan, näyttäisi 
linkittyvän sekä asuinalueen viihtyisyyden että turvallisuuden kokemukseen. Vastaajista, 
jotka eivät juurikaan tunne korttelinsa väkeä, eli vastasivat että väite ”tunnen korttelini 
asukkaat hyvin” pitää vain osin tai ei ollenkaan paikkaansa, yli 70 prosenttia oli sitä 
mieltä ettei asuinalue ole viihtyisä. Sama prosenttiosuus (yli 70 prosenttia) oli myös 
niiden osalla, jotka eivät tunteneet lähimpiä naapureitaan kovin hyvin. Vastaajista, jotka 
eivät juurikaan tunne korttelinsa asukkaita, melkein 44 prosenttia koki turvallisuuden 
tunteen huonoksi tai erittäin huonoksi ja noin 22 prosenttia puolestaan hyväksi tai erittäin 
hyväksi. Melkein samanlainen prosenttijakauma oli myös väitteen ”tunnen lähimmät 
naapurini hyvin” kohdalla. 
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Kuvio 26. Väittämä: Tunnen korttelin asukkaat hyvin 

 

 

Kuvio 27. Väittämä: Tunnen lähimmät naapurini hyvin 

 
Kyselyyn vastaajat eivät näyttäisi tuntevan lähimpiä naapureitaan tai korttelin asukkaita 
(Kuviot 26 ja 27). Enemmistö sekä Meri-Toppilassa että Rajakylässä vastasi, etteivät 
väitteet ”tunnen korttelin asukkaat hyvin” tai ”tunnen lähimmät naapurit hyvin” pidä 
lainkaan paikkaansa. Meri-Toppilassa jopa yli 70 prosenttia oli tätä mieltä, kun vastaava 
prosenttiosuus oli Rajakylässä noin 55 prosenttia. Rajakylässä vastaajat tuntuvat yleisesti 
tuntevan sekä naapureitaan että korttelin asukkaita hiukan Meri-Toppilassa asuvia 
paremmin. Rajakylässä lähes 14 prosenttia vastaajista oli väitteen ”tunnen korttelin 
asukkaat hyvin” kanssa täysin tai suurimmaksi osaksi samaa mieltä, kun vastaava 
prosenttiosuus Meri-Toppilassa oli alle viisi prosenttia. Rajakylässä asuvat vastaajat 
tuntevat myös lähinaapureitaan Meri-Toppilassa asuvia paremmin. Rajakylässä lähes 24 
prosenttia vastaajista ilmaisi väitteen ”tunnen lähimmät naapurini hyvin” pitävän täysin 
tai suurimmalta osin paikkaansa, kun vastaava osuus oli Meri-Toppilassa reilu 8 
prosenttia. Ikäjakauma ja Rajakylässä asuvien pidempi asumisaika voivat olla tähän 
vaikuttavia tekijöitä.  
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Tarkasteltaessa yhdistetystä aineistosta muodostettua taulukkoa 11 nähdään, että yli 50 -
vuotiaat tuntevat lähimpiä naapureitaan nuorempia vastaajia paremmin. Esimerkiksi 50–
59 -vuotiaista lähes 27 prosenttia vastasi väitteen ”tunnen lähimmät naapurini hyvin” 
pitävän täysin tai suurimmaksi osin paikkaansa, kun vastaava prosenttiosuus alle 30 -
vuotiaissa on 11 prosenttia. Väittämän ”tunnen korttelin asukkaat hyvin” kohdalla 
vastaajien iällä ei kuitenkaan ollut juuri vaikutusta. Eli yli 50-vuotiaat eivät tunteneet 
korttelin asukkaita mitenkään merkittävästi paremmin kuin nuoremmat vastaajat. 
 

 
 tunnen lähimmät naapurit 

Total 
pitää täysin 
paikkansa 

pitää 
suurimmalta  

osin paikkansa 

pitää vain 
osin 

paikkansa 

Ei pidä 
ollenkaan 

paikkaansa Muuta 

ikäryhmät 
alle 30 Count 3 5 19 46 0 73 

Expected Count 2,7 9,0 20,7 40,1 ,5 73,0 

% within 
ikäryhmät 

4,1% 6,8% 26,0% 63,0% ,0% 100,0% 

30-39 Count 0 3 8 12 0 23 

Expected Count ,9 2,8 6,5 12,6 ,1 23,0 

% within 
ikäryhmät 

,0% 13,0% 34,8% 52,2% ,0% 100,0% 

40-49 Count 1 3 6 17 0 27 

Expected Count 1,0 3,3 7,7 14,8 ,2 27,0 

% within 
ikäryhmät 

3,7% 11,1% 22,2% 63,0% ,0% 100,0% 

50-59 Count 1 6 8 10 1 26 

Expected Count 1,0 3,2 7,4 14,3 ,2 26,0 

% within 
ikäryhmät 

3,8% 23,1% 30,8% 38,5% 3,8% 100,0% 

60+ Count 1 3 5 4 0 13 

Expected Count ,5 1,6 3,7 7,1 ,1 13,0 

% within 
ikäryhmät 

7,7% 23,1% 38,5% 30,8% ,0% 100,0% 

Total Count 6 20 46 89 1 162 

Expected Count 6,0 20,0 46,0 89,0 1,0 162,0 

% within 
ikäryhmät 

3,7% 12,3% 28,4% 54,9% ,6% 100,0% 

Taulukko 11. Iän vaikutus lähimpien naapureiden tuntemisessa 

 
Väittämä Erittäin hyvin Hyvin Keskinkertaisesti Huonosti Erittäin huonosti 

Tulen toimeen naapureiden 
kanssa 

11,7 58,3 25,2 2,5 2,5 

Tulen toimeen kortteliväen kanssa 10,2 51 34,4 3,2 1,3 

Vastaukset prosentteina (%) 

Taulukko 12. Vastaajien sosiaalinen vuorovaikutus 

 

Vaikka kyselyyn vastaajat eivät vastauksien perusteella tunne lähimpiä naapureitaan tai 
korttelin asukkaita kovinkaan hyvin, silti enemmistö sekä Rajakylässä että Meri-
Toppilassa ilmaisi tulevansa hyvin tai erittäin hyvin toimeen lähimpien naapureiden sekä 
korttelin asukkaiden kanssa (Taulukko 12, Kuviot 28 ja 29). Rajakylässä jopa noin 75 
prosenttia vastaajista sanoin tulevansa hyvin tai erittäin hyvin toimeen lähimpien 
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naapureiden kanssa ja noin 65 prosenttia korttelin asukkaiden kanssa. Meri-Toppilassa 
vastaavat prosenttiosuudet ovat noin 60 ja 50 prosenttia. Voidaan siis olettaa, etteivät 
varsinkaan Rajakylässä lähimmät naapurit tai korttelin asukkaat ole pääasiallisia 
turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä, vaan turvattomuutta aiheuttavat muut, oman korttelin 
ulkopuoliset tekijät. Meri-Toppilassa taas rakennuskannan tiiviys saattaa vaikuttaa siihen, 
että vastaajat eivät tule lähimpien naapureiden ja erityisesti korttelin asukkaiden kanssa 
yhtä hyvin toimeen kuin Rajakylässä – lähiympäristö koetaan liian ahtaaksi, eikä omalle 
reviirille ole riittävästi tilaa.  

Asukaskyselyn avoimissa kysymyksissä selvitettiin asukkaiden erimielisyyksiä 
aiheuttavia syitä ja erityisesti Meri-Toppilassa asuvien vastauksista (Kuvio 30) nousi 
esille melu, joka voidaan yhdistää juuri tiiviiseen rakennuskantaan. Rajakylässä oli 
vuorostaan melu ja siisteys nousivat tärkeimmiksi tekijöiksi (Kuvio 31).  

 

Kuvio 28. Väittämä: Tulen toimeen lähimpien naapureiden kanssa 

 

 

Kuvio 29. Väittämä: Tulen toimeen korttelin asukkaiden kanssa  
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Kuvio 30. Erimielisyyksiä Meri-Toppilassa 

 

 

Kuvio 31. Erimielisyyksiä Rajakylässä 

 
Asuinalueiden haittapuolia tai uhkakuvia kysyttäessä nousivat sosiaaliset ongelmat 
enemmän esiin (Kuviot 32 ja 33). Tässäkin melu nousi esille suurimpana 
haittatekijänä/uhkakuvana, mutta esimerkiksi Rajakylässä päihteiden käyttö sai melkein 
yhtä paljon mainintoja kuin melu. Melun ja päihteiden käytön lisäksi Meri-Toppilassa 
yhdeksi haittatekijäksi/uhkakuvaksi nousivat vähemmistöryhmät.  
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Kuvio 32.  Haittapuolia/uhkakuvia Meri-Toppilassa 

 

 

Kuvio 33. Haittapuolia/uhkakuvia Rajakylässä 
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Vaikka melu on avointen kysymysten perusteella noussut yhdeksi suureksi haittatekijäksi 
ja ongelmaksi kummallakin asuinalueella, vastaajien mielipiteet siitä, aiheuttaako 
liikenne tai naapurit häiritsevää melua, vaihtelevat paljon. Sekä Meri- Toppilassa yli 
puolet oli väitteen ”autoliikenteen melu ei aiheuta häiritsevää melua” kanssa täysin tai 
suurimmaksi osaksi samaa mieltä. Toisaalta noin 40 % kummankin alueen vastaajista oli 
vastakkaista mieltä. Väitteen ”naapurit eivät aiheuta häiritsevää melua” vastauksien 
prosenttijakaumat olivat samankaltaiset. Avoimissa vastauksissa tulokset korostuvat siinä 
mielessä, että ne vastaajat jotka eivät ole kokeneet melua (tai muita sosiaalisia ongelmia) 
ongelmaksi, ovat jättäneet avoimeen kysymykseen vastaamatta. 

 

Kuvio 34. Autoliikenteen melu ei haittaa 

 

 

Kuvio 35. Naapurit eivät aiheuta häiritsevää melua 

 

Tarkasteltaessa taloyhtiöiden ja väitteen ”naapurit eivät aiheuta häiritsevää melua” 
vertailua asuinalueittain, ei nähdä selkeitä riippuvuussuhteita (Taulukko 9). Meri-
Toppilassa joka viides Sivakan asunnossa asuva henkilö koki naapureiden melun 
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häiritsevänä ja vähiten häiritsevänä naapureiden melu koettiin PSOASin asuinnoissa. 
Rajakylässä taas puolestaan Riihisäätiön asuinnoissa naapureiden melu koettiin 
prosenttiosuuden mukaan eniten häiritsevänä. Rajakylässä ei taloyhtiöiden välistä 
vertailua voi juuri tehdä, koska suurin osa vastaajista asui Sivakan asunnoissa. 
Vastaajista vain 12 asui Riihisäätiön omistamissa vuokra- asuinnoissa ja yksi PSOASin 
asunnossa. 

 

Taulukko 13.  Taloyhtiön vaikutus naapurien aiheuttamaan meluun asuinalueittain 

 
Kysyttäessään asukkailta heidän tiedossaan olevista turvattomuuteen liittyvistä 
tapauksista, eniten mainintoja Meri-Toppilassa saivat varkaudet, tapot/murhat sekä 
pahoinpitelyt ja puolestaan Rajakylässä pahoinpitelyt, tapot/murhat sekä päihteiden 
käyttö. (Kuviot 36 ja 37). 
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Kuvio 36. Turvattomuuteen liittyviä tapauksia Meri-Toppilassa 

 

 

Kuvio 37. Turvattomuuteen liittyviä tapauksia Rajakylässä 



 42 

Asukaskyselyssä kysyttiin, kuinka luottamus naapureiden apuun vaikuttaa viihtyvyyteen 
asuinalueella. Asuinalueittaisessa tarkastelussa vastaukset hajaantuivat melko paljon 
(Kuvio 38). Rajakylässä luottamus naapureiden apuun nähtiin jonkin verran tärkeämpänä 
kuin Meri-Toppilassa. Rajakylässä reilut 53 prosenttia näki, että luottamuksella 
naapureiden apuun oli paljon tai jonkin verran vaikutusta viihtyvyyteen, kun taas Meri-
Toppilassa vastaava prosenttiosuus oli vajaa 45 prosenttia. Yksi tätä selittävä tekijä voi 
olla vastaajien sosioekonominen asema. Kuten taulukosta 13 huomataan työssäkäyville ja 
opiskelijoille luottamus naapureiden apuun ei vaikuta viihtyvyyteen niin paljon kuin 
eläkeläisille ja työttömille. Opiskelijat ja työssäkäyvät voivat tuntea itsensä 
itsenäisimmiksi ja muista riippumattomammiksi kuin eläkeläiset ja työttömät. 

 

Kuvio 38. Naapureiden apuun luottamisen vaikutus viihtyvyyteen 

 

 

Taulukko 14.  Sosioekonomisen aseman vaikutus siihen, kuinka luottamus naapureiden apuun vaikuttaa 
viihtyvyyskokemukseen 
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Kyselyssä selvitettiin myös tuntevatko asukkaat itsensä hyväksytyksi lähiyhteisössään. 
Kuten taulukosta 15 huomataan, sillä tunteeko vastaaja itsensä hyväksytyksi, näyttäisi 
olevan vaikutusta hänen näkemykseensä alueen turvallisuudesta. Havaittuja ja odotettuja 
frekvenssejä tarkastelemalla nähdään, että jos vastaaja tuntee itsensä hyväksytyksi, kokee 
hän myös turvallisuuden tunteen odotettua paremmaksi. Sama toimii myös toisinpäin eli 
jos vastaaja ei koe itseään hyväksytyksi, mieltää hän asuinalueen turvallisuuden tunteen 
huonommaksi. Taustamuuttujista ei löydy selkeää selitystä tälle. Rajakylässä asuvat 
vastaajat tuntevat itsensä jonkin verran Meri-Toppilassa asuvia vastaajia 
hyväksytymmäksi asuinyhteisössään (Kuvio 39). Heistä noin kolme neljästä tunsi itsensä 
hyväksytyksi, kun vastaava osuus oli Meri-Toppilassa vajaa 63 prosenttia. Meri-
Toppilassa siis noin joka kolmas vastasi väitteen ”koen itseni hyväksytyksi 
lähiyhteisössä” pitävän vain osittain tai ei lainkaan paikkaansa. 

 

Taulukko 15.  Kuinka se, että tuntee itsensä hyväksytyksi lähiyhteisössä, vaikuttaa turvallisuuden 
tunteeseen 

 

 

Kuvio 39. Väittämä: Koen itseni hyväksytyksi lähiyhteisössä 

 



 44 

 
Asukkailta kysyttiin myös heidän halukkuuttaan osallistua lähiympäristönsä 
kehittämiseen (Kuvio 40). Asuinalueittaisessa vertailussa nähdään, ettei suurin osa 
vastaajista juurikaan halua osallistua asuinalueen kehittämiseen. Meri-Toppilassa noin 65 
prosenttia vastasi väitteeseen ”haluan osallistua lähiympäristöni kehittämiseen” pitävän 
vain osittain tai ei lainkaan paikkaansa ja vastaavasti Rajakylässä noin 60 prosenttia. 
Tarkastellessa kysymystä ja sen suhdetta vastaajan sosioekonomiseen asemaan, nähdään 
opiskelijoiden haluavan osallistua vähemmän kehittämiseen ja taas puolestaan eläkeläiset 
ovat halukkaimpia kehittämään lähiympäristöä. Sillä onko työllinen tai työtön ei ollut 
juurikaan vaikutusta lähiympäristön kehittämishalukkuuteen. 

 

Kuvio 40. Väittämä: Haluan osallistua lähiympäristöni kehittämiseen 

 

2.3.6 Turvallisuus ja liikkuminen 

Asukkaita pyydettiin myös arvioimaan asuinalueensa turvallisuutta (Kuvio 41). Suurin 
osa vastaajista koki talon yhteistilat sekä yhteispihan turvalliseksi. Yhteispiha koettiin 
kuitenkin Meri-Toppilassa keskimääräistä turvattomammaksi VVO:n ja Sivakan 
asukkaiden joukossa. Sen sijaan Meri-Toppilan PSOAS:n asukkaat kokivat yhteispihan 
keskimääräistä turvallisemmaksi (Taulukko 16). Lähipuisto koettiin pääosin turvalliseksi, 
kun taas asuinalueen kadut koettiin usein myös turvattomiksi. Turvallisuudentunne oman 
korttelin ulkopuolella koettiin Rajakylässä keskimäärin paremmaksi kuin Meri-
Toppilassa. (Kuvio 41) 
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Kuvio 41. Turvallisuudentunne asuinalueen erilaisissa paikoissa 

 

 

Taulukko 16. Turvallisuudentunteen vertailua asuinalueittain eri taloyhtiöiden yhteispihoilla  
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Kuvio 42. Asukkaiden turvattomaksi kokemat alueet Meri-Toppilassa 

Meri-Toppilan alueella yhteisten pihojen ja joidenkin yksittäisten katutilojen lisäksi 
kaikista turvaamattomaksi koetut paikat ovat paikallisen pubin edustalla oleva aukio ja 
katutilat. Rajakylässä taas alueen ostoskeskuksen läheisyys nousi turvattomaksi paikaksi. 
Mielenkiintoista on se, että asukaskyselyn piirrostehtäväosiosta koostetun 
mielikuvakartan mukaan alueen identiteetille tärkeäksi katsotut paikat osuivat samoihin 
paikkoihin, joihin liitetään myös turvattomuuden tunnetta. Kuvioissa 43 ja 45 
vaaleansininen väri edustaa visuaalisesti tärkeiksi koettuja kohteita alueella. Vihreä jana 
osoittaa alueen kauneimman kadun. Punainen tai vihreä nuoli osoittavat alueella koettuja 
positiivisia tai negatiivisia paikkoja.  

 

Kuvio 43. Alueen identiteetille tärkeäksi koetut alueet Meri-Toppilassa 
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Kuvio 44. Asukkaiden turvattomaksi kokemat alueet Rajakylässä  

 

 

Kuvio 45. Alueen identiteetille tärkeäksi koetut alueet Rajakylässä 

 

Kysyttäessä asukkailta alueella liikkumisesta, vastauksista päätellen turvallisuuden tunne 
riippuu vuorokaudenajasta ja viikonpäivästä (Kuva 46). Suurinta osaa vastaajista ei 
koskaan pelottanut liikkua alueella yksin päivisin tai pelotti harvoin. Arki-iltaisin yksin 
liikkumista ei koeta pelottavaksi; 90 prosenttia vastaajista kertoi pelkäävänsä joskus, 
harvoin tai ei koskaan. Sen sijaan useampi vastaaja kertoi pelkäävänsä yksin liikkumista 
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perjantai- ja lauantai-iltaisin usein tai joskus. Joka kolmas vastaajista kertoi pelkäävänsä 
öisin yksin liikkumista usein. 

 

Kuvio 46. Turvattomuuden kokeminen eri vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä 

2.4 Pohdinta 

Kyselyyn vastanneet toivat voimakkaasti esille alueella esiintyviä sosiaalisia ongelmia 
liittyen päihteiden käyttöön ja yleiseen levottomuuteen. Moni kyselyyn vastannut oli 
muuttanut alueelle sen edullisuuden vuoksi, useimmat kyselyyn vastanneista eivät 
myöskään olleet halukkaita muuttamaan alueelta pois. Jos asuinalue on ollut asukkaalle 
niin sanotusti ainoa vaihtoehto muuttovalintaa tehtäessä, tämä ei lupaa hyvää 
asuinalueelle pitkällä aikavälillä. Ne, joilla on varaa muuttaa alueelta pois, lisäävät 
poismuutteessaan ongelmia entisestään. Näin syntyy noidankehä, jota on vaikea korjata. 

Lyhyt asumisaika ei tue alueidentiteetin syntyä. 

Meri-Toppilan keskellä tyhjillään olevat vanhat teollisuusrakennukset viestivät 
välinpitämättömyyttä mutta monet kyselyyn vastanneet ovat myös osoittaneet 
tiedostavansa, että teollinen rakennusperintö on tärkeä alueen identiteetille. Näiden 
rakennusten kunnostaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen vahvistaisi 
paikallisidentiteettiä ja edesauttaisi asukkaiden osallistamista. Alueen keskeinen symboli 
ja maamerkki - siilo - nähdään myös voimavarana tämän hetken rapistuneesta 
ulkokuoresta huolimatta. 

Kyselyvastauksista ei käy selville se, kuinka monella vastaajalla on henkilökohtaisia 
kokemuksia turvattomuuteen liittyen. Kuinka paljon turvattomuutta aiheuttavista 
tapahtumista on toisilta ihmisiltä kuultua, lehdistä luettua tai lähiympäristön merkeistä 
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tulkittua. Monella Oulussa asuvalla henkilöllä on kyseisistä asuinalueista tietynlainen 
mielikuva. Asuinalueiden huonosta maineesta ollaan yleisesti tietoisia ja siitä puhutaan. 
Näillä puheilla on varmasti vaikutusta siihen miten alueen asukkaat kokevat 
asuinympäristönsä: ne voivat lisätä turvattomuudentunnetta, vaikka henkilöllä ei olisi 
omakohtaista kokemusta tapahtumista, jotka antaisivat turvattomuuden tunteelle aihetta. 
Usea vastaaja kuitenkin vastasi, että naapureiden ja kortteliasukkaitten kanssa tullaan 
toimeen. 

Usein niillä asuinalueilla, joilla on sosiaalisia ongelmia, huomion saavat 
häiriökäyttäytyjät. Tämä rajoittaa asuinalueen muiden asukkaiden elämistä alueella, 
luoden turvattomuutta. Häiriökäyttäytyjät ovat kuitenkin usein vähemmistö asuinalueella. 
Näin ollen ongelmalähiöt tarvitsisivat asukkaittensa haltuunottoa uudella tavalla. 
Saadessaan osaksi positiivista julkisuutta, käsitykset alueesta voisivat muuttua. 
Esimerkiksi Oulun keskustaan, jossa tapahtuu rikoksia, liitetään pelon tunnetta varmasti 
eri tavalla kuin esimerkiksi Toppilaan tai Rajakylään. Useilla oululaisilla on positiivisia 
kokemuksia keskustan alueesta, sen palveluista ja tapahtumista. Toppilasta ja Rajakylästä 
useimmilla on päällimmäisenä mielessä lähinnä lehdestä luetut tai muiden ihmisten 
kertomat väkivallanteot.  

Kyselyaineistosta nousi esille, että Meri-Toppilaan liitettiin usein myös positiivisia 
mielikuvia asuinalueella sijaitsevan laajan ulkoilualueen ja frisbeegolfradan vuoksi. 
Nämä vapaa-ajanviettomahdollisuudet tuovat alueelle ihmisiä myös Toppilan 
ulkopuolelta, mikä koetaan kyselyyn vastanneiden joukossa positiiviseksi. Rajakylän 
kohdalla alueen virkistysalue Talvikkipuisto oli jäänyt piirustustehtävän aluerajauksen 
ulkopuolella. Tästä syystä kyselyssä ei noussut esiin mitään selkeää esimerkkiä siitä, 
mikä toisi ihmisiä asuinalueen ulkopuolelta Rajakylän alueelle. Joissakin vastauksissa 
asiaa oli kuitenkin pohdiskeltu tai puistosta mainittu. 
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3 Meri-Toppilan ja Rajakylän moninaisuutta - 
maahanmuuttajien kokemuksia lähiössä asumisesta 

Juha Eskola 

3.1 Johdanto 

Kaupunkitilallisuudessa on kysymys ihmisen ja ympäristön välisestä suhteesta 
laajemmassa mielessä. Tilan sijasta tutkimuksen keskiössä on ihminen aktiivisena 
toimijana urbaanissa ympäristössä. Kaupunki ja sen lähiö ovat polyfoninen, loputtomien 
tulkintojen ja mahdollisuuksien kenttä, johon maahanmuuttajat tuovat omat näkemykset 
ja kokemukset. Kaupunkikulttuuri syntyy erilaisten kohtaamisten kautta ja niiden 
seurauksena. Kaupunki on paikka, jossa monenlaiset yhteiskunnalliset, sosiaaliset, 
kulttuuriset, taloudelliset ja hallinnolliset toimijat kohtaavat. Olen pyrkinyt tässä 
tutkimuksessa selvittämään Oulun kaupungin Meri-Toppilan ja Rajakylän lähiöiden tilan 
ja paikan moninaisuutta, jossa maahanmuuttajien tuomat kokemukset ja näkemykset 
pääsevät esille. Selvitän millainen paikka ko. lähiöt ovat asua, elää ja toimia lähinnä 
maahanmuuttajien näkökulmasta. Tutkimuskohteen rajaus perustuu käytännön syihin, 
sillä Oulun kaupungilla ja Oulun yliopistolla on menossa Meri-Toppilan ja Rajakylän 
lähiöiden MeRa -hanke eli lähiöiden kehittämis- ja korjausrakentamishanke. 
Kaupunkietnografiaan liittyvät kenttätyöt olen tehnyt marraskuu 2010 ja huhtikuu 2011 
välisenä aikana. Olen aikoinaan asunut vuoden verran Rajakylässä, joten on 
henkilökohtaista kokemuspintaa lähiöstä. Kentällä informantit kyselivät jonkin verran 
suhdettani maahanmuuttoon. Luottamuksen vahvistamiseksi kerroin heille oman 
positiiviseni kantani maahanmuuttoon. 
 
Tutkimukseni aiheena on tila, paikka ja aika, jotka ovat kaiken olemisen 
peruskategorioita.  Tilan ja paikan syntymisen perusajatuksena (Lefebvren 1994, Junkala 
1999,) on, että sosiaalinen tuottaa kaupunkitilaa ja kaupunki tuottaa sosiaalista. 
Rakennukset ja muu rakennettu ympäristö ja yhteiskunnan rakenteet määrittävät 
olemistamme, mutta toisaalta tilassa olemalla, tekemällä ja kokemalla, merkityksiä 
antamalla luomme kaupungin. Ei ole yhtä sosiaalista tilaa, vaan yhdessä sosiaalisessa 
tilassa on useampia kokemuksia ja näkemyksiä, jolloin tilat lomittuvat keskenään. Tilasta 
tulee paikka ihmisten kokemusten kautta. Paikan peruselementtejä ovat fyysiset puitteet, 
paikassa tapahtuva toiminta ja paikalle annetut merkitykset (Relph 1986, 47). 
Haastatteluissa informantit luovat omat tulkinnat ja näkemykset kaupunkipaikan 
variaatioista toiminnan tasolla.  
 
Paikka on sosiaalisen järjestyksen lisäksi myös inhimillisen olemisen materiaalinen 
tilallinen ulottuvuus. Paikka liittyy yksilöön ja koko yhteisöön, yksilö saa aineksia 
yhteisöstä ympäröivän maailman käsittelyyn. Ihminen kokee paikan tietyllä tavalla. 
Yksilön tapa kokea paikka kertoo myös yhteisöstä. Yhteiskunnan muutoksen myötä 
paikasta on tullut kollektiivisen sijaan yksilöllinen (Rajantie 1999, 44). Paikka on 
itsestään kulttuurinen, paikka on arkielämän prosessi ja elämismaailman keskus. Ihmisen 
suhteessa paikkaan ilmenee vapaus, sillä ihminen jokapäiväisessään elämässä aina vapaa 
suhteessaan paikkaan. Paikka syntyy prosessissa, joka henkilökohtainen ja dynaaminen. 
Paikassa ihminen on ennen kaikkia itse, vaikka ei olekaan irrallaan muusta maailmasta, 
vaan ihmisen vapauteen heijastuu paikan fysiososiaalinen olemus (Paasi 1984, 172–174.) 
Tutkimuksen rakenne on seuraavanlainen. Johdannossa käsittelen aineistoa ja 
menetelmiä sekä selvitän MeRa -hankkeen taustaa. Toisessa luvussa käsittelen kaupunkia 
ja lähiötä ja miten sitä on kaupunkietnologiassa ja kulttuuriantropologiassa käsitelty. 
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Kolmas luku painottuu Meri-Toppilan ja Rajakylän lähiöiden rakentumisen ja 
rakentamiseen sekä lähiössä oleviin rajoihin. Neljännessä luvussa pohdin lähiöissä olevaa 
valtasuhteita ja miten ne vaikuttavat paikan ja tilan syntymiseen. Viidennessä luvussa 
otan esille lähiöissä ilmenevän yhteisöllisyyden ja miten siinä osallisuuden tukeminen 
onnistuu. Kuudennessa luvussa on yhteenveto, mitä on moninainen lähiöläisyys. Kaikissa 
luvuissa on tulevaisuutta sivuavaa pohdintaa. 

3.1.1 Taustaa 

Meri-Toppila ja Rajakylä ovat pääosin 1970- ja 1990-luvuilla rakennettuja lähiöitä. 
Alueet valittiin lähiöuudistusalueiksi niissä keskeiseksi koetun korjaavan ja 
ennaltaehkäisevän työn tarpeen vuoksi. Molemmissa lähiöissä on jo aikaisemmin 
toteutettu rakennetun ympäristön, julkisten palvelujen sekä asukastoiminnan 
kehittämishankkeita. Tämä tutkimus liittyy Oulun kaupungin hallinnoimaan MeRa -
projektiin. Oulun kaupunki on mukana valtakunnallisessa Lähiöistä kaupunginosiksi -
hankkeessa. Lähiöohjelma 2008−2011 on kumppanuushanke, jonka tavoitteena on 
lähiöiden kilpailukyvyn lisääminen sekä myönteiseen mielikuvaan perustuvan 
alueidentiteetin vahvistaminen. Ohjelma toteuttaa Vanhasen II hallituksen ohjelman 
linjausta, jonka mukaan: ”Käynnistetään poikkihallinnollinen ohjelma lähiömäisten 
asuinalueiden viihtyvyyden parantamiseksi tavoitteena ehkäistä segregaatiota ja lisätä 
alueiden kilpailukykyä sekä kehittää kiinteistöjen käyttöä ja kuntoa. Erityisesti pyritään 
aktivoimaan paikallista kehittämistyötä.” Ohjelman keskeisenä lähtökohtana on vahvistaa 
lähiöiden liittymistä osaksi toiminnallista kaupunkia sekä vahvistaa niiden myönteistä 
imagoa. (http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=84967&lan=fi) 
 
Oulussa Meri-Toppila-Rajakylä lähiöhankeen tavoitteena on luoda asuinaluetta ja sen 
tulevaisuutta pitkäjänteisesti tarkastelevan asukkaiden ja palvelujen kestävän kehityksen 
toimintamallin. Päämääränä on lähiö, joka on sosiaalisesti ja kulttuurisesti monipuolinen 
sekä ekologisesti ja taloudellisesti kestävä. MeRa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa 
yhteisöllisyyttä, asukkaiden lähiverkostoja sekä asuinalueen vetovoimaisuutta. Tätä 
tavoitetta toteutetaan luomalla konkreettisia edellytyksiä asukkaiden sekä asuinalueen 
yhteisöjen voimaantumiselle. 
 (http://www.ouka.fi/mera/ajankohtaista/voimaantuvaa.html)  
 
Myös vertaistuen vahvistaminen on yhteisen tekemisen kohteena. Meri-Toppila–
Rajakylän -lähiöhankkeen ja korjausneuvonnan laadullisen kehittämisen 
tutkimushankkeen tavoitteet liittyvät yhteisöllisyyden lisäämiseen, asuinalueiden ja 
palveluiden toimivuuteen ja saatavuuteen, ympäristön viihtyisyyden lisäämiseen, 
täydennysrakentamiseen ja kiinteistöjen kuntoon. Hankkeen tavoitteiden saavuttamisen 
edellytyksenä on asukaslähtöisyys ja hallinnon ylisektorinen toiminta. Hankkeessa on 
tehty Meri-Toppilan asukaskysely vuoden 2009 aikana Sivakan ja VVO:n taloissa 
asuville. (Matilainen & Oiva 2010.) Meri-Toppilan ja Rajakylän alueiden 
turvallisuudesta on tehty Oulun yliopiston suunnittelumaantieteen laitoksella 
kyselytutkimus. (Jakola & Hettula 2011.) Molemmissa asukaskyselyissä 
maahanmuuttajien näkemykset jäivät saamatta. Tutkimus liittyy myös Suomen 
Pakolaisapu ry:n Kotilo-hankkeeseen, joka kehittää käytäntöjä ja malleja, jotka 
parantavat maahanmuuttajien ja suomalaisten asumisviihtyvyyttä. Projekti keskittyy 
lähiöalueille pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Pirkanmaalla mutta kouluttaa myös 
muualla maassa. Kotilo kehittää konflikteja ennaltaehkäisevää työtä, sovittelee 
naapureiden välisiä ristiriitoja, kouluttaa asukkaita ja asumisen parissa työskenteleviä 
tahoja sekä tuottaa monikielistä materiaalia asumisesta. Kotiloa rahoittavat Raha-
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automaattiyhdistys sekä Ympäristöministeriön lähiöohjelma. 
(http://www.pakolaisapu.fi/files/1018/Meilla_kotona_net.pdf) Kotilo-hanketta alettaan 
toteuttaa Meri-Toppilassa ja Rajakylässä kouluttamalla vertaisohjaajia. Toinen painopiste 
tulee olemaan yhteisötaiteen keinoin luoda asuinalueen toiminnallisuutta ja turvallisuutta. 
Tutkimushanke on toteutettu yhteistyössä MeRa-projektin ja Kemin kulttuurivoimala 
ry:n kanssa. Työantajana toimi Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry, koska 
yhdistys ylläpitää Toppilassa Asukatupa Alvaria ja on toteuttamassa siellä 
kulttuurisiilohanketta.( http://www.kulttuurivoimala.com) 

3.1.2 Tutkimusongelma 

Omassa tutkimuksessa lähestyn Oulun kaupungin Meri-Toppilan ja Rajakylän lähiöiden 
maahanmuuttajien näkemyksiä ja kokemuksia asuinalueensa sosiaalisesta ja fyysisestä 
ympäristön vuorovaikutuksesta, ja miten he kokevat paikan elettynä tilana. Lähiötä 
tarkastelen siitä näkökulmasta, miten maahanmuuttajien arkielämä sujuu tilassa, joka on 
tuotettu kaupunkisuunnittelun ja -politiikan tuloksena. Tutkimusongelma liittyy siihen, 
miten ihmisen ja hänen ympäristönsä välisestä suhteesta ja käsityksestä puhunnoissa 
toteutuvat. Millaisen tiedon pohjalta puhunnoissa tulkintoja tehdään ja millainen on 
etnologian suhde lähiöön tutkimuskohteena.  Haastattelujen tavoitteena on paneutua 
yhteisöllisyyteen, asukastupatoimintaan, alueelliseen kulttuuritoimintaan ja asuinalueen 
ja ympäristön viihtyvyyden lisäämiseen. Haastattelujen tavoitteena on löytää keinoja 
kotouttamiseen ja osallisuuden sekä vaikuttamisen lisäämiseen. Tavoitteena on 
alueellisia työn uusia muotoja ja palveluja. Kenttätyön tavoitteena on selvittää ihmisten 
tulkinnat paikoista ja heidän mielikivat ja käsitykset, joita he ovat kaupunginosasta 
muodostaneet. Pohdittavana on, miten uudella alueella kollektiivinen alueidentiteetti on 
muodostunut tai onko sitä ollenkaan. 

3.1.3 Aineistot ja menetelmät 

 
Primaarinen tutkimusaineistoni muodostuu 43 henkilön haastatteluista sekä 
osallistumisesta lähiöiden eri tapahtumiin. Aineistonkeruu menetelmäksi valitsin 
puolistrukturoidun teemahaastattelun. Haastatteluissa tuli esille seuraavanlaisia 
kokonaisuuksia: lähiöt elämän ympäristössä, rakennusten ja elinympäristön 
kehittäminen, ympäristön ja asumisen toimivuus, lähiöt ja yhteisöllisyys ja osallisuus, 
kohtaamismahdollisuudet ja asukastoiminta. Etnoloinen kenttätyö ja kenttätyömenetelmä 
eivät ole tiukasti standardoitu, vaan kenttätyöntekijä joutuu täydentämään, kehittämään, 
yhdistelemään, soveltamaan ja luomaan omia tutkimusmenetelmiä niin tutkimusaiheen 
kuin tutkimuskohteen vaatimusten mukaan. Etnografiselle kenttätyölle on ominaista 
interaktiivinen, vuorovaikutteinen tutkimusote, joka korostaa tutkijan osuutta 
tutkimusaineiston valinnassa, keruussa ja tulkinnassa. Subjektiivisuus korostuu 
kenttätyötilanteessa, jossa kaksi ihmistä on vuorovaikutustilanteessa. Tällöin 
tutkimusaineisto syntyy vuorovaikutuksen myötä. Reflektiivinen tutkimusmetodissa 
tutkijan ja tutkittavan välinen vuorovaikutus vaikuttaa aina syntyvään 
tutkimusaineistoon. Haastateltavilla maahanmuuttajilla oli aluksi epäilyjä tutkimusta 
kohtaan. Taustalla saattoivat vaikuttaa olettamukset, että tietoja käytetään joissakin 
viranomaistehtävissä tai tiedot annetaan viranomaisten käyttöön. Haastateltavat vetosivat 
siihen, että he eivät osaa hyvin suomea ja ettei heillä ole mitään kerrottavaa. Luultavasti 
maahanmuuttajat eivät ole tottuneet kotimaassaan haastatteluihin, ja pelätään 
viranomaisten mielivaltaa. Haastateltavat eivät ole tottuneet demokraattiseen käytäntöön, 
jossa ihmisten mielipiteillä on vaikutusta. Oli muutamia tapauksia, ettei haastateltava 
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antanut nauhoittaa haastattelua. Haastatteluissa painotin luottamuksellisuutta ja 
vapaaehtoisuutta osallistua tutkimukseen. Kenttätyön tärkein tutkimuseettinen ohje on, 
että henkilöt antavat suostumuksensa osallistumiseen ja tietävät, mihin ovat ryhtymässä. 
Tutkittavien on tiedettävä, mitä tutkitaan ja kuka tutkimusta tekee. Tällöin he voivat 
arvioida sekä tutkimuksen tekijän että omia motiiveja (Juvonen 2002,68). Jo 
haastatteluun pyytämisen yhteydessä kerroin, mitä olen tutkimassa ja kenelle 
organisaatiolle ja mihin käyttötarkoitukseen. Kun luottamus oli saavutettu, niin asioista 
uskallettiin kertoa myös arkoja asioita. 
 
Haastatteluissa tuli esille myös toinen kenttätyön ohje eli itsemääräämisoikeus, jolloin 
haastateltava määräsi tai päätti, mitä itsestään ja ajatuksistaan halusi kertoa. Se tuli esille 
muun muassa vaikenemisena tai vastauksen keskeyttämisenä. Jokaisella haastateltavalla 
oli itsemääräämisoikeuden perusteella mahdollisuus poistua haastattelutilanteesta, mutta 
sellaista ei tapahtunut. Muutamat antoivat tulla kotia haastattelemaan, mutta pääosin 
haastattelut tapahtuivat asukastuvilla. Haastattelu kesti yhden informantin osalta n. yhden 
tunnin riippuen haastateltavan kerronnan kyvystä ja sanottavan laajuudesta. Haastattelut 
olivat kertaluonteisia, muta aineiston hankinnan kannalta olivat tärkeitä myös 
epäviralliset keskustelut asukastupien tilaisuuksissa, joihin on osallistunut 
maanuhamuuttajia ja suomalaisia. Kävin haastattelemassa kaksi kertaa samaa ryhmää 
Pohjois-Suomen koulutuskeskuksessa suomen kielen kurssilla aikuisia opiskelijoita. 
Heidän haastattelu tapahtui ryhmässä, jossa toinen auttoi toista, mikäli suomen kielen 
sanoja ei löytynyt. Rajakylän koulussa haastattelin ryhmänä nuoria, jotka ovat asuneet 
Oulussa muutamasta kuukaudesta parin vuoteen. Heillä suomen kielen taito oli hyvä, 
joten asioista keskusteleminen oli helppoa. Meri-Toppilan koulun puitteissa lähetettiin 
maahanmuuttajalasten vanhempi lupapyyntö, että saadaan haastella heidän lapsiaan 
koulun tiloissa. Kukaan ei lähettänyt koululle haastattelusuostumusta. Haastatteluissa en 
ole käyttänyt tulkkia, koska se olisi voinut lisätä haastateltavien epäluuloa.  
 
Perheessä lapset auttoivat vanhempia suomen kielessä, mikäli he eivät ymmärtäneet 
kysymystä. Kotona tapahtuvassa haastatteluun osallistui myös nuoria, jotka kertoivat 
omista kokemuksistaan yhdessä isänsä kanssa. Haastattelutilanteeseen ei kuitenkaan 
osallistunut perheen äiti, joka kuunteli sivusta miesten kertomuksia. Oli myös 
toisenlainen tilanne, jossa nainen kertoi keittiössä vuolaasti kokemuksistaan, mutta mies 
jäi istumaan olohuoneeseen eikä tullut mukaan keskusteluun. Haastateltavat ovat 
pakolaisia, maahanmuuttajia ja avioliiton kautta tulleita, mutta kaikille on yhteistä, että 
he ovat jättäneet taakseen kotimaansa, sukunsa, ystävänsä, työnsä ja asemansa 
yhteiskunnassa ja tulleet uuteen maahan. Haastateltavat olivat työssä, kotiäiteinä, 
työharjoittelussa, opiskelemassa, eläkkeellä ja työttömänä. Osa odotti perheen 
yhdistämispäätöstä, osa odotti turvapaikkapäätöstä, osa oli saanut Suomen 
kansalaisuuden ja osa oli hakemassa sitä. Oulussa asumisaika vaihteli muutamista 
kuukausista useisiin vuosiin, pisimmät asumisajat vaihtelivat 10 – 20 vuoteen. 
Informantit asuvat pääosin Meri-Toppilassa ja Rajakylässä tai he ovat voineet asua myös 
molemmilla alueilla. Maahanmuuttajien lisäksi haastattelin Oulussa asuvia romaneita 
joko yksinään tai ryhmässä heidän toimitilassaan Tuirassa. Olen osallistunut heidän 
järjestämiin tilaisuuksiin, kuten toiminut karaoketuomarina. Haastateltavat tavoitin Meri-
Toppilan ja Rajakylän asukastuvilta, Setlementin Ystävyystalolta, Villa Victorista ja 
erilaisten verkostojen kautta. Haastattelin myös kiinteistöyhtiöiden isännöitsijöitä ja 
asukastupien työntekijöitä ja aluevastaavia, nuorisotalojen työntekijöitä. Haastattelujen 
lisäksi olen perehtynyt kenttään kävelemällä alueen katuja ja ympäristöä ristiin ja rastiin, 
kuvannut tarkkailemalla alueen tilanteita, tapahtumia ja kohteita. Olen asunut 
Rajakylässä vuoden verran Tervakukkakujalla PSOAS:sen asunnossa, joten on 
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omakohtaista kokemusta Rajakylän lähiön elämästä. Näin jälkikäteen ajatellen asumien 
alueella on ollut osallistuvaa havainnointia, jossa tutkijana olen osallistunut itse 
tutkittavan arkielämään eli olen ollut mukana tuottamassa ja kokemassa tutkimuskohteen 
arkielämää. Maahanmuuttajien kanssa tehtävä kenttätyötä voidaan kuvat siten, että se 
antropologiaa kaupungista. Tutkimus ei ole synteesi kaupungista, vaan nimenomaan 
asukkaiden kaupunki ja sitä on käsitelty kaupunkikokemusten pohjalta. Näidenkin 
haastattelujen perustella voin sanoa, että kaupunkia ei voi selvittää tai esittää kattavasti, 
koska kaupunki pakenee kaikkia määrittely-yrityksiä. Haastateltavien antama tieto on 
fragmentaarista kaupunkitilasta ja ajasta. Tutkimusta varten olisi ollut hyvä saada 
maahanmuuttajia koskevia tilastoja Meri-Toppilan ja Rajakylän alueelta. Oulun kaupunki 
ei ole nähnyt tarpeelliseksi kehittää maahanmuuttajia koskevaa tietopaikkajärjestelmää. 
 
Haastateltavissa maahanmuuttajissa uutuuden viehätys tai shokki oli jo alkanut kadota, 
jos on ollut pitemmän aikaan Suomessa. Muutamissa haastatteluissa tuli esille se, että 
oltiin jossain määrin kritiikittömiä suomalaista yhteiskuntaa kohtaan. Pitempään täällä 
olleet ovat valmiimpia esittämään myös kritiikkiä ja tuomaan esille asuinalueen 
epäkohtia. Esille tuotiin omakulttuurin ja suomalaisen yhteiskunnan eroja ja 
yhtäläisyyksiä. 
 
Kenttätyöni kannalta merkittävin kaupunkitilan tutkimus on Tiina-Riitta Lapin (2007) 
väistötutkimus Neuvottelu tilan tulkinnoista: etnologinen tutkimus sosiaalisen ja 
materiaalisen ympäristön vuorovaikutuksesta jyväskyläläisessä kaupunkipuhunnoissa. 
Väitöksessä tutkija tarkastelee, miten ihmisten ympäristön kohtaamisissa ja 
vuorovaikutuksessa muotoutunutta tilallisuutta tuotetaan puhunnoissa, kuinka sitä 
pidetään yllä, muutetaan ja muistetaan. Lappi on väitöstyössään tutkinut Jyväskylän 
kaupungin etnologiaa sosiaalisen ja materiaalisen ympäristön vuorovaikutuksena. Hän on 
selvittänyt asukasnäkökulmien suhdetta suunnittelijoiden näkemyksiin ja visioihin 
tulevan alueen luonteesta ja käytöstä mielikuvien ja ympäristösuhteiden käsitteiden 
avulla. Ihmiset ovat vuorovaikutuksessa sosiaalisen ja fyysisen ympäristön kanssa. Lappi 
on tutkinut kaupunkia sosiaalisen ja materiaalisen ympäristön vuorovaikutussuhteena, 
jota hän kutsuu tilallisuudeksi. Tarkemmin kaupunkilaisten arkielämän suhteutumista 
niihin kaupungin paikkoihin ja tiloihin, joita kaupunginsuunnittelun ja – politiikan avulla 
määritellään, tuotetaan ja muutetaan. Kaupunkia lähestytän yhtä aikaa rakennettuna ja 
materiaalisena että sosiaalisen ja elettynä tilana. Toinen työni kannalta merkittävä teos on 
Kirsi Saarikankaan (2006) Eletyt tilat ja sukupuoli, asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia 
kohtaamisia. Teoksessa tutkija käsittelee rakennettua ympäristöä, joka jäsentää ihmisten 
arkea ja toimintaa ja märittää ajatuksia siitä, keitä ja missä he ovat. Visuaalisten piirtein 
kokemisen lisäksi ympäristöä määrittävät ihmisten toiminta ja sosiaaliset suhteet, 
aistimukset, äänet, kosketukset, maut ja tuntemukset. 
 
Narratiivisuus 
Lähiötutkimukseni on narratiivisuutta, jossa tarinan, kertomuksen tai narraation käsitettä 
käytetään ymmärtämisvälineenä. Haastatteluaineiston lähtökohta on, että haasteltavat 
puhuvat heille tärkeistä asioista. Haastatteluaineistoa analysoin teemakokonaisuuksien 
sisältöjen pohjalta. Narratiivien totuus on suhteellista, paikallista ja ne rakennetaan 
sosiaalisessa prosessissa. Kaupunkitilan rakentamisessa narratiivit ovat yksityisiä ja 
julkisia puhuntoja, joiden tehtävänä on tuoda lähemmäksi sekä arkielämässä elävien että 
suunnittelijoiden tapoja tuottaa ja käyttää erilaisia tulkintoja ja näkemyksiä kaupungista 
ja kaupunkiympäristöstä. Ihmiset antavat merkityksiä maailmalle tuottamalla siitä 
kertomuksia, joihin on sisällytettyä tietoa, kokemuksia ja tunteita. Ne välittyvät toiselle 
ihmiselle kertomuksen kautta. Narratiiviset representaatiot ovat esittämistä 
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jokapäiväisestä elämästä, joten ne edellyttävät tulkintaa. Kertojien mielikuvitukset 
määrittävät sen, mitä yksilöllisiin kertomuksiin sisällytetään ja mitä jätetään kertomatta. 
Yksityinen puhunta on yhden kaupunkilaisen näkemys kaupunkitodellisuudesta, johon 
voi liittyä myös kollektiivisia käsityksiä tai yhtymäkohtia muihin yksityisiin puhuntoihin. 
Yhteistä näille puhunnoille on ajan, paikan ja kertojan erityisyys, koska siinä on läsnä 
kertojan omakohtainen ja yksilöllinen kokemus kaupungista. Kertoessaan ihmiset 
rakentavat menneitä tapahtumia ja samalla vahvistavat omaa identiteettiään. Kertomalla 
ja kuuntelemalla ihmiset sijoittavat itsensä ja oman elämänsä sosiaaliseen ja fyysiseen 
kaupunkiympäristöön. Yksityiset puhunnat, joissa on yhden kaupunkilaisen näkemys 
kaupunkitodellisuudesta, pohjautuvat ennen kaikkea kokemukselliseen tietoon ja 
arkitietoon. (Lappi 2007, 17–19, Lehtonen 1996, 16.) 
(http://www.valt.helsinki.fi/staff/rotkirch/narratiivisuus.html) 
 
Patsy Healey (2002) on hahmottanut kaupungin kollektiivista voimavaraa, joka perustuisi 
hänen mukaansa moninaisuuteen ja monimutkaisuuden huomioimiseen sekä mahdollisiin 
ristiriitoihin kaupungissa elävien, niin yksittäisten ihmisten, yritysten kuin muidenkin 
toimijoiden välisissä suhteissa. Yksityisille kaupunkikertomuksille on ominaista ajan, 
paikan ja kertojan erityisyys, kertojan omakohtainen ja samalla yksilöllinen kokemus 
kaupungista. Jonkinlainen ajallinen kehikko on kaikille kertomuksille tyypillinen, mutta 
ajallisuus ei välttämättä esitetä kronologisena jatkumona. Kehikko voi rakentua kertojan 
henkilökohtaisen ja hänen perheensä elämänkulun kautta. Toisena kehikkona voi olla 
liikkuminen eri paikkojen välillä. 
 
Etnologisessa tutkimuksessa syrjään on jäänyt kaupunkiympäristö ja sen paikkojen 
kokemisen ja merkityksen tutkimus (Virtanen 1994, 22–23). Etnologisessa 
kaupunkitutkimuksessa painopiste on siirtymässä paikan ja tilallisuuden 
problematiikkaan (esim. Korkiakangas 2004). Kaupunkiympäristö tai sen paikat ja tilat 
ovat tutkimuksissa nähty pelkästään sosiaalisen toiminnan kenttinä tai maantieteellisesti 
rajattuja alueina, sen sijaan tiloihin ja paikkoihin sisältyy monikerroksisia ja -ulotteisia 
merkityksiä. Jokaisella on mielikuvia siitä, mikä ja millaisia kaupunki ja sen lähiö ovat. 
Nämä mielikuvat rakentuvat tilallisesti ja ajallisesti erilaista osista, jotka saavat 
perusvoiman omakohtaisista kokemuksista että eri lähteistä saatujen tietojen pohjalta. 
Kaupunki on suhteellisen selkeästi alueellisesti tai sosiaalisesti rajattu kohde tai alue. 
Todellisuudessa kaupunki on moninainen ja erityinen. Kaupungin rajaaminen hallituksi 
kokonaisuudeksi on mahdotonta. Kaupunki on entistä enemmän kompleksinen ja se 
mahdollistaa moninaiset urbaanit elämäntavat ja niiden erilaistumisen. Tämä 
tavoittamattomuus tekee hankalaksi sen, miten etnologisesti kaupunkia ja sen lähiöitä 
tulee lähestyä (Lappi 2007, 17–19.) 

