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KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA
Tutkimus erään kaahailukulttuurin elämänilosta ja tuhoisuudesta
Heli Vaaranen

Tiivistelmä
Keskeinen tutkimustehtäväni on nuorten miesten autokaahailun ymmärtäminen eri näkökulmista. Kiinnostukseni kohdistuu erityisesti niihin kulttuurisiin
seikkoihin, jotka edistävät nuorten miesten riskialttiita ajotapoja kuten ylinopeuksia liikenteessä.
Jotta saatoin tutkia kaahailua, minun oli tutkittava kaahailevien nuorten ryhmiä. Tutkin siis poikakulttuuria, johon kuului pelejä ja leikkejä; autoissa juomista, juhlimista, kaahaamista ja ”rappioromantiikkaa”. Rappioromantiikka on
olemisen malli, jossa autoilevan ryhmän moraalin romahtamisen katsotaan
olevan ansiokasta, mutta suoraselkäisyyden ja vastuullisuuden vastenmielistä
toimintaa. Rappioromantiikkaa edisti paitsi alkoholin ja autoilun yhteensovittaminen, myös ajamiseen liittyvä kaahamisen eetos. Eetos edellytti hullunrohkeutta, menemistä loppuun saakka. Autoilla kaahatessa ja ryhmässä toimiessa
rakennettiin identiteettiä ja toimittiin solidaarisesti oman joukon maineen hyväksi. Nuorisoautoissa ja teiniautoissa audiovisuaalinen rakentelutyyli korosti
moottorin voimakkuutta muiden ajo-ominaisuuksien kustannuksella. Liikenteen keskelle syntyi pojan ”oma huone”, paikka, jossa omat normit ja suoritukset tuottivat alakultuurista hyväksyntää.
Pohdintani kaahailukulttuurista antaa lukijalle näkökulman myös nuorten miesten arkeen ja elämään. Miten nuori mies voi tämän päivän Suomessa? Ovatko
kaikki löytäneet paikkansa? Vaikka kuvaan tutkimuksessa erityistä autohurjasteluun suuntautunutta poikien ryhmää, toivon samalla voivani edistää alakulttuurien ymmärrystä yleisemmin.
Keskeiseksi tuloksekseni muodostui se seikka, että nuorten kaahailukulttuuri
ei ole yksilökeskeistä autoilukulttuuria. Se on humalahakuiselle alkoholinkäyttötavalle alisteista ryhmätoimintaa. Lisäksi kaahailu saa motiivinsa alakulttuurisesta sosiaalisuudesta. Keskeisiä tavoitteita ryhmissä olivat suosituimmuus ja
sosiaalinen tunnustus. Ne olivat saavutettavissa kaahaamalla.

Avainsanat:
kaaharipojat, kaahaaminen, rappioromantiikka, ryhmäsolidaarisuus,
alakulttuuri
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Abstract
My research investigates speeding with cars and racing in the streets by groups
of young car enthusiasts called “boy racers”. The boy racers I studied represent an extreme end of risk takers within the spectrum of car enthusiasts who
use the streets and highways for weekend entertainment. These lads call themselves “speeders”, “boy racers” and “bloody good drivers”. They are technology-oriented, speed-oriented, and loyal to their groups. Group solidarity may
lead to accidents in situations, where the “romantics of destruction” include
drinking in cars and driving at high speeds in groups with an ethos of going all
the way to the end.
The boys use their speeding culture for identity construction. While the boys’
choices and actions do not fit the mainstream’s expectations, subcultural life
gives opportunities for self-fulfilment and acceptance in a “room of his own”;
a space where his norms prevail.
In speeding and racing in the streets, i.e., in claiming their fame, the lads also
build an identity for their group. An audiovisual style of the cars is combined
with play and games in traffic, thus attracting attention.
Besides the expressiveness of the speeding culture, I also examine the every
day lives of the boy racers. How are they situated socially, emotionally and
economically in this society? Although I am describing a specific, like-minded
group of speed-enthusiasts, I wish to contribute to the understanding of youth
subcultures in an advanced, Nordic welfare state.
In the end I conclude that speeding and racing in the streets are not individual
acts performed by the young driver. Instead, they are group activities, often subjected to alcohol use in cars. Accordingly, speeding is motivated by an ethos of
“romantics of destruction” that condemns morality.
Within these groupings, social positions as “popular” and “recognized” are most
sought after. Youths want to be recognized in groups of their own when recognition on the outside is scarce. Within this subculture, both female and male
attention was directed towards these speeding, risk taking boy racers.

Key words:
boy racers, speeding, romantics of destruction, group solidarity, subculture
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Esipuhe ja kiitokset
Tämän tutkimuksen tekeminen on antanut minulle mielenrauhan kahdessa
mielessä. Aloitin sosiologian opinnot yli kolmikymmenvuotiaana ajatellen, että
minun on aika tehdä jotakin muiden ihmisten hyväksi. Nyt olen tuonut julki
tutkittua tietoa itsellenikin tutusta alueesta; autoiluelämäntavasta nuoruudessa, kaahailusta ja sen lainalaisuuksista nuorten ryhmissä. Toivon, että tutkimus
auttaa asiantuntijoita ymmärtämään mistä nuorten kaahailussa on kyse. On
tärkeää, että yhteiskunta vastaa oikealla tavalla nuorten toiminnan tarpeeseen.
Toivon, että myös nuoret pohtivat esittämiäni asioita. He pystyvät parhaiten itse
vaikuttamaan itseensä. Mielenrauhaani häiritsi pitkään vihastuminen siitä, että
ongelmallisesti liikenteessä käyttäytyvien nuorten vaikeudet olivat kasaantuneet
jo pitkään ja kohtuuttomasti, vaikka elämme pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Tämä suuttumus on nyt tasaantunut. Vaikka moni nuorista kokee
arjen ja tulevaisuuden huolestuttavaksi, heillä on kuitenkin toisensa. He kykenevät ylläpitämään uskollisia ja hyviä kaverisuhteita. He tukevat toisiaan. He
toteuttavat itseään ja elävät vapaa-ajan elämäntavassaan hyvää, jaettua elämää,
jos vain onnettomuuksilta pystytään välttymään.
Kiitos kaahariklubin pojille sekä heidän kavereilleen ja tyttöystävilleen, joita
olen tavannut ja kysymyksilläni häirinnyt vuosien mittaan. Kiitos myös UB:n
pojille ja muille ”kaaharipojiksi” tunnustautuneille kavereille, joita olen tavannut osallistujina Etelä-Suomen kortteliralleissa ja katsojina Helsingin Cruising Nightissa. Kiitos lisäksi niille lukuisille nuorille, joita olen havainnoinut
tai tavannut muissa nuorten tapaamispaikoissa eri kaupungeissa. Olette antaneet arvokasta aikaanne ja sallineet tutkimuksen elämäntavastanne. Olen siitä
kiitollinen. Tämä väitöskirja on omistettu teille kaikille. Ajetaan asiallisesti ja
kunnioitetaan elämää.
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Kiitos pääohjaajalleni, Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen professori Pekka Sulkuselle, joka on sydämestään opettaja ja sosiologi. Kiitos myös sosiologian laitoksen esimiehelle Kari Pitkäselle, joka on luonut työskentelylaitokselleni
viihtyisän mutta uutteran ilmapiirin. Kiitos Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (YTK) kaupunkitutkimuksen
ja -suunnittelun tutkijakoululle, jonka koordinaattori, vanhempi tutkija Mervi
Ilmonen vuosina 1999–2002 loihti meille opettajia maailman huipulta. Suuret
kiitokset kuuluvat tutkijakoulussa vierailleille professoreille Mark Gottdiener,
Robert Beauregard ja Rob Shields, jotka vastasivat kysymyksiini kommentein,
kirjein ja ideoin henkilökohtaisesti sekä sähköpostitse. Professori Mark Gottdienerista tuli työni toinen ohjaaja. Ajatustenvaihto kirjeitse on ollut vilkasta
ja opettavaista.
Pääsin ihailemieni Chicagon koulukunnan manttelinperijöiden seuraan vaihtamaan ajatuksia kirjeissä ja kongressitapaamisissa. Emeritusprofessori Gerald
D. Suttles kommentoi yli Atlantin postittamiani papereita marginaaliin kirjoittamillaan huomautuksilla ja emeritusprofessori Howard S. Becker neuvoi kirjoittamisen pulmissa.
Kiitos ammattitutkijoiden työpajalle johon sain kuulua, Interventioryhmälle,
joka tuki nerokkailla kommenteillaan tutkimukseni valmistumista vuodesta 2000
vuoden 2003 syksyyn asti. Erityisesti työhöni paneutuivat kollegat Anu-Hanna
Anttila, Alina Allaste, Mirja Määttä, Elina Paju, Riikka Perälä, Tuukka Tammi, Kalle Toiskallio ja Katariina Warpenius. Kiitos dosentti Klaus Mäkelälle
pitkästä paimenkirjeestä, kun tutkimustyö ajautui vaikeuksiin keväällä 2000 ja
dosentti Anna Rotkirchille ohjauskeskusteluista ja joustavista, nopeista vastuksista pulmissani. Kiitos tutkija Kalle Toiskalliolle uskomisesta kokemattomaan
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naistutkijaan ja kortteliralliaiheeseen tutkijantaipaleen alussa. Hän ohjasi Social- och Kommunalhögskolaniin tekemääni lopputyötä. Kiitos työtoverille,
tutkija Pasi Mäenpäälle huumorista, suuresta tietomäärästä ja hiljaisen tiedon
jakamisesta. Kiitokset valtiotieteellisen kirjaston esimiehelle Marja-Lisa Harju-Khadrille ja Helsingin yliopiston pääkirjaston kaukopalvelun Liisa Koskelle
hyvästä yhteistyöstä.
Koin erikoisen tilanteen syystalvella 2003: ”writer’s block” eli kykenemättömyys
tekstin tuottamiseen vaivasi minua. Tutkija Anna-Maija Castrén teki taikojaan
lausumalla muutamia oikeita sanoja eräässä tohtorinkaronkassa. Kuin ihmeen
kaupalla työ lähti jälleen käyntiin. Kiitos taiasta, mikä se lienikin.
Kiitos huolellisesta työstä kuuluu tutkimuksen esitarkastajille, dosentti Päivi
Honkatukialle ja professori Paavo Uusitalolle. Ilman heidän tieteellistä lujuuttaan ja kannustavaa kritiikkiään työn loppuunsaattaminen olisi ollut vaikeaa.
Kiitos Arto Norolle huomioista viimeistelyvaiheessa.
Kiitokset lapsilleni Carolinalle ja Maxille, mon liaison americain Jarmo Tarkille, äidille ja sisaruksille.
Ystäväni Anu Lallukka on ollut kävelevä tietosanakirjani ja ystäväni Christian
Starck yksi kriittisimpiä lukijoitani. Kiitos siitä molemmille. Kiitos taloudellisesta tuesta YTK:n tutkijakoululle. Loppuvaiheen hieno yllätys oli väitöskirjan
painamiseen saatu apuraha ja mahdollisuus saada käyttöön Mervi Ilmosen sosiologinen kokonaisnäkemys sekä toimituksellinen silmä. Suurkiitos molemmista. Suomen Kulttuurirahastolle esitän kiitokseni apurahasta tutkimusmatkan varrella.

Helsingissä 23.5.2004

Heli Vaaranen
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Renkaanpolttoa vanteeseen asti, "burnausta".
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OSA I
Kaaharipoikia etsimässä

Johdanto nuorten kaahailukulttuuriin
Nipe: “Tiellä pysyminen ja kortin säilyminen on kaks eri asiaa”.
Miro: ”Niin on”.

Nuoret kaahaajat, hurjapäät, vauhtihurjastelijat, autokaaharit; nuoret miehet,
jotka ajavat kohtalokkaasti ja kovaa pääsevät lehtien otsikoihin ja haastatteluihin
ympäri Suomen onnettomuusuutisilla ja kovien kaahailukokemusten kautta.
Esimerkiksi Ilta–Sanomat (21.11. 2003) otsikoi: Nuoret ajoivat kilpaa keskellä
kaupunkia ja Helsingin Sanomat (15.2. 2004) kertoi korttelirallin rajoitusyrityksistä. Image-lehti (Lokakuu, vol. 07, 2003) kertoi Mr. N:n tarinaa. Mr. N on
yksi Suomen sydänmaiden nuorista kaahareista, joka kavereineen tekee kotimaisia kaahailuvideoita. Laittomissa Bombers-moottoripyöräajoissa Vantaalla
(7.6. 2003) pikkupojat leikkivät motoristimiehiä polkupyörän etupyörä ilmassa
ja ihailivat: ”ne on kovia jätkiä, on lehtijuttuja ja kaikkee”. Pienet fanit kokoontuvat autotapahtumiin ihailemaan kovavauhtisia ja kovia riskejä ottavia isoveljiä,
serkkuja sekä raitilla liikkuvia nuoria miehiä, jotka ehkä joskus ovat antaneet
kyytejä kouluun. ”Niit on viety kouluun…se on ollu talvisin sellasta nelipyöräluisuu, et kyl siin on ollu tuurii et kertaakaan ei oo osunu,” kertoo Hume
(6.1. 2002), ja muistelee omaa lapsuuttaan. ”Mä oo aina ollu järjettömän kovas
kyydis.” Kyse on kaahailukulttuurista, joka on kasvanut ja levinnyt hitaasti yli
maan autojen yleistymisestä lähtien. Suomen kielen perussanakirjan mukaan
”kaahata” on arkikielinen sana. ”Kaahailla” on sanan johdannainen. Sana merkitsee ”liikkua, ajaa varsinaisesti autolla hurjastellen”. 1 Kaahailukulttuureja on
monia ja ne jakautuvat iän, talouden, harrastusten, ammattien ja sukupuolen

1

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (1997): CD-Perussanakirja. Helsinki: Edita.
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mukaan. Tutkimukseni kuvaa erityistä, nuorten seurallisesta autoiluelämäntavasta eli korttelirallista kumpuavaa miehistä kaahailukulttuuria.
Korttelirallit leimahtavat toimintaan ja hiipuvat yhdessä yössä. Korttelirallit ovat
teknologiainnostuksen, elämänilon, sosiaalisuuden ja elämäntavan luomuksia.
Korttelirallin autokulttuuri eriytyy kaahailukäytännöiksi, kun vauhti, porukka ja
ajamisen esittelyn tahto viettelevät vaaraan ja kovaan vauhtiin, esimerkiksi keskinäisiin kilpailuihin tai kaahailuihin kaupungista toiseen. Korttelirallivuodet
ovat kiihkeimmillään alle 20-vuotiailla pojilla ja jossain määrin myös tytöillä.
Usein seurustelu keskeyttää aktiivisen, joka viikonloppuisen kortteliralliajelun,
mutta poikaporukoiden keskeiset ajelut kuuluvat ajoittain myös seurustelevien
poikien elämäntapaan.
Olen etsinyt motiiveja nuorten kaahailuun ”kaahareiksi” itseään nimittävien
nuorten miesten elämäntavasta. 18-vuotiaina he ajavat ensimmäisinä autoinaan
kortteliralleissa ”teiniautoja” ja ”nuorisoautoja”. Pojat puolustelevat lähtökohtaisesti vaatimattomia autojaan sanoen, että ”Ainahan jokaisen pitää jostain
alottaa”. Nuorisoautoja rakennellaan kengännauhabudjetilla. Rakentelussa
keskitytään oleelliseen: ”Sellainen auton pitää just ollakin. Pelkkää moottoria
eikä mitään muuta” ja ”Halvalla mahollisimman paljon tehoo”.2
Kaahailu voi olla hurjastelua autolla yksin, kaverin kanssa tai tuntemattoman
kanssa kilpaa. Kaahailussa osoitetaan auton ominaisuudet sekä omat taidot. Kutsun ajotapaa nuorten kaahailukulttuuriksi silloin, kun sen sosiaalinen muoto ja
kulttuuriset käytännöt noudattavat piirteitä, joista kerron tulevilla sivuilla.
Median vaikutteet, paikalliset perinteet, talous, työllisyys, ympäristö sekä maanmuodostus vaikuttavat nuorten autoiluelämäntapoihin kaikkialla läntisessä maailmassa. Olisi tärkeää, että suomalaisia nuorten motorisoituja kulttuureja tutkittaisiin enemmän. Motorisoidut kulttuurit ovat paljon muutakin kuin kaahailukäytäntöjä. Lisäksi ne muuttuvat nopeasti. Ne kertonevat koneen hallinnan
taidosta, käden osaamisesta, raivaajakansan koneromantiikasta3 sekä rakkaudesta
vapauteen ja liikkeeseen. Tutkimatta ovat esimerkiksi amerikkalaisten autojen
harrastus, kiihdytysajot, Racing-klubit, lailliset rata-ajot, Eurotuning-rakentelu,
Bombers-ilmiö, moottoripyöräkulttuurit, humoristiset teinituning- ja amistu-

2

Tutkimuksen kulussa nuorten autot muuttuivat kalliimmiksi merkeiltään ja varustelultaan,
Corolloista Bemareiksi, mutta kiinnostukseni pysyi suurimpana juuri nuorisoautoja kohtaan.
3
Markku Kuisma (1999, 55, kuvateksti) kuvaa ajatuksen näin: ”Suomalaisten ihastus teknisiin uutuuksiin herätti ulkomaisten tarkkailijoiden huomiota jo 1800-luvulla. Välineiden ihailua on pidetty raivaajakansalle tyypillisenä mentaliteettina. Se yhdistää Suomea ja muitakin
Pohjoismaita enemmän Amerikkaan kuin keski- ja Etelä-Eurooppaan. ”
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ning-rakentelutyylit, autojen maalaus- ja sisutustaide, eri kaupunkien kortteliralliperinteet sekä moni muu motorisoitu kulttuuri.4
Vauhti ja teknologiainnostus ovat osia vallitsevista kulttuurimalleistamme. Normit kieltävät kaahailun, mutta ei ole sosiaalista normia ilman vastustajia eikä
sosiaalisia ihanteita ilman pilkantekijöitä niistä. Liikenteen epäpersoonallinen
sosiaalisuus, joka nousi Kalle Toiskallion (2002, 36) tutkimuksen päätulokseksi, antaa mahdollisuuden normien vastustamiselle tai rikkomiselle. Liikenne tarjoaa nuorukaisille sopivan toimintakentän aikuisten maailmassa, mutta
poissa aikuisten silmistä; omassa kaveripiirissä, mutta ilman vastuuta kaverin
hengestä ja terveydestä.
Merkit viittaavat kaahailun jatkumiseen, elleivät lisääntymiseen. Toimintatapoja syntyy tiheään tahtiin. Kyse on elämäntavasta ja harrastuksesta. Elokuvat,
videopelit, useat televisio-ohjelmat ja kulutustavarat korostavat vauhdin sekä
uskalluksen välttämätöntä osuutta nuoren miehen identiteetissä.

Vuosina 1998–2002 liikenteessä kuoli 414 nuorta ikäryhmässä 15–24 vuotta. Miehiä heistä
oli 75 prosenttia. Taajaman ulkopuolella kuoli 318 nuorta eli 76 prosenttia. Valtaosa eli
73 prosenttia taajaman ulkopuolella kuolleista nuorista oli miehiä.
Samalla ajanjaksolla loukkaantui 12 622 nuorta. Heistä miehiä oli 8 102 eli 64 prosenttia.
Liikennekuolemista 43 prosenttia tapahtui yöaikaan. Loukkaantumisista 24 prosenttia osui
yöaikaan. Kuolemantapauksista 61 prosenttia tapahtui viikonlopun aikana. Loukkaantumisista 62 prosenttia tapahtui niinikään viikonlopun aikana.
Tarkastelujakson aikana suistumisonnettomuuksissa kuoli 174 nuorta ja loukkaantui 4 229
nuorta, siis prosentteina suistumisonnettomuuksissa kuoli 41 prosenttia ja loukkaantui 33
prosenttia nuorista (Liikennetilastollinen vuosikirja 2002, Tilastokeskus SVT 2003).
Liikennevahinkojen tutkintalautakuntien mukaan 40 prosenttia nuorten kuolemaan johtaneista onnettomuuksista oli kovavauhtisia. Kovavauhtisten onnettomuuksien kuljettajista
lähes 70 prosenttia ei käyttänyt turvavyötä (Liikenneturva, tilastokatsaus 12.8. 2003.)

Liikenne muodostaa huomattavan kansanterveysriskin, mutta ei kuitenkaan
suurinta nuorten kuolinsyytä. USA:ssa ja OECD-maissa liikennetapaturmat
ovat suurin nuorten kuoleman aiheuttaja, mutta Suomessa, esimerkiksi vuonna 2002, nuorten kuolemansyytilastossa suurin syy 15–24 -vuotiaiden nuorten
kuolemaan oli itsemurha (31 %). Seuraavaksi eniten kuolemia aiheuttivat taudit

4

Tämä jaottelu ilmestyi tekstissäni Karvanopat ja kromatut vanteet automuseo Mobilian teemanäyttelyn julkaisussa nimeltä Kaikilla herkuilla: lisävarustelu kautta aikojen 2004.
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(23 %). Liikennetapaturmat aiheuttivat kolmanneksi eniten nuorten kuolemia
(22 %) (Kuolemansyyt 2002, Tilastokeskus SVT 2003).5
Keskeinen tutkimustehtäväni on nuorten miesten autokaahailun ymmärtäminen. Olen halunnut lähestyä kaahailua eri näkökulmista. Kiinnostukseni kohdistuu erityisesti niihin kulttuurisiin seikkoihin, jotka edistävät nuorten miesten
riskikäyttäytymistä, kuten ylinopeuksia liikenteessä.
Pohdintani kaahailukulttuurista antaa lukijalle myös näkökulman nuorten miesten arkeen ja elämään. Miten nuori mies voi tämän päivän Suomessa? Ovatko
kaikki löytäneet paikkansa? Vaikka kuvaan tutkimuksessa erityistä autohurjasteluun suuntautunutta ryhmää nuoria miehiä, toivon samalla voivani edistää
myös alakulttuurien ymmärrystä yleisemmin.
Tutkimuksen keskittyminen kaahailuun rajasi monia kulttuurin kuvaukseen
liittyviä osuuksia tutkimuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi konfliktisuhteet muiden alakulttuuristen ryhmien kanssa jäivät vaille syventävää käsittelyä. Niitä
olivat esimerkiksi territoriaaliset konfliktit, tyylikonfliktit (”kun vaihdat autoa
vaihdat kaveripiiriä”), kylmenneet kaverisuhteet ja mustasukkaisuuden aiheuttamat kiistat. Nämä saavat odottaa tulevia tutkimuksia.
Käytän pojista heidän itsestään käyttämiään nimikkeitä: ”vauhtimiehet”, ”rattimiehet”, ”kaaharit”, ”jätkät”, ”ykkösjengi”, ”puikkomiehet”, ”ruuvarit”. Koetan
kuvata heitä sellaisina kuin he olivat – spontaaneina, nopeina, hurjina, vaarallisina, kuolettavina – vaikka kuvaukseni jää kuitenkin vaillinaiseksi. ”Autoillaan
rälläävät pojat” merkitsee sananmukaisesti ”autoillaan rällääviä poikia”. Ilman
näitä arkikielen ilmauksia kaahailukulttuuriin kuuluvat käsijarrukäännökset liikenteessä, u-käännökset moottoritiellä, poliisin pakenemiset, katukaahaukset
ja elämään suhtautuminen jäävät epätodellisiksi.
Tutkimuksessa esiintyvä ”nuori kaahari” on ideaalityyppinen konstruktio. Kuten Max Weber totesi, mikään tieteellinen menetelmä ei voi toistaa todellisuutta eivätkä mitkään tieteelliset käsitteet voi antaa oikeutta tutkitulle ilmiölle. Sosiaalitieteen tekeminen sisältää valintaa ja abstrahointia. Kuitenkin, jotta
5

15–24-vuotiaiden osuus väestöstä on 12,5 prosenttia, mutta koska nuorten kuolleisuus on
hyvin alhainen, nuorten osuus kaikista kuolleista on vain 0,8 prosenttia. Tautikuolleisuudessa
heidän osuutensa on vain 0,2 prosenttia. Liikenteessä kuolleista oli nuoria 16,0 prosenttia eli
enemmän kuin heidän väestönosuutensa (12,5 %) ja itsemurhakuolleisuudessa nuorten osuus
oli 11,0 prosenttia kuolleista. Siis nuoret tekevät hieman vähemmän itsemurhia kuin väestö
keskimäärin, mutta liikennekuolleisuus on nuorilla 28 prosenttia korkeampaa kuin väestöllä
keskimäärin. Liikenteessä kuolee nuoria miehiä selvästi enemmän kuin miehiä keskimäärin,
eli 35,2 prosenttia enemmän. Lähteet ovat Kuolemansyyt 2002 ja Väestörakenne 2002, Tilastokeskus.
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voi tutkia toimintaa tulee ensin määritellä millaisen ideaalityypin yhteydessä
ja millaisessa kontekstissa toiminta on mahdollista.
Keskeiseksi tuloksekseni muodostui se seikka, että nuorten kaahailukulttuuri ei
ole yksilökeskeistä autoilukulttuuria. Se on humalahakuiselle alkoholinkäyttötavalle alisteista ryhmätoimintaa. Lisäksi kaahailu saa motiivinsa alakulttuurisesta sosiaalisuudesta. Nuorten ryhmissä toimiminen perustuu sosiaalisuuteen ja
tavoitteisiin, joita nuoret sosiaalisuudelle asettavat. Keskeisiä tavoitteita ryhmissä olivat suosituimmuus (Frosh kumppaneineen 2002, 75–98) ja sosiaalinen
tunnustus (Jackson 1990, 37). Nämä tavoitteet näyttivät ohjaavan kaahaavien
poikien toimintaa. Seurauksena oli näkyvä asema ryhmässä. ”Ei kundit valitse
johtajaa vaan tytöt”, 24-vuotias Topi kertoi. ”Kun suosittu tyttö tykkää jostain
pojasta, muut pojat haluu olla se ympärillä et nekin sais huomiota”.

Tutkimuskysymyksen
muotoutuminen ja aineistotyypit

Tutkimuksen tavoite oli siis pohtia kaahailun kulttuurisia sidoksia. Miksi ajokortin saanut ikäluokka toisensa jälkeen näyttää tuottavan keskuudestaan kaahareiden ja vauhtihullujen joukon? Mikä kaahailukulttuurissa vetää puoleensa?
Miksi onnettomuuden pelotevaikutus ei kanna erityisen kauas: pieniä ”mällejä” kokeneet nuoret palasivat usein kaduille kaahaamaan. Joskus jopa läheisen
tai ystävän menettäneet saattoivat jatkaa ajokulttuuria entiseen tapaan tauon
jälkeen. Voisiko ajatella, että kyseessä on taistelu itsellisen kulttuurirakenteen
puolesta?
”Miksi”-kysymys ei ole etnografian piirissä ollut erityisen suosittu: kausaaliselitykset ovat hyvin haavoittuvaisia etnografian postmodernin kritiikin hampaissa.
Esimerkiksi Moorehouse (1991) tutki hot-rod innostusta USA:ssa hiukan huvittuneella, ulkopuolisella, mutta taitavalla sosiologisella otteella, kysyen ”miten”
moinen intohimo on mahdollinen. Minua kuitenkin kiinnosti kysymys ”miksi”.
Etnografi ja kriminologi Jack Katz (2001a,b) kuvaa etnografisen analyysin siltaa kysymyksestä ”miten” kysymykseen ”miksi”. Hänestä molemmat kysymykset
ovat etnografiassa tärkeitä, mutta keskeisintä on aineisto, jossa vastaukset piilevät. Katzin mukaan aineistokuvaukset usein sisältävät jo vastauksen kysymykseen ”miksi”. Toisaalta ”siksi” ei riitä. Nykyvaatimukset edellyttävät etnografi-
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alta vastauksen lisäksi askelta sosiaalisen vastuun suuntaan: sosiaalikritiikkiä ja
parannusehdotuksia tutkittujen elämään.
Kun aloin kiinnostua tutkimusaiheesta, havaitsin, että tutkittua tietoa nuorten
kaahailuautojen sisältä ei juurikaan ollut. Uskoin, että tutkimalla kulttuuria
sisältä päin ja jalkautumalla nuorten pariin sosiologinen ymmärrys kulttuurista olisi mahdollinen. Löysin silloisen naapurini kautta ensimmäisen avainhenkilön, juuri ajokortin saaneen ja nopeusrajoituksia alati uhmaavan Nipen.
Lumipallomenetelmän (Shaffir, Stebbins ja Turowez 1980, 27) kautta hänen
vauhtihulluja kavereitaan alkoi ilmaantua tutkittavikseni tiheään tahtiin. Osaan
otin itse yhteyden menemällä juttelemaan nuorten kokoontumispaikoissa, kapakoissa, kortteliralleissa, rallikilpailuissa ja autotapahtumissa.
Tutkittava oli noin 18–24-vuotias mies, jonka kaveriporukka osoitti keskuudestaan ”hulluksi kuskiksi”, ”kaahariksi” tai henkilöksi, joka erityisesti ”tykkäsi autoista,” eli rakenteli ja viritti niitä vauhdikkaammiksi sekä testasi autojaan liikenteessä ajaen ylinopeuksilla. Poika itse nimesi itsensä liikenteen ”häiriköksi”
sekä ”nopeemmaksi kuin Vatanen,” ja totesi ajavansa paljon ja mielellään kovavauhtista ajoa ”kuin reikä päässä.” Kaahariklubistaan he sanoivat näin: ”Me
ollaan helvetin kovia rattimiehiä”.
Muitakin yhteisiä ominaisuuksia alkoi ilmetä. Ilmeni varhainen kiinnostus
moottoriin ja ajamiseen sekä vähäinen kiinnostus koulunkäyntiin. Ilmeni elämän keskittyminen auton ympärille varhaisina nuoruusvuosina. Nuoruutta elettiin kaveriporukassa, vahvassa yhteisöllisyydessä. Viimeistään ajokortin myötä
ilmeni kova ajoharjoittelu, auton vakavasti otettu tai humoristinen rakentelu ja
testaaminen sekä tahto ajotaidon osoittamiseen julkisella paikalla.
– No just ku, jos rakentelee jotain autoa niin sitten tottakai sitä pitäis päästä jonnekin koittamaan. (31.8. 01).

Tutkimus on tehty etnografisilla tutkimusmenetelmillä. Tein osallistuvaa havainnointia ja haastatteluja. Käytin nuorten ottamia kuvia tutkimusaineistona
ja ajelin mukana nuorten autoissa.6 Osallistuvassa havainnoissa näin ja koin,

6

Myös brittipsykologi Andrew Bengry-Howell (2003, 12) havainnoi englantilaisia kaaharipoikia ajelemalla autoissa näiden kanssa, tosin ei systemaattisesti eikä pitkäjänteisesti. Kuvaan
tutkimustapaa liitteessä 1.
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mitä kentällä tapahtui. Haastatteluissa sain syventävän kuvan kentän moninaisuudesta. Valokuvat kertoivat ottajiensa mielen maisemasta sekä siitä, mitä tässä kulttuurissa pidettiin tärkeänä.
Usein esitetään kysymys siitä, onko etnografinen tutkimus havainnoitsijasidonnaista vai pyrkiikö se havainnoitsijasta riippumattoman totuuden kuvaamiseen.
Tähän kysymykseen saattaa olla kaksi vastausta. Kentän tarina, ”their story”, jota
Paul Willis peräänkuuluttaa kirjassaan The Ethnographic Imagination (2000,
xiii) on havainnoitsijasidonnainen. Kuten Philippe Bourgois (1995) kirjoittaa,
tutkijan ennakkoluulot, mieltymykset, asenteet ja tunteet vaikuttavat tutkimuksen lopputulokseen. Ei ole olemassa absoluuttista totuutta; on vain ymmärrys,
jonka kenttätutkija esittää lukijalle. Kertoessaan positiostaan ja omasta osuudestaan painotuksissa hän valmistaa lukijan kriittiseen tarkasteluun annetusta
näkökulmasta. Yhden totuuden sijaan kenttätutkija voi tarjota valitsemansa näkökulman tutkittavaan maailmaan. Hyvin harvoin tutkijat väittävätkään tarjoavansa mitään muuta. Esimerkiksi sosiologi Matti Kortteisen mukaan7 laadulliset
tutkimustulokset tulisi lukea ideaalityyppisinä konstruktioina, jotka voivat auttaa ymmärtämään inhimillistä elämää. Mutta kentän tarinasta koostuu lopulta
vastaus tutkimuskysymykseen. Vastauksen tulee olla etnografiseen aineistoon
pohjautuva, aikaisempaan tutkimukseen vertailtava, yleistettävä ja tieteeseen
uutta tuova loppupäätelmä.
Kaupunkisosiologi Mark Gottdiener vaatii nykyetnografiaa ottamaan oppia
luonnontieteistä. Hän korostaa hypoteesin testaamisen osuutta subjektiivisesti
edustavan tiedon tuotannossa ja vaatii etnografialta samaa validiteettia sekä reliabiliteettia kuin luonnontieteiltä.8 Toista ajatussuuntaa edustavat Paul Willis
(2000, xi) sekä Paul Willis ja Mats Trondman (2000, 13–14) julistuksessaan
Manifesto for Ethnography. He tahtovat, että etnografia tuo lukijalle paitsi uutta tietoa sosiaalisuudesta ja toimijoiden tavoitteista, myös "yllätyksen" ja kuvan
kentän tunnelmista sekä estetiikasta. Tunnelmaa ja estetiikkaa on vaikeaa mitata
luonnontieteellisesti. Ehkä etnografialta voi vaatia molemmat tasot, tarinan tason ja uuden tiedon tason. Tutkimuksessani kentän tarinaa edustavat kuvailevat
osuudet ja uuden tiedon tasoa vastaus kiteytettyyn tutkimuskysymykseen.
Tutkimuksessa esiintyvien poikien ja tyttöjen nimet sekä tutkimani autoklubin
nimet on muutettu. Osa nuorista miehistä halusi, että nimet muutetaan, ja osa

7

tiedonanto 16.2. 2001.
Luento 31.8. 2000 Espoo, Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus – ja
koulutuskeskus (YTK).
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ei halunnut sitä. Päädyin muuttamaan jokaisen nimen johdonmukaisuuden
vuoksi. Muutin paikkojen nimet silloin, kun ne viittasivat muihin kuin yleisiin kokoontumispaikkoihin kaupungilla. Uhreja sekä omaisia kunnioittaakseni haastatteluotteita onnettomuuksista ja niiden jälkeisistä tapahtumista ei
juuri ole käsitelty.
Sain tutkituilta luvan sitaattien ja havainnointitiedon käyttöön tutkimusta ja
kirjoittamista varten. Sain luvan nuorten ottamien valokuvien käyttöön tutkimusaineistona ja tarvittaessa artikkelien kuvituksena ehdolla, että heidän kasvonsa eivät ole tunnistettavissa. Otin itse jonkin verran kuvia minulle tuntemattomista nuorista amerikkalaisten autojen kokoontumisajoissa Helsingissä.
Nämä nuoret poseerasivat mielellään.

Empiirisen tutkimuksen problematiikkaa

Moni seikka muuttui ensimmäisen, vuoden 1998 artikkelin ja viimeisen, vuoden
2004 artikkelin välillä. Yksi muutos oli se, että korttelirallia tutkiessani vuonna
1997 nuoret olivat kiinnostuneita kysymyksistäni. Myöhemmin raportoin nuorten haluttomuudesta ja haastattelujen epäonnistumisesta. Yksi syy tähän oli
varmaankin se, että ikäännyin itse nuorten keskuuteen helposti soluttautuvasta
”kolkytjotain”-naisesta selkeästi aikuiseksi nelikymppiseksi naiseksi. Muutuin
samassa prosessissa köyhäilevästä aikuisopiskelijasta jonkinlaista jalansijaa yhteiskunnassa saaneeksi tutkijanaiseksi. Mitä suuremmalta vaikutti ikäeromme
ja epäsuhta sosiaalisissa tilanteissamme, sitä enemmän nuoret vierastivat minua. Tutkimuksen alussa kaahariklubin pojat kutsuivat minua nimellä ”väitösHeli” ja suhtautuivat myönteisesti, jopa hiukan ylpeästi saamaansa huomioon.
Epäilemättä merkitsin pojille jutunjuurta. Mutta ajan kulun huomasin (hiukan haikeana) esimerkiksi siitä, että kesällä 20039 pojat ehdottivat, että veisivät ”mamman” ajelulle ja internetin keskustelupalstoilla samana vuonna sain
lempinimen ”kukkahattutäti”.

9

Jäin ohikulkiessani juttelemaan korttelirallinuorten kanssa eräällä vantaalaisella huoltoasemalla 7.6 2003. Pojat huutelivat: ”Näytetään mammalle ja viedään se ajelulle” ja jatkoivat:
”Tuuppas kattomaan mitä meillä on konepellin alla!”
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Erityisesti miehistä kulttuuria tutkiva nainen tuntui olevan ongelma niille, jotka eivät olleet tutkimuksen kohteena. Eräässä luentotilaisuudessa minua tultiin
varoittamaan vihamiehistä, joita sain kertomalla autokulttuurista asioita, joista
en ”mitään ymmärtänyt”.10
Etääntymiskokemusten ohella useat tutkimussuhteeni syvenivät ja luottamus
kasvoi kentällä. Mitä paremmin ja pidempään tunsin haastateltavat, sitä henkilökohtaisemmista asioista he puhuivat.11 Katson, että kaikkea ei ollut tarkoitettu julkaistavaksi, vaikka asioista minulle kerrottiinkin.
Olin siis tilanteessa, missä kenttä etääntyi minusta ja lähentyi minua samaan
aikaan. Tietoisena tästä ristiriidasta pidin haastatteluja piinallisina. Tunsin, että
"narraan" nuoria miehiä puhumaan yksityisasioistaan. Lukija voikin ihmetellä, miksi tutkimusraportin artikkeleissa esiintyy niin vähän puhetta. Eräissä tutkimusartikkeleissa on repliikkejä tuskin lainkaan. Tämä johtuu osittain siitä,
että kyseessä ei ole verbaalikulttuuri vaan toimintakulttuuri, joten kommunikaatio ja tunteiden ilmaiseminen tapahtui toiminnan, usein ajamisen, kautta.
Kysymyksiin vastaaminen oli vierasta. Toimintaorientoituneet pojat katsoivat,
ettei puhe ollut tarpeellista. Kun ilmaisin halukkuutta jutella ja ehkä haastatella, nuoret pohtivat aikatauluista sovittaessa sitä, milloin he olisivat menossa
ryyppäämään, ”ottamaan keittoa”, että ”tulisi paremmin juttua”. Toisaalta selvin päin tapaamani kaverit pahoittelivat sitä, että eivät ole enää niin puheliaita
kuin menneenä viikonloppuna tavatessa, jurrissa tuli oltua. Joskus poika istui
alas ja käski ”Kysy vaan jos on kysyttävää!” vilkuillen kelloa. Haastattelut olivat
vapaamuotoisia, mutta tavoite oli saada tietoa kehittymisestä autoinnostukseen
lapsuudessa, koulunkäynnin kokemisesta, suhteesta lapsuuden perheeseen, siirtymisestä opintoihin tai työelämään, autoiluelämäntavasta, yhteisöllisyydestä,
suhteista tyttöihin ja onnettomuuksista. Kertaakaan en saanut yhdessä haastattelussa kaikkea tätä tietoa. Kun poika ei halunnut tai välittänyt vastata, hän vaikeni. Haastattelut tehtiin pala palalta, joskus liikenteessä, poikien tallilla, joskus
kahviloissa, ravintoloissa, joskus puhelimessa (puheluista ei tehty muistiinpanoja) ja joskus minun keittiössäni. Haastattelut on tehty enimmäkseen talvel-

10

Sain sähköpostissa vihaisia viestejä erityisesti amerikkalaisten autojen harrastajilta ja Eurotuning-autojen harrastajilta, jotka kokivat, että leimaan heidät kaahaajiksi ja heidän harrastuksensa teinirakenteluksi. Otin avoimena vastaan tämän kritiikin ja tarkensin tekstejäni
sekä lausuntojani. Nuorten vaatimus muistutti työn rajaamisen tärkeydestä.
11
Matti Kortteinen (1982, 309) havaitsi seikan tehdessään syvähaastatteluja: ”Mitä ymmärtäväisemmän käsityksen haastateltavat ovat haastattelijasta saaneet, sitä avoimemmin
he uskaltavat puhua niistä asioista, jotka he kokevat itselleen tärkeiksi.”
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la, sillä pojat sanoivat, että ”talvella kaikki on kuollutta”, säpinää ei ollut, joten
minulla oli toivoa saada heidät asettumaan hetkeksi paikalleen haastatteluun.
Toisinaan istuimme haastatteluissa hiljaa pitkiä aikoja. Erään kerran luulin,
että nuori pohti perusteellisesti vastausta kysymykseeni:
HV: [ystävällisesti] Mitähän sinäkin mahdat miettiä mielessäsi?
Jone: En mitään. Mä vaan rupesin katteleen näitä planeettoja. Et
Pluto kiertää aurinkoo yli kaks ihmisikää….[katselee pöydällä olevaa
karttaa planeettojen kiertoradoista] (27.1. 1999).

