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JOHDANTO
Muistan, kuinka ala-asteella joka syksy järjestettiin koulujen väliset yleisurheilukilpailut
Seinäjoen koulujen välillä. Jokaisella kilpailijalla oli päällään oman koulunsa
edustuspaita ja katsomosta kannustettiin oman koulun oppilaita äänekkäästi. Ero eri
kouluista ja eri asuinalueilta tulevien oppilaiden välillä oli suuri. Omasta alueesta ja
koulusta oltiin ylpeitä. Jokainen edusti jotain hyvin erilaista. Kärjen koulun oppilaiden
paidoissa lukenut slogan ”Kärjessä ollaan” ärsytti kaikkia. Pienen oppilaan päässä oli
ajatus, että nyt on pystyttävä näyttämään muille, että oma alue ja oma koulu on se paras.
Jo tuolloin ymmärsin, että omalla asuinalueellani on jotain muuta, mitä
muualla ei ole. Samalta alueelta tulevat oppilaat kokivat voimakasta yhteisöllisyyttä ja
omaa aluetta kannustettiin ja puolustettiin. Vaikka tuolloin en ehkä ymmärtänyt
identiteetistä mitään, koin hyvin voimakasta samaistumista ja ylpeyttä omasta
asuinalueestani ja sen asukkaista. Tunnistin, että meidän ja muiden välillä on joku
selittämätön ero. Näiden hetkien muistuminen mieleeni oli ensimmäinen sykäys
kiinnostukseeni Seinäjoen asuinalueiden identiteettejä kohtaan, joka syveni lopulta pro
gradu -tutkielman mittaiseksi perehtymiseksi kaupungin asuinalueiden identiteetteihin ja
aluesamaistumiseen.
Miksi alueilla tai niiden identiteeteillä on mitään väliä? Emme ehkä tule
ajatelleeksi tätä kovin usein, mutta ihmiset eivät vain sijoita itseään jonnekin, vaan he
määrittelevät itsensä paikan sekä alueen ja niiden hengen kautta. Usein esimerkiksi
vastaamme kysymykseen ”kuka sinä olet?” kertomalla jotain asuinpaikastamme.
Voimme vastata esimerkiksi, että olen lontoolainen, helsinkiläinen, seinäjokelainen ja
niin edelleen. Nämä paikat ja alueet eivät ole vain pisteitä maapallolla, vaan ne edustavat
aina myös erilaisia kulttuurisia tekijöitä ja ominaisuuksia; paikka ei kerro ainoastaan sitä
missä asut tai mistä tulet, vaan se kertoo myös jotain sinusta ja paikasta (Crang 1998:
102-103).
Alueiden identiteettejä ei hyödynnetä nykyään vain itsemme määrittelyyn
ja kotipaikastamme kertomiseen, vaan ne ovat yhä isommassa roolissa myös muun
muassa politiikassa ja aluesuunnittelussa. Alueelliset identiteetit ovatkin tällä hetkellä
varsin ajankohtainen teema. Globalisaation ja uuden regionalismin mukaisen
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ajattelutavan yleistymisen seurauksena niiden rooli on viime aikoina alkanut näkymään
ja korostumaan esimerkiksi alueiden suunnittelussa ja markkinoinnissa (Zimmerbauer &
Paasi 2013: 32). Perinteinen ajattelumalli alueista suljettuina ja omaleimaisina
yksiköinään on jäämässä kilpailukyvyn parantamiseksi suunniteltujen ja luotujen
identiteettien ja imagojen jalkoihin (esim. Terlouw 2012). Uudesta luonteestaan
huolimatta alueet ja niiden identiteetit tulisi kuitenkin nähdä ja ymmärtää laajemmin kuin
vain yhtenä instrumenttina alueen brändäyksessä ja myymisessä. Alueellinen identiteetti
on myös alueen emotionaalinen ulottuvuus ja ilmiö, joka liittyy alueelliseen tietoisuuteen.
Se sisältää esimerkiksi tunteen kuulumisesta alueelle ja käsityksen eri alueiden ja
sosiaalisten ryhmien eroista (Zimmerbauer & Paasi 2013: 32).
Alueelliset identiteetit ja aluesamaistuminen kiehtovat minua. Miten ne
loppujen lopuksi muodostuvat ja syntyvät? Miten monella ihmisellä voi olla samanlainen
käsitys oman alueensa identiteetistä? Miten tieto identiteeteistä välittyy? Entä mikä saa
ihmisen tuntemaan aluesamaistumista? Millaiset eri tekijät vaikuttavat asuinalueen
identiteetin tunnistamiseen ja aluesamaistumisen kokemiseen? Halusin lähteä tutkimaan
aihetta oman kotikaupunkini Seinäjoen näkökulmasta, sillä koen itse erittäin vahvaa
aluesamaistumista omaan kotiasuinalueeseeni Soukkajokeen. Oman mielenkiintoni
lisäksi motivaatiotani lisäsi ajatus siitä, että asuinalueiden identiteettien tunnistamisesta
voi olla hyötyä myös niiden imagon rakentamiselle ja aluesuunnittelulle. Nykyään imagot
rakennetaan paremmin todellisuutta kuvaaviksi, sillä on huomattu, että hyväkään
viestintä ei korjaa huonoa tilannetta, mikäli imagoa ei koeta uskottavaksi (Zimmerbauer
2001). Mutta miten uskottava imago voitaisiin rakentaa, ellei alueiden identiteettejä
tunnisteta? Aluesuunnittelun avulla taas voidaan tukea alueellisia identiteettejä ja pyrkiä
korjaamaan mahdollisia ongelmia, jotka vaikuttavat identiteetteihin negatiivisesti.
Näistä lähtökohdista lähdin perehtymään kotikaupunkiini ja sen eri
asuinalueiden identiteetteihin. Tavoitteenani oli selvittää, onko Seinäjoen asuinalueilla
tunnistettavia identiteettejä, jotka erottavat ne muista asuinalueista. Millaisista piirteistä
ja ominaisuuksista asuinalueiden identiteetit juuri Seinäjoella rakentuvat? Pyörittelin
mielessäni myös omia muihin asuinalueisiin kuin omaani liittämiäni käsityksiä. Jos
minullakin on sellaisia, miksei muillakin olisi? Miten ne syntyvät ja vastaavatko ne alueen
koettua identiteettiä? Päädyin muotoilemaan seuraavanlaiset tutkimuskysymykset, joihin
pyrin tutkimukseni perusteella vastaamaan:
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-

Onko Seinäjoella ja sen eri asuinalueilla tunnistettavia ja omanleimaisia
alueellisia identiteettejä?

-

Millaisista piirteistä ja ominaisuuksista asuinalueiden alueelliset identiteetit
muodostuvat?

-

Millaisista tekijöistä asuinalueen identiteetin tunnistaminen ja aluesamaistuminen
riippuvat?

-

Vastaavatko alueiden identiteetit alueen ulkopuolisten mielikuvia alueista?

Ennen kysymyksiin vastaamista esittelen kattavasti aiheeseen liittyvää käsitteistöä sekä
erilaisia käsityksiä alueellisesta identiteetistä ja sen muodostumisesta. Käsitteistön
tunteminen on työn luettavuuden kannalta olennaista, sillä se auttaa ymmärtämään
alueisiin ja identiteetteihin liittyvää moniulotteisuutta. Se auttaa myös hahmottamaan
alueen, identiteetin ja aluesamaistumisen käsitteiden diskursiivista luonnetta. Aiheeseen
liittyvät tutkimukset taas auttavat hahmottamaan, millaiset tekijät voivat olla
aluesamaistumisen taustalla ja millaisista piirteistä identiteettien on havaittu rakentuvan.
Aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen perehtyminen tarjoaa lopuksi kiinnostavan
mahdollisuuden verrata tässä pro gradu -tutkielmassa saatuja tutkimustuloksia ja
havaintoja eri puolilla maailmaa saatuihin tutkimustuloksiin.
Teoriaosuuden jälkeen esittelen tutkimusalueeni Seinäjoen ja sen
asuinalueiden historiaa ja nykypäivää. Käyn läpi lyhyesti Seinäjoen alueella tehtyjä
alueelliseen identiteettiin liittyviä tutkimuksia ja havaintoja, joista siirryn käyttämiini
tutkimus- ja analyysimenetelmiin. Saadut tutkimustulokset esittelen kahdessa osassa.
Ensimmäisessä osassa tarkastelen määrällisesti ristiintaulukoinnin ja χ2-testin avulla eri
selittävien

muuttujien

suhdetta

alueellisen

identiteetin

tunnistamiseen

ja

aluesamaistumiseen. Toisessa osassa syvennyn laadullisen sisällönanalyysin avulla
tilastoalueittain asuinalueiden identiteetteihin, niihin vaikuttaviin tekijöihin sekä
asukkaiden muihin alueisiin liittämiin mielikuviin. Saatuja tuloksia lopuksi pohditaan,
verrataan ja vedetään yhteen johtopäätöksissä sekä pohdinnassa.
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ALUE, TILA JA PAIKKA – MISSÄ ME OLEMME?
Maantieteen ehkä mielenkiintoisimpia keskustelunaiheita ovat erilaiset tilakäsitykset ja
se, miten peruskäsitteet alue, tila ja paikka määritellään ja erotetaan toisistaan.
Tavalliselle ja aiheeseen perehtymättömälle henkilölle näillä kolmella käsitteellä ei ole
välttämättä väliä eikä niiden välistä eroa ymmärretä. Maantieteilijät voivat puolestaan
kirjoittaa kokonaisia kirjoja keskittyen pelkästään yhteen näistä käsitteistä. Niinpä koen
tärkeäksi hieman avata näitä käsitteitä sekä niiden välisiä eroja ja sitä, miten erilaiset
tilakäsitykset voivat vaikuttaa siihen, millä tavalla alueellisesta identiteetistä puhutaan ja
miten sen määritellään. Tässä vaiheessa on myös hyvä tuoda esille se, että tutkimus on
kohdennettu täysin tavallisiin ihmisiin ja heidän mielipiteisiinsä sekä kokemuksiin. Näillä
henkilöillä ei välttämättä ole kattavaa käsitystä näiden eri käsitteiden merkityksistä ja
eroavaisuuksista, minkä vuoksi pyrin myös löytämään jonkin yhteyden näiden käsitteiden
väliltä, jolloin myös tutkimustulosten tarkastelu on validimpaa.

Tie luonnontieteistä nykyisiin humanistisiin paikkakäsityksiin
Suomessa maantiede on institutionaalisesti osa luonnontieteitä. Luonnontieteille
ominaista ovat määrälliset tutkimusotteet sekä mittauksiin perustuvat tulokset. Ihmisten
toimintaa, ajatuksia ja käsityksiä on kuitenkin haastavaa mitata ja teoretisoida
täsmällisesti. Sen vuoksi nykyään etenkin kulttuurimaantieteen voidaan katsoa
kuuluvaksi subjektiivisen elementtinsä vuoksi ihmistieteisiin. Kulttuurimaantiede voi
sisältää hyvinkin humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä aineksia. Maantiede voidaan
jakaa behavioraaliseen ja humanistiseen maantieteeseen sen mukaan, millä tavalla
subjektiivinen elementti tematisoidaan. Kun behavioraalinen maantiede keskittyy
ihmisten käyttäytymiseen, pyrkii humanistinen maantiede perehtymään ihmisiin,
kulttuureihin ja näiden paikallistumiseen (Paasi 1983: 21-22). Humanistisen maantieteen
avulla pyritään ymmärtämään inhimillistä maailmaa. Se voi tapahtua muun muassa
tarkastelemalla ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta sekä ihmisen tilaan ja paikkaan
liittämiä tunteita, käsityksiä ja ajatuksia (Paasi 1983: 19).
Humanistinen maantiede lähti kehittymään voimakkaasti 1960-luvulta
lähtien. Tällöin alalla vallitsi esteettinen suuntaus, esimerkiksi maisemien tutkimukset
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(Paasi 1983: 143). Ihmistieteellistä näkökulmaa painottava humanistinen maantiede alkoi
leviämään vasta 1970-luvulla, vaikka ilmiö itsessään on melko vanha (Paasi 1983: 147).
Humanistisen maantieteen myötä tiloja, alueita ja paikkoja pystyttiin lähestymään aivan
uudesta näkökulmasta. Yksi aluetta ja paikkaa humanistisesta näkökulmasta tutkinut ja
teoretisoinut arvostettu maantieteilijä on Yi-Fu Tuan. Tuan (2014: 3-7) toteaa jo
teoksensa Space and Place – The Perspective of Experience johdannossa, että tila ja
paikka ovat elämismaailman peruskomponentteja. Teoksessaan hän pyrkii kuvaamaan ja
käsittelemään prosessia, jonka myötä tilasta tulee paikka. Tuan (2014: 17-18) perustaa
ajatuksensa sille, että tilasta tulee paikka kokemuksen myötä. Ennen subjektiivista
kokemusta ja tutustumista paikka on vain sumea tila. Hän käyttää esimerkkinä
asuinaluetta. Uudelle asukkaalle alue näyttäytyy aluksi tuntemattomana tilana ”jossain
tuolla”. Asuinalueen tunteminen vaatii sen tilaan ja ominaisuuksiin tutustumista ja näiden
oppimista, jotta uusi asukas voi mieltää sen paikaksi.

Mikä tekee paikasta paikan?
Paikka on yksi maantieteen ja monen muun tieteenalan tärkeimmistä ja olennaisimmista
käsitteistä (Cresswell 2015: 1). Uusi nykyteknologia on tuonut paikat aivan uudella
tavalla huomion keskipisteeseen ja mahdollistaa meidän jopa arvottaa eri paikkoja
kokemustemme perusteella. Paikkoja hyödynnetään myös entistä enemmän politiikan
välineinä ja meitä ohjaillaan paikkojen avulla (Cresswell 2015: 2-5).
Paikan käsitteestä vaikean tekee se, että sitä käytetään päivittäin
arkikielessä eikä kukaan oikein tiedä, mistä he puhuvat, kun he puhuvat paikoista.
Käsitteenä se voidaan nähdä niin yksinkertaisena, miten maalaisjärki sen meille selittää
tai sitten käsitettä voidaan tarkastella kokonaisen kirjan verran. Vaikka paikka on paljon
käytetty käsite, sen määritteleminen etenkin arjen ulkopuolella on haastavaa ja jopa
kiistanalaista (Cresswell 2015: 6). Päivittäisessä puheessa paikkaan liitetään esimerkiksi
omistaminen, sijainti, kuuluminen sekä yksityisyys. Eritoten maantieteessä paikalla
tarkoitetaan yleensä jonkin objektin määriteltyä tai mitattua sijaintia jossakin.
Humanistisemmasta

näkökulmasta

tarkasteltuna

paikka

voidaan

nähdä

myös

kuulumisena johonkin, eli sillä voidaan tarkoittaa elettyä tai koettua sijaintia
(Zimmerbauer 2008: 36). Yleisen käsityksen mukaan voidaan ajatella niin, että tilasta
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tulee paikka, kun se saa jonkin merkityksen ihmisten kiinnittyessä siihen tavalla tai
toisella. Niinpä paikka voidaan nähdä merkityksekkäänä sijaintina (Cresswell 2015: 7,
12). Samaa mieltä tilan muodostumisesta paikaksi on myös esimerkiksi Teija Ojankoski
(1998: 33).
John Agnew (1987) on määritellyt kolme näkökulmaa paikalle
merkityksellisenä sijaintina, joita myös Tim Cresswell (2015) käsittelee kirjassaan. Nämä
kolme näkökulmaa ovat sijainti (location), taapahtumapaikka (locale) ja paikan tuntu
(sense of place). Sijainnilla Agnew tarkoittaa, että paikka on aina jossakin ja vastaa
kysymykseen missä. Tapahtumapaikalla hän puolestaan tarkoittaa paikan konkreettista
muotoa, materiaalista ilmentymää, jossa toiminta tapahtuu. Kolmas näkökulma, paikan
tuntu tai paikan henki, lähestyy paikkaa subjektiivisen ja emotionaalisen kokemuksen ja
tunteen kautta, joka kiinnittää henkilön paikkaan. Yi-Fu Tuan (2014: 183-184) tuo esille
kuitenkin sen, että visuaalisen kuvan paikasta ja sen eri tekijöistä voi saada helposti.
Mutta tunteakseen paikan ja sen hengen vaaditaan huomattavasti enemmän aikaa, jolloin
pelkkä katsaus ei riitä. Paikan hengen oppii pitkälti kokemusten kautta, jotka kertyvät
päivä ja vuosi toisensa jälkeen.
Paikan ja tilan eroa on määritelty myös monella muulla tavalla. Esimerkiksi
Tuan (2014) on todennut tilan sallivan liikkeen, kun taas paikka on hänen mielestään
pysähdyspaikka, jolloin kullekin pysähdyspaikalle voidaan määrittää sijainti ja merkitys.
Tilasta voi tulla paikka aiempien esimerkkien lisäksi myös nimeämisen seurauksena,
jolloin siihen on mahdollista kiinnittyä (Cresswell 2015: 16). Monista eri näkökulmista
tarkastelluista paikan määritelmistä paistaa läpi vähintään yksi sama piirre: paikassa
ollaan ja paikka syntyy, kun se saa merkityksen. Paikan koollekaan ei ole mitään
yksiselitteistä oikeaa määritelmää, vaan paikalla voidaan viitata yksittäisestä huoneen
nurkkauksesta kokonaiseen asuinalueeseen ja jopa kaupunkiin (Cresswell 2015: 18).
Edward Relph (1976) on puolestaan esittänyt väitteen, että paikka ei tarvitse oikeaa
sijaintia ollakseen olemassa. Relphin mukaan paikka määrittää kokemuksemme ja
mahdollistaa ihmisen olemassaolon.
Paikan määrittelylle ei tulisi loppua, mikäli kaikki mahdolliset näkökulmat,
politiikka ja valtasuhteet otettaisiin huomioon. Cresswell (2015: 55-56) tiivistää hyvin
teoksessaan kolme eri lähestymistapaa, joilla paikkaa on määritelty eri filosofien,
tutkijoiden ja valtaapitävien toimesta. Ensimmäisessä lähestymistavassa keskitytään
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paikkojen selittämiseen. Siinä maailma koostuu paikoista, joista jokainen on uniikki ja
erityinen yksikkö. Tässä lähestymistavassa keskitytään eritoten paikkojen erilaisuuteen
ja erityislaatuisuuteen. Toisessa lähestymistavassa keskitytään puolestaan paikkojen
sosiaaliseen rakentumiseen. Tämän lähestymistavan avulla pyritään selittämään
paikkojen ainutlaatuisia ominaisuuksia ja sitä, millaisten olosuhteiden ja valtasuhteiden
seurauksena ne syntyvät. Kolmas lähestymistapa ei niinkään keskity paikan
ominaisuuksiin tai niihin sosiaalisiin prosesseihin, jotka paikkoja tuottavat. Sen sijaan se
pyrkii selittämään ihmisen olemassaolon tärkeyttä ja merkitystä paikan olemassaololle.
Nämä kolme lähestymistapaa eivät kuitenkaan sulje toisiaan täysin pois, vaan ne
ilmenevät osittain päällekkäin.
Kun paikka on saatu määriteltyä jollain tasolla, on mielenkiintoista miettiä
paikan pysyvyyttä, olemassaoloa ja siihen kuulumista. Kun paikka on määritelty ja se
tunnistetaan, aletaan puhua sinne kuuluvista (insider) ja ei kuuluvista (outsider)
henkilöistä. Cresswell (2015: 64) esittelee yhden maantieteessä vallitsevan käsityksen
paikkaan kuulumisesta. Ihminen voi tulla osaksi paikkaa osallistumalla siellä tapahtuviin
päivittäisiin toimintoihin ja aktiviteetteihin. Ne, jotka eivät tunne paikan rutiineja ja
tapoja, säilyvät paikan ulkopuolisina. Samoin käy myös paikan rakentumiselle. Paikka on
olemassa ja subjektiivisesti rakentunut siellä olevien toimesta, mutta samaan aikaan
ulkopuolisille se näyttää rakentuvan toisena (Ojankoski 1998: 34). Paikan subjektiivisen
luonteen vuoksi ne eivät ole pysyviä rakenteita, vaan ne muuttuvat ajassa. Ne kytkeytyvät
maantieteelliseen sijaintiin sosiaalisten suhteiden ilmentyminä, mutta joustavat aina
tilassa ja ajassa (Ojankoski 1998: 35).
Nykymaailmassa

paikan

olemassaolon

haastaa

lisääntyneet

liikkumismahdollisuudet, media, laajat verkostot ja yhteydet, joiden mukana esimerkiksi
tieto ja kulttuuri liikkuvat maailman ympäri hetkessä. Relph (1976) esitti huolensa jo
1970-luvulla siitä, kuinka paikat muuttuvat pikkuhiljaa paikattomiksi, eli ne menettävät
autenttisuutensa ja niiden toiminnot samankaltaistuvat, jolloin niiden identiteetin
kehittyminen häiriintyy. Paikkoja ei kyetä erottamaan toisistaan, kun ne tuntuvat ja
näyttävät samalta ja niiden toiminnot on standardisoitu niin, että ei tarvitse kuulua
paikkaan päästäkseen osaksi paikan toimintoja. Relph kutsuu tätä massakulttuuriksi ja
massa-arvoiksi, jotka ohjaavat paikkoja ulkoa päin samanlaisiksi ympäri maapallon.
Relph on todennut, että tullakseen osaksi paikkaa on sinne kuuluttava sekä kyettävä
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identifioimaan itsensä sinne. Mitä syvällisemmin paikkaan kuuluu, sitä vahvemmin
kykenee identifioimaan myös itsensä osaksi paikkaa. Kuitenkin, paikattomuus johtaa
siihen, että ainutlaatuinen suhde paikkaan jää usein syntymättä, jolloin ihmisten on
mahdotonta tulla osaksi paikkaa. On jopa pohdittu, että voiko paikattomuus johtaa siihen,
että paikkaa ei enää ole. Cresswell (2015: 85) kuitenkin toteaa, että jos paikka on
ihmisyytemme peruskallio, niin siinä tapauksessa se ei voi vain hävitä, koska se on
välttämätön osa inhimillisiä olosuhteita.

Paikasta alueeseen – alueen moninaiset määritelmät
Alue on paikan lisäksi yksi maantieteen keskeisimmistä käsitteistä. Sen määritteleminen
voi olla haastavaa, sillä esimerkiksi alueen muodostumista voidaan tarkastella hyvin
useasta eri näkökulmasta. Sen erottaminen paikkakäsitteestä on myös haastavaa, sillä
kapeimmassa merkityksessäänkin paikka sisältää tietyn spatiaalisen ekstension (Paasi
1983: 174). Joidenkin näkemysten mukaan paikkaan sisältyy aina kokemuksellinen
sisältö, jota alueelta taas ei välttämättä vaadita (esim. May 1970).
Alueelle ja sen kehittymiselle ei voi antaa vain yhtä selitystä, mutta on
olemassa teorioita, jotka pätevät monen alueen kohdalla. Yksi tapa hahmottaa ja käsittää
alueita on nähdä ne historiallisten prosessien seurauksiksi. Lähtövoima alueen
muodostumiselle voi tulla sen sisältä, ulkopuolelta tai samanaikaisesti molemmista.
Analyyttisellä tasolla alueet muodostuvat, eli institutionalisoituvat, Anssi Paasin (2011:
12) mukaan neljässä vaiheessa. Nämä neljä vaihetta ovat alueellinen muodostuminen,
symbolinen muodostuminen, institutionaalinen muodostuminen ja alueen vakiintuminen
osaksi alueellista aluejärjestelmää ja sosiaalista tietoisuutta. Nämä ovat Paasin mukaan
myös edellytykset alueen identiteetin syntymiseen. Toinen tapa taas hahmottaa alueita on
nähdä alueen käsite yläkäsitteenä kolmelle alakäsitteelle, jotka ovat muodollinen alue,
toiminnallinen alue ja ihmisen käsityksiin perustuva alue. Tutkimalla ja analysoimalla
aluetta sekä aluetta käsitteenä on opittu ymmärtämään esimerkiksi eri tilojen
eroavaisuuksia (esim. Paasi 2009; Vainikka 2015).
Muodollinen alue on yleensä selkeästi rajattu alue, jolla on tietyt
tunnuspiirteet ympäröiviin alueisiin nähden. Usein tällaiset muodolliset alueet ovat
etenkin Suomen historiassa olleet tärkeitä yhtenäisen kansakunnan luomisen kannalta.
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Tämän vuoksi muodollisilla alueilla on läpi historian ollut voimakas poliittinen merkitys
(Tiitta 1994; Vainikka 2015). Toiminnallisessa alueessa rajat eivät ole yhtä selkeitä, vaan
alueena voidaan pitää ympäristöä, joka on toiminnaltaan melko yhtenäistä.
Toiminnallisten alueiden rajapinnat sijoittuvat tavallisesti sellaisiin paikkoihin, joissa
toiminnan vaikutusalueet vaihettuvat toisiksi. Perinteisen käsityksen mukaan alue on
erillinen osa maata, joka on kehittynyt pitkään jatkuneen ihmisen ja luonnon
vuorovaikutuksen seurauksena (Holt-Jensen 1999: 153-154).
Alueen määritteleminen perustuu usein ensisijaisesti konkreettisiin ja
silmillä havaittaviin asioihin, kuten esimerkiksi luonnonmaisemallisiin tekijöihin ja
kulttuurisiin käytänteisiin. Muun muassa kieli, uskonto, hallinto, ilmasto, kasvillisuus ja
eläimistö ovat perinteisen aluekäsityksen tärkeimpiä rakennuspalikoita (esim. HoltJensen 1999). Näiden perinteisten rakennuspalikoiden lisäksi aluetta määrittelevänä
tekijänä pidetään sen erottamista muista alueista. Tällöin huomioon otetaan muun muassa
alueen fyysiset ominaisuudet, alueen historia sekä sen taloudelliset, sosiaaliset ja
poliittiset rakenteet (Häkli & Paasi 2003: 141-143).
Alueen määritteleminen perustuu nykyään usein myös siihen, miten alueet
esitetään erilaisissa kulttuurisissa ja sosiaalisissa konteksteissa ja käytännöissä.
Merkittävässä roolissa on muun muassa media, joka ohjaa käsityksiä ja määritelmiä sekä
lisää ihmisten tietoisuutta (Häkli & Paasi 2003: 142). Nykyään onkin usein niin, että
ihmisten käsitykset eri paikoista ja alueista perustuvat median kautta saatuihin tietoihin,
eli representaatio tulee ennen todellisuutta. Tällöin tietoisuus ei perustu ihmisen omiin
kokemuksiin, vaan esimerkiksi alueesta kertovaan kuvalliseen, kirjalliseen tai sanalliseen
kuvaamiseen (Crang 1998: 44). Niinpä voidaan vetää lyhyesti yhteen, että alueet ovat
erilaisten sosiaalisten suhteiden ilmentymiä, jotka voivat saada alkunsa monimutkaisissa
institutionaalisissa konteksteissa. Alueiden muodostuminen voi käynnistyä alueen sisältä
tai sen ulkopuolelta (Paasi 2011: 11).
Perinteinen alueen määrittely ja alue maantieteen peruskäsitteenä on
kokenut haasteita ja muuttunut uuden regionalismin myötä. Kiinnostus alueisiin ja niihin
liittyviin merkityksiin, kuten esimerkiksi identiteettiin, on lisääntynyt. Tämä voi johtua
todennäköisesti siitä, että alueellinen liikehdintä on lisääntynyt ja jotkin poliittiset tekijät
ovat omalta osaltaan vaikuttaneet alueen käsitteen uudenlaiseen määrittelemiseen.
Nykyään alueen määrittelemisessä ei tukeuduta pelkästään konkreettisiin ja silmillä
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havaittaviin asioihin.
Alueellisen identiteetin merkitys alueen määrittelyssä ja käsittämisessä on
kasvanut. Käsitys alueellisesta identiteetistä ja yleinen alueellinen tietoisuus heijastavat
aluetta ja sen merkityksellisiä piirteitä, kuten esimerkiksi alueen historiaa ja
omaleimaisuutta. Alueellinen identiteetti on hyvin harvoin täysin henkilökohtainen ja
vain yhden yksilön kokemuksiin ja havaintoihin perustuva. Tavallisesti alueelliseen
identiteettiin perustuu kollektiivinen näkemys alueesta, jota henkilökohtaiset kokemukset
täydentävät. Niinpä voidaankin ajatella, että alueellinen identiteetti ja konkreettisesti
havaittavat piirteet sekä tekijät kietoutuvat tiiviisti toisiinsa, ja ovat täten alueen
määrittelemisen kannalta hyvinkin merkityksellisiä (Häkli & Paasi 2003: 141-142, ks.
myös Vainikka 2015).

ALUEELLINEN IDENTITEETTI
Alueellisen identiteetin tutkimuksen taustalla
Alueellisen identiteetin tutkimisella on suhteellisen pitkä historia maantieteen alalla.
Tutkimus oli kuitenkin pitkään varsin maltillista, kunnes konstruktionistisen
tutkimusotteen yleistyttyä alueellisen identiteetin tutkiminen ja tarkastelu lisääntyi
huimasti (Zimmerbauer 2008: 43). Tämä tapahtui suunnilleen 1960- ja 1970-luvuilla, kun
alueen ja paikan käsitteistä kiinnostuttiin uudelleen. Tällöin alettiin nostaa esille
kysymyksiä subjektiivisen elementin merkityksestä näiden peruskäsitteiden yhteydessä
ja käsitteet alueellinen ja paikallinen identiteetti nostettiin esille. Tämän inhimillisemmän
ja aluetietoisuuteen liittyvän maantieteellisen tutkimuksen taustalla vaikutti voimakkaasti
humanistisen maantieteen yleistyminen sekä regionalismi, joka viittaa yleisesti
aluekeskeiseen ajattelutapaan, jossa korostuvat muun muassa eri alueiden kulttuurisiin
hallinnollisiin ja taloudellisiin piirteisiin liittyvät tekijät (Paasi 1986: 23-24).
Humanistinen maantiede taas pyrkii korostamaan ihmisen omia paikkakokemuksia ja
käsityksiä maailmasta (Crang 1998: 45).
Kaj Zimmerbauer (2002: 36-39) esittää, että alueen identiteetin

11

rakentumisen taustalla vallitsee sosiaalinen konstruktionismi. Konstruktionistinen
näkökulma korostaa todellisuuden sosiaalisesti tuotettua luonnetta. Tiedonsosiologia,
johon sosiaalinen konstruktionismi nojautuu, tutkii kaikkea, mikä käy minkäänlaisesta
tiedosta yhteiskunnassa riippumatta siitä, pitääkö tämä tieto perimmäisesti paikkansa.
Tämä tiedonsosiologia pyrkii ymmärtämään niitä mekanismeja, joiden kautta itsestään
selvänäkin pidettävä todellisuus syntyy ja jää ihmisten tajuntaan, ja joiden seurauksena
yleisesti hyväksytyt todellisuuskäsitykset vakiintuvat ihmisyhteisöissä. Konstruktionismi
voidaankin käsittää sosiologisena kantana, jonka mukaan tieto todellisuudesta välittyy ja
muotoutuu sosiaalisissa prosesseissa (Berger-Luckmann 1994). Sosiaalisesti syntynyttä
ja itsestään selvää tietoa ovat esimerkiksi tilalliset käsitykset. Ne välittyvät ja säilyvät
sosiaalisissa

prosesseissa

ja

perustuvat

vakiintuneeseen

todellisuuskäsitykseen.

Ympäristöllä on esimerkiksi symboliarvo, joka perustuu sille annettuun tiettyyn
näkökulmaan ja johonkin arvo- ja uskomusjärjestelmään perustuvaan määritelmään ja
muotoon. Niinpä voidaan todeta, että ympäristö ei esittäydy meille koskaan sellaisenaan,
vaan aina sen suhteen kautta, mikä meillä on siihen (Ilmonen 1997: 20).
Totunnaistumisella on keskeinen asema todellisuuden rakentumisessa.
Toimintatapojen lisäksi myös käsitykset ja mielikuvat totunnaistuvat ja ritualisoituvat
konstruktionistisen käsityksen mukaan. Vaikka merkityksiä tuotetaan jatkuvasti,
muuttuvat historiallisen kehityksen aikana tuotetut kulttuuriset merkitykset ja
määritelmät hitaasti, vaikka ne olisivat alkuperäisestä yhteydestään irronneita (Berger &
Luckmann 1994). Mervi Ilmosen mukaan (1997: 21) myös ympäristöön liittyvät
mielikuvat ja käsitykset ovat usein totunnaistuneet ja ritualisoituneet. Niinpä kulttuurissa
aina lähes poikkeuksetta ja itsestään selvästi tiedetään, minkälainen on hyvä ympäristö,
miltä se näyttää ja keitä siellä asuu.
Alueellinen identiteetti ja sen taustalla vaikuttavat käsitteet, alue ja paikka,
rakentuvat ja tulevat tiedostetuiksi kielellisten ilmaisujen välityksellä, samoin kuin niiden
todellisuus ja merkitykset. Identiteetit, imagot ja esimerkiksi mielikuvat syntyvät
useimmiten fyysisen ja sosiaalisen maailman tulkintojen kautta ja täten ne ovat myös
olemassa vain kielen kautta. Alueelliseen identiteettiin liittyvä tutkimus on tämän vuoksi
vahvasti konstruktivistista, sillä merkitykset rakentuvat pääosin sosiaalisesti ja
kulttuurisesti, jolloin tulos saattaa riippua ihmisryhmästä ja ajasta erittäin voimakkaasti
(Zimmerbauer 2002: 36-39).
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Identiteetistä alueelliseen identiteettiin
Käsite identiteetti on erittäin suosittu tutkimuksen kohde muun muassa sosiaali- ja
kulttuuritieteissä. Tieteenalasta riippuen käsitteen sisältö voi olla hyvinkin erilainen.
Esimerkiksi psykologeille identiteetti merkitsee tavallisesti käsitystä itsestä ja omasta
olemassaolosta, oman henkilökohtaisen elämän sosiaalisesta sisällöstä. Maantieteessä
identiteetin käsitteen voidaan nähdä tuovan yhteen monia elementtejä esimerkiksi
sanoista menneisyys, juuret ja perimätieto. Kansallisella tasolla identiteetti voi tästä
näkökulmasta tarkasteltuna ilmetä erilaisina symboleina ja muina tekijöinä, jotka ovat
tärkeitä kansalaisille (Paasi 2011: 11).
Erkki

Karvonen

(1999:

45)

tuo

esille

teoksessaan

Elämää

mielikuvayhteiskunnassa identiteettikäsitteen historiallisen taustan ja sen vaikutuksen
sanan nykymerkitykseen. Käsitteen identiteetti taustalla on latinan kielinen sana identitas.
Se tarkoittaa samaa ja samuutta. Samuuden vastakohtana taas on erilaisuus. Tästä syystä
identiteetistä puhuttaessa ei puhuta yksin samanlaisuudesta ja samaistumisesta, vaan
myös toiseudesta ja sen määrittelystä. Kun identiteettiä tarkastellaan ulkoa päin, sen
nähdään muodostuvan siitä erityisyydestä, joka erottaa sen kaikesta muusta.
Yleistä keskustelua identiteetistä, sen muotoutumisesta ja käsitteen
toiseuttamisen luonteesta käy myös Mike Crang (1998: 59-61) kirjassaan Cultural
Geography. Identiteetti on hänen mukaansa aina riippuvainen toisesta. Esimerkkinä hän
mainitsee länsimaalaisuuden: käsitys siitä, millainen on länsimaalainen, muodostuu
ideasta, millaista on olla ei-länsimaalainen. Niinpä identiteettiin liittyy voimakkaasti
toiseuden ja toiseuttamisen käsite, jota on vahvasti kehittänyt muun muassa Edward Said
(ks. Said 1978). Identiteetti on Crangin mielestä mielenkiintoinen käsite myös siitä
syystä, että osa sitä määrittelevistä tekijöistä on valinnaisia, osa puolestaan annettuja ja
valmiiksi olemassa olevia. Toki määrittelevät tekijät eivät yksin määritä identiteettiä,
vaan tekijöiden merkitys identiteetille annetaan sosiaalisten prosessien välityksellä.
Maantieteessä

identiteettiä

tarkastellaan

tavallisimmin

alueellisesta

lähtökohdasta. Alueellisen identiteetin tarkastelu voidaan jakaa kahteen eri näkökulmaan.
Se voi tarkoittaa alueen itsensä identiteettiä, eli sen omaleimaisuutta ja sellaisia
erityispiirteitä, jotka erottavat sen muista alueista (Paasi 1986: 35; Zimmerbauer 2008:
27). Toisesta näkökulmasta tarkasteltuna sillä voidaan taas tarkoittaa ihmisten omaa
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alueellista identiteettiä, josta voidaan puhua muun muassa käsitteillä aluetietoisuus ja
aluesamaistuminen (Zimmerbauer 2008: 27). Kaj Zimmerbauerin (2008: 27) mukaan
alueellinen identiteetti voi myös tarkoittaa ihmisen omaa käsitystä alueesta, jolloin
käsitteeseen yhdistyy sekä tietoa alueen omasta identiteetistä että ihmisen omasta
alueellisestä identiteetistä.
Yllä mainittu aluetietoisuuden käsite tarkoittaa kollektiivisen tietoisuuden
spatiaalista ulottuvuutta, jolla on taustana historiallis-yhteiskunnalliset ilmiöt ja minkä
ohjaajana joukkotiedotuksella on keskeinen rooli (Paasi 1984: 45). Aluetietoisuudelle
olennaista on tajunnan voimakas kytkeytyminen merkkiympäristöön, jolloin kielen
merkitys korostuu. Aluetietoisuus voidaan Anssi Paasin (1984: 47-48) mukaan jakaa
tietoisuuden ulottuvuuksilla kolmeen eri osatekijään: tietoon, tunteeseen ja toimintaan.
Ne kattavat käsityksen alueesta ja sen omaleimaisuudesta, yhteenkuuluvuuden tunteesta
sekä toiminnan alueen hyväksi. Aluetietoisuus siis viittaa kokonaisuudessaan siihen,
miten asukkaat tuntevat kuuluvansa jollekin alueelle. Tästä kuulumisen tunteesta taas
voidaan käyttää sanaa aluesamaistuminen. Niinpä nämä kaikki kolme käsitettä,
alueellinen identiteetti, aluetietoisuus ja aluesamaistuminen, linkittyvät tiiviisti yhteen ja
täydentävät toisiaan. Aluetietoisuudessahan on tavallaan kysymys myös alueellisesta
identiteetistä; tunnetaan kuuluvan juuri jollekin tietylle alueelle, joka eroaa muista
alueista (Paasi 1984: 59).
Usein

alueellisesta

identiteetistä

puhuttaessa

saatetaan

sekoittaa,

puhutaanko alueen identiteetistä vai alueen asukkaiden alueellisesta identiteetistä. Yhtenä
merkittävänä erona näiden välillä on se, että alueiden identiteetit ovat paljon pysyvämpiä
kuin ihmisten oma alueellinen identiteetti ja aluetietoisuus (Paasi 1998: 175). Alueen
identiteetti koostuu niistä tekijöistä, jotka erottavat sen muista alueista. Näitä ovat
esimerkiksi luonnonolot, alueen historia, sosiaalinen rakenne, kulttuuri, kieli, murteet
sekä näihin perustuvat mielikuvat, jotka alueeseen liitetään (Paasi 1986: 38). Alueen
identiteetin syntymiseen ja pysyvyyteen liittyy kuitenkin pientä ristiriitaisuutta. Samaan
aikaan kun alueellinen identiteetti rakentuu alueen omaleimaisten, sisäisten ja melko
pysyvien ominaisuuksien varaan, voidaan sen nähdä syntyvän ja muotoutuvan samaan
aikaan myös sosiaalisena konstruktiona. Tällöin se on jatkuvassa muutoksessa eikä
pysyvä tila, jonka ominaisuudet ovat vakiot (Van’t Klooster 2002: 111-112).
Kun alueellisen identiteetin tarkastelu tapahtuu mittakaavaltaan varsin
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suppealla alueella, haasteena voi olla paikan ja alueen identiteetin sekoittuminen. Teija
Ojankoski (1998: 37-40) tuo esiin väitöskirjassaan niiden välisen pienen luonne-eron:
alue ja sen identiteetti on tavallisesti kollektiivinen, kun taas paikka on varsin
henkilökohtainen. Alue on paikkaa laajempi kokonaisuus, joka näyttäytyy samanlaisena
ja osana arkipäiväistä elämää kaikille sen jäsenille. Vaikka erilaisten symbolien
tulkitseminen ja ymmärtäminen on hyvin henkilökohtainen prosessi ja omaan tieto- ja
kokemuspohjaan perustuvaa, ovat alueet kuitenkin historiallisesti muotoutuneita ja siksi
monet mielikuvat ja käsitykset siitä ovat sille kollektiivisesti määriteltyjä. Niinpä
Ojankosken mukaan paikan ja alueen identiteettiä ei voida täysin erottaa toisistaan, sillä
ne täydentävät toisiaan ja linkittyvät tiiviisti yhteen. Tätä alueellisen identiteetin ja paikan
identiteetin yhteyttä tukee myös Sirpa Tani (1996: 104). Hänen mukaansa paikkaan
kiinnittyminen ei tapahdu koskaan pelkästään subjektiivisten kokemusten kautta, vaan
alueellisen identiteetin kollektiivisten kokemusten ja merkitysten rinnalla on aina myös
yksilöllinen kokemus.
Tässä pro gradussa ei tehdä selvää eroa alueen ja paikan identiteetin välille.
Tutkielmassa puhutaan alueellisesta identiteetistä, vaikka se toisille saattaa olla enemmän
paikan identiteetti. Tarkastelun kohteena olevat asuinalueet ovat sen verran laajoja
alueita, että harvalla on henkilökohtaista sidettä ja kokemuspintaa koko alueeseen.
Ihmisen elinpiiri asuinalueella vakiintuu kattamaan tietyt alueen osat, joiden perusteella
hän määrittelee koko alueen. Sosiaalisten kontaktien kautta muodostuu käsitys alueesta
kokonaisuutena, jolloin henkilökohtaisten kokemusten kautta ja diskurssien välityksellä
syntyy käsitys koko alueen identiteetistä.
Koin kuitenkin tärkeäksi käydä läpi edellä esitellyt käsitykset paikasta ja
alueesta sekä niiden identiteeteistä ja aluesamaistumisesta. Käsitteiden moninaisuuden ja
luonteen ymmärtäminen on tärkeää, sillä tutkimukseni pohjautuu ihmisten omiin
kokemuksiin. En ole ollut henkilökohtaisessa kontaktissa tutkimukseen osallistuneiden
kanssa, jolloin en ole täysin varma heidän ymmärryksestään ja eri tavoista määritellä
paikka, alue, identiteetti ja aluesamaistuminen. Tulkinnan kannalta on siis välttämätöntä
hahmottaa näiden käsitteiden monet ulottuvuudet.
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ALUEELLISEN IDENTITEETIN JA ALUESAMAISTUMISEN
KEHITTYMINEN
Seuraavaksi esittelen joitakin vallitsevia käsityksiä alueellisen identiteetin rakentumisesta
sekä aluesamaistumisen ja aluetietoisuuden kehittymisestä. Vaikka nämä teoriat ja
käsitykset antavat hyvin kattavan kuvan identiteetin rakentumisesta, on alueen
identiteetin luonteen takia hyvin vaikeaa luoda siitä vain yhtä käsitystä tai profiilia.
Tutkimukset antavat erilaisia tuloksia, menetelmälliset valinnat vaihtelevat, tutkimuksen
teon ajankohta on eri ja ihmisten identiteettikäsitykset eivät ole samanlaisia
(Zimmerbauer 2008: 68). Anssi Paasi (1986: 88) korostaa myös alueellisen identiteetin
teoreettista luonnetta yhdeksi konkreettisen identiteettitutkimuksen haasteeksi. Ongelmia
voi olla kahdenlaisia: käsite alueellinen identiteetti voi olla haastatteluun tai kyselyyn
osallistuvalle

täysin

abstrakti,

tai

sitten

tutkija

voi

suunnata

vastauksia

kysymyksenasettelullaan haluamaansa suuntaan (Paasi 1984: 65).
Alueellisen identiteetin diskursiivinen luonne tekee siitä myös haastavan
tutkimuskohteen. Identiteetit tuotetaan, uudelleen tuotetaan, muutetaan ja tuhotaan
diskursiivisesti, eli kielen ja muiden semioottisten käytäntöjen välityksellä. Käsitys
identiteetistä ja esimerkiksi yhteisöstä muodostuu todelliseksi diskursiivisten esitysten ja
kanssakäymisten seurauksena. Muun muassa poliitikoilla, medialla ja koulujärjestelmällä
on merkittävä rooli identiteetin ja yhteisön diskursiivisessa välittämisessä (De Cillia
1999: 153). Diskurssien taustalla voivat vaikuttaa erilaiset päämäärät ja käsitykset, jotka
omalta osaltaan voivat välittää ja muuttaa esimerkiksi identiteettejä (De Cillia 1999: 169170). Alueellisen identiteetin diskursiivisen luonteen takia sen tutkiminen voidaan
mielestäni nähdä haastavana, sillä tietyllä alueella ihmiset ovat saattaneet altistua useille
eri diskursseille, jolloin

he lähestyvät

esimerkiksi

aluesamaistumista hyvin erilaisista lähtökohdista.

