
KOE
KAUPUNKITILA
UUDELLA TAVALLA

Mitä on olla espoolainen? Tämä julkaisu 
houkuttelee katsomaan ja pohtimaan 
ympäröivää kaupunkia uusin silmin. 
Käyttäydytkö eri tavalla liikkuessasi
Espoon keskuksessa tai Tapiolassa, 
juna-asemalla tai koulun käytävällä? 
Keitä kohtaat ja miten suhtaudut heihin? 
Kirjoittamattomat säännöt ohjaavat 
toimintaamme julkisessa tilassa.

MILLAINEN
KAUPUNKI
EsPOO ON?

jotka muokkaavat kokemustamme ympäröivästä tilasta.
Aalto-yliopiston CuMMA (Curating, Managing and Me-
diating Art) -maisteriohjelman opiskelijoita pyydettiin
toteuttamaan näyttely Espoon modernin taiteen museo 
EMMAn taidekokoelmasta, josta suuri osa on sijoitettu 
ympäri kaupunkia. Kokoelma on kaikkien espoolaisten 
yhteinen, entinen Espoon kaupungin taidekokoelma.

EsPOON KAUPUNKI
ON TäyNNä JULKIsIA 
TAIDETEOKsIA,

syntyi opiskelijoiden ja EMMAn 
henkilökunnan yhteistyönä. Tämän 

julkaisun lähtökohtana olevassa 
näyttelyssä tutkittiin, millainen on 

julkisen taidekokoelman arki, ja 
ketkä kohtaavat teokset jokapäi-

väisessä elämässään.

Läs ArTiKLAr på svEnsKA: www.emma.museum/sv/node/1144                                 rEAd ThE ArTiCLEs in EngLish: www.emma.museum/en/node/1145

Ensimmäisessä kaupunkiaktiivi vesa Korkkulan, 
taiteilija saara hannulan, kaupunkimaantieteilijä
Elina Eskelän ja taidehistorian professori Kirsi 
saarikankaan tekstit haastavat kokemaan 
kaupunkitilan toisin.

Toisessa osassa graafikko stefania passeran
yhdessä taiteilija Freja Bäckmanin ja tämän 
berliiniläisen taiteilijaryhmän Wir spielenin 
kanssa suunnittelema kartta näyttää kaupungista 
uusia puolia.

Kolmannessa esitellään Bäckmanin toteuttamia 
työpajoja, joissa espoolaiset pohtivat suhdettaan 
taidekokoelmaansa ja laajemmin julkiseen tilaan. 
Käsissäsi oleva julkaisu antaa mahdollisuuden 
kokeilla työpajan ohjeita itse.

JULKAIsUssA
ON KOLME
OsAA

(s. 1980, Espoo) asuu ja työskentelee Berliinissä.
hänen yhteisölliset projektinsa ovat usein yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa toteutettuja kohtaamisia 
taiteen, aktivismin ja opetuksen risteymäkohdassa. 
Wir spielen -ryhmään kuuluvat hänen lisäksi Merja 
hannikainen, Annika högner, vappu Jalonen, Bogg 
Johanna Karlsson ja Clara T. López Menéndez.

(s. 1985, varese, italia) asuu ja työskentelee Espoossa. 
passera on graafinen suunnittelija ja Aalto-yliopiston 
jatko-opiskelija, joka näkee työnsä yhteiskunnallisena. 
hänet tunnetaan muun muassa vuoden 2010 soita 
mummolle -kampanjasta.

JAA / Ei / pOissA
KOKOELMA
TODELLIsUUKsIA
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Miten julkinen tila, sen käyttäjät ja julkiset taideteokset liittyvät toisiinsa?

Julkaisun kolme osaa Ajatuksia, reittejä ja Kohtaamisia houkuttelevat 
lukijaa etsimään vastausta itse tarjoamalla uusia näkökulmia ja kysymyksiä 
julkisesta tilasta. Materiaalin avulla voit tutkia omaa suhdettasi ympäröivään 
kaupunkiin: lähteä retkelle tuntemattomaan kaupunginosaan, tehdä jotain 
yllättävää itsellesi tutussa paikassa tai uppoutua pohtimaan julkisen tilan 
merkityksiä.