3.1.4 Tutkimuskäsitteitä 

Tutkimuksessa keskeinen käsite on arkielämä, josta ihmisellä on hallussaan tietoa siitä 
maailmasta, jossa elämme. Arki muodostaa todellisuuden, jossa päivittäin elämme. 
Arkielämän kautta voidaan lähestyä lähiöiden elämäntapaa kulttuurisesta näkökulmasta. 
Arkielämä viittaa kulttuurin ymmärtämiseen tavallisuutena; jotain sellaisena, jota me 
kaikki teemme ja johon otamme osaa.  Huomio kiinnittyy jokapäiväisiin prosesseihin, 
joiden avulla luomme merkityksiä ja järjestämme maailmaa (Sääskilahti 1999, 15–29). 
Saksalainen sosiologi Norbert Elias (1978) määrittelee arjen vastakäsitteiden avulla. Arki 
on sitä mikä ei ole juhlaa, epätavanomaista tai suurta, jolla ei ole merkitystä 
historiankirjoitukselle. Edmund Dahlströmin (1985) analyysi on, että arki on tavallisten 
ihmisten ulottuvilla ja saavutettavissa oleva välitön maailma. Sen vastakohtana on ei-

http://www.valt.helsinki.fi/staff/rotkirch/narratiivisuus.html�
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arki, jonka muodostavat poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset instituutiot. Dahlström 
asettaa vastakkain arjen, tavallisten ihmisten maailman ja yhteiskunnan rakenteet. 
Salmen mukaan arkielämä kattaa ihmisten toiminnan kokonaisuuden. Arkielämällä on 
toistava ja syklinen luonne, joka liittyy inhimillisen elämän olemassaolon ehtoihin. 
Arkielämän toiminnallinen ydin on siinä, että ihminen pystyy arkea uusintamaan. Siihen 
vaikuttaa myös yhteiskunnalliset rakenteet ja instituutiot. Arki ei lopu koskaan, vaikka 
tapahtuu jotain epätavallista ja odottamatonta. Ensin muutoksilta näyttävistä asioista 
tulee pian jokapäiväistä, koska muutosten uutuus kuluu nopeasti pois (Salmi 1991, 239–
242). 
 
Lappi (2007) on käyttänyt arkielämän määrittelyssä kaupunkitutkijoiden Ash Aminin ja 
Nigel Thriftin (2002, 47) ajatuksia. Kaupunkitutkijoiden mukaan arkielämä voidaan 
määritellä siten, että sitä on kaikki se, mikä jää kaupungin erilaisten vakiintuneiden 
järjestysten ja toimintojen ulkopuolelle. Arkielämä täyttää erikoistuneiden järjestysten ja 
järjestelmien väliset aukot, jotka muodostuvat erilaisten suhteiden kokonaisuuksista.  
Arkielämä on kaikkien toimintojen ja niihin sisältyvien ristiriitaisuuksien ja 
erilaisuuksien kohtaamispaikka. Näissä suhteissa inhimillinen elämä saa muotonsa 
(Lappi 2007, 13). Yksityisissä puhunnoissa arkielämän tiedossa on sellaisia tulkintoja, 
jotka jäävät havaitsematta julkisissa puhunnoissa. Järkevää olisi nostaa arkielämän 
puhunnat rinnakkain ja vuorovaikutukseen suunnittelun puhunnoissa. Vaikka arkielämän 
tieto on itsestäänselvyys, sen tavoittaminen on usein vaikeaa. Lappi (2007, 13) 
Tekemissäni maahanmuuttajahaastatteluissa tuli esille, että on hyvä vieraannuttaa itsensä 
oman kulttuurin arkipäivän itsestäänselvyyksistä. Kentällä oppii, että arkipäivän 
tavoittamiseen tarvitaan asenteiden muuttamista. 
 
Antropologiassa kulttuuri-identiteetillä tarkoitetaan kulttuuriryhmään kohdistuvaa 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisiin arvoihin, yhteisen historiaan, kieleen ja 
perinteeseen perustuvaa käyttäytymistä. Etnisellä identiteetillä tarkoitetaan etnistä 
tietoisuutta, samastumista tiettyyn etniseen ryhmään. Etnisyyden käsite sosiologiassa on 
laaja ja kattaa molemmat identiteetit. Muun muassa antropologisessa tutkimuksessa on 
luovuttu ajatuksesta, että etniset ryhmät olisivat suljettuja yksiköitä, joissa tiettyä 
ihmisryhmää vastaa tietty kulttuuri. Tästä huolimatta vähemmistöt esitetään usein 
ryhmiksi, joiden autenttista kulttuuria uhkaavat enemmistöyhteiskunnan taholta erilaiset 
paineet, jota vastaan pitää suojautua. 
 
Urbaani mielletään kaupungin, kaupunkimaisuuden, kaupunkilaisuuden erityiseksi 
ominaisuudeksi. Kaupunkeja on kuitenkin mahdotonta yleistää tai saattaa 
yhteismittaiseen tarkastelun kohteeksi.  Urbaani ilmentää ajallista ja tilallista erityisyyttä.  
Urbaani heijastaa kulloisenkin yhteiskunnallisen tilanteen ja sen tuottamien tilallisten 
järjestyksen suhdetta, joiden yhtymäkohtiin voidaan ajatella arkielämän sijoittuvan.  
Urbaani ilmentää ajallista ja tilallista erityisyyttä. Tällöin määrittävinä tekijöinä ovat 
kaupungin erityiset merkitykset, kaupunkikulttuurin rakentumisien, tulkinnan ja 
jatkuvuuden prosessit, jotka erottavat kaupungit toisistaan (Franzen1992, 36–42). 
 
Kaupunkikulttuuria voidaan tarkastella myös dikotomioiden kautta. Vastakkain ovat 
olleet muun muassa ruraari-urbaani, suurkaupunki-pienyhteisö, kaupunki-maaseutu. 
Dikotomioilla on ymmärretty toistensa poissulkeminen. Kaupunki ja lähiö ovat täysin 
erilaisia suurkaupungeista poikkeavia, joten niiden vertaaminen ei ole mahdollista. Lappi 
(2007, 16–17) tuo esille Åke Daunin (1974, 237) näkemyksen, jonka mukaan 
suurkaupunkikulttuurin piirteitä ja ilmentymiä on myös pienemmissä kaupungeissa, 
joissa intensiteetti tietysti vaihtelee. Nykyisissä kaupunkikulttuuritutkimuksissa 
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maaseudun ja kaupungin vastakkainasettelulle painottuu uudet käsitteet ja näkökulmat, 
joiden avulla on paremmin mahdollista ymmärtää, mitä nykyajan kaupungeissa tapahtuu. 
Uudet kaupunkikulttuurin näkökulmat painottuvat siihen, miten urbaania määritellään 
aina suhteessa johonkin – muutokseen, ei-urbaaniin, luontoon, perifeeriseen, käsitykseen 
yhteisöllisyydestä, kaupungin materiaalisiin muotoihin ja tilallisiin järjestyksiin. Uusi 
Oulu suunnitelmissa tuodaan esille, että kaupunkia tulee kehittää materiaalisesti ja 
toiminnallisesti entistä urbaanimmaksi ympäristöksi. Käytännössä jää nähtäväksi, mitä 
tarkoittaa uusioululainen suurkaupunkikulttuuri. 
 
Mäenpään (2005) mukaan kaupunkisuunnittelussa on kysymys ennen kaikkea tavoista 
määritellä kaupunki ja suunnittelun rooli siinä.  Hän korostaa suunnittelun diskursiivista 
tasoa, joka viittaa yleisluontoisesti kaupungin käsittämiseen tapoihin ja sitä kautta 
määrittyviin kaupungin hallitsemisen ja kehittämisen keinoihin, menetelmiin ja 
tavoitteisiin. Kaupunkisuunnittelussa Lappi antaisi enemmän tilaa narratiivisuudelle, 
koska se antaa tietoa ja visioita tilasta ja paikasta. Kaupunkirakenteen toiminnallisuuden 
rinnalle on asetettu muita tavoitteita. Kaupunkia suunnitellaan nykyisin myös 
talouselämän tarpeisiin, kaupungin imagon ja kilpailukyvyn parantamiseen, 
ekologisuutta tai jotakin suurta tapahtumaa painottaen. Kaupunkisuunnittelu muokkaa ja 
kehittää fyysistä ympäristöä mahdollisimman tavoitteellisesti haluttuun suuntaan. 
Kaupunkipolitiikan avulla luodaan ja määritellään kehityksen yleisiä linjoja, jotka tulevat 
näkyviksi ja konkretisoituvat asukkaille kaupunkisuunnittelun kautta. 
Kaupunkisuunnittelu kiinnittyy yhteiskunnan taloudelliseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja 
poliittiseen kehitykseen ja siinä toimivat sekä julkinen että yksityinen sektori samoin 
kuin asukkaat ja muut toimijat. (Lappi 2007, 20) 
 
Lappi tuo esille Barbara Johnstonen (1990) tutkimuksia. Hän on tutkinut sekä julkisia 
kirjoitettuja narratiiveja että yksityisiä suullisia narratiiveja ihmisten arkipäiväisessä 
puheessa. Hän asettaa erilaiset kaupungin ja kaupunkilaisten kertomukset yhteen 
osoittaakseen kuinka yksityiset kerronnat osaltaan muokkaavat julkisia kertomusia ja 
päinvastoin (Lappi 2007, 21). Jeffery Bridger (1997) painottaa narratiivien kollektiivista 
merkitystä yhteisöjen jatkuvuudessa ja muutoksessa. Paikkaa ja tilaan liittyvät 
kertomukset toimivat välittäjinä mennen, nykyisen ja tulevan välillä. Robert A. 
Beauregardin (1993) ajatuksena on, että kaupungit ovat narratiivisia objekteja eli 
representaation kohteita, joten ne eivät ole toimijoita, subjekteja, jotka voisivat 
kielellisesti representoida keskenään. 

3.1.4.1. Tila, paikka, tieto 

Lapin (2007, 13) mukaan kaupunkisuunnittelun tehtävänä on tuottaa tilaa, jota asukkaat 
voivat käyttää ja muokata arkielämässään. Suunnittelussa lähtökohtana on ollut fyysinen 
ympäristö ja sen ulottuminen ajallisesti tulevaisuuteen. Suunnittelun määritelmistä 
huolimatta (ideologinen, visio tai uskomusten summa) kaupunkisuunnittelu on 
kamppailua ja kaupankäyntiä, neuvotteluja ja sovitteluja erilaisten intressiryhmien kanssa 
tilan käytöstä. Saarikankaan käsityksen mukaan tila ei ole geometrisiä tai abstrakteja ja 
merkitykseltään tyhjiä kolmiulotteinen tila, joka muodostaa kehykset ihmisen 
toiminnalle. Hän korostaa moniulotteista ja – merkityksellistä sosiaalista tai elettyä tilaa. 
Tilan merkityksen muodostavat tilassa asuvat ja toimivat ihmiset, heidän keskinäisensä 
suhteensa, aistimukset, havainnot aikaan ja paikkaan kiinnittyneenä. Tilan muuttuvat 
elementit ovat merkittäviä tilan fyysisen ja visuaalisten seikkojen lisäksi. Saarikankaan 
eletyn tilan lähestymistapa painottaa tilan moniulotteisuutta, muuntuvuutta ja käytössä 
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merkityksiä saavana tilana. Tila syntyy käyttäjien ja kulttuurihistoriallisten tilanteiden 
vuorovaikutuksessa ja tilan merkitys muotoutuu tässä prosessissa (Saarikangas 2002, 11). 
Maantieteilijä Edvard Relphin mukaan maailma, jossa elämme, on jaoteltu paikkoihin. 
Emme ole kovin tietoisia paikkojen rakenteesta tai siitä, miten ne koetaan. Mikäli paikat 
ovat identiteetin ja turvallisuuden perusta ihmisille tai ihmisryhmille, on tärkeää, että 
tiedämme myös paikkojen kokemisesta, luomisesta ja niiden merkityksen 
ylläpitämisestä. Paikan luonteen tietäminen voi edistää olemassa olevien paikkojen 
säilymistä ja niihin vaikuttamista, sekä uusien paikkojen luomista. Lappi viittaa 
maantieteilijä Edvard Relph (1986, 44, 56) paikan problematiikan määrittelyyn. Paikkaan 
liittyvä mielikuva on kokemusten, asenteiden, muistojen ja välittömien aistimusten 
tuottama mentaalinen kuva. Paikan määrittelyssä mielikuvat ovat tulkintoja oletetusta 
tilasta tai olevasta ihmisiä ympäröivästä todellisuudesta. Paikkojen mielikuvat voivat 
ulkopuolisten mielestä olla kapea-alaisia tai yksipuolisia, mutta tietyn mielikuvan 
omaavalle ihmiselle tai ryhmälle mielikuvat ovat kokonaisuuksia, joista paikan 
todellisuus muodostuu. Relphin mukaan vertikaalinen mielikuva vahvistuu kokemuksen 
intensiteetistä ja syvyydestä. Horisontaalisen mielikuvan ulottuvuus pohjautuu 
tilallisuuden kollektiivisuuden kokemisen. Siikalan mukaan mielikuvat ovat yksityisiä, 
mutta samalla ainakin osittain tietyille ryhmille ja kulttuureille kuuluvia. mielikuva on 
konkreettinen kuva todeksi uskotusta asiasta ja visuaalisuudessaan se on lähellä 
havaintoa. mielikuvan luominen ja pitäminen mielessä on tietoista toimintaa. kulttuurin 
jäsenyys tuo lisäksi mukanaan tiedottamatta, automaattisesti mieleen nousevia ja 
yhteisesti jaettuja kuvia (Siikala 1993, 43–44). 
 
Tila ei ole pelkästään kolmiulotteinen rajattu tila, sillä tilassa tapahtuu myös ihmisen 
yhteisöllisen oleminen. Ihminen ei pysty olemaan erillään tilasta vaan paikannettavissa 
aina jossakin paikasta. Fyysinen tilan abstrahointi muodostuu erityisistä ominaisuuksista. 
Tällöin paikka sisältää merkityksiä, jotka ovat jokaisen ihmisen kohdalla erilaisia 
(Rajantie 1999, 11). Lappi ymmärtää paikan käsitteen tilan käsitettä konkreettisempana. 
Paikoista muodostuvat mielikuvat ovat henkilökohtaisia, joten objektiivinen kuvaus 
paikasta on mahdoton (Lappi 2007, 39–40). Paasin mukaan paikat ovat olemassa olevan 
tilan peruselementtejä, jotka sijaitsevat aina jossakin suuremmassa kontekstissa, josta 
irrottaminen tekee niistä mahdottomia ymmärtää (Paasi 1984, 30). Lapin(2007, 40) 
mukaan De Certeau (1984) määrittelee paikat siten, että ne eivät ole koskaan samassa 
sijainnissa, vaan ne ovat aina ikään kuin vierekkäin, erotettuna toisistaan. Ne ovat 
pysyviä siinä missä tila on hetkellinen, toiminnan ja tekijöiden synnyttämä.  
 
Kaupunkilaisten tilallisuuteen liittyvä tieto aktualisoituu usein niissä tilanteissa, kun 
omaa asuinympäristöä ollaan muuttamassa tai kehittämässä. Arkipäiväisessä tuttuudessa 
tai totunnaisuudessa paikka ei nouse millään erityisellä tavalla esiin, vaan jää ikään kuin 
piiloon. Näkyväksi paikan voi tehdä jokin ennalta arvaamaton tapahtuma, esim. puut 
kaadetaan pihalta. Ajan kuluessa ihmiset tottuvat muutokseen, jolloin kyse on 
muotoutuvasta paikasta. Paikka on kuitenkin muuttunut ja olemassa enää muistoissa, 
muistuvana paikkana. edellisten lisäksi paikalla on odotettavuuden ominaisuuksia 
(Karjalainen2006, 84). 
 
Yksilöt seuraavat tilaa ja paikkoja itsestä käsin, jolloin katseen suunta on erilainen kuin 
suunnittelun vakiintunut näkökulma, joka suuntautuu kaupungin keskustasta ulos- tai 
poispäin. Asukkaiden kaupunki on elämisen ja asumisen ympäristö ja sellaisena täynnä 
paikkoja, joita on vaikea sovittaa yhteen kaavoituksen kanssa. (Staffans, 2004, 21.) 
Jokapäiväisen elämän paikkoja ei koeta irrallisina, selkeästi määriteltyinä entiteetteinä, 
jotka olisivat selitettävissä ainoastaan niiden sijainnin tai ulkonäön perusteella (Ralph 
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1976, 29). Tilojen ja paikkojen merkitys on sidoksissa näin asiantuntijoiden ja 
kaupunkilaisten toisistaan poikkeaviin asetelmiin suhteessa kaupunkiin ja sen 
muutokseen (Lappi 2007, 25). 
 
Lapin mukaan arkitieto voidaan rinnastaa käytännölliseen tietoon tai tietämykseen. Se on 
käytännöllistä tietoa, jossa on konteksti- ja tilannesidonnaisuutta maantieteellisesti ja 
historiallisesti. Sen sijaan julkinen eli kaupunkisuunnittelun ja -politiikan puhunta 
painottuu niihin kulttuurisiin käsityksiin, joilla suunnittelussa todellisuutta 
representoidaan. Kaupunkisuunnittelun puhunnat liittyvät tarinoihin ja kertomuksiin, 
joita suunnittelijat, virkamiehet, media, institutionaaliset kertojat, kollektiivisesti 
julkisuudessa rakentavat ja kehittävät symboloimaan kaupunkia tai sen lähiötä. Myös 
arkistoissa olevat asiakirjat antavat tulkinnan ulkopuoliselle kävijälle 
kaupunkisuunnittelusta. Suunnittelussa ajallisuudella perustellaan muutosten 
välttämättömyydellä. Lapin mukaan pääosin julkinen puhunta tapahtuu asiantuntijatiedon 
avulla. Asiantuntijatietoa arvostetaan, koska se on luonteeltaan empiiristä ja rationaalista, 
homogeenista ja objektivoitua. Tällainen tieto on yleensä ajallisesti ja tilallisesti 
etäännytetty niistä tapahtumista, joita se selittää. Asiantuntijatieto välittyy asukkaille 
instituutioiden ja teknologian välityksellä (Lappi 2007, 20–21). 
 
Asukkaat ja suunnittelijat osallistuvat tilojen käytäntöjen luomiseen ja ylläpitämiseen 
omien rutiiniensa ja konkreettisten toimintojensa kautta. Kaupunkisuunnittelun ja 
hallinnon asiantuntijoiden näkemykset perustuvat esitetyn tilan käyttämiin konventioihin 
ja esitystapoihin. Suunnittelijoiden käytännöt pohjautuvat sekä vakiintuneeseen 
puhetapaan että tietämykseen.  Asukkaiden arkitieto pohjautuu pitkälti elettyyn elämään. 
Arkitiedon sovittamisessa on ongelmallista sitoa yhteen rationaalinen ajattelu ja sen 
hallitsemat tekniikat. Arkielämän ottaminen mukaan osaksi suunnittelua vaikeuttaa se, 
että asukkaan ja suunnittelijan näkökulmat ovat erilaisen toimintaan ja ympäristöön 
sitoutumisen kautta. Vaikea on ollut löytää toistaiseksi toimivia tapoja, joilla avulla 
voidaan jaetun todellisuuden tai vuorovaikutuksen edellytyksiä ottaa huomioon 
suunnitteluprosessissa. Syynä voi, olla että kaupunkitilan suunnittelun taakse kytkeytyy 
monenlaisia intressejä. Suunnittelun kaupunki nähdään viralliseksi tulkinnaksi ja 
näkemykseksi kaupunkitilasta. Tällöin vaihtoehtoisten suunnitelmien status voi olla 
heikompi. Asukkaan asiantuntemus tai tietämys käsiteltävästä suunnitelmasta ei ole 
oleellista, koska maalikkous ja asiantuntijuus ymmärretään ennen kaikkea 
rakenteelliseksi ja sosiaaliseksi. Niillä ei välttämättä ole tekemistä tiedon määrän tai 
kokemuksen kanssa (Lappi 2007, 25–26). Staffans toteaa, että eron tekeminen asukkaan 
ja päätöksentekojärjestelmän välillä on tärkeää nimenomaan suunnittelu- ja 
päätöksentekojärjestelmän näkökulmasta. Hänen mukaan erottelua ei määritä kuitenkaan 
koulutus tai osaaminen, vaan järjestelmän kummallekin osapuolelle annettu rooli ja 
siihen liittyvä asema suunnittelussa ja valmistelussa. (Staffans 2004, 103.)  
 
Massan ja Ahosen (2006) mukaan maallikko- ja asiantuntijatiedon yhdistämisellä on 
merkitystä ja arvokasta paitsi poliittisessa mielessä myös tiedon edistämisen kannalta. 
Arkielämän näkökulma samoin kuin kysymys asiantuntijuuden väliset suhteet nousevat 
esille ympäristötieteellisten ja poliittisten kysymyksenasettelujen ja intressien kautta. 
Kaupunkitutkimuksessa ihmisen ja ympäristön suhdetta tarkastellaan edelleen pitkälti 
rakenteellisten, taloudellisten, poliittisten tai muiden vastaavien makrotason rakenteiden 
ja näkökulmien kautta. Massa ja Ahosen mielestä maallikoiden tietämyksen 
huomioonottamisessa tarvitaan ymmärretyn tiedon laajentamista, jota voidaan hankkia 
epämuodollisten kyselyillä ja subjektiivisten käsitysten selvittämisellä. Massa ja Ahonen 
mukaan arkielämän ympäristöpolitiikassa keskeistä ovat elämäntapojen tutkiminen. 
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Subjektiivisten käsitysten selvittämiseksi he nostavat esiin elämäntapaa koskevat 
kulttuuriset tulkinnat eli ympäristötarinat, jotka ovat luontoon ja tai ympäristöön liittyviä 
omakohtaisia kokemuksia. Heidän mukaan ymmärryksen lisäämiseksi ei tiedon 
kerääminen yksin riitä, vaan on keskityttävä siihen, kuinka asiantuntijoiden, politiikkojen 
ja maallikkojen keskinäinen voropuhelu on mahdollista ja kaikkia osapuolia tyydyttävää. 
(Lappi 2007, 27.) 
 
Maantieteilijä Jouni Häklin mukaan suunnittelun tiedonpolitiikka on sitoutunut 
kaupunkisuunnittelun traditioon ja instituutioihin. Vakiintuneet tiedon ja hallinnan 
rakenteet vaikuttavat siihen, miten suunnittelu näkee kaupungin ja sen ongelmat. 
Arkielämän puhunnat nousevat arkitiedon, kokemuksellisuuden ja eletyn tilallisuuden 
kontekstista. Neuvottelun lähtökohtana on saada yhteen erilaiset puhunnat ja tilallisuuden 
tulkinnat. (Häkli 2002, 114.) Lappi (2007, 25) viittaa Jane Jacobsin 
kaupunkitutkimukseen (1964), jossa hän tuo esille kaupunkisuunnittelun tavan ohittaa 
arkielämän käytännöt. Hänen mielestä suunnittelussa tulee perehtyä arkielämään ja sen 
yleisin ja tavanomaisiin käytäntöihin, joiden avulla voidaan edesauttaa lähiön, kaupungin 
sosiaalista ja taloudellista elinvoimaisuutta. 
 
Lappi yhtyy Beauregardin (1993) käsityksiin, joiden mukaan ihmiset tekevät päätöksi 
asioihin liittyvien kulttuuristen ja kollektiivisten merkitysten perusteella kuin pelkkien 
tosiasioiden pohjalta. Hän käyttää esimerkkinä amerikkalaisten kaupunkien keskustojen 
rappeutumista siitä, kuinka ympäristölle annetaan merkityksiä diskursiivisesti. Samalla 
yksilöt itse sekä ohjaavat että tulevat ohjatuksi kollektiivisten käsitysten kautta, joita 
heillä on ympäröivästä todellisuudesta. Hän on kiinnostunut kuinka puhunta toimii 
käytännöllisen tiedon välittäjänä ihmisten tehdessä valintoja sopivasta asuinpaikasta. 
Käytännöllinen tieto rakentuu ja muotoutuu kertomukseksi erilaisissa sosiaalisissa 
tilanteissa, joissa ihmiset jakavat näkemyksiään ja samalla kehittävät, muokkaavat ja 
puolustavat käsityksiään kaupungista. Julkisessa diskurssissa nousevat esille tulkinnat ja 
representaatiot (Lappi 2007, 21). Aija Staffansin (2004, 35) nostaa esiin saman ajatuksen 
asukkaiden tiedon saannissa, joka on usein sattumanvaraista. Kaupunkisuunnittelun 
tiedonsaanti on monien välikäsien kautta saatua ja suodatettua. 
 
Materiaalisen kaupunkitilan lisäksi kaupungin tai lähiön meilikuvaan vaikuttavat 
imaginaariset tekijät. Lappi (2007, 28) viittaa Zukinin (1995) käsitykseen mielikuvan 
tuottamisesta, jossa kulttuuristen symbolien ja yrityspääoman yhteen kietoutumisessa on 
tullut entistä näkyvämpää. Symbolisen talouden rooli kaupunkien rakenteen ja muodon 
muokkaajana on muuttunut yhä merkittävämmäksi. Kaupunkien ulkonäkö ja tunnelma 
heijastavat niitä päätöksiä ja valintoja, joilla määritellään, minkä ja keiden tulisi näkyä 
kaupungissa ja minkä puolestaan tulisi olla näkymättömissä. Samalla määritellään 
käsityksiä järjestyksestä ja epäjärjestyksestä sekä esteettisen vallan käytöstä ja 
käytänteistä. Mielikuvien markkinointi on laajentunut paikalliselta tasolta globaalille 
tasolle. 
 
Tiina-Riitta Lapin (2007, 27) käsityksen mukaan tiedon laajentamisesta, johon 
antropologi Gary McDonogh (1999, 342–376) kiinnittää huomiota, on kysymys 
kaupunkidiskurssien vallitsevista ihanteista, jotka tulisi nähdä vaihtoehtoisina visoina ja 
siten kyseenalaistaa suunnittelijoiden tekstien hegemonia. Hän kehotta pohtimaan, 
kenellä on oikeus tai mahdollisuus osallistua määrittelyyn siitä, millaisia kaupungin tai 
sen osien tulisi olla. Hän korostaa erityisesti asukkaiden itsensä julkituomia ja 
hyväksymiä fragmentaarisia ideoita ja ajatuksia. 
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Maantieteilijä Jouni Häklin (2002, 113) mukaan modernissa kaupunkisuunnittelussa on 
toimittu näkyvällä kaupungilla samalla, kun eletyn ja koetun kaupungin äänet on 
hiljennetty taustalle. Se mitä ei ole nähty, on jäänyt järkiperäisen suunnittelun 
ulkopuolelle. Näkymätön läsnäolo tehdään rationaliteetin rinnalla näkyväksi kartoin ja 
tilastoin, jolloin jää näkemättä pintaa syvemmälle. Edelleen on voimissaan 
asiantuntijuuden legitimiteetti, jonka mukaan vain järkeen ja rationaalisuuteen perustuva 
tieto on kaupunkisuunnittelun kannalta oleellista.  Suunnittelun ei-rationaalisia, kuten 
toiveita, haluja tai ideologia pyrkimyksiä perustellaan taloudellisilla näkökulmilla. Häkli 
kysyy, että missä kaupunkisuunnittelua ohjaava tieto oikeastaan muodostuu, - 
suunnittelutilanteeseen liittyvässä keskustelussa vai jo sitä ennen (Häkli 2002, 113). 
Jauhiaisen 2002a) mukaan, jolla on valtaa, on myös mahdollista ohjailla tiedon 
tuottamista ja käyttöä. Valta määrittelee tiedon ja valtaan sidottu tiedon legitimaatio 
puolestaan sen, miksi jokin määrätyn, esim. asiantuntijoiden tuottama, tieto asetetaan 
asukkaiden tiedon edelle. 

3.1.4.2.  Alueidentiteetti ja aluetietoisuus 

Latinan sana identitas tarkoittaa samuutta ja samaa, joka koostuu kahdesta osasta. Toinen 
puoli on itseys persoonallisena elämyksenä, toinen muiden ihmisten määrittelemä ja 
kokema minuus. (Sallinen-Gimpl1989, 211.) Identiteetissä on tasapainoilua muuttumisen 
ja pysymisen välillä. Vastakkain ovat muutosvoimat: erottautuminen ja erilaistuminen 
sekä yhdistyminen ja samanlaistuminen. Identiteetille on ominaista, että se on jatkuvassa 
muutostilassa ja se muotoutuu esittämisessä. Se on irrottautumista vanhasta ja liittymistä 
uuteen (Aro 1999, 178, 186). Ihmisellä on harvoin absoluuttista identiteettiä, vaan se on 
harkinnanvarainen, ryhmäkohtainen, enemmän tai vähemmän suhteellinen ja mielikuviin 
ja arvostuksiin perustuva. (Virtanen P. 1999, 7) 
 
Paikkoihin kiinnittymisestä käytetään nimityksiä alueellinen identiteetti, alueidentiteetti 
tai aluetietoisuus. Paasi (1984, 67) ehdottaa, että puhuttaisiin ihmisten alueellisesta 
identiteetistä tai aluetietoisuudesta kuin alueenidentiteetistä, jolloin painotus olisi 
tunneperäisestä sitoutumisesta yhdelle alueelle. Alueidentiteetissä kysymys on ihmisen 
muodostamasta suhteesta paikkaan. Kurttilan ja Tanin mukaan alueellisen identiteetin 
myötä ihminen liittyy alueeseen jolla elää, ja hän luo subjektiivisia merkityksiä 
lähiympäristön kokemiseen. Alueen oman identiteetin kokemisen kautta tulee 
mahdolliseksi se, että asukkaan alueellinen identiteetti kehittyy (Kurttila & Tani 1993, 9). 
Arkielämässä alueellinen identiteetti liitetään useimmiten kulttuuriin ja puhutaan esim. 
alueiden kulttuurien omaleimaisuudesta. Paasin mukaan paikan identiteetin aineksia ovat 
ulkoinen olemus, aktiviteetit ja merkitykset. Paikan identiteetit ovat sidoksissa ihmiseen, 
joten niitä on yhtä paljon kuin ihmisiäkin. Alueellisessa identiteetissä ovat mukana 
kokemus ja tieto alueen historiasta. Alueellista identiteettiä muovaavat myös 
institutionaaliset käytännöt ja diskurssit, joiden myötä syntyy kollektiivinen identiteetin 
perusta. (Paasi 1984, 67. Paasi 1991) Relphin mukaan paikka on fyysisen olemus, mutta 
myös se on ihmisten mielessä, katseissa, aikomuksissa ja kokemuksissa sekä niihin 
liittyviä merkityksiä ja symboleita. Paikan kokemisen tasot liittyvät osallisuuden ja 
sivullisuuden välille. Paikan identiteettiin liittyy myös asukkaiden käsitys paikkoihin ja 
sitä kautta omaan itseensä. (Relph 1986, 47–52). Canterin (1977, 158.) mukaan 
aluetietoisuus liittyy tunteisiin, jotka yksilö liittää tiettyyn paikkaan tai alueeseen. 
Alueellista identiteettiä määrittävät osallisuus ja sivullisuus käsitepari. Seppänen (2001, 
43) lainaa Relph (1986) käsitystä, jossa hän kuvaa paikan syvintä olemusta 
eksistentiaaliseksi osallisuudeksi. Tämä liitetään kotiin ja kotiseutuun, paikkoihin, jotka 
koetaan osaksi omaa minuutta. 
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Rapoport (1981, 11–12) huomauttaa, että ulkopäin nähty positiivinen tai negatiivinen 
alueidentiteetti voi aiheuttaa stigmaa. Antti Paasi (1986) on tutkinut neljän maakunnan 
alueidentiteettiä. Alueidentiteetti on prosessi, jonka kuluessa alue saa vakiintuneen roolin 
eli alueelle kehittyy organisaatioilta ja instituutioita. Prosessissa tilallinen organisaatio 
muuttuu sellaiseksi, että tietyn alueen symbolijärjestelmät, instituutiot ja organisaatiot 
saavat paikkansa spatiaalisessa rakenteessa ja tulevat osaksi yhteiskuntaa. Omissa 
haastatteluissa tuli esille alueellinen tietoisuus. Kaj Zimmerbauerin (2008) mukaan 
alueellinen imago ja identiteetti ovat jatkuvassa liikkeessä, joka liittyy alueellisen imagon 
ja identiteetin muotoutumiseen. Tässä liikkeessä aluepuhunta on merkittävässä roolissa.  
Hänen mukaan alueidentiteetti on tulosta kielellisestä ymmärtämisestä, eli alueen 
tuottamisesta symboleina ja teksteinä. Siten ne ovat sosiaalisia konstruktioita. Onko 
Rajakylässä tai Meri-Toppilassa alueidentiteettiä Paasin mukaan, kun niistä on viety pois 
organisaatioita ja instituutioita. 
 
Paasin (1986) mukaan alueellinen identiteetti voi syntyä esim. tietoisuuteen asumisesta 
alueella, jolla on tietty nimi. Tietoisuus voi muodostua tiedosta tai luulosta 
elämänmuotoon, tapojen ja käyttäytymisen samankaltaisuudesta muiden alueella elävien 
ihmisten kanssa. Toinen peruste voi olla luonnon tai kulttuurin joko todellisesta tai 
stereotyyppisestä erikoisuudesta. Varsinaisena alueidentiteetin perustana voi olla 
jokapäiväisessä elin- ja asuinympäristössä tapahtuvan toiminnan lisäksi tietoisuus oman 
olemisen alueellisuudesta. Tämän lisäksi on oltava tietoinen muiden alueiden ja niitä 
asuvien ihmisten erilaisuus suhteessa omaan alueeseen ja sen asukkaisiin.  
 
Matti Sarmelan (1974, 179–180.) mukaan entiset aluekulttuurit ovat muodostuneet 
nykyisiksi ryhmäkulttuureiksi. Kaupungin erilaiset elementit antavat mahdollisuuksia 
asukkaille rakentaa ympäristön ja elämäntyylin mukaisia vaihtoehtoja, jolloin 
sopeutuminen omaan asuinympäristöön helpottuu.  Kun kaupunki kasvaa, osa-alueiden 
identiteetin vahvistaminen on merkittävää paitsi alueille, myös koko kaupungille 
(Jalkanen 2001, 46). Asuinalueet eivät ole ainoastaan fyysisiä ympäristöjä, vaan myös 
niitä käyttävien ja katsovien ihmisten kokemusten paikkoja. Asuinympäristön 
suunnittelussa paikka ja tilakokemukset ovat käyttökelpoista materiaalia (Virtanen T. J 
1994b, 26). Haastattelemani maahanmuuttajat eivät olleet halukkaita näkemään mitään 
negatiivista asuinalueessaan. Pyrittiin antamaan positiivinen kuva ulkopuoliselle. 
Lapintie (2002) tuo esille mielenkiintoisen näkemyksen suunnittelun sisäänrakennetusta 
ihmiskäsityksestä. Ihmiskäsityksen muodostavat paikkoihin liitettävät kuvitellut 
identiteetit, joiden kautta määritellään kaupunkia. Kuvitellussa identiteetissä ei 
huomioida kaupungin, lähiön historiallista kerrostuneisuutta. Kuvitellun identiteetin 
tunnustaminen tai tunnistaminen voi Lapintien mukaan helpottaa sosiaalista ja 
materiaalista suunnittelua. (Lappi 2007, 14). 
 
Zimmerbauerin (2008, 67) mukaan aluepuhunnan funktiot ovat muuttuneet virallisen 
aluepuhunnan osalta kohti kilpailukykyä korostavaan imagopuhunnan aiempien 
alueidentiteetin ja me-hengen tuottamiseen tähtäävään puheen sijaan. Luovuuden ja 
innovatiivisuuden korostaminen ja alueen osaamispääoma korostavat 
institutionalisoitumisen ja alueellisen identiteetin retoriikan. Me-hengen tuottamiseen 
pyrkivän puheen korvaaminen imagopuheilla on sikäli haitallista, että vaikka tuottaisikin 
positiivisen imagon ulkopuolelle, ei ole sanottua, että vaikutus oli positiivinen alueen 
ihmisille. Alueellisen identiteetti pohjautuu osittain samanikäisten, samoja asioita 
kokeneiden ihmisten sukupolvikokemuksiin, kokeneet samat yhteiskunnalliset asiat ja 
muutokset, muuttaneet samaan aikaan ja mahdollisesti rakentaneet sinne talon, suurempi 
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mahdollisuus kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Meri-Toppilan nykyisessä ja 
tulevaisuuden kentässä elää useampi maahanmuuttajien ja kantaväestön sukupolvi, 
joiden kokemukset eroavat muiden sukupolvien kokemuksista. 

3.2 Kaupunkiteoriaa ja kaupunkietnologiaa  

Amerikkalainen antropologian ns. Chicagon koulukunta ryhtyi 1920-luvulla tutkimaan 
ihmisten välisiä sosiaalisia kanssakäymisiä kaupunkikulttuurissa, jossa yhteisöllinen 
vuorovaikutus on keskeistä yksilön älyllisen ja moraalisen kehityksen kannalta. 
Frankfurtin kriittinen koulukunnan keskeiset kiinnostuksen kohteet ovat talous, yksilön 
kehitys ja kulttuuri. Teorian mukaan yhteiskuntaa ei pidetä ainoastaan tietyn aikakauden 
ihmisten kokonaisuutena, vaan pikemminkin niinä olosuhteina, jotka vallitsevat ja 
hallitsevat yksilöitä. Koulukunnan ehkä tärkein edustaja on saksalainen filosofi ja 
yhteiskuntakriitikko Jürgen Habermas. Hän näkee jatkavansa Kantin ja valistusajan sekä 
demokraattisen sosialismin painotusta, jonka mukaan ihmiskunta kykenee saavuttamaan 
järjenkäytön avulla inhimillisemmän ja tasa-arvoisemman maailman. 
(http://fi.wikipedia.org/wiki/Pragmatistinen_kasvatusfilosofia#Chicagon_pragmatismi 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Frankfurtin_koulukunta) 
 
Jürgen Habermasin kommunikatiivisessa toiminnanteoriassa kaupunkisuunnittelua 
lähestytään tilanteesta, jossa on tuotettava laajasti hyväksyttyjä ja oikeutettuja ratkaisuja. 
Teorian heikkoutena ovat epärealistinen kommunikaation suunnittelutilanne, jossa 
pyritään ottamaan kaupunki haltuun järjen avulla. Kommunikatiivinen toiminnan teoria 
antaa mahdollisuuksia laajentaa demokratiaa kohti kansalaisyhteiskuntaa. Sen ihanne on 
kirjattu nykyiseen maankäyttö- ja rakennuslakiin.. Foucault`lle (1980) tieto ei synny 
kommunikaation prosessissa vaan koko prosessi on yhteisöllisten ja kulttuurisen tiedon 
rakenteista. Michel Foucault`n pessimistinen näkemys pohjautuu ajatukselle, että 
osallisuus nykyisin on farssia ja parhaimmillaankin vain menettelyä. Hänen suunnittelun 
kriittinen ääni muistuttaa tiedonpolitiikasta. Suunnittelu ja päätöksenteko, tieto ja valta, 
eivät ole toisistaan erillään. Foucault`n mielestä valta ei ole luonteeltaan 
kaupunkipoliittista kamppailua ja päätöksentekoa vaan hedelmöittävää ja synnyttävää 
valtaa. Samalla kun suunnittelu pohjautuu totuuteen, se rajaa monia vaihtoehtoisia 
tietämisen ja arvottamisen tapoja sen ulkopuolelle. Hän kehottaa kysymään totuuden 
kohdalla, että kuka puhuu, mistä asemasta ja mistä instituutiosta. Habermasin 
rakentavassa optimismissa osalliset ovat jo myöhässä ennen kuin osallisuus on tullut 
ajankohtaiseksi. Habermans luottaa osallistuvassa suunnittelussa kommunikaatioon 
kaiken toiminnassa ja ymmärryksessä. Hän luottaa yhden järjen mukaiseen 
päätöksentekoon ja suunnittelun ihanteeseen. Kommunikatiivisen ihanteen pohjalta 
osallistuva suunnittelu toivotaan käytävän samalta kehykseltä. Foucault on kiinnostunut 
siitä, miksi kommunikaatio ei voi olla vapaata valtasuhteista. Foucault`n mukaan 
osallisuuden ristiriita vallitsee sen välillä miten asioiden pitäisi olla ja miten ne 
tosiasiassa ovat.  Foucault kehottaa luopumaan yhteisen hyvän tavoitellusta ja 
tunnustamaan, että eri ryhmillä on erilaisia näkemyksiä ja intressejä. (Häkli 2002,110–
123.)   
 
Nykyaikainen kaupunkikulttuurin tutkimus käyttää rinnakkain monia teorioiden 
lähestymistapoja. Nykyisin rationalismin teoria on korvautumassa 
kaupunkisuunnittelussa ajan ja paikan tarpeista: pienten askelten politiikkaa, paikallisten 
erityisintressin hankkeistettua suunnittelua ja osallisuutta painottava kommunikatiivinen 
suunnittelu. Deterministinen teorian mukaan yksilöllisten suhteiden heikkeneminen 
johtaa sosiaaliseen tilaan, jossa normeilla ei ole enää merkitystä. Yhteisökontrollin tilalla 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Frankfurtin_koulukunta�
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on vallitseva formaalinen integraatio, suhteiden ja järjestyksen virallinen säätely. 
Kompositioteoriassa kaupunkiyhteisö nähdään erilaisten sosiaalisten ryhmien 
muodostamana palapelinä. Alakulttuuriteoriassa erilaiset sosiaaliset ryhmät elävät omina 
ryhminään urbaanin yhteisön sisällä. Kaupunkiin syntyy erilaisia alakulttuureja, joilla on 
erilaisia tapoja ja arvoja. (Fisher 1980, 59–65.) Alakulttuureilla Pekka Leimu (1973) 
tarkoittaa suuremman ryhmän tai yhteisön sisällä olevaa etnisen tai 
sosiaalisenpienryhmän kulttuuria, joka on sosiaalisesti kokonaisuudesta ja ympäristöstä 
poikkeava.   
 
Kaupunkietnologian tehtävänä on nostaa entistä enemmän näkyviin kaupunkikulttuurin 
rinnalle tutkimuskohteeksi myös kulttuurin näkymättömät piirteet: merkitykset, 
käsitykset, mielikuvat ja ideat kaupungista. Mielikuvat ohjaavat suuressa määrin 
ihmisten toimintaa, jota ei voida ymmärtää selvittämättä, millaisia nämä mielikuvat ovat 
ja miten ne syntyvät. Kaupungin arkea voidaan selvittää käsitteistön ja sanaston avulla. 
Amin ja Thrift Cities:reimagining the Urban (2002 9,17–22) teoksessa tuodaan esille 
tapoja, joilla voidaan kaupungin arkea yrittää selittää ja tehdä helposti luettavaksi. 
Ensimmäinen on transitiivisuus tai huokoisuus, joka viittaa kaupungin tilalliseen ja 
ajalliseen avoimuuteen. Toinen ilmentää kaupunkia moninaisten, päivittäisissä 
kohtaamisissa ja ajan ja tilan kokemusten kautta muotoutuvien ja rytmien sijaintia. 
Rytmit ovat kiintopisteitä, jotka järjestävät sekä yksityistä että julkkista urbaania 
kokemusta. Kolmas metafora kiinnittää huomion kaupungin jalanjälkiin, menneen ajan 
jättämiin merkkeihin sekä päivittäiseen liikkumiseen ja muualle johdattaviin polkuihin ja 
yhteyksiin. Jalanjälki painottaa kaupungin valuvaa luonnetta, kaupungin ulottumista 
myös sen rajojen ja rakenteiden ulkopuolelle. 
 
Kaupunki 1920-luvun suomalaisessa etnologisessa tutkimuksessa koostui vielä 
hajanaisista kaupunkikansatieteellisistä teksteistä kuten Samuli Paulaharjun tutkimukset. 
Tutkimuksessa vallitsi pitkään menneisyyttä korostava orientaatio. 1900-luvun alueen 
ensimmäisten vuosikymmenten kaupunkitutkimuksissa kerrottiin muutoksesta, mutta ei 
kerrottu siitä ajasta, josta käsin muutosta arvioitiin. Tilanne alkoi pikkuhiljaa muuttua 
1950–1960-luvuilla, jolloin kaupunkikansatieteestä tuli tutkimuskohde, jolloin tehtiin 
runsaasti kenttätöitä. Menneisyyttä etsittiin agraarisuudesta.  Kaupunkikulttuurin 
tutkimuksen muutos kehittyi Suomessa rinnakkain työväestön kulttuurin tutkimuksen 
kanssa. Tavoitteena oli selvittää miten työväenkulttuuri asettuu osaksi suomalaista 
kansankulttuuria. 1960-luvun alussa aloitettiin systemaattinen aineistonkeruu kaupungin 
kansankulttuurin kartoittamiseksi. Kaupunkia lähestyttiin kompleksisena kulttuurina, 
jolloin kaupunkia yritettiin sijoittaa yhtenäiseen kehykseen. Ajallista vertailua tehtiin 
esiteollisen ja teollisen kaupungin välillä. Tutkimuksen suutauksena olivat 
pienyhteisötutkimukset, jonka kohteena olivat kaupungin rajojen ulkopuolelle syntyneet 
esikaupungit ja niiden yhteisölliset ja sosiaaliset rakenteet. Kaupunkia ja kaupunkilaista 
elämäntapaa koskeviin kysymyksiin kiinnitettiin alussa varsin vähän. 
Kaupunkitutkimuksen paradigman muutosten seurauksena tutkimus alkoi koskea 
nykyajan ilmiöitä. Kaupunki nähtiin dynaamisena ja nopeasti muuttuvana, mikä aiheutti 
aiempaa enemmän pohdintaa sen suhteen, miten kaupunki ajallisuuden näkökulmasta 
tulisi lähestyä. Kaupunkietnologiassa alettiin aikaisemmin kerätyistä aineistosta tehdä 
julkaisuja 1970-luvulla ja 1980-luvun alussa. 1980-luvun lopulla kaupunkikansatiede 
tutkimus laajeni suurempiin kokonaisuuksiin, jolloin ei tehty enää pelkästään yhtä 
korttelia koskevia tutkimuksia. 1990-luvulta lähtien etnologisissa tutkimuksissa kaupunki 
on haluttu nähdä toimivana järjestelmänä. (Lappi 2007,67–70. Aho 2009.) 
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Aluksi suomalainen kaupunkilainen elämäntapa oli tutkimuksissa paikkasidonnaista, 
joten ihmiset ja yhteisöt sidottiin tiukasti kiinni asuinalueeseen. Nykyisin tutkimuksen 
pääpaino on kiinnittynyt asukkaiden subjektiivisiin tulkintoihin. Ihmiset nähdään 
aktiivisina vaikuttajina ja osallistujina. Kaupunkietnologia pyrki aikoinaan keräämään 
mahdollisimman laajasti tietoa tutkimastaan kohteesta, jota olisi saatu kattava ja 
objektiivinen kuva siitä, miten kaupungissa elettiin esim. Lehtonen & Räsänen (1973) 
Kuopion Haapaniemen kaupunginosaa ja kaupunkilaista elämäntapaa tarkasteltiin 
työläisten näkökohdasta. Tutkimuksessa ajallisuus oli taaksepäin eli tarkasteltiin sitä, 
miten maaseudun kulttuuri siirtyi kaupunkiin ja miten se siellä muuttui. Haluttiin 
selvittää kaupunginosan kansankulttuurin peruselementit. Aluksi kaupunkitutkimuksissa 
pääpaino oli kuitenkin maaseutuväestö kaupungissa. Tällöin tutkimus kohdistui menneen 
ja nykyisyyden välisen suhteen selvittämiseen (Lappi 2007,49–51). 
 
Etnologi Matti Räsänen on kirjoittanut jatkuvuuden ja muutoksen problematiikasta 
kaupunkikontekstista.  Hänen mukaan voimme olettaa, että” kaupunki systeeminä jatkuu, 
vaikka monet osatekijät esimerkiksi teollistumisen johdosta muuttuvat. Siten kaupunki 
systeeminä edustaa jatkumoa, ja kaupungin oma pitkä perinne auttaa kaupunkilaisia 
sopeutumaan muutoksiin.  Kaupungissa ovat vastakkain jatkuvuutta edustavat kanta-
asukkaat, joilla on tietty perinneyhteys, ja uudet muuttajat, jotka edustavat toisenlaista ja 
heterogeenisiä perinteitä. Instituutioineen, organisaatioineen ja vuorovaikutussuhteineen 
kaupunki on syntyperäiselle kaupunkilaiselle tuttu, mutta vastaavasti muuttajalle vieras. 
Kaupungin kulttuurinen luonne ja sen kehitys riippuu siitä, mikä määrä kaupungissa on 
jatkuvuutta edustavia traditionalisteja ja mikä määrä muuttajia, emigrantteja. 
Kaupungissa on yhtä aikaa näitä molempia aineksia. Näin kulttuurinen jatkumo olisi 
mahdollinen vain kaupungissa, jolla on pitkä ikä ja joissa vanhat instituutiot ja oma 
kulttuuriperinne huolehtivat jatkuvuudesta. Jos väestöstä aina on tarpeeksi suuri osa ns. 
vanhoja kaupunkilaisia, toimivat instituutioiden ohella integroivana tekijänä, joka 
sopeuttaa ja sulauttaa muuttavan väestön vanhaan systeemiin ja kulttuurin enemmän tai 
vähemmän integroituneeksi kokonaisuudeksi.” (Räsänen 1985, 88.)  
 
Kulttuurin jatkuvuutta Räsänen kuvata tässä tavalla, joka antaa vaikutelman siitä, että 
olisi olemassa jokin pysyvä kaupunkikulttuurin ydin tai perusmuoto. Se jatkuisi ajasta 
toiseen sulattaen uudet vaikutteet itseensä ja muokaten ne ikään kuin osaksi jotakin 
suhteellisen muuttumattomaksi ymmärrettyä perinteistä kulttuuria. Lapin mukaan 
kaupungin jatkuvuuden ja muutoksen sijaan kyse on enemmän pysyvyyden ja siihen 
liittymisen problematiikasta, ei niinkään vuorovaikutteisuudesta tai vaikutteiden tai 
ihmisten siirtymisen problematiikasta (Lapin 2007,68). Aiemmin traditionalisen ajattelun 
ja toiminnan malleiksi oletetut ajallinen syvyys ja murtumaton jatkuvuus ymmärretään 
yhä enemmän rakentuvaksi niistä tarpeista, jotka nykyajassa ihmisellä on. Mennen ajan 
tavoista ja malleista haetaan vastauksia nykyajan ongelmiin ja tilanteisiin, joten mennyttä 
ei yllä pidetä vain niiden itsensä vuoksi. Kaupunkitutkimuksessa on siirrytty laaja-
alaisempaan arkielämän tutkimukseen, mikä johtui urbaanin arkipäiväistymisestä. 
Ryhdyttiin pohtimaan kaupungin sosiaalisten ja fyysisten toimintakenttien moninaisuutta, 
sillä ihmisen toiminta ylittää monissa kohdin paikalliset, alueelliset rajat. (Lappi 2007, 
69.) Kaupunkikulttuurin arkipäivän tutkimuksessa maahanmuuttajat ja 
maahanmuuttajataustaisten ihmisten elämässä selviytyminen on jäänyt syrjään, vaikka 
tilanne ei ole enää uusi ja ohimenevä asia. 
 
Kaupunkikulttuurin uusia suuntauksia edustaa Timo J. Virtasen kaupunkikansatieteen 
lisensiaattityö Läheinen, kaukainen toiseus (1995) jossa, keskeisiä käsitteitä ovat arki, 
etnisyys ja verkosto sekä kaikkia näitä yhdistävä aika. Virtasen mukaan työssä on tärkeää 
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havaita kaupunkikohteen moniulotteisuus ja jopa sirpaleisuus tutkimuskysymysten ja 
kentän kulttuurisessa hahmottamisessa. Virtasen mukaan kaupunki on kompleksinen. 
Kaupunki vaihtaa väriään sen mukaan, millaisen suotimen läpi sitä tarkastellaan ja näin 
kaupungin moninaisuuden näkeminen vaatii useampia suodattimia. Tiina-Riitta Lappi on 
pro gradu -tutkielmassa pohtinut kaupungin mielikuvia. Ympäristösuhteen etnologista 
tarkastelua Jyväskylän Kuokkalassa (1997) lähtökohtana ovat olleet uuteen 
kaupunginosaan muuttaneiden ihmisten kokemukset, käsitykset ja mielikuvat 
asuinalueesta. Aihetta lähestyttiin niistä ideoista, mielikuvista ja toiveista, jotka olivat 
ohjanneet konkreettista rakentamista. Eurooppalaisessa etnologisessa 
kaupunkitutkimuksessa kiinnostuksen kohteita ovat erilaiset urbaanit paikat, kuten kadut 
vuorovaikutuksen ja arkielämän paikkoina ja toimintaympäristöinä.  
 
