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1. JOHDANTO 

 

 

Kaupunkisuunnittelijat ovat monien haasteiden edessä niin Suomessa kuin maailmallakin. 

Urbaanien alueiden kehityksen kenties suurimpana haasteena on voimistuva muuttoliike 

maaseudulta kaupunkeihin (Lincoln Institute of Land Policy 2014). Kasvava väestömäärä 

ja julkisen tilan muutos puolijulkiseksi tai yksityiseksi luo paineita maankäytön 

suunnittelulle, ihmisten kanssakäymiselle ja tiivistyvän kaupunkitilan käytölle (Kshama 

ym. 2012). Lisäksi yhä useammat kaupunkitilassa olevat ryhmät käyvät jatkuvaa 

neuvottelua siitä miten julkinen kaupunkitila määritellään ja kenellä on oikeus olla siinä. 

Radikaaleimmat ovat sitä mieltä, että julkinen tila on taistelutanner, jossa eri ryhmät 

taistelevat oikeudestaan olla siellä sekä ilmaista itseään (Matthews 1995:121). Vahvimmat 

ryhmittymät määritelevät hyväksyttävät käyttäytymisnormit sekä sen kenellä on oikeus olla 

julkisessa kaupunkitilassa. Häviäjiä ovat ne, jotka eivät käyttäydy vahvimpien tahojen 

määräämien normien mukaisesti ja he joutuvatkin usein väistymään julkisesta tilasta 

(Mitchell 1995). Ajatus saattaa kuulostaa hullulta, sillä julkinen tila mielletään 

demokraattisen yhteiskunnan perustaksi ja jokaisella on ainakin teoriassa oikeus olla siellä 

(Matthews 1995:116; Kuusisto-Arponen & Tani 2009).  

Nuoret ovat yksi ryhmistä, jotka jäävät usein alakynteen taistelussa kaupunkitilasta. Heille 

kuitenkin julkiset ja puolijulkiset tilat ovat tärkeä ajanviettopaikka (Travlou 2007:71). 

Nuoret nimittäin harvoin omistavat yksityistä tilaa, jonka vuoksi he käyttävät paljon 

julkisia ja puolijulkisia tiloja kuten katuja, puistoja, rantoja ja ostoskeskuksia (Lieberg 

1995:720; Childress 2004:196). He saattavat myös etsiä yksityisyyttä julkisesta tilasta 

(Blazek 2011:13).  Julkisen tilan yksityistämisen myötä sekä julkisen tilan ja nuorten arjen 

aikatauluttaminen ja liikkumisvapauden kontrollin lisääntyminen ovat kuitenkin tehneet 

heidän vapaan oleskelun julkisessa tilassa entistä vaikeammaksi (Kuusisto-Arponen & Tani 

2009; Foy-Phillips & Evans 2011). Aikuiset usein määrittelevät miten ja milloin nuoret 

saavat käyttää julkista tilaa (Thomas 2005:599) ja tiloja, joissa nuoret voivat oleskella 

ilman aikuisten läsnäoloa, on entistä vähemmän (Matthews ym 2000). Lasten ja nuorten 

vapaasta oleskelusta ja liikkumistilan vähenemisestä kertoo esimerkiksi Suomen 
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Vanhempainliiton vastuullisen vanhemmuuden Kotirintama-kampanja vuosina 2013–2014. 

Kampanjan tarkoituksena oli herättää keskustelua vastuullisesta vanhemmuudesta. Sitä 

mainostettiin julisteilla, joissa toivottiin muun muassa ulkonaliikkumiskieltoa ala-ikäisille 

iltaisin sekä alkoholia käyttävien ala-ikäisten pysäyttämistä (Suomen Vanhempainliitto 

2014).  

Nuorten käsitystä tilasta ja paikasta on tutkittu verrattain vähän, sillä alaikäisten tutkimus 

on pääosin kohdentunut pieniin lapsiin (Travlou 2004:1). Matthews ym. (2000) 

kuvaavatkin nuoria eräänlaisiksi hybrideiksi, jotka eivät ole enää lapsia, mutta toisaalta 

eivät ole vielä saavuttaneet aikuisuuttakaan.  He ovat jotain siltä väliltä. Teini-ikäisinä he 

ovat liian vanhoja viettämään aikaa lapsille suunnatuissa tiloissa kun taas nuoren ikänsä 

puolesta he eivät vielä ole tervetulleita aikuistenkaan tiloihin. Julkisten ja puolijulkisten 

tilojen rooli on nuorille merkittävä, sillä ne tarjoavat heille tiloja olemiseen. Lisäksi näissä 

tiloissa on mahdollisuus välttää aikuisten kontrollia sekä saada vapautta ja yksityisyyttä 

(Lieberg 1995; Clark & Uzzell 2002; Lieshout ja Aartsin 2008). On siis selvää, että nuoret 

käsittävät ja arvottavat ympäristöään eri tavalla kuin aikuiset, jonka vuoksi tutkimustiedon 

tuottaminen heidän tila- ja paikkakokemuksesta on tärkeää (Duzenli ym. 2010).  

Nuoria myöskään harvoin osallistetaan julkisen kaupunkitilan suunnitteluun. Heille 

suunnatut tilat ovat useimmiten aikuisten suunnittelemia, eivätkä välttämättä vastaa nuorten 

tarpeita (Matthews ym. 2000; Travlou 2004:1; Elsley 2004:163). Demokratian kannalta 

lasten ja nuorten osallistaminen elinympäristönsä suunnitteluun on kuitenkin olennaista. 

Osallistaminen on myös keino saada lapset ja nuoret tuntemaan itsensä aktiivisiksi 

yhteiskunnan toimijoiksi (Kuusisto-Arponen & Tani 2009). Lasten ja nuorten 

osallistaminen ympäristönsä suunnitteluun on todettu muun muassa kohottavan lasten ja 

nuorten itsetuntoa, tunnetta vaikutusvallasta oman ympäristönsä muovaamisessa sekä 

demokraattisten prosessien oppimista (Griesel ym. 2002:278).  Tämä luo myös pohjan 

lasten ja nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen aikuisena (Vromen 2010:80). On siis tärkeää 

kuulla, minkälaista kaupunkitilaa nuoret arvostavat, jotta heille syntyisi myönteinen 

kokemus vaikuttamisen mahdollisuuksista.   



10 

 

 

 

Tilan käyttöön, siinä oleviin valtasuhteisiin sekä siinä olemiseen vaikuttavat niin fyysiset, 

sosiaaliset kuin kulttuurisetkin tekijät (Koskela 1994:28). Tämän vuoksi 

kaupunkisuunnittelijoilla ja arkkitehdeillä on merkittävä rooli kaupunkitilan 

muovaamisessa. Oikeanlaisella kaupunkisuunnittelulla edistetään erilaisten ryhmien kuten 

nuorten toimintamahdollisuuksia (Kyttä 2002:122). Kaupunkisuunnittelijoiden on lisäksi 

otettava yhä useampien ryhmien tarpeet huomioon, jotta demokraattinen 

yhteiskuntajärjestys toteutuisi. Tämä pro gradu -tutkielma keskittyy yhteen kaupunkitilasta 

taistelevaan ryhmään eli nuoriin ja heidän olemiseensa julkisessa ja puolijulkisessa 

kaupunkitilassa itähelsinkiläisessä lähiössä Vuosaaressa. Tarkoituksena on kartoittaa 

nuorille tärkeitä julkisia tiloja ja näiden pohjalta tutkia, millaisia nuorten suosimat julkiset 

ja puolijulkiset tilat ovat. Tämän työn perimmäisenä tarkoituksena on pyrkiä tuottamaan 

konkreettista tietoa nuorten tarpeista kaupunkitilassa, jotta kaupunkisuunnittelijat 

pystyisivät ottamaan nuorten tarpeet paremmin huomioon.  

1.2. Tutkimuskysymykset 

Tutkimusalue, Vuosaari, on omaleimainen, nopeasti kasvava lähiö itäisessä Helsingissä 

(Helsingin Sanomat 2014). Lasten ja nuorten osuus alueella on koko kaupungin keskiarvoa 

suurempi1 ja alueelle on ominaista suhteellisen tiivis kaupunkirakenne (Tilastokeskus 

2014). Alueelle on myös suunnitteilla erilaisia kaupunkirakennetta tiivistäviä 

kaavoitusprojekteja (Uutta Helsinkiä 2014). Tiivistyvän kaupunkirakenteen lomassa eri 

ryhmien tarpeiden huomioon ottaminen kaavoitusprosesseissa on demokratian ja 

mielekkään kaupunkiympäristön kannalta olennaista. Eritoten nuoret ovat ryhmä, joita 

harvoin kuitenkaan osallistetaan kaupunkisuunnittelussa (Matthews ym 2000). He ovat 

myös ryhmä, jolle kaupunkitilassa sijaitsevat julkiset ja puolijulkiset tilat ovat tärkeitä 

ajanviettopaikkoja (Kuusisto-Arponen & Tani 2009:53). Vuosaari onkin tutkimusalueena 

omaleimaisuutensa ja asukasrakenteensa vuoksi mielenkiintoinen alue.  

Tutkimuksen lähtökohtana on tutkia nuorten käyttämiä julkisia ja puolijulkisia tiloja 

Vuosaaressa. Tarkoituksena on Vuosaaren peruspiirin kohdentuvan tapaustutkimuksen 

                                                 
17-18-vuotiaiden suhteellinen osuus Vuosaaressa 22,4 %, kun taas koko Helsingissä 17,4 % (Tilastokeskus 

2014). 
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avulla kartoittaa millaisissa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa nuoret viettävät aikaansa 

sekä tarkemmin tutkia niitä ominaisuuksia ja toimintoja, joita nuorten suosimissa tiloissa 

on. Tutkimuksessa tullaan vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

 Mitkä ovat nuorten suosituimmat julkiset ja puolijulkiset tilat Vuosaaressa? 

 Minkälaisia ominaisuuksia nuorten suosimilla julkisilla ja puolijulkisilla tiloilla on? 

 Minkälaisia tarjoumia Vuosaaren julkisista ja puolijulkisista kaupunkitiloista 

löytyy? 

 Mitä parannettavaa Vuosaaren julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa on nuorten 

näkökulmasta ja minkälaisia rajoitteita niissä olemiseen liittyy?  

 

 

  

Kuva 2: Aurinkolahden rannalta löytyy nuorille monenlaisia tarjoumia. Kuva: Ilona Ogbeide. 
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2. KÄSITTEITÄ JA TEORIAA 

 

 

2.1. Tilasta ja paikasta  

Paikka ja tila ovat maantieteen olennaisimpia, joskin vaikeimmin määriteltäviä käsitteitä. 

Positivistisilla tieteenaloilla paikan ja tilan käsitteitä on pyritty määrittelemään 

objektiivisesti ja rationaalisesti jo vuosikymmenien ajan (Tuan 1979:388). Sen sijaan 

humanistisilla tieteenaloilla tila- ja paikkakäsitys on tuotu esiin vasta parin viime 

vuosikymmen aikana (Haarni ym. 1997:87).  

Tilakäsityksiä on olemassa hyvin erilaisia. Luonnonmaantieteissä puhutaan usein niin 

sanotusta absoluuttisesta tilasta. Positivistisille tieteenaloille tutumpi absoluuttinen tila on 

konkreettinen fyysinen rakenne, jonka maantieteellistä sijaintia tai etäisyyttä on mahdollista 

mitata erilaisin mittayksiköin. Sen olemassaolo ei ole riippuvainen muiden tekijöiden kuten 

ihmisten olemassaolosta, jonka vuoksi absoluuttinen tila on objektiivinen ja itsenäinen 

rakenne (Koskela 1994:24; Haarni ym. 1997:88; Harvey 2009:13). Etenkin humanistilla 

tieteenaloilla tila käsitetään abstraktimmalla tasolla, ihmisen (subjektiivisen) mielen, 

kulttuurin ja ympäristön summana (Tuan 1979:388). Humanistisilla tieteenaloilla 

puhutaankin relatiivisesta ja relationaalisesta tilakäsityksestä. Relatiivinen eli suhteellinen 

tilakäsitys mieltää tilan nimensä mukaisesti asianyhteydestä riippuvaksi erinäisten 

objektien väliseksi suhteeksi (Haarni ym. 1997:91). Toisin sanoen kulttuuriset tekijät 

määrittävät relatiivisen tilan luonnetta. Absoluuttisessa tilakäsitteessä kahden eri kaupungin 

etäisyyttä toisistaan tarkasteltaisiin etäisyytenä kilometreinä, kun taas relatiivisen 

käsityksen mukaan etäisyys voitaisiin ilmaista esimerkiksi aikana, joka kuluu kaupungista 

toiseen matkustettaessa tai matkan hintana (Koskela 1994:24). Relationaalinen tila on 

ihmismielen ja sosiaalisten suhteiden tuotos (Harvey 2009:13). Relationaalinen tila on 

pikemminkin yhteiskunnassa oleva ominaisuus kuin sitä ympäröivä rakenne. Se muuttuu 

ajassa, sitä tuotetaan, sille luodaan merkityksiä erilaisten sosiaalisten 

vuorovaikutussuhteiden ja valtataisteluiden kautta niin kansainvälisellä, kansallisella kuin 

paikallisellakin tasolla (Koskela 1994:24; Haarni ym. 1997:87; Jauhiainen & Niemenmaa 
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2006:16). Koskelan (1994:24) mukaan tilaa ei voi kuitenkaan määritellä vain yhdellä tapaa, 

sillä se on moniulotteinen käsite, jonka määritelmä riippuu tilanteesta ja elää ajan mukana. 

Se voi olla absoluuttinen, relatiivinen, relationaalinen tai sisältää ripauksen kaikista näistä. 

Paikka sen sijaan on tila, jolle on annettu merkityksiä. Masseyn (1995) mukaan paikka on 

vakiintunut ja omaleimainen yhteisö, johon yhdistetään fyysisiä, historiallisia ja  

kulttuurillisia ominaisuuksia. Sen rakentuminen perustuu ennen kaikkea subjektiivisesti 

koettuihin ja luotuihin merkityksiin (Tuan 1979:388-389; Tunstall ym. 2007:200). Se 

voidaan nähdä tietyn yhteisön ympäristönä, jota suojellaan ulkopuolisilta ja tuotetaan 

aktiivisesti mielikuvissa ja materiaalisissa käytännöissä eli se on kulttuurisesti tuotettu 

(Tuan 1979:389; Lefebvre 1991; Massey 1995; Kyttä 2002). Paikat luovat ikään kuin 

näyttämön ihmisten välisille vuorovaikutusprosesseille, sosiaalisille suhteille ja erilaisille 

toiminnoille. Paikan rajat ylittävät suhteet, eli se miten tietty paikka on sijoittunut suhteessa 

muihin paikkoihin, määrittävät sen luonnetta. Paikka on myös dynaaminen käsite, sillä ajan 

kuluminen ja historia muovaavat paikan merkitystä vuosien saatossa (Lefebvre 1991; 

Massey 1995; Haarni ym. 1997:17). Toisin sanoen paikan muotoutuminen perustuu 

ihmisten luomiin subjektiivisiin kokemuksiin, joiden myötä abstraktista tilakäsityksestä 

muotoutuu paikka (Haarni ym. 1997:16). Koskela (1994:25) korostaakin ennen kaikkea 

juuri paikan kokemuksellisuutta: ”Siinä missä tilakäsitykset jäävät sosiaalisuudestaan 

huolimatta vieraaksi inhimillisille kokemuksille, on paikka nimenomaan 

kokemuksellisuudesta lähtevä. Kiinnostus kohdistuu erityisesti paikkaan “elettynä 

sijaintina” eli mielekkäänä sijainnillisuutena ja sisäistettynä kuulumisena johonkin.” 

Feministisen kritiikin mukaan paikkakäsitys heijastaa etenkin länsimaisen yhteiskunnan 

rakenteissa olevia valtasuhteita eli maskuliinista hegemoniaa. Tämä johtuu siitä, että paikan 

ja kodin määritelmät on usein liitetty yhteen. Koti koetaan muuttumattomana, naisten 

paikkana sekä rauhan ja levon tyyssijana, josta lähteneet (miehet) kaipaavat sinne takaisin 

ja samalla rakentavat paikan määritelmää. Toisin sanoen ne, joilla on mahdollisuus lähteä 

paikasta (miehet) ja palata sinne, luovat sen merkitystä, jolloin sivuutetaan sinne jääneiden 

(naisten) ajatus paikan määritelmästä tai halu lähteä paikasta. Sen sijaan, että näkisimme 

paikan erillisenä ja rajattuna ympäristönä, voisimme nähdä sen muuttuvana, avoimena 
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ympäristönä, jonka rakentumiseen vaikuttavat sinne ja sieltä pois vievät yhteydet (Massey 

1995).  Stedman (2013) kritisoi myös etenkin kulttuurimaantieteessä vallitsevaa käsitystä 

siitä, että paikan ja tilan merkitykset rakentuvat ainoastaan kulttuurisesti ja sosiaalisesti. 

Hän korostaa ympäristön vaikutusta paikan ja tilan kokemuksen rakentumiseen.  

Globalisaatio, maailmanlaajuinen muuttoliike ja teknologiset keksinnöt, ovat johtaneet 

etäisyyksien ja ajan tiivistymiseen, jonka vuoksi perinteiset tilan ja paikan käsitteet ovat 

muuttuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Uusia, virtuaalisia tiloja ja paikkoja on 

syntynyt ihmisten väliselle kanssakäymiselle vanhojen perinteisten fyysisten areenoiden 

lisäksi. Ajan ja etäisyyksien kutistuminen on helpottanut ihmisten välistä kanssakäymistä 

niin paikallisella kuin maailmanlaajuisellakin tasolla (Haarni ym. 1997:27-28; Thirft & 

French 2002). Virtuaalitila on lisäksi tarjonnut enemmän mahdollisuuksia ja vapaamman 

areenan poliittiselle toiminalle ja marginaalisemmille ryhmille. Relationaalisen ja 

relatiivisen tilakäsitysten ominaisuudet, kuten sosiaalinen kanssakäyminen ja valtasuhteet,  

ovat kuitenkin yhtä lailla olemassa virtuaalitilassa. Lisäksi tietotekniikan kehityksen myötä 

myös alueellinen epätasa-arvo sen käyttömahdollisuuksissa etenkin länsi- ja kehitysmaiden 

välillä on kasvanut (Haarni ym. 1997:84).  

Tässä tutkimuksessa tila käsitetään voimakkaimmin absoluuttisena tilana, joskin siinä 

olemiseen ymmärretään liittyvän relatiivisia sekä relativistisia ominaisuuksia. Tila 

käsitetään kaupunkitilana, joka muodostuu erilaista fyysisistä rakenteista kuten 

viheralueista, rakennuksista sekä infrastruktuurista (Koskela 1994:24). Sen käyttöön ja 

siinä olemiseen vaikuttavat kuitenkin ihmisten erilaiset preferenssit ja valtasuhteet. 