Nuoret miehet vaikuttivat ikionnellisilta päästessään lähtemään haastatteluista tiehensä, selittäen haastatteluun tulemistaan näin: ”Kaikkea pitää kokeilla
paitsi heroiinia ja homoilua” (Kallu) tai ”Kaikkea pitää kokeilla paitsi huumeita” (Kaide). Näin he kuittasivat minun haastattelujeni arvon omasta näkökulmastaan. Eräät kertoivat kovista kaahailuista haastatteluun tullessaan ”Ohittelin sataa kuuttakymppiä Vihdintiellä…”, mikä ei kannustanut ehdottamaan
uusintahaastattelua. Toiset, kuten vanhat tutut informantit Nipe ja Miro tulivat haastatteluihin, koska se tiesi lämpimän aterian, kahvit ja poikien ottamien kuvien katselua. Kerran Nipe totesi, ettei kysymyksistäni haittaakaan ole ja
jatkoi: ”Tää aihe on ittellekin mieluinen. Muuten….” hän keskeytti ja huitaisi
kädellään ilmaa (2.5. 2002).
Nuorten miesten puhumattomuus sekä se, että nauhoitettuja haastatteluja on
verrattain vähän (30) näkyy artikkeleissa. Kun karsin hyödynnettävästä aineistosta tutkimuksen kannalta epäoleelliset, asiattomat ja alatyyliset puheet, aineisto hupeni. Kyse on myös integratiivisesta tavasta kirjoittaa etnografiaa. Tämä
dokumentoinnin tapa integroi etnografisen aineiston kirjoitettuun tekstiin tutkijan valitsemalla tavalla, käyttäen vain vähän suoria lainauksia. ”Integrative
strategy” esitellään Robert M. Emersonin ja kumppaneiden kirjassa Writing
Ethnographic Fieldnotes (1995, 179).
Valokuvia tutkiessani näin, mikä pojille on tärkeää ja mihin poikien huomio
kiinnittyi. Valokuvia katsellessa poikien puhe kertoi yhteisistä arvoista ja normeista. Eräässä kuvassa (kehitetty 19.1. 2001) Nipe tiskaa. Kerta toisensa jälkeen
ja riippumatta nuorista katselijoista kuva aiheutti keskustelua.
Miro: Heeeei!
Nipe: Nii-in!
Miro: Missä tää on?
Nipe: Mäntylässä.
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Miro: Tiskaatsä ihan oikeesti? [muuttaa ääntään korkeammaksi].
Neitii, neitii!
Nipe: Vahingossa.
Miro: [jatkaa naisen äänellä] Kuka teki kotityöt, kuka!
Nipe: Vahingossa tiskasin.
Miro: Voi vittu.
Nipe: Mä olin kännissä, ilmeisesti (23.11. 2003).

Kun nuoret puhuivat valokuvista, havaitsin tunneperäisen suhtautumisen autoon ja ällistyttävän asiantuntemuksen sekä muistitiedon, joka koski automerkkejä, lisävarusteita, ajeluratkaisuja, omistussuhteita, autojen myyntihistoriaa,
moottorien kokoa ja rakenteluratkaisuja. Toisaalta puheissa oli nostalgiaa kolaroiduista autoista (”Oho! Mä en muistanu et se hajos noin pahasti!”) ja paljon puhetta kavereiden edesottamuksista ajaessa. Ajotaito huomioitiin aina.
Tapahtumiin liittyi tarinoita, joissa poliisia oli päästy kiusaamaan tai komean
auton kuljettajalle oli päästy näyttämään. Pojat ilkkuivat toisten ”jätkien” ajamista ja kolareita erityisesti, jos nämä eivät olleet porukan ydinjoukkoa: ”Se
mälläs sen, joo se mälläs sen Fordin! Se lähti hakee pizzaa pojille ja pyöräytti
sen ojan pohjalle!” (Nipe 23.11. 2001). Pojat valokuvasivat sitä, miten omassa
porukassa autojen kanssa pelleiltiin tai ponnisteltiin metsäteillä lumikinoksiin
juuttuneena. He kertoivat ylpeyttä äänessään hyvin rakennelluista autoista, halvalla saaduista autoista ja siitä, miten vakuutusyhtiötä oli kusetettu. Joskus pojat hiljenivät komean kuvan kohdalla ja sitten huudahtivat: ”Rytsölän BMW!
Ei oo enää!”

Auton rakentelua prosessissa.
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Pojat kuvasivat paljon kolareita, myrskyn aiheuttamaa tuhoa autoille, uusia ja
vanhoja auton moottoreita, rakenteluratkaisuja sekä kortteliralleissa seisoskelua ja autojen pysäköintiasetelmia. Näin sain tietoa tapahtumista, joissa en itse
ollut läsnä.
Ehdotin useaan otteeseen, että voisin keskustella tutkimuksen tuloksista poikien
kanssa, mutta se ei koskaan kiinnostanut heitä. Saatoimme kokoontua puhumaan tutkimuksen tuloksista niin kuin olin ehdottanut, mutta pojat halusivatkin
puhua koko illan aivan muusta ja annoin heidän johtaa keskustelua. Kirjoittamani tutkimusartikkelit eivät kiinnostaneet, mutta siskonsa luona lukemastaan
Ylioppilaslehden (6.9. 2002) artikkeleista avainhenkilöni Nipe sanoi, että oli
”kiva tunnistaa ittensä jutusta” kaahariklubin kavereiden myhäillessä vieressä.
On tärkeää, että kenttä ei anna tutkijalle yhtä kuvaa itsestään ja toimi tutkijan
poissa ollessa aivan eri tavalla. Tätä voi kontrolloida tutkimussuhteen sisäisellä
luottamuksella, tutkimussuhteen pituudella ja tutkimuspäiväkirjan merkinnöillä, joita ajan kuluessa voi tarkastella ja joista voi etsiä korjattua käyttäytymistä,
”altered behavior”. Verkottuminen kentällä auttaa käsittämään kentän toimintaa, kun eri kaverit eri yhteyksissä ja eri seurassa puhuvat samoista tempuista,
samoista takaa-ajoista, koulukokemuksista, naapuruudesta, kaveruudesta, seurustelusuhteista, yhteisöstä ja yhteiskuntasuhteesta. Siksi havainnoin, haastattelin,
ajelin mukana ja kyselin lisää eri aikakausina tutkimuksen aikana.
Kenttäkokemukset eivät viitanneet siihen, että minua varten olisi tehty jotakin
epätavallista, mutta tavallisia temppuja kylläkin, kuten ”autokisaan haastaminen”, josta kerron kolmannessa artikkelissa, ”tunnelitesti”, josta kerron neljännessä artikkelissa, ja ”erikoiskoe 13”, josta kerron tässä:
Nipe, Miro ja minä lähdimme Ravintola Neronelta 5.1. 2002.
– Mee sä tohon etupenkille, Miro opasti, päässä BMW-pipo. Äkkiä
kotiin, ajattelin. Tämä on liikaa. Minä, Bemari, kaksi nuorta kaaharia ja pääkallokeli. Nipe lähti pysäköintipaikalta ja kääntyi rantatietä kohden. Hän ajoi liian lujaa. Auto ei pysähtyisi ikinä, jos jotain
sattuisi. Loivassa mutkassa auto käväisi poissa hallinnasta. Kiljuin.
Pojat kääntyivät katsomaan minua ja nauroivat. Kohta ajetaan Uudenmaankadun tunnelin ohi, ajattelin. Ei sinne, ei missään tapauksessa. Ohjasin heidät ajamaan rantaa pitkin.
– Ajetaan mun kodin ohi, ehdotin.
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Takavetoisen auton liu'utusta jäällä ympyrässä, "sladitusta".

– Näytetään Mirolle mis mä asun, sanoin. – Tuut sitten joskus kahville.
– Eiks me ajetakaan tunnelia läpi, Nipe ilkkui.
– Eikun siks mä just sanoin että mennään meidän ohi, selitin heikosti.
– Ei tällä voi tehdä tunnelitestii, Nipe sanoi. – Ei oo ääntä, ei tästä
lähde hyvii äänii.
Nipe vaihtoi kanavaa: Suomipop.
– Suomipop. Tää on ihan hyvä, sanoin.
Miro lauloi takapenkillä radion mukana ”liikaa lauloin, liikaa join”.
Nipe kaasutti ja Bemarin moottori ulvoi, heitti perää. Ääntä lähti tosi
paljon.
– No niin, Nipe huudahti. – Too much power!
– Nyt on kyllä hyvä keli ajella, Miro sanoi.
– Oh my godness, vaikeroin, kun vatsanpohjassa kouraisi pelko ja
kauhistus.
Perä heitti ja etenimme ajoittain aavistuksen verran kylki edellä. Välillä perä heitti puolelta toiselle, ei paljoa, mutta riittävästi, että auto
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oli poissa hallinnasta. Liikkeellä on aina vastaliike, joten perän luisuminen oikealle aiheuttaa perän luisumisen myös vasemmalle. Molemmille puolille heittelehtivää perää kutsutaan heiluriliikkeeksi. Mun
jalat, ajattelin. Mulla ei ole tämän reissun jälkeen enää jalkoja. Vedin polveni niin ylös kuin voin ja mietin: enää lyhyt matka, enää lyhyt matka...Pojat nauroivat, huusivat, räkättivät. Perä heitti, mutta
tottuneesti ja rauhallisesti Nipe sai auton joka kerran hallintaan.
– Vittumaista! Miro yskäisi.
Aloitin kysymystä: – Niin, millaisella...aaaaah! Oli pakko huutaa.
Kaksikaistaisella tiellä auto liukui vastaantulevaa kaistaa kohden,
mutta Nipe sai sen taas hallintaan.
– Niin millasella autolla sä Miro ajat nyt, sanoin, kun pystyin puhumaan.
Nipe vastasi.
– Se ajaa sellasella isolla Bemarilla.
– Bemarilla, Bemarilla, Miro kehui.
– Mut kerroppas mulle yks asia mitä mä en millään ymmärrä, pyysin
Mirolta. Kun sä sanot et raha-asiat on huonosti niin miten ne huonosti voi olla jos sulla on Bemari!
– Ei se oo hieno Bemari, Miro sanoi.
– Bemarit on kaikki hienoja, lähetään siitä, Nipe uhosi. – Ei, kyllähän leluihin aina on varaa. Ei se rahatilanne niin huono… Miro oli
sanomassa, kun Nipe kaasutti ja auto alkoi taas luisua mutkassa. Aaaaaaaaaaaaaaaaah!!! Huusin suoraa huutoa. – Vittu tää on ihan
peilijäässä Miro huusi. – Vittu tääl on liukasta, Nipe toisteli. – Vittu tää auto vaan menee, hän huusi ja nauroi. – Tää menee ja minä
vien.
– Onks sulla vaan liikennevakuutus, Miro kysyi.
– On. Mulla on vaan liikenne, Nipe selvitti.
– Aah! Henkäsin, kun ylitimme junan raiteita sivuluisussa. Tuli mieleen höyhen, joka liikkuu pitkin jäätä tuulen puhaltamana. Tulimme
Ruoholahden kohdalle ja tien pinta oli hallittavissa. Jatkoimme ajoa
Mechelininkatua pitkin ja Nipe ajoi aivan rauhallisesti eikä yrittänyt
kaasutella. Ihmettelin mistä ajotavan muutos johtui, kunnes muistin.
Ajamamme rantareitti oli ”erikoiskoe kolmetoista” jolla pojat olivat
harjoitelleet, laskeneet kulmat, riskit, vaarat, auton liikkeet tuhansia
kertoja. Reitin jokainen sentti, kivipäällysteen ominaisuudet, kivireu-
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nuksen korkeus, väistömahdollisuudet, vastaantulijoiden rytmi liikennevaloista tultaessa ja junaraiteiden tuntu oli pojille tuttu ja koeteltu
jokaiselta menneeltä talvelta.

Kenttätyövuodet eivät olleet aina yhtä onnistuneita. Valmistautuminen vei aikaa. Kentälle pääsy vei aikaa. Kentällä tapahtui kehityssykäyksiä, jolloin koin
oivalluksia ja kirjoitin artikkelit pohjaten noihin oivallusten periodeihin. Toisinaan oli kuin märässä sementissä jähmettymisen kausia, jolloin en kokenut
näkeväni tai kuulevani mitään, mikä olisi vienyt tutkimustani eteenpäin. Etnografiasta kirjoittaminen vei paljon aikaa. Siirtyminen passiivisesta tarkkailijasta
matkustajaksi kaahailutilanteissa syksyllä 1999 oli merkittävä sysäys eteenpäin ja
toi paljon uutta tietoa. En kuitenkaan osannut hyödyntää tutkimustavan mahdollisuuksia ennen seuraavaa vuotta.
Toinen sysäys oli vaihe, jolloin olin esitellyt tutkimusaihettani mediassa 12.11.
2001. Pojat tuntuivat ajattelevan, että "näkyy tuostakin jotakin syntyvän", ja lähtivät juttuhaluisemmalla mielellä tapaamisiin. Toisaalta kenttäjaksojen välillä
oli lomia ja kirjoitusjaksoja, jolloin en käynytkään kentällä ja yhteydenpito keskeytyi. Näiden jaksojen jälkeen oli jännittävää soittaa jollekin kaverille. Joskus
vastauksia viesteihini ei kuulunut, mutta otin uudelleen yhteyttä. En koskaan
mennyt kaahariklubin tallille kutsumatta. Tapaamiset ja kuulumisten vaihto
onnistuivat taukojen jälkeen hyvin.

Kaaharipoika ryhmän jäsenenä

Menetelmäartikkelissa Kenttätyöstä kriittiseen kirjoittamiseen (Vaaranen 2002,
19) lausahdukseni ”olin miestutkimusta tekevä nainen” oli liioittelua. Nuori
mies oli minulle mysteeri, jota koetin ymmärtää, mutta joka yhä jäi mysteeriksi tutkimuksen jälkeenkin. Kuinka voisin selittää kaahailukulttuurin ongelmia
miehenä olemisella, kun en ymmärrä mitä mieheys on, ajattelin. ”Ette te [naiset] ikinä opi ymmärtään”, 26-vuotias Kallu vei loputkin kuvitelmat. Kykenin
antamaan kuvan kaahailun sosiaalisista muodoista ja kulttuurisista käytännöistä.
Tulkitsin kaahailuautojen tapahtumia. Tein yhteiskunnallisia päätelmiä, joihin olin tyytyväinen. Mutta nuoren kaaharimiehen henkilökuvan piirtäminen,
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jota toivoin menetelmäartikkelissa (Vaaranen 2002, 21) jäi haaveeksi. Pienessä
yhteisössä nuorten miesten yksityisyyttä ja anonymiteettiä oli suojeltava kertomalla heistä vain vähän.
Liikenneonnettomuustilastoja katsellessani havaitsin, että miessukupuoli oli
merkittävä onnettomuustekijä, mutta se yksin ei selittänyt liikenneonnettomuuksien ongelmaa. En nähnyt mitään syytä sille, etteivätkö tytöt riittävän suurissa,
yhteen hitsautuneissa, ”rajuja juttuja” hakevissa ryhmissä voisi ajella täsmälleen
samalla tavoin. Heitä oli jo siellä täällä – tyttöjä, jotka kuuluivat nuorten miesten määrittelemään kategoriaan ”hyvät jätkät”. He rynnivät mukaan nuorten
autoilukulttuuriin kilpailemaan hyvän kuljettajan statuksesta. Tytöt perustivat
omia autokerhojaan. Myös autoharrastajien ikoneiksi nousseissa amerikkalaisissa kaahailuelokuvissa The Fast and The Furious (2001) sekä 2 fast 2 Furious (2003) nuoret naiskuljettajat kaahasivat tasavertaisina kuljettajina miesten
rinnalla. Tämä muistuttaa Emile Durkheimin ajatuksesta, jonka mukaan asema sosiaalisessa rakenteessa selittää aggressiivisuutta. Tytöt ovat huomanneet,
että heidän asemansa "toisena sukupuolena" ei näytä paranevan koulutuksella,
työllä tai omalla rahalla, jolloin esimerkiksi alakulttuurinen päteminen nostaa
heitä miesten rinnalle.
Miestutkijat ovat kyenneet kuvaamaan ja teoretisoimaan aikuisen miehen elämää. Esimerkiksi Robert W. Connell (1995), Michael Kimmel ja Michael
Messner (toim.)(2001) sekä Victor Seidler ( (toim.) 1992, 1997) ovat piirtäneet
onnistuneesti aikuisen miehen sosiologisen kuvan.
Kuitenkin Robert Bly’n (1990) myyteille rakentuva ihanne maskuliinisuuden
kasvumahdollisuuksista, David Gilmoren (1990) antropologinen analyysi maskuliinisuuden kulttuurisesta rakentumisesta ja Jock Youngin (1999) sekä Paul
Willisin (2000, 91–98) yhteiskuntapoliittiset kannanotot nuorena miehenä olemisen kriisistä antoivat aiheen ajatella, että länsimaisessa mieheksi kasvamisessa
perinteisestä mallioppimisesta on siirrytty vertaisoppimiseen.12 Vieraantunut
isien välisukupolvi saa pojat hakemaan roolimalleja kaukaa, isoisistä ja sotamyyteistä, tai läheltä: elokuvista, televisiosta sekä rallisankareista. Tätäkin lähempää
roolimallit löytyvät silloin, kun ne ovat omaksuttavissa omasta kaveriporukasta.
Vertaisoppimisen ongelmallisuutta korostavat Stephen Frosh kumppaneineen
(2001) kirjassa Young Masculinities: Understanding Boys in Contemporary So-

12

Tämä on jo Margaret Meadin (1970/1971) antropologisista tutkimuksista tuttu ajatus.
Teoksessa Ikäryhmien ristiriidat: sukupolvikuilun tutkimusta Mead kuvaa lapsen ja nuoren sosiaalista oppimista joka voi tapahtua postfiguratiivisesti, oppimalla vanhemmilta tai kofifgurativisesti, oppimalla kaltaisilta.
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Autot pysäköidään riviin keskustelun helpottamiseksi.

ciety. Kirjoittajat tähdentävät esimerkiksi miten ihannemaskuliinisuus, ”ideal
masculinity” on kategoria, minkä nuoret pojat näkevät toisissa pojissa, mutta
eivät millään muotoa itsessään. Tällaiseen ontologiseen epäilykseen ja suorittavaan maskuliinisuuteen viittaa Rikun lausahdus:
– On aika rankkaa olla aina luja. Sen huomaa meidän kaveripiirissäkin. Jokainen yrittää aina tehä vaikutuksen…kaveriporukassa on
aina kilpailuu (20.10. 2001).

Miesten välinen yhteisöllisyys, toveruus ja toiminnallisuus, ”masculinity as
collective practice”, jäi esimerkiksi Connellin (1995, 106–109) teoksessa pinnalliseksi käsittelyksi. Aloin ajatella, että nuorukaisista kirjoittaessa ryhmän tulisi olla miestutkimuksen yksikkö, eikä yksilön. Näytti siltä, että tutkimukseni
kaahaavat pojat olivat yksilöitä vain maineensa rakentajina. Muuten he olivat
osa joukkoa. Arvelin, että nuoruudesta nuoreen aikuisuuteen kasvava mies on
ensisijaisesti mies suhteessa muihin miehiin ja suhteessa ryhmätoimintaansa.
Nuorukaiset astuvat nuoruudesta varhaiseen aikuisuuteen erityisen ryhmäorientoituneina, sillä vasta ryhmä tekee heistä sen, mitä he haluavat olla: esimerkiksi
renttuja, sillä ”naiset rakastuu renttuihin”, kuten Kallu (27.1.1999) perusteli.
Tutkimuksen pojille perhe, koulu, työ ja naiset olivat kaikki toissijaisia sosiaalisia rakenteita suhteessa alakulttuuriseen miesryhmään, jossa identiteetti pääsi
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kasvamaan ja jossa sitä päästiin peilaamaan muiden nuorten miesten silmistä.
Kun tässä olemisen mallissa identiteetin määrittelyt tapahtuivat vertaisarvioinnin perusteella, rajuus, hullunrohkeus ja uskallus nousivat keskeisiksi ja joskus
pysyviksi mieheyden mittareiksi.
Eräs tutkimukseni poikien miestoveruuden ideaali oli miesten keskeinen juopporalli, jonka eräs heistä määritteli pääsyksi ”huilimaan ilman päälle käyvää akkalaumaa”. Kentällä tuli ilmi se, että vaikka sukupuolisuhteiden solmiminen
oli tärkeä ”rälläämisen” ja ”ruuvaamisen” motiivi, miesporukassa toimiminen
ja sekoilu oli toinen, yhtä tärkeä motiivi. Kun teki yhtä, oli tärkeää tietää toisen
vaihtoehdon olemassaolosta. ”Kun rakentelee niin saa olla rauhas ilman niitä

Kesäyön romantiikkaa.
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tyttöjä tallilla” ja ”kyl mä ainakin kaipaan päästä välillä kundien kans…tällee
nuorena on hyvä pitää poikien kans kivaa”, Hume (9.6. 2001) selosti. Miesten
välistä yhdessäoloa pidettiin investointina hyvään tulevaisuuteen, sillä ryypätessä
tai rakennellessa kaveruussuhteet syvenivät, palveluksia vaihdettiin ja yhteiset
muistot vahvistivat ryhmää. Toisaalta dooristen (lue: nuorten naisten) iskeminen
oli välttämätöntä seksuaalisen tyydytyksen ja statuksen vuoksi. Kun parisuhteet
oli saavutettu ja nuoret naiset installoitu koteihin, alkoi miesten välinen peli
siitä, millaisia ja miten paljon vapauksia seurusteleva nuorimies saattoi ottaa.
Vetäytyminen miesporukoihin juomaan oli erityisesti seurustelevien nuorten
miesten ja paikkaansa miesporukassa hakevien nuorukaisten identiteetinrakennusta. ”Mä sanoisin että tärkeint on ne kaverit. Niist tulee semmonen tunne
että mä haluun elää tätä elämää,” Jani (20.10.2001) sammalsi. Seurustelevat
miehet hakivat miestoveruudesta vapautta, vapaat kaverit rajoja.
Artikkelissa Etnografia autolla kaahaavien poikien elämäntavasta (1998) huomioin, että silloin 18-vuotiaiden tyttöjen ja poikien ”kaverisuhteet eivät olleet
riippuvaisia sukupuolesta” ja että jouduin tarkastamaan, puhuttiinko tytöistä vai
pojista puhuttaessa kaahailusta ja muista edesottamuksista. Myöhemmin kaahailukulttuuri esiintyi varsin miehisenä maailmana. Tämä heijastelee ikäkauteen sijoittuvaa muutosta sukupuolten välisissä suhteissa. Tyttöjen seestyminen
aikuistumiseen ja irtautuminen ”rajujen juttujen” välttämättömyydestä identiteetinrakennuksessa tapahtuu varhaisemmin kuin poikien, mikä on havaittu
päihdetutkimuksessa ja alkoholitutkimuksessa. Nuori mies kokee olevansa yhä
enemmän uhattuna työmarkkinoilla ja koulutusmarkkinoilla. Tutkimuksen nuoret miehet elivät uhattua asemaansa vuosi vuodelta selkeämmin tietoisena tästä. On mahdollista, että jännite purkautui vallan ottamisena siellä, missä se on
helpointa – sukupuolisuhteissa. Tällaisesta vallan ottamisesta kirjoittaa Mark D.
Totten (2000) kirjassaan Guys, Gangs and Girlfriend Abuse. Hän kuvaa miten
koti, kadut ja jengi edistävät kukin omalla tavallaan vallan ottamista sukupuolisuhteissa. Sanallinen uho naista vastaan, josta Totten kirjoittaa, nousi joskus myös kaaharipoikien keskusteluissa erääksi poikakulttuuria yhtenäistäväksi
piirteeksi. Uhottiin, että ”vaihtokaudet osu samoihin aikoihin” kun ”potkittiin
eukot helvettiin”. Eräät tytöt erosivat pojista ja lähtivät omille teilleen. Monet
sopeutuivat ja huolehtivat. Esimerkiksi kuulin, että 24-vuotias Kikka oli ottanut
hoitaakseen erään autotallin. Kun tapasimme, onnittelin häntä siitä:
HV: Hei, mä kuulin et sä vedät sitä tallia nykyään. Sehän on hienoa
että sulla on sellainen.
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Kikka: Ei se oo mun, se on kundeille siks et niillä olis joku paikka.
HV: Niin mut hienoa että sulla on kuitenkin sellanen harrastus.
Kikka: No en mä tiiä, lähinnä se on sitä että karhuaa [tallin] vuokrarahoja pojilta.
(19.1. 2003).

Eräät pojat kutsuivat tyttöjä nimellä ”pissis”, sillä tytöillä oli usein pissahätä ja
auto jouduttiin heidän vuokseen pysäyttämään. Tyttöjä nimettiin lisäksi ”koristeiksi”, ”hyviksi jätkiksi”, jotka osasivat ajaa ja ”naisiksi.” Pojat vastustivat kavereiden seurustelusuhteita ja peittelivät omaa rakastumistaan. Haluttiin olla
tyttöystävien kanssa mutta käsitettiin, että kaverit saattoivat samaan aikaan tehdä todella hauskoja juttuja keskenään. Pojat ratkaisivat tämän jättämällä tytöt
koteihin ja lähtemällä ”jätkien kanssa menemään”.

Mieskaveruutta ryyppyreissulla.
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Lukijaa saattaa hämmästyttää se, miksi päälle parikymppisiä miehiä nimitetään pojiksi. Olen seurannut linjaa, jonka mukaan esimerkiksi nuorisotyöntekijät ja puolustusvoimien työntekijät nimeävät nuoria miehiä pojiksi.13 Myös
tyttötutkimus sisällyttää alueeseensa varttuneempiakin naisia, esimerkiksi Anne
Campbellin teoksessa Girls in the Gang vuodelta 1984, vaikka kyseessä olisivat
aikuiset, synnyttäneet naiset. Englanninkielinen pojittelu ”lads” koskee myös
David Mooren (1996) tutkimuksessa lähes aikamiehiä. Ollaan tilanteessa, jossa tutkijat kautta linjan puhuvat nuorista aikuisista poikina ja tyttöinä. Kenties
tämä heijastelee aikaamme; aikuisuuden siirtymistä yhä kauemmas. Pojittelemalla ja tytöittelemällä olemme uskollisia ajallemme tyypilliselle nuoruuden
pidentymiselle. Esimerkiksi täysi-ikäiseksi tuleminen 18-vuotiaana ei enää ole
merkitse suurta siirtymää aikuisuutta kohden. Terrie Moffittin (1993, 687) mukaan kyseessä on kuilu biologisen aikuistumisen ja sosiaalisen aikuistumisen
välillä. Sosiaalinen aikuistuminen antaa usein odottaa itseään. Siihen vaikuttavat asumisjärjestelyt, talous, työllisyys ja perheellistyminen.
Joka tapauksessa, yllättävintä oli se että nuori mies saattoi oman ja kavereidensa
turvallisuuden kustannuksella lähteä epätoivoiseen kisaan kunniansa vuoksi.
Tätä nuoren miehen mysteeriä pohtiessani etenin yksilön tutkimisesta kaahailun tutkimiseen alakulttuurin sosiaalisena muotona.

13

Epäilemättä myös tutkijan ikä ja tiedollinen positio vaikuttivat pojitteluun. Tiivistys tutkijan
positiosta on liitteessä 1.
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OSA II
Kaahailukulttuurin
yhteiskunnalliset kytkennät
Alakulttuuri sosiaalisena muotona

Alakulttuurit muodostavat vähemmistöjä valtakulttuurin laidoille. Alakulttuureilla on vaikutusvaltaa ympäristöönsä, sillä ne ovat yhtenäisiä ja seisovat valitsemansa muodin, tyylin, asenteen, moraalin tai elämäntavan takana tavalla,
joka jälkimodernissa häilyvyydessä tekee houkuttelevan vaikutuksen yhä uusiin
nuoriin. Alakulttuureissa on pysyvyyttä ja voimaa. Niiden toiminta juontaa juurensa valtakulttuurin haastamisesta kollektiivisella tyylillä ja toiminnalla. Jock
Young (1999, 10) selittää alakulttuurisuuden antavan nuorille mahdollisuuden
rakentaa identiteettejä ja toteaa, että ”vaikka identiteetit kumpuavatkin kaupallisista markkinavoimista, ne ovat inhimillisten toimijoiden muokkaamia.”
Myös kaahailukulttuuri nousee materiaalisen kulttuurin perustalle mutta siten,
että itse nuoret identiteetin rakentajat ja elämäntapaansa elävät autoilunuoret
haastavat valtakulttuurin samalla, kun he hyväksyvät yhteiskunnan hierarkian
vakiintuneet rakenteet.
Alakulttuurikäsitettä on muokattu yhä uudelleen Chicagon ja Birminghamin
koulukunnista lähtien aina vaihteleviin nykytulkintoihin. Skinikulttuuria tutkinut David Moore (1994, 1) ja punk-kulttuuria tutkinut David Muggleton (2000,
7) suuntasivat alakulttuurikäsitettä subjektiivisen alakulttuurikokemuksen suuntaan. Sarah Thornton (1997, 1) kuvasi kokoomateoksen The Subcultures Reader
johdannossa alakulttuurikäsitettä debatiksi, jossa ei ollut yhtä hyväksyttyä lopputulosta. Hän päätyi esittämään, että alakulttuuri on olemassa tietoisena toiseudestaan. Näin Thornton tuli toistaneeksi Paul Willisin (1977, 109) kuvauksen
tämän tutkimien poikien suhteesta yhteiskunnan valtahierarkioihin. Willisin
pojat, myös 1978 teoksessa Profane Culture, katsoivat, että olemassa olemme
”me” ja ”muut.” Jock Youngin (1999, 13) mukaan tästä jännitteestä lähtee lähes
universaali säännönmukaisuus: nuorten miesten pyrkimys fyysisillä voimilla ja
kunnialla uhitteluun, kun muut ylvästelyn aiheet ovat vähissä.
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Autoilla uhittelu saa eri kulttuureissa erilaisia piirteitä. Norjassa nuoret saattavat hullutella häiriköimällä ja ajelemalla joskus väärällä puolen tietä (Garvey
2001). Siellä ajellaan kilpaa jyrkkiä vuorenseinämiä alas ja Tanskassa renkaiden
sudittaminen ja käsijarrukäännökset tasaisella maalla kuuluvat autosuuntautuneiden nuorten ajanvietteisiin.14 Ruotsissa Karlstadissa keväällä 1999 näin, miten nuoret ajoivat tutun näköistä korttelirallia, jota Ruotsissa kutsutaan nimellä ”gaturally” ja näin autoilunuorilta saamiltani kotitekoisilta videonauhoilta
ruotsalaisnuorten kaahaavan laittomia ”drag racing” kisoja sekä öisiä pikataipaleita, Getaway in Stockholm, kaduilla. 15 Amerikkalaisten autojen harrastaminen on suosittua erityisesti Ruotsissa (O’Dell 1997 ja 2001) sekä Norjassa
(Lamvik 1994, 1996).
Alakulttuuritutkimukset inspiroivat ymmärtämään, että yksilön toiminta on
kulttuurisesti opittua ja kulttuurissa välittyvää toimintaa. Esimerkiksi vauhtisuuntautuneet autoilunuoret kortteliralleissa ja nuoret vauhtihurjastelijat kaahariklubissaan olivat ylpeitä sosiaalisesta pätevöitymisestään kulttuurissa, jossa
he oppivat vanhaa ja loivat uutta. Erottuminen oli tärkeää.
Nuorten jakautuminen toimintakulttuureihin alkoi jo koulujen pihoilla. Nuoret jakautuivat pienryhmiin arvostustensa mukaan, ja pian he alkoivat vahvistaa
ryhmäidentiteettiään ulkoisin merkein. Koulussa muodostui ”ykkösjengi” eli
kovikset ja ”luuserit” eli hyvät oppilaat. Myöhemmin kovikset erottuivat opiskelijapojista, ”valkohatuista,” sillä että he olivat kasvaneet koulun pihan ”ykkösryhmissä.” He olivat itsenäistyneet isiensä tavoin nuorina ruumiillisiin kesätöihin tai ympärivuotiseen ansiotyöhön, ja lopuksi kouluttautuneet ammattiin
kursseilla tai ammattikoulussa. Tämä oli heidän distinktionsa,16 josta he olivat
ylpeitä sanoen ”Kukaan meistä ei haluu olla kakkonen.” He olivat huolettomia
ja elinvoimaisia, mutta myös kovia ja pelottavia. Vuosien 1992–1996 välisenä
aikana tutkittujen nuorten kovavauhtisten onnettomuuksien kuljettajista 80 %
oli koulutustaustaltaan peruskoulun tai ammattitutkinnon suorittaneita ja lukion käyneitä vain 11 %. (Salmi ja Summala 1998, tiivistelmäsivu). Koinkin
tärkeäksi tutkia nuorten kaahailijoiden yhteiskuntakokemusta. Tarkoitan sillä

14

Tämä on tanskalaiselta kulttuuri- ja gendertutkijalta, lehtori Kirsten Gomardilta saatu tieto.
Hilleröd, Tanska 26–27. 10. 2001.
15
Kotitekoisista videoista on siirrytty ammattimaiseen kuvaamiseen helikoptereista käsin. Kaahailun kuvaaminen ja tallenteiden myyminen on Ruotsissa jo sofistikoitunutta, kansainvälistä
kaupallista toimintaa. Suomessa kaahailuvideoiden jäljittely on tuottanut kotoisia tallenteita
kuten ”Getaway in Pälkäne” ja ”nykarlebyraceway”. Internet toimii kaahailuvideoiden levityspaikkana ja aiheeseen liittyvät keskustelupalstat toimivat vilkkaasti.
16
Käytän tässä distinktion käsitettä joka Bourdieun teoksessa The Distiction (1984) kuvaa
maun, pääoman, sosiaalisen position ja kulutuksen summaa.
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yksilön sosiaalista ja emotionaalista kokemusta suhteestaan valtarakenteisiin yhteiskunnassa. Miksi onnettomuuksia sattui ja miksi juuri tässä ryhmässä?

Vertaisuutta kohti ponnisteleva eetos

Kiinnostukseni kohde ei siis ollut vain se, miltä alakulttuuri näytti ulospäin,
vaan myös se, mitä se merkitsi "sisään päin" nuorille itselleen. Heijastuiko yhteiskuntakokemus autoiluelämäntapaan? Eräs tapa tutkia autoilla pörräävien
ja maata ristiin rastiin kaahailevien poikaporukoiden yhteiskuntakokemusta oli
tarkkailla sitä, miten pojat tekivät eron itsensä ja toisten välille. Pian havaitsin
poikien toiseuden tunteen.
Isobritannialainen kriminologi Mike Presdee (2000) päätteli kirjassaan, että
talous, kulutus, kulttuurinen pääoma sekä emotionaalinen poikkeavuuden
kokemus tuottavat nuorten keskuuteen distinktioita ja jakavat heitä toimintakulttuureihin. Kun nuorukaisen minäkuva on emotionaalisesti tuskallinen
kuten esimerkiksi köyhyyden ja huonommuuden kokemus tai häpeä alkoholismikodista (vrt. Vaaranen 1998c, 34–35) nuori saattaa korostaa tätä distinktiota ulkoisin merkein tai näyttävin liikennetempuin siksi, että voitto kadulla tuo
hetken lohdun. Sisäinen ja ulkoinen identiteetti käyvät jatkuvaa kamppailua.
Kamppailussa liikutaan voiton ja häviön tunteiden välillä. Paremmat fiilikset,
jotka kaveriporukassa jaetaan, nostavat nuoret jälleen ykkösporukaksi. Kallu
(12.10.2002) selitti kännykän tekstiviestissä: [osa 1 tekstiviestistä] ”Tossa mietin et, yx syy nuorten kilpa-ajoon. Olis et jos jollain menee huonosti ja tuntuu
et häviää elämässä, ni sit ku voittaa kadulla jotain ni [osa 2 tekstiviestistä] niille
tulee sitä kautta parempi fiilis…ymmärsitkö?”
Hyvistä kaverisuhteista ja verkostoista nauttiva nuori, jolla oli arvostusta omassa
porukassaan ja joka oli taitava siinä mitä oli harjoitellut eli auton rakentelussa
ja ajamisessa, ei ensimmäisenä tuonut mieleen elämässä häviäjää. Vasta tarkasteltaessa asiaa kulutuksen, talouden ja tavoitteiden näkökulmasta asia tuli
ymmärrettäväksi. Kyse oli suhteellisesta deprivaatiosta. Toisilla oli enemmän
ja parempaa. Tämä viilsi erityisesti liikenteessä.
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Hume: Kun yks on ostanu kaiken rahalla ja toinen on joutunu kaiken
tekemään itte niin pakkohan mun sille on näyttää!
Mika: Niin. Sä tuut siltä puolen aitaa. (3.11. 2001)

Titta Tuohinen (1996) kuvasi taloudesta juontuvaa eriarvoisuuden kokemusta
vertaisuuden tunteen puuttumiseksi. Tuohisen (1996, 87) mukaan vertaisuutta kohti ponnisteleva eetos kumpuaa syvältä suomalaisesta sosiaalihistoriasta.
Itsellisyyteen pyrkivän kansan ” kulttuuri pakottaa jokaisen hankkimaan itselleen yhteisönsä, lunastamaan ne suorituksilla ja pitämään niistä pärjäämällä
kiinni.[…]. [Suomen sosiaalihistoria] näyttää todella kovalta. Suoran käskyvallan ja isäntävallan asetelmat ovat läpäisseet sosiaalisia rakenteita kautta aikojen. Suuri osa väestöstä on saanut tuntea itsellisyyden puutetta ja ehdotonta
turvattomuutta.”
Selviytyminen kulttuurissa, jossa yhä jatkuu eri versioina agraarisen maailman
"paikkansa tietämisen" ideaali (emt. 88), lienee helpompaa lukioihin ja korkeakouluihin hakeutuvalle enemmistölle. Mutta toisen reitin valinneen nuoren distinktio kuluttaa häntä emotionaalisesti. Maanantai-aamussa ei olekaan
mitään hyvää. Vapaudessa ja palkkatyössä kulutetut nuoruusvuodet muuttuvat
sittenkin koulutuksen puutteen kokemukseksi, kuten 24-vuotias Topi kuvaa:
Topi: Niistä [hyvistä oppilaista koulussa] sanotaan et ne on jotain
luusereita, mut eihän ne oo. Ne menee meist ohi kymmenen vuoden
päästä talonhankinnalla ja kaikella. Ostaa jotain Sea Ray-huvipursia ja ajaa kolme kertaa kalliimmalla autolla ku mitä on kellään. Et
me ollaan siinä vaiheessa väliinputoojia. Et me ollaan tärkein vaihe elämästämme tuhlattu siihen että me ollaan vaan tehty asiat sillee
kun me halutaan ja nähdään. (1.12. 2001).

Yhteiskuntakokemuksensa vuoksi varhain ammattiin kouluttautuneet autoilunuoret erottuivat pitkään opiskelevasta, ”eliittinuoruutta” elävästä nuorison
valtavirrasta, jota Helena Helve (2002, 230–232) kuvaa hyvin koulutetuksi, päteväksi, osaavaksi ja kunnianhimoiseksi; uratietoiseksi ja yksilölliseksi. Määrittäessään olevansa kaahareita, häirikköjä ja aggressiivisia tienkäyttäjiä maltillisten kuljettajien joukossa kaahailukulttuurin nuoret miehet koettivat kääntää
erottumisen voitokseen.
Autokaahailu ja auton rakentelun taito olivat näiden nuorten alakulttuurista
pääomaa.17 Sitä olivat myös tyyli, esineet, kieli ja oleskelupaikat; kortteliralliauto, musiikkivolyymi, moottorin voimakkuus ja äänekkyys. Alakulttuurista pää-
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omaa olivat myös kaverisuhteet ja tapa, jolla autoja ajettiin. Nuoret vauhtihurjastelijat olivat ylpeitä pääomastaan, jolla he hetkittäin lunastivat liikenteestä
yhdenvertaisen paikan itselleen.
Nuoret tarvitsivat kuitenkin myös henkilökohtaisen maineen. Nicholas Emler
ja Stephen Reicher (1995, 104) kirjoittavat maineesta minän rakennusvälineenä. He vetivät päätelmänsä Erwin Goffmanin (1959) esittäytymisen ajatuksesta,
”the presentation of self,” yhdistäen nuorten esittäytymiseen kilpailullisuuden
ja ajankohtaisuuden. Nuoren kaverin maineella ei ollut pysyvyyttä ilman työstämistä. Katumaine vaati jatkuvia puheita ja tekoja. Ilman maineen jatkuvaa
uusimista maine ”kuoli sosiaalisen kuoleman”, aivan kuten David Mooren
(1994, 131) tutkimien poikien kohdalla uhkasi tapahtua. Julkiset kehut olivat
Mooren (emt., 131) sanoin kentän ”sosiaalista valuuttaa.” Tutkimieni poikien
sosiaalista valuuttaa vaihdettiin siten, että mairittelija, joka käsijarrukäännöksen
nähtyään intoili ”vitsi mikä kärkkäri!” saattoi odottaa, että myöhemmin hänenkin liikennetemppujaan kehuttaisiin.
Liikenteessä ajamisen taito ja auton viritystaidot saattoivat tehdä kaikista kuljettajista tasa-arvoisia maineen avulla riippumatta tuloeroista, sosiaalisesta taustasta,
kulttuurisesta pääomasta ja suhteiden solmimisen onnistumisesta. Tästä mahdollisuudesta nuoret kaaharipojat ottivat kaiken irti. Onnettomuuksia sattui:
Jokke: [puhuu pää painuksissa] Sillee en näe et olis ollut hirveesti mitään onnettomuuksien sumaa. Mut kyllähän niitä sattuu. Suurin osa
sattuu niille jotka on, no, hurjia kuskeja. Mut kun paljon ajaa niin
silloin sattuukin. Vaikka ne on ollu ihan hyviä kuskeja. (2.11. 2001).