Uudemmassa kaupunkietnologiassa kaupunkia tai sen osaa ei enää yritetä tavoittaa 
selkeärajaisena kokonaisuutena. Vaikutteita kaupunkietnologia on saanut urbaanista 
antropologiasta, jossa problematisoidaan tilan ja sosiaalista suhdetta, 
kaupunkisuunnittelun suhdetta arkielämään, kaupunkidiskurssien rakentumista tai 
vaikkapa talouden ja kulttuurin vuorovaikutusta kaupunkiympäristössä. Lappi viittaa 
Setha M Low: n (1999, 111–137) tutkimuksiin, jossa on selvitetty tietyn kaupungin 
aukion historiaa, suunnittelua ja sosiaalista elämää tilallisena suhteena. Hän tekee 
tilallisuudessa eron sosiaalisen tuottamisen ja sosiaalisen rakentumisen välillä. 
Ensimmäinen käsittää kaikki yhteiskunnalliset, taloudelliset, ideologiset ja teknologiset 
tekijät, joiden päämääränä on materiaalisen ympäristön konkreettinen luominen. 
Jälkimmäinen viittaa tilan fenomenologiseen ja symbolisen luonteeseen. Low:n mukaan 
tilan symbolit näyttäytyvät erilaissa sosiaalisissa prosesseissa kuten muutoksissa, 
konflikteissa ja kontrollissa. Tilan muotoutuminen symbolisia merkityksiä kantavaksi 
tapahtumapaikoiksi ja toiminnoiksi on kyse tilan sosiaalisesta rakentumisesta. Siinä 
ihmisten vuorovaikutus, muistot, mielikuvat ja materiaalisen ympäristön jokapäiväinen 
käyttö ovat keskeisessä roolissa. Tilan rakentaminen ja tilan tuottaminen ovat 
yhteiskunnallisia prosesseja, koska ne ovat jatkuvasti taloudellisen ja ideologisen 
kamppailun kohteena. (Lappi 2007, 73.) 
 
Yhteiskuntatieteellisissä elämänkertatutkimuksissa käyttöönotettu termi 
onnellisuusmuuri sopi kriittiseen lähiötutkimukseen. Käsitteellä kuvattiin ihmisten 
pyrkimystä varjella omaa yksityisyyttään ja suojella yksityiselämäänsä muiden katseilta. 
Sen avulla oli mahdollista pyrkiä haastattelijalle esitetyn julkisivun taakse ja tarkastella 
ihmisten arkea selviytymistarinoina. Samalla se asetti tutkijat tutkittavien yläpuolelle 
paremmin tietävän asemaan ja asennon ja salli heidän kerto, että lähiössä asuvat ihmiset 
ovat todellisuudessa onnettomia, vaikka kuvittelevatkin olevansa onnellisia. 
Lähiökritiikin taustalla on tarkastelutapa, joka korosti asiantuntijatietoa ja asetti 
tutkittavat helposti uhrin asemaan ja passiiviseksi oman elämänsä suhteen (Roos J. P 
1987). suomalainen elämä. tutkimus tavallisten suomalaisten elämänkerroista. 
 
Kuvitellun kaupungin tulisi olla sellainen, että se käsittäisi monenlaisia mielen maisemia 
ja materiaalisia tekoja, joilla eri toimijat jatkuvasti muokkaavat ja luovat uudelleen 
urbaanin ympäristön artefakteja, vuorovaikutussuhteitta ja merkityksiä (Healey 2002). 
Täällä tekemisellä Healey ei viittaa niinkään fyysisen ympäristön ja puitteiden 
tekemiseen vaan korostaa kuvitellun kaupungin muodon artikulointia ja mahdollisuuksia. 
Lapintien mukaan kaupungin ymmärtäminen ja sen esittäminen aktiivisena ja luovana, 
kollektiivisena voimavarana, edellyttää jatkuvasti käynnissä olevaa kaupungin lukemista, 
mahdollisuuksien, toimintavaihtoehtojen ja uhkien kuvittelua sekä näiden ”lukemisten” 
ja niiden synnyttämien mielikuvien kritiikkiä ja uudelleenarviointia (Lapintie 2002, 179). 
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Lappi mukaan (2007, 48–50) nykyisin kaupungista on tietoa runsaasti saatavilla, joten 
sen kerääminen ja käyttäminen kokonaisuudessaan on lähes mahdoton.  
Kaupunkitutkimuksessa ei enää pyritä selkeärajaiseen kokonaisuuteen Lappi (2007, 23) 
nostaa esille saksalainen etnologin Ina-Maria Greverusin (1994, 14–16) käyttämää termiä 
erojen antropologia, millä hän viittaa näennäisestä samanlaisuudesta nouseviin eroihin ja 
erilaisuuteen. Tutkijan on mahdollista havaita oman kulttuurin tai yhteisön tuttuudesta 
lukemattomia erilaisuuden todellisuuksia ja ulottuvuuksia. Näennäisten 
yhdenmukaisuuden avaamisella voi nostaa esiin sellaisia eroja, jotka tekevät näkyväksi 
erityisesti kaupungin asukkaiden kokemusmaailmojen erilaisuuden. 

3.2.1 Mikä on kaupungin lähiö? 

Munfordin (1949) kaupunkikuvaus on ihanteellinen. ”Kaupunki sellaisena kuin sen 
historiasta tunnemme, edustaa yhteiskunnan voiman ja sivilisaation keskittymisen 
korkeinta astetta. Se on paikka, missä monien erilaisten elämänmuotojen hajanaiset säteet 
yhtyvät polttopisteeksi, saavuttaen näin suuremman sosiaalisen tehon ja merkityksen. 
Kaupunki on olennaisen yhteiskunnallisen suhteen symboli ja muoto: siellä sijaitsevat 
temppeli, markkinapaikka, tuomioistuin ja yliopisto. Kaupunki tarjoaa sivilisaation edut 
laajennettuina ja moninkertaisena. Siinä on myös elämä rituaalit tilaisuuden sattuessa 
muuttuvat täysin differentioituneen ja itsestään tietoisen yhteiskunnan aktiiviseksi 
näytelmäksi. – Kaupunki muodostaa uudelleen taidokkaasti sekä ajan että paikan: 
rajalinjoissaan ja ääriviivoissaan, vaakasuorissa pinnoissa ja ulkonemissa huipuissaan, 
käyttäen hyväksi tai hyläten luonnon suomia mahdollisuuksia, kaupunki ilmaisee, mikä 
on kulttuurin ja aikakauden suhde niiden olemassaolon ensimmäisiin perusteisiin. 
Tuomiokirkko torneineen, avoin puistokatu ja suljettu palatsi – kaikki nämä kertovat 
tarinansa eivät ainoastaan erilaisesta mukautumisesta ulkonaisiin olosuhteisiin, vaan 
myös olennaisesti erilaisista inhimillisen kohtalon käsityksistä. Kaupunki on sekä 
aineellinen hyödyke yhteiselämää varten että yhteiselämän suotuisissa olosuhteissa 
kehittyvien kollektiivisten tarkoitusperien ja yhteistoiminatojen symboli. Itsenä kielen 
rinnalla se jää ihmistaidon suurimmaksi saavutukseksi.” (Mumford 1949, 1, 3.) 
 
Lapin (2007, 10) mukaan Mumford kiinnittää huomiota kaupungin sosiaaliseen, 
kulttuurisen ja fyysisen ympäristön jakamattomaan yhteen kietoutumiseen. Vaikka 
kansatieteellisissä tutkimuksissa on selvitetty maaseudun ja kaupungin sosiaalista ja 
materiaalista ympäristöä, on niissä silti inhimillisen elämän ulottuvuudet pidetty 
erillisinä. Kaupungin fyysisen ympäristön tutkimus on ollut enemmän kuvailevaa kuin 
selittävää tai analysoivaa. Huomio on kiinnittynyt kaupunkiympäristön näkyviin 
todellisuuksiin ja elementteihin kuten rakennuksiin, niiden sijoitteluun ja käyttöön. 
 
Kaupunki on ihmisen asumiskeskittymä, se on myös maantieteellinen punos, 
taloudellinen organisaatio, institutionaalinen prosessi, sosiaalisen toiminnan näyttämö ja 
esteettinen yhteisöllisyyden symboli (Mumford 1996, 185). Kaupunki on myös 
systeeminä hajanainen, joka muodostuu monesta itsenäisestä osasta (Jalkanen 2001, 46). 
Kaupunkiin liittyy keveys, pinnallisuus ja turhamaisuus, sekä illuusiot ja 
hämmästyttäminen (Stenroos 2001, 27). Kaupunkien alueet ovat hierarkkisia keskenään 
ja niihin liittyy stereotypioita. Alueita ja paikkoja erottavat näkyvät ja näkymättömät rajat 
muodostavat ihmisen käyttäytymistä ohjaavia sääntö- ja merkityskokonaisuuksia 
(Virtanen T. J 1994b, 29). 
 
Nykyajan kaupunkirakenne on hajonnut tai ainakin hajaantunut. Kaupunki on 
materiaalisesti, funktionaalisesti ja mentaalisesti kerrostunut. (Lappi 2007, 15.) Kaupunki 
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on historiansa aikana nähnyt erilaisia vaiheita, joten niillä on kannettavanaan 
pitkäaikaisia rooleja. Kaupungin rooli vaikuttaa kaupunkilaisten arkeen, ja heidän 
käsitykseensä ympäristöstään. (Virtanen T. 1995, 110–111.) Fyysisten rakenteiden 
rinnalla ilmenee yhä enemmän tilapäisiä ja hetkellisiä ilmiöitä. Julkinen valta, 
monumentit, torit ja kulttuurirakennukset ovat rinnan illuusioiden, karnevaalinen, 
ostosten, esineiden ja ”street lifen” kautta. Tilapäisistä Ilmiöistä, tapahtumista osa niistä 
jää pysyväksi. (Stenroos 2001a.25.) Kaupungin elävä sisältö muodostuu tapahtumista, 
joihin osallistutaan. Näyttämönä ovat torit, puistot, aukiot, kadut. 
 
Lapin (2007) mukaan kaupunki ei välttämättä ole asukkaille mikään selkeä kokonaisuus, 
vaan jonkinlainen omakohtaisten ja toisten kanssa jaettujen kokemusten ja käsitysten 
epäselvä kasauma. Asukkaiden jokapäiväisen elämän näkökulmasta kaupungin paikat 
merkityksellistyvät yleensä oman elämän näkökulmasta ja missä paikoissa liikutaan. 
Siihen, millaisena kukin kaupunkilainen näkee ja kokee paikat, vaikuttavat muun muassa 
erilaiset sitoutumiset sekä kiinnittymiseen kohteet ja tavat, tehtävät ja toiminnat, oikeudet 
ja velvollisuudet, joiden avulla asukkaat ovat suhteessa sosiomateriaaliseen 
ympäristöönsä. 
 
Hankosen (1994) mukaan lähiöt ovat kerrostalovaltaisia asunto-alueita, jotka on 
suunniteltu, toteutettu ja markkinoitu lähiöidean erilaisina sovellutuksina. Lähiöiden 
rakentamisessa hänen käsityksensä mukaan ei ole kuitenkaan otettu huomioon 
brittiläiseen perinteeseen liittyviä yhteisöllisiä ja naapuruston muodostamisen piirteitä. 
Suurten odotusten jälkeen lähiöitä on alettu tarkastella ongelmien perspektiivistä, mutta 
ongelmien painotukset ovat vaihdelleet kulloisenkin yhteiskunnallisen ajan mukaan. 
Ongelmat on voitu määritellä esimerkiksi esteettisiksi, toiminnallisiksi, sosiaalisiksi. 
1990-luvun laman myötä lähiöiden sosiaaliset ongelmat, köyhyys ja työttömyys nousivat 
keskusteluun ja tutkimuksen kohteeksi. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus, työttömyys 
näyttivät keskittyvän lähiöihin. Uutta oli, että lähiöt ymmärrettiin syrjäytyneiksi 
paikoiksi. Risti-riita on siinä, että monissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että 
mainituilla asuinalueilla asuvat ihmiset eivät koe itseään syrjäytyneiksi, vaan he näkevät 
mieluummin asuinalueensa positiivisen alueidentiteetin kautta. Seppänen korostaa, että 
nykyisin syrjäytymispuheesta on siirrytty osallistamispuheeseen (ekskluusiosta 
inkluusioon), jossa yksilön ja ryhmän väliset konfliktit voidaan ratkaista kytkemällä 
ihmiset jäseneksi toimiviin yhteisöihin. Hänen mukaan syrjäytyminen ja osallisuus 
voidaan ymmärtää vain saman asian eri puoliksi. Lähiö-projekteissa Seppäsen mukaan ei 
ole syytä kiinnittää huomiota pelkästään marginaalisiin suuntiin, vaan tärkeitä ovat 
yhteiskuntaan ja yhteisöön kiinnittävät integroivat mekanismit. Osallisuuskäsitteen 
vastinparina on osattomuuden käsite. Syrjäytyminen on moniulotteinen, pitkälti urbaani-
ilmiö, joka liittyy pääosin työmarkkinoiden dynamiikkaa. (Seppänen 2001,25–27) 
 
Seppäsen mukaan marginaalisuuden alueelliseen keskittymiseen liittyy leimautuminen, 
asukkaiden vieraantuminen alueesta ja käytettävissä olevan elintilan kaventuminen. 
Uudessa marginaalisuudessa ulkopuoliset ja alueen asukkaat määrittävät paikaksi, jossa 
huonoimmassa asemassa olevat pystyvät asumaan. Suomessa ghettoja ei ole kuitenkaan 
syntynyt, Euroopassa ovat alueet julkisen valvonnan, ohjauksen ja palveluiden piirissä. 
Urbaanille marginaalisuudelle on etnisten ja rodullisten jakolinjojen ja niihin liittyvien 
jännitteiden merkityksen kasvaminen. Asuinalueen ihmisiltä voivat puuttua yhteiset 
representaatiot ja symbolit, jonka vuoksi on vaikea saavuttaa yhteisiä päämääriä 
(Seppänen 2001, 29). Tunnusomaista vähän arvostetulle alueelle on Ilmosen (1997) 
mukaan on syrjäinen sijainti, vuokra-asuntovaltaisuus ja jo aiemmin keskimääräistä 
alempi status. Seppänen (2001, 41) siteeraa tanskalaista tutkimusta (Andersen 1999), 



 70 

jonka mukaan asuinalueen huonoa mainetta lisäävät fyysinen ulkoasu, sijainti erillään 
muista alueista, korkeat vuokrat, asuntojen koko, siirtolaisten määrä, konfliktit, 
vandalismi ja vähäinen urbanisaatioaste. 

3.3 Lähiöiden rakentaminen ja rakentuminen  

Lähiö tarkoittaa kaupunkien ulkopuolelle rakennettuja vihervyöhykkein muusta 
kaupunkirakenteesta ja kaupunkikeskuksesta erotettua asuinaluetta. Lähiö on pitkälle 
riippuvainen kaupungin palveluista, työpaikoista ja liikenneyhteyksistä. Lähiön 
keskustassa on elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarjoamia palveluita. (Hurme 1991, 
177.) Myöhemmin erilaisilla toimenpiteillä on yritetty saada lähiöitä kiinteämmin 
kytkettyä kaupunkirakenteeseen. Suomessa Otto-I. Meurman ja Hannes Teppo kehittivät 
ja ottivat käyttöön lähiö ja asumalähiötermit. Suomessakin lähiö liittyy 
kaupungistumiseen, aluesuunnitteluun, standardoimiseen sekä teolliseen ja 
elementtirakentamiseen. Oulun ensimmäiset elementtirakenteiset suuret tornitaloalueet 
rakennettiin 1960-luvulla. Ensimmäiset elementtirakennukset rakennettiin Raksilaan 
(junaradan ja puutaloalueen välinen alue), Puolivälikankaalle ja Kaukovainiolle.  
 
Otto-I. Meurmanin asemakaavaopissa 1947 asemakaava- ja aluesuunnittelussa 
asumakunta muodostui asumasoluista ja – lähiöistä. Asumakunta tuli erottaa toisista 
asumakunnista rakentamattomilla metsillä, viljelys- tai puistoalueilla. O-I. Meurmanin 
lähiö oli mittasuhteiltaan väljä ja luonnonläheinen. Ihanneasumalähiössä oli kuusi 
asumasolua, joista neljä rakennettiin samalla kertaa kahden jäädessä odottamaan 
myöhempää rakentamista. Asumalähiöön liittyi tuotantolaitos, jossa asukkaat kävivät 
töissä. Harvemmin tarvittavia palveluja haettiin keskustasta kuten huveja ja kulttuuria. 
Jokaisessa asumakunnassa tuli olla asumasolujen vastaavia suurempi liike- ja 
liikennekeskus sekä koulun, kirkon ja kulttuurikeskus puistovyöhykkeen yhteydessä. 
Heikki von Hetzenin pamfletti (1946) ”Koti vai kasarmi lapsillemme” painotti teollisen 
rakentamisen velvollisuuksia ihmisiä kohtaan. Hän kiinnitti huomiota tilaan, lasten 
tarpeisiin, puistoihin ja kaavamaisuuden välttämiseen. Lähiöt tuli hänen mukaansa 
rakentaa suunnitelmallisina ja tarvelähtökohtaisesti. Asuinympäristön tuli tarjota 
ihmisille virikkeitä, virkistystä, lepoa ja vaihtelua työympäristöön verrattuna. 
Hierarkkinen rakenne on selvästi erotettavissa myös Rajakylän asumalähiössä ja 
Pateniemen suuralueella. Rajakylän asumasolu rakentuu kahteen asumasoluun 
Rajakylään ja Rajahautaan. 
 
Käytännössä lähiöt rakennettiin Suomessa pitkälle julkisen vallan säätelyjen ulkopuolella 
grynderin ja aluerakentajien toimesta. Kaupungeilla oli puutetta maasta, eivätkä 
kunnallistekniikka ja kaavoitus vastanneet asuntotuotantotarvetta. Ratkaisuksi nähtiin 
rakennustoiminnan suuntaaminen keskustan ulkopuolelle. Näin syntyi kaupunkirakenne, 
jossa keskustat tyhjenivät ensin asukkaista, sitten tuotannollisesta toiminnasta ja jäljelle 
jäivät konttorit sekä palvelut.  
 
Lähiörakentamisesta (Karjalainen 2004) on keskustelu lähiöiden koko historian ajan. 
Lähiöitä on pidetty tylyinä, kaukana sijaitsevina ja palvelurakenteeltaan heikkoina 
asuinpaikkoina. Mervi Ilmosen (1994, 23–25) mukaan lähiöitä määritti pitkään käsitys, 
että lähiöistä tuli kaupunkiin muuttajien epätoivon ja juurettomuuden symboli. Aikoinaan 
lähiöiden ensisijainen tehtävä oli toimia työvoiman asuntoina, työvoimavarastoina. 
Lähiöiden toiminnallinen funktionaalinen jako näkyi selvästi väestön homogeenisuutena. 
Asuttiin yhdessä paikka, käytiin töissä toisessa paikkaa, vapaa-aikaa vietettiin 
kolmannessa paikkaa, neljännessä käytiin ostoksilla. Suomen lähiöt rakennettiin nopeasti 
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elementtitekniikoilla, suunnittelu pohjautui vakioratkaisuihin ja kokonaisuuksista saattoi 
tulla monotonisia. Lähiöt edustivat aikansa ihanteita, korkeatasoista ja tavoiteltua 
asumisen mallia. Lähiöiden suunnittelussa tarkoitus oli yhdistää parhaat puolet sekä 
maaseudun että kaupungin asumisenmuodoista. Lähiöiden määritelmät painottavat 
funktionaalisuutta. Suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa puhutaan mm. betonilähiöistä, 
metsälähiöistä, puutarha- ja satelliittikaupungeista. Lähiöt ovat kuitenkin 
kaupunkimainen asumismuoto ja elämisen konteksti. 

3.3.1 Rajakylä ja Meri-Toppila 

Rajakylä on vanhaa raja-aluetta, sillä 1400-luvulla sen kohdalla kulki Limingan ja Iin 
kirkonpitäjän välinen raja. Rajakylän kohdalla on kulkenut Oulun pitäjän ja Iin välinen 
raja sekä Haukiputaan ja Oulujoen kunnan välinen raja. Rajakylä oli myös jonkun aikaa 
Oulun kaupungin ja Haukiputaan välistä rajaa, kunnes Pateniemi liitettiin 1965 Ouluun. 
Rajakylän rakennuskannasta näkyvin osa on 1970- ja 1980-luvulla rakennettuja 
kerrostaloja, mutta kokonaisuus on hyvin vaihteleva sekä iältään että tyypeiltään. 
Pientalokantaa on 1940-luvulta 2000-luvulle asti, ja alueella sijaitsee myös muutamia 
toimivia pienteollisuus- ja yrityskiinteistöjä. Kokonaisuus on leimallisen lähiömäinen. 
Heikki Hemmi Rajakylää koskevassa pro gradu -tutkielmassa toteaa, että alue noudattaa 
niin suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta suomalaisen 1960-luvun lähiöteorian 
perinnettä. Monumentaaliset kerrostalokorttelit, rivi- ja omakotitaloalueet ja 
luonnonympäristö on jaettu omille alueilleen sekä yhdistelty hierarkkisin raja-aidoin, 
mikäli mahdollista, toimivaksi lähiöksi. Asumielle ja vapaa-ajan vietolle on omat 
alueensa. (Hemmi 1999). Rajakylä on rajattu rakennettuun ympäristöön ja 
luonnonympäristö, mutta näiden näkyvien rajojen lisäksi ovat olemassa näkymättömät 
rajat. Ne muodostuvat kulttuurisesti ja sosiaalistaloudellisin perustein. Tässä raja-aitojen 
keskellä ihminen toteuttaa elämäntapaansa ja arkea. Elämäntapa kuvaa yksilön tai 
perheen elämänvaiheita ja arkea kokonaisuutena, jonka muodot ovat jokseenkin 
tiedostamattomia ja pysyviä, sekä sidonnaisia yksilön elinympäristön kanssa.  
Elämäntapa heijastaa yksilön yhteiskunnan sisällä omassa elinympäristössä toteutettavia 
toimintoja, valintoja ja vuorovaikutussuhteita eli miten ihmiset, ryhmät osana 
yhteiskuntaa (Roos J. P 1985, 31). Ihmisten elämäntapaa säätelevät yhteiskunnan arvot, 
normit ja sanktiot, joiden avulla yksilö lunastaa paikkansa yhteisössä. Elämäntavan 
ilmentyvät ovat hitaasti syntyviä ja muotoutuvia (Allardt 1986, 29.) 
 
 

.      
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Rajakylässä on paljon vuokra-asuntoja, mutta niiden suhteellinen osuus kuitenkin 
vähenee kaiken aikaa. Rajakylässä oli asukkaita 1.1.2010 yhteensä 4261, josta miehiä oli 
2231 ja naisia 2030.  

Taulukko 17. Ikäluokiltaan väestöjakauma Rajakylässä 1.1.2010 

0–6 v 382 henkilöä 
7–12 294 
13–15 205 
16–18 176 
19–24 332 
25–64 2385 
65– 487 
asuntokuntia 2044 yhteensä 4261yhteensä 
Lähde: Oulun tilastollinen vuosikirja 2009. 

Taulukko 18. Työvoima elinkeinon mukaan Rajakylässä 31.12.2007 

 

  2046      1731        9             4         306       16             104      234         108        345       584          21         315 

Lähde: Oulun tilastollinen vuosikirja 2009. 

 
Oulun kaupunki teki aloitteen Rajakylän asemakaavan laatimiseksi. Kaupunginhallitus 
hyväksyi 13.5.1968 alustavan yleiskaavaluonnoksen. Kaupunginhallitus hyväksyi 
22.7.1968 luonnoksen Pateniemen alueen asemakaavarungoksi ja Rajakylän 
asemakaavoittamiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi 10.3.1969 Rajakylän asemakaavan. 
Vuonna 1965 Haukiputaan kunnasta liitetylle Pateniemelle on vahvistettu rakennuskaava 
9.2.1960. Kaavoitettava alue oli kaupunkiin liitettyä aluetta eteläisen osan ollessa vanhaa 
kaupunkialuetta. Kaavoitettava alue oli tasaista metsä- ja peltomaata. Itäosassa oli 
kosteaa ja kitukasvuista maastoa. Alue oli kokonaan viemäröimättä. Alue oli pääosin 
maatalouskäytössä olevaa metsää, peltoa ja niittyä. Lounaisosassa oli n. 11 ha:n 
asuntoalue. Rajakylää ei ollut kaavoitusvaiheessa liitetty vesihuoltoverkkoon. 
Asemakaavoitettavasta alueesta kaupunki omisti suurimman osan, mutta myös 
yksityisillä oli maata. Alueella asui n. 140 henkeä. Pateniemessä asui 1.1.1968 noin 5000 
henkeä ja yleiskaavassa edellytettiin asukasluvuksi vuoteen 2000 mennessä 13000 
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asukasta, josta Rajakylän osuus olisi noin 5000 henkeä. Rajakylän suunnittelussa 
sisäiseen jäsennöintiin oleellisesti vaikuttivat maapohjan perustamisolosuhteet, 
maisemalliset tekijät ja liittymämahdollisuudet päätieverkkoon. 
 
Rajakylään suunniteltu liikekeskus ajateltiin palvelevan koko Pateniemen aluetta, vaikka 
sielläkin on pienempi palvelukeskittymä. Rajakylän liikekeskus sijoitettiin lähelle alueen 
asutuksen painopistettä tärkeimmän tieliittymän tuntumaan. Liikekeskuksen välittömään 
läheisyyteen suunniteltiin korttelialueet keskustahakuisille yleisille rakennuksille. 
Keskuksen pohjoispuolelle sijoitettiin noin 3000 asukkaan kerrostaloalue 
perustamisolosuhteiltaan parhaaseen osaan. Lisäksi suunniteltiin neljä 
pientaloryhmäaluetta rivitaloille ja kytketyille omakotitaloille. Yksityisessä omistuksessa 
oleva osittain jo rakennettu osa säilyisi pääosiltaan omakotialueena. Kuivasojan 
eteläpuolelle suunniteltiin retkeilyä ja ulkoilua palveleva puistovyöhyke, joka palvelisi 
lähinnä vain Rajakylän tulevaa asutusta. Alueelta ei varattu liikekeskuksen lisäksi 
erillisiä liiketontteja. Liikekeskuksen sisällytettiin rakennusala VIII-kerroksisille 
konttori- ja asuinrakennuksille. Kerrostaloalueella III-VIII -kerroksiset rakennukset 
suunniteltiin muodostavat suojaiset pihat. Kerrostaloalueelta suunniteltiin erillinen 
jalankulkuverkko liikekeskukseen, koulutie ja linja-autopysäkeille. Kerrostaloalueelle 
esitettiin vahvistettavaksi kerrosala ja asuntojen lukumäärä tarkoituksenmukaiseksi, 
pienasunnot VIII-kerroksisiin rakennuksiin sekä perheasunnot matalampiin 
kolmikerroksisiin rakennuksiin.  
 
Rakennuksiin sallittiin rakennettavaksi maanpäällinen sisääntulokerros, jota ei lueta 
kerrokseksi. Autopaikat sijoitettiin korttelialueiden viereen ja väliin sijoittuville 
autopysäköinnin korttelialueille. Julkisivun suuntaisille kaavaan merkityille kohdille oli 
istutettava lehtipuita asuntojen suojaamiseksi melulta. Kaksikerroksiset rivitalot 
suunniteltiin alueen keskellä olevan puiston ympärille siten, että ne ryhmittyvät 
omakotiasutuksen useaksi pienimittaiseksi alueeksi. Autoille suunniteltiin autokatokset 
tai – rakennukset, jolloin rivitalokortteleihin on mahdollista saada yhteinen suojattu piha. 
Kytketyillä omakotitaloalueiden asumasoluilla haettiin inhimillistä mittakaavaa ja hyvää 
asumisviihtyvyyttä. Kaupungin omistamilla alueilla kytketyt omakotitalot suunniteltiin 
rakennettavaksi kortteleittain yhtenäisesti erilaisia tyyppitaloja käyttäen. Kytkettyjen 
omakotitalojen alueella varattiin yksi leikkipaikka kunkin asumasoluryhmän keskeltä. 
Kaavalla haettiin tiivistä rakentamista, mutta siinä korostettiin ehyttä, miellyttävää ja 
mahdollisimman viihtyisää ja maisemaan soveltuvaa kokonaisuutta. Korttelit 
suunniteltiin aidattavaksi yhtenäisellä tavalla. Rakennuttajia velvoitettiin esittämään 
rakennusluvan yhteydessä suunnitelma tontin istutuksista ja kunnossapidosta. (Rajakylän 
kaavaselostus Oulun kaupunginrakennusvirasto.) 
 
Vuonna 1988 Oulun kaupunki laati asuntojen ja asuinympäristön 
perusparantamissuunnitelman, jossa mukana oli myös Rajakylän keskeiset kerrostalo-, 
kauppa- ja palvelukorttelit sekä Valmutien ja Kissankellontien rivitalokorttelit. 
Kehittämissuunnitelmassa todettiin, että asunnoista 86 % on rakennusten iän perusteella 
jonkintasoisen korjauksen tarpeessa. Alueen piha- ja yleiset työt ovat jääneet alusta asti 
vaatimattomalle tasolle. Kerrostaloalueen asemakaava oli myös jäänyt suurelta osin 
toteutumatta, eikä ollut toivoakaan, että se olisi voinut toteutua sellaisenaan. 
Rakentamattomat tontit oli kaavoitettu VIII-kerroksisille asuintaloille, joita ei enää ollut 
syytä rakentaa. Asemakaava oli vanhentunut ja jäänyt osittain toteutumatta. Se antoi 
mahdollisuuden vaikuttaa ympäristön kohentamiseen, peruskorjaukseen ja myös 
asemakaavan tarkistamisen ja uudisrakentamisen. Rajakylä oli mukana 
valtakunnallisessa lähiöuudistusprojektissa vuosina 1996–1999, jolloin tehtiin alueen 
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kehittämissuunnitelma. Lähiöuudistuksen tavoitteena oli saada aikaan positiivista 
kehitystä toteuttamalla asuntojen ja ympäristön parantamista, aktivoimalla alueen 
asukkaita ja kehittämällä paikallistaloutta ja – palveluja. (Lähiöuudistusprojekti. Oulun 
kaupungin tekninen palvelukeskus 1999.)  
 

   
 
Rajakylän yleisilme on kohentunut perusparannuksen ja täydennysrakentamisen myötä. 
Lähiöuudistuksen tuloksena Rajakylään avattiin asukastupa, joka ottaa huomioon omassa 
toiminnassaan jatkuvana ja laaja-alaisena kehittämisprojektit. Valtakunnallisen 
Lähiöuudistus 2000-ohjelman loppupäätelmissä korostetaan jatkotoimia, joissa lähiöt 
saadaan tiukemmin liitettyä kaupungin kehittämisstrategioihin. Tärkeänä asiana pidetään 
asuntokannan hoitoa, esteettömyyden edistämistä ja peruspalvelujen turvaamista. 
Moninainen yhteistyö nähdään tärkeänä. Rajakylän lähiön kehittämishankkeen 
loppuraportin mukaan lähiöuudistuksen epäonnistumiset johtuivat mm. siitä, että eri 
hallintokunnat lähtivät innolla lähiöuudistukseen mukaan, mutta projektin erityisasemaa 
oli osapuolten vaikea hyväksyä. Usein sovitut toimenpiteet viivästyivät. Sosiaali- ja 
terveyspuolen mukana ololta odotettiin paljon, mutta sillä ei ollut kuitenkaan 
taloudellisia resursseja lähteä mukaan täysipainotteisesti. Korttelipoliisitoiminta loppui 
määrärahojen puutteeseen jo projektin aikana. Rajakylän yhteispalvelupisteen suunnittelu 
aloitettiin liikekeskuksen tiloihin, mutta suunnittelu loppui kaupungin päätökseen. 
Onnistuminen on siinä, että lähiön kehittämistä jatketaan ja yhteistyöverkosto on luotu 
paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Lähidemokratian ja osallisuuden työskentely- ja 
menettelytapojen kehittäminen toi Oululle valtakunnallisen lähiöpalkinnon vuonna 2010. 
 
Lähidemokratia on ollut asukkaiden vaikutuskanava Oulussa vuodesta 1981 asti. 
Rajakylän kaupunginosatoimikunta on vuodesta 1985 ollut kaupungin tukema 
asukasorganisaatio. Rajakylä on ollut mukana valtakunnallisessa ympäristöministeriön 
tilastollisessa lähiöseurannassa vuosina 1981–1995. Alue on mukana sisäministeriön 
aluehallintokokeilussa vuosina 1991–1996, asukkaat valitsivat alueensa edustajat vuonna 
1991 aluelautakuntaan. Se päätti sosiaali- ja terveystoimen, opetus- sekä nuoriso- ja 
vapaa-aikatoimen sektoreihin kuuluvista asioista. Aluehallintokokeilulla oli tarkoitus 
lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia, tarjota parempia palveluja, helpottaa alueella 
työskentelevän henkilöstön yhteistyötä sekä lähentää kuntaa ja kuntalaisia. (Raja-Matara 
1/1990) Jutussa toivottiin oululaisilta päättäjiltä halua, rohkeutta ja kokeilunhalua 
toteuttaa alueellista päätöksentekoa. Myönteisimmin esitykseen suhtautuivat alueen 
asukkaat ja järjestöt sekä alueen kaupungin työntekijät. Eniten kritiikkiä tuli sosiaali- ja 
terveyspuolen ja koulutoimen viranhaltijoilta. Koulutoimi halusi jättäytyä kokonaan sen 
ulkopuolelle. Soster olisi halunnut jatkaa Oulussa kokeiltua osavaltuustomallia. 
Aluehallintokokeilun onnistuminen artikkelin mukaan vaati virkamiesten suurta 
motivaatiota kokeilun onnistumiseksi. Oulun kaupunki on ollut mukana sisäministeriön 
rahoittamassa osallisuushankkeessa, jossa haettiin keinoja ja ratkaisuja kansalaisten 
osallisuus- ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen paikallistasolla. Osallisuushankkeen 
projektit liittyivät muun muassa Pateniemen suuralueen lähipalveluiden tiedotukseen ja 
toiminnan kehittämiseen ja Toppila -projektiin. Jatkettiin Pateniemen suuralueen 
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monniammatillisen SYTY -yhteistyöryhmän toimintaa, joka perustettiin 
aluehallintokokeilun jälkeen. YTY -Rajakylällä oli ollut toiminnassa 1980-luvun alussa. 
Siihen kuuluivat myös asukasyhdistyksen, poliisin ja seurakunnan edustajat. 
Talotoimikunnat ovat yrittäneet edistää asukasdemokratiaa.  
 
Rajakylän kaupunginosatoimikunta julkaisi Raja-Matara aluelehteä, jossa on ollut hyvin 
positiivisia artikkeleita alueesta ja osallisuuden erilaisista mahdollisuuksista ja sen 
toteuttamisesta. Siinä oli artikkeli alueellistamisesta marraskuulta 1987. Artikkeli oli 
ajankohtainen 1980-luvulla, jolloin uskottiin aluelautakuntien mahdollisuuksiin 
lähidemokratiassa. 1970-luvulla oli ollut kokeiluja aluevaltuustoista, mutta niillä ei ollut 
päätöksentekovaltaa, joten toiminta tyrehtyi. Raja-Matarassa (marraskuu 1986) oli 
artikkeli Vaikuttaminen ja lähivaikuttaminen, jossa pohdittiin sitä, että lähidemokratian 
tulisi kehittyä ja muuttua aina alueen ja sen asukkaiden tarpeista käsin. Artikkelissa 
viitattiin Oulun yliopiston sosiologian laitoksen lähidemokratiatutkimukseen, jonka 
mukaan asukkaat kokivat tärkeäksi päästä suoraan kontaktiin päättäjien kanssa. 
Tutkimuksen mukaan tyypillinen osallistuja lähidemokratian kokouksiin oli miehet ja he 
olivat pitkäaikaisia kaupunginosan asukkaita.  
 
Rajakylän ympäristöparannussuunnitelman (Raja-Matara marraskuu 1988) tavoitteissa 
korostuvat maisemanhoito, kasvillisuuden lisääminen ja erilaiset rakenteilla voidaan jo 
rakennettuja tontteja tehdä viihtyisämmäksi. Artikkelissa korostettiin asukkaiden 
aktiivisuutta asuinalueen parantamisessa. Tätä varten oli haettavana kaupungilta 
asuntohallituksen myöntämä perusparannuslainaa. Lainaa voitiin myöntää 
asuinrakennukseen välittömästi liittyvään asuinympäristön puutteellista laatu- ja 
varustetasoa kohtuullisen asumisviihtyvyyden aikaansaamiseksi ja asuinympäristön 
toimivuuden parantamiseksi. Lainoituksen kohteena olivat muun muassa piha-alueen 
kasvillisuus, piharakenteet, liikkumisväylät, leikki- ja harrastustilat, säilytystilat, 
tuuletus- ja tomutuspaikat, pyykin kuivauspaikat, pysäköintialueet ja piharakennukset. 
Rajakylä kehittyy (Raja-Matara marraskuu 1987), sillä alueelle saatiin 1988–1989 
taitteessa kaapelitelevisioverkko, ja risukkoja toivottiin kunnostettavaksi. Jutussa 
päiviteltiin autojen korkeita tilannenopeuksia; visalla maksaminen vaikeuksia. Jutun 
kirjoittaja mainitsi Rajakylän hyväksi kyläksi, oli itse muuttanut Suomussalmelta. 
Aluelehden nimi muuttui Kylältä ja Rajalta nimiseksi. Siinä oli 4.12.1999 juttu 
Talvikkipuiston hankesuunnitelmasta ja sen valmistumisesta. Siitä pidettiin asukastuvalla 
info- ja tiedotustilaisuus jatkotoimenpiteistä. Suunnitelmassa tuotiin esille Oulun oma 
kaupunkipuiston rakentaminen. Kaupunkipuiston suunnittelua varten perustettiin 
työryhmä. Vaikutteita asukaspuistolle oli saatu Helsingin kaupungin Urban -hankkeessa 
toteutetusta Myllypuron asukaspuistosta. Kaupunginosatoimikunnan julkaisemissa Raja-
Matara ja Kylältä ja Rajalta -lehdissä on ollut runsaasti artikkeleita yhteistoiminnasta, 
oma-aloitteisuudesta ja omatoimisuudesta, joilla on haluttu löytää lähiöongelmiin 
ratkaisuja. Ongelmat ovat useasti painottuneet elinympäristöön ja ihmisten aiheuttamiin 
tilanteisiin. Kyliltä ja Rajalta (1996) aluelehdessä tuodaan esille, että erilaiset projektit, 
asukkaat ja yhteisöt ovat ylläpitäneet yhteisön kehittymistä.  
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Meri-Toppila on entinen tehdasalue, jossa ovat edelleen jäljellä Alvar Aallon 
suunnittelema siilo- ja voimalaitosrakennus. Muutoin alue on 1990- ja 2000-luvulla 
rakennettu tiivis ja yhtenäinen kaupunkimainen alue, joka on käytännössä täyteen 
rakennettu. Alueella on lähes pelkästään kerros- ja pienkerrostaloja. Erityispiirteenä on 
poikkeuksellisen suuri vuokra-asuntojen osuus. Toppilassa asui 1.1.2010 yhteensä 3524 
henkilöä, joista miehiä oli 1896 ja naisia 1628. 

Taulukko 19. Toppilan väestö 1.1.2010. 

0–6 v  316 henkilöä 
7–12 v 205 henkilö 
13–15 v 91 henkilöä 
16–18 v 144 henkilöä 

19–24 v 651 henkilöä 
25–64 v 1931 henkilöä 
65– v 186 henkilöä 
asuntokuntia 1943 yhteensä 3524 
Lähde: Oulun tilastollinen vuosikirja 2009. 

Taulukko 20. Työvoima elinkeinon mukaan Toppilassa 31.12.2007 

 

1643      1253       3           1         168       3        100        221       83        278      382        14        390 

Lähde: Oulun tilastollinen vuosikirja 2009. 

 
Toppilan tehtaan alueen maankäyttö lähtökohtana oli kaupunkirakenteessa edullisesti 
sijaitsevan teollisuusalueen uudelleen käyttö. Sulfiittiselluloosatehdas toimi alueella n. 50 
vuotta, minkä johdosta alue oli rakennettava kokonaan uudelleen sekä rakentamiseen 
otettavien että virkistykseen suunniteltujen alueiden osalta. Vuoden 1987 Koskelan 
suuraluetta koskevassa tavoitesuunnitelmassa tehtaan alueelle esitettiin rakennettavaksi 
laaja, yhtenäinen asuinkerrostaloalue vanhojen tehdasrakennusten ympärille. 
Ympäristöministeriö vahvisti 22.4.1991 alueelle 36 ha:n suuruisen osayleiskaavan, 
samalla ministeriö määräsi, ettei alueen asemakaavoja asuntokortteleiden osalta tarvitse 
vahvistaa erikseen, vaan ne voidaan tehdä erikseen ja vaiheittain. I vaiheen asemakaavan 
kaupunginvaltuusto hyväksyi 6.4.1992. I vaiheen pilottikortteleiden suunnittelussa 
pyrittiin tekemään yhteistyötä rakentajien, suunnittelijoiden ja rakennusvalvonnan 
kanssa.. Suunnittelijat pystyivät vaikuttamaan myös asemakaavan sisältöön. I vaiheen 
pilottikortteleiden suunnittelun ohjeita käytettiin II ja III vaiheen suunnitteluohjeena. 
Alueesta oli tarkoitus tehdä yhtenäinen 19 asuinkorttelin kerrostaloalue. Sen runkona on 
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kehämäinen kokoojakatu, jonka ulkopuolelle asuinkorttelit pääasiallisesti sijoittuvat. 
Kehäkadun rajaamalle vanhojen tehdasrakennusten alueelle sijoittuu toiminnallinen 
painopiste palveluineen. Tämä palvelualue ei ole toteutunut. Ala-aste sijoittuu kehäkadun 
ulkopuolelle. Tiiviin rakentamisen länsipuolella on rantaan asti laaja n. 50 ha:n 
virkistysalue, josta asukkaat käyttävät Teletappikukkula -nimitystä. 
 

       
 
Kaupunkikuvallisena tavoitteena alueen suunnittelussa oli luoda kaupunkimaisen tiivis 
asuinkerrostaloalue, jonka kaupunkikuvallisen ytimen muodostavat 
voimakasmittakaavaiset, mutta plastiset ja veistokselliset vanhat tehdasrakennukset. 
Alueen kaupunkikuvallista luonnetta haluttiin tuoda esille suojaisilla asuntopihojen 
umpikortteleilla, joita asuinrakennukset ja korttelikohtaiset pysäköintitalot rajaavat. 
Julkista kaupunkikuvaa luotiin pienimittakaavaisella katuverkolla ja aukioilla. 
Asuinkorttelit muodostuvat asuinrakennuksista, yhteistiloista, huolto- ja 
varastorakennuksista sekä kortteliautotalleista. Autotallit olivat uutta Suomessa, johon 
haettiin vaikutteita Euroopasta. Yleissuunnitteluohjeissa asuinrakennusten rakennusalat 
on kaavassa merkitty väljästi, joten on haluttu vaihtelevuutta rakennusrunkoihin. Samalla 
on pyritty vähentämään raskasmassaista vaikutelmaa kaventamalla rakennusten päätyjä. 
Kaikkiin kolmikerroksisiin ja sitä korkeampiin asuintaloihin on rakennettu hissi. Yhteis- 
ja varastotilojen luonne on haluttu suunnittelussa jättää avoimeksi, toivottiin, että 
korttelinsuunnittelija tuo siihen persoonallisen ilmeen. Yhteistilojen suunnittelussa 
haluttiin korttelin yhteisiä askartelu- ja oleskelutilojen verkostoja. Suunnitelmissa oli 
ajatus, että yhteistiloista voisi kehittyä yhteinen olohuone, joka antaa ilmettä koko 
pihalle. Ohjeena oli, että mikäli yhteistiloihin sijoitetaan palveluja, niiden pihatiloja ei 
saa rajata pois asukkaiden jokapäiväisestä käytöstä. Tämä ajatus on jäänyt toteutumatta.  
 
Katujulkisivut ovat selvästi kaupunkimaisia pohjois- ja itäsivuiltaan, jopa muurimaisia. 
Etelä- ja länsisivuille suuntautuvat parvekkeet ja asuntopihat tekevät nämä julkisivut 
avoimemmiksi. Ohjeissa on, että julkisuvussa tulisi olla vertikaalisia aiheita antamaan 
ryhtiä ja rytmittämään katkonomaisesti julkisivua: nauhamaisia, horisontaalisina jatkuvia 
parvekkeita tms. aiheita olisi vältettävä. Pihan puoleisilla julkisivuilla on pyritty tuomaan 
kodikkuutta korttelin sisäiseen miljööseen. Parvekkeiden tulisi olla ilmeeltään keveitä ja 
ranskalaisia parvekkeita tulisi suosia etenkin kehäkadun varsilla. Kaupunkikuvan tulisi 
väreiltään ja materiaaleiltaan olla hillitty, mutta silti vaihteleva ja mielenkiintoinen. 
Kaupunkikuvan ja ulkosivun lisäksi tuli julkisivumateriaaleissa ottaa huomioon 
kestävyys ja huoltomahdollisuudet.  
 
Viherrakentamista, jonka muodostavat katualueiden viheralueet yhdessä katuun 
rajoittuvat asuntopihat, vastaa kaupungin puistotoimisto. Suunnitelmassa pyrittiin 
välttämään kalliita hoitoa vaativia ratkaisuja, kuten leikattavia nurmialueita, joita pitää 
korvata pensailla. Valaistussuunnitelmiin on kuulunut nk. lusikkavalaisimien, 
pallomaisten puistovalaisimien ja pysäköintitalojen seinien valaistuksen käyttäminen. 
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Pihan tärkeimpien käytävien päällysteiden tuli olla betonikivitasoa, pihojen polut saivat 
olla sora- tai kivituhkapintaisia. (Toppilan tehtaan alueen yleissuunnitteluohjeet. Oulun 
kaupungin rakennusvirasto kaavoitusosasto 13.11.1992.) 
 

     
 
Meri-Toppilassa asukastoimintaa harjoittavat Toppilan Omakotiyhdistys ry ja 
Kulttuurivoimala ry, joka ylläpitää asukastupa Alvaria. Koskelan suuralueella on 
toiminut valvontarengas, joka on kiertänyt kahden hengen partiossa viikoittain. Oulun 
setelementin naisten ryhmä kokoontuu viikoittain Toppilan nuorisotalolla. Meri-Toppila 
oli mukana Oulun osallisuushankkeessa, jonka puitteissa aloitti lähiöasema, joka on 
kuitenkin valitettavasti lopettanut toimintansa. Lähiöaseman, keskeinen ajatus oli 
fyysisen ympäristön ja sosiaalisen kehittämisen samanaikaisuus ja toiminta itse alueella 
asukkaiden kanssa. Ideana oli, että asukkaat saisivat samassa paikassa 
osallistumismahdollisuuden, jotka koskevat muun muassa alueen rakennuksia ja 
ympäristöä, yhteistyötä, kulttuuria ja liikuntaharrastuksia koskeviin asioihin. 
Osallisuushankkeen puitteissa Ko-To -tiimi, johon yhdistyi aikaisemmin toiminut 
aluetiimi. Ko-To:ssa mukana on asukkaita, järjestöjen, seurakunnan ja eri hallintokuntien 
edustajia. Tiimi toimi keskustelu- ja tiedotuskanavana alueen asioista ja 
kehittämistarpeista. 
 
Valtakunnallisten lähiöiden kehittämishankkeiden taustalla ovat vaikuttaneet Viirkorven 
(1997) mukaan enemmän ulkoiset tekijät kuin lähiöiden parannustarpeet sinänsä. 
Hankeilla on haettu työttömyyden vähentämiseen liittyviä keinoja ja malleja. 
Rakentamisen ja fyysisen ympäristöön liittyvien vaikuttimien lisäksi hankkeita 
perusteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen muutoksesta johtuvilla syillä. 
Hallitusohjelmissa on painotettu asukkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämistä, haetaan kumppanuussuhteita, uudenlaisia sosiaalityön kytkentöjä, sosiaalisen 
pääoman tukemista ja yksilöllisen elämänhallinnan ratkaisuja. Projekteista on tullut 
kuntien normaaleja työtapoja. Meri-Toppilan ja Rajakylien monissa 
kehittämishankkeissa alueen maahanmuuttajat ovat jääneet syrjään. Heille 
projektityöskentely ja kehittämishankkeet voivat olla outoja käsitteitä. 

3.3.2 Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia2015 

Vuoden 2009 lopussa Pohjois-Pohjanmaalla asui 5058 maahanmuuttajasta yli puolet eli 
3101 henkilöä asui Oulussa. Toimialoittain eniten maahanmuuttajia työskenteli 
teollisuudessa, koulutuksessa, kiinteistö- vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, liike-elämän 
palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnassa. Teollisuudessa maahanmuuttajien 
määrä on kasvussa elintarviketeollisuudessa, koneiden ja laitteiden valmistuksessa sekä 
puutuoteteollisuudessa. Kasvua on myös rakentamisessa, majoitus- ja 
ravitsemustoiminnassa, liike-elämää palvelevassa toiminnassa sekä tutkimus- ja 
kehittämistoiminnassa. Maahanmuuttajien määrä on kasvussa myös terveydenhuollossa 
ja sosiaalipalveluissa. 



 79 

 
 

Taulukko 21. Ulkomaalaiset työnhakijat ja tapahtumat kuukauden aikana työvoimatoimistoittain. 

 

 
Lähde: TEM, työnvälitystilasto, kuukausikertomus marraskuu 2010. 
 

Taulukko 22. Kotoutumistukeen oikeutetut kuukauden aikana, marraskuu 2010  

Työttömänä Työllistettynä Koulutuksessa 
työmarkkinatuella 

 Oulu         179                                   5 391 
      Lähde: TEM, työnvälitystilasto, kuukausikertomus marraskuu 2010. 

 
Maahanmuuttaja voi olla oikeutettu tukeen kolmen (joissakin tapauksissa viiden) vuoden 
ajan ensimmäisestä Suomessa tehdystä kotikuntamerkinnästä.  
 

Taulukko 23. Ulkomaalaisten ja koko väestön pääasiallinen toiminta Pohjois-Pohjanmaalla 2008 

 
     Lähde: Tilastokeskus. 
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Kuvio 47. Pohjois-Pohjanmaan Maahanmuuttostrategian laatimisprosessi. 

 

  
Lähde: Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015. 