JAA / Ei / pOissA – Kokoelma todellisuuksia (13.11.2013–2.3.2014) on Aalto-
yliopiston kuratoinnin opiskelijoiden toteuttama näyttely Espoon modernin 
taiteen museo EMMAssa. Tämä julkaisu ei kuitenkaan pysähdy esittelemään 
näyttelyä, vaan astuu askeleen pidemmälle.

               on läsnä maastossa. Tästä seuraa useita kysymyksiä:
 

                                                    toisaalta asettaa rajoja ja 
toisaalta luo edellytyksiä urbaanissa ympäristössä elämiselle? Miten
urbaani maasto ohjaa ajattelua ja toimintaa riippumatta siitä, mitä me
itsemme rationaalisiksi ja vapaiksi toimijoiksi mieltävät teemme?
 

                      väiski vemmelsääri -piirretystä on paikallaan. piirre-
tyssä Elmeri jahtaa haulikkonsa kanssa väiskiä. samalla teatterirekvisiittaa 
kuljettavan auton ovi aukeaa ja erilaiset päähineet liitelevät tuulen kuljet-
tamina keskellä metsästysjahtia.
 

                                           tipahdellessa väiskin ja Elmerin 
päähän, heidän roolinsa muuttuvat. Metsästetystä tulee mafioso ja met-
sästäjästä poliisi. roolien vaihtuessa väiskin ja Elmerin käyttäytyminen 
muuttuu ja maailma avautuu heille uusin silmin. piirretty toki kärjistää 
todellisuutta, mutta yhtä kaikki se tuo siitä esiin jotain olennaista.
 

                                         kohtaa elinympäristönsä hieman 
piirretyn hahmojen tapaan. sillä todella on merkitystä pukeudutko nah-
kaliiviin vai minihameeseen, liikutko autolla vai pyörällä. näetkö kadun 
mahdollisena leikkikenttänä vai paikkana, josta vasta päästään johonkin. 
Tällöin katu itsessään mieltyy lähinnä huoltotoimenpiteiden kohteeksi ja 
asenne sitä kohtaan on “Mitä huomaamattomampi sen parempi.”
 

                                     opettaa, miten ajattelu ja elämä ylipää-
tään ei ole koskaan irrallaan sitä ympäröivästä maailmasta, eikä mikään 
ole yhtä valheellista kuin puolueettomiksi ja objektiivisiksi julistetut ajatukset, 
jotka tekevät suoranaista vääryyttä elämän perustavanlaatuiselle, kaduilta 
kumpuavalla positiiviselle likaisuudelle.
 

                                                                       ovat osa 
yhteiskunnallisten ristiriitojen hyökyaallon lävistämää virtaa. niiden kautta
erilaiset poliittiset jännitteet ja konfliktit kanavoituvat esiin. Joka puolella 
kamppaillaan nimenomaan julkisessa tilassa, toisenlainen maailma ja arki 
tavoitteena, vaikka vallankumouksellisuudesta puhuttaisiin Twitter-etuliitteen 
kanssa.
 

 
                                                   koskee julkisen tilan säätelyä: miten julkiseen 
tilaan luodaan keinotekoisia rajoja, miten väen liikettä hallinnoidaan ja 
kanavoidaan tiettyjä tarkoitusperiä varten. Lahoaako ihminen pystyyn 
kiireisen arjen puristuksissa, vai onko kaupungissa tilaa spontaanille 
ajelehtimiselle? Minkälainen psykomaantieteellisen kartaston sinä piirtäisit 
Espoosta? Minkälaisiin arkisiin kokemuksiin Espoon kaupunki luo edellytykset 
ja minkälaisille arkisille kokemuksille siellä ei ole tilaa? näihin kysymyksiin 
kannattaa etsiä aktiivisesti vastauksia.