Nicholas Emlerin ja Stephen Reicherin (1995, 113) ajatus maineen hallinnoinnista, ”reputation management,” ilmeni esimerkiksi silloin, kun ”hullun”
distinktio tuotti nuorelle miehelle suurta, hetkellistä mielihyvää näyttävyyden
kautta. Tämä vaikutti olevan sitä tärkeämpää mitä enemmän minän määrittäminen tapahtui alakulttuurisen pääoman kautta. Kyse oli tunneperäisestä selviy-

17

Sarah Thornton muotoili käsitteen ”alakulttuurinen pääoma” teoksessaan Club Cultures
vuonna 1995. Hän käytti käsitteen kehittelyssä apunaan Pierre Bourdieun käsitteitä ”kulttuurinen pääoma”, ” taloudellinen pääoma” ja ”sosiaalinen pääoma”, jotka julkaistiin englanniksi
vuonna 1986 artikkelissa The Forms of Capital. Thorntonin mukaan tanssiklubien nuoret erottautuivat muista nuorista alakulttuurisen pääomansa avulla. Heidän distinktionsa, riippumatta
Bourdieun pääomaluokista, perustui siihen että he olivat ”hip” eli ”siistejä”.
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tymistaistelusta globalisoituvassa maailmassa, jossa perinteiset yhteiskunnan rakenteet olivat yhä enemmän uhattuina. Oli hyvä olla paha – ainakin kadulla.

Paikka yhteiskunnassa,
kaveriporukassa ja yksityisyydessä

Taitoon, tietoon, osallistumiseen ja osaamiseen perustuva alakulttuurijäsenyys
toi poikien elämään kollektiivisen, elämää helpottavan ulottuvuuden. Alakulttuurisen elämäntavan sosiaalisuudessa autotallin saattoi saada siivotuksi seitsemän miehen voimin ja auton nostetuksi ojasta tielle kymmenen miehen voimin
yhdellä puhelinsoitolla, korvauksetta. Sosiaaliset verkostot talouden muotona
eivät näy bruttokansantuotteessa, mutta ne olivat osa tutkittujen epämuodollista
vaihtotaloutta, joka mahdollisti miestyövoimaa vaativien hankkeiden toteuttamisen jokaiselle vuorotellen. Muutot, hinaukset, autokyydit ja rakennushommat
onnistuivat porukalla. Oli kyse ihmisistä, jotka kykenivät antamaan itsestään
pyyteettä. ”Tällaisen moraalisen toiminnan pohja on ikuinen”, kirjoitti Marcel Mauss (1999, 118) vastavuoroisuuden perustasta. Kaaharipojat ”jeesasivat”
toisiaan lahjoittaen toisilleen työtä. Siten he edistivät sopua, ystävyyttä, yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta. Työsuoritukset olivat maussilaisia ”totaalisia suoritteita”, jotka ”muodostivat vanhimman tunnetun talousjärjestelmän” (emt.).
Mutta oman kollektiivin ulkopuolella turvallisuuden tunnetta söivät esimerkiksi
hyvinvointivaltion ylläpitämisen haasteet18 ja tuloerojen kasvu. Vaikka tuloeroissa ei ole ollut suuria muutoksia, (Tuloerojen kehitys Suomessa 1971–2001. Tilastokeskus) kasvua on odotettavissa, erityisesti ja ehkä lopullisesti teollisuuden
työpaikkojen siirtyessä ulkomaille.19 Nuorten tuotantotyöntekijöiden kokema

18
Antti Hautamäki (2001) esittää Sitran raportissa Suomi muutosten edellä. Raportti Suomen haasteista, että tarvitaan ”uusi hyvinvointivaltio”, jossa yksityistäminen, kannustavuus ja
joustavat tukimuodot syrjäyttävät jäykät rakenteet.
19
HS Vieraskynä 19.1. 2004. Artikkelissa palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Jukka Pekkarinen esittää, että TT:n arvion mukaan yli 50 prosenttia [n. 200 000] suomalaisten teollisuusyritysten työpaikoista on jo ulkomailla. Vuonna 1980 teollisuuden työpaikoista ulkomailla
oli 4 prosenttia. Taloussanomat (Tapio Kivistö 22.4. 2004) selvitti, että Suomessa, kolmena
viime vuotena, teollisuusyritysten työntekijämäärä on vähentynyt 6 000 hengellä samalla kun
suomalaiset teollisuusyritykset ulkomailla ovat luoneet 16 000 työpaikkaa.
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isäntävalta ja suora käskyvalta eivät olekaan sosiaalihistoriaa, vaan nykypäivää.
Monelle ”isäntä” on valtio. Riittääkö töitä ja toimeentuloa – vai eikö? Kulutustottumukset luovat pulmaan omat lisävaikeutensa. Kun yksi osaa suunnitella
ja säästää, toisen taskun pohjaa rahat polttavat.
Kaide kertoi huimia lisätuloja ylitöillä hankkineesta kaverista.
– Niin mä sit sanoin et ”Missä ne on ne rahat” niin se vaan et ”ööö”
(23.11. 2001.)

Autoilunuoret eivät halunneet tehdä kompromisseja tulevaisuuden eteen, kun
tämä hetki useimmiten tarjosi työtä, rahaa, itsenäisyyttä ja hauskanpitoa. Kyse
oli myös solidaarisuudesta ryhmää kohtaan. Autoilevien nuorisoryhmien vahvuus oli siinä, että he tekivät asioita yhdessä, yhteisen tallin tai toinen toistensa
hyväksi. Löysin heidät vuosi toisensa jälkeen samoista ryhmistä, samojen intressien ääreltä ja samojen kavereiden keskeltä, elleivät onnettomuudet olleet
niittäneet kaveripiiriä. Heitä piti yhdessä samanmielisyys autoasioissa ja ryhmäsolidaarisuus. Ryhmäsolidaarisuus tosin toimi regressiivisesti, kun irtiotot
ja pyrkimykset sosiaaliseen nousuun koettiin petturuutena. ”Ei sillä [hienolla
autolla] saa kuin kateellisii jätkii. Ja sitähän ei kukaan halua,” Teemu huokasi
komeiden autojen tavoittelun turhuutta. Vesa taas kuvasi erään ryhmän jäsenen erottumisen uhkaa: ”Jossain vaihees on Jorin kans keskusteltu niin se on
sanonu et hänest tulee ekonomi”, johon Monte totesi: ”Ainoo oikee vastaus tollaseen on et 'jos sust tulee ekonomi niin mä tapan sut'” [naurua] (3.11. 2002).
Yhteiskuntaluokka määräytyi uudelleen koulutuksen, työn, vapaa-ajan ja kulutuksen kautta pysyväksi instituutioksi.
Luokkakäsitteen hyödyllisyydestä on oltu eri mieltä. Pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa on oltu kumoamassa postmoderni ajatus yhteiskuntaluokan kuolemasta, jonka esittivät Jan Pakulski ja Malcom Waters vuonna 1996 teoksessaan The
Death of Class. Ruotsalainen luokkatutkija Erik Bihagen (2000) otsikoi väitöskirjansa The Significance of Class, ja hän korosti miten taloudelliset, sosiaaliset
ja kulttuuriset tekijät edistävät yhteiskunnallisen hyvän epätasaista jakautumista.
Yhä yhteiskuntaluokka merkitsee enemmän kuin mitä tahtoisimme sallia tasaarvoa edistämään sitoutuneessa hyvinvointivaltiossa, vaikka monet luokkaerot
ovat kulttuurisia eivätkä enää esimerkiksi taloudellisia. Lisäksi ”työväentaustaisilla näyttää olevan suurin riski joutua pitkäaikaistyöttömiksi…työväestön perheiden pojista 8 % on pitkäaikaistyöttömiä” (Erola ja Moisio 2002,192). Työttömyyden uhka vaikeuttikin näiden nuorten elämän suunnittelua. Sosiaaliset
ongelmat saattoivat kumuloitua riippumatta mahdollisuuksista ja pyrkimyksistä. Ahdistuneisuudesta aiheutuneet sairaslomat eivät olleet tavattomia, vaikka
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odotin rentouttavaksi kuvatun autolla leikkimisen vaikuttavan päinvastaisesti.
Sairaslomalle lähtiessä sanottiin kavereille, että ”kattila tuli täyteen.”
Nuorten elämää on yliarvioitu elämäksi valintojen keskellä esimerkiksi kulutustutkimuksessa. En voinut pitää giddensiläisenä elämäntapavalintana20 sitä, syötiinkö pakastepizza pakkauspahvilta vai posliinilautaselta. Joskus nuori, niukan
taloutensa mutta huikentelevaisten kulutustottumustensa puristuksissa, joutui
palaamaan valintojen runsaudesta välttämättömyyden äärelle. Tällöin vapaaaika kohosi tärkeydessä korkealle koulussa tai työssä vietetyn ajan yläpuolelle.
Vapaa-aika palkitsi nuoret kaaharipojat porukan toveruudella ja uskollisuudella
sekä tuotti mahdollisuuksia maineen kerryttämiseen. Se mahdollisti vastapainon työlle ja vapaudentunteen saavuttamisen esimerkiksi autokaahailun avulla. Alakulttuurinen päteminen korvasi menetetyt mahdollisuudet muissa arjen
alajärjestelmissä, kuten opiskelussa tai työuralla. Thank God it’s Friday!
Arvoiltaan ja toiminnaltaan vakaa yhteisö mahdollisti asettumisen lujaan, miehiseen identiteettiin, jossa epävarmuudella ei ollut sijaa. Näin nuoret miehet
löysivät paikkansa ryhmässä. Yhteiset sekoillen vietetyt nuoruusvuodet vahvistivat
toveruuden siteitä pitkälle epävarmaan tulevaisuuteen, mutta kaikki eivät selviytyneet nuoruuden hulabaloosta hengissä tai terveinä. Hulabaloo kaahailuineen
oli pojille kuin ”oma huone”,21 jossa vertaissuhteet kukoistivat ja tuottivat tyydyttävää sosiaalisuutta sekä mahdollisuuksia itsen toteuttamiseen. Virginia Woolf
(1991) huolehti aikoinaan naisen omasta huoneesta, mutta maskuliinisuuden
kriisissä, jota esimerkiksi Paul Willis (2000, 91–98) kuvaa ruumiillisen työn ja
talouden kriisiksi, miehetkin tarvitsevat ”oman huoneen”22. Miehet tarvitsevat
(keskiluokkaisten) naisten ammatillisen etenemisen katveessa oman konkreettisen tai edes symbolisen tilan, jossa he voivat olla miehiä. Autoilunuoret ottivat esimerkiksi torin ympäristön tai veroviraston parkkipaikan23 ja tekivät siitä
20

Kirjassa Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age Anthony Giddens (1991,5) kuvailee, miten yksilö ’joutuu’ tekemään elämäntapavalintoja lukuisten, käsillä
olevien vaihtoehtojen joukosta.
21
Kiinnostukseni kehittää ajatusta nuoren miehen ”omasta huoneesta” sai alkunsa Heikki Summalan (1996, 17) liikennepsykologian alan tutkielmasta Elämän hallinta liikenteessä: kohti liikennekuolemien nollatavoitetta, jossa hän kirjoittaa: ”Nuorilla miehillä on selvästi vaikeuksia hallita
itseään (motiivejaan, tunteitaan) auton ratissa, mutta toisaalta auto tarjoaa hänelle tilaisuuden
hallita elämäänsä eli on hänelle se paikka, jossa hän voi olla oman elämänsä herra […].”
22
Isobritannialainen alakulttuuritutkija Sarah Thornton (1995/1996,202) ei puhunut nuorten ”omasta huoneesta”, mutta esitti, että tanssiklubit ovat osalle nuorisoa turvapaikka, jossa heidän sääntönsä vallitsevat jossa heidän alakulttuurinen pääomansa pääsee arvostettuun,
oikeutettuun asemaan.
23
Tikkurilan veroviraston pysäköintipaikasta tuli suosittu taukopaikka ja osa korttelirallia vuosina 1996–1997. Sieltä nuoret lähtivät tekemään munkkeja, kierroksia kaupungille, tai he lähtivät
syrjäisemmille teille kaahailemaan. Vuonna 2004 kortteliralli jatkuu yhä samoilla alueilla.
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”oman huoneensa,” hallitsivat sitä iltaisin ja öisin sekä ottivat siellä merkittäviä
askeleita eteen ja taaksepäin tiellään alakulttuurin sisäiseen vertaisoppimiseen,
identiteettiin ja lopulta aikuisuuteen.
”Oma huone” keskellä julkisuutta antoi pojille paikan missä päteä ja vertautua
heidän kommunikoidessaan maailman kanssa keitä he ovat. Kommunikaation
tulos oli hetkellinen näkyvyys ja arvostus, mutta myös vihattavuus sekä pelottavuus kaduilla, moottoriteillä ja maanteillä. Päivänvalon koittaessa ja pojan palatessa työpisteensä ääreen alakulttuurissa saavutetut edut painuivat maan alle
odottamaan seuraavaa viikonloppua.
Nuoret kaaharimiehet kantoivat tyyninä liikennerikkomuksista ja sakoista johtuvaa velkataakkaa, mutta hermostuivat liikenteen sääntely-yrityksistä. Näin
Nipe kertoili suuttumuksestaan katujen hidastimia kohtaan: ”Mun mielestä
toi hidasteiden väli pitää vetää NIIN kovaa, NIIN täydet äänet ku ikinä et kaikki varmasti herää, koska silloin se vituttaa noit asukkaita yhtä paljon kuin nää
hidastimet vituttaa autoilijoita! ” (5.1. 2002).

Pojat valitsevat jumputusmusiikkia.
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Rappioromantiikka juopporallin erityispiirteenä

Nuorten omaehtoinen kohellus liikenteessä, nuorten omilla autoilla, on tahtonut jäädä autovarkaustutkimuksen varjoon. Anastetuilla autoilla kaahailua tarkastellut Mike Presdee (2000, 48–52) päätyi pohtimaan sitä väärin tekemisen
sekä vaaran nautintona. Sean O’Connell (2002,15) kuvasi autokaahailua karnevaalina, joissa vauhdin, seksuaalisuuden ja naamiaisten elementit sekoittuivat.
Beatrice Campbell (1993) näki autokaahailun ja poliisitoimen väliset ongelmat
kaupunkitilan käyttöä koskevana konfliktina ja David Jackson (1992,38) tulkitsi
kaahailevien nuorukaisten pelaavan uhkapeliä päästäkseen hetkeksi kiinni valtaan, joka mitätöisi heidän sosiaalisen avuttomuutensa. Psykologit Derek Scott
ja Kathleen Paxton (1997) sekä Pierre Tremblay kollegoineen (1994) määrittelivät autokaahailun varastetuilla autoilla riippuvuuden tyydyttämiseksi ja jännityksen sekä taloudellisen edun hakemiseksi.
Japanilaisten, omilla autoillaan yhteen kokoontuvien nuorten kulttuuria tutkinut Ikuya Sato (1991) kuvasi jengikulttuurin eskapismia nuorten bosozokukokoontumisajoissa ja osoitti, miten japanilainen nuorisokulttuuri ammensi
aineksensa amerikkalaisesta kulutuskulttuurista. Brenda Jo Bright (1995) tul-

Juoppokuski-instituutio kuuluu autoilukulttuuriin.
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kitsi kalifornialaisten, syntyperältään meksikolaisten lowriders-jenkkiautoilijoiden tuottavan kulttuuriaan uudelleen USA:n maaperällä. Psykologi ja etnografi
Andrew Bengry-Howell (2000) tutki englantilaisten boy racers -kaaharipoikien
autokulttuuria päätellen, että viikonlopun kaahailuissa ja autojen esittelyssä
eletään muualla kiellettyä, visuaalista maskuliinisuutta.
Yhteen kokoavaa teoriaa nuorten vapaa-ajan autoilusta ei ollut eivätkä nämä
päätelmät olleet suoraan sovellettavissa tutkimaani kulttuuriin. Tutkimassani
suomalaisessa kaahailukulttuurissa korostuivat ajotaidon tärkeys, omistamisen
ihanne, juopporalli miestoveruuden perustana, uhmakas yhteiskuntasuhde ja
huoleton suhtautuminen mahdolliseen onnettomuuteen.
Miro: Uutenavuotena oli semmonen tilanne että totesin vaan että jos
joku nyt tulee tuolta niin osuu. Mä lähdin Lintulasta, kaverilla oli
siellä bileet. Oli helvetin liukasta ja otin siinä semmosen mukavan alkuvauhdin. Ja en pystyny pysäyttään kun tuli täys risteys, et tuumasin
vaan et osuu jos joku tulee, muttei tullu.
Nipe: Mullekin kävi sillee vimetalvena, oli vissiin Toyota alla, mä
lähdin Kuuselasta siinä, ei se Toyota ollu vaan joku kumminki.
Miro: Joku ritsa kumminki.
Nipe: Ajoin sataa seittemääkymppia viisistä punaista valoista läpi.
Kerran jouduin vetää lossit pesään kun tuli kehä ykköselt autoja
eteen. Ja sit että ”no niin, tuollon tilaa” ja sit taas lutu pohjaan ja
lutu pohjas liikenneympyrään. Sielt tulin niin etten kertaakaan joutunu pysähtyy valoihin. Mannerheimintiellä luulin jo et joudun pysähtymään valoihin kun oli kaks autoo rinnakkain liikennevaloissa,
niin mä vaan että ”mitä vittuu, et perkele joutuu pysähtyyn, et tossahan on jalkakäytävä, et jalkakäytävän kautta”.
HV: Miks?
Nipe: Mua hieman vitutti. (5.1.2002).

Kaahailukulttuurin nuoret miehet kaahailivat itse rakentelemillaan ja omilla rahoillaan ostamillaan autoilla, mikä ei saanut jäädä muilta tienkäyttäjiltä
huomaamatta. ”Mä tiesin että tää on semmonen auto joka niinku…ihan äkkiä
ei oo toista joka pystyy mutkapätkillä niinku voittaan sen”, Kaide (6.1.2002)
unelmoi. Lukuun ottamatta poikkeuksellisia itsetuhoisuuden ja täydellisen hermojen menettämisen kokemuksia, joita pojat kuvasivat nimellä ”naksahdus”,
heidän tarkoituksenaan oli jäädä kaahailusta huolimatta henkiin, kokea mielihyvää, unohtaa, ja saada auto vailla suurempia kolhuja takaisin kotipihaan.
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”Kun yksin ajelee niin sitä kokeilee itteään. Nauttii.”24 Toisaalta tunteiden ailahtelu ja porukan sekoilu veivät olotilan nopeasti kohtalokkaaseen suuntaan.
Jani jatkaa: ”Kun huonolla autolla vedetään niin lujaa et osuu, vedetään jotain
sataa viittäkymppiä ilman turvavöitä, niin varmasti ei oo loukkaantumisen riskiä.
Kuolet varmasti.” Kuvaan tätä, usein alkoholista johtuvaa heilahtelua elämänrakkauden ja itsetuhoisuuden välillä käsitteellä ”rappioromantiikka”.25 Tunnetun ilmaisun uusi sovellus tässä yhteydessä on välttämätöntä. Käsite selkiyttää
ja selittää ilmiötä. Se avaa autoissa kännäämisen epärationaalisuuden ja tekee
siitä ymmärrettävän. Tarkoitan käsitteellä nuorten vauhtihurjastelijoiden romanttista suhtautumista humalajuomiseen ja ryhmän moraalin romahtamiseen
kaahailun, juopporallin tai muun alkoholinhuuruisen, yhteisen kokemuksen
edetessä kohti yötä. Rappioromantiikan moraali on henkisten voimien luhistumisen hyväksymistä, alakulttuurista dekadenssia. Rappioromantiikan myötä
esimerkiksi suoraselkäisyys ja oikeudenmukaisuus muuttuvat joukon silmissä
teeskentelyksi ja paremmuudella ylvästelyksi. Rappioromantiikkaan kuuluu piittaamattomuuden, alhaisuuden tai epäonnistumisen esittely, ja sen merkitys on
sen uskottavuudessa ja tarttuvuudessa seurueen henkilöstä toiseen. Mellastaa
täytyy, jotta on uskottava mellastaja.

Viisi näkökulmaa nuorten
kaahailukulttuuriin

Artikkelissa Etnografia autoillaan kaahaavien nuorten elämäntavasta (Vaaranen 1998b) kuvaan kaahailukulttuuria ja sen toimintamuotoa, korttelirallia.
Suomalaisessa korttelirallissa nuoret miehet ja nuoret naiset ajelevat seurueis24

Näin kuvailee ajamisen tunteita 24-vuotias Jani.
Tämä käsite kattaa sen alkoholin ja yhdessäolon herättämän tunteiden ja tekojen myllerryksen, joka nuorten kaahailuautoissa vallitsee. Filosofi Charles Sanders Peirce käsitteli uusien
konseptien luomista kirjoituksessaan The Ethics of Terminology (1903) Charles Hartshornen
ja Paul Weissin toimittamassa Collected Papers 1931–1958, Volume 2. 222. ”Tiede omaksuu
jatkuvasti uusia käsitteitä, ja jokaisen uuden tieteellisen käsitteen pitäisi saada oma [selittävä]
sanansa tai sanaperheensä. Sanan esittämisvelvollisuus lankeaa luonnostaan sille, joka uuden
käsitteen esittelee.” Esittelen tunnetun käsitteen uutta sovellusta tähän yhteyteen, sillä ”rappioromantiikka” ilmentää oivallisesti putoamista yleisesti hyväksytyssä moraalisessa hierarkiassa ja uuden asetelman romantisoimista. Aikaisemmin esimerkiksi Arno Kotro (2003,79) on
käyttänyt käsitettä runoudessaan.
25
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sa tai yksin ympäri toria, huoltoasemaa tai keskustakorttelia autoseurueen juopotellessa. Kun nuoret kaahailevat kaupungista toiseen ja takaisin, seuralliseen
ajotapaan saattavat liittyä kovat ylinopeudet. Kaahaaminen on osa sosiaalista
vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. Kaahailukäytännöissään nuoret ajavat
kilpaa kelloa vastaan yksin sekä kisaavat liikenteessä. Kaahailukulttuuri on alakulttuuri, se on miehinen kulttuuri ja se rakentuu autoilulle, parinetsinnälle
ja juomingeille. Juovia kavereita kyyditsee juoppokuski, joka initioidaan juopporallin kautta kaahailukulttuuriin. Kortteliralli sykkii hauskanpitoa, melua,
nuorta seksuaalisuutta, käsityötaidon ja ajotaidon esittelemistä, temppuja sekä
kilpailullisuutta. Poliisia paetaan huimien elämysten vuoksi ja kiinnijäämisen
pelosta. Tiellä pysyminen on eräs nuorten statuskriteeri, joka on mahdollista,
mutta vaikeaa saavuttaa.
Korttelirallin väkivaltaisuus merkitsee ”mekaanista konfrontaatiota”; autolla seuraamista, päälle ajamisella uhkaamista, päin ajamista ja jarrutusta viime hetkessä, kiilaamista, ajamisen estämistä sekä muuta väkivaltaista ajamisen tapaa.
Se merkitsee konfliktinratkaisua ratin takaa, hauskanpitoa muiden kustannuksella ja maineen rakentamista. Nyrkkitappelut ovat harvinaisia, vaikka niiden
uhasta vieraissa kaupungeissa paljon puhutaan.

Suunnitellaan illan tapahtumia.
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Artikkelissa esitin nuorten kaaharipoikien kehittyvän autoharrasteisista nuorista vauhtia hakeviksi kaahaajiksi ja lopulta vauhtiaddikteiksi. Syitä olivat seurallisuuden, nautinnon ja hauskanpidon keskittyminen autoilun ympärille. Jouduin myöhemmin pyörtämään tätä näkemystä: vain pienelle osalle tutkimuksen nuorukaisista kaahailu yltyi riippuvuuteen asti. Vauhtiriippuvuutta oli myös
vaikea mitata etnografisten menetelmien puitteissa. Pääosa nuorista miehistä
jätti kaahailukäytäntöjen kiihkeimmät piirteet perheellistyttyään tai vakiinnuttuaan parisuhteessa. Muutamat pojista jatkoivat kuitenkin korttelirallia yhdessä perheen kanssa.
Artikkelissa Kaahariklubin pojat: kuvaus kaahailusta, unelmista ja pussikaljasta (Vaaranen 2001) kuvaan miten kuuden, keskimäärin 21-vuotiaan pojan
kaahariklubissa viritellään moottoreita, heitetään huulta ja toimitaan ryhmässä. Klubielämään kuuluivat kaveruus, ryyppääminen ja yhteiset autoseikkailut
liikenteessä yömyöhään. Poikien tavoite oli hyvä ajotaito ja nopeaksi viritetty
auto. Pojat omaksuivat kaiken epävarmuuden torjuvan miesidentiteetin, jota
ryhmässä oli helppoa vahvistaa. Kukin pojista toimi ryhmässä taitojensa ja taipumustensa mukaisessa asemassa. Kunnon automieheyteen kuului alkoholin
ja autoilun mutkaton liitto. Kaahailusuoritukset tuottivat roolijakoa ja muokkasivat ryhmän sisäisiä hierarkioita.
Pojat verkottuivat taitavasti ja tekivät bisnestä autokaupoilla. Tämä lisäsi ansioita, nuorten itsekunnioitusta ja lähipiirin tunnustusta. Autoilla uhiteltiin,
mutta modernit vauhtimiehet jättivät voimansa konepellin alle noustessaan
autoistaan.
Artikkelissa Kenttätyöstä kriittiseen kirjoittamiseen: vastauksia etnografian postmoderniin kritiikkiin (Vaaranen 2002) pohdin etnografisia tutkimusmenetelmiä ja niiden toteuttamista. Kerron tutkimuksen lähtökohdista ja kuvaan kentälle pääsyä, kenttämuistiinpanojen tekemistä, kentällä olemista ja sieltä poistumista. Käyn läpi myötäelämisen vaiheita tutkimusjakson aikana ja pohdin
tutkimusetiikkaa. Kuvaan tutkimusprosessia, jonka aikana kenttätyö muuntuu
havainnoista kirjoitetuksi tiedoksi.
Keskustelen artikkelissa tavoista, joilla etnografiseen tutkimusmenetelmään kohdistuneeseen kritiikkiin voisi vastata. Tutkijan tulkinnat ja kuvaukset eivät enää
riitä. Lukijan tulee voida arvioida sitä, miten tutkijan positio on vaikuttanut
tutkimuskysymykseen, kentällä oloon ja valintoihin. Etnografisen tutkimusaineiston keruumenetelmät sekä aineistonkeruun ongelmat tulee kirjoittaa auki.
Päätelmien yleistettävyyttä ja luotettavuutta tulee kontrolloida. Tähän päästään
tutkimussuhteen pituudella, luottamussuhteilla ja kentälle paluulla. Avainhenkilö on tarpeen, jotta kentälle voi päästä ja kentällä elää luontevasti.
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Rajuudella elvistelyä.
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Kerron uskovani, että samalla tutkimusmenettelyllä tutkimuskysymykseeni saataisiin uudelleen sama vastaus, mutta on todennäköistä, että uudet tutkijat kysyisivät uudenlaisia tutkimuskysymyksiä.
Kirjoittajakollegani artikkelissa Car Crashes and Dead End Careers: leisure pursuits of the Finnish subculture of the kortteliralli Street Racing (Vaaranen ja Wieloch 2002) oli Teknillisen Korkeakoulun Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun tutkijakoulussa opettajana vierailleen professori Mark Gottdienerin (SUNY,
Buffalo) oppilas. Kenttätyössäni oli aktiivinen vaihe syksystä 1999 kevääseen
2000, kun tutut pojat palailivat asepalveluksesta. Tässä tutkimusvaiheessa aloitin ajelun poikien autoissa ja pojat aloittivat valokuvaamisen. Tutkimme Neil
Wielochin kanssa kaaharipoikien elämäntapaa alakulttuurina, yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta, ja vertasimme sitä Birminghamin koulukunnan ja erityisesti Paul Willisin (1977) tuloksiin. Vertailussa löysimme samankaltaisuutta,
mutta myös ainutlaatuisuutta. Päättelimme Willisin tavoin, että koulunvastaiset vauhtimiehet alistuivat vapaaehtoisesti sosiaaliseen reproduktioon. Nuoret
tuottivat vastakulttuuria, joka oli samalla yhteiskunnan rakenteille alistunut
kulttuuri. Mutta miksi pohjoismainen, edistynyt hyvinvointiyhteiskunta tuotti
saman tuloksen kun 1970-luvun englantilainen kaivoskaupunki? Päättelimme,
että koulunvastaisuus kavensi tulevaisuuden mahdollisuuksia työelämässä erityisesti pienyrittäjyyttä vieroksuvassa kulttuurissa, jolloin tuotantotyöntekijöiden
työurat eivät antaneet pitkälle meneviä tulevaisuuden näkymiä. Hyvinvointivaltio tarjosi rajallisia toimeentulovaihtoehtoja koulutusputken hylänneille nuorille. Palkkatyöläisen ammatillisen elämän pettymykset kasvattivat kuilua kontrolloidun työpäivän sekä yön juhlitun vauhtisankaruuden välille. Mikrotason
luokkakonflikteja käytiin viikonloppuliikenteessä ja autot symboloivat tuotantovälineiden omistussuhteita.
Artikkelin The Emotional Experience of Class: Interpreting Working Class Kid’s
Street Racing in Helsinki (Vaaranen 2004, tulossa) näkökulma oli yhteiskunnallisen voimattomuuden emotionaalinen kokemus. Ennen tätä en ollut kirjoittanut tunteista. Pohdin emotionaalista kokemusta, joka hallitsi tutkimuksen
nuoren miehen elämismaailmaa. Motiivien etsinnän lisäksi tarvittiin selitys toiminnalle, esimerkiksi järjettömien poliisin pakenemisten ja tuhoon tuomittujen ohitusyritysten taustaksi. Oli välttämätöntä palata aineistoon analysoimaan
tunteita ja sitä, mitä tunteista oli puhuttu.
Päättelin, että kyse oli tunne-elämän kokonaisuudesta, joka haki hyvitystä liikenteessä vietetystä ajasta. Esitin, miten nuoruudessa koulunvastaisuus merkitsi näille pojille valintaa hauskanpidon puolesta liiallisia ponnisteluja vastaan. Erityistä
tukea koulunkäynnissä ei saatu, mutta sitä ei myöskään pyydetty. Myöhemmin
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yksilöllisten tavoitteiden ja kollektiivisen elämän välillä oli kitkaa, sillä ryhmä
omi itselleen nuorten miesten tiedot ja taidot, osaamisen ja ajan. Vastavuoroisesti saatiin turvallisuutta ja tukea. Kuitenkin nuori kamppaili yksilöllisyyden
ja yhteisöllisyyden välimaastossa. ”Omassa huoneessaan,” katujen kaahailussa, nuori toteutti ja rakensi julkista identiteettiään. Yksinäisyydessä muistuivat
mieleen menetetyt mahdollisuudet ja hummatut nuoruusvuodet, mutta katukaahailu toi hetken helpotuksen.
Autojen estetiikkaa ihailtiin, ehkä rakastettiinkin, ja niiden mukanaan tuoma
vallan tunne käytettiin hyväksi. Vaikka elämän mutkia oli vaikeaa kontrolloida,
autoa pystyi päivästä toiseen parantelemaan, ajamaan taitavammin ja hallitsemaan pätevämmin. Taloudellinen tilanne teki ihanneautoista saavuttamattomia, mutta huumorilla ja itseironialla selvittiin.
Kaaharipoikien kumppanit olivat omaksumassa naisen perinteisen aseman kodeissa, seurustelusuhteissa ja perheissä. Kuitenkin autoelämäntavassa ja ajelussa nuorilla naisilla oli mahdollisuus vapaudentunteeseen ja ajotaidon osoituksiin.
Näiden artikkelien tarkoitus oli piirtää kuva kaahailukulttuurista ja korttelirallista. Oli kuitenkin välttämätöntä vielä ratkaista tutkimusongelma. Tähän löysin
avun antropologiasta. Antropologi Ruth Benedict kirjoitti jo vuonna 1935 kirjassaan Patterns of Culture, että kulttuuristen käytäntöjen ymmärtäminen auttaa
käsittämään inhimillistä toimintaa. Tutkimusprosessin lopussa, vuoden 2003
aikana, löysin aineistosta joukon yhteisiä nimittäjiä, joiden päättelin edistävän
kaahailun kulttuurista määräytymistä. Vastaukseksi tutkimusongelmaani esitän
yhteenvetona viisi tällaista kulttuurista käytäntöä ryhmistä, kaduilta ja kaahailuautoista. Seuraavat sivut perustuvat pitkälti tutkimusartikkeleihin.
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OSA III
Kaahailun elämänilo ja tuhoisuus

Kaahailuun vaikuttavat kulttuuriset käytännöt

Etnografi Elijah Andersonin (1999, 323) pohti katuetnografiassaan Code of the
Street nuorten keskeisen toiminnan sosiaalista ja kulttuurista dynamiikkaa. Andersonin termin mukaan ”katujen koodi” ei vastaa kysymykseen rationaalisesta
toiminnasta, mutta on merkki sopeutumisesta vallitseviin olosuhteisiin. Andersonin oivallus edisti ajatteluani siten, että aloin etsiä kulttuurisia käytäntöjä ja
niiden lainalaisuuksia, tunneperäisyyttä sekä merkityksiä nuorten kollektiivisen
toiminnan taustalta. Tutkimukseni nuorten kulttuuriset käytännöt toimivat
kuin Andersonin ”katujen koodit”, sopeuttavasti, ja siten selittivät kaahailutilanteisiin ajautumisen yhteisöllisenä ryhmätoimintana.
Kaaharipoikien kulttuurisia käytäntöjä olivat alakulttuurisen identiteetin rakennus, ryhmäsolidaarisuus, audiovisuaalinen tyyli; pelit, leikit ja onnettomuudet
sekä kaahailun eetos. Näiden kulttuuristen käytäntöjen sisältä kumpusivat elämäntavan rakennuspuut: sosiaalisuus ja yhteisöllisyys. Kulttuuristen käytäntöjen
myötä nuoret koettivat neuvotella itselleen suosituimmuusasemat ja sosiaalisen
tunnustuksen ryhmässä. Tämä merkitsi kilpailua intensiivisessä alakulttuurisen
pätevyyden osoittamisessa. Intensiivisyydessään käytännöt saattoivat aiheuttaa
onnettomuuden, joka usein oli jatke kulttuurin sisäisistä peleistä ja leikeistä.
”Silloin kun leikitään niin silloin just sattuukin” pojat totesivat, ja jatkoivat:
”Näyttäähän toi pimuista hyvältä kun kingittää vähän.” Rakentui vauhtihurjastelevien poikien elämäntapa, jossa oltiin, elettiin, dokattiin, elvisteltiin, laiteltiin
autoa, vikiteltiin tyttöjä ja kaahattiin erityisessä alakulttuurisessa sosiaalisuudessa. Kamppailtiin asemasta sosiaalisessa hierarkiassa, jota esimerkiksi Mitchell
Duneier (1999), opettajansa Gerald D. Suttlesin (1968) mukaisesti, kutsui nimellä ”social order”. Sosiaalinen järjestys merkitsi toiminnallista ja moraalista
asteikkoa yhteisön jäsenten kesken. Asteikko perustui luottamukseen siitä, että
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jäsenet valvovat yhteisöä ylläpitävää ”järjestystä”. Kollektiivin suojeleminen ulkopuolisilta tai epäyhteisöllisiltä vaikutteilta – esimerkiksi "valkohatuilta", huonoilta kuljettajilta tai tallitiloja hyväksikäyttäviltä huijareilta – edisti sosiaalisen
järjestyksen ylläpitoa, vaikka jäsenet olivat toistensa kilpailijoita pätevyydessä,
nopeudessa ja suosiossa. Sopeutuminen sekä sijoittuminen ryhmään rakentuivat
nuoren vuorovaikutussuhteessa alakulttuuriin. Alakulttuurinen pätevyys osoitettiin hallitsemalla kulttuuriset käytännöt. Mutta, kuten Jack Katz (2001a, 447)
kirjoitti etnografiasta, ”selitys on aina hypoteesi”, joka on testattava ja annettava myös lukijan arvioitavaksi.

Kollektiivinen alakulttuuri-identiteetti

Kaaharipoikien arvot ja uskomukset heijastuivat heidän yhteisessä identiteetissään ja sosiaalisissa pyrkimyksissään. Kun eri luokkakulttuurit johtivat erilaisiin tapoihin kuluttaa ja viettää vapaa-aikaa (Bihagen 2000, 122–123), myös
arvojärjestelmät jakautuivat sosiaalisesti. Esimerkiksi mahdottomilta tuntuvia
koulutus- ja menestysihanteita seurasivat kaahailevien nuorukaisten sopeutumiskeinot. Toiminnan normi oli "pidä hauskaa, mutta älä jää kiinni". Toinen
normi oli "näytä taitosi äläkä anna periksi" ja kolmas "haasta kisaan". Muodostui kollektiivinen alakulttuuri-identiteetti, joka oli yhteistä omaisuutta, yhdessä ylläpidettyä ja yhdessä vahvistettua erottumista ”nörteistä” ja ”luusereista”.
Tämä näkyi poikien kaahailutarinoissa:
Miro: Sehän siinä on että meillä on keskenään niin kivaa leikkii.
Nipe: Sen esimerkiks tietää et Miro tulee aina, se ei epäröi yhtään, se
tulee vaikka kylkeen.
Miro: Niin, mä tulen aina, mä oon niin kova jätkä.
Nipe: Sen tietää et Miro tulee sieltä täysillä niin tietää varoo.
Miro: Ei mun tarvi varoo kun muut varoo mua.
Nipe: Niin, kerrankin annoit mulle tällin parkkipaikalla että pääsisit ohi. Mä silloin totesin että ”mä en päästä sitä ohi” Mut Miro vaan
vilkahtaa siitä ohi niinku et oooops, sillee! Vähän kävi kantittaa!
[renkaat osuivat korotettuun katukivetykseen]
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Miro: Se oli sillee että mä olin Toyotalla liikenteessä ja mulla otti
kumi korokkeeseen kiinni, mä en edes tuntenu sitä, mä en edes huomannu sitä. Se on sillee että kun pääset pamauttaan sen puoltasataa
siihen suoraan kun toinen joutuu hidastaan, ja sit tekee kaks ysikympin käännöstä [kaksi yhdeksänkymmenen asteen käännöstä]. Se oli
sellanen vakio mut nyt kaikki tietää sen. Se oli mun bravuuri yhteen
aikaan mut kaikki tietää sen niin on turha yritellä kaikkee. Mut sitä
kautta [ohitus oikealta kovassa vauhdissa, mutkassa]. Se on ihan turha yrittää lähtee suoraan.
Nipe: Mut selitä nyt sitte poliisille että ”mä olin tossa edessä ja se
lähti tuolta ja nyt se on tuolla mun edessä vaikka mäkin kerkesin
nopeesti tohon”. Se toteaa vaan että te ootte molemmat hurjastellu.
Miro: Mä oon sitä mieltä että jos leikkiessä napsahtaa niin kummatkin maksaa omat viulunsa. Vaikka toinen ois syyssä. Kyllähän niitä
läheltä piti -tilanteita on ollu, mutta niitä ei lasketa [naurua]. (26.10.
2000).

Viikonlopun kaahailu katukisoineen tuotti pojille symbolisen tilan, jossa vertaissuhteet tuottivat tyydyttävää sosiaalisuutta. Perjantai-iltaisin odottivat seikkailut ja yllättävät käänteet. Taitava ja mittava ajaminen oli kelpo suomalaisuutta ja kunnon miehen toimintaa, jota vahvistettiin tarinoissa, huumorissa
ja julkisissa kehuissa.