Paikkana on itäisessä Helsingissä sijaitseva Vuosaaren lähiö, jonka sisällä olevia julkisisiin 

ja puolijulkisiin tiloihin liitettyjä subjektiivisia kokemuksia ja merkityksiä kartoitetaan. 

2.2. Kaupunkitila ja sen muutos 

Absoluuttisen tilakäsityksen mukaan kaupunkitila koostuu siis siinä olevista fyysisistä 

rakenteista. Tämä on kuitenkin vain kaupunkitilan yksi ulottuvuus. Sosiaaliset 

vuorovaikutussuhteet ja eri ryhmien väliset valtataistelut muovaavat myös kaupunkitilaa ja 

siinä olevia ihmisiä ja heidän käyttäytymistään siinä. Lisäksi kaupunkitila muuttuu ajan 
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kuluessa. Esimerkiksi nykyajan länsimaisille kaupungeille on ominaista eri alakulttuureiden 

ja elämäntyylien vahva sekoittuminen ja näkyvyys kaupunkitilassa, kun taas ennen 

perhemuodot, luokkajaot ja etnisyys vaikuttivat kaupunkitilan muotoutumiseen (Haarni ym. 

1997:98).  

Kaupunkitilasta puhuttaessa yksi olennaisimmista käsitteistä on julkinen tila. 

Historiallisesti vanhimpana julkisena tilana voidaan pitää muinaisen Kreikan agoraa, joka 

toimi poliittisen keskustelun ja päätöksenteon areenana. Sinne olivat tosin tervetulleita 

ainoastaan vapaat miehet. Naisilla, lapsilla ja orjilla ei sen sijaan ollut pääsyä tähän 

julkiseen tilaan. Nykypäivänä julkinen tila mielletään usein yksityisen ei-kaupallisen tilan 

vastakohdaksi, julkisen hallinnon tilaksi, jossa demokraattisessa yhteiskunnassa kaikilla on 

(teoriassa) oikeus oleskella (Mitchell 1995). Fyysiseltä olemukseltaan julkiset tilat nähdään 

usein ulkona sijaitsevina paikkoina kuten toreina, puistoina, urheilukenttinä ja katujen 

varsina. Näissä paikoissa olemisen ja toimintojen tekemisen katsotaan periaatteessa olevan 

suhteellisen vapaata ja ne ovat kaikkien saavutettavissa (Franck & Stevens 2007:2-3). 

Julkisissa tiloissa voidaan tehdä useita erilaisia toimintoja. Niissä voidaan olla tai niitä 

voidaan käyttää paikasta toiseen liikkumiseen. Julkisissa tiloissa olemiseen vaikuttavat 

muun muassa liikkumisen vapaus, sääolosuhteet, vuoden- ja kellonaika sekä ihmisten 

henkilökohtaiset mieltymykset eri paikkoihin (Lieshout & Aarts 2008).  

Julkinen tila voidaan myös nähdä abstraktimpana areenana, jonka käyttötarkoituksesta 

käydään jatkuvaa neuvottelua. Goheenin (1998:493) mukaan julkinen tila voidaankin 

mieltää monin eri tavoin ja ihmisillä on erilaisia käsityksiä sen määritelmästä ja 

tarkoituksesta. Eri ryhmät mieltävät julkisen tilan eri lailla ja tekijät kuten kulttuuri sekä 

sosioekonomiset tekijät vaikuttavat siihen, kuinka julkinen tila määritellään (Laughlin & 

Johnson 2011:453).  Se voidaan nähdä areenana, jossa eri ryhmien välisestä näkyvyydestä 

ja heidän oikeudestaan olla julkisessa tilassa taistellaan (Matthews 1995). Toisaalta taas 

julkinen tila voidaan agoran tapaan mieltää poliittiseksi areenaksi eli politisoituneeksi 

representaation tilaksi. Siinä eri ryhmät pystyvät niin sanotusti edustamaan itseään ja 

tuomaan olemassaolonsa esiin (Goheen 1998:494).  
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Vaikka modernissa yhteiskunnassa julkisen tilan käyttö ei ole vain vapaiden miesten 

oikeus, muovaavat yhteiskunnassa olevat erilaiset valtasuhteet eri ryhmien mahdollisuutta 

käyttää julkista tilaa. Julkisen tilan määrittely perustuu siis eri ideologioiden (Mitchell 

1995:125) ja kulttuurien (Laughlin & Johnson 2011:453) taisteluun siitä, miten ne 

käsittävät julkisen tilan ja siinä olemisen. Julkisessa tilassa olevilta ihmisiltä oletetaan 

vallitsevien yhteiskuntanormien mukaista käyttäytymistä. Epätoivotut ja normien 

vastaisesti käyttäytyvät toimijat saatetaan sulkea pois julkisesta tilasta tai heidän 

oleskeluaan siinä rajoitetaan (Mitchell 1995:115; Matthews 1998; Thomas 2005:600).  

Julkinen tila nähdään länsimaissa feministisen kritiikin mukaan hyvin heteronormatiivisena 

tilana, jossa valtavirrasta poikkeamista karsastetaan. Tämä näkyy esimerkiksi siinä miten 

miesten ja naisten oletetaan käyttäytyvän (Haarni ym. 1997:82). Kodittomat, prostituoidut 

ja nuoret ovat esimerkkejä ryhmistä, jotka jäävät alakynteen julkista tilaa käyttäessään, sillä 

he eivät kuulu ihmisten mielikuvaan oikeutetuista julkisen tilan käyttäjistä (Mitchellin 

(1995:120; Tani 2002).  Varsinkin nuorten julkisessa tilassa olemiselle asetetaan usein 

erilaisia rajoitteita tai se jopa kriminalisoidaan (Travlou 2003:2; Thomas 2005:600; Tani 

2011:15). 

Julkinen tila on kuitenkin kautta aikojen ollut kiistanalainen ja konfliktien kohde (Mitchell 

1995:116). Se on jatkuvassa muutoksessa riippuen siitä, mitkä intressiryhmät sitä 

määrittelevät. Kriittisimpien näkökulmien mukaan yksityiset intressit ovat pitkälti 

vaikuttaneet julkisen tilan käyttöön ja olemassaoloon nykypäivänä. Julkisen tilan funktio on 

muuttunut yhteisestä kokoontumispaikasta ja poliittisesta areenasta kaupallisen kulutuksen 

tyyssijaksi. Oikeutus olla julkisessa tilassa kyseenalaistetaan heidän kohdalla, jotka eivät 

pysty osallistumaan kulutukseen ja muihin julkisessa tilassa oleskelua vaativiin 

toimintoihin (Mitchell 1992; Mitchell 1995:119–120; Tani 2002). Perinteinen julkisen 

hallinnon hallinnoima julkinen tila on myös yhä enemmän siirtymässä yksityisten tahojen 

hallintoon (Haarni ym. 1997:98; Goheen 1998:493). Julkinen tila on muuttunut entistä 

homogeenisemmaksi ja vähemmän sallivammaksi. Tämän yhteydessä on puhuttu julkisen 

tilan disneysaatiosta2 (Mitchell 1995:119–120). Disneysaatiolla tarkoitetaan muun muassa 

                                                 
2 Disneyfication/Disneyization 
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yhteiskunnan tematisoitumista, kaupallisuuden ja kulutuksen ujuttautumista sen eri osa-

alueihin kuten kaupunkitilaan ja palveluihin (Bryman 1999:26,29). Mitchellin (1995:119-

120) mukaan disneysaatio näkyy esimerkiksi puolijulkisten kulutusmekkojen kuten ostos- 

ja kauppakeskusten lisääntymisenä. Näiden tilojen myötä etenkin kaupunkitilan kontrolli 

on lisääntynyt ja monimuotoinen tilankäyttö vähentynyt.  

Kaupunkitilassa olevat julkiset tilat ovatkin monilta osin muuttuneet puolijulkisiksi tai jopa 

kokonaan yksityisiksi tiloiksi. Yksityisessä omistuksessa ja valvonnan alaisena olevat 

liiketilat kuten kauppakeskukset ovat vallanneet etenkin kaupunkitilaa, ja sen myötä 

muuttaneet julkista tilaa puolijulkiseksi tai jopa kokonaan yksityiseksi (Kuusisto-Arponen 

& Tani 2009:53). Etenkin vartijoilla ja puolijulkisten tilojen omistajilla on tilojen 

sallivuuden kannalta merkittävä rooli, sillä he määrittelevät sen kuinka tilassa ollaan 

(Mäkinen 2007:73). Tällä on ollut vaikutusta etenkin nuorten tilankäyttöön, sillä he 

viettävät paljon aikaa julkisessa ja tätä nykyä puolijulkisessa kaupunkitilassa. He ovat 

joutuneet keksimään uusia strategioita pystyäkseen olemaan kaupunkitilassa (Kuusisto-

Arponen & Tani 2009:53). Julkisen tilan muutos puolijulkiseksi ja yksityiseksi onkin 

johtanut huoleen vapaan kaupunkitilan katoamisesta (Haarni ym. 1997:98).  

Tässä tutkimuksessa julkisiksi tiloiksi määritellään ulkona olevat vapaasti käytettävissä 

olevat kaupunkitilat kuten rannat, puistot, urheilukentät ja koulujen pihat. Puolijulkisiksi 

tiloiksi luokitellaan tilat, joihin on periaatteessa kaikilla vapaa pääsy, mutta joissa olemista 

tahot kuten vartijat, nuoriso-ohjaajat tai muut auktoriteetit rajoittavat niin ajallisesti kuin 

käyttäytymissääntöjenkin puitteissa.  

2.3. Ympäristön kokeminen ja tarjoumat 

Ihmiset kokevat ympäristönsä eri lailla, kuten paikan ja tilan käsitettä tutkittaessa on 

huomattu. Sitä voidaankin tutkia erilaisten mittarien ja käsitteiden kautta. Maantieteessä 

kenties tunnetuin käsite kuvaamaan ihmisen tapaa kokea ympäristönsä on 

paikkakokemuksen3 käsite. Paikkakokemus kuvaa ihmisen käsitysten ja mielikuvien 

syntymistä paikoista. Skaalana voi olla niin kotikaupungin lähiö kuin kokonainen 

                                                 
3 Place perception/Sense of place 
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maanosakin. Kulttuurinen tausta ja tiedon saanti paikoista vaikuttavat sen syntymiseen 

(Fellman J.D. ym. 2008). Ympäristöpsykologiassa ympäristön kokemista on tarkasteltu 

esimerkiksi ympäristöarvojen ulottuvuuksilla.4 Ulottuvuuksien avulla on esimerkiksi 

tutkittu, mihin viheralueisiin ihmiset liittävät erilaisia arvoja kuten luonnonläheisyyden, 

kauniin maiseman, sosiaalisuuden, rauhan tai turvallisuuden (Grahn & Stigsdotter 2012).  

Sekä maantieteessä että ympäristöpsykologiassa on viime vuosien aikana alettu käyttää 

James Gibsonin kehittelemää tarjouma-käsitettä mittaamaan ihmisen kokemusta 

ympäristöstään (Greeno 1994). Tarjoumalla viitataan ihmisen ympäristössään havaitsemiin 

vaaroihin ja tekemisen mahdollisuuksiin (Kyttä 2004:181; Duzenli ym. 2010; Tugba ym. 

2010:203).  Etenkin lasten ja nuorten ympäristöjä on tarkasteltu tarjouma-käsitteen avulla 

(Clark & Uzzell 2002; Kyttä ym. 2009; Duzenli ym. 2010). Käsitteen kautta tarkastellaan 

ihmisen elinympäristössä olevien ominaisuuksien suhdetta siihen kuinka ihmiset 

käyttäytyvät ympäristössään (Clark & Uzzell 2002:95). Käsite ei siis kuvaa pelkästään 

ympäristöä tai ihmistä, vaan kytkee molemmat yhteen. Toisin sanoen, jotta tarjouma 

voidaan havaita, on ympäristöstä löydyttävä potentiaalinen toimintamahdollisuus, jonka 

löytäjä myös kokee olevan mahdollista hyödyntää (Heft 1998:29; Kyttä & Kahila 2005:2).  

Tarjoumien havaitseminen ja käyttöönotto on subjektiivinen ja kulttuurisidonnainen 

kokemus (Heft 1998:30; Kyttä 2002:109; Kyttä 2004:181; Duzenli ym. 2010). Esimerkiksi 

nuorten havaitsemat tarjoumat saattavat poiketa aikuisten tai lasten havaitsemista. Toisaalta 

myös nuoret löytävät keskenään erilaisia tarjoumia (Clark & Uzzell 2002:106). Tarjoumien 

löytymiseen vaikuttaa myös fyysinen toimintaympäristö. Kytän (2002:120) tutkimuksessa 

ilmeni, että urbaaneista ympäristöistä löytyi vähemmän tarjoumia kuin väljemmistä, 

maaseutumaisista ympäristöistä. Toisaalta myös sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät 

vaikuttavat tarjoumien havaitsemiseen ja niiden käyttöönottoon. Se, miten esimerkiksi 

yksilöt kasvatetaan, vaikuttaa siihen, minkälaisia tarjoumia havaitaan tai käytetään.   

Tarjoumien määrä ei kuitenkaan yksin kerro elinympäristön laadusta, sillä tarjoumia on 

eritasoisia: potentiaalisia, havaittuja, hyödynnettyjä sekä muokattuja. Potentiaalisien 

                                                 
4 Sensory dimensions of environmental values 
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tarjoumia on ympäristössä rajattomasti, mutta niiden löytyminen ei takaa, että niitä todella 

käytettäisiin. Vasta havaittujen, hyödynnettyjen ja muokattujen tarjoumien kohdalla 

puhutaan aktualisoituneista tarjoumista ja aktualisoitumisen prosessista, jossa tarjoumat 

ensin tiedostetaan, otetaan käyttöön ja viimeiseksi muokataan yksilön tarpeiden mukaisesti. 

Aktualisoituneiden tarjoumien kohdalla puhutaan passiivisista eli havaituista tarjoumista, 

joiden olemassaolo tiedostetaan, mutta niitä ei välttämättä käytetä. Sen sijaan aktiiviset eli 

hyödynnetyt tai muokatut tarjoumat ovat käyttöön otettuja tarjoumia (Kyttä 2002:109; 

Kyttä 2004:181).  

Tarjouma kattaa niin ikään ihmisen elinympäristössä olevia sosiaalisia, kulttuurisia kuin 

emotionaalisiakin toimintamahdollisuuksia (Kyttä 2004:181). Esimerkiksi Laatikainen 

(2012) tutki pro gradussaan nuorten vapaa-ajan ympäristöjä kartoittamalla nuorten löytämiä 

sosiaalisia, toiminnallisia ja emotionaalisia tarjoumia pääkaupunkiseudulla. Sosiaalisiksi 

tarjoumiksi luokitellaan kanssakäymisen tai yksinolon mahdollistavat tarjoumat, 

toiminnallisiksi erilaisen konkreettisen tekemisen toiminnot sekä emotionaalisiksi 

esteettisesti ja henkisesti miellyttävät paikkojen kuvaukset. Tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan näiden kolmen tarjoumatyypin lisäksi myös ympäristöllisiä5 tarjoumia, sillä 

ympäristöllä on myös merkittävä rooli tarjoumien aktualisoitumisessa. Jotta tarjoumia on 

mahdollista havaita, on ympäristössä oltava tekijöitä, jotka edistävät tarjouman 

havaitsemista (Kyttä 2004:181). Tällaisiksi luokitellaan sellaiset tarjoumat, jotka edistävät 

erilaisia toimintoja kuten hengailua tai leikkimistä (Kyttä 2002:110).  

Tässä tutkimuksessa keskitytään pääosin positiivisiin, aktualisoituneihin tarjoumiin, joita 

nuoret löytävät julkisesta ja puolijulkisesta kaupunkitilasta. Tutkimalla aktualisoituneita 

tarjoumia pyritään ennen kaikkea selvittämään, minkälaisia tarjoumia kaupunkitilassa tulisi 

olla, jotta nuoret käyttäjät kokisivat sen mieluisaksi.  

                                                 
5 Environmental affordances 
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2.4. Nuoret ja hengailun maantiede 

Nuorten oikeudesta oleskella kaupunkitilassa on käyty paljon keskustelua niin 

akateemisissa piireissä kuin valtavirran viestimissäkin. On esitetty, että oikeudesta 

julkisessa ja puolijulkisessa tilassa olemiseen käydään jatkuvaa taistelua eri ryhmien välillä 

(Koskela 1994:24; Matthews 1995:121; Haarni ym. 1997:87; Jauhiainen & Niemenmaa 

2006:16). Nuoret ovat yksi ryhmistä, joiden oikeus näihin tiloihin on usein ristiriitaisessa 

asemassa (Travlou 2003:2; Thomas 2005:600). Tutkijat ovat viime vuosien aikana tuoneet 

esiin etenkin julkisien ja puolijulkisien tilojen merkityksen nuorille, sillä he ovat ryhmä, 

jotka käyttävät ja tarvitsevat niitä paljon (Lieberg 1995; Clark & Uzzell 2002; Lieshout ja 

Aartsin 2008).  

Hengailun maantieteessä tutkitaan erityisesti niitä tiloja, joissa nuoret viettävät aikaansa. 

Nuorten olemiseen julkisissa ja puolijulkisissa kaupunkitiloissa liittyy vahvasti hengailu. 

Hengailu on sosiaalista tekemistä, johon liittyy tilan haltuun otto ilman suunniteltua 

tekemistä (Kuusisto-Arponen & Tani 2009:52). Hengailu on kuitenkin käsitteenä laaja, sillä 

siihen voi sisältyä hyvinkin erilaisia toimintoja aina television katselusta kävelyyn, 

shoppailuun tai pallopelien pelaamiseen. Lisäksi sitä voidaan tehdä eri ihmisten kanssa tai 

Kuva 3: Kallahden peruskoulun piha. Kuva: Ilona Ogbeide. 
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erilaisissa paikoissa kuten julkisissa, puolijulkisissa tai yksityisissä tiloissa, yksin tai 

yhdessä (Thomas 2005:591).  

Nuorten oleskelua julkisessa ja puolijulkisessa kaupunkitilassa on hedelmällisempi 

tarkastella niin kutsuttujen hengailun tilojen kautta, sillä kaupunkitilan jaottelu julkiseen, 

puolijulkiseen tai yksityiseen tilaan on suhteellisen kankea, etenkin kun julkisen tilan 

määritelmä on suhteellisen häilyvä. Tällöin ei oteta kantaa tilan omistajuuteen, vaan itse 

tilan ominaisuuksissa. Tilallisen tarkastelun fokus on siinä, miten nuoret käyttävät erilaisia 

kaupunkitiloja tai kokevat mahdollisuutensa olla niissä. Nuorten hengailun tiloja ovat 

tekemisen tilat6 sekä olemisen tilat7 (Kuusisto-Arponen & Tani 2009). 