 
 
Maahanmuuttostrategian kannalta määriteltiin Pohjois-Pohjanmaan keskeisimmiksi 
vahvuuksiksi seuraavat: 
- alue- ja ympäristötekijät 
- koulutustaso ja -mahdollisuudet 
- työmarkkinat ja työympäristötekijät 
- maahanmuuttajien kotouttaminen 
- sosiaali- ja terveyspalvelut 
 
Keskeisimpiä parantamisalueita ovat seuraavat: 
- kotouttamisen tukeminen 
- työllistymisen edistäminen 
- koulutusmahdollisuudet 
- maahanmuuton kehittäminen kokonaisuutena maakunnassa 
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Tulevaisuuden mahdollisuudet: 
- yhteinen tahtotila maahanmuuttostrategian toteuttamiseksi on olemassa 
- työmarkkinat 
- Pohjois-Pohjanmaan houkuteltavuus ja kilpailukyky 
- kotoutumisen tukeminen 
- suvaitsevaisuuden edistäminen 
 
Merkittävimpinä uhkina pidetään seuraavia: 
- kohtaanto-ongelma 
- alueen kyky houkutella maahanmuuttajia 
- kotoutumisen epäonnistuminen 
- asenteet maahanmuuttajia kohtaan 
 
Pohjois-Pohjanmaan maahanmuutto visio 2020: Pohjois-Pohjanmaa on Suomen 
moniarvoisin ja vetovoimaisin maakunta, jossa kulttuurienvälisyys on arkea; Maakunnan 
yhteisöt toimivat tavoitteellisesti siten, että työnantajilla on joustava työvoiman 
saatavuus, mikä osaltaan vahvistaa maakunnan kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla; 
Pohjois-Pohjanmaalla kaikista lähtökohdista tulleilla ihmisillä ja perheillä on hyvä elää, 
tehdä työtä, yrittää, opiskella ja asua. 
 
Maahanmuuttostrategian arvot ovat seuraavat: 
- tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
- turvallisuus ja hyvinvointi 
- sallivuus ja ymmärtäväisyys 
- eettinen ja moraalinen vastuu 
- yhteisöllisyys ja aito vuorovaikutus 
 
Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategian 2015 mukaan maahanmuuttajien 
sopeuttaminen uuteen kotimaan kulttuuriin ja suomalaiseen elintapoihin on keskeinen 
kehittämiskohde. Strategiassa korostetaan, että yhteiskunnan vastuun tulee olla suurempi, 
jotta maahanmuuttajille pystyttäisiin tarjoamaan kotouttamisen polku. Pohjois-
Pohjanmaan aluetta on strategian mukaan kehitettävä maahanmuuttajien näkökulmasta 
sekä kokonaisuutena. Erityisesti tulee kehittää myös muiden kuin Oulun seutukuntien 
vetovoimaisuutta. Strategiassa maahanmuuttajien saatavilla tulisi olla paremmin erilaisia 
työnantajien tarjoamia palveluita, jotta maahanmuuttajien työhön perehdyttäminen 
onnistuu. Strategiassa halutaan tuoda esille, että alueella on yhteinen tahtotila, näkemys 
ja hyväksyntä.  
 
Maahanmuuton keskeisenä uhkana on se, että kohtaavatko maahanmuuttajien koulutus, 
osaaminen, ammattitaito ja toisaalta työnvoimatarpeet toisensa. Strategiassa ei ole 
uskallettu ottaa esille uutta poliittista tilannetta, joka on nähtävä uhkana 
maahanmuuttajien kotoutumiseen ja rajojen sulkemiseen ei-toivotuilta 
maahanmuuttajilta. Rajojen sulkeminen on uhka koko seutukunnan 
kansainvälistymiselle. Maahanmuuttostrategiassa joissakin tekstin sanoissa kuten 
sopeuttaminen on pakkoa ilmaiseva leima, jossa maahanmuuttajalla ei itse ole sanavaltaa. 
Strategiassa maahanmuuttajat nähdään passiivisena objektina, joilla itsellä ei ole tahtoa ja 
halua.  Strategiassa ei mainita integroitumisen keinoja, joilla sovittaa yhteen monenlaista 
elämää ja identiteettiä. Monille maahanmuuttajille integroituminen on jo jokapäiväistä 
toimintaa. 
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Kotoutumista edistää oman yhdistyksen perustaminen; alla kuva Afgaaniyhdistyksen 
perustamiskokouksesta.
 

 
 
 
Kotoutumista on myös lähiluontoon tutustuminen; kuvassa Kuivasjoen kalastusta. 
 

 
 
 
Kotoutumista on myös monikulttuurinen kerhotoiminta; kuvassa Toppilan naisten 
ryhmää. 
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Taulukko 24. Yhteenveto nykytilan vahvuuksista ja parantamisalueista 

 
Lähde: Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015. 
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Taulukko 25. Yhteenveto tulevaisuuden mahdollisuuksista ja uhista. 

 

 
Lähde: Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia 2015. 

3.3.3 Meri-Toppilan ja Rajakylän eletty tila ja paikka 

Rakennetun ympäristön merkitysten muotoutuminen elettynä tilana on monikerroksinen 
prosessi, jossa vaikuttavat tilan aistiminen ja kokeminen, sen ruumiillisuus ja 
materiaalisuus. Tämä asettaa haasteita suunnittelulle ja asukkaiden kohtaamiselle. 
Asukas on aktiivinen merkitysten tuottaja ja käyttäjä kuin pelkästään passiivinen 
kuluttaja. Asukas on ympäristönsä ja sen merkityksen luoja, jolloin eletystä tilasta 
muodostuu yksityisten, yhteisöllisten ja historiallisten merkityskerrostumien 
vuorovaikutus.  Eletty tila muotoutuu uudelleen ja uudelleen kaikkien aistien 
vuorovaikutuksessa: liikkumisessa, tekemisessä, olemisessa ja asumisessa. muisti, tila 
aistimukset ovat yhteydessä toisiinsa. Asukkaiden muistoissa korostuu ympärillä 
rakentuvan ja koko ajan muuttuvan lähiön aistivoimaisuutta. (Saarikangas 2006, 194–
195.) 
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Kaupungin lähiöt ovat kanssakäymisen näyttämöitä ja areenoita, joissa aika, paikka ja 
sosiaalinen ulottuvuus kietoutuvat yhteen aikapaikoissa. Aikapaikkojen syntymistä ja 
häviämistä on vaikea ennakoida. Tietty aikapaikka voi menettää merkitystä ja uusi tulee 
tilalle. Arkielämässä aikapaikkojen syntymiseen vaikuttavat selvät funktionaaliset syyt, 
joiden raameja ovat työajat, aukioloajat, aikataulut, kiellot, ohjeet jne. Ne ohjaavat 
aikapaikkojen syntymistä ja kehittymistä. Aikapaikassa olevia yhdistää jokin tekijä, 
kuten ikä, sukupuoli, elämäntilanne ja kulutustottumukset (Gordon 2005) esimerkiksi 
Halpa-Hallin ja muiden kauppapaikkojen ja ravintoloiden ovien edustat, pussipysäkit, 
kierrätyskeskuksen etupiha. Tilan ja paikan reviireitä tulee vastaan joka puolella kuten 
pihoilla, kaduilla ja puistoissa. Tilan primaarireviirit ovat yksilön tai ryhmän pysyvästi 
hallitsemia paikkoja, kuten kodit; kotini on linnani reviirit. Sekundaariset reviirit ovat 
edellisiä avoimempia. Niissä tilat ovat jonkin ihmisryhmän omana pitämänä alueena, 
kuten Meri-Toppilassa frisby golfrata tai Rajakylässä Örkkipuisto. Julkiset reviirit 
otetaan haltuun lyhytkestoisesti, kuten istumapaikat puistossa tai pihangrillikota. Kaikki 
reviirit eroavat toisistaan kontrollin voimakkuuden perusteella. Lähiöiden reviirit ovat 
tilan haltuun ottamista mutta myös poissulkemisen kenttiä. Lähiöiden liike on siirtymistä 
paikasta toiseen, mutta se on myös liikkeen ja ympäristön kokemista. Arkipaikat ovat 
reittejä, maisemia ja mielikuvia. Lähiöissä arkipaikat ovat vähissä, joten 
kohtaamispaikkoja haetaan keskustasta. Julkinen alue kertoo ympäristöstä, jonne kaikilla 
ihmisillä on vapaa pääsy, joka ei tarvitse olla jatkuvaa. Julkisia alueita asukkaat pitävät 
julkisia rakennuksia. Paikka, johon asukkailla ei ole mahdollista päästä on yksityinen, 
johon tarvitaan lupa. Kotiin halutaan vieraita, mutta koti mielletään yksityiseksi ja sinne 
tarvittaisiin nykyisin kutsu. Pitkälle vietynä kontrollina pihoista ja tonteista on tullut 
yksityisiä. Kontrollin ja ohjauksen lisäksi asukkaat kaipaavat ei aidattuja alueita, jossa 
voi liikkua vapaasti ilman kylttien ohjeita. Lähimetsät ovat siinä hyvin tärkeällä sijalla. 
(Junkala & Sääskilahti 1999.) 
 
Suomessa syntynen ja Suomeen muuttaneen tekijän paikat voivat olla paitsi erilaisia 
myös eriarvoisia. Paikallisuuden voidaan ajatella muodostuvan sellaisista kohtaamisen 
kentistä, joissa eroista ja erilaisuudesta neuvotellaan.  Nuorten ja etenkin nuorten miesten 
kulttuureille on ominaista, että ne kytkeytyvät tiettyihin tiloihin, joita nuoret myös 
suojelevat ja vartioivat. Erilaiset ryhmät pyrkivät ottamaan tiloja haltuunsa, samalla 
suljetaan muita ihmisiä tai ryhmiä pois.  Tilojen hallinnassa on kyse eroista ja 
yhteisyyksistä ja niihin liittyvistä kohtaamisista ja kamppailuista. Täten kaupungit ovat 
tiloja, joissa muodostuu mahdollisuuksia periä paikallisia oikeuksia, samalla kun ne ovat 
tiloja, joissa kansalaisten arjen käytäntöjä kontrolloidaan (Gordon 2005.) 
Ravintola oli usein yksi ensimmäinen lähiöpalvelu ja kohtaamispaikka, koska sen 
perustaminen oli halpa ja kannattavakin ratkaisu. Lähiöravintolainstituutio kehittyi 
vastauksena uusiin sosiaalisiin tarpeisiin. Lähiöravintola on edelleen yksi mahdollinen 
paikka, jossa voi solmia kontakteja tanssin ja alkoholin välityksellä. Vielä 1950-luvulla 
ravintoloiden tasokkuus yhdistettiin asiakkaiden yhteiskunnallisen asemaan. 
Nyrkkisäätönä oli silloisen Alkon johtaja Linturin ohje (1953). ”Ravintoloiden taso 
näyttää sellaiselta kuin sen heikompien asiakkaiden taso, koska näiden sekä 
käyttäytyminen että epäsovinnainen asu eniten pistävät silmään.” 1960-luvulla syntyivät 
uutena ravintolatyyppinä lähiöravintolat vapaamielisen alkoholipolitiikan mukaisesti, 
mutta vaikuttavana tekijänä lähiöiden syntyminen. Meri-Toppilan ja Rajakylän 
lähiöravintoloissa on juomisen rinnalla erilaista toimintaa kuten karaokeiltoja ja karaoken 
osakilpailuja tai turinoiden teemoja, jolla on oma kokonaisuuden mielekkyys ja logiikka. 
Meri-Toppilan lähiökapakka Dixonissa on aikoinaan toiminut vireä tikkakerho, mutta nyt 
sen toiminta on hiipunut. Lähiöravintola on tietylle porukalle tärkein yhteisöllisyyden 
keskus. Sosiologi Pierre Bourdieu (1980) on pohdiskellut, että kulttuuristen käytäntöjen 
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jäsentyneisyys ja sen ilmeneminen vaikkapa tikkakerhona tai karaokelaulamisena ei ole 
suoranaisesti ja välttämättä yhteydessä minkään tarpeen tyydytykseen. Sitä ei voi 
myöskään tulkita sääntöjen ja normien avulla ikään kuin ulkopuolelta tai jälkikäteen 
päätellen. 
 
Ravintolan karaokeporukalla on tietty säännönmukaisuus ja objektiivinen logiikka mutta 
tämä säännönmukaisuus muodostuu Sulkusen (1985) mukaan Bourdieun (1980) 
tulkinnassa vain kulttuuriperinteen antamasta kyvystä ja välttämättömyydestä nähdä 
maailman tietyn rakenteisena. Tätä kykyä ja pakkoa toimia mielekkäällä ja muidenkin 
samaa perinnettä kantavien ymmärrettävällä tavalla Bourdieu kutsuu habitukseksi. Se 
synnyttä mielekkäitä toiminnan ja ajatusten rakenteita, jotka ovat yhteisiä ja mahdollisia 
kaikille tämän kyvyn omaaville, mutta se ei välttämättä pakota ihmisiä toimimaan juuri 
yhdellä ja ainoalla tavalla, ajattelemaan juuri yhtä ja ainoaa ajatusta ja ilmaisemaan 
itseään yhdellä ainoalla tavalla. Vain toiminnan ja ajattelun rakenne on määrätty, niiden 
sisällön ihmiset tuottavat olosuhteidensa mukaan itse keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 
Habitus on aina kullekin luokalle ja samanlaisissa oloissa eläville ihmisille ominainen, 
heidän historiansa tuote. Se voi synnyttää monenlaisia kulttuurisia käytäntöjä, mutta niitä 
kaikkia yhdistää toisiinsa koko elämäntapana kattava logiikka. Karaokelaulaminen ei 
olisi mahdollista ilman lähiöravintolaa, mutta ilman lähiöasukkaiden kulttuurista kykyä 
sitä ei myöskään saataisi aikaan ulkopuolisin ponnisteluin. Bourdieun mukaan kaikki 
ihmisten tavat toteuttaa itseään riippuvat heidän kulttuuriperimänsä antamista rajoista ja 
mahdollisuuksista sekä niiden toteuttamiseksi tarjolla olevista keinoista. Itsensä 
toteuttamisen tavat vaihtelevat olosuhteista ja ihmisten kekseliäisyydestä riippuen miten 
paljon tahansa, mutta kunkin habituksen puitteissa niillä on aina tietty sisäinen yhteys, 
jota kulttuuriteoriassa sanotaan homologiaksi. Tämä homologinen suhde syntyy siitä, että 
elämäntavan kokonaisuuden kulttuuriset jäsennykset syntyvät niille laulajille ominaisesta 
habituksesta, kulttuuriperimästä. Karaokelaulajien habituksen toiminnallisuuteen liittyy 
itsekuri, sopuisuus ja itsenäisyys. Karaokelaulajat tekevät, ajattelevat ja puhuvat on 
tämän saman habituksen jäsentämää ja ymmärtävät omaa toimintaansa. Tämä koskee 
erityisesti vakoasiakaskuntaa. (Sulkunen et al. 1985.) 
 
Pierre Bourdieu (1980) puhuu kulttuurin kollektiivisesta jatkuvuudesta ja 
yhdenmukaisuudesta, jota on havaittavissa karaokelaulajissa. Karaoken laulamisessa on 
kulttuurisia käytäntöjen tarkoituksellisuutta ja omaehtoisuutta. Diksonin lähiöpubin 
asiakkaat ovat tuottaneet itselleen pienoiskulttuuria, jonka puitteissa he itse ymmärtävät 
ja jäsentävät omaa toimintaa ja kiinnostusta siihen, vaikka muut eivät sitä 
ymmärtäisikään. Laulajat ovat opetelleet pienoiskulttuurin sääntöjä. Lähiöravintolan 
vakioasiakaskunta ja sen karaokeryhmä ovat eräänlainen paikallisyhteisö, keskinäisen 
yhteyden ja tiedonkulun mahdollistava julkisuuden areena. (Sulkunen et al. 1985.) 
Karaokessa musiikki välittää yhteisen kokemuksen tunnetta. Pubin vakioasiakkaille 
ravintola on ehkä tärkein aikapaikka. Samalla tapaa asukastuvasta voisi tulla asukkaiden 
tärkeä aikapaikka. Alvarissa kokoontuvalla senioriryhmällä on havaittavissa porukan 
pienoiskulttuuria, jossa ryhmäläiset voivat jäsentää omaa elämäntapaansa ja kertoa siitä 
muille. Lähiökapakan ja asukastuvan pienoiskulttuurit ovat yhteistä, että molemmat ovat 
elämäntavan yhteisenä jäsentäjänä. 
 
Ihmisten arkielämässä kaupunkitilan historialliset jatkumot ilmenevät nimissä. Ajan 
kuluessa nimet jäävät usein ilman alkuperäistä kehystään ja nimien merkitykset 
asukkaille muuttuvat. Nimet ovat tärkeä osa kaupungin mentaalista jatkuvuutta. Paikan 
nimien antama jatkuvuus muodostuu nimien merkitysten jatkuvuudesta, mutta ei 
niinkään paikannimen alkuperän tuntemisesta. Epävirallisissa paikannimissä on erilaisia 
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merkityksiä kuin virallisissa nimissä. Lempinimet ylläpitävät ulkoisista muutoksista 
huolimatta mentaalisten tasojen jatkuvuutta. Kaupunkiluonto pitää olla halutunotettua ja 
hoidettua, mutta sen lisäksi kaupunkiluonnossa pitää olla vapaita tiloja. Asukkaille 
kaupunkiluonnossa korostuvat ne merkitykset, jotka konkretisoituvat heidän 
päivittäisessä elämässä ja mitkä ovat arkielämän käytännöille, sosiaalisille suhteille ja 
arvoille relevantteja. (Vilkuna 1997, 178) Meri-Toppilan korttelien ja katujen nimet 
kertovat menneestä ja ne ovat yksi tärkeä osa olemassaolon tiedostamista, ja ne voivat 
luoda omalta osaltaan paikan kohtaan tuntemaa kiintymystä. Alueen haltuunotosta 
kertovat verbaalisella tasolla asukkaiden käyttämät nimitykset asuinalueesta ja sen 
paikoista, kuten Lippulaiva, Teletappikukkulat. 
 
Lähiöiden rakennukset ja ympäristö luovat mielikuvia alueen palveluista ja sosiaalisesta 
elämästä niin siellä kävijöille kuin siellä asuville ihmisille. Urbaanille ympäristölle on 
ominaista ominaisuutta, siksi yhteistyön muodot ja rakenteet voivat olla kaupunginosien 
eri tarpeista johtuen erilaiset. Tähän vaikuttavat asukkaiden, viranomaisten, yritysten, 
järjestöjen ja muiden toimijoiden näkemykset, kokemukset ja aktiivisuus. (Seppänen 
2001.) Fyysinen ympäristö luo puitteet, mutta elävä asuinalue syntyy ainoastaan ihmisten 
toiminnasta. Sen vuoksi alueella pitää olla kohtaamisen areenoita eli paikalisia 
verkostoja, jossa alueelliset yhteistyörakenteet tukevat osallisuutta, tuovat sosiaalista 
pääomaa ja edistävät asuinalueiden tasapainoista sosiaalista kehitystä.  
 
Olen käynyt läpi 1990-luvulta 2010 vuoden loppuun asti Kalevan artikkelit, joissa 
käsitellään Rajakylää ja Meri-Toppilaa. Artikkelit olen käynyt läpi otsikkotasolla, koska 
artikkeleita ja juttuja on runsaasti. Pääotsikko antaa ensivaikutelman kirjoituksen 
sisällöstä ja lähestymistavasta. Kalevan otsikot ovat omalta osaltaan tuottaneet 
kaupunkitilaa, joka on omalta osaltaan voinut olla antamassa potkua Meri-Toppilan ja 
Rajakylän puhunnoille. Rajakylää käsittelevät aiheet ovat monesti olleet negatiivisia, 
joissa on käsitelty monenlaista väkivaltaan, ilkivaltaan ja tuhopolttoon kuten 28.8.1998 
Rajakylän kolarissa epäselvyyksiä, 15.9.1998 Vartijaa yritettiin ampua Rajahaudassa, 
15.3.2000 ja 3.10.2002 Pelko ohjaa kulkijaa Tuhopolttojen sarja Rajakylässä, 6.5.2002 
Mies kuoli rikoksen uhrina Rajakylässä, 15.7.2003 Miestä ammuttiin rintaan 
Rajakylässä. Rajakylän siisteydestä on otettu kantaa, kuten 8.8.2001 Hylätyt autot 
ympäristöriesana. Kalevan Rajakylän lähiön kehittämishankkeita ja osallisuutta 
koskevissa artikkeleissa on ollut myös positiivista latausta, kuten 20.9.1997 
Ainutlaatuinen hallinnollinen kokeilu, 11.6.1997 Lähiöt remontin tarpeessa, 19.12.1999 
Rajakylä uudistanut ilmettään, 9.10.2000 Rajakylä sai neljä omaa poliisia, 18.10.2000 
Rajakylään teräsrakentamisen kokeilualue, 26.6.2002 Rajakylässä rakennetaan, 
17.7.2005 Lähiö asumisen ihanteena, 31.12.2005 Lähiöuudistusprojektin sato nähtävissä. 
Asukastoiminnasta ja kulttuurista kirjoitetut jutut luovat positiivista mielikuvaa 
Rajakylästä kuten 20.1.1998 Musiikkia, liikuntaa ja kuvaamataidetta, 24.5.1998 
Pihayliopisto aloittaa Rajakylässä, 16.11.2000 Rajakylän yläasteelle näytelmästipendi, 
1.10.2001 Asukkaat partioivat Rajakylässä, 5.2.2003 Rajakylään perhekerho, 29.1.2005 
Iso tupa ja kaksi kamaria rajakylästä, 27.12.2005 Ei mikään yksitoikkoinen 
nukkumalähiö, 25.2.2006 Rajakylän nuorukaiset rakentavat lumilinnan joka vuosi, 
14.12.2007 Makkarakastiketta vaikka kotipakettiin, 18.12.2008 Oululaisen 
musiikkikasvatuksen juhlaa, 22.5.2009 Ouluun suunnitteilla kaksi perhepuistoa, 
27.2.2010 Rajakylässä remutaan talviriehassa, 18.6.2010 Ruokapiiri tuo lähiruuan 
lähelle. Kalevan kirjoituksissa painottuvat Rajakylän fyysinen, sosiaalinen ja 
toiminnallinen kategoria, joissa lähiö on nähty ongelmaksi. Tämän rinnalla kulkee 
kotiseutuistumisdiskurssi. 2000-luvulla on kirjoitettu kunnallisesta lähiöpalveluiden 
loppumisesta, mutta toisaalta aavistuksia pienistä kansalaistoiminnan liikehdinnästä, 
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josta voisi syntyä uutta lähiötä. (ks. Roivainen 1998.) Ristiriita on Kalevan kerronnan ja 
alueella asuvien asukkaiden välillä. Haasteltavani eivät pitäneet Rajakylää huonona 
asuinalueena. Ikänsä alueella asuneelle kaupunki voi näyttäytyä toisenlaisena kuin vähän 
aikaa asuneelle. 

3.3.4 Lähiöön juurtuminen 

Ihmiset eläminen erilaisissa todellisuuksissa ja kaupungista tehdyt varioivat tulkinnat 
vaikuttavat siihen, kuinka asukkaat kaupunkia merkityksellistävät. Tähän tematiikkaan 
kietoutuu, kuinka kaupunkia suunnitellaan ja kenen ehdoilla. Jokainen kaupungista 
tuotettu representaatio synnyttää tulkintoja, käsityksiä ja merkityksiä. Ihmisten 
kaupunkiympäristön kuvat muodostuvat etäisyyksistä, suunnista, eri paikkojen 
ominaisuuksista ja sekä niihin liittyvistä tunteista, tuntemuksista ja arvostuksista, joista 
muodostuu kaupunkimielikuva. Mielikuva on kokemusten, asenteiden, muistojen ja 
välittömien aistimusten tuottama mentaalinen kuva. Tietyt mielikuvat ovat ihmiselle tai 
tietylle ryhmälle kokonaisuuksia, joista paikan todellisuus muodostuu. Kritiikkiä 
kaupunkitilasta on esitetty, että ihmisestä tulee kaupunkiluonnossa passiivinen 
ympäristön kohtaaja kuin ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa suhteessa oleva. (Lappi 
2007, 23–24). Monilla haastateltavilla maahanmuuttajilla oli aktiivinen ote ympäristön 
kanssa elämiseen mm. puutarhaviljelyn harjoittaminen kaupungin vuokrapalstoilla tai 
sitten omalla datšalla yhdessä muiden kanssa. Metsästä haetaan omaan ruokakulttuuriin 
kuuluvia raaka-aineita sieniä ja marjoja. 
Antti Karisto (2004) hakee kaupunkipolitiikalle ja lähiöille pehmeämpää sisältöä kuin 
kilpailukykyyn perustuvat taloudelliset tekijät, joilla voidaan kiinnittymistä paikkaan. 
Hänen mukaansa kaupunkikeskusta ja -kulttuuri sekä asukkaiden arkiviihtyvyys ovat 
osana kaupunkien houkuteltavuutta ja ovat siten myös kilpailutekijä. Kariston mukaan 
kaikki hyvinvointi ei ole taloudellisen toiminnan ansiota, kuten ei yksipuolisesti 
hyvinvointivaltionkaan tuotosta. Yritystoiminnan tuottama hyvinvointi ja ihmisten 
arkinen hyvinvointi ovat erkaantumassa, mutta niillä on kuitenkin yhteytensä. Kaupunki 
on hallinnollis-taloudellinen toimija, mutta se on samalla asukkaiden elinympäristö ja 
kotikaupunki. Tällöin tarvitaan kaupunkipolitiikkaa, joka huomioi arkisen hyvinvoinnin 
elementit ja urbaanin elämisen pehmeän infrastruktuurin. Arkiviihtyvyys lisää ihmisten 
sitoutumista paikkaan ja huolehtimista siitä.  
 
Taiteen käytössä kaupunkien ja lähiöiden uudistamisessa alettiin Silvannon (2006) 
mukaan keskustella laajasti 1980-luvulla, kun englantilainen taloustietieteilijä John 
Myerscough (1988) julkaisi tutkimuksensa, jossa hän totesi kulttuurielämän toimivan 
kaupunkikehityksen katalysaattorina. Sen jälkeen keskustelu on kiihtynyt entisestään. 
Erityisesti Isossa-Britanniassa kaupungit ovat hyödyntäneet taidetoimintaa vastatakseen 
teollisuustuotannon taantumiseen ja sen mukana tuomien rakenteellisten ja sosiaalisten 
muutosten asettamiin haasteisiin (Landry & et al. 1996). Amerikkalainen 
talousmaantieteilijä Richard Florida (2005) on ottanut esille elävän taidekentän 
vaikutuksen kaupunkien kehitykseen. Hänen mukaan värikästaide-elämä houkuttelee 
kaupunkiin luovia työntekijöitä ja yritykset sijoittumaan alueelle. Floridan mukaan 
kaupungit tavoitellessaan myönteistä uudistumista ovat pohjautuneet aiemmin muualla 
hyväksi todettuihin strategioihin ja päätyneet usein kulttuurihankkeissaan imitoimaan 
toisiaan. Malcon Miles (2005) on nostanut esille kulttuurivetoisen kaupunkikehittämisen 
perusstrategian, jossa 1) kaupunki rakentaa korkean profiilin kulttuuri-instituution 
taantuvalle teollisuusalueelle, mieluiten veden äärelle, edistääkseen yksityisen sektorin 
syntymistä ympäröivälle alueelle ja houkutellakseen turisteja, 2) kaupunki voi myös 
osoittaa korttelin pienten ja keskisuurten taide- media- ja vapaa-ajan yritysten käyttöön, 
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jolloin sinne muodostuu kulttuuriteollisuuden keskittymä. Kritiikkiä on esitetty, että 
näkemykset eivät välttämättä vaikuta positiivisesti asukkaiden elämänlaatuun ja ohittavat 
paikallisyhteisön tarpeet (Silvanto 2006).  
 
Toinen mahdollisuus on lähiöiden uudistamisessa brändäys. Ainutlaatuiset rakennukset, 
festivaalit ja julkiset taideteokset tuovat kehitettävälle alueelle omaleimaisuutta, tiettyä 
distinktio-arvoa. Kulttuurivetoisessa kaupunkikehittämisessä kulttuurin toivotaan olevan 
muutoksen veturi. Evans (2005) on esittänyt kaksi muuta mallia, jossa kulttuuri ja 
kaupunkikehitys kohtaavat. Kulttuurisessa kaupunkikehityksessä kulttuurinäkökulma on 
integroitu alueen laajempaan kehittämisstrategiaan, joka ottaa huomioon ympäristön, 
talouden ja sosiaalisen näkökulman. Kolmannessa mallissa kulttuuri ja 
kaupunkikehitysmallissa ei ole pystytty yhdistämään kulttuurin ja kaupunkikehityksen 
näkökulmia. Syynä on voinut olla, että kaupungin kulttuuritarjonnasta ja kaupungin 
kehittämisestä vastuussa olevilla yksiköillä ei ole kommunikointiyhteyttä (Silvanto 
2006). Mielestäni kaupungin tai lähiön mielikuvien mainonnassa voi olla vaarna, että 
brändäyksen mielikuvia alueen asukkaat eivät koe omaksi. 
 
Luovan luokan ja brändäyksen lisäksi kaupungin uudistamisessa on mahdollista 
yhteisötaiteen käyttö, koska yhteisötaide on vuorovaikutuksessa ympäröivän 
yhteiskunnan jonkin paikallisyhteisön tai siihen sisältyvän pienryhmän kanssa. 
Yhteisötaiteessa taidehankkeet lähtevät asukkaiden tarpeista, ja niiden tavoitteena on 
kehittää yhteisön toimivuutta ja kiinteyttä ja lievittää sitä kautta sosiaalisia ongelmia. 
Yhteisötaiteen projektit ovat pitkäkestoisia, ja niitä vetää yleensä ammattitaitelija, 
kulttuurituottaja tai sosiokulttuurisen innostuksen saanut sosiaalityöntekijä. Myös 
Suomessa yhteisötaide on herättänyt kiinnostusta ja välineitä kamppailussa syrjäytymistä 
vastaan. kuten Helsingissä kulttuurikeskus Stoassa, Kanneltalossa ja Malmitalossa sekä 
Uran-lähiöprojektissa. Muualla Euroopassa yhteisötaidetta on käytetty lähiöiden 
identiteetin, viihtyvyyden ja houkuteltavuuden lisäämiseksi, kuten Sohon muuttuminen 
kulttuurikortteliksi. Myös taitelijat ovat halukkaita laajentamaan toimintaansa ja 
osaamistaan yhteisötaiteen suuntaan, se tarjoaa työtä taiteilijoille ja tehdä jotain 
yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja vaikuttavaa. taitelijan työ voi tuoda jotakin lisäarvoa 
lähiön/kaupungin tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi, mutta etukäteen on vaikea tietää, 
mitä tämä lisäarvo on. Toisaalta taitelijan toimina voi kaupungin näkökulmasta 
hyödytöntä. taitelijat voivat ryhtyä kriittiseksi kaupunkia kohtaan. (Ks. Karttunen 2005.) 
Franco Bianchinin (1993) on esittänyt kolme keskeistä kaupunkikulttuurin kehittämisen 
dilemmaa, jotka koskevat 1) kaupunkitilan käyttöä, 2) taloudellista kehitystä ja 3) 
kulttuurin rahoitusta. Tilankäytön haasteet liittyvät kulttuuritarjonnan epätasapainoon 
kaupunkien keskustoissa ja toisaalta lähiöissä. Keskustan kulttuuritarjonta on runsasta ja 
lähiön asukkailla on huomattavan vähemmän mahdollisuuksia osallistua 
kulttuuritarjontaan. Taloudellisen kehitykseen liittyvät haasteet liittyvät kysymykseen, 
että pitäisikö kaupungin edistää kulttuurin tuotantoa vai sen kulutusta. 
Kulttuurinlippulaivahankkeet ovat esimerkki kulutukseen orientointuneesta, 
taloudelliseen kehitykseen tähtäävästä kulttuuripolitiikasta, jossa kulutukseen 
lisäämiseen strategiassa on vaikeaa yhteen sovittaa taloudellisia ja sosiaalisia päämääriä. 
Bianchinin käsityksen mukaan rahoituksen keskeinen dilemma on, että tulisiko 
kaupungin investoida pysyviin rakenteisiin vai tukea ja ohjata rahoitusta erilaisille 
tapahtumille, festivaaleille ja järjestäjille. Lippulaivat tuovat taloudellista hyötyä, 
pienimuotoiset paikalliset projektit lisäävät asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, 
estävän syrjäytymistä ja palvelevan muita sosiaalisia päämääriä. On kuitenkin 
muistettava ettei kulttuuri ole yleislääke alueen ongelmien ratkaisemiseen. Keskustelua 



 90 

käydään kulttuurin kulutuksen ympärillä, mutta keskustelu tuotannosta on jäänyt 
vähemmälle (Silvanto 2006).  
 
Kaupunkiuudistuksessa yhden idean uudistusten aika on ohi. Oli se sitten rakennusten tai 
fyysisen ympäristön kunnostaminen, sosiaalisten ongelmien lievittäminen, kulttuurityötä, 
median kautta vaikuttamista tai kansalaisdemokratiaa. Vaikeus on siinä, miten osataan 
onnistuneesti yhdistää näitä kaikkia ja monia muita työtapoja ja niiden rakenteellisia 
uudistuksia. (Merimaa 2007.) 

3.3.4.1  Lähiön rajat ja akkulturaation asteet 

Lähiössäkin rajalla on monia merkityksiä. Sillä voi olla suojelevia, uhkaavia ja 
houkuttelevia funktioita, jotka liittyvät rajan ominaisuuksiin erotteluun, sisälle tai 
ulossulkemisen, hierarkiasoinnin, järjestämisen ja normien asettamisen välineenä.  Rajoja 
voivat käyttää ja sen kohdata sekä yksilöt että yhteisöt ja sellaisena se myös voidaan 
hyväksyä, sisäistää, kiistää, kieltää, ylittää ja siirtää. Raja voi olla konkreettinen, 
materiaalinen, se voi olla diskursiivinen, metaforinen, ja raja voi sijata maastossa tai 
mielessä. Sen merkitsemiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan erilaisia merkkejä ja 
merkityksellistäviä puheita ja menoja. Rajoja ja rajoituksia voidaan vähentää ja lieventää 
niissä kohdin, joissa ne muodostavat uhkia ja esteitä yksilöiden ja yhteisöjen kehitykselle 
ja toiminnalle. On muisteltava, että rajat ja rajoitukset voivat myös suojella ja edistää niin 
yksilöiden kuin yhteisöjenkin elämää. Kyse rajojen asettamisessa on kysy myös vallasta: 
siitä kuka saa rajat ja rajoitukset asettaa ja määritellä ja kenen eduksi ne toimivat. 
(Nenola 2005.) Norjalainen antropologi Fredrik Barth (1966) käytti rajan (boundary) 
käsitettä etnisen identiteetin yhteydessä. Barthilainen lähestymistapa on relevantti, koska 
sen mukaan identiteetistä neuvotteleminen ja myös niiden manipuloiminen on 
mahdollista. Etninen raja määritellään nimenomaan kontrastoivana. Etninen raja on 
sensitiivinen kontekstille ja toisaalta se tuottaa kulttuurista kontekstia. Yksilö kuuluu 
tiettyyn etniseen ryhmään, ei niinkään kulttuurisesta monimuotoisuudesta huolimatta, 
vaan juuri monimuotoisuuden takia. Barthia on arvosteltu siitä, että hänen 
lähestymistapansa erottaa etnisyyden ja kansallisuuden toisistaan, ja näin ollen etnisyys 
näyttäytyy epäpoliittisena. Myöhempi antropologinen tutkimus on korostanut identiteetin 
ja etnisten rajojen poliittisuutta. (Assmunth 2005). 
 
Myös maahanmuuttajille tärkein raja on oma koti, jonne ulkopuolista ei helposti päästetä 
sisään. Saarikankaan mukaan kodin emotonaalisessa latauksessa tiivistyvät kulttuuriset 
arvot. Saarikankaan mukaan koti käsittää fyysisen tilanlisäksi muun muassa kodin 
esineet, ilmapiirin, asukkaat ja heidän välisensä suhteet. Koti ja asuminen ovat käsi 
kädessä. Etymologisen ”kodin” on ajateltu viittaavaan ”kotaj” eli kodallinen sanaan. 
Nykysuomen sanakirjan mukaan koti viittaa yhden tai useamman henkilön vakituiseen 
asuntoon kaikkine tavaroineen ja usein myös ihmisineen. Asunto on vähemmän 
emotionaalisesti latautunut, mutta sekin sisältää aktiivisen ulottuvuuden ja asukkaat. Koti 
on tila, jossa ovat läsnä asukkaat ja heidän kautta muun muassa tekeminen, toiminta, 
historia, muisti ja tunteet. Kodin tilan henkilökohtaiset merkitysten kerrostumat 
ilmenevät ihmisten tavoissa, liikkeissä, toimissa, havainnoissa ja aistimuksissa. Koti on 
täten moniulotteinen eletty tila. Kotia on pidetty henkilökohtaisen elämän tyyssijana ja 
yksityisenä turvapaikkana. Asumukset ovat elävien, kuolleiden ja jumalten rakennuksia 
(Saarikangas 2006). 
 
Vaikka kodilla on vahvoja kulttuurisesti ladattuja merkityksiä, koti ei ole Saarikankaan 
mukaan merkityksiltään suljettu ja pysyvä vaan avoin erilaisille käytöille, asumisen 
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tavoille, sosiaalisille ja emotionaalisille sekä kulttuurisesti rakentuville merkityksille. 
Suljetun, yhtenäisen ja pysyvän tilan sijasta koti voi olla avoin tila, joka koko ajan 
muotoutuu uudestaan kodin, asukkaiden ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Ihmiset 
rakentavat kotia jatkuvasti mielissään eikä sillä ole pysyvää merkitystä. Myös lapsuuden 
ajan kodin merkitykset muuttuvat ajan myötä. Kotia tulisi Saarikankaan mukaan katsoa 
moniulotteisena, erojen ja erilaisuuksien outona ja jännitteisenä tilana. Hänelle koti 
muodostuu maiseman, materiaalisen paikan kuin ihmissuhteiden ja sosiaalisten 
verkostojen kautta. Koti on liikkuva ja rajoiltaan epämääräinen tila, jonka merkityksiä ei 
vi sitoa määriteltäviin ja samoina pysyviin elementteihin. Koti on kiintopiste, muistojen 
varasto, muistin kartta, jotka kiinnittyvät kotiin ja sen esineisiin, ihmisiin ja kodiksi 
muotoutuneisiin maisemaan ja ympäristöön. Kotiin liittyy huolenpito, kuuluminen, 
löhöttely ja palaaminen, joten koti-ikävä on ja koti kuuluvat yhteen. Kotitutuminen 
tapahtuu ajan kuluessa. (Saarikangas 2006, 236–237.) 
 
Julkisuudessa on haikailtu suomalaisia yhteisiä arvoja ja normeja sekä kansallista 
lojaaliutta. Keskusteluissa on unohtunut se, mikä ihmisiä yhdistää yhteiskunnassa. 
Vaikka olemme erilaisia, mutta olemme myös samanlaisia. Samanlaisuus ja erilaisuus 
vahvistavat yhteenkuuluvuudentunnetta ja keskinäistä solidaarisuutta. Tämä ei voi 
onnistua, jos kiellämme yhteiskunnan muutoksen. Eurooppalaiseen yhteiskunnan 
muutokseen kuluu etninen ja kulttuurinen moninaisuus. Tällöin Liebkind tarkoittaa 
kulttuurisella akkulturaatiolla kahden tai useamman kulttuurin kohtaamista prosessina, ja 
tämän kohtaamiseen vaikutuksia mukana olleisiin ryhmiin. Muutoksia voi olla 
molempien ryhmien kulttuureissa. Akkulturaatiossa on kyse uuden omaksuminen, joka ei 
edellytä vanhan hylkäämistä. Akkulturaatioon tila tai prosessi, jonka kuluessa tapahtuu 
muutoksia kosketuksessa toisen kulttuurin kanssa, joten se on dynaaminen prosessi. 
Akkulturaatio vaikutus näkyy uskomuksissa, tunteissa, asenteissa, arvissa, 
käyttäytymisessä ja samaistumiskuvioissa. Akkulturaation asenteet vaihtelevat 
integraatiosta, assimilaatiosta, separatismiin ja marginaalisuuteen välillä. (Liebkind 1988, 
49–50. Liebkind 2000, 13–20.) 
 
Separaatio eli eristäytyminen tapahtuu silloin kun vähemmistön jäsenet korostavat vain 
oman kulttuuriaan ja vetäytyvät kanssakäymisestä valtaväestön kulttuurista. 
Sopeutuminen tällöin vaikeutuu, jos asenne johtaa kyvyttömyyteen osallistua laajempaan 
yhteiskuntaan. Maahanmuuttajien yhteisöjen kulttuurinen eristäminen johtaisi 
assimilaatioon. Assimilaatio tarkoittaa samanlaistumista ja samankaltaiseksi tulemista, 
jolloin muutos tapahtuu maahanmuuttajan kulttuuri-identiteetissä. Assimilaatio merkitsee 
oman kulttuurin hylkäämistä ja enemmistökulttuurin omaksumista tilalle. Kulttuurinen 
vieraantuminen on tyypillistä silloin, kun oma kulttuuri torjutaan, mutta ei myöskään 
omaksuta enemmistö kulttuuria. Integraatiossa säilytetään omaa kulttuuriperinnettä ja 
ylläpidetään yhteyksiä enemmistökulttuuriin. Akkulturaatioasenteet voivat vaihdella eri 
elämänalueiden välillä ja myös ajallisesti, esim. pyrkiä taloudelliseen yhdenvertaisuuteen 
työelämässä, kielelliseen integraatioon (aktiivinen kaksikielisyys ja aviolliseen 
eristäytymiseen (välttää ns. seka-avioliittoja). Maahanmuuttajien oman kielen, kulttuurin 
ja etnisen identiteetin säilyttäminen yhteiskuntaan integroitumisen ohessa on ollut 
ajatuksena mm. Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa ja Hollannissa. Integraatio voi viitata 
jonkin osista koostuvan järjestelmän sisäiseen koheesioon eli yhteistoimintaan ja 
kiinteyteen, toisaalta integraatiolla voidaan tarkoittaa myös ulkopuolisten osien 
liittymistä järjestelmään.  
Integraatiota voidaan tarkastella joko kokonaisuuden ominaisuutena tai osan kannalta. 
Integraatiossa on kyse myös vallasta ja hyvinvoinnin jakautumisesta eli tasa-arvosta 
yhteiskunnan eri etnisten ryhmien välillä. Valta liittyy osallistumiseen ja osallistumisen 
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yhteisten asioiden hoitamiseen on olennainen osa integraatiota. Asenteellisessa 
integraatiossa on kyse siitä, miten maahanmuuttajat ovat omaksuneet valtayhteisön 
arvoja ja toisaalta, mikä merkitys vähemmistön arvoilla on valtayhteisöön. 
Rakenteellisessa integraatiossa on kyse siitä, millaisen taloudellisen, poliittisen ja 
sosiaalisen aseman vähemmistöryhmän jäsenet ovat saavuttaneet valtayhteisössä. 
Vähemmistöryhmän sisäinen integraatio painottaa sitä, millainen yhtenäisyys ja 
solidaarisuus vallitsevat vähemmistöryhmien sisällä. Integraation esteet löytyvät yleensä 
joko enemmistö ryhmän ennakkoluuloista ja sen harjoittamasta syrjinnästä tai 
vähemmistön omista sulautumisvastaisista asenteista. (Liebkind 1988, 49–50. Liebkind 
2000, Ks. HS 7.3.2011.) Maahanmuuttaja vanhemmat joutuvat käymään kamppailua, 
joka liittyy omaan ja perheen integraation toteutumiseen. Lähiön sosiaalinen rakenne, 
ihmisten sosiaalisten verkostojen ja kollektiivisten identiteettien heikkeneminen voi 
johtaa täydelliseen sosiaaliseen vieraantumiseen omasta asuinympäristöstä, kuten 
Rajakylän puistikon roskaantuminen ja epäasiallinen käyttäytyminen muita kohtaan. 
 
Etnisen identiteetin ja kulttuurin säilymistä suhteessa valtayhteisöön ja oman yhteisön 
välisten suhteiden ylläpito voi maahanmuuttajan näkökulmasta tapahtua uuteen 
yhteiskuntaan integraation, sulautumisen, eristäytymisen tai syrjäytymisen kautta. 
Maahanmuuttajat saattavat valita eri elämän alueilla eri strategioita. Perheessä ja 
etnisessä yhteisössä vallitsee omat arvot ja julkisella alueella omat arvot. Identiteetistä 
siis neuvotellaan, joten ne eivät ole itsestään selvyyksiä. Ihmiset kohtaavat päivittäin 
erilaisia mahdollisuuksia ja kulttuureita. Integraatio ei tarkoita paikallisen identiteetin 
loppumista. Paikallinen nousee esiin ja vahvistuu kontaktissa toisiin kulttuureihin, 
kansoihin ja todellisuuksiin. Meri-Toppila ja Rajakylä ovat mukana maailmanlaajuista 
prosessia, jossa paikallista kulttuuria uudelleen luodaan ja vahvistetaan. Tässä 
paradoksaalisessa prosessissa tapahtuu talouselämä ja yhteiskuntien yhdenmukaistumista 
rinnakkain kulttuurien erilaistumisen kanssa (Assmunth, 2005.) Nopea integroituminen 
(Liebkind 1994) valtakulttuuriin voi olla vahingollista, mutta samoin tiukka 
pidättäytyminen omaan vähemmistökulttuuriin. Kaksikulttuurisen identiteetin 
omaksuminen on mutkikasta, jossa oma etninen yhteisö on hyvinvoinnille tärkeä. 
Aikuisopiskelija pitävät hyvänä suomalaisessa yhteiskunnassa palveluiden saamista, ja 
opiskelumahdollisuuksia sekä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Huonona puolena 
nähdään yksityisyyden korostaminen ja perhesiteiden rapistumisen.  Tasa-arvon 
korostaminen voi aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Erän opiskelijan kommentti tasa-arvosta 
pitkälle viemisestä on, että mies on vasta neljännellä sijalla perheessä. Ensin on nainen, 
raha, koira ja siten vasta mies. 
 
Haastateltavat tiesivät, mitkä vuokratalokohteet ovat hyviä ja huonoja asuinyhteisöjä, 
joissa on turvattomuutta, melua, perheen kiusaamista, poliisi käy usein pihalla, 
puutteellinen elämänhallinta.. Tiedon taustalla on omakohtaisia kokemuksia 
konfliktitilanteista kahden erilaisen elämäntavan välillä, mutta myös stereotypioita 
osakulttuureita kohtaan. Haasteltavan kokemusten mukaan naapureilla on sellainen 
käsitys, että heidän perheelle on annettu etuoikeuksia viranomaisten taholta, joita 
enemmistöllä ei ole. Työssä ja koulutuksessa oleva haastateltava ei enää jaksanut olla 
kertomassa totuutta ja puolustamassa perhettään, joten hän vetäytyi syrjään pihan 
grilliporukasta. Pihoilla ja rakennuksissa käydään kamppailua kaupunkitilasta eri 
ryhmien kesken. Stereotypioita, joilla hautaan torjua kuten esimerkkitapauksessa pääsy 
suomalaisten joukkoon, on palkkatyöläistä elämäntapaa noudattavilla kuin myös 
työttömänä olevilla. Lähiön vuokrataloissa asukkaiden jakaantuminen jyviin ja akanoin 
tehostaa asuinalueen huono-osaisuutta ja vähentää kiinnittymistä yhteisöön niin 
kantaväestön kuin maahanmuuttajien osalta. Esimerkkitapauksessa haastateltava oli 
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valmis muuttamaan pois alueelta. ”Jyvien” eli normiauktoriteettien mukaan heidän 
elämäntapansa on arvokkaampaa ja oikeutettua kuin ”akanoiden” eli poikkeavaksi 
määrättyjen. Piiraisen mukaan jokaisessa havaitussa sosiaalisessa ongelmassa on mukana 
myös mukana tulkinnallinen komponentti. Kun havaitaan kitkaa oman toiminnan ja 
naapurin toiminnan välillä, pyritään häiritsevää naapuria arvioimaan erilaisten 
sosiaalisten kategorioiden avulla, joihin liittyy tiukkoja stereotypioita. Asuinalueen 
rauhattomuus ja leimautuminen eivät näy ulkopuolisille ohikulkijoille tai valtaosalle 
asuinalueen asukkaille. (Piirainen 1994.) 
 
Piiraisen mukaan vuokratalo-aluetta voidaan kuvata toisaalta konformistisiin 
asuinyhteisöihin ja toisaalta anomisiin asuinyhteisöihin. Konformistinen viittaa siihen, 
että asuinyhteisö pystyy pitämään yllä normikonformisia, siis huolehtimaan jonkin 
normiauktoriteetin voimalla siitä, että asumista säätelevää normistoa noudatetaan. 
Anominen asuinyhteisö viittaa siihen, että tällaista normien noudattamista ei pystytä 
valvomaan ja että mitään yhtenäistä normistoa ei myöskään ole olemassa. 
Konformistinen asuinyhteisön hyvä kehä on vastakkaissuuntainen. Kun sosiaalinen 
kontrolli toimii, voidaan normistosta poikkeavat asukkaat tehokkaasti sosiaalistaa 
asuinyhteisön normistoon. Lisääntynyt normikonsensus ja normiyhtenäisyyden 
mukanaan tuoma yhteenkuuluvuuden tunne asuinyhteisön jäsenten välillä merkitsee 
muun muassa muuttohalukkuuden vähenemistä. vapautuviin asuntoihin pyrkii 
muuttamaan anomisten asuinyhteisön asukkaita (Piirainen 1994). Konformistisen 
asuinyhteisön ”hyvä kehä” eli sosiaalinen kontrolli toimii voi merkitä sitä, että 
maahanmuuttajien liikkeitä tarkkaillaan, kuten sudanilaisten peli-iltojen tarkkailu kodin 
parvekkeelta. 
 
Jos pelätään integraation ja paikallisen identiteetin loppumista, päinvastoin, 
paikallistunne nousee esiin ja vahvistuu kontakteissa toisiin kulttuureihin, kansoihin ja 
todellisuuksiin. Voimakkaasta paikallisesta identiteetistä tulee tietoinen valinta. 
Antropologi Sydel Silverman kuvaa keski-italialaisen pikkukaupungin muutosprosessia 
1960-luvulta 1970-luvulla: Samalla kun yhteisön sosiaaliset rajat ovat hämärtyneet, 
yhteisön identiteetti omaan kaupunkiin on uudestaan voimistunut. Yhteiskunnallinen 
elämä on aina tarkoittanut kiihkeää paikallisuutta yhdistettynä vastaanottavuuteen 
ulkopuolisille vaikutteille. Kansallinen yhdentyminen ja moderni viestintä ovat tuottaneet 
version tästä yhdistelmästä. Yhteisö syntyy vastaa asumisen ja yhteistoiminnan myötä. 
Epäsymmetrinen työnjako suunnittelusta vastaavien ammattilaisten ja yhteisöllisyydestä 
vastaavien maallikoiden välillä voi johtaa ristiriitoihin, sillä heidän elämismaailma ja 
näkökulmansa eroavat varmasi toisistaan. Yhteisö on sekä käsitteenä että sosiaalisena 
ilmiönä monimerkityksellinen. Sen vuoksi ideaali toimivasta sosiaalisesta yhteisöstä on 
kaikkea muuta kuin ongelmaton. Yhteisöllisyyden ideaaliin voidaan liittää erilaisia 
toiminnallisia odotuksia kuten talkoot ja muut yhteiset työt, sosiaalinen valvonta, 
naapuriavun antaminen, sosiaalinen tuki, toiminta yhteisen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Ideaaliin yhteisöllisyyteen vedoten vaarana voi olla, että esim. kiinteistöyhtiön töitä 
siirretään asukkaiden vastuulle ilman heidän tahtoaan. (Lappi 2007.) 
 