Ford Capri -72 Kesäkadulla.
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Nuoret vauhtihurjastelijat eivät olleet autoteollisuuden uutuuksien kuluttajia,
vaan kierrättäjiä. He kierrättivät autonromuja mielikuvituksellisella rikkaudella ja itseironialla, luoden statusjärjestelmän, joka ei pohjannut taloudelliseen
menestykseen vaan käsillä tekemisen taitoon, kunniaan ja seksuaaliseen vetovoimaan. Tämä statusjärjestelmä pohjasi kasvavan tavarantuotannon logiikkaan: jonkun oli käytettävä tavara loppuun, ja komeasti. Samalla se houkutteli
yhä uusia asiakkaita auto- ja varaosamarkkinoille. Vaikka komeinkin liekkikuvioinen Corolla muuttui vaatimattomaksi kun viereen pysäköitiin kalliisti rakenneltu amerikkalainen katuauto, Corollasta saattoi huudella hävyttömyyksiä
sekä heitellä olutpulloja ja kenkiä. Sen rähjäisyyden saattoi kääntää kuljettajan
alakulttuuriseksi pääomaksi. Näin vapaat ”siistit ykkösjengiläiset” ilkkuivat menestyshakuisten nuorten vakavuutta.
Paul Willisin (1977, 96) tutkimien poikien tavoin nämä viikonloppuhurjastelijat halusivat työn, jossa ansaitsisi hyvin ja missä he eivät olisi ”neitejä.” Kuten
Willisin työläispojat, nuoret kaaharipojat tarvitsivat työtä maksaakseen savukkeet ja alkoholinkäytön sekä vapaa-ajan menot. Työelämässä kaaharipojat välttelivät ”mulkvistia” eli työnjohtajaa samalla, kun ”luuserit” pyrkivät etenemään
työpaikoillaan ja olivat vuorovaikutuksessa organisaation ylempien henkilöiden
kanssa. Kuitenkin Willisin (1977, 96) tavoin saatoin havaita nopean tarpeiden
tyydyttämisen ja maskuliinista eetosta tihkuvan työn ristiriidan: työpaikka ei tyydyttänytkään sille asetettuja odotuksia. Työviikko oli jälleen ”taistelua tajuttomuutta vastaan”. Oli ahdistusta siitä, että elämänmallista putoaminen saattaa
olla lähellä, kuten Titta Tuohinen (1997, 87) muotoili. Tukahtuneet toiveet oli
mahdotonta kääntää eteenpäin ponnisteluksi, päätteli David Jackson (1992, 37)
englantilaisten kaaharipoikien elämästä, ja sama pysähtyneisyys oli havaittavissa myös minun tutkimukseni pojissa. Kulutusihanteet, asunto ja mökki, olivat
odottamassa ajankohtaistumista, mutta niiden ei haluttu nuoruusvaiheessa ”pilaavan elämää”. Titta Tuohinen (1997, 88) kirjoitti kulutusihanteiden ja oman
kilpailukyvyn suhteesta ”onnenseppäilynä”. Rakennustyömaiden, tehtaiden ja
kuljetusalan kovat kundit olivat oman onnensa seppiä siinä missä muutkin,
mutta takominen ei aina onnistunut tai huvittanut. Niinpä vertaisuuden puute lopulta hyväksyttiin, vaikka asetelma kismittikin. Kundit eivät olleet sisäistäneet toiminnan ja valintojen tasolla suomalaisen valtakulttuurin arvoja, joita
ovat esimerkiksi korkea kouluttautuminen, urahaaveet ja kansainvälistyminen.
Kuitenkin päätös olla enempiä ponnistelematta merkitsi vapautta ja valintaa,
jonka takana seisottiin.
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Löyhän yhteisön tiukka ryhmäsolidaarisuus

Kaahailuyhteisöt muodostivat löyhiä organisaatioita Helmuth Berkingin ja
Sighard Neckelin (1990) kuvaamien, samanmielisten elämäntaparyhmien
kaltaisesti.26 Scott Lash (1995) kommentoi, että elämäntaparyhmät ovat instituutioiden ulkopuolisia vaihtoverkostoja. Niihin sitoutuu sekä kiintymystä että
kognitiivista ja yhteiskunnallista kompetenssia. Kiintymys, jota aiemmin kiinnittyi traditionaalisiin instituutioihin, kiinnittyy nyt moraalisesti ylikuumenneisiin sidosryhmiin. On kyse jälkitraditionaalisesta yhteisöllistymisestä (Lash
1995, 283–284).
Muistuttaen tällaisesta moraalisesta ylikuumentumisesta, kaahailuyhteisöille
oli tunnusomaista tiukka ryhmäsolidaarisuus, joka koski yhdessäolon määrää
ja kulttuurisia muotoja.
HV: Mikä muuten näitä porukoita yhdistää. Kun tekin ootte ollu jo
vuosia yhdessä.
Nipe: Kaikki on näit säälittävii kato.
Miro: Paitsi mä. Ei, mihinkäs ne kaverit lähtee. Pikkasen on sillee et
kaveriporukka elää, et joku lähtee ja toiset tulee mut kyl se koossa pysyy. Elämäntilanteet muuttuu.
Nipe: Jos tulee tyttöystäviä niin kaikista tulee sellasia vitun nyskiä.
Miro: Puhu vaan omasta puolestas.
Nipe: Mä oon joka ilta liikentees.
Miro: Niin, töistä kotiin.
Nipe: En mä nyt ihan joka ilta [ole liikenteessä].
Miro: Soitettiinks me eilen?
Nipe: joo, käytiin kahvilla mut herra halus vaan mennä sit kotiin niin
mä et ”mee sitten”.
Miro:[ironisesti] Kotona on kiva olla.
Nipe: Totesin vaan et ”Ai, Miro soittaa, lähetäänks me kahville”. Ei,

26

Scott Lash (1995) kommentoi Berkingin ja Neckelin (1990) teoretisoimia elämäntaparyhmiä artikkelissaan Asiantuntijajärjestelmät vai situoitu tulkinta? Kulttuuri ja instituutiot disorganisoidussa kapitalismissa.

OSA II – KAAHAILUKULTTUURIN YHTEISKUNNALLISET KYTKENNÄT

57

mä oon viimesen puolen vuoden aikana syytäny rahaa videofirma makuuniin varmaan sata euroo.
Miro: Talvella kaikki katoo.
Nipe: Syksy, talvi.
Miro: Sitte keväällä kaikki taas tulee. Ei, kaikki lähtee talvella paitsi…
Nipe: Silloin kun lumet tulee niin on kiva lähtee leikkimään [autolla].
(5.1. 2002)

Ajankäytön valvonnan lisäksi joskus viinalasin edessä epäröivälle kaverille sanottiin: ”Sä ryyppäät tai sä lähdet”. Ryhmäsolidaarisuus juonsi yhdessä kasvamisesta, muutosten kohtaamisen dynamiikasta ja yhteisestä uhmasta. Autoilevat nuorisoryhmät kykenivät seisomaan yhtenäisinä esimerkiksi poliisia vastaan.
”Meillä on niin paljon todistajii, aina, vaikka olisit yksin liikenteessä” (Miro
26.10.2000). Joskus ryhmäsolidaarisuus vei joukon katukisassa yhdessä loppuun,
onnettomuuteen asti.
Kaahailukulttuurissa pojat oppivat yhteisen toimintansa kautta kollektiivisuuden
säännöt. Yhteistä olivat luotettavat kaveruussuhteet ja yhteiset arvot. Elämää
suunniteltiin suurpiirteisesti. Nuoret autokaaharit elivät elämää, jolta odotettiin
välitöntä palkitsevuutta Albert Cohenin (1955) hedonismipäätelmän tapaan,
josta hän kirjoitti kirjassa Delinquent Boys. Älylliset ponnistelut olivat Cohenin
pojille vieraita, mutta välittömän tyydytyksen hakeminen tuttua. Sama kuvio
toistui Paul Willisin tutkimilla työväenluokkaisilla pojilla vuoden 1977 kirjassa Learning to Labor, ja samaa Willis (2000, 40–44) ihmetteli sekä koetti yhä
selittää reflektiossaan vanhasta tutkimuksesta.
Johtamaan halukkaat pääsivät koettelemaan taitojaan ja uskolliset kannattajat
saivat mahdollisuuksia osoittaa uskollisuuttaan sekä seuraamishaluaan. Näistä
ja monista muista poikajengin hierarkisoitumisen tavoista keskustelivat Lionel
Tiger ja Robin Fox (1972, 113) kirjassaan The Imperial Animal. Paul Willis
(1977, 123) puolestaan kuvasi poikien ryhmädynamiikan tukevan yhdessä kannatettuja näkemyksiä ja tavoitteita.
Ryhmäsolidaarisuus rappioromantiikan edellytyksenä teki ymmärrettäväksi
sen, miksi kelpo yksilöt saattoivat liikenteessä muuttua sekoilijoiksi ja tuhoisiksi joukon jatkeiksi. Autoilla rällätessä, alkoholin herkistäessä mielen, koulutuksessa menetetyt mahdollisuudet ja elämäntuska alkoivat palautua mieleen.
Yhteinen uhma purkautui liikenteessä kilpailuna, autoseurueen pelotteluna
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kovassa vauhdissa ja ajamisena alkoholin vaikutuksen alaisena. Nuoret kertoivat omalla värikkäällä tavallaan siitä, miten taloudelliset jännitteet muuttuivat
sosiaalisen rakenteen osiksi.
Autoilevia poikaporukoita koeteltiin monenlaisissa seikkailuissa. Yhteen hitsautunut yhteisö merkitsi jatkuvuutta ja tukea vartuttaessa väistämätöntä aikuistumista kohden. Tätä ilmaistiin esimerkiksi sanomalla ”piirit on hyvät ja on ne
ennekin pysynyt niin kyllä ne nytkin pysyy”.

Audiovisuaalinen tyyli

Dick Hebdige (1979) löysi alakulttuurien visuaalisen näyttävyyden ja nosti tyylin osaksi alakulttuurista identiteettiä, ohi poliittisten tulkintojen. Hän näki alakulttuurisen tyylin prosessina, joka oli kulttuurisesti tullut yhdeksi. ”Punk teki
enemmän kuin puhalsi olemattomiin vaatevarastomme. Se räjäytti jokaisen
relevantin diskurssin”, Hebdige (1979, 108) uhosi. Kortteliralleissa ja kaahailukulttuurissa visuaalinen näkyvyys ja kuuluvuus olivat yhtä keskeisiä kuin punkissa. Kuten David Muggleton (2002) totesi omiin punk-kokemuksiinsa pohjaavassa tutkimuksessaan Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style;
”Punk is what you make it”. Samalla tavalla nuoret tekivät autojensa tyylistä
mitä halusivat. Korttelirallissa paikat, muodit, tavat, automerkit ja ajelijat elivät
muuttuvien symbolien ja improvisaation tilassa, aivan kuten Hebdige (1979,
104–05) ja Muggletonkin (2000, 44–45) kuvasivat alakulttuurista tyyliä. Moottorin äänet ja auton näyttävyys olivat merkkejä alakulttuurijäsenyydestä ja ne
edistävät ryhmän maineenrakennusta toisiin ryhmiin nähden.
Ari: Kukaan [jätkistä] ei haluu millään tavalla erottuu. Mut kun tehdään autoja niin sitä kautta se tulee. Kuitenkin on halu näkyä ja hienoilla autoilla sitä pääsee oikeutetummin erottumaan. Et muuten ollaan niinku et ”ei mitään”. Mut sitä kautta se tulee…(1.10. 2002)

Itseilmaisussa oli vaihtoehtoja itsen ja auton kiihkeästä esittelystä välinpitämättömyyteen, mutta vuorovaikutus soveltui kuitenkin ilonpitoon ja konfliktinratkaisuun autoissa, autojen avulla, julkisella paikalla.
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Kaahailukulttuuri piti yllä Gunnar Lamvikin (1994, 1996) havaitseman romanttisen nostalgian avulla unelmaa Amerikan Yhdysvalloista ja jenkkiautoista, joiden tyylistä lainattiin karvanopat ja Wunderbaum-ilmanraikastimet. Esineet irrotettiin yhteydestään ja liitettiin toiseen. Tämä bricolage näyttäytyi esimerkiksi
auton antennissa lippuna liehuvina neitokaisen alusvaatteina tai auton katolle
istuimeksi teipattuna trukkilavana. Etelävaltioiden lippu liehui autossa samalla kun kuljettaja käytti suomalaista tai neuvostoliittolaista sotilaslakkia. Liekit
ja jaguaarihahmot sekä rallimaailmasta omaksutut viivakuviot hohtivat autojen kyljissä, maalilla paikattujen ruostetahrojen keskellä. Auton sisätilat tehtiin
pehmeiksi kodin sisustustarvikkeilla. Porsche-tarroja liimattiin teiniautoihin ja
moottorin koosta kertovia merkintöjä suurenneltiin. Sukkuloitiin komeiden
autojen keskellä ja etsittiin niiden kuljettajista vikoja: ”Jätkä ei osaa burnata
yhtään!” Ikkunoista sinkoilivat ulos olutpullot, joilla koetettiin osua liikennemerkkeihin. Tien varsille jäi pulloja ja lasinsirpaleita. (Havaintoja sivustakatsojista Cruising Night -kokoontumisajossa 1.9.2000).
Musiikki kaikui autoista. Äänentoistolaitteet, jotka täyttivät auton tavaratilan,
saivat koko auton tärisemään ja läheisten talojen ikkunat helisemään. Kuunneltiin Hip-Hop -musiikkia, listahittejä ja kotimaista iskelmämusiikkia. Musiikkilaitteisiin kohdentunut materiavarustelu oli osa poikien välistä hierarkiakilpailua sekä seksuaalista soidinkutsua tytöille. Samalla musiikki oli kommunikaatiomuoto autojen ja nuorison seisoskelupaikkojen välillä. Äänekkäimpiä
autoja käännyttiin katsomaan, mutta hiljaisiin ei välitetty kiinnittää huomiota.
Kovaääniset autot houkuttelivat pysäköintialueilla ympärilleen musiikista nauttivien nuorten joukon. Toisaalta rei’itetyt pakoputket moninkertaistivat moottoreiden äänet muistuttaen formula-varikoiden melusta.
Voimakkaiden musiikkilaitteiden omistaminen oli kaahailuyhteisön sisäinen
statuskriteeri. Nuorisoautossa musiikkilaitteet saattoivat olla huomattavasti itse
autoa kalliimmat. Omistamisesta oltiin ylpeitä. Omistamisen ihanteen vuoksi
nämä autoilunuoret eivät varastaneet tai vahingoittaneet toisten nuorten autoja. Saman ihanteen vuoksi he moittivat isän tai äidin autoilla ajelijoiden moraalin heikkoutta: ”Mä sanoin sille että 'mitäs sä isin autolla ajelet'?” (Miro
[ivallisesti] 13.8.1999).
Nuorten auton rakentelijoiden toiminta oli kuin vastakohta Roland Barthesin
(1973, 88–90) kuvaamalle auton mytologialle. Nuoret eivät peränneet ”pehmeää täydellisyyttä”, vaan itseironiaa ja pilkkaa ensiautojensa rakentelussa. Heidän vulgaarituotteensa, rakenneltu kori ja auton sisustus muodostivat irvikuvan
Barthesin (1973, 88–90) kuvaamasta täydellisyydestä. Vain moottori ei suostunut pilkattavaksi. Auton moottoria rakennettiin hartaasti kuin katedraalia, sillä
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viritetyllä autolla tyylittelijä sai etulyöntiaseman muihin kaaharipoikiin nähden rakentelutaidon ja siitä seuraavan vauhdin vuoksi. ”Jokainen moottori on
yksilö,” Hume hyrisi kerran. Varustellessaan autojaan nuoret kehittivät tyylin
eli ”stilisoivat itseään” (Noro 1991, 112–113) kohtaamaan kovan elämän haasteet, vertailun ja kilpailun.
Juha: Ja sit kun rakennellaan niin sit voidaan näyttää et mä osaan
tehdä tälläsii juttuja. Et päästään näyttään niille joita arvostetaan.
Kun on netti ja kaikki niin nyt päästään näyttään koko maailmalle et
”mä oon näin hyvä”.
HV: Se innostaa vielä enemmän?
Juha: Tietyl taval. Lähipiiri, oma kaupunki on se juttu.
HV: Siis et niille voi näyttää?
Juha: Ja kai se on ittellekkin tärkeetä et on jotain (2.11. 2001).

Autotallilla tila käytetään tehokkaasti.
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Kaahailun pelit ja leikit

Vauhtihurjastelijoiden ryhmissä syntyi poikien keskeisiä pelejä ja leikkejä: kahnauksia, koettelua ja tönimistä. Motiivina oli osaamisen ja uskaltamisen esitteleminen ja niillä kilpaileminen. ”Yks leikkii ja muut on kyydissä”.27 Onnistumisista
seurasi kunniaa. Epäonnistumisista seurasi onnettomuuksia tai mällitarinoita.
Rafael Helanko (1953, 92–93) kuvasi poikasakin keskeistä kilpailullista tapahtumaketjua ”barbaariseksi järjestelmäksi”, jossa ei haluttu tietää kuka pojista oli
paras laskija, lukija tai piirtäjä. ”Barbaarisessa järjestelmässä” voitto ratkaistiin
suoritusnäytöllä. Tulos päti seuraavaan koetteluun asti. ”[Liikenteessä] Bemari
on se joka lähtee aina [kisaan]”, Kallu (12.1. 2001) kertoi. ”Jos haluu tuol kiusata jotain niin valikoi vaan jonkun Bemarin niin se on ihan varma paikka. Tai
toisaalta pizzataksi. Pizzataksi on semmonen et jos haluu niinku pidemmällä
matkalla kisaa mutkast tietä, niin rupee ettii sellasta.”
Roger Cailloisin (1961, 83) mukaan pelit ja leikit heijastavat kansakunnan kulttuurisia muotoja; sen mieltymyksiä, heikkoutta ja vahvuutta. Ne johtavat tottumuksiin ja reaktiotapoihin, joiden vastakohdat käsitetään häijyiksi ja turmiollisiksi. Cailloisin ajatuksesta saattoi johtaa päätelmän, jonka mukaan voima– ja
yksilölajien perinteinen arvostus Suomessa on siirtynyt auton ajamiseen. Ajamisesta on tullut peli, johon tulee vastata pelin säännöin: haaste otetaan vastaan, periksi ei anneta ja voitto merkitsee kunniaa. Harjoitus tekee mestarin,
ja mestaria ylistetään ”essopuheissa”; tarinoissa, joita huoltoasemilla, kahvien
ääressä kerrotaan.
Topi: Niinku et ”mä painin teräsmiehen kans sillee näin ja mä käänsin siltä niskat nurin vaik se oli aika rautanen jätkä.” Nää on just niitä essopuheita. Et ”ku meitsi käskee ja beibii painaa syliin”.
HV: Mut missä vaiheessa se muuttuu. Kun jotkut on kertoneet että ne
vasta on kovii juttuja jotka on totta ja joilla on todistajia.

27
Chen kollegoineen (2000) esitti, että miespuolisten matkustajien määrä nuoren mieskuljettajan
ohjaamassa autossa lisäsi onnettomuusriskiä ja erityisesti kuolemaan johtavan onnettomuuden
riskiä. Samoin riskiä lisäsivät kuljettajan nuori ikä (16–17 vuotta), yöaika ja ajaminen alkoholin vaikutuksen alaisena. Nuorten miesten, joilla oli autoissa matkustajina miehiä, todettiin
ajavan nopeammin ja lähempänä edellä ajavaa autoa kuin yksin ajavien nuorten miesten. The
Journal of American Medical Association. March 22/29, 2000, vol. 283.
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Topi: Niin. Sithän niillä samoilla [kertojilla] tulee se et pitää tehdä
jotain rankkaa. Et kun niist on puhuttu. Et sen ei pidä olla niin rankkaa mut sen pitää olla totta ja sil pitää olla todistajii. Et käsi sydämellä et ”Joo, kyl se teki niin. Vittu se on hullu.” Kun niit juttui kulkee niin paljo niin se on semmost juttutasoo, mut kun siin on todistajii niin kaikki et ”onks se oikeesti käyny” niin kaikki arvostaa sitä. Et
se on oikeesti hullu, et se ei puhu vaan (Topi 19.1. 2001).

Nuoret kaaharimiehet maksattivat yhteiskunnalla pelit ja leikit, joissa oli kyse
”tahdosta osoittaa ylivoimaisuus, halusta kilpailla, tehdä ennätys ja ylittää esteet. Halusta koetella kohtaloa, näytellä, salamyhkäistää ja dramatisoida; nauttia pelosta ja ruokkia sitä.” (Caillois 1961, 65). Pelien ja leikkien jäljiltä särkyi
liikennevaloja, katuvaloja, liikennemerkkejä, seiniä ja autoja. Niiden jäljiltä
kuoli ja loukkaantui kuljettajia, matkustajia sekä sivullisia. Luovuutta seurasi
tuhoavuus, minkä myös Rafael Helanko (1953) havaitsi tutkimissaan poikasakeissa. Vaikka Tommi Hoikkala (1996, 5) arvioi kirjassa Miehenkuva. Välähdyksiä nuorista miehistä Suomessa poikien ryhmätoiminnan objektivointia esineisiin ja taitoihin ”ei-destruktiiviseksi machomeiningiksi,” destruktiivisuus
saattoi tulla ajankohtaiseksi kun nuorukaisten statuskiistat kärjistyivät heidän
varttuessaan. Robert Bly (1990, 205) kuvasi tätä kiihkeää aikaa ”punaiseksi intensiivivaiheeksi”28 nuorukaisen kehityksessä.
Fredric Trasherin (1925, ix) teoksessa The Gang kirjoittaja totesi poikajengien olevan toiminnassaan etenkin spontaaneja, ja skinejä tutkinut David Moore (1994) tuli samaan tulokseen. Tutkimieni kaaharipoikien spontaanisuus oli
eräs havainnoissani toistuva ilmiö, mutta se liittyi kuitenkin pelin sääntöihin.
Siten ajamiseen liittyvät liikennetemput, joita harjoiteltiin ja esiteltiin; tarinat,
joita kerrottiin ja kaverit, joita peloteltiin tai yllytettiin kilpailuun sitouttivat
yhteisön jäsenet peleihin ja leikkeihin kollektiivisella pelikentällä. Leikkijän
tavoite oli optimaalinen ajosuoritus, jota saattoi jatkuvasti puskea pidemmälle
kohti uskalluksen ja hallinnan rajaa, Mihaly Csikszentmihalyin (1990, 61) havaitseman taitojen ja haasteiden summan, ”flow’n” tapaan. Kaverit todistivat
tapahtumia paikan päällä tai myöhemmin jutellessa. ”Siit tulee ittelle semmonen hyvä tunne, vähän niinku voitto, et kun ensin vetää isoon sivuluisuun ja
sit saa sen takas sieltä”, Esa (9.6. 2001) kertoo ”Et käy vähän niinku äärirajoilla.
Sit jos spinnaat niin sit et ’vitsi, lisää harjotusta’. ”
28

Robert Bly (1990, 205) esittää, että jos nuori mies varttuu aikuisuuteen elämättä nuoruuden
kiihkeää, ”punaista” intensiivivaihetta, hän saattaa joutua palaamaan sietämättömään poikamaisuuteen nelissäkymmenissä.
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Nuorten viikonloppuajeluissa kuljettaja tuotti matkustajilleen huikeita elämyksiä eikä pettänyt heitä. Näin ryhmän sisäiset lojaaliusvaatimukset tulivat edistäneiksi onnettomuuksiin joutumisen mahdollisuutta. Pelin sääntöjen noudattaminen ilmeni tahdottomana ajautumisena tilanteisiin ja myöhempänä selityksenä: ”En halunnut pettää kavereita” (Kaide 2.12.2000). Juopporallia ajelevat
matkustajat häiriköivät uskollisina joukon yhteiselle rappioromantiikan prinsiipille. Maailman murheet unohtuivat pitkitetyssä nousuhumalassa. Uusia leikkejä keksittiin katselijoiden ja matkustajien iloksi sekä kauhuksi.
Pyrkimys optimaaliseen suoritukseen hyväksyvästi mylvivän yleisön edessä johti joskus tilanteiden kehittymiseen siten, että mellastava joukko syöksyi onnettomuuttaan kohti ja lopulta joku tarttui käsijarruun tai rattiin aiheuttaen tieltä
suistumisen. Toisaalta onnettomuus saattoi olla onnettomuus vailla ymmärrettävää syytä. Kuljettaja ei tajunnut aiheuttamaansa vaaraa. Hän muuttui harkitsevasta yksilöstä osaksi kaahailun tarinaa (tarinasta myös Moore 1994, 119) ja
hänen toimintansa tuli osaksi rappioromantiikkaa ja siihen kuuluvaa juomaperinnettä. Hän painoi liikaa kaasua väärässä paikassa. Hän totteli yllyttävää
matkustajajoukkoa tai menetti hermonsa näiden kuskina.

Kaahailun eetos
Kaahailun eetos sai käyttövoimansa nuoren vauhtimiehen uhmasta, joka nousi
vertaisuuden tunteen hakemisesta. Uhma pohjasi ralliunelmaan, koneromantiikkaan ja automieheksi kasvamisen kulttuuriseen ja sosiaaliseen kompleksisuuteen.
Matti Kortteisen (1992) tutkimien työmiesten elämälle oli ominaista se, että
kovaa työelämää leimasi vielä kovempi yritys tehdä työ perusteellisesti ja hyvin
loppuun saakka (tämä oli myös Michael Burawoyn ihmetyksen aihe hänen tehdasetnografiassaan Manufacturing Consent 1979) mutta siten, että työn eteen
oltiin valmiita uhraamaan oma terveys (Kortteinen 1992, 73–79). Vastaavasti
tutkittujen kaaharipoikien elämässä riskinoton ja kilpailun hallitsemaa kovaa
vapaa-aikaa leimasi vielä kovempi yritys ajotaitojen ylittämiseen ja rakentelutaitojen väsymättömään hiomiseen.
Teknisesti suuntautuneille nuorille osaaminen ja käsillä tekeminen oli tärkeää. Työn eetos heijastui tallilla tehtyihin töihin. ”Mun mielestä kaikki koostuu
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vaan muttereista ja hammasraudoista ja sähköjohdoista ja sillee”, Monte (12.1.
2001) kuvaili, ja nuori ”ruuvari” Hume ( 6.1. 2002) selvitti: ”Mulle on hirveen
tärkeetä että kenenkään ei tarvii tulla sanomaan, niinku moittii mun käden jälkee”. Tekemällä rakentelun tai ajamisen alusta loppuun hyvin, niin hyvin kuin
voi, nuori lunasti itselleen paikan porukassa. Hän lunasti paikan toisten nuorten
silmissä ja omissa silmissään. Kyse oli ryhmän sisäisestä eettisyydestä, jossa ihmisenä oleminen ja minän määrittäminen tapahtuivat tekemisen kautta. Ihmisarvon paras perusta oli se, mitä mies osasi tehdä käsillään. Tähän kulttuuriseen
ideaaliin liittyi myös kunnian käsite: ei ole kunniaa ilman käden taitoa.
Suomalainen työn eetos oli siirtynyt työelämästä vapaa-aikaan siten, että protestanttisen etiikan mukainen uurastus suuntautuikin nyt välttämättömäksi ja
kunnialliseksi koettuun uurastamiseen alakulttuurisessa toiminnassa. Mielessä
välkkyi uhri; mahdollisuus mennä loppuun asti siksi, että periksi ei saanut antaa. Myös tämä on suomalaisesta työn eetoksesta tuttu ajatus. Kun Kortteisen
(1992) tutkimilla metallimiehillä kunnian kentäksi muodostui työpaikka, työmiesten kaahailevilla pojilla sellaiseksi tulivat kadut ja moottoritiet.
Kaide: Mullon se ollu et mä en oo kestäny et mut ohitetaan. Et se on
ollu sitä. Minna on kyl monta kertaa nähny. Ja sit se ei meinaa loppuu. Sitä ajetaan vaikka…
HV: Vaikka Rovaniemelle asti?
Kaide: Vaikka Rovaniemelle asti. Sitä ajetaan vaikka kuinka kauan
että jos vaikka olis mahollisuus saada kiinni. Kusi nousee päähän.
HV: Mutta kerro mihin se perustuu. Miten sen vois selittää. Miltä se
tuntuu, lähinnä.
Kaide: Mullon ainakin se et jos tullaan ohittaan niin miks ei sitten ohiteta reilusti. Et jäädään siihen eteen kahnaamaan. Et helvetti, etkö sä vois mennä yhtään kauemmas etkä jäädä siihen eteen killumaan. …ja kyl kai mulla on aina ollu jonkunlainen mersumania. Et
ne rupee korpeen ku joku tulee. Ns. keski-ikänen mies käyttäytyy liikenteessä kuin örvelö. Nuorempana mun omat kaverit [innoittivat takaa-ajoihin]. Sitä on sit jälkeenpäin perusteltu et on kokeillu et jos
tästä vois päästä ohi tai muuta.
HV: Onko se [törkeä ohitus] sellainen kunnianloukkaus. Ett tuntuuko susta että kunniaa on pakko puolustaa.
Kaide: Musta vaan tuntuu siltä että vittu mä en oo tätä tietä vielä
kellekkään antanu (6.1. 2002).
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Kunnian kentällä toisen aluetta tuli kunnioittaa ja oikeudenmukaisia käyttäytymistapoja tuli vaalia. Jätkät ajoivat lujaa, haastoivat Mersun viritetyllä Escortilla,
kilpailivat, voittivat tai hävisivät ja kärsivät onnettomuuksien aiheuttamat vahingot. Kun Matti Kortteisen (1992, 73) työelämäkuvauksissa ”maailma pusertaa
minää joka kamppailee leipänsä eteen ja kunnia riippuu siitä miten puristuksessa selvitään”,29 kaahailukuvauksissa toistui sama asetelma, mutta uhmakkaammin: maailma pusertaa, mutta yrittäkääpäs ottaa pois kaahailemalla saavutettu
kunnia. Se ei lähde kulumallakaan, ei ainakaan ennen seuraavaa koitosta.
Bronislaw Malinowski (1960, 142) totesi, että ”mikään systemaattinen toiminta
ei voi jatkua ellei se ole suorasti tai epäsuorasti sidoksissa inhimillisiin tarpeisiin ja niiden tyydyttämiseen.” Ajosuoritukset tyydyttivät jätkien perustavan sosiaalisen tarpeen kunnostautua julkisesti ja identifioitua ryhmään kulttuuristen
käytäntöjen kautta, kuten Jesse kertoo:
Yhet puhuu ja toiset tekee. Niitten [kaahailujen] pitää olla ex-tempore-juttuja, ja tarinoitten pitää olla totta. Niin kuin poliisin pakeneminen. Kun joku tekee niin hyvän jutun että siitä puhutaan niin se lisää
katumainetta. Jotkut tekee mainetta jollain muulla. Ja toiset taas kaahailemalla, että legendat jäis elämään. Niin kuin ne jääkin. Ja jengi
tekee sitä mainetta yhdessä mutta yksin. Ja se maine on yhteistä omaisuutta. Sitä käytetään toisia porukoita vastaan. Kun kokoonnutaan
yhteen niin se on se sun jengi. Sä puolustat niitä ja ne puolustaa sua.
Et aika helposti lähetään mukaan juttuihin kun on kyseessä oma jengi…jos on vaikka klubin kunniaa loukattu. Samasta on kai tapeltu
kivikaudelta asti. Ja me halutaan olla samanlaisia. Pääsee tekemään
jotain hyvästä syystä (Jesse 30.11. 2001).

Kaahailussa kunnostautunut sai osakseen maineen ja arvostuksen, mutta myös
välittömän tyydytyksen. Hän sai nauttia poikien ihailevista katseista ja tyttöjen
kiinnostuksesta samalla kun hänen asemansa ryhmässä vahvistui. Tunnustus
oli sitä merkittävämpää, mitä vaikeammin ja mitä suuremmalla riskillä tunnustus oli saavutettu. ”Porukat luulee että kun tehdään hölmöjä asioita niin sillä
saadaan se kunnioitus”, Jesse sanoi. ”Mut se saadaan kun on oikeesti taitoo ja
osastaan tehä hyvii juttuja. Kun tehään vaan eikä osata niin siitä saa vaan hölmön maineen”. Kaahailua pidettiin taitolajina, jonka haittapuolia ei voinut

29

66

Lainausta on tiivistetty.

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

Yhteentörmäys raitiovaunun kanssa.

välttää: ”Jotkut on kingejä. Joitain arvostetaan kun niillä on paljon sakkoja”,
Otto (12.1.2001) selitti.
Teemu: Nois katukaahareissa on se [huokaus] että ne elää niin siinä
hetkessä et ne ei pysty odottaan yhtään.
HV: Mihin se perustuu että ei osaa odottaa yhtään.
Teemu: Kai se on se halu sitten, se on niin polttava. Kai se on määrätyllä lailla jotain, jotain niinku huumetta. Sehän niinku varmasti tulee adrenaliinii sun muuta vereen kun tulee sellanen…jännitystila (24.8. 2001).

Kaahailun eetos merkitsi ajamisen halua ja ajoharjoittelun halua. Näitä toteutettiin missä vain, miten vain, loppuun asti, nautinnon ja periksi antamattomuuden vuoksi.
Tutkimuksen vauhtihurjastelijat olivat kaahareita, mutta he olivat sitä yhdessä; yhteisen autoharrastuksen nimissä. He eivät tunteneet vertaisuutta, mutta
tämäkin oli jaettu kokemus. Koulussa ja työpaikalla vallitsi tylsyys ja innottomuus, mikä tahdottiin kumota huimilla kokemuksilla. Erityisesti vasta kortin
saaneina kisattiin:
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Sillä Corollalla ja sillä punasella Asconalla ne nopeudet alko olla
ihan semmossii jo, et jos se auto ois karannu käsistä niin se ois ollu
niinku totaalituhoo. Ruvetaan puhuu viidenkympin alueella sataa
kuuttakymppii niin kyl se jo vähän alkaa olla niinku siinä.
HV: Ja kaverin kans kilpaa, eiks niin.
Kaide: Kilpaa, joo.
HV: Kahdella autolla.
Kaide: Niin.
HV: Ajoittekste peräkkäin vai…
Kaide: No kaikilla tavoilla miten vaan tielle mahtu. Se Hume ei ottanu mielellään kontaktii, mut kaikki [muu] oli niinku sillee sallittuu
(Kaide 2.11. 2001).

Pojat kokivat, että nuori ikä ja kokemuksen puute tekivät heistä esimerkiksi työpaikalla, poliisin puhuttelussa ja ammattikursseilla syyllisiä ja arvottomia. Kun
nuorten vauhtihurjastelijoiden työajan identiteetti ei vahvistanut itsenäisyyttä,
ylpeyttä eikä taitojen esittelyä, pojat käyttivät vapaa-aikaa identiteetin rakennustyömaana ja kunnian kenttänä. Viikonloppuliikenne oli tila, jossa kunniantuntoon perustuvia yhteenottoja käytiin. Työssä menestymistä ei edes kannattanut
yrittää: ”Duunissa sä oot vaan osa sitä massaa…sun ei ees tarvi tehä mitään…sä
hukut sinne ” (Monte 24.8.2001).
Joka vuosi osa kaahailukulttuurin nuorista kuljettajista ja matkustajista kuolee,
vammautuu tai aiheuttaa toisen ihmisen onnettomuuden. Riskirajalla legendoja luodaan:
Jore: Jotkut onnettomuudet on hölmöilyä. Et aina ei ole oltu ajokunnossakaan. Et ne lasketaan suuriin hölmöilyihin. Sitten on tiettyä
jengiä jotka kerää kyseenalaista mainetta mutta mainetta kuitenkin.
Mut kun on oikeesti ajettu ja tehty hienoja juttuja – no, hienoja juttuja on vaikee määritellä – on tehty nopeusennätyksii ja kerätty mainetta. Mut onnettomuuksii tapahtuu taistelutilanteissa. On pahojakin paikkoja mistä on selvitty pienillä vammoilla. Ei oo käyny mitenkään. Monesti semmoset ’läheltä piti’ - tilanteet on sellaset millä pääsee kertomaan tarinoita. Et on sattunu ja on selvitty. Ja esimerkiks et
on päästy poliisia karkuun. Se on semmonen mikä ihan varmaan nostaa katumainetta. Siihen tää kaikki perustuu.
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HV: Katumaineeseen?
Jore: Niin. (1.10. 2002)

Kuolema kuuluu kaahailukulttuuriin. Kulttuurissa vertaisuutta kohti ponnisteleva eetos ja kaahailun eetos yhdistyvät. Kyse on kovavauhtisesta, riskejä ottavasta ja alkoholille alisteisesta elämäntavasta, jota auto on valjastettu palvelemaan. Sakkorangaistuksia sataa liikenteen vaarantamisesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta sillä, Jack Katzia (1988, 313) lainaten, tunteet ohjaavat
toimintaa ja tasapainoilua rikollisen teon viehätyksen ja kiinnijäämisen häpeän rajalla. Tunteet voittavat järjen. Myöhemmin talleilla ja mökeillä ruuvataan, juodaan ja puidaan tapahtumia. ”En mä tiiä purkaaks viina mitään. Vai
siirtääks se vaan. Tulee hetkeks hyvä olo. Se on ihan sama kun sä ajat. Et hetkeks…siinä voi unohtaa kaikki jutut hetkeks. Siinä pitää keskittyy niin täysin ”
(Monte 27.11. 1999).
Autoilunuoret palaavat aina takaisin sinne, mistä heidät on häädetty: kaupungin keskeisimmille kulmille. Kommunikaation tulos on vihattavuus ja pelottavuus kaduilla, moottoriteillä ja maanteillä, mitä nuoret odottavatkin. ”Tää
[autoilukulttuuri] on mullekin puoli elämää”, Nipe selitti, ”mut kaupungilla
[se] aiheuttaa paheksuntaa” (2.5. 2002).
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Loppusanat
Tutkittaviini ei kuulunut lainkaan kuolemantuottamuksesta tuomittuja kaahareita. Pahojakin onnettomuuksia aiheuttaneet pojat eivät olleet aiheuttaneet
läheisille luunmurtumia vaikeampia vammoja. Ehkä siksi kysymys syyllisyyden
taakasta puuttuu tästä tutkimuksesta. Mutta on aika kysyä, pystyinkö vastaamaan
tutkimuskysymykseen. Miksi nuori kaahailee? Onko kyseessä taistelu itsellisen
kulttuurirakenteen puolesta?
Kaaharipojalla on sosiaalinen, kansallinen ja historiallinen identiteetti. Hänen perusluonteessaan on välinpitämättömyyttä, pettymystä, uhmaa ja leikillisyyttä. Nuori tahtoo vapautta, mutta maineenrakennuksen vaatimus rajoittaa
sitä. Yhteisöllistä tietoisuutta lisäävät kulttuuriset käytännöt antavat jokaiselle
kaduilla tapahtuvalle julkiselle esiintymiselle merkityksen. Poika hakee korvaamattomia elämyksiä:
Jore: Ei noi tietsikkapelitkään tunnu oikeesti missään. Kun sä lähdet
autolla liikenteeseen niin se on paljon todellisempaa.
Hume: Jos sä häviit tai voitat…
Jore: …tai tapat ihmisen…
Hume:…ruudulla niin mitä sitte. (12.1.2001).

Historian kulussa ”todellisia” elämyksiä on saatu koskenlaskusta, tukinuitosta,
purjehduksesta, hevosajoista ja voimalajeista. Aika ja välineet ovat muuttuneet,
mutta tavat ovat samat.
Kaahailuyhteisöt auttavat minän määrittämistä muuttuvassa maailmassa. Kuten Paul Willis (2000, xv) toteaa, ”luokkatraditiot, työ, ammattiyhdistysliikkeet,
uskonto, perhe, vanhemmuuden roolit, liberaali humanistinen koulumaailma – nämä eivät enää uskottavasti rakenna ja täytä identiteettiä jatkuvalla sekä
yhdenmukaisella tavalla.” Vaikka ”katujen kingin” identiteetti korvaa puut-
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teen viikonloppuna, omassa porukassa, maanantai-aamuna identiteetti väljähtyy. Työviikon puristuksessa ”muut” stilisoivat itseään työn ja tulevaisuuden
varaan. Nuoret kaaharimiehet joutuvat kohtaamaan sosiaalisen elämäntilanteensa. ”Jos sulla on ollu joku tavote ja se ei toteudukaan”, Otto sanoo, ja lisää:
”On elämän pikkuasioita. Perhejutut, työasiat, ihmissuhdeasiat.” (27.1. 1999).
Kaduille lähtö näistä lähtökohdista aiheuttaa kiusauksen olla aina ja kaikkialla ensimmäisenä (”Mä en oo pahemmin joutunu perävaloja katteleen!”), ellei
erityistä itsehillintää löydy.
Epäonnistumiset vaikuttavat kouluelämässä ja työelämässä. Myös tilanteet kotona ja kaveripiirissä vaihtelevat: ”No läheisii kuolee ja eroja ja tällasta”, Otto
luettelee. Tunteet purkautuvat liikenteessä, kun alla ovat mahtavat moottorin
voimat.
Pojille se et sä pääset hallitsemaan jotain itteäs isompaa on mahdollisuus. Se on eka iso satsaus, ja muu jengi tuntee samoin. Ja sit kuljettaja on niinku laivan kapteeni. Se käyttää valtaa neljän renkaan välissä (Jesse 30.11.2001).

Vallantunne kriisiytyy, kun korkeampi sosiaalinen elämäntilanne ja kukkaron
paksuus näkyvät ”muiden” autoissa. Nuoret haukkuvat omia kulkupelejään
”lauluautoiksi” ja ”vessoiksi” – mutta ”vessoillakin” voi voittaa. Kun ”toisella
on hiton paljon isompi ja kovempi ja kovemmas mainees oleva auto ja sitte
pääsee, kotikutosella pääsee siitä ohi,” Kaide (6.1. 2002) hymyilee. Voittamisen mahdollisuus viettelee.
Kun on vähän menetettävää, esimerkiksi jos ulosmitattavaa omaisuutta ei ole,
sakkorangaistukset ja korvaustuomiot huolestuttavat nuorta vähemmän. Toisaalta omanarvontuntoa uhkaa sosiaalinen putoaminen saavutetulta tasolta alemmalle tasolle. Eräät pojista tahtovat paeta yhteiskunnan hierarkkista järjestystä
jännitykseen, vihaan, uhmaan ja tuhoisuuteen. Nämä tunteet esiintyvät kaahailussa voimakkaasti. Esimerkiksi, kun nuoren kuljettaman auton rinnalle kiihdyttää tuntematon kuljettaja tai omat kaverit, nuori mies, Jack Katzin (1988,
19) ajatuksia soveltaen, kokee vetäytymisen kilpakaahailusta mahdottomaksi,
sillä vetäytyminen ei jätä jäljelle hiukkaakaan itsekunnioitusta. Jack Katz (1988,
312–312) perusteli, että toimija käsittelee nöyryytyksen tunnetta kääntämällä
sen uhmaksi, koettaen siten polttaa nöyryytyksen olemattomiin.
Nuoren sisäinen moraali, joka juopporallissa on jaettavissa kaveriporukan kanssa erityisessä rappioromanttisessa suhteessa elämään, ei etsi oikeaa ja väärää,

LOPPUSANAT

71

Minän stilisointia.

vaan toimii tilanteen, esimerkin, ihanteiden (tai niiden puutteen) ja perinteiden mukaan. Eräs ihanne kaukaa menneisyydestä on James Dean, ”onnettomuuskulttuurin kauhukakara”, kuten Mikita Brottman (2002, xvii) häntä kuvaa. Läheisemmät ihanteet ovat Hollywood–filmien The Fast and the Furious
(2001) ja 2 fast 2 Furious (2003) viileät rattimiehet sekä suositut sankarit. Näissä
filmeissä arvoilleen uskolliset ja ehdottomuudessaan vahvat "rosvot ja poliisit"
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edustavat ihanteellista miehenä olemista. Kaveria ei jätetä. Sopimukset pidetään. Samalla tavalla kaahailukulttuurin pojatkin pystyvät säilyttämään muuttuvissa tilanteissa erityisen lojaaliuden kavereitaan kohtaan. Ollaan kilpailijoita,
mutta kilpailu edellyttää reiluutta.
Nuorten kaahailijoiden alakulttuuri, lähtökohdat, tunne-elämä ja mahdollisuudet eivät kuitenkaan selittäneet nuorten koko rappioromanttista suhdetta maailman kanssa. Nuorukaiset ammensivat kaahailun motiiveja alakulttuurisesta
elämäntavasta, konfliktista ”meidän” ja ”muiden” välillä sekä ajamisen intohimosta. Väärin tekeminen oli nautittavaa ja jännittävää.30 Hetki vei mennessään.
Pelko, kauhu ja seuraavan päivän katumus kuuluivat suuriin tunteisiin. Jälkeen
päin oltiin hämmästyneitä ja katuvaisia siitä, että näin oli saattanut käydä vaikka alkoholiakin oli nautittu:
Jore: Kai kaikilla meillä on väljää päässä. Ainahan meillä on ollu
näitä. Et jos ei oo käyny mitään [onnettomuudessa] niin ne on just
näit juttuja, päästään elvisteleen oikeen. Mut sit ku oikeesti sattuu
niin sit herätään ja sit miettii et vieläks noi sikailee ja pelleilee. Et se
lähtö oli lähempänä kun arvaattekaan. […] Ja sit välillä ihan turhia [onnettomuuksia]. Et joskus ihan sellasii hällä välii-kundeja hävii, mut sit välillä menee tärkeit kundeja. Semmoset paljon enemmän
sillee [jäävät vaivaamaan] niinku et miks? Et tosi hölmöä, et on niitä
jotka ei muutenka tajuu mitään niin niiltä ei voi muuta odottaakaan.
Mut…[puhe keskeytyy]… (2.11. 2001).