alueensa identiteettiä ja
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Alueellisen identiteetin muodostuminen institutionalisoitumisen
seurauksena
Alueellisen identiteetin syntyminen ja kehittyminen on hyvin monivaiheinen ja pitkä
prosessi, mikä ei välttämättä tapahdu aina samalla kaavalla. Professori Anssi Paasi (esim.
1986) on kuitenkin kehittänyt hyvin yleispätevän teorian alueellisen identiteetin
syntymisestä. Hän kutsuu sitä alueen institutionalisoitumiseksi, jolla viitataan alueen
muotoutumiseen hallinnollisena alueena. Institutionalisoitumisen kehitys tapahtuu
neljässä vaiheessa. Vaiheet eivät ole selkeitä ja aina loogisesti toisiaan seuraavia, vaan
institutionalisoituminen on spatio-temporaalinen prosessi, joka muovautuu ja uusiutuu
yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Institutionalisoitumisen ensimmäisessä vaiheessa
alueen muodostuminen alkaa ja se alkaa hahmottumaan erottumalla ja rajautumalla
muista alueista. Alue siis hahmottuu territoriaalisesti olemassa olevaksi. Alueen
rajautuminen voi tapahtua hallinnollisesti tai jollain muulla periaatteella, jolloin alueen
merkitys ja idea voi muodostua erilaisista spatiaalista rakennetta kuvaavista aineksista.
Toisessa vaiheessa tapahtuu alueen käsitteellistyminen, eli alue nimetään ja
nimi alkaa vakiintumaan käytössä. Toisessa vaiheessa alueella voidaan myös ottaa
käyttöön jo joitakin symboleja, jotka kuvaavat aluetta jollain tavalla ja vakiintuvat
identifioimaan sitä.
Institutionalisoitumisen kolmas vaihe on sosiaalinen prosessi, jossa
aluelähtöiset instituutiot ja organisaatiot lähtevät muodostumaan ja kehittymään. Ne
kytkeytyvät alueeseen vaikutusalueensa tai funktionsa kautta. Joukkotiedotuksen,
kouluopetuksen ja alueellisen kirjallisuuden rooli tässä vaiheessa korostuu, kun
aluetietoisuutta pyritään tuottamaan ja alueen symboliympäristöä hahmotellaan.
Lopulta neljännessä vaiheessa alueen rooli vakiintuu osaksi aluerakennetta.
Tällöin alueella on selkeä identiteetti, joka erottaa sen muista aluejärjestelmän alueista.
Neljännessä vaiheessa alueeseen liittyviä merkityssisältöjä pyritään ylläpitämään ja
uusintamaan. Neljäs vaihe kuvastaa alueen identiteetin nykytilaa.
Alueen institutionalisoitumisen seurauksena kehittyvästä alueellisesta
identiteetistä on tehty tutkimusta laajemminkin ja monet tutkijat ovat omaksuneet mallin,
vaikkakin monesti omin pienin sovelluksin. Esimerkiksi Susan Van’t Klooster (2002:
115-118) on ilmaissut olevansa samaa mieltä Anssi Paasin kanssa alueen
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institutionalisoitumisen

nelivaiheisesta

prosessista.

Hänen

mukaansa

institutionalisoituminen käynnistyy hyvin samaan tapaan kuin Paasin esittelemässä
mallissa alueen muotoutumisesta aluepuhunnan vahvistumiseen. Näiden jälkeen
institutionalisoituminen jatkuu hänen mukaansa alueen hyväksi toimimisen seurauksena,
mikä johtaa lopulta viimeiseen vaiheeseen, jossa alue on omaleimainen ja sen rooli on
vakiintunut.
Joissakin tapauksissa institutionalisoitumisen rinnalla saatetaan puhua
alueen

konstruoitumisesta.

Konstruoitumisella

kuitenkin

viitataan

enemmän

aluetietoisuuden syntyyn ja kollektiivisen alueellisen identiteetin syntyyn, kun taas
institutionalisoituminen on voimakkaasti hallinnollislähtöinen. Toisaalta, kuten Anssi
Paasi (1986) mainitsee, puhuttaessa institutionalisoitumisesta tai konstruoitumisesta
yksistään, tarkoitetaan tavallisesti molempia, sillä institutionalisoitumisen voidaan nähdä
pitävän

sisällään

hallinnollisen

ulottuvuutensa

lisäksi

alueen

symbolisen

ja

aluetietoisuuden hahmottumisen ulottuvuudet.
Alueen institutionalisoitumisen seurauksena alueelle muodostumaan
alkanut identiteetti mukailee institutionalisoitumiskehityksen kaavaa. Identiteetin
pohjana on aluksi alueen omaleimainen fyysis-morfologinen perusta. Tämän jälkeen
muodostuvat yhteisölliset instituutiot, jotka rakentuvat fyysisiin tekijöihin nojaavan
identiteetin perustalle. Kolmantena identiteetti syvenee erilaisten symbolijärjestelmien
syntymisen myötä ja viimeisenä identiteetille kehittyvät arvot sekä normit. Niinpä alueen
identiteetin voidaan todeta liittyvän vahvasti myös alueen konstruoitumiseen ja sen
prosesseihin (Paasi 1986: 37). Alueelliseen identiteettiin ja sen rakentumiseen vaikuttavat
myös esimerkiksi alueen yhteiskunta-, asutus-, sosiaali- ja taloushistoria. Alueelliselle
identiteetille on siis ominaista alueen historia, mutta myös vallitsevilla olosuhteilla on
vaikutusta. Esimerkiksi sen hetkiset sosiaali- ja talousrakenteet sekä olemassa oleva
kulttuuriperintö vaikuttavat alueelliseen identiteettiin.
Anssi Paasi (1991) kuitenkin korostaa, että alueen identiteetti ja alueen
asukkaan identiteetti tulee erottaa toisistaan, mikäli alue ja sen identiteetti on vakiintunut
institutionalisoitumisen

seurauksena.

Alueen

identiteetti

on

osa

institutionalisoitumisprosessia ja pitää sisällään asukkaiden alueellisen tietoisuuden
tuottamisen ja uusintamisen, mutta myös alueen materiaaliset ja symboliset tekijät, jotka
kuuluvat jatkuvaan sosiaalisen uusintamisen prosessiin.
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Kilpailukyky alueellisen identiteetin taustalla ja tavoitteena
Kuten jo aiemminkin on todettu, kiinnostus alueisiin ja niiden identiteetteihin on
lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana. Kees Terlouw’n (2012: 708) mukaan
regionalismista on tullut tärkeä poliittinen voima monilla alueilla, niin kansallisella kuin
alueellisella tasolla. Alueet ja niiden identiteetit ovat voimakkaasti esillä niin alueiden
sisäisessä kuin ulkoisessakin yhteistyössä ja kommunikoinnissa. Motiivi alueiden
identiteetin korostamiselle syntyy kilpailutilanteesta. Alueet kilpailevat keskenään muun
muassa huomiosta ja resursseista. Ne pyrkivät yhä enenevissä määrin houkuttelemaan
uusia asukkaita, turisteja, investointeja ja yrityksiä, mikä on johtanut siihen, että
alueellisesta kilpailukyvystä ja sitä myötä identiteetistä on tullut tärkeä aihe poliittisissa
diskursseissa.
Anssin Paasin (esim. 1986) teoria institutionalisoitumisesta ja sen
välityksellä kehittyvästä vahvasta alueellisesta identiteetistä perustuu vakaisiin
alueellisiin yhteisöihin, jotka jakavat yhteisen identiteetin sukupolvelta toiselle. Nykyään
liikkuvuus on huomattavasti tavallisempaa ja taloudelliset suhteet ovat laajempia ja
vaihtuvampia, mikä johtaa myös alueiden roolin muuttumiseen vakaasta ja pysyvästä
muuttuvaan. Alueilla tapahtuvat nopeat toiminnalliset muutokset vaikeuttavat ja
heikentävät alueen institutionalisoitumista. Tästä johtuen alueellisilla identiteeteillä on
entistä vähemmän aikaa kehittyä ja juurtua jatkuvassa muutoksessa olevalla alueiden
kentällä (Terlouw 2012: 709).
Kilpailukyvyn näkökulmasta alueet, sekä uudet että vanhat, sekä niiden
uudet identiteetit eivät muodostu ja kehity täysin spontaanisti, vaan niitä luodaan täysin
tietoisesti. Ne luodaan sellaisiksi, että ne kiinnostaisivat sellaisia haluttuja alueellisia
sidosryhmiä, joista alueet ovat riippuvaisia (Terlouw 2012: 710). Tällöin alueen
identiteetistä korostetaan niitä piirteitä, jotka tukevat aina kunkin sidosryhmän kannalta
eniten kilpailukykyä ja mielenkiintoa. Niinpä alueen identiteetti ei ole kaikille
samanlainen, vaan sen eri piirteet korostuvat kohderyhmästä riippuen. (Terlouw 2012:
708)
Tähän näkökulmaan liittyen Kees Terlouw (2012: 711) on määritellyt
käsitteet vahva ja heikko identiteetti. Perinteiset ja vahvimmat identiteetit ovat hänen
mukaansa niitä, jotka ovat kehittyneet useiden sukupolvien aikana. Usein näiden
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identiteettien kehittymiseen on vaikuttanut esimerkiksi poliittinen historia ja mahdolliset
konfliktit (Terlouw 2012: 709). Vahva alueellinen identiteetti pitää itse aluetta jo
poliittisena maalina, kun taas heikko alueellinen identiteetti rakentuu taloudellisen
tehokkuuden tavoittelun pohjalle. Heikot alueelliset identiteetit ovat toiminnallisempia,
avoimempia, muuttuvampia ja tulevaisuuteen suuntautuneita. Ne kytkeytyvät enemmän
tiettyihin poliittisiin sektoreihin, kun taas vahvat alueelliset identiteetit ovat enemmänkin
integroivia. Vahva alueellinen identiteetti kattaa kaikki mahdolliset tekijät kulttuurisista,
sosiaalisista, poliittisista, ympäristöllisistä ja taloudellisista näkökulmista, kun taas
heikko alueellinen identiteetti keskittyy usein vain muutamaan, tavallisesti taloudellisiin
tekijöihin (Terlouw 2012: 711). Terlouw’n (2012: 710) teorian mukaan siis vakaat ja
yhteiset identiteetit korvautuvat uusilla, valituilla, väliaikaisilla ja muuttuvilla
yksilöllisillä

identiteeteillä

globaalistuvassa

ja

taloudelliseen

kilpailukykyyn

keskittyvässä maailmassa.

Alueen ominaisuudet ja toiminnot identiteetin rakentajina
Yllä esiteltyjen esimerkkien lisäksi on esitetty myös muita vaihtoehtoja alueellisen
identiteetin syntymisestä ja rakentumisesta. Esimerkiksi Kaj Zimmerbauer (2008: 29)
esittää, että alueellinen identiteetti voi lähteä rakentumaan symbolien ja mielenmaisemien
omaksumisen kautta. Tällaisessa tilanteessa käytetään tavallisesti termiä maiseman
artikulointi (Sörlin 1999: 109), jolla tarkoitetaan tiettyjen näkymien ja maisemien
tulemista samaistumisen kohteiksi alueellisella ja jopa kansallisella tasolla. Aina
olennaista alueellisen identiteetin kehittymiselle ei siis ole alueen institutionalisoitumisen
prosessi, vaan alueen ominaisuuksien omaleimaisuus tai ainutlaatuisuus (Saleh 1998:
161) ja näiden omaksuminen yhteiseen käyttöön (Sörlin 1999: 109).
Alueellisen identiteetin rakentuminen ei myöskään ala aina samasta
lähtökohdasta, vaan se voi aluelähtöisyyden lisäksi käynnistyä alueen ulkopuolelta
tulevien kollektiivisten käytäntöjen seurauksena. Aluelähtöisesti alueellinen identiteetti
ja sen rakentuminen saavat voimansa alueen asukkaiden antamien merkitysten sekä
alueen kehittymisen seurauksena, kun taas ulkopuolelta tuleva alueellinen identiteetti
rakentuu hyvin hallintolähtöisesti esimerkiksi alueen määrittelemisellä (Van’t Klooster
ym. 2002: 109-110).
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Mitä pienemmän mittakaavan identiteettiä tarkastellaan, sitä enemmän sen
muotoutumisessa korostuvat sosiaaliset suhteet ja alueen subjektiivinen kokeminen.
Laajemmilla alueilla identiteetti nojaa subjektiivisia kokemuksia ja suhdeverkostoa
enemmän aluetta kuvaaviin symboleihin. Niinpä esimerkiksi kylien ja kaupunginosien
identiteetit rakentuvat paikallisten sosiaalisten suhteiden ja kokemusten pohjalta, kun taas
esimerkiksi maakunnan tasolla identiteetti rakentuu enemmän symbolien ja tekstien
varaan (Zimmerbauer 2006b: 119). Sosiaalisten suhteiden merkitys korostuu esimerkiksi
Kees Terlouw’n (2018: 539) tutkimuksessa. Hän havaitsi, että sosiaaliset tekijät
dominoivat ihmisten vastauksissa kysyttäessä niitä tekijöitä, jotka ovat tärkeitä heidän
paikallisen identiteettinsä kannalta. Mainitut tekijät liittyivät heidän jokapäiväiseen
elämäänsä paikallisessa yhteisössä ja linkittyivät paikallisiin tapahtumiin, tapoihin ja
perinteiseen elämäntapaan. Sosiaalisten suhteiden ja muiden tekijöiden kautta
muodostuneiden toimintojen avulla luotiin ero muihin alueisiin. Niinpä sosiaalisilla
suhteilla on suuri merkitys alueen identiteetin muodostumisessa.
Alueen identiteetin muodostumista hyvinkin arkipäiväisten toimintojen
kautta tukee myös Douglas Robertsonin, James Smythin ja Ian McIntoshin (2008)
tutkimus asuinalueiden identiteeteistä Skotlannissa. Heidän mukaansa asuinalueen
identiteetti vakiintuu tavallisesti jo hyvin varhaisessa vaiheessa sen historiassa.
Identiteettiä tukee sen asukkaiden sosiaalinen luokka sekä status. Tällaiset identiteetit
ovat erittäin sitkeitä eivätkä ne muutu helposti. Identiteetin kannalta hyvät sosiaaliset
suhteet alueen sisällä koettiin tärkeiksi. Hyvät sosiaaliset suhteet auttavat pitämään yllä
tunnetta yhteisöstä, mikä vahvistaa ihmisten kuulumisen tunnetta alueelle. Arkinen
elinympäristö ja siellä tapahtuvat toiminnot ovat etenkin suppeammalla alueella tärkeitä
identiteettitekijöitä, joten pienetkin muutokset niissä saattavat saada aikaan isoja
muutoksia alueen identiteetissä. Esimerkiksi jonkin yksittäisen, mutta tärkeän arkisen
toiminnon tai rakennuksen häviäminen alueelta voi vaikuttaa merkittävästi alueen
identiteettiin.
Alueiden ja niiden identiteettiin vaikuttavien tekijöiden moninaisuudesta
hyvän esimerkin antaa Joni Vainikka (2015: 6-7) heti väitöskirjansa ensimmäisillä
sivuilla. Hänen mukaansa alueet ja niiden identiteetit voivat muodostua hyvin monelle eri
perustalle. Yhtenä määrittävänä tekijänä voi olla esimerkiksi urheilu. Monet urheiluseurat
käyttävät seuransa nimenä tai vähintään nimen osana alueensa nimeä. Tämän tunnistaa

21

varmasti jokainen urheilua urheiluseurassa harrastanut tai peruskoulussa koulujen välisiin
urheilukilpailuihin osallistunut. Urheilu yhdistää voimakkaasti tietyn alueen ihmisiä ja
esimerkiksi seuralla tai koululla voi olla tietty alueellinen identiteetti, jonka perusteella
he erottuvat muista. Muodostuipa alue ja sen identiteetti sitten millä perusteella tahansa,
on muistettava, että identiteetin taustalla ovat aina valinnat. Jotkut elementit valitaan
osaksi identiteettiä ja kuvaamaan aluetta, kun taas jotkut toiset elementit jätetään
valitsematta. Identiteetin rakentumisen taustalta löytyy siis aina jonkinlaista
vallankäyttöä (Paasi 2011: 14).
Vaikka itse alueella olisikin identiteetti, on sitä haastavaa tunnistaa, jos
alueen asukkaat eivät ilmennä sitä tai samaistu siihen. Sekä ihmisten oma alueellinen
identiteetti että alueen identiteetti syvenevät, mitä pidempi historia niillä on. Tästä syystä
esimerkiksi oman kotipaikan identiteetti tunnistetaan hyvin, jos siellä on asuttu pitkän
aikaa. Kotiin ja sen lähiseutuihin liittyy päivittäisiä merkityksellisiä toimia, joiden kautta
siihen liitetään erilaisia merkityksiä ja mielleyhtymiä ja siitä tulee kokemuksellisen tilan
keskus. Joskus tällaisia itselle tärkeitä paikkoja ja alueita ei kunnolla edes tiedosteta, sillä
niitä pidetään itsestään selvinä ja jokapäiväisinä kuulumisen tunteina (Ojankoski 1998:
34). Omaan kotiympäristöön keskittyvien ja positiivisten ja tyydytystä tuovien sidosten
kautta erilaisista kotiympäristön konkreettisista tekijöistä tulee oman itsen ja oman
alueellisen identiteetin symboleja (Walmsley & Lewis 1993: 226).

Aluesamaistumisen ja identiteetin tunnistamisen taustalla
Jokapäiväisessä elämässä spatiaalisuus on temporaalista dimensiota tiedostamattomampi
(Paasi 1984: 14). Sitä joudutaan harvoin reflektoimaan, minkä vuoksi oman alueen
alueellisen identiteetin tunnistaminen voi olla haastavaa. Ihmisen ympärille kuitenkin
rakentuu erilaisia ja erikokoisia aluejärjestelmiä merkityssisältöineen jokapäiväisestä
elinympäristöstä globaalille tasolle saakka. Ne tekijät, jotka muodostavat alueen sekä
ihmisten alueellisen identiteetin ovat arkipäiväisiä itsestäänselvyyksiä, joita harvoin tulee
ajateltua, vaikka ne muokkaavat ja ohjaavat miltei kaikkea arkielämän toimintaa ja luovat
puitteet sille (Paasi 1984: 87). Näin ollen, oli alueellisen identiteetin perustana sitten
mitkä tekijät tahansa tai tapahtuipa alueeseen kiinnittyminen millä tasolla tahansa,
perusedellytys alueellisen identiteetin muodostumiselle on tietoisuus ihmisen oman
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olemisen alueellisuudesta muun arkipäiväisen elinympäristössä tapahtuvan toiminnan
lisäksi. Alueellinen identiteetti vaatii oman alueellisuuden tunnistamisen lisäksi
tietoisuutta muista alueista ja niiden eroamisesta omasta alueesta (Paasi 1984: 72).
Alueellisen identiteetin tunnistamiseen ja aluesamaistumiseen vaikuttaa
merkittävästi alueen koko. Mitä laajemmaksi alue, johon tulisi identifioitua tai jonka
identiteetti tulisi omaksua, muodostuu, sitä abstraktimmaksi ja symbolisemmaksi
identifioitumisperusta muodostuu luonteeltaan. Niinpä mitä pienempi alue on kyseessä,
sitä todennäköisemmin alueellinen identiteetti perustuu alueella olevien ihmisten
subjektiivisiin

kokemuksiin

ja

sosiaalisen

kanssakäymisen

aiheuttaman

yhteenkuuluvuuden perustalle (Paasi 1984: 72). Suomessa kunta on alueellisen
identiteetin rakentumisen hallinnollisena yksikkönä keskeinen, sillä se säätelee ja
mahdollistaa arkipäivän konkreettisia toimintoja. Kotikunnan sisällä oma kylä tai
kaupunginosa voi muodostua kuntaa merkittävämmäksi kiinnittymisen kohteeksi, mutta
laajemmassa mittakaavassa kunta antaa näillekin yleisemmät kehykset (Paasi 1996b:
217).
Useammissa

tutkimuksissa

on

havaittu,

että

aluesamaistumisen

voimakkuus liittyy vastaajien omaan elämänkaareen. Esimerkiksi vastaajien sosiaalisilla
suhteilla ja asuinajalla kyseisellä alueella on havaittu olevan vaikutus aluesamaistumiseen
(esim. Paasi 1984: 70; Lewicka 2008: 211). Manzo ja Perkins (2006: 338) tukevat väitettä
sosiaalisten suhteiden merkityksestä aluesamaistumiseen ja paikkaan kiinnittymiseen.
Mitä tiukemmin asukkaat kokevat kuuluvansa alueelleen, sitä enemmän he tavallisesti
kokevat yhteenkuuluvuutta alueen muiden asukkaiden kesken, mikä puolestaan luo
turvallisuuden tunnetta. Lewicka (2008: 211) esittää myös, että aiempien tutkimusten
valossa voidaan sanoa, että niiden alueiden asukkailla, joiden asuinalueilla on paljon
historiallisia rakennuksia tai paikkoja, on paljon voimakkaampi side asuinpaikkaansa
kuin niillä, jotka asuvat uusilla ja moderneilla asuinalueilla. Tähän hän toisaalta jatkaa,
että voimakkaasti alueeseensa sitoutuvat ihmiset tapaavat olla myös kiinnostuneempia
sen historiasta ja omista juuristaan kuin ne, jotka eivät koe voimakasta aluesamaistumista.
Myös henkilön ominaisuuksilla on ainakin joissain tapauksissa ollut selkeä
yhteys aluesamaistumisen voimakkuuteen. Zimmerbauer ja Suutari (2007: 353)
huomasivat, että kuntatasolla tehdyissä tutkimuksissa vastaajan iällä oli vaikutus
aluesamaistumiseen. Mitä vanhempi vastaaja oli, sitä voimakkaampaa oli hänen
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aluesamaistumisensa tämän kotikuntaan. He törmäsivät samaan ilmiöön myös
tarkastellessaan eroja sukupuolten välillä. Naiset samaistuivat kotikuntaansa miehiä
voimakkaammin. Mark Bühlmann (2012: 154, 161) pääsi tutkimuksessaan samaan
lopputulokseen. Informaalinen integraatio lisääntyy iän myötä ja naiset sitoutuvat eri
alueisiin helpommin kuin miehet. Informaalinen integraatio vaatii kuitenkin kattavia
sosiaalisia verkostoja alueella, joiden kehittyminen vaatii aikaa. Niinpä myös asumisaika
osoittautuu Bühlmannin tutkimuksessa olennaiseksi tekijäksi alueeseen kiinnittymisen
näkökulmasta. Joni Vainikka (2015: 29) taas havaitsi omassa väitöskirjassaan ajan olevan
tärkein elementti alueellisen identifikaation muodostumisessa. Ajan mittaan alueet
muuttuvat ja kehittyvät, ihmiset alueilla vaihtuvat. Jotta niiden välisestä yhteydestä
voitaisiin puhua mitään, vaatii se ajan käsitteellistämistä. Omat käsityksemme eivät siis
ole ohimeneviä ja täysin itse keksimiämme, vaan ne muodostuvat elementeistä ja
käytännöistä, jotka ovat kerääntyneet yhteen ajan saatossa.
Anton ja Lawrence (2014) saivat omassa tutkimuksessaan selville, että
asuinajan, sukupuolen ja iän lisäksi koulutus sekä kodin omistajuus korreloivat oman
kotipaikan identiteetin ja siihen kiinnittymisen kanssa. Merkittävin korrelaatio oli
asuinajalla sekä kodin omistajuudella. He havaitsivat myös, että maaseudulla asuvat
ihmiset kiinnittyivät omaan alueeseensa tiukemmin kuin urbaaneilla alueilla asuvat
ihmiset. He totesivat, että omaan alueeseen kiinnittyminen ja sen identiteetin
tunnistaminen käynnistää usein positiivisen kierteen. Ne ihmiset, jotka ovat kiinnittyneitä
omaan alueeseensa, liittyvät helpommin erilaisiin alueellisiin seuroihin ja yhdistyksiin.
Ihmiset, jotka kuuluvat tällaisiin seuroihin tai yhdistyksiin, tuntevat paremmin olevansa
osa aluettaan, mikä täten lisää alueeseen kiinnittymisen tunnetta ja halua toimia alueen
hyväksi.
Ajan, iän, sukupuolen ja muiden edellä mainittujen tekijöiden lisäksi
asukkaiden ”natiiviuden” on havaittu vaikuttavan alueellisen identiteetin voimakkuuteen
sekä sen tunnistamiseen (Paasi 2011: 14). Anssi Paasin lisäksi saman ovat huomanneet
muun muassa Bernardo Hernández, M. Carmen Hidalgo, M. Esther Salazar-Laplace ja
Stephany Hess (2007) omassa tutkimuksessaan Place attachment and place identity in
natives and non-natives, jossa he tarkastelivat paikan identiteettiä ja paikkaan
kiinnittymistä natiivien ja muualta tulleiden välillä Kanarian saarilla. Hernández ym.
(2007) tutkivat erikseen paikan identiteettiä ja paikkaan kiinnittymistä, sillä heidän
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mukaansa voi olla olemassa tapauksia, joissa koetaan esimerkiksi voimakasta paikkaan
kiinnittymistä, mutta paikan identiteettiä ei tunnisteta omaksi, tai toisin päin. Useat
aikaisemmat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että natiivit tunnistavat alueensa
identiteetin paremmin sekä kokevat voimakasta paikkaan kiinnittymistä.
Tulokseksi he saivat, että natiivit kokevat sekä voimakkaampaa paikkaan
kiinnittymistä että paikan identiteettiä muualta tulleisiin, vain hetken alueella asuneisiin
verrattuna. Tulokset yllättivät kuitenkin sen verran, että asuinaluetasolla paikkaan
kiinnittymisen havaittiin olevan voimakkaampaa kuin paikan identiteetin tunnistaminen
ja omaksuminen. Tämän he uskovat johtuvan siitä, että vastaajat olivat vielä nuoria,
yliopistoikäisiä, ja että asuinalueiden välillä tapahtuu enemmän liikettä kuin laajempien
alueiden välillä, jolloin laajempi alue on tasapainoisempi ja pysyvämpi yksikkö. He
nostivat esille myös asuinalueilta usein puuttuvan symbolismin: esimerkiksi kaupungeilla
ja niitä laajemmilla alueilla on tavallisesti voimakas merkitys ja symboliikka, minkä
vuoksi niiden identiteetti on tunnistettavampi ja niihin kiinnittyminen on helpompaa.
Yllä on puhuttu paljon alueellisen identiteetin, aluetietoisuuden ja
aluesamaistumisen

samankaltaisuudesta.

Aluesamaistumisen

voidaan

sanoa

edellytettävän aluetietoisuutta, joka taas muotoutuu alueellisen identiteetin pohjalta.
Alueellisesta identiteetistä ja alueeseen tai paikkaan sitoutumisesta puhuttaessa ei
kuitenkaan välttämättä tiedetä, millainen suhde niillä on keskenään. Tämän vuoksi
Lewicka (2008: 212) toteaakin, että usein on epävarmaa, voidaanko niistä edes puhua
yhdessä. Hän itse määrittelee ne omassa tutkimuksessaan toisiinsa liittyviksi, mutta
erillisiksi ilmiöiksi. Hänen mielestään alueeseen tai paikkaan sitoutuminen voi johtua
monesta eri tekijästä eikä se aina välttämättä liity alueen tai paikan identiteettiin. Tästä
syystä tässä tutkielmassa pyritään selvittämään sekä aluesamaistumisen voimakkuutta
että identiteetin tunnistamista erillisinä ilmiöinä, joita voidaan tarkastella myös tilanteesta
riippuen yhdessä ja toisiaan täydentävinä.
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ALUEELLINEN IDENTITEETTI VAI JOTAIN IHAN
MUUTA?
Mielikuvista stereotypioihin ja maineeseen
Kun alueellisen identiteetin käsitteeseen ja sen syntymiseen pureudutaan syvemmälle,
nousee esiin sen ristiriitaisuus monessa eri suhteessa. Samaan aikaan kun voidaan puhua
alueellisen identiteetin synnyttämästä yhteenkuuluvuudesta ja samuudesta, voidaan
puhua myös sen toiseuttavasta vaikutuksesta. Alueellinen identiteetti sekä yhdistää
meidät että erottaa meidät muista (Zimmerbauer 2008: 28). Alueelliseen identiteettiin ja
alueen ymmärtämiseen voidaan yhdistää osallisen ja sivullisen käsitteet. Alueella on
luonnollisesti erilainen merkitys siellä vakinaisesti asuville kuin vierailijoille tai
sellaisille henkilöille, joilla on näistä paikoista ja alueista vain välillistä tietoa ja hyvin
vähän subjektiivisia kokemuksia. Osallisille alue ja sen ympäristö ovat osa itseä, kun taas
sivullinen tarkastelee sitä jonkin etäisyyden päästä ulkopuolisena. Sivullinen voi havaita
alueen ympäristön tai maiseman silmiinpistävät erityispiirteet, mutta hänellä ei ole
henkilökohtaista suhdetta tähän alueeseen (Kaivola & Rikkinen 2003: 26). Tästä syystä
sivullinen voi liittää alueeseen erilaisia mielikuvia, jotka voivat sisältää voimakkaita
yleistyksiä ja kärjistyksiä. Jos monet eri sivulliset tahot liittävät kyseiseen alueeseen
samansuuntaisia kärjistettyjä mielikuvia, muodostuu helposti vakiintuneita tapoja, joilla
alueesta puhutaan. Tällä tavalla alueisiin liittyvistä mielikuvista on voinut syntyä
stereotypioita, jotka määrittävät käsityksiä näistä alueista, ainakin sivullisten silmissä
(Cantell ym. 2007: 169). Tätä väitettä tukee myös Robertsonin, Smythin ja McIntoshin
(2008) tutkimus. Asuinalueen identiteetti näyttäytyi kaikista selkeimmin niille, jotka
alueella asuivat. Alueen ulkopuoliset sen sijaan näkivät alueet usein hyvin
homogeenisinä, vaikka alue olisi sen asukkaiden mielestä hyvinkin moninainen.
Tässä yhteydessä on nostettava esille käsite maine. Paikan tai alueen maine
ei ole välttämättä millään tavalla verrattavissa todellisuuteen. Maine muodostuu
tavallisesti jaetuista mielikuvista, stereotypioista ja jopa ”myyttisistä” yleistyksistä, joita
ihmiset liittävät mielessään tiettyihin paikkoihin. Alue saattaa muuttua merkittävästi,
mutta sen maine ja mielikuva säilyvät tavallisesti muuttumattomina. Alue on tällöin
leimautunut ja leima jää elämään pitkäksi aikaa. Maineen muodostuminen vie pidemmän
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aikaa kuin pelkän mielikuvan muodostuminen, joka on hyvinkin subjektiivinen ja
helposti muuttuva. Tästä syystä maine on melko vakaa. Maine muodostuu toistuvasta
paikan representaatiosta, josta muodostuu yleinen ja julkinen mielipide. Monissa
tutkimuksissa on pyritty luomaan ero maineen ja mielikuvan välille, mutta Sirpa Tani
(2001: 145) toteaa omassa artikkelissaan, että hän tulkitsee maineen ja mielikuvan hyvin
vahvasti toistensa rinnalla kulkeviksi, minkä vuoksi hän ei tee voimakasta eroa niiden
välille.
Tanin (2001:151) tutkimuksessa ihmisten mielissä elää vaarallinen
mielikuva Kallion alueesta Helsingissä. 1900-luvun alkupuolella alueella oli runsaasti
esimerkiksi viinatrokareita, jotka ovat painuneet ihmisten mieliin osana Kallion
katukuvaa, vaikka he eivät olisi itse koskaan kokeneet kyseisiä aikoja. Kallion mainetta
ja mielikuvaa on pitänyt yllä kulttuuri: alue elää kirjallisuudessa sekä lauluissa.
Mielikuvat alueesta ovat siis nykyään enemmän tuotettuja, ja ne elävät sekä alueen
ulkopuolisten että sen asukkaiden keskuudessa. Sen lisäksi yksi pieni osa-alue
väkivaltaisuuksineen leimaa koko alueen väkivaltaiseksi, vaaralliseksi ja levottomaksi.
Kallion maine on sittemmin muuttunut trendikkääksi ja siihen ovat vaikuttaneet niin
media, tavalliset ihmiset kuin viranomaisetkin.
Tani (2001) esitti muutamia mahdollisuuksia, jotka voivat synnyttää ja
ylläpitää jonkin alueen mainetta. Mutta millaisilla muilla tavoilla nämä voimakkaatkin
mielikuvat, käsitykset ja maineet saavat alkunsa? Usein jo pelkkä alueen nimi saa aikaan
erilaisia

mielikuvia

ja

assosiaatioita,

joiden

seurauksena

syntyy

sanattomia

aluehierarkioita. Tällaiset hierarkiat jäävät elämään ihmisten mieliin erittäin sitkeinä,
vaikka alueella tapahtuisi muutoksia. Mervi Ilmonen (1997: 13) esittääkin
mielenkiintoisen kysymyksen: miten erot asuinalueiden välille syntyvät? Tapahtuuko
erilaistuminen luonnollisesti, vai tuotetaanko se jotenkin? Millaisilla periaatteilla
ylipäätään

luokittelemme

asuinalueet

erilaisiksi,

liitämme

niihin

käsityksiä,

ennakkoluuloja tai tunteita? Hän pohtii samaa kysymystä kuin Tani, eli vastaavatko
käsityksemme edes todellisuutta? Ilmonen käyttää tässä yhteydessä segregaation
käsitettä. Alueiden erilaistuminen, eli segregaatio, tapahtuu hänen mukaansa siten, että
samankaltaiset ihmiset hakeutuvat asumaan omille asuinalueilleen, minkä seurauksena
asuinalueet erilaistuvat. Segregaatioon johtaa usein ihmisten taipumus ja halu
ryhmittäytyä jonkin yhdistävän ja yhteisen tekijän mukaan. Yhteinen tekijä voi olla
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esimerkiksi ammatti, tulotaso, etnisyys, perherakenne tai muu kulttuurinen piirre. Tällöin
segregaatio on Ilmosen (1997: 14) mukaan luonnollista, sillä se tapahtuu vapaaehtoisesti.
Tuotettu segregaatio tapahtuu puolestaan silloin, kun jollekin asuinalueelle rakennetaan
esimerkiksi vain vuokrakäyttöön tarkoitettuja kerrostaloja.
Asuinalueiden erilaistumista ja sitä myötä niiden alueellisen identiteetin
kehittymistä on pyritty selittämään erilaisten teorioiden avulla, joita on aiemmin jo tullut
esiin. Erilaisten kustannus- ja hyötysuhteiden lisäksi alueiden erilaistumisen taustalla
vaikuttavat yhä enemmän kulttuuriset näkökulmat, joissa korostuvat merkityksenanto ja
yksilön toimijuus (Ilmonen 1997: 15). Ilmosen mukaan alueiden syntymiseen,
erilaistumiseen ja lopulta luonteeseen vaikuttaa niiden suunnittelu, yhteiskunta sekä
kaupungin merkitys yhteiskunnassa. Jotkin alueet on saatettu esimerkiksi rakentaa
edustusalueiksi. Näille alueille luotiin heti muita parempi maine, mikä tarkoitti sitä, että
kaikilla ei ollut asiaa sinne. Ennen nykyisenlaista kaavoitusta köyhemmät rakensivat
omat asuinalueensa varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolelle ja muodostivat näin omia
alueitaan. Nykyään kaavoitus ohjaa, mitä rakennetaan ja minne. 1960-luvulla kaupunkien
alueiden

erilaistuminen

koki

suuren

muutoksen,

kun

lähiöityminen

alkoi

kaupunkikeskustojen ulkopuolelle. Suomessa alueiden erilaistumista ohjaa pitkälti
suunnittelu, mutta luonnollista erilaistumista on nähtävillä esimerkiksi tiettyjen
toimijoiden toimesta, jotka hakeutuvat samoille alueille muun muassa saavutettavuuden
ja toisistaan hyötymisen vuoksi (Ilmonen 1997: 15-17).