1 vuosina 1957–1972 toiminut situationistinen internationaali kehitti psyko-
maantieteen spektaakkelin hallitseman kaupunkisuunnittelun kritiikiksi.
sen kautta kyseenalaistetaan kaupunkisuunnittelun taustalla olevaa 
maailmankuvaa. psykomaantieteessä pyritään selvittämään, miksi tietyt 
maantieteelliset alueet aiheuttavat tietynlaisia tuntemuksia ja minkälaa-
tuisia nämä tuntemukset missäkin paikassa ovat. 

JuLKINEN TILA ALKAA SINuSTA/
Astuessasi ulos kotiovesta siirryt maailmaan, jossa olet jatkuvasti muiden 
nähtävillä. Jokaista liikettäsi tarkkaillaan ja vahditaan, etkä pääse muiden 
arvostelevilta katseilta pakoon. Tämä maailma saattaa aiheuttaa sinussa 
epävarmuutta ja pelkoa, haluat ehkä piiloutua ja sulautua joukkoon, olla 
kuten muut. On vaarallista poiketa linjasta, ilmaista omat mielipiteensä ja 
paljastaa oma erityisyytensä – olla julkisesti oma itsensä.
 
Jokainen meistä noudattaa sanattomia sääntöjä ja sopimuksia, joko tie-
toisesti tai tietämättään. Julkinen tila herää kuitenkin eloon vasta silloin, 
kun joku rikkoo yhdenmukaisuuden peilipinnan ja ottaa oman tilansa hal-
tuun: pukeutuu väärin, nauraa liian kovaa tai asettuu kadulle makaamaan. 
Julkinen tila on uskallusta olla oma itsensä toisten edessä, asettua poikki-
teloin, muuttua näkymättömästä näkyväksi.
 

KOLME AsKELTA 
KOHTI JULKIsTA 
TILAA

JuLKINEN TILA VAATII JATKuVAA HOrJuTTAMISTA/
Kaupunki rakentuu julkisessa tilassa tapahtuneiden kohtaamisten ja neu-
votteluiden kivettyessä sopimuksiksi, säännöiksi ja laeiksi. Ajan kuluessa ja 
kulttuurin kehittyessä nämä sopimukset muuntuvat, rikkoutuvat, lakkaa-
vat olemasta ja korvautuvat toisilla sopimuksilla: samalla kaupungin kasvot 
murentuvat ja rakentuvat uudelleen.
 
se, mikä kulloinkin on sallittua ja kiellettyä, mahdollista ja mahdotonta, 
riippuu yhtäältä vallalla olevista yhteiskunnallisista olosuhteista ja toisaal-
ta siitä, miten kukin meistä osallistuu näiden olosuhteiden tuottamiseen 
ja purkamiseen. Julkinen tila ei pysy elossa, ellei sitä jatkuvasti kysytä ja 
aktivoida; mahdoton ei muutu mahdolliseksi ilman riskinottoa ja tasa-
painon horjuttamista. Kukin meistä voi osaltaan kiihdyttää tätä nykyisen 
ja tulevan välistä liikettä: joku järjestää katutapahtuman, toinen mielen-
osoituksen, kolmas tekee taidetta. Olennaista on, että toiminta järkyttää 
mahdottoman ja mahdollisen välistä suhdetta ja synnyttää jotakin uutta 
– julkista tilaa, joka on vasta tuloillaan.

JuLKINEN TILA POLITISOITuu ITSEN JA TOISEN VÄLISSÄ/
historiallisesti ymmärrettynä julkisella tilalla tarkoitetaan avointa katutilaa 
tai aukiota, johon kansalaiset voivat vapaasti kokoontua vaihtamaan aja-
tuksia, ilmaisemaan mielipiteitä ja päättämään yhteisistä asioista: antiikin 
Kreikan aukiota eli agoraa pidetään usein demokratian syntysijana. sanan-
vapaus, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo ovat edelleen tärkeitä julkiseen tilaan 
liitettyjä arvoja ja samalla demokraattisen järjestelmän peruspilareita.
 
