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JOHDANTO 

Kaupungistuminen on ollut vilkasta viimeisien vuosikymmenten aikana. Tänä päivänä 

yli puolet (54 %) maailman väestöstä asuu kaupungeissa (UN 2014). Vaikka suomalai-

set kaupungit eivät ole miljoonakaupunkien suuruusluokkaa, keskittyy suomalaistenkin 

asuminen kaupunkeihin ja taajamiin (Tilastokeskus 2011). Mielenkiintoisiksi asuinym-

päristöiksi ovat jo nousseet ja ovat nousemassa kaupunkien läheiset maaseutualueet, 

jotka yhdistetään rauhallisiksi ja hyviksi elinympäristöiksi (esim. Utu 2014; Koskinen 

2014). Vuonna 2014 julkaistun Maaseutubarometrin mukaan suomalaisten henkiset 

juuret sijoittuvat edelleen maaseudulle. Myös käytännössä suomalaisista yli 40 prosen-

tilla lapsuuden ympäristöt löytyvät suurimmaksi osaksi haja-asutusalueilta. Mikäli näik-

si lapsuuden asuinympäristöksi lasketaan myös maaseudun taajamat, nousee vastaajien 

määrä lähemmäksi 60 prosenttia. Kaupunkiympäristö oli lapsuuden ympäristö vain seit-

semällä prosentilla vastaajista. Näin ollen maaseutu on monella tavalla suomalaisten 

mielissä, muistoissa, tavoissa ja ajatuksissa (Aho & Rahkonen 2014: 45). Lisäksi Suo-

mea voidaan kuvailla harvaan asuttuna ja maaseutuvaltaisena valtiona verrattuna 

useimpiin muihin länsimaisiin valtioihin. Suomalaiset ovat vastikään maalta kaupunkei-

hin muuttaneita, mikä osaltaan vahvistaa suhdettamme maaseutuun (Henttisen 2009: 

13).  

 Maaseudun ja kaupunkien välinen jännite, ja alueiden jatkuva dynamiikka on 

synnyttänyt keskustelua. Maaseudulla tai kaupungeissa asumisen paremmuudesta tai 

oikeutuksesta sekä muuttamisen syistä ja toiveista käydään vuoropuhelua mediassa aina 

aika ajoin (esim. Koskinen 2014; Suominen 2014; Vahvanen 2014; Vattulainen 2014). 

Samalla viitataan suomalaisten voimakkaaseen haluun ja toiveeseen asua omakotitalos-

sa rauhallisessa ympäristössä. Mieluisaksi asuinympäristöksi on hahmottunut maaseu-

tumainen pientalomiljöö (Strandell 2013). Samalla on kiinnitetty huomiota maalla asu-

misen ympäristöystävällisyyteen sekä peilattu maaseutuasumista globaaliin kestävään 

kehitykseen ja ilmaston muutokseen (esim. Sairisen & Monosen 2010; Siirilä ym. 

2013). Lisäksi viime vuosina ovat korostuneet kysymykset yhdyskuntarakenteen hajau-

tumisesta ja eheytymisestä sekä useat muut maaseudun rakentamiseen liittyvät teemat 

(esim. Sireni 2013; Mononen ym. 2013). 

 Suomalaisten mielipiteet maaseutua kohtaan voivat vaihdella kielteisestä myön-

teiseen välillä jopa satunnaisesti ja yllättäen. Useilla olisi halu muuttaa maaseudulle 
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pysyvästi, mutta käytännön realiteetit eivät anna periksi. Toiset taas eivät ole ikinä 

unelmoineet maaseutuympäristöstä, ja saattavat silti päätyä sinne yllättävien elämän 

tilanteiden kautta. Lisäksi lukuisat kesämökkeilijät näyttävät arvostuksensa maaseutua 

kohtaan viihtyessään mökeillään yhä pidempään. Yksilötasolla mielipiteen muodostu-

misessa ovat tärkeitä omat kokemukset ja henkilökohtaiset kohtaamiset maaseudun 

kanssa (Aho ja Ilola 2004: 20–22). 

 Maaseutu on tiiviisti liittyneenä kaupunkiin ja kaupungit maaseutuun ja mieliku-

via muodostetaan tämän dikotomian kautta (esim. Alasuutari 2011). Kaupungit eivät 

pysty tuottamaan kaikkia raaka-aineita, energiaa tai ruoka-aineita itsenäisesti, joten 

maaseutualueiden ja erämaiden resurssit sekä ekosysteemit ovat jatkuvasti linkittyneinä 

kaupunkiympäristöön (Granberg 2010). Maaseudun ja kaupungin välinen vuorovaikutus 

on muuttuvaa ja siksi maaseutututkimuksen kenttä on monipuolinen. Woodsin (2009) 

mukaan maaseutumaantieteen (rural geography) voi yksinkertaisesti määritellä tarkas-

televan maaseutualueilla olevia ihmisiä, paikkoja ja maisemia sekä näitä yhdistäviä so-

siaalisia ja taloudellisia prosesseja. Leinamon (2002: 18–19) mukaan Suomessa maa-

seudun pienalueet ja elämänmeno ovat olleet tutkimusteemoina yhteiskuntatieteissä, 

kulttuuritieteissä sekä maantieteessä, kansatieteessä, historiassa ja arkkitehtuurissa. 

 Suomalaisen yhteiskunnan ja aluerakenteen muutosta on tarkasteltu eri puolilta. 

Samalla kaupunkialueiden ja maaseutuympäristöjen historiasta kumpuava vuoropuhelu 

on synnyttänyt hedelmällisen toimintakentän, jossa eri tutkimusteemat ovat edustettui-

na. Perinteisien kylätutkimuksien kuten tutkimuksien pohjoiskarjalaisista kylistä Sivak-

kasta ja Rasimäki (esim. Knuuttila ym. 2008) sekä Pyhtäästä Kymenlaaksosta (esim. 

Helkama ym. 2009; Helkama & Olakivi 2012) rinnalle on maaseutututkimuksessa ja 

maaseudun kehittämisessä kiinnitetty huomiota lisäksi asukkaiden paikallisidentiteettiin 

(esim. Zimmerbauer 2008) ja lähidemokratian toteutumiseen (esim. Metsälä & Leinamo 

2013). 

 Kaupunki–maaseutu-dikotomian merkitys on tämän päivän yhteiskunnassa saanut 

uusia muotoja. Keskiöön on nousemassa kysymykset maaseutumaisuuden häviämisestä 

ja toisaalta sen korostamisesta sekä kaupunkimaisuuden laventumisesta ja tiivistymises-

tä. Lisäksi on ajankohtaista pohtia, hyödynnetäänkö maalaisidylliä uudella tavalla kau-

pungistuvassa ympäristössä. Yhteiskunnan aluerakenteellinen ja taloudellinen kehitys 
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on johtanut siihen, että kaupungin ja maaseudun määrittäminen on muuttunut yhä han-

kalammaksi. Samalla maaseutu on saanut uusia muotoja ja reunaehtoja osakseen. 

 Tässä tutkimuksessa viimeisen sadan vuoden aikana Suomessa tapahtunut maa-

seudun muutos antaa taustaa tämän päivän maaseutukuvien pohdintaan. Maaseudun 

muutos on nähtävissä muun muassa elinkeino- ja yhteiskuntarakenteessa ja se on vai-

kuttanut ihmisten arkipäivään ja sosiaaliseen asemaan. Samalla maaseutu on saanut uu-

sia määritelmiä. Herääkin kysymys, miten kuvailla 2010-luvun maaseutua suhteessa 

kaupunkiin, kun vaivihkaa kumpikin ääripää lainaa parhaita puolia toisiltaan. Ihmisten 

mieltymys elää maaseutumaisilla pientaloalueilla ei kuitenkaan näytä heikkenevän. 

Näin maaseutumaisuus on edelleen läsnä arjessa. Kaupunkien vaikutuspiirissä olevat 

pientaloalueet ovat synnyttäneet uudenlaista maaseutumaisuutta sekä mahdollisesti mo-

nipaikkaisuutta ja kaksoisidentiteettejä. Maaseutu–kaupunki-vuorovaikutus onkin kes-

keinen teema tarkasteltaessa maaseudun ja kaupungin rinnakkaiseloa.  

Tutkimuksen tavoitteet ja teoreettinen viitekehys 

Tämä on tutkimus maaseutumielikuvista, ja niiden arvoluonteesta ja maaseutumieliku-

vien heijastumisesta ja näkymisestä kaupungin läheisellä maaseudulla asuvien elämän-

tavassa. Vaikka maaseutu on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana, vaikuttavat 

perinteisestä ydinmaaseudusta syntyneet idylliset mielikuvat tämän päivän maaseutuku-

vaamme. Useasti nämä mielikuvat ovat taustalla ja vaikuttavat muuttopäätökseen, kun 

pohditaan muuttamista maaseutumaiselle asuinalueelle. Tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää, millä tavalla toistettu mielikuvat maaseudusta näyttäytyvät kaupungin lähei-

sellä maaseudulla asuvan elämäntavassa ja, mitä arvoja näihin mielikuviin liittyy. Maa-

seutuun yhdistetyt tekijät on koottu eri tutkimuksista, barometreistä ja raporteista. Sa-

mojen toistettujen mielikuvien on ajateltu olevan myös maaseudun kilpailukykytekijöi-

tä.   

 Tutkimuskohteena on kaupungin läheinen maaseutu, ja empiirinen aineisto on 

kerätty Limingan Tupoksesta. Kaupungin läheiselle maaseudulle on rakentunut kaupun-

kialueesta irrallaan olevia pientalovaltaisia asuinalueita. Näillä asuinalueilla ihmisten 

elämä on useasti yhteydessä lähikaupunkiin esimerkiksi työssäkäynnin, palveluiden ja 

harrastamisen kautta. Tutkimusaiheeseen liittyen herää kysymys, mieltävätkö asukkaat 

näitä kaupunkikeskustojen ja maaseutukuntien välivyöhykkeellä sijaitsevia asuinalueita 

maaseuduksi. Tutkimuskohteen rajauksesta johtuen tutkimuksessa ei tarkastella erä-
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maaksi tai harvaan asutuksi luokiteltuja maaseutualueita eikä ydinmaaseudun maanvil-

jelyvaltaisia ympäristöjä. Tutkimustavoitteiden selvittämiseksi on asetettu yksi tutki-

muskysymys: 

Millä tavalla maaseutuun liitetyt arvot ja mielikuvat näkyvät kaupungin lähei-

sellä maaseudulla asujan elämäntavassa? 

Tässä tutkimuksessa maaseudun muutoksen ja yhteiskunnan kehityksen tarkastelussa 

yhtenä näkökulmana pidetään modernisaatioteoriaa. Modernisaatioteoria ja maaseudun 

muutos toimivat tutkimuksen viitekehyksinä. Näin asukkaiden elämäntapaa ja arvoja 

pohditaan peilaten niitä myös yhteiskunnan kehitykseen ja modernisaatioon. Moderni-

saatioteoria antaa mielenkiintoisen pohjan kaupunki–maaseutu-jaon tulkintaan. 

 Tämän tutkimuksen pääasiallisena aineistona on yksitoista asukashaastattelua. 

Haastattelujen lisäksi asukkaiden näkökulmia asuinalueestaan selvitetään asukaskyselyn 

avulla. Haastattelujen avulla on tarkoituksena päästä kyselytutkimuksen vastauksien 

”taakse” ja saada asukkaiden vastauksista selville syvempiä merkityksiä. Näin aineiston 

monipuolisuus antaa mahdollisuuden tulosten laajemmalle tulkinnalle. Asukaskysely on 

toteutettu kesällä 2013, ja se on osa laajempaa Balance -tutkimushanketta. Hankkeessa 

on tarkoituksena selvittää paikallispolitiikan, asumispreferenssien ja kestävyyden tasa-

painottamista maaseutu–kaupunki-välivyöhykkeillä olevissa uusissa asuinalueissa toisin 

sanoen ”uusissa kylissä”. Tutkimushanke on Suomen akatemian rahoittama yhteishanke 

Oulun yliopiston maantieteen laitoksen, Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tut-

kimus- ja koulutusryhmän YTK ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT 

kesken. Asukashaastattelut on puolestaan tehty tämän tutkimuksen puitteissa kesällä 

2014. 

Modernisaatioteoria  

Alasuutarin (2007: 206–207, 209) mukaan modernisaatioteorian valossa yhteiskunnan 

kehittymistä esimerkiksi traditionaalisesta moderniin tai modernista postmoderniin kat-

sotaan liiaksi siirtymisenä kahden erillisen yhteiskunnan välillä. Kehitystä pitäisi ajatel-

la enemmin jatkumona kahden ääripään välillä kuin jyrkkänä siirtymisenä. Modernisaa-

tioteorian valossa ajatellaan, että tietyt yhteiskunnan osat näyttäytyvät väistyvinä ja hä-

viävinä samalla kuin toiset esitetään nousevina ja yleistyvinä. Ilmiselvää on, että siirty-

minen ja kehitys tapahtuvat limittäisinä ja jatkuvina. 
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Modernisaatioteorian mukaan kehitys traditionaalisesta moderniin ja jälkimoderniin 

näyttäytyy oikeanlaisena ja tavoiteltavana suuntana. Samalla perinteiseen ja traditionaa-

liseen jäämistä pidetään vanhanaikaisena ja taantumuksellisena sekä jäykkänä elämän-

tapana. Näin ollen traditionaalisesta moderniin siirtyminen koetaan myönteisenä muu-

toksena. Modernia leimaa refleksiivisyys, dynaamisuus ja eräänlainen tuoreus. Moder-

nilla myös on tapana pyrkiä tukahduttamaan perinteet (Silvasti 2002: 57; ks. myös Ala-

puro 2000). Tarkastellessa kaupunki–maaseutu-jakoa modernisoitumisen näkökulmasta 

esiintyvät kaupunki ja maaseutu kehityksen ääripäinä. Silvastin (2001: 54, 57) mukaan 

talonpoikaisen elämäntavan sijoittaminen traditionaaliseen vaatii vertailukohdaksi nä-

kökulman, joka on yhdistetty johonkin moderniin tai jälkimoderniin. Tällainen vertailu-

kohde löytyy urbaanista elämäntavasta, joka näyttäytyy kaupunkimaisessa ympäristös-

sä. 

 Kaupunkimaiset ja urbaanit elämäntavat mielletään tavoiteltavina normeina. Sa-

malla maalla asuvia tai työskenteleviä kannustetaan saavuttamaan näitä kaupunkimaisia 

piirteitä (Tovey 1998: 34). Maaseudun ja kaupungin rinnakkaista kehittymistä voi myös 

tarkastella länsimaalaisuuden käsitteen kautta. Hall (1999: 79–80) näkee länsimaisuu-

den laajana re-presentaationa, joka muodostuu puhutusta ja visuaalisesta kielestä. Näin 

länsimaalaisuus on osa järjestelmää, missä läntinen viittaa urbaaniin ja kehittyneisyy-

teen. Tässä representaatiojärjestelmässä ei-länsimaalaiseen liitetään ei-teollinen yhteis-

kunta, maanviljely ja alikehitys. Länsi lisäksi tarjoaa arviointiperusteita, joiden avulla 

alueita pystytään arvottamaan. Näin länsi edustaa hyvää ja kehittynyttä ja ei-länsi alike-

hittynyttä ja ei-toivottua. Tässä ajatusjärjestelmässä maaseutu liitetään kuvauksiin ali-

kehityksestä ja ei-toivottavasta. 

 Jakoa maaseudun ja kaupungin välillä ei pidä tehdä edellisen kaltaisen jyrkästi. 

Alasuutarin (2007: 207) mukaan yhteiskunnassa esiintyy piirteitä samanaikaisesti 

kummastakin ääripäästä. Eskola (1965: 170–172) on sodan jälkeisessä Suomessa miet-

tinyt, että maaseudun uudistumisen yhtenä esteenä saattaa olla saavutusmotivaation 

puuttuminen. Saavutusmotivaatiolla tarkoitetaan uudistumishalukkuuden ja epävarmuu-

den sietämisen vähäisyyttä. Eskola onkin pohtinut, että vähään tyytymisen arvo ei vält-

tämättä kannusta uusiin päämääriin tähtäämiseen ja uudistuksiin hakeutumiseen. 

 Yhteiskunnan muutos ja modernisoituminen esiintyvät usealla eri tavalla. Hoikka-

lan ja Roosin (2000: 26) mukaan epävarmuuden, liikkuvuuden ja eräänlaisen irrallisuu-
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den korostuminen on hajoittanut sosiaalisten suhteiden rakennelmia. Samalla jokaisen 

elämäntavat voidaan kyseenalaistaa eivätkä ihmisten elämäntarinat kulje samoja polkuja 

pitkin kuin sukupolvilla aikaisemmin. Epävarmuuden sietämisen lisääntyminen on tullut 

normaalimmaksi osaksi yhteiskuntaa. Alapuro (2000: 106–108) lisää, kuinka ihmisten 

väliset suhteet ja sosiaalinen vuorovaikutus ovat rakentuneet uudestaan jälkimodernilla 

ajalla. Lisäksi identiteetin muodostuminen näyttäytyy erilaiselta. Sosiaalisten suhteiden 

ja vuorovaikutuksen luonne koetaan olevan kevyempää ja tilapäisempää. Samalla yhtei-

söllisyys nähdään ennemmin symbolisena ja kevyesti sitoutuneena. Alapuro myös huo-

mauttaa, etteivät nämä muuttuneet linjat välttämättä näy empiirisessä tutkimuksessa tai 

kovinkaan konkreettisesti ihmisten elämässä. 

Elämäntapa ja arvot 

Asukkaiden elämäntapa ja niihin liittyvät arvot on yksi tämän tutkimuksen keskeisim-

mistä elementeistä. Mielikuvat maaseudusta ja kaupungista muokkaavat ajatusta maa-

seutumaisuudesta ja maaseutumaisesta elämäntavasta. Roos (1987: 45–46) on määritel-

lyt elämäntavan koostuvan viidestä eri ulottuvuudesta: 
1)

elämänvaiheet, 
2)

elinolosuhteet, 

3)
elämäntoiminta, 

4)
interaktio ja 

5)
arkielämä. Nämä ulottuvuudet järjestyvät jokaisen 

subjektiviteetin kautta. Subjektiviteetti sisältää ihmisen arvomaailman ja hänen tapansa 

painottaa elämän eri osa-alueita. Lisäksi keskeiset elämänkokemukset sekä arvio omasta 

elämästä ja tapa suhtautua siihen ovat subjektiviteetin perusulottuvuuksia. Alapuro 

(2000: 102) tulkitsee Roosin elämäntavan määritelmää siten, että elämäntavassa tärke-

äksi korostuu eri elämänalueilla tapahtuva vuorovaikutus sekä tätä yhdistävä subjektivi-

teetti. Elämäntapa on punainen lanka, joka näkyy subjektin elämän eri alueilla. 

 Kortteinen (1982: 278) näkee Roosin määritelmän elämäntavasta olevan holisti-

nen. Elämäntapa sisältää arkielämän päivärytmin ja rutiineja, työntekoa ja ammatinhan-

kintaa, perhesuhteita ja asumisolosuhteista sekä erilaisia elämään vaikuttaneita muutok-

sia. Lisäksi arkielämä muotoutuu elämäntavaksi juuri subjektiviteetin kautta. Näin sub-

jektiviteetti ratkaisee yhden elämäntapanäkökulmaan liittyvän teoreettisen pyrkimyksen. 

Sen kautta arkielämä saadaan jäsentymään sosiaaliseksi rakennekokonaisuudeksi. Sub-

jektiviteetti antaa merkityksiä ja jäsentää oman arkielämän elämäntavan sisällöksi. Li-

säksi Kortteinen (1982: 292–293) määrittelee elämäntavan rajapinnaksi, jossa kulttuuri-

set arvo- ja merkitysjärjestelmät sekä taloudelliset muotomääreet ovat vuorovaikutuk-

sessa keskenään. Samalla elämäntapa voidaan tulkita olevan empiirinen käsite, jossa 
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arkielämän toistuvat toiminnot ovat jokseenkin vakiintuneita. Kulttuuriset arvo- ja mer-

kitysjärjestelmät ovat kollektiivisia yli sukupolvien vaikuttavia elementtejä. Puolestaan 

taloudellisilla muotomääreillä viitataan arkea muokkaaviin taloudellisiin suhteisiin ku-

ten palkkaan ja työhön. 

 Ihmisten elämäntapa saa useita ulottuvuuksia. Keskeisenä toimijana on aina yksilö 

eli subjektiviteetti. Yksilöön vaikuttavat lukuisat yhteiskunnassa valloillaan olevat ar-

vot. Näin arvot määrittelevät osaltaan ihmisten elämäntapaan. Pirtttilä-Backmanin ym. 

(2005: 7) mukaan arvoja voi pitää ihmisten toiminnan yleisinä päämäärinä. Arvojen 

perusteella ihmiset arvioivat toimintaansa ja yhteiskuntaa. Yhteiskunnassa arvot ilmai-

sevat, mikä on hyvää ja tavoiteltavaa. Samalla hyvinä ja huonoina pidetyt asiat järjesty-

vät yhteiskunnassa. Arvoajatteluun liittyy vahvasti myös moraali, sillä moraalin kautta 

määritellään, mikä on oikein. Arvojen ja moraalin käsittäminen nousee tärkeäksi, kun 

pyritään ymmärtämään ihmissuhteiden luonnetta ja yhteiskunnan rakentumisen tapoja.  

 Arvojen ja moraalin rinnalla asenne vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja on osa 

elämäntapaa. Vesala ja Rantanen (2007: 11) määrittävät, että asenteiden kautta ihminen 

tulkitsee ja arvottaa toimintojaan. Thomasin ja Znanieckin (1918: 23) mukaan asenne 

on aina perustavasti kohdistettu jotakin kohtaan. Thomasin Znanieckin teoriaa Vesala ja 

Rantanen (2007: 23, 26) tulkitsevat siten, että ihminen toimii aina kontekstissa sosiaali-

sen maailman kanssa. Näin ihmisten jakama maailma heijastuu yksilöön. Lisäksi asen-

teet elävät ja vaikuttavat sosiaalisen todellisuuden ja vuorovaikutuksen ehdoilla, ja niillä 

on aina esittäjä ja kohde. 

 Elämäntavan kautta arkielämä muodostuu yhdeksi kokonaisuudeksi, joka sosiaali-

sesti rakentuneiden arvojen, moraalin ja asenteiden kautta muodostuu yksilölle oman-

laisekseen (Kortteinen 1982: 278). Yhdistämällä mielikuvat elämäntavasta ja kaupunki–

maaseutu-välivyöhyke onnistutaan tarkastelemaan kaupunkimaista ja maaseutumaista 

elämätapaa mahdollisesti uudessa valossa. Tästä näkökulmasta katsottuna herää kysy-

mys, toistuvatko maaseudun perinteiset arvot ja elämäntyyli vai ovatko ne saaneet osak-

seen muutoksia yhteiskunnan muuttumisen myötä. 
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MAASEUDUN MONIMUOTOISTUMINEN 

Tässä luvussa perehdytään maaseudun kehittymiseen. Maaseutu on saanut useanlaisia 

määritelmiä ja rooleja eri vuosikymmenten aikana. Tällä hetkellä maaseudun ja kau-

pungin lähentyminen on nousemassa keskeiseksi teemaksi. Samalla, kun Suomessa 

muun muassa maatilojen määrä vähenee ja tilakoko suurenee (esim. Lindqvist 2014), 

muuttuu maaseutumiljöö. 2000-luvun maaseutu on muuttunut monimuotoisemmaksi. 

Tässä luvussa on tarkoituksena selvittää maaseudun kehittymistä ilmiönä, ja peilata 

maaseudun muutosta yhteiskunnan kehityksen kanssa. Lisäksi kiinnitetään tarkemmin 

huomiota suomalaisen maaseudun muutokseen. 

 Puhuttaessa maaseutumaisuudesta tai kaupunkimaisuudesta sekä näiden eroista ja 

samankaltaisuuksista on hyvä ymmärtää jaon alkuperä. 1880-luvulla ilmestynyt saksa-

laisen Ferdinand Tönniesin klassikkoteos Gemainschaft und Gesellschaft sisältää aiheen 

keskeisimmät väittämät (esim. Tönnies 2001). Teos on ollut ensimmäisten joukossa 

määrittelemässä maaseudun ja kaupungin eroja teollistuvan yhteiskunnan kynnyksellä. 

Tönniesin lähtökohdat on hyvä tuntea tarkastellessa maaseutu–kaupunki-jakoa tai la-

veammin ajateltua kaupunki–maaseutu-jatkumoa (Halfacree 2009a: 119). 

 Aitkinen (2009: 222) mukaan Gemeinschaft käsite kuvaa esimoderneja yhteisöjä. 

Näissä ihmisten väliset suhteet ovat syviä ja lähinnä sukulaisuuteen ja perhesiteisiin 

perustuvia. Suhdeverkko liitetään johonkin paikkaan ja samalla tärkeäksi muodostuu 

ihmisten välinen suora toiminta. Gesellschaft nähdään modernin ajan yhteisönä, jossa 

sosiaaliset suhteet perustuvat tehokkuuteen ja kapitalistiseen toimintaan. Ihmiset eivät 

ole niin kiinnittyneitä johonkin paikkaan. Vaikka ihmiset saattavat elää spatiaalisesti 

lähekkäin, heidän suhde toisiin on kovin erilainen verrattuna Gemeinschaft -tyyppisiin 

suhteisiin. Lähinnä Gesellschaft kuvaa ihmisten elämistä erikseen ja yksilöllisesti. 

 Tähän määritelmään Eskola (1965: 14) lisää, että Tönniesin käsitepariin on usein 

viitattu puhuttaessa kaupungin ja maaseudun välisistä eroista. Gemeinschaf kuvaa orga-

nisaatiota, jossa jäsenten välinen yhteenkuuluvuudentunne, tunneperäisyys, kokonais-

valtaisuus ja perinteisyys ovat korostuneet. Eskola nimittää tätä näkökulmaa yhdessä-

olo-organisaatioksi. Erotuksena on asiaorganisaatio, joka liitetään Gesellschaft -

tyyppisiin suhteisiin. Näille organisaatioille on tyypillistä järkiperäisyys, erikoistunei-

suus ja sopimusten suuri merkitys. Asiaorganisaatiot perustuvat lähinnä jäsenten yhtei-

siin päämääriin ja etuihin. Halfacree (2009a: 119) mukaan Gemeinschaft ja Gesellschaft 
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dualismi saatiin sijoitettua kartalle kaupunki–maaseutu-dikotomian kautta. Samalla il-

meni tarve määritellä urbaaneja ja maaseutumaisia ympäristöjä. 

 Ihmisten väliset suhteet nousevat merkittäväksi kaupunki–maaseutu-jaossa tai -

jatkumossa. On ajateltu, että ihmisten elämäntyylit ovat enemmänkin liittyneinä sosiaa-

lisiin rakenteisiin kuin maantieteellisiin alueisiin. Kritiikin kohteena on ollut sosiaalis-

ten suhteiden kiinnittäminen ympäristöön. On mahdotonta sanoa, että tietyntyyppistä 

yhteisöllisyyttä löytyisi vain yhdestä ympäristöstä. Esimerkiksi yhteisöllisyyden tai vie-

raantumisen tunnetta ei voi yhdistää vain tiettyyn paikkaan kaupunki–maaseutu-

jatkumolla. Lisäksi globaalit tavaroiden ja ihmisten verkostot ovat hajottaneet tätä sta-

biilia asetelmaa. Kaupunki–maaseutu-jatkumo on muodostunut liian muuttumattomaksi 

yhteiskunnan muuttuessa erilaisten dynaamisten liikkeiden johdosta. Tällä tavalla jat-

kumolle jäädytetty paikka alkaa herkästi määrittää itseään liian sisäsyntyisesti (Halfac-

ree 2009a: 120–122). 

 Toisaalta maaseutumaisuuden ja paikkojen yhteys on mennyt paljon pidemmälle. 

Tilojen ja ympäristöjen muuttuvuus, joustavuus sekä liikkuvuus ovat synnyttäneet maa-

seutumaisuutta, jonka voidaan ajatella menneen maaseudun taakse (rurality beyond the 

rural) muokkaamalla maaseudun representaatiota. Erilaiset, esimerkiksi kaupallisiin tai 

matkailun tarpeisiin, luodut talonpoikaistyyliset kylät ovat osa maaseudun kuvauksia. 