Tekemisen tiloja ovat auktoriteettien tai instituutioiden valvomat tilat, joissa tekeminen on 

usein ennalta suunniteltua tai määrättyjen käyttäytymissääntöjen mukaista. Tällaisia tiloja 

ovat esimerkiksi koulut, harrastustoiminnan paikat ja nuorisotalot. Tutkimusten mukaan 

nuoret tarvitsevat kuitenkin myös tiloja, joissa voivat vain olla. Nämä ovat niin kutsuttuja 

olemisen tiloja. ”Olemisen tilat ilmentävät joutilaisuutta sekä omaehtoista tilan 

haltuunottoa” ja mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen muiden ihmisten kanssa 

(Kuusisto-Arponen & Tani 2009:52). Olemisen tilat voidaan jaotella tiukkoihin tiloihin 

8jotka on suunniteltu tietynlaiselle tekemiselle. Tällaisia tiloja ovat muun muassa 

kauppakeskukset, joissa tarkoituksena on kuluttaminen sekä pyörätiet, joissa ensisijaisena 

käyttötarkoituksena on pyöräily (Kuusisto-Arponen & Tani 2009). Lisäksi olemisen tiloja 

ovat väljät tilat.9 Väljät tilat on alun perin suunniteltu tiettyyn toimintaan, mutta niiden 

käyttötarkoitus on ajan kuluessa muuttunut. Väljien tilojen syntyminen on ennen kaikkea 

riippuvainen ihmisten toiminnasta, sillä juuri ihmisten toiminta tekee tiloista väljiä (Franck 

& Stevens 2007:2). Ne ovat sallivampia kuin tiukat tilat ja niissä vaihtoehtoisiakin 

toimintoja on mahdollista toteuttaa (Kuusisto-Arponen & Tani 2009). Väljien ja tiukkojen 

tilojen määrittely ei toisaalta ole yksiselitteistä. Väljiä tiloja voi myös esimerkiksi syntyä 

yksityisissä tai kaupallisissa tiloissa, mutta suurimmaksi osaksi ne koostuvat hylätyistä ja 

ylijäämätiloista kuten autiotaloista, sillanalusista tai vanhoista satama-alueista. Lisäksi 

                                                 
6 Spaces of doing 
7 Spaces of being 
8 Tight spaces 
9 Loose spaces 
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tilojen väljyys on usein riippuvainen vuorokaudenajasta, vuodenajasta tai jopa 

vuosikymmenestä. Tiukasta tilasta saattaa myös ajan kuluessa tulla väljä tila tai päinvastoin 

(Franck & Stevens 2007).   

Hengailun tilat ovat nuorten näkökulmasta kaksijakoisia, sillä toisaalta he hakeutuvat niihin 

ollakseen pois aikuisten valvovan silmän alta, toisaalta taas ne ovat paikkoja, joihin liittyy 

vahvasti näytillä oleminen aikuisten ja toisten nuorten edessä (Lieberg 1995; Matthews ym, 

2000a; Kuusisto-Arponen ja Tani 2009). Matthews ym. (2000a) kuvaavat tätä nuorten 

tiloihin liittyvää ambivalenssia on stage ja back stage -käsitteillä. Back stage -tilat10 

viittaavat paikkoihin, joissa nuoret ovat kontrollin ulottumattomissa, kun taas on stage -

tilat11 kuvaavat helposti saavutettavia paikkoja, joissa nuoret ovat esillä muille. Nuorten 

kaupunkitilan käyttö on myös ajallisesti vaihtelevaa. Nuorilla saattaa olla oikeus käyttää 

tiettyjä paikkoja tiettyihin aikoihin (Childress 2004:202). Kaupunkitilalle onkin tyypillistä 

eräänlainen mosaiikkimaisuus. Se ”mikä on sallittua jossakin paikassa, ei enää nurkan 

takana olekaan soveliasta”. (Kuusisto-Arponen & Tani 2009:54). 

Kaupunkitilan yksityistäminen, kaupallisuus ja kulutus ovat vahvasti osa nykypäivän 

nuorten oleskelua hengailun tiloissa (Thomas 2005:592). Kulutus voidaan nähdä 

kaksijakoisena ilmiönä, sillä toisaalta nuoret ihannoivat kulutusta ja toisaalta se sulkee heitä 

pois kaupunkitilasta (Thomas 2005:602). Tämä kaupunkitilan muutos on siirtänyt 

Childressin mukaan (2004:203) nuoria yhä enemmän virtuaaliseen tilaan, jossa aikuisen 

kontrolli ei ole niin voimakas. Nuoria ei kuitenkaan pitäisi nähdä voimattomina 

kaupunkitilan muutoksen pyörteissä, sillä heillä on myös erilaisia strategioita 

kaupunkitilassa olemiseen (Matthews ym 2000a; Kuusisto-Arponen & Tani 2009). Tästä 

ovat esimerkkeinä kauppakeskukset ja ostoskeskukset, jotka ovat nuorille tärkeitä 

hengailun tiloja (Matthews ym 2000a; Thomas 2005:591). Ne on usein tulkittu olevan osa 

vain aikuisten, kulutuskykyisten maailmaa, jossa nuorten oleskelu koetaan häiritseväksi. 

Usein sen vuoksi, että heidän käytöksensä siellä poikkeaa toivotusta normista eli 

kulutuksesta. Ostoskeskukset ovatkin hyvä esimerkki tiukan ja väljän tilan välillä 

häilyvästä rajasta. Ne ovat puolijulkisia tiloja, joissa nuoret koettelevat rajojaan ja 

                                                 
10 Places of retreat 
11 Places of interaction 
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taistelevat oikeudestaan olla niissä. Matthewsin ym. (2000a) tutkimuksessa havaittiin, että 

vartijoiden tullessa häätämään nuoria ostoskeskuksista he käyttivät paikasta toiseen 

siirtymistä siellä olemisen strategiana. Tunkeutumalla niin sanottuun ”aikuisten” tilaan eli 

thirdspaceen nuoret haastavat aikuisten hegemonian julkisissa tiloissa ja liikkuvat 

lapsuuden ja aikuisuuden välimaastossa. (Matthews ym. 2000a). Nuorten liikkumista 

julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa rajoittavat myös vanhempien ja ympäristön asettamat 

liikkumislisenssit kuten kotiintuloajat tai maantieteellisen alueen laajuus, jolla nuorilla on 

lupa oleskella (Kyttä 2004; Elsley 2004; Antikainen 2011; Foy-Philips & Lloyd-Evans 

2011).  

Nuorten olemiseen kaupunkitilassa liittyy siis valtataistelu auktoriteettien kanssa. Sekä 

perhe, yksityiset että julkiset tahot kontrolloivat lasten ja nuorten tekemisiä julkisissa ja 

puolijulkisissa tiloissa (Kuusisto-Arponen & Tani 2009). Olennainen osa valtataistelua on 

oman identiteetin luominen ja osaksi yhteiskuntaa tuleminen (Thomas 2005:602). 

Itsenäinen oleminen ilman aikuisen valvovaa silmää ja kontrollia on sen vuoksi tärkeää 

nuorten identiteetin ja sosiaalisten taitojen kehityksen kannalta (Valentine 2004:84; Travlou 

2007:71). Lisäksi vastustamalla aikuisten sosiaalista kontrollia julkisesta tilasta nuoret 

myös koettelevat valtasuhteita ja luovat uusia normeja julkisen ja puolijulkisen tilan 

käytölle (Thomas 2005:599; Valentine 2004:85).  
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT 

 

 

Tutkimusaineiston kerääminen oli osa korkeakouluharjoitteluani Helsingin 

Nuorisoasiainkeskuksessa touko-kesäkuussa 2014. Ennen varsinaisen aineiston kokoamista 

kerättiin tutkimukseen orientoivaa materiaalia etnografisen taustatyön avulla osallistumalla 

nuorisotalo Meri-Rastin toimintaan ja sitä kautta tutustumalla nuorisotalon henkilökuntaan 

ja siellä käyviin nuoriin. Nuorisotalon lisäksi myös nuoria ja heidän suosimiaan paikkoja 

käytiin havainnoimassa ympäri Vuosaarta. 

 

Etnografia edellyttää tutkijan fyysistä läsnäoloa tutkimuskohteessa tai tutkimukseen 

osallistuvien henkilöiden kanssa. Etnografisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tutkija 

ymmärtää tutkimuskohteen kontekstin, saa yhteyden tutkittaviin henkilöihin sekä 

kunnioittaa tutkimukseen osallistuvia henkilöitä valitsemalla oikeat tutkimusmetodit (Crang 

& Cook 2007). Etnografia on todettu kelvolliseksi tutkimusmenetelmäksi etenkin nuorten 

kanssa. Esimerkiksi Blazek (2011) teki etnografista tutkimusta bratislavalaisten nuorten 

kanssa Slovakiassa. Hänen tutkimusmetodeihinsa kuului muun muassa osallistuva 

havainnointi nuorten paikoissa kuten nuorisotaloilla. Osallistuva havainnointi onkin yleinen 

tapa tehdä etnografista tutkimusta, sillä sen avulla tutkijan ja tutkittavan välinen 

luottamussuhde on helpompi rakentaa kuin pelkällä havainnoinnilla (Punch 2001:100). 

Osallistuvaa havainnointia voi suorittaa monella eri tapaa, mutta sille on ominaista, että 

tutkija toimii ympäristössä, jossa hänellä ei ole asemaa, uraa tai vastuuta yhteisön 

askareissa. Vaikka etnografia onkin soveltunut aikaisempien tutkimuksien valossa hyväksi 

metodiksi etenkin nuorten kanssa, on siinä kuitenkin vaaransa. Etenkin tutkijan ja 

tutkittavien väliset valtasuhteet sekä tutkijan roolin ylläpitäminen saattavat olla haasteellisia 

mitä pidempään tutkija oleskelee tutkittavat ryhmän tai yhteisön parissa. Lisäksi 

etnografisessa tutkimuksessa saattaa ilmetä eettisiä ongelmia, mikäli tutkimuskohteet 

kertovat luottamuksellista tietoa (Punch 2001: 96–97). Etnografinen tutkimus on myös 

haastavaa, sillä se vaatii Punchin (2001:99) mukaan tutkijalta joustavuutta sekä on hyvin 

riippuvainen havainnoinnin tilaisuuksista. Tutkijan on havainnointia tehdessään 

osallistuttava tutkittavien elämään, vaikkei juuri sillä hetkellä saisikaan kerättyä 
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tutkimusaineistoksi kelpaavaa materiaalia. Tämä kuitenkin mahdollistaa tutkimusaineiston 

keräämisen jonain toisena kertana.  

 

Osallistuvaa havainnointia tehdessäni pyrin olemaan neutraali toimija ja välttämään 

nuoriso-ohjaajan eli työntekijän roolia nuorisotalolla ollessani. Kerroin nuorille, että olin 

harjoittelussa nuorisotalolla ja teen tutkimusta yliopistolla. Tämä aiheutti kuitenkin 

hämmennystä osassa nuorista, sillä he eivät olleet varmoja siitä, olinko nuorisotalon 

työntekijä vai ulkopuolinen. Toisaalta havainnointi ja nuorisotalon toimintaan 

osallistuminen auttoi luomaan suhteita osaan nuorista, jonka vuoksi varsinaisten 

tutkimusaineiston kerääminen helpottui.  

Varsinainen analyysissä käytetty data kerättiin laadullisia ja määrällisiä menetelmiä 

käyttäen. Menetelmien yhdistelemiseen päädyttiin sen vuoksi, että ne täydentävät toisiaan. 

Määrällinen aineisto antaa aiheesta suuntaa antavia tuloksia, mutta laadullinen aineisto 

auttaa syventämään tulkintaa ja ymmärtämään tuloksia kohderyhmän näkökulmasta (Ames 

& Naaman 2007:972). Laadullinen aineisto koostuu puolistrukturoiduista haastatteluista, 

jotka analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Määrällinen aineisto sen sijaan koostuu 

paikkakartoituksen avulla kerätystä pistetietodatasta, jonka analysoimiseen käytettiin 

paikkatieto-ohjelma Arc-Gisiä.  

 

Kaavio 1: Tutkimusaineiston keräämisen menetelmät ja analyysitavat. 

MENETELMÄT Etnografia
Laadullinen 
aineisto

Nuorten 
puolistrukturoidut 
haastattelut

Sisällön-
analyysi

Määrällinen 
aineisto Paikkakartoitus GIS
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3.1. Nuorisotutkimuksen haasteet ja eettiset ongelmat 

Nuoruuden tutkimus on viimeisten vuosikymmenten aikana kokenut suuren harppauksen 

eteenpäin ja etenkin heidän suhdettaan urbaaniin ympäristöön on alettu tutkia (Travlou 

2003:2).  Lapset ja nuoret on alettu näkemään tärkeänä osana yhteiskuntaa. Lisäksi lapsuus 

ja nuoruus on alettu näkemään merkityksellisenä aikana ihmisen elämässä eikä vain 

ohimenevänä ikävaiheena. Nuoria tutkittaessa on kuitenkin otettava huomioon sekä 

tutkimusmetodien soveltuvuus että eettiset ja lailliset velvoitteet, jotka koskevat alle 

kahdeksantoistavuotiaita tutkimuskohteita. Nuoret ovat etenkin laadullisessa tutkimuksessa 

haastava kohderyhmä sekä eettisestä näkökulmasta että sopivia tutkimusmenetelmiä 

mietittäessä. 

Tässä tutkimuksessa alkuperäisiä tutkimusmenetelmiä jouduttiin muuttamaan. Nuoria oli 

nimittäin vaikea saada sitoutumaan pitkäkestoisempia toimintoja vaativiin 

tutkimusmenetelmiin, jotka alkujaan olivat suunnitteilla.12 Nuorten motivoiminen 

ylipäätään tutkimukseen osoittautui haastavaksi. Se edellytti tutkijalta luottamussuhteen 

luomista, mielikuvituksellisuutta ja keinojen keksimistä nuorten motivoimiseksi. Loppujen 

lopuksi tutkimusaineisto päädyttiin keräämään lyhytkestoisemmilla menetelmillä eli 

määrällisellä paikkakartoitus-menetelmällä13 sekä laadullisilla puolistrukturoiduilla 

haastatteluilla.  

Eettisestä näkökulmasta lapset ja nuoret ovat haavoittuvammassa asemassa suhteessa 

tutkijaan kuin aikuiset tutkimuskohteet (Morrow 2008). Kysymyksiä, joita tutkijan tulee 

pohtia, ovat esimerkiksi: luvan kysyminen tutkimukseen osallistuvien alaikäisten 

huoltajilta, tutkimusluvan hakeminen sekä nuorten yksityisyyden suojaaminen aineistoa 

julkaistaessa (Morrow 2008; Tani 2010). Alun perin lasten ja nuorten tutkimuksen tiukat 

eettiset säädökset ovat johtuneet lääketieteellisiin tarpeisiin tehdyistä tutkimuksista (Tani 

2010). Yhteiskunnallisessa tutkimuksessa on kuitenkin perusteltua kyseenalaistaa liian 

tiukat säädökset, sillä niistä mahdollisesti aiheutuvat haitat ovat yleisesti ottaen 

                                                 
12 Alun perin tarkoituksena oli kerätä aineistoa sosiaalisen median palvelun Instagramin välityksellä, joka 

olisi vaatinut nuorilta pitkäkestoista valokuvien ottamista ja niiden lataamista Instagram-palveluun.  
13 Place mapping 
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vähäisempiä kuin lääketieteellisessä tutkimuksessa. Huoltajien informoiminen ei tämän 

vuoksi aina ole välttämätöntä yhteiskunnallista tutkimusta tehtäessä. Joissain tapauksissa se 

saattaa olla jopa haitallista tutkimustuloksille, mikäli huoltajien tai muiden auktoriteettien 

valvova silmä rajoittaa nuorten halukkuutta ilmaista itseään (Tani 2010:54). Nuoria ei 

pitäisi myöskään Morrown (2008) mukaan nähdä liian voimattomana ryhmänä, mikäli 

heidän halutaan olevan aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita.  He ovat kykeneväisiä 

päättämään itse osallistumisestaan tutkimuksiin.  

Tutkimusluvan välttämättömyyttä voidaan myös punnita, mikäli alaikäisiä tutkitaan 

kasvatuksellisten instituutioiden kuten koulujen ulkopuolella. Alle 15-vuotiailta on 

kuitenkin suotavaa pyytää Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettinen ennakkoarviointi, 

mikäli huoltajilta ei haluta pyytää lupaa tutkimukseen (Tani 2010:54). Tässä tutkimuksessa 

alle 15-vuotiailta haastatteluihin osallistujilta pyydettiin huoltajan lupa, mutta 15-

vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten koettiin olevan riittävän vanhoja päättämään itse 

osallistumisestaan haastatteluihin. Määrällisen aineiston keräämisessä luvan pyytämistä ei 

koettu tarpeelliseksi, sillä siinä ei kerätty osallistujilta henkilötietoja. 

Lapsia ja nuoria tutkittaessa on syytä tiedostaa aikuisen tutkijan ja alaikäisen nuoren 

valtasuhteiden mahdollinen vaikutus tutkimustuloksiin. Valtasuhteiden vaikutus saattaa 

esimerkiksi ilmetä siinä, mitä lapset uskaltavat tai haluavat kertoa haastattelutilanteissa 

aikuisille. Kullmanin (2012:2-3) mukaan lasten ja nuorten kanssa olisi etenkin eettisestä 

näkökulmasta suotavaa käyttää tutkimusmetodeja, jotka edistävät lasten omaehtoista 

aineiston keräämistä. Valokuvaaminen on yksi keino lasten ja nuorten omaehtoiseen 

tutkimusaineiston tuottamiseen, jolloin aikuisen (tutkijan) vaikutus jää vähäisemmäksi. 

Myös tilalla, jossa tutkimusaineistoa kerätään, on vaikutusta. Tässä tutkimuksessa aineistoa 

kerättiin nuorisotalolla, joka on esimerkiksi kouluihin verrattuna vapaampi. Toisaalta, 

vaikka nuorisotalo tilana onkin vapaampi verrattaessa virallisempiin instituutioihin kuten 

kouluihin, ovat ne siitä huolimatta kontrollin tiloja, joissa aikuinen auktoriteetti valvoo 

nuorten tekemisiä (Kuusisto-Arponen & Tani 2009). Nuoret saattavat tuntea itsensä 

pakotetuiksi osallistumaan tutkimukseen sellaisessa ympäristössä, joissa toimii aikuinen 

auktoriteetti (Travlou ym 2008). Tämän vuoksi ennen tutkimusaineiston varsinaista 
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keräämistä suoritettiin nuorisotalolla havainnoivaa, etnografista tutkimusta, johon kuului 

nuorisotalon henkilökunnan ja kävijöiden eli nuorten arkeen tutustuminen ja 

luottamussuhteen luominen. Jokaisella nuorella oli myös mahdollisuus kieltäytyä sekä 

paikkakartoitukseen että haastatteluihin osallistumisesta. 