Espoolaisen lähiön ostarille siirrettynä nämä arvot voisivat merkitä pissis-
ten, mamujen, emojen, skeittareiden, juoppojen, mannejen, muslimien, 
stevareiden ja jakkupukunaisten välistä avointa kohtaamista ja tilallista 
neuvottelua. Tämän päivän agora voi olla asfalttipiha, jossa erilaiset ihmi-
set ja ihmisryhmät voivat tuoda omat tapansa, kielensä ja uskomuksensa 
esiin, taistella niiden puolesta ja altistua toisilleen vailla välitöntä syrjinnän, 
ulossulkemisen ja väkivallan uhkaa: paikka, jossa on tilaa ristiriidoille ja 
rakkaudelle, itselle ja toiselle.

sAArA hAnnuLA

SAArA HANNuLA
Kirjoittaja on helsinkiläinen taiteilija, joka työskentelee esitystaiteen, kuvataiteen 
ja kaupunkiaktivismin välimaastossa.

AJATUs-
MAAsTOT
vEsA KOrKKuLA

VESA KOrKKuLA
Kirjoittaja opiskeli yliopistolla seitsemän vuotta filosofiaa helsingin yliopis-
tossa ja valmistui juuri, jäi työttömäksi, mutta mieltää itsensä mieluummin 
vapaa-ajalliseksi aktiiviseksi toimijaksi, jolle katu on elämän edellytys.

Tapio Junno
häikäistynyt
1992, veistos
heikki von hertzenin aukio, Tapiola
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Kaupunkitilassa tapahtuvat kohtaamiset ihmisten kanssa ovat merkit-
täviä asumistyytyväisyyden kannalta. Aikaisempien asumistutkimusten 
mukaan jo se, että tunnistaa naapurinsa ulkonäöltä, lisää yhteisöllisyyden 
tunnetta.

väitöskirjatutkimukseni helsingin yliopistolla käsittelee kansainvälisiä 
osaajia, eli korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia. Olen haastatellut 
ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita ja työelämässä olevia maahanmuut-
tajia selvittääkseni, miten he kokevat elämänsä ja asumisensa pääkau-
punkiseudulla. Esittelen tässä osaajien näkemyksiä ja kertomuksia, jotka 
liittyvät kaupunkitilaan. suurin osa haastatelluista asuu Espoossa.
 
pääkaupunkiseudulla on tavallista, että naapurien kanssa ei jutella, eikä 
heitä välttämättä edes tunnisteta. Monet ulkomaalaiset ovat tottu-
neet tiiviimpään kanssakäymiseen naapureiden kanssa, ja ovat siksi 
hämmentyneitä uudesta tilanteesta. Olen huomannut, että fyysinen 
läheisyys ei automaattisesti tuota sosiaalista läheisyyttä. vaikka asuttai-
siin jopa samassa asunnossa, kuten opiskelijoiden soluasunnossa, ei se 
välttämättä johda keskusteluihin ja yhdessä tekemiseen.
 
Espoo kuitenkin voisi yhdistää erilaisia ihmisiä. Kansainväliset osaajat 
arvostavat samoja piirteitä Espoossa asuinalueena kuin suomalaisetkin. 
he pitävät Espoon rauhallisuudesta, merestä, vihreydestä ja toimivasta 
infrastruktuurista. Lapsiperheet arvostavat leikkipuistoja ja ulkoilumah-
dollisuuksia. Julkisessa kaupunkitilassa on mahdollista kohdata ihmisiä, 
jotka nauttivat samankaltaisista asioista. pienet, arkipäiväiset kohtaamiset 
ovat merkittävämpiä kuin ehkä ajattelemmekaan.

KAUPUNKI-
LAIsTEN
KOHTAAMIsIA
ELinA EsKELä

“Alussa emme olleet 
oikein perillä kaikista asioista. 