Alueen rajoja syntyy myös silloin, kun maahanmuuttajilta vaaditaan oman kulttuurin 
esittämistä määrätyin keinoin, joita ovat esimerkiksi musiikki ja ruoka. Tässä 
eräänlaisessa välitilassa suomalaisen vieraan kulttuurin välissä, maahanmuuttajat voivat 
kokeilla eri tyylejä ja muotoja. Tässä vapaassa vyöhykkeessä uudet ja odottamattomat 
kulttuurimuodot ovat sallittuja ja luvallisia. Tämä vapaa vyöhyke on suomalaisen 
yhteiskunnan ympäröivä alue ja suomalaisten viranomaisten kontrolloitavissa. 
Monikulttuurisuus tai etninen moninaisuus käsitetään ja käsitteellistetään rajoitettujen 
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kulttuurien erikoispiirteitä esiin tuovien keinoin. Näitä kulttuuriin dramatisoimiseen 
käytettyjä keinoja ovat voineet luoda ja niitä ylläpitää erityiset agentit, jotka eivät ole itse 
ole ulkomaalisia, mutta toimivat eräänlaisena yhteiskunnan tulkkeina. (Lappi 2007.) 
Esim. asukastuvan toimintojen suunnittelussa pitää välttää ulkomaalaisuuden 
dramatisointia, joka ei kenties vastaakaan ulkomaalaisten omia ajatuksia siitä, mikä on 
mielekästä toimintaa. 
 
Maahanmuuttajia kohtaan olevia ennakkokäsityksiä, jotka ylläpitävät rajoja ja puhuntoja. 
ennakkokäsityksiin liittyvät arkiuskomukset ovat Leea Virtasen käsityksen mukaan 
toistuva-aineksista muodostunutta perinnäistä tietoa, jota pidetään itsestään selvästi ja 
laajasti todeksi riippumatta siitä, onko se totta vai ei. Tällaisia uskomuksia on 
sananparsissa, kliseinä, yleisinä mielipiteinä, stereotypioina, maagisina uskomuksia ja 
myytteinä. Näille on yhteistä se, että kyseenalaistamattomina itsestäänselvyyksinä ne 
pystyvät ohjaamaan ihmisten kollektiivista ongelmaratkaisua ja käyttäytymistä. (Virtanen 
1994, 16–17, 255–257.) Kulttuuritutkija Stuart Hallin (1992) mukaan toiseus rakennetaan 
kielen ja diskurssin avulla. Diskurssi rakentaa normijärjestelmiä, joissa tietyn ryhmän 
pyrkimys identiteetin muodostamiseen ja ylläpitämiseen tapahtuu tavallisesti siten, että 
ryhmän diskurssia toiselle luodaan negatiivinen meistä näennäisesti irrallinen identiteetti. 
Meistä ja muista tuotetut merkitykset korostavat ryhmien yhtenäisyyttä ja 
homogeenisuutta. Luodaan vastakohtapareja, joissa itsensä keskukseksi määrittelevä 
ryhmä marginalisoi toisen itsensä kannalta uhkaavan ryhmän. Tämän suuntaisia 
näkemyksiä haastateltavat toivat esille. 

3.3.4.2  Kansalaisuus, rasismin ja syrjinnän ilmeneminen 

Kansalaisuudella yleensä viitataan kansallisvaltion jäsenyyteen. T.H. Marshallin (1964) 
klassisessa kansalaisuus määriteltiin poliittiseksi, oikeudelliseksi ja sosiaaliseksi. 
Sosiaalisen kansalaisuuden käsitteen myötä alettiin kehittää hyvinvointivaltiota, joka 
edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Keskusteluissa kansalaisuudesta 
siihen kytketyt ulottuvuudet ovat ajan mittaan moninaistuneet. Kulttuuriseen 
kansalaisuuteen Gordonin mukaan kytkeytyy ajatus esim. kasvatuksesta ja koulutuksesta 
kansalaiseksi yhtenäisen ja jaetun kansallisen kulttuurin kontekstissa. Enemmässä 
määrässä puhutaan monikulttuurisesta kansalaisuudesta ja maailmankansalaisuudesta tai 
kosmopoliittisesta kansalaisuudesta. Kansalaisuus hahmottuu oikeuksien ja 
velvollisuuksien kenttänä, johon liittyy paikallisia kohtaamisia ja neuvotteluja 
erontekojen lisäksi. Gordonin mukaan kansalaisuus rakentuu yhteisöllisyytenä, johon 
kietoutuu mukaan ottamisen ja poissulkemisen prosesseja ja käytäntöjä. Kansalaisuus 
syntyy erotuksissa ja teoissa ja näiden tekojen toistona. Kansalaisuuden merkitys 
painottuu Suomessa voimakkaammin kuin esim. Brianissa. Suomessa nuoret kytkevät 
kansalaisuuden oikeuksien, velvollisuuksin ja vastuun lisäksi myös kuulumisen 
tunteeseen. Gordon käyttää kaupunkikansalaisuuden käsitettä ja yrittää jäljittää niitä 
tapoja, joilla paikallisissa tiloissa muodostuu mukaan ottavia ja uusia kulttuurisia 
muotoja. (Gordon 2005.) Villa Victoriassa kerroin irakilaiselle miehelle MeRa -
hankkeesta haastattelua varten, niin hän toi ensimmäisenä esille, ettei ole 
maahanmuuttaja vaan Suomen kansalainen. Hän halusi purkaa yleistä maahanmuuttajien 
marginaaliasemaa. 
Rasismin klassinen määritelmä kuuluu näin: ”Rasismi kostuu sarjasta kuvitelmia, joiden 
mukaan tietty ihmisryhmä on toista ryhmää moraalisesti, älyllisesti ja kulttuurin suhteen 
ylivoimainen ja jonka ylivoimaiset ominaisuudet periytyvät sukupolvelta toiselle” 
(Liebkind 1994, 39.) Puhutaan esimerkiksi poliittisesta, rakenteellisesta, uudesta, 
institutionaalisesta ja niin edelleen rasismista. Rasismi-sanaan liittyy etnosentrismi.  
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Arkipäivän rasismi on paljon laaja-alaisempaa ja monin verroin tavallisempaa. On 
olemassa myös tahatonta syrjintää. Koettu syrjintä vaikuttaa haitallisesti nuoren 
itsetuntoon, stressiin ja myös koulumenestykseen. Rasismi helpottaa tietyn ryhmän tai 
sen resurssien riistoa, kun taas puhdas suvaitsemattomuus tai muukalaisvihamielisyys 
tähtää vähemmistöryhmän käännyttämiseen, karkottamiseen tai hävittämiseen. 
Maahanmuuttajien akkulturaatioprosessin ongelmat voidaan jakaa karkeasti kahteen: 1) 
erilaisten inhimillisten ja materiaalisten resurssien puute ja 2) eri muodoissa esiintyvä 
tahallinen tai tahaton syrjintä. Molemmat tekijät estävät maahanmuuttajia osallistumaan 
täysipainoisesti yhteiskuntaamme. Uhrit eivät kerro syrjintä- ja rasismikokemuksilta 
viranomaisille tai rikosuhripäivystykseen. Syitä on monia, kuten luottamuspula 
viranomaisiin ja epäsosiaaliseksi leimautumisen pelko. Näkyvyyden ohella koetun 
syrjinnän määrään vaikuttaa kulttuurietäisyys. Jotka olivat asuneet Suomessa pisimpään, 
olivat kokenet enemmän syrjintää kuin lyhyen aika Suomessa asuneet. 
Yhteisymmärryksen lisääntymisestä kontaktien ja ajan myötä eivät ole tutkituilla 
maahanmuuttajilla toteutuneet. Joissakin tutkimuksissa on käynyt ilmi, että, että vahva 
omista maanmiehistä muodostuva sosiaalinen tukiverkosto pystyy suojaamaan 
maahanmuuttajia myös syrjinnän ja rasismin aiheuttamalta stressiltä. (Liebkind & 
Jasinskaja-Lahti 2000, 24-27. Jasinskaja-Lahti, Liebkind & Vesala 2002, 28–31.)  
 
Wievieorka (1995,70–71) tuo esille neljä urbaanisessa lähiössä esille nousevaa rasismin 
muotoa. Ensimmäisessä on kyse eristäytymisestä ja eristämisestä. Rasistisilla asenteilla 
halutaan ylläpitää eroa alueella asuvien ”Meidän” ja ulkopuolisten ”Toisten” välillä, 
koska raja halutaan pitää mahdollisimman selvänä. Halutaan kohottaa omaa asemaa ja 
toisaalta pitää etäisyyttä ja katsoa ”ylhäältä alas” muuttajia, jotka asuvat alueen 
sisäpuolella. Tämä näkyy muun muassa asumisessa ja työelämässä. Hyvinvoivan väestön 
rasismissa on kyse pelon ja oman statuksen vahvistamisen sekoittamisesta. Hyvinvoiva 
väestö pelkää sosiaalisen asemansa heikkenemistä. Toinen prosessi on ominainen 
miljöölle, jossa ”köyhien” valkoisten on pakko asua ja elää maahanmuuttajien kanssa. 
Voidaan puhua köyhyyden ja huono-osaisuuden kasaantumisesta. Köyhät valkoiset 
tuntevat tuleensa kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti. Rasismilla halutaan tehdä ero, joka 
sosiaalisissa olosuhteissa puuttuu. Kolmannessa prosessissa on kyse sosiaalisen aseman 
menettämisestä yhteiskunnan jakaantuessa kahtia. Mitä suurempaa sosiaalisen aseman 
lasku on ollut, sitä radikaalimpaa rasismi on. Klassisen syntipukki -idean mukaan 
ulkomaalaiset muodostavat syyn omalle epäonnistumiselle. Neljännessä prosessissa kyse 
on tilanteista, joissa entinen elämäntapa hajoaa muun muassa ystävyysverkostojen, 
perinteiden ja yhteisöllisten suhteiden alettua murtua. alkuperäisasukkaat saattavat tuntea 
apaattista sopeutumista tilanteeseen tai sitten valtaa tyytymättömyys, joka voi kohdistua 
maahanmuuttajien lisäksi poliittiseen järjestelmään (Pekonen 1998, 150).  

3.4 Lähiöiden arkista ja tilallista valtaa  

Lähiöissä valtakamppailu tulee esille asukkaiden kesken sekä asukkaiden ja virallisen 
organisaation ja suunnittelujärjestelmän kesken. Foucault`n mukaan yhteiskunta ilman 
valtasuhteita on pelkkä abstraktio. Valta ei kuitenkaan ole väistämätön kohtalo. Foucault 
(1982) korostaa valtasuhteiden analysoinnin tärkeyttä. Välittömien vastarintapaikkojen 
etsiminen on kaiken yhteiskunnallisen olemassaolon pysyvä poliittinen tehtävä. Foucault 
erottaa kolmen tyyppisiä vastarintakamppailuja: 1) kamppailuja etnisiä, sosiaalisia ja 
uskonnollisia hallinnan muotoja vastaan; 2) kamppailua riistoa vastaan, koska se erottaa 
yksilöt siitä mitä he tuottavat; ja 3) kampailuja subjektiviteetin muotoja ja alistamista 
vastaan. Kaikki näitä kamppailun muotoja on edelleen käynnissä joko yksinään tai 
toisiinsa nivoutuneena. Niissä ei etsitä päävihollista vaan välitöntä vihollista, 
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valtainstansseja, joiden toiminta kohdistuu ihmisiin yksilöinä. Olennaista on, että 
kamppailut eivät rajoitu tiettyyn poliittiseen tai taloudelliseen hallintomuotoon eikä 
yhteen valtioon. Kamppailut ovat kaksijakoisia: niissä vaaditaan yksilön oikeutta olla 
erilainen, ja toisaalta niissä hyökätään kaikkea sitä vastaan, mikä eristää yksilön, 
katkaisee hänen yhteytensä muihin ja hajottaa yhteisöelämän. Minuuden alistamista 
vastustavien kamppailujen päätavoite ei ole niinkään vastustaa tiettyä instituutiota, 
ryhmää, eliittiä tai luokkaa kuin tiettyä yksilöä kategorisoivaa vallan muotoa. Tällöin 
valtasuhdetta ei enää hahmoteta yksinkertaisesti hallitsija-hallittu -malliksi, vaan 
huomattavasti monimutkaisemmaksi verkoksi (Kuhalampi 1994,58–59). 
 
Tilan käytössä ilmenee valtasuhteita, koska tila usein arvioidaan jollain tavoin 
ulkokohtaisesti. Vaikka puhutaan käyttäjästä ja käytöstä, on päähuomio kuitenkin tilassa 
itsessään ja tutkimuksen kohteena jokin tutkijaa kiinnostava tila. Laajempi näkökulma 
avautuu, jos ympäristö ymmärretään niin, että se on myös kokemisen tulosta. Silloin sen 
tavallisesta asukkaasta tulee aktiivinen toimija, tekijä, joka koostaa ympäristöään niistä 
aineksista, joita ympäristön suunnittelijat ja rakentajat ovat hänelle antaneet. Toimijana 
ihmisellä on valtaa paljon enemmän kuin pelkkänä asukkaana eikä hänen tapojaan 
toteuttaa toimijuutta ole millään tavoin rajattu. Asukkaina kaikki olemme tasa-arvoisia. 
Toimijuus voi olla eriarvoista, koska toisilla toimijoilla on valtaa enemmän kuin toisilla. 
(Honkanen 1992, 34). Seppo Knuuttila (2006, 10) viittaa paikan kollektiiviseen 
luonteeseen mainitessaan yhdeksi paikan tuntemisen tavaksi yksilöiden välisen ja 
yhteisöllisen kommunikaation, jossa paikkojen merkitykset jaetaan ja suvaitaan. 
Paikkoihin sisältyy aina valtasuhteita. 
 
Saarikankaan mukaan Foucault´n (1984) käsitys tilasta on, että sitä säätelevät ja 
normalisoivat käytännöt muotoutuvat juuri tilassa toimimisessa ja tilan käytössä; tilassa 
visuaalisten suhteiden ja valan verkostona. valtaan sisältyy tietysti vastarinnan 
mahdollisuus. Foucault’n ihmiset ovat aktiivisia tilan käyttäjiä, joten arkkitehdillä ei ole 
valtaa minuun, jos haluan purkaa tai muuttaa taloa, rakentaa siihen uusia huoneita tai 
lisätä savupiipun, arkkitehti ei voi kontrolloida sitä.. vuokrataloissa ei voi väittää samoin, 
mutta toisaalta vuokrataloissa arkkitehti ei yksin kontrolloi toteutuksia ja muutoksia. 
kontrollin lähde on monimutkainen säädösten ja käytäntöjen verkosto. tila on 
yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja yhteisöllisten tekijöiden verkko, jossa arkkitehdit tai 
isännöitsijät eivät voi olla vallan haltijoita, mutta he eivät ole myöskään vallan 
ulkopuolella. (Saarikangas 2006, 77–78.) 
 
Kaupunkisuunnittelun suhteen Kimmo Lapintie (2002, 179) toteaa pessimistisesti, että 
suunnittelujärjestelmä näyttäytyy paikallisissa kohtaamisissa vahvasti institutionaalisena 
toimintana. Siinä vastuu ja valta ovat tarkasti läänitettyjä ja moderni kaupunkiasukas on 
yhtä vailla fyysiseen ympäristöön liittyvää torpparinvapautusta. Asukkaan oletetaan 
ottavan osaa erilaisiin suunnittelun hankkeisiin, kun todellisuudessa hänellä ei juuri ole 
mahdollisuuksia toteuttaa minkäänlaisia muutoksia tai toimenpiteitä omassa 
ympäristössään. 

3.4.1 Turvattomuus ja väkivalta 

Anna-Riikka Lavian (2003) mukaan turvallisuutta ja turvattomuutta voidaan tarkastella 
näkyvän ja näkymättömän kautta. Näkyvän turvattomuuden edustajia ovat päihteiden 
käyttäjät ja heihin viittaavat merkit julkisilla paikoilla. Maahanmuuttajat välttävät 
skinheadien kohtaamista. Näkymätöntä turvallisuutta kohdataan rikollistilastoissa. 
Yleistä turvattomuutta ruokkii pelon maantiede, jota kaupallisessa mielessä 
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hyödynnetään turvakameroiden jatkuvalla valvonnalla ja vartijoiden läsnäololla. 
Turvattomia paikkoja Rajakylässä ovat Örkkipuisto, Ostarin ympäristö ja muutamat 
bussipysäkit. Meri-Toppilassa turvattomia paikkoja ovat kouluun johtava pieni 
metsäpolku, jossa ei ole valaistusta, Dixonin edusta ja muutamat bussipysäkit. 
Turvattomuuden tunne liitetään jonkun muun kokemaksi tai pelätään muiden puolesta, 
kuten aviomiehen puolesta, joka käy ostoksilla. Turvattomaksi voidaan kokea myös 
kerrostalon piha, koska eräs haasteltava ei uskaltanut jättää lapsia yksin pihalle 
leikkimään vaan oli koko ajan ympärillä tarkkailemassa. Syyksi hän esitti pihan 
ahtauden, joten perhe muutti muualle asumaan.  Latentti tyytymättömyys voi purkaantua 
muuttoliikkeenä. 
 
Turvattomuuden taustalla vaikuttavat sosioekonomiset tekijät. On jatkuva huoli perheen 
tai omasta toimeentulosta. Huolta aiheuttaa perhe voi asua vielä entisessä kotimaassa ja 
eikä voi olla heihin säännöllisesti yhteydessä, odotetaan perheen yhdistymistä.  Korkea 
työttömyys näkyy niukkana toimeentulona, mutta ghetto-ilmiöstä ei voi puhua. 
Katujuopottelu on näkyvää, jota paheksutaan. Turvallisuutta lisää työ ja sitä kaivataan ja 
työhön on orientoiduttu, joka tuli haastatteluissa hyvin selkeästi esille. Kun kysyin mitä 
haluaa harrastaa tai harrastaa, niin vastauksena oli yksinkertaisesti työ. Työttömyydestä, 
joka ei hellitä edes noususuhdanteessa, on tullut pysyvä ongelma, joka lisää 
yhteiskunnallista levottomuutta. Wacquant (1999) käyttää termiä advanced marginality, 
jolla hän viittaa ongelmakokonaisuuteen, jossa työttömyydellä ja köyhyydellä on 
keskeinen sija. Niiden alueellinen keskittyminen voi johtaa siihen, että alue leimaantuu 
ulkopuolisten silmissä. Köyhyys ja työttömyys voi merkitä vieraantumista paikasta. Ei 
tunneta osallisuutta asuinalueesta paikkana, jolloin havaita solidaarisuuden 
rappeutumista. Humanistisen ajattelun mukaan kysymyksessä yhteiskunnan epätasa-arvo, 
johon työmarkkinoiden ja makrotason trendit ovat johtaneet. Korostetaan sosiaalista 
erilaistumista, joka ilmentää ihmisten yksilöllisyyttä ja valinnanvapautta. Kehitystä ei-
toivottuun rajaan on kuitenkin mahdotonta määrittää. Alueet koetaan kaiken kaikkiaan 
turvallisena, vaikka tiedetään ongelmat. Asukastuvat ja niiden taustaorganisaatioiden 
tulisi olla vielä enemmän aktiivisempia projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa, joilla 
saataisiin työtä ja toimintaa alueen asukkaille. Omakotitaloyhdistys toimii vain omalla 
alueella, mutta raja-aitojen kaataminen voisi kuulua heidän toimintaansa. 
 
Oulun läänissä oli kaikkiaan 2751 pahoinpitelyä vuonna 2007. Pahoinpitelyt keskittyivät 
Oulun kaupungin alueelle (34 %). Kaikista Oulun pahoinpitelyistä karkeasti yksi 
kolmasosa on katutappeluita, yksi viidesosa tapahtui ravintoloissa ja neljäsosa 
yksityisellä paikalla. Väkivallasta lähes puolet tapahtui kello 00–04 välisenä aikana. 
Päivisin ja aikaiseen ilta-aikaan (klo 06–21) tapahtui huomattavasti vähemmin väkivaltaa 
(17 %) ja muut tapaukset jakautuivat tasaisesti aamuyön ja illan tunneille. Pahoinpitelyt 
tapahtuvat Oulussa pääsääntöisesti viikonlopun päivinä (pe–su 69 %). Kaupungin sisältä 
oli löydettävissä kolme toisistaan poikkeavaa keskittymää; Oulun keskusta (n=314 
rikosta) sekä Tuiran (n=46) ja Meri-Toppilan (n=43) lähiöt. Näiden kolmen keskittymän 
pahoinpitelyrikosten profiilit poikkesivat toisistaan väkivaltarikoksen tapahtumapaikan, 
vuorokauden ajan ja viikonpäivän suhteen. Meri-Toppilassa väkivalta on yleisempää 
yksityisillä paikoilla ja tapahtuu siis esimerkiksi kodeissa. Väkivalta jakautuu 
tasaisemmin eri vuorokaudenajoille ja viikonpäiville. 
http://www.haaste.om.fi/Etusivu/Haasteenaihearkisto/Rikoksentorjunta/1247666484421 
 
Omat haastateltavani olivat itse kokeneet tai sukulaiset olivat kokeneet asuinalueellaan 
rasismia ja syrjintää, joka oli ilmennyt suoranaisena fyysisenä ja sanallisena väkivaltana, 
kivien päälle heittämisenä ja nimittelynä kuten ryssittelynä. Moni oli välttynyt rasistisilta 

http://www.haaste.om.fi/Etusivu/Haasteenaihearkisto/Rikoksentorjunta/1247666484421�
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kokemuksilta. Koulussa syrjintä ilmenee joukosta poissulkemisena, joka tuli esille muun 
muassa lumenveistotapahtumassa. Maahanmuuttajien kokemat rasismi ja väkivalta ovat 
piilossa olevaa, josta ei puhuta viranomaisille. Miesten kertomuksissa rasistiset 
kokemukset nousevat enemmän esille kuin naisten. Oulussakin rasismin agentteja toimii 
näkyvillä paikoilla. Suomalaisten suhtautuminen eri kansallisuusryhmiin on vuodesta 
toiseen varsin samalla tapaa, mutta asenteet ovat koventuneet. Suhtautuminen meitä 
köyhemmistä maista lähtöisin oleviin, ulkonäöltään ja kulttuuriltaan suomalaisista 
erottuviin ihmisiin on kaiken aikaa ollut torjuvampaa kuin meitä enemmän muistuttaviin. 
Arvostetaan ”omaa lajia” enemmän kuin muita. Tällöin oikeutetaan nimenomaan 
suosimisen ja myös syrjinnän prosessi: etusijalle asettamista on arvojärjestyksen 
asettamista. Rasismikeskustelun yhteydessä on silloin merkitystä niillä kriteereillä, joilla 
”Oma laji” ja sitten ”Toinen” kategorisoidaan. Niillä, jotka tuntevat hyvin vähintään 
yhden ulkoryhmän edustajan, on selvästi myönteisempi asenne ulkoryhmän jäseniä 
kohtaan, kuin niillä, jotka tunsivat yhden ulkoryhmän jäsenen pintapuoliseesti. 
Ystävyyssuhteen kautta opitaan ja saadaan enemmän tietoa ulkoryhmästä, pystytään 
paremmin samastumaan ulkoryhmään sekä myötäelämään sen kanssa, ja lisäksi 
ystävyyssuhde pakottaa näkemään myös oman sisäryhmän uudella tapaa. (Kuhalampi 
1994.) Uusimman Gallup-tutkimuksen mukaan joka kolmannella suomalaisella ei ole 
kontakteja maahanmuuttajiin. Yksi haasteltava nainen kertoi kategorisoinnin muodoista, 
joita hän itse oli kokenut asuinalueella liikkuessa ja linja-auton kyydissä. Yleisimmät 
kategorisoinnit liittyvät ihonväriin ja uskontoon ja sitä kautta suurperheeseen. 
Haasteltavani tapauksessa yksikään kategorisointi ei pitänyt paikkaansa. Liian usein 
etniset suhteet perustuvat Suomessa vielä tietämättömyyteen, irrationaaliseen pelkoon tai 
vihaan. Maahanmuuttajia koskevat tunteisiin vetoavat sensaatiohakuiset kirjoitukset ja 
televisio-ohjelmat ja populistinen retoriikka ovat saaneet julkisuutta. Kielteisiä tarinoita 
kerrotaan yleisesti tosina ja niihin uskotaan helposti. Tietämättömyys herättää pelkoa, 
pelko vihaa ja viha voi saada ihmisiä tappamaan tai vaatimaan kansanryhmää koskevan 
kiihotuslain muuttamista. 
 
Uusrasismin muotoja Michel Wieviorkan (1995, 70–71) mukaan ovat ennakkoluulot 
(mielipiteet ja asenteet), käyttäytyminen ja käytännöt (syrjintä, eristäminen ja väkivalta) 
ja viimein rasismi kattavana ideologiana. Fragmentaarisessa vaiheessa kyse on vielä 
paljolti ennakkoluuloista. Rasismin politisoituminen merkitsee käytäntöjen, puhetapojen 
ja vaikutusten yhdistämistä. Tässä rasismin mobilisoitavassa teemassa tarvitaan 
agentteja, toimijoita, henkisiä johtajia ja poliittisia liikkeitä. Wieviorka erottaa rasismin 
käytännöissä syrjinnän tai eristämisen ja poissulkemisen. Syrjintä tähtää siihen, että 
”Toista” pidetään alempiarvoisena. ”Tuolla toisella” voi olla paikka ”Meidän” 
keskuudessamme, mutta paikka edellyttää alemman statuksen hyväksymistä. ”Toinen” 
tyytyy alempaan asemaansa esim. tekemällä joko sellaisia töitä, joita paikalliset eivät ole 
halukkaita tekemän, tai sitten tekemään töitä halvemmalla. Rasismin eristäytymisen 
muoto pyrkii siihen, että ”Toiselle” ei ole paikkaa eikä sijaa ”Meidän” keskellämme. 
”Toisen” pitäisi pysyä omiensa ja kaltaistensa joukossa, viimeinen mahdollisuus on 
”Toisen” tuhoaminen. Pelkosen mukaan epäpoliittinen väkivalta on impulsiivista, 
spontaania ja fragmentaarista. Tällainen väkivalta esiintyy paikoissa, joissa sosiaalinen ja 
poliittinen kontrolli on vähäistä. Poliittinen rasistinen väkivalta on ideologisesti 
perusteltua, organisoitua ja etukäteen valmisteltua. Väkivallan toteuttajat ovat enemmän 
taikka vähemmän ammattilaisia. Valtion harjoittama väkivalta, joka voi olla kattavaa ja 
kiihkeää, mutta samalla kylmän harkitsevaa ja byrokraattista. (Pelkonen 1998, 148.) 
Aidosti ennakkoluuloiset ihmiset keksivät nopeasti uusia vääriä uskomuksia luulojensa 
puolustamiseksi, ellei asenteen ytimeen päästä vaikuttamaan tunnetasolla. Interventiolla 
tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään muuttamaan asenteita ja käyttäytymistä. 
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Mielipiteisiin ja käyttäytymiseen vaikuttaminen voidaan jakaa kahteen osaan: on 
löydettävä myönteinen malli, johon voidaan samastua ja a sen jälkeen tarvitaan 
ympäristön sosiaalista tukea. Käyttämällä joukkotiedotusta voidaan vahvistaa myönteistä 
roolimallia. 

3.5 MeriToppilan ja Rajakylän tila ja paikka  

Vaikka perinteisen kaupunkirakenne (kaupungilla on selkeästi yksi keskus) on hajonnut, 
ei se tarkoita, että kaupunki kokonaisuudessaan muuttuisi toiseksi. Kaupunki ja sen lähiöt 
ovat sekä ajallisesti, funktionaalisesti että mentaalisesti ajallisesti kerrostunut. Myös 
kaupunkilaisuudet ovat ajallisesti kerrostuneita. Kaupunkilaiset elävät kaupungin sisällä 
historiallisesti eriaikaisissa kaupungeissa tai paikoissa yhden kaupungin sisällä. 
Kokemustasolla eriaikaiset kaupungit limittyvät asukkaiden arjessa ja elämäntavoissa 
sekä kaupunkia koskevissa käsitykissä ja tulkinnoissa. Fyysisen ympäristön muutokset 
viittaavat yleensä jonkinlaisiin sosiaalisiin ja toiminnallisiin muutoksiin, kaupunkiin 
nimenomaan elettynä tilana. Kaupunkisuunnittelu kurottautuu tulevaisuuteen, mutta 
taustalla vaikuttavat historialliset tapahtumat ja kehityskulut. Erityisesti Meri-Toppilan 
alueen kokeminen historiattomuutena voi merkitä asukkaille irrallisuutta. Vahvaan 
alueelliseen identiteettiin vaikuttavat alueella asuttu aika, asunnon hallintamuoto, ikä, 
työmarkkina-asema. Heikosti alueeseen kiinnittyvät voivat muuttaa pois. Alueella asuttu 
aika lisää kiinnittymisen halua paikkaan. Lähiöönkin on mahdollista juurtua ja sopeutua. 
Työttömyys ei välttämättä johda toivottomuuteen ja anomiaan. Neljän seinän sisälle 
jääminen ei ole aina seurausta työttömyydestä. Kiinnittymisessä alueeseen helpottaa 
naapurisuhteet ja kontaktit heidän kanssa, jotka voivat parhaiten onnistua omakotitalo-
alueella. 
 
Kaupunkikuva ja sen osana lähiö on jatkuvasti muuttuva ihmisten erilaisten toimien ja 
luonnon kiertokulun vaikutuksesta. Kaupunkikuvalla on silmin havaittavissa olevaa 
kokonaisuutta, jonka muodostavat rakennukset ja luonto yhdessä. Kaupunkikuvaan 
liittyy myös kokemuksellinen puoli. Fyysisesti samanlaisena aukeava kaupunkikuva on 
arvotettu eri tavoin eri henkilöiden kokemuksena. Asukkaalle paikan tai alueen 
tärkeimpiä ominaisuuksia on yleensä sen henkilökohtaisuus. Asukkaat kokevat 
ympäristön tunnesisältöinä, sosiaalisina ja toiminnallisina sisältöinä sekä kulttuurisina 
merkityksinä. (Aura et al. 1987). Kaupunkikuvaa ja sen kokemiseen liittyvä tiedon tarve 
voi olla mukana osana kaupunkien kilpailukykyä. Henkilökohtaisten kokemusten rinnalla 
asukkailla on yleisiä paikkakokemuksia, joiden kautta voi syntyä me-henkeä ja 
yhteisyyden kokemusta lujittava aluetietoisuus. Asukkailla on eri alueille limittyvä 
paikkojen verkosto, jossa hän liikkuu, työn, palveluiden, vapaa-ajan ja harrastusten 
mukaan. Jack Nasarin (1998) tutkimusten mukaan kaupunkiympäristön visuaaliseen 
miellyttävyyden kokemisessa nousevat esille 1) luonto, 2) avoimet tilat, 3) historiallinen 
merkittävyys, 4) (tilallisen) järjestyksen tuntu ja 5) hyvä ylläpito. Kaupunkikuvan 
toivottavia ja tavoiteltavia ominaisuuksia ovat Rautiaisen (2001) mukaan visuaalisten 
kriteerin lisäksi kaupunkiympäristön toiminnallisuus ja käytettävyys. Rautiaisen mukaan 
kaupunkikuvan kriteereitä ovat 1) omaleimaisuus, 2) sopusuhtaisuus, 3) yhtenäisyys, 4) 
elämyksellisyys, 5) historiallinen jatkuvuus, 6) kestävyys, 7) luonto, 8) inhimillinen 
mittakaava, 9) jalankulkuystävällisyys 10) toimivuus 11) selkeys, 12) leikittävyys, 13) 
tilat sosiaaliselle kanssakäymiselle ja 14) ympäristön siisteys.  
 
Runonlaulajien kuuluisa Mekrijärven Rasvasaaren paikan muisti muodostuu Laura Jetsun 
(2008) mukaan monista tekijöistä, jotka mielestäni ovat sovellettavissa lähiöiden 
kokemisessa mieleen painuvana tekijöinä. Jetsun mukaan maisema on enemmän kuin 
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hetkellinen näkymä. Maisema sisältää paikan, joka on osasena tapahtumassa ja 
historiassa ja sillä on myös tarvittaessa rajat. Paikan muistiin kuuluu, että jokainen 
maisema on erityistapaus. Jotta maiseman voisi ymmärtää, täytyy tuntea ja tietää sen 
historia. Maiseman näkyvät ilmiöt ovat mieleenpainuvia, jotka muotoutuvat aistien 
välityksellä merkitykselliseksi. Aistit synnyttävät maailmankuvaa. Aistien lisäksi 
maiseman päämerkitys on sen käyttötarkoitus. Meri-Toppilassa ja Rajakylässä 
menneisyyden katsominen itsestä käsin on liian lyhyt. Katsomalla menneisyyden läpi 
voidaan hahmottaa jatkuvuutta, muttei kuitenkaan pysyvyyttä. Jokaisella on oikeus valita 
näkökulma havainnon, vaikutelman ja emootioiden välimaastosta. 
 
Meri-Toppilan asukkaiden mielipaikat löytyvät läheltä omaa asuinpaikkaa. Luontoalueet 
ovat tärkeitä asukkaille, puistot, rannat ja lähimetsät. Asukkaiden visuaalisesti 
miellyttäviksi nimetyissä kohteissa on Nasarin esittämiä ympäristön perustekijöitä, 
luontoa, avoimia tiloja, historiallista merkittävyyttä (hakesiilo, Toppilan rannan aitat ja 
rakennukset), alueen hyvää ylläpitoa. Teletappikukkulat eli puisto on ihmisten tärkeä 
ulkoilualue ja piknik-paikka. Haastatteluissa toivottiin historiallisten kohteiden 
säilymistä: sataman entinen työntekijä paheksui ratakiskojen purkamista, koska itse oli 
ollut vaihteiden puhdistajana ja muissa ratatöissä. Rajakylän asukkaiden mielipaikat ovat 
meri ja merenranta, Letonniemi, venesatama Talvikkipuisto, Kuivasoja ja sen kalapaikat, 
metsä- ja puistoalueet antavat vapaa-ajan vietolle puitteita. Omakoti- ja rivitalo alueella, 
jossa myös maahanmuuttajia asuu, luonto antaa vaikutteita asumiseen, piha tuo hoidettua 
luontoa lähelle. Merelle pääsystä ja kalastuksesta moni maahanmuuttaja haaveilee, koska 
meri on ollut lähtömaassa mielenmaisemaa ja kalastus kuulunut jokapäiväiseen elämään. 
 
Lähiluonnon tuntemus ja sen antamat mahdollisuudet ovat monelle maahanmuuttajalle 
vielä outoja paikkoja. Rajakylässä somalipoika kertoi liikkuvan paljoon pyörällä 
tutustuen Oulun ympäristöön. Hänelle liikkuminen on tapa luoda ja laajentaa tilaa. 
Saarikankaan mukaan tilan erilaisia mahdollisuuksia voidaan aktualisoida liikkumalla ja 
omalla toiminnalla. Tilan merkityksetkin ovat riippuvaisia sen käytöstä ja siitä, miten 
siinä liikutaan (Saarikangas 2006, 69). Rajakylässä maahanmuuttajat käyttävät 
ulkoilureittejä kuntoiluun, marjastukseen ja sienestykseen. Erityisesti inkeriläisille ja 
venäläisille lähimaaston luonnonantimet ovat tärkeitä omassa ruokataloudessa. Reitit 
hahmotetaan aina jostakin käsin, ja niillä on usein myös käyttötarkoitus. Koti on reitin 
lähtöpaikka. Sosiaaliset kontaktit määräävät alueen käyttöä ympäristön oppimisessa on 
oleellista siinä liikkuminen, kuten inkeriläiset ja venäläiset tekevät yhdessä marjaretkiä. 
Lisäksi sosiaaliset näkökohdat, status, arvovalta ja pelot ja kulttuurihistorialliset tekijät 
vaikuttavat ympäristön oppimiseen. Nämä seikat vaikuttavat siihen, minkälaisen 
merkityksen yksilö antaa ympäristölleen. (Aho 2009, 84). Haltuun otetun luonnon lisäksi 
ihminen kaipaa Wegeliuksen mukaan luonnolta kesyttämättömyyttä ja yllätyksellisyyttä. 
Luonnossa ihmisen pitäisi kokea mysteeriä ja irrationaalia. Ihmisen tulisi kokea maisema 
eksistentiaalisena tilana, jossa vuoret ovat sen seinä, laakson pohja sen lattia, joet 
yhdysväyliä ulkopuoliseen maailmaan. (Wegelius 1996, 37). 
 
Meri-Toppilan koulun lähellä oleva leikkipaikka on maahanmuuttajavanhempien mukaan 
tärkeä lapsille. Toisaalta piha koettiin ahtaaksi lasten leikeille. Päivisin Meri-Toppilan 
keskusta vaikuttaa hiljaiselta, ihmisiä on vähän liikkeellä kaduilla. Työelämässä olevat 
töissä muualla ja sen ulkopuolella olevat menevät keskustaan. Pensaita ja puita kaivataan 
lisää, vaikka joku mainitsi, että heidän takapihalla on liikaa puita. Häiritsevinä tekijöinä 
molemmissa lähiöissä koetaan rauhattomuus, levottomuus, ilkivalta ja yleinen 
piittaamattomuus alueesta. Haastateltavien mukaan lähiöissä yleinen siisteys on 
parantunut vuosien aikana, vaikka roskia on edelleen runsaasti yleisillä paikoilla ja 
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katvealueilla. Meri-Toppilassa ollaan kiinni kaupungissa, mutta samalla ollaan lähellä 
luontoa. Rajakylässä lapset ovat kertoneet opettajalle, että alue ei ole maaseutumainen 
eikä kaupunkimainen. Lapset puhuvat taajamasta. Haastateltavat maahanmuuttajanuoret 
käyttivät Rajakylästä nimitystä kylä. Kaupunkia on ainoastaan keskusta, jossa tapaa 
muitakin nuoria ja on toimintaa. Kun menin haastattelemaan Rajakylän koululle 
maahanmuuttaja nuoria, niin lapset ihmettelivät pihalla, että kuka tänne vapaaehtoisesti 
tulee. Alueen kielteinen kuva ei välttämättä aina heijasta lasten omia kokemuksia, vaan 
niissä näkyy myös jälkiä julkisesta keskustelusta, jota tiedotusvälineissä käydään. 
Asukastupien toiminta parantaa alueiden imagoa ja mielikuvia, joilla voidaan antaa 
merkityksiä alueelle muuttavalle väestölle ja sen rakenteelle. Meri-Toppilassa ja 
Rajakylässä ei ole merkkejä rappeutuvasta asuinalueesta. Ostoskeskus on tyypillinen 
lähiöiden toimintoja ohjaava ratkaisumalli. Ostoskeskuksen yleisilme antaa vierailijalle 
ensimmäisen kuvan alueesta. Lähiöiden sydän on ostoskeskus kapakkoineen ja 
pitserioineen, mutta tori ei syki toimintaa. Meri-Toppilassa tori on pyhitetty autoille.  
 
Molemmissa lähiöissä haastateltavat kehuvat hyviä liikenneyhteyksiä, mutta lipunhintaa 
pidettiin korkeana. Lähiöissä on tapahtunut yksityisten ja julkisten palveluiden pakoa. 
Maahanmuuttajat toivovat ruokakauppojen valikoimaa monipuolisemmaksi, heidän 
mukaan kaupat eivät ole huomioineet valikoimassa maahanmuuttajien ruokakulttuuriin 
liittyviä tarpeita. Paikallisia kauppapalveluita käytetään, mutta valikoima on samanlaista. 
Rajakylässä rakennetun ympäristön merkitys voi muodostua pitkälti palveluiden 
tuottamisen kautta, mutta palveluita haetaan myös muualta. Perheenäiti toi esille, että 
Halpa-Halli saisi olla auki myös viikonloppuna, mutta hän tiesi syyn kaupan 
aukioloaikoihin. Meri-Toppilaan halutaan kirjasto, koska nykyinen sijainti on käyttäjien 
kannalta kaukana. Asia tulee ratkaistavaksi siinä yhteydessä, kun Koskelan kirjaston 
tilojen remonttia ja tulevaa käyttöä suunnitellaan. Mahdollinen uusi kirjastonpaikka voisi 
olla Meri-Toppilassa kunnostettavaksi tulevassa voimalaitoksessa.  Rajakylän uusi 
kirjaston ei ole vielä ehtinyt tulla tutuksi vasta alueelle muuttaneille maahanmuuttajille. 
Rajakylässä julkiset palvelut koetaan hyväksi, koska ne ovat lähellä. Maahanmuuttajien 
kotoutumisen kannalta on tärkeää, että kaupunginosien ja asukastupien omia nettisivuja 
ylläpidetään ja päivitetään. Lähiöt pitää näkyä verkossa ja myös omalla kielellä. Vaikka 
asukkaat ovat periaatteessa tyytyväisiä lähiöiden julkisiin ja yksityisiin palveluihin, niin 
se ei pelkästään Meri-Toppilassa asuvan naisen mukaan riitä onnellisuuteen ja hyvään 
oloon, sillä huominen huolettaa. 
 
Rajakylässä rakennettu ympäristö toimii asuntotyypin ja sosioekonomisen mukaisesti 
selvänä rajana. Rajakylän luonnonympäristö, jossa on mahdollista liikkua ja harrastaa, on 
vastakohta rakennetulle ympäristölle. Rakennettu tila voidaan nähdä merkityksinä 
muodostavana järjestelmänä, joka ylläpitää ja tuottaa käsityksiä, tapoja ja tottumuksia 
sekä jäsentää inhimillistä todellisuutta. Niinpä rakennukset ovat olemassa paitsi 
esteettisinä ja teknisinä kohteina, myös aistittuina, koettuina ja materiaalisina tiloina 
(Saarikangas 2002, 54). Niille, jotka ovat alueen ulkopuolella töissä, alue on yksi 
toiminnan kenttä. Tämä on yhteydessä kaupunkirakenteen hajaantumiseen ja yhä 
kauempana sijaitseville työpaikoille kulkemiseen, jolloin alueelta poistutaan usein. Se 
mahdollistaa myös laajemmalle alueelle kiinnittymisen. Rajakylän ja Meri-Toppilan 
kokonaisuus muodostuu monista kentistä, joten ei ole olemassa yhtä vallitsevaa olemassa 
olevaa kokonaisuutta. Asukkaat tietävät, että on turvaa ja turvattomuutta, hyvää ja 
huonoa mainetta, yksityisyyttä ja voimakkaita perhesiteitä, liikkumista ja 
liikkumattomuutta, maisemaa ja näköalattomuutta, raittiutta ja elämänmenon 
paheksuntaa. 
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Haastatteluissa tulee esille Meri-Toppilan ja Rajakylän alueiden vastakohtapareja: lähiö-
keskusta, ranta-ostoskeskus, puisto-tiiviys. Nimetyt paikat ilmentävät paikan tai alueen 
henkeä, jonka vuoksi ne ollaan valmiita nimeämään tietynlaiseksi. Toiseksi paikat ovat 
saaneet asukkaiden mielestä merkityksiä, jolloin ne on mahdollista nimetä. Paikkoihin 
liittyy kuvitelmia, uskomuksia ja vaikutelmia ja niiden käsitysten perustumista 
kokemukseen ja vaikutusta käyttäytymiseen. Vaikka kyseessä olisikin sama tila, se ei ole 
kaikille sama. Tilaan liittyvät merkitykset ovat ihmisillä erilaiset. Samalla ihmiselläkin 
tilan merkitykset vaihtelevat elämänvaiheiden ja tilanteiden mukaan (Saarikangas 2002, 
56). Molemmissa lähiöissä haasteltavien puheiden sivulauseissa tuodaan esille 
vastakohtapareina: luonnonläheisyys-tekniset paikat, luonnonläheisyys-
kerrostalojenpihat, kadut ja kuntopolut. Esteettiset kohteet liittyvät luonnonläheisyyteen. 
Asukastupien paikan merkityksessä on läsnä arkinen-juhlava, mutta ei samaan aikaan 
samalle ihmiselle, esim. asukastuvan juhlaa edustaa erilaiset tapahtumat, jotka 
poikkeavat tuvan arkitoiminnasta. Karua arkea, jota voi jatkua useamman kuukauden 
ajan, on reitti pussipysäkiltä kotia ja aamulla takaisin pysäkille ja kouluun; sen 
vastakohtana voi olla juhlan paikkana yhteinen grillipiha. Rajakylässä vastakohtaparina 
on kerrostalo- ja rivi- ja omakoti, jolla voi olla merkitystä muun muassa 
yhteenkuuluvuuden ja talkoohengen luomisessa. Asumismuodon vastakohtaparia 
täydentää muualta muuttanut-kantaväestö. Vastakohtapareihin voi liittyä rajojen 
vetämistä, ja ketä hyväksytään rajojen sisälle. Tässäkin on tärkeää korostaa asukkaan 
tahtoa ottaa paikka itse haltuun. Voi olla vaikea päättä ongelmatilanteissa, että ottaako 
aktiivisen rooli kriittisessä tilanteessa vai antaako periksi. 
 
Alvarissa järjestetyissä tarinoidenkerronta tilaisuuksissa, kuten senioreiden illoissa ja 
tarinankerrontapäivässä tavoitteena on ollut, että ihmiset ovat kertoneet Toppilan 
ympäristöstä ennen kaikkea elettynä ja merkityksellistettynä tilana. Saarikankaan 
mukaan eletty tila on kertomukissa muotoutunut ympäristön ja asukkaiden, tilan 
järjestyksen ja käytännön ajallis-paikallisissa ja aina ainutkertaisissa kohtaamisissa.  
Eletyssä tilassa yhdistyvät yhteisesti jaetut ja henkilökohtaiset, symboliset ja 
materiaaliset, kielelliset ja ei-kielelliset, tietoiset ja ei-tietoiset merkitykset. Alvarissa on 
pidetty kuukausittain torstain kulttuuri-iltoja, jossa on liikuttu Toppilan maisemissa, ja 
jokainen on sitä omalla tavalla visualisoinut eri menetelmillä. Tällöin tilan merkitykset 
laajenevat fyysisesti rajatun kokonaisuuden ulkopuolelle ja elettyjä tiloja on 
kulloisellakin hetkellä yhtä monta kuin on toisistaan erottavia tilan kokemuksia. 
Saarikankaan mukaan rakennetun ja sosiaalisen kohtaamisen eletyn tilan välimaasto on 
jatkuvasti muuttuva tila. Siinä yhdistyvät rakennetun ympäristön merkitykset ja ihmisten 
kokemukset ympäristöstä, mutta se on enemmän kuin kumpikaan niistä yksinään. Jälkiä 
eletystä tilasta voi tavoitella, mutta ei sellaisenaan tavoittaa. Tila on käsitteenä 
moniulotteinen ja monimerkityksellinen. Se viittaa fyysiseen tai paikalliseen tilaan ja sen 
laajuuteen tai sijaintiin kuin mentaaliseen ja emotionaaliseen olotilaan. Tilalla on 
abstrakteja ja konkreettisia merkityksiä. Tila on moniulotteinen, muuntuva ja käytössä 
merkityksensä saava. Tilaan vaikuttaa käyttäjien ja kulloisenkin historiallis-kulttuurinen 
tilanteen vuorovaikutus ja merkitysten muotoutuminen. Tilat eivät ole suljettuja ja 
valmiita kokonaisuuksia, vaan niiden merkityksen muotoutuminen jatkuu suunnittelu- ja 
valmistusprosessinkin jälkeen. Käyttäjät antavat tilalle omia merkityksiään ja osallistuvat 
tilan ja merkityksen luomiseen. Saarikankaan mukaan kaupunkitilan merkitykset 
koostuvat yksilön omista merkityksistä ja muistoista sekä kaupungin ja siellä kohdattujen 
ihmisten historiasta. Tällöin kaupunkitilan merkitykset ovat yhdistelmä yksityistä ja 
julkisesti jaetuista kohtaamisista. Julkiset merkitykset ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
yhteisesti jaettuja, ja ne lomittuvat ihmisten omien merkitysten kanssa. (Saarikangas 
2006, 12–13, 25.) Kantaväestölle alueen lapsuuden maisemat muistojen paikkoja, joista 
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puhutaan myönteisesti ja kaihoisasti, vaikka mustikkamaat ovat jääneet rakentamisen 
alle. Kotipihan omenapuita muistellaan. 
 
Alvarin porinatapahtumissa asukkaat toivat esille paikan muutoksiin liittyviä seikkoja. 
Asukkaiden tilallisuuteen liittyvä tieto aktualisoituu usein niissä tilanteissa, kun omaa 
asuinympäristöä ollaan muuttamassa tai kehittämässä. Arkipäiväisessä tuttuudessa tai 
totunnaisuudessa paikka ei nouse millään erityisellä tavalla esiin, vaan jää ikään kuin 
piiloon. (Karjalainen 2006, 84) Ajan kuluessa ihmiset tottuvat muutokseen, jolloin kyse 
on muotoutuvasta paikasta. Paikka on kuitenkin muuttunut ja olemassa enää muistoissa, 
muistuvana paikkana. edellisten lisäksi paikalla on odotettavuuden ominaisuuksia. 
(Karjalainen 2006,84.) Meri-Toppilassa jonkin verran keskustelua on aiheuttanut uuden 
asuin alueen kaavoittaminen ja sen muutokset lähiluonnossa liikkumiseen. Keskustelu on 
myös Meri-Toppilan ison puistoalueen luonnon muutoksesta, kasvillisuuden ja 
eläimistön köyhtymisestä. Kaavoituksen aiheuttama pelko teki näkyväksi lähiluonnon 
tärkeyden. Olen liikkunut lähiöiden metsissä ja joutomailla, joissa lapset ovat ottaneet 
haltuunsa joutomaan ja ryteikön. Puihin on rakennettu majoja, ja rannalle tehdään omia 
epävirallisia nuotiopaikkoja ja kokoonnutaan siellä. Kaiken ei tarvitse tapahtua 
järjestetysti ja kaikkien nähtävillä. 
 
Kirsi Saarikangas on tuo esille Foucault’n ajatuksen arkkitehtonisesta tilasta, joka 
säätelee ihmisten sosiaalisia suhteita ja jäsentää järjestelmää, joka myös tuottaa 
historiallisesti erityisiä merkityksiä. Rakennukset eivät ole vain vallan representaatioita ja 
symboleita, vaan osallistuvat kulttuuristen merkitysten luomiseen. Rakennetun tilan 
merkitykset muodostuvat tapahtumissa. Käyttäjä muovaa tilaa kulttuurisena 
järjestelmänä samalla tilaa muovaa käyttäjää. Tilassa asuminen on yhtä aikaa näyttämö ja 
elämä. (Saarikangas 2006, 41.) 
 
Tilaa käytettäessä ja siinä liikuttaessa muodostuu toisenlaisia merkityksiä. Ulkopuolelta 
katsottuna korostuvat tilan visuaaliset ominaisuudet ja katsomisen kautta tapahtuu tilan 
haltuunottaminen. Se on kuitenkin ihan erilainen kuin jokapäiväisessä arjessa tapahuvat 
toiminnot, havaitseminen ja aistimukset ja niiden avulla syntyvät merkitykset. Rakennus 
ei ole aina samanlainen pysyvä tila tai toiminnan kulissi, vaan siinä on vaihtuvia 
kulttuurisia ja yksityisiä merkityksiä sisältävä ja tuottava tila. Tilan käyttöön vaikuttavat 
muun muassa tilanjäsentely, esineet, ihmiset ja kulloisetkin sosio-kulttuuriset käytännöt. 
Tilan käytössä on kyse vuorovaikutuksesta tilan, ihmisten, erilaisten sosiaalisten 
käytäntöjen, ennakkokäsitysten ja tottumusten ja tapojen välillä. esim. syyrialaisen 
kertomus, romaanien puhtaussäännöistä. tilan toisto ja rutiinit ovat keskeisellä sijalla 
tilan merkityksen muotoutumisessa. Arkkitehtoninen tila eletään äänissä, hajuissa, 
kosketuksissa, ruumiin liikkeissä, äänessä ja äänen kosketuksessa tilan käytössä 
merkityksillä on suuri osuus. tilan merkitykset muotoutuvat suhteessa tilan sosiaalisiin 
käytäntöihin. (Saarikangas 2006, 135–138.) 
Lähiöissä kulttuuri ilmenee arvoina, ihmisen toimintana ja ihmisen toiminnan 
materiaalisina ilmentyminä.  
 