Näissä kuvauksissa yhdistyvät totutut maaseutumaiset piirteet. Lisäksi tarkoituksella 

suunnitelluissa maalaisympäristöissä pyritään toteuttamaan maalaismaisia arvoja, vaik-

ka itse paikka sijoittuisi kaupunkiympäristöön. Tämän tyyppiset luodut uudet maaseu-

tupaikat kertovat maaseudun tarkastelun edenneen perinteisen maaseudun jälkeiselle 

ajalle (Halfacree 2009b: 452–453). 

Maaseudun kehittyminen perinteisestä moderniin ja postmoderniin  

Kaupunki–maaseutu-jatkumon käsite on vielä vahvasti käytössä, vaikka tiukka dualismi 

maaseudun ja kaupungin väliltä on häviämässä. Maaseutu on myös saanut uusia muoto-

ja osakseen. Alasuutarin (2011: 26) mukaan jatkumon ääripäiden käyttö näkyy erityises-

ti puhuttaessa maaseutumaisista tai kaupunkimaisista alueista tai maisemista. Maaseu-

tualueita on tyypitelty tämän vastakohtaisen jaottelun lisäksi erilaisien kategorioiden 

avulla. Näissä maaseutu nähdään usein joko maa- ja metsätalousalueena, asuinympäris-

tönä tai luonnonmukaisena maaseutumaana (Allaire ym. 2003: 10; Alasuutari 2011: 26). 
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Allaire ym. (2003: 10) mukaan alueellinen tai historiallinen maaseudun kategorisoitu-

minen saa vaikutteita kunkin alueen taloudellisten ja sosiaalisten organisaatioiden histo-

riallisesta muodostumisesta. Näin ollen maaseudun monimuotoisuutta ei pidä käsittää 

yksinkertaisesti suoraan kehityksen tuloksena vaan sosiaalisten ja taloudellisten muu-

toksien tuotteina. Maaseudun uudelleen rakentumista on tapahtunut niin kansallisesti 

kuin globaalisti. Maaseutu ei ole käsitteenä irrallinen vaan se on samalla liittyneenä 

osaksi urbaania. Kahila (2013: 49–50) jatkaa, ettei maaseutua pidä tarkastella pelkäs-

tään passiivisena ulkopuolisten vaikutteiden vastaanottajana. Maaseutualueiden erilai-

suus niin Suomessa kuin Euroopassa vaikuttaa alueiden kykyyn reagoida ympärillä ta-

pahtuviin muutoksiin. Eri maaseutualueet reagoivat eri tavoilla kehitykseen ja uudistu-

miseen. Kahila myös toteaa, että maaseutualueiden kehitysdynamiikkaan vaikuttavat 

useat tekijät. Van der Ploeg ym. (2000: 391) kiteyttävätkin, että maaseudun kehittymi-

nen on ollut prosessi, johon ovat vaikuttaneet erilaiset tekijät, tasot ja näkökulmat.  

 Maaseudun ja kaupungin muutosta täytyy siis tarkastella aluekohtaisesti niin kuin 

Kahila (2013) toteaa. Kuitenkin länsimaissa on tunnistettavissa toisen maailmasodan 

jälkeen räjähdysmäisesti kiihtyneen teollistumisen ja kaupungistumisen vaikutukset niin 

maaseudulla kuin kaupunkialueilla. Erityisesti maatalouden siirtyminen tai siirtymä 

produktionistisestä post-produktionistiseen (p/pp transition tai PPT) on muokannut 

maataloutta ja maaseudun maisemia (mm. Woods 2005: 54; Wilson 2009: 379). Maa-

seudun siirtymällä viitataan lähinnä tuotantomaaseudusta siirtymistä kohti kulutus- ja 

asumismaaseutua. 

 Woods (2005: 42–43, 47–48; 2011: 69–74) määrittelee maatalouden tehostumisen 

alkaneen 1940-luvulta ja kestäneen aina 1980-luvun lopulle asti. Maanviljelyn produk-

tionismillä tarkoitetaan tuottavuuden tehostamista. Maatalouden koneellistuminen ja 

tuotannon erikoistuminen mahdollistivat viljelyn tehostamisen ja keskittämisen. Tuotan-

tomaaseudun tarkoituksena oli lisätä kasvatettujen tuotteiden määrää. Maatalouden 

muutokseen vaikuttivat useat yhteiskunnan sosiaaliset ja taloudelliset tekijät sekä poliit-

tiset päätökset. Lisäksi teknologinen kehitys ja viljelykasvien ominaisuuksien muok-

kaaminen olivat edesauttamassa maatalouden muutosta. Maatalouden teollistuminen vei 

maanviljelyä kohti kysynnän ja tarjonnan ideologiaa sekä mainonnan ja tuotteistamisen 

maailmaa. Maatalouden teollistumisesta puhutaan myös vihreänä vallankumouksena. 

Vihreä vallankumous tarkoittaa aikakautta 1960–70-luvuilla, jolloin maailman ruoka-
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turvaa ja satojen kestävyyttä onnistuttiin parantamaan maanviljelyn teollistumisen myö-

tä. Samalla kehittyivät maanviljelijöiden sosiaaliset olosuhteet. Erityisesti kehitysmaissa 

vihreä vallankumous on turvannut väestönkasvua ja tehostanut ruokaturvaa. Toisaalta 

tuotannon tehostamisen nurjana puolena pidetään muun muassa ruuan ylituotantoa, vil-

jelymaan köyhtymistä ja eroosiota sekä muita laajoja ympäristöongelmia (ks. myös Je-

witt & Baker 2007: 78–81).  

 Wilsonin (2009: 379–381) mukaan post-produktionismia ajatellaan yksinkertai-

sesti produktionismin peilikuvaksi tai produktionismin jälkeiseksi ajaksi. Lisäksi post-

produktionismi mielletään herkästi negatiivisena asiana, vaikkei se sitä suoranaisesti 

ole. Post-produktionismi ei ole syrjäyttänyt maataloudesn produktionismistä näkökul-

maa. Maatalouden prosessit näkyvät maanviljelyssä moniulotteisina ja rinnakkaisina. 

Kehitysprosessit tapahtuvat yhtä aikaisesti niin ajallisesti, alueellisesti kuin rakenteelli-

sesti.  

 Maaseudun muutos, agraarisesta yhteiskunnasta sekä maanviljely- ja metsätalous-

ympäristöstä teollistumisen kautta jälkiteolliseksi, voidaan tarkastella rinnakkain yh-

teiskunnan kehittymisen kanssa (taulukko 1). Taulukossa 1 kuvataan maaseudun muut-

tumista lähinnä yhteenvetomaisesti ja reilusti yksinkertaistetusti edellä olevaan teoriaan 

viitaten. Taulukon sisältö on liitetty maaseudun kontekstiin ja ajateltu maaseudun kehit-

tymisen kautta. Käsitteet ja aikakaudet ovat todellisuudessa limittäisiä ja samaan aikaan 

tapahtuvia, joten taulukkomainen muoto ei kerro koko totuutta ilmiön mahdollisesta 

ajallisesta etenemisestä (ks. myös Katajamäki 1988). Esimerkiksi taulukossa on ajateltu, 

että Suomea on voitu kutsua teolliseksi yhteiskunnaksi vasta 1960–1970-lukujen muu-

toksien jälkeen (Kortteinen 1982: 11). 

Taulukko 1. Maaseudun ja yhteiskunnan muutos. 

Agraariyhteiskunta Teollinen yhteiskunta Jälkiteollinen  

yhteiskunta 

Talonpoikaisyhteiskunta Moderni yhteiskunta Postmoderni  

yhteiskunta 

Perinteinen maaseutu Produktionistinen 

maaseutu 

Post-produktionistinen maa-

seutu 

Maalaisidylli Tuotantomaaseutu  Kulutusmaaseutu 

”Uusi maaseutu” 
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Rannikko (2008: 51) tiivistää maaseudun muutoksen siten, että työnteko on koros-

tuneesti läsnä produktionistisellä maaseudulla. Tällöin maaseudun tehtävä on ollut tuot-

taa mahdollisimman paljon ruokaa, puuta ja muita hyödykkeitä. Samalla maa- ja metsä-

talouselinkeinot ovat olleet tärkeitä maaseudun voimavaroja. Post-produktionistinen 

maaseutu on puolestaan muuttunut moneksi. Alkutuotannon tärkeys on väistymässä tai 

väistynyt ja maaseutu koetaan enemmänkin elämysten lähteenä ja yksilöllisen kulutuk-

sen kohteena. Van der Ploeg ym. (2000: 392–393) puhuvatkin eräänlaisesta yhteisvai-

kutuksesta tai synergiasta, joka on syntynyt maaseudun kehittymisen mukana. Synergi-

aa ilmenee ja muodostuu, kun eri toimijat, viljelijät ja alueen aktiivit työskentelevät 

keskenään monimuotoiseksi muuttuneella maaseudulla. Tämä synnyttää uudenlaisia 

tuotannon ja kulutuksen muotoja. 

 Rakenteelliset muutokset ovat vaikuttaneet huomattavasti tapaamme hahmottaa 

maaseutuympäristöä. Maaseudun asujista yhä vähäisempi määrä saa elantonsa maa- tai 

metsätaloudesta. Näin ollen maaseudun määrittely pelkästään taloudellisen tuotannon 

kautta ei ole järkevää. Näin merkitykselliseksi ovat nousemassa uudet maaseudun ta-

loudelliset ja elinkeinorakenteelliset tekijät (Oksa & Rannikko 1996: 5). Woodsin 

(2011: 78–81) mukaan perinteisten maaseutuelinkeinojen väistyminen ja taloudellisten 

rakenteiden hajoaminen ovat muuttaneet maaseudun rakenteita multifunktionaalisiksi. 

Maaseutualueet ovat saaneet monipuolisempia käyttötarkoituksia muun muassa kulu-

tuksen ja maaseudun virkistyskäytön lisääntyessä. Maaseudulle on syntynyt uudenlaisia 

arvoja ja mahdollisuuksia sekä toiminta- ja elinkeinomuotoja. Samalla tämä monialais-

tuminen on heijastunut niin viljelijöiden (esim. Silvasti 2010) kuin muiden maaseu-

tuyrittäjien arkeen (esim. Vesala & Niska 2013). 

 Hedbergin ja doCarmon (2012) mukaan tämän päivän maaseutukylä ei ole vain 

maatalousmaisemaa, metsää ja harvaa asutusta. Maaseutu on muutakin kuin vain yksit-

täisiä taloja ja syrjäisiä alueita, joiden ongelmaksi on jäänyt poismuutto, ikääntyminen 

ja vähenevä väestö. Muuttoliike niin maaseudulta kaupunkiin kuin maaseudun sisällä on 

tehnyt maaseutualueista dynaamisia ja joustavia. Samalla muuttoliike on muokannut 

pysähtynyttä ja homogeenista mielikuvaa maaseudusta. Maassamuuton lisäksi myös 

maahanmuutto on monipuolistanut maaseudun maisemaa. Hedberg ja Haandrikman 

(2014: 130, 137) toteavatkin kuinka maahanmuuton globaali liikkuvuus luo maaseudun 

etnistä diversiteettiä. Kansainvälinen liikkuvuus ja maahanmuutto ovat rikkomassa 
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maaseutukuvaa, missä maaseutu koetaan samankaltaisten valkoisten asukkaiden idylli-

nä. Samalla kansainväliset muuttajat tulevat uudelleen asuttamaan ja uudelleen tuotta-

maan maaseutualueita. 

Suomalaisen maaseudun kehittyminen 

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana. Muutos on ta-

pahtunut pois maa- ja metsäteollisuuden hallitsemasta valtiosta kohti hyvinvointivaltiota 

ja jälkiteollista kilpailukyky-yhteiskuntaa. Erilaiset yhteiskunnalliset kaudet on mahdol-

lista tunnistaa periodeiksi. Periodi muokkaa yhteiskunnallisen muutoksen käsitteellisesti 

näkyväksi ja ajallisesti järjestykseen laitettavaksi. Periodit ovat dynaamisia ja niiden 

luonne on samalla jatkuvaa ja epäjatkuvaa. Yhteiskunnallisten muutoksien rinnalla ih-

misten arvot, normit ja tavat ovat saaneet uusia painotuksia ja sisältöjä. Lisäksi valtion 

tapa käsittää aluettaan ja tilallisuutta on vaihtunut periodien muuttuessa (Moisio 2012: 

21–25). Moisio ja Vasanen (2008) ovat nimenneet Suomen valtion muutoksen periodit: 

areaaliseksi valtioksi, hajautetuksi hyvinvointivaltioksi, hajautetuksi kilpailuvaltioksi ja 

metropolivaltioksi. Alueideologiat eli poliittiset yksimieliset ajatuskulut ovat olleet val-

tiomuutoksen taustalla ja luoneet jokaiselle valtiokuvalle omanlaisiaan reunaehtoja ja 

sisältöjä.  

 Jokainen periodi on vaikuttanut maaseudun muutoskehitykseen, vaikka ne eivät 

maaseutukontekstissa aivan samalla tavalla ilmene. Maaseutunäkökulmasta Katajamäki 

(1988: 127–129) on puolestaan erotellut alueellisen työnjaon eräänlaisiin pitkiin aaltoi-

hin, jotka ovat kerrostuneita ja päällekkäisiä. Nämä aikakaudet eli pitkät aallot kuten 

maatalouden länsi-itä eriytyminen, metsätalous ja vuoden 1945 jälkeiset muutokset ovat 

vaikuttaneet samalla laajasti aluekehitykseen. 

 Muutoskehitysprosessien rinnakkaisuus ja niiden seurauksien monitahoisuus on 

ilmeistä. Suomalaisen valtiomuutoksen taustalla olleet alueideologiat ovat samalla hei-

jastuneet maaseutuun ja aluerakenteelliseen kehitykseen. Katajamäen (2002: 12–16) 

mukaan 1800-lukua voidaan kuvailla suomalaisen maaseudun kultaiseksi vuosisadaksi. 

Tällöin tuotanto maa- ja metsätaloudessa voimistui, ja vienti ulkomaille kehittyi. Suo-

men maaseudun voimavarana pidettiin työvoiman suurta määrää. Samalla yhteistyö, 

osuustoiminta ja kylien yhteisöllisyys saivat uusia muotoja sekä maaseutu organisoitui 

poliittisesti. Vasta toinen maailmansota antoi alkusysäyksen maaseudun uudelleen ra-

kentumiselle. Erityisesti 1950-luvulle asti maaseudun agraariunelma pysyi ennallaan 
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lähinnä rintamamiesten asutustoiminnan ja suurien ikäluokkien syntymisen seuraukse-

na. Maaseudulla elettiin rikasta ja itseriittoista elämää. 1960-luvulle mentäessä maaseu-

tu alkoi auttamattomasti kärsiä liikaväestöstä, kun maa- ja metsätaloustyöt alkoivat ko-

neellistua. Liikaväestön seurauksen ihmiset hakeutuivat kasvaviin kaupunkeihin uusien 

palvelu- ja teollisuusaloilta löytyneiden työmahdollisuuksien perässä. Myös suomalais-

ten siirtolaisuus Ruotsiin voimistui huomattavasti. Samaan aikaan maatalouden uudis-

tuminen ilmeni Suomessakin erikoistumisena. Erikoistuminen tehosti maatalouden tuo-

tantoa, ja maaseudulla raaka-aineiden puhdas viljely muuttui keskittyneemmäksi. Sa-

malla tilan ulkopuolinen työssäkäynti alkoi yleistyä (ks. myös Granberg 1989). Kataja-

mäki (2002) arvioikin, että maanviljelyn tehostumisen seurauksena maanviljelijän tuot-

tajaidentiteetti vahvistui heikentäen viljelijän yrittäjäidentiteettiä. 

 Kortelaisen (2013: 128) mukaan suomalaisen maaseudun ja kaupungin kehittymi-

sessä juuri elämäntapa erottuu mielenkiintoisena lähtökohtana. 1900-luvun alussa teol-

listuminen oli yksi ensimmäisistä sekoittunutta elämäntapaa synnyttäneistä tekijöistä. 

Teollistuminen vaikutti niin maaseudun kuin kaupunkien elämänrytmiin ja ihmisten 

tapoihin. Teollistumisen jälkeen 1960-luvulla alkanut suuri muutto sekä 1970-luvulla 

hyvinvointivaltion rakentuminen ovat muuttaneet sekä maaseutu- että kaupunkiasumista 

ja ihmisten elämänrytmiä. 1970-luvulla alkanut seutuistuminen on puolestaan synnyttä-

nyt kehityksen, jossa kaupunkilaiset ovat muuttaneet kaupunkia ympäröiviin maaseutu-

kuntiin. Seutuistuminen on lisännyt kaupungissa päivittäin työssäkäyvien määrää. Vii-

meistään seutuistuminen on väistämättä johtanut tilanteeseen, missä perinteinen maa-

seutuväestö ja kaupunkilaiset ovat kohdanneet. Näin maaseudun ja kaupungin sekoittu-

minen on vaikuttanut ympäristöön ja ihmisten arkielämään. 

 Suomalaisen agraariyhteiskunnan hajoaminen ja suuri muutto ovat synnyttäneet 

uudenlaisia alue- ja elinkeinorakenteita. Agraariyhteiskunnan hajoaminen on vaikutta-

nut maaseudun ymmärtämisen kentän sekoittumiseen ja maaseudun luonteen laajentu-

miseen. Nykyään maaseutu nähdään maatalousmaaseudun lisäksi kulutusmaaseutuna 

(Kahila 2013: 52–56) ja puhutaan niin pistäytymis- kuin virkistysmaaseudusta (esim. 

Rannikko 2008: 50) sekä mosaiikkimaaseudusta (Katajamäki & Kaikkonen 1992). Sa-

malla tätä muuttunutta, uudelleen rakentunutta ja monimuotoista maaseutua on alettu 

kutsua ”uutena maaseutuna” (Katajamäki & Kaikkonen 1992: 54, 57) (taulukko 2).  
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Taulukko 2. ”Uuden maaseudun” määritelmiä. 

Uusi maaseutu: 

virkistysmaaseutu (asumis)maaseutu mosaiikkimaisuus 

pistäytymismaaseutu kulutusmaaseutu multifunktionaalisuus 

 

Granbergin (2010: 53) mukaan uudella maaseudulla viitataan juuri maatalousmaaseu-

dun väistymiseen ja maatalouden merkityksen heikentymiseen. Samalla paikallisyhtei-

söjen roolit ovat muuttuneet ja maaseutualueet ovat erilaistuneet. Maatalouden merki-

tyksen heikkeneminen on myös vaikuttanut sekä ihmisten ja luonnon että ihmisten ja 

eläinten väliseen suhteeseen. 

 Malmstenin (2004: 17) mukaan konsensus maaseudun moninaisuudesta on hyvin 

vahvasti läsnä ja laajasti ymmärretty. Moninaisessa maaseudussa yhdistyvät uusi ja 

vanha, synkkyys ja iloisuus sekä nostalgia ja romantiikka. Näin maaseutu koetaan niin 

fyysisenä kuin psyykkisenä ympäristönä tai maisemana. 

 Granberg (2010: 50, 53; ks. myös Jokinen 2013: 24) hahmottaa, kuinka kulttuuri-

nen käänne 1990-luvulla muutti myös maaseudun tarkastelu- ja tutkimustapoja. Tätä 

ennen, toisen maailmansodan jälkeen, muun muassa modernisoituva maaseutu ja maata-

lous olivat olleet tutkimuksen kohteina. Kulttuurisen käänteen kautta tutkimus suuntau-

tui ”uuden maaseudun” ymmärtämiseen. Morris ja Evans (2004: 97–99) ovatkin pohti-

neet, kuinka kulttuurinen käänne liittyy maataloustutkimukseen. Heidän mukaansa kult-

tuurisen käänteen leviämistä maaseutututkimukseen vauhditti maaseudun muuttuminen 

tuotantomaaseudusta kulutusmaaseuduksi. Tarkastellessa kulutusmaaseutua keskiöön 

nousivat muut kuin maanviljelijät tai maatalous. 

Maaseudun ja kaupungin lähentyminen 

Maaseudun monipuolistumisen myötä on lähennytty tilannetta, missä maaseudun tarkka 

määrittely on hankaloitunut ja saanut uusia tulkintoja. Mormont (1990) onkin ehdotta-

nut kysymyksen, kuka on maalainen (tai kaupunkilainen) vaihtamista kysymykseen, 

kuinka olla maalaismainen. Tätä ajatusta Tovey (1997: 40) tarkentaa. Yhteiskunnassa, 

missä kaikki ovat itse asiassa urbaaneja, maalaisena oleminen pitää sisällään käytäntöjä, 

jotka liittyvät jollakin tavalla maaseutumaiseen tilaan. Maaseutumaisia tiloja ovat esi-

merkiksi mökin tai kakkosasunnon omistaminen, luonnonpuistoissa retkeily ja jopa 

luonnonsuojelu.  
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Rannikko (2008: 25) pitääkin esimerkkinä myöhäisteollisesta metsien hyödyntämisestä 

juuri luonnonsuojelua ja monimuotoisuuden säilyttämistä. Metsät ovat muodostuneet 

ihmisille virkistäytymisen ja matkailua paikoiksi sekä elämysten lähteiksi. Metsän uudet 

käyttömuodot eivät tule syrjäyttämään perinteistä metsäteollisuutta. Tätä kautta metsistä 

saatu toimeentulo tulee useammilla tavoilla kuin vain puuraaka-aineen muodossa. 

Granberg (2010: 54) hahmottaa maaseudun rooliksi juuri luonnon ekosysteemien ylläpi-

tämisen. Näin maaseutu on tila, joka tuottaa ihmiskunnalle välttämättömiä ekosysteeme-

jä. Pelkästään ruoan tuottaminen ei riitä tänä päivänä, vaikka elollisen luonnon kasvu-

paikkana maaseutu on erityisasemassa verrattuna kaupunkeihin. Granberg pohtii, että 

ilmastonmuutoksen aikakaudella sekä ekosysteemipalvelujen että ruoantuotannon yllä-

pitäminen nousevat keskeisiksi maaseutuun liittyviksi teemoiksi. 

 Kaupungin ja maaseudun uudelleen rakentuminen on johtanut siihen, että maaseu-

tu on väestöltään ja merkityksiltään hyvin erilainen kuin ennen. Voikin ajatella, että 

maaseudun kehittäminen tapahtuu yhä vahvasti sen mukaan, kuinka hyvin maaseutualu-

eet ovat integroituneet tai jääneet integroitumatta urbaaniin ympäristöön (Saartenoja 

2005: 55–56). Tämän jaon moninaisuuteen vaikuttaa lisäksi se, että ihmiset samaistuvat 

voimakkaasti sekä maaseutuun että kaupunkiin. Näin jaon ääripäät tuntuvat henkilökoh-

taisilta yhä suuremmalle osalle suomalaisista (esim. Aho & Rahkonen 2014: 33). 

 Vartiaisen (2006: 94–97) mukaan 1970-luvulla alkanut seutuistuminen on 

edesauttanut maaseutukuntien kehittymistä. Tällöin Suomessa vietiin hyvinvointivaltion 

ja julkisen sektorin palveluita systemaattisesti suurten kaupunkikeskustojen ulkopuolel-

le maaseutukuntien kuntakeskuksiin. Samalla kaupunkien työssäkäyntialueet laajenivat, 

kun ihmiset muuttivat maaseutumaisille alueille asumaan. Näin kaupungin ja maaseu-

dun erottaminen toisistaan hankaloitui. Lisäksi elinkeinot tai asumismuodot eivät enää 

toimineet erottavina tekijöinä. 

 Muun muassa seutuistumisen seurauksena suomalainen yhdyskuntajärjestelmä on 

muuttunut merkittävästi. Samalla aluerakenne on saanut omaleimaisen muodon yhtäai-

kaisesta yhdyskuntarakenteen hajautumisesta ja toivotusta eheytymisestä. Erityisesti 

seututasolla yli kuntarajojen levittäytyneet asuin- ja työpaikka-alueet, liikenneverkot 

sekä kunnallistekniikka ovat asettaneet haasteita hajautuneen yhdyskuntarakenteen eh-

käisemiseen (Ruokolainen & Kolehmainen 2010: 18–19). Jauhiainen (2005: 52) toteaa-

kin, että Suomessa pientalorakentaminen yli kuntarajojen on ollut viime vuosina poik-
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keuksellisen vilkasta. Samalla viisaan kasvun ja uuden urbanismin kysymykset ovat 

jääneet vähemmälle pohdinnalle. 

 Hynynen (2007: 68) kuvaa, kuinka kaupunki ja maaseutu ovat verkostoituneen 

yhdyskuntarakenteen osia. Alueelliset ja erilaiset tavaroiden, ihmisten ja informaation 

virrat sekoittavat elämäntapoja ja maisemaelementtejä. Erilaisten virtojen seurauksena 

urbaanit ja ruraalit paikat kytkeytyvät yhteen ja lainaavat toisiltaan. Paikkojen hahmot-

tuminen tarkentuu juuri elämäntapojen ja maisemaelementtien erilaisten alueellisten 

painotuksien kautta. 

 Maaseudun määrittämisen haasteellisuus on laventanut suomalaisen kaupunkira-

kenteen käsitettä. Saartenojan (2005: 56) mukaan ollaan tilanteessa, missä rajat maa-

seudun ja kaupungin välillä ovat hälventyneet ja alueiden välinen vuorovaikutus on li-

sääntynyt. Tähän ovat vaikuttaneet autoistumisen lisäksi asumisen ja työpaikan välisen 

siteen löystyminen. Samalla kaupungin palveluiden saavutettavuus on maaseudulla hel-

pottunut. Kaupunkimaisia piirteitä on levinnyt maaseudulle eikä ihminen tarvitse niin-

kään valita kaupungin tai maaseudun väliltä. Saartenoja (2005: 56) jatkaa, että ihmisten 

elämässä kaupunki ja maaseutu ovat sekoittuneet. Uudenlainen sekoittuneisuus on luon-

teeltaan sellaista, mitä ei osattu hahmottaa vuoskymmeniä sitten. Esimerkiksi mahdolli-

suus etätyöhön on yksi uudenlaista sekoittuneisuutta edesauttava tekijä. 

 Maaseudun kylien muuttuneet roolit ovat heijastuneet kyläyhteisöjen toimintaan, 

aktiivisuuteen ja merkityksiin. Kyläyhteisöissä on viime vuosikymmenten aikana alka-

nut ilmetä merkkejä sosiaalisten roolien muuttumisesta kaupunkimaisemmiksi. Asuk-

kaiden kokemat kylän ulkopuoliset suhteet ovat muuttuneet yhä merkityksellisemmiksi. 

Luonnollinen asukasmäärien väheneminen kylissä ja hyvät kulkuyhteydet ovat vaikut-

taneet kehitykseen. Lisäksi puhelimet, televisio ja internet ovat tänä päivänä yhdistäneet 

kaupunki- ja maaseutuympäristöjä toisiinsa. Samalla maaseudulle tyypilliset kompleksi-

set ja päällekkäiset sosiaaliset roolit ihmisten välillä ovat muutoksessa. Muutoksen kaut-

ta maaseudun sosiaaliset roolit ovat saaneet merkkejä kaupunkiympäristössä tyypillises-

ti näyttäytyvistä ohuista ja eriytyneistä rooleista (Holmila 2001: 146). 

 Woodsin (2005: 30–31) mukaan vääristyneesti ajatellaan maaseudun muutoksen 

olevan jakautunut menneeseen ja nykyhetkeen. Dikotomialla mennyttä maaseutua pide-

tään romanttisena ja pysyvänä, kun taas nykyisyys tunnistetaan dynaamisena ja uhkaa-

vana. Maaseudulla käynnissä oleva muutos vaikuttaa monitahoisesti taloudellisiin ja 
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sosiaalisiin rakenteisiin. Autojen lisääntyminen on muuttanut maaseudulla olleita käy-

täntöjä sekä tuotannossa että kulutuksessa. Lisäksi tänä päivänä maaseudulla asujat pys-

tyvät hyödyntämään yhtälailla internetin kulutusmahdollisuuksia kuin kaupunkialueilla 

elävät. Holmila vielä (2001: 145–146) lisää, että useampien mielestä maaseudun mo-

dernisoituminen on tervetullutta kehitystä. Kylissä sosiaalisen kontrollin heikkeneminen 

antaa yksilöllä enemmän vapautta ja valinnanvaraa. Ympäristö, missä kaikki tuntevat 

toisensa ja kylän sisäinen valvontaverkosto on tiivis, tuottaa sekä myönteisiä että kiel-

teisiä tilanteita.  