Alueellinen identiteetti vai alueen imago?
Kun puhutaan alueellisesta identiteetistä, saatetaan se usein sekoittaa alueen imagoon.
Identiteetti- ja imagokeskustelu on melko ajankohtainen, sillä nykyään monet alueet,
joilla ei ole pitkää historiaa ja täten vahvaa vakiintunutta identiteettiä, pyrkivät
rakentamaan ulkoista imagoa, jopa identiteetin kustannuksella (Zimmerbauer & Suutari
2004: 31). Kielitoimiston sanakirjan (2018) mukaan imago tarkoittaa henkilön,
liikeyrityksen tai jonkin muun usein tietoisesti itsestään antamaa kuvaa. Ilpo Tapaninen
(1999) tiivistää imagon käsitteen hyvin Pohjois-Pohjanmaan liitolle tekemässään
alueeseen, kulttuuriin ja identiteettiin keskittyvässä tutkimuksessaan. Hän tulkitsee
sanakirjan määritelmän mukaan imagon tarkoittavan samaan aikaan jotain ulkoista,
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viestinnällistä ja visuaalista sekä toisaalta ihmismielen tai tietoisuuden sisäistä
mielikuvaa.
Ilkka Luodon (2008: 159) mukaan imago on suhteellisen selvärajainen ja
vakaa mielikuva jostain tietystä asiakokonaisuudesta. Imagoon liittyy lähes aina
intentionaalisuus ja keinotekoisuus, sillä selvärajaisuus edellyttää valintoja ja määrittelyä.
Vaikka hän pitää imagoa keinotekoisena, perustuu se kuitenkin hänen mielestään
paikallisten resurssien pohjalta annettuun ilmoitustotuuteen (Luoto 2008: 162).
Luonteeltaan imago on Luodon (2008: 159) mukaan melko staattinen ja se on lähellä
katseen kohteena olevaa visuaalista kuvaa.
Käsitteinä identiteetti ja imago liittyvät toisiinsa ja ne muodostuvat hyvin
samankaltaisten sosiaalisten konstruktioiden kautta. Ero näiden kahden välille syntyy
pitkälti kielellistämisen seurauksena, eli miten paikka muuttuu erilaisiksi symboleiksi,
kuviksi ja sanoiksi sekä miten nämä rakentavat aluetietoisuutta ja ylläpitävät sitä.
Kielellistäminen sisältää aina valintoja, jolloin vallankäyttö tulee mukaan kuvioihin.
Valta on tavallisesti osa alueellisen imagon rakentamista, kun taas alueellinen identiteetti
syntyy pitkälti henkilökohtaisten kokemusten ja havaintojen kautta (Zimmerbauer 2008:
68-69).
Zimmerbauer ja Suutari (2004: 33) ovat sitä mieltä, että alueellinen
identiteetti voi myös sulkea imagon käsitteen sisäänsä, vaikka niitä tarkastellaankin usein
erillisinä. Ero näiden kahden käsitteen välille syntyy niin kuin yllä mainitaan; alueellinen
identiteetti nähdään sisäsyntyisenä, kun taas imago on ulkoisesti tuotettu. On kuitenkin
haastavaa erottaa, että mikä lopulta on sisäsyntyistä ja mikä ulkoisesti tuotettua, joten ero
käsitteiden välillä on tästä syystä häilyvä. Parhaiten nämä kaksi erottaa toisistaan niiden
tavallisin käyttötarkoitus. Imagoa hyödynnetään viestinnällisesti ja se antaa tietoisesti tai
tiedostamatta syntyneen kuvan alueesta. Alueellinen identiteetti taas perustuu alueen
luonnollisiin ominaisuuksiin ja sitä hyödynnetään alueen omaksi kokemiseen ja alueen
tunnistamiseen, eikä sitä käytetä niinkään markkinointimielessä kuten imagoa.
Identiteetti voidaan myös käsittää imagoa pysyvämpänä ja ”aidompana”, kun taas imago
on viestinnän ja markkinointityön seurauksena syntynyt mielikuvien kokonaisuus, jota
voidaan lähteä muuttamaan tarvittaessa (Zimmerbauer & Suutari 2007: 351). Identiteetti
on kuitenkin usein imagotyön taustalla, ja sen persoonallisuutta ja tunnistettavuutta
voidaan

hyödyntää

ulkoiseen

viestintään

suunnatussa

imagon

määrittelyssä
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(Zimmerbauer 2007: 34).
Anssi Paasin (1986: 35-36) mielestä taas alueellinen identiteetti voidaan
jakaa objektiiviseen ja subjektiiviseen ulottuvuuteen, joista subjektiivinen ulottuvuus on
yhtä kuin alueen imago. Subjektiivinen puoli jakautuu hänen mukaansa sisäiseen ja
ulkoiseen imagoon, joista sisäinen on alueen asukkaiden mielikuva ja käsitys alueesta ja
ulkoinen imago taas alueen ulkopuolisten käsitys siitä. Objektiivisella ulottuvuudella
tarkoitetaan tässä yhteydessä aluejakojen laatimisen yhteydessä tehtyjä luokituksia.
Imagon käsite on tämän valossa siis hyvin häilyvä ja riippuu paljon tulkitsijasta, miten se
erotetaan identiteetistä.
Imago nähdään nykypäivänä identiteetin haastajana. Imago on verrattavissa
kauppatavaraan, josta halutaan tehdä mahdollisimman myyvä ja laajaa ihmisjoukkoa
miellyttävä. Tämä on johtanut siihen, että monet alueet välittyvät yhä enemmän niiden
imagojen perustalta, jotka ovat ulkoisesti tuotettuja. Tällöin alueen ominaisuuksia, kuten
esimerkiksi kulttuuritraditioita ja luonnonolosuhteita, käytetään valikoivasti ja jotain
alueelle täysin omaleimaista voidaan jättää pois (Paasi 1996b: 221). Usein imagon
rakentamisessa tai esimerkiksi alueen identiteettiä tutkiessa aluetta profiloivia tekijöitä
haetaan alueen historiasta. Tällöin esille saattaa ensimmäisenä nousta erilaiset
kansanperinteeseen juurtuneet stereotypiat, joista esimerkkinä voidaan mainita EteläPohjanmaan Häjyt (Zimmerbauer 2006a: 170). Stereotypiat ovat tavallisesti pelkistettyjä
yleistyksiä alueesta, paikoista ja ihmisistä ja ne ovat vahvimpia silloin, kun alueesta
kiinnostuneella on siitä vain vähän ensikäden tietoa (Gold & Ward 1994: 23).
Stereotypioilla on tapana muuttua hyvin hitaasti (Burgess & Gold 1985: 10), minkä
vuoksi ne saattavat virheellisesti ohjata esimerkiksi ulkoista imagonrakennusta.
Imagon rakentamista ei tule kuitenkaan kokea aina vastaiskuna identiteettiä
kohtaan. Esimerkiksi Kaj Zimmerbauer (2008: 67) toteaa, että imagotyö voi myös
vahvistaa alueellista identiteettiä, sillä se voi auttaa konkretisoimaan aluetta sen
asukkaiden tietoisuuteen. Aluetta kuvaavat symbolit voidaan luoda alun perin ulkoista
viestintää varten markkinointimielessä, mutta ne voivat toimia myös alueen sisäisen
aluetietoisuuden vahvistajina (Zimmerbauer 2005: 19). Imago ei myöskään ole nykyään
enää niin keinotekoinen ja objektiivinen kuin millaisena sen on aiemmin nähty olevan.
Imago liittyy vahvemmin todellisuuteen ja on sen vuoksi uskottava, sillä on huomattu,
että hyväkään viestintä ei korjaa huonoa tilannetta. Niinpä positiivista imagokuvaa ei
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voida luoda ilman, että sille on oikeita edellytyksiä (Zimmerbauer 2001). Mervi Ilmonen
(1997: 99) korostaa myös imagon uskottavuuden merkitystä. Hänen mukaansa
kuviteltujen ominaisuuksien varaan rakennettu imago voi saada aikaan enemmänkin
kielteisiä ja huvittuneita, kuin positiivisia käsityksiä alueesta. Niinpä imagon on ainakin
osittain perustuttava esimerkiksi yleisesti tiedossa tai havaittavissa oleviin alueen
piirteisiin.

ALUEELLISEN IDENTITEETIN KOHTAAMAT HAASTEET
NYKYPÄIVÄNÄ
Eri alueet ja aluetasot sekä niihin liittyvät mielikuvat, symbolit ja odotukset eivät ole
staattisia, vaan ne kokevat muutoksia ajassa yhteiskunnallisen kehityksen myötä (Paasi
1996a). Suomessa on vuosituhannen vaihteen jälkeen tehty lukuisia kuntaliitoksia.
Esimerkiksi juuri kuntaliitoksista johtuvat aluerakenteiden muutokset luovat paineita
määritellä alueellisia identiteettejä uudelleen (Zimmerbauer 2008: 66). Kun aluerakenne
ja sitä myötä aluejärjestelmä muuttuu, voivat myös samaistumisen kohteet muuttua
(Zimmerbauer 2008: 54). Alueellisen identiteetin uudelleenmäärittelyn avulla voidaan
hakea esimerkiksi vakautta ja turvaa jokapäiväiseen elämään, kun aiemmin vakiintuneet
alueen omaleimaisuudet ja kulttuuriset rajat joutuvat paineen alle (Agnew 2001: 107).
Yksi tekijä, joka voi ohjata aluerakenteiden muutokseen, on uusi
regionalismi. Suomessa vallitseva kolmitasoinen aluejärjestelmä, valtio – maakunta –
kunta, edustaa vanhaa regionalismia. Perinteisessä regionalismissa alueet ymmärretään
selkeästi toisistaan erottuvina yksikköinä, jotka ovat institutionalisoituneet ajan kuluessa.
Ne ovat siten saaneet historiallista syvyyttä, mikä osaltaan selittää esimerkiksi sen, että
Suomessa identifioidutaan kuntatasolle melko voimakkaasti. Selkeästi toisistaan
erottuvat alueyksiköt ovat merkityksellisiä alueen asukkaille, alueelliselle identiteetille ja
alueelliselle aktivismille. Uusi regionalismi on taas täysin vastakkainen ilmiö. Se korostaa
alueiden yhdistymistä, verkostoitumista ja valmiutta kohdata globaali kilpailu monella eri
tasolla. Uuden regionalismin myötä alueiden ja valtion kilpailukyvyn parantamisesta on
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tullut yksi poliittisen päätöksenteon keskeisistä teemoista. Uuden regionalismin idean
myötä syntyneet alueet on voitu luoda vain tiettyä tarkoitusta varten. Uusi regionalismi
ajaa alueiden muutosta, mikäli ne eivät pysy alueiden välisessä kilpailussa ja kehityksessä
mukana.
Tällaiset alueelliset uudelleenjärjestelyt nostavat usein esiin erilaisia
piilossa pysyneitä alueellisia identiteettejä, jotka voivat olla muutosta kannattavia tai
vastustavia. Nämä identiteetit voivat hahmottua erittäin voimakkaina, mutta ne ovat
tavallisesti vain väliaikaisia, tavallisesti vain sen ajan, kuin tilanne vaatii (Zimmerbauer
& Paasi 2013: 31-34). Kees Terlouw (2018: 533-534) havaitsi tutkimuksessaan saman
ilmiön. Kuntaliitoksen tapahtumisen aikaan sen vastustus oli erittäin kiivasta ja tunteisiin
vetoavaa. Oman alueen identiteettiä ja esimerkiksi tiettyjen rakennusten ja niiden
toimintojen merkitystä alueen identiteetille korostettiin paljon. Näin kiivas oman alueen
identiteetin puolustaminen kuitenkin lieveni ja miltei hävisi kokonaan jo melko pian
kuntaliitoksen jälkeen, kun tavallinen arki jatkui samanlaisena kuin ennenkin. Osa
voimakkaasti liitosta vastustaneista jopa häpesi hieman jälkikäteen sitä, miten
tunteisiinvetoavasti he olivat liitosta vastustaneet. Kuntaliitoksen vastustamisen
suurimpana syynä pidettiin pelkoa menettää oman alueen paikallinen identiteetti. Etenkin
vanhemmat sukupolvet olivat kiivaasti liitosta vastaan, kun taas nuoret ja muualta tulleet
olivat pikemminkin kuntaliitoksen kannalla.
Esimerkiksi kilpailukyvyn parantamisen ja hallinnon tehostamisen vuoksi
tehdyt kuntaliitokset ja muut mahdolliset aluerakenteen muutokset eivät kuitenkaan aina
automaattisesti tarkoita alueellisen identiteetin katoamista tai uudelleenmäärittelyä.
Alueen institutionalisoitumisen vastakohtana pidetään deinstitutionalisoitumista, mikä
käytännössä tarkoittaa sitä, että joitakin olemassa olevia instituutioita katoaa ja ne voivat
korvautua uusilla. Deinstitutionalisoituminen voi johtaa jopa siihen, että jokin alue katoaa
kokonaan eikä se ole enää osa yhteiskunnan spatiaalista rakennetta. Alueen, tässä
tapauksessa esimerkiksi kunnan, katoaminen hallinnollisesta järjestelmästä ei tarkoita
kuitenkaan sitä, että se katoaisi kokonaan. Alue elää dokumentoituna ja muistinvaraisena
alueena, jolloin sen alueellinen identiteetti voi säilyä, vaikka alue menettäisi
hallinnollisen nimensä tai asemansa (Riikonen 1995: 26-27; Zimmerbauer & Paasi 2013:
31). Kuntaliitos saattaa joissain tapauksissa johtaa jopa alueellisen identiteetin
vahvistumiseen, mikä osoittaa hyvin sen, että alueellinen identiteetti ei tarvitse
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hallinnollista yksikköä kiinnityspisteekseen (Zimmerbauer 2006b: 117).
Loppujen lopuksi on siis hyvin vaikeaa ennustaa, millaisia vaikutuksia
kuntaliitoksilla on liitoskuntien alueellisiin identiteetteihin. Terlouw’n (2018: 536-542)
mukaan joissakin tapauksissa kuntaliitos on identiteetin kannalta hyvä ja onnistunut, sekä
sisäisesti että ulkoisesti. Tällöin uusi muodostunut kunta lähtee aktiivisesti kehittämään
itselleen uutta ja yhdistävää alueellista identiteettiä, mikä näyttäytyy myös ulospäin
toimivana ja houkuttelevana. Toisissa tapauksissa taas kuntaliitos voi olla alueen
ulkoiselle identiteetille ja vetovoimalle eduksi, mutta alue voi jäädä sisäisesti hyvin
hajanaiseksi ja heikoksi, mikäli vahvat paikalliset identiteetit jäävät elämään ja
vastustamaan kuntaliitoskunnan uutta ja yhteistä identiteettiä. Toisinaan voi käydä myös
niin, että uusi muodostunut kunta puolustaa aktiivisesti paikallisia identiteettejä
yhdistämällä paikallisten yhteisöjen voimia. Tällöin voi kuitenkin käydä niin, että kunta
luo itselleen suojaavan kilven ulkomaailmaa vastaan. Alueen identiteettejä käytetään eri
skaaloilla hyvin eri tavoin. Tällaisella tilanteella voi olla alueelle sekä positiivisia että
negatiivisia vaikutuksia. Terlouw’n (2018: 532) tutkimukseen osallistuneiden
keskuudessa yleinen käsitys alueellisista identiteeteistä oli kuitenkin se, että ne ovat olleet
ennen vahvempia ja ovat nyt heikenneet ja heikkenevät tulevaisuudessa entisestään.
Identiteetit tulevat yhdenmukaistumaan, mikä aiheutti toisissa pelkoa ja toisissa toivoa.
Esimerkiksi modernistit sanoivat Terlouw’n haastattelussa, että hyvin vahva ja
perinteinen paikallinen identiteetti jopa rajoittaa elämää ja valinnanvapautta
nykypäivänä.
Aiemmin alueellisen identiteetin, ja etenkin oman kotiseutuidentiteetin,
kehittämiseen keskityttiin kouluopetuksessa. Sotien jälkeen Suomen aluepoliittinen
tavoite oli suomettaminen, eli yhteisen kansallisen identiteetin luominen. Tällöin nähtiin,
että kansallinen identiteetti ei voi kehittyä, ellei jokainen koe ensin kuuluvansa omaan
koti-

tai

asuinseutuunsa.

Tämän

vuoksi

opetuksen

tavoitteena

oli

herättää

kotiseutuidentiteettiä (esim. Paasi 1986: 63, Cantell ym. 2007: 60). Myöhemmin näin
voimakas alueellisen identiteetin herättäminen on kouluissa vähentynyt ja alueelliseen
identiteettiin ja sen kehittymiseen koetaan vaikuttavan etenkin alueella asuttu aika sekä
siihen liittyvät elämänkaaren vaiheet. Lapsuuden paikkakokemusten on esimerkiksi
tutkimusten mukaan havaittu

olevan merkityksellisempiä kuin

myöhemmissä

elämänvaiheissa karttuneiden kokemusten (Kaivola & Rikkinen 2003: 25). Muuttuva
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maailma, massamedia, massakulttuuri ja globaalistuminen ovat herättäneet viime aikoina
huolen

alueellisen

identiteetin

ja

omaleimaisuuden

säilymisestä.

Uusimmissa

perusopetuksen (2014) ja lukion (2015) opetussuunnitelmien perusteissa alueellinen
identiteetti on otettu uudelleen maantiedon ja maantieteen opetuksen keskiöön.
Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat oppisivat tunnistamaan alueellisen identiteettinsä
ja siihen vaikuttavat tekijät.
Anssi Paasi (1996a: 308) esittää artikkelissaan, että globaalistumisen
aiheuttama uhka alueellisille identiteeteille on mahdollinen eikä sitä tule sivuuttaa.
Aluetasosta riippumatta identiteettiä muodostavat prosessit ovat hyvin samankaltaisia,
minkä vuoksi globaalit tekijät saattavat yllättävänkin helposti tunkeutua pienten
kaupunkien ja tätä pienempien aluetasojen yksiköihin. Globalisaation lisäksi
liikkuvuuden lisääntyminen voi Paasin (2011: 14-15) mukaan heikentää alueellista
identiteettiä. Harvalla on esimerkiksi enää juuria vain yhdessä paikassa, kun ihmiset
liikkuvat paljon paikasta toiseen. Liikkuvuus johtaa myös siihen, että sosiaalisten
suhteiden kenttä laajenee kattamaan paljon laajemman alueen, kuin vain oman
asuinalueen. Tällöin alueen sisäisiä siteitä ei synny yhtä helposti tai ne eivät ole ihmisen
elämän kannalta kaikista merkityksellisimpiä. Tämä vähentää alueen sisäistä
yhteisöllisyyden tunnetta, aluesamaistumista ja myös identiteetin tunnistamista, koska
aluetta ei koeta välttämättä oman elämän kannalta yhtä tärkeäksi kuin ennen (Robertson
ym. 2008). Mark Bühlmann (2012: 154) havaitsi myös tutkimuksessaan liikkuvuuden
negatiivisen vaikutuksen alueellisen identiteettiin ja siihen samaistumiseen. Hän
huomasi, että asuinpaikan vaihtuminen ja pitkät työmatkat vaikuttivat negatiivisesti
yksilön kiinnittymiseen omaan alueeseensa ja yhteisöönsä. Ihmiset, joilla on pitkä
työmatka,

ovat

Bühlmannin

mukaan

vähemmän

taloudellisesti

riippuvaisia

asuinpaikastaan, minkä vuoksi voimakasta kiinnittymistä ei tapahdu. Bühlmann (2012:
164) korostaa kuitenkin sitä, että moni tekijä ja niiden vaikutus identiteettiin ovat hyvin
riippuvaisia alueesta. Hänen tutkimuksessaan esimerkiksi työmatkan vaikutus sekä kodin
omistamisen merkitys alueeseen kiinnittymiseen vaihteli tutkimuskunnasta riippuen.
Robertson, Smyth ja McIntosh (2008) tekivät mielenkiintoisen havainnon
autoistumisen vaikutuksesta alueen identiteetille ja yhteisön yhteenkuuluvuudelle. He
näkivät autoistumisen olevan yksi syy sille, miksi identiteetti asuinalueilla koetaan
heikommaksi kuin aiemmin. Autoilun myötä ihmisten liikkuminen ja kohtaamiset
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lähiympäristössä ovat vähentyneet, jolloin tunnetta yhteisöllisyydestä ei synny ja arkiset
paikkakokemukset vähenevät. Autoilu vie paljon myös julkista tilaa, mikä on ennen ollut
tärkeä paikka ihmisten kanssakäymiselle. Ennen lapset esimerkiksi leikkivät paljon
kadulla ja katu oli kohtaamispaikka. Nykyään runsastuneen autoistumisen takia kaduilla
leikkiminen ei ole enää juurikaan mahdollista, mikä vaikuttaa merkittävästi asuinalueen
identiteettiin.

TUTKIMUSALUE
Tutkimusalueena tässä Pro Gradu -tutkielmassa toimii Seinäjoen kaupunki ja kaikki sen
asuinalueet. Seinäjoen kaupunki sijaitsee Länsi-Suomessa ja se on Etelä-Pohjanmaan
maakuntakeskus (Kuva 1). Seinäjoen kaupunki on saavuttanut nykyisen kokonsa ja
muotonsa 2000-luvulla tapahtuneiden kuntaliitosten myötä. Vuonna 2005 Seinäjoen
kaupunki ja Peräseinäjoen kunta lakkautettiin ja ne yhdistyivät uudeksi kunnaksi, joka
otti nimekseen Seinäjoen kaupunki. Tuolloin uuteen muodostuneeseen Seinäjoen
kaupunkiin liitettiin myös Lehtimäenkylä, Honkakylä ja Ojajärvenkylä Ilmajoen kunnan
alueelta näiden omasta halukkuudesta. Kuntaliitosneuvotteluissa oli tuolloin mukana
myös Ylistaro, joka kuitenkin jättäytyi neuvotteluista ja mahdollisesta kuntaliitoksesta
pois. Muutamaa vuotta myöhemmin vuonna 2009, uusien neuvottelujen seurauksena
Seinäjoen kaupunki sekä Nurmon ja Ylistaron kunnat yhdistyivät Seinäjoen kaupungiksi
(Seinäjoen kaupunki 2013). Seinäjoki ja sen kuntaliitoskunnat esitettynä ennen ja jälkeen
kuntaliitoksen kuvassa 2.
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Kuva 1. Seinäjoen kaupungin sijainti Suomessa. Seinäjoki esitetty kartassa punaisella.
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Kuva 2. Seinäjoen kaupunki nykyisessä koossaan. Vanhat kuntarajat esitettynä kartalla.

Seinäjoen tunnettu syntyhistoria ajoittuu 1500-luvulle, jolloin nimi viittasi pieneen
Seinäjoen kylään Suur-Ilmajoen hallintopitäjässä. Aikanaan Seinäjoen kylä ja nykyinen
kaupunki on saanut nimensä sen läpi virtaavasta samannimisestä joesta. Paikkalan ym.
(2007: 408) selvityksen perusteella nimi juontaa juurensa joen poikkeuksellisen jyrkistä
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rannoista, jotka sijaitsivat nykyisen Seinäjoen kaupungin keskustan paikkeilla.
Seinäjoesta tuli oma itsenäinen kunta vuonna 1868 (Seinäjoen kaupunki 2013), eli
samana vuonna, kun Seinäjoen kappeliseurakunta perustettiin (Paikkala ym. 2007: 408).
Rautatieaseman rakentamisen myötä 1800-lopulta lähtien Seinäjoen asutus alkoi
lisääntymään runsaasti, mikä johti siihen, että rautatieaseman seudusta tuli taajaväkinen
yhdyskunta vuonna 1920. Seinäjoen kehitys jatkui niin, että vuonna 1931 siitä tuli
kauppala ja 1960 kaupunki (Paikkala ym. 2007: 408).
Kuntaliitosten myötä osaksi Seinäjokea tulleiden Nurmon, Peräseinäjoen ja
Ylistaron historiat ulottuvat myös vähintään 1500-luvulle. Sekä Nurmossa että
Peräseinäjoella on havaittu olleen asutusta jo 1500-luvulla (Paikkala ym. 2007: 296, 329),
Ylistarossa tunnettu asutushistoria ulottuu jopa 1300-luvulle (Paikkala ym. 2007: 523).
Kaikkien näiden kolmen aikaisemman kunnan nimihistoria viittaa alueilla virranneisiin
jokiin ja kuntien sijaintiin joen suuhun nähden. Alkujaan esimerkiksi Peräseinäjoki on
viitannut kylään, jonka läpi virtaa Seinäjoki ja joka sijaitsee joen yläjuoksulla, latvoilla,
eli perällä (Paikkala ym. 2007: 329). Myös Nurmo on saanut nimensä todennäköisesti
samannimisestä joesta, joka virtaa entisen kunnan halki. Nimen Nurmo uskotaan myös
viittaavan sanoihin nurmi ja niitty, jotka kertoisivat olosuhteista joen varrella (Paikkala
ym. 2007: 296). Asutuksen nimenä Ylistaro taas on ollut olemassa jo ennen
samannimisen seurakunnan perustamista 1300-luvulla. Ylistaro-nimelle on löydetty
ainakin yksi selitys. Sanan loppuosa ’taro’ on vanha murresana, joka tarkoittaa asuttua ja
viljeltyä seutua. Nimi Ylistaro onkin siis annettu todennäköisesti asutukselle, joka on
sijainnut joen varressa ylempänä kuin paikka, johon sitä verrataan. Vertauskohtana on
tällöin todennäköisesti ollut Isonkyrön kirkko (Paikkala ym. 2007: 523)

Tutkimusalueen asuinalueet ennen ja nyt
Lähteestä riippuen Seinäjoen asuinalueiden lukumäärä vaihtelee noin 70 ja 90 välillä.
Voimassa olevia asemakaavoja taas Seinäjoella on 28 (Voimassa olevat asemakaavat
2018). Osayleiskaavojen merkintätavat poikkeavat jonkin verran toisistaan ja ne ovat
hyvin eri ikäisiä. Esimerkiksi Maanmittauslaitoksen kunta- ja sijaintialueluettelon (2013)
perusteella Seinäjoella olisi 76 kaupunginosaa ja kylää. Luetteloa ei ole kuitenkaan
päivitetty vuoden 2013 jälkeen, minkä vuoksi luettelo on puutteellinen. Luettelosta uupuu
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myös monia sellaisia asuinalueita, jotka esiintyvät kaupunkilaisten puheissa. Esimerkiksi
Etuovi.com löytää haullaan yhteensä 215 nimettyä aluetta Seinäjoelta. Asuinalueiden
lukumäärä näyttää riippuvan siitä, millaisilla taustatiedoilla ja aluekokovaatimuksilla
kukin luettelo perustellaan.
Yksi tapa luetteloida Seinäjoen asuinalueita on tarkastella kaupungin
tilastoalueita. Tilastoalueista voidaan käyttää myös jossain yhteydessä nimitystä osaalueet.

Tilastoalueet

muodostuvat

useammasta

samalla

alueella

sijaitsevasta

kaupunginosasta ja kylästä, joista kerätään tilastotietoa yhteisesti kokonaisuutena.
Tilastoalueet jakautuvat kahteen ryhmään: suurtilastoalueisiin ja pientilastoalueisiin.
Suurtilastoalueita on yhteensä 14: Ylistaro, Kylänpää, Lakeus, Läntinen, Kantakaupunki,
Kasperi, Östermyra, Keskiseinäjoki, Peräseinäjoki, Kihniä, Nurmo, Ruuhikoski,
Hyllykallio ja Kuoras (Kuva 3). Pientilastoalueita on jo yhteensä 59. Niinpä tämän pro
gradun kannalta koen selkeimmäksi käsitellä Seinäjoen asuinalueita suurtilastoalueiden
kautta, sillä ne yhdistävät samankaltaiset pienemmät asuinalueet ja muodostavat selkeän
kokonaisuuden. Taulukossa 1 on esiteltynä suurtilastoalueet sekä niiden sisäiset
pientilastoalueet.
Suurtilastoalueet on luotu kuvaamaan suurempaa pientilastoalueiden ja
kaupunginosien muodostamaa kokonaisuutta. Niinpä niiden nimillä ei välttämättä ole sen
syvällisempää merkitystä, kuin kuvata mahdollisimman selkeästi sitä, mistä Seinäjoen
alueesta on kyse. Pientilastoalueiden ja kaupunginosien taustalla on sen sijaan jo pidempi
historia ja esimerkiksi niiden nimien syntyminen voidaan ajoittaa jopa 1500-luvulle.
Monen nykyisen kaupunginosan nimi juontaa juurensa maatilan, talon tai torpan nimestä,
joka on sijainnut aikanaan alueella. Näitä ovat esimerkiksi Jouppi, Uppa, Jouppila,
Marttila, Huhtala, Niemistö, Hallila, Pajuluoma ja Kitinoja (Alanen 1970: 336-338).
Joidenkin kaupunginosien nimet taas juontavat juurensa alueen ominaisuuksista tai
alueeseen liittyvistä tarinoista tai raamatullisista viittauksista. Esimerkiksi Hyllykalliolta
löytyy samannimiset kalliot, Roveksen teollisuusalueen alle on jäänyt hyvä marjametsä,
josta marjoja kerättiin astiaan, eli rovekseen ja Kertunlaaksossa Kerttu nimisen paimenen
lehmä hukkui vetiseen painanteeseen, eli vesilaaksoon. Raamatusta peräisin olevia nimiä
ovat muun muassa Kapernaumi ja Kaanaanmaa, josta viimeisimmän nimi vaihtui
kuntakokouksessa 1897 Niemistön kyläksi (Kulmala & Orrenmaa 2009: 87). Asukkaiden
arkisessa kielenkäytössä nimi Kaanaanmaa elää edelleen. Joissakin tapauksissa nimi on
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syntynyt jopa vahingossa. Esimerkiksi nimi Koura syntyi täysin vahingossa,
kirjoitusvirheen seurauksena. Kylän nimen piti alun perin olla Kuoras, mutta
ruotsinkieliset virkamiehet sekoittivat ensin vuoden 1883 rautatiepysäkin nimessä
vokaalit ja tämän jälkeen poistivat myös ässän (Kulmala & Orrenmaa 2009: 72). Nimi
Kuoras on otettu nykyään käyttöön suurtilastoalueen nimenä.

Kuva 3. Seinäjoen kaupungin suurtilastoalueet.
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Taulukko 1. Seinäjoen kaupungin suurtilastoalueet ja niiden sisäiset pientilastoalueet.
Suurtilastoalue Pientilastoalueet
1.

Ylistaro

Alapää, Asemanseutu, Kainasto, Kirkonkylä, Teräsmäki

2.

Kylänpää

Hanhikoski, Kylänpää, Untamala

3.

Lakeus

Halkosaari, Kiikku, Kitinoja, Niemistönmaa

4.

Läntinen

Alakylä, Huhtala, Jouppi, Jouppila, Kultavuori, Pruukinranta

5.

Kantakaupunki

Hallila, Itikka, Keskusta, Länsi-Kivistö, Marttila, Pohja,
Puukapernaumi, Rengastie, Uppa

6.

Kasperi

Hallilanvuori, Itä-Kivistö, Kasperi

7.

Östermyra

Kärki, Pajuluoma, Simuna, Soukkajoki, Törnävä

8.

Keskiseinäjoki

Honkakylä,

Lehtimäenkylä,

Riskunmäki,

Viitala,

Ämmälänkylä
9.

Peräseinäjoki

Haapaluoma, Kirkonkylä, Luomankylä

10. Kihniä

Kihniänkylä, Siltala-Juupakylä

11. Nurmo

Kirkonkylä, Koliini, Nurmonjokilaakso, Teppo

12. Ruuhikoski

Huumo, Veneskoski

13. Hyllykallio

Hyllykallio, Kapernaumi, Kertunlaakso, Roves, Tanelinranta

14. Kuoras

Koura, Viitalankylä, Ylijoki

Jokaisella suurtilastoalueella on omat erityispiirteensä, historiansa ja roolinsa. Koko
Seinäjoen kaupungin kehityksen kannalta merkittävä suurtilastoalue on esimerkiksi
Östermyra, joka on saanut nimensä Östermyran kartanon mukaan. Kartano toimi
aikanaan 1800-luvulla Seinäjoen keskuksena (Dahlbacka ym. 2005: 34-35). Nykyään
kartano kantaa nimeä Törnävän kartano, jonka se sai kartanon siirryttyä Konstantin
Törnuddin omistukseen. Törnudd antoi kartanolle ja sen ympäristölle nimen Törnävä,
joka on hänen synnyinpitäjänsä Tyrnävän entinen nimi (Ala-Kulju 1963: 78).
Moni suurtilastoalue edusti pitkään, jopa 1970-luvulle saakka, hyvin
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maaseutumaista ja Etelä-Pohjanmaalle tyypillistä nauhamaista viljelylakeuden reunaasutusta. Kaupungin kehityksen myötä alueet alkoivat täyttyä uudisrakennuksilla ja
niiden luonne muuttui. Tällaisista alueista esimerkkejä ovat muun muassa Läntinen
Seinäjoki sekä Lakeus. Toiset alueet taas ovat saaneet alkunsa vasta 1970- ja 1980luvuilla, jolloin niitä leimaa vahvasti sen ajan malli lähiörakentamisesta. Seinäjoella
esimerkki tällaisesta alueesta on Kasperi, jonka rakentamiselle heräsi kiinnostus
kaupungin kasvaessa. Mallia alueen rakentamiseen otettiin Espoon Tapiolasta
(Dahlbacka ym. 2005: 34).

Tutkimusalue identiteettikeskusteluissa
Seinäjoen alueelta löytyy jonkin verran etenkin Kaj Zimmerbauerin ja Anssi Paasin
tekemää alueellisen identiteetin tutkimusta. Seinäjoen tapauksessa identiteettiä voidaan
lähteä tarkastelemaan maakunnan tasolta lähtien, sillä se on Etelä-Pohjanmaan
maakuntakeskus ja monet alueella asuvat samaistuvat oman kylänsä ja kuntansa lisäksi
myös maakunnan tasolle (Paasi 1986: 249). Kaj Zimmerbauerin (2002) tutkimuksessa
Etelä-Pohjanmaan imago – Maakunnallisten mielikuvien jäljillä pureudutaan yleisesti
Etelä-Pohjanmaan maakunnan imagoon sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tutkimuksen
mielenkiintoinen tulos oli se, että maakunnan ulkoinen ja sisäinen kuva osoittautui hyvin
samankaltaiseksi, ainoastaan viihtyvyys, palvelut sekä vapaa-aika koettiin paremmiksi
maakunnan asukkaiden keskuudessa kuin ulkopuolisten silmissä. Yleisesti EteläPohjanmaa nähtiin omaleimaisena ja persoonallisena alueena, jota leimaa etenkin
maatalousvaltaisuus sekä uskonnollisuus.
Anssi Paasin (1986: 239) mukaan eteläpohjalaiset korostavat omia
käsityksiään alueensa asukkaiden luonteista ja omista piirteistään, mikä osoittaa hyvin
sen, että eteläpohjalaisella imagolla on historiallisesti merkittävä rooli alueen asukkaiden
itsetajunnassa. Alueen ulkoista ja sisäistä kuvaa dominoi vahvoista ja yleisesti
tunnistetuista luonteenpiirteistä huolimatta luonnon- ja maisemaoloihin liittyvät piirteet,
pääasiassa lakeudet ja jokimaisema (Paasi 1986: 256).
Kaj Zimmerbauer (2006b: 114-115) on tutkinut myös kuntaliitoksen
jälkeistä peräseinäjokelaisten identiteettiä. Tutkimuksessaan hän havaitsi, että
suhtautuminen liitokseen korreloi voimakkaasti alueeseen samaistumisen kanssa: mitä
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voimakkaammin tutkimukseen osallistunut koki olevansa peräseinäjokelainen, sitä
todennäköisemmin tämä vastusti kuntaliitosta. Tutkimuksessa havaittiin myös, että
kuntaliitos ei ollut juurikaan heikentänyt Peräseinäjoella asuvien alueellista identiteettiä,
vaan suurimmalla osalla se oli säilynyt ennallaan tai jopa voimistunut. Zimmerbauer
(2006b: 118) osoitti tutkimuksellaan sen, että kuntaliitoksessa on yleensä kyse lähinnä
aluelähtöisten

instituutioiden

dekonstruktiosta

ja

alueen

roolin

muutoksesta.

Institutionalisoitumisteorian mukaan nämä ovat sen viimeiset vaiheet, jolloin symbolinen
ja käsitteellinen territorio jää vielä elämään, kuten Peräseinäjoki tässä tapauksessa.
Peräseinäjoki on edelleen olemassa sen asukkaille, vaikka se joutuikin luopumaan
joistakin symboleista.
Pian Seinäjoen ja Peräseinäjoen kuntaliitoksen jälkeen vuonna 2006 Nurmo
päätti aloittaa neuvottelut Seinäjoen kanssa mahdollisesta kuntaliitoksesta. Nurmolaisten
suunnalta ilmeni pian hyvinkin voimakasta vastustamista liitosta kohtaan, ensin
maakuntalehti Ilkan sivuilla ja tämän jälkeen itsenäisen Nurmon asiaa ajavan
aktivistiliike ProNurmon toimesta. Nurmolaisten keskuudessa ilmeni paljon voimakasta
vastustamista, mutta liitokselle löytyi myös kannattajansa. Suhtautuminen liitokseen
riippui osin kunkin asuinkunnasta, ammatista sekä asemasta. Suurin syy kuntaliitoksen
vastustamiselle oli näkemys siitä, että Nurmo menestyi ja pärjäsi hyvin itsenäisenäkin ja
sen demografinen rakenne oli toimiva. Neuvotteluihin osallistunut Ylistaro puolestaan ei
vastustanut liitosta, sillä sen tilanne oli hyvin erilainen kuin Nurmon. Sen demografinen
rakenne oli haastava ja se oli taloudellisesti vaikeassa tilanteessa. Kuntaliitosta
vastustaneiden nurmolaisten pelko kohdistui etenkin mahdollisesti lisääntyvään
byrokratiaan, demokratian vähenemiseen ja palveluiden heikkenemiseen. Suurimmat
pelot eivät siis liittyneet oman alueellisen identiteetin mahdolliseen heikkenemiseen
(Zimmerbauer & Paasi 2013: 35-36)

Hieman

myöhemmin

oman

identiteetin

korostaminen alkoi näkymään paremmin liitosta vastustavien nurmolaisten keskuudessa.
Identiteetti paistoi läpi tuttujen palveluiden puolustamisena, itsenäisyyshalukkuutena ja
jokaisen oikeutena ”omistaa” oma kunta. Vastustajat halusivat suojella muistojaan ja he
korostivat kuulumisen tunnettaan. Vielä kuntaliitoksen ja deinstitutionalisoitumisen
jälkeenkin osa jatkoi oman nurmolaisen identiteettinsä korostamista käyttämällä muun
muassa joitakin symboleja visuaalisina merkkeinä siitä, että Nurmo on vielä olemassa,
vaikka se onkin menettänyt hallinnollisen statuksensa (Zimmerbauer & Paasi 2013: 38).
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Sulevi Riukulehto ja Timo Suutari (2012) tutkivat nurmolaisten
kotiseutukuvaa teoksessaan Joki on Nurmon äiti – Nurmonjokilaakso kotiseutukuvassa.
Teoksessa ei ollut tarkoitus nostaa esille muutama vuosi aikaisemmin tapahtunutta
kuntaliitosta,

mutta

se

nousi

esille

lähestulkoon

kaikissa

tutkimuksen

haastatteluryhmissä. Suhtautuminen liitokseen oli hyvin vaihtelevaa. Monet korostivat
sitä, että ovat nurmoolaisia edelleen ja isoin kynnys tuntuikin olevan se, että niin alueiden
kuin esimerkiksi urheiluseurojen nimistössä tapahtui muutoksia. Nurmon reuna-alueilla
sijaitsevissa kylissä ja asuinalueilla, kuten esimerkiksi Hyllykalliolla, Kourassa, Ylijoella
ja Kiikussa, liitos ei herättänyt yhtä voimakasta vastustusta. Näiden alueiden ihmisten
asiointisuunta oli muutenkin pääasiassa Seinäjoella, joten he kokivat, että suurta muutosta
ei tapahtunut. Itsensä aidoiksi nurmolaisiksi kokevat olivat myös sitä mieltä, että
Hyllykallio ei missään vaiheessa ole ollut ”oikeaa” Nurmoa, sillä se on ollut niin kiinni
Seinäjoessa. Asenteet liitosta kohtaan vaihtelivat myös sen mukaan, kuinka vanha
haastateltava oli ja oliko haastateltava syntyperäinen nurmolainen vai ei. Yksi
haastatteluryhmä koostui lukiolaisista, jotka eivät kokeneet liitoksella olleen suurtakaan
merkitystä. Muualta tulleiden suhtautuminen oli hyvin samankaltainen; monen mielestä
liitos oli jopa hyvä asia, vaikkakin myös nurmolaisuuden puolustajia löytyi. Riukulehto
ja Suutari pääsivät haastattelujen perusteella lopputulokseen, että kunnan identiteetti
rakentuu monelle eri tasolle ja kuntien raja-alueet ovat hyvin häilyviä sekä kerroksellisia,
minkä vuoksi kuntaliitos herättää ihmisissä hyvin erilaisia mielipiteitä ja suhtautumista
asiaan liittyen. Haastattelut osoittivat myös sen, että nurmolaisella alueellisella
identiteetillä ei ole yhtä selkeää ydintä, mikä voi osaltaan selittää sitä, miksi toiset
Nurmon alueista vastustivat liitosta voimakkaasti ja toiset taas kokivat muutoksen
positiivisena.
Muistan myös omakohtaisesti joitakin tuntemuksia Nurmon ja Seinäjoen
kuntaliitoksen ajoilta. Olin silloin yläasteella ja minulla oli kavereita sekä Seinäjoelta että
Nurmosta. Näin jälkikäteen mietittynä oli mielenkiintoista, miten suhtauduimme
liitokseen. Nurmolaiset ystäväni vastustivat liitosta, ja etenkin sitä, että heitä alettaisiin
kutsua seinäjokelaisiksi. Me taas puolestamme emme myöskään halunneet, että Nurmo
olisi liittynyt Seinäjokeen, sillä me emme halunneet, että nurmolaiset voisivat kutsua
itseään seinäjokelaisiksi.