Me tiesimme päiväkodista ja leik-
kipuistosta sen vieressä, mutta emme 

tienneet saako leikkipuistoon mennä, sillä 
kaikki kyltit ovat suomeksi. Emme käyttäneet 
leikkipuistoa yli puoleen vuoteen. Kerran eräs 

nainen puistossa sanoi vaimolleni: ‘Mikset tule tän-
ne, miksi seisot siellä ulkopuolella?’ Ja niin vaimol-
leni selvisi, että puistoon voi mennä. hän käy nykyään

lasten kanssa puistossa säännöllisesti monta 
kertaa viikossa, ja se on ollut tärkein tekijä, joka 

auttoi häntä parantumaan masennuksesta.” 

Mies, 28, pakistan

“suomalaiset ovat aika 
ujoja. Yritin kutsua kollegoitani 

ja opiskelukavereitani kotiini syömään 
ja juttelemaan, mutta he eivät olleet kiin-

nostuneita. harrastan valokuvausta, ja mi-
nusta olisi kiva vaikka mennä valokuvaamaan 

suomalaisten kanssa. he voisivat näyttää minulle 
valokuvauksellisia paikkoja. uskon, että suomessa 
on paljon kauniita paikkoja, mutta en tiedä missä, 

joten toivoisin, että minulla olisi suomalainen
ystävä, jonka kanssa voisin käydä 

valokuvaamassa lähialueella.” 

Mies, 35, Kiina

“Kesäisin pelaan 
jalkapalloa Leppävaaran 

urheilupuistossa. siellä on 
aina ihmisiä pelaamassa. Joskus 
me järjestämme tapaamisen ja 
menemme pelaamaan, mutta 
yleensä kaikki vain ilmestyvät 

paikalle suunnittelematta.” 

Mies, 27, Kenia

“Espoossa tiettyinäkellonai-
koina, esimerkiksi lauantaina tai 

sunnuntaina kuuden jälkeen on 
todella vaikea löytää ihmisiä. Joskus 

tunnen itseni hyvin yksinäiseksi.”

Mies, 32, intia

“Olen Espoo-ihminen,
sillä minusta Espoo on rau-

hallinen ja rentouttava alue.” 

Mies, 28, Turkki

“Me muutimme 
suomeen talviaikaan. Talvella 

on vaikea tunnistaa naapureita. 
Jotenkin tuntui siltä, että kaikilla ihmisillä 

on samat piirteet, heitä oli vaikea tunnistaa, 
tai sitten en pimeässä nähnyt kunnolla. silloin 
oli vähän hassuja tilanteita sen takia. Ja kun me 
olemme aika ulospäin suuntautuneita, me nau-

ramme paljon ja ääneen, myös julkisissa paikoissa, 
niin kaupoissa tuli tilanteita jolloin ihmiset katsoivat 

epäillen, että mitä siellä oikein tapahtuu.” 

nainen, 40, romania

“Kun asuin ukrainassa, tunsin naa-
purini. Talon pihalla oli iso leikkipaikka 

lapsille ja äidit keskustelivat keskenään, jo-
ten kaikki tunsivat kaikki. Tiesin, kuka asui vie-

reisessä asunnossa ja mitä hän teki työkseen. 
Täällä en tiedä mitään naapureista, mutta se ei 
ole huono asia, se on osa kulttuuria. En usko 

että edes tunnistaisin naapureitani.” 

nainen, 25, ukraina

“unohdin lompakkoni ratikkaan 
juuri kun olin muuttanut suomeen. 

Lompakossa oli vaihtamani muutama sata 
euroa käteistä ja luottokortit. Työkaverini käski 

soittamaan löytötavaratoimistoon, ja en todella-
kaan aikonut soittaa. Mutta työkaverini kehotti sinnik-

käästi soittamaan, enkä halunnut loukata häntä, joten 
lopulta soitin. Annoin lompakon tuntomerkit ja he sa-
noivat, että se oli siellä, tule hakemaan. sain lompakkoni 
takaisin ja kaikki oli tallella. En menettänyt senttiäkään. 

Tämä tarina kertoo jotain olennaista suomesta.” 

nainen, 29, intia

“Lähes kaikki naapurini ovat 
suomalaisia, ja he eivät tunne toisiaan. 