Yhteiskunta, jossa ainoa tapa vaurastua on kilpailukyky, joka perustuu korkeaan koulutukseen, jatkokoulutukseen, uudelleenkoulutukseen (tai perittyyn
omaisuuteen), tarjoaa liian vähän etenemismahdollisuuksia käsistään taitaville
nuorille miehille, joita koulujen penkeillä ei oppivelvollisuuden suorittamisen
jälkeen tulla näkemään. Tavoitteena on monikulttuurinen yhteiskunta, mutta vilkkaan pienyrityssektorin puuttuessa ja koulutusyhteiskunnan paisuessa
yhteiskunta yhdenmukaistuu. Richard Floridan (2002, 226–227) kaipaamaa
luovuuden ja viihtyvyyden edellytystä, monimuotoisuutta, saa etsiä. Floridan
mukaan yhteiskunnan monimuotoisuutta kehittämällä talous kehittyy. Auto-

30

Rikoksenteon ja äärikokemusten jännittävyyttä ovat analysoineet O’Malley ja Mugford (1994,
189-211). He keskustelevat artikkelissa muun muassa Stephen Lyngin (1990) äärityöskentelyn
sosiologiasta ja Jack Katzin (1988) emotionaalisesta kriminologiasta.
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jen määrän lisääntyessä31 pitäisi myös pienten korjaamojen, maalaamojen ja
autokauppojen lisääntyä. Tarmon ja toiveiden suuntaaminen yrittäjyyteen voisi
ratkaista osaltaan näiden taitavien ja toimeliaiden, itsellisyyteen pyrkivien poikien ongelman. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vuonna 2002 yhden miehen yritysten määrä kasvoi 2,7 prosenttia.32 Suomessa samana vuonna kaikkien yritysten
määrä kasvoi vain 0,8 prosenttia.33
Hyvään elämään tulisi kuulua mahdollisuus käyttää omia resursseja parhaalla
tavalla hyödyksi ja vaurastumiseksi, myös vähemmällä opiskelulla, jos siltä tuntuu. Myös Angela McRobbie (1999, ix, 134–135) kiinnitti huomionsa nuorten
itsetyöllistymiseen postmodernismin jälkeisenä trendinä. Kun nuorisotyöttömyyden hoidossa ei ole onnistuttu toivotulla tavalla ja yrittäjyyteen kannustaminen on epäonnistunut, uusia, joustavia itsetyöllistymisen keinoja tarvitaan.
Onnistuakseen tämä rakennemuutos tarvitsisi inklusiivisen, hyvän yhteiskunnan,
jollaisesta John Kenneth Galbraith (1996, 1998) kirjoittaa. Hänen mukaansa
luokkayhteiskuntaa ei pidä hyväksyä, mutta tasa-arvotaistelu vie kohti parempaa yhteiskuntaa. Riippuvuus kapitalismin ja tulonjakopolitiikan välillä mahdollistaa yhteiskuntarauhan, mutta köyhyyden lisääntyminen vie siltä pohjan.
Galbraihtin ihanteista monet ovat toteutuneet pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, mutta on odotettavissa, että tulonjakopolitiikkaan tulee väistämättömiä
muutoksia jo kansan ikärakenteen vuoksi.
On odotettavissa, että myös tulevina vuosikymmeninä nuorten autoiluelämäntavat kukoistavat. Tulevaisuudessakin auto on helppo kapine, jolla tylsyyttä ja
voimattomuuden tunnetta voi paeta. Väistämättömät nuorten kaahailuonnettomuudet ovat autojen kanssa mellastavan kansan yhteinen suru myös tulevaisuudessa. Rappioromantiikka ei toimi järkiperäisyyden perusteella, joten vaikutusmahdollisuudet ovat vähissä vedottaessa järkiperäisyyteen. Kuten O’Malley ja
Mugford (1994, 190) tiivistävät, laittomilla teoilla, jotka juhlistavat elinvoimaa
ja jännitystä, on varsin vähän yhteistä rationaalisen valinnan kanssa. Esimerkiksi heittäytyminen taistelutilanteeseen auton kanssa merkitsee, Katzia (1988, 9)
lainaten, ”voittoa henkisestä haasteesta joka koskee moraalista, ei materiaalista
eksistenssiä”. Nuori kaahari, 2000-luvun ”rebel without a cause” osoittaa kamp-
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Henkilöautojen määrä lisääntyi vuonna 2002 34 000:lla eli 1,6 %. Vuonna 2003 henkilöautoja
oli jo 2 259 000. Kasvua oli 79 000 eli 3,6 %.Tiedot löytyvät Ajoneuvohallintokeskuksen internetsivuilta http://tietopalvelu.ake.fi/
32
Futurist Update. News & Views from the World Future Society, internet.
http://www.census.gov./Press-Release/www/2003/cb03-141.html
33
Tilastokeskus, yritystilastot, internet. http://statfin.stat.fi
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pailullaan, että kyse on nuoren toimijan etiikasta ja kunniantunnosta, vaikka
nämä tuottaisivatkin vain alakulttuurin sisäistä hyväksyntää.
Nuorten liikenneonnettomuuksien välttäminen merkitsee usein alkoholin välttämistä. Tässä on tulevaisuudessa tärkeä kysymys: miten pitää alkoholi poissa
kuljettajien huulilta? Sillä näyttää siltä, että rakenteluklubit, kaaharipojat ja
kuljettajasankarit tulevat ja menevät, mutta kortteliralli kaahailuineen pysyy
niin kauan kuin autot nykyisessä muodossaan ovat koneorientoituneiden nuorten käytettävissä.
Yhteiskunnassa, missä perhe- ja sukulaisuussiteet ovat heikenneet ja yhä yleisemmin rikkoutumassa, on syytä kiinnittää huomiota sosiaaliseen vertaisoppimiseen. Esimerkiksi poikaporukka loi keskuuteensa hauskanpidon käytäntöjä,
jotka yhdistivät miehiä, mutta sulkivat nuoret naiset piirin ulkopuolelle. Paljon
sukupuolten välisestä luottamuksesta, toveruudesta ja jakamisesta jäi oppimatta. Kovan rattimiehen identiteetti soveltui ehkä peleihin ja leikkeihin, jopa
työelämään. Mutta jokapäiväisessä elämässä ja sukupuolten välisissä suhteissa
tämä kova maskuliinisuus edisti vieraantumista ja vaaraa tavoilla, jotka olivat
tuhoisia sekä pojille itselleen että sivullisille.
Nuorukaisten kehittyessä kohti aikuisuutta heidän toiminnalliseen ja tunteelliseen kokemusmaailmaansa kuului tavoite, jossa edes oma ajosuoritus tahdottiin
nähdä moitteettomana toisten kanssakulkijoiden saavutuksia vasten. Suojeltiin
itsellistä kulttuurirakennetta. Asetelma ”me” vastaan ”muut” vahvisti yhteisöä.
Rappioromantiikan läpäisemässä kaahailun eetoksessa, perjantai-illan huumassa, nuori mies suoritti ajotehtävänsä loppuun asti arvioivien ja arvostelevien katseiden alla. Joku kundeista tahtoi päästä oman alakulttuurinsa eliittiin
vaikkapa juomalla itsensä humalaan ja ajamalla ojaan. Toisilla nuorilla sama
elämäntuska siitä ’kuka minä olen ja mitä muut minusta ajattelevat’ purkautui
eri tavoin, eri elämäntyyleihin.
”Se on sillee et on tekijöitä ja on puhujia”, Jesse sanoi. ”Et ne jotka
on hyviä heittään läppää niin se on sitä kautta et ne saa suosioo. Sitte taas monet sellaset rämäpäät, sellaset hurjapäät niin ne vaan tekee
juttuja et tarina jäis elämään…Nykyään pitäis olla niin hirveen hyvä
heittään läppää. Ei sitäkään opi oikein missään. Kaikilta se ei käy
luonnostaan. Silloin on paljon parempi …” [levitti käsiään].
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Liite 1
Menetelmät ja aineistot

1. Tutkimusvaiheet ja aineistonkeruumenetelmä

Tutkimushistoriani nuorten kaahailukulttuurin parissa alkoi pro gradun suunnittelusta kesällä 1996. Tarkkailin erilaisia autonkäyttäjäkuntia ja katukulttuuria
Helsingissä. Havainnoin pieniä ja suuria kortteliralleja Helsingissä, Vantaan
Tikkurilassa sekä Lahdessa. Seuraavana vuonna tapasin avainhenkilöni, silloin
18-vuotiaan Nipen. Tein osallistuvaa havainnointia Nipen kaveriporukoissa
ja muiden kortteliralli- ja kaaharipoikakontaktien kanssa Helsingissä ja Vantaalla. Ajoin 16 000 kilometriä eri viikonpäivinä ja eri vuorokauden tunteina,
eniten viikonloppuisin. Esimerkiksi eräänä kesäiltana ajelin Helsingistä Konalaan eräälle tallille ja sieltä Tikkurilan kortteliralliin tekemään havaintoja. Ajoin
Lahteen ja Lahden korttelirallista yöllä takaisin Helsinkiin. Kilometrejä kertyi.
Julkaisin ensimmäisen korttelirallitutkielman, pro gradun Kun ratti lähtee käsistä vuonna 1998 ja kirjoitin ensimmäisen tutkimusartikkelin Etnografia autolla kaahaavien nuorten miesten autoiluelämäntavasta (1998b).
Asuin lähellä jokakesäistä autofanien kokoontumispaikkaa, Helsingin Jäähallin
takaista pysäköintialuetta eli Cruising Night -näyttämöä, mikä antoi tilaisuuksia helposti katsella ja kuunnella mitä kentällä tapahtui. Huhtikuusta syyskuuhun, joka kuukauden ensimmäinen perjantai, autofanit kerääntyvät alueelle
juhlimaan, katselemaan ja esittelemään autojaan. Tein avoimia haastatteluja
kotonani ja kahviloissa sekä kohtasin autoilunuoria huoltoasemilla. Vuorovaikutukseen kuului huulenheittoa, jutustelua, hiljaisuutta, avoimia haastatteluja,
seisoskelua ja korjausten seuraamista huoltoasemilla sekä autotalleilla. Siihen
kuului autojen katselua ja keskusteluja autoista sekä ajamisesta autonäyttelyissä, rallikilpailuissa sekä kortteliralleissa.
Vuonna 2000 valmistui välityönä lisensiaatintutkimukseni Nuoret kaahaajat. Käsitin kuitenkin, että nuorten toiminnan tutkimus ei riittänyt analyysin viemisek-
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si pidemmälle. Vastatakseni tutkimuskysymykseeni oli välttämätöntä tutkia sitä
sosiaalista organisaatiota, joka loi perustan inhimilliselle toiminnalle autoissa.
Tutkijan roolini muuttui passiivisesta havainnoitsijasta aktiiviseksi havainnoitsijaksi. Tutkimuskysymys alkoi terävöityä. Pääsin sisälle kaahariklubiin hitaasti.
Syvennetyt keskustelut, haastattelut sekä tallilla, autoissa sekä huoltoasemilla
vietetty aika johtivat kirja-artikkeliin Kaahariklubin pojat (2001).
Omaksuin aineistonkeruumenetelmän, jossa hylkäsin varovaisuuden ja tilanteiden ohjailun autoissa: lopetin poikien varoittelun ja kehottelun ajaa hiljaa,
kun olen kyydissä. Kyseessä oli tutkimustapa, jossa lähdin mukaan poikien kaahailuautoihin ajelemaan ja katsomaan, mitä autoissa oikein tapahtui. Asetuin
havainnointivälineeksi nuorten spontaaniin toimintaan kaahailuautoihin ”rallin
erikoiskokeissa”, moottoritiekaahailussa, ajanotossa ja Cruising Night -tapahtumien renkaanpoltossa, hyppäämistempuissa liikkuvaan autoon sekä vauhtiajossa. Olin kyydissä, kun autossa oli juopuneita tai selväpäisiä nuoria miehiä
takapenkillä, ja olin kyydissä, kun olin ainoa matkustaja kuljettajan lisäksi. Olin
kyydissä, kun liikkeellä oli useamman auton seurue. Vain kerran ajoin itse ja
koetin rikkoa nopeusennätystä (onnistumatta) asiantuntijan opastaessa vieressä.
Kutsun tätä tutkimustapaa äärityöskentelyksi. Äärityöskentelyn käsitteen kehittäjän Stephen Lyngin (1990, 857) mukaan se on:

”toimintaa, joka sisältää selvästi havaittavia uhkia toimijan henkiselle tai
fyysiselle terveydelle tai toimijan käsitykselle maailman järjestyksestä.
Arkkityyppisessä äärityöskentelykokemuksessa toimijan epäonnistuminen haasteen kohtaamisessa johtaa kuolemaan tai vähintään vakavaan
loukkaantumiseen. […] Ääri tai raja, jolla kuljetaan, voidaan määritellä monin eri tavoin: raja erottaa elämän tai kuoleman, tietoisuuden ja
tiedottomuuden, järjen tai hulluuden, sisäisen järjestyksen tunteen tai
kaaoksen itsen ja ympäristön välillä.”

Vaikka Lyng määrittää äärityöskentelijöiksi lähinnä extreme -harrastajat, hän
myöntää (hiukan vastahakoisesti)1 että käsitettä voi laajentaa myös tarkoittamaan
tutkijan äärimmäistä riskinottoa tutkimustyössä, etnografisessa äärityöskentelyssä
(Vaaranen 2002, 21–22). Äärityöskentelyn käsite on leviämässä erityisesti krimi-

1

Lyng kirjoittaa: ”Minun näkökantani tutkijoiden äärityöskentelyyn on ollut se, että kehotan
heitä varauksellisuuteen termin käytössä, vaikka tutkimuksen tekeminen sisältäisikin vapaaehtoista riskinottoa. Minusta äärityöskentelyn avainominaisuus - siten kuin sen olen määritellyt
– on äärityöskentelyn elämyksellinen, aistillinen ja ruumiillinen kokeminen.” (Henkilökohtainen tiedonanto 3.1. 2003.)

84

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

nologian piirissä yhdeksi kenttätyömenetelmäksi.2 Määritän Lyngin käsitteen
pohjalta tutkijan tekemän etnografisen äärityöskentelyn olevan ”kenttätyötä,
jossa tutkija osallistuu tutkittavaan havaintoon riskistä huolimatta, jakaen tutkittujen kanssa henkilökohtaisen kokemuksen, sosiaalisen tapahtuman ja fyysisen aistimuksen vaarasta.”
Äärityöskentelyn tutkimustavalla pääsin havainnoimaan matkustajan kokemusta
kaahailuautossa, matkustajien toimintaa autossa, lähettyvillä ajelevien kaveriporukoiden vaikutusta joukkoon ja liikenteessä kohdattujen vihamiesten aiheuttamaa jännitystä. Ajamiseen ja kaupungilla rälläämiseen liittyvät tunteet alkoivat tulla ymmärrettäviksi. Yhteiset kokemukset lähensivät minua avainhenkilöön ja näyttivät lisäävän luottamusta.
Tiivistetysti äärityöskentelyn edut olivat:
1) Osoitin tutkittaville oman uskallukseni
–> luottamus kasvoi -> pojat kertoivat itsestään enemmän
2) a) Koin itsekin vauhdin ja vaaran pelottavuuden sekä hurman ja
b) Jaoin kuljettajan kanssa vauhdin ja vaaran
–> läheisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne tutkijan
sekä tutkittavien välillä kasvoi
3) Pystyin havainnoimaan kuljettajaa ja matkustajia kaahailun aikana
–> en ollut riippuvainen yksinomaan haastatteluaineistosta
4) Osoitin osallistumisellani sen, että vaikka en hyväksy kaahailua,
pyrin aidosti ymmärtämään sitä
–> pojat kertoivat asioista avoimemmin
5) Kykenin näkemään kaahailun merkityksen osana suurempaa kokonaisuutta
–> ymmärrys alakulttuurista syveni

Tutkimuspäiväkirjat muodostuvat neljästä mapista puhtaaksi kirjoitettuja kenttämuistiinpanoja. Osa muistiinpanoista on alkuperäisessä muodossaan. Tutkimuspäiväkirjat ovat kirjoittajan hallussa. Kyseessä on 30 äänitettyä ja litteroitua haastattelua sekä satoja sivuja keskusteluotteita, sitaatteja, avainsanoja, auki

2

Edgework-teeman ympäriltä on valmisteilla kriminologian alan kirjoja Yhdysvalloissa (toimittaa Stephen Lyng) ja Englannissa (toimittavat Keith Howard, Jeff Ferrell, Wayne Morrison ja Mike Presdee).

LIITE 1 – MENETELMÄT JA AINEISTOT

85

kirjoitettuja tarinoita, tapahtumia, välähdyksiä, kaskuja, kulttuurille ominaista
sanastoa sekä omaa pohdintaani siitä, mitä näin ja koin. Aineistossa on muistelupäiväkirjan otteita, rallikarttoja, tekstiviestejä, kirjoittamiani välikatsauksia ja
muutamia piirroksiani, kuten autokisan hävinneen nuoren kuljettajan lyyhistynyt istunta ratin takana (piirretty 3.11. 2001). Tutkimuspäiväkirja-aineistosta
yksi kolmannes on osallistuvalla havainnointimenetelmällä syntyneitä muistiinpanoja, toinen haastatteluja sekä valokuvia ja kolmas omia pohdintoja sekä
muita aineistotyyppejä.
Kentällä ja varsinkin liikkuvassa autossa muistiinpanojen tekeminen oli mahdotonta tai aiheutti epäluuloisuutta, joten avasin nämä kokemukset auki välähdyksiksi seuraavana päivänä pienille paperilapuille kirjoitettujen avainsanojen avulla. (Kenttämuistiinpanojen tekemisestä ja auki kirjoittamisesta ks.
Emerson, Frez ja Shaw 1995, 39–65). Muistiinpanojen kirjoittaminen, silloin
kun pystyin niitä omassa autossani tekemään, oli havaintojen kirjaamista ja ilmiöiden tiheyden kuten esimerkiksi korttelirallikierrosten laskemista. Yhteiset
ajelukokemukset avasin teksteiksi siten, että pitkien ajelujen pohjalta kirjoitin
välähdyksiä hetkistä, jotka olivat tutkimuksen kannalta merkityksellisiä: takaa-

Auto merkitsee vapautta.
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ajojen mahdollisuuksista, kaahaamisista, sekoilevasta kuljettajasta, testiajosta,
tutkijalle "näyttämisestä", autokuntien välisestä kommunikaatiosta sekä juoppojen kuskaamisesta.
Aineiston koodaaminen eli jatkuvan jaottelun, uudelleen nimeämisen ja poissulkemisen prosessia alkaen kenttävaiheista ja jatkuen artikkelien sekä yhteenvedon kirjoittamiseen asti. Koodaaminen muuttui eri artikkelien tutkimusnäkökulmien mukaan. Siksi aineisto jaoteltiin karkeisiin pääluokkiin, joiden alapuolella jaottelua ja lohkomista yhä pienempiin osiin tapahtui. Kun tutkin
kaahailua, pääluokat olivat tutkittavien ajelukertomukset, tutkijan ajelukokemukset kyydissä, osallistumaton havainnointiaineisto ja oma pohdinta. Näistä
lohkoin alaluokkia kuten taitosuoritukset, nautintosuoritukset, poliisin pakeneminen ja kilpailut. Kun tutkin vertaisuuden tunnetta, tarkastelin mitä oli sanottu tuloeroista, koulutuseroista, talouden vaikutuksista liikenteen konflikteihin
ja tulevaisuuteen suhtautumisesta. Tein kaiken tämän käsin. Halusin käsitellä
haastatteluja kokonaisuuksina ja nähdä kirjoitetut sivut edessäni piirroksineen
ja sivuhuomautuksineen. Halusin käsituntuman siihen, mitä kaikkea tapahtumailtaan oli kuulunut ja missä yhteydessä juttelimme.
Kaaharipojat ottivat vuosina 1999–2001 kavereistaan, autoistaan ja kiinnostuksensa kohteista noin kaksi sataa kuvaa. Kuvat on koottu yhdeksi kansioksi, joka
muodostui tärkeäksi aineistoksi. Lisäksi vaihdoin tekstiviestejä poikien, eniten
avainhenkilöni Nipen kanssa. Sovimme tapaamisajat ja -paikat. Tarkastin tietoja ja yksityiskohtia esimerkiksi näin: tekstiviestini 7.11. 2000 klo 12.10: ”Onks
mahdollista ajaa 21 kilometriä kuudessa minuutissa Leppävirralta Varkauteen?”
sai vastaukseksi Nipen tekstiviestin 7.11. 2000 klo 15.14: ”Joo prätkällä tai nopealla autolla lähes suoralla tiellä…eli ei kovin helppoa”. Soittelin pitkiä puheluita poikien kanssa, jotka pitivät jutustelusta. He olivat usein vanhempia,
ajelukulttuurista moottoripyöriin ja amerikkalaisiin autoihin siirtyneitä, yli 25vuotiaita miehiä.
Keskustelin autoalan ammattilaisten kanssa autokorjaamoissa, rallissa, rallijournalistien kanssa autonäyttelyissä sekä ammattikuljettajien kanssa liikenteessä.
Näitä ammattikuljettajia olivat esimerkiksi pakettiauton kuljettajat, taksinkuljettajat ja rekkakuskit.
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Selvittelin nuorten autoilukulttuurin kehittymistä menneinä vuosikymmeninä.
Otin yhteyttä ”Primulan jengiin,” 1960-luvulla auto- ja ralliharrastuksen aloittaneeseen porukkaan, ja haastattelin heitä nuorten miesten autoilukulttuurin
kehittymisestä Helsingissä. Yhä kerran kuukaudessa kokoontuvaan Primulan
jengiin kuuluvat rallijournalisti Juha Nylund, rallimaailmanmestari Timo Mäkinen ja lukuisia auto– ja rallialan nykyisiä harrastajia.
Pienimuotoisen muistelupäiväkirjan kirjoittaminen auttoi vertailukohdan muodostamisessa omiin, 1970-luvun lopun korttelirallikokemuksiin.
Menetelmäpohdinnat johtivat menetelmää ja tutkimusprosessia käsittelevään
artikkeliin Kenttätyöstä kriittiseen kirjoittamiseen keväällä 2002. Vaikka vakuutin artikkelissa jättäväni kentän, palasin sinne tämän jälkeenkin ja tein verkkaiseen tahtiin lisää haastatteluja. Tarvitsin lisää poikien puhetta. Keväällä 2002
ilmestyi myös yhteistyössä Neil Wielochin kanssa tekemämme yhteiskuntapoliittinen artikkeli Car Crashes and Dead End Careers (2002).
Artikkeli The Emotional Experience of Class (2004, tulossa) kuvaa poikien luokka- ja koulutusposition emotionaalista kokemusta. Artikkelissa tarkastelen tyttöjä
retrospektiivisesti. Esimerkiksi Schwarz ja Schwarz (1955, 347) kuvaavat klassisessa tekstissään Problems in Participant Observation että retrospektiivinen työskentely tulee kysymykseen silloin, kun tutkija ei ole ollut aikaisemmin valmis
tutkimaan aineistoesimerkkejä. Vaikka tytöt eivät olleet kokonaistutkimuksen
kohteena, tarkastelin heitä vuosina 2002–2003. Arvioin sitä, mitä pojat heistä
puhuivat, miten pojat heitä kohtelivat ja miten tytöt kaahailukulttuurin piirissä
toimivat sen perusteella mitä näin, koin ja kuulin jutellessani alakulttuurissa
elävien tyttöjen kanssa eri yhteyksissä.3

3

Ulkopuolista tarkkailua käytti tutkimusmenetelmänään myös skinitutkija David Moore (1994,
103) kirjoittaessaan poikien suhteesta tyttöihin. Havainnointia sekä juttelua käytti lisäksi Angela McRobbie (1991, xii) joka kuvaa tutkimusasetelmaa näin: ”Näille tytöille olin naapuri ja
itsekin nuori äiti. Kuitenkin luokkaero välillämme oli liian suuri jotta se olisi johtanut mihinkään
muuhun kuin sattumanvaraisiin, ystävällisiin kohtaamisiin. Tämän tuloksena tutkimus, jota kuvaan [kappaleessa Teiniäidit s. 220] ei perustu niin paljoa haastatteluihin ja pitkitettyyn sosiaaliseen kanssakäymiseen vaan ’jutteluun’ (he tiesivät minun olevan tutkija) ja havainnointiin.”
Itse suunnittelin tutkimusta kaahailevista tytöistä (viittaan suunnitelmiin artikkelissa Vaaranen
1998b, 40, alaviite 2), mutta hanke kariutui tyttöjen vetäytymiseen keskusteluista.
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2. Tutkijan sosiaalinen positio kentällä,
haastattelutilanteet ja tutkimusetiikka

Kentällä oloon liittyi ongelmia: naissukupuoli, aikuinen ikä, seksuaalisuus, tunteellisuus, koulutus ja luokka-asemaan liittyvä kuilu. Näiden voittamiseksi korostin suhtautumistapoja kuten toverillisuus, äidillisyys, huumori (huumorin
menestyksekkäästä käytöstä kenttätyössä kertoo Burawoy 1979,140–143) ja tulkinnanvaraisten tilanteiden vältteleminen. Empaattisten suhtautumistapojen
avulla pystyin toimimaan kentällä.
Elijah Andersonin (2002) mukaan emootioiden ja henkilökohtaisen kokemuksen käyttö tutkimusvälineinä kuuluvat etnografiseen kenttätyömenetelmään.
Tosin kenttätyö on sitä tuskallisempaa, mitä ujompi tai mitä enemmän yksityisyyttään arvostava henkilö tutkija on. Kentälle pyrkiessäni olin (ainakin kuvittelin olevani) nuorekas, iloinen, leikkiä laskeva, mutta työnsä vakavasti ottava
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reilusti kolmekymppinen nainen. Hiukan ujo, mutta kunnon asiasyyn nojalla
rohkea erilaisiin yhteydenottoihin. Huumori auttoikin paljon työtäni. Jos esimerkiksi näin jollakin pojalla niin kuluneet lenkkitossut, että hänen varpaansa näkyivät kengän läpi, saatoin tokaista : ”Sulla on hyvin ilmastoidut kengät.”
Hyväntahtoinen sanailu molempiin suuntiin oli eräs kommunikaation muoto
välillämme. Esimerkiksi pojat katsoivat asiakseen huomauttaa, että olin lihonut jouluna 2000 ja eräässä yhteydessä, hienostellessani uudella nahkatakilla,
he päättelivät ääneen minun koettavan vain näyttää nuoremmalta.
Kentällä minun ei koskaan tarvinnut teeskennellä nauttivani katumiljööstä tai
autoista. Pidin kenttätyöstäni. Tutkimukseni vuoksi pääsin pois rutiininomaisesta
arkielämästäni, ulos talosta hengittämään raikasta yöilmaa. Pääsin nuorten, vahvasti elävien ihmisten pariin samalla, kun edistin opintojani ja tutkimustöitäni.
Nuorten vauhdikkuus ja katutyön vaikutteet latasivat energiaa jokapäiväiseen,
arkiseen aherrukseeni. Sanaillessamme kerran sain heiltä tunnustuksen: ”Säkin
oot oppinu vittuileen!” Tällaista kenttätyövaihetta Burawoy (1979, 142–144)
kuvaa molemminpuoliseksi huumorisuhteeksi. Burawoy soveltaa alun perin
Radcliffe–Brownin sosiaalisen huumorisuhteen ajatusta kenttätyöhön. Huumorisuhde tarvitsee syntyäkseen edes hitusen luottamusta. Molemminpuolisen
huumorisuhteen syntyminen kertoo, että ”vieras” on otettu kentällä vastaan ja
häneen luotetaan edes riittävästi. Tämä on kuitenkin edellyttänyt kenttätutkijan orastavaa kulttuurista kompetenssia.
Mursin jään minun ja tutkittavien väliltä autotuntemuksellani ja erityisellä
tuttuuden tunteella: olin ollut kaduilla ennenkin. Olin itse entinen korttelirallinuori. Kiersin maalaiskylän tyttöjen ja poikien kanssa autolla kehää ympäri

Kirjoittaja 15-vuotiaana.

90

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

Lahden toria lohduttoman ikävät vuodet 1978–1979, kunnes pääsin diskoihin
tanssimaan. Mieleeni jäi tuosta elämänvaiheesta erityisesti poikien nautinto autojensa kanssa pelaamisesta, ja tyttöjen epätoivo ja ikävystyminen, kun hiljainen
romantiikan kaipuu peittyi poikien kiihkeisiin keskusteluihin hevosvoimista.
Tämä arvoitus, oikeastaan epäsuhta, jäi vaivaamaan ja kiinnostamaan.
Olin entinen koulussa viihtymätön ammattikoulunuori. Menin peruskoulun
jälkeen ammattikouluun, ja vasta aikuisena heränneen opiskeluinnon kautta
nousin yhdensuuntaisella matkalipulla ”luokkajunaan” ja akateemiseen yliopistomaailmaan.
Kaaharipojat parikymppisinä vesseleinä minun (tutkimuksen lopussa) päälle
nelikymppistä ikääni vasten tulivat toimeen kanssani läheisyyden, seurallisuuden ja huumorin suhteen. Tunsin silloin tällöin poikien uteliaat katseet, joita ryyditettiin supinalla ”hyvin säilynyt”, mutta asenteessani vältin tietoisesti
kaikkea flirtin tapaista. Siihen on monta syytä. Koululaisena viihdyin poikien
kanssa rajuissa pallopeleissä ja jääkiekkoharrastuksessa, joten miesryhmien kieli,
huulenheitto ja elkeet olivat tuttuja. Tottumus urheilun miesporukoihin piti
suhteeni minua ympäröiviin nuoriin miehiin luontevampana kuin mitä saattoi odottaa. Nuorten uteliaat katseet olivat vain osa tätä luontevuutta, ja saatoin
välttää hankalia tilanteita poistumalla vaivihkaa.
Avointen haastattelujen kohteina olivat nuoret, 18–24-vuotiaat miehet, joilla
oli suuri innostus kortteliralliin ja kaahailuun yksin sekä seurassa. Näillä pojilla oli ammatillinen koulutus tai he olivat siirtyneet työelämään suoraan peruskoulusta. Aivan tutkimuksen alussa suurin osa haastateltavista oli haastattelujen
aikaan töissä ammattiopintojen ohella. Tutkimuksen lopussa avainhenkilöni
oli täyttänyt 25 vuotta ja oli monen kaverinsa tavoin työelämässä.
Avointen kysymysten sarja perustui harrastaneisuuteen ja tiedusteluihin nuorten elämäntavasta ja ajoperinteistä (ks. kappale aineistonkeruusta). Haastatteluja en tehnyt yleensä lainkaan ennen kuin opin tuntemaan poikia jonkin
verran. Siksi vietin kortteliralleissa ja kaahailukulttuurissa lukuisia iltoja kysymättä kysymyksiä tästä listasta. Teemat, joista koetin saada tietoa, olivat kehittyminen autoinnostukseen lapsuudessa, koulunkäynnin kokeminen ja suhde
lapsuuden perheeseen. Kysyin siirtymästä palkkatyöhön tai ammattiopintoihin
koulun jälkeen ja vapaa-ajan autoiluelämäntavasta. Kysyin vakiintumisesta yhteisön jäseneksi työssä tai vapaa-ajassa ja pyysin kertomaan seurustelusuhteista
sekä kaverisuhteista. Tein avoimia haastatteluja tilaisuuden tullen. Haastattelut olivat vain niin pitkiä kuin haastateltavat halusivat. Useimmiten haastattelut
keskeytyivät, kun pojat kyllästyivät vastailuun tai heillä oli kiire ”jeesaamaan ”
jotakin kaveria.
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Huomasin joskus, että vaihdoin asua moneen kertaan sekä siivosin ja leivoin
kotonani ennen haastatteluja. Erään kerran tällaista touhuamista riitti kuudeksi
tunniksi. Tarjosin kahvin kanssa kotileivottuja joulutorttuja, rinkeleitä tai pullaa, tai tarjosin voileipää; jopa lounaan. Tämä viesti äidillisyyttä ja kenties perinteistä naisellisuutta, jonka tarkoitus oli osoittaa hyväntahtoisuutta ja tehdä
tilanteesta nuorille kestettävä. Malinowski (1961, 5 ja 9) kertoi lievittäneensä
aiheuttamaansa häiriötä jakelemalla tupakkaa. Taisin itsekin jännittää haastatteluja, sillä intohimoni tietoon oli niin suuri ja poikien tahto tiedon luovuttamiseen niin pieni. Mukavammalla mielellä ollessaan ja torttuja mutustaessaan
nuoret saattoivat jutella vapautuneemmin. En voi väittää, että haastattelutilanteet kotonani olisivat olleet luontevia. Ne olivat jännittyneitä ja outoja. Joissakin
haastatteluissa huomasin lapsuuteni vaivan, änkytyksen, tulleen takaisin.
Ravintoloissa, kahviloissa ja talleilla haastattelutilanteissa saavutettiin luonteva
ilmapiiri (minä tarjosin ruoat tai kahvit), mutta henkilökohtaisuus ja suoruus
saattoivat jäädä saavuttamatta. Sosiaalinen kuilu tutkijan ja tutkittavien välillä oli
olemassa ja siitä oltiin tietoisia, mutta riippuen paikasta, ajasta ja kohtaamisen
tavasta, kuilun saattoi ylittää. Autoissa ajellessa sen ylittäminen oli helpointa:
liike ja tekeminen olivat nautittavia ja luontevia olotiloja näille pojille. Burawoy (1979, 145) kutsuu toimijoiden välisen yhteiskunnallisen kuilun kokemusta
nimellä ”external consciousness” painottaen, että kokemus on olemassa, mutta
sen voi ulkoistaa kentän tapahtumien ja vuorovaikutuksen ulkopuolelle.
Aineisto sisältää ajatuksia sosiaalisilta nuorilta, jotka olivat halukkaita yhteistyöhön. Aineistossa esiintyy ajelukokemuksia vain autoista, joiden kuljettajat ottivat
minut kyytiin, tai joiden kanssa uskalsin lähteä ajeluille. Olen koettanut kontrolloida tämän seikan aineistoa väärentävää vaikutusta kaikella sillä osallistumattomalla havainnoinnilla (Vaaranen 1998a, 17), jota olen tehnyt osallistuvan
havainnoinnin lisäksi. Silloin tällöin tapasin nuoria tai kuulin nuorista, joita olisin halunnut haastatella, mutta jotka eivät halunneet lähteä mukaan tutkimukseen. Heistä kaverit sanoivat: ”Se olis hyvä heittään juttua, mut en voi kuvitella
sitä tällaseen [haastattelu-] tilanteeseen.” Eräänä sunnuntaina odottelin nuorta
haastateltavaa iltaseitsemäksi. Olimme sopineet ajankohdasta siksi, että se kävi
hänelle. Siivoilujen ja valmistautumisen jälkeen istuuduin nojatuoliin. Kello
oli vähän yli seitsemän illalla. Yleensä nuoret ilmoittivat myöhästymisestä tai
esteestä kännykän tekstiviesteillä. Kun kello oli kaksikymmentä yli eikä ovikello
soinut, menin ikkunaan. Hiljaisella kadulla vastasataneessa lumessa oli tuoreet
u-käännöksen jäljet. Soitin kahdesti, mutta nuori ei vastannut kännykkään.
Tutkimusetiikka merkitsi rajoituksia kysymyksiini. En kysynyt sopimattomia tai
julmia kysymyksiä. Etiikka merkitsi valintoja sen suhteen, mitä otteita julkaisin
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ja mitä pidin luottamuksellisina tietoina. Haastatteluotteiden valintoja ohjasivat tutkimuksen tavoite sekä kulloinkin käsittelyn alaisina olleet tutkimusnäkökulmat. Valintoja ohjasivat tutkijan käsitys oikeudenmukaisuudesta ja pyrkimys
tietoisuuteen omista heikkouksista, arvoista ja esioletuksista.
Tutkimuseettiset säännöt hyvästä tieteellisestä käytännöstä (Tutkimuseettinen
neuvottelukunta 2002, 3) muistuttivat aineiston huolellisen dokumentoinnin
ja säilytyksen välttämättömyydestä sekä huolellisuudesta sekä tarkkuudesta tutkimustyössä.
Kenttätyö perustui tutkittavien vapaaehtoisuuteen ja nuorten tietoisuuteen
tutkimuksen teosta sekä käyttötarkoituksesta. Nuorille taattiin anonymiteetti.
Nuorille luonteva tapa kertoa yhteisöstä rikkomatta kavereiden yksityisyyden
rajaa minimoi mahdollisuuden siihen, että osallistumiseni olisi saanut aikaan
ryhmän sisäisiä konflikteja. ’Matala profiili’ eli varovainen esiintyminen, nuoren puhetahtia, tarinoinnin tapaa ja taukoja kunnioittava haastattelutekniikka
sekä luvan saaminen läsnäoloon (kysymyksin ”sopiiks et mä hengailen tässä
vähän aikaa”, ”voinks mä tulla käymään tallilla” ja ”saanks mä tulla ajelulle
mukaan”) olivat minun tapani olla läsnä tutkijana näiden nuorten maailmassa
eettisesti kestävällä tavalla.

3. Etnografisen aineiston luokittelun
ja tulkintaprosessin kuvaus

Matti Virtanen (2001, 39) kuvaa laadullista luokittelu- ja tulkintaprosessia siten,
että ”havainnot ruokkivat ja tuottavat järkeilyä – teorioita ja käsitteitä – ja järkeily ohjaa havaintojen hankkimista eli aineistojen keruuta.” Tulkintaprosessissa
olen ’kammannut’ empiriasta toistuvia, toisiaan vastaavia, toisiaan täydentäviä
ja vastakkaisia merkitysrakenteita, kuten Satu Apo (2001, 28) kuvaa tutkimusprosessia. Lisäisin Apon metaforiseen kuvaukseen sen, että ensin aineistoa kammataan harvalla kammalla ja siitä siirrytään tiheämpään kampaan.
Jari Ehrnrooth (1990, 34) esittää, että induktiivisessa tulkintaprosessissa aineisto on hyvä luokitella ensimmäisen intuitiivisen varmuuden perusteella. Tämän jälkeen seuraa tärkeä epäilyn, erehdysten, testaamisen, epävarmuuden ja
pohtimisen vaihe (ibid., 32–35). Havaitsin saman asian yhä uudelleen omassa
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työssäni. Joskus olin hylännyt mahdottomana tai epäsopivana jonkin konseptin,
kuten esimerkiksi kaahailunäyttämöiden kuvaamisen pojan ”omana huoneena”. Sitten palasin käsitteeseen, sillä se kummitteli mielessäni ja rakentui sekä
vankentui entisestään. Koetin vältellä luokkakäsitettä tasa-arvoa edistämään sitoutuneessa hyvinvointivaltiossa, mutta luokkakäsite vaivasi minua kunnes tutkimusartikkeli aiheesta oli kirjoitetta ja saatettu julki. En olisi halunnut kirjoittaa
tytöistä, mutta lopulta asia vaati kirjoittamista. Prosessin aikana syntyi yhä uusia
päätelmiä, joita epäilin, kunnes ajattelun, lukemisen, testaamisen ja kollegiaalisen kritiikin kautta ne tiivistyivät tutkimustuloksiksi. Kun aineistoesimerkit
tukivat päätelmiä, eli Pertti Alasuutarin (1989, 36) ajatuksen mukaan riittävä
määrä johtolankoja tuki löydöstä, pidin tulosta hyväksyttävänä.
Jäsentelyyn perustuvassa luokittelutavassa etenin edellä kuvatun ajatusprosessin kautta. Samalla suljin luokittelusta ulos tutkimuskysymyksen kannalta epäoleellisia johtolankoja.
Arthur Stinchcombe (1968, 25) määrittelee vaihtoehtojen poissulkemisen systemaattisena mallina, jossa kriittisessä ajatusketjussa A:sta seuraa B; B:stä seuraa
C, C:stä seuraa D ja niin edelleen. Piirsin paperille tähän tapaan:

Varhainen itsenäistyminen –> koulunvastaisuus –> korostunut ryhmäsolidaarisuus
Kulttuuristen käytäntöjen hallinta –> ihannemaskuliinisuus –> seksuaaliset suhteet
Taitojen esittäminen –> jäsenyys ryhmässä –> ryhmäidentiteetin vahvistuminen
–> vastavuoroisuus
Kokemus epäoikeudenmukaisuudesta –> nöyryytyksen tunne –> rappioromantiikka
Stigmatisoitunut minäkuva –> kumoavien kokemusten etsintä –> ”oma huone”
(Tutkimuspäiväkirjan ajatusketjuja 17.8. 2002).