Tutkimusaineistoa kerättäessä on otettava huomioon, että lapsilta ja nuorilta 

tutkimusaineiston kerääminen ei välttämättä toimi samalla tavalla kuin aikuisten kanssa. 

Tutkijan on sen vuoksi syytä pohtia minkälaiset metodit sopivat eri kohderyhmille (Tarvlou 

ym 2008). Erityisesti lasten ja nuorten tutkimukselle on tyypillistä monimenetelmällisyys. 

Grieselin ym. (2002) mukaan lapset ymmärtävät asioita eri lailla kuin aikuiset. 

Monipuolisia menetelmiä käyttämällä on todennäköisempää, että kerätty tieto tulkitaan 

oikein. Useissa maantieteellisissä lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa tutkimuksissa on 

yhdistelty eri tutkimusmenetelmiä kuten valokuvausta, puolistrukturoituja haastatteluita, 

piirtämistä ja havainnointia (Tunstall 2004; Thomas 2005; Laughlin ja Johnson 2011; 

Kullman 2012). Lisäksi tyypillisiä lapsia ja nuoria koskevia tutkimusmenetelmiä ovat olleet 

mielikuvitukselliset ja osallistavat menetelmät. Etenkin teknologian huima kehitys on 

yksinkertaistanut ja sen myötä mahdollistanut teknisten välineiden käytön tutkimuksessa 

(Ames & Naaman 2007:971; Adrienko ym. 2013). Aineiston keräämiseen onkin käytetty 

esimerkiksi teknologiaa kuten digitaalikameraa, GPS:ää, matkapuhelimia ja sosiaalisen 

median applikaatioita (Kullman 2012; Punch 2001). Taustalla on ajatus siitä, että lapset ja 

nuoret kokevat ja ymmärtävät asioita eri lailla kuin aikuiset. Lapset ja nuoret eivät 

myöskään välttämättä osaa ilmaista itseään verbaalisesti yhtä hyvin kuin aikuiset, jonka 

vuoksi vaihtoehtoisten menetelmien käyttäminen tämän kohderyhmän kanssa saattaa olla 

mielekästä (Tunstall 2004). Tässä tutkimuksessa aineistoa kerättiin yhdistelemällä sekä 

kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvantitatiiviseen menetelmään eli 

paikkakartoitukseen kuului aineiston kerääminen kartan ja yksinkertaisen kirjoittamisen 

avulla, kun taas kvalitatiivinen aineisto kerättiin haastattelujen muodossa. Etenkin 

kvantitatiivinen paikkakartoitus osoittautui käteväksi menetelmäksi nuorisotalolla, jossa 

suurin osa kävijöistä puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia. 

Haastatteluissa ilmeni kielellisiä haasteita muutamien haastateltavien kanssa, joka kuitenkin 

ratkaistiin avaamalla haastateltaville tuntemattomampia käsitteitä.  
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Haasteena nuoruuden tutkimukselle on myös nuoruus-käsitteen määrittely, sillä sille ei 

löydy universaalia määritelmää. Nuoruus määritellään eri kulttuureissa ja konteksteissa eri 

tavoin ja se voidaan käsittää eri yhteiskunnissa hyvin eri tavoin (Raittila 2009:43). 

Rajanveto lapsuuden ja nuoruuden sekä nuoruuden ja aikuisuuden välillä on myös häilyvä 

(Kuusisto-Arponen & Tani 2009). Esimerkiksi Suomen lainsäädännössä nuoruudelle löytyy 

useampikin määritelmä. Lainsäädännössä 18 vuoden ikä on merkittävin käännekohta, jossa 

lapsesta tulee täysivaltainen kansalainen. Toisaalta on olemassa velvollisuuksia, jotka 

alkavat jo ennen kahdeksattatoista ikävuotta14 sekä oikeuksia, jotka eivät vielä ala 

kahdeksantoistakaan vuoden rajapyykin täytyttyä.15 Eri lainsäädännöissä nuoruus myös 

määritellään eri lailla. Esimerkiksi lastensuojelulain mukaan 18–20-vuotiaat ovat nuoria 

kun taas nuorisotyölain mukaan 0-28-vuotiaat ovat nuoria (Kalliomaa ym. 2004:22).  

Tässä tutkimuksessa kohteena ovat 13–17-vuotiaat vuosaarelaiset nuoret. Tämän ikäiset 

nuoret ovat kiinnostava kohderyhmä, sillä he ovat selkeästi lapsuuden ja aikuisuuden 

rajamailla. Ala-aste on tämänikäisillä takana ja heidän oletetaan pystyvän toimimaan 

itsenäisesti. Lisäksi tämänikäiset pystyvät liikkumaan suhteellisen itsenäisesti ja laajoillakin 

alueilla, mutta silti heidän olemiseensa eli hengailuun julkisessa tilassa liittyy vahvasti 

aikuisten ja auktoriteettien kontrolli.  

3.2. Tutkimusalueena Vuosaari 

Koska paikan ja tilan kokeminen mielletään etenkin maantieteessä usein subjektiiviseksi 

kokemuksesi, johon vaikuttavat moninaiset kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät, on olennaista 

valottaa hieman tutkimusalueen ominaispiirteitä ja taustaa. Tapaustutkimuksen miljöö 

sijoittuu Itä-Helsingissä sijaitsevaan Vuosaaren lähiöön (kuva 5), tarkemmin ottaen 

Vuosaaren peruspiiriin,16 jonka asukasluku oli 36 691 vuonna 2013. Vuosaaren historia 

lähiönä ulottuu aina 1960-luvulle saakka. Se koostuu kahdeksasta osa-alueesta: 

Aurinkolahdesta, Kallahdesta, Keski-Vuosaaresta, Meri-Rastilasta, Rastilasta, 

                                                 
14 Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. 
15 Väkevien alkoholijuomien ostamisen alaikäraja on 20 vuotta. 
16Helsinki on jaettu hallinnollisesti kahdeksaan suurpiiriin: pohjoiseen, koilliseen, itäiseen, kaakkoiseen, 

eteläiseen, keskiseen, läntiseen sekä Östersundomiin. Suurpiirit on vuorostaan jaettu peruspiireihin (34), osa-

alueisiin (148) ja edelleen pienalueisiin.  
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Mustavuoresta, Niinisaaresta ja Nordsjön kartanosta. Kerrostalovaltaisen alueen vanhempi 

asuntokanta on rakennettu 1960–1990-luvuilla, kun taas uudempaa asuntokantaa on alettu 

rakentaa 2000-luvun alusta tähän päivään saakka. Vuosaaren peruspiirin on liikennöinyt 

metro vuodesta 1998 lähtien, lisäksi alueen itäosassa on Vuosaaren vuodesta 2008 

tavarankuljetukseen erikoistunut satama. Tiiviin rakentamisen sekä hyvien yhteyksien 

vuoksi Vuosaaren peruspiirissä on hyvät elinkeinoelämän edellytykset ja sieltä löytyykin 

monipuolisia kunnallisia sekä kaupallisia palveluita. Lisäksi alueen virkistysmahdollisuudet 

ovat hyvät merellisen sijainnin sekä laajojen ulkoilu- ja luontoalueiden vuoksi (Tietokeskus 

2014).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4: Vuosaaren metroasema. Kuva: Ilona Ogbeide. 
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Tutkimusalueena Vuosaari on mielenkiintoinen. Erinäisin sosiaalisin indikaattorein kuten 

työttömyyden, koulutustason, toimeentulotuen saajien ja vuokra-asuntojen määrään 

verrattuna Vuosaari ja moni muu Itä-Helsingin alueista on menestynyt muuta Helsinkiä 

heikommin (Kortteinen & Vaattovaara 1999; Kortteinen & Vaattovaara 2000). Vuosaaren 

peruspiiri on myös monikulttuurinen alue. Äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia 

puhuvien prosentuaalinen osuus koko peruspiirin asukkaista on 18,5 %, kun taas koko 

Helsingin keskiarvo on 12,2 % vuonna 2013 (Tietokeskus 2014). Monikulttuurisuus tai 

vieraskielisten osuus ei itsessään ole sosioekonominen ongelma. Vieraskielisten 

keskittyminen sosioekonomisesti heikoille alueille saattaa kuitenkin johtaa tiettyjen 

alueiden kulttuuriseen leimautumiseen (Kortteinen & Vaattovaara 2000:118). Lisäksi 

Vilkaman (2011:137) väitöskirjassa havaittiin, että kantaväestöön kuuluvat muuttavat 

Helsingin sisällä maahanmuuttajavaltaisilta asuinalueilta kantaväestövaltaisille 

asuinalueille, joka puolestaan johtaa kaupungin sisäiseen asuinalueiden väliseen 

eriytymiseen. Alueen monikulttuurisuus näkyy myös tutkimukseen osallistuneista nuorista, 

joista moni puhui äidinkielenään muuta kuin suomea. Suurin osa paikkakartoitukseen ja 

haastatteluihin osallistuneista nuorista asui Rastilassa tai eteläisessä Vuosaaressa. 

Tämän vuoksi alueilla, jotka ovat sosiaalisilla indikaattoreilla heikosti menestyneitä, 

korostuu etenkin julkisten ja puolijulkisten kaupunkitilojen merkitys. Mielekäs kaupunkitila 

tarjoaa ympäristön vapaa-ajanvietolle, mikäli esimerkiksi vanhemmilla ei ole 

mahdollisuutta kustantaa nuorille vapaa-ajanpalveluita kuten harrastustoimintaa tai 

elokuvissakäyntiä.  

Alueen identiteettiin ja rakenteeseen liittyvät tekijät on otettava huomioon tutkimustuloksia 

tarkasteltaessa. Tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole tarkastella, kuinka esimerkiksi 

juuri maahanmuuttajataustaiset nuoret kokevat Vuosaaren peruspiirin julkiset ja 

puolijulkiset tilat. Sen sijaan tarkoituksena on tuoda esiin paikkakokemuksen subjektiivinen 

rakentuminen ja siihen vaikuttavat kulttuurisidonnaiset tekijät (Tuan 1979:389; Lefebvre 

1991; Massey 1995; Kyttä 2002). Tämän vuoksi tutkimustuloksia tarkasteltaessa on 

muistettava, että tässä tutkimuksessa esiin tulleet paikat ja niiden ominaisuudet ovat juuri 
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tämän alueen nuorten suosimia paikkoja ja tämän alueen nuorten profiili saattaa erota 

esimerkiksi Länsi-Helsingin asuinalueilla asuvien nuorten profiilista.  

 

 

Kuva 5: Vuosaaren peruspiiri, tutkimusalueen rajaus. 
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3.3. Paikkakartoitus ja puolistrukturoidut haastattelut 

Paikkakartoituksen tarkoituksena oli kartoittaa määrällisesti, missä julkisissa ja 

puolijulkisissa tiloissa vuosaarelaiset nuoret viettävät aikaa Vuosaaren peruspiirin sisällä. 

Esimerkiksi Travlou ym. (2008) käyttivät paikkakartoitus-menetelmää paikkojen ja reittien 

maantieteellisen sijainnin kartoittamiseen nuorten keskuudessa. Nuorten suosimien 

paikkojen lisäksi menetelmän avulla selvitettiin mitä tarjoumia nuoret löysivät Vuosaaresta. 

Täydentävien menetelmien kuten haastattelujen käyttäminen on kuitenkin 

paikkakartoituksen lisäksi tarpeellista, sillä paikkakartoitus-menetelmän avulla kerätty tieto 

jää muuten varsin pinnalliseksi (Travlou ym. 2008). Travloun ym. (2008) mukaan 

paikkakartoituksen hyötyjä ovat muun muassa sen luovuus ja nuorten rooli itse aineiston 

keräämisen tilanteessa. Paikkakartoitusmenetelmässä nuoret saattavat helpommin tuntea 

kontrolloivansa tilannetta. Lisäksi paikkakartoitus on kollektiivinen tapa kerätä aineistoa, 

koska nuoret ovat siinä yhdessä.  

Paikkakartoitus osoittautuikin varsin tehokkaaksi tavaksi kerätä tietoa nuorten suosimista 

julkisen tilan paikoista, sillä se ei vaatinut heiltä sitoutumista pitkäkestoisiin 

aineistonkeruumenetelmiin. Ideana oli, että nuoret saivat vapaamuotoisesti merkitä 

paperisiin tutkimusaluetta kuvaaviin A3-kokoisiin karttoihin post-it-lapuilla niitä paikkoja, 

joissa viettävät aikaa Vuosaaressa. Tytöille ja pojille oli eriväriset laput. Lisäksi post-it 

lappuihin sai kirjoittaa paikoissa tehtäviä toimintoja ja paikkoja kuvaavia adjektiiveja. 

Palkinnoksi paikkakartoitukseen osallistumisesta nuoret saivat makeisia. Nuoria ei pyydetty 

varsinaisesti paikantamaan juuri julkisia tai puolijulkisia tiloja, sillä riskinä oli että nuoret 

määrittelisivät sen hyvin eri tavoin, mikä olisi saattanut vaikuttaa paikannettuihin tiloihin 

Vuosaaressa. Lisäksi heidän käsityksensä julkisesta tai puolijulkisesta tilasta ei välttämättä 

olisi ollut sama kuin tutkimuksessa käytetty määritelmä. Heitä pyydettiin sen sijaan 

paikantamaan tutkimusalueen sisällä kaikkia paikkoja, joissa viettävät vapaa-aikaa yksin tai 

ystäviensä kanssa. Tämän tutkimuksen osalta julkisten ja puolijulkisten tilojen määritelmät 

täyttävät paikat on valikoitu analysoitavaan aineistoon.  
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Taulukko 1: Paikkakartoitukseen osallistuneiden nuorten sekä paikannusten kokonaismäärät. 

Vastaajat 
Vastaajien 
määrä  

Paikannuksien 
kokonaismäärä 

Tutkimuksessa käytettyjen 
paikannusten määrä 

Poikia 21 87 75 

Tyttöjä 15 69 46 

YHTEENSÄ 36 156 121 
 

Paikkakartoitukseen osallistui yhteensä 36 Meri-Rastilan nuorisotaloa käyttävää 13–17-

vuotiasta nuorta, joista 21 oli poikia ja 15 tyttöjä. Myös kaikki muut haastateltavista paitsi 

kaksi poikaa osallistuivat paikkakartoitukseen. Näiden kahden pojan haastattelussa 

mainitsemat paikat on kuitenkin tilastoitu paikkakartoitukseen. Lisäksi haastateltavien 

mainitsemat paikat, joita ei paikannettu paikkakartoituksessa, on lisätty tilastointiin. 

Nuorten suosimia julkisia ja puolijulkisia tiloja Vuosaaressa paikannettiin yhteensä 156 

kappaletta (taulukko 1). Näistä 35 paikannusta on poistettu puutteellisen sijainnin, liian 

yleispiirteisen aluerajauksen tai Vuosaaren ulkopuolella olevan sijainnin vuoksi. Tässä 

tutkimuksessa on haluttu nimenomaan keskittyä juuri Vuosaaressa sijaitseviin julkisiin ja 

puolijulkisiin tiloihin. Lisäksi selkeästi ei-julkisia tai puolijulkisia tiloja (oma koti, 

kavereiden koti) on poistettu tutkimusalueen ulkopuolelle kuuluvina tiloina. Tutkimuksen 

analyysissä käytettäviä paikannuksia kertyi yhteensä 121 kappaletta  

Taulukko 2: nuorten Vuosaaresta löytämät tarjoumat. 

Tarjoumat 
Vuosaaressa 

Toiminnalliset 
tarjoumat 

Sosiaaliset 
tarjoumat 

Emotionaaliset 
tarjoumat 

Ympäristölliset 
tarjoumat YHTEENSÄ 

Tytöt 43 11 26 13 93 

Pojat 67 10 31 11 119 

YHTEENSÄ 110 21 57 24 212 

Paikkakartoituksen yhteydessä kerättiin myös tietoa nuorten löytämistä tarjoumista 

Vuosaaren peruspiirissä. Yhteensä tarjoumia merkittiin 212 kappaletta, joista 119 oli 

poikien merkitsemiä ja 93 tyttöjen (taulukko 2). Tarjoumat on luokiteltu neljään eri 

kategoriaan: toiminnallisiin, sosiaalisiin, emotionaalisiin ja ympäristöllisiin tarjoumiin.  
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Ongelmallista paikkakartoituksessa oli joidenkin vastauksien tulkinnanvaraisuus ja tarkan 

maantieteellisen sijainnin saaminen. Jälkikäteen joitakin paikkoja ja tarjoumia tilastoitaessa 

oli vaikea päätellä, mistä paikoista tai tarjoumista oli kyse. Esimerkiksi tarjoumaa kuvaava 

adjektiivi "siisti" saattaa kuvata sekä puhdasta että mukavaa paikkaa. Lisäksi nuorilla 

saattoi olla tietyille paikoille omia kaveripiirin kesken tunnettuja paikan nimityksiä, joista 

ei pystynyt päättelemään, mistä paikasta loppujen lopuksi oli kyse. Paikkakartoituksen 

aikana ei ollut mahdollisuutta kysyä nuorten paikannuksista tarkemmin, sillä aineiston 

keruusta haluttiin tehdä mahdollisimman vapaamuotoinen ja nuorten keskinäinen 

tapahtuma. 

Paikkakartoitusta täydennettiin yhteensä yhdeksällä puolistrukturoidulla haastattelulla. 

Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 3. Puolistrukturoidun haastattelun ideana on 

tutkittavien kanssa käyty keskustelu eri aihepiireistä. Keskustelua ohjataan aihepiireihin 

liittyvien kysymysten avulla. Puolistrukturoidussa haastattelussa etukäteen suunnitellut 

aihepiirit eli teemat käydään vastaajien kanssa läpi keskustelemalla, mutta järjestys on 

vapaa. Vastauksien laajuus saattaa vaihdella haastatteluista riippuen (Eskola & Suonranta 

1998). Yksi haastatteluista toteutettiin parihaastatteluna. Haastatteluihin osallistui yhteensä 

yhdeksän 13–17-vuotiasta Vuosaaressa asuvaa nuorta, joista kaksi oli tyttöä ja seitsemän 

poikaa.    