Kun menen hissiin ja joku on siellä, kokeilen 
vähän jutella, että hei missä kerroksessa asut, 

en ole koskaan nähnyt sinua, mikä sinun nimesi on, 
missä olet töissä. Mutta joskus tuntuu siltä, että

he luulevat että yritän ahdistella tai jotain. he eivät 
halua puhua mistään. varsinkaan tytöt. Ehkä he

eivät tiedä, että minulla on jo tyttöystävä.”

Mies, 28, Espanja

Muutin 1960-luvulla neljävuotiaana Kampista helsingin keskustasta rakenteilla 
olevaan uuteen lähiöön, haukilahteen, Espooseen. Keskusta säilyi isovan-
hempien kotina ja säännöllisten vierailujen paikkana. Lapsuuteni ja nuoruuteni 
mielikuvat kaupungista ovatkin yhtä lailla kaupungin keskustan raitiovaunu-
jen ääniä, kahvipaahtimoiden tuoksua, näyteikkunoita, kivijalkamyymälöitä, 
katulamppuja, elokuvateattereita kuin lähiöiden vastaleikatun nurmikon, 
ruusupensaiden ja uuden asfaltin tuoksuja, pihan ja rakennustyömaiden ääniä, 
salaperäisiä hylättyjä taloja, kevätpuron solinaa, tähtitaivasta luistinradan yllä, 
joutomaita ja metsiköitä, ostoskeskuksia, valaistuja asuntoja ihmisineen sekä 
liikkumista paikkojen välillä kävellen, pyöräillen ja linja- ja henkilöautoilla.  

sana kaupunki herättää yleensä mielikuvan tiiviistä asumisesta, kerrostalo-
jen rajaamista aukioista ja kaduista kauppoineen, kahviloineen ja sosiaalisten 
kohtaamisten tiloineen. suomi kaupungistui myöhään toisen maailmanso-
dan jälkeen. perinteiseksi ymmärretty kaupunkitila kortteleineen mullistui ja 
asuntorakentaminen keskittyi usean vuosikymmenen ajan kantakaupungin 
ulkopuolelle metsäiseen maastoon kohonneisiin uusiin lähiöihin. Lähiöiden 
avoimessa tilassa kaupunkiasumiseen yhdistetyt kerrostalot on sijoitettu 
maaseutumaisen väljästi ja pihat ympäröivät rakennuksia eikä toisin päin.  
suomi kaupungistui ennen kaikkea lähiöitymällä. nykyään lähiöissä asuu 
neljäsosa suomen asukkaista ja ne ovat 1900-luvun jälkipuoliskon leimallisin-
ta kaupunkitilaa. suuri osa lähiöistä on jo itsessään pikkukaupungin kokoisia.  

Espoo, joka kantaa epäkaupungin leimaa, on eteläosiltaan lähiöihin kes-
kittyvän kaupunkiasumisen ruumiillistuma.  pohjoisosiltaan se taas muis-
tuttaa maaseutua tai taajamaa. Karakallioon 5-vuotiaana 1968 muuttanut 
nainen korosti helsingin sanomien “Elämää lähiöissä” -kirjoituskilpailussa 
1995 Espoota nimenomaan kaupunkina:  

“Espoosta tuli minun kotikaupunkini, ei pelkästään yhdestä lähiöstä. Opin 
rakastamaan Espoon monimuotoisuutta, erilaisia lähiöitä, erilaisia tunnel-
mia, erilaisia maisemia. Luulenpa, että muutkin kolmekymppiset lähiössä 
kasvaneet tuntevat samoin.”  

uuden arkkitehtuurin, muokatun tai muokkaamattoman metsäisen luon-
non ja aiemman asumisen kerrostumien yhdistelmä on 1950-lähtien ollut 
useiden sukupolvien mielenmaisemaa. 