Howard S. Becker (1998, 214) ohjaa induktiivisesti työskentelevän tutkijan kysymään ”mistä tässä ei ole kyse,” mikä auttaa oivaltamaan ”mistä tässä on kyse.”
Becker esittää, että tutkijan tulisi kuvitella mitä erilaisimpia vaihtoehtoja (1998,
87) ja miettiä, miksi ne eivät toteudu. Olen kuvitellut esimerkiksi kaupunkien
keskustat autioiksi nuorista ja heidän autoistaan viikonloppuisin. Olen maalaillut
mielikuvia, joissa nuoret ajaisivat korttelirallia hitaasti, äänettömästi, huomiota
herättämättä, ja lähtisivät selvin päin koteihinsa nukkumaan iltakymmeneltä.
Nämä kuvitelmat eivät tietenkään pidä paikkaansa, mutta miksi eivät? Tämän
kaltaiset pohdiskelut ovat auttaneet jäsentämään autoilunuorten motiiveja.
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Motiivien tulkitsemisen lisäksi olen tutkinut ryhmää; sen hierarkiaa, työnjakoa,
arvoja, normeja, tyyliä sekä toimintaa (vrt. Vaughan 1992, 179; 2002). Kysymällä kuka, mitä, missä ja miksi, sekä kysymällä, mikä toiminta on johtanut
mihinkin lopputulokseen, olen koonnut havaintokertymiä, jotka puolestaan
ovat ohjanneet käsittämään mekanismeja tai toimintatapoja, joiden perusteella
ryhmä elää ja toimii. Olen erotellut päätelmiä luokkiin sekä koettanut lohkoa
näitä yhä pienempiin osiin, pyrkien selkeään päätulokseen. Tätä samaa valintaa Becker (1998, 214) on kuvannut toteamalla, että analyyttisessä induktiossa
päätulokseen pyrkiminen poistaa kaaoksen tutkimustuloksen ympäriltä ja tuottaa motiiviperusteet tutkimuksen päätulokselle.
Klaus Mäkelä (1990, 47, 53) ehdottaa, että aineiston rajaus, luokittelu- ja tulkintasäännöt esitettäisiin niin yksiselitteisesti, että toinen tutkija niitä soveltamalla
päätyy samoihin tuloksiin. Viimeaikaiset kannanotot ovat kuitenkin kritisoineet
tätä kirjaimellista tai yksinkertaista toistettavuuden vaatimusta (Goodall 2000,
197–198). Vaikka olosuhteet säilyisivätkin etnografisella kentällä, kuten Burawoy (2000) havaitsi tutkiessaan uusintaetnografioita (revisits), tutkija sekä se,
mitä informantit kertovat hänelle voi muuttua. Tutkimuksen näkökulmasta pienikin vivahde-ero voivat muuttaa lopputuloksen, sulkematta ulos alkuperäistä
tutkimustulosta. Jos tutkimuskohde on muuttunut, tulee voida selittää tapahtunut kehitys, rekonstruoida mitä välillä on tapahtunut ja miksi. Burawoy (2000)
perusteleekin, että tieto sosiologisista prosesseista ja sosiaalisista konstruktioista
on tutkittavissa uudelleen, mutta vertailtaessa lopputuloksia kaikki muuttuneet
seikat on otettava huomioon. Näin palaudumme lähtökohtaan, Jan-Erik Ruthin (1991) ajatukseen siitä, että tutkimuksen luotettavuus syntyy sen menetelmien ja tulkinnan huolellisesta kuvauksesta.

4. Tutkimuksen yleistettäyys

Kuten Paul Willis ja Mats Trondman (2000, 6–7) kirjoittavat, ”post-strukturalistinen ja postmodernistinen kritiikki on haastanut etnografien omiman "etnografisen auktoriteetin" osoittamalla sen naivismin, jolla etnografiaa kirjoitetaan tiedostamatta kirjoittamisen tapoja”. He jatkavat, että ”kritiikin mukaan
kulttuuria tehdään sen sijaan että se löydettäisiin tai sitä reflektoitaisiin”. Toisaalta, mitään ei synny kirjoittamatta, joten kirjoittamista on jatkettava, mut-
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ta siten, että teksti sisältää viitteet, kenttäotteet ja aineistoesimerkit, jotka vahvistavat tutkijan tulkintoja. Tutkimuksessa olen pyrkinyt aineistolla tukemaan
väittämääni, jonka mukaan yksilöpsykologinen ymmärrys nuorista kuljettajista
ei riitä, vaan nuorten vapaa-ajan liikenne tulee ymmärtää ryhmätoimintana.
Sosiaalisen elämän kollektiiviset käytännöt selittävät osaltaan nuorten vapaaaikaan sijoittuvien riskien rakentumista.
Kun havaitut kulttuuriset käytännöt, ”patterns of culture” saatetaan sosiologisten käsitteiden avulla muotoon, jossa ne ovat vertailtavissa muiden sosiaalisesti
organisoituneiden yhteisöjen toimintatapojen kanssa, yleistettävyys mahdollistuu. Yleistettävyyttä edistää lisäksi se, että tutkimus vastaa omaan tutkimuskysymykseensä eikä yritä vastata kompetenssinsa ulkopuolisiin kysymyksiin. Esimerkiksi en koeta vastata siihen, miksi eräät nuorista eivät kaahaile, sillä minä
tutkin vain kaahailevia poikia. Kolmanneksi yleistettävyys mahdollistuu siten,
että mikrososiologiasta rakennetaan siltoja makrososiologiaan esimerkiksi havainnollistamalla yhteys kaahailun, talouden ja työllisyyden välillä, ja käyttämällä sosiologisia käsitteitä teorian rakennuspuina. Siten voidaan havainnollistaa
sosiologisesti selitettävissä olevia rakenteellisia säännönmukaisuuksia. Nämä
muodostuvat inhimillisestä toiminnasta ja yhteisöllisestä vuorovaikutuksesta.
Esimerkiksi tässä tutkimuksessa esitetty mikrotason ryhmätoiminta on ymmärrettävissä makrotason yhteiskunnallisella kamppailulla. Kun säännönmukaisuuksille vielä annetaan historiasta, politiikasta ja yhteisöstä muodostuvat kehykset,
konseptin tulisi olla verrattavissa muihin tutkimuksiin sosiaalisesta elämästä
samalla tavalla yhteiskuntaan sijoittuneissa yhteisöissä.
Klaus Mäkelä (1990) katsoo kvalitatiivisen analyysin arvioitavuuden perustuvan
siihen, miten lukija pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä. Myös Diane Vaughan
(2002) korostaa, että arvioitavuus mahdollistuu, kun tutkimusraporttiin sijoitetut aineistoesimerkit, sitaatit ja analogiat, vertailu sekä arkihavainnoista vedetyt
johtopäätökset tukevat tehtyä päätelmää. Sosiologisen käsitteistön käyttö ohjaa
lukijaa arvioimaan tutkimuksen kohdetta – sosiaalista organisaatiota, sosiaalista
toimintaa tai sosiaalisia käsitteitä – näiden sosiologisten työkalujen kautta.
Tutkimuksen vertaaminen muuhun sosiologiseen kirjallisuuteen tekee vertailusta tärkeän osan tiedon tuottamista. Esimerkiksi tutkimalla alakulttuuriteoriaa ja
liittämällä ja kaahailukulttuuritutkimuksen alakulttuuritutkimuksen traditioon,
etsin samankaltaisuuksia argumentoinnin ja päättelyn tueksi. ”Teorioiden, konseptien ja mallien kriittinen lukeminen on tutkimusstrategia, jonka tarkoitus on
vähentää ajatusvääristymien todennäköisyyttä,” kirjoittaa Vaughan (1992, 199).
Analogia ilmentää, miten tutkitussa sosiaalisessa toiminnassa ilmenee kitkaa
tai myötäilyä aikaisemman tutkimustiedon kanssa. Diane Vaughan (1992, 199)
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kuvaa edelleen, että vertailu ”pakottaa meidät kohtaamaan tosiasiat, jotka eivät
sellaisenaan istu ennakkokäsityksiimme.” Näin tutkimuksen tulos, sen ”sosiaalisen muodon ydin” eli tutkimusraportissani kaahailukulttuurin käytännöt perustuvat jäsenneltyyn aineistoon, analogiseen vertailuun ja päättelyyn.
Analogisen ajattelun avulla olen koettanut raportoida tutkimuksesta siten, että
havaintojen säännönmukaisuudet ovat tunnistettavissa sekä sosiologisesta kirjallisuudesta että arkihavainnoista. Kun tutkimus on vertailtavissa arkihavaintoihin,
se lisää tutkimustulosten mahdollista yleistettävyyttä. Paitsi autokulttuureissa,
myös skeittailussa, taitopyöräilyssä, graffitiporukoissa ja jackass -temppuilussa
(joka tosin ei ylistä taitoa, vaan ”älyttömyyksiä”) sekä monissa muissa nuorten
yhteisöissä ja alakulttuureissa lienee havaittavissa identiteetinrakennusta, ryhmäsolidaarisuutta, pelejä ja leikkejä, yhteiseksi omaksuttu tyyli sekä tekemisen
eetos. Tosin eri tutkimuksissa eksplikointi eroaa tutkimusnäkökulman mukaan.
Siksi vertailu voi harvoin olla käsitteellisesti suoraa vertailua.
Diane Vaughan (1992, 197) korostaa kollegiaalisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tärkeyttä tutkimuksen yleistettävyyden lisäämisessä. On tärkeää alistaa omat
ajatusprosessit ja tutkimuksen kulku tutkijakollegojen kritiikille seminaareissa,
konferenssiesitelmissä tai tutkijoiden työpajoissa. Vaughanin (1992, 197) mukaan kollegojen lukeneisuus ja palaute kontrolloivat tulkintavinoutumia, preferenssejä joille ei ole perusteita ja sitä, että joskus tutkija ei näe metsää puilta.
Minun kohdallani tämä kollegiaalinen kritiikki tapahtui konferenssien ja seminaarien lisäksi vuosina 2000–2003 professori Pekka Sulkusen johtamassa, ammattitutkijoiden säännöllisesti kokoontuvassa työpajassa, Interventioryhmässä.
Lisäksi olen ollut kollegiaalisessa kirjeenvaihdossa useiden tässä tutkimuksessa
nimettyjen sosiaaliteoreetikkojen ja etnografien kanssa.
Vaughan (1992, 198) kirjoittaa, että tutkijan käsityksiä tulee testata kentällä.
Tutkitun kentän sisäpiiriläiset ja ulkopuoliset asiantuntijat voivat oikoa väärinkäsityksiä sekä virheitä. Käytin ulkopuolisia kentän asiantuntijoita päätelmieni
peilaamiseen (ks. edellinen kappale aineistonkeruusta), mutta sisäpiiriläisten
kanssa suora juttelu tutkimustuloksista tai tulkinnoistani ei ottanut onnistuakseen. Siksi kehitin haastattelumenetelmän (Vaaranen 1998a, 21), jossa sijoitin väittämiä ja käsityksiäni kysymysten sisään, ja nuoret saivat joko kumota tai
vahvistaa käsityksen.
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Liite 2
Toimitukselliset ratkaisut
aineiston käytössä

Merkkien selitys:
…. tauko puheessa.
[…] lainausta on lyhennetty.
[selitys] kirjoittaja on lisännyt hakasulkujen sisään selittävän sanan tai
lauseen.

Yksityisyyden suojaamiseksi tehdyt muutokset:
Tutkittujen nimet ja autoiluklubin nimi on muutettu.
Paikkojen nimet on muutettu, kun ne viittaavat puhujan tai puhujan
kavereiden kotipaikkaan.
Tunnistettavat murteet on muutettu yleiskieleksi.

Valokuvista:
Kuvat autoista, esineistä ja tapahtumista ovat tutkimuksen nuorten ottamia.
Kuvaajat eivät halua nimiään julkisuuteen.
Henkilökuvissa esiintyy poikia, jotka ovat antaneet suostumuksensa
kuvaamiseen ja kuvien käyttöön. He ovat vuosina 1999–2001 satunnaisesti
kentällä tapaamiani nuoria. He eivät ole olleet
mukana tutkimuksessa. Heidän kuvansa ovat kirjoittajan ottamia.

Käännökset englanninkielisistä teoksista ovat kirjoittajan.

100

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

LIITE 2 – TOIMITUKSELLISET RATKAISUT AINEISTON KÄYTÖSSÄ

101

102

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

103

104

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

105

106

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

107

108

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

109

110

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

111

112

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

113

114

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

115

116

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

117

118

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

AUTO ROMA N T T I S E N MI N U U DE E N KOT I N A

127

KAAHARIKLUBIN POJAT
Kuvaus kaahailusta, unelmista ja pussikaljasta
Heli Vaaranen

Kortteliralli ja kaahariklubi
Kaiken valistuksen ja rationaalisen autonkäytön seassa elävät auton
laajennetut käyttömuodot, omaksi tekemisen tavat. Yksi esimerkki niistä on nuorison autoiluharrastus, oikeastaan elämäntapa. Julkisuudessa
kiihkeä autoiluharrastus näkyy kortteliralleja rajoittavina ajokieltoina
sekä lukuisina merkintöinä onnettomuustilastoissa ja -uutisoinneissa.
Pääkaupunkiseudulla tutkimani1 nuorten viikonloppuautoilu,
vauhdikas ja seurallinen kortteliralli, tarkoittaa nimensä mukaisesti
rallia korttelia ympäri. Kortteliralli kiihtyy ajoittain laittomiksi kilpa-ajoiksi ja rallin erikoiskokeiksi, joita ”autoilunuoret” ja ”kaaharit”,
kuten autoharrasteiset nuoret itseään nimittävät, ajavat öiseen aikaan viikonloppuisin. He ajelevat Helsingin keskustassa, Helsingistä lähtevillä moottoriteillä ja sitä ympäröivillä kehäteillä. Usein he
pistäytyvät autoillaan Etelä-Suomen eri kaupungeissa katsastamassa mitä tapahtumia olisi näkösällä.
Autoilunuoret kokoontuvat yhteen viikonloppuisin ja toisinaan
myös arki-iltaisin nuorten kanssa, joilla on kiinnostusta saman tyyppisiin ajotapoihin ja automerkkeihin. Autokauppa käy kuumana kaikissa näissä tapaamisissa. Torit, kadut ja huoltoasemien pihat sopivat
hyvin kaupan hierontaan, seisoskeluun ja leikinlaskuun; nuoret kul-
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Heli Vaaranen

Pojat kutsuvat talliaan leikkimökiksi ja viettävät siellä kaiken vapaa-aikansa.

jettajat tekevät myyntityötä kehuessa koneitaan ja kertoillessa ajelutarinoitaan. Autot, joilla on legendaarinen menneisyys, ovat ulkonäöstä tai kunnosta huolimatta suurimman kiinnostuksen kohteina.
Korttelirallien nuoret miehet ideoivat illan toiminnan ja päättävät yhteisistä autojen rakenteluhankkeista. Nuoret naiset liittyvät mukaan
kortteliralleihin ja autoiluelämäntapaan erityisen innokkaasti silloin, kun
kumppania ei vielä ole löytynyt. Tavallinen näky nuorten kokoontumispaikoilla torien varsilla sekä esimerkiksi amerikkalaisten autojen kokoontumisajoissa on se, että pojat katselevat autoja ja tytöt katselevat poikia,
kilpaillen näiden huomiosta. Seurustelusuhteen saavutettuaan tytöt ajelevat
pitkästyneinä ja hiljaisina poikaystäviensä mukana kortteliralleissa, rallikilpailuissa ja viikonloppuajeluissa. Toisaalta tytöt, jotka eivät tyydy ruokahuoltajan, seuralaisen ja joissakin tapauksissa rahoittajan osaan ajeluharrastuksessa (vrt. Campbell 1984), ryhtyvät itsekin kaahaamaan.
Kortteliralleissa esiintyy usein uhkaavan tuntuisia jännitteitä eri paikkakunnilta tulleiden ryhmien välillä, mutta hämmästyksekseni en ole
nähnyt lainkaan tappeluita. Verratessani tilannetta oman nuoruuteni
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kortteliralleihin 1970 luvulla Lahdessa, havaitsin väkivaltaisuuden
autoilevien nuorten ryhmissä muuttuneen. Kortteliralleissa tärkein
hierarkisoitumisen, henkisen väkivallan ja itsekorostuksen keino on
nyt toisen osapuolen nöyryyttäminen ylivoimaisella ajotaidolla. Lisäksi fyysisellä vahvuudella mahtailu, jota esimerkiksi Laaksonen (1981)
kuvaa, on siirtynyt menneeseen aikaan. Tutkimissani yhteisöissä miesten keskeisen voimien esittelyn on syrjäyttänyt ajotaidolla kehuskelu,
jolloin hintelilläkin pojilla on mahdollisuus menestyä kortteliralleissa.
Helsingin lähialueella on noin kaksikymmentä yhteistallia, joilla pojat
rakentelevat kortteliralliautojaan. Eräs näistä on kuuden, keskimäärin
21-vuotiaan vauhtisuuntautuneen, autoja rakastavan pojan perustama
ja nimeämä ”Kaahariklubi”. Kaahariklubi on Tuusulalaisesta teollisuushallista vuokrattu tila, jossa jokainen helsinkiläispojista vuokraa omaa,
auton kokoista tilaansa. Tallit ovat kuin leikkimökki, jossa pojat viettävät kaiken vapaa-aikansa. Poikien pelkistetyssä klubitallissa ja esimerkiksi moottoripyöräjengien mukaviksi oleskelutiloiksi rakennetuissa
talleissa (Thompson 1966, Wolf 1991) on merkittäviä eroja: kaahariklubin
talleilla ei voi istua, nukkua tai ruokailla kuin autoissa, seiniin ja autoihin nojaillen, tai mutaisilla renkailla istuen. Kaaharipoikien tallilla autot
tarjoavat kaikki mukavuudet musiikista istuinpaikkoihin.
Samoin kuin pojat kutsuvat tallejaan leikkimökiksi, he nimittävät
kiinnostustaan autoihin ”leikiksi”. Heidän leikkinsä pelivälineillään,
autoillaan liikenteessä, soveltuvat Roger Cailloisin klassiseen
tiivistykseen pelien ja leikkien vaikuttimista: tahdosta osoittaa ylivoimaisuus, halusta kilvoitella, tehdä ennätys ja ylittää esteet. Halusta koetella kohtaloaan, näytellä, salamyhkäistää ja dramatisoida;
nauttia pelosta ja ruokkia sitä. Leikkijä tahtoo ratkaista pelin
mysteerin, taipuu sääntöihin, kukkoilee nokkeluudellaan, voimillaan
ja älyllään, ja lopuksi huumautuu kauhusta. ( Caillois 1961).
Ei riitä, että kaahariklubin pojat leikkivät ja jakavat elämykset
keskenään pitäessään vanhempiaan ja tyttöystäviään pelossa turvallisuutensa vuoksi; lisäksi he painostavat näitä osallistumaan leikkiin
sponsoroijina. He vaativat näitä ostamaan mieleisensä autot, lainaamaan autoa ja polttoaineluottokorttia, sekä antamaan joululahjaksi
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auton osia. Joskus äidit osallistuvatkin leikkiin maksamalla myöhästyneitä tallivuokria ja isät antamalla autonsa lyhytaikaiseen käyttöön,
poikien keskittyessä leikin nautittavimpiin saloihin.
Poikien keskuudessa hierarkioita järjestellään uuteen uskoon
viikonlopusta toiseen ja joskus jopa tunnista toiseen, vaikka vihamielisyyden osoituksia tai paremmuuden koetteluyrityksiä ei olisikaan
ollut näkösällä. Ajotaito on arvossaan tavoiteltaessa poikaporukoiden
suosiota ja tyttöjen myötämielisyyttä. Viritystaito tulee tarpeeseen,
samoin kuin oivalliset renkaat liikennevaloissa. Legendat syntyvät
ja niitä kerrotaan viikonloppuliikenteen lomassa.
Silti legendojen jutunjuurta etsiessä yksitoikkoisuus voi uhata. Oluen juominen ja maahan sylkeminen viihdyttävät vain jonkin aikaa.
Kun kaveri tai satunnainen kyytiä pyytänyt tyttö tarvitsee kyydin
toiseen kaupunkiin, on mahdollista, että kuusi autoa seuraa tytön
kyytiin ottanutta autokuntaa kilpaillen matkalla. Kilpailusta tulee
legenda, jos jotain tapahtuu matkalla.
Poikien rutiinikierroksia kohtaan tuntema pitkästyneisyys
muuntautuu turhautuneisuudeksi. Tästä turhautuneisuudesta kertovat useat tutkimukset jengeistä ja poikaporukoista (esimerkiksi
Corrigan 1976). Kun mitään ei tapahdu eikä kiinnostavia autoja tai
tyttöjä ole näköpiirissä, korttelirallin pojat vievät kaveriporukkansa
toiseen kaupunkiin. He alkavat esiintyä äänekkäästi helsinkiläisinä,
tietäen että kenties itse joutuvat pakenemaan vieraasta kaupungista.
Kaahariklubin pojat juovat paljon olutta ja viinoja autoissaan erityisesti vuosina ennen asevelvollisuutta. Kun pojat aikovat viettää
koko illan ja yön autossa juoden oluitaan, ”juoppokuski” tulee tarpeeseen. Juoppokuski eli selväpäinen tai seurueen selväpäisin kuljettaja vastaa runsaasti alkoholia nauttivan seurueen liikkumisesta illan ja yön ajan (Vaaranen 1998). Pullojen tyhjettyä juopporalliauton
matkustajat rikkovat pullot heittämällä ne kadunvarsille tai liikennemerkkeihin. Jos pullo osuu toiseen autoon, takaa-ajo on todennäköinen seuraus. Osa pulloista jää pyörimään auton lattialle, lentelemään
auton sisätiloihin ja vierimään polkimien alle.
Auto tuo helpotusta parien tapaamispulmiin erityisesti seksuaalisuu-
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den ensi askeleita ottaville nuorille. Takaikkunoiden tummennus on kovin
suosittua, eikä syyttä. Tytöt suostuvat romanttisiin tapaamisiin autojen
takapenkeillä kyeten ylläpitämään yksityisyyden suojansa. Havaintojeni mukaan juoppokuskit ajavat kuuliaisesti autoja korttelirallissa toria
ympäri huolimatta siitä, miten kiihkeäksi tilanne takapenkillä on ajautunut. Suomalaisten asuessa eräissä läntisten teollisuusmaiden
ahtaimmista asunnoista (Living Conditions in Europe 1995. Key
Indicators), harvoilla nuorilla on yksityisyyttä takaavia tai melua kestäviä oleskelutiloja kodeissaan. Siten autot saavat toimia ravintoloina,
bileiden pitopaikkoina ja romanttisten tapaamisten kulisseina.

Rakenna, maalaa, aja!
Tutkimuksen nuoret miehet viettävät lähes koko viikonlopun autoissaan liikenteessä tai kosketuksissa korjattavaan autoon talleilla. He
kuuntelevat Scooter-bändin musiikkia ja Euroopan listahittejä säätäen
bassotehosteet täydelle teholle autoissaan. Kehä kolmosen takaa Helsinkiin ajelemaan tulevat nuoret kuuntelevat Rauli Baddingia,
Hurriganesia ja muita kotimaisia artisteja, saaden asiasta kärkeviä
huomautuksia ohikulkijoilta.
Useimmin nuori mies kaveriporukoineen ajelee tallilla tekemiensä
auton pesun, vahauksen ja korjauksien jälkeen autossaan aamuyöhön
asti, parisataa kilometriä viikonloppuyötä kohden. Vain ”laatuaika”,
aika (uuden) tyttöystävän kanssa voi muuttaa ajankäytön luonnetta.
Erityisen pitkiksi venyvät varhaisen talven yöt, jolloin nuoret
autohurjastelijat eivät malttaisi lähteä liukkailta ensilumilta nukkumaan laisinkaan. Talvella 1999 eräs kaahariklubin pojista, Nipe, kertoi kaveriporukan ”suditelleen” aamuviiteen asti lumentulon jälkeen.
Viikonloppuisin pojat nukkuvat iltapäivään, lähtevät syötyään
tallille ja aloittavat auton asentamisen uudelleen. Pientä korjattavaa
on yleensä aina, eivätkä suuretkaan remontit tunnu ylivoimaisilta.
Iltayhdeksältä pojat lähtevät jälleen kaupungille, valmiina kohtaamaan illan haasteet, etsien seikkailua.
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Kaahariklubin pojat ajavat itse omistamiaan ja rakentelemiaan autoja. Tehdessään muutoksia he panevat kaiken tarmonsa ja taloudelliset ansionsa auton ulkonäön paranteluun, moottorin äänen voimistamiseen, auton sisustukseen, pohjarakenteiden manipulointiin ja
musiikkilaitteiden näyttävyyteen sekä kuuluvuuteen. En ole koskaan
nähnyt poikien korjaavan epäkuntoisia turvavöitä tai hitsaavan autoonsa turvakaaria. Toisaalta havaitsin miten erityisesti konealan yrittäjien pojat saivat etua isiensä tallitiloista ja työkaluista. Heidän autoissaan oli vaativin menetelmin asennettuja lisävarusteita, kuten
turvakaaret, joita toiset pojat kadehtivat.
Nuorten viikonloppuliikenteessä konflikti syntyy ongelmasta, joka
useimmiten on toinen kaveri jolla on nopeampi auto. Nopea-autoinen
poika saattaa viedä halutuimman ”dooriksen” ajelulle, mikä herättää
toisissa pojissa katkeruutta. Nyrkkien sijaan nuoret ratkaisevat konfliktit autoillaan (Vaaranen 1998). Ratkaisuyritykset ilmenevät seuraamisena pitkät valot päällä, päälle ajamisen yrittämisenä ja sillä pelotteluna. Lisäksi pojat koettavat ratkaista konfliktin heittelemällä autoista kenkiä ja olutpulloja. Autoilevien ryhmien uhittelu aiheuttaa paljon vihamielisyyttä, mutta siitä seuraa harvoin kummankaan osapuolen
nouseminen autosta ja ryhtyminen fyysiseen tappeluun. Modernit automiehet jättävät voimansa konepellin alle noustessaan autoistaan. Silti
eräät korttelirallinuoret pitävät autoissaan pamppua tai pesäpallomailaa
sanojensa mukaan ”puolustautumista” varten. Uhkaavan tilanteen sattuessa tai pelotteluaikeissa häiritsevän auton nokkapeltiin voi iskeä
lommon, minkä jälkeen tekijä syöksyy nopeasti takaisin autoonsa ja
autoseurue ajaa pakoon.
Ansiokkaampi tapa luoda legenda on konfliktin aloittaminen
mielijohteesta omilla kotikonnuilla, omilla keinoilla. Esimerkiksi
häiritsijöiden päättäväinen ajaminen pois ’omalta’ huoltoasemalta
voi muotoutua legendaksi. On helppoa ajaa pois lauma nenäkkäitä,
löysähousuisia mopopoikia, jolloin nuoret saattavat yltyä nyrkkitappeluihinkin. Maahanmuuttajien kanssa tilanne on toinen. Armenialaiset, joiden kanssa tutkimuksen autoilunuorilla on ollut kahnauksia,
liikkuvat suurissa ryhmissä ja heillä on aikuisia miehiä mukanaan
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autoissa. Paikalliset somalit näyttävät vierailevan ahkerasti eräällä
huoltoasemalla, jolla kaahailijapojat ennen kävivät. Pojat vain toteavat huoltoasemasta, että ”ei sinne enää voi mennä”.
Aluekiistat ovat osa jatkuvaa kiertokulkua, jossa vakioasiakkaat
vaihtavat suosikkihuoltoasemiaan niiden munkkien herkullisuuden
ja asiakaskunnan mukaan. Kaahariklubilla on tätä nykyä reviirinään
yksi huoltoasema, jota se laajoine kaveriporukoineen hallitsee.

Sosiaalinen tausta, koulutus ja vapaa-aika
Tutkimani kaupunkilaisnuoret ovat kasvaneet Kortteisen (1982)
kuvaaman Lähiön kaltaisilla alueilla. Tekemieni havaintojen ja niiden pohjalta tehtyjen ideaalityyppisten tulkintojen mukaan useimmat kaahailevat pojat ovat kuvaannollisesti kuin kirjoittajan Kunnian kenttien (1992) metallimiesten poikia. Useimmat tutkimistani
nuorista ovat palkkatyöläisten ja kovien automiesten jälkikasvua.
Joitakin korkeasti koulutettujen vesojakin mahtuu mukaan
kaahariklubiin.
Suurin osa kaaharinuorista on perinyt vanhemmiltaan tai omaksut
toinen toisiltaan koulunvastaisen asenteen. Peruskoulun ajoilta lähtien asenne on ohjannut heitä sinikaulustyöläisyyden tavoitetta kohti, ja tyhjänpäiväisiä kouluja käyneet ovat heidän mielestään ”jotain
merkonomeja”. Kuten Paul Willis väitti, ”koulunvastainen kulttuuri
saavuttaa tietämättään yhden koulutuksen tärkeistä, joskin
vähätellyistä tavoitteista – erään nuorison osan ohjaamisen ’vapaaehtoisesti’ vähäistä taitoa vaativiin töihin” (Willis 1977, 178).
Kaaharipoikien mukaan opiskelu on ”neron hommaa”, eikä kuulu
heille. Ravintoloissa he eivät halua vilkaistakaan englanninkielistä
ruokalistaa. Kaahariklubin pojat eivät matkusta ulkomaille ostaakseen haluamansa autonosat. Heidän koulutuksenvastaisuutensa, joka
näissä esimerkeissä ilmenee haluttomuutena käyttää vieraita kieliä,
vaikuttaa silti asenteelta, jolle ei ole älyllisiä syitä. Nuorten älyllisyys
ilmenee heidän huumorissaan ja arjen selviytymistaidoissaan: pojilla
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on esimerkiksi vahva asema käytännön työn työmarkkinoilla. Vastoin odotuksiani ajo- ja korjaustaitoiset pojat voivat vaihtaa työpaikkoja lähes mielensä mukaan kuljetus, rakennus- ja asennusaloilla,
vaikka 15-24 vuotiaiden nuorten työttömyysaste Suomessa on yli 28
prosenttia.(Tilastokeskus, työvoimatilasto huhtikuu 2001).
Toisaalta koulutuksen kautta saavutetusta menestyksestä ei haaveile yksikään tutkituista nuorista. Olen nähnyt kaaharipoikien koteja vailla yhtään kirjaa tai kirjahyllyä, massiivisen TVn ja stereoiden
hallitsessa olohuoneen kulttuuri-ilmapiiriä. Opinto-ohjaus on vaikeuksissa koettaessaan auttaa opintouralla eteenpäin poikaa, jolla ei
ole kulttuurista pääomaa tarttua ”kuuden vuoden opintoputkeen”.
Tämä selittänee osaltaan miksi vielä 1990-luvulla ylempien toimihenkilöiden ja yrittäjien lapsia osallistui korkeakoulutukseen suhteellisesti laskien noin neljä kertaa enemmän kuin työväestön (Nevala
1999). Lisäksi koulutuksenvastainen kulttuuri vaikeuttaa poikien
sosio-ekonomista nousua erityisesti Suomessa, missä yrittäjyys on
kansainvälissä vertailussa erittäin vähäistä. (Global Entrepreneurship
Monitor 2000). Palkkatyöläisyys on oman autokorjaamon perustamista luontevampi vaihtoehto.
Cohen (1955) totesi teoksessaan ”Delinquent Boys” jengipoikien
vähäisen kiinnostuksen mihinkään, mikä vaati älyllistä keskittymistä, paneutumista tai asiantuntemusta. Samaan tapaan kaahariklubin
nuoret viettävät aikaansa tavalla, joka vaatii vähäistä ponnistelua
tai vaivannäköä. Tutkimani nuoret kaaharipojat lukevat Aku Ankkoja ja pelaavat rahapelejä. He juovat paljon kahvia, polttavat askin tai pari Marlboroa tai ”Lama-Mallua” (edellisiä edullisempia LMsavukkeita) päivässä ja kertovat autoilutarinoita, elleivät ole
ajelemassa, ryyppäämässä tai korjaamassa autoaan.
Viikonloppuillan, erityisesti perjantain ja lauantain ohjelma muotoutuu siten, että ensin pojat hoitavat sopimansa ”tehtävät” . Näitä
tehtäviä ovat vanhemmille, sukulaisille tai kavereille tehtävät pienet
palvelukset tai suuremmat, tallin kavereiden yhteiset projektit. Tehtävä saattaa olla oman auton viimeistely, auton nouto tai hinaus,
juoppokuskina toimiminen, moottoriremontti tai muu kaverin autta-

126

KAAHARIPOIKIA JA RAPPIOROMANTIIKKAA

KAAHARIK LU BI N POJAT

135

minen. Vasta näiden tehtävien jälkeen, usein lähempänä puolta yötä,
pojat siirtyivät todelliseen vapaa-aikaan eli vapaaseen ajeluun. Reittivalinnat perustuvat poikien tarpeeseen liikkua, tulla nähdyiksi ja esittäytyä kilpailijoilleen rohkeina miehinä. Joskus he haluavat lähteä
yksin ”mettään vetämään,” eli ajamaan vauhdikkaasti autioille teille
rauhoitellakseen hermojaan. Mutta seurallisella mielellä ollessaan
pojat liikkuvat mielellään usean auton kolonnassa ja esiintyvät
kopeasti muita autoilevia ryhmiä kohtaan. Ihailemiensa tyttöjen edessä pojat tahtovat esiintyä moitteettomina kavereina, joissa tarpeen
tullen on sankariainesta, joten huimat liikennetemput ja ”rallin
erikoiskokeet” lomittuvat illan rauhalliseenkin ajeluohjelmaan. Poissa ollessaan tytöt ja muut korttelirallin pojat muodostavat näkymättömän yleisön, joka saa kuulla tapahtumista myöhemmin.
Raskas ja likainen auton rakentelu palkkatyön jälkeisinä tunteina
tallilla on taitolaji, jossa nuoret kilvoittelevat. Rakentelu on
kunnioitettua, kiihottavaa ajanvietettä. Työhaalarissa makoilu auton alla ja moottorin purkaminen sekä rakentaminen uudelleen hiovat
poikien vuosia kehitettyä, huippuunsa hiottua osaamista ja asiantuntemusta. Lisäksi auton jälleenmyyntiarvon nostaminen on tavoite,
joka kutkuttaa mielikuvitusta uusien rakennusratkaisujen etsimiseen.
Tarkkuutta vaativien rakentelutöiden jälkeen ajelu on pojille lähes
ainoa rentoutumisen muoto. Lisäksi he kertovat ajelemaan lähtemisen olevan hyvä keino keskeyttää alkava riita tyttöystävän kanssa.
Häipyminen paikalta tyynnyttää tytön, joka on mielissään pojan palatessa tuntien päästä takaisin kotiin. Puhumisen vaikeuden
tiivistyessä suomalaisen miehen kokemusmaailmaan, jota esimerkiksi
Aki Kaurismäen elokuvat kuvaavat, toiminnasta tulee puhumisen
sijaan kelpo selviytymiskeino ja tapa vastata haasteeseen.
Kuitenkin ajelun helppous ja viehättävyys kaventavat pojan mahdollisuuksia laajentaa vapaa-ajan perspektiiviään ja nauttia elämästä ilman autoa. Erään kerran kaahariklubin Nipe kertoi puhelimessa olevansa sairaslomalla asentajan työstään. Hän oli satuttanut sormensa. Oli eräs ensimmäisistä, aurinkoisista kesäpäivistä harmaan
ja sateisen kevään jälkeen.
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HV: Olet onnen pekka, kun olet vapaalla tänään. Varmaan lähdet
ulos, vaikka rannalle...
Nipe: Joo, mä lähden ajelemaan.
Kaahariklubin pojat istuvat autoissa sen ajan, jonka useat muut
käyttävät virkistäytymiseen ulkoilmassa. Pojat ovat kesäisinkin
kalpeita. He vakuuttavat autotallin maalin ja polttoaineiden hajujen
keskeltä, että raitis ilma ei ole tarpeen. Pojat puolustelevat
haluttomuuttaan kävellä kertomalla tarinoita kavereista, jotka ”käyvät kävelylläkin autolla” tai kaverista, joka käy ”viissataa metriä
Helsingin keskustassa töissä autolla”.

Ajelu ja kuljettaja
Joillakin maatalousvoittoisilla paikkakunnilla, erityisesti ruotsinkielisellä länsirannikolla, nuoret valloittavat torit viikonloppuöisin
maataloustraktorien melulla. Traktorin ajokortin saaminen edellyttää vain kuudentoista vuoden ikää, joten maalaisilla on huomattava
etu kaupunkilaisserkkuihinsa nähden, jotka vasta kahdeksantoistavuotiaina saavat ajoluvan. Vaikka paikallinen poliisi pitää traktorirallia sosiaalisena ongelmana ja antaa lausuntoja: ”Det finns ingenting
vi kan göra”, nuoret itse ovat onnellisia päästessään ihmisten ilmoille etäällä sijaitsevista kylistään.
Aineistoni helsinkiläiset pojat ajelevat japanilaisia ja eurooppalaisia
autoja julkisesti vasta kahdeksantoistavuotiaina. Tyypillisimmillään
poikien automerkit ovat Ford Escort, Opel Ascona, Opel Kadett, Toyota Corolla ja Honda Civic, ja niiden vuosimallit ovat 1970-luvun ja
1980 -luvun alkupuolen peruja. Kortteliralleissa uusilla autoilla ajelijat
saavat niskaansa halveksunnan ryöpyn, joskus olutpullosateenkin.
”Isileasingillä” mahtailija saa etulyöntiaseman havitellessaan tyttöjä
kyytiinsä, mutta hän ei ymmärrä todellista käsityöläisyyttä, auton
kärsivällistä rakentelua, jota pojat pitävät suuressa arvossa. Isien autoille on kuitenkin käyttöä nopeusennätyksiä koetellessa ja tahdottaessa
tehdä vaikutus uuteen tyttöystävään.
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Mutta autoiluporukoissa on aina puutetta tytöistä. Pojat, jotka ovat
jääneet vaille tyttöseuraa, esimerkiksi ujot ja selväpäiset juoppokuskit,
hermostuvat helposti. Heillä on taipumus osoittaa ärsyyntyneisyytensä
ajotavoissaan. Tyypillinen maanantai-aamun lehti kertoo seuraavasti:
Neljä nuorta miestä kohtalokkaassa onnettomuudessa: kaksi kuoli, kaksi
loukkaantui vakavasti. Kysyttäessä onnettomuudesta pojat sanovat:
”kuskilta on mennyt hermo” tai ”kuljettaja ei osannut ajaa”. Kun pojat
itse ”osaavat ajaa” he haluavat tehdä sen ilmeiseksi katsojien silmissä.
Korttelirallipoikien ajotaito on usein jo hankittu kauan ennen autokoulua. Useimmat korttelirallin pojista ovat aloittaneet suvun ja tuttavien kesämökeillä ajelun jo kymmenen ikävuoden molemmin puolin, eräät saaneet ajaa isän auton autotalliin viidestä vuodesta eteenpäin. Kun virallinen ajolupa vihdoin tulee ulottuville kahdeksantoista vuoden iässä, salaharjoittelija ja korttelirallien passiivinen matkustaja siirtyy naivista riippuvuudestaan auton omistajan ja kuljettajan arvostettuun, eleganttiin liikkuvuuteen ja vapauteen (vrt.
Kalannin artikkeli). Jalankulkija ja julkisten kulkuneuvojen käyttäjä siirtyy uuteen elämänvaiheeseen, joka merkitsee vapautta. Bloch
ja Neiderhoffer näkivät jo 1950-luvulla yhtäläisyyksiä initiaatioriittien
ja nuorten ajotapojen välillä: auto oli konkreettinen osoitus nuorten
varttumisesta ja heidän saatavillaan olevasta materiaalisesta ja sosiaalisesta kapasiteetista. Samalla ajamisen mahdollisuus merkitsi arvonnousua autottomiin nuoriin nähden. Auto merkitsi psykologista,
seksuaalista ja symbolista vapautta. (Bloch ja Neiderhoffer 1958).
Korttelirallin ajotaitoa korostavassa asenneilmapiirissä nuori ei
kutenkaan itsestään selvästi pääse nauttimaan uudesta statuksestaan.
Korttelirallissa nuoret korostavat karkeasti ajotaidon todellisen
tuntijan ja noviisikuljettajan eroa pilkkaamalla arkoja kahdeksantoistavuotiaita: ”sä et uskalla...” Noviisikuljettaja hukuttaakin
häpeänsä ja epävarmuutensa helposti olueen. Pieni humala auttaa
kuljettajaa monessa muussakin asiassa: ”tytöt tykkää puheliaista”.
Huolimatta korttelirallin jännitteistä auto merkitsee nuorille yksityisyyttä ja yksityistä tilaa, kuten eräs poika kuvasi ajelemaan lähtöä: ”On kun menis saunaan” (Vaaranen 1998). Näin yksityiseksi,
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rauhoittavaksi ja puhdistavaksi hän koki yksinäisen ajelunsa. Toisaalta pojat rakentelevat autostaan uskollisen, mukana seuraavan
ravintolan. Jatkuva liike ja vaihtuvat vieraat tekevät illasta jännittävän, vaikka ”mitään ei tapahtuisikaan”.
Nuoret eivät kaihda pienten onnettomuuksien mahdollisuutta ja
kaahariklubin pojilla onkin useita liikenneonnettomuuksia takanaan
kaahailun vuoksi. Pojat ovat selvinneet onnettomuuksistaan pienillä
kolhuilla ja peltivaurioilla. Vakuutusyhtiön korvattua käyttökelvottomat autot (nuoret tuntevat liikennesäännöt ja vakuutussäännöt niin
hyvin, että he ottavat onnettomuusriskin tilanteessa, jossa toinen osapuoli joutuu vastuuseen), nuoret tokaisevat usein ”enemmän sain kuin
siihen laitoin”. Autoilevat nuoret hyödyntävät peltikolareita auton vaihto-tavoitteitaan varten. Siksi peltikolari katsotaan lähes ansioksi, mutta liikennekuolema kuljettajan virheeksi, josta kaahariklubin pojat
moittivat ajotaidon puutetta. Omien kavereiden keskuudessa nuoret
pitävät liikennekuolemaa lähtemisenä saappaat jalassa ja kunniallisena
kuolemana: ”ei ihminen koneelle pärjää.” Kaverille tapahtunut onnettomuus hiljentää vain joksikin aikaa, ja pian menehtynyttä muistetaan harjoittelemalla ajamista kaarteeseen entistäkin enemmän. Tyypillinen nuorten onnettomuus tapahtuu viikonloppuyönä, kesäkuukausina, auton ollessa pakattuna täyteen juhlivia ja humaltuneita matkustajia. Useimmin kuljettajan tehtävistä vastaa nuori mies. En ole nähnyt yhtään nuorten kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta
kenttätyöni aikana, mutta tieltä ajoja on reitilleni kortteliralliöinä sattunut useitakin. Näkemissäni tapauksissa osa näytti takaa-ajoilta tai
kilpailuilta, osassa nuori kaahasi yksin. Paikalle saavuttuani tieltä ajaneista autoista kömpi poikkeuksetta ulos nuori mies.