Ongelmallista haastattelutilanteessa oli asetelma tutkijan ja haastateltavan välillä. Osalle 

nuorista tuntui olevan helpompi puhua vapaasti tutkijan kanssa, kun taas osalle 

haastattelutilanne vaikutti olevan muodollisempi. Lisäksi esimerkiksi kysyttäessä onko 

Vuosaaressa jotain, mitä nuoret haluaisivat muuttaa, ei kaikille haastatelluille tullut 

haastatteluhetkellä mieleen, mikä voisi olla paremmin. Ryhmäkeskustelu olisi voinut 

herättää nuorissa enemmän ajatuksia kuin haastattelutilanne. Travlou ym. (2008) toteuttivat 

paikkakartoituksen täsmäryhmähaastattelujen yhteydessä, mikä olisi tässäkin tutkimuksessa 

voinut toimia stimuloivampana aineiston keräämisen menetelmänä. Nuorten saaminen 

haastatteluihin oli kuitenkin vaikeaa, jonka vuoksi päädyttiin yksilöhaastatteluihin.  
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Lopullisen aineiston analysoimiseen käytettiin määrällisiä ja laadullisia 

analyysimenetelmiä. Paikkakartoituksen paikannukset ja tarjoumat tilastoitiin, jonka 

jälkeen ne vietiin paikkatieto-ohjelmaan pistetietodatana (kuva 6). Pistetietodatasta 

koostettiin erilaisia teemakarttoja.   

 

Haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin avulla, jonka tarkoituksena on laadullisen 

aineiston määrällinen erittely systemaattisesti ja objektiivisesti. Analyysissä keskityttiin 

ennen kaikkea aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. Litteroitujen haastattelujen sisällöstä 

kaivetut suorat lainaukset pelkistettiin ja ryhmiteltiin (kuva 7). Lopuksi niistä muodostettiin 

kokoavia käsityksiä haastattelujen pohjalta siitä, miten nuoret käyttävät Vuosaaren julkisia 

ja puolijulkisia tiloja (Tuomi & Sarajärvi 2002:106–109).  

 

 

Kuva 7: Kuvakaappaus puolistrukturoitujen haastattelujen analyysistä. Eri värikoodit kertoivat kuinka 
moni haastateltavista oli tuonut esiin samoja aiheita eri teemoihin liittyen.  

  

Julkisen tilan 

määritelmä

Hengailun 

määritelmä

Missä nuoret viettävät aikaa 

Vuosaaressa?

Nuorten 

liikkumisvälineet 

julkisessa tilassa

Kaikille avoin tila Kaverit, toiminnallisuus Väljät tilat, tekemisen tilat, tiukat tilat Kävellen ja julkiset

Kaikille avoin tila, ei eroa 

yksityisen ja julkisen välillä Kaverit, toiminnallisuus Väljät tilat ja tekemisen tilat Huom! Ei vastausta!

Tilan haltuunotto tekee siitä 

julkisen Kaverit, toiminnallisuus Väljät tilat, tekemisen tilat, tiukat tilat Kävellen ja julkiset

Kaikille avoin tila, viheralueet
Kaverit, toiminnallisuus

Väljät tilat, tekemisen tilat, tiukat tilat, 

siellä missä sosiaalisen toiminnan 

mahdollisuus Huom! Ei vastausta!

Kaikille avoin tila Kaverit, toiminnallisuus Väljät tilat

Kävellen, pyörä, julkiset, 

helppo liikkua

Kuva 6: Nuorten paikantamat julkiset ja puolijulkiset tilat sekä niissä olevat tarjoumat tilastoitiin.  

Paikka Poistettu Luokittelu Sukupuoli Tarjouma

99 Poistettu 999 Tyttö

Kivet Aurinkolahden kivet Tyttö Kauneus, rauhallinen

Aurinkolahden koriskenttä Aurinkolahden koripallokenttä Poika Jalkapallon pelaaminen, aurinko paistaa suoraan, kauppa lähellä

Aurinkolahti Aurinkolahden koripallokenttä Poika Koripallon pelaaminen, jalkapallon pelaaminen

Aurinkolahden koripallokenttä Aurinkolahden koripallokenttä Poika Koripallon pelaaminen

Aurinkolahden koulu Aurinkolahden peruskoulun piha Poika Kavereiden näkeminen, hengailu

Aurinkolahden peruskoulun koripallokenttä Aurinkolahden peruskoulun piha Poika Koripaallon pelaaminen

Laituri Aurinkolahdessa Aurinkolahden ranta Poika Auringon ottaminen, kaunis maisema, volttien hyppiminen veteen, kodin läheisyys

Aurinkolahden ranta Aurinkolahden ranta Poika Kavereiden näkeminen, kaunis maisema, siisteys
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4. TULOKSET 

 

4.1. Suosituimmat julkiset ja puolijulkiset tilat  

 

Kuva 8: Suosituimmat julkiset ja puolijulkiset tilat Vuosaaressa. Taulukosta 3 löytyy pisteiden numeroa 
vastaava julkisen tai puolijulkisen tilan nimi. 
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Taulukko 3: Nuorten suosimat julkiset ja puolijulkiset tilat Vuosaaressa.   

Numero Tila Tyttö Poika 
Paikannukset 
yhteensä 

1 Nuorisotalo Meri-Rasti 8 10 18 

2 Aurinkolahden ranta 5 11 16 

3 Kauppakeskus Columbus 6 9 15 

4 Kartanon jalkapallokenttä 2 7 9 

5 Haruspuisto 1 5 6 

6 Vuosaaren McDonald's 3 2 5 

8 Kallahden peruskoulun piha 2 3 5 

7 Vuosaaren satama 2 2 4 

9 Aurinkolahden koripallokenttä 0 3 3 

10 Haruspuiston jalkapallokenttä 0 3 3 

11 Hotelli Vuorannan ranta 2 1 3 

12 Vuosaaren kirjasto 2 1 3 

13 Aurinkolahden peruskoulun piha 0 2 2 

14 Heteniityn jalkapallokenttä 1 1 2 

15 Julkinen kulkuneuvo 1 1 2 

16 Kallahden ranta 0 2 2 

17 Meri-Rastilan metsä 1 1 2 

18 Moskeija 0 2 2 

19 Rastilan metroasema 1 1 2 

20 Rastilan ranta 2 0 2 

21 Aurinkolahden kivet 1 0 1 

22 Kallahden nuorisotalo 1 0 1 

23 Kangaslampi 1 0 1 

24 Lohikäärmeenpuiston skeittiparkki 0 1 1 

25 Meri-Rastilan ala-asteen piha 1 0 1 

26 Mosaiikkitorin parkkihalli 0 1 1 

27 Pohjoisen ostoskeskus 1 0 1 

28 Rastilan ABC 0 1 1 

29 Rastilan tori 1 0 1 

30 Sasekan jalkapallokenttä 0 1 1 

31 Uutelan grillipaikka 0 1 1 

32 Uutelan kanava 0 1 1 

33 Vuosaaren metroasema 0 1 1 

34 Vuosaaren metsä 1 0 1 

35 Vuosaaren skeittiparkki 0 1 1 

  
46 75 121 
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Kuva 8 näyttää tutkimukseen osallistuneiden nuorten suosimien julkisten ja puolijulkisten 

tilojen paikannusmäärät. Eri tiloja paikannettiin yhteensä 35 kappaletta. Eniten 

paikannuksia saivat Nuorisotalo Meri-Rasti, kauppakeskus Columbus ja Aurinkolahden 

ranta. Nuorisotalon suosioon saattoi toki vaikuttaa se, että paikkakartoitus tapahtui 

nuorisotalo Meri-Rastissa. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista nuorista käytti 

nuorisotaloa paljon, eikä tutkimukseen välttämättä osallistunut niitä nuoria, jotka eivät vietä 

aikaansa nuorisotalolla. Myös Kartanon jalkapallokenttä, Vuosaaren McDonald’s sekä 

Vuosaaren satama olivat nuorille mieluisia ajanviettopaikkoja (taulukko 3). Nuorten 

käyttämiä julkisia ja puolijulkisia tiloja on kuitenkin mielekkäämpää tarkastella 

kategorisoinnin kautta, sillä se antaa yleispiirteisemmän kuvan nuorten käyttämistä tiloista. 

Vuosaaren peruspiirissä sijaitsevat nuorten paikantamat tilat on luokiteltu seuraaviin  

kategorioihin (taulukko 4): 

Taulukko 4: Julkisten ja puolijulkisten tilojen luokittelu eri kategorioihin. 

Luokittelu Tila 

1. Rannat ja joenpenkat  

Aurinkolahden ranta, Hotelli Vuorannan ranta, Kallahden 
ranta, Rastilan ranta, Aurinkolahden kivet, Uutelan kanava, 
Kangaslampi 

2. Nuorisotalot ja muut 
ohjatut ajanviettopaikat 

Nuorisotalo Meri-Rasti, Vuosaaren kirjasto, Moskeija, 
Kallahden nuorisotalo 

3. Kauppakeskukset, 
kahvilat ja 
huoltoasemat 

Kauppakeskus Columbus, Vuosaaren McDonald's, 
Pohjoisen ostoskeskus, Rastilan ABC 

4. Urheilukentät ja -
puistot 

Kartanon jalkapallokenttä, Aurinkolahden koripallokenttä, 
Haruspuiston jalkapallokenttä, Heteniityn jalkapallokenttä, 
Lohikäärmeenpuiston skeittiparkki, Sasekan 
jalkapallokenttä, Vuosaaren skeittiparkki 

5. Koulujen pihat, puistot 
ja parkkipaikat 

Haruspuisto, Kallahden peruskoulun piha, Aurinkolahden 
peruskoulun piha, Meri-Rastilan ala-asteenpiha, 
Mosaiikkitorin parkkihalli, Rastilan tori 

6. Metroasemat ja julkiset 
kulkuneuvot 

Julkiset kulkuneuvot, Rastilan metroasema, Vuosaaren 
metroasema 

7. Metsä ja luonnonpaikat 
Meri-Rastilan metsä, Uutelan grillipaikka, Vuosaaren 
metsä 

8. Muut Vuosaaren satama 
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Kuva 9 näyttää nuorten suosimien julkisten ja puolijulkisten tilojen suhteellisen osuuden 

kategorioittain Vuosaaressa. Suosituimpia julkisia tai puolijulkisia tiloja ovat rannat ja 

joenpenkat 21,5 % osuudella. Näiden lisäksi nuorisotalot ja muut ohjatut ajanviettopaikat, 

kauppakeskukset, kahvilat ja huoltoasemat sekä urheilukentät ja -puistot ovat suhteellisen 

suosittuja tiloja yli 15 % osuuksilla kaikista paikannuksista.  

Julkisten ja puolijulkisten tilojen kategoriat on kuitenkin edelleen luokiteltu eri hengailun 

tiloihin: väljiin tiloihin, tekemisen tiloihin ja tiukkoihin tiloihin (taulukko 5).  

Taulukko 5: Julkisten ja puolijulkisten tilojen kategorioidenluokittelu hengailun tiloihin. 

HENGAILUN TILA TILA 

Tekemisen tilat (4 kpl) Nuorisotalot ja muut ohjatut ajanviettopaikat 

Tiukat tilat (7 kpl) 
Kauppakeskukset, kahvilat ja huoltoasemat, metroasemat ja 
julkiset kulkuneuvot 

Väljät tilat (24kpl) 
Rannat ja joenpenkat, urheilukentät ja –puistot, koulujen pihat, 
puistot ja parkkipaikat, metsä ja luonnonpaikat, muut 

0

5

10

15

20

25

Nuorten käyttämien julkisten ja puolijulkisten tilojen 
suhteelliset osuudet (%)

Kuva 9: Nuorten paikantamien julkisten tilojen suhteellinen osuus kaikista paikannukista Vuosaaressa. 
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Suosituimmiksi julkisiksi ja puolijulkisiksi hengailun tiloiksi osoittautuivat väljät tilat. 

Väljiä tiloja oli Vuosaaressa määrällisesti eniten (taulukko 5) Lisäksi suhteellisesti suurin 

osa paikannetuista tiloista voidaan luokitellaan väljiksi (kuva 10). 

 
Kuva 10: Hengailun tilojen suhteelliset prosenttiosuudet. 

Tämän lisäksi myös haastatellut nuoret kertoivat viettävänsä aikaa suurimmaksi osaksi 

väljissä tiloissa.  

Hmmm... Joskus mä meen rannalle... Tohon Rastilan rannalle jaaa, joskus mä oon iha 

vaan koulun kentällä..-- -- Toi Rastilan kenttä... Haruspuiston lähellä tos... Jaaa joskus 

mä oon siis niinku vaan ulkona jotain pihalla pelaamas futist tai jotain.. 

Poika 13 vuotta 

 

Mmm.. no Aurinkolahes pääosin.. sit totaa Kartanolla aika paljo.. joskus harvoin tos 

Rastilas skeittiparkil.. -- -- Mmm no siel on vähä kaikkee… siel on ranta kesäsin ja sit 

siel on semmonen koriskenttä ni niissä on iha kiva potkii fuist ja tällei näi..sit siel on 

kans toi kanava nii ni… siel voi skedee ja tällei.. Aurinkolahes on niinku lämmin ja 

sillei… paistaa aurinko nii se on siks kiva. 

Poika 17 vuotta  
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Kuva 11: Hengailun tilojen sijoittuminen Vuosaaressa. Tilojen keskittymät Rastilan keskuksessa, 
Kauppakeskus Columbuksen ja Aurinkolahden ympärillä. Taulukosta 3 löytyy pisteiden numeroa 
vastaava julkisen tai puolijulkisen tilan nimi. 
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Suurin osa julkisista ja puolijulkisista tiloista on sijoittunut alueellisten keskusten lähelle 

sekä liikenneväylien varsille eli helposti saavutettaviin paikkoihin. Vuosaaresta löytyykin 

kaksi isompaa nuorten julkisten ja puolijulkisten tilojen keskittymää: Rastilan keskus ja 

Vuosaaren keskus (Kauppakeskus Columbus). Lisäksi pienempi keskittymä Aurinkolahden 

rannan läheisyydestä (kuva 11). Lähimpänä alueellisia keskuksia sijaitsevat julkiset ja 

puolijulkiset tilat ovat pääosin tiukkoja ja tekemisen tiloja. Aurinkolahden rannan 

ympäristössä olevat tilat ovat väljiä. Väljät tilat ovat sijoittuneet hajanaisemmin, sekä 

alueellisten keskusten läheisyyteen että syrjäisemmille paikoille. Ne ovat kuitenkin 

suhteellisen helposti saavutettavia lukuun ottamatta muutamaa kaukana asutuksesta 

sijaitsevaa väljää tilaa kuten Kallahden rantaa ja Vuosaaren satamaa. Suurin osa väljistä 

tiloista sijaitsee lähellä asuinalueita. Saavutettavuus ja kodin läheisyyden merkitys tulikin 

myös esille nuorten haastatteluissa.  

Mmm… ei sie oikeestaa mitää muut tarvii olla.. kaikki käy sillee kuha on ihan hyvä 

ilmapiiri ja tällei näi -- -- ei sillei yleensä haittaa istuuks asvaltilla vai penkillä loppujen 

lopuks.. Pääasia vaa on se et on semmonen kotonen fiilis ja et se on sillei lähel (kotia) 

jotenki sillein niin tietenki et kuitenki hyvä ilma kans tietty. 

Poika 17 vuotta 

Haastatteluissa ilmeni myös, että tilat, jotka mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen 

ovat nuorille tärkeitä. He viettivät suurimman osan ajastaan kavereidensa kanssa ja he 

kokivat esimerkiksi hengailun määritelmään sisältyvän kavereiden kanssa olemisen.  

Noo, sillee et otetaan iisisti ja eh ei ajatella silloi just mitään tavallaan kiireellisii 

tapahtumii tai kouluu tai jotai kotona olevii läksyi tai jotai tollei.. -- --  Oon kavereitten 

kaa, kuuntelen musiikkia, ja ehkä pelaan pleikkaa.. 

Poika 16 vuotta 

Tyttöjen ja poikien suosimien julkisten ja puolijulkisten tilojen välillä on huomattavissa 

eroavaisuuksia (kuva 12). Tyttöjen ja poikien ajanviettopaikat kaupunkitilassa olivat 

suhteellisen tasaisesti jakautuneet lukuun ottamatta urheilukenttiä ja -puistoja sekä koulujen 

pihoja, puistoja ja parkkipaikkoja, jotka olivat poikien keskuudessa suosituimpia.  
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4.2. Nuorten suosimien julkisten ja puolijulkisten kaupunkitilojen 

ominaisuudet  

 

Taulukko 6: Hengailun tilojen ominaisuudet. 

 

Väljät tilat sijaitsevat pääosin ulkona, kun taas tekemisen ja tiukat tilat ovat joko sisätiloissa 

tai tarjoavat suojaisamman ympäristön olemiselle. Hengailun tilojen käyttöön 

vaikuttivatkin olennaisesti vuodenajat ja säätilat. Kesäisin ja hyvällä, aurinkoisella säällä 

ulkona sijaitsevat väljät tilat kuten rannat ja urheilukentät ja puistot ovat kovassa käytössä. 

Sen sijaan talven kuukausina sekä huonolla säällä nuoret hakeutuvat sisätiloihin ja 

suojaisempiin paikkoihin kuten kauppakeskuksiin ja nuorisotaloihin.  

HENGAILUN 
TILA JULKISUUS 

TILOJEN 
SAAVUTETTAVUUS KAUPALLISUUS SUOJA 

Tekemisen 
tila  

Puolijulkinen 
 On stage Ei-kaupallinen Sisätila 

Tiukka tila Puolijulkinen On stage Kaupallinen Sisätila 

Väljä tila Julkinen Back stage Ei-kaupallinen Ulkotila 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

Tyttöjen ja poikien käyttämien julkisten ja puolijulkisten 
tilojen suhteelliset osuudet (%)

Tytöt

Pojat

Kuva 12: Tyttöjen ja poikien käyttämien eri kategorioihin jaoteltujen julkisten ja puolijulkisten tilojen 
suhteelliset osuudet (%). 
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No.. talvella me käytetän just ninku enemmän täl nuorisotalol, ku ulkona on kylmä ja 

sellasta. Ku viime kesänäki me oltiin tai syksyllä sanotan, ni me oltin täl nuorisotalol, mut 

sit enemmän me oltin myös tuol Haruspuiston mis on ne skeittirampit ja koriskentät ni me 

ninkun oltin, henkailtin sielä ja pelattin korista ja.. 

Poika 16 vuotta  

Kaupallisuus liittyy vahvasti nuorten kaupunkitilassa olemiseen. Etenkin tiukoissa tiloissa 

aikaa vietetään ostamalla hyödykkeitä kuten vaatteita, ruokaa tai sitten näissä tiloissa 

kierrellään ja katsellaan. Tiukka tila, Kauppakeskus Columbus, oli yksittäisistä julkisista 

kolmanneksi suosituin, mutta suhteellisesti tiukkoja tiloja oli paikannetuista tiloista vähiten 

tarjolla Vuosaaressa. Haastatteluissa selvisi, että osa nuorista toivoikin enemmän 

kaupallisia palveluita Vuosaaren alueelle ja monet käyttivät enemmän Helsingin 

keskustassa sijaitsevia tiukkoja tiloja. Toisaalta taas monia nuoria oli häädetty 

puolijulkisista kaupallisista tiloista (Kauppakeskus Columbus, McDonald’s) ja eräs nuorista 

mainitsi toiveen sellaiselle sisällä sijaitsevalle julkiselle tilalle, jossa olisi mahdollista olla 

ilman ostovelvoitetta. 