 Kaupungin ja maaseudun eräänlainen henkinen lähentyminen on osaltaan vaikut-

tanut selvien jakolinjojen hälventymiseen. Asumistoiveiden (Strandell 2011) täyttämi-

sen innoittamana suomalaiset ovat suuntautuneet kasvaville pientalovaltaisille asuinalu-

eille (esim. Jauhiainen 2005). Kortelainen (2013: 123–127) näkee tämän kehityksen 

johtavan hybridi-yhteiskuntiin, joissa maalaisuus ja kaupunkilaisuus kohtaavat. Samalla 

maalainen ja kaupunkilainen elämäntapa ja kulttuuri sekoittuvat. Perinteisesti on ajatel-

tu, että yksi selkeä kaupunkia ja maaseutua erottava tekijä olisi juuri elämäntapa ja ar-

vot. 

 Maalaismaisuuden ja kaupunkimaisuuden sekoittumisessa yhtenä näkökulmana 

on alettu pitää monipaikkaisuuden ilmiötä. Haukkalan (2011: 8, 11) mukaan monipaik-

kaisuudella tarkoitetaan elinympäristön laajentumista alueellisesti liikkumisen myötä. 

Elinympäristöstä erottuu monia merkitäviä paikkoja, kun esimerkiksi työpaikka, koti, 

vapaa-ajan mökki ja harrastuspaikat sekä sosiaaliset suhteet sijoittuvat eri puolille. Mo-

nipaikkaisuus ja liike näiden paikkojen välillä synnyttävät uudenlaista paikkaidentiteet-

tiä ja yhteisöllisiä rooleja. Monipaikkaisuus voi liittyä asumiseen, vapaa-aikaan tai sosi-

aalisiin suhteisiin. Monipaikkaisuus voi olla vapaaehtoista tai pakotettua. 

 Monipaikkaisuuden ja kaupungin ja maaseudun lähentymisen on ajateltu luovan 

identiteetin laventumista kaksoisidentiteetiksi. Hallin (1999: 22–23) mukaan aikaisem-

min koettiin identiteetin olevan yhtenäinen ja vakaa, mutta sosiaalisten maailmojen liik-

keen myötä identiteettikin on pirstoutunut ja monipuolistunut. Hall tarkentaa, että juuri 

postmodernin ajan subjekti korostaa eri identiteettejä eri aikoina. Identiteetit voivat olla 

päällekkäisiä ja jopa ristiriidassa keskenään. Eheitä minäkuvia ei enää välttämättä syn-

ny. Kulttuuristen representaatioiden ja erilaisten merkitysjärjestelmien lisääntyminen on 

muuttanut identiteetit vaihtuviksi. Näin identifioituminen vähintään tilapäiväisesti eri 
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identiteetteihin on tullut mahdolliseksi. Tämän seurauksena täysin yhtenäinen, varma ja 

kohdusta hautaan jatkuva identiteetti on fantasiaa. 

 Maaseutu–kaupunki-jatkumon näkökulmasta kaksoisidentiteetillä tarkoitetaan 

itsensä identifioimista sekä kaupunkilaiseksi että maalaiseksi. Viimeisien kymmenien 

vuosien aikana suomalaisista pelkästään maalaiseksi itsensä mieltävien joukko on vä-

hentynyt. Samalla kaupunkilaisidentiteettit ja kaksoisidentiteettit näyttäisivät yleisty-

neen. Pelkästään asuinpaikka ei määrittele suoraan identiteettiä. Yleistä onkin, että kau-

pungeissa asuvat tuntevat itsensä sekä kaupunkilaisiksi että maalaisiksi. Kuitenkin kau-

pungin läheisellä maaseudulla asuvista vain 42 prosenttia kokee itsensä maalaiseksi 

(Vesala ym. 2012). 

Maaseudun erilaiset määritelmät 

Maaseudun ja kaupungin eroja on pyritty selvittämään eri näkökulmista, ja määritelmiä 

on laadittu useanlaisia. Määritelmät ovat muuttuneet ja saaneet uusia linjauksia aina 

paikasta ja ajankohdasta riippuen. Lähestymistapoina ovat olleet muun muassa maaseu-

tututkimuksen ja -politiikan näkökulmat sekä ihmisten kokemat arvot ja tuntemukset eli 

niin sanotut maallikkodiskurssit. Maaseutua on tarkasteltu mielikuvien sekä maisemien 

ja kulttuurin että elinkeinonäkökulman ja työnteon kautta. Maaseutuun kohdistuu useita 

intressejä ja toiveita. Näihin kaikkiin liittyy useanlaisia diskursseja ja sosiaalisia rep-

resentaatioita. Määritelmät on luotu ja rakennettu sosiaalisesti peilaten niitä samalla 

yhteiskunnan muihin rakenteisiin ja valtaverkostoihin (esim. Halfacree 1995; Oksa & 

Rannikko 1996;Pratt 1996; Little 1999; Rosenqvist 2004; Stenbacka 2011).  

 Rosenqvist (2004: 39) on jakanut tarkastelutavat kahteen eri näkökulmaan, ja poh-

tii maaseutua yhtäältä alueena ja toisaalta puhuttuna. Kummatkin nakökulmat pohjautu-

vat silti rakenteellisten kokonaisuuksien paljastamiseen. Lähtökohdat löytyvät struktura-

lismista ja konstruktionismista. Rosenqvistin mukaan empiiris-rationaalisessa alueelli-

sessa tulkinnassa maaseutua kuvaillaan mitattuna laadullisten tekijöiden tai sosiaalisten 

ja taloudellisten käytäntöjen kautta. Kun maaseutua tarkastellaan diskurssina tai puhut-

tuna, lähtökohtana on kulttuurinen ja jälkistrukturalistinen näkökulma (ks. myös Pratt 

1996: 70). 

 Tarkasteltaessa maaseutua kulttuurisen näkökulman avulla keskiössä on materia-

lististen ja ideologisten käytäntöjen monimuotoisuus. Tällöin maaseutu koetaan sosiaa-

listen ja taloudellisten käytäntöjen sekä maiseman ”luonnollisuuden” mittarina (Rosen-
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qvist 2004: 39; ks. myös Pratt 1996: 70). Jälkistrukturalistinen maaseudun tarkastelu 

keskittyy erityisesti diskursseihin eli teksteihin ja puheen tasoon. Rosenqvistin mukaan, 

määriteltäessä maaseutua jonkin aineellisen ja henkisen tulkinnan sekä sisällön kautta, 

on tiedostettava kielen ja diskurssin tasolla käytävä ideologinen ristiriita. Näin määritte-

lyissä piilee aina taustalla erilaisten tulkintojen väliset kamppailut hegemoniasta (Ro-

senqvist 2004: 39). Malmsten (2004: 6) tulkitsee maaseudun määrittelyjen saavuttaneen 

eräänlaisen päätöspisteen. Konkreettisten määrittelyjen ehtojen sijaan nykyään luokitte-

lun kohteena ovat jo itse määritelmät. Näin ollen maaseutumääritelmiä on itsessään alet-

tu luokittelemaan erilaisiin kategorioihin.  

 Henttinen (2009: 13) on selvittänyt, että 2000-luvun vaihteen maaseutupolitiikas-

sa monimuotoisuutta on alettu korostaa. Maaseutu nähtiin omana maailmanaan, joka on 

täynnä lukuisia eri maailmoja. Samalla maaseutualueet liitetään kiinteäksi osaksi muuta 

yhteiskuntaa. Maaseudun monimuotoisuuden kautta alettiin ymmärtää, että maaseutu on 

erilaista eri puolilla Suomea eikä maaseutua kannata katsoa vain yhdellä tavalla.  

 Rosenqvistin (2000: 17–18) mukaan maaseudun lukuisat määritelmät eivät ole 

pelkästään akateemisia pohdintoja. On muistettava, että eri määritelmiä käytetään erilai-

sissa kehittämisohjelmissa ja -projekteissa. Ohjelmien avulla suunnataan resursseja 

aluekehityshankkeisiin. Näin maaseudun kuvitteellisilla ja näkyvillä rajoilla voi olla 

pitkälle yltäviä vaikutuksia. Tässä tutkimuksessa erilaisien tuotettujen diskurssien tai 

representaatioiden tarkastelu ei nouse keskeiseksi. Kuitenkin mielikuvista esiin nostetut 

arvot, tavat ja normit ovat tarkastelun kohteina. Tutkimuksessa ei kuitenkaan lähdetä 

selvittämään, kuka maaseutumielikuvia ja arvoja on luonut tai mistä ne ovat peräisin. 

Tutkimuksessa tärkeäksi teemaksi kuitenkin nousee puhuttu ja mielikuvien maaseutu 

sekä arkipäivän ja todellisuuden taso (ks. Rosenqvist 2004: 39). 

 Maaseudun määrittelyn hankaluutta ja monitahoisuutta lisää vielä käytettyjen luo-

kittelujen eri lähtökohdat ja useat käyttötarkoitukset. Maaseutua voi pyrkiä määrittele-

mään objektiivisesti tai tarkastella maaseutukäsityksiä tutkijoiden laatimina kehikkoina 

todellisuudesta. Juuri maaseutupolitiikan ja alueellisen kehittämisen työkaluksi on laa-

dittu erilaisia maaseututyypittelyjä (Alasuutari 2011: 20). Maaseututyypittelyistä jo 

vanhaksi jäänyt neljäjakoinen kuntajakoihin perustuva määrittely luokittelee kunnat 

kaupunki–maaseutu-jatkumon mukaisesti. Luokittelussa kunnat määritellään kaupun-
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keihin, kaupungin läheiseen maaseutuun, ydinmaaseutuun ja harvaan asuttuun maaseu-

tuun (Malinen ym. 2006: 6–7). 

 Kuitenkin tämä kuntarajoja noudattava jaottelu on huomattu haastavaksi ja epä-

tarkaksi muun muassa lukuisien kuntaliitoksien ja kuntien määrän vähentymisen jäl-

keen. Syntyneet pinta-alaltaan suuret kunnat ovat muodostaneet seutuja, joissa ovat yh-

distyneet niin harvaan asutut kuin kaupungin läheiset maaseutualueet kaupunkikeskus-

toihin (SYKE 2013; Helminen ym. 2014: 7). Tällaisia kuntia ovat olleet esimerkki Ou-

lu, Joensuu ja Mikkeli. 

 Vuonna 2013 on ilmestynyt uusi kaupunki–maaseutu-luokittelu, jossa paikkatie-

toaineistojen ja tilastollisten alueluokittelujen käyttö on mahdollistanut tarkemman alu-

eiden tunnistamisen. Alueet on pystytty luokittelemaan tarkemmin ja politiikkariippu-

mattomasti verrattuna vanhaan kuntapohjaiseen maaseututyypittelyyn (SYKE 2013; 

Helminen 2014: 7). Kaupunki–maaseutu-luokittelussa aluerakenteet on jaoteltu seitse-

mään eri luokkaan. Näistä kolme ensimmäistä luokkaa kuvaa kaupunkimaista rakennet-

ta ja neljä viimeistä luokkaa maaseutualueita. Erityisesti tiivis ja yhtenäinen kaupunki-

rakenne mielletään sisemmäksi kaupunkialueeksi. Tästä seuraava luokka on ulompi 

kaupunkialue, joka jatkuu taajamarakenteeseen katkeamatta sisemmästä kaupunkiraken-

teesta. Näiden jälkeen muodostuu kaupungin kehysalue. Kaupungin kehysalue on fyysi-

sesti liittyneenä kaupunkialueeseen, ja on osa kaupungin ja maaseudun välivyöhykettä. 

Kaupungin kehysalueen jälkeen luokittelussa erotetaan kaupungin läheinen maaseutu. 

Kaupungin läheinen maaseutu koetaan olevan niin fyysisesti kuin toiminnallisesti yh-

teydessä kaupunkiin. Puolestaan intensiivinen maankäyttö ja monipuolinen elinkeinora-

kenne sekä suhteellisen tiivis asutus kuvaa ydinmaaseutua. Ydinmaaseudusta on erotet-

tu taajamakeskuksien, pikkukaupunkien ja kirkonkylien muodostamat maaseudun pai-

kalliskeskukset. Näiden luokkien lisäksi harvaan asuttu maaseutu on lähinnä metsää tai 

toiminnoiltaan muuten yksipuolista aluetta (Helminen ym.2014: 9, 11–12). 

 Maaseudun muutoksen myötä eriytymiskehitys on nähtävissä koko Euroopan alu-

eella. Viimeisten vuosikymmenten aikana eritoten kaupunginläheinen maaseutu on ke-

hittynyt verrattuna harvaan asuttuun maaseutuun. Kehitys on ollut alueellisesti vaihtele-

vaa niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla (Kahila 2013: 50). Kun Euroopan 

maaseutu on määritelty typologioihin, nähdään suomalainen maaseutu taloudellisten 

tekijöiden mukaan lähes kokonaan kulutusmaaseutuna. Ainoastaan Uudenmaan maa-
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kunta määrittyy kaupunkimaiseksi alueeksi. Kulutusmaaseudulle on tyypillistä moni-

muotoiset turismiin ja vapaa-aikaan liittyvät elinkeinot sekä varsinkin Pohjoismaissa 

maataloustuotannon jälkitaloudellinen luonne. Koko Euroopan tasolla kulutusmaaseu-

dun luokka on merkittävä, sillä se edustaa puolta Euroopan pinta-alasta. Lisäksi 40 pro-

senttia kaupunkien ulkopuolella asuvista ihmisistä asuu tällä maaseututyypillä. Euroo-

passa yli puolet maaseutualueilla tuotettavasta bruttokansantuotteesta syntyy juuri kulu-

tusmaaseudulla. Suomen kohdalla maatalousmaaseutua ilmene ollenkaan näillä euroop-

palaisilla mittareilla mitattuna (ESPON 2013: 750–755; Kahila 2013: 52–56). 

MIELIKUVAT JA ARVOT 

Tässä luvussa kiinnitetään huomiota maaseutuun liitettyihin mielikuviin ja arvoihin. 

Kaupunkiympäristö esiintyy vertailukohteena, joten mielikuvia kaupunkialueesta ei ole 

syytä unohtaa. Nämä yksittäiset adjektiivit ja substantiivit niin maaseudusta kuin kau-

pungista ovat jokseenkin stereotyyppisiä, joten niitä ei pidä tarkastella liian yksiselittei-

sesti. Siinä missä mielikuvat maaseudusta ovat kiiltokuvamaisen idyllisiä, näyttäytyy 

kaupunkiympäristö herkästi äärimmäisenä vastakohtana. Mielikuvissa vastakkainasette-

lu on voimakkaasti läsnä. Maaseutuympäristöön ja maalaisuuteen liittyviä arvoja ja mie-

likuvia on lisäksi käytetty hyväksi määriteltäessä maaseutuun liittyviä vetovoima- tai 

kilpailukykytekijöitä. Määritelmät maaseudusta toistuvat useissa tutkimuksissa. Toistu-

via tekijöitä ovat muun muassa luonnonläheisyys, rauhallisuus, yhteisöllisyys ja turval-

lisuus sekä puhtaus. Samalla nämä mielikuvat ovat maaseutuun liitettyjä positiivisia 

arvoja. Yleisesti maalla asumista tai maaseutumaista elämäntapaa kuvaillaan myöntei-

sessä valossa ja pidetään myönteisenä arvona. 

 Maaseutu on rakentunut uudelleen eri alueellisten tekijöiden vaikutuksesta viime 

vuosikymmenten aikana. Maaseudun ja kaupungin kesken käydään edelleen eräänlaista 

valtasuhteiden kamppailua. Tämä toistuu, kun maaseutua tarkastellaan ja määritellään 

suhteessa kaupunkiin (esim. Hall 1998: 79–80; Rosenqvist 2003: 6).  Suomessa tämä 

ilmiö on tuttu. Vaikka metsää, vesistöjä, peltoja, soita ja erämaata on runsaasti, määri-

tellään maaseudun merkityssisältöjä laajasti kaupungeista käsin. Vaikka suomalaiset 

kaupungit ovat enimmäkseen pieniä ja maaseudun ympäröimiä, maaseudun määrittely 

suhteessa kaupunkiin on yleisesti tunnustettua (Saartenoja 2005: 55–56). Tämä on syn-
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nyttänyt asenteiden, arvojen ja mielikuvien eroja maalaisuuden ja kaupunkilaisuuden 

välille. Eskola (1965: 13, 30–31) toteaa, että asetelman dualistinen luonne synnyttää 

herkästi konflikteja ja ristiriitoja sekä luo ennakkoluuloja ja kielteisiä asenteita. 

 Väestön jakautuminen kaupunkilaisiin ja maalaisiin synnyttää herkästi sisäisiä 

toisensa ulossulkevia kategorioita. Nämä jatkuvasti toistuvat rakenteet puolestaan aihe-

uttavat jännitteitä ja ennakkoluuloja. Väestön kahtia jakautumista voidaan tarkastella 

yhteiskunnan sisäisen toiseuden kautta. Sisäinen toiseus liittyy maaseutukontekstissa 

urbaanin elämäntavan paremmuuteen ja normaaliuuteen (Little 1999, Stenbacka 2011: 

235 ). Stenbackan (2011: 236–237, 243) mukaan maaseutua tuotetaan sosiaalisten kon-

struktion kautta kaupungista päin. Onkin syytä miettiä, miten näitä sosiaalisia suhteita ja 

valtarakenteita tuotetaan ja toistetaan. Erityisesti kulttuuritoimijat ovat olleet luomassa 

representaatioita ja toistaneet mielikuvia maalaisista ja kaupunkilaisista. 

 Varsinkin maaseutututkimuksessa tämän vastakkainasettelun synnyttämä dyna-

miikka on koettu mielenkiintoiseksi. Esimerkiksi elokuvien ja televisiosarjojen maaseu-

turepresentaatioita on alettu pitää tärkeinä tutkimuskohteina sisäisen toiseuden raken-

tumisen tarkastelun myötä (esim. Stenbacka 2011, Jumppanen & Suutari 2013). Maa-

seutuaiheisia elokuvia on myös luonnehdittu maaseutukauhun (Rural horror) kautta. 

Tällöin elokuvien sisällöt ovat koostuneet syrjäisistä metsämökeistä ja metsienmiehistä 

sekä epämääräisistä yhteisöistä ja myyteistä yhdistettyinä kauhuelokuvien aihepiireihin 

(Bell 1997: 94–96). Maaseutukuvat ovat olleet vaihtelevasti myönteisiä tai kielteisiä. 

Kuitenkin kielteisten jopa kauhua edistävien mielikuvien luominen on ollut yleistä. Tä-

hän osaltaan liittyy maaseudun yhdistäminen johonkin vanhaan ja menneeseen (Jump-

panen & Suutari 2013: 18, 24, 27–28).  

 Suomalaisissa elokuvissa eri vuosikymmeninä maaseudun esittämisen tyylit ovat 

vaihdelleet maaseuturomantiikasta kaupunkiin muuttamisen kautta hiljeneviin maaseu-

tumiljöisiin. Mielikuvia ja teemoja ei voikaan pitää pysyvinä ilmiöinä. Koivunen (2001: 

333–334, 342) on tutkinut, kuinka nostalgian korostuminen on lisääntynyt yhteiskunnan 

kehittymisen myötä. Suomalaisen yhteiskunnan modernisoituminen 1980–luvulla sekä 

city-kulttuuri ja juppius vaikuttivat viihdeteollisuuden nostalgiabuumin syntymiseen. 

Kiihtynyt modernisaatio tuottaa kaipuuta agraariseen maaseutuun ja nostalgiaan. Shor-

tin (2006: 143) mukaan maaseudun menneisyydestä kumpuava nostalginen maalaiselä-
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mä on tällä hetkellä hyvin kysyttyä muun muassa televisiosarjoissa, elokuvissa ja kulu-

tuksessa. 

 Maaseutu–kaupunki-jaossa näkyy tämä aikaan ja kehitykseen liittyvä asetelma. 

Yhteiskunnan kehitys korostaa kaupunkia paikkana, joka valloittaa alaa ja luo uutta. 

Kaupunki myös nähdään kehittyvän. Tällöin maaseutu saa osakseen roolin, joka edustaa 

väistyvää toimintakenttää, alikehittynyttä ja ei-toivottavaa (Hall 1999: 79–80, Silvasti 

2002: 54). Määritelmissä ja mielikuvissa maaseutu liitetään jonkinlaisella ajallis-

kehityksellisellä jatkumolla menneeseen aikaan. Näin maaseudulla asujat elävät jatku-

vasti hieman kehityksestä jäljessä, epämodernissa, hidastahtisessa ja pysähtyneessä ym-

päristössä. Kaupunkiympäristössä modernius korostuu erityisesti tekniikan nopealla 

kehittymisellä ja muodin vaihtumisella. Kaupungin moderniutta tehostaa lisäksi vauhdi-

kas elämänrytmi. Maaseudun kielteisten mielikuvien vastakohtana myönteisenä piirtee-

nä esiintyy ajatus perinteisestä tiiviistä yhteisöllisyydestä ja kiireettömästä elämästä. Ei 

olekaan tavatonta, että tämäntyyppinen epämodernius koetaan maaseudun vetovoiman 

salaisuutena (Alasuutari 2011: 27, Alasuutari & Alasuutari 2011: 33). 

Mielikuvat maaseudusta ja kaupungista  

Eskolan (1965) 1960-luvulla tehty tutkimus suomalaisten mielikuvista maalaisia ja kau-

punkilaisia kohtaan on ollut ensimmäisiä luokassaan. Vaikka tutkimus määrittelee mie-

likuvia stereotyyppisesti, antavat tulokset hyvän pohjan tämän päivän maaseutu–

kaupunki-asetelman tarkasteluun. Tutkimuksessa eritellään maaseutuun ja kaupunkiin 

liitettyjä mielikuvia, piirteitä ja arvoja. Tulokset ovat jokseenkin pelkistettyjä. Eskola 

(1965: 64) korostaakin, että tutkimuksen tarkoituksen on ollut saada selville maaseutuun 

ja kaupunkiin kohdistuvia kielteisiä ja myönteisiä asenteita. Mielikuviin ja erityispiirtei-

siin liittyen Rouhiainen (2000: 32) täsmentää, että maaseutu on osa kulttuurisesti tuotet-

tua ja määriteltyä kokonaisuutta. Lisäksi maaseutu on yhteiskunnallisesti merkitykselli-

nen. Jokaisen maaseudusta syntyvä kuva on henkilökohtainen, ja maaseutukuva syntyy 

omien kokemuksien ja mieltymyksien mukaan. 

 Yleisesti suomalaiset arvostavat voimakkaasti maaseutua ja maaseutumaista ym-

päristöä. Kaupunkilaiset suhtautuvat maaseutuun pääosin myönteisesti. Hyvin harva 

kokee, ettei maaseudulla olisi merkitystä. Usealla kaupunkilaisella on maaseutuun liit-

tyviä muistoja, joista useat voivat olla nostalgisia tai jopa romanttisia. Vahvat muistot 

maaseutumiljööstä ovat usein lähtöisin lapsuudesta ja suvun juurista. Ei olekaan yllättä-
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vää, että moni suomalainen haluaisi ainakin osittain elää tai viettää vapaa-aikaansa maa-

seudulla (Horne ym. 2011: 41–42). Suomalaiset kokevat maaseudun tärkeänä osana 

kulttuuriperintöä ja elämysten lähteenä. Toisaalta maaseutu määritellään tuovan tilaa ja 

rauhaa suomalaisten elämään. Lisäksi suomalaiset arvostavat puhtaasti ja vastuullisesti 

kasvatettua ruokaa, jota maaseutu tuottaa (Aho & Rahkonen 2014: 75–76). Bell (2006: 

157) lisää, että puhtaus ja tuoreus yhdistettynä ruokaan liitetään herkästi juuri maaseu-

tuun. Tuore ruoka edustaa meille pääsyä luonnon kanssa kosketuksiin, joten maaseudul-

la perinteisesti tuotettu ruoka tukee myönteisiä mielikuvia. 

 Tarkempia mielikuvia maalaisista tai maaseudusta voi koota tarkastelemalla eri 

aikoina tuotettuja tutkimuksia. Eskolan (1965: 64–66) tutkimuksessa maalaisia pidetään 

rauhallisempina, vieraanvaraisempina, oikeudenmukaisempina, suurpiirteisempinä (eli 

ei pikkumaisina) ja sovinnaisempina (eli ei riitaisina) kuin kaupunkilaisia. Kaikki vas-

taajat eivät kuitenkaan olleet niin yksimielisiä näistä eroista. Esimerkiksi kaupunkilaiset 

eivät allekirjoittaneet oikeudenmukaisuutta maalaisten hyveeksi yhtä voimakkaasti kuin 

maalla asujat. Vieraanvaraisuus on maaseudulla varsin keskeinen normi. Rouhiaisen 

(2000: 34–35) aineiston perusteella 2000-luvulla liitettiin samankaltaisia piirteitä maa-

laisiin kuin lähes 40 vuotta aikaisemmin. Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että maa-

seudulla on leppoisaa ja ihmiset ovat mukavia. Maalaiset koettiin auttavaisiksi, kohte-

liaiksi ja vieraanvaraisiksi. Vahvana olivat myös käsitykset, että maaseudulla kaikki 

tuntevat toisensa ja naapuriin voi poiketa ennalta ilmoittamatta. Mielikuvien maaseudul-

la naapurit tunnetaan paremmin ja talkoohenki on yleisempää kuin kaupungeissa. 

 Eskolan (1965: 66–70) tutkimuksessa kaupunkilaisia luonnehdittiin kohteliaiksi, 

rohkeiksi, iloisiksi ja siisteiksi. Vähäisempi huolimattomuus ja ahdasmielisyys sekä 

ahneus olivat myös käsityksiä, jotka liitettiin kaupunkilaisiin. Näistä määritelmistä 

Rouhiainen (2000: 36) on kiinnittänyt huomiota ahkeruuteen ja kohteliaisuuteen. Näyt-

tää siltä, että nykyään maalla asujat mielletään kohteliaammiksi kuin kaupungeissa asu-

vat. Lisäksi kaupunkilaisia kuvaillaan ahneiksi tänä päivänä. 

 Maaseudun normeihin liitetään ahkeruus sekä eräänlainen vaatimattomuus. Sa-

malla maalla elämistä pidetään jokseenkin yksikertaisena ja ei -materialistisena. Vaati-

mattomuus ilmenee suppeammissa asuinalueissa sekä talojen materiaaleissa ja muoto-

kielessä. Lisäksi näitä maaseutuarvoja pidetään arvokkaampina verrattuna kaupunkilai-

seen elämäntyyliin (Eskola 1965: 172; Halfacree 1995: 6). Littlen ja Austin (1997: 102) 
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mukaan maaseutumaiseen elämään yhdistetään edelleen traditionaalisia arvoja kuten 

viattomuutta, vaivattomuutta ja aitoutta. Samalla maaseudulla olevia ystävyys- ja per-

hesuhteita, huvituksia sekä työntekoa mielletään luotettavammaksi ja autenttisemmaksi 

kuin kaupungeissa tapahtuvia. Halfacreen (1995: 7–8) mukaan juuri maaseutuelämänta-

voissa korostuva traditionaalisuus on yksi maaseutukylän viehätyksistä. Lisäksi yhtei-

söllistä ilmapiiriä ja luonnonläheisyyttä arvostetaan merkittävästi. 