Asema ryhmässä
Kaahariklubilaisten asema ryhmässä ja suosio nuorten naisten keskuudessa pohjaavat sosiaaliseen järjestelmään, jossa ajotaitoiset, puheliaat
ja rohkeat pojat tulevat palkituiksi. Elina Haavio-Mannila (1958) löysi
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kylätappelijoiden ja Heikki Ylikangas (1976) puukkojunkkareiden
elämäntavasta palkitsevia piirteitä, jotka niin ikään saivat puolelleen
nuorten naisten ihastuksen ja lähipiirin miesten kunnioituksen.
Tätä suosiota odotellessaan työtätekevät pojat säästävät rahaa autoon. Vanhemmat auttavat nuoriaan auton hankinnassa, tai rahan
puuttuessa antavat näille edes omat vakuutusbonuksensa. Vanhemmat pitävät autoilua riskeistä huolimatta yksinäisyyttä parempana
vaihtoehtona viettää nuoruusvuosia: ”saapahan kavereita”. Ja kavereita näillä nuorilla on. Monilla heistä on yli kymmenen henkilön verkosto mies- ja naispuolisia ystäviä, joiden kanssa he ovat jatkuvassa
kanssakäymisessä käyden yhdessä kahvilla, oluella, Autovahinkokeskuksessa, varaosaliikkeissä ja ajelemassa.
Jokakesäiset Cruising Night -tapahtumat, amerikkalaisten autojen
kokoontumisajot Helsingissä, pitävät sisällään arjesta poikkeavaa
romantiikkaa ja hyvien autokauppojen syntymahdollisuuden. Tapahtumaan on muodostunut näyttelyalue autoille, jotka ovat myynnissä, ja näyttelyalue autoille, jotka ovat näytillä. Tapahtuman keskipisteenä ovat kuitenkin upeasti viimeistellyt jenkkiraudat ja
renkaitaan polttavat ja niitä räjäyttävät autoseurueet. Lisäksi eri
paikkakunnilta tulevien seurueiden kohtaaminen aiheuttaa jännitystä ja luo halukkaille uhittelumahdollisuuksia.
Paikan päällä voi aistia autoilun osakulttuurien yhteentörmäyksen, jonka tutkimani pojatkin ovat joutuneet kokemaan: jenkkiautofanit pitävät itseään korttelirallin ”räkänokkia” hienostuneempina autoharrastajina, mikä on Helsingin autoiluyössä vakiintunut käsitys.
Kaahariklubin pojille asetelma ei ole jäänyt epäselväksi. He yrittivät
kerran liittyä amerikkalaisten autojen paraatiin omalla japanilaisella pikkuautollaan. Yleisö yltyi huutamaan ’japsit, japsit’ ja tilanne
näytti uhkaavalta. Jotakin lensi kohti autoa, pullo tai kivi? Tapahtuman jälkeen pojat ovat pysäköineet autonsa kauemmas ja tulleet tapahtumaan jalan. Suomalaisen korttelirallin ja nuorten kaahareiden
imago ei ole amerikkalais-romanttinen ja rento, vaan se on itseironinen, humoristinen. Kaikki eivät pidä poikien huumoria arvossaan, eivät ainakaan amerikkalaisilla V8 -autoilla tyylittelijät.
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Tiikerikuvioiset istuinpäälliset ja karvanopat mustaksi maalatussa
mattapintaisessa Asconassa ovat liikaa niille, jotka haluavat yhdistää autoiluun kosketuksen tyyliä, kiiltoa ja pohjoismaista letukkaromantiikkaa jota esimerkiksi Gunnar Lamvik (1994,1996) ja Tom
O´Dell (1997) ovat kuvanneet.
Paitsi että tutkimuksen nuoret kaaharit jäävät paitsioon kruisailuauton komeudessa, yhdenmukainen huoliteltu tapa pukeutua,
kammata hiukset tai käyttää vaatetuksen värejä loistaa poissaolollaan. Poikien yleisin asu koostuu verryttelyhousuista tai farmarihousuista, valkoisista urheilusukista ja vaatimattomista nahkakengistä
tai lenkkikengistä yhdistettynä kevyeen kangaspusakkaan ja mainoslippalakkiin. Kaupungille pojat varustautuvat uudemmalla vaatekerralla ja arvokkaammilla NHL-jääkiekkojoukkueiden lippalakeilla.
Rahavirtojen suuntaaminen autoon eikä omaan itseen on johtanut
henkilökohtaiseen, huolettomaan pukeutumistyyliin. Tuusula – Kerava- akselin rockabillykulttuuri on poikkeus edelliseen. Joukon pukeutuminen, hiustyyli, kuunneltu musiikki ja auton rakentelu ovat
osa 1950-lukua jäljittelevää kokonaisuutta. Rockabilleistä joillakin
on jenkkiauto, useimmilla ei.

Lentävät suomalaiset:
menestystä kilpa-ajoissa liikenteen keskellä
Tieto formulavoittaja Mika Häkkisen häistä levisi autoiluväen keskuudessa kulovalkean tavoin. Hänen salaisia häitään 1999 seurasivat pienellä porvoolaisella kirkkomäellä tuhannet ihmiset. Suomalaiset rakastavat urheilijoitaan ja myötäelävät vahvasti näiden liitot,
erot, voiton hetket ja virheet. Yksilölajien harjoittajat ovat meillä
erityisessä kunniassa, sillä me voimme samastua heidän yksinäiseen
raatamiseensa.
Yksilöurheilun ihailun lisäksi nopean matkanteon ihannointi liittyy Suomen pitkiin etäisyyksiin ja vaikeisiin maastoihin. Agraariyhteiskunnassa kilpa-ajot liittyivät erityisesti tapaninajeluun ja sunnun-
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taiseen ajoon kirkosta kotiin. Joulunaikaan uskottiin, että ensimmäisen kirkosta palaajan karja kukoistaa tulevana vuonna (SKS, kansanrunousarkistot, kalendaarikortisto).
Tänä päivänä ensimmäisen ja toisen sukupolven urbaanien nuorten kilpa-ajot ajettaneen samalla intomielellä, mutta tuskin kirkosta
kotiin; sekularisaatio on muuttanut suomalaista yhteiskuntaa ja ajelu on nyt hyväksyttävää myös ilman määränpäätä. Silti kaupunkilaispoikien automiehen mentaliteetti heijastuu maaseudun koneromantiikasta ja ottaa öisin haltuunsa sofistikoituneen kaupungin
”hiljaiset kadut”. Urbaanit autokaaharit järkyttävät muita öisiä kulkijoita autoissa, jalkakäytävillä ja suojateillä vaatien huomiota ja
esitellen koneidensa voimaa. Toimiessaan kollektiivisesti he säätelevät kaupungin valittujen paikkojen meluisuutta ja liikenteen volyymiä
voimannäyttönään.
Suomessa on ajettu vuosittain kymmeniä virallisia rallikilpailuja
yli viisikymmentä vuotta; nuorten epävirallisia ralleja harjoituksineen
pikkuteillä ja sorakuopilla tiettävästi yhtä kauan. Kun kerta toisensa
jälkeen eurooppalaisten rallikisojen voittajat olivat suomalaisia, syntyi
legenda ”lentävistä suomalaisista” 1960-luvulla. (Nylund 1999). Menestys jatkuu yhä rallissa, formuloissa ja lukuisissa muissa
mottoriurheilu lajeissa. Viime aikoina menestys on ollut yhä
näyttävämpää, millä on ollut nuoriin automiehiin kiihdyttävä vaikutus. Kortteliralli, poikien mukaan ”tavoitteellinen suhdetoiminta”, on
havaintojeni ja poikien arvioiden mukaan jälleen vilkastumassa Helsingin keskeisillä alueilla.
Tutkimuksen kaahariklubin poikien isät ja isoisät ovat tulleet tuntemaan auton tekniikan ja vauhdin hurman autokilpailuissa. Rallimenestyksestä, salaharjoittelusta ja kaatopullosta kerrotaan tarinoita, jotka saavat vanhojen miesten silmät loistamaan. Suomalaisessa
ralliperinteessä ”kaatopullosta” otettiin kulaus jos toinenkin
keskeytyksen osuttua kohdalle rallikilpailussa. Autourheilun Kansallinen Keskusliitto kielsi kaatopullon vasta 1960-luvulla (rallitoimittaja
Juha Nylundin haastattelu 10.11. 2000). Kuluvalla vuosituhannella
nuoret pojat kilpailevat ajoluvan saatuaan, yhä kaatopullo mukanaan,
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toivoen että heidänkin autokisansa tulisi legendaariseksi ja että he
itse tulisivat esiintymään kerrotuissa tarinoissa.
”Rallikansasta” yli puoli miljoonaa katsojaa kokoontuu joka kesä
Jyväskylän ympäristöön seuraamaan Neste rallia. Formula 1:stä seuraa televisiosta jopa 1.4 miljoonaa katsojaa suomalaiskuljettajan ollessa hyvissä kilpailuasemissa (MTV3 tiedotus, katsojatilastot). Rallimaailmassa elää lause ”if you want to win, you need a Finn!” , eli jos
haluat voittaa, tarvitset suomalaisen! (rallitoimittaja Juha Nylundin
haastattelu 10.11. 2000).
Näyttäisi siltä, että ajotaidon vaaliminen, harjoittaminen ja
kilpailuttaminen ovat yhtä kuin suomalaisen kaaharikulttuurin sielu. Suomessa kuuluisat kilpa-ajajat Ari Vatanen, Tommi Mäkinen,
Mika Häkkinen ja Kimi Räikkönen ovat roolimalleja. Tutkimuksen
nuorille miehille he edustavat menestystä, joka on saavutettu tekemällä sitä, mitä kaikki autoilevat pojat rakastavat – ajamalla. Autourheilutähtien nimet on sisäistetty poikien ja autoiluelämäntapaa seuraavien tyttöjen sanastoon esimerkiksi siten, että ”vatanen” merkitsee herrasmiestä ja ”räikkönen” kovaa kuljettajaa.
Ajotaidon mestarillinen hallitseminen menee kuitenkin hukkaan, sillä
laillisia kilpailuja korttelirallien kaaharipojat eivät todennäköisesti
koskaan tule käymään. Tutkimuksen pojilla ei ole ollut sosiaalisia tai
taloudellisia mahdollisuuksia liittyä ralliklubeihin. Poikien mukaan
”ilman suhteita harrastukseen ei ole mitään asiaa”. Toisaalta pojat
järkeilevät olevansa kaksissakymmenissä liian vanhoja ryhtymään ralliharrastukseen, ja näkevät rallin jo menetettynä mahdollisuutena: ”jos
ajamalla olisi ajoissa aloittanut, jos joku olisi vienyt harjoituksiin...”.

Esitä tytöille, kavereille, rekkakuskeille, taksikuskeille!
Kallis rakentelu, maalaustyöt ja pitkät ajotaidon harjoittelussa vietetyt työtunnit vaativat täyttymyksensä: auton ja ajotaidon nautittavan esittelyn asiantuntijoiden edessä. Samalla kun ammattikuljettajat
kihisevät harmista rekoissaan ja takseissaan, nuoret miehet tekevät
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parhaansa, jotta liikennetemput olisivat näyttäviä.
Nuoret miehet esittävät ajotaitoaan edistääkseen intiimejä suhteita tyttöihin. Menestymällä liikennetempuissa, takaa-ajoissa, kilpaajoissa ja koettelemuksissa juoppokuskina, nuori mies pystyy hankkimaan tai ylläpitämään jo saavutettua mainettaan. Nuoret naiset
kiinnostuvat miehistä joilla on maine, hyvä tai huono, joten pojat
tekevät tosissaan töitä parhaimman tai pahimman ominaisuutensa
esiin tuomiseksi. Toiset pojat kertaavat legendoja loputtomasti vahvistaakseen ryhmän keskeistä lojaaliutta ja esittääkseen tytöille ainoastaan rohkeiden ja erinomaisten nuorten miesten rintaman. Myös
David Moore (1994) havaitsi edellisen kaltaista tarinointia tutkimassaan poikajoukossa, ja hän päätteli yhteisten muistojen vahvistavan ryhmän identiteettiä.
Kirkkaina kesäöinä suomalaisnuoret juhlivat valoisaa vuodenaikaa ja ihailevat auringonlaskuja ja -nousuja. Keskiyön aurinko on
juhlinnan aihe siinä missä vapaa viikonloppu armeijasta tai tavallinen perjantai-iltakin. Juhlinta ilman alkoholia ei kuulu autoilukulttuuriin. Nuoret aloittavat juhlinnan pistäytymällä paikallisessa
supermarketissa ostamassa muovikassin kantamoisen eli noin 16 pulloa olutta kullekin juomarille. Autoseurue lähtee ajelemaan tyhjentäen
pulloja vatsaan näyttävään tahtiin. Havaintojeni mukaan juhlailtoina
reilut kaksi tuntia riittävät olutkassin, toiselta nimeltään ”pussikaljan”
tyhjentämiseen.
Suomalaisten humalahakuisessa alkoholinkäyttökulttuurissa (esimerkiksi Simpura 2000) juomatavat vahvistavat itse itseään nuorten
keskuudessa. Kukapa nuorista haluaisi olla toista huonompi juomari.
Juomarien edesottamukset synnyttävät jutunjuurta, ja humalaisten
iloluontoisuus sekä seksuaalisen aloitteenteon helppous ovat arvossaan muuten niin pidättyneessä ja hiljaisessa kommunikaatioympäristössä. ESPAD 1995 -raportin mukaan suomalainen alkoholikulttuuri on eurooppalaisessa vertailussa varsin humalahalkuista. Liikenteessä tämä ilmenee noin neljän henkilön umpihumalana autossa, jossa on selvä tai edes muita selvempi kuljettaja seuruetta
ajeluttamassa. ” Se, joka on selvin, menee rattiin”. Vuosina 1992 –
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1996 Suomessa tapahtuneista nuorten kovavauhtisista onnettomuuksista lähes 70 % ajettiin alkoholin vaikutuksen alaisena (Salmi ja
Summala 1998, 15).
Ajelun alkoholikeskeisyys ajoittuu asevelvollisuutta edeltävään aikaan.
Tällöin juomatarinat ovat ajelutarinoitakin tärkeämpiä: ”Eilen join
kuustoista kaljaa”. Kovuudestaan kiitetty viinapää tuottaa menestystä
siinä missä humoristisuus, viihdyttävyys tai rooli ryhmän maskottina:
”Aina se Kallu pelleilee”. Asevelvollisuusiän jälkeen ajelun motiivi muuttuu kaljoittelusta ajoharjoitteluksi. Kun pojat kokevat ajotaidon miehisyyden mitaksi, pojat tahtovat esitellä ’aikuista’ miehistä identiteettiään,
sillä ” kyllähän jokainen suoralla tiellä osaa ajaa. Mutta kun tuut kurviin
sataa neljääkymppiä, niin sitten katotaan”. Kotoa muuton ajoittuessa
armeijan jälkeiseen aikaan pojat haluavat ohjata ylijäävät taloudelliset
resurssinsa autoon ja polttoainekuluihin. Tässä elämänvaiheessa
juopottelutarinat kalpenevat ajelutarinoiden rinnalla.
Monen kaahariklubin pojan asepalvelus on päättynyt ennen aikojaan sopeutumattomuuden vuoksi. Eräs purkautumistie sopeutumattomalle luonteelle on ”tehdä se” liikenteessä, kun mieli tekee. Siten
kilpa-ajot ja kiihdyttelyt tapahtuvat yleisessä liikenteessä testattavalla
kalustolla. Pojat, jotka eivät osaa suuntautua ajotaitoon vaan jatkavat yhä vartuttuaan juomatarinoitaan, ajautuvat ajotaitokeskeisestä
porukasta erilleen, lapselliseen kaljoitteluun kiinni jääneiksi aikuisiksi pojiksi.

Lopuksi
Viime vuosikymmeninä nuorten vähäinen tai olematon rooli perheen tulonhankinnassa on tehnyt mahdolliseksi runsaan vapaa-ajan
ja työstä ylijäävien voimavarojen suuntautumisen laittomaan toimintaan (Moffitt 1993). Vähemmän koulutetut ja vähemmän urbaanit nuoret aikuiset suuntaavat tavoitteensa taloudellisesta ponnistelusta ja menestyksen tavoittelusta (”mitä välii sillä on mitä tekee
kaheksan tuntii päivästään”) vähäistä vaivannäköä edellyttäviin,
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laillisuuden ja laittomuuden rajoilla häilyviin palkintojärjestelmiin,
kuten esimerkiksi kortteliralliin.
Poikaryhmä ja kortteliralliyhteisö ovat kuitenkin tarjonneet pojille
oppimisväylän. Lionel Tigerin ja Robin Foxin (1972) klassisessa
tiivistyksessä jengien funktioista poikaryhmät suovat jäsenilleen
mahdollisuuden omaksua perinteiset miehisyyden taidot. Korttelirallissa mallioppimista voi koetella ja sitä vastaan voi kapinoida, mutta
useimmat pojat tarttuvat hanakasti mahdollisuuteen opetella
lojaaliuden, ryhmätyön ja johtajuuden taitoja. Johtamaan kyvyttömät
tai haluttomat opettelevat avuliaisuutta, jäsenyyttä, kollektiivisuutta.
Lisäksi pojat opettelevat uhraamaan aikaansa toisilleen ja ottamaan
vastaan apua omissa pulmissaan. Omaksumalla nämä valmiudet
Tiger ja Fox uskovat astumisen perinteiseen miesten maailmaan helpottuvan yhteisöissä, joista puuttuvat selkeät siirtymäriitit.
Lance Straten mukaan osa perinteisen miehisyyden valmiuksista,
kuten kilpailullisuus ja riskinoton hallitseminen ovat kelpo ominai-

Pojat eivät kaihda pieniä peltivaurioita aiheuttavia onnettomuuksia. He tuntevat liikennelain ja vakuutussäännöt läpikotaisin. He suunnittelevat riskiajamisensa siten, että vahingot
jäävät usein vastapuolen maksettavaksi.
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suuksia, jotka helpottavat miehenä olemista. (Strate 2000). Samalla
perinteinen maskuliinisuus on ehdottomuudessaan ja itsestäänselvyydessään attraktiivinen roolimalli. Uusien miesidentiteettien etsijät
joutuvat tekemään ennalta tuntemattomia valintoja ja selittämään
toimintaansa ympäristölleen(vertaa Greenberg 2000), mutta
pitäytymien vanhaan ei autoiluväen kesken kaipaa selityksiä. Siksi
on uskottavaa, että tutkimuksen nuoret miehet, haluttomina ponnistelemaan uuden ja erilaisen eteen, uusintavat perinteisen automieheyden malleja nähtyään sen aikuiset ilmentäjät varsin varmoina
omissa miesidentiteeteissään. Tämä varmuus ilmenee esimerkiksi
identiteetin moraalisessa selkeydessä, jonka lähiympäristön nuoret
sekä aikuiset kokevat attraktiiviseksi. Nuoret vastustavat omalla
kohdallaan liikuntaa, fyysistä väkivaltaa, sääntöjä ja poliisia. He
kannattavat reipasta alkoholinkäyttöä, ruumiillista työtä, tekniikkaa,
moottoriurheilua ja vakaita seurustelusuhteita. Heidän keskinäinen
huumorinsa korostaa suomalaisuuden korkeaa moraalia ja periksi
antamattomuutta esimerkiksi ruotsalaisten uskottua homoseksuaalisuutta ja naismaisuutta vasten. ”Me ollaan kaikessa parempia kuin
ruotsalaiset – paitsi homoilussa”. Tämä ehdottomuus olla asioiden
puolesta tai niitä vastaan kertoo poikien asettumisesta vankkaan,
miehiseen identiteetiin, jossa epävarmuudella ei ole sijaa.
Nämä autolunuoret eivät kuitenkaan astu elämään ilman käytännön hyötyä nuoruusvuosistaan. Ostamalla, virittämällä, ajamalla
näyttävästi ja myymällä autoja (epäkuntoisia autoja on kaupan vaikka tupakka-askia vastaan) pojat etenevät autourheilua etäisesti
jäljittelevällä urallaan. Autot komistuvat ja vauhdit kovenevat huolimatta siitä, että kaivattu tavoite on jäänyt haaveeksi. Pojat, jotka
olisivat halunneet kilpa-autoilijoiksi, ovat päätyneet päivisin taksija pakettiautojen kuljettajiksi, kaahailemaan kaupungin kaduille.
Nuori voi saada pettymykselleen korvauksen hallitsemalla
kaahailullaan oman kotikaupunkinsa tai tuttujen katujen liikennettä. Lisäksi kesämökkien sorateillä pojat pääsevät jäljittelemään ja
”leikkimään” todellista rallia. Poikien sosiaalinen toiminta korttelirallissa osoittautui tehokkaaksi verkostoitumiseksi sekä (harmaaksi)
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taloudelliseksi toiminnaksi. Muu yhteiskunta ei kiitä menestystä edellä
mainituissa lajeissa, mutta nuoren itsekunnioitus ja lähipiirin tunnustus korvaavat puutteen.

VIITTEET
1

Etnografisen tutkimusmenetelmän mukaisesti olen viettänyt aikaa nuorten perustamalla kaahariklubi-nimisellä tallilla. Olen haastatellut poikia kotonani ja nuorten oleskelupaikoilla ryhmissä, yksin ja tyttöystävineen. Olen ajellut heidän kanssaan kaahailuautoissa
ja kirkunut silmät kiinni pelosta – ja joskus tärissyt vauhdin nautinnosta. Olen ollut esimerkiksi kyydissä kiihdytyskokeessa Konalassa ja ”rallin erikoiskokeessa” keskellä Helsinkiä sekä istunut huoltoasemilla autoiluporukoiden keskuudessa. Kenttätyö on kestänyt vuodesta 1996 vuoteen 2001.
Keskustelujen ja osallistuvan havainnoinnin lisäksi olen tarkastellut poikien pyynnöstäni
kuvaamia valokuvia. Suurin osa kahdestasadasta kuvasta on otoksia autojen yksityiskohdista, kuten moottorista. Eräs kuvasarja melko tavallisen näköisestä, mutta maalatusta
ja vahatusta punaisesta Escortista sai selityksensä kuvaajalta: ”Kun ei koskaan tiedä
kuinka kauan se on ton näkönen. Et mitä vaan voi sattuu”. Puutuin kuvauskohteisiin vain
sen verran, että pyysin poikia olemaan ottamatta enempää kuvia nopeusmittarista
ajettaessa. Eräässä tällaisessa kuvassa nopeusmittari näytti 235 km/h.
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Kenttätyöstä kriittiseen
kirjoittamiseen
– kommentteja etnografian postmoderniin
kritiikkiin
Heli Vaaranen

Kenttätyö on laadullista tutkimusta. Kenttätyön käsitettä on käytetty eri yhteyksissä aina
tutkittavien luona vierailuista näiden luona asumiseen asti. Kun tutkija on jalkautunut
pidemmäksi ajaksi kammiostaan tutkittavien pariin, näille ominaiseen ympäristöön,
lienee kyseessä kenttätyö. Laadullisten menetelmien keskenään lähes synonyyminen
joukko näyttää nykykäsityksen mukaan olevan kaiken kaikkiaan yhtä tutkimusmenetelmien
perhettä (Smith 1992b; Willis & Trondman 2000). Samasta asiasta puhuttaessa
saatetaan käyttää esimerkiksi antropologian ja etnografian käsitteitä rinnakkain.

V

iime vuosikymmeninä laadulliset menetelmät ovat kohdanneet
postmodernin kritiikin, joka on
asettanut kenttätyöntekijät uusien haasteiden eteen. Myös klassisten koulukuntien kannattajat ovat joutuneet tarkastamaan menetelmiään puolustaakseen tulostensa luotettavuutta. On ollut syytä olla
huolissaan tutkijan vaikutuksesta tutkittaviin, suppeasta tutkittavien joukosta ja tutkijan liiallisesta asettumisesta tutkittavien
asemaan. Etnografit kohtasivat kokonaisen
koulukunnan skeptikkoja, joilta oli mennyt usko etnografian metanarratiiviin.
Seuraavassa pohdin sitä, miten pohjoisamerikkalaisten menetelmäteosten innoit-

tamana valitsin tutkimusmenetelmät ja koetin suhteuttaa analyysiprosessin laadullisten menetelmien postmoderniin kritiikkiin. Samalla käyn läpi kenttätyöhön valmistautumisen, kentällä olemisen ja kentältä poistumisen vaiheita oman kenttätyökokemukseni kautta, vuosi aktiivisen kenttätyön lopettamisen jälkeen.

Klassisesta kenttätyöstä
postmoderniin etnografiaan
Chicagon ja Birminghamin koulukuntien
klassinen kenttätyö joutui kritiikin kohteeksi, kun laadullisiin menetelmiin levinnyt
17
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postmoderni teoria 1980- ja 1990-luvuilla
hyökkäsi totuttua etnografista auktoriteettia vastaan. Kritiikki sanoutui irti antropologisen kuvauksen vanhasta hierarkiasta.
(Bourgois 1995, 13.) Omakohtainen kokemus ja spontaani tulkinta eivät enää riittäneet. Etnografinen kirjoitustapa joutui suurennuslasin alle kirjoittamiskeskustelun saatua tuulta siipiensä alle. (Lofland & Lofland
1995, 217.) Esimerkiksi Clifford ja Marcus (1986) ja John VanMaanen (1988) paljastivat kenttätyöntekijän kirjalliseksi taituriksi, joka saattoi kirjoittaa valitsemallaan
tavalla ja sävyllä. Menetelmäoppaita kirjoittavat sosiaalitieteilijät lisäsivät puuta pesään
uskaltamalla arvostella sosiologisen kenttätyön rakkaimpia klassikkoja epäluotettaviksi ja menetelmiltään salamyhkäisiksi. Tällöin
tieteellisessä maailmassa suututtiin nokkelille kynäniekoille. Uskottiin, että nämä kirjoittivat itkettäviä tositarinoita kasvattaakseen
egoaan ja pankkitilejään, mainitussa järjestyksessä. Samalla postmodernistit paukuttelivat henkseleitään vakuuttuneina siitä,
että kenttätyöntekijät eivät voi ymmärtää tai
selittää ”toista” kulttuuria, saati välittää siitä. Kirjankustantamoissa kyseltiin, onko
modernin antropologian aika ohi.1
Patricia Clough (1992) kirjoitti kirjan
The End(s) of Ethnography: From Realism to
Social Criticism, jossa hän perustellusti esitti etnografisen auktoriteetin tulleen tiensä
päähän. Hän edellytti uutta etnografiaa,
joka keskittyisi sosiaalisten epäkohtien kritiikkiin tutkimusaineiston prosessoinnin tuloksena. Nyt akateemiset lukijat halusivat
todisteita sisäisen näkemyksen sijaan. Postmodernisti suuntautuneet lukijat halusivat
kuvauksen analyysiprosessista ja tutkijan
reflektoivan painotuksiaan sekä sosiaalista ja
eettistä suhdetta kenttään. Lukijat halusivat etsiä totuutta kenttäkuvauksista, mutta
löysivät vain ideologisesti värittyneitä kulttuuripluralismin tuotteita. (Turner 1998,
18
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598–599.) Laadulliset menetelmät eivät
suuremmin puolustautuneet vaan lähtivät
muuttamaan menetelmiään, analyysiään ja
raportointiaan.
Uusien vaatimusten kanssa taiteilu on
jättänyt nykyetnografioihin puisevan jäljen.
Ei ole helppoa koettaa vastata klassisten koulukuntien jälkeensä jättämiin haasteisiin, säilyttää luovuus, ja toisaalta vastata tieteellisen diskurssin vaatimuksiin reliabiliteetista, validiteetista (Miles & Huberman 1994,
277–280), tulkinnan läpinäkyvyydestä ja
tutkimuskysymyksen merkityksellisyydestä
(Yin 1984, 140).
Vavistessani näiden vaatimusten ristitulessa minua auttoi eniten John Lofland ja
Lyn H. Loflandin (1971/1984/1995) rauhallinen menetelmäopas Analyzing Social
Settings. Teos on alaotsikkonsa mukaan opas
laadullisiin havaintoihin ja analyysiin. Se käy
kärsivällisesti läpi aineistonkeruun, valikoinnin, analyysin ja loppupäätelmien tekoa. Lopulta, annettuaan kirjan täydeltä ohjeita,
kirjoittajat toteavat: ”Tee, kuten parhaaksi
näet. Päätä loppujen lopuksi itse, miten selvität asian.2 On välttämätöntä olla tietoinen ajan vaatimuksista ja ymmärtää ne,
mutta vastuu siitä, miten tutkimus lopulta
tehdään, on tutkijalla. Joskus suuntauksen
hyökyaaltoa vastaan asettuminen on välttämätöntä tutkimuksen itsensä vuoksi.”3

Valmistautuminen
kenttätutkimukseen
Kenttätutkimukseen valmistautuminen merkitsee runsasta lukemista, etsimistä, kontaktien solmimista ja romanssia maailman kanssa. Ensimmäinen mieleeni juolahtanut tutkimusongelma oli moottoripyöräjengien jengisota, joka levisi muista pohjoismaista Suomeen 1996. Minua kiinnosti, miten ilmiö
saattoi syntyä myöhäismodernissa, kehitty-
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neessä hyvinvointivaltiossa. Epäonnistuin kentälle pääsyssä vuonna 1996, kun turvallisuuttani uhkailtiin.4 Kuitenkin tutkimusaihetta
pohtiessani mieleeni tuli joukko ideoita ja kysymyksiä; vastauksia etsiessäni pöydälle kertyi pino luettavaa kirjallisuutta. Tämä lukeminen, ennakkotieto ja turhautuminenkin
olivat hyvä pohja niille perustiedoille ja taidoille, joita jokainen kenttätyön tekijä tarvitsee kentällä ollessaan. Tieto lisää tutkijan
varmuutta ja rauhallisuutta, sekä helpottaa
fokusointia joskus kaoottisissakin kenttäolosuhteissa. Tätä etsikkoaikaa ei tulisi väheksyä, sillä kaikki yritykset, erehdykset ja kirjallisuus jäävät tutkijan akateemiseen selkäreppuun odottamaan tulevaa käyttöä.
Lofland ja Lofland neuvovat, että tutkijan kannattaa aloittaa työnsä läheltä omia
lähtökohtiaan. Olin itse entinen korttelirallinuori. Kiersin kehää Lahden toria ympäri
muiden maalaistyttöjen ja maalaispoikien
kanssa lohduttoman ikävät vuodet 1978–
1979, kunnes pääsin diskoihin tanssimaan.
Mieleeni jäi tuosta elämänvaiheesta erityisesti
poikien nautinto autojensa kanssa pelaamisesta ja toisaalta tyttöjen epätoivo sekä ikävystyminen, kun hiljainen romantiikan kaipuu peittyi poikien kiihkeisiin keskusteluihin hevosvoimista. Tämä arvoitus, oikeastaan
epäsuhta, jäi vaivaamaan ja kiinnostamaan.
Parikymmentä vuotta lahtelaisen korttelirallin jälkeen etsin tutkimusaihetta. Halusin tutkia nuoria; koulusta vähät välittäviä
koviksia, jollainen itsekin olin ollut.5 Kadehdin sellaisten nuorten energisyyttä ja huolettomuutta. Pelkäsin joitakin heistä. Kiinnostuin omasta ikkunastani ulos katsellessani
jälleen korttelirallista ja katukaahailun kulttuurista. Nuoret kaahasivat kotikatuani päästä
päähän tai tekivät käsijarrukäännöksiä ikkunani alla. Miten kovia he olivatkaan; he sylkäisivät olkansa yli rennosti ja näyttivät vähät välittävän muusta kuin nykyhetkestä.
Kotikatuni oli aivan viime vuosiin asti

suosittu kaahailusuora öisin ja viikonloppuisin. Kun Helsingin kaupungin katujaosto
poisti kadulta etuajo-oikeuden poistamalla
kärkikolmiot ja väistämisvelvollisuuden sivukaduilta kääntyviltä autoilta, kaahailu
väheni huomattavasti. Silti läheinen pitkä
suora katu on säilyttänyt etuajo-oikeutensa
ja tutkimuksen onneksi meteli kuuluu uniini saakka. Nuoret kaahaavat viikonloppuöisin läheistä Nordenskjöldin katua pitkin
kohti kaupungin keskustaa tai sieltä pois,
joskus poliisit perässään. Pohdin tätä menoa katsellessani, mistä herkässä ja räjähdysalttiissa kortteliralliyössä oikein on kysymys.
Miksi tapahtuu niin paljon onnettomuuksia? Miksi pojat väheksyvät omaa terveyttään tai henkiinjäämistään?
Tutustuin silloisten naapurien kautta
18-vuotiaaseen Nipeen, joka hurjasteli ympäri Töölöä vauhtiviivat autonsa kyljissä.
Pidin nuorukaisesta ja hän hyväksyi minut.
Pidin hänen lukuisten, hullunkuristen autojensa tutkailusta, mikä huvitti häntä. Lisäksi luulen antamani huomion olleen imartelevaa. Nipestä tuli avainhenkilöni ensisijaisesti siksi, että tapasin häntä perhetuttavuuden vuoksi usein. Myöhemmin, perheen
muutettua muualle, avainhenkilösuhde jatkui. Pidimme samanlaisesta musiikista, nauroimme samoille asioille ja ymmärsimme
toisiamme vähäisestäkin katseesta, joten seuranpito oli vaivatonta. Näyttäisi siltä, että
suhde avainhenkilöön perustuu paljolti samoihin asioihin kuin suhde ystävään.
Sovin Nipen kanssa siitä, että hän esittelisi minulle katukulttuuria lähemmin.
Hän esitteli minut kavereilleen, jotka ottivat minut mukaan ajeluille ja seikkailuihin. Pohdin eettisiä kysymyksiä paljon.
Olin miestutkimusta tekevä nainen. Naisen etsiytyminen miehen seuraan, kyseleminen ja huomion osoittaminen, puhumattakaan yhteisille ajeluille lähtemisistä,
ymmärretään monissa yhteyksissä helpos19
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ti intiimiksi lähestymiseksi. Siksi minun
tutkimusasetelmani tuli olla erityisen selvä.
Esimerkiksi H. Lloyd Goodall (2000,153–
154) korostaa, että kenttätyöntekijän on vastattava kohtuullisuuden, sopivuuden ja legitiimin työskentelyn eettisiin vaatimuksiin. Itse sovin eettiset säännöt nuorten
kanssa aivan tutkimuksen alussa, ja samoin
aina, kun tein pidemmän aikaa tutkimustyötä jonkun nuoren kanssa. Selitin, että
tutkin liikennettä. Kerroin, että nuorten
nimet muutetaan ja aineistoa käytetään vain
tutkimukseeni. Sovin valokuvien käytöstä tai
käyttämättä jättämisestä. Useimmat nuoret
suostuivat tutkittaviksi. Ainoastaan yksi
poika keskeytti yhteistyön sanomalla: ”Mä
luulin, että tää jotenkin auttais mua, mutta
ei se olekaan niin.”
Kentällä toistin tutkimusongelmaani
usein puheessani: ”Mä yritän selvittää, miks
nuorille tapahtuu niin paljon liikenneonnettomuuksia.” Usein pojat nauroivat äänekkäästi kuullessaan tutkimusongelmani. Kuitenkaan kentälle pääsyni jälkeen pojilla ei
ollut mitään tutkimusta vastaan niin kauan
kuin he saivat hallita reittivalintoja ja illan
tapahtumia. Yhteistyö kaveriporukan, ”kaahariklubin”6 kanssa jatkui, sillä Nipeä ja
hänen kavereitaan viehätti ajatus siitä, että
heistä kirjoitetaan kirjaa. ”Kerro niille että
me kaikki ollaan Mika Häkkisiä”, Nipe komensi minua. ”Kiität sitten mua siinä väitöskirjan alussa”, Miro muistutti. Nämä lauseet kuvaavat asetelmaa, jossa tutkija saa kentältä tutkimusaineistonsa ja tutkittavatkin
saavat jotakin; edes huvia. Jos tutkimukseni
onnistuisi, pohdin ääneen, olisi mahdollista että kaupunki myöntäisi enemmän tallitiloja ja rakentaisi harjoitusratoja. Mutta
mitään takeita ei ollut, enkä niitä luvannut.
Itse halusin tehdä heidät näkyviksi suomalaisessa yhteiskunnassa. Ajattelin, että liian
moni autoilunuori tulee näkyväksi vasta
onnettomuusotsikoissa.
20
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Kenttätyö vaatii tekijältään asiantuntijuutta, koska tutkija ei voi odottaa tutkittavien opettavan häntä. Tietämättömyys haittaa sopeutumista, ymmärtämistä, ja tekee
luontevuuden mahdottomaksi. Kun olin
solminut tutkimussuhteen Nipen kaveriporukan kanssa, tutustunut kenttään ja valinnut korttelirallin kaaharipojat tutkimuskohteekseni, opettelin omaa tutkimusprojektiani varten perusasioita auton tekniikasta. Vaihdoin autonrenkaat keväisin ja syksyisin sekä
seurasin tarkoin moottorin öljynvaihdot ja
remontit. Opettelin käyttämään vaativia
sähkö- ja painetyökaluja. Kävin keskusteluja auton moottorista, pohjarakenteista, lisävarusteista ja eri autojen ominaisuuksista.
Mielestäni tutkittavien pitää saada iloa
tai hyötyä tutkimuksesta. Heidän aikaansa
ja yksityisyyttään tutkija menee työllään
häiritsemään, joten hän korvatkoon aiheuttamansa vaivan. Minun tapauksessani annoin pojille toiset kappaleet heidän ottamistaan valokuvista. Lisäksi tarjosin heille kahvit huoltoasemilla istuessamme. Vaatimattomuudessaan he, tai erityisesti heidän tyttöystävänsä, eivät olisi helposti suostuneet
ottamaan mitään. Silloin tällöin vein heitä
yksitellen edullisiin ravintoloihin syömään
kaverin tai tyttöystävän kanssa, samalla kun
haastattelin heitä.

Käyttämäni
tutkimusmenetelmät
Tein intensiivistä kenttätyötä (Vaaranen
1998a, 17) liikenteessä lähes joka viikonloppu vuoden ajan Kun ratti lähtee käsistä
(1998) -tutkimustani varten. Ajelin EteläSuomen alueella 16 000 kilometriä liikenteessä yksin ja nuorten kanssa. Palasin jatkotutkimuksiini pian ensimmäisen korttelirallitutkimuksen ilmestymisen jälkeen, ja
jatkoin tutkimusta Helsingin alueella omassa
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autossa, huoltoasemilla, nuorten autoissa
muutaman viikon jaksoissa sekä amerikkalaisten autojen kokoontumisajoissa ”Cruising Night:ssa” kerran kesäkuukaudessa seuraavat kolme vuotta.7
Lisäksi otin käyttööni nykyaikaisen telekommunikaation: kännyköiden tekstiviestit.
Avainhenkilöni Nipe ja minä vaihdoimme
lukuisia tekstiviestejä kännyköillämme. Sovimme tällä tavoin tapaamisajat ja -paikat
sekä vaihdoimme kuulumisia. Lomien jälkeen otin tavaksi kysäistä tekstiviestillä poikien vointia: ”Oletteko ajelleet ihmisiksi?”
(tekstiviesti Nipelle 8.8.2000). Mikä tärkeintä, sain tarkastaa yksityiskohtia edellisillan tapahtumista ja tarinoista kirjoittaessani seuraavana aamuna kenttäpäiväkirjaa.
Tämän informaation vaihdon lisäksi Nipe
lähetti minulle viestejä uusista autoistaan.
”Koskas haluut nähdä mun uuden auton?” (tekstiviesti Nipeltä 17.3.2001)
”Milloin vaan, olen himassa”, vastasin.
”Mä ajan siitä kohta ohi”, Nipe kirjoitti.
”Soita, kun oot alhaalla, tulen katsomaan”, kehotin tekstiviestissä.
Pian Nipe oli alhaalla kadulla. Vein hänelle juuri
leipomiani muffinsseja: ”Vie nämä pojille,” kehotin. Seisoimme kadulla, palelimme ja juttelimme
hänen käytettynä hankkimastaan Bemarista. Nipe
poltti tupakan ja puhui auton ominaisuuksista. Minä
nyökyttelin. Nipe lähti poikia tapaamaan McDonaldsille. Hän ajoi viisikymmentä metriä seuraavaan
kadunkulmaan, josta kääntyi sivukadulle. Myöhemmin Nipe lähetti vielä viestin: ”Kaheksankymppiä
ehti tulla lasiin siitä teijän edestä” (Nipen ja HV:n
vaihtamat tekstiviestit ja tapaaminen, 17.3.2001).

