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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimus käsittelee helsinkiläisten käsityksiä kameravalvonnasta. Kameravalvonnalla voidaan valvoa sekä ihmismassoja että omaisuutta.
Kameravalvonta luo uusia mahdollisuuksia valvontaan ja se on helppo piilottaa valvottavilta. Valvonta liittyy ajankohtaiseen keskusteluun
turvallisuudesta ja siitä miten turvallisuutta voidaan lisätä.
Tutkimus on tehty kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin ja tutkimuksessa yhdistyy aikalaisdiagnoosit kaupunkitutkimukseen ja kriminologiaan.
Aineistoni on Helsingin kaupungin tietokeskuksesta saatu tilastollisen tutkimuksen avovastausaineisto. Aineisto oli varsin runsas ja siinä
käsitellään laajalti erilaisia teemoja. Tutkimukseni on aineistolähtöinen ja teoretisointi kehittyi rinta rinnan aineiston käsittelyn kanssa.
Kameravalvonta on leimallisesti nyky-yhteiskunnan ilmiö, mutta tästä huolimatta se toimii varsin huonosti nyky-yhteiskunnan ongelmien
ratkaisijana. Kameravalvonta on mielikuvatasolla tehokas ja taloudellinen väline rikostentorjunnassa ja yleisen järjestyksen ylläpidossa.
Tehokkuudessaan se sopii ajan henkeen.
Kameravalvonnan hyödyntämismahdollisuuksiin vaikuttaa tilat, joissa sitä käytetään. Kaupalliset tilat ovat tutuin ympäristö kameravalvonnalle,
mutta esimerkiksi työpaikat ja koulut jakavat mielipiteitä. Valvontaa ja kontrollitoimia on helppo puolustaa ja niitä kannattavat näyttäytyvät
vastauksissa ikään kuin yleisen mielipiteen edustajina. Samaan aikaan kameravalvontaan kriittisesti suhtautuvat asettavat puheenvuoroissa
itsensä oppositioasemaan ja puolustuskannalle. Tästä huolimatta kameravalvonnalle toivotaan enemmän rajoituksia ja kameravalvonnan
valvontaa.
Kameravalvonnasta tiedottamista toivottiin lisää. Erityisesti kameravalvonnan salaaminen tuntui vastaajista epämiellyttävältä. Yhtäältä
kameravalvonnan toivotaan tuovan apua pelottavissa tilanteissa, mutta toisaalta seinään kiinnitetty kamera ei voi yksin auttaa. Tarvitaan toinen
ihminen. Kameravalvonnan piilottaminen ja vähäinen tiedottaminen sekä vartioiden piiloutuminen koppeihin johtaa siihen, että valvottavilla ei
ole mahdollisuutta kommunikoida valvojien kanssa ja näin ollen he eivät voi luottaa valvojan apuun. Valvottavat ovat täysin passiivisessa
asemassa valvojiin nähden.
Vastaajat suhtautuivat yleisellä tasolla myönteisesti kameravalvontaan. Tosin ongelmiakin löytyi. Kameravalvonta ei yksinään juuri lupaa
mitään. Naiset suhtautuivat miehiä myönteisemmin kameravalvontaan ja sukupuolten välillä oli selvä ero mielipiteen muotoilussa. Miesten
esittämä kritiikki oli suorempaa ja yleisempää, kun naiset pohtivat kritisoidessaan myös kameravalvonnan mahdollisia hyviä puolia.
Kameravalvontaa toivotaan, mutta samaan aikaan vastaajat epäilevät kameravalvonnan tehoa muihin kuin omaisuusrikoksiin. Kameravalvonta
on imagoltaan tehokas ja taloudellinen, mutta loppujen lopuksi hyödyt koetaan vähäisiksi.
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