Koimme omien kotikaupunkiemme identiteetin niin

voimakkaina, että emme kokeneet voivamme kuulua samaan kotikuntaan.
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TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS JA KERÄÄMINEN
Tutkielmani aineisto on kaksiosainen. Ensimmäisen aineiston tuottajana oli Seinäjoen
kaupunki. He teettivät kesällä 2016 Seinäjoen kaupungin asukkaille asuinaluekyselyn,
jonka tavoitteena oli selvittää eri asuinalueiden luonnetta sekä niiden identiteettejä (liite
1). Kysely toteutettiin Harava -karttakyselynä, jossa vastaajilla oli mahdollisuus merkitä
useamman kysymyksen kohdalla Seinäjoen karttaan erilaisia paikkoja ja lisätä niiden
yhteyteen kommentteja. Kyselyssä keskityttiin tiedustelemaan ja arvioimaan oman
asuinalueen eri ominaisuuksia, toimintoja ja saatavilla olevia palveluja. Kyselyn avulla
pyrittiin myös selvittämään, millaiset asiat tekevät asuinalueesta hyvän ja viihtyisän, ja
mitkä asiat taas parantaisivat oman asuinalueen toimivuutta. Kyselyllä pyrittiin
löytämään jokaisen asuinalueen vahvuudet ja heikkoudet ja se, miten ne mukautuvat
tämän päivän arjen tarpeisiin ja toimintoihin. Kysely toteutettiin internetissä eikä
vastaajajoukkoa ollut rajoitettu, vaan jokainen halukas sai osallistua kyselyyn. Kyselystä
tiedotettiin

muun

muassa

Seinäjoen

kaupungin

omilla

internet-sivuilla

sekä

maakuntalehti Ilkassa näkyvästi vähintään kerran. Kysely oli auki noin kaksi kuukautta.
Kyselyyn sai vastata täysin anonyymisti, mutta yhteystietonsa jättäneiden kesken
arvottiin lippuja Seinäjoen asuntomessuille. Yhteystietoja ei oltu kuitenkaan yhdistetty
aineistoon, joka minulla on käytettävissäni, joten aineistoa voidaan kutsua täysin
anonyymiksi.
Toisen aineiston keräsin itse Webropol-työkalulla toteutetulla kyselyllä
kevättalvella 2018 (liite 2). Toisen kyselyn tavoitteena oli päästä hieman syvemmälle
asuinalueiden alueellisiin identiteetteihin ja niiden rakennuspalikoihin. Kyselyssä oltiin
kiinnostuneita myös mahdollisesti muihin asuinalueisiin liittyvistä stereotypioista.
Kyselyn kysymykset olivat pidempiä ja haastavampia kuin ensimmäisen kyselyn, mikä
luonnollisesti vaikutti kyselyn vastaajamäärään. Tietoa kyselystä jaettiin esimerkiksi
Facebookissa Seinäjoen eri kaupunginosiin kohdennetuissa ryhmissä. Avoinna olevasta
kyselystä kerrottiin myös maakuntalehti Ilkan kirjoittaman jutun yhteydessä, jossa
käsiteltiin tekeillä olevaa pro gradu -tutkielmaani. Kysely oli auki 13 päivää ja jokainen
Seinäjoella asuva oli kelpoinen vastaamaan kyselyyn. Kysely toteutettiin täysin
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anonyymisti eikä vastaajilta vaadittu henkilötietoja tai sähköpostiosoitetta.

Kyselytutkimus – sähköisen kyselyn edut ja heikkoudet
Kysely perinteinen ja etenkin survey-tutkimuksen keskeinen tutkimusmenetelmä.
Survey-tutkimus on sellainen kyselyn, haastattelun tai havainnoinnin muotoon perustuva
tutkimus, jossa aineistoa kerätään standardoidusti ja tutkimuksen kohdehenkilöt
muodostavat otoksen tai näytteen tietystä perusjoukosta (Hirsjärvi ym. 2000: 180).
Kyselytutkimuksen ehdoton etu on se, että sillä saadaan kerättyä melko laaja aineisto
helposti ja nopeasti. Esimerkiksi tässä tapauksessa, kun tutkimuksen perusjoukkona ovat
kaikki Seinäjoen kaupungin asukkaat, olisivat monet muut menetelmät olleet erittäin
työläitä ja aikaa vieviä kattavan otoksen tai näytteen saamiseksi.
Molemmat kyselyt toteutettiin internetissä sähköisenä kyselynä, joiden
suosio on viime aikoina lisääntynyt ja vastausprosentti parantunut. Sähköinen kysely on
jopa nopeampi ja edullisempi kuin perinteinen paperilomakekysely. Tutkija välttyy
esimerkiksi postimaksuilta ja vähintään paperikustannuksilta, kysely on nopea toimittaa
sekä palauttaa (Valli & Perkkilä 2015: 109). Nykyään erilaisten mobiililaitteiden
yleistyttyä verkkokyselyn riskinä on, että kyselyyn vastaaminen ei ole mahdollista
kaikilla laitteilla. Vallin ja Perkkilän (2015: 110) mukaan kyselyyn tulisi olla helppo
vastata laitteella kuin laitteella. Seinäjoen kaupungin toteuttamassa kyselyssä oli koettu
vaikeaksi karttaan liitetyt kysymykset etenkin mobiililaitteilla. Kysely toimi parhaiten
tietokoneella, joten karttaan merkityt pisteet eivät täydellä varmuudella ole juuri siinä
pisteessä niiden vastaajien vastauksissa, jotka vastasivat kyselyyn mobiililaitteella. Oman
kyselyni toteutin Webropol-työkalulla, jossa on mahdollista nähdä ja kokeilla kyselyn
toimivuutta jokaisen mahdollisen mobiililaitteen näkymällä. Tällä tavoin sain
varmistettua, että kyselyyn vastaaminen onnistuu laitteesta riippumatta.
Verkkokyselyn jakaminen on helpottunut sosiaalisen median kanavien
monipuolistuttua. Enää ei tarvita esimerkiksi laajoja sähköpostilistoja, jolloin kysely olisi
kohdennettu juuri tietyille henkilöille. Kyselyn jakaminen sosiaalisen median välityksellä
antaa kaikille mahdollisuuden vastata kyselyyn ilman, että tutkija voi rajata vastaajia
juurikaan (Valli & Perkkilä 2015: 111-112). Sähköisen kyselyn etuna on myös se, että
vastauksia ei tarvitse erikseen syöttää tietokoneelle, vaan ne ovat heti tutkijan
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käytettävissä (Valli 2015: 93). Tämän pro gradun molemmat kyselyt jaettiin internetin ja
sosiaalisen median kanavien välityksellä, joten niitä ei kohdennettu valikoituun
vastaajajoukkoon kaupungin sisällä. Tämä toki johti siihen, että tutkimusaineiston
kohdalla ei oikeastaan voida puhua otoksesta vaan pikemminkin näytteestä, sillä ei voida
olla varmoja, vastaako kyselyyn vastanneiden joukko kaupungin demografista rakennetta
kattavasti. Tämä tulee ottaa Vallin ja Perkkilän (2015: 111-112) mukaan huomioon
aineiston analyysivaiheessa pohtimalla esimerkiksi sitä, että millaiset ihmisryhmät ovat
saattaneet jäädä aineiston ulkopuolelle ja miksi.
Lomakepohjaisen kyselyn tekemisessä on otettava useita asioita huomioon.
Alkuun on mietittävä kyselyn rakennetta. Tavallisesti kyselyn aluksi on aina erilaisia
taustakysymyksiä, joita käytetään selittävinä muuttujina, eli joiden suhteen tutkittavaa
ominaisuutta tarkastellaan. Taustakysymysten jälkeen kyselyssä siirrytään haastavampiin
kysymyksiin ja aiheisiin (Valli 2015: 86). Tällaista kyselyn rakennetta noudatettiin
molemmissa toteutetuissa kyselyissä. Taustakysymysten lisäksi etenkin toinen, itse
toteuttamani kysely, sisälsi pääasiassa vain avoimia kysymyksiä. Niiden etu on se, että
niillä voidaan saada selville vastaajan mielipide (Valli 2015: 106) ja ne eivät ehdota
vastausvaihtoehtoja, vaan ne antavat vastaajalle mahdollisuuden kertoa juuri sen, mitä
hänellä on mielessään (Hirsjärvi ym. 2000: 188). Avointen kysymysten riskinä toki on,
että niihin ei välttämättä vastata tai vastaus voi olla epäselvä tai täysin kysymyksestä
irrallinen. Niiden analysointi on myös monivalintakysymyksiä työläämpää (Valli 2015:
106). Tämän tutkimuksen kannalta avoimet kysymykset olivat olennaisia, joten niitä oli
runsaastikin riskeistä huolimatta. Vastaamatta jättämiseen pyrin vaikuttamaan sillä, että
toisessa kyselyssä kaikki kysymykset olivat pakollisia. Toki ohjeistuksessa mainittiin,
että mikäli kysymykseen vastaaminen koettiin mahdottomaksi, riitti vastauskenttään
esimerkiksi kommentiksi en osaa sanoa, jolloin kyselyyn vastaamista pystyi jatkamaan.
Kyselytutkimuksellakin on omat heikkoutensa, jotka tulee ottaa huomioon
kyselyä tehdessä (Valli 2015: 84-85) sekä kyselyn tulosten analysointivaiheessa
(Hirsjärvi ym. 2000: 182). Kyselyn teossa tulee olla huolellinen, jotta sen onnistuminen
voidaan taata. Kysymysten tulee olla yksiselitteisiä eivätkä ne saa johdatella vastaajaa
(Valli 2015: 84-85). Suurimmiksi ongelmiksi tämän tutkimuksen kohdalla näen
epätietoisuuden vastaajien vastausvakavuudesta, mahdollisten väärinymmärrysten
syntymisen

ja

vastaajien

mahdollisen

puutteellisen

tietämyksen

aiheesta.
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Kyselytutkimuksessa kyselyn järjestäjän ei ole mahdollista korjata syntyneitä
väärinymmärryksiä tai parantaa vastaajien tietoisuutta kyselyn aiheesta, mikäli kyselyä ei
toteuteta kontrolloidusti niin, että kyselyn tekijä on läsnä samassa tilassa kuin vastaajat.
Tämän pro gradu -tutkielman kyselyt toteutettiin verkkokyselyinä, jolloin kyselytilanteen
kontrollointi ei ollut mahdollista. Tällöin on aina olemassa mahdollisuus, että kyselyiden
kysymykset on ymmärretty väärin tai vastaajan tietämys ei ole ollut riittävä. Toisessa
kyselyssä pyrin ottamaan huomioon aiheen haastavuuden ja mahdollisen vastaajien
tietämyksen riittämättömyyden avaamalla kyselyn ja tutkimuksen kannalta olennaisimpia
käsitteitä ennen niihin liittyviä kysymyksiä. Ohjeistuksen ja käsitteiden avaamisen
kohdalla tuli kuitenkin olla tarkkana, jotta ne eivät pyrkisi johdattelemaan vastaajien
ajatuksia johonkin tiettyyn suuntaan.

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSIMENETELMÄT
Mixed method -lähestymistapa
Valitsin

tutkimusaineistoni

lähestymistavaksi

niin

sanotun

mixed

method

-

lähestymistavan, eli monimenetelmätutkimuksen. R. Burke Johnson ja Anthony J.
Onwuegbuzie (2004: 17) määrittelevät monimenetelmätutkimuksen artikkelissaan
tutkimukseksi, jossa tutkija sekoittaa tai yhdistää
tutkimustekniikoita,

-metodeja,

käsitteitä,

määrällisiä ja laadullisia

lähestymistapoja

ja

kieliä

yhdeksi

kokonaisuudeksi ja tutkimukseksi. Suomen kielessä ei ole vakiintunutta ilmaisua sanalle
mixed method research. Käsitteen käyttäminen englanninkielisenä on tästä syystä yleistä.
Suomeksi sitä parhaiten kuvaavat sanat monimenetelmätutkimus, monimetodinen
tutkimus, monimenetelmällinen tutkimus ja triangulaatio. Triangulaatio on periaatteessa
monimenetelmätutkimuksen lähikäsite, sillä se tarkoittaa useamman kuin yhden
aineiston, menetelmän, teorian tai tutkijan yhdistämistä samassa tutkimuksessa tulosten
tukemiseksi (esim. Johnson & Onwuegbuzie 2004: 22).
Kun tutkitaan ihmisten tai ihmisryhmien toimintaa ja käsityksiä, voi
tutkimuskysymykseen vastaaminen vaatia sekä laadullista että määrällistä tutkimusotetta
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(Cresswell & Plano Clark 2018: 13). Monilla tieteenaloilla, kuten esimerkiksi
luonnontieteissä, on aina tiettynä aikakautena ollut vallitseva käsitys siitä, onko
tieteenalan tutkimusparadigma enemmän laadullista vai määrällistä. Usein nämä kaksi on
nähty

ja

nähdään

välillä

edelleenkin

toisilleen

vastakkaisina

ja

erilaisiin

tutkimussisältöihin sopivina (Sormunen ym. 2013: 313). Johnsonin ja Onwuegbuzien
(2004: 23) mukaan monimenetelmätutkimuksella voidaankin nykyään poistaa vain
yhteen tutkimusmenetelmään ja sen analysointiin liittyvät ongelmat. Heidän mukaansa
on pelkästään tutkimuksen etu, että tutkimus- ja analyysimenetelmät on mahdollista valita
vapaammin ilman, että tieteenala määrittää jäykät raamit tutkimuksen teolle.
Monimenetelmätutkimus

vaatii

taakseen

perusteluja.

Jo

tutkimuskysymyksiä muodostaessa tulee pohtia, onko niihin mahdollista vastata yhden
aineistonkeruumenetelmän perusteella vai tulisiko tutkimuksessa hyödyntää useita eri
menetelmiä.

Esimerkkinä

monimenetelmätutkimuksesta

voidaan

pitää

avointa

haastattelua ja strukturoitua lomakekyselyä (esim. Cresswell & Plano Clark 2018: 85).
Monimenetelmätutkimuksen

perusteluna

voi

olla

esimerkiksi

tutkimustuloksen

vahvuuden lisääminen, selventää ja kuvata jo yhdellä menetelmällä saatuja tuloksia tai
kehittää toisella menetelmällä saatujen tulosten perusteella toista menetelmää (Johnson
& Christensen 2008: 449-451). Monimenetelmätutkimusta kritisoidaan tavallisimmin
sillä, että sen käyttö ei ole riittävän perusteltua tai että määrällistä ja laadullista tutkimusta
ei

voida

yhdistää

niiden

eri

paradigmojen

takia

(Bryman

20012:

629).

Monimenetelmällisyyden perustelun jälkeen edetään tavallisesti tutkimusasetelman
laatimiseen, jolloin määritellään muun muassa se, tapahtuuko aineiston keruu eri
menetelmin samanaikaisesti vai peräkkäin. Monimenetelmätutkimuksia varten on
laadittu erityisiä tutkimusasetelmia (esim. Johnson & Christensen 2008: 446-448,
Cresswell & Plano Clark 2018). Monimenetelmätutkimuksessa voidaan tarkastella
laadullisen ja määrällisen tutkimuksen suhdetta toisiinsa. Monimenetelmätutkimus on
puhtain ja vahvin silloin, kun laadullinen ja määrällinen tutkimus ovat tasapainossa. Ne
voivat olla myös toista vallitsevampia, jolloin voidaan puhua esimerkiksi laadullinen
monimenetelmällinen tai määrällinen monimenetelmällinen (Bryman 2012: 632, Johnson
& Christensen 2008: 445).
Tämän tutkimuksen lähtökohta oli hieman normaalista poikkeava, mikä
osaltaan johti siihen, että tutkimuksesta tuli monimenetelmätutkimus. Ennen
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tutkimuskysymysten ja tutkimusasetelman hahmottelua yksi aineisto oli jo valmiina.
Tutkimus suunniteltiin siis osittain valmiin aineiston pohjalta. Aineisto ei kuitenkaan
tarjonnut riittävän kattavasti aineistoa vastaamaan kaikkiin tutkimuskysymyksiin, minkä
vuoksi se ohjasi tekemään vielä toisen aineistonkeruun niiltä osin, kuin ensimmäisen
aineiston

tietovaranto

oli

jäänyt

liian

suppeaksi.

Molemmat

aineistot

ovat

nettikyselyaineistoja, jotka ovat olleet strukturoituja. Ensimmäinen kyselyaineisto on
luonteeltaan hyvin määrällinen, kun taas toinen on laadullinen. Ne täydentävät toisiaan ja
niihin sovelletaan erilaisia aineiston analyysimenetelmiä.
Valitsin monimenetelmällisen tutkimusotteen sen vuoksi, että koin yksin
laadullisen tai määrällisen tutkimuksen aiheen kannalta liian suppeaksi. Vaikka aihetta
tarkastellaankin tavallisimmin hyvin konstruktivistisesta näkökulmasta ja laadullisesti,
on mielestäni mielenkiintoista myös tutkia eri tekijöiden vaikutusta ja riippuvuutta
tutkittavaan aiheeseen. Koen kuitenkin niin, että yksin määrällinen aineisto ei riittäisi
selittämään alueellisen identiteetin olemassa oloa ja osatekijöitä, minkä vuoksi
tutkimusaineistoa laajennettiin avoimiin kysymyksiin pohjautuvalla kyselyllä. Niinpä
monimenetelmätutkimuksen taustalla on tässä tapauksessa tarve, jolla pyritään samaan
aikaan toimiva lopputulos määrällisen ja laadullisen aineiston käsityksistä ja
näkemyksistä, johon myös esimerkiksi Burke Johnson ja Anthony J. Onwuegbuzie (2004:
16) kannustavat.

Määrällinen analyysi – ristiintaulukointi ja χ2-testi
Kyselyaineiston määrällinen tarkastelun päätin suorittaa ristiintaulukoinnilla ja χ2-testillä.
Nämä valikoituivat niiden käyttökelpoisuuden vuoksi. Ristiintaulukoinnin avulla on
helppo hahmottaa muuttujien välisiä suhteita ja niiden luonnetta. Ristiintaulukoinnissa
aineisto esitetään frekvensseinä ja prosenttiosuuksina. Ristiintaulukointi soveltuu hyvin
monenlaisten tutkimusongelmien tarkasteluun ja käsittelyyn (Tähtinen ym. 2011: 123).
χ2-testi taas on ei-parametrinen ja robustinen, eli se ei vaadi normaalijakaumaoletuksen
täyttymistä. Testi voidaan suorittaa myös laatueroasteikollisille muuttujille, jollaisia
tämän pro gradu -tutkielman kyselyaineistojen muuttujat pääasiassa ovat (Tervo &
Mäkeläinen 2010). χ2-testi tutkii, onko muuttujien välillä tilastollisesti merkitsevää
riippuvuutta. χ2-testiä tarkastellaan aina yhdessä ristiintaulukoinnin kanssa, sillä yksin se
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ei kerro mitään (Valli 2001: 72).
Ristiintaulukointi ja χ2-testi ovat oivia työvälineitä, jos halutaan yleistää
esimerkiksi satunnaisen otoksen tuloksia perusjoukkoon (Valli 2001). Tässä yhteydessä
on otettava huomioon, että tämän pro gradu -tutkielman aineisto on pikemminkin näyte
kuin otos perusjoukosta. Niinpä tulokset eivät ole yhtä lailla yleistettävissä koko
perusjoukkoon kuin ne olisivat vastaavankokoisen otoksen kohdalla.
Ristiintaulukoinnin tarkoituksena on vertailla eri ryhmiä keskenään, tai
toisin ilmaistuna tarkastella muuttujien välistä riippuvuutta (esim. Tähtinen 2011).
Ristiintaulukoinnilla yleistäminen perusjoukkoon tapahtuu havaitsemalla taulukosta
muuttujien välinen riippuvuus tai ryhmien välinen ero. Riippuvuutta tai ryhmien välistä
eroa testataan vertaamalla todellista ja tutkimuksessa havaittua tilannetta hypoteettiseen
tilanteeseen, jossa muuttujien välillä ei ole lainkaan riippuvuutta tai ryhmien välillä ei ole
eroja. Hypoteettisen tilanteen lukumääriä kutsutaan odotetuiksi frekvensseiksi ja
tutkimuksessa saatuja lukumääriä havaituiksi frekvensseiksi. Mitä suurempi ero
odotettujen ja havaittujen frekvenssien välillä on, sitä todennäköisemmin muuttujien
välillä on tilastollisesti merkitsevä riippuvuus (Wrench ym. 2013: 345-346). Vaikka
riippuvuuksia tai eroja pystytään havaitsemaan jo ristiintaulukoinnista, ei sen perusteella
voida sanoa vielä mitään riippuvuuden tilastollisesta merkitsevyydestä (Tähtinen ym.
2011: 130).
χ2-testillä saadaan selville, onko havaittu riippuvuus tilastollisesti
merkitsevää, eli millaisella varmuudella tutkimuksen tulos voidaan yleistää koskemaan
koko perusjoukkoa. Tilastollista merkitsevyyttä tarkastellaan χ2-testin antamasta parvosta. Kun p-arvo on yhtä suuri tai pienempi kuin 0,001, on tulos tilastollisesti erittäin
merkitsevä. P-arvon ollessa yhtä suuri tai pienempi kuin 0,01, tulos on vielä tilastollisesti
merkitsevä. Kun p-arvo on 0,05, on tulos melkein merkitsevä ja tutkijan arvioitavissa. Parvo siis kertoo sen, millainen on sattuman mahdollisuus saadussa tuloksessa.
Esimerkiksi tilastollisesti merkitsevässä tuloksessa sattuman mahdollisuus on 1 prosentti
(Valli 2001: 71). χ2-testi ei kuitenkaan kerro mitään muuttujien välisen riippuvuuden
voimakkuudesta (Tähtinen ym. 2011: 139).
χ2-testille on asetettu tiettyjä ehtoja, jotta sen antamaa tulosta voidaan pitää
luotettavana. Testin luotettavuuden toteutumiselle on asetettu seuraavat ehdot (esim.
Valli 2001: 72, Karhunen ym. 2011: 68): Korkeintaan 20% odotetuista frekvensseistä on
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pienempiä kuin 5 ja kaikki odotetut frekvenssit ovat suurempia kuin 1. 2x2 taulukossa
yksikään odotettu frekvenssi ei saa olla pienempi kuin 5.
Tutkimuksen kannalta tuloksen merkitsevyys on eri asia kuin sen
tilastollinen merkitsevyys. Monissa tapauksissa riippuvuus voi olla tilastollisesti
merkitsevä, mutta sen merkitys yhteiskunnallisesti tai esimerkiksi tutkimuksen
tarkoituksen mukaisesti on mitätön. Varsinaisen tuloksen merkitsevyyden määrittää siis
lopulta tutkija itse (Erätuuli ym. 1994: 74). Tulosten tulkinnassa tulee ottaa huomioon
myös se, että muuttujien välillä havaittavia riippuvuussuhteita ei tule tulkita kausaalisiksi.
Tulokset ilmaisevat pikemminkin jotain muuttujien välisen suhteen luonteesta, kuin
selviä syyseuraussuhteita (Tähtinen ym. 2011).

Laadullinen sisällönanalyysi
Kyselyaineistojen laadulliselle aineistolle, eli avoimien kysymysten vastauksille, toteutin
sisällönanalyysin. Se on kvalitatiivisen analyysin perustyökalu (Silvasti 2014: 33).
Sisällönanalyysin avulla tekstistä voidaan etsiä erilaisia merkityksiä. Sisällönanalyysin
kohteena voi olla mikä tahansa aineisto, joka on kirjallisessa muodossa tai muutettavissa
kirjalliseen muotoon. Sisällönanalyysin tavoitteena ja päämääränä on antaa tiivis, mutta
kattava kuvaus tutkimuksen kohteesta (Tuomi & Sarajärvi 2009: 103). Analyysillä
tarkoitetaan erittelemistä, jäsentämistä tai tarkastelemista. Aineistosta voidaan etsiä
esimerkiksi

säännönmukaisuuksia,

poikkeuksia,

merkityksiä

ja

ilmiöitä.

Sisällönanalyysin perimmäisenä tarkoituksena on tutkittavan asian tai ilmiön syvällinen
ymmärtäminen ja mahdollisesti sen pohjalta myös teorian kehitteleminen (Silvasti 2014:
37).
Aineiston analysointi on monivaiheinen prosessi. Ensimmäisenä vaiheena
voidaan pitää sitä, kun aineistosta pyritään inventoimaan ja rajaamaan tutkimuksen
kysymyksenasettelun kannalta merkittävät ja olennaiset osat (Silvasti 2014: 37).
Aineiston analyysi vaatii tutkijalta huolellista aineistoon perehtymistä. Aineistoa
läpikäydessä siitä kannattaa kirjata ylös erilaisia huomioita ja mahdollisia puutteita.
Varsinainen analyysin tekeminen alkaa, kun aineistoa aletaan koodaamaan, eli
jäsentelemään tai luokittelemaan. Se vaatii aineiston erittäin tarkkaa tutkimista ja
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erittelyä. Koodaus tapahtuu tunnistamalla ja nimeämällä aineistosta ne osat, jotka ovat
tutkimuskysymysten näkökulmasta kiinnostavia seikkoja. Näihin osiin tutkija kiinnittää
merkityksen esimerkiksi avainsanan tai käsitteen, eli koodin, avulla. Koodi pyritään
valitsemaan niin, että se kuvaisi mahdollisimman hyvin sitä aineiston osaa, johon se on
liitetty. Koodausta on mahdollista tehdä kolmella eri tavalla: aineistolähtöisesti,
teorialähtöisesti

sekä

teoriaohjaavasti.

Tavallisesti

tutkimuksissa

hyödynnetään

useampaa kuin yhtä sisällönanalyysitapaa (Silvasti 2014: 37-39).
Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineisto luokitellaan, eli koodataan
vapaasti ilman teoreettisia ennakko-oletuksia ja pyritään etsimään siellä esiintyvät,
tutkimuskysymysten näkökulmasta olennaiset asiat. Koodeja syntyy usein paljon, mikä
voi olla tarkoituksenmukaistakin. Aineistosta löytyviä yksityiskohtia yhdistellään
prosessin edetessä yhä suuremmiksi ja yleisemmiksi kokonaisuuksiksi (Silvasti 2014:
40).

Aineistolähtöinen

sisällönanalyysi

on

hyvin

riippuvainen

tutkijasta

ja

tutkimuskysymyksistä, jolloin samasta aineistosta voidaan saada hyvinkin erilaisia
tuloksia (Tuomi & Sarajärvi 2009: 108-113).
Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä aineiston koodaus tapahtuu jonkin jo
olemassa olevan koodiston pohjalta, joka perustuu valmiiseen teoriaan. Koodeja on
rajallinen määrä ja ne on muodostettu ennen aineiston analyysiä. Tutkija analysoi
aineiston etsimällä sieltä teorian antamia valmiiksi antamia luokitteluja. Aineistoa
käsitellään siis ainoastaan valitun teorian näkökulmasta ja tällöin osa aineistosta voi jäädä
tutkimuksen ulkopuolelle. Analyysi etenee usein päinvastoin kuin aineistolähtöinen;
yleisestä yksityiskohtiin. (Silvasti 2014: 40, 43)
Teoriaohjaava,

eli

abduktiivinen

sisällönanalyysi,

yhdistelee

aineistolähtöisen ja teorialähtöisen sisällönanalyysin koodaustapoja. Teoriaohjaavassa
sisällönanalyysissä tutkijan koodausta voi vapaasti ohjata tämän aikaisempi tieto, kuten
esimerkiksi erilaiset teoreettiset luokittelut ja niiden pohjalta syntyneet ennakkooletukset. Nämä eivät kuitenkaan rajoita tutkijaa löytämästä aineistosta uusia koodeja
prosessin aikana. Tutkija voi koodata aineistoaan osittain teorioiden ohjaamana ja osittain
koodaamalla vapaasti aineistoaan (Silvasti 2014: 43-44).
Aineistolähtöisessä ja teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä koodauksesta
siirrytään tavallisesti teemoitteluun. Teemat ovat koodeja laajempia asiakokonaisuuksia
tai esimerkiksi aihepiirejä. Teemoittelun avulla pyritään etsimään aineistosta
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tutkimusongelman näkökulmasta kaikista olennaisimmat osat ja aiheet. Yhden teeman
sisällä voi ilmetä merkitysten variaatioita (Silvasti 2014: 44-45). Jari Eskola ja Juha
Suoranta (2000: 174-180) varoittavat jättämästä analyysin tekoa vain tematisoinnin
nimissä tuotetuksi sitaattikokoelmaksi. He toteavat sitaattien olevan mielenkiintoinen osa
tutkimusta ja ne antavat usein lukijalle mahdollisuuden arvioida sitä, onko tutkijan
tekemissä tulkinnoissa järkeä. Liian runsaat sitaatit jättävät tutkimuksen kuitenkin
enemmän selvityksen tasolle. Sitaatit vaativat siis rinnalleen myös syvällisempiä
teoreettisia ajatuksia, tulkintoja ja kytkentöjä. Pelkät puheet eivät ole vielä varsinaisia
tutkimuksen tuloksia.
Tässä

tutkielmassa

laadullinen

aineisto

analysoidaan

hyödyntäen

aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Analyysi on osittain myös teoriaohjaavaa, sillä
tutkielman teoriaosuus ohjaa etsimään aineistosta tiettyjä ennakko-oletuksia. Itse asiassa
Jouni Tuomi ja Anneli Sarajärvi (2009: 96-97) toteavatkin, että puhdasta aineistolähtöistä
tutkimusta ei oikeastaan edes ole, vaan taustalla vaikuttavat aina tutkimusasetelma ja
menetelmät, käytetyt käsitteet ja tutkijan omat näkemykset. Tämä tulee huomioida, sillä
ei voida olla täysin varmoja siitä, tapahtuuko analyysi aineiston tiedonantajien ehdoilla
vai vaikuttaako analyysiin tutkijan ennakkoluulot. Jotkin ennakko-oletukset pohjautuvat
omiin kokemuksellisiin tietoihini ja näkemyksiini Seinäjoen asuinalueista. Aineiston
analyysiä ei kuitenkaan toteuteta minkään valmiin koodiston avulla ja ennakko-oletukset
eivät rajaa pois aineistosta mahdollisesti esiin nousevia yllättäviäkään huomioita.

TULOKSET – MÄÄRÄLLINEN KYSELYAINEISTO
Tutkimustulosten esittäminen jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa esitetään
määrällisen analyysin tulokset. Tämän osan tarkoituksena on tarkastella alueellisen
identiteetin

tunnistamista

ja

aluesamaistumista

tutkimusalueella.

Tarkastelun

pääasiallisena kohteena tässä osassa on selvittää ristiintaulukoinnin ja χ2-testin avulla,
onko jo teoriaosuudessa esille nousseiden selittävien muuttujien ja alueellisen identiteetin
tunnistamisen sekä aluesamaistumisen välillä riippuvuutta. Määrällisessä tarkastelussa
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keskitytään

pääasiassa tutkimusalueeseen kokonaisuutena, sillä tilastoalueittain

tarkasteltuna χ2-testin ehdot eivät täyty aineiston pienuuden takia muutamaa tilastoaluetta
lukuun ottamatta.
Tulosten tarkastelun toisessa osassa esitetään tutkimusaineiston laadullisen
analyysin tulokset. Aineiston laadullinen analyysi toteutettiin sisällönanalyysin
menetelmin. Sisällönanalyysin avulla syvennyttiin kyselyiden avoimien kysymysten
tuottamaan aineistoon, jonka avulla selvitettiin alueiden alueellisten identiteettien
ominaispiirteitä sekä alueiden maineen ja koetun identiteetin kohtaamista ja mahdollista
eroamista toisistaan. Laadullisen aineiston analyysi toteutettiin tilastoalueittain, jolloin
tuloksissa ja johtopäätöksissä voidaan tarkastella mahdollisia alueiden identiteettien
välisiä eroja ja samankaltaisuuksia, mikäli alueille voidaan tulosten perusteella luoda
jonkinlainen identiteettiprofiili.
Monimenetelmällinen lähestymistapa sallii useiden tutkimusaineistojen
yhdistämisen ja tarkastelemisen kokonaisuutena, mikä oli tarpeen tässä tutkimuksessa.
Tutkimusaineistot on kerätty eri aikaan ja niiden vastaajajoukko on tuntematon sekä
erikokoinen. Tutkimusaineistot ovat kysymyksiltään ja rakenteeltaan lisäksi hyvin
erilaiset. Analyysissä näitä molempia aineistoja tarkasteltiin kuitenkin yhdessä ja
rinnakkain ja niistä muodostettiin yksi yhteinen kokonaisuus.

Asuinalueen identiteetin tunnistaminen ja aluesamaistuminen
Seinäjoen kaupungin teettämän asuinaluekyselyn tulokset
Seinäjoen kaupungin teettämään asuinaluekyselyyn vastasi 415 henkilöä. Vastaajia oli
jokaiselta tilastoalueelta. Vastanneista 30,8% oli miehiä ja 68,9% naisia. Yksi vastaaja ei
ilmoittanut sukupuoltaan. 30,8% kaikista vastanneista oli 30-39-vuotiaita, toiseksi ja
kolmanneksi eniten vastaajia oli ikäluokista 40-49 (23,1%) ja 18-29 (21%). Vähän yli
puolet vastanneista ilmoittivat perhetyypikseen lapsiperheen, toiseksi eniten, 27,7%, oli
lapsettomia pariskuntia. Lähes 60% vastanneista oli asunut asuinalueellaan kyselyyn
mennessä alle 10 vuotta. Kaikista vastanneista alle 5 vuotta alueellaan asuneita oli 34%.
Yli 20 vuotta asuinalueellaan asuneita oli 18,3% vastaajista.
Seinäjoen kaupungin kysely muodostui monista erilaisista, jopa osallistavaa
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GIS:iä hyödyntävistä kysymyksistä. Tilastollinen tarkastelu toteutettiin sellaisille
kysymyksille, jotka suoraan tai välillisesti viittasivat alueellisen identiteetin
tunnistamiseen tai aluesamaistumiseen ja joita oli mielekästä tarkastella tilastollisesti.
Seinäjoen kaupungin teettämässä kyselyssä näitä kysymyksiä olivat:
-

Oletko ylpeä asuinalueestasi?

-

Viihdytkö asuinalueellasi?

-

Harkitsetko muuttoa?

Tilastollinen testaus tehtiin sellaisten taustamuuttujien suhteen, joiden oltiin havaittu
vaikuttavan

asuinalueiden

identiteetin

tunnistamiseen

ja

kokemiseen

tai

aluesamaistumiseen. Testauksen tarkoituksena oli siis löytää mahdollinen riippuvuus
muuttujien väliltä. Seinäjoen kaupungin teettämän kyselyn tilastollisessa testauksessa
taustamuuttujista otettiin huomioon ikä, asuinvuodet nykyisellä asuinalueella, sukupuoli
sekä perhetyyppi. Testaus toteutettiin sekä koko aineistolle että tilastoalueittain jaetulle
aineistolle.
Seinäjoen kaupungin teettämässä kyselyssä oli lisäksi osio, jossa kysyttiin
vastaajien mielipiteitä eri asioiden toteutumisesta omalla asuinalueellaan. Vastaajat saivat
arvioida toteutumisen onnistumisen Likert-asteikolla erittäin hyvin, melko hyvin, melko
heikosti, erittäin heikosti ja ei merkitystä. Kysymyksessä tiedusteltiin muun muassa
yhteisöllisyyden,

lapsuuden

ympäristöjen,

luonnonläheisyyden,

palvelujen

saavutettavuuden, turvallisuuden ja alueen yleisilmeen toteutumista asuinalueilla.
Tilastollisessa testauksessa myös näitä käytettiin hyväksi selvittämään, millaisilla
tekijöillä on mahdollisesti eniten vaikutusta asuinalueen identiteetin tunnistamiseen tai
aluesamaistumiseen.
Ensimmäiseksi

ristiintaulukoinnin

ja

χ2-testin

avulla

tarkasteltiin

kysymystä ”Oletko ylpeä asuinalueestasi?”. Ensimmäiseen testiin selittäväksi
muuttujaksi valittiin ikä. Testin ehtojen toteutumiseksi ikämuuttujan luokkia oli
yhdisteltävä. Luokat alle 18 ja 18-29 yhdistettiin luokaksi alle 30 ja luokat 60-69 ja 70 ja
yli yhdistettiin luokaksi yli 60. Muuttujan uudelleen luokittelun avulla χ2-testin ehdot
saatiin täyttymään. Ristiintaulukoinnin ja χ2-testin tulokset esitetään taulukoissa 2 ja 3.
Taulukosta 2 voidaan ensisilmäyksellä nähdä, että vain alle 30 vuotiaiden luokassa
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jäädään alle 80% niiden vastanneiden keskuudessa, jotka kokevat olevansa ylpeitä
asuinalueestaan.

Taulukko 2. Asuinalueylpeyttä ja ikää kuvaavien muuttujien välinen ristiintaulukointi.

Oletko ylpeä asuinalueestasi?
Kyllä
En
Ikä

Alle 30

30-39

40-49

50-59

Yli 60

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

25
15,1

73,70 %

26,30 %

114
107,6

14
20,4

89,10 %

10,90 %

81
80,7

15
15,3

84,40 %

15,60 %

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

48
47,9

9
9,1

84,20 %

15,80 %

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi

36
32,8

3
6,2

92,30 %

7,70 %

349
349

66
66

84,10 %

15,90 %

% suhteellinen
frekvenssi
Yhteensä

70
79,9

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Yhteensä
95
95
100,00 %
128
128
100,00 %
96
96
100,00 %
57
57
100,00 %
39
39
100,00 %
415
415
100,00 %

Prosentuaalisesti yli 60-vuotiaat ovat vastanneista niitä, jotka olivat asuinalueestaan
eniten ylpeitä. Ikäluokat 30-39, 40-49 ja 50-59 sijoittuvat 80% ja 90% välille
asuinalueestaan ylpeitä olevien osalta. Kun taulukosta tarkastellaan havaittuja
frekvenssejä ja verrataan niitä odotettuihin frekvensseihin, voidaan huomata, että
vanhimmassa ja kahdessa nuorimmassa ikäluokassa havaitut arvot poikkeavat melko
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suuresti odotetuista arvoista. Tämä viittaisi siihen, että muuttujien välillä on mahdollinen
riippuvuus. Riippuvuus on kuitenkin tarkastettava χ2-testistä.
χ2-testin tulokset ovat luettavissa taulukosta 3. Testin ehtojen toteutuminen
voidaan tarkistaa taulukon alareunasta. Odotetuista frekvensseistä korkeintaan 20% saa
olla pienempiä kuin 5 ja kaikkien odotetuttujen frekvenssien tulee olla suurempia kuin 1.
Kuten taulukosta nähdään, ehdot täyttyvät. Riippuvuuden tarkastelu kohdennetaan
ensimmäiselle riville, Pearsonin khiin neliö, joka antaa testille p-arvon. P-arvo luetaan
sarakkeesta Asymptoottinen merkitsevyys. Testin p-arvo on 0,017. Koska arvo on alle
0,05, voidaan todeta, että muuttujien välillä on tilastollisesti merkitsevä riippuvuus.

Taulukko 3. Asuinalueylpeys- ja ikämuuttujille tehty χ2-testi.

Arvo

Vapausasteet

Pearsonin khiin neliö

12,033a

4

0,017

Likelihood Ratio khiin neliö

11,632

4

0,02

Validien tapausten N

Asympt. merkitsevyys (2-suuntainen)

415

a 0 solun (0,0%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 6,20.