 Eroja maalaisten ja kaupunkilaisten välillä ilmeni työntekoa ja ahkeruutta kuvaa-

vissa käsityksissä. Maaseudulla elävät pitivät itseään ahkerina, tarmokkaina ja yritteliäi-

nä. Puolestaan kaupunkilaiset kuvasivat itsensä tarmokkaiksi, yritteliäiksi, aikaansaa-

viksi sekä taitaviksi, ja näkivät yritteliäisyyden ennen kaikkea kaupunkilaisena piirtee-

nä. Lisäksi kaupunkilaiset ja maalaiset käsittivät ahkeruuden ja yritteliäisyyden eri lail-

la. Eskolan mukaan näyttää siltä, että maalaiset ymmärsivät aikaansaamisen ahkeruuden 

tuloksena, kun taas kaupungissa asuvat liittivät aikaansaamiseen enemmin yritteliäisyy-

teen kuin pelkästään ahkeruuteen (Eskola 1965: 66–70).  

 Rouhiainen (2000: 35; 2002: 142) kuvaa maaseutuelämää eräänlaiseksi ”lintuko-

doksi”. Naapureihin ja muihin ihmisiin luotetaan ja yhteisöllisyys on vahvaa. Tämä te-

kee yhteisten asioiden hoitamisen helpoksi. Samalla kaupunki nähdään turvattomana 

paikkana, missä rikokset ja huumeidenkäyttö on yleistä. Toisaalta kaupungeissa elä-

mänmeno on vaihtelevampaa kuin maaseudulla muun muassa parempien harrastus- ja 

huvittelumahdollisuuksien takia. 

 Maaseutubarometrissä suomalaisilta kysyttiin, miten vahvasti eri esitetyt asiat 

liittyvät kaupunkiin tai maaseutuun. Kaupungin myönteisiä piirteitä ovat sujuva arki, 

kulttuuri ja erilaisuuden hyväksyminen. Stressi ja syrjäytyminen ovat kielteisiä kaupun-

kiin liitettyjä tekijöitä. Lisäksi vastaajien mielestä hyvä elämä sekä turvallisuus liittyvät 

kaupunkiin vain kohtalaisesti. Mikäli stressi nähtiin kaupungin haasteena, liitettiin se 

vähäisesti maaseutuun. Luonto yhdistettiin maaseutuun hyvin voimakkaasti samalla 

kuin sen ei koettu liittyvän kaupunkiin juuri ollenkaan. Aitous, hyvä elämä ja hyvin-

voinnin lähde sekä yhteisöllisyys olivat voimakkaammin maaseutuun liitettyjä piirteitä. 

Barometrin mukaan suomalaiset ajattelevat ympäristöystävällisen elämäntavan mahdol-

lisemmaksi maaseutumiljöössä kuin kaupunkiympäristössä. Maaseutuun ei kuitenkaan 

osattu liittää arjen sujuvuutta, kulttuuria tai erilaisuuden hyväksymistä. Useiden tekijöi-

den kohdalla tulokset ovat jokseenkin jopa päinvastaisia. Näin ollen maaseutu ja kau-
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punki täydentävät tosiaan. Lisäksi sekä kaupunki että maaseutu nähtiin tulevaisuuden 

voimavarana. Eikä kumpaakaan mieletä erityisesti kansantalouden rasitteena (Aho & 

Rahkonen 2014: 7, 11, 13). 

Luonnonläheisyys 

Halfacree (2009b: 454) mukaan luonnon ja maaseudun välillä on voimakas ja lähtemä-

tön yhteys. Luonnon voidaan katsoa olevan osa maaseudun luonnetta (nature of rurali-

ty). Erityisesti luonnon fyysisyys erottuu aistien kuten näkemisen, haistamisen ja tunte-

misen kautta. Luonnon mystisyys ja selittämättömyys mielletään osaksi maaseudun ja 

luonnon välistä yhteyttä. Short (1991: 5–6) erottaa erämaan ja koskemattoman luonnon 

maaseudusta. Maanviljelyn synnyttämä jako erottuu parhaiten erilaisten sanaparien 

kautta. Näitä sanapareja ovat muun muassa: viljelty ja kylvämätön, tyynnytetty ja alku-

kantainen tai villi sekä villieläimet ja kotieläimet. Sanaparien kautta maaseutu ja erämaa 

on historiallisesti erotettu toisistaan eri kulttuureissa. Erämaahan ja luontoon liittyy sa-

manaikaisesti sekä syvää kunnioitusta että pelkoa. Tämän voidaan katsoa johtaneen 

luonnon monimuotoiseen arvostamiseen. Käsitteen ”erämaa” keksimisen jälkeen siirryt-

tiin metsästäjä–keräilijä-kulttuurista maanviljely-yhteisöihin. 

 Luonnon arvostaminen ja luonnossa liikkuminen liitetään maaseutumiljööseen ja 

maaseudulla asujaan. Maaseudun ympäristöä kuvaillaan koskemattomaksi, kauniiksi ja 

maatilojen ympäröimäksi, jossa ilma ja vesistöt ovat puhtaita. Lisäksi maaseutu näh-

dään vähäisen liikenteen paikkana, josta melu sekä häly puuttuvat (Halfacree 1995: 5). 

Phillipsin (2014) mukaan luonnon läsnäolo maaseutumiljöössä vaikuttaa monitahoisesti 

ihmiseen. Tunteet luonnonvoimia ja luonnon kauneutta kohtaan voivat olla lämpimän 

myönteisiä tai voimakkaan kielteisiä. Luonto ja maaseutu muodostavan materiaalisen 

kompleksin, missä äänet, hajut, pinnanmuodot sekä eläimet ja ihmiset ovat elementteinä 

läsnä. Miten nämä kaikki ymmärretään ja tullaan ymmärretyksi, onkin Phillipsin mu-

kaan tärkeä kysymys. 

 Maanviljelijöillä suhde luontoon muodostuu ennen kaikkea ruoan tuottamisen 

tavoissa ja niiden ehdoissa. Tällöin suhde on voimakas ja säilyvä. Luontosuhde kuiten-

kin joustaa aina taloudellisten, hallinnollisten ja kulttuuristen rakenteiden mukaan. Toi-

saalta yhteiskunnallisen kehityksen ja talonpoikaiselämätavan häviämisen myötä on 

hyvin todennäköistä, että perinteinen suhde luontoon tulee muuttumaan (Silvasti 2002: 

55). Korostunut luontosuhde nähdään maaseudulla myönteisenä normina, ja se liitetään 
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maaseutuelämään vahvasti laajemminkin kuin vain maanviljelijöiden elämäntapatari-

noissa. Suomalaisilta kysyttäessä hyvän elämän elementtejä nousee tärkeimmäksi ele-

mentiksi ”mahdollisuus nauttia luonnosta”. Erityisesti tämä toteutuu Suomessa asuessa 

harvaan asutulla alueella kuten haja-asutusalueella tai maaseudun taajamissa. Vastaajat 

kokivat, että hankalinta luonnosta nauttiminen on suurien kaupunkien keskustoissa 

(Aho & Rahkonen 2014: 57, 60). 

 Phillipsin (2014: 58) mukaan ympäristö- ja luontoulottuvuutta ei ole otettu tar-

peeksi huomioon tarkastellessa maaseudulle muuttamiseen kannustavia toimia. Hänen 

mielestään ei kuitenkaan voida väittää, ettei näillä tekijöillä olisi huomattavaa vaikutus-

ta (ks. myös Halfacree 1994). Chin ja Marcouiller (2012: 861, 878) ovatkin tutkimuk-

sessaan havainneet, kuinka luonto mukavuustekijänä vaikuttaa eri tavalla muuttohaluk-

kuuteen kaupunki–maaseutu-jatkumolla. Maaseutualueille muuttaessa luontotekijät ovat 

korostuneempia kuin kaupunkiympäristössä. Erityisesti maaseudun viereisellä alueella 

(rural-adjacent area) luonnolla on suuri vaikutus muuttoliikkeeseen. Näitä alueita he 

luonnehtivat myös työmatkalaisten nukkumayhteisöiksi. Luonnonläheisyys vaikutti 

myönteisesti, jos alueella oli mahdollisuus esimerkiksi hyödyntää vesistöjä sekä yleisiä 

metsäalueita ja puistoja.  

 Maaseudun luonnonläheisyys nähdään myönteisenä tekijänä lasten kannalta. Hy-

vösen (2001: 41) mukaan maaseudun suhdetta luonnonympäristöön ja lasten kasvatuk-

seen korostetaan selkeästi. Luonto nähdään oivallisena leikki- ja pelipaikkana lapsille ja 

luonnossa kulkeminen koettaan hyvänä ja toiminnallisena ajankäyttömuotona. Samalla 

ajatellaan lasten oppivan ympäristöasioita luontevasti.  

 Siirilä ym. (2013: 105) mukaan maalla asujat tekevät helpommin ympäristöystä-

vällisiä valintoja kuin kaupungeissa elävät. Erityisesti ympäristöystävällisyys näkyy 

virkistys- ja harrastustoiminnassa sekä ruokaan liittyvissä valinnoissa. Maaseudulla 

ruokaa voidaan tuottaa itse sekä biojätteiden jatkokäsittely on sujuvampaa. Lisäksi 

luonnonympäristöä hyödynnetään joustavammin useissa harrastuksissa kuten lenkkei-

lyssä ja kävelyssä, luonnon tarkkailussa sekä luonnossa liikkumisessa yleensä. Kuiten-

kin maalla asumisen eettisyyttä ja ympäristöystävällisyyttä heikentää todellisuus pitkistä 

välimatkoista ja olemattomasta julkisesta liikenteestä. Näin ollen oman auton käyttö voi 

haalistaa maaseudulla asujan vihreitä tekoja (Tuorila 2006: 11). 
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Yhteisöllisyys maaseudulla ja kaupungissa 

Yhteisön käsite on monimerkityksellinen. Yleisimmillään yhteisö voidaan ymmärtää 

ihmisten välisenä 
1)

vuorovaikutuksen tapana eli yhteisyytenä tai 
2)

ihmisten välisenä vuo-

rovaikutuksena. Yhteisöllä viitataan myös 
3)

siihen, mikä on tietylle ihmisryhmälle yh-

teistä. Näin ollen ihmisryhmä, joka on vuorovaikutuksessa keskenään, ja asuu samalla 

asuinalueella sekä ajattelee tietyistä asioista samankaltaisesti muodostaa yhteisön. Kui-

tenkaan näin yleisenä käsitteenä yhteisöllisyyttä ei kannata tarkastella (Lehtola 1990: 

14–15). Holmilan (2001: 12) mukaan naapurustot yhteisöinä ovat nousseet tarkastelun 

keskiöön. Samalla on huomattu erilaisten naapurustojen merkitys moraalisina alueina. 

Nämä syntyneet tunne-elämysten alueet sitovat ihmisiä identiteetin mikrokulttuurin 

kautta. Naapurustoissa ihmisten sosiaaliset suhteet ovat lisäksi kestäviä. 

 Sosiologisen yhteisötutkimuksen näkökulmasta yhteisöllisyydessä korostuvat alu-

eellinen yksikkö ja sosiaalisen vuorovaikutuksen yksikkö sekä yhteenkuuluvuuden ja 

symbolisen yhteisyyden yksikkö. Jotta nämä yksiköt muodostaisivat todellisempaa käsi-

tettä yhteisöstä, täytyy yksiköitä tarkastella päällekkäisinä. Limittäin menneet yksiköt 

luovat uusia ulottuvuuksia, jotka muodostavat painotuksiltaan erilaisia yhteisöllisyyden 

muotoja (Lehtonen 1990: 16–18). 

 Lehtonen (1990: 18–20) selventää, että esimerkiksi paikallisyhteisöt muodostuvat 

alueellisesta ja yhteenkuuluvuuden yksiköistä ja yhdyskunta syntyy yhdistäessä sosiaa-

lista vuorovaikutusta ja alueellista yksikköä. Kuitenkin johonkin tilaan kiinnittynyt toi-

minta ja siihen liittyvä tietoisuus, joka korostaa ihmisten identiteettiä ja keskinäistä vuo-

rovaikutusta, muodostaa yhteisön. Lehtonen myös korostaa, että ihmisten välinen yhtei-

syys voidaan jakaa niin toiminnalliseen kuin symboliseen. Toiminnallinen yhteisyys 

muodostuu yksilöiden konkreettisen tekemisen kautta, ja symbolinen yhteisyys ilmenee 

yhteenkuuluvuuden tietoisuusmuotona. 

 Aitkin (2009a: 222) lisää yhteisöjen joukkoon nykypäivän virtuaaliset yhteisöt. 

Näissä aika ja paikka menettävät merkitystään synnyttäen uudenlaisia yhteisöjä ja vuo-

rovaikutusta. Internet ja sosiaalinen median monet muodot ovat luoneet uudenlaisia 

tapoja olla yhteydessä toisiin ihmisiin, ja jakaa ideologioita ja ajatuksia toisten kanssa. 

Lehtonen (1990: 24) korostaakin, että yhteisöllisyyteen liitetään voimakkaasti yhteen-

kuuluvuuden tunne ja konkreettinen vuorovaikutus, eivät symboliset yhteisöllisyyden 
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muodot ole sen arvottomampia kuin toiminnalliset. Kaiken lisäksi modernissa maail-

massa asia saattaa olla jopa päinvastainen. 

 Eroja maaseutu- ja kaupunkiyhteisöjen väliltä on määritelty ja pyritty löytämään 

monin eri tavoin. Perinteisenä jakona voidaan pitää jo esiteltyä Tönniesin käsiteparia 

Gemeinschaft ja Gesellschaft, mikä näkyy pohjalla lähestulkoon kaikissa kaupunki- ja 

maaseutuyhteisön kuvauksissa. Lehtosen (1990: 22–23) mukaan sosiologisessa tutki-

mushistoriassa näyttäisi korostuvan varauksettomasti myönteinen suhtautuminen yhtei-

söihin, sillä kielteiset piirteet ovat jääneet systemaattisesti myönteisten piirteiden var-

joon. Little ja Austin (1997: 107) yhdistävät maaseutuyhteisön idylliseen ja sovinnai-

seen kuvaan maaseudusta. Tässä mielessä kyläyhteisö muodostuu yhteen koostuvasta, 

auttavaisesta ja ystävällisestä kokonaisuudesta. Maaseutuyhteisöön liitetyt olettamukset 

eivät vain auta asukkaita sitoutumaan alueeseen vaan samalla auttavat muokkaamaan 

heidän olemustaan ja käytöstään. 

 Maaseudulla yhteisöllisyys nähdään tärkeänä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ko-

rostavana tekijänä. Frankenbergin (1969: 286–287) mukaan maaseudulla sosiaaliset 

roolit ovat kerroksellisempia kuin kaupungeissa. Asukkaat ovat usealla tavalla tekemis-

sä toistensa kanssa ja toimivat suhteellisen pienissä joukoissa. Tällöin ihmiset saavat 

erilaisia rooleja. Holmila (2001: 14–16)  avaa tätä ajatusta siten, että naapuri voi olla 

samalla kyläkauppias ja joukkuevalmentaja ja edellisten lisäksi sukulainen. Tällöin asu-

kas toimii yhteisössä monella eri tavalla. Kyläyhteisössä ihmisten väliset siteet ja roolit 

muodostuvat toisella tavalla kuin kaupunkiympäristössä. Maaseudulla kollektiivinen 

yhteisyys korostuu. Kaupungeissa kollektiivisia mekanismeja on vähemmän esillä ja 

ihmiset ovat voimakkaammin vastuussa itsestään. Frankenberg (1969: 290–291) kuvaa-

kin, kuinka maaseutuyhteisössä ihmisten välinen suhdeverkosto muodostuu tiheäksi, 

koska asukkaiden roolit ovat kiinnittyneempinä toisiinsa. Kaupungeissa ihmisten eriy-

tyneet roolit synnyttävät puolestaan väljää suhdeverkkoa. 

Maaseutuidylli 

Mielikuva maaseudun idyllisyydestä tai myyttisyydestä ei niinkään ole lähtöisin maan-

viljelijöiltä vaan talonpoikaismielikuva on luotu kaupungeista käsin. Samalla maaseu-

dun kehumiseen liitetään urbaanin yhteiskunnan kritiikki. Autenttiset, vuodenaikojen 

mukaan kulkevat ja vähemmän kiireiset maalaisyhteisöt koetaan nykyaikaisuuden tur-

vapaikkoina (Short 1991: 28–30). Little ja Austin (1996: 101) näkevät idyllisen maa-
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seudun olevan käsite ja joukko käsitteitä, jotka ovat sopivasti paikkaamattomia. Näin on 

syntynyt menestynyt kuva maaseudusta, joka kuvaillaan positiivisten mielikuvien kaut-

ta. Maaseutukuvassa yhdistyvät niin maalainen elämäntyyli, yhteisöllisyys ja maisema 

kuin rauhallisuus, terveys ja yksinkertaisuus. 

 Positiiviseen mielikuvaan maaseutuyhteisöstä kuuluu myös vahvasti ajatus kon-

ventionaalisesta perhe-elämästä, missä gender, luokka, etnisyys ja seksuaalisuus toimi-

vat normatiivisten hallintatapojen mukaisesti. Samalla heteronormatiivinen kuva tyy-

nestä ja rauhanomaisesta maaseutuidyllistä jää kyseenalaistamatta (esim. Little & Aus-

tin 1996, Browne 2011: 14, Hedberg & Haandrikman 2014: 129). Little ja Austin 

(1996: 110) toteavatkin, että kuvitteellinen idylli maaseudusta tukee perinteisiä suku-

puolirooleja, korostaa naisten käsitystä äitiydestä sekä kasvattaa heidän keskeisyyttään 

maaseutuyhteisössä. Nainen on mystifioituneena idyllin keskellä sekä äiti että vaimo 

(ks. myös Short 2006: 144). Mielikuvat maaseudusta ovat jääneet yksipuolisiksi, minkä 

takia niiden takana olevaa ”todellista maaseutua” onkin haluttu nostaa esille. Erityisesti 

maaseudun ”toiset” tai ”toiseus” (otherness) ovat nousseet maaseutututkimuksen keski-

öön. Maaseutututkimuksessa toiseudesta puhuttaessa kohteena ovat olleet muun muassa 

maaseudun naiset ja lapset, maahanmuuttajat sekä seksuaalivähemmistöt ja matkaajat 

(Cloke & Little 1997: 1–13; Little 1999: 437–238). 

 Bell (2006: 150) mukaan maaseutuidylli (rural idyll) tulee muun muassa kolmesta 

eri maisemasta: perinteisestä, luonnosta ja liikunnasta. Perinteinen maalaismaisema ker-

too maanviljelystä, joka ei ole tehotuotettua. Luontomaisemassa yhdistyvät erämaa ja 

koskematon luonto. Seikkailijan maisemassa luonto esiintyy liikunnan ja seikkailujen 

kenttänä. Näin maaseutuidyllillä on lukuisia eri puolia, joista muodostuu muuttuva 

luonnon, autenttisuuden, romantiikan ja nostalgian kombinaatio. Bell (2006: 151) onkin 

pohtinut, sekä mitä että kenelle maaseutuidylli on. Näin maaseutu on osa symbolista 

menneisyyttä ja talonpoikaisidylliä sekä romanttinen mahdollisuus olla yhteydessä 

luontoon ja rauhaan. Maaseutu tarjoaa paikan, jossa voi meditoida sekä koskettaa luon-

toa (ja jopa Jumalaa). Bell kuitenkin toteaa, että maaseutuidylli on osaltaan toisia pois-

sukeva. Poissulkeminen voi olla niin symbolista kuin materialistista. Idea maaseudun 

yksikulttuurisuudesta tuottaa kieltoja ja poistamista, jottei idylli kumoutuisi. Bellin 

(2006: 158) mukaan maaseutuidylli on jatkuvasti urbanisaation, teollistumisen ja mo-

dernisaation kautta kehittyvä kuva. 
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Rouhiaisen (2000; 2002) kuvaama lintukotomainen maalaisidylli on myös nähtävissä 

Maaseutubarometrien 2011 ja 2014 vastauksissa. Suomalaiset kuvailevat lähes yksimie-

lisesti maaseutumaisemaksi ”maatalojen, kylien ja peltomaiseman hallitsemaa aluetta”. 

Vastaajista valtaosan, yli 90 %, mielestä luonnehdinta vastaa melko paljon, paljon tai 

erittäin paljon heidän mielikuvaansa maaseudusta. Lisäksi vapaus, aitous, yhteisöllisyys 

ja turvallisuus ovat niitä tekijöitä, jotka tunnistetaan maaseutuelämään kuuluviksi. Pel-

kästään ”luonnonmaisema, jossa on syrjäistä haja-asutusaluetta” tai ”kaupungin lähei-

syydessä sijaitseva asuinalue, jossa on pelto- tai luonnonmaisemaa” eivät vastaa 

enemmistön mielestä maaseudusta olevia mielikuvia (Rantamäki-Lahtinen ym. 2013: 

10–11; Aho & Rahkonen 2014: 13, 18–19). 

 Näyttääkin siltä, että ydinmaaseutu vastaa edelleen vahvimmin maaseutumieliku-

vaa. Kaupunginläheisiä asuinalueita ei koeta maaseutumaisiksi, vaikka alueella olisi 

pelto- tai luonnonmaisemaa. Eikä pelkästään metsää tai muuta luonnonmaisemaa liitetä 

maaseutumielikuviin. Kuitenkin suurin osa vastaajista yhdisti yksittäisesti ”metsäiset 

erämaat”, ”haja-asutusalueet” sekä ”saariston” ja ”tunturit” maaseutumaisiksi alueiksi. 

Vastauksien kohdalla täytyy huomioida, että yksittäiset mielikuvaluonnehdinnat ovat 

väljästi ja yleisellä tasolla hahmoteltuja. Lisäksi jokaisella vastaajalla on yksilölliset 

variaatiot mielikuvien sävyistä ja painotuksista (Rantamäki-Lahtinen ym. 2013: 10–11, 

41). Maaseutubarometreissä on kysytty aivan samoja tekijöitä useampien vuosien ajan, 

eikä vastaajien mielikuvat ole kovinkaan paljon muuttuneet. Maaseutumaisemaa hallit-

sevat edelleen paljon tai melko paljon maatalot, kylät ja pellot. Kaupungin läheinen 

asuttu alue vastaa tutkimuksen mukaan vain vähän vastaajien mielikuvia maaseudusta. 

Muutos maaseutumaisempaan tällä alueella on ollut parin prosentin luokkaa verrattuna 

muutamaa vuotta aikaisempaan tutkimukseen. Syrjäinen asutusalue tai luonnonmaisema 

koetaan edelleen voimakkaammin maaseutumaiseksi kuin kaupungin läheisyydessä 

sijaitseva asuinalue (Aho & Rahkonen 2014: 18–19).  

 Yhteenvetomaisesti voi todeta, että niin kaupunkiin kuin maaseutuun sekä maa-

seutumaiseen asumiseen liitetään lukuisia mielikuvia, arvoja ja erilaisia tekijöitä sekä 

myönteisessä että kielteisessä mielessä. On hyvä huomioida, että jotkut tekijät kuten 

kohteliaisuus, ahneus, sujuva arki liitettään kumpaankin elinympäristöön. Vuosikym-

menien aikana mielikuvat ovat muuttuneet ja vaihtaneet kohdettaan. Maaseutua kuvail-

laan vapauden, rauhallisuuden ja hyvän elämän paikaksi, missä ihmiset ovat vieraanva-



36 

raisia ja yhteisöllisiä. Samalla nämä ovat arvoja, jotka liitetään maaseutuun ja maaseu-

tumaiseen elämäntapaan. Talkoohenkeä ja toisten kunnioittamista arvostetaan siinä mis-

sä aitous ja rehellisyys nähdään tavoiteltavina normeina. Puhdas luonto on voimakkaasti 

läsnä, ja sen koetaan lisäävän hyvinvointia ja ympäristön laadukkuutta. 

 Roosin (1987: 45–46) määritelmien mukaan elämäntapa koostuu eri osa-alueista 

kuten elinolosuhteet, elämänvaihe ja elämäntoiminta. Lisäksi Kortteisen (1982: 278) 

mukaan elämäntapaa pitää tarkastella holistisena käsitteenä, jossa yhdistyvät niin päivit-

täinen vuorovaikutus kuin päivärytmi ja perhesiteet. Näin voisi tiivistää maaseutumai-

sen elämäntavan koostuvan muun muassa edellä mainituista arvoista, normeista ja ta-

voitteista. Näiden lisäksi maaseutuun on liitetty perinteisesti maatalous ja tuotanto sekä 

luonnon hyötykäyttö (esim. Woods 2005: 54; Wilson 2009: 379). Tämä korostaa maa-

seutuelämäntavan voimakasta luontosuhdetta. 

 Modernisaatioteorian näkökulmasta maaseutuun liitetään alikehityksen ja epämo-

dernin ympäristön leima. Kaupunki puolestaan koetaan kehittyvänä ja modernina (Sil-

vasti 2001: 54, 57; 2002: 57). Myönteiset ilmaisut aitoudesta ja hyvästä elämästä yhdis-

tetään ennemmin maaseutuun. Kaupungeissa ajatellaan ihmiset olevan suvaitsevaisem-

pia ja iloisempia. Kaupunkiympäristössä sijaitsevat myös paremmat harraste- ja virkis-

tysmahdollisuudet. Kuitenkin stressin, ahneuden ja turvattomuuden tunne mielletään 

olevan kaupungissa läsnä. Tämä hieman ristiriitainen jaottelu luo haasteen modernisaa-

tion toteutumiselle teorian mukaisesti. 

Maaseudulla asumisen vetovoimaisuus 

Suomessa maaseudun kilpailukykytekijöiksi tai vahvuuksiksi on listattu: monipuolinen 

elinkeinoelämä, laadukas ja viihtyisä asuinympäristö, arjen sujuminen ja toimivat kehit-

tämisverkostot. Arjen sujuminen toteutuu erityisesti pienissä keskuksissa ja yhdyskun-

nissa, joissa asuminen, työpaikat ja palvelut ovat mahdollisimman hyvin saavutettavis-

sa. Erityisesti toimiva liikenneverkko, ruuhkattomuus sekä palveluiden ja harrastemah-

dollisuuksien monipuolisuus lisäävät arjen sujuvuutta. Lisäksi maaseudulla turvallisuu-

den tunne ja monipuoliset sosiaaliset verkostot lisäävät arjen miellyttävyyttä. Erityisesti 

näistä maaseudun arvoista muodostuvat maaseudun kilpailukyky- ja vetovoimatekijät 

(YTR… 2009: 11, 32). Lisäksi maaseudun hyvää muuttumiskykyisyyttä pidetään yhte-

nä voimavaroista (Katajamäki & Kaikkonen 1992: 56), ja 2000-luvun maaseutupolitii-
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kassa asuin- ja työympäristön laatu sekä näiden liittyminen tietoyhteiskuntaan on nos-

tettu maaseudun eritysvahvuuksiksi (Henttinen 2009: 13). 

 Maaseutualueet käsitetään hiljaisuuden ja rauhallisuuden paikkana. Asumiseen 

liittyvinä tekijöinä on tutkimuksissa korostunut asuinympäristön miellyttävyys sekä 

mahdollisuus asumiseen omakoti- tai pientalossa. Maaseudulla asumisen ja asuntotont-

tien edullisempi hintataso koetaan myönteisenä tekijänä. Lisäksi asuinympäristöjä pide-

tään lapsiystävällisinä alueina (Lehtonen ym. 1996: 26, Rouhiainen 2000: 34–35). Vi-

rikkeellinen ja turvallinen ympäristö korostuu, kun puhutaan lapsuudesta maaseutuym-

päristöstä. Yhteisöllisyydestä kumpuava sosiaalisen kontrollin tuoma turva koetaan po-

sitiivisena ja naapuriapua olennaisena tekijänä. Maaseutuun liitetään edelleen vahvuuk-

sina mielikuvat ihmisten hyvyydestä, paremmasta arvomaailmasta, turvallisuudesta ja 

luonnonläheisyydestä. Tällaisessa aktiivisessa idyllimäisessä maaseutuympäristössä 

korostuu kaikkien suvaitseminen ja toisten pyyteetön auttaminen. Nämä maaseudun 

positiiviset assosiaatiot ovat voimakkaita, vaikka todellisuudessa ”maaseudun vanhaa 

hyvää aikaa” ei välttämättä enää löydykään. Kuitenkin elämäntyylien erot ovat maaseu-

dulla ja kaupungeissa kaventumassa eikä lapsuus näyttäydy enää kovin erilaiselta näi-

den ympäristöjen välillä (Hyvösen 2001: 40–41, 43). 