Luonto ja lapsiperheiden paras olivat modernin kaupunkisuunnittelun 
johtoteemoja. Lähiöihin on alusta asti liitetty vahvoja mielikuvia ja ladattu 
valtavia odotuksia luonnonläheisen asumisen merkityksistä erityisesti lapsi-
perheille sekä uuden asuinympäristön tuottamasta paremmasta elämästä, 
naapuruudesta ja sosiaalisista suhteista. Lähiörakentamisessa asuminen 
vietiin luontoon, tiiviisti rakennetun keskustan ulkopuolelle metsäiseen 
ympäristöön. suunnittelu perustui luonnonläheisen asumisen merkityksen 
korostamiseen sekä kaupungin ja luonnon vastakkainasetteluun. Lähiöaa-
te oli jopa avoimen kaupunkivihamielistä. Tiiviin korttelikaupungin ajateltiin 
olevan kaukana luonnosta, mutta tosiasiassa luonto on vahvasti läsnä myös 
kaupunkien viheralueissa, jättömailla, pinnanmuodostuksessa, kasvistossa, 
eläimistössä, vuodenaikojen vaihtelussa ja säätilassa.

Lähiöissä sosiaalisten kohtaamisten tilat sijaitsevat usein ulkona: pihoilla, 
hiekkalaatikoilla, joutomailla ja asutusta ympäröivissä metsiköissä. Yksi-
tyisen, puolijulkisen ja julkisen tilan huokoiset ja liikkuvat suhteet ja sosi-
aaliset verkostot jäsentyivät toisin kuin korttelikaupungissa tai maaseu-
dulla.  useat lähiöasumistaan muistelevat asukkaat ovat nostaneet juuri 
lähiluonnon yhdeksi asumismuotonsa parhaista piirteistä uuden nykyajan 
mukavuuksin varustetun asunnon lisäksi.  sillä on ollut suuri merkitys 
ympäristöön kotiutumisessa ja merkityksellisten tilojen muotoutumisessa. 
“Metsä merkitsi meille kaupunkilaisnuorille yhteyttä luontoon, vastakoh-
tana talon toisella puolella olevalle asfaltti- ja kivitaloerämaalle”, muistelee 
pihlajamäkeen vuonna 1964 2-vuotiaana muuttanut nainen kolmekym-
mentä vuotta myöhemmin.  Luonnolla onkin lähiörakentamisessa para-
doksaalinen asema: sen terveydellisiä, virkistäviä ja hyvinvointia tuottavia 
puolia korostettiin suunnittelussa yli kaiken, mutta samalla luonto jätettiin 
suunnittelussa sivuun, asuinrakennusten taustaksi.  Tämä tapahtui ehkä 
asukkaiden onneksi. Joutomaat ja metsiköt ovat tuoneet ympäristöön 
vaihtelua ja tarjonneet asukkaille ja etenkin lapsille ja nuorille omaksi 
tehtävää tilaa aikuisten katseiden ja kontrollin ulkopuolella.  Kirjailija Tomi 
Kontio on nimittänyt näitä metsiköitä lähiöiden pyhiksi alueiksi.                                       

Julkisessa keskustelussa lähiöihin on suhtauduttu 1950-luvun ja 1960-luvun 
alkuinnostuksen jälkeen kriittisesti. 1950–1960-luvun taitteessa lähiöt leimattiin 
vetelehtivien nuorisojoukkojen tyyssijoiksi. 1960–1970-luvulla ne esitettiin muulta 
muuttaneiden tallelokeroina: lähiöasumisen ankeutta symboloivat ikävystynyt 
kotirouva, vihreä leski ja ympäristössään vieras, paikaton mies. Keskustelua 
leimasi suuren tuntemattoman pelko. Julkisessa keskustelussa lähiöitä lähesty-
tään edelleen ongelmia korostaen. vastakkainasettelua rakennetaan maahan-
muuttajien ja kantaväestön välille, vaikka asuinalueiden sosiaalisessa eriytymi-
sessä on kyse huomattavasti monisyisemmästä ilmiöstä. pääkaupunkiseudulla 
suuri osa “kantaväestöstäkin”  on tänne alun perin muualta muuttanutta.