Tämän kyselyn vastausten perusteella voidaan sanoa, että vastaajan iällä on merkitystä
siihen, onko tämä ylpeä asuinalueestaan vai ei. Taulukosta 2 voidaan nähdä, että alle 30
vuotiaista vähän yli 70% koki olevansa asuinalueestaan ylpeitä. Vanhemmissa
ikäluokissa asuinalueestaan ylpeitä oli vähintään 84% kunkin ikäluokan kaikista
vastaajista.
Asuinalueylpeyttä tarkasteltiin myös asuinalueella asuttujen vuosien
suhteen. Monissa aiemmissa tutkimuksissa (esim. Paasi 1984; Lewicka 2008; Bühlmann
2012) on havaittu, että alueella asuttu aika on yksi merkittävin tekijä, joka vaikuttaa
aluesamaistumiseen ja identiteetin tunnistamiseen sekä omaksumiseen. Testaus
asuinalueella asutun ajan ja asuinalueylpeyden välisestä riippuvuudesta toteutettiin myös
ristiintaulukoinnin ja χ2-testin avulla.
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Ristiintaulukoinnin tulokset on esitelty liitteen 3 taulukossa 1. Taulukosta
voidaan havaita jo teoriaosuudessakin esitellyissä tutkimuksissa havaittu trendi; mitä
kauemmin kyselyyn vastannut on kyseisellä asuinalueella asunut, sitä isompi osuus
prosentuaalisesti vastaajista kokee olevansa asuinalueestaan ylpeitä. Alle 5 vuotta
asuinalueella asuneista 78% vastasi olevansa asuinalueestaan ylpeitä, kun vastaava luku
yli 20 vuotta alueella asuneista oli 89,5%. Havaitut frekvenssit poikkeavat jonkin verran
odotetuista frekvensseistä etenkin alle 5 vuotta, 10-19 vuotta ja yli 20 vuotta alueella
asuneiden kohdalla. Tämä ero havaittujen ja odotettujen frekvenssien välillä tukee
muuttujien välillä vallitsevaa mahdollista riippuvuutta. Tilastollisesti merkitsevä
riippuvuus on kuitenkin tarkistettava χ2-testin avulla.
Ennen testin tulkintaa varmistetaan, että testin ehdot täyttyvät. Liitteen 4
taulukosta 2 nähdään, että odotetuista frekvensseistä 10% on pienempiä kuin 5 ja pienin
odotettu frekvenssi on 1,11. Testin ehdot toteutuvat, joten sen tarkasteleminen on
mieluista. Testi antaa p-arvoksi 0,083, mikä on hieman suurempi, kuin tilastollisesti
melkein merkitsevän riippuvuuden raja 0,05. Koska p-arvo on kuitenkin alle 0,1,
muuttujien välillä voidaan todeta vallitsevan ainakin jonkinlainen riippuvuus, vaikkakaan
ei tilastollisesti merkitsevä.
Asuinalueylpeyden ja muiden jäljellä olevien selittävien taustamuuttujien,
sukupuolen ja perhetyypin, välillä ei ristiintaulukoinnilla ja χ2-testillä havaittu olevan
minkäänlaista riippuvuutta. Seinäjoen kaupungin teettämän kyselyn perusteella
asuinalueylpeyden kokeminen ei riipu siis mitenkään asukkaan sukupuolesta tai
perhetyypistä.
Teoriaosuudessa esitellyissä useissa aiemmissa tutkimuksissa oltiin
havaittu,

että

yhteisöllisyys

ja

hyvät

sosiaaliset

suhteet

ovat

merkittäviä

aluesamaistumisen ja identiteetin tunnistamisen ja omaksumisen kannalta. Koska
vastaajat olivat saaneet arvioida näiden tekijöiden toteutumista omalla asuinalueellaan,
päätettiin tässäkin tutkimuksessa testata, onko yhteisöllisyyden ja asuinalueylpeyden
välillä riippuvuutta. Yhteisöllisyyden toteutumista asuinalueellaanvastaajat olivat saaneet
arvioida asteikolla erittäin hyvin – melko hyvin – melko heikosti – erittäin heikosti – ei
merkitystä. Muuttujien välinen ristiintaulukointi esitetään taulukossa 4.
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Taulukko 4. Asuinalueylpeyden ja yhteisöllisyyden välinen ristiintaulukointi.

Oletko ylpeä
asuinalueestasi?
Yhteisöllisyys,
Erittäin hyvin
sosiaaliset kontaktit

Kyllä
83
69,8

En
0
13,2

Yhteensä
83
83,0

100,0%

0,0%

100,0%

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi

163
155,6

22
29,4

185
185,0

% suhteellinen
frekvenssi

88,1%

11,9%

72
76,5

19
14,5

79,1%

20,9%

12
25,2

18
4,8

40,0%

60,0%

19
21,9

7
4,1

% suhteellinen
frekvenssi

73,1%

26,9%

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi

349
349,0

66
66,0

% suhteellinen
frekvenssi

84,1%

15,9%

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Melko hyvin

Melko
heikosti

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Erittäin
heikosti

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Ei merkitystä

Yhteensä

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi

100,0%

91
91,0
100,0%
30
30,0
100,0%

26
26,0
100,0%
415
415,0
100,0%

Taulukosta 4 havaitaan heti, että mitä paremmin yhteisöllisyyden koetaan toteutuvan
vastaajan

asuinalueella,

sitä

suurempi

prosentuaalinen

osuus

vastaajista

on

asuinalueestaan ylpeitä. Niistä vastaajista, jotka kokivat yhteisöllisyyden toteutuvan
asuinalueellaan

erittäin

hyvin,

100%

koki

olevansa

ylpeitä

asuinalueestaan.
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Yhteisöllisyyden toteutumisen vielä melko hyväksi arvioineista vastaajista 88,1% oli
asuinalueestaan ylpeitä. Asuinalueestaan ylpeiden prosentuaalinen osuus putosi alle 80%,
kun vastaajat arvioivat yhteisöllisyyden toteutuvan asuinalueellaan melko heikosti.
Kaikista selkein ero on kuitenkin niiden vastaajien kohdalla, jotka arvioivat
yhteisöllisyyden toteutumisen asuinalueellaan erittäin heikoksi. Heistä vain 40% koki
olevansa asuinalueestaan ylpeitä. Havaitut ja odotetut frekvenssit poikkeavat melko
paljon toisistaan jokaisella rivillä, joten jo ennen χ2-testin tulkintaa voidaan päätellä, että
muuttujien välillä on todennäköisesti tilastollisesti merkitsevä riippuvuus.
χ2-testin tulokset ovat esitettynä taulukossa 5. Testin ehdot täyttyvät, joten
p-arvon tulkinta on mielekästä. P-arvo on pienempi kuin 0,001, mikä merkitsee
muuttujien välillä vallitsevaa tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta. Mitä paremmin
yhteisöllisyyden koetaan asuinalueella toteutuvan, sitä enemmän asuinalueesta ollaan siis
ylpeitä. Samanlainen tulos saatiin, kun ristiintaulukoinnilla ja χ2-testillä testattiin
luonnonläheisyyden toteutumisen ja asuinalueylpeyden välinen riippuvuus.

Taulukko 5. Asuinalueylpeyden ja yhteisöllisyyden välinen χ2-testi.

Pearsonin khiin neliö

Arvo
65,584a

Vapausasteet
4

Asympt. merkitsevyys (2-suuntainen)
0,000

Likelihood Ratio khiin neliö

64,715

4

0,000

Validien tapausten N

415

a. 2 solun (20,0%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 4,13.

Mitä paremmin luonnonläheisyyden koettiin toteutuvan asuinalueella, sitä isompi
prosentuaalinen

osuus

vastaajista

koki

olevansa

ylpeitä

asuinalueestaan.

Yhteisöllisyydestä poiketen kukaan vastaajista ei vastannut, että luonnonläheisyyden
toteutumisella asuinalueella ei olisi merkitystä. Samanlainen trendi oli nähtävissä myös
muuttujien turvallisuus, lapsuuden ympäristöt ja asuinalueen yleisilme suhteen. Mitä
paremmin näiden tekijöiden koettiin toteutuvan omalla asuinalueella, sitä isompi
prosentuaalinen osuus vastaajista oli ylpeitä asuinalueestaan. Näiden muuttujien kohdalla
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ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta tai testin ehdot eivät
täyttyneet muuttujien uudelleen luokittelusta huolimatta. Tästä syystä voidaankin todeta
vain, että niiden tulos on trendin mukainen, mutta ei tilastollisesti merkitsevä.
Seuraavaksi ristiintaulukoinnin ja χ2-testin avulla tarkasteltiin kysymyksiä
”Viihdytkö asuinalueellasi?” ja ”Harkitsetko muuttoa?”. Testit toteutettiin samoilla
selittävillä muuttujilla, eli ikä, asuinalueella asuttu aika, sukupuoli, perhetyyppi sekä eri
ominaisuuksien toteutuminen asuinalueella. Kysymyksen ”Viihdytkö asuinalueellasi?”
kohdalla merkittävimmät havainnot tehtiin suhteessa muuttujiin asuinalueella asuttu aika,
ikä ja yhteisöllisyys. Ristiintaulukointi (taulukko 6) osoittaa, että alle 5 vuotta
asuinalueella asuneista 88,7% kokee viihtyvänsä asuinalueella, kun taas yli 20 vuotta
alueella asuneista lähes jokainen, 98,8%, kokee viihtyvänsä asuinalueellaan. Odotetut
frekvenssit poikkeavat havaituista frekvensseistä etenkin alle 5 vuotta, 10-19 vuotta ja yli
20 vuotta alueella asuneiden kohdalla. Muuttujien välinen riippuvuus voidaan tarkistaa
χ2-testistä (taulukko 7), jonka ehdot odotettujen frekvenssien osalta täyttyvät. Taulukko
näyttää p-arvon olevan 0,005, eli muuttujien välillä vallitsee tilastollisesti merkitsevä
riippuvuus. Tilastollisesti merkitsevä riippuvuus havaittiin myös asuinalueella
viihtymisen ja iän (p-arvo 0,002) sekä perhetyypin (p-arvo 0,027) välillä.
Ristiintaulukointi iän ja viihtymisen osalta esitetään liitteen 5 taulukossa 3 ja χ2-testi
liitteen 6 taulukossa 4. Liitteen 5 taulukosta 3 nähdään, että kaikki ikäluokat 30 vuodesta
ylöspäin kokevat viihtyvänsä asuinalueellaan hyvin muutamaa satunnaista vastaajaa
lukuun ottamatta. Alhaisin viihtyvyysprosentti on alle 30-vuotiailla. Asuinalueella
viihtyvien osuus tässäkin ikäluokassa on taulukon mukaan kuitenkin yli 85%, mikä
osoittaa, että myös nuoremmat viihtyvät hyvin asuinalueellaan.
Perhetyypin osalta asuinalueella parhaiten näyttivät viihtyvän lapsiperheet
(liite 7 taulukko 5). Luokkaan ”Lapsiperhe” yhdistettiin myös luokka ”Asun
vanhempieni kanssa”, jotta χ2-testin ehdot saatiin täyttymään. Yli 90% viihtyvyyden
osalta pääsivät myös lapsettomat pariskunnat. Alhaisin viihtyvyysprosentti oli yksin
asuvilla, 87,3%. χ2-testi (liite 8 taulukko 6) osoittaa, että muuttujien välillä on tilastollinen
riippuvuus. Viihtyvyysprosentti on kuitenkin jokaisessa luokassa hyvin korkea
riippuvuudesta huolimatta. Sukupuolella ja viihtyvyydellä ei havaittu olevan
minkäänlaista riippuvuutta.
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Taulukko 6. Viihtymisen ja asuinalueella asutun ajan välinen ristiintaulukointi.

Viihdytkö
asuinalueellasi?
Asuinalueella
asuttu aika

Alle 5 vuotta

5-9 vuotta

Frekvenssi

Kyllä
125

En
16

Yhteensä
141

Odotettu frekvenssi

132,5

8,5

141,0

% suhteellinen
frekvenssi

88,7%

11,3%

97

6

96,8

6,2

94,2%

5,8%

86

2

82,7

5,3

97,7%

2,3%

82

1

78,0

5,0

98,8%

1,2%

390

25

Odotettu frekvenssi

390,0

25,0

415,0

% suhteellinen
frekvenssi

94,0%

6,0%

100,0%

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

10-19 vuotta

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Yli 20 vuotta

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Yhteensä

Frekvenssi

100,0%
103
103,0
100,0%
88
88,0
100,0%
83
83,0
100,0%
415

Taulukko 7. Viihtymisen ja asuinalueella asutun ajan välinen χ2-testi.

Pearsonin khiin neliö
Likelihood Ratio khiin neliö
Validien tapausten N

Arvo
12,658a
13,508
415

Vapausasteet
3
3

Asympt. merkitsevyys (2suuntainen)
0,005
0,004

a. 0 solun (0,0%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 5,00.
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Liitteen 9 taulukossa 7 tarkastelun kohteena ovat asuinalueella viihtyminen ja
yhteisöllisyyden toteutuminen asuinalueella. Ristiintaulukoinnista nähdään, että
yhteisöllisyyden asuinalueellaan erittäin hyväksi arvioineista 100% koki myös
viihtyvänsä asuinalueellaan. Yhteisöllisyyden erittäin heikoksi arvioineiden kohdalla
myös viihtyvyysprosentti oli alhaisin, 63,3%. Riippuvuuden tarkastelu χ2-testillä on
mielekästä, sillä odotetut frekvenssit poikkeavat havaituista frekvensseistä kaikissa
muissa yhteisöllisyyden toteutumisen luokissa paitsi ”Melko heikosti”, jonka havaitut
frekvenssit vastaavat lähes täysin odotettuja frekvenssejä. Liitteen 10 taulukossa 8 on
esitettynä ehdot täyttävä χ2-testi yhteisöllisyyden toteutumiselle ja viihtyvyydelle. P-arvo
on pienempi kuin 0,001, joten muuttujien välillä on tilastollisesti merkitsevä riippuvuus.
Mitä paremmin yhteisöllisyys koettiin asuinalueella toteutuvaksi, sitä useampi koki
viihtyvänsä asuinalueellaan.
Kolmas tarkastelun alla ollut kysymys oli ”Harkitsetko muuttoa?”.
Muuttujaa testattiin samojen selittävien muuttujien suhteen, kuin aiemmin esiteltyjä
kysymyksiäkin testattiin. Taulukossa 8 esitetään muuttujien Harkitsetko muuttoa ja Ikä
ristiintaulukointi. Ristiintaulukoinnista nähdään, että muuttoa harkitsevat eniten alle 30
vuotiaat, joista 40% vastasi kysymykseen kyllä. Muiden ikäluokkien kohdalla muuttoa
harkitsevien osuus vaihtelee 15% ja 18% välillä. Odotetut frekvenssit poikkeavat etenkin
nuoremmissa ikäluokissa selvästi havaituista frekvensseistä. Mahdollinen riippuvuus
voidaan tarkastaa jälleen χ2-testillä (taulukko 9). χ2-testin ehdot täyttyvät selvästi, joten
taulukosta voidaan tarkastella p-arvoa ensimmäisen rivin sarakkeesta Asymptoottinen
merkitsevyys. P-arvo on pienempi kuin 0,001, eli riippuvuus muuttujien välillä on
tilastollisesti merkitsevä. Muuton harkitseminen on siis tämän aineiston kohdalla iästä
riippuvainen ja taulukkoa 8 tarkastelemalla voidaan todeta, että muuttoa harkitsevat
etenkin alle 30-vuotiaat.
Liitteen 11 taulukkoa 9 tarkastellessa havaittiin odotettujen frekvenssien ja
havaittujen frekvenssien poikkeaminen toisistaan taustamuuttujan perhetyyppi suhteen.
χ2-testi (liite 12 taulukko 10) varmisti, että muuton harkitsemisen ja perhetyypin välillä
oli myös tilastollisesti merkitsevä riippuvuus (p-arvo 0,028). Ristiintaulukoinnin
perusteella eniten muuttoa harkitsivat lapsettomat pariskunnat (29,6%) ja yksin asuvat
(27%). Lapsiperheistä vain 17,7% ilmoitti harkitsevansa muuttoa.
Muuton harkitsemista tarkasteltiin myös yhteisöllisyyden toteutumisen
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suhteen. Näiden muuttujien välinen ristiintaulukointi on esitettynä liitteen 13 taulukossa
11. Taulukosta nähdään selvästi, että mitä heikommin toteutuvaksi yhteisöllisyys
asuinalueella koetaan, sitä enemmän vastaajat harkitsevat muuttoa. Yhteisöllisyyden
erittäin heikoksi arvioineista 53,3% harkitsee muuttoa, kun taas yhteisöllisyyden erittäin
hyväksi arvioineista vain 10,8% ilmoittaa harkitsevansa muuttoa.

Taulukko 8. Muuton harkitsemisen ja iän välinen ristiintaulukointi.

Harkitsetko muuttoa?

Ikä

Alle 30

Frekvenssi

Kyllä
38

En
57

Odotettu frekvenssi

21,3

73,7

40,0%

60,0%

22

106

128

28,7

99,3

128,0

17,2%

82,8%

17

79

21,5

74,5

17,7%

82,3%

9

48

12,8

44,2

15,8%

84,2%

7

32

8,7

30,3

17,9%

82,1%

93

322

93,0

322,0

415,0

22,4%

77,6%

100,0%

% suhteellinen frekvenssi
30-39

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

40-49

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

50-59

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Yli 60

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Yhteensä

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Yhteensä
95
95,0
100,0%

100,0%
96
96,0
100,0%
57
57,0
100,0%
39
39,0
100,0%
415
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Taulukko 9. Muuton harkitsemisen ja iän välinen χ2-testi.

Pearsonin khiin neliö

Arvo
22,016a

Vapausasteet
4

Asympt. merkitsevyys (2-suuntainen)
0,000

Likelihood Ratio khiin neliö

20,176

4

0,000

Validien tapausten N

415

a. 0 solun (0,0%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 8,74.

Muuttujien välistä riippuvuutta tukee melko suuri ero havaittujen ja odotettujen
frekvenssien välillä. χ2-testi (liite 14 taulukko 12) varmistaa, että muuttujien välillä
todella vallitsee tilastollisesti merkitsevä riippuvuus, sillä p-arvo on pienempi kuin 0,001.
Seuraavaksi ristiintaulukoinnin ja χ2-testin avulla tarkasteltiin kysymysten
välisiä riippuvuuksia. Taulukossa 10 on esitettynä muuttujien ”Oletko ylpeä
asuinalueestasi?” ja ”Harkitsetko muuttoa?” välinen ristiintaulukointi. Taulukko
osoittaa selkeästi, että hyvin harva asuinalueestaan ylpeä ilmoittaa harkitsevansa muuttoa,
kun taas yli puolet vastaajista, jotka eivät olleet ylpeitä asuinalueestaan, ilmoittivat
harkitsevansa muuttoa. Tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta ajatellen mielenkiinnon
alla ovat havaitut ja odotetut frekvenssit. Tässä tapauksessa ne eroavat toisistaan paljon,
joten muuttujien välillä voidaan odottaa olevan tilastollisesti merkitsevä riippuvuus. χ2testi (taulukko 11) vahvistaa tämän oletuksen, sillä p-arvo on pienempi kuin 0,001.
Samanlainen tulos saadaan, kun ristiintaulukoinnilla ja χ2-testillä
tarkastellaan muuttujien ”Harkitsetko muuttoa?” ja ”Viihdytkö asuinalueellasi?”
(taulukot 12 & 13) välistä riippuvuutta. Asuinalueellaan viihtyvistä vain 18,5% harkitsi
muuttoa. Niistä, jotka ilmoittivat, etteivät viihdy asuinalueellaan, jopa 84% ilmoitti
harkitsevansa muuttoa. Havaittujen ja odotettujen frekvenssien välinen suuri ero antaa
odottaa muuttujien välistä tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta, mikä saa vahvistuksen
χ2-testin antamasta p-arvosta, joka on pienempi kuin 0,001.
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Taulukko 10. Muuton harkitsemisen ja asuinalueylpeyden välinen ristiintaulukointi.

Harkitsetko muuttoa?

Oletko ylpeä
asuinalueestasi?

Kyllä

Frekvenssi

Kyllä
55

En
294

Odotettu frekvenssi

78,2

270,8

349,0

15,8%

84,2%

100,0%

38

28

14,8

51,2

57,6%

42,4%

93

322

93,0

322,0

415,0

22,4%

77,6%

100,0%

% suhteellinen frekvenssi

En

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Yhteensä

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Yhteensä
349

66
66,0
100,0%

415

Taulukko 11. Muuton harkitsemisen ja asuinalueylpeyden välinen χ2-testi.

Arvo
Pearsonin khiin neliö 55,818a
Likelihood Ratio
khiin neliö
Fisherin
nelikenttätesti
Validien tapausten N

47,533

Tarkka
Vapaus- Asympt. merkitsevyys merkitsevyys (2asteet
(2-suuntainen)
suuntainen)
1
0,000
1

Tarkka
merkitsevyys
(1-suuntainen)

0,000
0,000

0,000

415

a. 0 solun (0,0%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 14,79.
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Taulukko 12. Muuton harkitsemisen ja asuinalueviihtyvyyden välinen ristiintaulukointi.
Harkitsetko muuttoa?
Viihdytkö
asuinalueellasi?

Kyllä

En

Frekvenssi

Kyllä
72

En
318

Odotettu frekvenssi

87,4

302,6

390,0

18,5%

81,5%

100,0%

21

4

5,6

19,4

84,0%

16,0%

93

322

93,0

322,0

415,0

22,4%

77,6%

100,0%

% suhteellinen
frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi
Frekvenssi

Yhteensä

Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Yhteensä
390

25
25,0
100,0%
415

Taulukko 13. Muuton harkitsemisen ja asuinalueviihtyvyyden välinen χ2-testi.

Pearsonin khiin neliö
Likelihood Ratio
khiin neliö
Fisherin
nelikenttätesti
Validien tapausten N

Arvo
58,037a
46,523

Vapausasteet
1
1

Tarkka
Tarkka
Asympt. merkitsevyys merkitsevyys merkitsevyys
(2-suuntainen)
(2-suuntainen) (1-suuntainen)
0,000
0,000
0,000

0,000

415

a. 0 solun (0,0%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 5,60.

Kysymyksiä tarkasteltiin myös tilastoalueittain. Tämä osoittautui melko haastavaksi, sillä
vastaajat eivät olleet jakautuneet tasaisesti tilastoalueiden kesken. Monilta tilastoalueilta
vastaajia oli niin vähän, että tilastollinen testaaminen ei ollut mielekästä. Alle 30 vastaajaa
oli yhteensä yhdeksällä tilastoalueella. Yli kolmekymmentä vastaajaa oli vain viidellä
tilastoalueella. Näitä ovat Läntinen (N 63), Kantakaupunki (N 79), Kasperi (N 65),
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Östermyra (N 89) ja Hyllykallio (N 38). Testien ehdot eivät täyttyneet tilastoalueittain
laskettuna pienen vastaajamäärän takia. Tästä syystä kysymyksiä tarkastellaan
pylväsdiagrammeina, jolloin alueita voidaan verrata keskenään.
Kuvassa 4 on esitettynä pylväsdiagrammi kysymyksen ”Oletko ylpeä
asuinalueestasi?” osalta tilastoalueittain. Diagrammista erottuvat selkeästi ne viisi
aluetta, joilta vastaajia oli eniten. Näistä viidestä alueesta eniten ”En” vastauksia ovat
antaneet kasperilaiset. Diagrammin perusteella kaikilla tilastoalueilla ollaan kuitenkin
suhteellisen ylpeitä omasta asuinalueesta, sillä punaiset palkit ovat melko matalia sinisiin,
eli asuinalueylpeyttä kuvaaviin, palkkeihin verrattuna.
Kuvassa 5 esitetään pylväsdiagrammi tilastoalueittain kysymyksen
”Viihdytkö asuinalueellasi?” suhteen. Viihtyminen näyttäisi olevan kaikilla alueilla
erittäin hyvää ja niiden osuus, jotka eivät koe viihtyvänsä asuinalueellaan, on pienempi
kuin niiden, jotka eivät olleet ylpeitä asuinalueestaan (vrt. kuva 4).

90
80
70

Vastaajien lkm

60
50
40

Oletko ylpeä asuinalueestasi?
Kyllä

30

En

20
10
0

Tilastoalue

Kuva 4. Asuinalueylpeyden jakaantuminen tilastoalueittain.
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90
80

Vastaajien lkm

70
60
50
40

Viihdytkö asuinalueellasi?

30

Kyllä

20

En

10
0

Tilastoalue

Kuva 5. Asuinalueviihtyvyyden jakaantumisen tilastoalueittain.

Kuvassa

6

esitetään

kysymyksen

”Harkitsetko

muuttoa?”

pylväsdiagrammi

tilastoalueittain. Muuttoa näytetään diagrammin perusteella harkittavan eniten
Östermyran, Läntinen Seinäjoen, Kantakaupungin ja Kasperin alueilla. Nämä neljä
aluetta olivat myös vastaajamääriltään suurimmat. Diagrammissa huomio kiinnittyy
eniten Ylistaron, Läntisen Seinäjoen ja Östermyran tilastoalueisiin, joilla näyttäisi olevan
suhteessa muuttohaluttomiin eniten muuttoa harkitsevia. Myös Hyllykalliolla melko iso
osa vastaajista ilmoitti harkitsevansa muuttoa.
Pylväsdiagrammin avulla tarkasteltiin vielä alueella asuttua aikaa
tilastoalueittain (kuva 7). Punaiset pylväät kuvaavat alle 10 vuotta alueella asuneiden
osuutta ja siniset pylväät yli 10 vuotta asuneiden osuutta. Enemmistö yli 10 vuotta
asuneista

on

diagrammin

perusteella

Ylistarossa,

Kylänpäässä,

Lakeudella,

Keskiseinäjoella, Peräseinäjoella, Nurmossa ja Ruuhikoskella. Kantakaupungissa
melkein puolet vastaajista on asunut yli 10 vuotta. Eniten alle 10 vuotta asuneita suhteessa
yli 10 vuotta asuneisiin on Östermyran ja Hyllykallion alueilla.
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Kuva 6. Muuton harkitsevien vastaajien jakaantuminen tilastoalueittain.

Kuvassa 8 on eriteltynä vielä perhetyypit tilastoalueittain. Siniset pylväät kuvaavat yksin
asuvia, punaiset pylväät lapsettomia pariskuntia ja keltaiset pylväät lapsiperheitä.
Diagrammista nähdään, että kaikilla alueilla eniten on lapsiperheitä. Kantakaupungin
alueella

lapsettomia

pariskuntia

on

lähes

yhtä

paljon

kuin

lapsiperheitä.

Kantakaupungissa asuu myös eniten yksin asuvia. Läntisellä Seinäjoella lapsettomien
pariskuntien ja yksin asuvien osuus on myös melko suuri.
Tilastoalueittain tehty tarkastelu osoitti, että niiden trendi mukaili pitkästi
koko Seinäjoen alueelta tehtyjä tilastollisia havaintoja. Poikkeamia esimerkiksi
sukupuolen tai muiden taustamuuttujien vaikutuksesta asuinalueylpeyteen, viihtyvyyteen
tai muuttohalukkuuteen ei havaittu tehtyjen ristiintaulukoiden ja pylväsdiagrammien
perusteella.
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Kuva 7. Vastaajien alueella asuttu aika tilastoalueittain esitettynä.
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Kuva 8. Vastaajien perhetyyppi tilastoalueittain esitettynä.
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Itse teetetyn kyselyn määrällinen analyysi
Määrällisen analyysin toinen puoli muodostuu itse teettämästä kyselystäni. Kyselyyn
vastasi yhteensä 130 henkilöä. Näistä vastaajista 94 oli naisia ja 36 miehiä. Ikäluokittain
vastaajat olivat jakautuneet melko tasaisesti. Eniten vastaajia (22,3%) oli ikäluokasta alle
20-vuotiaat. Toiseksi ja kolmanneksi eniten vastaajia oli ikäluokista 20-29 (19,2%) ja 5059 (16,9%). 44,6% vastaajista ilmoitti perhemuodokseen lapsiperheen ja neljännes
pariskunnan. Koulutustaustaltaan 56,9% oli korkeakoulutettuja ja vähän yli 20%
peruskoulutaustaisia. 31,5% ilmoitti päätoimekseen opiskelun, 43,8% ilmoitti käyvänsä
töissä ja vähän yli 13% vastaajista oli eläkeläisiä. Lähes 85% vastaajista ilmoitti asuvansa
omistusasunnossa. Yli puolet vastaajista asui omakotitalossa. Rivitalossa ilmoitti
asuvansa 20% vastaajista, kerrostalossa puolestaan 14,6%. Kolmelta tilastoalueelta,
Kylänpäästä, Keskiseinäjoelta ja Ruuhikoskelta, ei ollut yhtäkään vastaajaa.
Tilastoalueittain eniten vastaajia oli Österymyran (24,6%), Kantakaupungin (20%) ja
Läntisen Seinäjoen (20,8%) tilastoalueilta.
Tässä kyselyssä mielenkiinto kohdennettiin tarkemmin asuinalueiden
identiteetteihin, niitä rakentaviin piirteisiin ja ominaisuuksiin sekä muihin alueisiin
liittyviin mielikuviin. Määrällisen analyysin näkökulmasta oltiin kiinnostuneita kahdesta
kysymyksestä:
-

Koetko voimakasta aluesamaistumista asuinalueeseesi?

-

Onko asuinalueellasi mielestäsi tunnistettava identiteettiä?

Testaaminen suoritettiin erilaisten selittävien muuttujien suhteen, joita olivat alueella
asuttu aika, ikä, sukupuoli, koulutusaste, päätoimi, asunnon omistusmuoto, asumismuoto
sekä seuratoimintaan osallistuminen. Tilastollinen testaus suoritettiin samoilla testeillä
kuin ensimmäisenkin aineiston kohdalla, eli ristiintaulukoinnilla ja χ2-testillä. Näiden
testien avulla pyrittiin selvittämään, onko muuttujien välillä riippuvuutta.
Ensimmäiseksi tarkastellaan muuttujaa aluesamaistuminen. Muuttujaa
testattiin ensin alueella asutun ajan suhteen. Muuttujien välinen ristiintaulukointi on
esitettynä taulukossa 14. Muuttujan alueella asuttu aika luokkia jouduttiin
yhdistelemään, jotta χ2-testin ehdot saatiin täyttymään. Muuttujan luokat yhdistettiin niin,
että saatiin kaksi luokkaa: alle 10 vuotta ja yli 10 vuotta. Taulukosta voidaan nähdä, että
yli 10 vuotta alueella asuneista jopa 81,8% koki aluesamaistumista asuinalueeseensa, kun
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taas alle 10 vuotta alueella asuneiden osalta vastaava osuus oli 60,9%. Riippuvuuden
tarkastelemiseksi verrataan ensin havaittuja ja odotettuja frekvenssejä. Niiden välillä on
jonkin verran eroa, joten riippuvuus tarkistetaan χ2-testistä, joka on esitettynä taulukossa
15. Testi antaa p-arvoksi 0,005, eli muuttujien välillä on tilastollisesti merkitsevä
riippuvuus.

Taulukko 14. Aluesamaistumisen ja alueella asutun ajan välinen ristiintaulukointi.

Koetko voimakasta
aluesamaistumista omaan
asuinalueeseesi?
Asuinalueella Alle 10
asuttu aika
vuotta

Frekvenssi

Kyllä
39

En
17

Eos
8

Yhteensä
64

Odotettu frekvenssi

45,8

10,3

7,9

64,0

60,9%

26,6%

12,5%

54

4

8

47,2

10,7

8,1

81,8%

6,1%

12,1%

93

21

16

93,0

21,0

16,0

71,5%

16,2%

12,3%

% suhteellinen
frekvenssi
Yli 10 vuotta Frekvenssi
Odotettu frekvenssi

Yhteensä

% suhteellinen
frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

100,0%
66
66,0
100,0%
130
130,0
100,0%

Taulukko 15. Aluesamaistumisen ja alueella asutun ajan välinen χ2-testi.

Pearsonin khiin neliö

Arvo
10,439a

Vapausasteet
2

Asympt. merkitsevyys (2suuntainen)
0,005

Likelihood Ratio khiin neliö

11,061

2

0,004

Validien tapausten N

130

a. 0 solun (0,0%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 7,88.
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Tulos tukee siis sitä, että alueella asuttu aika vaikuttaa aluesamaistumiseen.
Ristiintaulukoinnin perusteella voidaan todeta, että pidempään alueella asuneet kokevat
useammin aluesamaistumista kuin alueella vähemmän aikaa asuneet.
Iän ja sukupuolen osalta suhteessa aluesamaistumiseen ei ollut havaittavissa
minkäänlaista riippuvuutta tai trendiä ristiintaulukoinnin ja χ2-testin perusteella. Testien
ehdot puolestaan eivät täyttyneet, kun tarkasteltiin koulutusasteen ja vastaajan päätoimen
suhdetta aluesamaistumiseen. Ristiintaulukointia tarkastelemalla ei myöskään havaittu
koulutusasteen kohdalla suuria eroja eri luokkien välillä, joten mikään trendikään ei näytä
toteutuvan. Aluesamaistumisen kokeminen jakautui

siis

melko tasaisesti

eri

koulutusasteiden kesken. Päätoimen ja aluesamaistumisen ristiintaulukoinnista pystyttiin
näkemään, että prosentuaalisesti eniten aluesamaistumista kokivat yrittäjät (100%) ja
eläkeläiset (88,9%), ja prosentuaalisesti taas vähiten työssäkäyvät (64,9%). Päätoimen ja
aluesamaistumisen osalta ei kuitenkaan saatu χ2-testin ehdot täyttävää tulosta
riippuvuuden suhteen.
Seuraavaksi tarkasteltiin asunnon omistusmuodon ja asumismuodon
suhdetta aluesamaistumiseen. Asunnon omistusmuodon ja aluesamaistumisen välisessä
tarkastelussa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta. Ristiintaulukointi osoitti,
että

hieman

isompi

prosentuaalinen

osuus

omistusasunnossa

asuvista

koki

aluesamaistumista verrattuna vuokralla asuviin, mutta ero ei ollut merkittävä, eivätkä
havaitut ja odotetut frekvenssit poikenneet toisistaan juurikaan. Sen sijaan asumismuodon
ja aluesamaistumisen välillä oli jo ristiintaulukoinnin (liite 15 taulukko 13) perusteella
havaittavissa mahdollinen riippuvuus. Odotetut frekvenssit poikkesivat havaituista
frekvensseistä etenkin omakotitalo ja joku muu luokkien kohdalla melko paljon. Luokka
joku muu luotiin yhdistämällä luokat paritalo ja luhtitalo, jotta χ2-testin ehdot saatiin
täyttymään. Myös luokan kerrostalo kohdalla odotetut frekvenssit poikkesivat jonkin
verran havaituista frekvensseistä. Ristiintaulukoinnin perusteella aluesamaistumista
näyttivät eniten kokevan omakotitalossa (79,9%) sekä rivitalossa (69,2%) asuvat.
Muuttujien välinen tilastollisesti merkitsevä riippuvuus varmistui χ2-testistä (liite 16
taulukko 14), joka antoi p-arvoksi 0,02.
Viimeisenä

aluesamaistumisen

suhteen

testattiin

muuttujaa

seuratoimintaan osallistuminen. χ2-testin ehtojen täyttymiseksi luokkia yhdisteltiin niin,
että seuratoiminnassa parhaillaan mukana olevat tai joskus seuratoimintaan osallistuneet
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yhdistettiin omaksi luokakseen ja seuratoimintaan osallistumattomat ja ne, joiden alueella
ei ole mahdollista osallistua seuratoimintaan, omaksi luokakseen. Ristiintaulukoinnin
(liite 17 taulukko 15) perusteella aluesamaistumista kokivat useammin seuratoimintaan
osallistuvat tai siihen joskus osallistuneet kuin seuratoimintaan osallistumattomat.
Odotetut frekvenssit poikkeavat hieman havaituista frekvensseistä, mikä tukee oletusta
muuttujien välisestä riippuvuudesta. χ2-testi (liite 18 taulukko 16) kuitenkin osoittaa, että
muuttujien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta, sillä p-arvo on 0,212.
Toinen taustamuuttujien suhteen tarkasteltu kysymys oli
asuinalueellasi

mielestäsi

tunnistettava

identiteetti?”.

Testien

”Onko

perusteella

kysymysmuuttujan ja alueella asutun ajan, sukupuolen ja iän välillä ei ole tilastollisesti
merkitsevää riippuvuutta. Muuttujien välillä ei ollut myöskään havaittavissa viitteitä
trendistä johonkin tiettyyn suuntaa. Muuttujan alueella asuttu aika osalta hieman useampi
alueella yli 10 vuotta asuneista koki alueellaan olevan tunnistettava identiteetti kuin alle
10 vuotta asuneista, mutta ero ei ollut merkittävä.
Muuttujien koulutusaste ja päätoimi kohdalla päädyttiin samaan
lopputulokseen kuin aluesamaistumista tarkastellessa. Kummankaan muuttujan osalta
testin ehdot eivät täyttyneet, joten riippuvuuden tulkitseminen ei ollut mielekästä.
Koulutusasteiden välillä ei näytä olevan ristiintaulukoinnin perusteella juurikaan eroa
identiteetin tunnistamisen suhteen. Mielenkiintoinen havainto oli kuitenkin se, että
aluesamaistumista koettiin jokaisessa koulutusasteluokassa prosentuaalisesti enemmän
kuin identiteettejä tunnistettiin. Päätoimen osalta eläkeläiset olivat prosentuaalisesti
suurin ryhmä (72,2%), jotka ilmoittivat asuinalueellaan olevan tunnistettava identiteetti.
Toiseksi ja kolmanneksi suurimmat ryhmät olivat työssäkäyvät ja työttömät (66,7%).
Havaittujen ja odotettujen frekvenssien välillä ei ole eroa, joten vaikka testin ehdot
olisivat täyttyneet, ei riippuvuutta todennäköisesti olisi muuttujien välillä havaittu.
”Onko asuinalueellasi mielestäsi tunnistettava identiteetti?” ja asunnon
omistusmuodon välillä ei ristiintaulukoinnin ja χ2-testin perusteella näytä olevan
riippuvuutta. Tilastollisesti
asumismuodon kohdalla.

merkitsevä

riippuvuus

”Onko asuinalueellasi

havaittiin

kuitenkin

jälleen

tunnistettava identiteetti?” ja

asumismuodon välinen ristiintaulukointi on esitettynä liitteen 19 taulukossa 17.
Kerrostalossa asuvista 84,2% ilmoitti asuinalueellaan olevan tunnistettava identiteetti.
Omakotitalossa asuvien vastaava luku oli 66,2%. Odotetut frekvenssit poikkeavat
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jokaisessa luokassa melko paljon havaituista, joten muuttujien välinen riippuvuus on
melko selvä jo senkin perusteella. χ2-testi (liite 20 taulukko 18) osoittaa p-arvon olevan
0,026, eli alle tilastollisesti merkitsevän riippuvuuden rajan 0,05.
Viimeisenä

tarkastelun

kohteena

oli

muuttujien

seuratoimintaan

osallistuminen ja ”Onko asuinalueellasi tunnistettava identiteetti?” välisen riippuvuuden
testaaminen. Ristiintaulukoinnin (liite 21 taulukko 19) mukaan seuratoimintaan
osallistuvista tai joskus osallistuneista 77,1% ilmoitti asuinalueellaan olevan tunnistettava
identiteetti, kun taas vastaava osuus seuratoimintaan osallistumattomista oli 57,9%.
Taulukosta nähdään, että odotettujen ja havaittujen frekvenssien välillä on eroa, mikä
viittaa muuttujien väliseen riippuvuuteen. Muuttujien välinen χ2-testi (liite 22 taulukko
20) antaa tarkaksi p-arvoksi 0,064, mikä sijoittuu omalle harkinnan varaiselle alueelle
tilastollisen merkitsevyyden suhteen. Muuttujien välillä voidaan siis todeta olevan
ainakin lievä tilastollisesti merkitsevä riippuvuus.
Tilastoalueittain

kysymyksien

ja

selittävien

muuttujien

välisten

riippuvuuksien tarkastelussa törmättiin samaan ongelmaan kuin Seinäjoen kaupungin
teettämän kyselyn kohdalla. Aineisto on sen verran pieni, että tilastoalueittain
tarkasteltuna χ2-testin ehdot eivät täyty. Tilastollinen tarkastelu ei ole muutenkaan
mielekästä, sillä vain yhdeltä tilastoalueelta on yli 30 vastaajaa.
Kysymysten tarkastelu tilastoalueittain on kuitenkin mielenkiintoista ilman
tilastollista analyysiä. Kuvissa 9 ja 10 on esitettynä pylväsdiagrammit, jotka kuvaavat
aluesamaistumisen kokemista ja alueellisen identiteetin tunnistamista tilastoalueittain.
Kuvassa 9 kuvataan aluesamaistumisen kokemista tilastoalueittain. Suurimmalla osasta
alueista

aluesamaistumista

koetaan

huomattavasti

enemmän

kuin

aluesamaistumattomuutta. Kantakaupunki ja Kasperi näyttävät diagrammin perusteella
kuitenkin eroavan joukosta. Molemmilla alueilla niitä, jotka eivät koe aluesamaistumista,
on lähes yhtä paljon kuin aluesamaistumista kokevia. Hyllykallion

kohdalla

huomio

kiinnittyy siihen, että kaikki vastaajat kokevat aluesamaistumista alueeseensa.
Kuva 10 taas osoittaa, että identiteetin tunnistamisen osalta tilanne on
melkein päinvastainen, kuin aluesamaistumisen kohdalla. Östermyran, Hyllykallion ja
Läntisen Seinäjoen alueella vastaajat jakautuvat melko tasaisesti asuinalueen alueellisen
identiteetin tunnistamisen puolesta ja vastaan. Sen sijaan Kantakaupungin alueella sekä

77

Kasperissa suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että asuinalueella on tunnistettava
identiteetti.

