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ESIPUHE
Syyskuussa 2001 tapahtunut New Yorkin World Trade Centerin terrori-isku nosti 
kaupunkien turvallisuuden maailmankartalle. Turvallisuus oli toki aiemminkin ollut 
enenevässä määrin esillä, mutta nyt se nähdään uudella tavalla sekä paikalliseen 
että globaaliin kietoutuvana – ja niiden rajat ylittävänä – kysymyksenä. Tämä kurs-
siraportti on keväällä 2003 Helsingin yliopiston maantieteen laitoksella järjestetyn 
Urbaani turvallisuuspolitiikka -kurssin tuotos. Kurssin järjestäminen liittyi Suo-
men Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin ”Urbaani turvallisuuspolitiikka, 
kontrolli ja tila” (projekti numero 176497) ja oli siten tutkimuksen ja opetuksen 
välistä vuorovaikutusta tyypillisimmillään. 

Mahdollisuus kurssiraportin julkaisemisesta oli alusta alkaen kurssilla esillä jon-
kinlaisena sivujuonteena, mutta lopullisesti sen ratkaisivat lopputöiden aiheet ja 
sisällöt. Opiskelijoiden töissä tuli esiin paljon sellaista tietoa, jota Suomessa ei ole 
aikaisemmin julkaistu, joten raportin kokoaminen oli motivoivaa. Artikkelit ovat 
opiskelijoiden kirjoittamia kurssitöitä, joita olen kurssin vetäjän roolissa toimittanut. 
Olen kuitenkin pyrkinyt siihen, että opiskelijoiden oma ”ääni” – persoonallinen tyyli 
ja lähestymistapa – näkyvät tekstissä. Opiskelijat ovat saaneet itse valita aiheensa 
ja kokonaisuus on siksi hieman hajanainen. Kaikilla töillä on kuitenkin selvä fokus 
kohti kurssin teemaa. Ne käsittelevät turvattomuutta ja kaupunkitilassa koettuja 
pelkoja, turvallisen ympäristön suunnittelun keinoja sekä yksityiskohtaisempia 
turvallisuuteen liittyviä teemoja, kuten kameravalvontaa. Lisäksi töille on yhteistä 
se, että ne käsittelevät turvallisuuskysymyksiä suomalaisesta näkökulmasta Vaikka 
aihe onkin näinä aikoina varsin globaali, ei kansallistakaan kontekstia tulisi väheksyä. 
Suomen roolista maailman ”turvakartalla” antaa osuvan kuvan helmikuussa 2003 
brittiläisessä Guardian –lehdessä julkaistu humoristinen turvaindeksi:
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1. KAUPUNGIT TERRORISMIN 
AIKAKAUDELLA? 

Johdatus urbaaniin turvallisuuspolitiikkaan

Hille Koskela

Turvallisuus saattaa ”maantieteen näkö-
kulmasta” tuntua kapealta ja tiukasti 
rajatulta aiheelta. Kansainvälisessä kes-
kustelussa se on kuitenkin noussut yhdek-
si 2000-luvun kaupunkitutkimuksen ja 
-politiikan keskeisimmistä teemoista (ks. 
esim. Davis 1990, Mithell 1995, Soja 1996, 
Ellin 1997). On esitetty, että se – laajasti 
tulkittuna – on kaupunkisuunnittelun 

”johtava trendi”. Laajalla tulkinnalla tar-
koitan tässä sitä, että turvallisuudella tun-
tuu olevan yllättäviä kytkentöjä moniin 
muihin teemoihin. 

Suomessa koetusta katuturvallisuudesta 
on viime aikoina tullut niin kriminaali- 
kuin kaupunkipoliittinenkin teema. Sen 
parantamisen keinoja on pohdittu sekä 
kansallisella että paikallisella tasolla, kos-
kien  sekä fyysistä kaupunkisuunnittelua 
että kaupunkien ”urbaania turvallisuus-
politiikkaa” (ks. Rakennettu ympäristö, 
rikollisuus ja turvattomuus 1995, Paikal-
lisen rikoksentorjunnan kehittäminen 
1997, Turvallisuustalkoot 1998, Turva-alan 
kehittäminen 1998, Helsingin kaupungin 
turvallisuusstrategia 2001). Kansallises-
ta rikoksentorjuntaohjelmasta on edetty 
kohti paikallisten turvallisuusstrategioi-
den laadintaa. 