Meri-Toppilassa ja Rajakylässä alueellista identiteettiä, johon Anssi Paasi (1990) viittaa, 
ilmenee alueiden luonnon, kulttuuriin omaleimaisuutena tai muista alueista poikkeavana 
luonteena. Erityisyys Rajakylässä merellisyys ja luonnonläheinen asuinympäristöä 
pidetään erottavana tekijänä muihin alueisiin nähden. Paasin mukaan tällöin ihmiset eivät 
kuulu tiettyyn kulttuuriin vaan tietyt kulttuuriset piirteet liittyvät alueella asuviin 
ihmisiin. Toisaalta voidaan puhua kulttuurista koettuna sosiaalisena identiteettinä, jolloin 
alueellinen identiteetti viittaa tietyllä alueella asuvien ihmisten yhteenkuuluvuuden 
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tunteeseen, jonkinlaisesta yhteisestä alueellisesta intressistä syntyvään me-henkeen, joka 
peittää alleen alueella mahdolliset vallitsevat ristiriidat. Paasin mukaan voidaan puhua 
aluetietoisuudesta.  Sosiaalisessa identiteetissä painottuu kulttuuriin arvostus. Osa on 
aktiivisia identiteetin tuottajia ja osa jää passiiviseksi kuluttajaksi. Alueellinen tietoisuus 
on hierarkkinen ilmiö: ihminen samaistuu samanaikaisesti moniin alueellisiin 
yhteisöihin, ja edelleen, alueellinen lähtökohta ei suinkaan ole ainoa tai edes tärkein 
ihmisen toiminnan kannalta merkittävä yhteisöjen muodostumisessa. Sukupolvi, 
sukupuoli, sosiaalinen asema ja jne. tarjoavat ihmiselle identifioitumismahdollisuuksia. 
Alueellista identiteettiä ei tule Paasin mukaan ymmärtää vain passiivisena juurten 
etsintänä ja menneisyyden kultin rakentamisena. Aktiivinen oman paikallisen identiteetin 
määrittely on tärkeää liikkuvuutta luonnehtivassa yhteiskunnassa. Alueellinen identiteetti 
voi toimia inspiraationa ja sosiaalisen identiteetin perustana. Se voi rohkaista ihmisiä yhä 
uudelleen määrittelemään aktiivisesti eri aluetasojen suhteen. Lähimpänä ihmistä on 
jokapäiväisen elinympäristön, toisena ääripäänä globaalin ympäristön suhteen. (Paasi 
1990.)  
 
Rajakylän ja Meri-Toppilan lähiöiden spatiaalisen sidoksen vahvistumiseen vaikuttavat 
alueella asumisen aika sekä asumismuoto. Alueellinen identiteetin voimistuminen 
korreloi alueella asumisen aikaa (Ks. Kupila 1994.) Meri-Toppilan ja Rajakylän 
omakotialueilla on alueellista identiteettiä, josta alueen paikallislehtien artikkeleissa 
kerrotaan mm. omakotitaloyhdistyksen toimeliaisuudesta.  Vanhimpien kanta-asukkaiden 
asukkaiden aluetietoisuus on hyvin vahva., ongelmana voidaan nähdä palveluiden 
säilyminen ja parantaminen. Meri-Toppilassa voisi olla yhteinen vihollinen Toppilan 
kaavoitus ja luonnonläheisyyden säilyttäminen ja liikkumisen säilyttäminen. Alue 
voidaan kokea mielekkääksi myös lyhemmän ajan asumisen jälkeen. Koska alueellinen 
tietoisuus on hierarkkinen, antaa asukastupien toiminnalle uusia mahdollisuuksia.  
 
Kysyin haastateltavilta naisilta, että mitä harrastavat. Harrastus rajoittuu pitkälti kodin 
hoitamiseen, ruuan laittamiseen, lasten kasvatukseen ja huolehtimiseen. Koti voidaan 
haastattelujen pohjalta ymmärtää suojana, kotilietenä, hoivaavina ja sosiaalisina suhteina, 
yksityisyytenä ja myös identiteetin ja merkityksellisyyden lähteenä. Kodissa pidetään 
yllä kulttuuriin liittyviä juurija arvoja, joista ei haluta luopua. Juurien ylläpitäminen 
näkyy lasten kasvatuksessa. Juurien ylläpitämien näkyy myös kodin sisustuksessa, jossa 
on esineistöä seinällä omasta kulttuurista, mitä on pystytty ottamaan mukaan tai on saatu 
tuliaisina. Kodin tilat ja niiden järjestely eivät aina vastaa oman kulttuurin merkityksiä. 
Keittiö on ahdas, jos on totuttu tekemään yhdessä ruokaa, ja perhe on yhtä aikaa koolla 
syömässä. Kodissa voi olla myös turhaa tilaa, jota ei omassa kulttuurissa tarvita kuten 
kodinhoitohuone tai sauna. Toisaalta kodin kylmävarastotila haluttaisiin korjata 
saunatilaksi., johon vuokranantaja on suhtautunut nuivasti. Haastateltavilla 
maahanmuuttaja naisilla on olemassa kodin ja naisen liitto. Maahanmuuttaja miehet 
puhuvat, että naiset ovat väsyneet kodin sienien sisällä olemiseen ja kodin hoitamiseen. 
Miehet tuovat esille, että kesäin naisilla on enemmän kodin ja lähiympäristön 
ulkopuolella tapahtuvia toimintoja, joihin naiset osallistuvat. Miehet myös talvisin 
osallistuvat kodin ulkopuolella oleviin asioihin, kuten asukastuvan toimintaan ja miesten 
välisiin tapaamisiin. Naiset ovat tuoneet esille, että pitäisi olla joku tuttu, jonka kanssa 
lähtisi asukastuvan toimintoihin mukaan. Kotiin liitettävää turvaa ja kotoisuutta voivat 
huojuttaa uhan ja väkivallan pelot. Uhka voi olla perheensisäistä tai ulkopuolelta tulevaa, 
kuten puukon näyttäminen oven avaamisen yhteydessä tai häiritsevänä oven 
koputtamisena. On myös tapaus, jossa koiran uloste on jätetty käytävällä oven taakse. 
Kodin sisäiset ristiriidat voivat liittyä sukupolvien ja sukupuolten välisiin konflikteihin 
sekä kulttuurien kohtaamisen välisiin eroihin. Kun on lähdetty kotimaasta pakoon 
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väkivaltaa, niin uudessa kotimaassa esiin tulevat turvattomuuden ja outouden 
kokemukset ovat kipeitä ja hämmentäviä. Koti on asuinalueen oleellinen paikka, se rajaa 
asukkaan oman alueen muille. Kotiin kiinnittyminen on tähdellisin ympäristöön 
sitoutumisen muoto, muut merkittävät paikat ovat vailla yhtä kiinteää suhdetta. (Relph 
1976, 39,40. Jassi 88.) 
 
Maahanmuuttaja joutuu uudessa ympäristössä kiinnittämään tarkkaavaisuuttaan kaiken 
muun lisäksi sellaiseen, joka muille on jo itsestään selvää. Maahanmuuttajien 
sopeutuminen ”talon tapoihin” ja yritys ymmärtää sosiaalisten normien sisällöt ja 
merkitykset voivat vaatia lähes kaiken kapasiteetin, paljon ei siinä silloin jää 
vaikutusmahdollisuuksien miettimiseen. Sopeutuminen merkitysten ja arvojen 
muutokseen monella elämänalalla ja siihen liittyvien toimintarutiinien purkaminen 
kuormittavat niin kognitiivisia kuin emotionaalisia resursseja. Pitkään jatkuneesta 
ylikuormituksesta on monenlaisia seuraamuksia, kuten stressiä (Rauste-von Wright, von 
Wright 1994, 87). He puhuvat oppilaan ongelmaratkaisusta, jossa eri taitojen ja tietojen 
koordinointi kilpailee rajallisista ratkaisuista. Kapasiteetin rajoitusten vuoksi myös 
maahanmuuttaja rajaa niiden asioiden määrää, jotka hän kerralla ottaa huomioon 
pyrkiessään sopeutumaan elämisentehtävien vaatimuksiin. 

3.5.1 Yhteisöllisyys, verkostot ja asukasdemokratia 

Yhteisön perusominaisuuksiin kuuluvat toiminta (eli jäsenten ryhmäidentiteetti 
muodostuu konkreettisen toiminnan seurauksena ja tuloksena voi olla toiminnallinen 
yhteisö) tai tunteina (yhteisyys kehittyy tietoisuudessa vahvistuvana yhteenkuuluvuuden 
tunteena, symbolisena yhteisyytenä). Toiminta voi johtaa symboliseen yhteisyyteen ja 
symbolinen yhteisyys yhteisöllisten vuorovaikutusmuotojen kehittymisen. (Lehtonen 
1990, 18.) Yhteisöllisyys ei tarkoita nostalgista kaipuuta menneen ajan yhteisöihin, joissa 
mukautumien ja perinteet ja auktoriteetit olivat keskeisellä sijalla. Asuinalulleen 
kiintymistä hidastaa se, että arkielämän, toimeentulon ja kulttuuri-identiteetin kannalta 
keskeiset elementit sijaitsevat muualla kuin asuinalueella, joten elämänhallinnan 
palautuminen ei voi perustua pelkästään oman asuinalueen integroitumiselle. (Seppänen 
2001, 52.) 
 
Asukastupien nykyiset lähiöpalvelut vahvistavat alueellista identiteettiä, mutta 
palveluiden kehittämisessä tulisi huomioida alueen asukkaiden moninaisuus ja 
palveluiden kysyntä.  Kysyntää olisi sosiaalialan lähiöpalveluille. Asukkaiden 
viihtyvyyden kannalta yhteisöllisyys on oleellinen voima. Yhteisöllisyydestä, sitä 
haluttaisiin, mutta tulee fyysisiä, sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia rajoja vastaan. 
Lähiöt halutaan nähdä paikallisyhteisönä, mutta toiminnallista yhteisyyttä koko 
asuinalueella on toistaiseksi hyvin vähän. Asukastuvat järjestävät toiminnallisuutta 
kykyjen, taitojen ja resurssien mukaan. Asukastuvan toimintamuodot lisäävät 
yhteisöllisyyttä ja kokoavat tietyn väestöryhmän ihmisiä yhteen. Taloyhtiöissä 
yhteisöllisyys liittyy esim. pihatalkoisiin. Vuokrataloissa asuvat maahanmuuttajat eivät 
kaikki tienneet, onko heidän talossa yhteisiä toimintatiloja. Eräs kiinteistöyhtiön edustaja 
kertoi, että heidän pääasiallinen osaaminen ja tehtävä on pelkästään asuntojen 
vuokraaminen. Meri-Toppilassa yhteisöllisyys toivoisi symbolisoituvan kulttuurisiilon 
toiminnallisuuteen ja sen yhteisötaiteeseen. Yhteisötaiteen mahdollisuudet on luoda 
alueellista identiteettiä ja paikallistunnetta, jonka luomiseen voi osallistua myös muita 
kuin paikallisasukkaita. Maahanmuuttajat korostavat omaa toimisuutta vaikeuksiin 
joutuneiden perheiden auttamisessa, joten se eroaa ratkaisevasti kantaväestön asenteista. 
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Romanien tilan ja paikan sekä yhteisöllisyyden rakentumisessa on ratkaisevaa 
identiteetti, joka näyttää muodostuvan ristiriitaisesta prosessista. Siinä tärkeitä tekijöitä 
ovat romaniyhteisö ja sen traditio, menestymisen vaikeudet ja mahdollisuudet 
valkolaisten kontrolloimassa yhteiskunnassa sekä valtio ja sen kansalaisuus. Myyttinen 
romani ja myyttinen valkoinen välille jännittyy eräänlainen neuvottelun alue. Tätä aluetta 
jäsentää romanina pysyminen ja yhteiskuntaan sopeutuminen ja siinä pärjääminen 
Romani-identiteetin rakentuminen. Identiteetin rakentuminen tällä alueella on jatkuva, 
päättymätön prosessi, jolla ei ole mitään valmista tai lopullista tulosta. Tässä prosessissa 
rakennetaan rajaa ulospäin erottelemalla romanit ei-romaneista. Toisaalta siinä 
neuvotellaan jäsenyyden kriteereistä ja muutosten mahdollisuudesta yhteisön sisällä. Jos 
vähemmistöt tai etniset ryhmät jatkuvasti määritellään modernin maailman tai 
enemmistöyhteiskunnan vastakohdaksi, tällöin samalla uusinnetaan jakoa ja asetetaan 
vähemmistöt marginaaliasemaan. Romanit määrittelevät itsensä Suomen kansalaisiksi ja 
tahtovat purkaa dikotomiaa (Huttunen 1994.) Tapojen ja tottumusten lisäksi 
yhteisöllisyyttä ovat luomassa perinteinen romanimusiikki ja hengellinen musiikki, joita 
lauletaan juhlissa ja tapahtumissa. Helluntaimusiikki on haasteltujen sydäntä lähellä, 
mutta uskonnollinen musiikki voi toisaalta poissulkea ei-uskovaisia tulemasta 
romaniyhdistykseen mukaan. Nuorille olisi hyvä opettaa perinteistä romanimusiikkia 
kulttuurin jatkuvuuden vuoksi ja uskaltaa kokeilla musiikin uusia tulkintoja. Yhdistyksen 
vuosijuhlassa oli jo havaittavissa musiikin irrotteluun, josta yleisö näytti pitävän. 
 
Itse olen käynyt haastattelemassa Oulun romaneita heidän toimitilassaan Tuirassa. 
Pohjois-Suomen romanit ry, joka vasta täytti 10 vuotta, on aktiivisesti mukana eri 
tapahtumissa järjestämisessä, jotta molemminpuolisten ennakkoluuloja voidaan poistaa 
tai hälventää. He käyvät keromassa omasta kulttuurista muun muassa kouluilla ja 
yhteisön jäsenille järjestävät työtilaisuuksia ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä opettavat 
jäsenistöä käyttämään tietotekniikkaa. Jäsenistö joutuu kokoajan miettimään yhteisön 
käytäntöjä, jotka voivat rajoittaa ihmisten asumisvapautta. Yhteisön säännöt ovat 
muuttumassa. Kysyin, että kuka on heimon vanhin, jota voisin haastatella, niin vastattiin, 
että se on Jumala. Haasteltava ei tuntenut heimon vanhinta. Romanimiehet korostivat 
vanhempien ihmisten kunnioitusta, joka on yksi osa romanikulttuurin ydinasioita. Tähän 
kuuluvat myös edelleen se, että jokaisella on määrätty asema yhteisön ikä- ja 
sukupuolihierarkiassa: vanhimmat ovat ylempänä ja alle murrosikäiset ovat 
indifferenttejä. Vanhempien kunnioitus on säilynyt, vaikka romanikulttuurissa on 
tapahtunut muutoksia, kuten tiedotus on lisääntynyt, arvostetaan koulutusta ja 
kiertolaiselämä on vaihtunut kerrostaloasumiseksi. Haasteltavien vanhemmat olivat 
eläneet kiertolaiselämää. Yhden kertojan mukaan naiset ovat ottaneet vallan perheessä. 
kiinteys, perheen laaja-alaisuus, paheksutaan taloudellisten tekijöiden korostumista 
ihmisten suhteissa. Asumiseen ja asunnon hankkimiseen vaikuttaa välttely, jonka 
mukaan naiset ja nuoret eivät saa mennä kaksikerroksisen omakotitalon yläkertaan, jos 
talossa on vanhempia ihmisiä. Seksuaalisuudesta ja avioliiton solmimiseen liittyvästä 
karkaudesta ei saanut puhua nuorten läsnä ollessa. Asumiseen voi tuoda lisävaatimuksia 
se, että kulttuurissa korostetaan puhtautta, jonka mukaan eri-ikäisten ja eri sukupuolta 
olevien vaatteet pestään erikseen. Kulttuurissa on vallitsevana häpeä naisten ja miesten 
välisissä asioissa: häpeä- ja kunniakäsitteet kuuluvat elämään kokonaisvaltaisesti. (Ks. 
Markkanen 1996.) 
 
Maahanmuuttajilla sosiaaliset verkostojen monipuolisuus vaihtelee. Suppeimmillaan 
ystäväpiirissä on sekä suomalaisia että oman maan kansalaisia ja laajimmillaan oman 
maan, suomalaisia ja muita ulkomaalaisia. Verkostot ovat vielä joillakin hyvin heikot. 
Ekblomin mukaan siihen vaikuttavat ikä, sukupuoli, koulutus, uskonto, terveys, 
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kielitaito, status, lähdön motiivit, odotukset ja lähtömaan ja vastaanottajamaan 
kulttuuriset etäisyydet ja myös maahanmuuttajan oma aktiivisuus. Sosiaalisten 
verkostojen luomiseen auttaa suomessa asuttu aika. suomalaisten ystävien saaminen, 
niitä toivotaan. Jopa koulussa on nuoret mainitsevat poissulkemisesta ja nimittelystä. 
Opiskelu ja harrastukset, kuten suomen lisäksi myös muiden kielten opiskelu ja liikunta 
(jalkapallo, uinti, kuntosali) auttavat sosiaalisen kontaktin luomista. Kontaktit syntyvät 
helpoiten lasten välityksellä samassa talossa asuvien sekä yhteisillä tapaamispaikoilla. 
Ongelmaksi koetaan kontaktien vähäisyys naapureiden kanssa; tervehditään, mutta 
muuta kanssakäymistä kerrostalossa ei ole. On yksinäisyyttä, joka tuodaan selvästi esille 
tai se voidaan kieltäen myöntää. Sosiaalisia kontakteja haetaan sosiaalisesta mediasta. 
Joillakin on paljon aktiviteettejä, kerhoja ja sukulais- ja tuttavaverkostoja; somalinainen 
oli saanut muuttoapua suomalaiselta naapurilta. Osa on pelkästään kotona. Somalipoika 
kertoi, että päivän koulussa ja sieltä suoraan menee kotia, koska ei uskalla jäädä lähiön 
ostoskeskukseen. Maahanmuuttajat ihmettelivät, että suomalaiset miehet pelkäävät puhua 
heidän kanssa, mutta naiset uskaltavat kyllä puhuvat paljon. Omien kulttuuritaustojen 
perusteella paheksutaan ja kritisoidaan epäsosiaalista käyttäytymistä, kuten juopottelua. 
Tästä huolimatta tykätään asua alueella. Maahanmuuttajien oma yhdistystoiminta on 
pikkuhiljaa saamassa jalansijaa Oulussa, kuten Afgaaniyhdistys, Somaliyhdistys, 
Kurdiyhdistys, Somalinaisten yhdistys ja Assyrialaisten. Järjestöt tarvitsevat koulutusta, 
neuvontaa, tiedotusta yhdistystoiminnasta. (Ks. Kaitila 1995.) 
 
Maahanmuuttajat kertoivat niistä ongelmista tai tilanteista, jotka voivat olla esteenä 
muun muassa tapahtumiin osallistumiseksi. Tällaisia ovat muun muassa kielitaito, 
taloudellinen tilanne, kulttuuriset, sosiokulttuuriset erot, perheasiat ja miten lasten hoito 
järjestetään, yhteisten tilaisuuksien sopimaton ajoittuminen ja uskonnolliset suhteet. Nyt 
koptikristitty ja muslimi ovat päässeet sopuun uskonnollisista kysymyksistä, joten voivat 
osallistua yhteisiin tapahtumiin. Alvarissa miehet ovat ottaneet esille naisten kielitaidon 
parantamisen, koska naiset ovat paljon koton ja kontaktit ulkopuolisiin ovat vähäiset 
kielitaidon ylläpitämiseksi. Asukastupien toiminnan yhtenä visiona on se, mitä paremmin 
voidaan luoda mahdollisuuksia sosiaalisten verkostojen synnylle, sitä todennäköisempää 
on, että maahanmuuttajien selviytyminen arkipäivän toiminnoista onnistuu ja 
integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Haasteltavalla naisella, joka on asunut 
Oulussa yli 10 vuotta bikulturaalisuus tai integraatio näkyi sisäisenä varmuutena. Hän 
osaa arvostaa osia molemmista kulttuureista ja tuoda esille, että kaikissa kulttuureissa on 
hyviä ja huonoja puolia. Hän vastustaa syrjintää ja hänellä on vahva itsetunto. Hän tuntee 
ylpeyttä juuristaan, mutta kokee olevansa itsenäinen ja riippumaton. Hän tuntee 
yhteenkuuluvuutta ryhmäänsä mutta tajuaa, että jokainen ryhmä jäsen on myös yksilö. 
Hän suhtautuu suvaitsevasti myös niihin oman ryhmänsä jäseniin, jotka reagoivat 
avoimen aggressiivisesti syrjintään ja rasismiin. Hän osaa erotella suomalaisen 
yhteiskunnan ja sen jäsenten hyviä ja huonoja puolia sekä osaa tuoda esille asuinalueen 
ja asumisen hyviä ja huonoja puolia. 
 
Tarvitaan edelleen osallisuuden käyttöönottojen kehittämistä erityisesti 
maahanmuuttajien kotouttamisessa. Aluetyöryhmät hahmottavat asuinalueen 
kokonaisuutta ja tuo esille asioita, joiden edistämiseksi tarvitaan alueellista voimavarojen 
käyttöä.  Aluetyöryhmissä pitää olla edustettuna monikulttuurinen näkemys, joka tällä 
hetkellä niistä puuttuu. Koska asiantuntijuus tuo tilaa koskevaan keskusteluun sosiaalisen 
asemansa, johon liittyy tietty puhetapa, puheoikeus ja asiantuntijuutta tukevat sosiaaliset 
verkostot, tarvitaan hallinnon kielen selkeyttämistä ja yksinkertaistamista asioiden 
esittämiseksi. Asukasdemokratian ja osallisuuden näkökulmasta julkiset kertomukset ja 
arkielämän kertomukset kaupungin katsomisen ja näkemisen positioista ovat 
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lähtökohdiltaan erilaiset. Julkinen kaupunkipuhunta on suunnitteluorientoitunutta ja 
asiantuntijatietoon sitoutuvaa. Asuindemokratia on yksi keino maahanmuuttajien 
väestöryhmien tilanteen parantamiseksi, mutta sen lisäksi tarvitaan työmenetelmien 
kehittämistä. Esimerkiksi kerrostaloissa asukastoiminta saattaa antaa lisäresursseja 
enemmistöön kuuluville vuokralaisille ja näin voi kiihdyttää jakaantumista hyviin ja 
huonoihin, kuten Rajakylän tapauksessa asukastoiminta merkitsi naapurin poissulkemista 
yhteistoiminnasta. Maahanmuuttajilla osallistuminen on vähäistä, koska heillä ei ole 
aikaisempaa kokemusta asukastoiminnasta ja heiltä voi puuttua taito ja kyky toimia 
uudessa demokratiassa. Asukastoiminta on pitkälti keskiluokkaisten ja palkkatyöläisten 
elämäntapa. 
 
Kontakti on tärkein ennakkoluulojen hälventämisessä, mutta tarvitaan useita edellytyksiä, 
ennen kuin kontaktilla on toivottuja tuloksia. Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen tuli, joka 
edistää uuden suvaitsevia normeja suosivan sosiaalisen ilmapiirin syntymistä. Kontaktin 
lisäksi tarvitaan edellisen lisäksi myös osallistujien yhtäläistä statusta sekä kontaktin 
tarjoama mahdollisuus solmia läheisiä suhteita. Kontakti yksilöiden välillä voi vaikuttaa 
ryhmien välisiin asenteisiin ja käyttäytymiseen vain, jos yksilöiden kuuluminen eri 
ryhmiin käy jossakin vaiheessa selvästi ilmi. Vuorovaikutuksen hahmottamisesta 
ryhmien eikä yksilöiden väliseksi saattaa kuitenkin olla haittaa: jos asenteiden 
yleistymistä tapahtuu enemmän ryhmien välisessä kuin yksilöidenvälisessä kontaktissa ja 
vuorovaikutus epäonnistuu, myös kielteiset asenteet yleistyvät koskemaan koko 
ulkoryhmää.. Vuorovaikutus ulkoryhmän kuuluvan kanssa saattaa lisäksi olla ahdistavaa, 
epämukavaa tai muita kielteisiä tuntemuksia herättävä. (Liebkind, Haramo & Jasinskaja-
Lahti 2000, 56–63.) Haastatteluissani tuli esille, että asukkaiden kontaktien syntymiseksi 
tarvitaan luonnollisia kohtaamispaikkoja ja -tilanteita, jotka voivat edistää syrjinnästä 
kohti monikulttuurisuutta Suomea.  Lähiöihin on syntynyt toisen sukupolven kuuluvia, 
joiden tarpeet ovat erilaiset kuin tänne vasta muuttaneilla, joka pitää ottaa huomioon 
muun muassa asukastuvan toiminnoissa. Luonnolliset kohtaamispaikat voivat synnyttää 
nuorten kulttuureja, jotka eivät ole puhtaasti suomalaisia eivätkä puhtaasti muu 
maalaisten vaan omaleimaisia omia kulttuureja. Lähiöiden nuorisotalojen toiminta 
saavuttaa parhaiten lapset. Nuoret hakevat sosiaalisia suhteita keskustasta ja sen 
nuorisotalolta. Pitempään Meri-Toppilassa ja Rajakylässä asuneet maahanmuuttajat ja 
kanta-asukkaat tuntevat ja mainitsevat paikan kotiseuduksi. Kiinnittyminen voi tapahtua 
toisaalle, johon vaikuttaa muiden asukkaiden kanssa kesken koettu yhteisöllisyys, jaetut 
kokemukset ja toiminta muiden alueen asukkaiden kanssa. Kiintymisen asteeseen 
Saarikankaan mukaan vaikuttavat myös omien juurien oleminen alueella, toimiminen 
alueen puolesta, tieto aluestereotypioista ja alueen erityisluonteesta sekä kollektiivisten 
mielenmaisemien tai symbolien omaksuminen (Saarikanagas 2002). Meri-Toppilassa 
aikanaan symbolista arvoa tulevat lisäämään Siilon ja Voimalan kunnostaminen tilaksi ja 
paikaksi. 
 
Vahvan identiteetin luomiseksi tarvitaan keinoja, vahva identiteetti on omaleimaisuutta ja 
sen säilymisen tukemista, ja sen korostuminen yhdistyy vastuuntunnon ja positiivisen 
suhtautumiseen rakennusten ja ympäristön suojeluun ja hoitoon (Virtanen P. 1999, 8). 
Meri-Toppilan isoa puistoaluetta tulisi kehittää asukaspuistoksi, joka olisi entistä 
tärkeämpi kohtaamispaikka eri kulttuureille ja ikäpolville. Puisto olisi alueellinen 
tuntomerkki, kuten Helsingissä Meri-Rastilan Haruspuisto (Korhonen 2008). Siinä 
kehitettiin toimintatapa, jossa kaupungin palvelut ja tila tavattiin asukkaiden 
omaehtoiselle toiminnalle, joka perustuu keskinäiseen luottamukseen. Meri-Toppilassa 
tällä hetkellä monikulttuurinen olemus ei näy lainkaan ulospäin, vaan koko alue on 
yhtenäistä massaa. Paikan henkeä voisi tuoda esille muun muassa pienillä 
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seinämosaiikeilla. Meri-Toppilan puiston fyysisessä suunnittelussa on tärkeä saada esille 
monta käyttöä ja käyttäjää. Meri-Toppilassa uusien asukkaiden kiintymistä alueeseen ja 
kulttuurihistoriallista tietoisuutta siitä voisi lisätä: Lähiön albumit. Asukatupa Alvarin 
kotisivuilla olisi tuhansia kuvia sisältävä valokuva-albumi, johon ihmiset itse ovat 
tuoneet valokuvaaja, paperikuvina, irrallisina, dioina, negatiiveina tai digikuvina cd-
romilla. Kuvat kertovat lähiöelämästä, pihaleikeistä, kotien sisustamisesta, juhlasta ja 
arjesta luonnosta, monikulttuurisuudesta. Kuvat ja niihin liittyvät haastattelut olisivat 
vuosikymmenien takaa ja tästä hetkestä. 
 
Yhteisöllisyyttä voidaan lähteä hakemaan lähiöliikunnasta, jossa voidaan kokeilla ja 
kehittää erilaisia toimintamuotoja, kuten vanhusten kuntosali, kantaväestön ja 
maahanmuuttajien yhteiset toiminnat ja retket luontokohteisiin ja nähtävyyksiin. 
Pienryhmäliikunnoissa ei tavoitella suuria osallistujamääriä, mutta kannustetaan myös ei-
aktiivikuntoilijoita liikuntaan ja elintapojen muutokseen. Pienryhmätoiminta on 
liikuntaan innostamista ja yhdessä olemista. Lähiöliikunta palvelee 
yhteistyökumppaneiden tarpeita, kuten terveysasemien ja palvelutalojen tarpeita. 
Lähiöliikunnan vetäjinä voivat toimia pien- ja vertaisryhmät itse. Toivotaan 
siivoustalkoita kerrostalo- ja yhteisille alueille, jotta voitaisiin edistää alueen 
yhteishengen luomista. Spontaani kansalaistoiminta on jäänyt nykyisin syrjään, sillä 
kaikki pitäisi tapahtua ohjatusti ja järjestetysti. Aikoinaan Rajakylässä on toiminut 
yöpartio, jossa asukkaat aktiivisesti toimivat turvallisuustunteen lisäämiseksi.  
 
Lähiöiden yhteisöllisyyttä ja luovuutta lisää maahanmuuttajien oma taide kansalta 
kansalle. Ite-taide eli nykykansantaiteeksi voidaan käsittää hyvin monenlaiset tekemisen 
tavat ja elämänmuodot. Myös maahanmuuttajien nykykansantaiteen teokset voivat olla 
veistoksia, maalauksia, piirroksia, käyttöesineitä, itse keksittyjä soittimia, tatuointeja, 
puutarhoja, istutuksia, pihataidetta, arkkitehtuuria, sisustamista, keksintöjä, jne. 
Selvärajaista määritelmää on vaikea löytää, koska sen ilmenemismuodot ovat mitä 
moninaisimpia. Tunnusomaista nykykansantaiteilijoille on itseoppineisuus ja 
omaperäinen kekseliäisyys, mikä näkyy niin aiheiden, tekniikoiden kuin materiaalienkin 
runsaana kirjona. Nykykansantaiteilijat eivät jäljittele tunnettuja taiteilijoita tai tyylejä. 
Teokset ovat yksilöllisiä ja ottavat usein kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Asukastupien 
kulttuurisena muotona tulisi olla ITE-taiteen (Itse Tehty Elämä) tukeminen, 
kannustaminen ja dokumentointi ja näyttelytoiminta. Kansainvälisesti puhutaan toisesta 
taiteesta (outsider art), itseoppineiden taiteesta (self taught art) ja raa'asta taiteesta (raw 
art, art brut). Villa Victorista olisi mahdollista luoda yhteydet Kaupunkilaisten 
kulttuurikeskus, jossa voidaan nostaa esiin taidetta kansalta kansalle, kuten on tehty 
Helsingissä Stoassa, Kanneltalossa ja Malmitalossa. (Ks. Haverinen 2010.) 

3.6 Lähiöläisyys 

Rajakylä ja Meri-Toppila ovat keskeinen osa modernia oululaista kaupunkirakentamista 
ja asumista, kaupungin historiaa, muistojen ja merkitysten kerrostuneisuutta. Lähiössä on 
myös oma perinteen kerroksellisuus. Lähiöön kuuluu liikkeen ja jatkuvan muutoksen 
lisäksi, että lähiössä ihmiset asuvat. Lähiö on asukkaiden kotiseutua. Lähiö on miljöö, 
johon on totuttu ja jota saatetaan pitää esteettisesti kauniina. Lähiöön ja siellä elämiseen 
liittyy paljon optimismia; erilaiset tulkinnat, näkökulmat ja odotushorisontti pätevät myös 
lähiön tulevaisuuden suhteen. Haasteltavani kokevat yllättävän myönteisenä asumisen 
lähiössä, kanta-asukkaille lähiö tuo nostalgisia ajatuksia. Lähiöt ovat monimerkityksellsiä 
ja ristiriitaisia arjen tiloja, jotka ei ole välttämättä ahdistava ja outoja elämän paikkoja 
siellä asuville. Asukkaiden kuva kotipaikkakunnasta on yhteydessä fyysiseen ympäristön 
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elementteihin. Nostalgian kääntöpuolena on toisten asioiden unohtaminen. Mielikuvissa 
alue saa ongelmiin liittyviä merkityksiä. Lähiön ulkopuolella asuvat voivat kokea alueen 
yksipuolisena, mielikuvat kaukaiseen sijaintiin ja rikollisuuteen, palveluiden 
vähäisyyteen. 
 
Lähiökuva on ollut julkisuudessa yksiulotteinen ja kielteinen.  Lähiöstä on tullut 
kuitenkin kotipaikkoja niissä eläneille ja kasvaneille. He pitävät niitä omina paikkoinaan 
ja ovat kiinnittäneet lähtötilaan ja paikkoihin omia erityisiä merkityksiään. Lähiöt ovat 
ihmisten koteja, rakennetun ympäristön, luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksessa syntyviä 
elettyjä ja sosiaalisesti tuotettuja tiloja. Ne ovat dynaamisia ja ristiriitaisiakin. Lähiön 
erilaisia ongelmia esiintyy asuinalueen rakentumisessa, mutta ajan myötä ne vähenevät, 
kun lähiö vakiintuu normaaliksi asuinalueeksi. Lähiö luo perustan omalle identiteetille. 
Haasteltavien kertomukset painottavat, että tämä paikka on ihan hyvä asua. 
Lähiöprojektien paradoksi on siinä, että niiden pyrkimyksenä on vähentää segregaatiota 
ja luoda heterogeeninen alue. Toisaalta pyrkimyksenä on projektien ja toimintojen avulla 
luoda toimiva yhteisö, joka vaatii toimiakseen mahdollisimman homogeenisen alueen. 
Ihmisen arkielämässä kaupungin kohtaamispaikat erilaiset ulottuvuudet nivoutuvat 
yhteen. Arkielämän näkökulmasta katsottuna kaupunki on laaja, kun taas 
kaupunkisuunnittelussa kaupunki on nähty pitkälti materiaalisena ympäristönä. Arjen 
kaupunki sisältää kaiken. Ristiriidat kuuluvat osana ihmisten väliseen tilan 
neuvotteluihin. Tilan kanssa käytävä ristiriitaneuvottelu antaa uusia näkökohtia ja 
mahdollisuuksia tilan käytölle. Ristiriitaisuudet pitäisi nähdä voimavarana, ei ongelmana. 
Lähiössä paikka ei ole yksi eikä yhdessä paikkaa, paikka on mosaiikkia. Se on yhdenkin 
ihmisen mukaan vaihteleva eri aikoina, vuodenaikoina sekä eri elämänvaiheen ja arjen 
tilanteissa, ja kun siihen yhdistetään asukkaiden niin suomalaisten kuin 
maahanmuuttajien kokemukset on lopputulos kaukana staattisesta, pelkästä aineellisesta 
lähtökohdasta kuvattavissa olevasta kokonaisuudesta. Kaupunkisuunnittelu on vahvasti 
ammattilaisten hallitsemaa keskustelukenttä, jossa suunnittelu ei lähde koskaan puhtaalta 
pöydältä, vaan aloitetaan aina jostakin lähtötilanteesta. 
 
Lähiöissä on paljon suvaitsevaisuutta ja halua tulla toimeen arjessa ulkomaalaisten 
kanssa, mutta toisaalta on myös välinpitämättömyyttä, ennakkoluuloja ja kielteistä 
asenoitumista, kuten sosiaalista kateutta ja kaunaa, vihaa ja rasismia. Kielteinen 
suhtautuminen tulee esille tavallisesti puheissa. Tavallinen tapa on ottaa etäisyyttä 
ulkomaalisiin, jolloin ei välitetä heistä eikä oteta kontaktia heihin. Suoranaista väkivaltaa 
on olemassa satunnaisesti. Rajakylän ja Meri-Toppilan asukastuvan asiakkaiden mukaan 
erilaisten ihmisten läsnäolo on hyvä asia ja se on tuonut ja antanut oman luonteensa 
alueelle. Lähiöiden merkittävät paikat löytyvät luonnosta, kun taas joillekin merkittävinä 
paikkoina oleellisen roolin saavat palvelut. Ne nähdään tärkeinä alueella, vaikka osa 
haetaan muualta. Yksilöiden omat arvostukset painottuvat joidenkin kohdalla enemmän 
muihin seikkoihin kuin palveluihin. Alueelle annettu kielteinen identiteetti nähdään 
stereotyyppisenä, mikä johtaa leimautumiseen. Osallistumattomuus voi johtaa 
välipitämättömyyteen poikkeavaa käytöstä kohtaan. 
 
Paikallisissa käytännöissä on poissulkevia piirteitä ja julkisen tilan jakaminen muiden 
kansa on jännitteitä. Nuorten kulttuuria on myös mukaan ottavia piirteitä. Alueiden 
historia vaikuttaa siihen, miten erilaisten etnisten ryhmien paikalliset yhdessäolon 
muodot ovat kohdanneet jännitteisesti ja miten kohtaamisiin toisaalta kietoutuu 
yhteisyyksien rakentamista. Alueiden paikallisilla historioilla on merkitystä sille, miten 
kohtaamista käsitellään asuinalueella, kaupunkitiloissa kuten nuorisotiloissa ja 
asukastuvilla. Ihmiset muodostavat kaupunkiympäristöstä kuvia, jotka sisältävät 
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etäisyyksiä ja suuntia, myös tietoa eri paikkojen ominaisuuksista sekä niihin liittyviä 
tunteita, tuntemuksia ja arvostuksia. Monesti ihmiset nähdään muun muassa 
suunnitteluprosesseissa passiivisina ympäristön kohtaajana kuin ympäristön kanssa 
vuorovaikutteisessa suhteessa toimivilta. Julkiset tilat voivat olla jännittäviä, mutta 
samalla myös jännitteisiä, joissa oleskelu tuntuu välillä turvattomalta. Oma huone tai koti 
on tila, jossa voi kokea yksityisyyttä ja turvallisuutta ja myös vapautta. Koska tässä 
selvityksessä on tullut esille monia teemoja, ja fragmentteja ja lähiöelämän 
moninaisuutta, olisi hyödyllistä saada Oulussa aikaiseksi monitieteellinen 
kaupunkietnologinen tutkimuskokonaisuus. Siinä kiinnostavia tutkimusaiheita ovat muun 
muassa Uuden Oulun synty, lähiöissä asukkaiden vaihtuminen ja ulkomaalaisten määrän 
kasvu sekä tuovatko nämä murrokset alueen sosiaaliseen rakenteeseen muutoksia. 
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4 LUMIKOLA -osahanke 
Juha Siitonen ja Arto Helin 

MeRa-KoLa -hanke on kehittämässä toimintatapoja ihmisten osallisuuden ja 
vaikuttamisen parantamiseen. Hankkeelta puuttui kuitenkin selkeä toimintamalli siihen, 
miten ihmisiä kannustetaan toimimaan yhdessä, huolehtimaan toisistaan ja 
asuinympäristöstään sekä kasvamaan vastuullisiksi kansalaisiksi. Lumikola-osahanke. 
joka oli toiminnallinen interventio, toimi pilottina MeRa-KoLa -hankkeen tavoitteiden 
edistämiselle. 
 
Lumikola:n tavoitteet yleisellä tasolla olivat alueen identiteetin rakentaminen, ilkivallan 
vähentäminen ja asukkaiden keskinäisen yhteishengen luominen. Tavoitteet tarkemmin 
olivat seuraavasti:  
- Osallisuus: saada kohdealueen asukkaat tekemisen kautta itse osallistumaan alueensa 
uudistamisprojektien ideointiin, suunnitteluun ja toiminnalliseen toteuttamiseen. 
Tavoitteena on osallistamisen kautta saada alkuun prosessi, jonka avulla asukkaat 
saadaan kiinnostumaan lähiympäristönsä laadusta, viihtyisyydestä ja kunnossa 
pitämisestä.  
- Vaikuttaminen: Saada asukkaille syntymään todellisia kokemuksia siitä, että he voivat 
oikeasti vaikuttaa koko omaan fyysiseen, sosiaaliseen ja toiminnalliseen 
asuinympäristöönsä. Yhdessä tekeminen lisää asukkaiden yhteisöllisyyttä ja 
yhteisvastuullisuutta.  
- Keskinäinen ymmärrys: Vahvistaa kaupunginosan ihmisten, eri vaikuttajatahojen ja 
ryhmien välisten sektorit ylittävien verkostojen kehittymistä, mikä johtaa osapuolten 
keskinäiseen parempaan ymmärtämiseen – suvaitsevaisuuden lisääntymiseen. 
-Vastuullisuus: Lisätä tekemisen kautta osallistujien vastuuta oman lähiympäristönsä 
siisteydestä ja toimivuudesta.  
- Meri-Toppila -identiteetti : Antaa mahdollisuus paikallisidentiteetin vahvistumiseen. 
 
Hankkeen aikana luotiin konsepti- ja toimintamalli alueen yhteistoiminnan 
kehittämiseen. Toimintamalli on kanava asukkaiden yhteistyön käynnistämiseen ja 
kaksisuuntaisen tiedon välittämiseen. Se on myös vaikuttamisen ja tiedottamisen 
työväline jonka kautta saadaan yhteyttä asukkaisiin.  
 
Hankkeen aikana toteutettiin yksi toiminnallinen interventio, joka tähtäsi ympäristön 
viihtyisyyttä lisäävään suunnitelmaan ja konseptiin, jota voidaan toistaa vuosittain eri 
teemojen pohjalta. Toiminnallinen interventio tehdään ennakkosuunnitelman pohjalta 
hyödyntämällä kierrätys- ja luonnonmateriaaleja kuten lunta, jäätä, pajua ym. 
Tarkoituksena on rakentaa ohjatusti jonkin teeman pohjalta toiminnallinen kokonaisuus, 
jota voidaan hyödyntää kulttuuritapahtumienkin yhteydessä (tanssi-, musiikki- ym. 
esitykset). 
 
Alun perin intervention kohderyhmänä olivat alueen 10-luokkalaiset nuoret. Alueelta oli 
10-luokalla vain kaksi nuorta, joten heidän kanssaan intervention toteuttamista ei koettu 
mahdolliseksi. Näin ollen Lumikolan interventioon osallistui väkeä eri kohderyhmistä 
hankkeen eri vaiheissa.  
 
Suunnitteluvaiheeseen osallistuivat alueen yläkoulun 7-9 luokkien oppilaita (16.11.2009; 
Koulun juhlasalissa 90 oppilasta ideoi toiminnallisen yhdessä tekemisen kohdetta ja 
viestiä, jota he haluaisivat lähettää alueelta maailmalle). Alueella olevien nuorten 
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työpajojen Woortin ja Wärkin nuoret jatkoivat ideointia 27.11 ja 7.12 yläkoulun 
oppilaiden aihioiden pohjalta, ja loivat yksityiskohtaisemman suunnitelman. Saksalaisen 
Hallen (Oulun ystävyyskaupunki) nuoret osallistuivat myös työpajojen nuorten kanssa 
yhtenä päivänä ideointiin. 
 
Tarinaryhmään osallistuivat yläkoulun kulttuuri- ja taidepainotteisen valinnaisaineen 6 
opiskelijaa ja he loivat pohjatarinan Rauhanviestille, joka lähetettiin maailmalle 18.12 
Rauhankyyhky, -lumi- ja jääveistoksen paljastusjuhlassa. Oulun yliopiston 
opettajankoulutuslaitoksen opiskelija Anu Kervinen osallistui tarinan luontiin ja 
lumiveistoksen toteutukseen. Anu päätti tehdä kandi- ja gradu-tutkimuksensa Lumikola- 
ja Voimaantuva lähiö (MeRa) -hankkeiden pohjalta. 
 
Toteutusvaiheeseen osallistui nuorten työpajojen nuoria yhteensä 15 (2-8 kerralla). He 
työskentelivät klo 9-14 välisenä aikana viiden päivän ajan. Lisäksi lähiöalueen lapsia ja 
nuoria osallistui kaikkina viitenä työpäivänä klo 13–17 aikana. Kaikkiaan noin 30 lasta 
osallistui lumi- ja jäärakentamiseen. Alueen aikuisista ja vanhuksista muutamat osallistui 
toiminnallisen tekemiseen. Katselijoita ja kommentoijia oli päivittäin kymmeniä. 
 
Toteutus dokumentoitiin videoimalla ja valokuvaamalla. Tähän toimintaan osallistui 
Oulun kaupungin nuorten Taide- ja mediapaja Wankkurista yksi nuori ja Oulun 
yliopiston arkkitehtuurin osasto. Rauhankyyhkyveistoksen paljastusjuhlaan osallistui 
alueen ihmisiä noin 60. Lisäksi järjestelyihin osallistui vapaaehtoisjärjestöjen väkeä. 
Lumikola-osahankkeeseen kaikkiin vaiheisiin osallistui Oulun kaupungin viranhaltijoita 
ja Oulun yliopiston väkeä (arkkitehtuurin ja korjausrakentamisen osastoilta).  
 
Hankkeen aikana luotiin Toiminnallisen yhdessä tekemisen toimintamalli alueen 
yhteistoiminnan kehittämiseen. 
 
Hankkeessa toteutettiin lumi- ja jäärakentamiseen liittyvä toiminnallinen interventio 
ympäristön viihtyisyyden ja alueen asukkaiden yhteistoiminnan lisäämiseksi. Näkyvää 
tuotosta synnyttävän yhdessä tekemisen toimintamallilla saadaan ihmisiä 
vapaaehtoisuuden pohjalta toimimaan yhdessä eri teemojen pohjalta.  
 
Tuloksena oli konkreettinen tuotos yhdessä. Alueen ihmiset tuottivat yhdessä 
yhteisötaiteeksi luokiteltavan konkreettisen toiminnallisen tuotoksen – Rauhankyyhky-
nimisen lumi- ja jääveistoksen igluineen, lumilyhtyineen, jääkyyhkyineen ja valaistuine 
jääreliefeineen. 
 
Tapahtui myönteinen käänne nuorten vastuullisuudessa – 
Tuhoamiskäyttäytymisestä arvostavaan käytökseen: Alkuun tuhottiin, typeryys 
oivallettiin ja lopuksi innostuttiin vastuullisen käyttäytymisen edistämisestä! 
Keskeneräinen lumiveistoskokonaisuus hajotettiin kahtena ensimmäisenä iltana maan 
tasalle. Kolmantena iltana vain pieni osa tuhottiin. Valmis tuotos säilyi pääosiltaan noin 
viikon ajan lähes vahingoittumattomana. Tätä voidaan pitää merkittävänä kulttuurisena 
uudistumisena ja yhteisöllisenä vastuunottona Meri-Toppilan lähiössä. Iglun ja 
lumiveistoksen uudelleen rakentamisen yhteydessä keskustelimme paikalla käyneiden ja 
rakentamiseen osallistuvien nuorten kanssa tavoiteltavasta tuotoksesta, tulevasta 
rauhanviestin juhlasta ja pyrimme kohtaamaan kaikki ei-syyllistävästä arvostavan 
kohtaamisen sisäisestä tilasta. Tuloksena nuoret alkoivat pohtia miten tuhoamisen saisi 
loppumaan. Yksi nimi nousi vähitellen tuhoamisentyön ”muodolliseksi nimeksi”. 
Nuorten puheista työskentelyn lomassa ilmeni että heille on tärkeää tämän 
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rauhankyyhky-nimisen lumiveistoksen säilyminen ehjänä vähintään 
patsaanpaljastusjuhlaan asti. Sana levisi lasten ja nuorten keskuuteen. Innostus yhteisen 
asian puolesta näkyi katseissa kohtaamisissa – yhteinen tuotos symboloi askelta 
haluttuun yhteisöllisyyteen. 
 
Yhteisöllinen juhla: Veistoksen paljastusjuhla kokosi noin 100 alueen ihmistä yhteen 
nauttimaan alueen nuorten yhdessä luomisen tuloksista ja rauhanviestin lähettämisestä 
maailman muiden lähiöiden asukkaille. Työhön osallistuneiden perheenjäsenten lisäksi 
hienoa tuotosta ja taideteosta tuli katsomaan alueen asukkaita kovasta pakkasesta 
huolimatta. 
 
Toiminnallisuudella viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta: Asukkaiden 
palautteet kahden viikon prosessista olivat rohkaisevia. Toiminnallisen yhdessä 
tekemisen tuotoksen koettiin lisäävän alueen viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja 
turvallisuutta (Perustuu haastattelemalla saatuihin ja spontaaneihin palautteisiin). 
 
Aktiivista keskustelua alueen viihtyisyydestä ja toimivuudesta: Interventio nostatti 
aktiivista keskustelua Meri-Toppilan alueen viihtyisyyden ja toimivuuden lisäämisestä. 
 
Media uutisoi näyttävästi: Median kiinnostus erinomaista Meri-Toppilan nuorille 
suunnattua toiminnallisen ja luovan tekemisen Lumikola-hanketta kohtaan. Hankkeesta 
uutisoitiin alueen valtalehdessä Kalevassa kahdesti, Ylen Pohjois-Suomen uutisissa sekä 
televisiossa että radiossa, ja myös paikallislehdissä. Kalevan keskustelupalstalla asiaa 
kommentoitiin monipuolisesti. 
 
Havainto vallitsevasta rajoittavasta nuorten kulttuurista: Toiminnallisen tuotoksen 
suunnitteluvaiheessa tuli yllätyksenä esille vallitsevan kulttuurin passivoiva luonne. 
Opittu passiivisen osallistumattomuuden kulttuuri ja siihen liittyvä ryhmähenki kahlitsi ja 
esti yläkoulun nuoria osallistumasta aikuisten taholta tarjottuun hankkeeseen. Yläkoulun 
nuorista arviolta 30 % osoitti kiinnostuksensa, mutta opitun kulttuurisen ryhmäpaineen 
vuoksia eivät uskaltaneet ilmoittautua lumirakentamisen projektiin. Vain yksi 
ilmoittautui (N=90), vaikka asiasta tiedotettiin kirjeellä myös oppilaiden huoltajia. 
Nuoret eivät ilmoittaudu ja osallistu, kun ”muutkaan eivät kuitenkaan osallistu” 
(ryhmäpaine).  
 
Johtopäätöksenä voidaan totea että nuoret tulevat mukaan vasta, kun jo toimitaan. Opitun 
passiivisuuden lisäksi syynä näyttäisi olevan heikko itseluottamus ja minäkuva. Nuori ei 
osallistu ja tee asioita, jos epäonnistumisen sosiaalinen hinta on liian korkea. Lapset ja 
nuoret tulivat mukaan kun oli nähtävissä, mitä oikeasti tehdään ja mitä on syntymässä. 
 
Viestit osoittivat toiminnallisen yhdessä tekemisen tarpeen: Paljastusjuhlan 
yhteydessä yleisöllä oli mahdollisuus jättää kirjoitettu viesti, kehittämisidea tai toive 
alueen uudistamiseksi ja viihtyisyyden lisäämiseksi.  
 
Hanketta pitivät onnistuneena kaikki toimintaan osallistuneet tahot; työpajan nuoret ja 
opettajat, alueen lapset ja nuoret, palautetta antaneet ohikulkijat, veistoksen 
paljastusjuhlaan osallistuneet alueen asukkaat, alueen palveluntuottajat, 
asukasyhdistyksen edustajat ja hankkeen koordinointiin osallistuneet tahot. Myös 
Kaleva-lehden sosiaalisen median sivuille palautetta antaneet viestittivät onnistumisesta. 
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Tärkein onnistumisen palaute tuli alueen lapsilta ja nuorilta. Toiminnallinen tekeminen ja 
asian juhliminen koettiin merkitykselliseksi asiaksi. 
 
Yleisön toiveet yhteisötaiteeksi koetun lumirakentamisen traditioksi saattamisesta 
heijastaa asian merkityksellisyyttä alueen identiteetin uudistumiselle. 
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5 Tulevaisuusverstas 
Risto Suikkari ja Özlem Özer-Kemppainen 
 
Meri-Toppilan lounaispuolella Toppilansalmen rannalla sijaitseva Ranta-Toppila on 
Toppilan alueen viimeinen maankäytön suunnittelun alue. Hanke liittää Meri-Toppilan 
asuinalueen Toppilansalmeen kohti merta. Ranta-Toppilaan on tarkoitus synnyttää 
merellisen asuinalue ja siihen liittyvä merellisten palveluiden keskus.  
 