Eräs tutkimusmenetelmä olivat puhelut.
Puhuin puhelimessa pitkiä puheluja vanhempien poikien kanssa. Nämä puhelimessa rupattelusta pitävät pojat olivat vanhempia, noin 27-vuotiaita miehiä, joista useisiin olin tutustunut jo pro gradu -tutkimukseni yhteydessä. Nämä pojat eivät kuuluneet kaahariklubiin, mutta heidän tarinansa
ja muistitietonsa olivat hyvä mahdollisuus

verrata nykyaikaa ja joitakin vuosia aikaisempaa kortteliralli- ja kaahailukulttuuria.
Lisäksi, oman autoni kunnosta johtuen,
korjaamoilla jutustellen ja kuunnellen istuttuja tunteja kertyi roimasti.

Äärityöskentely
Aikaisempi tutkimukseni korttelirallista ja
kaahailusta jätti etäisyyttä minun ja ympäri Etelä-Suomea hajautuneiden haastateltavieni välille. Eteläsuomalaisen korttelirallin kokonaiskuvaa tehdessäni en päässyt niin lähelle yksittäisiä tutkittavia, että
olisin voinut rakentaa kirjallisen henkilökuvan tai ryhmäkuvan, kuten Hunter S.
Thompson (1996) teki USA:ssa Helvetin
Enkeleistä tai Paul Willis (1978) Iso-Britanniassa moottoripyöräpojista.
Erityisesti kriminologian parissa tutkijat Jeff Ferrell, Mark S. Hamm, Mark S.
Fleisher ja nuorisotutkimuksessa David
Moore ovat tutkineet rikollisia ja väkivaltaisia yhteisöjä. Heidän tutkimuksensa ylittää
osallistuvan havainnoinnin rajat, kun mukanaolo on aidosti vaarallista. Nämä tutkijat ovat
olleet kenttätyössään yhtä aikaa passiivisia
osallistujia ja tutkijoita. Kadunkulman sosiaalitutkimuksen luonne muuttuu, kun kadunkulmassa pieksetään joku, ostetaan ja
myydään kovia huumeita tai maalataan laitonta graffitia tutkijan avustuksella. Edellä
mainittujen kaltaisia kriminologian tutkijoita on joissakin yhteyksissä moitittu tutkimuksen sotatoimittajiksi ja kriminologian
vuoristokiipeilijöiksi. Toisissa yhteyksissä tutkijoita on arvosteltu rikoksiin puuttumattomuudesta ja jopa rikoksiin yllyttämisestä.
Vuonna 1998 Ferrell ja Hamm kokosivat kriminologian äärityötä tekevien tutkijoiden artikkelit yhteen teoksessa Ethnography at the Edge. Crime, Deviance and Field
Research. He kertovat teoksessaan pyrkivän21
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sä siihen, että valvova yhteiskunta voisi ymmärtää rikoksia tekeviä nuoria. Tutkijat eivät puutu rikoksiin vaan etsivät nuorten elämäntapavalintojen syitä ympäristöstä sekä
sosiaalisista ja poliittisista oloista samaan
tapaan kuin sosiologit Daniel D. Monti8 ja
Donna Gaines.9 Mainitut tutkijat etsivät
vastauksia kysymyksiinsä myötäeläen nuorten kanssa eri tilanteissa kaduilla, kouluissa
ja kodeissa.
Tutkijat kertovat yhteiskunnan marginaaliin sijoittuvan äärityön olevan ”vaarallinen sekoitus laillisuutta ja laittomuutta, fyysistä ja ammatillista vaaraa, nautintoa, jännitystä ja pelkoa” (Ferrell & Hamm 1998,
2). Analyysissään he kertovat esimerkiksi nuoren kasvusta rikollisuuteen sellaisissa kotioloissa, joiden näyttäminen televisiossa määriteltäisiin lapsilta kielletyksi ohjelmaksi (Ferrell
& Hamm 1998, 47–48). Suomensin kirjoittajien kuvaaman ”edgework” menetelmän
”äärityöskentelyksi,” ja koetin kehittää menetelmää edelleen vastaamaan postmodernin
laadullisen tutkimuksen haasteisiin.
Äärityöskentelymenetelmän avulla halusin kertoa, mitä kaahaaminen poikien mielestä on ja mikä heitä moottori-orientoituneessa elämässä kiehtoo. Halusin kertoa, mitä
”kaaharipoika” tuntee, mistä hän unelmoi10
ja mitä hän sydämessään ajattelee. Miltä tuntuu ajaa läpi Helsingin Uudenmaankadun
tunnelista 140 km tuntivauhdissa? Entä miltä
tuntuu selviytyä voittajana kaahailusta itäväylällä? Millainen on voitontunne kaduilla?
Mihin nuoren kuljettajan suuttumus ja mustasukkaisuus johtavat liikenteessä? Minun oli
välttämättä tutustuttava näihin tunteisiin,
jotta voisin kirjoittaa näistä tapahtumista ja
piirtää henkilökuvan edes joistakin pojista.
Halusin lähestyä weberiläistä11 ymmärrystä. Tässä ote kenttäpäiväkirjasta:
Kenttätyössä tammikuussa 2000. Kävimme noutamassa Itä-Helsingistä Nipen unohtaman kameran Nipen BMW:llä, vuosimallia -86. Ajelimme
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kalseiden lähiöiden läpi. Kuin Danten helvetti,
ajattelin. Kaikkialla samannäköistä. Pysähdyimme erään pintaremonttia kaipaavan kerrostalon
eteen. Nipe kävi sisällä ja tuli ulos kameran kanssa. Hän kertoi tarinaa, ja minä kuuntelin. ” Vittu
kun eilen mä lähdin töihin niin auton ikkunat iski
sisäpuolelta jäähän. Mä olin just tässä kohtaa (risteys aamuruuhkassa, liikenteen suunta Itä-Helsingistä keskustaan) kun mä en nähny mitään, en
sit mitään! No ei ihme että mä menin liikenteenjakajaa päin. Liu’uin vaan päälle. Ei siinä mitään
sit sattunu, se vaan vähän väänty. Taas kaikki tyyttäs mulle, aina ne mulle…No ei se ollut niin paha
eikä tullu poliisia.”
Jatkoimme matkaa. Itäväylä oli jäässä. Tien pinta hohti. Takaa lähestyi keltainen Megano. ”Vittu
mä tiedän ton jätkän, se on täys idiootti.” Mies asui
Itä-Helsingissä päin, sillä Nipe ja hän olivat kohdanneet ennenkin näissä maisemissa. Meganon ’täys
idiootti’ ajeli rauhallisesti ja keskusteli etupenkin
tytön kanssa. Nipe katseli sivulleen kiihdyksissään.
Hänellä näytti olevan kana kynimättä tämän nuoren kuljettajan kanssa. Nipe kiinnitti nuoren miehen huomion hiljentämällä ja kiihdyttämällä Meganon tahtiin. ”Voi ei, taasko,” ajattelin. ”Ei tässä,
ei nyt,” jatkoin ajatusta. Samoilla kohdin, Helsingin Itäväylällä, nuoret autoineen olivat hiljattain
törmäilleet siltapylväisiin ja betonirakenteisiin; kuolleet, vammautuneet, silpoutuneet. ”Mitä toi yrittää”, mutisin Meganoon vilkuillessani. ”Ai sillä on
tollanen auto, joo…” Minua ei kuunnellut kukaan,
enkä sitä kuvitellutkaan. Odotus oli aistittavissa.
Ehdottomuus oli aistittavissa. Lähtisikö Megano
kisaan? Vai eikö? Kiihdyttelyä ja vihaisia katseita
jatkui ehkä puolen minuutin ajan. Nuori nainen
toisessa autossa näytti olevan hädissään. Äkkiä
Megano jättäytyi huomattavasti jäkeen. Bemari allamme liiti eteenpäin näyttävästi, vauhdilla. Nipe
katseli takapeiliin. Luulin hänen pidättelevän pientä hymyä. Asiaan ei kuulunut kysyä mitään. Jatkoimme äänettöminä keskustaa kohden (HV:n
kenttäpäiväkirja, tammikuu 2000).

Äärityöskentelyssäni kyse oli oikeastaan siitä, että en keskeyttänyt tapahtumien kulkua kaduilla; en kieltäytynyt lähtemästä
mukaan rallin erikoiskokeisiin tai pikataipaleille kaduille enkä koettanut estää takaaajoja. Hyppäsin kerran itse jenkkiauton rattiin ja koetin nopeusennätystä, kun nuoret
vaativat sitä. Ferrellin ja Hammin tavoin hain
tutkimuksessani mahdollisuutta eläytyä nuor-
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ten miesten maailmaan ”tunteellisen raivon
ja inhon sijaan”,12 jota etäisyys saattaa tutkijassa herättää. Äärityön menetelmän kautta pääsin lähelle, jopa kiusallisen lähelle,
näitä kokemuksia.

Haastattelut, keskustelut ja
hiljaisuuden kuunteleminen
Tutkimuksen alussa olin varautunut nauhoittamaan ja litteroimaan kaikki haastattelut. Virke pitää sisällään oletuksen, että
uskoin poikien ilman muuta suostuvan haastateltaviksi. Kutsuin poikia kotiini ryhmähaastatteluihin ja yksittäisiin haastatteluihin. Yksittäiset haastattelut onnistuivat joskus hyvin, mutta useimmiten huonosti.
Nuoret eivät viihtyneet tilanteessa, ja olivat
aina menossa jonnekin, joten toimintani
häiritsi heidän iltarytmiään. Minusta tuntui usein siltä, että nuoret vain halusivat
nähdä asuntoni sisältä, ja naureskelivat minulle lähdettyään. Kentällä tilanne oli vielä
torjuvampi. ”Mä en anna sulle mitään, mitä
sä voi käyttää mua vastaan. Pane toi [nauhuri] pois, niin mä puhun”, oli erään nuoren reaktio äänityslaitteisiin. (Tilanteessa
nuoren kaverit katselivat kauempaa asioiden
kehittymistä.) Keskustelu tyrehtyi ikävästi,
kun otin esille muistiinpanovälineet, eikä
enää saavuttanut samaa luontevuutta.
Tuskailin paljon näiden kysymysten
kanssa. Lopulta päätin siirtyä tutkimuksessani avointen keskusteluhaastattelujen suuntaan. En halunnut piinata haastateltavia
enempää kuin oli tarpeellista. Luovuin jäykistä haastattelutilanteista kotonani, kahviloissa ja ravintoloissa, ja siirryin nuorille
luonteviin tiloihin heidän talleilleen, huoltoasemille ja nuorisojoukkojen keskuuteen.
Viikonloppuyöt liikenteessä ja illat talleilla, autonrakentelua seuraillessa, olivat
hedelmällisimpiä aineistonkeruuhetkiä. Po-

jat saattoivat rentoutua ja vastailla rauhallisesti kysymyksiini ajellessamme tai heidän
rakennellessaan. Ryhmissä ollessaan heidän
vastaustensa luonne muuttui rehvakkaammaksi, mikä johtui mahdollisesti poikaporukan yhteisvaikutuksesta. Suhtauduin ryhmähaastatteluihin hyvin kriittisesti.
Maineikkaat urbaanin antropologian
kenttätutkijat Philippe Bourgois (1995) ja
Mitchell Duneier (1999) olivat selviytyneet
mainiosti nauhureidensa kanssa kentällä.
Bourgois tutki crack-huumeen käyttäjiä ja
kauppiaita Itä-Harlemissa. Duneier puolestaan tutki kodittomia katukaupustelijoita
yhdellä New Yorkin katuosuudella. Eräs haastateltava oli jopa pyytänyt Bourgoisia panemaan nauhurin päälle. (Bourgois 1995, 23.)
Päättelin ongelmani johtuvan siitä, että
olin nainen. Machokulttuurin poikien oli
mahdotonta hyväksyä aikuisen naisen akateemista voimankäyttöä nauhurein, muistiinpanoin ja strukturoiduin haastatteluin.
Se ei yksinkertaisesti ollut naisen paikka tässä
kulttuurissa. Lisäksi nämä pojat olivat tottuneet tekemään pilkkaa tutkijoista esimerkiksi sanoen: ”Ne keskustelee kengänkärkiensä kanssa, jotain merkonomeja!” He eivät
olleet tottuneet muovaamaan käyttäytymistään ”merkonomien” toiveiden tai tilanteen
vaatimusten mukaan.
Lopulta tein kompromissin yhtäältä sen
suhteen, mitä tarkkuutta aineistoltani halusin, ja toisaalta sen suhteen, minkä kaltaiset menetelmät näissä oloissa olivat mahdolliset. Omaksuin hyvin matalan profiilin osallistuvan havainnoinnin lähestymistavakseni.
Koin sen eettisesti kestäväksi ja poikia vähiten häiritseväksi ratkaisuksi. Avoimet haastattelut onnistuivat silti, pala palalta.
Joskus pojat eivät olleet lainkaan puheliaita. Silloin kehitin haastattelutavan, jossa heitin ilmoille väitteen ja poika sai joko
kumota tai hyväksyä sen. (Vaaranen 1998,
21.) Tällä tavalla sain arvokasta tietoa.
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Tapasin kenttätyön noin neljän vuoden
aikana suunnilleen kaksisataa nuorta, joista
noin sadan kanssa pääsin juttusille. Joskus
keskustelu muodostui henkeväksi ajatusten
vaihdoksi, toisinaan taas puhuimme tuntikausia autoista ja ryyppäämisestä. Kun tapasin kaahariklubin pojat huoltoasemalla
katsellaksemme valokuvia, joita pojat olivat
ottaneet, puhe oli keveää huulenheittoa ja
teknistä puhetta autoista. Pidin näistä keskusteluista paljon, kenties siksi, että olin
fyysisesti turvassa huoltoasemilla toisin kuin
nuorten autoissa liikenteessä.
Toisinaan välillemme lankesi miellyttävä hiljaisuus autoihin ja huoltoasemien pöytiin nojaillessamme. Silloin, tuokion kuluttua, joku otti esille kännykkänsä. Pian me
kaikki läsnä olevat vertailimme kännyköidemme malleja ja toimintoja. Toisinaan taas
hiljaisuuden vallitessa saatoin huokaista ja
todeta: ”Vai että semmoista.” ”Aina joskus
jotakin”, vastasi joku pojista verkkaisesti.
Nuoret ottivat noin 200 valokuvaa vuosina 1999–2000. Annoin heille kamerani,
joskus yliopistonkin kameran, ja pohdin,
mahdanko koskaan enää nähdä sitä. Tässä
asiassa ei kuitenkaan koskaan ollut ongelmia. Sain kuvat ja kameran silloin, kun halusin. Kuvitelmani autonosaan vaihdetusta
kamerasta osoittautui ennakkoluuloksi.
Keskustelin lisäksi lukuisten autoilun
ammattilaisten, kuten taksinkuljettajien,
autonasentajien, rallijournalistien ja nuorten rallinharrastajien kanssa. Koetin ymmärtää, miksi ”kaaharipojat” olivat ajautuneet
niin kauas laillisesta harrastamisesta. Miksi
koneromantiikka veti nuoria miehiä autoammattilaisuuden pariin, samalla, kun he inhosivat liikennettä? Miksi kortteliralli veti
puoleensa nuoria, vaikka monia muodikkaampia harrastuksia oli nuorten ulottuvilla? Miksi älykkäät pojat välttivät ”joutumasta
lukioon” ja pyrkivät ammattikoulujen autonasentajalinjoille ja kuljettajakoulutuk24
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seen? Miksi perinteinen, suomalainen automiehen identiteetti kiehtoi, vaikka pehmomiehet ja ”vihreästi” ajattelevat miehet
menestyivät ja etenivät yhteiskunnassa?13
Koetin käsittää nämä minusta melko luontevilta tuntuvat asiat siten, että osaisin kertoa niistä muillekin kiinnostuneille.

Kenttäpäiväkirjan
kirjoittaminen
Kenttäpäiväkirjaan on tarkoitus koota yhteenvetoja tapahtumista, ajatuksia, avainsanoja, piirroksia ja kokonaisia keskusteluja. Ei haittaa, vaikka kenttäpäiväkirja vaikuttaisi dekkarilta ja alkaisi: ”Oli synkkä
ja myrskyinen yö…”, sillä tutkija tulee joka
tapauksessa analyysivaiheessa karsimaan,
siistimään ja ankarasti valikoimaan aineistoa, joka kelpuutetaan kenttäraporttiin.
Silti on parempi kirjoittaa liian paljon kuin
liian vähän. On hyvä kirjoittaa, vaikka ei
olisi mitään kirjoitettavaakaan. Erilaiset
huomiot saattavat muuttua merkityksellisiksi paljon myöhemmin.
Analyysivaiheeseen valmistautuessa kentän tarinat voi eritellä alaotsikoiden alle
esimerkiksi tähän tapaan: muistoja, kansanperinnettä, legendoja, vitsejä, uhkakuvia, omia kokemuksia jne. Vaikka kenttäpäiväkirjan ei tarvitse olla sama asia kuin
henkilökohtaisen päiväkirjan, mikään ei
estä yhdistämästä niitä kuten Malinowski
ainakin osittain teki. Tämä luonnollisesti
lisää reflektion määrää. Tutkijan on kuitenkin varottava menemästä kentälle kirjoittaakseen juttua itsestään: lukija haluaa tarinan, jossa kertoja ja päähenkilöt ovat tasapainoisessa suhteessa keskenään.
Itse kirjasin kenttäpäiväkirjaan poikien
kanssa käymäni keskustelut. Kirjoitin, mitä
kentällä koin, ajattelin ja tunsin. Yritin erotella tekstissä omat pohdintani kentän ta-
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pahtumista, mikä ei aina onnistunut. Lopuksi keräsin kaahareiden sanastoa kentältä ja
käänsin sitä kirjakielelle iltapuhdetöinäni.
Seitsenosaisen ”etnografin työkalupakin”
kirjoittajat Margaret D. LeCompte ja Jean J.
Schensul toteavat teoksessa Analyzing and
Interpreting Ethnographic Data (1999), että
kirjoittaminen kentällä on hyväksi, jotta tulkinta olisi mahdollisimman raakaa, vailla
muistivirheitä tai tutkijan omia painotuksia.
Tästä ihanteesta huolimatta, olosuhteiden
pakosta, tutkija joutuu usein kirjoittamaan
kenttäpäiväkirjaa vasta kentältä lähdettyään
yöllä, tai seuraavana aamuna, omassa rauhassaan. Minun kokemukseni ja esimerkiksi skinejä tutkineen David Mooren kokemus päiväkirjadokumentoinnista on ollut samanlainen. Moore kertoo teoksen The Lads in Action
(1994) johdannossa, ettei hän koskaan kantanut kentällä mukanaan muistiinpanovälineitä vaan luotti muistiinsa. Hänelläkin matala profiili oli tutkimustoiminnan edellytys.
Minun matala profiilini toteutui siten, että
kirjoitin poikien näkyvissä mahdollisimman
vähän silloin, kun keskustelimme pojista itsestään. Opin tämän toimintatavan, kun olin
ensin turmellut monta hyvää haastattelua ottamalla esiin muistiinpanovälineet. Kun keskustelimme autoista, lehtiö ja kynä saivat olla
ahkerassa käytössä. Kun tulin öisin kentältä
kotiin, täydensin päiväkirjaa tai kirjoitin
muutaman avainsanan paperille kirjoittaakseni tarinat auki seuraavana päivänä.

Kentältä poistuminen
Daniel M. Monti kertoo kirjansa Wannabe
(1995) johdannossa, miten epäuskoinen
mielipidetutkija kysyi häneltä, mistä hän
tietää tehneensä riittävästi haastatteluja.
”Helppoa”, Monti kertoo vastanneensa. ”Sen
tietää, kun aineistossa ei enää ilmene mitään uutta”.14 Tehtyään vuosia tutkimustyö-

tä Monti kertoo ymmärtävänsä yhä paremmin, milloin uutta tietoa on enää varsin niukasti tuloillaan. Ajoissa lopettamiseenkin voi
harjaantua.
Työn kiinnostavuudesta huolimatta jokainen kenttätyö tulee saattaa loppuun säällisessä ajassa. Kenttätyön lopettaminen on
yhtä tärkeää kuin aloittaminenkin. Pidän
käytännöllisenä J. P. Roosin (1987) Suomeen lanseeraamaa käsitettä ”saturaatiopiste,” jolla on juurensa Barney Glaserin ja
Anselm Straussin sekä Daniel Bertauxin varhaisissa otantaa käsittelevissä töissä. Saturaatiopiste kuvaa vaihetta, jossa laadullisen tutkimuksen aineisto alkaa toistaa tunnettuja
tietoja. Kun aineistonkeruussa ei enää tule
uutta eteen, saturaatiopiste on saavutettu ja
analyysivaihe voi alkaa. Tämä on laadullisen
tutkimuksen ehkä kiinnostavin käännekohta: kulttuuri alkaa muuntua teoriaksi ja aktiivinen tekeminen tulkinnaksi. Kentältä poistuminen merkitsee muutosta omassa työskentelyssä. Se merkitsee kiintoisaa, mutta
usein raskasta ”siivoustyötä”15 aineistossa.
Kenttätyön lopettamisen aika on kypsä,
kun tutkijalla on tutkimuskysymyksiin ja
kentän antamiin vastauksiin varma tuntuma.
Tämän tuntuman löytyminen on paljon kiinni tutkijan itseluottamuksesta. Sillä laadullisessakin tutkimuksessa, huolimatta elämän
moninaisuudesta ja värikkyydestä, kentän
tarinat ja vastaukset kysymyksiin alkavat lopulta muistuttaa toinen toisiaan. Silti mitä
ammattimaisinkin tutkija näyttää kokevan
tämän päätösvaiheen tuskalliseksi. Monti kirjoittaa miettineensä eri koulujen jengejä
tutkiessaan, mitähän ”haastatteluhuoneessa luitaan kalisutteleva” Fredric Trasher16 olisi ajatellut. ”Kysyn samat kysymykset uudelleen ja uudelleen, ettei mikään tärkeä menisi ohi korvien,” hän kertoo. ”Kiukuttelen itsekseni varmana siitä, että olen kadottamaisillani keskeisen oivalluksen tai tiedonmurusen. Yritän tasapainoilla uuden löytämi25
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sen ilon ja virhetulkinnan pelkäämisen välillä (…) näitä asioita Trasherkin ajatteli yrittäessään jäsentää suurta jengitutkimustaan
1920-luvulla,” Monti pohtii. (Monti 1995,
135–136.) Mutta jossakin vaiheessa saturaatiopiste tulee vastaan, ja tutkijan on osattava pitää siitä kiinni.
Tämä käytännöllinen saturaatiopisteen
käsite ei ole levinnyt laajalle. Esimerkiksi
Robert K. Yin (1994) kirjoittaa tutkimusoppaassaan Case Study Research, että tutkimus on ”täysi” ja saatettavissa loppuun, kun
tutkittavasta asiasta on saatavissa enää vain
perifeeristä tietoa. Tai kun tutkija on kerännyt riittävästi näyttöä niille argumenteille,
jotka hän aikoo esittää. Yinin (1994) mielestä sosiaalitutkimuksen lopettamisessa on tärkeää se, että lukija näkee, että kaikki relevantti
tutkimukseen liittyvä tieto on käsitelty. Tämä
käsittely näkyy tekstissä alaviitteinä ja liitteinä, lisäten työn luotettavuutta.
Ajoissa tapahtuvalle kentältä lähdölle on
myös tutkijan tuotteliaisuutta koskevia syitä. David R. Maines, William Shaffir ja
Allan Turowez (1980) kuvaavat artikkelissaan kentältä lähtöä ja lainaavat Howard
Beckerin17 kanssa käymäänsä keskustelua.
On osittain totta että olemme kokeneet siellä, aivan kuten minä olen aina kokenut omissa kenttätutkimuksissani, usein kuvatun tunteen siitä, että
”emme löydä täältä enää mitään uutta.” Luulen,
että se merkitsee sitä, että tutkija alkaa saada samoja vastauksia kysymyksiinsä – samoja tarinoita
ja samoja variaatioita niistä – eikä hän kysy enää
uusia kysymyksiä. Se on outoa, eikö olekin, sillä me
usein kuvaamme kenttätyötä prosessina, missä mieleemme juolahtaa aina vain uusia kysymyksiä.(Maines & Shaffir & Turowez 1980, 277.)

Howard Becker jatkaa pohdintojaan selvittämällä, että loppujen lopuksi hänet ajaa
kenttätyön lopettamiseen tahto vastata akateemisen kentän vaatimuksiin tuloksista ja
vertailuaineistosta, sekä uskomus, että vertailtavuus ja tuotteliaisuus tekevät hänestä
26
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paremman sosiologin. Tutkijan ei luonnollisestikaan kannata unohtaa näitä käytännön
seikkoja: tuloksellisuutta, akateemista julkaisemista ja yhteiskunnallisesti keskustelevia lehtiartikkeleita. Ne ovat näyttöjä tehdystä työstä.
Mielestäni tutkijan sisäinen näkemys
merkitsee paljon kentältä poistumisessa. Jos
käy niin että tutkija saa tarpeeksi tietoa,
mutta ei henno poistua tutkittaviensa elämästä, hän saattaa saada vihjeen siitä, että
kenttä on saanut hänestä tarpeekseen tai
että jokin on muuttunut, kuten minä koin
eräänä iltana:
Istuimme iltaa Nordenskjöldinkadun Nesteellä.
Kuvamme heijastui ikkunalasiin, ja näytin juonteineni ja väsyneine ilmeineni aivan liian aikuiselta nuorten joukossa. Minua hävetti. Päätin, että
oli aika poistua kentältä. (HV:n kenttäpäiväkirja,
huhtikuu 2001).

Toinen syy lähteä kentältä oli se, että liian
monet nuoret alkoivat tuntea minut ulkonäöltä. Eräänä perjantai-iltana, palatessani tyttäreni kanssa kioskilta, ajattelin vain
oikaista kotiin läheisen nuorten kokoontumispaikan poikki. Pyysin tytärtäni mukaan: ”Mennään vain vähän vilkaisemaan.”
Vilkaisu johti outoon tilanteeseen.
Oli lämmin ilta syksyllä 2001. Amerikkalaisten
autojen kokoontumisajo alkaisi pian. Nuoret olivat jo ajoissa pysäköineet autonsa alueelle illan
näytöstä odotellessaan. Kävelin pimeydestä katuvalojen loisteeseen, autoja kohti. Pysäköintialue
hiljeni, ja jokaisen kasvot tuntuivat katsovan minua kohti. Paikalla oli vain noin parikymmentä
autoa seurueineen: silti hiljaisuus tässä tilanteessa
tuntui kammottavalta. Kävelin eteenpäin, ja vilkaisin vierelläni potkulaudalla taiteilevaa kymmenvuotiasta tytärtäni. Hänkin havaitsi, että meitä
katsottiin. ”Minut taidetaan tuntea,” kuiskasin
tytölle. Kun tulin ensimmäisen auton kohdalle,
yksi autolla notkuvista pojista sylkäisi suustaan
haasteen: ”Lähdetäänkö liikennettä tutkimaan!”
”Mä luulen, että liikenne tulee tänne,” vastasin.
Menimme eteenpäin. Hymyilin pakonomaisesti.
Kymmenet minulle vieraiden nuorten katseet seu-
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rasivat kulkuamme, kunnes katosimme jäähallin
taakse. (HV:n kenttäpäiväkirja, syyskuu 2001)

Ajattelin tuossa tilanteessa, että mitä tahansa
olisi voinut tapahtua. Olin ehkä jollakin
tavalla loukannut monia heistä kuvatessani
heidän harrastustaan. Olin kiitollinen siitä,
että mitään varsinaista kärhämää minun ja
nuorten välillä ei ainakaan tietääkseni ollut,
sillä kenttätyössä, aivan kuin muussakaan elämässä, tutkijan ei tule polttaa siltoja takanaan. Tämä ei johdu vain siitä, että kentälle
paluun ja tietojen tarkastamisen mahdollisuus tulee pitää avoimena. Tutkija saattaa
saada kentältä jonkun ystävän, ja joku kentällä saattaa pitää tutkijaa ystävänään. ”Kenttä” odottaa tutkijalta vähintään reiluutta ja
oikeudenmukaisuutta. Tämän mukaisesti,
sensitiivisesti, kentällä tulee elää ja sieltä
poistua.

Ongelmia kentältä
irtautumisessa
Tutkimuksen aikana yksityiselämäni ja kenttätyötutkimukseni sekoittuivat monilla tavoilla. Yksinäisyys ja toisaalta läheiset tutkimussuhteet kertonevat henkisestä itsekurista, jota oli pakko harjoittaa. Sen sijaan itsekuri ei kestänyt yhtä hyvin kaikilla alueilla. Henkilökohtaisessa elämässäni tupakoin
tai juon alkoholia vain satunnaisesti, sillä olen
molemmille yliherkkä. Huomasin kuitenkin,
että tupakan pummaaminen oli erittäin helppo tapa päästä juttusille, ja käytin tätä keinoa hyväkseni. Tämä aiheutti kuitenkin terveydellisiä ongelmia: kurkun kuivumista,
nenän lievää verenvuotoa ja nikotiiniriippuvuutta. Tupakoinnin lopettaminen ei ollutkaan helppoa, ja kun melko usein kenttätyön
aikana aloitin ja lopetin tupakoinnin, yhden illan pituisista, täysin hillittömistä tupakointiputkista tuli kiusallinen tapa.

Pidättyminen alkoholista on ankarien,
alkoholilähtöisten päänsärkyjeni vuoksi ollut minulle aina erittäin helppoa. Siksi saatoin vaivatta seurata mukana nuorten monilla ryyppyreissuilla ainoana selväpäisenä matkustajana, sortumatta juomaputkiin. Mutta
erääksi ongelmaksi muodostui elämysriippuvuus. Nuorten parissa koettu jännitys ei mitenkään toistunut läpeensä säännönmukaisessa arkielämässäni. Puoli yhdeksältä illalla
iltasatu, yhdeksältä iltaunisena nukkumaan.
Kuudelta ylös, aamukahvi, lapsille aamiaista ja lapset hoitoon ja kouluun, jonka jälkeen itse lähdin asioille ja ruokakauppaan.
Laitoin päivällisen valmistelut käyntiin, ja
lähdin yliopistolle tai töihin. Kotiin tulin
neljältä, hain lapset hoidosta, ja söimme
päivällistä. Lähdin lasten kanssa uimaan, luistelemaan tai talvisin pulkkamäkeen. Usein
luin kahviloissa tai autossa tenttikirjoja, kun
lapset telmivät keskenään näkökenttäni ulottuvilla. Illalla iltapala, iltasatu ja yhdeksältä
nukkumaan. Perjantaisin mummolaan. Vasta viikonloppuisin pääsin kentälle.
Tutkimukseni myötä tulin myös arki-iltaisin levottomaksi ja halusin lähteä ”ajelemaan” aivan kuin nuoret. Mihin? En mihinkään. Vain ajelemaan stereot täysillä.
Tämä toiminta ei oikein löytänyt ymmärtäjiä lähipiiristäni. Kuitenkin ajelemisesta
tuli tapa, ja häpeän myöntää, miten paljon
epäekologinen ajelu nuorisomusiikin siivittämänä voikaan rentouttaa.
Eräs ongelmani oli se, että vastuuntunne tutkituista nuorista seurasi jatkuvasti
mukanani. Tunne muuttui peloksi maanantai-aamuina, kun luin lehdestä onnettomuusuutisia. Ongelmia olivat ainainen huoli tutuiksi tulleista nuorista ja painajaiset
liikenneonnettomuuksista. Vastuuntunne
koveni, kun näin miten tuskin mikään vuosien varrella muuttui tutkittavieni ajotavoissa. Tunsin tästä pettymystä, jopa suuttumusta, sillä en halunnut surra nuorten vuoksi
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enää yhtään enempää. En haaveillut halulla
”piestä kuoliaaksi”18 erästäkin talttumatonta
kaaharipoikaa, kuten Bronislaw Malinowski
kertoo ajatelleensa päiväkirjassaan hermostuttuaan tutkittavaansa. Sen sijaan haaveilin sillä,
että aikuistuessaan nämä ongelmallisimmatkin pojat rauhoittuisivat ja eläisivät taas seuraavaan syntymäpäiväänsä asti eivätkä vahingoittaisi toisia.
Liikennetutkimuksen ja onnettomuustutkimuksen käytyä liiaksi voimille minua
vaivasi harhainen kuolemanpelko. Eräässä
kenttätyön vaiheessa näin kaikkialla epäonnen luvun kolmetoista. Tutkimushahmotelmassani oli kolmetoista kappaletta, ja matkaa ulko-ovelta autolle kolmetoista askelta.
Laskin tarvitsevani tutkimusapurahaa 13 000
markkaa kiertääkseni Suomen kortteliralleja eräänä kesänä. Uskoin jo kuolevani autoonnettomuudessa. Lepo ja loma auttoivat
tämän vaiheen yli. Huolimatta intensiivityön välttämättömyydestä tutkijan tulee
muistaa huolehtia unestaan, jaksamisestaan
ja vastapainosta työlle.

Analyysin tekeminen
Matthew B. Miles ja Michael A. Huberman (1994) toteavat menetelmäteoksessaan,
että ihminen on alkujaan hyvä tulkitsija ja
johtopäätösten tekijä kaoottisistakin kokonaisuuksista. Silti heidän mukaansa laadullisen tieteenalan kriittinen kysymys on se,
miten tehdä päätelmiä, jotka ovat valideja,
luotettavia ja oikeita. Itse sovelsin analyysikeinoinani Therese L. Bakerin (1988), LeCompten ja Schensulin (1999), Lofland ja
Loflandin (1984/1995), Miles ja Hubermanin (1994) sekä Goodallin (2000) menetelmäkeskustelujen pohjalta seuraavia analyysikeinoja. Keräsin kenttähuomiot teemaotsikoiden alle, ja erottelin totuudenmukaisilta tuntuvat tarinat liioittelusta, uhoami28
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sesta ja ”kalavaleista”. Lohkoin asiakokonaisuudet teemoihin ajatellen, että pieni on
kaunista. Laskin ilmiöiden esiintymistiheyksiä, ja vertailin esimerkiksi katukaahailun
luonnetta eri ikäkausina. Sitten tarkastelin
poikkeuksia ja yritin oppia niistä. Koetin dekonstruoida teemoja ja ideoita yhä pienempiin osiin. Etsin ilmiöiden välisiä vaikutussuhteita ja piirsin hypoteeseja paperille. Testasin hypoteeseja sijoittamalla ne väittämiksi
haastatteluihin, joita tein yhä uudelleen, eri
auto-orientoituneiden ryhmien kanssa. Lopuksi kysyin aktiivimuodossa kysymyksiä.
Kuka, mikä, mitä, missä, miksi? Mikä toiminta johti mihinkin lopputulokseen?
Analyysiprosessin aikana luin teorioita,
kokeilin selitysmalleja ja hylkäsin niitä. Lopulta siirsin vahvistetut tiedot väitöskirjani
pääteemoiksi, valmiina tulkitsemistyöhön.
Luin tässä vaiheessa yksi toisensa jälkeen
menetelmäteoksia, joissa vaadittiin laadullisilta tutkimuksilta toistettavuutta. Pohdin
paljon tätä vaatimusta. Veikkasin, että minun jälkeeni nuorten kaahareiden kentälle
menevät tutkijat painottaisivat eri asioita. He
ehkä tutkisivat erilaisin poliittisin ja yhteiskunnallisin perustein kuin minä. Olisi luultavaa, että monet laadullisen liikennetutkimuksen tekijöistä edustaisivat miessukupuolta. He ehkä itsekin olisivat ”kaahareita”
ja autojen rakentelijoita. En pitänyt toistettavuuden vaatimusta uskottavana. Itselläni oli
hypoteesien testaamisen jälkeen syytä uskoa,
että esittämiini tutkimuskysymyksiin saataisiin toistettavasti sama tulos minun esittämälläni avointen kysymysten sarjalla.
Mutta erityyppinen tutkija esittäisi toisenlaiset kysymykset ja saisi erilaiset vastaukset. Tähän asiaan en voinut vaikuttaa.
Lopulta löysin hengenheimolaisuutta Loflandin ja Loflandin teoksesta sekä Jan-Erik
Ruthin (1991) ajatuksista. Lofland ja Lofland (1995) eivät ole edes postmodernin
kritiikin paineen alla luopuneet kuvaamas-
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ta tutkijaa ”tutkimuksen keskeiseksi välineeksi” (Lofland & Lofland 1995, 181).
Samoin ajatteleva Ruth selvittää artikkelissaan (1991), että laadullisen tutkimuksen
reliabiliteetti syntyy aineistonkeruun dokumentoinnin tarkkuudesta; tällöin tutkimus on toistettavissa.

Menetelmäahdistusta
vastaan kirjoittamalla
Postmoderni teoria on tuonut mukanaan
ahdistuksen tutkijoille, jotka ennen temmelsivät tutkimuskentällä omaehtoisessa vapaudessa. Olen taipuvainen uskomaan, että menetelmäahdistusta vastaan voi puolustautua
vain kirjoittamalla. Ei ole olemassa yhtä paradigmaa, joka selkeästi osoittaa, mikä on
oikein. Olisi silti tärkeää kirjoittaa perusteltuja näkemyksiä kentästä kiinnostuneille lukijoille. Mutta mistä aloittaa? Pessimismin
hetkinä epäilin, etten kuitenkaan tiedä pojista ja kentästäni mitään. Näytti siltä, että
kentällä tutkija toimii omalla tahollaan ja
tutkittavat omallaan, työstämässä itseään
tavoitteitaan kohti. Huolimatta työstäni ja
parannusehdotuksistani nuoret törmäilivät
ja kuolivat autoihinsa. Minusta tuntui kuin
kaksi prosessia olisi ohittanut toisensa kentällä, koskettamatta koskaan toisiaan, ajattelin. Näin lohduttomaksi ei kenttätyöntekijän kuitenkaan tarvitse heittäytyä. Lohduttomuudesta, samoin kuin onnistumisista, tulee vain kirjoittaa osana analyysin ja
ymmärryksen kulkua. Vain kirjoittamalla
tutkija voi ehkä saada aikaan muutoksia.
Sosiologi Neil Wielochin mukaan kenttätutkijan suurin ongelma on siinä, ettei hän
koskaan voi vangita ohikiitävää hetkeä.19
Kenttätutkija ei voi vangita tietoa siitä, onko
hän lopultakaan käsittänyt oikein, tai käsittääkö lukija hänet oikein. Siksi voin varmuudella sanoa vain, että kenttätutkimukseni on

minun kirjaamani muistelma kentältä. Se
on kertomus poikien kanssa kokemistani
hetkistä minun tutkijansilmieni ja minun
sosiologisen mielikuvitukseni kautta katsottuna. Lisäksi se on kokoelma poikien antamia vastauksia kysymyksiini ja heidän kertomiaan tarinoita, muistoja jotka joskus veivät pitkälle menneisyyteen.
Kuten Philippe Bourgois (1995) kirjoittaa, tutkijan ennakkoluulot, mieltymykset,
asenteet ja tunteet vaikuttavat tutkimuksen
lopputulokseen. Ei ole olemassa absoluuttista totuutta; on vain ymmärrys, jonka kenttätutkija esittää lukijalle. Kertoessaan positiostaan ja omasta osuudestaan painotuksissa
hän valmistaa lukijan kriittiseen tarkasteluun
annetusta näkökulmasta. Yhden totuuden
sijaan kenttätutkija voi tarjota valitsemansa
kuvakulman tutkittavaan maailmaan. Hyvin harvoin kenttätutkijat väittävätkään tarjoavansa mitään muuta. Esimerkiksi Matti
Kortteisen mukaan laadulliset tutkimustulokset tulisi lukea ideaalityyppisinä konstruktioina, jotka voivat auttaa ymmärtämään
inhimillistä elämää.20
Amerikkalaisessa, laadullisessa tutkimusperinteessä ollaan ehkä jälleen, kaksikymmenvuotisen postmodernin kritiikin ja äärimmäisen menetelmällisen läpinäkyvyyden21 jälkeen taipumassa suurten tarinoiden, hyvän kirjoitustaidon ja taitavan esittämisen puoleen Chicagon koulukunnan
perinteen mukaisesti. Mielestäni Philippe
Bourgoisin ja Mitchell Duneierin palkitut,
kaupunkiantropologiset teokset antavat tästä
viitettä. Lisäksi esimerkiksi Goodall (2000)
vetoaa tekstissään ”uuden etnografian” puolesta akateemisia menetelmäriitoja vastaan.
”Meidät on käsitetty väärin,” hän kirjoittaa.
”Emme halua riidellä (...) Emme jaa täsmällisen, toistettavan tutkimuksen perinnettä.”
(Goodall 2000, 197–198.)
En voi antaa tässä artikkelissa selvää vastausta siihen, kumpi näistä suuntauksista on
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oikeassa. Näyttäisi jopa siltä, että ”molempi on parempi.” Opinnäytetöissä suurin
mahdollinen menetelmällinen tarkkuus on
välttämätöntä. Joudumme yhä kirjoittamaan
hankalasti luettavia ja raskaita väitöskirjoja,
joista kustantajat eivät tosiaankaan kilpaile.
Sen sijaan post doc -tasolla olisin ehkä
kuitenkin taipuvainen nojautumaan ”uuden
etnografian” suuntaan, vaikkei siinä olekaan
muuta uutta kuin että vanhaan palataan
postmodernin kritiikin kiertotiestä viisastuneina. Jos hyväksymme puutteemme tulkitsijoina ja kentän ailahtelevaisuuden sekä
hyväksymme vaihtelevat tutkimusolosuhteet
ja eri tutkimuskertojen heikon vertailtavuuden, Goodallin toivomia ”uusia etnografioita” saattaa hyvinkin syntyä myös Suomessa,
jopa hiukan useammin kuin tähän asti.
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