 Maaseutumaisen asuinympäristön miellyttävyys onkin yksi syy vastakaupungis-

tumiseen (esim. Toivanen 2010). Vastakaupungistumisella tarkoitetaan muuttoliikettä 

kaupungeista ”vastavirtaan” maaseudulle päin (Ervasti ym. 2007: 302). Murdoch (2003: 

226–227) mukaan sosiaaliset tekijät ja luontoarvot vaikuttavat vastakaupungistumisessa 

muuttopäätökseen. Perheiden toive elää maaseutuyhteisössä on esimerkki sosiaalisista 

tekijöistä. Luontoarvot puolestaan korostuvat asuinympäristössä, jossa yhdistyvät perin-

teiset rakennukset, avoin tila ja vihreät kentät. Phillips (2014: 57) kiteyttää, että useiden 

tutkimuksien mukaan maaseudun materiaaliset, fyysiset ja luontoon liittyvät puolet ovat 

tärkeitä muuttamisen vetovoimatekijöitä. 

 Vastakaupungistumisen rinnalla pendelöinti eli päivittäinen edestakainen työmat-

kaliikenne kodin ja työpaikan välillä (Ervasti ym. 2007: 297) on yleistynyt. Lehtonen 

ym. (1996: 26, 90) toteavatkin kuinka pendelöinti alueilla asuvat korostavat asuinalueen 

antiurbaaneja tekijöitä kuten rauhallisuutta ja luontoa, sekä rannikkopaikkakunnilla me-

ren läheisyyttä. Asumisihanteissa erottuu oman lähikaupungin kokeminen lähinnä pal-
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veluiden hakupaikkana, ja oma asuinympäristö nautinnon ja mielihyvän lähteenä sekä 

oman rauhan, luonnon ja vapauden ympäristönä. 

 Walmsley ym. (1998: 115–116) ovat todenneet, että maalle muuttamisessa erilai-

set vetovoimatekijät ja mielikuvat alueesta ovat merkittävässä asemassa. Erityisesti so-

siaaliset tekijät, kuten elämäntapaan, työllisyyteen ja elämänlaatuun vaikuttavat, ovat 

tärkeitä muuttopäätöstä tehtäessä. Lisäksi fyysiset tekijät, kuten miellyttävä ympäristö ja 

sopiva ilmasto, vaikuttavat niin vetovoima- kuin työntötekijöinä. Short (2006: 143) vie-

lä lisää, että käsitys hyvästä elämästä maalaisympäristöstä ja oman elämän hidastaminen 

(downshifting) ovat vaikuttavia prosesseja vastakaupungistumisessa. 

 Maaseudulla asumista on myös pohdittu elämäntapakysymyksenä, jossa puhtaus, 

luonto ja rauha koetaan vastapainona työnteolle ja työoloille. Maaseutuasuminen näh-

dään houkuttelevana vaihtoehtona erityisesti kaupunkien läheisyydessä sijaitsevissa 

maaseutumaisissa kunnissa. Puolestaan palveluiden ja monipuolisten työmahdollisuuk-

sien heikkous nähdään alentavat maaseudun vetovoimaisuutta (Horne ym. 2011: 41–

42). Kuisma (2013: 62–63) nostaa yhdeksi maaseudun vahvuudeksi ja funktioksi juuri 

maaseudulla asumisen. Näin maaseutuasuminen voisi olla maaseutuympäristön luonnol-

linen ydinasia ja käyttötarkoitus tulevaisuudessa. Tällöin ympäristökysymykset, maata-

lous tai luonnonvarat eivät olisikaan keskeisimpiä maaseudun tekijöitä. Asumisen sisäl-

töön kuuluvat paikat, talot, kylät, taajamat ja pikkukaupungit, joten maaseutua pitäisi 

määrittää asumisen kautta. 

 Suomalaisten toiveet ja näkemykset mieluisasta asuinympäristöstä puoltavat maa-

seutumaista asuinaluetta. Asuinalueen rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä sekä sijaintia 

ja liikenneyhteyksiä arvostetaan yleisesti. Näiden tekijöiden jälkeen viihtyvyyteen vai-

kuttavat alueen palveluiden taso ja harrastemahdollisuudet. Puolestaan negatiivisimpia 

tekijöitä ovat liikenteestä aiheutuva melu sekä sosiaaliset häiriöt, turvattomuus ja rau-

hattomuus. Pientaloalueilla rauhallisuus ja luonnonympäristö sekä oma piha nousivat 

vahvuuksiksi ja peruspalveluiden sekä joukkoliikenteen puutteet koettaan heikkouksiksi 

(Strandell 2011: 11, 13). Maaseutumaiselle asuinalueelle muuttaessa erilaiset elementit, 

niin alueen luontoon kuin sosiaaliseen ympäristöön liittyvät, voivat esiintyä mukavuus-

tekijöinä tai korostaa alueen epämiellyttävyyttä. Esimerkiksi kaupunkeihin muutetaan 

hyvin erilaisten tekijöiden takia kuin maaseudulle tai kaupunginläheiselle maaseudulle 
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(esim. Isserman 2001; Schmidt & Courant 2006; Chi & Marcouiller 2012; Golding 

2014). 

 Suomalaisten vahvassa mieltymyksessä luontoon ja rauhallisuuteen on nähtävissä 

Mäenpään (2008: 23–26, 30) kuvaama suomalainen urbanismi, missä maaseutumaisuus 

ja kaupunkimaisuus toimivat sekoittuneina. Suomalaista kaupunkia ei pysty kuvaile-

maan eurooppalaisittain tiiviiksi katutilaksi. Toisaalta emme haluaisi sen olevan ame-

rikkalainen laajeneva liikekeskustojen ja pientaloalueiden ympäristökään. Suomalaises-

sa urbaanisuudessa luontosuhde esiintyy myyttisenä ja tärkeänä. Mäenpää kuvaakin 

suomalaista urbanismia avaraksi. Tällöin urbaanisuus pitäisi ymmärtää laajana ja mo-

nimuotoisena. Suomessa lähiöt ja metsäiset asuinalueet ovat osa tätä tuttua urbaania. 

Ilmonen puolestaan (2005: 55) näkee nykyisen kaupunkirakenteen olevan mosaiikki-

mainen, missä hiljaisuus ja säpinä ovat kummatkin läsnä. 

 Suomalaisten asumiskriteerit ovat Kortteisen ym. (2005: 122–123, 128) mukaan 

niin yhdenmukaisia, että niistä voidaan puhua eräänlaisesta asumistoiveiden yhtenäis-

kulttuurina. Lapintie tosin (2008: 29–30) korostaa, ettei yhtenäiskulttuuri ole niin hel-

posti määriteltävissä. Preferenssien ja toiveasumista koskevan tiedon tarkastelu on her-

kästi liian yksinkertaistavaa. Junton (2007: 6–7) mukaan voimakkaasti suomalaisten 

asumisenkuvaa muokkaavat yksilölliset mieltymykset, erilaiset perhemuodot, taloudel-

liset resurssit ja ihmisen elinkaari. On selvää, että eri-ikäisenä ihminen etsii erilaista 

asumismuotoa. Mäenpää (2008: 39) vielä korostaa, että rauhallisuus ja luonnonlähei-

syys voivat toiselle tarkoittaa pientaloa omalla pihalla kun toisen mielestä ne kuvaavat 

puistomaista kerrostaloaluetta. Preferenssit ovat suhteellisia käsitteitä ja samanlaisilla 

preferensseillä päädytään hyvin erilaisille asuinalueille. 

 Asumisen kautta muodostuu Lehtosen (1990: 18–19) kuvaamia paikallisyhteisöjä, 

joissa korostuu alueellisuus ja yhteenkuuluvuus. Pientaloasuinalueilla tämä on herkästi 

havaittavissa. Atkinsonin ja McGarrigienin (2009: 76) mukaan erottautumisen ja segre-

gaation riskit korostuvat, jos asukkaat omaavat samoja arvoja ja elämäntyylejä voimak-

kaasti naapureiden kesken. Asuinympäristöt, joihin liitetään tietynlaisia arvoja ja indi-

kaattoreita muodostuvat herkästi sellaisiksi, ettei kaikilla halukkailla ole välttämättä 

varaa tai mahdollisuutta muuttaa näille alueille. Butler ja Robson (2003: 84–85) ovat 

luetelleet asuinalueiden vetovoimaisiksi tekijöiksi hyvät uudet talot, luonnonläheisyys, 

houkuttelevat ostos- ja virkistäytymismahdollisuudet sekä lasten päiväkotien ja koulu-
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jen hyvä sijainti. Erityisen tärkeäksi nousee myös yhteenkuuluvuuden tunne ja halu sii-

hen, että läheiset kanssa-asujat ovat samanlaisia kuin itse on (people like us). Tällöin 

asuinalueen luonne voi muodostua toisia poissulkevaksi. Samalla yhteisön arvot heijas-

tuvat asujien identiteettiin ja pyrkimyksiin. 

 Toivanen (2010: 177, 203) puhuu heimoistumisesta määritelleessään yhdenmukai-

sen asuinalueen asukkaita ja elämäntyyliä. Pientaloasuinalueet eri puolilla Suomea ovat 

keskenään hyvin samanlaisia, mutta erottuvat selkeästi muista asuinalueista. Näitä 

asuinalueita yhdistää talotyypin lisäksi samankaltaiset asukkaat. Juuri hyvätuloiset, 

työssäkäyvät ja samanlaiset arvot omaavat nuorehkot lapsiperheet muuttavat näille rau-

hallisille, lapsiystävällisille ja luonnonläheisille pientaloalueille. Toivanen pohtiikin, 

miten asukkaat kokevat tämän heimoistumisen. Suomessa on kuitenkin arvostettu se-

koittunutta eli eri asukasryhmiä yhdistävää asumista. Sitä on pidetty viihtyisän ja elävän 

asuinympäristön ominaisuutena. Näin on pyritty välttämään negatiivistä segregaatiota. 

Kortteinen ym. (2005: 128) mukaan juuri sosioekonominen erilaistuminen on johtanut 

siihen, ettei osalla väestöstä ole mahdollisuuta toteuttaa tätä haavettaan toiveasumisesta. 

Jauhiainen tarkentaa (2005: 52), että osaksi jo asumisen kalleuden takia pientaloalueet 

ovat väestöltään varsin yhtenäisiä. Golding (2014: 36–37) on tutkimuksissaan huoman-

nut, että asuinyhteisössä juuri vanhojen ja uusien asukkaiden välinen yhteenotto voi 

esiintyä epämiellyttävä tekijänä. Eräällä tavalla asuinalueella ilmenevä turvallisuus voi-

kin johtua juuri asukkaiden homogeenisyydestä ja eräänlaisesta eristäytyneisyydestä. 
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TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa esitellään tutkimusalue sekä käytetyt aineistot ja menetelmät. Tutkimuk-

sen pääasiallisena tutkimusmenetelmänä on kvalitatiivinen asukashaastattelu sekä kvan-

titatiivinen Balance -tutkimushankkeen asukaskysely. Asukaskyselyä hyödynnettiin 

vain Tupoksen asuinalueen osalta ja siitä käytettiin tämän tutkimuksen teemoihin sopi-

via kysymyksiä. Balance -tutkimushanke ja tämä tutkimus tarkastelevat kaupungin lä-

heisellä maaseudulla olevia asuinalueita ja niihin liittyvää problematiikkaa. Aiheen mo-

nimerkityksellisyyden ja tulkinnanvaraisuuden takia haastattelujen ja asukaskyselyn 

vastaukset tukevat toisiaan ja antavat mahdollisuuden syvemmälle analysoinnille.   

Tutkimusalue 

Tutkimusalueeksi valikoitui Tupoksen kylä, joka sijaitsee Limingan kunnassa Pohjois-

Pohjanmaalla. Asuinalueelta on matkaa Limingan keskustaan vajaa kahdeksan kilomet-

riä ja Ouluun noin 20 kilometriä. Oulun ja Tupoksen väliin jäävään Kempeleen kunnan-

keskukseen etäisyyttä on reilu kuusi kilometriä (kuva1). 

 

 

Kuva1. Tupoksen asuinalue rajattuna Limingan kunnassa sekä etäisyydet kuntakeskuksiin. 
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Valtatie neljä kulkee Tupoksen läheltä, jonka ansiosta matkaa autolla Oulun keskustaan 

pidetään lyhyenä ja vaivattomana. Kahdenkymmenen vuoden aikana asuinalue on kas-

vanut Limingan kylistä suurimpana. Tupoksen palvelurakenne on monipuolistunut vii-

meisien vuosikymmenien aikana, ja peruspalvelut, kuten kauppa, yhtenäiskoulu, palve-

lukoti, nuorisotalo ja huoltoasema, löytyvät asuinalueelta tai sen tuntumasta (Tupok-

sen… 2013). Tupoksen alueella asui vuonna 2013 2 757 henkilöä. Väestön ikärakenne 

on nuorta. Alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä on kokonaisväestöstä lähes puo-

let. Alle kouluikäisiä lapsia on 22 % ja 7–14-vuotiaita 23 % asukkaista. Selkeästi suurin 

ikäluokka aikuisista on 30–49-vuotiaat, joita on väestöstä noin 34 %. Puolestaan tupos-

laisista yli 65-vuotiaita on noin 3 % (Hintsala & Puska 2013: 91). 

 Kaupunki-maaseutu luokittelussa Tupos kuuluu kaupungin kehysalueeseen, ja on 

näin osa kaupungin ja maaseudun välivyöhykettä (SYKE 2013). Tupos erottuu selvästi 

lähitaajamana ympäröivästä keskustaajamasta, ja on oma erillinen asuinalue Limingan 

kunnankeskuksen rinnalla (Hintsala & Puska 2013: 56–57). Kaupunki–maaseutu-

luokittelussa kaupungin kehysalueen katsotaan olevan enemmän osa kaupunkia kuin 

maaseutua, sillä osaksi alue on välittömästi ja fyysisesti kytkeytynyt kaupunkialueeseen. 

Luokittelussa kaupungin kehysalueen laajuus on laskettu niin, että perussääntönä voi-

daan pitää viittä kilometriä ydinkaupunkialueen reunasta ja kolmea kilometriä lähitaa-

jaman ytimestä. Kaupungin kehysalueeseen lasketaan kuuluvan niin tiivistä taajama-

aluetta kuin maaseutumaisia alueitakin (Helminen ym. 2014: 9, 13). 

 Jauhiaisen (2005: 52–53, 56) mukaan Suomessa pientalorakentaminen on ollut 

poikkeuksellisen vilkasta 2000-luvulla, ja tämä trendi on ollut nähtävissä myös Oulun 

seudulla. Jo vuonna 2005 on kiinnitetty huomiota Oulun kaupunkiseudun kasvamiseen 

ja hajaantumiseen. Tästä pientalojen kiihtyvästä rakentamisesta on hyvänä esimerkkinä 

juuri Limingan kuntaan kuuluvan Tupoksenkylä. Tuposlaisten mielipiteitä ja näkökul-

mia asuinalueestaan on kysytty jo vuonna 2006 EkoSuKaT-tutkimushankeessa (Mönk-

könen & Mäntysalo 2006). Tutkimuksessa selvitettiin esimerkiksi asukkaiden muutta-

misen syitä (Simonen 2006) sekä miellyttävän rakentamisen pääpiirteitä (Soudunsaari 

2006).   

 Tupos sopii tämän tutkimuksen esimerkkialueeksi hyvin, koska se sijoittuu Oulun 

kaupunkirakenteen välittömään läheisyyteen. Tupos on kuitenkin täysin irrallinen 

asuinalue. Valtatie helpottaa liikkumista Oulun suuntaan ja tekee alueen sijainnista en-
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tistä houkuttelevamman (Tupoksen… 2013). Tupoksen sijoittuminen kaupungin lähei-

selle maaseudulle (SYKE 2013) on tämän tutkimuksen kannalta olennaista. 

 Vielä todettakoon, ettei tässä tutkimuksessa ole tarkoituksena katsoa tutkimusalu-

etta maaseudun muutoksen kannalta. Näin ollen Tupoksen kylän elinkeino- ja aluera-

kenteellinen muutos tai asuinalueen kehittymisen historia eivät ole tutkimuksen kohtee-

na. Tutkimusalueelta kerätty asukashaastattelu- ja kyselyaineistot toimivat tutkimukses-

sa rakennetun viitekehyksen ja tutkimuskysymyksen testaamisen kenttänä. Aineiston 

avulla on tarkoituksena saada selville, miten tuposlaisten arjessa näkyvät maaseutuun 

liitetyt mielikuvat ja arvot sekä, kuinka tuposlaiset määrittelevät asuinaluettaan kaupun-

ki–maaseutu-jatkumolla. Vaikka ekomodernisaatioteorian kannalta maaseutu ilmentää 

vanhaa ja poistuvaa aikaa, näyttäytyy maaseutumaisuus ja maaseutuidylli houkutteleval-

ta. Tämä näkökulma pyritään pitämään mukana aineiston tulkinnan aikana. 

Tutkimusaineistot ja -menetelmät 

Tutkimuksen empiirisenä aineistona on käytetty sekä asukashaastattelua että -kyselyä. 

Asukashaastattelut kerättiin tämän tutkimuksen aikana kesällä 2014. Asukaskysely on 

puolestaan Balance -tutkimushankkeessa laadittu ja toteutettu. Siitä hyödynnettiin aino-

astaan Tupoksen asuinalueen vastauksia. Asukaskyselyä käytettiiin avuksi selvitettäessä 

asukkaiden näkemyksiä, mielikuvia ja kuvauksia asuinalueestaan. Samalla kyselyvasta-

uksia hyödynnettiin taustalla haastattelurunkoa laatiessa. Varsinaisesti aineistojen vuo-

ropuhelua syntyi, kun haastatteluaineisto oli analysoitu. Näin tuloksia pystyttiin peilaa-

maan toisiinsa, ja eroavaisuuksia tai samankaltaisuuksia vastauksien välillä alkoi löytyä.  

 Lisäksi kyselytutkimuksessa on mahdollista, että vastaajat antavat myönteisem-

min kuvan elämästään kuin se todellisuudessa on. Tätä ilmiötä on esitetty onnellisuus-

muuri-ilmiönä. Yhtenä selityksenä on pidetty, että vastaajat antavat elämästään onnelli-

semman ja pinnallisemman kuvan osaksi suojellakseen itseään. Samalla ihmiset vastaa-

vat yleisiin kysymyksiin herkästi myönteisemmin kuin konkreettisiin kysymyksenaset-

teluihin (ks. Kortteinen 1982; Roos 1988). Roos (1988: 142) tarkentaa, että vastaajat 

jättävät mainitsematta muun muassa pelkojaan ja uhkijaan ja pitävät yllä näkymättöntä 

muuria perheen yksityisten asioiden suojana. Osaksi onnellisuusilmiön olemassa olon 

takia tässä tutkimuksessa haluttiin hyödyntää haastatteluja kyselyaineiston lisäksi. Haas-

tatteluaineiston avulla haluttiin päästä niin sanotusti kyselyn vastauksien taakse, ja saa-

da tarkempia merkityksiä haastattelujen kautta. 
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Asukashaastattelu 

Tässä tutkimuksessa on käytetty teemahaastattelua tutkimusmenetelmänä. Teemahaas-

tattelua kutsutaan joissakin tutkimuskirjallisuudessa myös puolistrukturoiduksi haastat-

teluksi. Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit eli teemat ovat tiedossa ja ennalta 

määriteltyjä. Kuitenkin verrattuna strukturoituun haastatteluun teemahaastattelussa ky-

symyksien sanamuodot tai esitysjärjestyksen ei tarvitse olla sama jokaisen kohdalla. 

Strukturoitu haastattelu on enemmän verrattavissa kyselyhaastatteluun, jossa niin kysy-

mykset kuin vastausvaihtoehdot voivat olla valmiiksi annettuna. Teemahaastattelussa 

keskeiseksi nousevatkin juuri kysytyt teemat, ja haastateltavien tulkinnat näihin teemoi-

hin. Lisäksi haastateltavan on ymmärrettävä, että haastateltavat antavat teemoille omat 

merkityksensä (Metsämuuronen 2000: 41–42; Hirsjärvi & Hurme 2008 47–48).  

 Teemahaastattelu valikoitui haastattelumenetelmäksi, koska selkeät maaseutuun 

liittyvät mielikuvat nousivat teoriasta esille. Näin ollen toistuvat maaseutuun yhdistetyt 

mielikuvat, kuten luonnonläheisyys, yhteisöllisyys ja asuinalueen maaseutumaisuus tai 

kaupunkimaisuus, toimivat selkeinä tutkimuksen teemoina ja ydinkysymyksinä. Näitä 

teemoja käsiteltiin haastattelussa suunnilleen 19 eri kysymyksen ja neljän peruskysy-

myksien avulla (liite 1). Haastatteluissa hyödynnettiin teemahaastattelun joustavuutta, 

joten tarkentavia kysymyksiä esitettiin tarpeen mukaan. Näin ollen haastattelut eivät 

olleet täysin identtisiä kysymyksien osalta, kuitenkin haastattelurunkoa noudatettiin 

teemojen ja peruskysymyksien sekä joidenkin tarkentavien kysymyksien osalta. 

 Tutkimuksen haastatteluaineisto kerättiin kesäkuussa 2014. Sopivien haastatelta-

vien löytäminen nähtiin eräänlaisena haasteena, sillä Tupos ei ollut entuudestaan tuttu 

tutkimuksen tekijälle. Toisaalta tällä tavalla suhtautuminen tutkimusalueeseen ja haasta-

teltaviin sekä heidän elämäntapaansa pysyi oletettavasti paremmin neutraalina. Hakalan 

(2010: 19) mukaan liian lähellä tutkijan omaa elämää oleva tutkimusasetelma voi pa-

himmassa tapauksessa luoda asetelman, jossa tutkimuksen tulokset vaikuttavat lukkoon 

lyödyiltä jo ennen tutkimusprosessin loppuun viemistä.  

 Haastateltavien kartoittaminen aloitettiin toukokuussa 2014 erilaisten alueella 

toimivien yhdistyksien kautta. Tupoksessa toimii muun muassa kyläyhdistys (Tupok-

sen… 2013) sekä Mannerheimin lastensuojelu liiton (MLL 2014) ja Martta ry:n (Tu-

poksen… 2014) paikallisosastot. Näitä yhdistyksiä lähestyttiin sähköpostilla, jossa py-

rittiin asiallisesti ja samalla rennosti saamaan asukkaita haastateltaviksi. Sähköpostin 
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mukana liitteenä oli haastattelukutsu (liite 2). Sähköpostissa myös toivottiin, että yhdis-

tyksen postituslistojen avulla haastattelukutsua levitettäisiin jäsenille. Samalla piti myös 

huomioida haastatteluaineiston virallinen puoli: mihin aineistoa käytetään, kellä on oi-

keudet käyttää aineistoa, säilyykö anonymiteetti haastateltavilla sekä haastateltavien 

täysi-ikäisyys. Haastattelujen nauhoittaminen otettiin esille jo tässä vaiheessa. 

 Sopivien haastateltavien etsimisessä hyödynnettiin myös sosiaalista mediaa. Tut-

kimuksentekijä julkaisi päivityksen henkilökohtaisessa Facebook-profiilissaan, jossa 

ilmoitti etsivänsä tuposlaisia haastateltaviksi. Tämä ”Ilmianna tuoposlainen!” -päivitys 

levisi tuttujen tutuille, kun ystävät jakoivat statuspäivitystä eteenpäin. Lisäksi Tupoksen 

kyläyhdistyksen julkisen Facebook -ryhmän seinälle kirjoitettiin viesti, jossa etsittiin 

haastateltavia asukashaastatteluihin (liite 3). Näissä viesteissä piti kiinnittää huomiota 

muun muassa viestien julkiseen leviämiseen internetissä. Tämän takia henkilökohtaisen 

puhelinnumeron laittaminen viesteihin ei tuntunut sopivalta.  

 Sosiaalisen median avulla tieto levisi, ja ainakin muutamat haastateltavat ilmoit-

tautuivat tätä kautta mukaan. Ilmeisesti myös yhdistysten sähköpostilistojen kautta tieto 

lähti leviämään loppujen lopuksi, jopa niin, että ”ristiinpostitusta” taisi tapahtua. Lopuk-

si tehokkaaksi tavaksi saada haastateltavia korostui niin sanottu lumipalloilu. Hirsjärvi 

ja Hurme (2008: 59–60) kuvaavat lumipallo-otannaksi tapaa, jossa muutamat tutkimuk-

seen sopivat avainhenkilöt tai informantit ehdottavat lisää sopivia haastateltavia. Näin 

voidaan olettaa, että aineiston keruuseen saadaan osallistumaan tutkimusongelman kan-

nalta keskeisimmät henkilöt. Tässä tutkimuksessa lumipalloilu toimi vain osaltaan niin, 

että haastateltavat itse ehdottivat ja antoivat seuraavien haastateltavien nimiä. Haastatte-

lussa olleet asukkaat levittivät sanaa tuttavilleen ilmeisesti sosiaalisen median avulla, ja 

aitojen yli naapureilleen. Tätä kautta haastateltaviksi ilmoittautui vapaaehtoisia asukkai-

ta.  

 Haastatteluja tehtiin yhteensä yksitoista. Haastateltavista kahdeksan on naisia ja 

kolme miestä. Haastattelujen kestot vaihtelivat reilusta 13 minuutista yli 40 minuuttiin. 

Keskimäärin haastattelu kesti noin 20 minuuttia. Haastatelluista suurin osa, yhdek-

sänasukasta, oli asunut Tupoksessa yli 6–11 vuotta ja muutamat olivat asuneet alueella 

yli 20 vuotta. Nämä ”vanhat” tuposlaiset antoivat hyvän lisän haastatteluaineistoon. 

Pääsääntöisesti haastatellut olivat ”uusia” tuposlaisia, jotka ovat pienten tai kouluikäis-

ten lasten vanhempia. Iältään haastatellut olivat suunnilleen 30–40-vuotiaita. Tarkkaa 



46 

ikää ei haastatteluissa kysytty, joten ikä on haastattelijan arvio. Kotoisin haastatteluun 

osallistujat kertoivat olevansa niin kaupungista kuin maaseudulta. Kaupunkilaisista suu-

rin osa oli kotoisin Oulusta. Maaseudulta kotoisin olevat kertoivat olevansa lähtöisin eri 

puolilta Pohjois-Pohjanmaata, Etelä-Pohjanmaata ja Lappia. Myös kaupungista itsensä 

kotoisin luokitelleet kertoivat juuriensa löytyvän maaseudulta.  

 Naiset osottautuivat miehiä innokkaammiksi haastateltaviksi. Miesten halutto-

muus ilmeni myös siinä, kun haastattelukutsua välitettiin vaimolle tai perheestä mies 

halusi lähteä sopivasti pois paikalta haastattelun alkaessa. Haastateltavien naisvoittoi-

suus vaikuttaa aineiston laatuun ja näkökulmien monipuolisuuteen. Haastatteluja teh-

dessä nousi esille, että monet haastateltavista olivat mukana useissa eri yhdistyksissä. 

Haastatteluihin osallistuvista asukkaista osaa voi luonnehtia ”asuinalueaktiiveiksi”. Tä-

mä voi näkyä vastauksissa, mutta erityisesti ei tämä seikka korostunut. Lisäksi näiden 

asuinalueaktiivien rinnalle haastatteluihin osallistui myös sattumalta vähemmän aktiivia 

tuposlaisia. 

 Haastattelut toteutettiin asukkaiden kotona Tupoksessa. Ainoastaan yksi haastatte-

lu tehtiin Oulun keskustassa puiston penkillä. Haastatteluja sovittaessa oli ilmoitettu, 

että haastattelu voidaan suorittaa joko asukkaan kotona, terassilla tai pihalla. Tällä taval-

la haluttiin antaa mahdollisuus siihen, ettei haastattelijaa tarvitse kutsua luokseen. Esko-

lan ja Vastamäen (2007: 28–30) mukaan haastattelupaikan valinta ei ole mitenkään epä-

olennainen tekijä haastattelun onnistumisen kannalta. Haastattelun toteuttaminen haas-

tateltavan kotona nostaa onnistumisen mahdollisuutta, sillä tällöin haastateltava on si-

toutunut haastattelun toteutumiseen. Koti on haastateltavan omaa ja tuttua aluetta, jol-

loin haastateltava on turvallisessa ympäristössä. Tällöin puolestaan haastattelija joutuu 

keskittymään enemmän haastateltavan ja ympäristön antamiin merkkeihin.  