Meri- ja Ranta-Toppilan yhteistyö käynnistettiin sijoittamalla salmenrantaan kontti, jossa 
esiteltiin alueen maankäytön suunnitelmia ja pidettiin aivoriihiä. Kontti liittyi 
kansainväliseen B-Team -Brownfield Policy Improvement Task Force -hankkeeseen, 
jossa Oulun kaupunki on mukana. B-Team -hankkeen tavoitteena on entisten 
teollisuusalueiden kehittäminen uuteen käyttöön. Kontin avajaiset pidettiin 18.8. ja se oli 
avoinna yleisölle 18.8.–16.9.2012. Kontin tapahtumakalenteria ylläpiti yhteisö-, 
ympäristö- ja mediataidetta edistävä yhdistys Kulttuurivoimala – Culture Power Station, 
joka oli mukana myös tapahtumien järjestämisessä.  
 
Syksyllä 9.9.2011 KoLa -hanke järjesti yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa 
Tulevaisuustyöpajan Ranta-Toppilan kontilla. Tarkoituksena oli kerätä Ranta-Toppilan 
naapuruston asukkaiden sekä toimijoiden mielipiteitä alueen kehittämisestä. 
Tulevaisuusverstaaseen osallistui noin kymmenen henkilöä (kontin koon vuoksi 
osanottajamäärä oli rajattu). Joukossa oli maankäytön suunnittelun asiantuntijoita, 
veneilijöitä, Toppilan alueen yhteisöjen toimijoita sekä muutama asukas. 
 

 
 

Tulevaisuusverstas kontilla. Kuva Ö. Özer-Kemppainen. 
 
Tapahtuman aluksi verstaan vetäjät, arkkitehdit Özlem Özer-Kemppainen ja Risto 
Suikkari Oulun yliopiston esittelivät Meri-Toppilan alueen sekä siellä toteutetun 
asukaskyselyn tuloksia. Ranta-Toppilan maankäytön suunnitelmat olivat esillä kontin 
seinillä. Tulevaisuusverstas toteutettiin ns. roolipelin muodossa. Kullekin osallistujalle 
nimettiin tietty inhimillinen rooli, jonka kautta hänen tuli tarkastella alueen maankäytön 
suunnittelua. Roolipeli koostui seuraavista osioista: 
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1. Roolien jako 
Roolit jaettiin osallistujille sattumanvaraisesti roolikortteina. Rooleiksi muodostuivat: 

Työtön 
Veneenomistaja 
Koiranomistaja 
Eläkeläinen 
Kotiäiti 
Mies 
Opiskelija 
Nuori 

 
2. Maankäytön suunnitelmien tarkastelu annetun roolin näkökulmasta.  
Osallistujat kirjoittivat arkille ideoita, jotka tapahtuman sihteerinä toiminut arkkitehti 
Jere Klami Oulun kaupungilta kirjasi ylös ja kokosi yhteen. 
 
Roolipelaajien esittämiä huolia, toiminnallisia tavoitteita sekä toiveita Meri- ja Ranta-
Toppilan alueiden suhteen: 
 

- huoli: lisääntyykö Meri-Toppilan sisäinen liikenne? 
Kotiäiti:  

-  lisää palveluja, mikä on hyvä asia 
- tuleeko bussireitti rantaan asti? 
- alueen ja reittien valaistus huolettaa, ei haluta pimeitä julkisia paikkoja 

- urheilu- ja harrastusmahdollisuudet, kevyen liikenteen yhteydet 
Mies: 

- kahvila, ravintola, pubi, kaupat 
- veneily, venevuokraus, vesiurheilulajit, harrastusryhmiä, vesibussi/vesiyhteys 

keskustaan 
- luonnonläheisten alueiden säilyminen tärkeää, esim. nuotiopaikkoja 

- kahvila ja harrastuspaikka: leffoja, musiikkia, bändejä, karaokea, saa itse tehdä 
juttuja 

Nuori:  

- eristettyjä puskia, oloa ilman vahtimista 
- ulkofestaripaikka, treenikämpät, skeittirata, graffitipaikka 
- vesiskootteri, sukset, liito jne urheilu 

- läjitysalueet peittävät näkymät merelle Meri-Toppilasta 
Työtön: 

- hyvät ulkoilureitit 
- paljon laituripaikkoja 
- hyvä julkinen liikenne 

- lisääntynyt vapaa-aika, ympäristön laatu, harrastukset 
Eläkeläinen: 

- merellisyys, luontoarvot 
- ympäristön turvallisuus ja esteettömyys tärkeää 
- seuraa, eri ikäryhmien kohtaaminen 
- terveyspalvelut lähellä, julkiset liikenneyhteydet 
- veneily on kallista, ei sovi kaikille 

- oleva koirapuisto on hieno ja toimiva, voisi laajentaa, jäteastioita lisää 
Koiranomistaja: 
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- kävely-yhteyksien kehittäminen 
- irrallisia ulkoilureittejä alueen sisälle, myös metsäisiä puistoalueita 
- rannalle koirien uintialue 
- talvella jäällä kulku, koiravaljakkoreittejä 

- venepaikka helposti saavutettavissa maalta ja mereltä 
Veneenomistaja: 

- pysäköintitilaa lähellä, tilaa liikkua trailerin kanssa, veneluiska 
- talvisäilytystilaa 
- polttoaineen jakelupiste 
- tilaa veneen huoltoon, tarvikemyyntipaikka 
- kurssitilaa merikeskukseen 

- turvallinen ja rauhallinen ympäristö, hyvin valaistut tiet 
Opiskelija: 

- maiseman hyödyntäminen ajatellen kävelijöitä, Oulussa on hyvin tehtyjä 
viheralueita 

- liikunta ja ulkoilu voimavarana 
- peruspalvelut lähellä, hyvät yhteydet, löytää helposti 
- selkeä ja turvallinen kulkeminen 
- ei niin tiivistä aluetta kuin Meri-Toppila, enemmän avaruutta 
 
3. Tärkeimpien teemojen valinta 
Osallistujat valitsivat kolme tärkeintä arkkia, valitut ryhmiteltiin aihepiireittäin  
 

- lähipalvelut, sosiaalisia tiloja, nettikahvila, ravintola, kauppoja 
Vapaa-aika, harrastukset, kohtaaminen 

- kahvila ja harrastuspaikka: leffoja, musiikkia, bändejä, karaokea, saa itse tehdä 
juttuja 

- kohtaaminen, yhteisöllisyys, eri ikäryhmät 
- veneily, venevuokraus, vesiurheilulajit, harrastusryhmiä, vesibussi / vesiyhteys 

keskustaan 
- lisääntynyt vapaa-aika, harrastukset, luontoarvot 

- maisemaa tulee hyödyntää ajatellen kävelijöitä 
Maisema 

- turvallinen ja rauhallinen ympäristö, jossa on hyvä ulkoilla 
- irrallisia ulkoilureittejä alueen sisälle, myös metsäisiä puistoalueita 

- hyvä julkinen liikenne 
Liikenne 

- kevyen liikenteen yhteyksiä Meri-Toppilasta rantaan ja keskustan suuntaan 
 
4. Ryhmätyö  
Lopuksi käytiin suunnitelmaluonnosta täydentävää keskustelua: 
 

- vesibussi rantaan, bussireitti Meri-Toppilan alueen läpi uudelle alueelle ja 
rantaan, voisi jatkaa sillan yli Toppilansaareen 

- useampi bussipysäkki, mm. Meri-Toppilaan, Merikeskukselle ja koululle 
- rantaan ei katua yksityisautoille Merikeskus – asuinalue 
- yhtenäinen ja sujuva kevyen liikenteen rantareitti 
- valaistu taidepolku Meri-Toppilasta rantaan metsän läpi, joka jatkuu rannassa 
- viheryhteys rannasta koululle ja muut luontoyhteydet ovat suunnitelmissa hyviä 
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- voimalan lauhdevesialue rannan kohdalla voisi olla vapaammin muotoiltu 
- lauhdevesialueen lämmintä vettä voisi hyödyntää: rantasauna, avantouinti / jäiden 

puuttuessa lämmön takia “turkkilainen höyryuinti” 
- luonteva paikka vesiurheilulle olisi väylän vieressä, pienvenesataman 

pohjoispuolella, siellä voisi olla majakkamainen vesiurheilupisterakennus, jossa 
olisi myös kaupallisia palveluita 

- venesatamalle huoltorakennus ja veneille kiinnittymispaikkoja rantaan 
- Toppilansalmen silta supistaa salmen käyttömahdollisuuksia 
- oleva frisbeegolfkenttä on Suomen paras, vaatii tilaa nykyisen verran 
- olevia Meri-Toppilan lähipalveluja voisi tukea rantaan tulevilla palveluilla, mm. 

ruokakauppa 
- rantatonteilla ja kadun varsilla tulisi olla palveluita 
- rantatonteille suunnitellut pientalot eivät rajaa julkista tilaa massallaan selkeästi, 

rannalle toivottava tapahtumarikkaus ei sovi hyvin pientalojen kanssa, 
ensimmäisessä talorivissä asuminen kuin näyteikkunassa 

- ranta ei vain avointa tilaa, tapahtumat / paviljonkimainen rakentaminen, 
makasiinit, aukioiden sarja 

- ranta puistomainen avoimempi tila, osa taidepolkua, monitoimiulkotila, asukkaat 
tilaan toimimaan 

- rannan ja rantakorttelin rajaukseen piirrettiin vaihtoehtoisia linjauksia 
- palvelut sirottuvat rannan alueelle, Merikeskus yksi niistä 
- Merikeskukseen osa harrastustiloista, osa Meri-Toppilaan, vaihtoehtoisia tiloja 
- Merikeskukseen venehallitilaa ja yritystoimintaa 

 
 

 
 
Esiin nousseet tärkeimmiksi koetut teemat koottiin suunnitelmakartalle ja 
tulevaisuusverstaan aineistosta tehtiin muistio, joka toimitettiin Oulun kaupungin 
kaavoitusosastolle sekä muille tapahtuman järjestäjätahoille. 
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6 Korjausrakentamisen koulutuksen uudet suunnat 
Raimo Tikka 

6.1 Insinöörityö energiasaneerauksesta 

Korjausneuvonnan toimintamallin kokonaisvaltaisessa kehittämisessä korjausneuvontaan 
perehtyneiden ammattilaisten kouluttaminen on hankkeen tavoitteista. Tavoitteena on 
saada korjaustoimenpiteet ohjattua aikataulullisessa, taloudellisessa ja teknisessä 
mielessä, sekä myös kaupunkikuvallisesti, hallittuna prosessina. Lisäksi itse 
korjaustoimenpiteiden tulee toteutua rakennusfysikaalisesti turvallisella tavalla. 
 
Oulun seudun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelman 
insinööriopiskelijat tekivät kesällä 2009 alkaen Oulun Rajakylässä sijaitseviin rivitalo-
otantaan kuntoarvio sekä energiatehokkuustarkastelua. Rajakylässä 1960- ja 70-luvulla 
rakennettuun kaksikerroksisten rivitalotyyppien energiatehokkuustarkastelu ja -selvitys 
muodosti KoLa -projektin osaa.  
 
Selvityksessä käytiin läpi alueella varsin yleistä 2-kerroksista rivitalotyyppiä 
korjaushankkeiden ja kuntokartoitusten kautta, erityisesti energiatehokkuuden 
parantamistavoitteiden näkökulmasta. Tuloksista voitiin päätellä, että vaikka kohteet 
alkuperäisten suunnitelmien tasolla ovat hyvin samankaltaisia, niiden lähtötilanne 
korjaushankkeen pohjana on hyvin vaihteleva. 
 
Voitiin todeta, että jo alkuperäisten toteutusten tapa ja laatu poikkesivat huomattavasti 
toisistaan. Rakennuksiin niiden elinkaaren aikana tehdyt muutokset ja korjaukset olivat 
lisänneet lähtötilanteiden eroavaisuuksia. Arvioitaessa korjaustarpeita ja mahdollisuuksia 
lopputulosten ennustehaarukka vaihteli lähes uudistasoisesta rakennuksesta 
purkutuomioon. Radikaaleimpaan vaihtoehtoon vaikuttivat paljon myös tontin olosuhteet 
sekä sijainnista johtuva saavutettavissa olevan myyntihintatason rajoitteet. 
 
Energiatehokkuuden näkökulmasta rakennusten vaipan epätiiveys oli selvästi merkittävin 
ongelma. Tähän liittyvät suurimmat virheet tai puutteet sijoittuivat eri rakennuksissa 
kuitenkin hyvin eri paikkoihin. Suoraan tähän liittyen voitiin todeta, että tarkastelun 
kohteena olevassa juuri remontoitavassa kohteessa energian säästöön tähtäävät 
(suunnitellut ja sovitut) toimenpiteet osoittautuivat korjauksen alettua väärin 
suunnatuiksi. 
 
Johtopäätöksenä voi pitää, että tämän tyyppisen korjauksen suunnittelun lähtötietoihin 
pitäisi aina kuulua esim. rakennuksen tiiviysmittaus ja lämpökuvaus, jotta toimenpiteitä 
voidaan suunnitella ja kohdistaa oikein. 
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Kuvio 48. Kokonaislämpöhäviöt Rajakylässä (Erno Vuoti) 

 

 

Kuvio 49. Energiatehokkuuden parantaminen Rajakylässä (Erno Vuoti) 

6.2 Korjausrakentamisen koulutuspaketti 

KoLa -hankkeen näkökulmana on ollut asuinympäristön turvallisuus sen eri 
ulottuvuuksissa ja merkityksissä. Yhtenä asiana on ollut myös kokonaisvaltainen 
tarkastelu rakennetun ympäristön korjaustarpeista ja -mahdollisuuksista. Tähän liittyy 
ajatus siitä, että mittakaavallisesti esim. lähiö on olennainen taso miettiä eri 
toimenpiteiden ja tavoitteiden vaikutusta toisiinsa. Kaavoitus suunnittelun välineenä 
nousee tässä tärkeänä esiin. Paljolti sen takia, että se toisaalta antaa ja rajoittaa 
mahdollisuuksia, mutta välineenä on myös hidasliikkeinen, jolloin sen pitäisi reagoida 
ensimmäisenä. 
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Koulutuspakettia vietiin eteenpäin hyvin reaktiivisesti. Kohderyhmänä olivat työn ohessa 
insinööritutkintoa suorittavat opiskelijat, jolloin voitiin olettaa, että heillä on kohtuullisen 
hyvä käsitys korjausrakentamisen luonteesta ja käytännöistä. Koulutustilanteessa 
testattiin ajatuksia ja näkemyksiä korjausrakentamisen suhteesta uudisrakentamiseen, 
erityisesti liiketoiminnan ja hankkeiden toteuttamisen luonteesta. Erityisesti nostettiin 
esille pohdittavaksi miksi ja miten korjaushankkeita käynnistetään ja mikä on asiakkaan 
rooli. 

6.2.1 Alueinventoinnit turvallisuusnäkökulman pohjalta 

Korjausneuvonnan roolia lähiötason näkökulmasta lähdettiin tutkimaan ajatuksella 
ulkoalueiden ja rakennusten ulkopuolisten osien merkityksellisyydestä yleiseen 
viihtyisyyden kokemiseen. Rakennusten ulkopuolisiin asioihin ajateltiin myös 
asukkaiden voivan vaikuttaa helpommin ja pienemmillä kustannuksilla. Molemmilta 
kohdealuilta voitiinkin löytää paljon olennaisia pieniä asioita, joiden suunnittelussa, 
toteutuksessa tai ylläpidossa oli korjaustarpeita. Esiin nousseet asiat vahvistivat tarvetta 
saattaa liikkeelle ”Vihreä lähiö” -osahanke. 
 
Turvallisuusnäkökulmasta korostuivat talviaikaiset ongelmat ulkoalueilla. Vedet 
ohjautuvat kulkuteille muodostaen jatkuvan vaaran liukastumiseen ja lumet joudutaan 
kasaamaan niin, että muodostuu todella vaarallisia näköesteitä. 
 
Pihojen liikenne on järjestetty niin, että autot joutuvat liikkumaan pihalla peruuttamalla 
paikoilla, jotka ovat lasten leikkialueiden vieressä. Korttelien sisäinen rakenne ja opasteet 
ovat sellaisia, että oikean osoitteen löytäminen ja orientoituminen alueiden sisällä on 
vaikeaa. Pelastustiet ovat usein tukossa ja talvella kadut aurataan niin kapeiksi, että 
tonttien liittymät käyvät ahtaiksi kiinteistöhuollon ja pelastustoimen ajoneuvoille. 

6.3 Asukasopas 

Selvityksessä ja sitä seuranneessa asukasoppaan toisessa malliversiossa pyrittiin 
tarkastelemaan uuden asunto-osakeyhtiölain tavoitteiden siirrettävyyttä ja 
toteutettavuutta käytännössä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena olivat lakiin sisältyvän 
lisääntyvän tiedottamisvelvoitteen vaikutukset ja mahdollisuudet. Hypoteesina oli löytää 
ja luoda toimintamalleja, joilla tiedottaminen johtaisi rakentavaan ja asumisen laatua 
aidosti parantavaan kaksisuuntaiseen prosessiin asukkaiden ja yhtiön muiden toimijoiden 
välillä. Välineenä olisi opas, joka olisi räätälöity luodun mallin pohjalta jokaiseen 
kohteeseen erikseen niiden ominaispiirteet huomioiden. Antiteesinä oli tiedottamisen 
toteutuminen vain muodollisena toimenpiteenä. 
 
Perusaineiston keruussa ja ensimmäisessä malliversiossa päädyttiin toteamaan teknisen ja 
virallisen lähtötietoaineiston suuresta määrästä johtuva raskaus ja vaikeasti lähestyttävä 
muodollisuus oppaan sisällössä. Asetettuja tavoitteita ei kovinkaan paljon saavutettu, 
mutta monet kriittiset kohdat tarkentuivat. Toisessa vaiheessa saatiin valmiiksi opas, joka 
myös painettiin ja otettiin esimerkkikohteessa käyttöön. Edelleenkin osa tavoitteista jäi 
vielä saavuttamatta (tekijöiden mielestä), mutta olennaista lisätietoa opasmallien edelleen 
kehittämiseen ja valmiiksi saamiseen saatiin runsaasti ja myös tavoitteet tarkentuivat. 
Lähitulevaisuudessa oppaan käyttäjiltä saatavan suoran palautetiedon pohjalta tehdään 
mallin kolmas versio. Olennaisena piirteenä on kuitenkin saada oppaaseen kohteen 
tarina, tai muu ulottuvuus, joka vetoaa käyttäjiin niin, että yhteinen asuinympäristö ja sen 
ylläpito koetaan omaksi ja tärkeäksi asiaksi. 
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7 Siilorakennuksen restaurointisuunnitelma  
 
Heikki Riitahuhta  
 
Ouluun vuonna 1931 valmistunut oy Toppilan selluloosatehdas oli ensimmäinen Alvar 
Aallon suunnittelemista teollisuuskohteista. 
 
Kun aluetta kaavoitettiin uudelleen asuinalueeksi 1990-luvun vaihteessa tehtaan 
lopetettua toimintansa, keskeisimmät teollisuusrakennukset merkittiin suojeltaviksi. 
Suurimmalle osalle alueen suojelluista rakennuksista on löydetty uusi käyttötarkoitus, 
mutta suunnitelmien toteutus veistoksellisen siilon kohdalla ovat kaatuneet kerta toisensa 
jälkeen. Oulun kaupunki on myöntänyt Toppilan siilorakennuksen varauksen 
Kulttuurivoimala - Culture Power Station ry:lle. Ehtona on ollut, että varaaja esittää 
alustavan suunnitelman 2009 ja siilorakennuksen käyttö alkaa syyskuussa 2011. 
 
Kulttuurivoimalan tarkoituksena on muuttaa siilorakennus ympäristö-, yhteisö- ja 
mediataiteen kehittyväksi keskukseksi. Muutos on tarkoitus toteuttaa 
kulttuuriekologiseen suunnitelmaan pohjautuen asukasyhteisön ja hankkeeseen liittyvän 

yhteisön voimin. 
 
Diplomityöni aiheena on kulttuuriekologisen 
korjaussuunnitelman laatiminen siilorakennuksen 
saattamiseksi uuteen käyttöön. Siilorakennukseen olin 
perehtynyt jo syventävien opintojen työni yhteydessä. 
Diplomityöni aluiksi jatkoin syventymistä alueen historiaan 
ja arkkitehtuuriin, siilon suunnitteluperiaatteisiin, 
rakennustekniikkaan ja siilon kuntoon. Perehdyin myös Alvar 
Aallon 1920–1930 -lukujen suunnitteluun. 
 
Kulttuurivoimalan periaatteiden mukaisen 
suunnittelutuloksen saavuttamiseksi selvitin 
kulttuuriekologiaa, yhteisötaidetta ja kestävän kehityksen 

toimintatapaa. Työskentelymenetelmänä oli luova suunnittelu ja yhteistoiminta sekä 
kulttuurivoimalan että muiden sidosryhmien kanssa. Siilon korjaussuunnittelussa on 
huomioonotettavia näkökulmia erittäin monia: suojellusta vain yhtä funktiota palvelleesta 
teollisuusrakennuksesta on tavoitteena saada monikulttuuriselle asukaskunnalle 
monimuotoista toimintaa mahdollistava joustava toimintakeskus. Siilon ulkonäköön 
suunnitelmani tuo vain käytön vaatimia vähäisiä muutoksia. Uutena osana tulee 
rakennusoikeuden mukainen lisärakentaminen. Uusi tekniikka tuo siilon käytöstä 
kertovan mediataulun kuljettimen aukkoon. Alikerran aulatilaan suunnittelin 
monikäyttötilan, jossa voi järjestää erilaisia yleisötapahtumia ja työpajoja. Lisäksi 
aulatilan yhteydessä on kahvila ja ryhmätyöskentelytiloja. 
 
Siilo koostuu kolmesta siilotornista, joille kullekin suunnittelin oman funktion ja sen 
mukaiset rakenteet. Kestävän kehityksen ja kulttuuriekologisen korjaussuunnitelman 
mukaista energiaomavaraisuutta olen ottanut suunnittelussa varausmielessä huomioon, 
vaikka toteutus ei kustannussyistä voi niistä lähteä liikkeelle. Suunnitelma on tehty 
vaiheittaista toteuttamista varten. Se täyttää kulttuurivoimalan asettamat vaatimukset. 
Tilaohjelma on pyritty pitämään selkeänä siten, että se vastaa tilojen joustavaa 
mukautumiskykyä. 
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Arkkitehtuurin diplomityö, Oulun yliopisto, valmistui kesäkuussa 2010. 
Tekijä: arkkitehtiylioppilas Heikki Riitahuhta 
 
Kulttuuriekologinen korjaussuunnitelma 

• painopisteenä kulttuurinen kestävyys 
• rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo 
• vanhat teollisuusrakennukset keskeinen osa Meri-Toppilan kaavaa 
• uusi kulttuurinen kerrostuma - arkkitehtuuri ja ihmisten toiminta 
• uuden käyttötarkoituksen soveltuminen rakennukseen 

• pyritään säilyttämään rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot 
• kiinnitetään erityinen huomio käyttötarkoituksen valintaan 
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8 Turbiinivoimala suunnitelmat  
Arkkitehtuurin opinnäytetyö, Oulun yliopisto, kesäkuu 2011  
Tekijä: arkkitehtiylioppilas Hannu Saunaluoma 
- Korjaussuunnitelma ja asemakaavatarkastelu 
-Tyhjillään olevan entisen turbiinivoimalan käyttösuunnitelma, jolla rakennus ja sen 
lähiympäristö sidotaan toiminnallisesti osaksi Meri-Toppilan aktiivista keskustaa ja 
toria. 
 
 

 
  

 
  

 
 

Kuvio 50. Höyryvoimala suunnitelmat, Hannu Saunaluoma 
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9 Vihreä lähiö-hanke –osallistavaa maisemasuunnittelua 
Pirjo Siipola ja Arja Maunumäki 

9.1 Hanke ja kohdealueet 

Vihreä lähiö -hanke on Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikön 
tutkimus- ja kehittämishanke, jossa tutkittiin asukaslähtöisiä lähiön viherympäristön 
parantamisen toimintamalleja. Se toteutettiin vuosina 2010 ja 2011 Oulun kaupungin 
MeRa -lähiöhankkeen osana Ympäristöministeriön lähiöohjelmassa.  
 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää kahden oululaisen lähiön, Meri-Toppilan ja Rajakylän, 
viheralueita ja pihoja – ennen kaikkea korostaen viihtyisyyttä, esteettömyyttä, 
turvallisuutta sekä viheralueiden suunnittelun asukaslähtöisyyttä. Hankkeen aikana 
selvitettiin myös kaupunkiviljelyn (urban farming) mahdollisuuksia näissä pohjoisissa 
lähiöissä. 
 
Meri-Toppila on 1990- ja 2000-luvulla rakennettu tiivis, kerrostalovaltainen asuinalue. 
Alueelle on entisen tehdasalueen muistona muutamia punatiilisiä ja betonisia, 
huonokuntoisia tuotantorakennuksia. Osa niistä on muutettu uuteen käyttöön, osa on 
vielä tyhjillään ja kunnostamatta. Palvelut sijoittuvat alueen keskelle ja autojen 
pysäköinti on järjestetty pääosin korttelikohtaisilla 3-4 -tasoisilla pysäköintitaloilla. 
Meri-Toppilan suurin ja näyttävin viheralueen muodostavat Meri-Toppilan 
keskusleikkipuisto, Mannisenojan puolella Mannisenojanpuisto, merenrannan puolella 
Toppilan rantapuisto ja sen sisällä koira-aitaus. Viheralue sijoittuu rannan ja asutuksen 
välimaastoon. Asuinalueen ja viheralueen raja on jyrkkä ja asuinalueen sisälle jäävät 
viherkaistat ovat pienet ja vaatimattomat.  
 

  

Kuvio 51. Meri-Toppilan rakennettua miljöötä (kuva Helena Eljander 2010) 
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Kuvio 52. Vehreä Meri-Toppilan keskusleikkipuisto (kuva Helena Eljander 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 53. Ilmakuva Meri-Toppilan alueesta. (Oulun kaupunki.) 

 

Rajakylän alueelle antavat leimansa korkeat 8-kerroksiset lamellitalot. Rakennukset on 
rakennettu 1940–2010-luvuilla ja edelleenkin siellä rakennetaan, joskin hyvin vähän. 
Kerrostalot on keskitetty alueen keskelle ja niiden ympärille on sijoitettu rivi-, luhti- ja 
omakotitalot. Alueella on myös toimivia pienteollisuus- ja yrityskiinteistöjä. Alue on 
maastoltaan hyvin tasainen ja rakenteeltaan suorakulmainen. Rajakylän viheralueet 
sijaitsevat alueen reunamilla yhtenäisenä metsäisinä vyöhykkeinä sekä isompina ja 
pienempinä puistokaistoina koko Rajakylän alueella. Talvikkipuistossa sijaitsee vuonna 
2008 uudistettu, viihtyisä ja monipuolinen Rajakylän keskusleikkipuisto. Alueella on 
myös urheilukenttä, skeittiramppi, valaistu pururata ja liikuntavälinepaikka kuntoiluun.  
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Kuvio 54. Ilmakuva Rajakylän alueesta. (Oulun kaupunki) 

9.2 Hankkeen tausta 

Sekä Meri-Toppilalle että Rajakylälle on ominaista suhteellisen suuri vuokra-asuntojen 
määrä, nuori ikärakenne, korkea työttömyysaste ja monikulttuurisuus. Lähiympäristön ja 
piha-alueiden merkitys korostuu tämän vuoksi. Alueilla on todettu olevan tarvetta tukea 
asukkaita omaehtoiseen toimintaan. Molemmissa lähiöissä viheralueet ovat laajat ja 
monipuoliset, mutta niiden sijainti ja luonne sekä hoitotaso eivät kaikilta osin vastaa 
alueiden asukkaiden tarvetta. Merkittävän ongelman muodostavat tonttialueiksi 
kaavoitetut, mutta rakentamattomat tontit, jotka asukkaat kuitenkin mieltävät 
viheralueiksi.  
 
Viheralueiden haasteet kiteytyivät molemmissa tutkimuksen kohteena olleissa lähiöissä 
toiminnallisiin epäkohtiin, epäviihtyisyyteen ja turvattomuuden tunteisiin viheralueilla 
liikuttaessa. Asuntoalueiden viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta 
vastaavien tahojen, kaupungin ja asunto-osakeyhtiöiden sekä muiden maanomistajien 
toiminnassa on suuria toimintatapa- ja tasoeroja. Tämä näkyy hoitamattomuutena ja 
epätasaisena viherympäristön laatuna. Usein myös 1970–80 lukujen asuinalueilla 
julkisten ulkoalueiden toiminnalliset ja esteettiset osatekijät eivät vastaa niille asetettuja 
nykypäivän odotuksia. Lähiöiden piha-alueisiin on kiinnitetty varsin vähän huomiota. 
Varsinkin vanhemmat asunto-osakeyhtiöt ovat jääneet jälkeen pihojen 
peruskunnostuksissa. Peruskorjaamisen määrää on tarvetta kasvattaa ja tasoa nostaa 
laadukkaaksi. Pihojen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä tulisi huomioida entistä 
enemmän asukkaiden tarpeet ja toimintamahdollisuuksien monipuolistaminen. Lisäksi 
erityisryhmänä vanhusväestö ja muut esteettömyydestä hyötyvät ryhmät on otettava 
huomioon vielä nykyistä laajemmin.  
 
Ympäristön viihtyisyydellä on merkittävä vaikutus asumisviihtyisyyteen, yksilön 
identiteetin kehittymiseen ja yleisen turvallisuudentunteen kehittymiseen. 
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Lähiympäristöjen merkitys asukkaille korostuu väestön ikääntymisen ja elämäntapojen 
muutosten myötä. Osallistavan suunnittelun mahdollisuuksia viheralueiden kehittämisen 
osalta ei vielä toistaiseksi ole riittävässä määrin hyödynnetty. Käytännössä 
yhteissuunnittelu ja yhteistoiminta ovat jääneet vähäisiksi suhteessa viheralueiden ja 
yleisten alueiden merkitykseen osana viihtyisää ja turvallista asuinaluetta. Asukas on 
oman elinympäristönsä asiantuntija, jonka näkemys omasta ympäristöstään voi poiketa 
ratkaisevasti asiantuntijoiden näkemyksestä. Asuinalueiden viherympäristöt koostuvat 
useiden eri hallintokuntien ja maanomistajien alueista, mutta asukkaat kokevat 
ympäristön kokonaisuutena. Laadukkaan viher- ja virkistysaluekokonaisuuden luomisen 
edellytyksenä tulisi olla asukkaiden toiveiden ja tarpeiden jatkuvaluonteinen 
kartoittaminen. 

 

Kuvio 55. Meri-Toppilan koulun oppilaan piirros omasta asuinympäristöstä (Elina 4A-luokka) 

 

9.3 Viherympäristöjen merkityksen ja kehittämistarpeiden selvitys 

Vihreä Lähiö -hanke jakautui tutkimus- ja selvitysosioon sekä konkreettisiin 
toimenpiteisiin tähtäävään kehittämisosioon. Tutkimusosassa selvitettiin viheralueiden ja 
pihojen merkitystä asukkaille sekä niiden käyttöön liittyviä toiveita ja kehittämistarpeita.  
 
Selvitystyö toteutettiin Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun 
koulutusohjelman opiskelija Helena Eljanderin harjoittelujakson aikana kesällä 2010 ja 
sitä jatkettiin syksyllä osana opinnäytetyötä. Työssä kartoitettiin Oulun kaupungin Meri-
Toppilan ja Rajakylän kaupunginosien viheralueet, koottiin taustatiedot alueista, 
osallistettiin alueiden asukkaita viheralueiden kehittämiseen molemmilla alueilla sekä 
kartoitettiin samalla asukkaiden tarpeita viheralueiden suhteen. Lisäksi koottiin 
toimenpide-ehdotuksia molempiin kaupunginosiin.  
Työtä ohjasivat Oulun kaupungin Vihreä lähiö-hankkeen ohjausryhmä, Oulun kaupungin 
yhteisötoiminnan koordinaattori Maarit Alikoski, Oulun seudun ammattikorkeakoulun 
maisemansuunnittelun koulutusohjelman yliopettaja Pirjo Siipola sekä tuntiopettaja, 
hortonomi (AMK) Eeva Huuhtanen. Tarvittavia kartta- ja lähdemateriaaleja saatiin 
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Oulun kaupungin Teknisen keskuksen Katu- ja viherpalvelut -yksiköstä ja Oulun seudun 
ympäristötoimesta. 
 
Selvitystyö viheralueiden luonteesta, ominaisuuksista ja kehittämistarpeista tehtiin 
osallistavan suunnittelun menetelmillä, toteuttaen molemmissa lähiöissä kyläkävelyt 
gåtur-menetelmällä. Erityistä huomiota kiinnitettiin viheralueiden ja julkisten 
ulkoalueiden turvallisuudentunteeseen vaikuttavien tekijöiden kartoittamiseen, 
ympäristön viihtyisyyteen vaikuttaviin epäkohtiin sekä esteettömyyden osatekijöiden 
puutteisiin. 

9.3.1 Gåtur-kierrosten toteuttaminen 

Gåtur eli ohjattu kävelyretki asuinalueella on vanha ympäristöpsykologinen menetelmä, 
joka toteutetaan ryhmänä asuinaluetta arvioiden. Siihen kuuluvat etukäteen suunniteltu 
kävely harkittuine pysähtymispisteineen sekä sen jälkeinen yhteinen keskustelu. (TKK) 
 
MeRa-hanke keskittyi erityisesti lapsiin ja nuoriin. Sen vuoksi oli selvää, että 
suunnitelluille gåtureille osallistui aikuisten lisäksi sekä lapsia että nuoria. Näin saatiin 
kartoitettua alueiden eri-ikäisten asukkaiden mielipiteitä, tarpeita ja toiveita. 
 
Osallistujien määrä gåturilla ei saa olla liian korkea (n. 10–15 henkeä). Meri-Toppilassa 
oli 10 osallistujaa (neljä 10-vuotiasta, kolme 14-vuotiasta ja kolme aikuista iältään n. 40–
70 vuotta). Osallistujista ainoa Meri-Toppilassa koko ikänsä asunut oli 14-vuotias tyttö. 
Muut lapset ja nuoret olivat asuneet alueella noin 3–13 vuotta. Aikuisosallistujat eivät 
asuneet Meri-Toppilassa, kaksi heistä alueen lähellä.  
 
Rajakylässä osallistujia oli 13 (viisi 10–12-vuotiasta, kaksi 13–14-vuotiasta ja viisi 
aikuista iältään n. 36–63 vuotta). Lapset ja nuoret olivat asuneet alueella 8-11 vuotta. 
Aikuisista yksi oli asunut alueella 26 vuotta ja asuu edelleen, muut aikuiset asuivat 
muualla. 
 

  
      Meri-Toppilassa 17.8.2010   Rajakylässä 19.8.2010 
 
Selvitystyön aikana Meri-Toppilassa esille nousseita epäkohtia/kehitettäviä asioita: 
 

• Viheralueita reunustavat aidat ovat paikoin rikkinäisiä, likaisia ja niiden maali lohkeilee  
• Viheralueita maassa rajaavien reunusten rikkoontuminen talvella (auraus)  
• Viheralueilla kuolleita ja vahingoittuneita kasveja (pensaita ja puita)   
• Katukiveyksien välistä kasvaa rikkakasveja  
• Viheralueilla kasvaa suuria puita hyvin ahtaissa paikoissa  
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• Asuinalue on tiivis ja sinne halutaan kasvillisuutta  
• Asuinalueen kasvillisuus lähinnä lehtipuita ja – pensaita, eivätkä ne ole talvella vihreitä   
• Useat pensasaidat ja –aidanteet ovat niin korkeita, ettei niiden yli näe – lisää turvattomuuden 

tunnetta  
• Alueella keskeneräisiä/korjaamattomia rakennuksia  
• Alueella keskeneräisiä ja äskettäin loppuun saatettuja kunnallisteknisiä toimenpiteitä  
• Taloyhtiöiden ympäristöt kaipaavat kohennusta  
• Liikeyritysten ympäristöt kaipaavat kohennusta  
• Meri-Toppilan asuinalueelle tulo, näkymä, ensivaikutelma, ”portti alueelle” ei ole houkutteleva  
• Alueella osin puutteellinen valaistus  
• Keskeisen palvelualueen (kauppa, ravintola, kierrätyskeskus jne.) ympäristö keskeneräinen, 

sekava, kovilla materiaaleilla pinnoitettu, tylsä  
• Koko alueella (asunto- ja viheralue) on hyvin vähän penkkejä, joihin voi istahtaa ja vähän myös 

roska-astioita  
• Leikkipuistossa ei ole pöytä-penkit-roska-astia -kokonaisuutta, johon voisi istahtaa syömään 

eväitä lasten (ja aikuistenkin) kanssa  
• Leikkipuistossa ei ole minkäänlaista varjoisaa paikkaa  
• Toppilan uoma likaisen näköinen  
• Toppilan rantapuistoon kaivataan polkupyöräreittiä 
• Päiväkodin piha on pieni ja sen varustus on aika tavanomainen   
• Päiväkodin vieressä kasvaa sekalainen, roskainen pajukko, joka on lähes ainoa isompi viheralue 

Meri-Toppilan asuntoalueen sisällä  
• Lapset laskevat talvella mäkeä suoraan Toppilan uomaan, joka voi olla sulana  
• Meri-Toppilan upeaa ja laajaa viheraluetta ei tunneta  
• Lähes olematon opasteiden määrä  
• Lapset ja nuoret toivovat uusia harrastamisen ja vapaa-ajan tekemisen muotoja  
• Meri-Toppilan negatiivinen imago  
• Kujamainen Dixonin raitti on ankea 
• Alueen asukkaiden tietämys alueesta ja sen historiasta vähäistä 
• Alueen nykyinen katseenvangitsija on keskeneräinen, negatiivisiakin tunteita herättävä hakesiilo  
• Alueeseen sitoutuminen vähäistä  

 
 
Selvitystyön aikana Rajakylässä esille nousseita epäkohtia/kehitettäviä asioita: 
 

• Viheralueita reunustavat aidat ovat paikoin rikkinäisiä, likaisia ja niiden maali lohkeilee  
• Alueella on hyvin vähän penkkejä, joihin voi istahtaa ja myös vähän roska-astioita  
• Alueella keskeneräisiä ja äskettäin loppuun saatettuja kunnallisteknisiä toimenpiteitä  
• Koulun läheisyydessä kevyenliikenteenväylä, jossa ei asfalttia  
• Paikoin betonikiveykset ovat routimisen takia nousseet paikoiltaan  
• Viheralueilla kuolleita ja vahingoittuneita kasveja (pensaita ja puita)   
• Pensaat ovat kasvaneet liian suuriksi ja leveiksi  
• Katukiveyksien välistä kasvaa rikkakasveja  
• Paikoin asuinalueen kasvillisuus lähinnä lehtipuita ja – pensaita, eivätkä ne ole talvella vihreitä   
• Taloyhtiöiden ympäristöt kaipaavat kohennusta  
• Tervakukkatien varrella autojen pysäköintiä 
• Rakentamattomia tontteja käytetään epäviralliseen pysäköintiin 
• Liikeyritysten ympäristöt kaipaavat kohennusta  
• Rajakylän asuinalueelle tulo, näkymä, ensivaikutelma, ”portti alueelle” ei ole houkutteleva, vaan 

pusikkoa tien molemmin puolin  
• Rajakylän negatiivinen imago  
• Alueelta puuttuu katseenvangitsija  
• Alueella romuautoja  
• Talvikkipuiston pysäköintialue pieni, mitäänsanomaton  
• Puistoalueella välineitä vain lapsille ja kuntoilijoille  
• Sotkeminen, ilkivalta  
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Selvityksessä kävi selvästi ilmi, että mm. alueiden keskeneräisyys, hoitamattomuus ja 
valaistuksen puutteellisuus aiheutti epäviihtyisyyttä ja turvattomuuden tunnetta. 
Asukkaat kaipasivat ohjeita ympäristön hoitoon ja selkeyttä hoidon vastuujakoon – 
etenkin taloyhtiöiden pihojen osalta. Ehdotettiin kasvillisuuden, ympäristötaiteen ja 
valaistuksen käyttöä ympäristön kohentamisessa ja elävöittämisessä. Erityisesti esille 
nousi molemmissa lähiöissä roskaaminen ja toiveita nuorison toimintamahdollisuuksien 
lisäämiseen lähiympäristössä. Selvityksen pohjalta valittiin projektitöiden ja 
vihertyöpajojen kohteet, määriteltiin opintojaksojen projektitöiden tavoitteet sekä saatiin 
lisätietoa opinnäytetöiden käynnistämisen pohjaksi. 

9.3.2 Viherympäristön toimintamallien testaaminen 
asukaslähtöisesti  

Kehittämisosiossa määriteltiin ja testattiin kohdealueille soveltuvia asukkaiden 
omaehtoisen toiminnan malleja viherympäristöjen parantamisen keinoina. Myös muita 
asukaslähtöisiä kehittämistoimenpiteitä ideoitiin ja käynnistettiin. Tavoitteena oli löytää 
keinoja aktivoida asukkaita omaehtoiseen ympäristön parantamiseen mm. 
vihertyöpajojen avulla. Kehittämisosiossa tehtiin myös yksityiskohtaisia suunnitelmia 
kiinteistöpihoille molemmissa lähiöissä. Pihasuunnitelmien ja vihertyöpajojen 
yhteydessä testattiin asukaslähtöisten toimintamallien soveltuvuutta viheralueiden ja 
kiinteistöpihojen kehittämiseen.  
 
Opintojaksojen projektitöiden aikana ja opinnäytetyöprosesseissa toteutettuja ja 
kehitettyjä osallistavan suunnittelun menetelmiä olivat kyläkävelyt (gåtur), kyselyt, 
haastattelut, suunnittelu-/toimintatyöpajat, facebook -äänestys ja tarrakartta-analyysit. 
Näiden menetelmien avulla haluttiin analyyttisesti selvittää asukkaiden 
lähiympäristökseen kokemat alueet ja niiden kehittämistarpeet.  
 
Kaikki edellä mainitut menetelmät soveltuivat hyvin viheralueiden kehittämiseen. 
Yleisesti ottaen asukkaat osallistuivat mielellään ja opiskelijat saivat kaipaamaansa tietoa 
suunnittelun ja kehittämisen pohjatiedoksi. Facebook -äänestys ei saanut runsaasti 
asukkaita osallistumaan. Syynä lienee vielä sosiaalisen median vieraus osalle asukas- tai 
ikäryhmistä. Asukkaat (etenkin ikäihmiset, lapset, nuoret ja autottomat) kokivat 
lähiviheralueet tärkeinä alueina ja asuinalueen viihtyisyyteen ja 
virkistysmahdollisuuksiin vaikuttavina tekijöinä. 
 
Hankkeen aikana laadittiin kerrostalopihojen pilottiluonteisia kunnostussuunnitelmia. 
Pihojen peruskorjaussuunnitelmien punaisena lankana oli viihtyisä, turvallinen ja 
esteetön piha-alue. Painopisteenä on asukkaita aktivoiva toiminta kestävän kehityksen 
mukainen rakentaminen/peruskorjaus ja sekä ympäristötietoisuuden ja -vastuun 
herättäminen asukkaissa.  
 
Suunnittelun yhteydessä tutkittiin mm. seuraavia asioita: 
 

• asukkaiden osallistuminen suunnitteluun ja toteuttamiseen 
• piha-alueiden turvallisuus ja esteettömyys 
• puutarhaviljelyn/-harrastuksen mahdollistaminen tonteilla  
• pihojen hoito-ohjeistus 

 
Mukana olleiden asukkaiden näkemykset pihan kehittämiseen olivat vahvoja ja auttoivat 
suunnittelijaa kehittämään piha-aluetta viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi. Hankkeen 
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aikana tehtyjä suunnitelmia toivottavasti myös toteutetaan kiinteistöyhtiöiden toimesta. 
Hyvien ratkaisujen aikaansaaminen ja toteuttaminen pilottikohteina edistävät omalta 
osaltaan pihojen kunnostusta hankkeen päätyttyäkin. 

9.4 Tutkimus- ja kehittämistyötä osana opintoja  

Oppilaitoksen hankkeessa suuri potentiaali käytännön tutkimus- ja kehittämistyön 
toteuttamisessa ovat opiskelijat ja erityisesti heidän projekti- ja opinnäytetyönsä. 
Opiskelijat olivat Oamkin Luonnonvara-alan yksikön maisemasuunnittelun ja 
puutarhatalouden koulutusohjelmista. Hankkeen aikana käynnistettiin viisi 
opinnäytetyötä, tehtiin ammattiharjoittelua ja tehtiin opintojakson maisemasuunnittelun 
projekti- harjoitustöitä sekä viheralueiden hoidon vihertyöpajoja.  
 
Opintojaksojen aikana opiskelijat pääsivät konkreettisesti työskentelemään 
asukaslähtöisten menetelmien avulla ja ideoimaan yhdessä asukkaiden kanssa tarvittavia 
muutoksia ja kehittämistoimenpiteitä. Opintojaksoilla suunnittelukohteiksi otettiin Meri-
Toppilan lähiön katu- ja viheralueet ja Rajakylän viheralueet kokonaisuudessaan. 
Opiskelijat pääsivät pohtimaan viheralueiden kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia 
tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä, jossa suunnittelukohteen haasteellisuutta 
lisäävät alueen sosiaaliset, kulttuuriset ja kaupunkikuvalliset näkökulmat. Projektitöissä 
Meri-Toppilan keskustan vahvuuksina nousivat esille mm. alueen omaleimaisuus, 
historia, vanhat tehdasrakennukset vs. moderni, mielenkiintoinen rakennuskanta. 
Heikkouksina korostuivat inhimillisen mittakaavan puute, alueen keskeneräisyys ja 
epäsiisteys.  

 

Kuvio 56. Opiskelijoiden mielipidepysäkki Meri-Toppilassa Halpa-hallin edessä syksyllä 2010. (kuva Henri 
Nieminen) 

Osallistamistulosten ja lähtötietojen pohjalta opiskelijat laativat pienryhmissä 
idealuonnoksia ja kehittämisehdotuksia alueelle. He ylittivät tehtävälle asetetut 
mielikuvat ja rajat ideoimalla uutta arkkitehtuuria, tapahtumia ja toimintoja perinteisen 
viheraluesuunnittelun lisäksi. Opiskelijoiden näkemykset yllättivät innovatiivisuudellaan 
ja ennakkoluulottomuudellaan positiivisesti myös alueen toimijat ja kaupungin 
virkamiehet, joille ehdotuksia esiteltiin. Opiskelijaryhmä ideoi mm. vanhan tyhjillään 
olevan Voimalarakennuksen sosiaalisen toiminnan pajaksi, josta saadaan voimaa koko 
alueen kehittymiselle. Toiminnot luovat toimintoja, ja uuden keskusalueen ympärille 
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syntyy luontevasti tapahtumatoria, antiikkimarkkinoita tai vaikkapa rusettiluistelua. 
Opiskelijoiden raikkaissa tulevaisuuden visioissa Meri-Toppila hahmoteltiin uutena 
alueen sydämenä, Oulun positiivisena keskuksena. 
 
Rajakylän lähiön ja viheralueiden vahvuuksina nähtiin 1970-luvun nostalginen henki, 
metsäkaistaleiden vanhat komeat puustot, hyvät leikki- ja urheilualueet sekä kaunis 
luonnontilainen Kuivasoja. Kehitettäviksi asioiksi nousivat viheralueiden hoidon taso, 
roskaaminen, rakentamattomien tonttien yleisilme, ostoskeskuksen ja skeittialueen 
turvattomuus. Myös liikenneturvallisuus ja kevyenliikenteen reititys sekä alueen 
sisääntulon korostaminen nostettiin esille opiskelijoiden töissä. Kehittämisideoita 
esitettiin alueen sisääntulon korostamiseen, ostoskeskuksen alueelle, Talvikkipuiston 
skeittialueelle ja koulun viereiselle viheralueelle. Opiskelijoiden visioissa Rajakylä 
näyttäytyy vihreänä, hoidettuna ja viihtyisänä – aktiivisena urbaanina asuinalueena, 
missä viheralueet tarjoavat toimintamahdollisuuksia liikunnasta leikkiin, oleskeluun ja 
kaupunkiviljelyyn. Erityisesti lapsille, nuorille haluttiin tarjota uusia toimintoja ja 
ikäihmisille esteettömiä reittejä. 

9.5 Uudet toimintamallit käytäntöön 

Lopputuloksena tavoitellaan uutta viheralueiden kehittämisen Vihreä Lähiö -
toimintamallia, jossa asukkailla on merkittävä rooli yhtenä toimijana kaupungin ja/tai 
kiinteistönomistajan omiin toimintoihin integroituen. Asukaslähtöinen ajattelutapa on 
yleistynyt muilla hallinnonaloilla mm. maankäytön suunnittelussa, mutta on vielä uutta 
viheralueiden kehittämisessä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa 
kaupungeissa vastaavanlaisilla asuinalueilla, viheralueiden kehittämisessä. 
 
Asukkaiden innostaminen mukaan viheralueiden suunnitteluun lähiöissä on haasteellista, 
mutta tässä hankkeessa heidät saatiin yllättävän hyvin mukaan. Haasteelliseksi 
osoittautui etenkin vuokrakerrostalojen asukkaiden osallistuminen. Asukaskyselyn ja 
järjestettyjen asukastilaisuuksien sijaan tuloksekkaammaksi osoittautui spontaani 
kontakti arkitoimintojen äärellä pihoilla ja viheralueilla. Parhaiten onnistuivat 
tapahtumat, joissa mentiin asukkaiden luo kouluihin, kirjastoon, ostoskeskukseen tai 
asukastuvalle.  
 
Yksi kiinnostava ja ajankohtainen viherympäristön asukkaiden omaehtoinen 
toimintakonsepti on kaupunkiviljely (urban farming). Se tarkoittaa suomalaisissa 
lähiöissä esimerkiksi tiiviisti rakennetuilla alueilla kaupunkiympäristön vihreyttämistä / 
viljelyä katoilla, seinillä, reuna-alueilla – vaikkapa yhdessä tehden. Väljillä alueilla 
puolestaan se voi olla mm. viheralueiden valjastamista viljelykäyttöön (esim. 
viljelypalstat) ja samalla toiminnallisiksi asukkaiden kohtaamispaikoiksi. 
Viljelymahdollisuuksien tuominen kiinteistöpihoille mahdollistuu kerroksellisen 
kasvillisuuden ja hyötykasvien muodossa – hyötykasvien voidaan käyttää myös 
koristekasvien tapaan. Viljelymahdollisuuksien lisääminen vahvistaa myös 
ympäristökasvatuksen näkökulmaa: tätä lähdettiin kokeilemaan Vihreä Lähiö-hankkeessa 
Rajakylän koulun pihalla. 

9.6 Yhteistyön nelikenttä-malli viheralueillekin 

Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Oulun kaupungin MeRa-hankkeen ja Oulun 
yliopiston Arkkitehtuurin osaston KoLa-hankkeen, Oulun kaupungin viranomaisten, 
Oulun Sivakka Oy:n, Kulttuurivoimala Ry:n sekä alueiden asukkaiden kanssa. Hankkeen 
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kunnianhimoisena tavoitteena oli löytää uusia toimintamalleja lähiöiden viheralueiden 
asukaslähtöiseen kehittämiseen. 
 