30

Vastaajien lkm

25
20
15

Koetko voimakasta
aluesamaistumista omaan
asuinalueeseesi?

10

Kyllä

5
En tai en osaa sanoa
0

Suurtilastoalue

Kuva 9. Aluesamaistumisen kokemisen jakautuminen tilastoalueittain.
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Onko asuinalueellasi tunnistettava
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Kuva 10. Identiteetin tunnistamisen jakautuminen tilastoalueittain.
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TULOKSET – LAADULLINEN KYSELYAINEISTO
Tulosten toinen osa koostuu laadullisesta aineistosta, joka kerättiin kyselyissä olleilla
avoimilla kysymyksillä. Näillä kerätylle aineistolle tehtiin sisällönanalyysi osittain
teoriaohjaavasti. Aineistosta pyrittiin löytämään toistuvia tapoja kuvailla identiteettiä,
joiden perusteella aineisto koodattiin ja koodien muodostamien kokonaisuuksien mukaan
teemoiteltiin.
Seinäjoen kaupungin teettämässä kyselyssä asuinalueen identiteettiä ja sille
ominaisia piirteitä pyrittiin selvittämään kahden avoimen kysymyksen avulla:
-

Mitkä ovat tärkeät lähipaikat asuinalueellasi?

-

Paikallisen identiteetin muodostuminen edellyttää merkityksellisiä paikkoja tai
omaleimaisia piirteitä. Onko asuinalueellasi olemassa alueellisia symboleita,
luonnonmerkkejä tai rakennuksia, jotka tekevät asuinalueesta omanlaisen?

Pro gradu -tutkielmaa varten toteuttamassani omassa kyselyssäni keskityttiin keräämään
tietoa Seinäjoen kaupungin teettämää kyselyä enemmän asuinalueiden identiteeteistä
sekä niitä rakentavista piirteistä ja ominaisuuksista. Kyselyllä pyrittiin hahmottamaan ja
luomaan käsitys myös mahdollisista alueisiin liittyvistä mielikuvista ja niiden
poikkeamisesta koetusta identiteetistä. Kyselyssä oltiin kiinnostuneita myös Seinäjoen
alueella tapahtuneista aluerakenteellisista muutoksista, kuten kuntaliitoksista sekä
kaupungin nopeasta kasvusta. Kyselyn avulla haluttiin saada selville, vaikuttavatko
suuremmat, kunnallisella tasolla tapahtuvat muutokset paikallisemmalla tasolla
asuinalueiden identiteetteihin ja aluesamaistumiseen.
Asuinalueiden alueellista identiteettiä ja identiteetin rakentavia piirteitä
sekä ominaisuuksia lähestyttiin kyselyssä kolmen kysymyksen avulla:
-

Kuvaile asuinalueesi identiteettiä sellaisena, kuin sen itse koet ja näet.

-

Mitkä ovat asuinalueesi identiteetin kannalta olennaisimmat tekijät/piirteet, jotka
mielestäsi määrittävät alueen identiteettiä eniten?

-

Mikä on sinulle henkilökohtaisesti tärkeintä omalla asuinalueellasi?

Molempien kyselyiden kysymyksiä ja niiden vastauksia tarkasteltiin rinnakkain. Yksi syy
tähän oli se, että tilastoalueittain tarkasteltuna aineistot olivat hyvin pieniä, minkä vuoksi
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niiden tarkastelu yhdessä oli mielekkäämpää aineiston koon kannalta. Vastaukset
molempien kyselyiden kysymyksiin olivat myös hyvin samankaltaisia ja niissä toistuivat
tietyt laajemmat kokonaisuudet. Vastaukset koodattiin ja lopulta teemoiteltiin, jolloin
kysymysten aineistot yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Hyvin samankaltaisten
kysymysten avulla saatiin varmistettua, että vastaaja on ymmärtänyt kysytyn asian.
Asuinalueiden identiteettiä kuvaavat piirteet ja ominaisuudet muodostivat
lopulta yhteensä kahdeksan teemaa, joiden alle sekä positiiviset, neutraalit että
negatiiviset kuvailut jakaantuivat. Nämä kahdeksan teemaa ovat: yhteisöllisyys,
asukkaat, palvelut ja toimintaympäristö, rakennettu ympäristö, luonnonympäristö, alueen
saavutettavuus ja sijainti, alueen kehittyminen sekä alueen luonne ja arvot.
Asuinalueiden identiteettejä käsittelevät tulokset esitellään tilastoalueittain
kukin erikseen. Tämän lisäksi tuloksissa tarkastellaan vastaajien kokemuksia ja
näkemyksiä aluerakenteellisten muutosten mahdollisesta vaikutuksesta asuinalueensa
identiteettiin sekä mielikuvia oman asuinalueen ja muiden asuinalueiden identiteeteistä
ulkopuolisen silmin. Näihin kahteen jälkimmäiseen teemaan keskityttiin omassa
kyselyssäni seuraavien kysymysten avulla:
-

Ovatko Seinäjoella tehdyt aluejärjestelmän rakenteelliset muutokset, kuten
esimerkiksi kuntaliitokset, vaikuttaneet mielestäsi asuinalueesi identiteettiin? Jos
ovat, niin millä tavalla?

-

Uskotko muiden näkevän asuinalueesi samanlaisena, kuin sinä sen näet ja koet,
vai elääkö asuinalueestasi erilaisia mielikuvia ja käsityksiä ulkopuolisten
silmissä?

-

Onko sinulla jonkinlaisia käsityksiä ja mielikuvia muiden asuinalueiden
identiteeteistä, vaikka et olisi asunut itse kyseisillä asuinalueilla? Jos on, niin
millaisia ja mistä alueista?

Tulokset myös näiden kysymysten osalta käsitellään omissa kappaleissaan. Tulokset
esitellään tilastoalueittain. Mikäli tilastoalueen sisältä nousee esille muista tilastoalueen
sisäisistä asuinalueista poikkeavia näkemyksiä, esitellään ne erikseen.
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Asuinalueiden identiteetit tilastoalueittain
Ylistaro
Ylistaron tilastoalueelta oli yhteensä 16 vastausta. 15 niistä oli Seinäjoen kaupungin
tekemään kyselyyn ja 1 omaan kyselyyn. Vastaajista 12 oli naisia ja 4 miehiä. Vastaajat
edustivat ikä luokkia alle 30, 30-39, 40-49 ja 50-59. 9 vastaajaa ilmoitti perhetyypikseen
lapsiperheen, 4 pariskunnan ja 1 vastaaja asui yksin. 2 vastaajaa ei ilmoittanut
perhetyyppiään.
Ylistarolaisten identiteettikuvauksissa korostui viisi teemaa: yhteisöllisyys,
rakennettu ympäristö, luonnonympäristö, palvelut ja toimintaympäristö sekä alueen
luonne ja arvot. Moni muissakin teemoissa esille noussut piirre oli sidoksissa
yhteisöllisyyteen, joka mainittiin monessa vastauksessa. Yhteisöllisyys korostui
”yhdessä tekemisen meininkinä” ja ”kökkäperinteenä”. Vastauksista kävi ilmi, että
Ylistarossa kyläyhdistys toimii aktiivisesti ja yhdistyksen kylätalo koettiin tärkeäksi
kokoontumispaikaksi. Rakennetusta ympäristöstä kylätalon lisäksi Ylistaron identiteetin
kannalta tärkeiksi paikoiksi mainittiin kyläkoulu, Kriikun mylly, historiallinen
Tapaninlinna sekä monitoimihalli, joka on esimerkki kyläyhdistyksen aktiivisesta
toiminnasta.
Luonnonympäristöstä tärkeitä Ylistaron identiteettipiirteitä ovat Kyrönjoki
ja sen kosket. Jokea kuvailtiin kylän sydämeksi. Yhdessä vastauksessa mainittiin lakiat,
millä tarkoitetaan laajojen peltoaukeiden sekä hiljalleen virtaavien jokien muodostamaa
maisemaa. Palveluista ja toimintaympäristöstä esiin nostettiin Ylistaron hyvät ulkoilu- ja
liikuntamahdollisuudet. Luonteeltaan aluetta kuvailtiin kodikkaaksi ja asutukseltaan
vanhaksi ja perinteiseksi.

Kylänpää
Kylänpään tilastoalueelta vastauksia saatiin ainoastaan Seinäjoen kaupungin teettämään
kyselyyn. Vastaajia tältä alueelta oli yhteensä 4. Vastaajista puolet olivat naisia ja puolet
miehiä. Vastaajat olivat iältään 30-49 vuotiaita. 3 vastaajaa ilmoitti perhetyypikseen
lapsiperheen, 1 pariskunnan.
Vaikka vastaajamäärä oli pieni, olivat annetut vastaukset mielenkiintoisia,
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sillä ne olivat hyvin linjassa keskenään. Kaikilla neljällä vastaajalla näytti olevan
samanlainen

käsitys

alueensa

identiteetistä.

Vastauksista

nousi

esiin

kolme

identiteettikuvauksen teemaa: yhteisöllisyys, rakennettu ympäristö sekä alueen luonne ja
arvot. Kuten Ylistaron tapauksessa, myös Kylänpäässä rakennettu ympäristö ja
yhteisöllisyys nivoutuivat tiiviisti yhteen. Kylätalo nostettiin esille useammassakin
vastauksessa ja sen mainittiin olevan tärkeä paikka kyläläisten yhteisöllisyyden kannalta.
Kyläläisten

yhdessä

tekemisen

seurauksena

oli

syntynyt

erilaisia

harrastemahdollisuuksia, joita Kylänpään asukkaat arvostivat ja pitivät alueensa
identiteetin kannalta tärkeinä. Yhdessä vastauksessa mainittiin, että kylänpääläisten
”yhteisöllisyys korostuu, vaikka asutus on harvaa”. Rakennetusta ympäristöstä tärkeiksi
paikoiksi mainittiin kylätalon lisäksi Malkakosken patoalue sekä kotikirkko.
Maisemallisesti Kylänpäätä leimaavat peltoaukeat sekä maatalous, jotka luovat
tietynlaisen luonteen alueelle.

Lakeus
Lakeuden tilastoalueelta vastaajia oli yhteensä 26, joista Seinäjoen kaupungin teettämään
kyselyyn vastasi 21 ja omaan kyselyyn 5. Vastaajista 9 oli miehiä ja 17 naisia. Vastaajat
edustivat kaikkia ikäluokkia alle 30-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin. Perhetyypikseen 21
vastaajaa ilmoitti lapsiperheen, 4 pariskunnan ja 1 vastaaja ei ilmoittanut perhetyyppiään.
Lakeuden tilastoalueelta nousi esiin neljä alueen identiteettiä kuvaavaa
teemaa: yhteisöllisyys, rakennettu ympäristö, luonnonympäristö sekä alueen luonne ja
arvot. Lakeudun tilastoalueen asukkaat kokivat yhteisönsä tiiviiksi ja yhdistys- ja
kyläseuratoiminnan aktiiviseksi. Kyläseuran kerrottiin järjestävän erilaisia tapahtumia ja
esimerkiksi Kaanaan kentällä järjestettävät kilpailut koettiin alueen identiteetin kannalta
tärkeiksi.
Rakennetun ympäristön osalta vastauksista erottui kaksi kohdetta, jotka
mainittiin useaan kertaan: Paukanevan pitkospuut ja alueen koulu. Muita merkittäviä
paikkoja identiteetin kannalta olivat muun muassa Kaanaan kenttä ja Murronsuora.
Lähiympäristön liikuntamahdollisuuksia, kuten pururataa laavuineen arvostettiin.
Yleisesti Lakeuden maisemaa kuvailtiin idylliseksi, johon pääsee tutuksi esimerkiksi
Alaseinäjoen kulttuurimaisematiellä. Monelle on myös tuttu lakeusmaisema, jonka
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takana näkyy Seinäjoen kaupungin keskusta.
Luonnonympäristön osalta jokiranta nousi esiin monessa vastauksessa.
Yhden jokimaininnan yhteydessä mainittiin myös Kaanaa Lines. Se on jokilaiva, joka
risteilee kesäisin Seinäjoessa ja tutustuttaa risteilijät Seinäjoen jokivarren maisemiin ja
historiaan. Joen lisäksi Lakeuden aluetta kutsuttiin luonnonläheiseksi. Luonteeltaan
aluetta kuvailtiin rauhalliseksi, turvalliseksi, viihtyisäksi sekä maaseutumaiseksi.

Läntinen
Läntisen Seinäjoen tilastoalueelta vastaajia oli yhteensä 90, joista Seinäjoen kaupungin
kyselyyn vastasi 63 ja omaan kyselyyn 27. Vastaajista 59 oli naisia ja 31 miehiä. Vastaajia
oli jokaisesta ikäluokasta alle 30-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin. Perhetyypikseen 51
vastaajaa ilmoitti lapsiperheen, 25 pariskunnan ja 14 ilmoitti asuvansa yksin.
Lapsiperheisiin on laskettu myös ne vastaajat, jotka ilmoittivat asuvansa vanhempiensa
kanssa tai joiden lapset ovat muuttaneet pois kotoa.
Läntisen Seinäjoen identiteettipiirteet löytyivät viiden teeman alta:
rakennettu ympäristö, palvelut ja toimintaympäristö, luonnonympäristö, alueen
saavutettavuus ja sijainti sekä alueen luonne ja arvot. Rakennetusta ympäristöstä
nostettiin esille useita yksittäisiä kohteita, jotka koettiin alueen identiteetin kannalta
tärkeiksi. Näitä olivat esimerkiksi Valio, tai kuten sitä paikallisten keskuudessa kutsutaan,
Maitojaloste, Frami ja Kampusranta, jalkapallostadion, helluntaiseurakunta sekä
Jouppilanvuori, josta käytetään puhekielessä nimeä Joupiska. Yksittäisten kohteiden
lisäksi

vastauksista

nousi

esiin

eheitä

ja

alueen

identiteetille

tyypillisiä

asuinaluekokonaisuuksia. Vastauksissa mainittiin muun muassa Katajalaakson vanha
asuinalue, Joupin vanhat pohjalaistalot, Kultavuoren asuinalue sekä Vellamonrinteen 70luvulla rakennetut tasakattoiset rivitalot. Muuten rakennetun ympäristön kuvailussa
keskityttiin kertomaan alueelle tyypillistä talotyypeistä. Alueelta ilmoitettiin löytyvän
niin omistus- kuin vuokra-asuntoja, omakotitaloja, rivitaloja, vanhoja taloja sekä
arvokkaita ja kalliita taloja.
Identiteettiä kuvaavista teemoista palveluihin ja toimintaympäristöön
viitattiin kaikista eniten vastaajien toimesta. Läntinen Seinäjoki tarjoaa vastausten
perusteella upeita ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia etenkin Joupiskan ja Kyrkösjärven
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ympäristössä. Niiden lisäksi alueelle tyypillistä olivat palveluiden läheisyys sekä
sairaalapalveluiden sijoittuminen alueelle. Hyvien ulkoilumahdollisuuksien rinnalla
mainittiin alueelle tyypillinen luonnonläheisyys. Monen alueen asukkaan mielestä metsät
ja järven läheisyys sekä lähempänä keskustaa Sahanlampi ja jokivarsi olivat alueen
identiteetin perustekijöitä.
Monet Läntisen Seinäjoen asukkaat olivat sitä mieltä, että yksi alueen
tärkeistä ominaisuuksista on sen hyvä saavutettavuus. Alueelta on lyhyt ja helppo mennä
moneen paikkaan ja keskustan läheisyyttä arvostettiin. Keskustan läheisyydestä
huolimatta

alueen

luonnetta

kuvailtiin

erittäin

rauhalliseksi

mutta

eloisaksi,

urheilulliseksi, vehreäksi ja arvostetuksi.

Kantakaupunki
Seinäjoen Kantakaupungin tilastoalueelta kyselyihin vastasi yhteensä 106 asukasta, joista
79 vastasi Seinäjoen kaupungin kyselyyn ja 27 omaan kyselyyn. Vastaajista naisia oli 78
ja miehiä 28. Kantakaupungin vastaajien osalta jokainen kyselyn ikäluokka alle 30vuotiaista yli 60-vuotiaisiin oli edustettuna. Nuorimmat vastaajat olivat lukioikäisiä, 1617-vuotiaita ja vanhimmat yli 80-vuotiaita. Perhetyypikseen 45 vastaajaa ilmoitti
lapsiperheen, 34 pariskunnan ja 27 ilmoitti asuvansa yksin.
Kantakaupungin identiteettikuvauksista korostui selkeästi neljä teemaa:
alueen asukkaat, rakennettu ympäristö, palvelut ja toimintaympäristö sekä alueen
saavutettavuus ja sijainti. Kantakaupungin tilastoalue oli yksi niistä harvoista, joiden
kohdalla

monissa

vastauksissa

keskityttiin

kuvailemaan

alueelle

tyypillistä

asukasrakennetta. Kantakaupungin kohdalla monissa vastauksissa nousi esiin alueen
melko iäkäs ikärakenne. Kantakaupungin alueella kerrottiin toisaalta asuvan myös paljon
opiskelijoita. Iäkästä ikärakennetta perusteltiin muun muassa sillä, että alueella on tapana
asua pitkään, mikäli sinne päätyy.
Kantakaupungin

tilastoalueen

identiteettiä

kuvailtiin

rakennetun

ympäristön ominaisuuksilla enemmän, kuin muita alueita. Alueelta löytyy muun muassa
pientaloasutusta, omakotitaloja, kerrostaloja, opiskelija-asuntoja, uusia taloja, vanhoja
taloja sekä arvokkaita ja kalliita taloja. Kantakaupungin alueelta löytyy myös teollisuutta
sekä runsaasti puistoja. Yksittäisistä rakennetun ympäristön kohteista korostuivat
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Aaltokeskus ja uusi kirjasto, Aulin kauppa, Aapelinkaupungin puutalot, Mallaskoski ja
vanha vesitorni, vanhan sairaalan alue, urheilupuisto sekä Puukapernaumin vanhat
rautatieläisten talot. Etenkin Aapelinkaupungin ja Puukapernaumin alueita kuvailtiin
”idyllisiksi” ja ”kylämäisiksi”. Monelle vastaajalle tärkeää oli oma koti ja sen piha
puutarhoineen.
Palvelut ja toimintaympäristö sekä alueen saavutettavuus ja sijainti
nivoutuvat Kantakaupungin osalta tiukasti yhteen. Alueen asukkaat kertoivat hyvien
palveluiden olevan erittäin lähellä ja hyvin saavutettavissa. Kantakaupungin asukkaat
kokivat

sijaintinsa

erittäin

keskeiseksi

ja

keskustaa

lähellä

olevaksi.

Ulkoilumahdollisuuksia etenkin Seinäjoen ja Pajuluoman varrella arvostettiin.
Muilta osin Kantakaupungin identiteetin kuvailu oli hyvin moninaista ja sen
luonteesta ei esimerkiksi ollut havaittavissa selkeää ja yhtenäistä linjaa. Kantakaupungin
tilastoalue yhdistää täten useita erilaisia asuinalueita. Yhdessä vastauksessa todettiinkin,
että keskustan alueella ”ei ole selkeää profiilia”, mikä sopii kuvaamaan hyvin koko
Kantakaupungin tilastoaluetta. Aluetta kuvailtiin erittäin rauhalliseksi ja hiljaiseksi,
toisaalta taas myös eloisaksi. Toiset ymmärsivät, että monen Kantakaupungin
asuinalueen luonteelle oli ominaista historiallisuus. Muutama Kantakaupungin asukas toi
vastauksessaan esille huomion alueen kehityksestä asukasrakenteen osalta. He olivat
havainneet, että lapsiperheet olivat jälleen alkaneet lisääntymään Kantakaupungin
alueella.

Kasperi
Kasperin tilastoalueelta kyseihin vastasi yhteensä 77 asukasta, joista 65 vastasi Seinäjoen
kaupungin kyselyyn ja 12 omaan kyselyyn. Kaikista vastaajista 57 oli naisia ja 20 miehiä.
Kasperin tilastoalueen vastaajat edustivat jokaista kyselyn ikäluokkaa alle 30-vuotiaista
yli 60-vuotiaisiin. Perhetyypikseen 47 vastaajaa ilmoitti lapsiperheen, 21 pariskunnan ja
9 ilmoitti asuvansa yksin.
Kasperin tilastoalueen identiteetin kuvailu keskittyi viiteen, osittain
päällekkäin menevään teemaan, jotka olivat yhteisöllisyys, rakennettu ympäristö,
palvelut ja toimintaympäristö, luonnonympäristö sekä alueen luonne ja arvot. Kasperin
tilastoalueella mielenkiintoista on sen maine, joka määrittää sen asukkaidenkin
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keskuudessa alueen luonnetta. Kasperi ymmärretään huonomaineisena alueena ja se
osoittautui sen identiteetin yhdeksi olennaisimmaksi piirteeksi. Vaikka asukkaat
käsittivätkin alueen huonomaineisena, koettiin sen luonne ja ilmapiiri myös
lämminhenkisenä, rauhallisena, turvallisena ja viihtyisänä.
Rakennetun ympäristön osalta Kasperin tilastoalueelta ei ollut juurikaan
huomioita sen asuntokannan rakenteesta, vaan vastaukset keskittyivät pitkälti yksittäisiin
rakennuksiin, jotka koettiin alueen identiteetin kannalta olennaisiksi. Eniten mainintoja
oli Toimintojentalosta ja sen ympäristöstä, josta mainittiin muun muassa Kasperin ostari,
suihkulähde sekä palvelutalon aukio. Ainoissa asutukseen viittaavissa maininnoissa
Kasperissa kerrottiin olevan kerrostaloja, joihin myös sen huono maine liitetään. Alueella
koettu yhteisöllisyys liitettiin edellä mainittuun Toimintojentaloon. Alueella asuvat
kokivat

Toimintojentalon

lisäävän

ja

parantavan

alueen

asukkaiden

välistä

yhteisöllisyyttä järjestämällä esimerkiksi erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Talo toimii
myös muun muassa yleisenä kokoontumispaikkana, kahvilana, kirpputorina ja
kokoustilana.
Palvelut ja toimintaympäristö yhdistyy Kasperin tapauksessa sekä
rakennettuun ympäristöön että luonnonympäristöön. Teeman osalta vastauksissa
korostuivat hyvät palvelut sekä ulkoilumahdollisuudet. Asukkaiden mielestä Kasperista
löytyivät kaikki tarvittavat palvelut läheltä kaupoista kouluihin, päiväkoteihin ja
leikkipuistoihin. Ulkoilumahdollisuudet sen sijaan liitettiin läheiseen Hallilanvuoreen
metsineen ja kallioineen, joka monen vastaajan mielestä oli Kasperin identiteetin tärkein
tekijä.

Östermyra
Östermyran tilastoalueelta vastaajia kyselyihin oli yhteensä 121, joista Seinäjoen
kaupungin kyselyyn vastasi 89 ja omaan kyselyyn 32. Kaikista vastaajista yhteensä 81 oli
naisia ja 49 miehiä. Jokainen kyselyn ikäluokka alle 30-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin oli
edustettuna Östermyran tilastoalueelta. Nuorimmat vastaajat olivat 16-vuotiaita ja
vanhimmat yli 70-vuotiaita. Perhetyypikseen 78 vastaajaa ilmoitti lapsiperheen, 28
pariskunnan ja 15 ilmoitti asuvansa yksin.
Östermyran tilastoalueen identiteettikuvauksissa korostui viisi teemaa,
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jotka olivat alueen asukkaat, rakennettu ympäristö, palvelut ja toimintaympäristö,
luonnonympäristö sekä alueen luonne ja arvot. Asukkaiden osalta alueelle tyypillistä oli
lapsiperheiden suuri määrä. Lapsiperheiden lisäksi alueella kerrottiin asuvan myös paljon
nuoria pariskuntia sekä iäkkäitä ihmisiä. Ikä- ja asukasrakenteeltaan Östermyra on siis
vastausten perusteella melko monipuolinen.
Rakennettu ympäristö nousi esiin monessa vastauksessa erittäin tärkeänä
alueen identiteetin ominaisuutena. Yksittäiset kohteet määrittivät myös Östermyran
alueella alueen identiteettiä sen asukkaiden mielestä. Mainittuja kohteita olivat
Törnävänsaaren puistoalue, Törnävän kartano ja ruukkialue, Törnävän kirkko, kirkkotie,
Pappila, Törnävän sairaalan alue, Sorsanpesä sekä alueen koulut ja päiväkodit. Kohteita
kuvailtiin muun muassa ihaniksi, vanhoiksi, luonnonkauniiksi, kauniiksi, miellyttäviksi,
historiallisiksi, menneiden aikojen tunnelmaa luoviksi ja maisema-arvoiltaan tärkeiksi.
Asuinrakennuskannan

osalta

useammassa

vastauksessa

tuotiin

esille

alueen

omakotitalovaltaisuus.
Palveluiden ja toimintaympäristön osalta Östermyran asukkaat nostivat
esille alueen hyvät ulkoilumahdollisuudet, joita oli sekä luonnonympäristössä että
rakennetussa ympäristössä. Monen mielestä alueelle tyypillistä oli palveluiden läheisyys.
Alueen sisällä vaikutti kuitenkin olevan hajontaa tämän mielipiteen osalta, sillä toiset
olivat sitä mieltä, että alueelta puuttuivat olennaiset palvelut. Myös julkisen liikenteen
puuttumisen koettiin leimaavan Östermyran aluetta. Luonnonympäristön osalta alueen
identiteettipiirteitä olivat asukkaiden mielestä alueen monet metsät, Seinäjoki ja jokivarsi
sekä Kyrkösjärvi ympäristöineen. Luonnonläheisyys oli monelle alueen asukkaalle yksi
alueen tärkeimmistä ominaisuuksista.
Alueen luonnetta ja ilmapiiriä kuvailtiin vastauksissa erittäin paljon.
Aluetta kuvailtiin etenkin rauhalliseksi ja turvalliseksi. Muita mainittuja ominaisuuksia
olivat muun muassa lapsiystävällisyys, lämminhenkisyys, kotoisuus, viihtyisyys,
keskiluokkaisuus ja tavallisuus. Alueen kuvailtiin olevan ”sekoitus maaseutua ja
kaupunkia”. Östermyran alueella näkyy sekä uusi että vanha, nykypäivä ja historia,
”jotka lomittuvat luonnollisesti ja elävät sopusoinnussa”. Toisille alueen rauhallisuus ei
näkynyt ainoastaan positiivisena asiana, vaan aluetta kuvailtiin myös ”hiljaiseksi,
hajuttomaksi ja mauttomaksi”.
Joissakin vastauksissa nostettiin alueen hyvä sijainti suhteessa keskustaan,

87

”vähän kauempana keskustasta, mutta lähellä keskustaa”. Alueelta koettiin myös olevan
helppo liikkua moneen eri paikkaan. Östermyran alue on suurten muutosten alla, sillä alue
kehittyy, kasvaa ja laajenee vauhdilla, mikä on leimallista ainakin Östermyran
tilastoalueen joillekin asuinalueille.

Keskiseinäjoki
Keskiseinäjoen tilastoalueelta molempiin kyselyihin vastaajia oli yhteensä vain 3, joista
2 vastasi Seinäjoen kaupungin kyselyyn ja 1 omaan kyselyyn. Vastaajista 2 oli naisia ja
1 mies. Vastaajat edustavat ikäluokkia alle 30 vuotta ja 40-49 vuotta. Perhetyypikseen 2
vastaajaa ilmoitti lapsiperheen, 1 pariskunnan.
Keskiseinäjoen tilastoalueen osalta ei voida suppean aineiston vuoksi
sanoa, mitkä identiteettiä kuvailevat teemat vastauksista varsinaisesti korostuvat.
Vastauksista nousi esiin mainintoja rakennetusta ympäristöstä, luonnonympäristöstä ja
alueen luonteesta ja arvoista. Rakennetun ympäristön osalta alueen identiteetille tärkeänä
ominaisuutena pidettiin kylän koulun puistomaista ympäristöä. Maisemallisesti
Keskiseinäjokea kuvailtiin hyvin maalaiseksi peltoineen ja eläimineen. Alueen
identiteetin yksi ominaispiirteistä on yhden vastaajan mukaan luonnon läsnäolo. Hyvin
luonnonläheistä ja maaseutumaista Keskiseinäjokea kuvailtiin kuitenkin luonteeltaan
melko tylsäksi.

Peräseinäjoki
Peräseinäjoen tilastoalueelta vastaajia kyselyihin oli yhteensä 9, joista 7 vastasi Seinäjoen
kaupungin kyselyyn ja 2 omaan kyselyyn. Vastaajista 6 oli naisia, 1 mies ja 1 vastaaja ei
ilmoittanut sukupuoltaan. Vastaajat edustivat ikäluokkia alle 30 vuotta, 50-59 vuotta ja
yli 60 vuotta. 5 vastaajaa ilmoitti perhetyypikseen lapsiperheen, 3 pariskunnan ja 1
ilmoitti asuvansa yksin.
Peräseinäjoen tilastoalueen identiteetin kuvailut keskittyivät neljän teeman
ympärille, joita olivat yhteisöllisyys, rakennettu ympäristö, palvelut ja toimintaympäristö
sekä luonnonympäristö. Peräseinäjoen tilastoalueen yhteisöllinen luonne nousi esiin
useammassa vastauksessa. Ihmisten kerrottiin toimivan yhdessä alueensa hyväksi ja
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heidän välillään kerrottiin vallitsevan hyvä henki. Yhteisöllisyyttä kerrottiin edistettävän
muun muassa järjestämällä asukkaille erilaisia toimintoja vanhalla kyläkoululla.
Rakennetun ympäristön osalta vastauksissa nousivat esille sellaiset
yksittäiset rakennukset tai maisemakokonaisuudet, joista Peräseinäjoen tilastoalue
tunnetaan. Yksittäisistä rakennuksista mainittiin Peräseinäjoen kirkko, Ritolahalli sekä
Ville Ritolan patsas. Tyypillisiä rakennetun ympäristön maisemia Peräseinäjoella
vastausten perusteella ovat peräseinäjokiset pohjalaistalot sekä kylänraittimaisema.
Peräseinäjoen palvelut ja toimintaympäristö jakoivat vastaajien mielipiteitä.
Toisaalta alueen palvelut koettiin hyviksi ja niiden koettiin sijaitsevan mukavan lähellä.
Erilaisia liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia kiiteltiin ja niiden kerrottiin olevan alueelle
ominaisia. Toisaalta pari vastaajaa oli sitä mieltä, että nykyään Peräseinäjoelle on
tyypillistä palveluiden katoaminen alueelta. Vastaajien mielestä alue on unohdettu ja sitä
ei kehitetä enää kaupungin toimesta, vaan kehitys on riippuvaista alueen asukkaiden
yhdessä toimimisesta. Luonnonympäristön osalta ylivoimaisesti eniten mainittu
identiteettipiirre alueella oli Kalajärvi ympäristöineen.

Kihniä
Kihniän tilastoalueelta kyselyihin vastasi yhteensä vain 3 vastaajaa, joista 2 vastasi
Seinäjoen kaupungin kyselyyn ja 1 vastasi omaan kyselyyn. Kaikki vastaajat olivat naisia
ja he edustivat ikäluokkia alle 30 vuotta ja yli 60 vuotta. Kaikkien vastaajien perhetyyppi
oli pariskunta.
Kihniän tilastoalueen identiteetin kuvailu oli melko suppeaa todella pienen
aineiston vuoksi. Mikään yksittäinen teema ei täten nouse esiin. Alueella tärkeäksi
koettiin etenkin oma koti ja sen ympäristö. Vastausten perusteella Kihniän tilastoalueella
asukkaat asuvat pitkään, joten asukkaiden vaihtuvuus on melko vähäistä. Alkuperäisten
asukkaiden kesken vallitsee melko hyvä yhteisöllisyys, mutta muualta tulleet kokivat, että
heidän oli vaikeaa päästä mukaan alueen kyläyhdistysten toimintaan. Alueen identiteetille
olennaista vastausten perusteella ovat luonnonympäristön elementeistä muun muassa joki
sekä Hiiroonkallio. Maisemallisesti Kihniän tilastoalue on hyvin luonnonläheistä ja
maaseutumaista. Rakennetusta ympäristöstä Kihniänkylän vanha nuorisoseurantalo
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jokirannassa on alueen identiteetille tärkeä kohde. Historia on vahvasti läsnä ja tärkeä osa
Kihniän tilastoalueen identiteettiä.

Nurmo
Nurmon tilastoalueelta vastaajia kyselyihin oli yhteensä 19, joista Seinäjoen kaupungin
kyselyyn vastasi 14 ja omaan kyselyyn 5. Vastaajista 15 oli naisia ja 9 miehiä. Vastaajat
edustivat

kyselyn

kaikkia

ikäluokkia

alle

30-vuotiaista

yli

60-vuotiaisiin.

Perhetyypikseen 14 vastaajaa ilmoitti lapsiperheen, 8 pariskunnan ja 2 vastaajaa ilmoitti
asuvansa yksin.
Nurmon tilastoalueen identiteettikuvailut keskittyvät viiteen teemaan:
yhteisöllisyyteen, rakennettuun ympäristöön, palveluihin ja toimintaympäristöön,
luonnonympäristöön sekä alueen luonteeseen ja arvoihin. Alueen yhteisöllisyys tulee
esiin aktiivisesta yhdistystoiminnasta sekä hyvistä naapurisuhteista. Apua tarvitsevia
autetaan. Alueen asukkaiden kesken myös mielenkiinnon kohteet ovat hyvin
samankaltaiset. Urheilu koetaan tärkeäksi nurmolaisten keskuudessa ja se yhdistää
asukkaita ja on tärkeä alueen identiteetin piirre.
Rakennetusta ympäristöstä vastaajat nostivat esille erilaisia yksittäisiä
kohteita sekä Nurmolle tyypillisiä maisemia. Yksittäisistä kohteista mainittiin muun
muassa Nurmon kirkko, Paukanevan lintutorni, Nurmon museo, painijapatsas,
Koliinitalo, Seurakuntakoti ja Nurmon kirjasto. Yleisinä maisemallisina piirteinä Nurmon
identiteettiin koettiin kuuluvaksi avara peltomaisema. Eräs vastaaja kuitenkin kertoi, että
Nurmon maalaismaisuus on vähentänyt runsaan rakentamisen myötä, mutta että eivät he
silti ole vielä kaupunkilaisia. Niinpä erään vastaajan lausahdus ”taivas on korkea eikä
silimä pökkää” pätee siis vielä Nurmon kohdalla.
Palveluiden ja toimintaympäristön osalta nurmolaisten mielestä alueen
identiteettiin kuuluvat hyvät ulkoilu- ja urheilumahdollisuudet. Tarvittavien palveluiden
koettiin löytyvän läheltä. Myös luonnonympäristö on tärkeä osa Nurmon identiteettiä.
Yleisesti luonnonläheisyyden lisäksi useista vastauksista esille nostettiin Nurmojoki.
”Siitä sanotaan, että se on Nurmon äiti”, eräs vastaaja kuvaili Nurmojokea ja sen
merkitystä alueelle.
Luonteeltaan, ilmapiiriltään ja arvoiltaan Nurmoa kuvailtiin rauhalliseksi,
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maaseutumaiseksi, väljäksi, avaraksi ja tilavaksi. Nurmon alueella asutaan vastausten
perusteella pitkään. Nurmon identiteetissä näkyvät alueelle tyypilliset perinteiset ja
hengelliset arvot, kuten työn kautta itsensä määritteleminen ja körttiläisyys sekä
luterilaisuus. Alueen historia koetaan tärkeäksi etenkin kanta-nurmolaisten osalta.

Ruuhikoski
Ruuhikosken tilastoalueelta vain 2 vastaajaa vastasi kyselyihin. Molemmat vastaajat
vastasivat Seinäjoen kaupungin kyselyyn. Vastaajat olivat molemmat lapsiperheellisiä
naisia, jotka kuuluivat ikäluokkaan 40-49 vuotta.
Näin suppean aineiston puitteissa on mahdotonta määritellä alueen
identiteettiä ja keskeisiä teemoja, jotka sitä määrittävät. Kyselyyn vastanneiden osalta
alueella arvostetaan liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia sekä yhteisöllisyyttä, joka
toteutuu muun muassa kylätalolla kokoontumisina.

Hyllykallio
Hyllykallion tilastoalueelta kyselyihin vastasi yhteensä 49 henkilöä. 38 vastasi Seinäjoen
kaupungin kyselyyn ja 11 omaan kyselyyn. Vastaajista 36 oli naisia ja 13 miehiä.
Vastaajat edustivat kaikkia kyselyn ikäluokkia alle 30-vuotiaista yli 60-vuotiaisiin.
Perhetyypikseen 27 vastaajaa ilmoitti lapsiperheen, 14 pariskunnan, 7 ilmoitti asuvansa
yksin ja 1 vastaaja ei ilmoittanut perhetyyppiään.
Hyllykallion tilastoalueen identiteetin kuvaileminen keskittyi viiden
teeman

ympärille. Näitä olivat

yhteisöllisyys, alueen asukkaat,

palvelut

ja

toimintaympäristö, luonnonympäristö sekä alueen luonne ja arvot. Yhteisöllisyyden
osalta vastaajat kokivat tärkeäksi etenkin naapurien välisen tai kotikadun yhteisöllisyyden
ja hyvät välit. Useampi vastaaja kuvaili oman kotikatunsa ja lähinaapureiden välistä
suhdetta ”ihanaksi yhteisöksi”. Seurakuntakodin toiminnan koettiin myös lisäävän
yhteisöllisyyttä asukkaiden välillä.
Asukasrakenteeltaan Hyllykalliota kuvailtiin hyvin lapsiperhevaltaiseksi ja
ikärakenneteen sanottiin olevan nuorehko. Lapsiperheiden suuri määrä alueella korostui
myös muihin teemoihin liittyvissä vastauksissa. Molempien kyselyiden vastauksissa
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alueen palvelut ja toimintaympäristöt korostuivat eniten. Hyllykallion tilastoalueella on
vastausten perusteella erittäin hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet sekä palvelut
helposti saatavilla. Etenkin lapsiperheille tärkeät ”palvelut”, kuten koulut, päiväkodit,
neuvolat ja leikkipuistot nousivat vastauksissa esille.
Luonnonympäristön

osalta

Hyllykallion

tilastoalue

on

hyvin

luonnonläheinen ja metsät ovat helposti saavutettavissa. Tanelinlampi uimarantoineen
nousi vastauksista esille tärkeänä identiteetin osatekijänä. Luonteeltaan ja ilmapiiriltään
aluetta kuvailtiin hyvin lämminhenkiseksi ja lapsiystävälliseksi. Alue koettiin erittäin
rauhallisena ja turvallisena.

Kuoras
Kuoraan tilastoalueelta kyselyihin vastasi vain 2 henkilöä, joista molemmat vastasivat
Seinäjoen kaupungin kyselyyn. Toinen vastaajista oli nainen ja toinen mies. He edustivat
ikäluokkia 30-39 vuotta ja yli 60 vuotta. Molemmat ilmoittivat perhetyypikseen
lapsiperheen. Kumpikaan vastaaja ei jättänyt kirjallisia vastauksia niiden kysymysten
yhteyteen, joita tässä tapauksessa tarkasteltiin. Tästä syystä Kuoraan tilastoalueen osalta
ei saada muodostettua minkäänlaista käsitystä alueen identiteetistä.

Aluerakenteellisten muutosten vaikutus identiteetteihin
Seinäjoella tapahtuneet kuntaliitokset ovat aiheuttaneet kiivastakin keskustelua
kaupunkilaisten keskuudessa ennen ja jälkeen liitosten. Edelleen noin kymmenen vuotta
viimeisen liitoksen jälkeen siitä ja sen vaikutuksista puhutaan. Oman kyselyni avulla
halusin selvittää, ovatko kuntaliitokset sekä muut mahdolliset aluerakenteen muutokset
vaikuttaneet asuinalueiden tasolla niiden identiteetteihin.
Kanta-Seinäjoen alueella juuri kukaan ei ollut havainnut muutoksia oman
alueensa identiteetissä. Ainoat huomiot olivat Kasperin ja Östermyran tilastoalueilta.
Kasperin tilastoalueella koettiin, että Hallilanvuoren uusi asuinalue on nostanut myös
Kasperin asemaa lapsiperheiden asuinalueena. Östermyran alueella taas näkemykset
liittyivät Itäisen ohitustien valmistumiseen ja Kärjen asuinalueen laajenemiseen.
Ohitustiellä

koettiin

olleen

positiivinen

vaikutus.