 Haastattelujen toteutuminen kotioloissa onnistui kohtalaisen hyvin. Jonkin verran 

häiriötekijöitä ilmaantui haastattelujen aikana, mutta pääsääntöisesti haastateltavat pys-

tyivät keskittymään hyvin. Eskola ja Vastamäki (2007: 29) luettelevat kotona oleviksi 

häiriötekijöiksi muun muassa muut perheenjäsenet, puhelimet, television. Näistä teki-

jöistä juuri pienet lapset ja vauvat olivat läsnä Tupoksessa tehdyissä haastatteluissa. 

Lisäksi lemmikit kuten koirat ja kissat olivat mukana haastatteluhetkissä. Toisaalta mo-

ni haastateltava oli pyrkinyt ajoittamaan haastattelun vauvojen päiväunien aikaan. Li-
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säksi lapsille oli selvästi suunniteltu muuta toimintaa haastattelun ajaksi. Oulun keskus-

tassa julkisella paikalla toteutettu haastattelu onnistui ilman suurempia häiriötekijöitä. 

 Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat useat tekijät koko tutkimusprosessin 

aikana. Tutkimuksen sisältövalidius on huono, mikäli aineistoa kerätessä teemahaastat-

telun aihepiirit on heikosti valittu tai haastattelukysymykset ovat keskeneräisesti asetet-

tu. Tällöin haastattelukysymyksillä ei tavoiteta haluttuja merkityksiä. Riittävät lisäky-

symykset kussakin teema-alueessa auttavat vahvistamaan sisältövalidiutta (Hirsjärvi & 

Hurme 1995: 129). Haastatteluaineisto voi myös olla huono laadultaan, mikäli nauhojen 

kuuluvuus on huono, haastateltavilta on kysytty eri määrä kysymyksiä, nauhojen litte-

rointi ei ole johdonmukaista tai jos analyysivaiheessa luokittelu on sattumanvaraista 

(Hirsjärvi & Hurme 2008: 185). Tämän tutkimuksen haastatteluaineistoa voi pitää on-

nistuneena ja aineiston analyysi on pyritty tekemään johdonmukaisesti. Esille nousee 

kuitenkin kysymys oikeanlaisista haastattelukysymyksistä. Haastattelukysymyksien 

laadukkuutta pystyy pohtimaan kunnolla vasta analyysivaiheen ja tutkimuksen tuloksien 

tarkastelun jälkeen. 

 Asukashaastattelut on analysoitu hyödyntäen haastattelurungossa käytettyjä tee-

moja. Ennen analyysivaihetta haastattelut on purettu kirjoittamalla ne auki. Hirsjärven 

ja Hurmeen (2008: 138) mukaan aineiston puhtaaksikirjoitus eli litterointi voidaan tehdä 

myös valikoiden, jolloin koko haastatteludialogia ei litteroida. Tässä tutkimuksessa litte-

roitiin haastateltavien vastaukset kokonaan. Ainoastaan haastattelijan kysymykset ja 

kommentit litteroitiin vain siltä osin, että kukin kysymys tunnistetaan tekstistä. Litte-

roinnista jätettiin pois mahdolliset ulkopuolisten, lähinnä lasten, kommentit tai huomiot. 

 Kvalitatiivisen aineiston analyysiin kuuluu niin havaintojen pelkistämistä ja yh-

distämistä (Alasuutari 1994: 30–31) kuin luokittelua, yhdistelyä ja tulkintaa (Hirsjävi & 

Hurme 2008). Alasuutarin (1994: 30–33) mukaan aineiston pelkistämisessä kiinnitetään 

huomiota vain siihen näkökulmaan, mikä on kysymyksen asettelun kannalta tarkoituk-

senmukaista. Näin aineisto saadaan pelkistettyä hallittavammaksi. Aineistosta etsitään 

teemojen sisällä yhdistäviä tekijöitä, joiden pohjalta voi löytyä yhteisiä nimittäjiä. Ha-

vaintojen pelkistämien ei kuitenkaan tarkoita, että aineistosta laskettaisiin tyyppivasta-

uksia tai keskiarvoja. Laadullisessa analyysissä on tärkeää muistaa, että yksi poikkeus 

saattaa kumota säännön, jolloin yhteistä nimittäjää täytyy miettiä tarkemmin.  
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Hirsjärvi ja Hurme (2008: 147, 149) puolestaan korostavat, että aineiston luokittelu tuo 

analyysille kehyksen. Näin haastatteluaineistoa pystyy myöhemmin tulkitsemaan ja 

tiivistämään. Aineiston yhdistämisellä tarkoitetaan, että luokkien välillä pyritään etsi-

mään jonkinlaista säännönmukaisuutta tai samankaltaisuutta. On myös tavallista, että 

samankaltaisuuden lisäksi aineistosta hahmottuu säännönmukaista vaihtelua ja poik-

keavia tapauksia. Eskola ja Vastamäki (2007: 42) neuvovatkin konstruoimaan tyyppi-

kuvaukset aina kunkin teeman mukaisesti. Tässä tutkimuksessa haastatteluanalysointi 

tehtiin konkreettisesti laatimalla paperille kunkin haastateltavan vastaukset eri teemojen 

mukaan. Näin pyrittiin löytämään yhdenmukaisuuksia ja toistuvia vastauksia eri haas-

tatteluista.  

 Lisäksi Hirsjärven ja Hurmeen (2008: 151–152) mukaan haastattelututkimuksessa 

aineiston tulkinta on aina kontekstisidonnaista ja kiinni ympäröivissä sosiaalisissa mer-

kityksissä. Aineiston tulkinnassa yhdistyvät niin tutkijan, haastateltavan kuin lukijan 

tulkinnat: tutkija tulkitsee haastateltavan vastauksia ja lukija tulkitsee tutkijan kirjoitta-

maa tulkintaa. Lisäksi tutkija on tehnyt tulkintaa koko tutkimusprosessin ajan esimer-

kiksi haastatteluja tehdessään. 

 Laadullinen tutkimus ja aineiston analyysi on aina tulkinnallista (Kiviniemi 2001: 

79). Tuomi ja Sarajärvi (2009: 136) sekä Metsämuuronen (2000: 50) lisäävät, että tutki-

jan tausta ja omat intressit vaikuttavat aina tutkimuskohteeseen ja aineiston analysoin-

tiin. Tutkijan subjektiiviset odotukset eivät saisi muuttaa aineistoa analyysivaiheessa. 

Tämän takia tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa on syytä pohtia myös puolueet-

tomuusnäkökulmaa. 

Asukaskysely 

Balance -tutkimushankeen asukaskysely on kerätty kesän 2013 aikana. Asukaskysely 

toteutettiin postikyselynä 3989 kotitaloudelle neljällä eri kaupunkiseudulla. Kaupunki-

seuduiksi on valittu Oulu, Kajaani, Tampere ja Seinäjoki. Kaupunkiseuduilta on valittu 

kaksitoista eri asuinaluetta (Hintsala & Puska 2013: 4; Puska 2013: 60–61). Tässä tut-

kimuksessa käytetyt Tupoksen asuinalueen asukkaiden vastaukset on saatu valmiina 

koodattuina. Tämän tutkimuksen tekijä ei ole ollut osallisena asukaskyselyn laatimises-

sa, keräämisessä tai koodaamisessa IBM SPSS -tilastointilaskentaohjelmaan. 

 Tässä tutkimuksessa asukaskyselyä on analysoitu tutkimusteemojen kannalta mie-

lenkiintoisten vastauksia kohdalla. Analysointi on tapahtunut IBM SPSS -
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tilastolaskentaohjelman avulla. Tuposlaisten vastauksia asukaskyselyssä on riittävästi 

(N=218), ja puuttuvia arvoja vain muutamia. Puuttuvien arvojen pieni määrä ei vaikuta 

kvantitatiivisen aineiston tulkintaan. Vastaajista naisia on reilu puolet (55 %) ja miehiä 

hieman vähemmän (45 %). Vastaajien ikäjakauma on samansuuntainen kuin Tupoksen 

väestön ikärakenne. Valtaosa vastaajista on iältään 30–49-vuotiaita ja Tupoksen asuk-

kaista n. 34 % kuuluu tähän ryhmään. Ikäluokka on asuinalueen suurin. 

 Kyselylomakkeesta on hyödynnetty viittä eri kysymyspatteristoa, joiden avulla on 

analysoitu näkemyksiä maaseutumaisuudesta ja elämäntapavasta sekä asuinpaikan omi-

naisuuksista. Kysymykset ovat enimmäkseen monivalintakysymyksiä ja Likert -

asteikollisia mielipidekysymyksiä. Kyselyaineistosta ja haastatteluaineistosta esiin 

nousseita eroavaisuuksia tutkittiin tarkemmin ristiintaulukoinnin avulla yhden kysy-

myksen osalta. 

TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen keskeisimmät tulokset. Tarkoituksena on analy-

soida asukashaastattelun ja -kyselyn vastauksia limittäin. Aineistoja ei ole käytetty ver-

tailevan tutkimusasetelman luomisessa, vaan vastaukset osaltaan tukevat toisiaan. Mah-

dollisia eroavaisuuksia hyödynnetään syventäen tulosten analysointia. Tarkat taulukot 

käytettyjen Balance -tutkimushankkeen asukaskyselyn vastuksista löytyvät tutkimuksen 

lopusta liitteenä (liite 4). Tässä tulokset on jaoteltu tutkimuskysymyksen kannalta kes-

keisten teemojen luonnonläheisyys, yhteisöllisyys ja maaseutumaisuus mukaan.  

Luonnonläheisyys 

Tutkimuksen kannalta keskeinen teema on luonnonläheisyys. Aineistoista ilmeni, kuin-

ka luonto ja luonnonläheisyys koettiin tärkeiksi tekijöiksi. Luonto esiintyi poikkeuksetta 

myönteisenä arvona. Eikä aineistosta noussut esille mitään viitteitä luonnon kielteisiin 

puoliin kuten turvattomuuteen, pimeyteen tai villieläimien läsnäoloon. Asukaskyselyssä 

vastaajat kuvailivat lähes yksimielisesti (yli 90 %) Tuposta luonnonläheiseksi asuinalu-

eeksi. Erityisesti vehreät ikkunanäkymät koettiin vahvistavan tätä näkemystä. Puoles-

taan haastatteluissa luonnonläheisyys korostui muun muassa haastateltavien omien juu-

rien kautta. Monet olivat kotoisin maaseudulta tai pienemmiltä paikkakunnilta. Selkeästi 
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juuret ja muistot lapsuudesta esitettiin yhdeksi syyksi luonnon arvostamiselle. Nainen 

mietti lapsuuden ympäristön ja luonnon arvostamisen yhteyttä näin: 

”Kyllähän se kotua kotua enimmäkseen tulee, […] et meillä on ollut kasvimaata ja 

on ollut sitä … no on ollut tilaa leikkiä ja mettää vieressä”. N7 

Luonnonläheisyyttä tarkasteltiin sekä oman pihan että metsässä tapahtuvan harrastami-

sen kautta. voidaan puhua villi ja piha. 

 Asukaskyselyn vastaajista lähes kaikki kokivat, että oma piha tekee asuinalueen 

luonnonläheiseksi. Lisäksi suuren tontin tai pihan merkitys valittaessa asuinpaikkaa on 

ollut yli puolen mielestä ratkaisevaa. Hyvä kasvuympäristö lapsille oli erityisen ratkai-

sevaa lähes 70 prosentin mielestä valittaessa nykyistä asuinpaikkaa.  

 Haastatteluissa korostui myös, että luonnonmukaisuus koetaan hyväksi kasvuym-

päristöksi lapsille. Useasti haastateltavat olivat itse maaseudulta kotoisin. Tämä korostui 

haastatteluissa, kun kerrottiin haluavansa antaa samanlaiset mahdollisuudet luontoon ja 

turvalliseen ympäristöön omille lapsille kuin itsellä oli ollut. Nainen muisteli Tupoksel-

le muuttamiseen vaikuttaneita tekijäitä seuraavalla tavalla: 

 ”… haluttiin semmonen alue missä on luontoa kuitenkin lähellä. Et […] lapsille 

se on mukavampi ympäristö ja tekemistä ja... tuolla ne rakentaa majaa ja muuta”. 

N9 

Haastatteluissa mainittiin, että erityisesti oma piha mielletään turvallisena paikkana. 

Useasti pihalle kuuluivat trampoliini, harrastusvälineet ja naapureidenkin lapset. Kesäi-

sin oma piha miellettiin olohuoneen jatkeena, missä vietetään aikaa ruokaillen, naapu-

reiden kanssa seurustellen, kukkia laittaen sekä lapsien ja koirien parissa. Omasta pihas-

ta puhuttiin pääsääntöisesti myönteisesti.  

 Asukaskyselyssä korostui myös oman pihan merkitys. Vastaajista lähes puolet oli 

sitä mieltä, että hyvillä mahdollisuuksilla pihapiirissä tapahtuvaan toimintaan kuten 

puutarhanhoitoon tai nikkarointiin on ollut merkitystä valittaessa nykyistä asuinpaikkaa. 

Kuitenkin haastatteluissa välittyi myös, etteivät piha ja pihan hoito tuntunut olevan kai-

kille tärkeää. Osan mielestä pihamaan istutukset ja nurmikonhoito näyttäytyivät myös 

kielteisinä arjessa. Naisasukas kuvaili pihatöiden tekemistä näin: 

 ”… joka päivä käy sen verran, että saa vähän aikaan, kattelee ”että ois siellä töi-

tä””. N6 
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Haastateltavista monilla oli pihapiirissä kasvimaa, jossa kasvatettiin niin mansikkaa 

kuin porkkanaa ja tomaattia. Marjapensaat ja omenapuut olivat myös yleisiä. Joidenkin 

mielestä kasvimaan pitäminen nähtiin haaveena omille juurille paluusta sekä mahdolli-

suutena tuottaa itse omaa ruokaa. Useasti kasvimaanpitäminen oli omilta vanhemmilta 

tai isovanhemmilta opittua. Näin asiaa kuvaili nainen: 

”Ja justiin kasvimaa on mummulta, minun vanhemmilla ei ole ollut koskaan kas-

vimaata, mutta mummulla on ollu ja se on opettanut että miten kylvetään porkka-

nat. Sitten ne metsähommat taas on enempi niin ku omilta vanhemmilta”. N7 

Erityisesti ”vanhojen” tuposlaisten kohdalla kasvimaa koettiin itsestään selvänä asiana. 

Tarkennettaessa haastateltavalta, ettei pihalla ole mitään pientä kasvimaata, nainen vas-

tasi iloisesti: 

”On on toki sellanen on! Perunat on ja mansikat on ja kasvatetaan porkkanat ja 

sipulit, sellaset kyllä on joo. Sehän on itsestäänselvyys!”. N8 

Luonnossa oleminen tarkoitti haastatteluaineistossa lähinnä lähimetsikössä ulkoilua ja 

koiran kanssa polulla lenkkeilynä. Metsässä retkeily ei korostunut aineistossa. Muuta-

missa haastatteluissa ilmeni, että perheessä metsästettiin, mutta itse haastateltava ei liik-

kunut metsässä erityisesti. Muutamat haastateltavat kuvailivat haluavansa retkeillä ja 

hyödyntää metsiä laajemminkin. Tällöin ajatuksena oli kuitenkin lähteminen jonnekin 

kauemmaksi, lähinnä pohjoiseen ja Lappiin. 

  Kyselyaineistosta välittyvät samankaltaiset vastaukset. Mahdollisuudella luon-

nossa liikkumiseen kuten sienestämiseen, marjastamiseen tai kalastamiseen ei ole rat-

kaisevaa merkitystä, kun tuposlaiset ovat valinneet asuinpaikkaansa. Myöskään hyvät 

mahdollisuudet luonnossa urheiluun kuten suunnistukseen tai melontaan tai mahdolli-

suus tilaa vaativiin harrastuksiin kuten moottorikelkkailuun tai veneilyyn eivät esiinny 

ratkaisevina tekijöinä asuinpaikkaa valittaessa tuposlaisten kohdalla.  

 Haastatteluaineiston mukaan suurimmalle osalle vastaajista harrastamiseksi met-

sässä riitti marjastus tai lähialueilla hiihtäminen ja makkaranpaisto silloin tällöin. Haas-

tatteluissa myös ilmeni, ettei retkeily kuulunut lapsuuden kotiin, vaan metsässä olemi-

seen oli liittynyt vahvasti työnteko. Maatalossa työtä oli tehty luonnollisesti paljon pi-

halla ja ulkona. Naiset kertoivat asiasta näin: 
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”Se on just ollut sitä työtä et on lähetty polttopuita hakemaan. Et ei oo […] hirve-

ästi minun lapsuudessa, et oltais vain lähdetty metsään retkelle. Vaan sinne on ai-

na menty, isi hakkaamaan puita ja lapset on juossu siellä sitten mukana”. N7 

”Varmaan se kun on ite maalta kotoisin, ja maatilan tyttö niin sillälailla on se 

kiinnostus kuitenkin. Mutta että sen huomaa, et me ei olla niin ku retkeilty kos-

kaan perheen kanssa. Niin sitten se tavalla sitä ei oo tullut itellekään semmosta”. 

N9 

Luonnon ja maaseudun välinen perinteinen yhteys (Halfacree 2009b) ei aineiston perus-

teella erityisesti korostunut. Lähinnä asukkaat arvostivat omaa pihaa sekä asuinalueen 

vehreää luonnonympäristöä. Luontoarvojen tärkeys välittyi muun muassa tällä tavalla 

niin haastatteluissa kuin kyselyssä. Miesasukas kuvaili luonnonläheisyyden merkitystä 

arjessaan muun muassa näin: 

”… jos sä katsot ikkunasta ulos ja näkyy vihreetä niin se on eri asia kuin siinä nä-

kyis betonitalo”. M1 

Tällä tarkoitettiin oman pihan ja takametsikön antavan miellyttävämmän ikkunanäky-

män kuin naapuritalon seinät kaupunkilähiössä. Tällä tavalla luonnon ja vihreiden ikku-

nanäkymien liittäminen miellyttävään asuinympäristöön on tärkeää ja merkityksellistä. 

Bell (2006) ja Phillips (2014) korostavat luontoarvojen monitasoista vaikutusta ihmi-

seen. Rauhallinen, vehreä ja kaunis asuinmiljöö antaa asukkailleen monella tavalla 

myönteisiä kokemuksia ja erilaisia tapoja olla suorassa yhteydessä luontoon.  

 Silvastin (2002) mukaan maanviljelijöiden luontosuhde esiintyy ennen kaikkea 

taloudellisten ja hallinnollisten suhteiden muodossa. Samalla maalaismiljöön luon-

tosuhde rakentuu kulttuurisen koskemattomuuden ja kauniiden maalaistalojen kautta 

(Halfacree 1995). Perinteinen luonnon tahtiin eläminen ei näytä toteutuvan asuinalueel-

la ainakaan haastatteluaineiston mukaan. Tämä on ymmärrettävää, koska haastatelluista 

kukaan ei ole ollut maanviljelijä. Sen sijaan Useat haastateltavat kertoivat kuinka heidän 

lapsuudessaan maaseudulla luonnossa olo oli lähinnä työntekoa. Tämä kuvaa perinteistä 

maanviljelyn ja maaseudun luontosuhdetta. Monet myös totesivat, ettei heidän lapsuu-

dessaan maaseudulla mitenkään metsässä retkeilty. Lisäksi luonnollinen luonnossa puu-

hastelu on jäänyt vähälle, sillä haastatellut eivät omistaneet itse metsää ainakaan Tupok-

sen tontillaan.  
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Tässä on erotettavissa maaseudun muuttuminen ja sukupolvien vaihtuminen. Maaseu-

tumaisilla pientaloalueilla ei varmasti ole tarkoituksenakaan tehdä puutöitä oman pihan 

puista. Metsässä retkeily tai ulkoileminen sekä luonnon hyödyntäminen harrastamismie-

lessä esiintyy aineistossa uudempana, kaupunkilaisempana, elämäntapana. Lisäksi asu-

kaskyselystä selvisi, ettei mahdollisuus luonnossa liikkumiseen tai harrastamiseen ollut 

kovin ratkaiseva muuttopäätöstä tehtäessä. 

 Aineistojen mukaan tuposlaiset kuitenkin pitivät tärkeänä mahdollisuutta omaan 

pihaan ja puutarhanhoitoon. Näin luonto esiintyi myönteisenä arvona ja toivottavana. 

Haastatteluissa selvisi, että yhteys luontoon korostuu omalla pihalla ja istutukset sekä 

kasvimaa luovat väylän omille juurille, siis maalle, palaamiseen. Kasvimaainnostus sa-

malla muistuttaa maaseudun vanhasta tehtävästä elintarviketuottajana, mitä voidaan 

pitää selvänä eroavaisuutena kaupunkiin nähden. Mies kuvaili kasvimaaharrastustaan: 

 ”… tavallaan paluuta juurille. Ei tuota varmaan yhtään pois suljettu semmonen 

mahdollisuus, että voitas pikku hiljaa siirtyä semmoseen mahdollisuuteen että 

kasvattas ite omat perunat talven ajaksi […], että vallan tuo tehotuotanto kaikessa 

raadollisuudessaan niin ni se on niin kans vähän avannut silmiä”. M1 

Mielikuva omille juurille sekä perinteiselle ydinmaaseudulle paluusta on ollut läsnä 

aikaisemmin tupokseen jo 1980-luvulla muuttaneille. Tosin ajatus omasta perunapellos-

ta ja viljelemisestä on muuttunut vuosikymmenien aikana. Yhtälailla mielikuvat maa-

seudusta ja maalaisuudesta ovat vaihdelleet kuten Koivunen (2001) ja Short (2006) ovat 

todenneet. Mielikuvia maaseudusta tuotetaan nostalgian kautta aina aika ajoin. Van-

hempi tuposlainen kertoi viljelemisen tarpeen vähentyneen vuosikymmenien aikana ja 

oman innostuksen perunapeltoon hävinneen samalla: 

”Oikeastaan aina haaveessa […] kun tää talo on punainen tupa ja perunamaa, 

joita nyt ei sitten viljellä kun perunat ovat halvempia kaupassa.” M2 

Voikin pohtia, antaako pientaloympäristön elinolosuhteet mahdollisuuden maaseutu-

maiseen elämäntapaan juuri luonnonläheisyyden ja luonnonhyödyntämisen näkökul-

masta. Mikäli perinteisenä maaseutuelämäntapana ajatellaan olevan maan hyödyntämi-

nen usealla eri tavalla, ei tämänkaltainen maaseutumainen elämäntapa toteutua tutkitulla 

pientaloalueella. Maaseudun luonnonläheisyyteen voidaan liittää tuotanto ja työnteko, 

jolloin luonnonympäristön hyödyntäminen on korostunut.  
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Roos (1987) ja Kortteinen (1982) näkevät elämäntavan muodostuvan muun muassa 

elämäntoiminnoista ja elinolosuhteista sekä päivärytmistä ja ammatinvalinnasta. Mikäli 

aineistoista välittynyttä kuvaa elämäntavasta peilaa edellä mainittuihin tekijöihin, ei 

Tuposksen asuinalueella maaseutumainen elämäntapa toteudu. Aineiston mukaan oli 

tavallista, että arkinen päivätyö tehdään mahdollisesti kaupungissa samalla kun omaa 

pihaa ja taloa hyödyntään virkistäytymiseen ja rentoutumiseen (ks. Lehtonen ym. 1996).  

Yhteisöllisyys 

Yhteisöllisyys on toinen teema tarkasteltaessa alueen maaseutumaisuutta. Sekä haastat-

telussa että kyselyssä oli yhteisöllisyydestä ja naapureista useita kysymyksiä. Asukas-

kyselyyn vastanneista yli puolet oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä kysyttäessä, onko 

Tupos yhteisöllinen asuinalue. Yhtä moni myös puolsi sitä, että asuinalueella on helppo 

tutustua muihin asukkaisiin. Lisäksi reilu neljännes mainitsi juttelevansa naapureiden 

kanssa usein. Asukaskyselyssä hieman yli puolet (62 %) mielsi Tupoksen turvalliseksi 

asuinalueeksi. 

 Haastatteluissa puolestaan korostui, että lähinaapureiden tunteminen lisäsi turval-

lisuuden tunnetta. Melkein kaikki haastateltavat kuvailivat hyvät naapurussuhteet tär-

keiksi juuri naapuriavun ja turvallisuuden takia. Nainen ilmaisi asian näin: 

”Ainaki mikä mun mielestä on tärkee, että tuntee ne naapurit. Jotenkin semmonen 

turvallisempi olo on ja semmonen, et kuuluu johonkin paikkaa jotenkin. Ei ole 

ihan niin semmonen yksinäinen olo”. N5 

Asukaskyselyn vastaajista hieman alle puolet (40 %) oli jokseenkin sitä mieltä, että ha-

luaa tuntea naapurinsa henkilökohtaisesti. Samalla reilun puolen mielestä oli jokseenkin 

tärkeää, että naapurit pitävät toisistaan huolta. Kaiken kaikkiaan kyselyaineiston mu-

kaan Tupoksen asuinalue miellettiin yhteisölliseksi, ja naapureiden tunteminen ja hei-

dän kanssa yhteydessä oleminen koettiin tärkeäksi.  

 Haastatteluissa auttavaisuutta naapureiden kesken kuvailtiin usealla eri tavalla. 

Naapureiden kerrottiin auttavan, kun ollaan itse poissa kotoa. Naapuriavun piirteinä 

mainittiin tyhjän talon perään katsominen, postien tyhjentäminen sekä kukkien tai kas-

vimaan kastelu. Naapureiden kanssa yhdessä tekemistä ja auttamista kuvailtiin seuraa-

vanlaisesti: 
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”…jos tarvii jossain rakentamassa apuja niin kerätään miehet ja tehdään se 

homma […] Et täällä on semmosta tosi, just niin ku auttavaista porukkaa. Et ei 

tarvii miettii et kehtaako mennä kysymään”. N9 

”… et pystyy sit naapureille sanomaan, et minä oon silloin ja silloin reissussa, jos 

meillä jotain omituista näkkyy niin tietävät ettei me olla kotona” N4 

Yhdessä tekeminen oli tehnyt naapureista ystäviä parhaassa tapauksessa, jolloin ystä-

vyydestä oli tullut syvempää. Lisäksi naapurustossa käytiin erilaisilla kutsuilla sekä 

yhdessä ulkoilemassa ja istumassa terassilla kahvilla. Lasten kautta naapurit tutustuivat 

toisiinsa. Omat ja naapureiden pihat olivat lasten käytössä. Tiivis yhteistyö naapuriper-

heiden kanssa lisäsi turvallisuutta ja helpottaa elämää. 

”Kyllä se sellaista turvallisuuden tunnetta luopi […] ja paljon saman ikäisiä lap-

sia niin sit se menee hyvin pitkälle siihen ulkoiluun ja tutustumiseen. Sitten siinä 

otetaan sitä grilli-iltaa ja mitä milloinkin, voi kattoa toisten lapsia vähän aikaa 

tuossa pihalla, tai jos on jotain työkuvioita tuossa pihalla mitä pitää hoitaa”. M3 

Haastatteluissa selvisi, että erilaiset päiväkerhot ja harrastetoiminta on tutustuttanut lap-

siperheitä toisiinsa. Harrastetoiminta koettiin hyvänä yhdistävänä ja luottamusta lisää-

vänä tekijänä. Saman elämäntilanteen katsottiin yhdistävän naapureita ja lapsiperheitä. 

Muutamissa haastatteluissa erottui kuinka pienen vauvan myötä arki ja suhtautuminen 

Tupokseen olivat muuttuneet. Kun vanhempi oli voinut viettää enemmän lapsen kanssa 

aikaa kotona, oli asuinympäristöön ja naapureihin tutustumiseen kiinnitetty enemmän 

huomiota. Lapsiystävällisellä ympäristöllä olikin asukaskyselyn mukaan suurimman 

osan mielestä ratkaiseva merkitys pohdittaessa asuinalueelle muuttamista. Lähes kaikki-

en kyselyyn vastanneiden mielestä asuinalue on sellainen, missä lapset voivat liikkua 

omatoimisesti. 