Semmonen et kaikki pystyis oleen rauhallisesti ja siin on joku kahvipaikka tai juomapaikka 

ihan lähellä.. -- -- Voi istua ja jutella.. tai no jossai paikois voi jutella ja ei oo pakko ostaa 

jotain et voi olla siellä. Koska usein se on sillein, et jos sä haluut olla hengailla siellä sä 

joudut ostaa ainaki ihan pakosti jotain.. Sä et voi vaan istuu siinä. Ainakaan sisätiloissa. 

Poika 17 vuotta 

Kaupallisuus ja kulutus ovat lisäksi läsnä myös väljissä tiloissa ja tekemisen tiloissa, joissa 

olemisen edellytyksenä ei ole kulutus. Nuoret käyvät usein kaupassa ostamassa ruokaa tai 

juotavaa, jonka jälkeen he siirtyvät nauttimaan ostoksiaan tekemisen tiloihin ja väljiin 

tiloihin. Kaupallisuus ja etenkin tiukat tilat voidaankin nähdä nuorten maailmassa 

kaksijakoisina. Toisaalta kulutusta ja tiukkoja tiloja ihannoidaan – toisaalta tiukoissa 

tiloissa oleva ostamisvelvoite koetaan olemista rajoittavaksi tekijäksi. Lisäksi näissä tiloissa 

konfliktin riski on suuri.  

Haastatteluissa selvisi myös, että hengailun tiloja käytetään erilaisissa tilanteissa. Välillä 

nuoret hakeutuvat valvotumpiin tiukkoihin ja tekemisen on stage –tiloihin, kun taas välillä 

halutaan olla rauhassa aikuisten kontrollilta ja muiden katseilta väljemmissä back stage -

tiloissa (Matthews ym. 2000a). Lisäksi nuorilla on myös erilaisia mieltymyksiä tekemisen 
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ja olemisen tilojen suhteen. Toiset viihtyvät enemmän väljissä tiloissa ja karttavat tiukkoja 

ja tekemisen tiloja, kun taas toiset kokevat tiukat ja tekemisen tilat turvallisiksi aikuisten 

läsnäolon vuoksi.   

Mä en oikeen tiiä, kosk mä en oikeen tiiä mimmosii ne ois sitte. Mä en just jaksasi olla 

jossai nutilla ja Walkers-kahvilassa. Siel on niin paljo nuorii. Ois kiva, jos ois joku tila mis 

ois niinku seittemäntoist, kaheksantoistm yheksäntoist-vuotiaita. Se ois sit kiva… -- --- 

emmä sillei kehtaa parin seittemäntoista, kaheksantoista-vuotiaan kaverin kans mennä 

jonnekki kahvilaan, jos on neljätoitsvuotiat.. Mis ne.. ku ne kans tarkistaa laukut ja se on 

vähä sillei.. mä oon koht aikuine et.. -- -- Ja sit jos on vesipullo vaik tai joku ihan normi 

kokispullo, sit ne ottaa sen niinku iha itelle. Sit ne ottaa sen pois, sit sä et saa juoda sitä 

siellä.  

Tyttö 17 vuotta 

 

Joo.. se niinku on mun mielest myös turvallista et tääl (nuorisotalolla) on aina niinku joku 

aikunen valvomas.  

Poika 16 vuotta 
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Toiminnalliset 
tarjoumat

52 %

Emotionaaliset 
tarjoumat

26 %

Sosiaaliset 
tarjoumat

11 %

Ympäristölliset 
tarjoumat

11 %

Tarjoumat kategorioittain

4.3. Tarjoumat Vuosaaren julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa 

 

Vuosaaresta löytyvät tarjoumat on luokiteltu neljään kategoriaan: toiminnallisiin, 

emotionaalisiin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin (kuva 13). Yli puolet kaikista 

paikkakartoituksessa merkityistä tarjoumista Vuosaaren peruspiirin julkisissa ja 

puolijulkisissa tiloissa on toiminnallisia. Emotionaalisia tarjoumia on 26 % sekä 

ympäristöllisiä ja sosiaalisia tarjoumia 11 %. Kuva 14 näyttää suosituimpia yksittäisiä 

tarjoumia Vuosaaren peruspiirissä, joita löytyi yhteensä 45 kappaletta.  

Suosituimpia yksittäisiä aktualisoituneita tarjoumia olivat hengailu ja erilaisten pallopelien 

pelaaminen. Tarjoumatyypeittäin tarjoumia tarkasteltaessa suosituimmiksi tarjoumiksi 

toiminnallisista nousivat myös hengailu ja pallopelien pelaaminen. Emotionaalisista 

tarjoumista löydetyimpiä olivat sen sijaan mukava paikka ja kaunis maisema. 

Ympäristöllisten tarjoumien jakautuminen oli suhteellisen tasaista. Istumismahdollisuus, 

lämmin paikka, hyvä harrastusympäristö, suoja sekä hyvät kulkuyhteydet ja palvelut 

nousivat esiin ympäristöllisten tarjoumien kohdalla. Sosiaalisista tarjoumista ennen kaikkea 

mahdollisuus tavata kavereita nousi esiin (liite 2).  

 

Kuva 13: Tarjoumien suhteelliset osuudet Vuosaaren peruspiirissä. 
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Kuva 14: Yksittäisten tarjoumien määrät Vuosaaressa. Erilaisia tarjoumia löytyi 
Vuosaaresta yhteensä 45 kappaletta. 
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Hiljainen paikka
Ikäviä ihmisiä
Kylmä paikka

Meluisa paikka
Ruuanlaitto

Syrjäinen paikka
TV:n katselu
Grillaaminen

Pyöräily
Tuntemattomien ihmisten tapaaminen

Käveleminen
Uusien ihmisten tapaaminen

Biljardin pelaaminen
Auringon ottaminen
Aurinkoinen paikka

Muu
Rukoilu

Turvallinen paikka
Viihtyisä paikka

Suojainen paikka
Aikuisten läsnäolo

Rauhallinen paikka
Tapahtumarikas paikka

Leikkiminen
Monipuolisen tekemisen paikka

Palvelut ja kulkuyhteydet lähellä
Rentoutumisen paikka

Musiikin kuunteleminen
Ympäristö hyvä harrastamiseen

Istumismahdollisuus
Lukeminen ja opiskelu

Lämpöinen paikka
Tylsä paikka

Uiminen
Tieto- ja pelikoneiden pelaaminen

Siisteys
Skeittaaminen

Jutteleminen
Shoppailu/ostaminen

Syöminen
Kaunis maisema

Kavereiden näkeminen
Mukava paikka

Pallopelien pelaaminen
Hengailu

YKSITTÄISET TARJOUMAT VUOSAARESSA
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Nuorten löytämiä tarjoumia on sijoittunut laajalle alueelle ympäri Vuosaaren peruspiiriä. 

Tarjoumien löytyminen näyttäisi olevan sidoksissa nuorten suosimiin julkisiin ja 

puolijulkisiin tiloihin, sillä moni nuori löysi paikannetuista julkisista ja puolijulkisista 

tiloista itselleen eniten tarjoumia (kuva 15). Toisaalta hengailun tiloja tarkasteltaessa 

määrällisesti eniten tarjoumia löytyi väljistä tiloista. Tämä saattaa tosin johtua siitä, että 

väljiä tiloja myös paikannettiin eniten (taulukko 7).  

  

Kuva 15: Tarjoumien määrät eri julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa Vuosaaressa. Taulukosta 3 löytyy 
pisteiden numeroa vastaava julkisen tai puolijulkisen tilan nimi. 
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Taulukko 7: Nuorten paikantamien tarjoumien määrät Vuosaaressa. 

 

Taulukko 7 näyttää nuorten löytämien tarjoumien määrät eri hengailun tiloissa Vuosaaren 

peruspiirissä. Väljistä tiloista löytyi kaiken kaikkiaan suurimmalle osalle nuorista eniten 

tarjoumia. Lisäksi väljistä tiloista löytyi tarjoumatyypeittäin tarkasteltuna 

paikkakartoitukseen osallistuneille nuorille eniten toiminnallisia, emotionaalisia, 

ympäristöllisiä sekä sosiaalisia tarjoumia. 

  

 

Kuva 16: Yksittäisten tarjoumien määrät hengailun tiloissa.  

Kuva 16 kuvaa eri tarjoumien määrää hengailun tiloissa. Liitteessä 1 on tarkemmin eritelty 

hengailun tiloista löytyvät yksittäiset tarjoumat. Väljistä tiloista löytyi tässäkin vertailussa 

eniten erilaisia tarjoumia. Nuorten haastatteluissa ilmenikin, että nuoret arvostavatt sellaisia 

julkisia ja puolijulkisia tiloja, joista löytyi monipuolisia aktiviteetteja ja, joissa on 

mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden nuorten kanssa.   
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Väljät tilat 66 29 17 6 118 

Tiukat tilat 22 14 6 5 47 
Tekemisen 
tilat 25 12 10 0 47 
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Mmm aika paljon… tekemistä. Et jos ei oo paljo mitään tekemistä ni sit se on vähä tylsää.-- 

-- Varmaa niinku jos on vaik niinku kuntopyörät tai jalkapallomaalit tai sit penkit tai jotain 

ni sie voi istuu tai jotai… tehä kaikkee.. 

Poika 16 vuotta 

Vaikka sosiaalisten tarjoumien määrä oli tilastollisesti pienempi kuin toiminnallisten ja 

emotionaalisten, on sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuus siitä huolimatta nuorille 

tärkeä. Nuoret viettivät suurimmaksi osaksi vapaa-aikaansa kavereidensa kanssa, lisäksi 

esimerkiksi toiminnallisiin tarjoumiin kuten pallopelien pelaamiseen, hengailuun tai 

jutteluun sisältyi muiden nuorten tapaaminen. Lisäksi myös tilat, joissa on mahdollisuus 

olla aikuisten kontrollin ulottumattomissa, tuotiin haastatteluissa esille. Toisaalta eräälle 

nuorelle aikuisten läsnäolon tuoma turvallisuus oli tärkeä tarjouma.  

Semmosii mis ei oo ihmisii…et se on paljo kivempaa ja sitte just jossai sillan alla, jossain 

ruohikolla. Tämmösii… puun alla. -- -- aika rauhallisii, koska niis ei käy paljo ihmisii. Välil 

vähä sotkusii koska siel ei käy paljo ketää.  

Tyttö 17  

Sukupuolella havaittiin tulosten mukaan olevan merkitystä sille, mitä tarjoumia nuoret 

arvostavat julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa (taulukko 4). Kaikista poikien löytämistä 

tarjoumista 57 % oli toiminnallisia, kun taas tyttöjen vastaava osuus oli kymmenen 

prosenttia pienempi. Sen sijaan tytöt löysivät Vuosaaresta suhteellisesti enemmän 

emotionaalisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia tarjoumia kuin pojat. Tarjoumia 

yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna etenkin aktiiviset toiminnalliset tarjoumat olivat 

enemmän poikien mieleen, kun taas tytöt suosivat passiivisempia toiminnallisia tarjoumia 

kuten shoppailua, juttelua ja hengailua (kuvat 17 ja 18). Tyttöjen ja poikien arvostamat 

arvottavat tarjoumat näyttäisivätkin selittävän eroavaisuuksia paikannettujen julkisten ja 

puolijulkisten tilojen eroissa. Pojat suosivat ennen kaikkea sellaisia tiloja kuten 

urheilukenttiä, joista löytyy toiminnallisia tarjoumia. Tytöt taas enemmän tiloja, joissa on 

emotionaalisia ja sosiaalisia kytköksiä.   
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Kuva 17: Poikien löytämien tarjoumien suhteelliset osuudet Vuosaaressa. 

 

 

 

Kuva 18: Tyttöjen löytämien tarjoumien suhteelliset osuudet Vuosaaressa. 
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4.4. Nuorten tyytyväisyys julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin sekä 

niissä oleskelua rajoittavat tekijät  

 

Nuoret olivat haastattelujen perusteella pääosin tyytyväisiä paikkoihin, joissa viettää aikaa 

Vuosaaren julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Myös julkisista ja puolijulkisista tiloista 

löytyviin tarjoumiin oltiin tyytyväisiä. Toiveena oli kuitenkin, että Vuosaaresta löytyisi 

enemmän sisätiloissa sijaitsevia sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistavia väljiä tiloja 

kuten esimerkiksi kahviloita, joissa ei ole ostopakkoa. Muutama nuori toivoi haastatteluissa 

enemmän kaupallisia palveluita Vuosaareen sekä toimintamahdollisuuksia talvella kuten 

jalkapallon pelaamisen mahdollistavan sisänurmikentän. Negatiivisiksi luokiteltavia 

tarjoumia löydettiin kahdeksan (taulukko 8). Näistä seitsemän sijaitsi Kauppakeskus 

Columbuksessa ja yksi Vuosaaren satamassa. Muutama nuori kertoi haastattelussa 

joutuneensa häädetyksi kauppakeskuksesta, vaikka oli istunut siellä porukalla aivan 

rauhallisesti. Tämä kertookin juuri tiukkojen tilojen kaksijakoisuudesta. Toisaalta niihin 

halutaan, mutta toisaalta niissä konfliktin riski on suuri. Myös tekemisen tiloille oli 

ominaista tietynlainen ambivalenttius. Niissä nuorilta odotettiin tiettyjen 

käyttäytymissääntöjen noudattamista ja niitä koettelevat tai rikkovat poistettiin tekemisen 

tiloista. Siitä huolimatta he hakeutuivat niihin. Nuoret myös tiedostivat, että useimmiten 

julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa sattuneet konfliktit johtuivat juuri sosiaalisten normien 

ja rajojen koettelusta kuten riehumisesta.  

Taulukko 8: Vuosaaresta löydetyt negatiiviset tarjoumat. 

Tarjouma 
Tarjouman 
luokittelu Paikka Jaottelu Paikannuksia 

Tylsä paikka Emotionaalinen 
Kauppakeskus 
Columbus 

Kauppakeskukset, 
kahvilat ja huoltoasemat 5 

Ikäviä ihmisiä Emotionaalinen 
Kauppakeskus 
Columbus 

Kauppakeskukset, 
kahvilat ja huoltoasemat 1 

Meluisa paikka 
Ympäristölliset 
tekijät 

Kauppakeskus 
Columbus 

Kauppakeskukset, 
kahvilat ja huoltoasemat 1 

Kylmä paikka 
Ympäristölliset 
tekijät Muut Vuosaaren satama 1 
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Nuoret kokivat mahdollisuutensa liikkua Vuosaaressa pääosin hyviksi. Liikkumisen 

vapautta edistivät ennen kaikkea hyvät julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet ja Vuosaaren 

kompakti koko. Rajoitteita nuorten liikkumisen suhteen Vuosaaressa kuitenkin ilmeni. 

Suurin haastatteluissa tullut rajoite oli vanhempien ja muiden aikuisten auktoriteettien 

kontrolli, maantieteellinen alue, jolla nuorilla oli lupa liikkua tai aikarajoitteet. 

Liikkumiseen julkisessa tilassa vaikuttivat myös psykologiset aspektit kuten turvallisuuden 

tunne. Etenkin tilat, joissa liikkui paljon humalaisia ihmisiä, koettiin epämiellyttäviksi ja 

niitä välteltiin. Monet haastatelluista olivat joutuneet konfliktitilanteeseen humalaisten 

ihmisten kanssa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Tällaisia tiloja olivat etenkin julkiset 

kulkuneuvot ja metroasemat. 

No se oli just silloi kähreksält.. siis kahdeksalta illalla oli pimeet ja meni bussilla niin aina 

löyty nää joka oli kännissä, ainaki pienenä ni… niin ne silloi vaa… oli enimmäksee vaa 

bussit vaa pelotti… -- -- Siis ku se oli nää… mikä se olikaa nää humalaiset joku huutaa 

aina vaa neekeri siellä vaa bussissa. Se oli vaa sillo..-- -- elikka siinä vaan hermostuneena 

istuin ihme et pelotti vaan et tekeeks ne mitään muut ku vaa huutelee siel…  

Poika 17 vuotta 

Vanhempien ja muiden aikuisten auktoriteettien lisäksi haastatteluissa ilmeni, että toiset 

nuoret saattavat rajoittaa nuorten liikkumista julkisessa tai puolijulkisessa tilassa. Tästä 

kertoo esimerkiksi se, että Vuosaaressa sijaitsevat nuorisotalot ovat eri aikoina ”kuuluneet” 

eri ryhmittymille kuten kantasuomalaisille, venäläistaustaisille ja somalitaustaisille nuorille. 

Lisäksi yksi haastateltavista kertoi joutuneensa toisten nuorten pahoinpitelemäksi 

seitsemännellä luokalla ollessaan.  

 

Ku kaikkial on just tietyt piirit mis ne on.. esim Vuosaares melkein kaikki tuntee toisensa. 

Sit ku mä oon just varrttunu enemmän keskustassa ja Meilahdessa, ni mä tunnen kaikki 

sielt. -- -- Keskusta on nii iso, ni emmä sanois et siel ois mitään. Mut just joku Meilahti, ku 

suurin osa käy siel Meilahdes, jokka asuu siel siin Meilahden yläasteel ja siin koulussa. Sit 

ne kaikki totta kai tuntee sielt.. toisensa. -- -- Nyt ku on vanhempi, ni ei mua pelota yhtään, 

mut sillonku se tapahtu ni mä en varmaan johonki vuoteen niinku, mä oli jossai piilossa 

vaan..-- -- Kotona ja just ain ku meni jonnekki ni kateli… katteli ympärillen ettei ne vaa tuu 

sielt tai jotai.. 

Tyttö 17 vuotta 
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5. KESKUSTELU 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu nuorten suosivan tiloja kuten rannat, puistot ja 

kauppakeskukset (Matthews ym. 2000a; Childress 2004:196; Duzenli ym 2010). Vuosaaren 

peruspiirissä olevat nuorten suosimat julkiset ja puolijulkiset tilat ovat hyvin 

samantyyppisiä kuin aikaisemmissakin tutkimuksissa. Yksittäin tarkasteltuna rannat, 

nuorisotalot, kauppakeskukset ja urheilukentät olivat nuorille erityisen tärkeitä ja ennen 

kaikkea mieluisia ajanviettopaikkoja. Hengailun tiloja tarkasteltaessa väljät tilat nousivat 

esiin, mutta myös tekemisen tilat ja tiukat tilat olivat nuorille tärkeitä. Nuoret olivat myös 

pääosin tyytyväisiä Vuosaaresta löytyviin julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin.  