Sen

koettiin

parantaneen
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kulkuyhteyksiä ja rauhoittaneen alueita huomattavasti. Kärjen asuinalueen laajeneminen
nähtiin identiteetin kannalta sekä positiivisessa että negatiivisessa valossa. Toisaalta sen
koettiin virkistävän ja nuorentavan Kärjen identiteettiä ja toisaalta taas sen koettiin
pilaavan Kärjen tunnelman. Uusi alue nähtiin rumana ja sieluttomana. Asuinalueen
kasvamisen myötä alueelle tyypillisiä metsiä on raivattu paljon, minkä koettiin
vaikuttaneen alueen identiteettiin. Yksi vastaaja totesi, että kuntaliitosten myötä alue ei
ole enää kaukana keskustasta, vaan nykyään kaukana ovat Peräseinäjoki ja Ylistaro.
Kuntaliitoskuntiin kuuluvilta tilastoalueilta oli huomattavasti KantaSeinäjoen tilastoalueisiin verrattuna enemmän huomioita aluerakenteellisten muutosten
vaikutuksista alueiden identiteetteihin. Lähes jokaisella näistä tilastoalueista, Ylistarossa,
Peräseinäjoella, Kihniällä, Nurmossa ja Hyllykalliolla oltiin sitä mieltä, että
kuntaliitoksen myötä palvelut alueella ovat heikentyneet ja niitä on viety kauemmas.
Palveluiden väheneminen on herättänyt muun muassa tuntemuksia toisen luokan
kansalaisina olosta. Ylistarossa VR:n päätös lakkauttaa junaliikenteen pysähtyminen
Ylistaron asemalla aiheutti vastaajan mukaan ison kolauksen Ylistaron Asemanseudun
identiteetille. Kaikilta osin kuntaliitosta ja sen vaikutuksia ei kuitenkaan nähty vain
negatiivisessa valossa. Nurmossa kuntaliitoksen koettiin esimerkiksi korostaneen alueen
identiteettiä ja aikaa ennen kuntaliitosta nostalgisoidaan. Hyllykalliolla taas liitoksen
koettiin lähentäneen nurmolaisten ja seinäjokisten välisiä suhteita.
Vastausten perusteella asuinaluetasolla tapahtuneita identiteettimuutoksia
oli tapahtunut kuitenkin melko vähän. Esimerkiksi palveluiden väheneminen liitettiin
koko entistä itsenäistä kuntaa koettelevaksi ongelmaksi eikä niinkään vain yhden
asuinalueen epäonniseksi tilanteeksi.

Mielikuvat asuinalueista
Omassa

kyselyssäni

vastaajilta

kysyttiin

näkemyksiä

asuinalueisiin

liittyvistä

mielikuvista. Kysymysten avulla haluttiin selvittää, vastaavatko asukkaiden mielikuvat
omasta asuinalueestaan alueen ulkopuolisten mielikuvia kyseisestä alueesta. Aihetta
lähestyttiin kahden kysymyksen avulla:
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-

Uskotko muiden näkevän asuinalueesi samanlaisena, kuin sinä sen näet ja koet,
vai elääkö asuinalueestasi erilaisia mielikuvia ja käsityksiä ulkopuolisten
silmissä?

-

Onko sinulla jonkinlaisia käsityksiä ja mielikuvia muiden asuinalueiden
identiteeteistä, vaikka et olisi asunut itse kyseisillä asuinalueilla? Jos on, niin
millaisia ja mistä alueista?

Vastauksista havaittu yleinen trendi oli, että suurin osa uskoi ulkopuolisten näkevän
asuinalueen identiteetin samanlaisena, kuin siellä asuvat sen kokevat ja näkevät.
Kuitenkin lähestulkoon jokaisella vastaajalla alueesta riippumatta oli vähintään yhden
toisen alueen identiteetistä jonkinlainen mielikuva ja käsitys.
Käsitys siitä, miten ulkopuoliset näkevät oman alueen identiteetin, mukaili
hyvin paljon vastaajien omaa mielikuvaa omasta asuinalueestaan. Mikäli vastaaja oli sitä
mieltä, että alue nähdään jotenkin erilaisena kuin se oikeasti on, oli linja lähinnä
positiivinen. Monen alueen kohdalla mainittiin, että alueen ulkopuoliset näkevät alueen
varmasti ”paremman väen alueena” tai että ulkopuoliset eivät ehkä tiedosta alueen
kaikkien hyvien ominaisuuksien, kuten järven, luonnon ja ulkoilumahdollisuuksien
olemassaoloa ja saavutettavuutta. Nämä huomiot koskevat muun muassa Läntisen
Seinäjoen ja Östermyran tilastoalueita.
Yksi Östermyran alueella asuva vastasi, että alueen nimenä Törnävä tuo
monille mieleen sen vanhan piirimielisairaalan, jolloin koko Törnävää pidetään
hullujenhuoneena. Tämä mielleyhtymä tulee esiin melko usein keskusteluissa sekä
paikkakuntalaisten että täysin muualta kotoisin olevien kesken. Nurmon kohdalla taas
alueella asuvat olivat sitä mieltä, että Nurmon nähdään sijaitsevan paljon kauempana
Seinäjoesta mitä se oikeasti on. Nurmo ei myöskään ole niin ”juntti” kuin ulkopuoliset
siitä helposti kuvittelevat. Kasperin tilastoalueella asuvat kertoivat kyllä tunnistavansa
ulkopuolisten silmissä esiintyvän alueen huonon maineen, mutta eivät itse pidä aluettaan
maineensa veroisena. Moni toteaakin, että mielikuva alueesta perustuu kuulopuheisiin,
vaikka todellisuus on nykyään jotain ihan muuta. Kantakaupungissa asuvien mielipiteet
taas olivat hyvin vaihtelevia. Toiset olivat sitä mieltä, että alue nähdään hyvin hiljaisena
ja värittömänä, kun taas toisten mielestä aluetta luullaan tavallisesti hyvin rauhattomaksi
ja liian kaupunkimaiseksi.
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Mielikuvat muista asuinalueista olivat huomattavasti värikkäämpiä kuin
käsitys oman alueen identiteetistä ulkopuolisten silmissä. Jokaisen tilastoalueen kohdalla
vastauksista nousi esille kaksi asuinaluetta, joihin vastaajilla liittyi eniten erilaisia
mielikuvia. Nämä olivat Kultavuori Läntisen Seinäjoen tilastoalueella sekä Kasperi
samannimisellä tilastoalueella. Kasperia kuvailtiin muun muassa seuraavin ilmaisuin:

”Kasperi on slummi.”
”Kasperi on legenda.”
”Kasperi on ränsyinen ja siellä asuu työttömiä, alkoholisteja ja
mielenterveysongelmallisia.”
”Kasperissa on köyhää, rikollisuutta ja ilkivaltaa.”
”Kasperissa on paljon kerrostaloja ja se on Seinäjoen huonointa aluetta.”

Monet vastaajat kuitenkin ilmaisivat tiedostavansa sen, että Kasperi ei mahdollisesti ole
enää maineensa veroinen. Moni tunnisti sen, että Kasperin huono maine juontaa juurensa
lähinnä

vuosikymmeniä

sitten

muutaman

kerrostalon

alueella

tapahtuneista

levottomuuksista, jotka loivat leiman koko alueelle. Yksi vastaaja totesikin, että ”Kasperi
oli ennen Suomen Chicago, mutta nykyään se on rauhan tyyssija”.
Kultavuoren osalta vastaajilla taas oli hyvinkin Kasperista poikkeava
käsitys. Aluetta kuvailtiin muun muassa seuraavilla tavoilla:

”Kultavuori aka velkavuori on leimallisesti varakkaamman väen aluetta.”
”Kultavuoressa pikkuporvarit elää velaksi.”
”Kultavuoressa on rikkaiden ökytaloja.”
”Kultavuori on parempiosaisten alue.”
”Kultavuoressa asuvat mukarikkaat.”
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”Kultavuori on hyvin toimeentulevien alue ja siellä asuu aktiivisia perheitä.”

Muiden alueiden osalta maininnat ja mielikuvat olivat yksittäisiä. Kyrkösjärven rannalle
nousseen asuntomessualueen, Pruukinrannan, koettiin jo vieneen osittain Kultavuoren
tittelin ökyalueena. Kantakaupungin joitakin alueita pidetään samaan aikaan iäkkäiden
sekä nuorten ihmisten asuinalueina sekä kalliina ja palveluiden lähellä sijaitsevina.
Hyllykallion ja Östermyran alueet taas nähdään lapsiperheiden ”keitaina” ja ”perus
kivoina”. Östermyran alueelta Törnävän aluetta pidetään historiansa ja miljöönsä
puolesta tärkeänä ja kauniina, mutta toisten mielestä alue on jäänyt unholaan. Kärki taas
on saanut lievän negatiivisen leiman nuorten kokoontumispaikkana, minkä vuoksi osa
vastaajista koki Kärjen hieman levottomana alueena. Läntiseen Seinäjokeen taas
yhdistettiin hyvät ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet sekä sauvakävelijät.
Mielikuvat liitettiin pääasiassa Kanta-Seinäjoen asuinalueisiin eikä
kuntaliitosten myötä osaksi Seinäjokea tulleita alueista mainittu vastauksissa kuin pari
kertaa. Yksi vastaaja kirjoitti Nurmon puolella olevan maalaista. Toinen taas oli sitä
mieltä, että ”Ylistaro on samanlainen kohtalontoveri Peräseinäjoelle”, mutta vastaaja
piti kuitenkin Peräseinäjokea vielä elinvoimaisena, jollaisena ei enää Ylistaroa näe.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämä pro gradu -tutkielma antaa hyvän yleiskuvan Seinäjoen eri asuinalueiden
identiteeteistä ja aluesamaistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Tulosten perusteella eniten
asuinalueen identiteetin tunnistamiseen ja aluesamaistumiseen näyttäisi vaikuttavan
asuinalueella asuttu aika, kyselyyn vastanneen ikä sekä kokemus yhteisöllisyydestä ja
osallistuminen alueella tapahtuvaan seura- ja yhdistystoimintaan. Tämän lisäksi
tilastollisesti merkitsevä riippuvuus selittävien muuttujien osalta havaittiin perhetyypin ja
asumismuodon osalta. Havainnot tukevat aiemmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia (esim.
Paasi 1984; Zimmerbauer & Suutari 2007, Lewicka 2008, Bühlmann 2012, Anton &
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Lawrence 2014, Terlouw 2018). Vaikka asuinalueen identiteettiä ja aluesamaistumista
tarkasteltiin monen eri kysymyksen kautta, olivat riippuvat taustamuuttujat lähes samoja.
Tämä merkitsee mielestäni sitä, että niillä on vahva yhteys aluesamaistumisen
kokemiseen ja alueen identiteetin tunnistamiseen.
Alueella pidempään asuneet kokivat vastausten perusteella useammin
samaistuvansa asuinalueeseensa kuin alueella vähemmän aikaa asuneet. Tämä kertoo
hyvin siitä, miten käsitys omasta alueesta muotoutuu ajan mittaan ja samaistuminen
alueeseen syvenee, mitä enemmän sidoksia alueeseen syntyy. Tulos on linjassa
esimerkiksi Mark Bühlmannin (2012) sekä Teija Ojankosken (1998) saamien tulosten
kanssa

asumisajan

vaikutuksesta

aluesamaistumiseen

ja

alueen

identiteetin

omaksumiseen. Vastaajan ikä kulkee osittain rinnakkain alueella asutun ajan kanssa.
Tutkimukseni osoitti, että vanhemmat ihmiset kokevat samaistumista asuinalueeseensa
useammin kuin nuoremmat, tässä tapauksessa alle 30-vuotiaat vastaajat. Vastaavia
tuloksia iän merkityksestä aluesamaistumiseen ovat saaneet muun muassa Kaj
Zimmerbauer ja Timo Suutari (2007: 353) omassa tutkimuksessaan. Myös heidän
tutkimustuloksensa tukivat oletusta, että vanhemmat ihmiset kokevat voimakkaammin ja
useammin aluesamaistumista kuin nuoremmat. Tässä taustalla vaikuttaa varmasti
vanhempien ihmisten elämänkokemus sekä nuorten elämäntilanne, joka usein vaatii
muuttamaan melko usein esimerkiksi opiskelujen ja työn perässä, jolloin alueella
ehditään asumaan niin vähän aikaa, että aluesamaistumista ei ehdi kehittymään ja
alueellisen identiteetin tunnistaminen on heikkoa. Tästä kertoo esimerkiksi se, että
nuorten kohdalla muuttohalukkuus oli suurta, mikä merkitsee halua aloittaa itsenäinen
elämä jossain muualla kuin vanhempien helmoissa. Aikuisella ja nuorella voi myös olla
hyvin erilainen tapa katsoa ympäristöään ja määritellä se, mikä tekee alueesta itselle
tärkeän tai miksi alue ei ole esimerkiksi samaistuttava.
Iän ja alueella asutun ajan lisäksi vastausten perusteella identiteettiä näytti
määrittävän vahvasti myös se, millainen perhetyyppi vastaajilla oli. Elämä omalla
alueella rakentuu aina oman elämäntilanteen kannalta olennaisten toimintojen ympärille.
Näiden omassa elämässä tärkeässä roolissa olevien toimintojen ja ominaisuuksien
nähdään sitten kuvastavan koko alueen identiteettiä. Ihmiset tuntuvat myös hakeutuvan
sellaisille alueille, jotka vastaavat heidän sen hetkisen elämäntilanteensa tarpeita. Tällöin
samalla alueelle hakeutuu usein paljon samanlaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä,
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jolloin syntyy helposti yhteinen jaettu kokemus ja näkemys alueen identiteetistä. Tämä
toki vaatii sitä, että ihmisillä on jonkinlainen mielikuva alueesta tai mahdollisuus löytää
tietoa siitä, mikä osoittaa esimerkiksi tässä pro gradu -tutkielmassa tehdyn tutkimuksen
arvon. Saman elämäntilanteen omaavat ihmiset jakavat usein esimerkiksi hyvin
samankaltaiset arvot ja toiveet aluettaan kohtaan, mikä helposti edistää yhteisöllisyyden
kehittymistä alueella. Hyvien sosiaalisten suhteiden taas todettiin jo aiemmissakin
tutkimuksissa (esim. Manzo & Perkins 2006, Robertson 2008, Anton & Lawrence 2014)
edistävän yhteisöllisyyttä, mikä taas saa ihmiset kiinnittymään tiukemmin alueeseensa,
tuntemaan yhä enemmän yhteenkuuluvuutta ja sitä myötä toimimaan esimerkiksi
aktiivisesti alueen hyväksi. Anton ja Lawrence (2014) olivat saaneet omassa
tutkimuksessaan tulokseksi, että alueen hyväksi toiminen yleensä käynnistää positiivisen
kierteen, joka saa aikaan entistä tiukempaa alueeseen kiinnittymistä ja yhteisöllisyyden
tuntua. Tässä pro gradussa seuratoimintaan osallistumisen suhteen saadut tulokset tukivat
heidän tulostaan, sillä seura- ja yhdistystoimintaan osallistuneista huomattavasti
suurempi prosentuaalinen osuus koki aluesamaistumista ja identiteetin omaksumista
niihin verrattuna, jotka eivät olleet koskaan osallistuneet alueellaan järjestettävään
seuratoimintaan.
Tulokset vastasivat hyvin pitkälle ennakko-odotuksia ja teoriassa
esitellyissä tutkimuksissa saatuja tuloksia. Etenkin aluesamaistumisen ja identiteetin
tunnistamisen sekä alueella asutun ajan välinen riippuvuus oli sellainen tulos, jonka
odotin saavani. Huomasin kuitenkin, että vaikka prosentuaalisesti isompi osuus alueella
pidempään asuneista koki aluesamaistumista verrattuna alueella vähemmän aikaa
asuneisiin, mahtui joukkoon poikkeuksia. Toiset olivat asuneet alueellaan kymmeniä
vuosia, mutta eivät kokeneet aluesamaistumista eikä heidän mielestään alueella ollut
tunnistettavaa identiteettiä. Alueella asuttu aika ei siis oli yksin riittävä selittävä tekijä
alueellisen identiteetin tunnistamisen ja aluesamaistumisen kannalta. Ikä vaikutti myös
luonnollisesti samalla tavalla kuin alueella asuttu aika, mutta ikäkään ei kaikissa
tapauksissa ollut selkeä selittävä tekijä. Yksi yllättävimmistä tuloksista mielestäni oli se,
että oman tutkimusaineistoni perusteella sukupuolella ei näyttänyt olevan minkäänlaista
vaikutusta aluesamaistumisen kokemiseen tai identiteetin tunnistamiseen, toisin kuin
esimerkiksi Zimmerbauer ja Suutari (2007) sekä Bühlmann (2012) olivat sen omissa
tutkimuksissaan havainneet olevan yksi selittävä muuttuja. Aluesamaistumisen tai
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alueellisen identiteetin tunnistamisen taustalla ei siis selkeästi vaikuta mikään yksittäinen
tekijä, vaan se on monen muuttujan summa. Elämäntilanne on selkeästi se, mikä vaikuttaa
esimerkiksi halukkuuteen pysyä alueella.
Asuinalueiden identiteettikuvaukset olivat tilastoalueiden sisäisesti hyvin
samankaltaisia, joten tilastoalueiden käyttö tarkasteluyksikkönä tässä pro gradu tutkielmassa osoittautui hyväksi valinnaksi. Tilastoalueiden kesken muutama identiteettiä
kuvaava teema toistui lähes jokaisen alueen kuvauksissa. Nämä olivat rakennettu
ympäristö, palvelut ja toimintaympäristö, luonnonympäristö sekä alueen luonne ja arvot.
Sen sijaan esimerkiksi teemat yhteisöllisyys, alueen asukkaat sekä alueen saavutettavuus
ja sijainti jakautuivat eri alueiden kesken. Kanta-Seinäjoen tilastoalueista ainoastaan
Kasperin kohdalla yhteisöllisyys nousi yhtenä alueen identiteetin osatekijänä esille.
Kanta-Seinäjoen ulkopuolisilla tilastoalueilla taas lähes kaikilla alueilla yhteisöllisyys
koettiin yhdeksi merkittävimmäksi alueen identiteetin piirteeksi. Yhteisöllisyyden
kokeminen osaksi alueen identiteettiä kulki vastausten perusteella lähes käsi kädessä
alueen maalaismaisuuden kanssa. Seinäjoki jakautui vastausten perusteella KantaSeinäjoen

kaupunkimaisiin

ja

kuntaliitoskuntien

maalaismaisiin

alueisiin.

Kaupunkimaisiksi kuvailluilla alueilla yhteisöllisyyttä ei juurikaan mainittu, kun taas
maalaismaisiksi luokitelluilla alueilla yhteisöllisyys mainittiin lähes jokaisessa
vastauksessa. Kantakaupungin tilastoalueelta moni vastaaja jopa mainitsi, että
naapureiden välillä ei ole minkäänlaista yhteyttä ja kanssakäymistä. Yhteisöllisyyden
sijaan kaupunkimaisilla alueilla korostui alueen hyvä saavutettavuus ja sijainti lähellä
keskustaa

ja

liikenneväyliä,

mikä

taas

ei

noussut

yhtä

selvästi

esille

maaseutumaisemmilla alueilla.
Monien tilastoalueiden kohdalla toistuivat samat identiteettiä kuvaavat
teemat, mikä osoittaa sen, että identiteetit lähtevät rakentumaan hyvin samankaltaisille
perustoille jokaisella alueella. Huomio kiinnitettiin ensimmäisenä alueen silmin
havaittaviin piirteisiin, kuten asukasrakenteeseen, rakennuskantaan sekä alueen
vihreyteen. Alueesta riippuen esille nostettiin myös alueelle tärkeitä ja esimerkiksi
yhteisöllisyyden kannalta merkityksekkäitä tai alueen maamerkkeinä toimivia yksittäisiä
rakennuksia ja kohteita. Nämä vastaavat hyvin esimerkiksi Paasin jo vuonna 1986
esittämiä alueellisen identiteetin rakennuspalikoita. Millaiseksi identiteetti lopulta
muodostuu ja mitkä ovat sen kannalta olennaisimmat tekijät, muotoutuu alueen historian,
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sen omaleimaisten piirteiden ja sisäisten diskurssien seurauksena. Jokaisen tilastoalueen
kohdalla niiden identiteetti edustaa jaettua kokemusta ja käsitystä, sillä vastaukset
alueittain olivat hyvin samankaltaisia. Oli mielenkiintoista esimerkiksi havaita, että
vastauksissa toistuivat samat identiteetin kannalta tärkeiksi määritellyt yksittäiset
rakennukset, vaikka alueiden rakennuskanta on erittäin monipuolista. Yleisesti voidaan
todeta, että identiteettien koetaan muodostuvan ensisijaisesti sellaisista tekijöistä ja
ominaisuuksista, jotka koskettavat ihmisten arkista elämää kaikista eniten.
Vastausten perusteella voidaankin todeta, että jokaisella alueella on
omanlaisensa identiteetti, jonka suurin osa alueella asuvista ainakin jollain tavalla
tunnistaa. Vaikka samat teemat toistuvat monella alueella, ovat erot näkyvissä teemojen
sisällä. Jokaisella alueella on joitain piirteitä, jotka eivät toistu muilla alueilla. Vaikka
lähes jokaisen tilastoalueen identiteetille tärkeäksi teemaksi nousi rakennettu ympäristö,
oli jokaisella tilastoalueella erilaiset rakennetun ympäristön kohteet, joihin niiden
identiteetin koettiin nojaavan. Näiden kohteiden koko vaihteli patsaasta useiden
rakennusten ja kortteleiden muodostamiin kokonaisuuksiin. Merkittävintä kuitenkin oli,
että kohteen koettiin kertovan jotain alueesta, sen historiasta tai esimerkiksi elinkeinosta.
Identiteetti saattoi olla vahvasti historiallinen ja pitkän kehityskaaren tulosta tai
uudempien alueiden kohdalla se on samanhenkisten ja samassa elämäntilanteessa olevien
ihmisten jaettujen kokemusten kautta syntynyt, jonka on mahdollistanut esimerkiksi
alueen kaavoitus ja aluesuunnittelu.
Aluerakenteelliset muutokset Seinäjoen alueella ovat viimeisen 15 vuoden
aikana olleet mittavia. Yhteensä yksi kaupunki, kolme kuntaa ja neljännen kunnan
muutama kylä ovat yhdistyneet yhdeksi, Seinäjoen kaupungiksi. Seinäjoesta tuli kasvava
maakuntakeskus ja se on lähtenyt laajenemaan moneen suuntaan. Itäinen ohikulkutie
valmistui pitkällisen väännön jälkeen. Keskusta sekä pellot Joupin ja Alakylän rajalla on
kaivettu auki uutta keskustaa ja Ideaparkia varten. Massiivisista kaupunkikuvan
muutoksista huolimatta Kanta-Seinäjoen asukkaista vain Östermyran ja Kasperin alueella
asuvat kokivat muutosten vaikuttaneet jotenkin alueensa identiteettiin. Östermyran
alueella ohikulkutien koettiin rauhoittaneen aluetta ja vähentäneen melusaastetta.
Toisaalta taas asuinalueiden laajenemiseen suhtauduttiin melko nihkeästi ja niiden
koettiin romuttavan jo olemassa olevan identiteetin. Kasperissa puolestaan koettiin, että
viereen rakentunut Hallilanvuoren asuinalue lapsiperheineen oli nostanut myös Kasperin
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statusta lapsiperheiden paikkana.
Kanta-Seinäjoen ulkopuolisilla alueilla kuntaliitoksen todettiin lähes
yksimielisesti vaikuttaneen alueen identiteettiin. Selkein kuntaliitoksesta aiheutunut
seuraus vaikutti vastausten perusteella olleen palveluiden väheneminen ja katoaminen
näiltä alueilta. Kuten aiemmin teoriaosuudessa mainittiin, suppealla alueella pienikin
muutos, esimerkiksi jonkin yksittäisen ja arkisen toiminnon, rakennuksen tai palvelun
häviäminen voi vaikuttaa merkittävästi alueen identiteettiin (Robertson ym. 2008). Oman
alueen palvelurakenne koettiin identiteetin kannalta tärkeäksi ja siinä tapahtuvien
muutoksien koettiin haastavan alueen identiteetin ja asukkaiden kokeman arvostuksen ja
samanarvoisuuden kaupungin sisällä. Vastaajat eivät kuvailleet kovin tarkasti, millä
tavalla palveluiden katoaminen oli heidän alueensa identiteettiin vaikuttanut, mutta
selkeästi sillä koettiin olleen vaikutus. Palveluiden katoamisen myötä ihmisillä oli ainakin
herännyt tunteita toisen luokan kaupunkilaisina olosta, että heidän alueensa ei ole saman
arvoinen kuin muut.
Palveluiden merkitystä alueen identiteetille ei voi väheksyä, sillä
identiteettikuvauksissa hyvät ja helposti saavutettavat palvelut koettiin tärkeiksi oman
alueen piirteiksi niin Kanta-Seinäjoen kuin kuntaliitoskuntien alueilla. Palveluiden
pysyminen omalla alueella ja ”oman kunnan” rajojen sisällä saattaa ylläpitää ajatusta
kunnan olemassaolosta ja läsnäolosta, vaikka se hallinnollisena yksikkönä on lakannut
olemasta. Kun palvelut ympäriltä katoavat, joudutaan kohtaamaan oman kunnan ja
itsehallinnon menettäminen täysin arkisissa toiminnoissa, jos ne muuten ovat pysyneet
melko piilossa arkisesta elinpiiristä. Palveluiden katoaminen todellistaa oman alueen
aseman heikkenemisen ja kyseenalaistaa alueen hyvinvoivan ja tiettyihin palveluihin
sidoksissa olleen identiteetin.
Monet entisten Peräseinäjoen, Ylistaron, Nurmon ja Ilmajoen kuntien
asukkaat totesivat vastauksissaan, että he odottivat kuntaliitoksen lisäävän kaupunkiin
kuuluvia palveluita alueilleen, mutta todellisuudessa oli käynyt päinvastoin. Osa jopa
uskoi, että Seinäjoella on unohdettu heidän kuuluvan kaupunkiin. Käsitys alueiden
kuulumattomuudesta Seinäjokeen ei tullut ainakaan minulle ensimmäistä kertaa vastaan.
Minunkin on usein vaikea mieltää etenkin Ylistaro ja Nurmo osaksi Seinäjokea. Ajattelen
niitä edelleen omina yksiköinään enkä Seinäjoen osa-alueina tai kaupunginosina. Tämä
ajattelutapa tunnistetaan sekä Kanta-Seinäjoella että kuntaliitoskunnissa. Eräs Ylistarosta
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kotoisin oleva opiskelukaverini totesikin minulle, että ”Ylistaro on osa kaupunkia, mutta
ei kaupunginosa”. Tämä lausahdus mielestäni tiivistää hyvin sen, millaisessa asemassa
kuntaliitoskuntien koetaan Seinäjoella olevan. Ne otettiin mukaan kaupunkiin, mutta niitä
ei kuitenkaan mielletä kaupunginosiksi. Vaikka itse alueet ovat nimellisesti olemassa, on
niiden identiteetti todennäköisesti kriisissä. Ne eivät ole enää itsenäisiä yksiköitään, mutta
niitä ei oteta aktiivisina toimijoina myöskään mukaan osaksi kaupunkia. Alueet pyrkivät
ylläpitämään omaa identiteettiään, elinvoimaisuuttaan ja olemassaoloaan kylä- ja
seuratoiminnalla, mutta pikkuhiljaa niiltä viedään kaikki, mihin he arjessaan voivat
kiinnittyä. Tämä tapaus muistuttaa hyvin läheisesti Kees Terlouw’n (2018: 536-542)
artikkelissaan esille nostamaa yhtä vaihtoehtoa, millaiseen tilanteeseen ja vääntöön
kaupungin identiteetti voi joutua kuntaliitoksen jälkeen. Hänen mukaansa kuntaliitos voi
olla eduksi kaupungin ulkoiselle identiteetille, mutta sisäisesti alue saattaa jäädä hyvinkin
hajanaiseksi, mikäli paikalliset identiteetit jäävät elämään voimakkaina ja vastustamaan
kuntaliitosta sekä yhtä ja yhteistä identiteettiä. Seinäjoelta tuntuu uupuvan yksi yhteinen
identiteetti, joka yhdistäisi jollain tavalla kaikkia kaupungin eri osia.
Kees Terlouw’n (2018) havainto, että yleensä voimakas vastustus
kuntaliitosta vastaan vähenee melko pian kuntaliitoksen jälkeen, ei mielestäni toteudu
kovin hyvin Seinäjoella. Äänekkäin vastustus on ehkä vähentynyt, mutta yleinen
mielipide ainakin oman kokemukseni mukaan on edelleen liitosta vastustava. Kesällä
päädyin juttelemaan uuden työkaverini kanssa kotikaupungeistamme. Minä olin
Seinäjoelta ja hän Nurmosta. Kuullessaan kotikaupunkini hän totesi heti, että Nurmo ei
ole osa Seinäjokea eikä haluakaan olla. Nurmolaiset tuntevat, että kuntaliitos syö heidän
identiteettiään ja kuihduttaa heidän alueensa, elleivät he itse aktiivisesti jatka liitoksen
vastustamista. Tämän pro gradun näyte tukee siis oletusta siitä, että kuntaliitoksilla on
ollut etenkin palveluiden vähenemisen kautta vaikutusta asuinalueilla tunnistettaviin
identiteetteihin kuntaliitoskuntien alueilla.
Vastaajamäärät kyselyihin kuntaliitoskuntien alueilta olivat kuitenkin
melko vähäisiä. Tämän vuoksi kovin jyrkkien johtopäätösten vetäminen ei ole
mahdollista, sillä näkemykset perustuvat melko suppean joukon kokemuksiin ja
mielipiteisiin. Vaikka olen itsekin havainnut vastauksissa esiin nostettuja pointteja, en voi
olla varma, onko se näiden alueiden asukkaiden yleinen mielipide ja näkemys asiasta.
Esimerkiksi Paasin ja Zimmerbauerin (2013) artikkelissa käy ilmi, että koko alueen, tässä
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tapauksessa Nurmon, identiteettiä ja itsenäisyyttä puolusti aktiivisesti melko pieni
joukko, jotka muodostivat ProNurmo-liikkeen. Anton ja Lawrence (2014) olivat omassa
tutkimuksessaan havainneet, että seura- ja yhdistystoimintaan osallistuminen johti
yleensä positiivisen kierteen syntymiseen alueella. Ihmiset, jotka kokivat samaistuvansa
omaan alueeseensa, lähtivät todennäköisemmin mukaan seura- ja yhdistystoimintaan.
Seura- ja yhdistystoimintaan osallistuvat toimivat aktiivisemmin alueensa hyväksi, mikä
edelleen edisti alueeseen samaistumista ja alueen omaksi tuntemista. Tässäkin
tapauksessa kyselyihin vastaajat ovat saattaneet olla sellaisia henkilöitä, jotka toimivat
alueilla aktiivisesti, jolloin heillä on todennäköisesti selkeämpi näkemys ja mielipide
alueella vallitsevasta tilanteesta.
Asuinalueisiin liitetyillä mielikuvilla oli myös mielenkiintoinen anti
tulosten tarkastelussa. Lähes jokainen vastaaja uskoi, että heidän edustamansa asuinalue
nähdään alueen ulkopuolisten silmissä hyvin samanlaisena, kuin sen asukkaat alueen
mieltävät. Samaan aikaan kuitenkin muutamia harvoja vastaajia lukuun ottamatta kaikilla
vastaajilla oli voimakkaita muihin asuinalueisiin liittyviä mielikuvia ja mielipiteitä, jotka
poikkesivat kyseisten alueiden asukkaiden kertomista identiteettikuvauksista. Tässä tulee
mielestäni hyvin esille stereotypioiden ja maineen kehittyminen, säilyminen ja
välittyminen diskursseissa. Muihin alueisiin liitetyissä mielikuvissa kaksi aluetta
korostuivat selkeästi yli muiden: Kasperi ja Kultavuori. Nämä kaksi aluetta tulevat myös
itselläni ensimmäisenä mieleen, jos sama kysymys esitetään minulle. Nämä molemmat
asuinalueet ovat saaneet hyvin vahvan leiman menneisyydessään, joka jatkaa elämistään
ihmisten välisen vuorovaikutuksen seurauksena.
Nuoret perheet rakensivat Seinäjoen mittapuulla toinen toistaan suurempia
ja hienompia omakotitaloja Kultavuoreen. Ei mennyt kauaakaan, kun alueelta oli
runsaasti taloja myynnissä, koska ihmisillä ei ollutkaan varaa maksaa niitä. Tai näin
ainakin sanotaan. Kasperin kohdalla taas levottomuuksia tapahtui 1970- ja 1980-luvuilla
alueen vuokrakerrostaloissa. Entinen työkaverini oli kuulemma aikanaan löytänyt talojen
lähelle puskaan piilotetun katkaistun haulikon. Molempien alueiden kohdalla niiden
maine ja niihin liittyvät mielikuvat kyllä siis perustuvat ”tositapahtumiin”, mutta se on jo
toinen kysymys ovatko ne enää maineena arvoisia vai pidetäänkö niiden mainetta yllä
pohjalaiseen luonteeseen kuuluvalla kateellisuudella, liioittelulla ja tapahtumien
päivittelyllä.
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Kasperin ja Kultavuoren kohdalla on havaittavissa sama ilmiö, kuin Sirpa
Tanin (2001) tutkimuksessa, jossa hän havaitsi Kallion maineen olleen pitkään enemmän
tuotettu ja diskurssien sekä representaatioiden ylläpitämä kuin todellisuutta vastaava.
Koko Kallion alue leimaantui levottomaksi vain pienellä alueella tapahtuneiden
väkivaltaisuuksien vuoksi. Näin kävi myös Kasperille, mutta Kasperi kantaa tätä leimaa
edelleen. Kultavuori ei myöskään ole enää ainut uusi ja moderni asuinalue Seinäjoella,
mutta se on silti ainut, jossa talojen ”mahtailevuutta” moititaan.
Vahvasta leimastaan huolimatta muutos ainakin Kasperin maineessa on jo
ilmassa. Alueen maine tiedostetaan myös sen asukkaiden keskuudessa, mutta he pyrkivät
omilla toimillaan ja kokemuksellaan todistamaan maineen vääräksi ja vuosikymmeniä
sitten vain muutamassa kerrostalossa tapahtuneiden levottomuuksien aiheuttamaksi.
Myös monet alueen ulkopuoliset pohtivat vastauksissaan, että Kasperi ei taida olla enää
levoton ja rauhaton lähiö, jollaisena se on opittu tietämään ja tuntemaan. Molempien
alueiden kohdalla asukkaiden oma suhtautuminen alueeseensa oli hyvin neutraali tai
positiivinen eikä kukaan maininnut identiteetin osatekijöiksi niitä piirteitä, joihin niiden
maine vastausten perusteella perustuu. Kasperi jatkaa aktiivista maineensa puhdistamista
ja Kultavuorikin on saanut rinnalleen muita uusia ja rakennuskannaltaan tavallista
suurempia ja modernimpia asuinalueita, jolloin sen taakan ”varakkaiden alueena” luulisi
vähenevän. Sitä paitsi oman kokemukseni perusteella Kultavuoressa asuu ihan tavallisia
ja normaalituloisia ihmisiä ja Kasperissa on todella hyvä henki. Alueista on vain niin
helppo puhua ties mitä, kun se ei ole se oma alue.
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POHDINTA
Tämä pro gradu -tutkielma antaa hyvän kuvan, millaisista piirteistä asuinalueiden
identiteetit muodostuvat ja millaiset tekijät vaikuttavat identiteetin tunnistamiseen sekä
aluesamaistumiseen Seinäjoella. Yksi näkökulma, mitä tässä pro gradussa ei kuitenkaan
tutkittu, oli asukkaiden niin sanottu natiivius ja sen vaikutus aluesamaistumiseen ja
identiteetin tunnistamiseen. Monissa tutkimuksissa (esim. Hernández ym. 2007, Paasi
2011) alueen natiivit, eli syntyperäiset asukkaat tunnistivat alueen identiteetin paremmin
ja kiinnittyivät alueelle tiukemmin. Tämän pro gradun tutkimusaineiston vastauksista
paistoi läpi samanlainen ilmiö, vaikka tätä ei varsinaisesti kysytty. Monet alueelle hetki
sitten muuttaneista totesivat vastauksissaan, että heille ei ole ehtinyt muodostumaan vielä
alueesta ja sen identiteetistä juuri minkäänlaista käsitystä. Natiiviutta voitaisiin tutkia
tällaisessa tutkimusasetelmassa kahdella tavalla: onko asukas natiivi seinäjokelainen vai
jopa natiivi kyseisen alueen asukas. Natiivius alueen sisäisesti on varmasti nykyään jo
melko harvinaista, joten lähestymistapana mielenkiintoinen voisi olla juuri onko vastaaja
syntyperäinen seinäjokelainen vai ei.
Nykyään identiteetti haastetaan monesta eri suunnasta. Globalisaatio ja
uuden regionalismin mukainen ajattelutapa vähentävät pienten alueiden rajautumista ja
erottautumista ja kannustavat sen sijaan yhdistymään ja toimimaan yhdessä yhteisten
etujen tavoittelun vuoksi. Identiteetti saattaa sekoittua haluttuun imagoon. Soppaa
hämmentää edelleen alueiden maineet ja voimakkaat mielikuvat, joiden perusta ei
välttämättä ole edes olemassa, ainakaan enää. Identiteetit kamppailevat eri puolilta
tulevan painostuksen kourissa ja pyrkivät pitämään kiinni edes jostain itselleen tärkeästä
ja olennaisesta. Seinäjoen tapauksessa en näe kaupungin imagotyön vaikuttavan
varsinaisesti alueiden identiteettien tunnistamiseen. Sen sijaan alueiden maineet
Seinäjoella voivat hämärtää monen käsityksen alueen identiteetistä. Tietoisuus maineesta
alueen sisällä saattaa saada asukkaat tarkastelemaan vaan maineen mukaisia piirteitä
alueestaan, jolloin sen todellinen identiteetti voi jäädä taka-alalle. Yllätyin kuitenkin siitä,
miten moni eri alueiden asukkaista uskoi, että heidän alueellaan ei ole varsinaista
mainetta, vaan alueen ulospäin näyttäytyvä kuva on sen koetun identiteetin kaltainen.
Joissakin tapauksissa alueen maine ja identiteetti vastasivat toisiaan, mutta niihin
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suhtauduttiin hyvin eri tavalla alueen sisällä ja sen ulkopuolella. Joidenkin alueen
ulkopuolisten mielestä esimerkiksi alueen rauhallisuus ja hiljaisuus merkitsi tylsää ja
kuollutta ilmapiiriä, kun taas alueen asukkaiden mielestä se oli juuri sitä, mitä he
alueeltaan halusivat ja mitä he arvostavat. Maine ja identiteetti eivät siis välttämättä ole
toisistaan poikkeavia muuta kuin niissä sävyissä, joilla niistä puhutaan.
Tässä pro gradussa liikuttiin sellaisilla käsitteellisillä tasoilla, joihin ei ole
olemassa yhtä ja oikeaa vastausta ja selitystä. Käsitteiden ymmärtäminen on riippuvaista
pikemminkin henkilöstä ja tämän tavasta ymmärtää, tulkita ja käsittää ympäristöään.
Ensimmäiseksi nostaisin esille käsitteen asuinalue ymmärtämisen, sillä identiteetin
tarkastelu kohdennettiin niiden tasolle. Mikä ylipäätään on asuinalue? Käsitteen
haastavuuden osoittaa hyvin tutkimusalueen esittelyssäkin esille nostamani ongelma:
kuinka monta varsinaista asuinaluetta Seinäjoella edes on? Jokaisella on hyvin
omanlaisensa käsitys omasta asuinalueestaan ja sen laajuudesta. Toiset toivat
vastauksissaan esille asuinalueen rajaamisen haastavuuden, kun taas toisille oli erittäin
tärkeää saada mainita, missä oman alueen rajat kulkevat. Samannimisellä asuinalueella
asuvat saattavat käsittää asuinalueen täysin eri tavalla. Asukkaiden käsitys asuinalueesta
saattaa olla esimerkiksi myös erilainen kuin millainen kaupungin kaavoissa määritelty
samanniminen asuinalue on. Tutkielmaa tehdessä huomasin myös, että alueen identiteetin
ja ihmisen oman alueellisen identiteetin ja aluesamaistumisen erottaminen toisistaan on
hyvin haastavaa. En myöskään nähnyt syytä käsitellä näitä kahta lähestymistapaa
erikseen, sillä ne täydentävät toisiaan. Alueellisen identiteetin diskursiivisen luonteen
vuoksi ei myöskään ollut mielekästä käsitellä esimerkiksi aluesamaistumista alueellisesta
identiteetistä poikkeavana ja erilaisena ilmiönä, sillä aluesamaistumiseen vaikuttavat
voimakkaasti alueen sisäiset sosiaaliset suhteet ja tunne yhteisöllisyydestä, joiden kautta
käsitys identiteetistä diskursiivisesti muodostuu.
Edellä mainittuun päätelmään on voinut vaikuttaa myös se, että käsitteet
alueellinen identiteetti ja aluesamaistuminen ovat vieraita kyselyihin vastanneille. Tämä
luo aina pientä epävarmuutta tutkimustulosten tarkasteluun ja johtopäätösten tekemiseen.
Internetissä toteutetussa kyselyssä kyselyn tekijällä ei ole mahdollisuutta korjata
mahdollisia väärinymmärryksiä tai avata kysymyksiä helpommin ymmärrettävään
muotoon. Kysymysten ymmärtäminen riippuu siis pitkälti vastaajien omasta
ymmärryksestä ja valveutuneisuudesta. Suora kysymys alueen identiteetistä voi myös
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hämmentää vastaajan. Joissakin tapauksissa identiteetistä voitaisiin saada enemmän irti
epäsuorien kysymysten avulla, jolloin vastaaja vastaa todennäköisemmin oman
kokemuksensa perusteella eikä yhdistä identiteettiä alueen yleisesti hyväksyttyyn
imagoon tai maineeseen. Koin kuitenkin, että molemmissa kyselyissä vastaajat olivat
suhteellisen hyvin perillä siitä, mitä kysymyksissä kysyttiin. Se, mikä vastauksista paistoi
läpi, oli käsitteiden uutuus ihmisten ajatusmaailmassa. Monien vastausten kohdalla
huomasin, että vastaajat eivät ole koskaan aiemmin joutuneet pohtimaan oman alueensa
identiteettiä. Tämän vuoksi tässä pro gradussa ei päästä alueiden identiteettien
ominaispiirteissä ja olemuksissa ehkä niin syvälle, mitä olisi mahdollista. Toisaalta
tutkielma antaa identiteeteistä nyt sellaisen kuvan, millaisena tavalliset ja aiheeseen
perehtymättömät ihmiset ne kokevat ja näkevät. Samaan aikaan ihmisten kokemattomuus
ja tietämättömyys ovat tässä tutkielmassa sekä etu että heikkous.
Eduista tai heikkouksista huolimatta koin, että tapani tehdä tämä tutkimus
oli onnistunut ja olen tyytyväinen siihen, että toteutin sen monimenetelmällisen
lähestymistavan avulla. Koen, että monimenetelmällisyyden avulla sain enemmän irti
aiheesta ja paremmin vastaukset tutkimuskysymyksiini. Määrällisen analyysin avulla
pystyin vertailemaan ryhmiä ja havaitsemaan muuttujien välisiä riippuvuuksia, kun taas
aineiston laadullinen sisällönanalyysi tarjosi mahdollisuuden syventyä tarkemmin
asuinalueiden identiteettejä rakentaviin ja ylläpitäviin tekijöihin. Pidin itse myös
määrällisen analyysin tekoa tärkeänä osana tätä pro gradu -tutkielmaa, vaikka
kyselyaineistot muodostivatkin ennemmin näytteen kuin kattavan otoksen perusjoukosta,
eli Seinäjoen asukkaista. Aineiston luonteen vuoksi en voinut tehdä kovin varmasti koko
perusjoukkoon yleistettäviä johtopäätöksiä, mutta pystyin luomaan ainakin käsityksen
suunnasta, millä tavalla eri asuinalueet ja niiden identiteetit Seinäjoen asukkaiden
keskuudessa koetaan ja ymmärretään.
Tutkimusaineistoa

tarkastellessani

havaitsin,

että

Kanta-Seinäjoen

ulkopuolisilta alueilta vastaajia oli hyvin vähän. Näiden alueiden osalta käsitys
asuinalueiden identiteeteistä jäi erittäin suppeaksi ja vain muutaman ihmisen
mielipiteestä riippuvaiseksi. Vaikka kyselyt olivat julkisesti jaossa ja ainakin oman
kyselyni kohdalla kyselystä tiedotettiin esimerkiksi eri asuinalueiden ja kylien
yhdistyksille ja seuroille, ei sana kyselystä ja sen merkityksestä ehkä tavoittanut KantaSeinäjoen

ulkopuolisia

alueita

riittävän

hyvin.