 Osa haastatelluista ei kuitenkaan kuvaillut naapurisuhteitaan mitenkään aktiivisik-

si. Tervehdittiin normaalisti ja postilaatikolla saatettiin vaihtaa muutama sana, kuiten-

kaan säännöllistä kanssakäymistä ei ollut. Tällaista ilmeni erityisesti eri elämäntilan-

teessa olevien asukkaidenkesken. Pienten lasten äiti pohti naapurussuhteiden erilaisuutta 

osuvasti: 

”Tietenkin tässä on niin paljon samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä niin se 

[…] varmaan niin kukans tekee sen. Että niin autetaan toisia sitten. En tiedä mi-
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ten sitten semmoset kokee, tämmöset vähän vanhemmat ihmiset, jotka täällä asuu 

tuota. Et heillä on ehkä vähemmän semmosia […] saman henkisiä ihmisiä”. N9 

Ja vanhempi tuposlainen kuvasi naapurussuhteiden näkymistä arjessaan: 

”… kun vanhempi väki asuu ja sit on nuorempaa ympärillä, ni sekin tekee sen, et-

tä sitä kanssakäymistä ei ole kovin paljon, se ikäero on niin kova”. M2 

Yhteisöllisyyteen ja me-henkeen liitettiin yhteinen arvomaailma niin asukaskyselyn 

kuin haastattelujen mukaan. Kysyttäessä me-hengen tai yhteisöllisyyden muodostumi-

sen syitä korostuivat samanlaiset arvot ja elämäntilanne. Lisäksi asukaskyselyyn vas-

tanneista tuposlaisista melkein puolet (40 %) halusi naapureilla olevan samanlainen 

arvomaailma kuin heillä itsellään. Haastatteluissa mies pohti me-hengen ja yhteisölli-

syyden muodostumisen syitä näin: 

”Varmaan siinä on että samanhenkiset ihmiset hakeutuu samantyyppiseen paik-

kaan […] että luonnonläheinen ja tämmönen […] se täytyy olla se et ihmispopu-

laatio täällä on niin samanhenkistä samalla tavalla ajattelevaa”. M1 

Lisäksi Tupoksen sijainti, erillisenä muista kuntakeskuksista, vaikutti naisen mielestä 

me-hengen syntymiseen: 

”Tää on jotenkin niin jännä oma linnunkoto paitsi, että täällä on kans ihan eri fii-

lis kun sitten Limingassa. Että kyllä minä nään tämän Tupoksen niin ku omana 

justiin jännänä kylänä tässä”. N2 

Toisaalta Tupoksen sijainti koettiin yhdistävän tuposlaisia suhteessa oululaisiin. Naisen 

mielestä yhteisyys ilmeni seuraavalla tavalla: 

”…tulee semmonen olo, että tuposlaiset joutuu puolustaa […] omaa asuinpaikkaa 

muille. Ehkä semmosessa näkyy se, että me aina ajatellaan silleen tietyllä tavalla, 

kun jotkut sanoo ”et miten te niin kaukana asutte” niin, että se ajatus että tämä on 

lähellä kaupunkia ja hyvä paikka asua jotenkin. Ehkä semmosessa, näkyy se”. N5 

Kyläyhdistyksen merkitys tuposlaisten me-hengen ylläpitäjänä todettiin useasti. Erilai-

set tapahtumat ja yhteiset asiat mainittiin yhdistävän asuinalueella asujia toisiinsa. Yh-

distyksien kerhot olivat tärkeitä verkostoitumisen paikkoja. Lisäksi sosiaalisen median 

tuomat mahdollisuudet kuten Facebookin yhteiset ryhmät sekä kirpputoriyhteisöt koet-

tiin luovan yhteisyyden tunnetta.  
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Naapurussuhteista ja yhteisöllisyydestä puhuttiin vain myönteisessä mielessä. Samalla 

yhteisöllisyys ilmenee toteutuneen arvona. Kateutta, harmia hoitamattomasta puutarhas-

ta tai erimielisyyksiä naapureiden kesken ei ainakaan haastattelujen perusteella ilmen-

nyt. Nainen kuvaili naapurussuhteita myönteisesti näin: 

”… täällä enemmän tai vähemmän kaikki tietää kaikki, et se on just se osa tämän 

paikan viehätystä. Sä pystyt luottamaan niin ku ihmisiin”. N2 

Molemmissa aineistoissa yhteisöllisyys tulee esille positiivisena arvona. Haastattelujen 

kautta tähän jokseenkin yksimieliseen käsitykseen löytyi lisää syvyyttä. Haastatteluista 

nousi esille, ettei yhteisöllisyys välttämättä tavoita kaikkia asukkaita. Aineistossa koros-

tui, että hieman vanhemmat ja lapsiperheisiin nähden erilaisessa elämäntilanteessa ole-

vat asukkaat kokivat asian toisella tavalla. 

 Tämän pienen eroavaisuuden takia asukaskyselyn tulosta haluttiin testata ristiin-

taulukoinnilla ja X
2
-testillä. Metsämuurosen (2003: 293) mukaan ristiintaulukointi on 

hyvä perusmenetelmä, kun halutaan selvittää kahden eri muuttujan välistä yhteyttä. Li-

säksi X
2 

-testillä pystytään tarkistamaan, onko ryhmien välillä todellista eroa vai johtuu-

ko ero mahdollisesti sattumasta. Kahden muuttujan välistä riippumattomuutta mitataan 

X
2 
-testin avulla. 

 Ristiintaulukoinnilla ja X
2
 -testillä pyrittiin selvittämään, vaikuttaako vastaajien 

ikä väittämän ”asuinalueeni on yhteisöllinen” vastauksien kanssa (liite 5). Ristiintaulu-

koinnin ja X
2
-testin ehdot täyttyivät vasta, kun vastauksien luokkia ja vastaajien ikä-

luokkia yhdisti toisiinsa. Vastaukset yhdistettiin neljään luokkaan: ei osaa sanoa, kiel-

teiset vastaukset, ei samaa eikä eri mieltä ja myönteiset vastaukset. Kyselyyn vastannei-

den ikäjakauma on jokseenkin vino, joten ikäluokkia täytyi yhdistää toisiinsa. Ristiin-

taulukoinnissa ikäryhmät luokiteltiin neljään ryhmään: alle 35-vuotiaat, 36–42-vuotiaat, 

43–57-vuotiaat ja yli 58-vuotiaat. Ikäjakauman luokittelussa pyrittiin siihen, että ryh-

missä olisi tasamäärä vastauksia. 

 X
2
-testin p-arvo oli 0,392, joten muuttujien välillä ei ilmennyt merkitsevää riippu-

vuutta. Kaikissa ikäryhmässä asuinalue miellettiin samalla tavalla yhteisölliseksi. Näin 

ollen haastatteluaineistosta noussutta näkökulmaa aiheeseen, voidaan pitää lisätietoa 

antavana. Tämä ei vähennä asuinalueella ilmenneen yhteisöllisyyden luonnetta. Voivat-

han asukkaat mieltää asuinalueensa yhteisölliseksi yleisellä tasolla, vaikkeivät he itse 

sen keskiössä olisikaan. 
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Varsinkin haastatteluaineiston perusteella Tupoksessa ilmenee vahvana Lehtolan (1990) 

kuvaamaa alueellista, sosiaalista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta korostavaa yhteisyyttä. 

Ihmiset elävät yhteiseksi koetulla asuinalueella ja toimivat vuorovaikutuksessa keske-

nään. Lisäksi kyselyn vastauksissa välittyy jokseenkin voimakkaasti yhteisöllisyyden ja 

naapurien tuntemisen toive, mitä voi jollakin tavalla verrata maaseutumaiseen me-

henkeen. Yhteisöllisyys nähdään myönteisenä arvona, joka on vanhastaan liitetty maa-

seutuun. 

 Kyläyhdistys ja muut yhdistykset sekä sosiaalisen median ryhmät osaltaan tiivis-

tivät asukkaita toisiinsa ja asuinalueeseensa. Varsinkin haastatteluaineiston perusteella 

Tupoksessa ilmenee voimakasta yhteisöllisyyttä, jossa on erotettavissa Tönniesin Ge-

meinschaft -tyyppistä (esim. Aitkinen 2009) tunnepitoista suoraa toimintaa ihmisten 

kesken. Kuitenkaan Frankenbergin (1969) kuvaamaa sekoittuneiden roolien maaseu-

tuyhteisöllisyyttä ei ilmennyt aineistossa. Naapureiden kanssa oltiin tekemisissä, mutta 

naapurit pysyivät lähinnä naapureina eivätkä aineiston mukaan saaneet erilaisia rooleja. 

Ehkei asuinalueena Tupos ole verrattavissa monikerroksiseen ja monimuotoiseen maa-

seutuyhteisöön tai -kylään. Elinolosuhteet eivät välttämättä mahdollista maaseutukylän 

sosiaalisia verkostoja ja elinkeinorakenteita. 

 Roosin (1987) mukaan elämäntavan osia ovat juuri elinolosuhteet, interaktio ja 

arkielämä. Kortteinen (1982) on tarkentanut myös perhe- ja asumisolosuhteiden liitty-

vän elämäntavan muodostumiseen. Näin voi erottaa lapsiperheiden arjessa yhtenäisen 

elämäntilanteen ja samankaltaisen elämäntavan. Nämä heijastuvat arvomaailmaan ja 

asenteisiin. Varsinkin lapsiperheiden keskuudessa yhteenkuuluvuuden tunne luo tiiviin 

suhdeverkon ja helpon puheyhteyden ja naapuriavun hengen. Lapsiystävällinen ja tur-

vallinen ympäristö olikin kyselyyn vastaajien mielestä erittäin ratkaiseva tekijä muutto-

päätöstä tehdessä. 

 Hyvösen (2001) näkemykset maaseutuyhteisön turvallisuudesta, myönteisestä 

sosiaalisesta kontrollista sekä naapuriavusta liitettiin Tupokseen yksimielisesti. Tällä 

tavalla maaseutumainen elämäntapa toteutuu asukkaiden keskuudessa, varsinkin lapsi-

perheiden parissa. On kuitenkin syytä pohtia, onko kyse maaseutumaisesta elämäntavas-

ta vai lapsiperheen elämäntavasta. Ehkä luonnonläheiset ja kylämäiset elinolosuhteet 

puoltavat maaseutumaista elämäntapaa, mutta toteutuvatko ne kaupungin läheiseltä 

asuinalueelta. 
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Haastatelleet eivät kokeneet naapuruston läheisiä suhteita missään mielessä kielteisinä. 

Mahdollisesti yhteinen huoli lapsista ja turvallisesta kasvuympäristöstä yhdistää lapsi-

perheitä eikä sosiaalista kontrollia koettu harmillisena. Yhteisöllisyys toivottuna ja 

myönteisenä arvona oli lapsiperheiden kesken saavutettu. Kuitenkaan yhteisöllisyys ei 

näkynyt kaikkien asukkaiden arjessa samalla tavalla. Haastatteluaineiston perusteella 

kaikki eivät päässeet, halunneet tai viitsineet lähteä mukaan ”uudempien” tuposlaisten 

ryhmiin. Ilman pieniä lapsia elävät ”vanhemmat” tuposlaiset eivät kokeneet yhteisölli-

syyttä niin voimakkaaksi tai pitäneet sitä niin merkityksellisenä arjessaan. Kortteisen 

(1984: 62) mukaan lähiöasumisessa yhteisöllisyyttä voimistaa myös asuinalueella yh-

dessä asuttu aika, eikä vain ihmisten samantyyliset elämäntilanteet. Tosin haastatteluis-

sa korostui juuri asumisajan lisäksi erilaiset elämäntilanteet erottavina tekijöinä asukas-

ryhmien välillä. 

Maaseutumaisuus 

Luonnonläheisyyden ja yhteisöllisyys lisäksi maaseutumaisuuteen liitetään muitakin 

tekijöitä. Yhtä oikeaa kuvaa maaseudusta on lähes mahdoton antaa ja maaseutu muotoi-

tuu mielikuvissa useista eri tekijöistä. Maaseutumaisuutta kuvaillaan muun muassa fyy-

sisten ja sosiaalisten tekijöiden kautta. Näin maaseutumaisuuden tarkastelu muodostuu 

mielenkiintoiseksi ja samalla haasteelliseksi.  

 Kyselyssä selvisi, että tuposlaiset liittävät maaseutuun muun muassa luonnon, 

viihtyisän ympäristön, perinteet, hyvän elämän sekä vapauden (kuva 2). Vastauksissa 

korostuvat samat arvot kuin suomalaisilla yleensäkin vertailtaessa maaseutua ja kau-

punkia (ks. Aho & Rahkonen 2014: 7, 11, 13). Mikäli näiden tekijöiden kautta pyrkisi 

muodostamaan kuvaa maaseutumaisesta elämäntavasta, korostuisivat siinä arvoina yh-

teisöllisyyden lisäksi perinteet sekä mahdollisuus hyvään elämään sekä eräänlainen tun-

ne vapaudesta. Elinolosuhteissa juuri maaseutuun liitetyt luonnon, viihtyisän ympäris-

tön ja ympäristöystävällisen elämäntavan arvot korostaisivat maaseutumaisuutta. Sa-

malla kaupunkiympäristö muodostaa pohdinnalle vastinparin, johon toiveita ja arvoja 

peilataan. Näissä mielipiteissä kaupunki näyttäytyy herkästi kielteisten tekijöiden paik-

kana ja jollakin tavalla samalla epämiellyttävän elämäntavan ympäristönä. 
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Kuva 2. Miten vahvasti maaseutu / kaupunki tuo mieleesi seuraavia asioita? 1 ei lainkaan – 5 erittäin 

paljon. Vastaukset  keskiarvoina  (N=218). 

Tupoksen asuinalueen maaseutumaisuudesta ja kaupunkimaisuudesta kysyttiin usealla 

kysymyksellä sekä haastatteluissa että asukaskyselyssä. Asukaskyselyn vastaajista lähes 

puolet oli sitä mieltä, että he asuisivat mieluiten maaseudulla kylämäisessä ympäristös-

sä. Toisaalta asukaskyselyyn osallistujat eivät korostaneet haluavansa olla pienen kun-

nanasukkaita. Lisäksi lähes puolet oli eri mieltä siitä, että asuisivat mieluiten mahdolli-

simman kaukana kaupungista. Asuminen mahdollisimman harvaan asutulla maaseudul-

la ei myöskään ollut monien toiveissa.  

 Haastateltavat mielsivät poikkeuksetta Tupoksen enemmän maaseuduksi kuin 

kaupungiksi. Maaseutumaisuuden aste ei ollut kaikkien mielestä sama. Kukaan ei 

myöskään pitänyt asuinaluetta täysin maaseutuna. Useiden mielestä asuinalue oli jotain 

kaupungin ja maaseudun väliltä. Haastateltavat kuvailivat aluetta näin: 

”Mut kyllä se aika pitkälle tämmönen maaseutumainen, täällä kumminkin on sitä 

rauhaa. Kun lähdet tuonne lenkille joskus niin voi olla, etei montaa ihmistä vas-

taan tuu”. N3 

”Kyllähän tämä on vähän siitä väliltä, mulle tää ei oo sinäänsä niin maaseutu-

mainen kun ite on asunut maaseudulla”. N9 

Haastateltavat pitivät maaseutumaisina elementteinä lähiympäristön metsiä, peltoja ja 

lähistöllä olevia maatiloja ja eläimiä. Ympäristön rauhallisuuden ja hiljaisuuden koettiin 
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myös puoltavan maaseutumaisuutta. Haastatteluissa kuvailtiin myös Tupoksessa olevia 

”maaseutumaisia ongelmia”. Maaseutumaisiksi ongelmiksi miellettiin heikko joukkolii-

kenne, huono palvelutaso ja harrastemahdollisuuksien puutteellisuus. Sanottiin, ettei 

Tupoksessa ole mitään tai että kaikki täytyy hakea muualta. Toisaalta tämä oli myös 

otettu huomioon asuinpaikkapäätöstä tehtäessä. Asukaskyselystä selviää, ettei toimiva 

joukkoliikenne ole ollut ratkaiseva tekijä asuinpaikkaa valittaessa vastaajien mielestä. 

 Haastateltavat luettelivat useita tekijöitä, minkä takia Tupos ei heidän mielestään 

kuitenkaan vastannut käsitystä maaseudusta. Erityisesti elinkeinoina maanviljely ja kar-

janhoito puuttuivat Tupoksen maisemasta. Alueen kaavoitus ja uudehkot talot miellet-

tiin kaupunkimaisuutena. Lisäksi talot ja pihat ovat siistejä ja hoidetun näköisiä. Erityi-

sen tärkeä ja toistettu tekijä oli tonttien pieni koko. Asutuksen haluttiin olevan väljem-

pää. Naisten vastauksessa välittyy isojen tonttien ja väljyyden merkitys sekä niiden 

puuttumisen vaikutukset maaseutumaisuuden korostumisessa: 

”… että siellä (vanha asuintalo maaseudulla) on vieressä mettää paljon ja saat 

omalla pihalla sitten huutaa suurin piirtein aika paljon. Et täällä jos karjaset te-

navia ovelta niin, kyllä ne naapuritkin kuulee (naurua)”. N3 

”Kuitenkin kaupunkimaiseksi, no varmaan tää että niin kuin talot on niin lähellä 

tosiaan ja ei ole semmoista väljyyttä. Mut ei täällä muuten mittään oikein oo”. N5 

Osaksi koettiin, että Tupos oli muuttumassa kaupunkimaiseksi tai että vähintään maa-

seutumaiset piirteet olivat vähintäänkin vähentymässä. Tupoksen väestönkasvu ja ra-

kentamistahti ovat kiihtyneet viimeisen 20 vuoden aikana. Tämän seurausta ovat muun 

muassa tonttien pienuus ja rakentamisen tiivistyminen. Mies kommentoi Tupoksessa 

rakentamista seuraavalla tavalla:  

”… sitä väljyyttä mitä maaseudulla on olennaista, se väljyys, niin kyllä piste pi-

täis mennä Tupoksessakin niin kuin asukaskannassa” M2 

”… johon (kaupunkialue) Tupos on muuttumassa just, että postimerkin kokoisia 

tontteja on ja siihen pannaan vähän pienemmän postimerkin kokoinen […] talok-

si, eli sitä omaa rauhaa ja rakkautta ei ole ollenkaan” M2 

Asukaskyselyn mukaan ei koettu, että asuinalueella olisi lähekkäin monipuolisia toimin-

toja kuten työpaikkoja, palveluita ja asumista. Useat olivat kuitenkin jokseenkin sa-

manmielisiä, että asuinalueen palvelutaso on riittävä. Haastatteluissa mainittiin palvelu-
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rakenteen heikkous ja harrastemahdollisuuksien olemattomuus niiksi elementeiksi, jotka 

eivät korostaneet asuinalueen kaupunkimaisuutta. Lisäksi kulttuuripalveluiden puute 

nähtiin puoltavan alueen maaseutumaisuutta. Kerrostalojen ja kauppakeskusten puuttu-

minen maisemasta mainittiin vahvistavan maaseutumaisia piirteitä. Myös elämänrytmi 

miellettiin rauhallisemmaksi kuin kaupungissa. Alueen määrittelyssä nousivat esiin 

omat mielikuvat ja toiveet, kuten miehen kommentista välittyy:  

Kyllä mie haluaisin tämän mieltää maalaismainen... maaseuduksi enemmän. [… ] 

ei ole sitä kaupungin vilskettä, ja elämänrytmi on aika rauhallinen. M3 

Useat tekijät korostivat niin kaupunkimaisuutta kuin maalaismaisuuttakin eikä Tupos 

asuinalueena ollut helposti määriteltävissä. Vastaajien mielestä Tupos oli pitkälti siitä 

väliltä. Juuri maaseudun ja kaupungin läheisen maaseudun määrittelyn haastavuus 

(esim. Halfacree 1995; Pratt 1996; Rosenqvist 2004) ilmeni asukkaidenkin puheissa: 

”Nyt tässä me ollaan taajamassa muiden keskellä, mutta kyllä tämä tällänen aika 

maalaismainen et ei tarvii kauas mennä kun alkaa peltoja kummallakin puolella 

olemaan”. N4 

”No tämä on niin kun kaupungin lähiö, yleensäkin. Mitä mää oon asunut saman-

laista.… jos on pienempi kaupunki meillä oli […] kaksi kilometriä keskustaan, 

niin se oli ihan saman oloista kun se on täälläkin. Vähän pidempi on tuonne kau-

punkiin nytten”. N6 

”…etenmä tätä lähiöksikään sitten kaupungin lähiöksi, mun mielestä tämä enem-

män kylä sellanen pikkunen kylä. Semmonen asuinalue, mikä on kaupungin lähel-

lä, muttei sitten kuitenkaan ihan maallakaan. Lähempänä nyt ni maaseutua”. N2 

”Se on semmonen nukkumalähiö Oulun kyljessä, maaseutumainen kylläkin ehkä 

vielä jollakin tasolla”. N8 

”…että käytännössä tämä on varmasti Oulun kaupungin lähiö... joku asuinalue”. 

M3 

Pientaloalueen lähiömäisyyteen oli kiinnitetty huomiota. Haastateltujen mielestä selkei-

tä maaseudun piirteitä oli alueella vähemmän. Toki lähipellot ja ympärillä olevat metsä-

kaistaleet toivat maaseutumaista tunnelmaa, mutta tonttien koot ja kaavan tiiviys antoi-

vat kaupunkimaisen mielikuvan (kuva 3). Tupoksen sijainti kaupunkirakenteesta irral-

laan korostaa kuitenkin asuinalueen maaseutumaisuutta. Mies kuvaili Tupoksen maise-

maa osuvasti: 
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”… tää(llä) on niin ku saarekkeita, niin silloin se on se tuota kaupunkimainen lä-

hiö siinä, jossa on omakotitaloja. Etkyllähänko asutusalueet ovat tämmösiä lä-

hiömäisiä kaupunkikaavoitettuja, mutta jos tämän alueen läpi, mitä tietä tahansa 

(kulkee), niin siinä huomaa sen maaseudun, pellot ja on viljankuivaamoja tämmö-

siä ja ne silmiinpistävät rakennukset, että muistuttaa maaseudusta.” M2 

Jos Tupoksen määrittely kaupunkimaiseksi tai maalaismaiseksi oli vähintään haasteel-

lista, pystyivät haastateltavat määrittelemään itsensä jokseenkin helpommin. Muutamat 

mielsivät itsensä suoraan kaupunkilaiseksi tai maalaiseksi: 

”… jotenkin mää kuitenkin miellän itteni enempi kaupunkilaiseksi kuin maalai-

seksi. Pakko on sanoa näin”. M1 

”…nyt mää pidän tällä hetkellä itseäni maalaisena. Etkyllämä sanon mieluum-

min, että mää oon niin ku maalta kuin kaupungista”. N2 

Hieman suurempi joukko tunsi itsensä maalaiseksi. Osa ei myöskään halunnut luoki-

tella itseään kovin tarkasti. Haastateltavien puheissa heijastu niin halut samaistua 

johonkin kuin omat juuret kotiseudusta. 

 

Kuva 3. Maisema Tupoksen saarekemaisesta asuinalueesta pyörätien reunalta. Ilona Heikkinen 6/2014. 
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”En minä ihan täysin maalainen ole, mut […] kaupunkilainen en minä todella-

kaan tule olemaankaan. Tällä hetkellä mä oon tuposlainen”. N4 

”Varmaan mäoon vähän sekä että. En minä enää mihinkään maalle maalle halu-

aisi muuttaa. Ja kuitenkin ne kaupungin palvelut ovat tärkeitä”. N9 

Nainen pohti itseään suhteessa Tupoksen määrittelyyn osuvasti: 

”En mää ainakaan maalaiseksi. Maalla on sitten siellä on, viljelyksiä ja maaseu-

tuelämää. Onhan täälläkin vähän tuossa, mut niin… ei sillai… pitäis olla lähem-

pänä, pitäisi kuulua eläinten ääniä, lehmiä tai lampaita”. N6 

Tupoksen asuinalueen määrittely haastattelujen pohjalta maaseuduksi tai kaupungiksi ei 

ollut yksinkertaista. Kaikki haastateltavat olivat selkeästi kuitenkin sitä mieltä, ettei Tu-

pos ollut Oulun tai Kempeleenkään kaltainen kaupunki. Maaseudusta jäätiin kaipaa-

maan maanviljelyelinkeinoa, vaikka traktoreita maisemassa välillä liikkuikin. Maa-

laiselämäksi ei pientaloalueen elämänrytmiä täysin kuvailtu. Samalla vastaukseen, it-

sensä mieltämisestä maalaiseksi tai kaupunkilaiseksi, yhdistyivät omat juuret, toiveet ja 

halut määritellä itsensä jollakin tietyllä tavalla. Haastateltavat pitivät maaseutumaisuutta 

tärkeänä tekijänä. Vastauksien pohjalta voi vetää yhteen, että alueen maaseutumainen 

tai ei -kaupunkimainen ympäristö sekä tähän liitetyt maaseutumaisen elämäntavan arvot 

ja toiveet ovat olleet ratkaisevia elementtejä hakeuduttaessa asumaan kaupungin lähei-

selle maaseudulle. Vastaajat toivoivat asuvansa kylämäisessä ympäristössä. Asukas-

kyselystä kuitenkin välittyi, etteivät asukkaat halunneet elää liian erillään kaupungista. 

Harvaan asuttu maaseutu tai asuminen mahdollisimman kaukana kaupungista ei kuiten-

kaan ollut monenkaan toivoma asuinympäristö. 

 Kaupungin läheisille maaseutumaisille asuinalueille tai ydinmaaseudulle muute-

taan erilaisten luonnonarvojen ja sosiaalisten tekijöiden takia (esim. Walmsley 1998; 

Murdock 2003; Phillips 2014). Tupoksen alueen fyysinen ympäristö ei tukenut maaseu-

tumaisuutta. Haastatteluissa mainittiin peltonäkymien ja metsäkaistaleiden antavan 

maaseutumaista tunnelmaa. Asuinympäristöjen tiiviys, talojen ja pihojen ahtaus ja siis-

teys miellettiin enemmän kaupunkimaisiksi tekijöiksi (kuva 4). Luonnonläheisyys välit-

tyi vehreistä ikkunanäkymistä, omasta pihasta ja hiljaisuudesta. 
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Kuva 4. Tienäkymä Tupoksen asuinalueella. Ilona Heikkinen 6/2014. 

Tupoksen kohdalla vastauksissa korostuivat sosiaaliset tekijät. Maaseutumaisuuteen 

liitetyt tiiviit naapuruussuhteet sekä myönteinen sosiaalinen kontrolli korostuivat aineis-

tojen vastauksissa. Naapurien tunteminen ja auttaminen on arkipäivää, mitä korostaa 

pienten lasten vanhempien kesken syntynyt tukiverkko. Tässä mielessä Tupoksen maa-

seutumaisuus ilmenee, ja elämäntapaa voidaan kuvailla jokseenkin maaseutumaiseksi. 

Samalla maaseudulle liitetyt arvot kuten luonto, yhteisöllisyys tai rauha esiintyy myön-

teisinä. Ilmeistä myös on, että asuinalueen yhtenäinen asumismuoto sekä samanlainen 

elämäntilanne luovat asukkaiden kesken Toivasen (2010) kuvaamaa heimoistumista. 

Juuri alueen turvallisuus ja rauhallisuus syntyy näistä jokseenkin yhtenäisistä elämänta-

voista (Golding 2014). Liiallisesta samankaltaistumisesta ja segregaatiosta kielteisenä 

ilmiönä kirjoittavat Atkinsonin ja McGarrigienin (2009) sekä Butler ja Robson (2003). 

Täysin itsenäisiä, toisista asuinalueista irrallaan olevia suljettuja asuinalueita, ei Suo-

messa vielä ole. Sekä Kortteinen ym. (2005) että Jauhiainen (2005) huomauttavat kui-

tenkin, ettei kaikilla suomalaisilla ole mahdollisuutta toteuttaa asumistoivettaan sosio-

ekonomisista syistä. Näin kaupungin läheisen maaseudun pientaloalueet maaseutu-

maisine piirteineen luovat toivotulle elämäntavalle puitteet, joihin kaikilla ei ole varaa. 