Vuosaaren julkiset ja puolijulkiset tilat toimivat pääosin tapaamispaikkoina ja erilaisten 

aktiviteettien areenoina. Etenkin nuorten suosimien kaupunkitilojen sosiaalisen 

kanssakäymisen merkitys nuorille on myös tuotu esiin nuorisotutkimuksessa. Tanin 

(2011:15) mukaan ajan viettäminen toisten nuorten kanssa ilman sen suunnitellumpaa 

tekemistä on nuorille hyvin tärkeää. Ohjattujen ajanviettopaikkojen ja kontrollin 

lisääntyessä riskinä on, että nuorten mahdollisuus vain olla ja hengailla toistensa kanssa 

vähenee. 

On kuitenkin muistettava, että ympäristön kokeminen ja sen arvottaminen on hyvin 

subjektiivista ja kulttuurisidonnaista (Tuan 1979; Lefebvre 1991; Massey 1995; Fellman 

J.D. ym. 2008; Duzenli ym. 2010). Tutkimustuloksissa tulivatkin esille poikien ja tyttöjen 

paikannusten eroavaisuudet. Pojat paikansivat esimerkiksi enemmän julkisia ja 

puolijulkisia tiloja, jotka mahdollistivat aktiivisia toimintoja, kuten pallopelien pelaamista, 

kuin tytöt. Myös Abbot-Chapman ja Robertson (2009:431) sekä Duzenli ym. (2010) 

huomasivat, että sukupuoli vaikuttaa siihen, minkälaisissa tiloissa nuoret viettävät aikaa. 

Toisaalta, huolimatta siitä, minkälaisia toimintoja tytöt tai pojat arvottivat, yhteistä 

molempien sukupuolten paikantamille julkisille ja puolijulkisille tiloille oli niiden funktio 

sosiaalisena areenana, jossa oli mahdollisuus tavata muita nuoria.  

Vaikka tässä tutkimuksessa ilmi tulleet nuorten suosimat tilat ovat samantyyppisiä kuin 

aikaisemmissa tutkimuksissa, kertovat tulokset ennen kaikkea tämän alueen nuorten 
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suosimista julkisista tiloista. Tähän tutkimukseen osallistuneiden nuorten taustat ja 

lähtökohdat saattavat myös antaa erilaisen kuvan nuorten käyttämistä julkisista tiloista kuin 

esimerkiksi muissa Helsingin lähiöissä asuvien nuorten tutkiminen olisi antanut. 

Nuorisotalot saattavat valikoitua tietynlaisten nuorten ajanviettopaikoiksi (Kuusisto-

Arponen ja Tani, 2009), mikä saattaa osaltaan vaikuttaa siihen, minkälaisia julkisia tiloja on 

tutkimuksessa noussut esiin. Lisäksi julkisten ja puolijulkisten tilojen paikannus erityisesti 

Rastilan alueelle ja sen läheisyyteen johtuu todennäköisesti siitä, että suurin osa 

tutkimukseen osallistuneista asui Rastilassa tai sen lähellä. Kattavampi otos ympäri 

Vuosaarta asuvista nuorista olisi todennäköisesti tuonut laajemman kuvan nuorten 

käyttämistä julkisista ja puolijulkisista tiloista Vuosaaressa.  

Nuorten suosimat julkiset ja puolijulkiset tilat olivat klusteroituneet kolmelle alueelle 

Vuosaaressa: Rastilan ja Vuosaaren keskuksiin sekä Aurinkolahden rannalle. Ennen 

kaikkea Rastilan keskuksen ympärille klusteroituneet julkiset ja puolijulkiset tilat kertovat 

siitä, että moni tutkimukseen osallistuneista nuorista asui Rastilassa tai sen läheisyydessä. 

Merkittävä osa ja suosituimmat nuorten suosimista julkisista ja puolijulkisista tiloista 

sijoittuukin keskeisille paikoille, hyvien kulkuyhteyksien ja kaupallisten palveluiden 

läheisyyteen. Useissa tutkimuksissa on myös todettu, että nuorille kodin läheisyys on 

merkittävä kriteeri ajanviettopaikkoja valittaessa (Lieshout ja Aarts, 2008; Kyttä ym 2009; 

Abbott-Chapman & Robertson 2009; Antikainen, 2011). Sosiaalisen kanssakäymisen 

lisäksi nuorten suosimille julkisille ja puolijulkisille tiloille oli siis ominaista saavutettavuus 

sekä kodin läheisyys. Etenkin tekemisen tilat ja tiukat tilat sijaitsivat keskeisillä paikoilla, 

kun taas väljät tilat olivat sijoittuneet hieman syrjäisempiin paikkoihin. Siitä huolimatta 

myös tekemisen tiloihin ja tiukkoihin tiloihin verrattuna syrjäisemmät väljät tilat olivat 

suhteellisen helposti saavutettavia, joko kävellen, pyörällä tai julkisen liikenteen avulla. 

Hengailun tilojen sijoittuminen keskeisimmille ja syrjäisemmille paikoille kieliikin monissa 

tutkimuksissa esiin tuodusta nuorten tilojen kaksijakoisuudesta (Lieberg 1995:52; 

Kuusisto-Arponen & Tani 2009:52; Woolley & Johns 2010). Nuoret hakeutuvat helposti 

saavutettaviin, näkyvillä oleviin tiukkoihin tiloihin tai tekemisen on stage -tiloihin kuten 

kauppakeskuksiin ja nuorisotaloille.  Toisaalta nuoret myös hakeutuvat syrjäisempiin, 

väljiin back stage -tiloihin. Back stage -tiloissa heillä on mahdollisuus oleskella ilman 
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aikuisten valvovia silmiä ja kontrollia (Matthews ym. 2000a). Tilanteesta ja yksilöistä 

riippuen nuoret hakeutuvat erilaisiin ympäristöihin julkisessa tilassa: väljiin tiloihin, 

tiukkoihin tiloihin tai tekemisen tiloihin. Se, missä tiloissa nuoret mieluiten viettävät aikaa, 

on loppujen lopuksi hyvin yksilöllistä. Sukupuolierojen lisäksi haastatteluissa ilmeni, että 

jotkut nuoret suosivat enemmän niin kutsuttuja back stage -tiloja, kun taas joillekin on 

stage -tilat ja aikuisen valvonta luovat turvallisuuden tunnetta. Nuoret saattavat myös 

tilanteesta riippuen käyttää joko syrjäisemmällä tai keskeisemmällä paikalla sijaitsevia 

tiloja.  

Liikkuminen Vuosaaren julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin oli suhteellisen helppoa. Niin 

sanottuja fyysisiä esteitä nuorten liikkumiselle julkisissa tiloissa olemiseen ei 

tutkimustuloksissa juurikaan ilmennyt. Tähän vaikuttivat hyvät liikkumismahdollisuudet 

niin julkisilla kuin kevyen liikenteenkin välineillä sekä Vuosaaren sisällä että yli 

tutkimusalueen rajojen. Niin kuin 17-vuotias tyttö asian ilmaisi: ”--et tääl niinku pääsee 

joka paikast kävelee niinku joka paikkaa ja sit tääl  liikkuu busseja suuntaan ja toiseen--.” 

Vuosaari on suomalaiseksi lähiöksi kaupunkimaisesti rakennettu (Tilastokeskus 2014).  

Tiivis ympäristö edistääkin tutkimusten mukaan lasten ja nuorten arkiliikkumista ja näin 

ollen myös terveyttä sekä itsenäisen liikkumisen mahdollisuuksia verrattuna esimerkiksi 

maaseutuympäristöihin. Maaseudulla liikkumisvapaus saattaa olla suurempi, mutta nuoret 

eivät koe ympäristöään yhtä mielekkääksi, minkä vuoksi liikkumisen vapautta ei 

hyödynnetä yhtä lailla kuin taajama-alueilla (Kyttä ym. 2009:22). Nuorten käyttämät tilat 

Vuosaaressa olivatkin levittäytyneet suhteellisen laajalle alueelle, mutta nuoret kokivat siitä 

huolimatta liikkumisen olevan helppoa niin väljiin tiloihin, tekemisen tiloihin kuin 

tiukkoihinkin tiloihin.  

Toisaalta tiivis kaupunkirakenne saattaa olla uhka nuorten suosimille tiloille. 

Maaseutumaisemmassa ympäristössä lapsilla ja nuorilla saattaa olla enemmän 

liikkumavaraa ja mahdollisuus itsenäiseen olemiseen (Punch 2011). Kaupunkirakenteen 

tiivistyessä valvovien silmien alta on yhä hankalampaa paeta. Vielä tällaista 

problematiikkaa ei Vuosaaressa ole ilmennyt, mutta esimerkiksi Helsingin uuden 

yleiskaavavision tavoitteena on tulevaisuudessa tiivistää Helsingin kaupunkirakennetta 
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(Kaupunkisuunnitteluvirasto 2013). Lisäksi syksyllä 2013 hyväksyttiin Vuosaaren Meri-

Rastilan länsirannan osayleiskaava, jossa rakentamattomalle ulkoilualueelle on suunnitteilla 

uusi asuinalue (Yle Uutiset 2013). Uutta kaupunkia suunniteltaessa tulisikin myös ottaa 

huomioon vetäytymisen mahdollistavien,  suunnittelemattomien ja väljien back stage -

tilojen säilyttäminen. Esimerkiksi Kuusisto-Arponen ja Tani (2009) ovat olleet huolissaan 

spontaanien tilojen katoamisesta ja kaupunkitilan muuttumisesta entistä 

kontrolloidummaksi. Yleinen trendi onkin, että nuorten tilat ovat enenemässä määrin 

tiukemmin valvottuja sekä normitetumpia. Eräs tyttö ilmaisi paikkakartoitusta tehdessään 

huolensa siitä, että aikuiset tulisivat vahtimaan heidän käyttämiään kaupunkitiloja, mikäli 

hän paikantaisi niitä.  Paljastamalla niitä paikkoja, joihin nuoret vetäytyvät aikuisten 

ulottumattomiin, riskinä on, että ne paikat eivät enää tarjoa nuorille sitä, mitä he ovat sieltä 

alun perin hakeneet. Kuusisto-Arposen ja Tanin (2009:56) sekä Dunzenlin ym. (2010) 

mukaan sosiaalisen kanssakäymisen ja olemisen mahdollistavien tilojen puute saattaa 

pahimmassa tapauksessa olla uhka nuorten emotionaaliselle ja fysiologiselle kehitykselle. 

Kaupunkisuunnittelijoiden onkin sen vuoksi äärimmäisen tärkeää huomioida nuorille 

tärkeiden väljien tilojen säilyttäminen.  

Fyysisten ominaisuuksien luomien mahdollisuuksien lisäksi niin sanottu sosiaalinen 

ulottuvuus vaikuttaa nuorten liikkumiseen julkisessa tilassa (Antikainen 2011). 

Tutkimukseen osallistuneet nuoret saivat ja kokivat mahdollisuutensa liikkua Vuosaaressa 

hyviksi. Muissakin tutkimuksissa (Kyttä 2004; Elsley 2004; Antikainen 2011; Foy-Philips 

& Lloyd-Evans 2011) esiin tuodut vanhempien asettamat liikkumislisenssit kuten 

kotiintuloajat, ja alue, jolla nuorilla oli lupa liikkua, vaikuttivat haastateltujen nuorten 

liikkumiseen julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa Vuosaaressa ja sen rajojen ulkopuolella. 

Toisaalta nuoret eivät kokeneet vanhempien asettamia liikkumislisenssejä ongelmallisiksi 

tai heidän julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa olemistaan rajoittaviksi. Nuorten oleskeluun 

julkisessa ja puolijulkisessa tilassa liittyy valtataistelu myös muiden aikuisten 

auktoriteettien kuin vanhempien kanssa (Kuusisto-Arponen & Tani 2009). 

Liikkumislisenssien lisäksi moni haastateltu nuori oli kokenut jonkinlaisia konflikteja 

auktoriteettien kuten vartijoiden tai nuorisotyöntekijöiden kanssa. Tämän lisäksi monet 

olivat kokeneet konflikteja päihtyneiden aikuisten kanssa. Vaikka negatiiviset kokemukset 

eivät estäneet nuoria käyttämästä julkisia tai puolijulksia tiloja, vaikuttivat kokemukset 
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heidän liikkumiseensa julkisessa tilassa. Esimerkiksi sosiaaliset tilanteet julkisissa tai 

puolijulkisissa tiloissa, joihin liittyi päihtynyt aikuinen, koettiin turvattomiksi ja tällaisia 

tiloja välteltiin tai niissä oltiin varuillaan. Ympäristön turvallisuus onkin lapsille merkittävä 

tekijä mieluisassa ympäristössä (Tunstall ym, 2004:201). Toisaalta tutkimuksessa selvisi, 

että aikuiset eivät ole ainoita, jotka rajoittavat nuorten liikkumista julkisissa ja 

puolijulkisissa tiloissa. Kuten Travlou 2004 Travlou 2007 tutkimuksissa kävi ilmi, myös 

Vuosaaressa ilmeni nuorten välillä taistelua kaupunkitilasta.  

Kulutus ja kaupallisuus ovat vahvasti läsnä tämän päivän nuorten elämässä, etenkin 

julkisen tilan muuttuessa puolijulkiseksi tai jopa kaupalliseksi. Paitsi että kulutus ja 

kaupallisuus vaikuttavat nuorten olemiseen kaupunkitilassa, on niillä myös iso rooli 

nuorten identiteetin luomisessa ja oman itsensä ilmaisemisessa (Thomas 2005:598). 

Nuoriin ja kaupunkitilaan liittyvissä tutkimuksissa on tuotu esille etenkin kauppakeskukset 

ja muut kaupalliset kulutukseen liittyvät kaupunkitilat (Matthews ym. 2000a; Kuusisto-

Arponen ja Tani 2009; Duzenli ym. 2010; Tani 2011:15). Nämä tilat ovat ristiriitaisia 

kaupunkitiloja, sillä niiden käyttäjiltä edellytetään tiettyä toimintamallia, usein kulutusta. 

Nuoret saattavat kuitenkin haastaa tämän aikuisten määrittelemän käyttäytymismallin 

esimerkiksi hengailemalla ostamatta mitään kauppakeskuksissa tai skeittaamalla (Matthews 

ym. 2000; Tani 2011:15). Etenkin tiukat tilat olivat Vuosaaressa niin ikään ambivalentteja. 

Tiukat tilat kuten kauppakeskukset, kahvilat ja huoltoasemat olivat Vuosaaressa nuorten 

keskuudessa suosittuja. Osa jopa oli sitä mieltä, ettei Vuosaari tarjoa tarpeeksi kaupallisia 

palveluita tai hakeutuivat Helsingin keskustaan voidakseen käyttää tarvitsemiaan 

palveluita. Kulutus liittyi myös vahvasti nuorten elämään ei-kaupallisissakin julkisissa 

tiloissa. Toisaalta tiukat ja tekemisen tilat olivat kaikkein konfliktialttiimpia, sillä niistä 

tiloista nuoria oli esimerkiksi häädetty. Lisäksi juuri tiukoista tiloista (Kauppakeskus 

Columbus) löytyi eniten negatiivisia tarjoumia. Kaupallisuuden koettiin myös rajoittavan 

nuorten oleskelua puolijulkisissa tiloissa, sillä eräs nuori ilmaisi toiveensa 

ostopaineettomasta sisätilasta, jossa nuorilla olisi mahdollisuus olla rauhassa. Myös 

Thomasin (2005:602) tutkimuksessa selvisi, että nuoret toisaalta ihannoivat, mutta toisaalta 

kokevat kaupallisuuden rajoittavaksi tekijäksi. Ristiriitaisuudesta huolimatta tiukat ja 
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tekemisen tilat ovat nuorille tärkeitä, josta kertoo se, että niissä siitä huolimatta vietetään 

aikaa.   

Pohjoismaissa kaupunkitilojen tarjoama suoja etenkin kylmempinä vuodenaikoina on 

merkityksellinen varsinkin nuorille, jotka viettävät paljon aikaa julkisissa ja puolijulkisissa 

tiloissa. Lämpiminä vuodenaikoina ja hyvällä säällä hengailun tiloja on tarjolla enemmän 

kuin kylmempinä vuodenaikoina tai huonolla säällä, sillä kesäisin aikaa vietetään paljon 

ulkona, väljissä tiloissa. Sen sijaan talvisin ja syksyisin nuoret hakeutuvat useammin 

sisälle, tiukkoihin tiloihin ja tekemisen tiloihin. Vuodenajat ja säätilat ohjailevatkin paljon 

nuorten kaupunkitilan käyttöä. Kylmempinä kuukausina nuorten liikkumavara kapenee 

entisestään, jonka vuoksi olisi tärkeää, että nuorille löytyisi myös niinä aikoina mielekkäitä 

hengailun tiloja.  

Tutkimusten mukaan nuorille lähellä kotia olevat tarjoumat ovat tärkeitä, minkä vuoksi 

kodin lähiympäristö on olennainen. Tätä on selitetty paikkojen emotionaalisilla kytköksillä 

eli tunnearvolla (Kyttä ym. 2009). Ristiriitaista onkin, että Vuosaaressa eniten tarjoumia 

löydettiin syrjäisemmistä, väljistä tiloista. Toisaalta nuoret kokivat liikkumisen 

Vuosaaressa olevan helppoa kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuneuvoilla. Tämän lisäksi 

Vuosaari on alueena kompakti, jonka vuoksi etäisyydet eivät väljiinkään tiloihin ole 

alueellisista keskuksista tai asuinalueilta pitkiä. Väljät tilat eivät myöskään olleet 

ainoastaan maantieteellisetsi syrjäisiä tiloja. Ne saattavat sijaita suhteellisen helposti 

saavutettavilla paikoilla, mutta tarjoavat siitä huolimatta suojan aikuisten kontrollilta. Juuri 

nuorten toiminta ja oleminen tekeekin niistä väljiä (Franck & Stevens 2007:2). Tästä ovat 

esimerkkinä koulujen pihat, jotka usein sijaitsevat suhteellisen keskeisillä paikoilla. 

Koulujen aukioloaikoina ne ovat kontrolloituja tekemisen tiloja, mutta muuttuvat 

koulupäivän päätyttyä nuorten hallitsemiksi väljiksi tiloiksi.  

Aikaisempien tutkimusten mukaan nuorille tärkeitä tarjoumia ovat toiminnalliset ja 

sosiaaliset tarjoumat (Kyttä ym. 2009, Antikainen 2011). Sosiaalisen kanssakäymisen on 

havaittu olevan nuorille tärkeää (Depau 2001; Mäkinen ja Tyrväinen 2008; Tani 2011). 

Vuosaaren julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa toiminnalliset tarjoumat nousivatkin esiin. 

Julkiset ja puolijulkiset tilat nähtiin tiloina, jotka mahdollistivat erilaisen tekemisen ja 
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kavereiden tapaamisen. Sosiaalisten ja toiminnallisten tarjoumien suosiosta huolimatta 

ympäristöllisten ja emotionaalisten tarjoumien merkitystä nuorten olemiselle julkisissa ja 

puolijulkisissa tiloissa ei pitäisi kuitenkaan unohtaa. Myös ne olivat nuorille tärkeitä. 