Johtopäätöksissä

siteeraamani
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ylistarolainen opiskelukaverini sanoi tätä ongelmaa pohtiessamme, että ”monet
ylistarolaiset esimerkiksi kokivat, että he eivät voi vastata kyselyyn”. Kysely oli
kohdennettu koko Seinäjoen asukkaille, mutta ilmeisesti kuntaliitoskunnissa ei vielä
mielletä tarpeeksi hyvin, että myös he ovat Seinäjoen asukkaita. Mielestäni tämä on hyvin
huolestuttava ilmiö, johon tulisi perehtyä ja puuttua paremmin. Melkein kymmenen
vuotta kuntaliitoksen jälkeen kuntia ei edelleenkään nähdä ja koeta yhdeksi ja
yhtenäiseksi kaupungiksi. Tämä voi johtua osittain toki siitä, että kuntaliitoskunnissa
asukkaat haluavat pitää kiinni omista alueellisista identiteeteistään ja että he eivät halua
”seinäjokelaistua” liikaa. Suurin ongelma on kuitenkin mielestäni siinä, että puhuttaessa
yleisellä ja hallinnollisella tasolla Seinäjoen kaupungin asukkaista, kuntaliitoskuntien
asukkaat eivät miellä kuuluvansa tähän joukkoon. Opiskelukaverini kommentista paistoi
läpi sellainen käsitys, että monet kuntaliitoskuntien asukkaat kokevat, ettei heillä ole
riittävää ”oikeutta” kutsua itseään seinäjokelaisiksi.
Tämä toimii hyvänä esimerkkinä alueellisen identiteetin toisesta puolesta,
eli sen toiseuttavasta ja ulossulkevasta vaikutuksesta. Tavallisesti alueellista identiteettiä
lähestytään sen yhdistävän vaikutuksen suunnasta. Samaan aikaan kun identiteetti
yhdistää alueen asukkaita, se kuitenkin sulkee toiset ulkopuolelle. Seinäjoella siis
vallitsee ilmeisesti tilanne, jossa Kanta-Seinäjoen ja kuntaliitoskuntien omat identiteetit
elävät vielä niin voimakkaina, että käsitystä yhdestä ja yhtenäisestä Seinäjoesta ei ole
päässyt syntymään. Kanta-Seinäjoen identiteetti sulkee edelleen kuntaliitoskunnat
kaupungin ulkopuolelle tai toisin päin, eli kuntaliitoskuntien identiteetit eivät hyväksy
Kanta-Seinäjoen identiteettiä. Miten päin tahansa, vaikuttaa tämä selkeästi kaupunkiin
kuulumisen kokemiseen. Vaikka onkin hienoa, että oma identiteetti on onnistuttu
säilyttämään kuntaliitoksesta huolimatta, hankaloittaa se selvästi kaupungin käsittämistä.
Kun puhutaan Seinäjoen kaupungista, ei kukaan ole varma, tarkoitetaanko sillä nyt koko
Seinäjoen kaupunkia kuntaliitoskuntineen vai ainoastaan Kanta-Seinäjoen aluetta.
Tällaisesta epäselvyydestä tulisi päästä eroon, eli kaupungin olisi luotava yksi ja
yhdistävä identiteetti. Tämän ei tarvitse kuitenkaan tarkoittaa sitä, että alueiden olisi
luovuttava kokonaan omista identiteeteistään.
Onnistuneiksi kokemieni valintojen suhteen lähtisin kuitenkin liikkeelle nyt
eri tavalla, mikäli jatkaisin saman tutkimusaiheen tutkimista samalla alueella. En tutkisi
enää koko kaupunkia kerralla. Syitä tähän on useita. Yksi on edellä mainitsemani
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Seinäjokea vaivaava ongelma: kaupunkia ei nähdä yhtenäisenä. Vaikka tässä tutkielmassa
olikin tarkoitus tarkastella asuinalueiden identiteettejä eikä kokonaisuudessaan Seinäjoen
identiteettiä, jäivät monet asuinalueet vaille edustusta kyselyissä etenkin niillä alueilla,
jotka eivät miellä kuuluvansa Seinäjokeen ja olleen täten oikeutettuja vastaamaan
kyselyihin. Kun tutkimus ilmoitetaan kohdennettavan Seinäjoen kaupunkiin ja sen
asukkaisiin, on monelle kuntaliitoskunnan asukkaalle epävarmaa, koskeeko tutkimus nyt
heitä vai ei. Kuntaliitoskuntien aktivoimiseksi tutkimus kannattaisi kohdentaa aina
johonkin pienempään alueeseen kerrallaan, joka voidaan nimetä täsmällisemmin kuin
Seinäjoki. Suppeampaan alueeseen kohdennettuna tutkimuksella voidaan päästä myös
syvemmälle identiteetin juurille asti, kun tavoitteena ei ole luoda kattavaa yleiskuvaa
koko Seinäjoen alueesta. Suppeammalla alueella tutkimusmenetelmän kohdentaminen ja
asukkaiden osallistaminen voi olla myös helpompaa. Asukkaat voivat kokea
tutkimukseen osallistumisen motivoivampana, kun tutkimus kohdennetaan juuri heihin.
Suppeammalla alueella tutkimuksen toteuttamistapana voitaisiin hyödyntää
esimerkiksi haastatteluja, joiden avulla voitaisiin aiheessa päästä pintaa syvemmälle.
Kysely

ei

osoittautunut

huonoksi

tutkimusmenetelmäksi,

mutta

sen

avulla

jatkokysymysten esittäminen ja asioiden tarkentaminen ei ollut mahdollista. Kyselyssä
kyselyn tekijän tulee vain luottaa siihen, että hän on onnistunut muotoilemaan
kysymykset niin, että ne ymmärretään samalla tavalla, kun taas haastattelussa haastattelija
voi korjata väärinymmärryksiä. Kyselystä tiedottamista monipuolistaisin myös jatkossa.
Sain syksyllä kirjeen, jossa minun kerrottiin valikoituneen osaksi tutkimusjoukkoa. Minut
oli siis valittu satunnaisotannalla osaksi perusjoukkoa kuvaavaa otosta. Kirjeessä
kerrottiin, millaisesta tutkimuksesta on kyse ja missä voisin vastata kyselyyn. Kirjeessä
oli mukana koodi, joka minun tuli syöttää sivustolle ennen, kuin pääsin vastaamaan
kyselyyn. Koodin pystyi syöttämään vain kerran, eli sen avulla suljettiin pois
mahdollisuus vastata kyselyyn monta kertaa. Ainakin omalla kohdallani motivaatio
vastata kyselyyn oli huomattavasti suurempi kuin silloin, kun sähköpostiini tulee ilmoitus
auki olevasta kyselystä, johon toivotaan vastaajia. Ehkä, jos minulla olisi ollut
esimerkiksi rahoitus tälle pro gradu -tutkielmalle, olisin voinut toimia samalla tavalla.
Tällöin näytteestä olisi myös tullut otos ja tulokset olisivat paremmin yleistettävissä
koskemaan koko perusjoukkoa.
Palaan takaisin muistelemaani lähtötilanteeseen. Palattuani kotiin koulujen
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välisistä yleisurheilukisoista vaihdoin vaatteet ja menin auttamaan isovanhempiani
pellollemme perunannostossa. Samalla kuuntelin tarinoita siitä, millaista elämä alueella
oli ollut isovanhempieni nuoruudessa. Illalla osallistuin kyläosastojen välisiin kilpailuihin
Törnävän hiekkakentällä ja seuraavana päivänä koulumme aamunavauksessa hurrattiin
koulun

menestykselle

edellispäivän

kilpailuissa.

Iltapäivän

historian

tunnilla

käsittelimme kotikaupunkimme historiaa ja meille kerrottiin, kuinka tärkeä rooli
viereisellä Törnävän kartanonolla on Seinäjoen historiassa ollut. Olin jo tuolloin ylpeä
alueestani ja valtavan kiinnostunut sen historiasta ja tarinoista. Östermyran tilastoalueen
identiteettikuvauksissa nousevat esille ne alueen piirteet, jotka myös itse mainitsisin.
Aiheeseen syvempi perehtyminen on saanut minut kuitenkin ymmärtämään, että alueen
identiteetin selittäminen ja ymmärtäminen ei ole niin yksiselitteistä.
Soukkajoki ja Törnävä elävät sydämessäni ja osana minua varmasti aina.
Mutta syytä sille, miksi koen näinkin voimakasta aluesamaistumista ja miksi näen näiden
alueiden identiteetin niin selkeästi, en osaa tarkalleen sanoa.
aluesamaistumisen

ja

identiteetin

tunnistamisen

taustalla

on

Uskon, että
kyse

jostain

perustavanlaatuisesta klikkaamisesta alueen kanssa, se joko tulee tai ei tule. Minulle
Östermyran alue ja etenkin Soukkajoki on paras alue Seinäjoella ja se on vain selittämätön
tunne,

mikä

minulla

on.

Uskon,

että

ihmistyypillä

on

paljon

vaikutusta

aluesamaistumiseen. Olen fiilistelijä ja ympäristöstäni nauttiva. Pyrin omalla
toiminnallani edistämään tunnetta kodista. Toisille jokin alue on taas vain sellainen
paikka, missä asutaan, kun jossain täytyy asua. Heidän intressinsä ovat jossain muualla
kuin oman asuinalueen identiteetin miettimisessä. Identiteetti on siis siellä jossain, mutta
ei ole olemassa yhtä ja oikeaa identiteettiä. Huomaan nyt oman kokemukseni perusteella,
että identiteetti muovautuu oman kokemuksemme kautta ja niiden diskurssien
välityksellä, jotka liitämme alueeseen ja joissa kohtaamme alueemme. Alueen
fyysismorfologinen perusta on tietenkin aina olemassa, mutta se, miten paljon sen eri
ominaisuuksien nähdään luovan alueelle omaleimaisuutta, riippuu täysin ihmisten
intresseistä ja niistä diskursseista ja representaatioista, joissa identiteettiä määritellään.
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LIITTEET

Liite 1

Seinäjoen kaupungin teettämä Asuinalueet 2016 -kysely
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Seinäjoen eri asuinalueiden ominaispiirteitä.
Asuinalueet ominaispiirteineen ovat erilaisia. Haluamme kuulla kuinka toimivia nykyiset
asuinympäristöt ovat ja kuinka ne mukautuvat tämän päivän arjen toimintoihin. Meitä kiinnostaa
kuulla vahvuuksista ja myös heikkouksista.
Kyselyssä selvitetään myös asukkaille tärkeitä lähipaikkoja ja sitä mistä asuinalueen identiteetti
asukkaiden mielestä muodostuu. Tässä yhteydessä asukkailla on myös mahdollisuus esittää
toiveitaan ja kehittämisehdotuksiaan oman asuinalueen kehittämiseksi.

TAUSTATIEDOT
Kaupunginosa, jossa nyt asut (pudotusvalikko)
Alakylä, Asemanseutu, Aurinkoranta, Halkosaari, Hallila, Hallilanvuori,
Hanhikoski, Hirvilammi, Hissa, Honkakylä, Huhtala, Hyllykallio, Itikka, Jouppi,
Jouppila, Kainasto, Kalajärvi, Kamppila, Kapernaumi, Karhuvuori, Kaskionmäki,
Kasperi, Katajalaakso, Kaukola, Kertunlaakso, Keski-Nurmo, Keskusta, Kihniä,
Kitinoja, Kivistö, Koliini, Koukkari, Koura, Kultavuori, Kylänpää, Kärki, Latikka,
Marttila, Mäenkylä, Mäki-Pohto, Mäki-Töyli, Niemistö, Nurmo, Nyrhilä,
Näykkilä, Ookila, Pajuluoma, Pampunmäki, Paukavuori, Perälänmäki,
Peräseinäjoki, Pohja, Puskala, Riskunmäki, Ritamäki, Roves, Santti, Simuna,
Solano, Soukkajoki, Tanelinranta, Teppo, Teräsmäki, Tuokkola, Törnävä,
Untamala, Uppa, Veneskoski, Västilä, Ylistaro
Asuinvuodet nykyisellä asuinalueella
Alle 5, 5-9, 10-19, 20Asuntotyyppi
Omakotitalo, paritalo, rivitalo, kerrostalo, joku muu
Ikä
Alle 18, 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 tai yli
Sukupuoli
Mies, nainen
Perhetyyppi nyt
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Yksin asuva, lapseton pariskunta, lapsiperhe, asun vanhempieni kanssa
Liikun työ- ja vapaa-ajan matkani pääasiassa
Kävellen, pyörällä, henkilöautolla, linja-autolla, joku muu
Haluaisin asioida ja liikkua enemmän
Kävellen, pyörällä, henkilöautolla, linja-autolla, joku muu

KOETTU ASUINYMPÄRISTÖ
Miten koet oman asuinympäristösi?
(Kyllä, en)
Oletko ylpeä asuinalueestasi?
Viihdytkö asuinalueellasi?
Harkitsetko muuttoa?
Miten asuinympäristössäsi toteutuu?
(Erittäin hyvin, melko hyvin, melko heikosti, erittäin heikosti, ei merkitystä)
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
Harrastusmahdollisuudet
Joukkoliikenteen yhteydet
Asuinalueen yleisilme ja rakennusten ulkonäkö
Kävely- ja pyöräilyreitit
Muu turvallisuus (valaistus, esteettömyys jne.)
Meluttomuus
Luonnonläheisyys, puisto- ja ulkoilualueet
Lapsiystävällisyys, hyvä kasvuympäristö lapsille
Yhteisöllisyys, sosiaaliset kontaktit
Lapsuuden ympäristöt, sukujuuret
Mitkä ovat tärkeät lähipaikat asuinalueellasi? Kysymyksellä haluamme hahmottaa mitä
asioita asukkaat kokevat tärkeiksi asuinalueillaan. Millaisia paikat ovat ja missä ne
sijaitsevat?
Merkitse kartalle kolme tärkeintä paikkaa omassa asuinympäristössäsi. Voit
halutessasi kertoa ajatuksiasi tai kommenttejasi näihin.
Merkitse
kartalle
kolme
kehitystä
kaipaavaa
asuinympäristössäsi. Halutessasi jätä myös lisätietoa.

paikkaa

omassa
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ASUINALUEESI IDENTITEETTI
Paikallisen identiteetin muodostuminen edellyttää merkityksellisiä paikkoja tai
omaleimaisia piirteitä. Onko asuinalueellasi olemassa alueellisia symboleita,
luonnonmerkkejä tai rakennuksia, jotka tekevät asuinalueesta omanlaisen?
Merkitse karttaan kohteita, jotka kuvaavat asuinalueesi identiteettiä tai ovat
sille merkityksellisiä. Kuulemme mielellämme näistä kohteista enemmän!
Voit siis jättää lisätietoja näihin.

UNELMIEN ASUINPAIKKA
Mikä on sinun unelmiesi asuinpaikka? Missä sinä haluaisit asua?
Eri ihmiset ovat kiinnostuneita erilaisista asuinpaikoista. Kartalla näkyvät myös
muiden vastaukset. Merkitse karttaan mieluisin olemassa oleva tai vielä
rakentamaton asuinpaikka Seinäjoella, jossa haluaisit asua.

KEHITTÄMISIDEOITA ASUINYMPÄRISTÖÄNI KOSKIEN
Sana on vapaa! Voit halutessasi jättää omaa asuinaluettasi koskevia kehittämisideoita tässä.

121

Liite 2

Oma kysely – Seinäjoen asuinalueiden alueelliset identiteetit
OSA 1. TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVIEN TAUSTATIEDOT
1. Sukupuolesi*
Nainen, mies, muu
2. Ikäsi (vastaus numeroina)*
3. Koulutuksesi (valitse korkein suoritettu tutkinto)*
Peruskoulu, lukio, ammattikoulu,
korkeakoulututkinto, muu mikä?

alempi

korkeakoulututkinto,

ylempi

4. Päätoimesi tällä hetkellä*
Koululainen, opiskelija, työssä, työtön, yrittäjä, eläkeläinen, muu mikä?
5. Perhemuotosi*
Yksin asuva, pariskunta, lapsiperhe, perhe josta lapset muuttaneet omilleen, muu
mikä?
6. Asumismuotosi*
Kerrostalo, omakotitalo, rivitalo, paritalo, luhtitalo, muu mikä?
7. Asuntosi omistusmuoto*
Omistusasunto, vuokra-asunto, asumisoikeusasunto, osaomistusasunto, muu
mikä?
8. Asuinalue/kaupunginosa, jolla asut tällä hetkellä*
Alakylä, Asemanseutu, Aurinkoranta, Halkosaari, Hallila, Hallilanvuori,
Hanhikoski, Hirvilammi, Hissa, Honkakylä, Huhtala, Hyllykallio, Itikka, Jouppi,
Jouppila, Kainasto, Kalajärvi, Kamppila, Kapernaumi, Karhuvuori, Kaskionmäki,
Kasperi, Katajalaakso, Kaukola, Kertunlaakso, Keski-Nurmo, Keskusta, Kihniä,
Kitinoja, Kivistö, Koliini, Koukkari, Koura, Kultavuori, Kylänpää, Kärki, Latikka,
Marttila, Mäenkylä, Mäki-Pohto, Mäki-Töyli, Niemistö, Nurmo, Nyrhilä,
Näykkilä, Ookila, Pajuluoma, Pampunmäki, Paukavuori, Perälänmäki,
Peräseinäjoki, Pohja, Puskala, Riskunmäki, Ritamäki, Roves, Santti, Simuna,
Solano, Soukkajoki, Tanelinranta, Teppo, Teräsmäki, Tuokkola, Törnävä,
Untamala, Uppa, Veneskoski, Västilä, Ylistaro, Muu
9. Jos valitsit edellisessä kysymyksessä vaihtoehdon Muu, voit kirjoittaa asuinalueesi tähän
10. Kuinka monta vuotta olet asunut nykyisellä asuinalueellasi? (Vastaus numeroina)*
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OSA 2. KÄSITYKSET JA MIELIPITEET ASUINALUEIDEN IDENTITEETEISTÄ
Kyselyn toisessa osassa keskitytään oman asuinalueen identiteetin pohtimiseen. Ennen
vastaamista lue alla oleva teksti, jossa määritellään ja avataan lyhyesti käsitteitä, jotka esiintyvät
kysymyksissä. Tämän käsitteiden avaamisen tarkoituksena on helpottaa kysymysten
ymmärtämistä. Jos kuitenkin koet, että et osaa vastata johonkin kysymykseen tai et ymmärrä
kysymystä, kirjoita se vastauskenttään ja jatka seuraavaan kysymykseen.
Tässä tutkimuksessa alueellinen identiteetti voidaan nähdä kahdesta näkökulmasta. Alueellinen
identiteetti voi tarkoittaa sekä alueen itsensä identiteettiä että ihmisen kokemaa alueeseen
kiinnittymistä, eli aluesamaistumista ja aluetietoisuutta.
Alueen oma identiteetti muodostuu sen omaleimaisista erityispiirteistä, jotka erottavat sen muista
alueista. Näitä erityispiirteitä voivat olla esimerkiksi erilaiset fyysiset tekijät (mm.
luonnonolosuhteet ja rakennettu ympäristö), yhteisölliset instituutiot, sosiaalinen rakenne,
erilaiset symbolijärjestelmät, alueen arvot, normit ja siihen liitetyt merkitykset, alueen historia ja
ihmisten havaittavat toiminnot.
Alueen ihmisten kokema aluesamaistuminen linkittyy erittäin voimakkaasti alueen identiteettiin
ja tuo tähän mukaan henkilökohtaisen ja kokemusperäisen näkökulman. Aluesamaistuminen on
siis vahvasti kokemuksellinen ja korostaa usein niitä piirteitä, joita aluesamaistumista kokeva
pitää alueensa identiteetissä olennaisimpina. Aluesamaistuminen tarkoittaa myös alueeseen
kuulumista. Miten ja miksi minä esimerkiksi kuulun tälle alueelle ja millainen asuinalueeni on
kokonaisuutena? Alueen identiteetistä saadaankin siis usein tietoa aluesamaistumisen avulla, mitä
taas ei voisi olla ilman alueen omaleimaisia piirteitä. Niinpä näitä kahta lähestymistapaa ei
erotella tässä tutkimuksessa voimakkaasti toisistaan, sillä molemmat näkökulmat antavat tietoa
asuinalueiden identiteeteistä.
Asuinalueiden identiteetit muodostuvat usein sosiaalisissa prosesseissa ja ovat luonteeltaan
kollektiivisia, eli saman alueen asukkaat mieltävät asuinalueensa hyvin samankaltaisesti.
Asuinalueen identiteetti voi olla sävyltään sekä positiivinen että negatiivinen. Identiteetit eivät
ole pysyviä rakenteita, vaan ne muuttuvat ajassa.
Alueellisesta identiteetistä puhuttaessa on tärkeää nostaa esille myös osallisen ja sivullisen
käsitteet. Alueella on luonnollisesti erilainen merkitys siellä vakinaisesti asuville kuin
vierailijoille tai sellaisille henkilöille, joilla on näistä paikoista ja alueista vain välillistä tietoa tai
hyvin vähän henkilökohtaisia kokemuksia. Osallisille alue ja sen ympäristö on osa itseä, kun taas
sivullinen tarkastelee sitä jonkin etäisyyden päästä ulkopuolisena. Sivullinen voi havaita alueen
ympäristön tai maiseman silmiinpistävät erityispiirteet, mutta hänellä ei ole henkilökohtaista
suhdetta tähän alueeseen. Tästä syystä sivullinen voi liittää alueeseen erilaisia mielikuvia, jotka
voivat olla voimakkaitakin kärjistyksiä. Jos monet eri sivulliset tahot liittävät kyseiseen alueeseen
samansuuntaisia mielikuvia, muodostuu helposti vakiintuneita tapoja, joilla alueesta puhutaan.
Tällä tavalla alueisiin liittyvistä mielikuvista on voinut syntyä stereotypioita, jotka määrittävät
käsityksiä näistä alueista, ainakin sivullisten silmissä.

11. Onko asuinalueellasi mielestäsi tunnistettava identiteetti, joka erottaa sen muista
alueista? *
Kyllä, ei, en osaa sanoa
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12. Koetko voimakasta aluesamaistumista omaan asuinalueeseesi, eli koetko kuuluvasi
asuinalueeseesi? *
Kyllä, en, en osaa sanoa
13. Kuvaile asuinalueesi identiteettiä sellaisena, kuin sen itse näet ja koet. *
14. Mitkä ovat asuinalueesi identiteetin kannalta olennaisimmat tekijät/piirteet, jotka
mielestäsi määrittävät alueen identiteettiä eniten? *
15. Mikä on sinulle henkilökohtaisesti tärkeintä omalla asuinalueellasi? *
16. Osallistutko asuinalueesi/kaupunginosasi erilaiseen seura- tai yhdistystoimintaan? *
Kyllä, en, silloin tällöin, olen osallistunut aiemmin, asuinalueellani ei järjestetä
seura- tai yhdistystoimintaa
17. Ovatko Seinäjoella tehdyt aluejärjestelmän rakenteelliset muutokset, kuten esimerkiksi
kuntaliitokset, vaikuttaneet mielestäsi asuinalueesi identiteettiin? Jos ovat, niin millä
tavalla? *
18. Uskotko muiden näkevän asuinalueesi samanlaisena, kuin sinä sen näet ja koet, vai
elääkö asuinalueestasi erilaisia mielikuvia ja käsityksiä ulkopuolisten silmissä?
19. Onko sinulla jonkinlaisia käsityksiä ja mielikuvia muiden asuinalueiden identiteeteistä,
vaikka et olisi asunut itse kyseisillä asuinalueilla? Jos on, niin millaisia ja mistä alueista?
20. Vapaa sana. Jos sinulla siis jäi vielä jotain mieleen, mitä en esimerkiksi kysynyt ja mistä
haluaisit vielä kertoa, niin voit kirjoittaa sen tähän.
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Liite 3
Taulukko 1. Asuinalueylpeyttä ja asumisaikaa kuvaavien muuttujien välinen
ristiintaulukointi.

Asuinvuodet
asuinalueella

Alle 5 vuotta

Oletko ylpeä asuinalueestasi?
En
Kyllä
Frekvenssi
110
31
Odotettu frekvenssi
118,6
22,4
% suhteellinen
frekvenssi

5-9 vuotta

78,0%

22,0%

86
86,6

17
16,4

83,5%

16,5%

78
74,0

10
14,0

88,6%

11,4%

68
63,9

8
12,1

89,5%

10,5%

7
5,9

0
1,1

100,0%

0,0%

349

66

Odotettu frekvenssi

349,0

66,0

% suhteellinen
frekvenssi

84,1%

15,9%

Frekvenssi
Odotettu fekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

10-19 vuotta

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Yli 20 vuotta

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Ei vastannut

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Yhteensä

Frekvenssi

Yhteensä
141
141,0
100,0%
103
103,0
100,0%
88
88,0
100,0%
76
76,0
100,0%
7
7,0
100,0%
415
415,0
100,0%
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Liite 4
Taulukko 2. Asuinalueylpeyden ja alueella asutun ajan välinen χ2-testi.

Pearsonin khiin neliö

Arvo
8,251a

Vapausasteet
4

Asympt. merkitsevyys (2-suuntainen)
0,083

Likelihood Ratio khiin neliö

9,322

4

0,054

Validien tapausten N

415

a. 1 solu (10,0%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 1,11.

Liite 5
Taulukko 3. Asuinalueviihtyvyyden ja iän välinen ristiintaulukointi.

Viihdytkö asuinalueellasi?
Ikä

Alle 30

30-39

40-49

50-59

Yli 60

Yhteensä

Kyllä

En

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

81
89,3
85,3%
124
120,3
96,9%
91
90,2
94,8%
56
53,6
98,2%
38
36,7
97,4%

14
5,7
14,7%
4
7,7
3,1%
5
5,8
5,2%
1
3,4
1,8%
1
2,3
2,6%

Yhteensä
95
95,0
100,0%
128
128,0
100,0%
96
96,0
100,0%
57
57,0
100,0%
39
39,0
100,0%

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

390
390,0
94,0%

25
25,0
6,0%

415
415,0
100,0%
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Liite 6
Taulukko 4. Asuinalueviihtyvyyden ja iän välinen χ2-testi.

Pearsonin khiin neliö

Arvo
17,412a

Likelihood Ratio khiin neliö

15,237

Validien tapausten N

Vapausasteet Asympt. merkitsevyys (2-suuntainen)
4
0,002
4

0,004

415

a. 2 solun (20,0%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 2,35.

Liite 7
Taulukko 5. Asuinalueviihtyvyyden ja perhetyypin välinen ristiintaulukointi.
Viihdytkö
asuinalueellasi?
Perhetyyppi

Yksinasuva

Lapseton pariskunta

Lapsiperhe

Yhteensä

Frekvenssi

Kyllä
55

En
8

Yhteensä
63

Odotettu frekvenssi

59,2

3,8

63,0

% suhteellinen
frekvenssi
Frekvenssi

87,3%

12,7%

107

8

Odotettu frekvenssi

108,1

6,9

% suhteellinen
frekvenssi
Frekvenssi

93,0%

7,0%

228

9

Odotettu frekvenssi

222,7

14,3

237,0

% suhteellinen
frekvenssi
Frekvenssi

96,2%

3,8%

100,0%

390

25

Odotettu frekvenssi

390,0

25,0

415,0

% suhteellinen
frekvenssi

94,0%

6,0%

100,0%

100,0%
115
115,0
100,0%
237

415
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Liite 8
Taulukko 6. Asuinalueviihtyvyyden ja perhetyypin välinen χ2-testi.

Pearsonin khiin neliö

Arvo
7,209a

Vapausasteet
2

Asympt. merkitsevyys (2-suuntainen)
0,027

Likelihood Ratio khiin neliö

6,369

2

0,041

Validien tapausten N

415

a. 1 solun (16,7%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 3,80.

Liite 9
Taulukko 7. Asuinalueviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden välinen ristiintaulukointi.

Viihdytkö asuinalueellasi?
Yhteisöllisyys,
sosiaaliset kontaktit

En
0
5,0
0,0%

Yhteensä
83
83,0
100,0%

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

181
173,9
97,8%

4
11,1
2,2%

185
185,0
100,0%

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

84
85,5
92,3%

7
5,5
7,7%

91
91,0
100,0%

19
28,2
63,3%

11
1,8
36,7%

30
30,0
100,0%

23
24,4
88,5%

3
1,6
11,5%

26
26,0
100,0%

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Melko hyvin

Melko heikosti

Erittäin heikosti

Ei merkitystä

Yhteensä

Kyllä
83
78,0
100,0%

Erittäin hyvin

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

390

25

390,0
94,0%

25,0
6,0%

415
415,0
100,0%
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Liite 10
Taulukko 8. Asuinalueviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden välinen χ2-testi.

Pearsonin khiin neliö

Arvo
61,796a

Vapausasteet
4

Asympt. merkitsevyys (2suuntainen)
0,000

Likelihood Ratio khiin neliö

42,965

4

0,000

Validien tapausten N

415

a. 2 solun (20,0%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 1,57.

Liite 11
Taulukko 9. Muuton harkitsemisen ja perhetyypin välinen ristiintaulukointi.

Harkitsetko muuttoa?

Perhetyyppi

Yksinasuva

Lapseton pariskunta

Frekvenssi

Kyllä
17

En
46

Odotettu frekvenssi

14,1

48,9

27,0%

73,0%

34

81

25,8

89,2

29,6%

70,4%

42

195

53,1

183,9

237,0

17,7%

82,3%

100,0%

93

322

93,0

322,0

415,0

22,4%

77,6%

100,0%

% suhteellinen
frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi

Lapsiperhe

% suhteellinen
frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi

Yhteensä

% suhteellinen
frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Yhteensä
63
63,0
100,0%
115
115,0
100,0%
237

415
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Liite 12
Taulukko 10. Muuton harkitsemisen ja perhetyypin välinen χ2-testi.

Pearsonin khiin neliö

Arvo
7,140a

Likelihood Ratio khiin neliö

7,058

Validien tapausten N

Vapausasteet Asympt. merkitsevyys (2-suuntainen)
2
0,028
2

0,029

415

a. 0 solun (0,0%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 14,12.

Liite 13
Taulukko 11. Muuton harkitsemisen ja yhteisöllisyyden välinen ristiintaulukointi.

Harkitsetko muuttoa?
Yhteisöllisyys,
sosiaaliset
kontaktit

Yhteensä

Erittäin hyvin

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Kyllä
9
18,6
10,8%

Melko hyvin

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

32
41,5
17,3%

153
143,5
82,7%

185
185,0
100,0%

Melko heikosti

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

30
20,4
33,0%

61
70,6
67,0%

91
91,0
100,0%

Erittäin heikosti Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

16
6,7
53,3%

14
23,3
46,7%

30
30,0
100,0%

Ei merkitystä

6
5,8
23,1%
93
93,0
22,4%

20
20,2
76,9%
322
322,0
77,6%

26
26,0
100,0%
415
415,0
100,0%

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi
Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

En
74
64,4
89,2%

Yhteensä
83
83,0
100,0%
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Liite 14
Taulukko 12. Muuton harkitsemisen ja yhteisöllisyyden välinen χ2-testi.

Arvo
Vapausasteet
Asympt. merkitsevyys (2-suuntainen)
Pearsonin khiin neliö
31,506a
4
0,000
Likelihood Ratio khiin neliö
29,286
4
0,000
Validien tapausten N
415
a. 0 solun (0,0%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 5,83.

Liite 15
Taulukko 13. Aluesamaistumisen ja asumismuodon välinen ristiintaulukointi.

Koetko voimakasta
aluesamaistumista omaan
asuinalueeseesi?
Asumismuoto

Kerrostalo

Frekvenssi

Kyllä
12

En tai eos
7

Odotettu frekvenssi

13,6

5,4

63,2%

36,8%

59

15

52,9

21,1

79,7%

20,3%

18

8

18,6

7,4

69,2%

30,8%

4

7

7,9

3,1

36,4%

63,6%

93

37

93,0

37,0

71,5%

28,5%

% suhteellinen frekvenssi
Omakotitalo

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Rivitalo

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Joku muu

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Yhteensä

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Yhteensä
19
19,0
100,0%
74
74,0
100,0%
26
26,0
100,0%
11
11,0
100,0%
130
130,0
100,0%
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Liite 16
Taulukko 14. Aluesamaistumisen ja asumismuodon välinen χ2-testi.

Pearsonin khiin neliö

Arvo
9,846a

Likelihood Ratio khiin neliö

9,151

Validien tapausten N

Vapausasteet Asympt. merkitsevyys (2-suuntainen)
3
0,020
3

0,027
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a. 1 solun (12,5%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 3,13.

Liite 17
Taulukko

15.

Aluesamaistumisen

ja

seuratoimintaan

osallistumisen

välinen

ristiintaulukointi.

Koetko voimakasta
aluesamaistumista omaan
asuinalueeseesi?
Osallistutko
Osallistun tai
asuinalueellasi
olen osallistunut
seura- tai
yhdistystoimintaan?

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

En ole
osallistunut tai
alueellani ei ole
mahdollista
osallistua

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Yhteensä

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Kyllä
29
25,0
82,9%

Ei
3
5,7
8,6%

Eos
3
4,3
8,6%

Yhteensä
35
35,0
100,0%

64
68,0
67,4%

18
15,3
18,9%

13
11,7
13,7%

95
95,0
100,0%

93

21

16

93,0

21,0

16,0

71,5%

16,2%

12,3%

130
130,0
100,0%
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Liite 18
Taulukko 16. Aluesamaistumisen ja seuratoimintaan osallistumisen välinen χ2-testi.

Pearsonin khiin neliö

Arvo
3,106a

Vapausasteet
2

Asympt. merkitsevyys (2suuntainen)
0,212

Likelihood Ratio khiin neliö

3,357

2

0,187

Validien tapausten N

130

a. 1 solun (16,7%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 4,31.

Liite 19
Taulukko 17. Identiteetin tunnistamisen ja asumismuodon välinen ristiintaulukointi.

Onko asuinalueellasi
tunnistettava identiteetti?
Asumismuoto

Kerrostalo

Frekvenssi

Kyllä
16

Ei tai eos
3

Odotettu frekvenssi

12,0

7,0

84,2%

15,8%

49

25

46,7

27,3

66,2%

33,8%

13

13

26

16,4

9,6

26,0

50,0%

50,0%

4

7

6,9

4,1

36,4%

63,6%

82

48

82,0

48,0

63,1%

36,9%

% suhteellinen frekvenssi
Omakotitalo

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Rivitalo

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Joku muu

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Yhteensä

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen frekvenssi

Yhteensä
19
19,0
100,0%
74
74,0
100,0%

100,0%
11
11,0
100,0%
130
130,0
100,0%
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Liite 20
Taulukko 18. Identiteetin tunnistamisen ja asumismuodon välinen χ2-testi.

Pearsonin khiin neliö

Arvo
9,236a

Vapausasteet
3

Asympt. merkitsevyys (2suuntainen)
0,026

Likelihood Ratio khiin neliö

9,524

3

0,023

Validien tapausten N
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a. 1 solun (12,5%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi 4,06.

Liite 21
Taulukko 19. Identiteetin tunnistamisen ja seuratoimintaan osallistumisen välinen
ristiintaulukointi.
Onko asuinalueellasi
tunnistettava
identiteetti?

Osallistutko
asuinalueellasi
seura- tai
yhdistystoimintaan?

Osallistun tai olen
osallistunut

En ole osallistunut
tai alueellani ei ole
mahdollista
osallistua
Yhteensä

Kyllä
27
22,1

Ei tai en
osaa
sanoa
8
12,9

% suhteellinen
frekvenssi

77,1%

22,9%

100,0%

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

55
59,9
57,9%

40
35,1
42,1%

95
95,0
100,0%

82

48

82,0
63,1%

48,0
36,9%

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi

Frekvenssi
Odotettu frekvenssi
% suhteellinen
frekvenssi

Yhteensä
35
35,0

130
130,0
100,0%
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Liite 22
Taulukko 20. Identiteetin tunnistamisen ja seuratoimintaan osallistumisen välinen χ2testi.

Pearsonin khiin neliö
Likelihood Ratio khiin
neliö
Fisherin nelikenttätesti
Validien tapausten N

Arvo
4,069a

Vapausasteet
1

Asymptm
merkitsevyys (2suuntainen)
0,044

4,274

1

0,039

Tarkka
Tarkka
merkitsevyys merkitsevyys
(2(1suuntainen) suuntainen)

0,064
130

a. 0 solun (0,0%) odotettu frekvenssi on pienempi kuin 5. Pienin odotettu frekvenssi on 12,92.

0,033