Tässä mielessä maaseutumaisien piirteiden viemistä kaupunkiasumiseen kuten kerrosta-

loyhteisöihin olisi toivottavaa. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Johtopäätökset 

Tässä tutkimuksessa on ollut tarkoituksena pohtia, millä tavalla toistuvat mielikuvat 

maaseudusta näyttäytyvät kaupungin läheisellä maaseudulla asuvien elämäntavassa ja 

minkälaisena arvoina maaseutumaisuus ilmenee. Toistuviksi mielikuviksi on määritelty 

eri tutkimuksien pohjalta muun muassa luonnonläheisyys, yhteisöllisyys, aitous ja hyvä 

elämä. Nämä ovat niitä tekijöitä, jotka liitetään hyvin heikosti kaupunkimaiseen ympä-

ristöön (ks. Aho & Rahkonen 2014). Tarkastelun kohteena on ollut kaupungin ja maa-

seudun välivyöhykkeelle sijoittuvat pientalovoittoiset asuinalueet. Näihin asuinalueisiin 

liitetään kylämäisyys ja maaseutumaisuus sekä rauhallinen ja lapsiystävällinen elinym-

päristö. Samalla näistä tekijöistä korostuu maaseutuidylliin liitetyt myönteiset maaseu-

tumaiset arvot. Mielenkiintoiseksi onkin noussut kysymys, näiden asuinalueiden todelli-

sesta luonteesta suhteessa kaupunkiin tai maaseutuun.  

 Tässä tutkimuksessa on pohdittu maaseutumaista elämäntapaa ja maaseutuun lii-

tettyjä arvoja. Erilaiset maaseutuun yhdistetyt mielikuvat myönteisinä arvoina esiintyvät 

maaseutuidyllissä (kuva 5). Näin arvot kuten luonto, yhteisöllisyys, perinteet, vapaus ja 

lapsiytävällisyys muodostavat tavoitellun maaseutuidyllin. Maaseutuidylli on rakentu-

nut perinteisen ydinmaaseudun mielikuvista. Näin maaseutumainen elämäntapa muo-

dostuu myönteisistä maaseudun arvoista. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu luontoa ja 

yhteisöllisyyttä arvoina ja osana asukkaan elämäntapaa. Luonto ja yhteisöllisyys myön-

teisinä tekijöinä ovat osa maaseutuidylliä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 5. Kuvio maaseutuidyllin osatekijöistä. 

LUONTO 

RAUHA 

VAPAUS 

YHTEISÖLLISYYS 

PERINTEET 

HYVÄ ELÄMÄ 

LAPSIYSTÄVÄLLISYYS 

MAASEUTU- 
IDYLLI 

 

 MAASEUTUMAISUUS 
ELÄMÄNTAPA JA ARVOT 
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Aluksi tutkimuksessa on tarkasteltu maaseudun muuttumiseen perinteisestä ydinmaa-

seudusta teollistumisen kautta monimuotoiseksi ja dynaamiseksi ympäristöksi. Huomio-

ta on kiinnitetty siihen, kuinka maaseutua määritelmissä on peilattu kaupunkiin, ja 

kuinka monimuotoinen maaseutu tarjoaa maa- ja metsätalouselinkeinon lisäksi moni-

puolisia virkistymisen, matkailun ja rauhoittumisen maisemia. Maaseudun muutoksen 

kuvailun jälkeen esiteltiin tutkimuksien ja barometrien kautta, minkälaisia mielikuvia ja 

arvoja on eri aikoina liitetty maaseutuun ja kaupunkiin. Esiin nousi toistuvia käsityksiä, 

joista tarkempaan pohdintaan nostettiin luonnonläheisyys ja yhteisöllisyys sekä mieli-

kuvien taustalla oleva maaseutuidylli. Näiden mielikuvien näkymistä pyrittiin siten sel-

vittämään esimerkkiasuinalueen asukkaiden näkemyksien avulla. Tutkimuksen empiiri-

nen aineisto on kerätty kaupungin läheiseksi maaseuduksi luokitellulta Tupoksen kylältä 

Limingan kunnasta. Aineisto koostuu yhdestätoista asukashaastattelusta ja asukas-

kyselyn vastauksista. 

 Tutkimuksen teema on monimerkityksellinen, ja sitä voi tarkastella useasta eri 

näkökulmista. Tässä tutkimuksessa maaseututumaisuuden problematiikkaa avattiin 

luonnonläheisyyden ja yhteisöllisyyden sekä maaseutuun vanhastaan yhdistetyn muun 

maaseutumaisuuden kautta. Asukkaiden vastauksissa on erotettavissa heidän eräänlai-

nen toive maaseutumaiseen elämään. Lisäksi maaseutumaisuutta löytyy asukkaiden 

arjesta ja elämäntilanteesta. Modernisaatioteorian näkökulmasta tämä toive näyttäytyy 

ajassa takaisin palaamisena. Short (1991) tulkitsee maaseudulle palaamisen haaveen 

olevan osa urbaanin yhteiskunnan kritiikkiä, joka on luotu kaupungeista käsin.  

 Asuinalueen maaseutumaisuus ei kuitenkaan täysin asukkaiden elämäntavassa 

toteutunut, vaikka toive maaseutumaiseen ympäristöön oli ilmeinen. Luonnonläheisyys 

välittyi oman pihan ja vehreiden ikkunanäkymien arvostamisena, mutta erityistä luon-

non hyödyntämistä viljelynä tai metsässä retkeilyä ei ilmennyt. Luonto oli selkeästi 

myönteisenä arvona kaikkilla vastaajilla Tupoksen asuinalueella. Luonto oli konkreetti-

sesti tuposlaisten ympärillä ja saavutettavissa. Yhteisöllisyys oli ilmeistä. Erityisesti 

lapset olivat tärkeitä yhdistäviä tekijöitä. Toisaalta kaikki haastatteluun osallistuneet 

eivät tunteneet yhteisöllisyyttä niin voimakkaasti. Myös asukaskyselystä selvisi, että 

vastaajat kokivat asuinalueensa yhteisölliseksi.  

 Voidaan sanoa, että kaupungin läheisen maaseudun asukkaiden elämäntavassa 

maaseutumaisuus ilmenikin muuttuneena ja omanlaisenaan. Perinteinen maaseutumai-
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suus koostuu ihmisten vahvasta suhteesta luontoon ja luonnon hyödyntämisestä sekä 

yhteisöllisyydestä ja asukkaiden sekoittuneista rooleista. Maaseutuun liitetyt arvot ja 

maaseutumaisuuden tekijät kuvailtiin ainoastaan myönteisessä valossa. Esimerkiksi 

yhteisöllisyyden kielteisiä puolia kuten liian tiukkaa sosiaalista kontrollia tai naapurei-

den tarkkailua ei aineistojen mukaan ilmennyt. 

 Tutkimuksessa käytettiin haastattelu- ja kyselyaineistoa. Aineistot toimivat rin-

nakkaisina eikä vastauksia suoranaisesti vertailtu toisiinsa. Vaikka haastatteluaineistoa 

voi luonnehtia määrältään suppeaksi, onnistuttiin sen avulla löytämään uusia näkökul-

mia aiheen tarkasteluun. Haastatteluaineiston avulla päästiin lisäämään hienosäätöä ja 

paljastamaan jonkinlaisia selityksiä kyselyaineiston vastauksille. Koska eri aineistojen 

avulla pystyttiin saamaan tarkempaa kuvaa maaseutumaisuudesta asukkaiden elämänta-

vassa, on kahden eri aineiston rinnakkainen käyttö toiminut ja osoittautunut hyödylli-

seksi. 

 Mielenkiintoiseksi nousi yhteisöllisyys, joka korostui asukaskyselyn valossa 

asuinalueella. Haastattelujen avulla yhteisöllisyyden käsitettä onnistuttiin hajoittamaan. 

Ilmeni, että alueen lapsiperheet tuntevat voimakasta yhteisöllisyyden tunnetta keske-

nään. Yhteisöllisyys ei välttämättä koskettanut kaikkia asukkaita yhtä selkeästi. Samalla 

tavalla saatiin enemmän irti luonnonläheisyydestä. Asukaskyselynvastauksissa näkyi, 

ettei mahdollisuus luonnossa retkeilyyn, harrastamiseen tai urheilemiseen ollut asuk-

kaille ratkaiseva muuttopäätöstä tehdessä. Haastatteluaineistosta ilmeni, ettei metsässä 

retkeily ollut asukkaille tuttua lapsuuden kokemuksien valossa. Usea vastaaja kertoi, 

ettei heidän lapsuudessaan oltu erityisesti retkeilty. Maaseudulla luontosuhde oli koros-

tunut työnteon osana ja metsään oli menty juuri työnteon merkeissä. 

 Aineistoista on pyritty erottamaan maaseutumaisuuteen liitettyjä elämäntavan osa-

alueita, käyttäen hyödyksi Roosin (1987) ja Kortteisen (1982) jaottelua. Mielikuvia 

maaseutumaisesta tai kaupunkimaisesta elämäntavasta on pyritty yhdistämään aineis-

toista saatuihin kuvauksiin muun muassa elämänvaiheesta, elinolosuhteista, arkirytmistä 

ja perhesuhteista. Näyttäisi siltä, että lapsiperheiden elämänvaiheessa korostuu toive 

maaseutumaiseen elämäntapaan. Maaseutumaisuus ei kuitenkaan ole samanlaista kuin 

perinteisessä talonpoikaiskulttuurissa. Kuitenkin maaseutumaisia arvoja lähdetään etsi-

mään kaupunkiympäristöjen ulkopuolelta maaseutumaisista asuinympäristöistä. Haas-

tatteluaineistossa korostui halu tarjota samanlainen ympäristö omille lapsille kuin mitä 
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itsellä oli lapsuudessa ollut. Siten omat juuret ja lapsuuden kokemukset näkyivät nykyi-

sessä elämävaiheessa. Muun muassa Saartenoja (2005) on pohtinut kaupungin ja maa-

seudun ylähentymistä ja Kortelainen (2013) hybridi-identiteettejä. On ilmeistä, että 

kaupungin läheisellä maaseudulla yhdistyvät kaupunkimaiset ja maalaismaiset elämän-

tavat. Asukkaat hyödyntävät lähikunnan työpaikkoja ja palveluja päivittäin. Eikä kaipuu 

”maalle maalle” kauaksi muista naapureista ole kovin realistinen. 

 On aiheellista arvioida aineiston laatua ja riittävyyttä. Asukaskysely on osa Suo-

men akatemian rahoittamaa Balance -tutkimushanketta, joten asukaskyselyn laatiminen 

ja kerääminen on huolellisesti pohdittu ja suunniteltu. Laaja tutkimushanke antaa re-

sursseja, jotka mahdollistavat empiirisen aineiston onnistuneen toteutuksen. Haastatte-

luaineisto oli vähäisestä määrästä huolimatta käyttökelpoinen. Haastateltavat olivat ko-

toisin sekä kaupungista että maaseudulta. Osa kulki kaupungissa päivittäin ja toisten 

arki pyöri Tupoksen alueella. Haastattelujen määrä oli sopiva ja taustamuuttujien osalta 

edustava (ks. Mäenpää 2007: 161). Lisäksi haastateltavien samankaltaisuus on ymmär-

rettävää, kun pohtii asuinalaueella asuvien ikäryhmiä ja asukkaiden elämäntilanteita. 

 Haastattelumetodissa kysymyksien toimivuus on tärkeää. On kysyttänä tutkimus-

kysymyksen kannalta oikeita asioita. Haastatteluaineiston vastauksia analysoidessa nou-

si esille kysymyksien yksinkertaisuus. Vain joidenkin haastattelujen aikana päästiin 

aiheeseen kunnolla sisälle. Lisäksi eräänlaista onnellisuusmuuri-ilmiötä oli havaittavissa 

haastatteluissa. Haastateltavat tuntuivat vastanneen osaksi niin kuin oletetaan hyvän 

vastauksen kuuluvan. Kuitenkin erilaisia näkemyksiä yhteisöllisyyteen, luonnonlähei-

syyteen ja maaseutumaisuuteen nousi esille aineistosta.  

Pohdinta 

Modernisaatioteorian mukaan kaupunkiympäristö mielletään toivotuksi ja kehittyväksi 

paikaksi. Samalla maaseutuympäristö saa pysähtyneen ja alikehittyneen roolin. Tämän 

teorian valossa onkin mielenkiintoista, pohtia suomalaista vastakaupungistumista ja 

toistuvaa toiveasumismuotoa. Näyttäisi siltä, että ihmisten toive asumisesta ja elämän-

tavasta suuntaavatkin takaisin maaseudulle päin. Samalla yhteiskunnan kehittymisen 

voisi ajatella kääntäneen suuntansa. Modernisaatioteorian vastaisesti ehkä oman elämän 

hidastaminen eli downshifting olisi yleistymässä. Tämä olisikin kestävän kehityksen 

kannalta toivottavaa. 
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Toisaalta kaupungin läheiset pientaloalueet taitavat olla ennemmin tämän päivän kehi-

tyksen ja vaurastumisen paikkoja. Tällöin yhtymäkohtana voisi pitää suuren muuton 

aikaan rakennettuja metsäisiä nukkumalähiöitä. 1960- ja 70-luvuilla nämä uudet kerros-

talolähiöt kuvastivat aikansa asumisen modernia (esim. Packalén 2008). Toisaalta mo-

dernisaatioteorian hengessä 2000-luvulla kasvavia maaseutumaisia pientaloalueita pitäi-

si tarkastella kehityksessä takaisin päin palaamisena. Asuinalueissahan osaltaan koros-

tuvat mielikuvien luonnonläheisyys ja yhteisöllisyys sekä turvallisuus ja rauhallisuus 

toisin sanoen toistetut maaseutumaiset arvot. Mielikuvissa kaupungin läheiset asuinalu-

eet liitetään idylliseen maaseutukuvaan, minkä vastakohtana hahmottuu kärjistetty kuva 

kaupungista. Herää kysymys kaupunkielämän tuttuudesta tai tuntemattomuudesta. Koe-

taanko kaupunkiympäristö mahdollisesti vieraaksi, ja sen seurauksena turvattomaksi. 

Esimerkiksi tätä asiaa olisi pitänyt kysyä haastatteluissa tarkentavilla kysymyksellä. 

 Näillä asuinalueilla maaseutumaisuus ilmenee omanlaisenaan ja muuttuneena. On 

erotettavissa, että idyllisestä maaseutukuvasta otetaan parhaat ominaisuudet päältä. 

Maaseutumaisuus ei ilmene maanviljelyn tai tuotantotekijöiden kautta. Toisaalta yhtei-

söllisyys ja sosiaaliset tekijät saavat tärkeän osan. Kaupungin läheinen maaseutu on 

poistumista kaupungin monipuolisuudesta sekä epämieluisista ilmiöistä. Samalla sa-

massa elämäntilanteessa olevat naapurit luovat omanlaisensa ja toivotunkaltaisen yhtei-

sön. Herääkin kysymys perinteisen maaseudun monipuolisesti asukaskannasta ja elin-

keinorakenteesta, kuinka hyvin näissä uusissa kylissä toteutuu heterogeeninen väestö-

pohja ja monipuolinen palvelurakenne.  

 Voisiko tätä kutsua post-traditionaaliseksi maaseuduksi? Maaseudun perinteinen 

merkitys tuottajana ja kaupungin kuluttajana on sekoittunut samalla, kun ajatus maaseu-

dusta maatalouden paikkana on hälventynyt. On lisäksi ilmeistä, ettei näillä maaseutu-

maisilla asuinalueilla esiinny maaseudun autioitumista ja elinvoimattomuutta. Kuitenkin 

perinteisen maaseudun ideat koetetaan liityvän asuinalueisiin. Traditionaalisuus on ke-

hittynyt eteenpäin ja post-traditionaalinen kuvaa vain myönteisiä piirteitä maaseutuidyl-

listä. On myös hyvä pohtia, kenelle tämä maaseutu on tarkoitettu sekä ketkä ovat sieltä 

poissuljettuja. 

 Maaseudulla tai maaseutumaisilla asuinalueilla asumisen teema on keskeinen 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Näyttäisi myös siltä, että kaupungin läheinen maaseutu 

koetaan tulevaisuudessakin suosittuna asuinalueena (Utu 2014). Tässä tutkimuksessa 
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tätä monisyistä tutkimusteemaa päästiin avaamaan. Vastakaupungistumiseen liittyy lu-

kuisia eri näkökulmia kuten yhdyskuntarakenteen eheys, ympäristöystävällisyys, mieli-

kuvien toteutuminen, toiseus sekä asumispreferenssit, eikä näitä kaikkia teemoja pyrit-

tykään tässä tutkimuksessa selvittämään. Näin ollen tutkimusta olisi mielenkiintoista 

laajentaa muihin samankaltaisiin asuinalueisiin, ja selvittää toistuvatko vastauksissa 

samat aiheet.  

 Kuitenkin tämän tutkimuksen innoittajina olleet kysymykset: luonnonläheisyyden 

jatkuvasta liittämisestä maaseutuun ja maaseutumaisen ympäristön lapsiystävällisyydes-

tä, jäivät mietityttämään. 
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LIITTEET  

Liite 1 

 

     HAASTATTELUKUTSU 

     2.6.2014 

Arvoisat tuposlaiset, 

Olen maantieteen opiskelija Oulun yliopistosta, ja teen tutkimusta pro gradu -tutkielmaa 

varten. Opinnäytetyö käsittelee asumista ja elämistä maaseutumaisessa ympäristössä 2010 -

luvun Suomessa. Erityiseksi ja mielenkiintoiseksi alueeksi on valikoitunut itsenäisesti toimi-

va ja kasvava Limingan Tupos. Tupoksen sijainti Oulun vaikutusalueella lisää alueen mielen-

kiintoisuutta tutkimuksen kannalta.    

Tämän takia tarvitsisin teidän apua, ja pyytäisinkin teitä osallistumaan lyhyisiin noin 15–

25 minuuttia kestäviin haastatteluihin. Haastattelun aiheet liittyvät asuminen, maaseutu-

mainen miljöön ja kyläympäristön teemoihin. Olen erittäin iloinen kaikkien ajatuksista 

ja mielipiteistä. 

 

Haastattelut toteutettaisiin Tupoksessa ja ajankohta sovittaisiin kunkin kohdalla erikseen.  

Tarkoituksena olisi toteuttaa haastattelut kesäkuun aikana, mielellään viikoilla 24, 25, 

26 sekä tarvittaessa viikolla 27. Haastattelut voivat olla niin aamupäivällä kuin ilta-

aikaankin. 

 

Haastateltaviksi käyvät kaikki Tupoksen alueella asuvat yli 18 -vuotiaat asukkaat. Aineisto 

tulee vain minun käyttööni. Haastattelut toteutetaan luottamuksellisesti, eikä tutkielmasta 

pysty tunnistamaan yksittäisiä haastateltavia. Toivoisin, että haastattelut saisi nauhoittaa.  

Työn ohjaajina toimii professori Toivo Muilu.  

Vastaan mielelläni aiheeseen liittyviin kysymyksiin. 

 

Ystävällisin terveisin ja etukäteen kiittäen, 

Ilona Heikkinen 

puh. Xxx xxxxxxx 

ilona.heikkinen@student.oulu.fi 

 

 

Työnohjaaja: 

ToivoMuilu 

Professori 

Oulun yliopisto, maantieteen laitos 

puh. (02) 94 481 711  

toivo.muilu@oulu.fi  
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Kuvakaappaus Facebook -sivujen päivityksistä. 

 

 

 



 

Liite 3  

HAASTATTELURUNKO 

Lämppärikysymykset: 

Mikälaiseksi asuinalueeksi kuvailisit Tuposta? 

Kuinka kauan olette asuneet Tupoksessa? 

Mitkä ovat olleet Tupokselle muuttamisen syitä? (lyhyesti) 

Mistä päin olet kotoisin? (kaupungista, maaseudulta, taajamasta) 

Kysymykset: 

Miten kuvailisit arkipäivääsi / arjen sujuvuutta täällä Tupoksessa? 

Kuinka laajaksi alueellisesti kuvailisit elämänpiirisiä?  

--> Miten työ, harrastukset, huvitukset, perhe, oma rauha sijoittuvat? 

--> Kuuluuko Oulu arkipäivääsi? Entä Liminka, joku toinen paikka Zeppeliini? 

Tupoksessa näyttää olevan luonto lähellä, Mikä luonnonläheisyyden asema arjessasi? 

Onko luonnon saavutettavuus tärkeää suhteessa asumiseen Tupoksessa vai onko asuinpaikalla 

väliä suhteessa luontoharrastuksiin? lähialueella vai kauempana 

--> Käyttekö metsässä harrastamassa? (retkeilemässä, ulkoilemassa, marjastamassa, sienessä, metsällä…) 

--> Entä oma piha. Käytättekö omaa pihaa säännöllisesti? (Puutarhanhoito, ruuanvalmistus, kasvimaa, 

lastenleikkipaikka, juhlat ym.) 

-->Mistä olette oppineet luonnon hyödyntämisen, luonnossa liikkumisen, puutarhan hoitamisen ym. 

 

Miten naapurussuhteet näkyvät arjessasi? 

Millaista toimintaa naapureiden kanssa harjoitetaan? 

Koetko naapurussuhteet tärkeiksi? Entä, Tupoksessa yleensä, ilmeneekö yhteisöllisyyttä teidän 

mielestänne?  

Mistä tämä johtuu, me-henki Tupoksessa? 

 

Miellätkö Tupoksen maaseutumaiseksi kaupunkimaiseksi asuinalueeksi? 

Mitä elementtejä löytyy ja mitä puuttuu?  

Koetko maaseutumaisuuden tärkeäksi?  

Koetko itsesi maalaiseksi vai kaupunkilaiseksi vai sekä että? 

Oletteko tyytyväisiä Tupoksessa asumiseen ja oletteko harkinneet/harkitsemassa poismuuttoa, 

jos kyllä niin miksi? 
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Miten arvioisit seuraavia asumiseen ja elämäntapaan liittyviä väittämiä?  

Vastaukset prosentteina (N=218) 

  EOS Täysin 
eri  

mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Haluan olla pienen kunnan  
asukas 

8,8 4,1 7,4 29,5 28,6 21,7 

Haluan, että naapureillani on 
samankaltainen arvomaailma 
kuin minulla 

3,3 6,5 12,1 27,4 42,8 7,9 

Haluan tuntea naapurini  
henkilökohtaisesti 

0,5 6,5 17,6 25 40,7 9,7 

Minulle on tärkeää, että naapurit 
pitävät toisistaan huolta 

0,5 0,9 9,3 20,1 56,1 13,1 

Asuisin mieluiten mahdollisim-
man kaukana kaupungista 

0,5 17,6 44,4 20,8 11,5 5,6 

Asuisin mieluiten maaseudulla – 
kylämäisessä ympäristössä 

0 7,9 17,1 20,8 41,7 12,5 

Asuisin mieluiten maaseudulla – 
mahdollisimman harvaan asutul-
la alueella 

0,5 33,8 32,9 15,3 13 4,6 

Miten arvioit oman kokemuksesi perusteella seuraavia yleisiä väittämiä koskien asuinaluettasi? 

Vastaukset prosentteina (N=218) 

 EOS Täysin 
eri 

mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Asuinalueeni on turvallinen 0 0,5 1,4 1,4 34,1 62,7 

Lapset voivat liikkua asuinalueellani 
omatoimisesti  
(esim. kouluun ja harrastuksiin) 

2,3 1,4 4,2 2,8 43 46,3 

Asuinalueeni on luonnonläheinen 0 0,9 3,2 3,7 41,7 50,5 

Erityisesti vehreät ikkunanäkymäni 
saavat asuinalueeni tuntumaan 
luonnonläheiseltä 

0,5 1,4 4,1 10,1 36,4 47,5 

Erityisesti pihani/taloyhtiön piha saa 
asuinalueeni tuntumaan 
luonnonläheiseltä 

0,5 0,9 6,5 8,3 44,4 39,4 

Asuinalueeni on yhteisöllinen 4,2 3,3 10,3 25,2 44,9 12,1 

Asuinalueellani on helppo tutustua 
muihin asukkaisiin 

3,2 3,7 13,9 21,3 43,5 14,4 

Juttelen naapureideni kanssa usein 0 3,7 16,2 15,7 38,4 25,9 

Asuinalueellani on lähekkäin moni-
puolisesti eri toimintoja (esim. asu-
mista, työpaikkoja, palveluita ja 
harrastusmahdollisuuksia) 

0,5 7,9 36,1 20,8 26,9 7,9 

Asuinalueeni palvelut ovat  
riittävät 

0 8,3 27,3 13 40,7 10,6 
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Kuinka suuri merkitys seuraavilla tekijöillä oli valittaessasi nykyistä asuinpakkasi?  
1 Ei lainkaan merkitystä – 7 ratkaiseva merkitys. Vastaukset prosentteina (N=218) 

 EOS 1 2 3 4 5 6 7 

Hyvät mahdollisuudet pihapiirissä tapahtu-

vaan toimintaan (nikkarointiin, puutarhan-

hoitoon tai vastaavaan) 

3 6,5 3,5 6 12,9 19,9 27,9 20,4 

Hyvät mahdollisuudet lähiympäristössä eli 

pihapiirin ulkopuolella tapahtuvaan toimin-

taan (metsänhoitoon tai vastaavaan) 

11,9 42,8 12,4 8 6,5 9,5 6,5 2,5 

Hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumi-

seen (sienestykseen, kalastukseen tai vas-

taavaan) 

6 16,4 13,9 12,9 15,9 15,9 13,9 5 

Hyvät mahdollisuudet luonnossa tapahtu-

vaan urheiluun (suunnistukseen, melon-

taan tai vastaavaan) 

7 29,9 13,4 16,4 12,4 10,9 7,5 2,5 

Hyvät mahdollisuudet tilaa vaativiin harras-

tuksiin (moottorikelkkailuun, veneilyyn tai 

vastaavaan) 

8 42,8 12,4 11,9 10 7,5 5 2,5 

Hyvä kasvuympäristö lapsille 5 5 1 1 4,5 7,5 23,3 43,8 

Toimivat joukkoliikenneyhteydet 8,5 18,5 19,9 20,5 15 8 6 4 

Mahdollisuus suureen tonttiin/pihaan 3 4 1 2 11,4 22,4 34,8 21,4 
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Ristiintaulukointi ja X
2
-testi 

Vaikuttaako vastaajien ikä näkemykseen, asuinalue on yhteisöllinen (kysymys 23). 

 

 

2. Ikä (Binned) * luokat Crosstabulation 

 

luokat 

Total EOS eri mieltä 

ei samaa 

eikä eri samaa mieltä 

2. Ikä (Binned)  ≥35 Count 19 49 73 192 333 

Expected Count 15,5 47,7 83,3 186,6 333,0 

% within 2. Ikä 

(Binned) 
5,7 % 14,7 % 21,9 % 57,7 % 100,0 % 

36 - 42 Count 5 34 72 152 263 

Expected Count 12,2 37,6 65,8 147,4 263,0 

% within 2. Ikä 

(Binned) 
1,9 % 12,9 % 27,4 % 57,8 % 100,0 % 

43 - 57 Count 14 46 76 157 293 

Expected Count 13,6 41,9 73,3 164,2 293,0 

% within 2. Ikä 

(Binned) 
4,8 % 15,7 % 25,9 % 53,6 % 100,0 % 

58 ≤ Count 16 37 69 149 271 

Expected Count 12,6 38,8 67,8 151,9 271,0 

% within 2. Ikä 

(Binned) 
5,9 % 13,7 % 25,5 % 55,0 % 100,0 % 

Total Count 54 166 290 650 1160 

Expected Count 54,0 166,0 290,0 650,0 1160,0 

% within 2. Ikä 

(Binned) 
4,7 % 14,3 % 25,0 % 56,0 % 100,0 % 

 

Chi-SquareTests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

PearsonChi-Square 9,511
a
 9 ,392 

LikelihoodRatio 10,670 9 ,299 

Linear-by-Linear Association ,521 1 ,470 

N of ValidCases 1160   

a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 12,24. 
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