Asukkaiden muistitietoa kerättiin 1990-luvun lopulla muun muassa hel-
singin sanomien ja suomalaisen Kirjallisuuden seuran kirjoituskilpailuissa. 
se antaa lähiöistä huomattavasti myönteisemmän ja monipuolisemman 
kuvan.  Asukkaille lähiöt ovat kotiseutuja ja kaupunkilaisia asuinpaikkoja 
muiden joukossa: merkityksiltään kerrostuneita, ristiriitaisia ja rosoisia. 
Kun lehtikirjoittelu korosti sosiaalisten suhteiden puuttumista ja asumisen 
passiivisia piirteitä, asukkaat painottivat verkostoja, pihaelämää ja lähi-
luontoa. Ero lähestymistapojen välillä onkin ilmeinen.

Kaupungin ja luonnon vastakkainasetteluun perustunut lähiöaate on mää-
rittänyt asuntorakentamista pääkaupunkiseudulla 1950-luvulta lähtien. 
Kaupungin paluu on ollut käynnissä 1980-luvulta lähtien. nyt kaupunkisuun-
nittelun ihanteet ovat muuttumassa. sen sijaan, että jatkettaisiin uusien 
asuntojen rakentamista erillisiksi saarekkeiksi aina vain kauemmaksi keskus-
tasta, esitetään esimerkiksi visioissa helsingin uudeksi yleiskaavaksi kau-
punkiin johtavien kulkuväylien muuttamista asuin- ja liiketalobulevardeiksi 
raitiovaunuineen, pyöräilijöineen ja kahviloineen.  Tiiviisti rakennetut kulku-
väylät varjelisivat luonnon moninaisuutta, mutta myös muuttaisivat maise-
maa radikaalisti sulkemalla monia avoimia näkymiä. Myös vanhoja lähiöitä 
halutaan rakentaa tiiviimmiksi valtaamalla niiden metsiköt  ja luonnoltaan 
monimuotoiset alueet asuinrakennuksille asukkaiden vastustuksesta huoli-
matta. Kaupunkimaisuus merkitsee ennen kaikkea tiivistä rakentamista. 

Lähiöt, kuten kaupunkitilat ylipäätään, muuttuvat, liikkuvat ja kuluvat. 
Asukkaiden ja ympäristön vuorovaikutuksessa niihin kerrostuu merkityk-
siä ja muistoja, niihin muutetaan ja niistä muutetaan. Lähiöt suunniteltiin 
aikanaan ikuisesti samanlaisena pysyville lapsiperheille.  nyt vanhimmat 
lähiöt ovat tulleet eläkeikään ja seuraava polvi on myöhäisessä keski-iässä: 
ne ovat elämää nähneitä, kuluneita ja epätäydellisiä. Alkuvuosien elämän-
täyteiset paikat ovat muuttuneet hiljaisiksi, elokuvateatterit sulkeutuneet 
ja palvelut kuihtuneet. Lähiöihin on muuttanut uusia sukupolvia ja monet 
entiset lähiöasukkaat ovat palanneet.

Lähiöt vaativat epäilemättä kunnostamista eivätkä ole koskaan valmiita. 
Lähiöitä olisi kuitenkin tärkeä kehittää vaalien niiden vahvuuksia. Monil-
le lähiöasukkaille sukupolvien ajan ympäröivä luonto on ollut asuinym-
päristön parhaita ominaisuuksia. Lähiluonnon merkitys kaupungissa on 
pikemminkin korostunut, kaupunkiviljely kasvattaa suosiotaan ja siirto-
lapuutarha- ja kesämajapalstat ovat suositumpia kuin aikoihin. Olisikin jo 
aika luopua kaupungin ja luonnon vastakkainasettelusta.  Luonnon mo-
ninaisuutta ei tarvitse etsiä kaukaista erämaista, vaan sitä löytyy myös 
kaupungeista.  On tärkeää päästä eroon myös yksioikoisesta kaupunki-
asumisen mallista. Kaupunkiin mahtuu monenlaisia asukkaita, asumisen 
ihanteita ja tilankäytön tapoja.
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