Esimerkiksi istumismahdollisuus ja julkisen tai puolijulkisen tilan tarjoama suoja 

mahdollistavat nuorten hengailun toistensa kanssa. Emotionaaliset kytkökset kuten kaunis 

maisema tai mukava paikka ovat niin ikään olennaisia viihtyvyyden kannalta. Kaiken 

kaikkiaan mieluisat ja riittävät tarjoumat tuovat mielekkyyttä ympäristössä oleskeluun ja 

sen viihtyisyyteen (Kyttä 2002:121; Kyttä 2009). Tarjoumien määrän ja haastatteluihin 

osallistuneiden nuorten vastausten perusteella Vuosaaren julkiset ja puolijulkiset tilat 

tarjoavat monipuolisia ja mielekkäitä tarjoumia.  

Monet eri tekijät kuten ikä, sukupuoli ja kulttuuri vaikuttavat siihen, miten ihmiset 

arvottavat ympäristöään ja siitä löytyviä tarjoumia (Kyttä 2002; Mäkinen & Tyrväinen 

2008). Tarjoumia lähemmin tarkasteltaessa havaittiin, että tytöt ja pojat arvottavat niitä eri 

lailla. Tämä on tullut esiin myös muissa tutkimuksissa (Duzenli 2010; Antikainen 2011.) 

Duzenlin ym. (2010:214) mukaan tytöt ovat enemmän kiinnostuneita sosiaalisista 

viihdykkeistä17 kun taas pojat ovat kiinnostuneempia sosiaalisista aktiviteeteista.18 

Samankaltaisia eroavaisuuksia ilmeni myös vertailtaessa tyttöjen ja poikien löytämiä 

tarjoumia Vuosaaressa. Pojat arvostivat tyttöjä enemmän toiminnallisia tarjoumia, kun taas 

tytöille sosiaaliset ja emotionaaliset tarjoumat olivat tärkeämpiä. Pojat arvottivat etenkin 

tyttöjä enemmän aktiivisia tarjoumia kuten pallopelien pelaamista.  Tytöille aktiiviset 

toiminnalliset tarjoumat eivät olleet yhtä tärkeitä. Sen sijaan rauhallisemmat toiminnalliset 

tarjoumat kuten shoppailu, kahvilla käynti ja ystävien kanssa jutteleminen oli tytöille 

tärkeämpää. Tämän vuoksi myös poikien ja tyttöjen paikantamien julkisten ja puolijulkisten 

tilojen välillä esiintyi eroavaisuuksia. Pojille tilat kuten urheilukentät ja -puistot, joissa 

etenkin aktiivisempien toiminnallisten tarjoumien tekeminen on mahdollista, oli 

tärkeämpää kuin tytöille.  

Tyttöjen ja poikien tarjoumien luokittelua ei kuitenkaan pitäisi tehdä liian mustavalkoisesti. 

”Sukupuolirajoja” rikkoviakin tarjoumia löydettiin Vuosaaresta. Tytöt saattoivat yhtä lailla 

                                                 
17 social entertainments 
18 social activities 
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tehdä pojille tyypillisempiä toimintoja ja pojat tekivät tytöille tyypillisempiä toimintoja. 

Tärkeintä tuloksia analysoitaessa onkin huomata, että nuoret ylipäätään kokevat 

ympäristönsä eri lailla ja etsivät sieltä erilaisia tarjoumia identiteetistä riippuen. Myös 

Duzenli ym. (2010) havaitsivat, että nuorten identiteetti vaikuttaa siihen, minkälaisia 

aktiviteettejä nuoret tekevät. Tutkimusten mukaan sellaisten ympäristöjen olemassaolo, 

jotka mahdollistavat erilaisten toimintojen tekemisen ja sosiaalisen kanssakäymisen, ovat 

nuorille erityisen tärkeitä, sillä tällaisissa ympäristöissä nuorten identiteetti ja sosiaalisen 

kanssakäymisen taidot kehittyvät (Depau 2001; Clark & Uzzell 2002; Mäkinen ja 

Tyrväinen 2008; Abbott-Chapman & Robertson 2009:431; Duzenli ym. 2010). Tärkeintä 

olisikin ennen kaikkea taata mahdollisimman monipuolinen kaupunkitila, josta löytyisi 

julkisia ja puolijulkisia tiloja erilaisten nuorten tarpeisiin.  
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Nuoret käyttävät erilaisia julkisia ja puolijulkisia tiloja. Tässä tutkimuksessa ne on 

luokiteltu väljiin tiloihin, tekemisen tiloihin ja tiukkoihin tiloihin. Näillä tiloilla on 

monenlaisia ominaisuuksia ja nuoret hakeutuvatkin niihin tarpeidensa ja mieltymystensä 

mukaan. Yhteistä nuorten suosimille tiloille on, että niissä vietetään paljon aikaa, niitä 

käytetään sosiaalisen kanssakäymisen sekä erilaisten toimintojen areenana. Tiloja, joista 

löytyy monipuolisia tarjoumia, arvostetaan. Suositut julkiset ja puolijulkiset tilat ovat 

suurimmaksi osaksi helposti saavutettavia ja sijaitsevat lähellä kotia tai alueellisia 

keskuksia. Niille on myös tyypillistä tietynlainen ambivalenttius. Osa niistä tarjoaa 

mahdollisuuden vetäytyä pois aikuisten kontrollin alta, kun taas osassa niistä ollaan 

näytillä. Lisäksi kaupallisuus on vahvasti läsnä nuorten käyttämissä julkisissa tai 

puolijulkisissa tiloissa. Niissä ollakseen on joko kulutettava tai kulutuksen ihannointi 

tuodaan niihinkin tiloihin, joissa ostaminen ei ole olemisen edellytys. Toisaalta juuri tilat, 

joissa ostaminen on olemisen edellytys, saattavat altistaa konflikteille. Monet nuorten 

suosimista tiloista, pääosin väljät tilat, sijaitsevat ulkona, kun taas kontrolloidummat 

puolijulkiset tilat eli tiukat tilat ja tekemisen tilat sijaitsevat sisätiloissa tai tarjoavat 

käyttäjilleen jonkunlaisen suojan. Vuodenajoilla ja säätiloilla onkin vaikutusta siihen, mitä 

julkisia tai puolijulkisia tiloja käytetään. Etenkin talvella nuorten käyttämien julkisten ja 

puolijulkisten tilojen määrä on rajallisempi, jonka vuoksi kylmempinä vuodenaikoina 

nuorille mieleisten tilojen ja tekemisen mahdollisuuksien tarjoaminen on tärkeää. 

Suosituimpia tiloja Vuosaaressa olivat vapaamman tekemisen väljät tilat kuten rannat ja 

joenpenkat, urheilukentät ja -puistot. Näissä tiloissa nuorilla oli mahdollisuus olla aikuisten 

auktoriteettien ulottumattomissa. Lisäksi väljistä tiloista löytyi eniten aktualisoituneita 

tarjoumia. Vuosaaresta näyttäisikin tutkimustulosten valossa löytyvän nuorille mielekkäitä 

julkisia ja puolijulkisia kaupunkitiloja tiloja sekä aktualisoituneita tarjoumia. 

Fyysisiä rajoitteita ei koettu olevan ei-julkisten ja puolijulkisten käytössä vuodenaikoja ja 

säätiloja lukuun ottamatta. Julkisen ja kevyen liikenteen yhteydet takasivat pääsyn niin 

väljiin tekemisen tiloihin kuin tiukkoihinkin tiloihin. Sen sijaan sosiaaliseen ulottuvuuteen 
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liittyviä rajoitteita löytyi. Turvattomuuden tunne, joka liittyi humalaisiin aikuisiin tai 

nuorten välisiin valtataisteluihin tilasta, vaikutti nuorten tilankäyttöön. Tämän lisäksi myös 

vanhempien asettamat liikkumislisenssit kuten kotiintuloajat vaikuttivat nuorten 

liikkumiseen julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa.  

Monissa nuoruuteen liittyvissä tutkimuksissa nuorista puhutaan usein yhtenä ryhmänä 

(esim. Matthews ym. 2000a; Abbot-Chapman & Robertson 2009; Kuusisto-Arponen & 

Tani 2009). Tämä on sinänsä ristiriitaista, sillä ympäristön kokemisen ja tarjoumien 

havaitsemisen on todettu olevan hyvin kulttuurisidonnaista ja subjektiivista (Heft 1998:30; 

Kyttä 2002:109; Kyttä 2004:181; Duzenli ym. 2010). Se, miten eri nuorten ryhmittyvät 

arvottavat ja kokevat kaupunkitilaa olisi syytä tutkia tarkemmin. Tässä tutkimuksessa 

tulivat esille tyttöjen ja poikien väliset eroavaisuudet sekä paikannetuissa tiloissa että niistä 

löydetyissä aktualisoituneissa tarjoumissa. Kuusisto-Arponen ja Tani (2009:54) tuovat 

lisäksi esiin nuorisotalojen problematiikan: ”Vaikka nuorisotalot onkin tarkoitettu kaikille 

tietynikäisille nuorille, ne muuttuvat helposti tiettyjen nuorten omiksi reviireiksi, joihin 

kaikki eivät tunne olevansa tervetulleita. Nuorisotaloilla kävijöiden joukossakin on monia 

alaryhmiä.” Suurin osa tutkimukseen osallistuneista nuorista oli niin sanottaja 

"nuorisotalolla kävijöitä”. Tutkimukseen osallistuneiden nuorten käyttämät julkiset ja 

puolijulkiset tilat eivät siis ole edustava otos kaikkien vuosaarelaisten saatikka 

helsinkiläisten tai suomalaisten nuorten käyttämistä tiloista. Voidaan kuitenkin todeta, että 

nuoret tarvitsevat erilaisia tiloja olemiseensa, sillä heillä on erilaisia toiveita ja tarpeita 

julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin liittyen. Tärkeää onkin, että kaupunkitilasta löytyy niin 

väljiä tiloja, tekemisen tiloja kuin tiukkojakin tiloja, joissa nuorilla on mahdollisuus viettää 

aikaa mieltymystensä ja tarpeidensa mukaan.  

Kattavamman tutkimustiedon saamiseksi erilaisten ryhmien ja alakulttuurien tutkiminen on 

välttämätöntä. Lisäksi olisi tarpeellista tuottaa tutkimustietoa siitä, minkälaisia alueellisia 

eroavaisuuksia nuorten ympäristön kokemisessa ja kaupunkitilan koetussa laadussa on. 

Tutkimustulokset osoittivat, että nuoret olivat Vuosaaressa suhteellisen tyytyväisiä julkisiin 

ja puolijulkisiin tiloihin ja niistä löytyviin tarjoumiin huolimatta siitä, että asuinalue on 

monilla sosiaalisilla indikaattoreilla mitattuna menestynyt huonosti. Vertailevaa tutkimusta 
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sosiaalisten indikaattorien mukaan hyvin menestyneillä asuinalueella olisi niin ikään 

mielenkiintoista tehdä, sillä sosiaaliset indikaattorit eivät välttämättä ole viihtyvyyden tae 

esimerkiksi nuorten näkökulmasta.   

Tässä tutkimuksessa ei lainkaan sivuttu teknologian myötä uutta esiin noussutta julkista 

tilaa eli virtuaalimaailmaa ja sosiaalista mediaa. Virtuaalitilan ja sosiaalisen median 

merkitystä nuorille on tutkittu verrattain vähän (Abbott-Chapman & Robertson 2009). Ne 

ovat kuitenkin olennainen osa niin nykypäivän nuorten kuin aikuistenkin elämää. Myös 

Vuosaaressa virtuaalimaailman tärkeys nuorille tuli kenttätyössä esiin. Nuoret viettivät 

paljon aikaa erilaisten älypuhelimien kännykkäsovellusten sekä tieto- ja pelikoneiden 

parissa. Olisikin tärkeää laajentaa käsitystä julkisesta ja puolijulkisesta tilasta erilaisiin 

virtuaalisiin tiloihin ja tukia tarkemmin niiden roolia kaupunkitilassa.  

Viihtyisän ympäristön olemassaolo on nuorille tärkeää. Kytän ym. (2009) tutkimuksessa 

ilmeni, että lapsille ja nuorille mieluinen urbaani ympäristö edisti lasten ja nuorten 

terveyttä, mikäli he pitivät itselleen merkityksellisistä paikoista. Lisäksi julkisilla tiloilla on 

merkittävä rooli nuorten identiteetin ja sosiaalisen kanssakäymisen kehittymisessä (Tugba 

ym. 2010; Duzenli ym. 2010; Blazek 2011:12). Huolimatta siitä, minkälaisissa 

ympäristöissä erilaiset nuorten ryhmittymät viihtyvät, on tärkeää antaa heille mahdollisuus 

viettää aikaa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Niissä he voivat rauhassa ja turvallisesti 

harjoitella aikuistumista joko valvovien silmien alla paikoissa kuten kauppakeskuksissa 

(tiukka tila) tai nuorisotaloilla (tekemisen tila), mutta myös syrjäisemmissä paikoissa kuten 

rannoilla (väljä tila), joissa aikuisten kontrolli ei ulotu heihin (Matthews 2000a). 

Kaupunkisuunnittelijoiden, viranomaisten ja päättäjien rooli on hyvin konkreettinen ja 

painottuu lähinnä fyysisten mahdollisuuksien luomiseen nuorten hengailulle 

kaupunkitilassa. Sen sijaan niin sanottu sosiaalinen rooli on kollektiivisesti kaikilla 

aikuisilla ja yhteiskunnan ”täysivaltaisilla” jäsenillä. Tärkeää on antaa nuorille 

mahdollisuus vain olla julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Niissä he voivat rauhassa 

koetella rajojaan käydä läpi hybridin elämänvaihetta. Hyväksymällä erilaiset ryhmät, kuten 

nuoret, kaupunkitilasta tulee myös moniarvoisempi ja monipuolisten funktioiden tila 
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(Kuusisto-Arponen & Tani 2009). Tällöin myös palataan takaisin käsitykseen sellaisesta 

julkisesta tilasta, joka on todellisuudessa kaikille avoin.  
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LIITTEET 

Liite 1 

Taulukko 9: Tarjoumien sijoittuminen julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin 

Hengailun 
tilat 

Toiminnalliset 
tarjoumat 

Emotionaaliset 
tarjoumat 

Sosiaaliset 
tarjoumat 

Ympäristölliset 
tarjoumat 

Väljät tilat Hengailu, 
pallopelien 
pelaaminen, 
uiminen, 
jutteleminen, 
auringon ottaminen, 
syöminen, 
skeittaaminen, 
shoppailu/ostamine
n, musiikin 
kuunteleminen, 
leikkiminen, 
käveleminen, 
pyöräily, 
grillaaminen (13) 

Kaunis maisema, siisti 
tai puhdas paikka, 
mukava paikka, 
viihtyisä paikka, 
rauhallinen paikka, 
hiljainen paikka, 
monipuolisen 
tekemisen paikka, 
tapahtumarikas 
paikka (8) 

Kavereiden 
näkeminen, 
syrjäinen 
paikka, 
tuntematto
mien 
ihmisten 
tapaaminen 
(3) 

Ympäristö hyvä 
harrastamiseen, 
suojainen paikka, 
lämpöinen paikka, 
palvelut ja 
kulkuyhteydet 
lähellä, 
istumismahdollisu
us, aurinkoinen 
paikka, kylmä 
paikka, (7) 

Tekemisen 
tilat 

Tieto- ja 
pelikoneiden 
pelaaminen, 
lukeminen ja 
opiskelu, hengailu, 
syöminen, rukoilu, 
biljardin 
pelaaminen, TV:n 
katselu, ruuanlaitto, 
pallopelien 
pelaaminen, 
musiikin 
kuunteleminen, 
jutteleminen (11) 

Mukava paikka, 
rentoutumisen 
paikka, monipuolisen 
tekemisen paikka, 
turvallinen, 
rauhallinen paikka (5) 

Kavereiden 
näkeminen, 
syrjäinen 
paikka, 
aikuisten 
läsnäolo, 
uusien 
ihmisten 
tapaaminen 
(4) 

 

Tiukat tilat Shoppailu/ostamine
n, syöminen, 
jutteleminen, 
hengailu, muu (5) 

Tylsä paikka, mukava 
paikka, 
tapahtumarikaspaikk
a, siisti tai puhdas 
paikka, 
rentoutumisen 
paikka, ikäviä ihmisiä, 
turvallinen paikka, 
rauhallinen paikka, 
kaunis maisema (9) 

Kavereiden 
näkeminen 
(1) 

Istumismahdollisu
us, meluisa paikka, 
lämpöinen paikka, 
palvelut ja 
kulkuyhetydet 
lähellä (4) 
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Liite 2: Erilaisten tarjoumien yksittäiset määrät Vuosaaressa 
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Hiljainen paikka
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Kuva 18: Yksittäisten toiminnallisten tarjoumien määrät  

Kuva 17: Yksittäisten emotionaalisten tarjoumien määrät 
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Kylmä paikka
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Ympäristölliset tarjoumat

Yhteensä

Kuva 21: Yksittäisten ympäristöllisten tarjoumien määrät 

Kuva 22: Yksittäisten sosiaalisten tarjoumien määrät 
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Liite 3 

Puolistrukturoitu haastattelupohja 

I Taustatiedot 

 Nimi 

 Ikä 

 Asuinpaikka 

 Luokka-aste/koulu 

II Orientoivat kysymykset  

 Mikä on mielestäsi julkinen tila/paikka? 

 Ketkä saavat mielestäsi olla julkisessa tilassa? 

 Mitä mielestäsi tarkoitta hengailu? 

III Julkisessa tilassa oleskelu 

 Missä vietät vapaa-aikaasi Vuosaaressa? Eri 

vuorokaudenaikoina/vuodenaikoina? Miksi? 

 Mikä on lempipaikkasi Vuosaaressa? Miksi? 

 Kenen kanssa vietät aikaasi?  

 Mitä yleensä teet Vuosaaressa? 

 Onko Vuosaaressa mielestäsi riittävästi tekemistä? 

 Haluaisitko muuttaa jotain Vuosaaressa? 

 Minkälainen olisi mielestäsi täydellinen hengailupaikka? 

IV julkisessa tilassa olemisen strategiat 

 Miten arvioisit liikkumistasi Vuosaaressa? Saatko liikkua missä haluat? 

 Rajoittaako mikään/kukaan liikkumistasi Vuosaaressa? Mikä/Kuka? 

 Oletko julkisessa tiloissa liikkuessasi törmännyt hankaliin/pelottaviin 

tilanteisiin? Millaisiin? 

 Miten olet toiminut hankalissa/pelottavissa tilanteissa? 

 Oletko kokenut rasismia/syrjintää julkisissa tiloissa liikkuessasi? 

 Miten olet rasismia tai syrjintää julkisissa tiloissa kokiessasi toiminut? 