Käyttäjälähtöisyys viheralueillakin edellyttää yhteistyötä ja ylisektorista toimintaa. 
Kehittämiseen tarvitaan käyttäjien kokemuksia ja ideoita. Niiden selvittämiseen ja 
kehitysprosessien tukemiseen oppilaitokset, konsultit ja korkeakoulut voivat ottaa 
puolueettoman kehittäjän roolin tai ne voivat ottaa tehtäväkseen vaikuttavuuden 
arvioinnin. Kunnat ovat mahdollistajia, joiden tehtävänä on näiden uusien 
palvelukonseptien mahdollistaminen, yhteensovittaminen ja juurruttaminen. Soveltajiksi 
tarvitaan yrityksiä tai palvelujen tuottajia, vaikkapa kolmatta sektoria. Vihreä Lähiö -
hankkeen aikana nämä roolit ja tehtävät selkeytyivät ja yhteistyö todettiin sekä 
hyödylliseksi että jatkamisen arvoiseksi. Ensisijaisesti on tärkeää kehittää lähiöiden 
asukkaiden toimintamahdollisuuksia, mutta yhteistyötä tulee tehdä kokonaisvaltaisesti 
kaikkien alan osapuolien ja toimijoiden kesken. Viherympäristön laadun parantaminen 
toteutuu ennen kaikkea yhteistyön kautta. 
 
Hankkeessa ovat  valmistuneet seuraavat opinnäytetyöt: 
Veera Sanaksenaho: Kerrostalopihan asukkaita osallistava kunnostussuunnitelma, 
Kohteessa Pirrakatu 1, Oulu 
Helena Eljander: Asunto-osakeyhtiökiinteistöjen ympäristön ylläpitoa parantavan 
menetelmän kehittäminen Oulun Rajakylässä. 
Jukka Rautio: Kaupunkiviljely osana koulun toimintaa. 
Matti Sipola: Luonnonmukaisen ja ravintoa tuottavan pihan ratkaisuja : Kohteessa 
Tervakukkatie 28, 30, 32, 34 ja 36, Oulu. 
Nelli Nenonen: Asukkaita osallistava kerrostalopihan suunnittelu : Kohteena Sivakka-
yhtymä Oy:n kerrostaloRajakylässä<https://publications.theseus.fi/handle/10024/45732> 

9.7 Meri-Toppila 

Oulun seudun ammattikorkeakoulu luonnonvara-alan yksikkö maisemasuunnittelun ko 
 
Maisemasuunnitteluprojekti 2010  
Suunnittelutyöryhmä : Pasi Kivilompolo, Anne Määttä, Katja Turtinen  
 
Meri-Toppilan keskustan yleissuunnitelma on tehty osana Oamk:n Luonnonvara-alan 
yksikön Vihreä lähiö -hanketta. Se on Maisemasuunnittelun projekti 2010 -kurssin 
harjoitustyö. Harjoitus tehtiin pienryhmissä. Ohjaavina opettajina toimivat Pirjo Siipola 
ja Eeva Huuhtanen. Suunnittelukohteena on Oulun kaupungin Meri-Toppilan 
asuinalueen keskustan katu- ja viheralueet. Kohteessa on huomioitu alueen sosiaaliset, 
kulttuuriset, ja kaupunkikuvalliset näkökulmat. Tavoitteena oli perehtyä kaupunkitilan 
maisema- ja vihersuunnitteluun, osallistaa alueen asukkaita, analysoida kaupunkikuvaa 
sekä laatia korkeatasoinen yleissuunnitelmatasoinen suunnittelutyö. 
 
Suunnittelutyöprojekti aloitettiin perehtymällä lähtötietoihin ja tutustumalla alueeseen 
maastokäynnein. Maastossa alueen rakennetta, yleisilmettä ja kehittämiskohteita 
dokumentoitiin karttamerkinnöin, piirustuksin ja valokuvaamalla. Osallistaminen 
järjestettiin 7.10.2010 ja se suoritettiin haastattelemalla Halpa-Hallin edustalla liikkuvia 
ihmisiä. Heiltä kysyttiin mielipiteitä suunnittelualueesta sekä kehittämistoiveita ja 
tarpeita. Osallistuminen kyselyyn oli kiitettävää ja vastaustuloksia saatiin 65 kpl 
tukemaan suunnittelua. Lähtötietojen, alueen taustatietojen, omien havainnointien ja 
osallistumistilaisuuden perusteella alueelta tehtiin kaikkien ryhmien yhteinen analyysi, 

https://publications.theseus.fi/handle/10024/45732�
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joka esiteltiin Meri-Toppilan asukastuvalla 2.11.2010 iltatilaisuudessa. Esityksen 
pohjalta keskusteltiin tilaisuuteen osallistuneiden kesken alueen nykytilasta, toiveista ja 
kehittämiskohteista.  
 
Analyysin perusteella suunnitteluryhmä laati luonnokset, joista keskusteltiin 
ideointivaiheessa tilaajan kanssa. Esittelytilaisuuden palautteen sekä tilaajan kanssa 
pidettyjen neuvotteluiden pohjalta laadittiin yleissuunnitelma- raportti, joka esiteltiin ja 
luovutettiin tilaajalle 20.12.2010. 

9.7.1 Alueen analyysi 

Suunnittelualue on kaavoitettu tiiviiksi ja sen keskusalueen kiertää kokoojakatu: 
Paalikatu-Sellukatu, jolle sisääntuleva liikenne saapuu yhtä väylää, Sulfiittikatua pitkin. 
Alueelle leimaa antavaa ovat entisen selluloosatehtaan rakennukset, joista osa on 
kunnostettu asuin- ja liikekäyttöön. Käyttämättömänä ja korjaamattomana ovat vielä siilo 
ja voimala. Siilo on asemakaavassa suojeltu ja sen tontille sallitaan lisärakentamista. 
Voimalaa ei ole kaavassa suojeltu ja sen tontille on kaavassa merkitty 1-3 kerroksinen 
liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Rakentamaton on myös pysäköintialueeksi 
kaavoitettu tiheä metsäalue Halpa-Hallin takana.  
 
Suunnittelualueen vahvuudet ja heikkoudet:  
+ Vanha tehdasmiljöö, alueella on paljon mielenkiintoisia rakennuksia 
+ Vanha voimala, keskeinen sijainti  
+ Siilo, monumentaalinen, kirkkomainen vaikutelma  
+ Autopaja Woorti, pieni, sievä, ihmisen mittakaavainen, piparkakkumainen 
+ Halpa-halli, keskeinen sijainti, sopii ympäristöön ihan hyvin  
+ Lippulaiva – kerrostalo, uljas yksilö, persoonallinen maamerkki  
+ Muut kerrostalot hyvää arkkitehtuuria, värimaailma miljööseen sopiva  
+ Alueella on yllättävän paljon yrityksiä ja muuta toimintaa  
+ Alueen lähellä on hienot, toiminnallisesti monipuoliset ja laajat ulkoilualueet.  
+ Alueella on parkkipaikkoja riittävästi.   
+ Alueella on pieni, ihmisen mittakaavainen puisto.  
+ Yritykset ja muut toiminnot ovat keskeisillä paikoilla, ne löytää helposti. 
+ Alueen pinnat ja kävelyreitit ovat selkeät, johdonmukaiset ja hyvässä kunnossa.  
+ Alueen valaisu on kohtalainen, täyttää valaisun perustarpeet  

 
- Rakennusmassat ovat isoja, ihmisen mittakaavaa ei ole huomioitu riittävästi 
- Vanha voimala, ränsistynyt, kolkko, pelottava 
- Siilo, ränsistynyt, ympäristöön kuulumaton, outo monumentaalinen, kirkkomainen 
vaikutelma  
- Autopaja Woorti, hukkuu isoihin massoihin 
- Lippulaiva, miten historia on kuvattu ympäristössä? 
- Kerrostalomassaa aivan liian paljon. 
- Alueen yritykset ja muu toiminta, - ovat hieman hakemisessa, mikä löytyy mistäkin?  
- Alueen lähellä on hienot ulkoilualueet. Miten ne tavoittaa tai löytää? 
- Alueella on parkkipaikkoja riittävästi, mutta ne ovat huonosti merkattuja.  
- Alvar Aallon puisto on piilossa ja sellaisessa paikassa, että se ei houkuta oleskelemaan. 
- Alueen pinnat ja kävelyreitit ok, mutta ne ovat isolla mittakaavalla tehtyjä.  
- Alueella ei ole minkäänlaisia istuimia. 
- Alue on tavallaan jäsentymätön, siinä ei ole selvää keskusta, mieleen jäävää kohtaa. 
- Ränsistyneet rakennukset eivät anna kuvaa hoidetusta ja arvostetusta ympäristöstä. 
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- Alueen valaisu on persoonaton, palaneita lamppuja . 

 

Kuvio 57. Analyysikartta turvattomista ja viihtyisistä paikoista osallistamiskyselyn perusteella.

9.7.2 Suunnitelman tavoitteet 

Suunnitteluryhmän tavoitteena oli laatia suunnitelma, joka tuo esiin Meri-Toppilan 
identiteettiä, parantaa asukkaiden turvallisuuden ja viihtyisyyden tunnetta ja rakentaa 
alueen positiivista imagoa. Ratkaisuissa on pyritty huomioimaan kaikki käyttäjäryhmät 
sekä vahvistamaan asukkaiden yhteisöllisyyttä ja asuinalueeseen sitoutumista. 
Suunnittelussa painotettiin tavoitteiden toteuttamiskeinoina seuraavia asioita:  
 

1. Kaupunkirakenteen selkeyttäminen ja yhtenäistäminen 
2. Rakentamattomien tilojen hyödyntäminen sekä uudisrakentamisen 

mahdollisuudet 
3. Viheralueiden selkeyttäminen ja lisääminen. Viherväylät alueen 

yhtenäistämisessä. 
4. Kevyenliikenteenväylien selkeyttäminen ja liikenneturvallisuuden parantaminen 
5. Yhteisöllisyyden kehittäminen ja mahdollisuudet yhteisötaiteen toteuttamiseen
6. Toimintatiloja ja harrastemahdollisuuksia kaikille alueen asukasryhmille 
7. Alueen omaleimaisuuden korostaminen ympäristösuunnittelun keinoin 

9.7.3 Suunitteluratkaisut 

Ideat suunnitteluun kumpuavat Meri-Toppilan historiasta tehdasalueena ja 
tehdasrakennukset suunnitelleesta arkkitehti Alvar Aallon tuotannosta. Molemmat 
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teemoista näkyvät alueella edelleen ja suunnitelmassa niitä korostetaan niin, että alueen 
identiteetti nousee entistä paremmin esiin. 
Alueelta poistetut junaraiteet tuodaan alueelle osana viherrakentamista. Alvar Aallolta 
lainataan hänen paljon käyttämäänsä vapaata viivaa, jota edusta esimerkiksi hänen 
suunnittelemansa Aalto -maljakon muoto. 
Viherkaistat

• Pohjoinen viherkaista käsittää päiväkodin kohdalle rakennettavan 
seikkailumetsän, Halpa-Hallin läpikulkumahdollisuuden, Keskusaukion sekä 
Voimalan aukion.  

 johdattavat alueen läpi itä-länsisuuntaisesti, jolloin tiiviisti rakennettu 
keskusalue yhdistyy laajaan alueen länsipuolella sijaitsevaan Meri-Toppilan puistoon.  

• Eteläisellä viherkaistalla aaltomainen raideteema rajaa voimakkaasti 
kevyenliikenteen väylän omaksi alueekseen ja ohjaa kulkua  

• Dixoninraitilta Halpa-Hallin edustalta eteenpäin ohi siilon kohti Meri-Toppilan 
puistoa 

Alueen solmukohdat tukevat alueen identiteettiä taiteen avulla.  
Uudet toiminnalliset keskukset

 

 tuovat Meri-Toppilaan käyttäjien toiveiden mukaisesti 
toimintaa ja tapahtumia. Alueen käyttäjät toivoivat alueelle kahvilaa ja runsaasti lisää 
oleskelu- ja istumapaikkoja. Nämä sijoittuvat luontevasti keskusalueelle, johon ihmiset 
voivat tulla tapaamaan toisiaan ja viihtymään. Istuintasot toimivat istumisen lisäksi 
pöytätasoina ja lasten leikkipaikkana. 

Suunnittelualueen keskelle muodostuva keskusalue

 

 on asukkaiden yhteinen oleskelu- ja 
ajanviettopaikka. Keskusalueelle jäävä paikoitusalue voidaan tarvittaessa sulkea 
tapahtumien ajaksi, jolloin muodostuu entistä isompi yhtenäinen tila. Keskusaukiota 
rajaamaan tulee uutta lasimaista rakentamista. Nykyinen ravintolarakennus korotetaan 
Voimalarakennuksen korkeuteen. Rakennukset yhdistetään kevytrakenteisella 
ikkunapintaisella kävelysillalla. Nykyinen suuri rakennus, jossa Halpa-Halli ja 
Kierrätyskeskus sijaitsevat, on alun perin ollut kaksi erillistä rakennusta. Tämä näkyy 
tehdasalueesta rakennetussa pienoismallissa. Suunnitelmassa nykyisen rakennuksen 
puoleenväliin rakennetaan läpikulkumahdollisuus keskusaukiolta seikkailumetsän kautta 
Meri-Toppilan puistoon. Keskusalueelle tulevat puut ovat pylväsmäisiä, jolloin ne eivät 
vie liikaa tilaa leveyssuunnassa.  

Rakentamattoman metsikön hyväkuntoinen kasvillisuus säilytetään ja sinne rakennetaan 
kevyenliikenteenväylän lisäksi aidattu seikkailualue. Meri-Toppilan puistossa on 
hyväkuntoinen leikkipuisto, joten seikkailualueelle tuodaan perinteisten leikkivälineiden 
sijaan ideakuvien kaltaisia rakenteita. Seikkailualueella lapset voivat käyttää 
mielikuvitustaan leikeissään, harjoittaa tasapainoa ja motorisia taitoja. 
Liikenteellinen selkeyttäminen: 

• Päiväkodille menevä ajoneuvoliikenne poistetaan Kuivaamokadulta. Halpa-Hallin 
huoltoajo jää. Lisätään pysäköintipaikkoja. 

• Paikoitusaluetta jäsennetään uudelleen, jotta aukiolle saadaan oleskelutilaa. 
Pysäköintipaikkoja lisätään kierrätyskeskuksen viereen ja Dixonin liiketalon 
kellariin. Uusi ajoneuvoliikenteen liittymä Autopaja Woortille  

• Uusi liittymä päiväkodille menevälle ajoneuvoliikenteelle. Uusi 
kevyenliikenteenväylä seikkailumetsän läpi. Voimalan aukiolle aukaistaan 
läpikulku Halpa-Hallin ja kierrätyskeskuksen välistä.  

• Korotettu risteysalue turvaamaan kevyenliikenteen kadunylityksiä. Viitoitusta 
parannetaan selventämään alueen toimintoja. 
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• Laajaa paikoitusaluetta pienennetään ja selkeytetään paikoitusruuduilla. 
Lippulaivan länsipuolella oleva kevyenliikenteenväylä linjataan kauemmas 
rakennuksesta.  

 

 
 

 

CAAWA
S U U N N I T T E L U T Y Ö R Y H M Ä

WOORTI - asukastupa

TURBIINI – palvelukeskittymä

MERI-TOPPILASSA TAPAHTUU
•Yhteisötaidetta
•Meren aaltoja -festivaalit
•Antiikkitori

VOIMALA – alueen sielu

3:S AALTO
•Taidetta ja kulttuuria

ALUEEN YDINTOIMINNOT

SIILO

WOORTI

TAPAHTUMA-
KESKUS

TURBIINI

VOIMALA

 
 
 
Nykyisestä WOORTI -autopajasta tehdään alueen asukkaille oma asukastupa. 
Rakennukset ovat mielenkiintoinen poikkeus ympäröivästä rakennusmassasta, joten siitä 
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voidaan luoda mielenkiintoinen ”Mummon mökki” -tyyppinen kokonaisuus. Alue 
rajataan ympäristöstä selvästi ja siitä tehdään siirtolapuutarhamainen kokonaisuus. Tätä 
kokonaisuutta voitaisiin hoitaa yhteisöllisesti. Alueella on pieniä kasvilavoja 
viljelytarkoitukseen. Syksyisin asukastuvalla järjestetään sadonkorjuujuhlat. 
 
R-Kioski ja Ravintola

 

 uudistetaan täysin. Rakennus uusitaan kokonaan tai täydennetään 
ylöspäin suuntatuvalla lisärakentamisella. Rakennukseen sijoittuu yritystoimintaa, 
palvelutoimintaa sekä tarvittaessa asuintiloja. Rakennusta korotetaan enimmillään 
VOIMALA - rakennuksen korkeuteen. Se yhdistetään VOIMALAan yhdyssillalla ja 
tämä kokonaisuus yhdessä jo olemassa olevan liikerakennuksen kanssa muodostavat 
uuden keskuksen alueelle. Rakennuksiin sijoittuvat alueelle tarvittavat toiminnot: 
palvelut sekä sosiaalinen ja yhteiskunnallinen toiminta. 

 
 
Alueelle luodaan paikkoja, joita voidaan käyttää vaihtuviin näyttelyihin. Aluetta 
elävöitetään sekä pysyvillä, että vaihtuvilla taideteoksilla

 

. Alueelle on mahdollista 
järjestää ideakilpailu taideteoksista ja ideakilpailussa palkitut teokset toteutetaan ja niistä 
muodostuu osa Meri-Toppilan omaleimaista kulttuuriympäristöä.  

Oulussa kannattaa elvyttää Rotuaarilla ollutta kirpputoritoimintaa. Toppilaan kehitetään 
tapahtuma, Antiikkimarkkinat

 

, joka on tunnettu maakunnallisesti. Kun alueen 
yleisilmettä kohennetaan, niin alueelle saadaan toimivat puitteet esimerkiksi tällaiselle 
toiminnalle. Tapahtuma voisi olla 2-3 kertaa kesässä. Perusideana on, että markkinoille 
voidaan tulla myymään oikeastaan mitä vaan vaatteista vintageen. Tapahtuma jäsentyisi 
alueelle niin, että se on kuljettavissa VOIMALAn edustalta aina Meri-Toppilan puistoon 
asti. Tapahtuma on osana alueen myönteisen julkisuuskuvan luontia. 

Toppilaan luodaan tapahtuma Toppilafestivaalit,

 

 uudelle keskusaukealle. Se voi olla jo 
olemassa oleva tapahtuma, joka siirretään alueelle (joko kaupungin oma tai yhteistyössä 
muiden tapahtumien kanssa). Tällainen voi olla esimerkiksi taiteiden yö tai päihteetön 
konsertti nuorille tai nenäpäivän tyyppinen hyväntekeväisyystapahtuma. Tapahtuma on 
osana alueen myönteisen julkisuuskuvan luontia. 

VOIMALAn perusideana on luoda paikka, johon voidaan keskittää eri  tyyppistä 
sosiaalista toimintaa. VOIMALA toimii alueen keskuksena, keskittäen ja jalkauttaen 
kaupungin palvelutoimintoja yhteen. Alueella on jo nyt työpajoja ym. toimintaa. Ne 
voidaan keskittää yhteen taloon – VOIMALAan. Taloon sijoittuu nuorisotyöpajoja, 
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bänditiloja, tanssitiloja, ilmaisutaitoon liittyviä tiloja, studiotiloja, käsityöpajatiloja, 
kansalaistoiminnalle puitteita, jne. 
 
Visio:

 

 VOIMALAsta saat puhtia elämään. Jos olet alueen nuori, niin täältä löydät eri 
harrastemahdollisuuksia. Jos taas haet suuntaa elämälle, VOIMALA on se paikka, josta 
löydät mahdollisuuksia kokeilla ja toteuttaa haaveita. Jos olet työelämässä tai eläkkeellä, 
niin VOIMALAsta löydät koulutuksia, kursseja sekä kansalaistoimintaa.  

VOIMALA tarjoaa nuorille vaihtoehtoisia polkuja löytää omat kiinnostuksensa kohteet 
sekä tukea ja ohjausta joko työllistämiseen tai opintojen aloittamiseen. VOIMALA toimii 
yhteistyössä Oulun kaupungin eri tahojen kanssa (työpajat, sosiaalinen toiminta), 
työvoimatoimiston, Ammatillisen koulutuksen sekä muiden asiantuntijatahojen kanssa. 
VOIMALA on paikka, josta löytyy ratkaisu syrjäytymisuhan tai muulla tavalla suuntaa 
hakevalle nuorelle. Ratkaisumallina voi olla esimerkiksi työpajatoiminta, työvalmennus, 
työvoimakoulutus, palkkatukityö, projektityö, ammattistarttipaja jne… Tavoitteena on 
tukea nuorta aikuistumisen tiellä, tarjoten erilaisia tukimuotoja, joilla tuetaan nuoren 
elämänhallinnan taitoja ja hyvää itsetuntoa. Nuorelle tarjotaan hänelle nimettyä 
”TUUTORIA” ja ryhmien vertaistukea. 
 

 
 
Siilorakennus

 

 uudistetaan yhteistyössä Kultturivoimalan kanssa moderniksi 
näyttelytilaksi, 3:S AALTO-keskukseksi, jossa hyödynnetään myös uusinta 3-D 
tekniikkaa. Yhteistyötä voidaan viritellä esimerkiksi Oulun yliopiston kanssa, jossa on 
parhaillaan menossa hankkeita 3-D tekniikan hyödyntämiseksi. Siilosta luodaan 
mielenkiintoinen matkailunähtävyys, jossa yhdistyvät korkeatasoinen teknologia sekä 
mielenkiintoinen kaupunkiympäristö ja rakennushistoriallisesti merkittävä kohde.  

Visio: Oulu 10:ssä myydään elektronisia älykortteja, jolla pääsee sisälle 3:S AALTO -
keskukseen. Asiakas astuu sisään ja hän näkee nuoren Alvar Aallon suunnittelemassa 
Toppilan tehdasaluetta… Vierailu jatkuu Alvar Aallon historiaa mukaillen, vierailla on 
mahdollista tutustua 3-D maailmassa Alvar Aallon henkilöön sekä hänen lukuisiin 
rakennuksiin ympäri maailmaa – aina Villa Maireasta Finlandia -taloon. 3:S AALTO -
keskuksesta luodaan merkittävä matkailunähtävyys, jossa kulttuuria olisi tarjolla hieman 
eri tavalla. Tilassa järjestään myös konsertteja, vaihtuvia näyttelyitä ym. toimintaa. 
Voisipa vierailla olla tulevaisuudessa mahdollisuus vierailla virtuaalisesti erilaisissa 
näyttelyissä ympäri maailmaa 3:S AALTO -keskuksesta käsin.   
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Siilo on kaupunkikuvallisesti merkittävä ja omalle alueelleen identiteettiä luova 
rakennus, joka oikein valaistuna toimii valotaideteoksena. Oulun kaupungin valaistuksen 
yleissuunnitelmassa 2010 Siilo on mainittu koko kaupungin mittakaavassa merkittäväksi 
valaistukselliseksi kohokohdaksi.  
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Eteläisen viherkaistan raideväylän valaiseminen kohde- ja pollarivalaisimin sekä maan 
tasassa olevin ledvalaisin -kaistoin luo ohjaavan valonauhan lisäksi turvallista 
liikkumisympäristöä. Kohdentavan valon käyttö estää häikäisyä ja valosaastetta ja tuo 
pimeän aikaan monotonisen yleisvalaistuksen sijaan ympäristöön vaihtelevuutta ja 
ilmeikkyyttä. 
 
Aukioiden yleisvalaistukseen käytetään 5 metrin korkuista epäsuoraa valaistusta, jonka 
sijoittelussa täytyy huomioida ylöspäin asuinhuoneistoihin heijastuva valo. 
Yksityiskohtia, esimerkiksi istuintasoja korostetaan erityisvalaisimin turvallisuuden, 
tunnelmallisuuden ja visuaalisen ilmeen parantamiseksi. Dixonin lasipintainen 
uudisrakennus ja kävelysilta ovat itsessään valaisevia elementtejä kaupunkikuvassa ja 
keventävät aukioiden tiheäksi rakennettua ympäristöä. 
 
Meri-Toppilan läpi länsi-itä -suunnassa kulkevan kevyenliikenteen ohjaukseen ja tilojen 
rajaukseen käytetään muotoaiheena alueen historiaa ja tehdasmiljöötä henkivää 
junaraidetta. Sufiittikadulta tuleva kevytliikenne ohjautuu Dixoninraitin alkupäästä 
alkavan junaraiteen johdattamana Mattaksenaukiolle, josta aaltomaljan muotoinen, 
mutkainen ja osittain maasta irtoava raideväylä opastaa kulkijan siilon ohi kohti 
Meritoppilan puistoa. Raiteiden 143 cm levyinen väylä toimii viherkaistana, istuintasona, 
tilan rajaajana tai kulun ohjaajana aina sen mukaan miten se aluekokonaisuuteen 
sijoittuu. Suorilla osuuksilla käytetään oikeaa raidekiskoa, mutkaisilla osuuksilla se on 
taivutettua kiskonlevyistä terästä, joka samalla suojaa rakenteita ja kestää esimerkiksi 
skeittailun ja talvikunnossapidon. 
 
Dixoninraitin viherkaistaan istutetaan matalaa pensasta ja maanpeittokasveja sekä 
pylväsmäisiä kapeita puita. Istutusalueet jakaantuvat kahteen raiteenkorkuiseen 
istutusaltaaseen, joiden molemmissa päissä on istuintaso. Runkona on maasta kohoava 
raide. Istuintasojen alustat valaistaan led-valaisimilla. 

 
Aukion keskelle sijoittuu ympäristöteos, `Pass´ joka symboloi uuteen siirtymistä ja 
läpikäymistä, selviytymistä ja onnistumista. Se rakentuu ylöskohoavasta raidekiskosta, 
väliin jäävästä tyhjästä tilasta, maanpinnalla teoksen läpi kulkevasta valokaistasta, corten 



 151 

-teräksestä leikatusta ihmisfiguurista, sekä köynnöskasveista. Ympäristöteos on 
läpikuljettava ja se valaistaan kohdevalaisimilla. Aukion keskiympyrä on nurmikkoa, 
jonka raiteet lävistävät. Köynnöskasvien istutuskaista sijoittuu ylöskohoavien raiteiden 
väliin. 
 
Dixonin aukion ympäristöteoksen läpi kulkeva valokaista jatkuu viereisen asuintalon 
seunustaa pitkin kohti pohjoisempaa Voimalan aukiota. Ledvalaistu käytävä toimii 
kapean kujan elävöittäjänä ja on yhdistävä elementti kahden keskeisen aukion välillä. 
Talvisin valaistulle alueelle tehdään jää- ja lumiveistoksia. Valoihin ohjelmoidaan eri 
efektejä esimerkiksi veden virtausta. Samaa valaistusta on käytetty myös istuintasojen 
alla. 
 
Mattaksen aukiolla Diksoninraitilta kaartuvat raiteet nousevat isoksi istuintasoksi, joka 
toimii myös pienenä esiintymistasona. Sen yhteyteen varataan riittävä sähköistys laitteita 
varten. Taso on puupintainen ja sen alustaa valaisee ledvalokaista, joka tuo aukiolle 
tunnelmaa ja yhdistää sen materiaalein muihin aukioihin. Raiteet rajaavat liikenneväylien 
kohdalla kiveyksen tasossa sekä osittain viherkaistana Mattaksen aukion viereisestä 
Lippulaiva-asuinkiinteistöstä sekä pysäköintialueesta. Aukion kattaminen voidaan 
tarvittaessa järjestää tilapäisesti purjekatoksella. 
 
 
 

 
 
 
Kulkuaukon jälkeen raiteet villiintyvät. Ne kohoavat irti maasta ja aaltoilevat kohti siiloa. 
Aaltoileva osuus on valettu betonista ja sen reunat on kantattu taivutetusta teräksestä, 
joka visuaalisen raide-efektin lisäksi suojaa betonirakenteen kulmia. Aaltoileva `Wave´ 
kestää pyöräilyn, skeittailun, mäenlaskun, mutta toimii myös tilanrajaajana ja 
veistoksellisena istuttavana elementtinä. Valaistuksella korostetaan sen muotoa ja 
irtiottoa maasta. 
 
Mikäli siilon tontille ei rakenneta lisärakennusta, joka erottaa asuinkorttelin julkisesta 
alueesta, se rajataan selkeästi ja tiiviisti kasvillisuudella. Tällöin siilon edustan raiteiden 
sisäkurvi on sopiva paikka skeittimontulle. 
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9.8 Rajakylän viheralueet  

Oulun seudun ammattikorkeakoulu luonnonvara-alan yksikkö maisemasuunnittelun ko 
 
Maisemasuunnitteluprojekti 2011  
Suunnittelutyöryhmä: Aili Jussila, Johanna Järvenpää, Nelli Nenonen, Kaisa Seppänen 
 
Suunnittelun kohteena ovat Oulun kaupungin Rajakylän asuinalueen viheralueet. Työ on 
tehty Oamk:n Vihreä lähiö -hankkeelle. Suunnittelukohteella on pyritty huomioimaan 
alueen sosiaaliset, kulttuuriset ja kaupunkikuvalliset näkökulmat. Työ on tehty neljän 
hengen ryhmätyönä. Vastuuopettajana on toiminut Pirjo Siipola ja harjoitustyötä on 
ohjannut Meeri Alatalo, osallistavaa suunnittelua on ohjannut Outi Virkkula.  

9.8.1 Rajakylä  

Rajakylän kaupunginosa sijaitsee n. 7 km:n Oulun kaupungin keskustasta pohjoiseen. 
Rajakylä edustaa 60–70 luvun metsälähiötä ja se on kaavoitettu ruutukaavaan. 
Rakennukset ovat rakennettu pääosin1970 luvulla. Rajakylän alueella on korkeita 
kerrostaloja, rivitaloalue ja suurehko omakotitaloalue.  Vuoden 2011 alussa Rajakylässä 
oli asukkaita 4273. Rajakylässä vuokra- ja omakotitaloasuminen on keskittynyt omiksi 
alueikseen. Suunnittelualueen läntistä puolta hallitsevat korkeat vuokrakerrostalot, kun 
taas omakoti- ja rivitaloasunnot ovat keskittyneet alueen itäiselle puolelle. Julkiset 
rakennukset ja palvelut ovat näiden kahden alueen välissä. Vuokratalovaltaisena lähiönä 
alueella on sosiaalisia ongelmia ja alueen yleinen imago on huono. 
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Palvelujen tarjonta Rajakylässä on hyvä. Liikekeskustassa on kauppoja, ravintoloita ja 
seurakunnan tilat. Ostoskeskuksen läheisyydessä sijaitsevat myös päiväkoti, ala- ja 
yläaste sekä lukio, nuorisotilat, terveysasema ja uusi kirjasto sekä vanhusten 
palveluasumisen yksikkö. Rajakylässä toimii Oulun kaupungin ensimmäinen v. 1996 
perustettu asukastupa. Joukkoliikenneyhteydet alueelle ovat hyvät.  

9.8.2 Suunnittelun tavoitteet ja inspiraation lähteet 

Suunnittelun lähtökohtana oli selvittää alueen viheralueiden kehittämistarpeet ja 
suunnitella alueen tulevaisuuden suuntaviivoja. Pääasiallisina tavoitteina oli puuttua 
alueen ongelmakohtiin ja puutteisiin, mutta samalla luoda alueelle omaleimaisuutta 
korostamalla sen vahvuuksia ja parantamalla alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 
Tavoitteena oli myös osoittaa keskeneräisille tai muuten epämääräisille alueille selvä 
käyttötarkoitus. 
 
 Etenkin alueen sisääntulo, ostoskeskuksen alue, ostoskeskuksen viereinen metsäalue ja 
Talvikkipuiston skeittialue nousivat tärkeimmiksi tarkempaa suunnittelua vaativiksi 
kohteiksi. Myös alueen reittien suunnittelu, metsäisten alueiden käsittely ja viheralueiden 
hoidon parannusehdotukset kuuluivat tavoitteisiin. Suunnittelussa on otettu myös 
huomioon asukkaiden omat mielipiteet ja näkemykset alueen nykytilanteesta ja 
kehittämistarpeista. 

9.8.3 Suunnittelualueen vahvuudet ja heikkoudet 

+ 70-luvun metsälähiö, paljon vanhaa komeaa puustoa  
+ vanha nostalginen henki 
+ hyvät palvelut 
+ hyvät joukkoliikenneyhteydet 
+ uusi leikki-/urheilualue 
+ kaunis luonnontilainen Kuivasojan varsi  
- vuokra-/omakotitaloasuminen keskitetty omiksi alueikseen 
- huono hoidon taso 
- osalla viheralueista ei selvää funktiota 
- reititys osaltaan toimimaton ja vaarallisia katuosuuksia 
- ostoskeskuksen yleisilme ankea 
- roskaisuus 
- paikoitellen huono valaistus 
- huonokuntoinen skeittialue 
- vähän istutuksia ja viihtyisiä oleskelualueita 
- keskeneräisiä alueita 
- mitäänsanomaton sisääntulo 
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Kuvio 58. Kuvia alueen julkisista tiloista 

 
 
Maisemakuvallisesti hallitsevia elementtejä Rajakylässä ovat näyttävät vanhat 
metsäalueet, suorat pitkät tielinjaukset, korkeat kerrostalot ja puukujanteet. 
Omakotitaloalueella on katumaisemaa hallitsevia pensasaitoja ja -aidanteita. 
Solmukohdiksi Rajakylässä muodostuvat sisääntulo ja Talvikkipuiston alue. 
Maisemahäiriötä ovat parkkialueiksi muodostuneet keskeneräiset alueet Tervakukkatien 
varressa ja terveyskeskuksen vieressä.  
 
Maisematilallisesti Rajakylä on metsäisiltä osiltaan suljettua aluetta. Rakennetut alueet 
ovat puoliavoimia ja avointa maisematilaa löytyy vain Talvikkipuiston alueelta. 
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Kuvio 59. Maisemakuva ja maisematila 

9.8.4 Metsäalueet 

Rajakylän viheralueista suurin osa on lähimetsää. Kuivasojan varsi on lähes 
luonnonmukaista virkistyskäyttöön osoitettua vanhaa metsää.  Suojametsää on teiden 
varsilla.  Metsien puusto on varttunutta hyväkuntoista koivu-, mänty-, kuusi- ja 
sekametsää.  
 
Hoito lähes kaikilla metsäisillä alueilla on ollut riittämätöntä ja metsät ovat reunoiltaan 
pensoittuneet, puusto on tiheää ja sulkeutunutta. Asukkaat ovat tuoneet metsiin 



 156 

puutarhajätettä, näin ne ovat rehevöityneet. Puutarhakarkulaisia ja ruderaattikasveja 
kasvaa metsissä runsaasti. Osa tonteista on levittäytynyt metsien puolelle.  
Pohjakasvuston kulutuksen perusteella lähimetsien käyttöaste on vähäistä. Puistometsien 
hoidon aikataulun mukaan alueen metsät hoidetaan 4 vuoden välein, seuraava hoito on 
2012–2013.  

9.8.4.1.  Roskaaminen  

Roskaaminen on suuri ongelma koko Rajakylän alueella. Roskia on paljon 
ostoskeskuksen läheisyydessä, mutta myös Kuivasojan kauniissa luonnonmaisemassa. 
Rikkinäisiä rakenteita on Talvikkipuiston betonikiveys ja Kuivasojan varressa olevat 
kuntoiluvälineet.  

9.8.5 Rakennetut viheralueet 

Rakennettuja A3 ja A2 hoitoluokan viheralueista suurin on Talvikkipuisto, lisäksi on 
pieniä puistoalueita ja liikenneviheralueita. Istutusalueita on vain Talvikkipuistossa ja 
ostoskeskuksen alueella.  
 
Katu- ja puistopuina on käytetty alueella luonnonvaraisena menestyviä metsäpuita. 
Puistopuusto on enimmäkseen hyväkuntoista samoin nurmikko. Hoidon taso on hyvin 
vaihtelevaa. Katupuut ovat osittain liian tiheässä ja huonokuntoisia, hoitotyöt ovat 
vaurioittaneet useiden puiden runkoja.  
 
Käyttöaste on suuri Talvikkipuiston ja ostoskeskuksen alueella, muiden alueiden käyttö 
on vähäistä. Maisemaniittyä on sisääntulon alueella ja pieni alue Talvikkitien ja 
Ailakkitien välissä.  
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Kuvio 60. Viheralueiden hoitoluokitus ja hoidon taso  
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9.8.6 Liikennejärjestelyt 

Suunnittelualueen liikennejärjestelyt ovat pääsääntöisesti hyvät. Ongelmakohtia esiintyy 
etenkin pitkillä suorilla pääteillä ja niiden risteyskohdissa, mm. Koiso- ja Ratamotien 
risteyksestä puuttuu suojatie, mikä tekee siitä vaarallisen kevyenliikenteenväylän 
käyttäjille. 
 
 

 

Kuvio 61. Koululle vievä Ruiskukkatie koetaan vaaralliseksi suuren liikennemäärän vuoksi.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 62. Kevyenliikenteenväylät ovat riittäviä. Metsäalueita halkovat useat perustamattomat polut.  
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Kuvio 63. Rajakylän liikenneverkko 

9.8.7 Osallistaminen 

Rajakylän asukkaita osallistettiin antamaan mielipiteitään viheralueiden nykytilasta 
tarrakartta -menetelmän avulla. Asukkailta kerättiin mielipiteitä kirjastossa, 
asukastuvalla, terveyskeskuksessa sekä peruskoulussa 4. ja 9. luokan oppilailta. 
Osallistettaville annettiin Rajakylän kartta, jossa viheralueet oli merkitty korostetusti. 
Karttaan tuli merkitä symbolitarroilla positiivisia ja negatiivisia tunteita herättäviä 



 160 

paikkoja. Osallisten toivottiin myös kirjoittavan selitteitä vastauksilleen. Vastauksia 
saatiin 78.  
 
Osallistamistulokset koottiin yhteen karttaan. Mainintojen jakaumasta nähdään, että 
selkeästi eniten palautetta keräsivät ostoskeskuksen ympäristö ja sen takana oleva metsä 
sekä Talvikkipuisto.  
 
Ostoskeskuksen alue sai pääosin negatiivisia kommentteja. Niissä mm. moitittiin ostarilla 
ja sen takaisessa ”röllimetsässä” majailevaa epämääräistä porukkaa, alkoholin käyttöä, 
roskaisuutta ja ankeutta. Skeittialue koettiin lasinsiruineen epäsiistiksi, pelottavaksi, 
huonokuntoiseksi ja huonosti valaistuksi. Vastauksissa moitittiin myös juomista ja 
tupakointia alueella. Toisaalta pidettiin hyvänä, että nuorisolle on mahdollisuus 
liikuntaan, mutta toivottiin parempia välineitä.  
 
Talvikkipuiston leikkialuetta pidettiin mukavana, viihtyisänä ja tarpeellisena. 
Leikkivälineet saivat paljon kehuja. Kuivasojan varsi sai pelkästään positiivista 
palautetta.  
 
Osallistettavien kommentteja: 

”Nuorille kunnon skeittipaikka ja kunnossapito” 
”Pelottava paikka lapsia ei uskalla päästää sinne” (ostoskeskus) 
”Toimii lähinnä juoppojen olohuoneena.” (röllimetsä)  
”Metsä on pelottava”  
”Kaupunki ei ole huolehtinut alueesta yleisesti. Viheralueet ovat olleet 
hoitamatta muut pahasti metsittyneet.”  
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9.8.8 Kehittämisideoita Rajakylään 

Suunnittelun kantavana ideana oli korostaa alueen metsälähiömäisyyttä ja 70-luvun 
henkeä. Idean mukaisesti metsälähiötä korostetaan säilyttämällä ja hoitamalla alueen 
metsäalueita sekä suunnittelemalla ostarin viereisestä metsäalueesta viihtyisä 
kokonaisuus oleskelualueineen ja seikkailuratoineen. Rajakylän alueen yhteisöllisyyttä 
on pyritty nostamaan kaupunkiviljelyllä ja yleisillä oleskelualueilla. 
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9.8.9 Ideasta käytäntöön 

70-luvun teema näkyy suunnitelmassa käytetyissä muodoissa ja väreissä, jotka toistuvat 
skeittialueen, ostarinalueen kuin sisääntulonkin suunnittelussa käytetyissä rakenteissa, 
materiaaleissa ja kasvillisuudessa. 
 
Omaleimainen sisääntulo taideteoksineen kertoo tulijalle heti paikan hengen. Teeman 
mukaiset värit: keltainen, oranssi, ruskea, vihreä ja sininen sekä muodot: ympyrä ja kaari 
ovat näin ollen suunnitelmassa tärkeässä osassa.  
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Suunnitelmassa seikkaileva naivistinen mutta sympaattinen pöllöhahmo edustaa omalta 
osaltaan tätä teemaa ja johdattaa kulkijaa rajakylän alueella kuljettaessa. 

9.8.9.1. Liikkuminen turvallisemmaksi  

Uusi tielinjaus tehtiin yksisuuntaiseksi, jolla pyrittiin rauhoittamaan liikennettä yleisten 
rakennusten julkisivujen puolelta. Samalla määriteltiin Pöllöpuiston (koulun vanhan 
kentän) jälkeinen tieosuus pihaliikenteelle tarkoitetuksi. Autotielinjauksen viereen 
sijoitettiin kevyenliikenteen väylä ja lisättiin tarvittaviin paikkoihin suojatiet. Rajakylän 
alueelle lisättiin myös polkuja, jotka näkyvät yleissuunnitelmassa. 

9.8.9.2. Koulun kenttä käyttöön  

Koulun vanha kenttä jätettiin uudessa suunnitelmassa edelleen erityisesti koulun 
käyttöön. Alueelle hahmoteltiin kaksi Pöllöareenaa, joita voidaan käyttää koululaisten 
ulko-opetustiloina, mutta myös alueen asukkaiden iloksi esimerkiksi teatteriesityksiin. 
Näiden läheisyyteen sijoitettiin rauhallinen oleskelualue istuimineen ja pöytineen. 
Areenoihin liitettiin esteetön reitti, jonka varrelle sijoitettiin erilaisia kohteita. Kolme eri 
värein esitettyä aluetta sisältävät useita erilaisia ”näyttelyjä”, esimerkiksi kivilajinäyttely. 
Näitä voi käyttää sekä opetus, että vapaa-aika käytössä. Lisäksi reitti toimii 
arboretumina. Pöllöpuistossa on myös lisäparkkialue. 
 

 

9.8.9.3. Puolen hehtaarin metsä 

Röllimetsäksi nimetty metsäalue liikekeskuksen takana toimii tällä hetkellä ei-toivottujen 
ryhmien olohuoneena. Alueella on kaunista vanhaa puustoa, mutta etenkin metsikön 
reuna-alueet ovat pajuttuneet. Metsikkö voidaan nähdä pelottavana ja pimeänä paikkana. 
Pelkästään sijaintinsakin vuoksi metsäalueella on paljon potentiaalia monenlaiselle 
hyötykäytölle. Metsäalueen suunnittelussa lähtökohtana pidettiin samaa 70-luvun teemaa 
kuin muilla alueilla. Alueen funktiota haettiin käyttäjien toiveista ja tarpeista, kuitenkin 
kunnioittaen mahdollisimman hyvin Rajakylän metsälähiötä.  
Alueen halki kulkee suunnitelmassa asfaltoitu pyörätie, joka on hyvin valaistu korkeilla 
valopylväillä. Pyörätien linja jatkuu luontevasti viherkäytävällä liikekeskuksen välikössä. 
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Metsän läpi ja sen sisällä risteää polkuja. Näiden polkujen valaistus on tehty 
pollarivalaisinten avulla. Mutkittelevan polun varrella sijaitsee useita ympäristöön hyvin 
mukautuvia leikkivälineitä ja lisäksi muutamia pöytä-tuoli yhdistelmiä roskiksineen. 
Saman kapean polun varrella on lisäksi muutamia "Opintie"- tauluja, joiden 
tarkoituksena on kuvata lapsille tutuimpien metsäkasviemme tuntomerkit, samalla kun 
kasvia voidaan tarkastella luonnollisessa kasvuympäristössään.  
 
Alueelta löytyy myös ympyrän muotoiset pyöräparkit. Vasemmanpuoleisen pyöräparkin 
vieressä sijaitsevan seurakunnan rakennuksen edusta on myös suunniteltu 
kutsuvammaksi pensasistutuksin ja kesäkukka-astioiden avulla. Koko alueella toistuvat 
samat värit ja materiaalit, kuin muuallakin suunnittelualueella. 
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9.8.9.4. Sisääntulo ja Pöllölaakso 

Rajakylän sisääntulo on huomaamaton. Haukiputaantien tiheä reunametsä ja 
keskeneräisen näköinen meluvalli tuovat alueelle myös hoitamattoman yleisilmeen.  
 
Tässä suunnitelmassa Haukiputaantien reunametsää on hoidettu ja risteysalueelta metsää 
on kokonaan poistettu. Tavoitteena on tuoda esille puuston sisällä olevaa kaunista 
kuusikkoa ja reunaman niittymäistä avointa tilaa. Haukiputaan tien varressa oleva pitkä 
meluaita on maalattu Rajakylän uusilla väreillä.  
 

 

9.8.9.5. Taideteos  

Katsetta risteyksessä on ohjattu meluvallin rinteeseen tulevaan valaistuun näyttävään 
taideteokseen. Taideteos voidaan toteuttaa kilpailutyönä. Kilpailuun ja teoksen valintaan 
voivat Rajakylän asukkaat osallistua. Sama taideteos toistuu pienemmässä mittakaavassa 
ostoskeskuksen risteyksen pienellä mäellä.  
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9.8.9.6. Meluvalli 

Meluvallin muotoa on pehmennetty näyttävillä pensas ja perenna istutuksilla. Meluvallin 
kauniita kuusia on tuotu esille muuta puustoa poistamalla.  

9.8.9.7. Pöllölaakso 

Meluvallin taakse on suunniteltu kosteikko, johon korttelin hulevedet voi 
pintavalutuksena kerätä. Kosteikko lisää myös alueen monimuotoisuutta. Kosteikon 
kaivumaat on koottu matalaksi kukkulaksi niityn laitaan, näin on muodostunut 
"Pöllölaakso" kahden kukkulan väliin. Niityn käyttömahdollisuutta on parannettu 
sijoittamalla sinne polku ja pieniä siltoja.  
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9.8.9.8. Ostoskeskuksen viherkäytävä 

Ostoskeskuksen viereinen kivetty aukio on tällä hetkellä läpikulkupaikka, jota pidetään 
kalseana ja epäviihtyisänä. Nykyiset istutusaltaat ovat eri mittakaavassa kuin koko iso 
aukio. Liikennejärjestelyt ovat epäselvät ja aiheuttavat vaaratilanteita, kun autoilla 
ajetaan leveän pysäköintialueen poikki ja seassa kulkee jalankulkijoita. 
 
Ostoskeskuksen aukiosta tehdään läpikulkupaikan sijaan alue, jossa kaikenikäiset voivat 
viihtyä ja oleskella. Aukiolle tehdään valetusta betonista istutusaltaita, joihin istutetaan 
pensaita, maanpeitekasveja ja perennoja. Istutusaltaiden reunoihin muotoillaan 
istuinsyvennyksiä. Valaistusta parannetaan pollarivalaisimin. 
 
Hoidon taso pidetään korkeana, tämä ehkäisee myös roskaamista. Aukion 
lännenpuoleiselle seinustalle tulee turvalaatoilla päällystetty leikkialue, jolle tulee 
kompakteja, kaupunki-ympäristöön sopivia leikkivälineitä. Näin vanhemmat voivat jättää 
lapsensa leikkimään esimerkiksi kauppaan mennessään. Kaupan länsiseinustalle 
yksitoikkoiselle tiiliseinälle tuodaan eloa köynnöksillä. Liikenneturvallisuutta 
parannetaan katkaisemalla poikittaissuuntainen autoliikenne pysäköintialueella 
jalankulkukaistalla, jota reunustaa toisella puolen valetussa betonialtaassa oleva 
istutusalue. Istutusalue jatkuu Koisotien jalkakäytävän viereen muodostaen pienen 
oleskelualueen. 
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9.8.9.9. Talvikkipuiston skeittialue 

Talvikkipuiston skeittialue on tällä hetkellä kaksiosainen asfaltoitu alue huonokuntoisine 
ramppeineen. Alue on myös huonosti valaistu, ankea ja se koetaan pelottavaksi paikaksi. 
Suunnittelun tavoitteena oli luoda lähialueen nuorille kestävä ja pitkäikäinen paikka, 
jossa voisi harrastaa ja viettää aikaa. Aluetta rajaavat erikorkuiset betoniset seinämät, 
joista keskimmäinen toimii kiipeilyseinänä ja muihin voi maalata graffiteja. Seinämät on 
myös osin valaistu ja niiden alla on turva-alusta. Muuten alue koostuu betonisista 
rakenteista, joissa voi skeitata, ajaa BMX- pyörillä tai harrastaa parkouria.  
 
Alueen rakenteissa toistuvat teeman mukaiset värit ja muodot. Valaistus on alueella 
tärkeässä osassa, jotta alue koetaan turvalliseksi ja muuhun Talvikkipuistoon liittyväksi. 
Pöllöhahmot esiintyvät myös skeittialueen rakenteissa maalauksina. 
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9.8.9.10. Kaupunkiviljelyä Rajakylään 

Kaupunkiviljelyalue on suunniteltu vähäisellä käytöllä olevaan Leskenlehti puistoon 
pientaloalueella. Puistossa olevaa puustoa on pyritty säästämään. Viljelyalueen käyttö on 
tarkoitettu vain Rajakylän asukkaille. Kaupunkiviljelyn mahdollisuus lisää alueen 
asukkaiden yhteisöllisyyttä tuomalla kerrostaloalueen asukkaita pientaloalueelle.  
Viljelyruutuja on suunniteltu tehtäväksi kysynnän mukaan ja niitä voi lisätä 
suunnitelmassa osoitetuille alueille.  
 
Viljelyruudut ovat 2 m * 5 m kokoisia korotettuja istutusaltaita. Ruudut ovat pieniä 
madaltamassa kynnystä viljelyn aloittamiseen. Ruutuja ei muokata koneellisesti, joten 
niihin voi istuttaa myös monivuotisia kasveja, kuten mansikoita, raparperiä ja vaikka 
perennoja. Ruutujen ympärille on suunniteltu matala aita estämään kulkua viljelyalueella. 
Aidan yli voi kuitenkin ihailla rajakyläläisten kauniita istutuksia. 
 
Alueelle on suunniteltu yhteinen oleskelualue ja varastovaja, jossa voi säilyttää yhteiseen 
käyttöön tarkoitettuja työkaluja ja koneita kuten esim. oksasilppuria. Kaikkiin 
ruutuviljelyalueisiin on suunniteltu kompostit puutarhajätteelle. Kompostoinnin voi 
toteuttaa myös siirtolavalla, jolloin jatkokäsittelyyn voi tehdä muualla. Kompostoinnin 
keskittäminen voisi vähentää metsiin vietävän puutarhajätteen määrää. 
 
Ruutuviljelyalueen rakentamisen hallinnoinnin ja kompostoinnin toteuttamiseksi voisi 
esimerkiksi Rajakylän asukasyhdistys hakea rahoitusta yleishyödyllisenä hankkeena. 
Myöhemmin aluetta voisi hoitaa oma puutarhayhdistys tai tukityöllistetty henkilö. 
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9.8.9.11. Bongaa Rajakylän pöllö 

Rajakylän 70 -luvun värein maalattu naivistinen pöllö seikkailee ympäri Rajakylää. Sen 
voi löytää suurena seinämaalauksena 8 kerroksisen lamellitalon seinästä tai pienenä 
puuveistoksena puun oksalta ”Puolenhehtaarinmetsästä”. 
 
Ideana on tehdä bongaa pöllö-reitti. Reittikartta voisi olla saatavilla esimerkiksi 
asukastuvalla, kaupoissa ja kirjastossa. Reittiä kulkemalla alueelle maalatut tai muuten 
tehdyt pöllöhahmot voi löytää. Samalla tutustuu Rajakylän omaleimaisiin kohteisiin 
kuten lamellitalot, lähimetsät, luonnontilainen kaunis Kuivaojan varsi, uusi skeittipaikka, 
Talvikkipuiston ”Yhteinen maapallomme” betonipallo, ruutuviljelyalue, ”Pöllöareena”, 
kirjasto, asukastupa, ostoskeskus, … 
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