Termillä urbaani turvallisuuspolitiikka 
viittaan tässä kaupungeissa koettuun 
rikoksen – erityisesti väkivallan – pel-
koon sekä niihin kaupunkipoliittisiin 
toimenpiteisiin, joita turvallisuuden 
parantamiseksi ja pelon vähentämi-
seksi pyritään tekemään.

Turvallisuuden edistämisessä on näh-
tävissä selvä osallistamisen tavoite: 
viranomaiset eivät katso olevansa yksin 
vastuussa rikoksentorjuntatoimista, vaan 
edellyttävät, että siihen osallistutaan 
kaikilla tahoilla. Esimerkiksi paikallisia 
rikoksentorjuntaohjelmia ovat olleet 
valmistelemassa poliisin, sosiaalivi-
ranomaisten ja muiden viranomaisten 
lisäksi niin elinkeinoelämä, seurakunnat, 
paikallislehdet, vapaa-ajan toimintajärjes-
töt kuin asukasyhdistyksetkin. Asian tul-
kitaan koskettavan kaikkia. Turvallisuus 
tuntuu olevan teema, joka kuvaa hyvin 

“ajan henkeä“. Siksi sitä käsittelevän kurs-
sin vetäminen oli motivoiva tehtävä.

”Turvabisnes” ja sulkeutuvat tilat

Turvallisuus voi olla yksi kaupungin 
vetovoimatekijöistä ja suomalaisten kau-
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punkien kohdalla näin varmasti onkin, 
ainakin kansainvälisessä vertailussa. Vas-
taavasti turvattomuus voi olla kaupun-
kitilaa passivoiva tekijä. Vaikka erilaisia 
strategioita laaditaan aktiivisesti ja monia 
ryhmiä sitoutetaan, turvallisuuden lisää-
minen ei ole helppoa. Monet turvallisuu-
teen tähtäävät keinot ovat sellaisia, että 
niitä käyttämällä samalla menetetään 
jotakin. Turvallisuudessa on usein myös 
paljon retoriikkaa, mielikuvien luomista 
ja markkinointia. ”Turvabisnes” on voi-
makkaasti kasvava ala (ks. esim. Koskela 
& Tuominen 2003). Laajasti ottaen sen 
voi katsoa kattavan erilaisten turvapal-
veluiden ja turvalaitteiden myynnin. Tur-
vapalveluita ovat Suomessa perinteisesti 
ostaneet yritykset, mutta viime aikoina 
on ollut nähtävissä suuntaus, jossa niin 
kunnat kuin yksityiset taloyhtiöt ja 
asukkaatkin ostavat ”turvaa” yksityisil-
tä vartiointiliikkeiltä. Myös turvalaitteita 
ostetaan asuintaloihin yhä enemmän ja 
samalla erilaiset julkiset ja puolijulkiset 
tilat muuttuvat suljetummiksi.

Muissa maissa monet tutkijat ovat suh-
tautuneet kriittisesti siihen, että tur-
vattomuuteen vastataan rajoittamalla 
sisäänpääsyä ja lisäämällä kontrollia 
(esim. Davis 1990, Judd 1995, Oc & Ties-
dell 2000). Kontrollin on arveltu johtavan 
sosiaalisen vuorovaikutuksen jäykistymi-
seen, yhteiskunnan entistä jyrkempään 
polarisoitumiseen ja ”kadun kuolemaan”. 
Kun näennäisen avoin julkinen tai puoli-
julkinen tila on joiltakin ryhmiltä suljettu, 
raja avoimen ja suljetun kaupunkitilan 
välillä muuttuu. Äärimmillään valvonnan 
tuloksena saadaan ”puhdas esteettinen 
turvakaupunki”, joka on ”siivottu” epä-
sosiaalisesta aineksesta. Eräänlaisena 

”edelläkävijänä” tällaisessa kehityksessä 
– niin Suomessa kuin muuallakin – ovat 
toimineet suuret kauppakeskukset.

Turvallisuuskysymykset 
”terrorismin ajalla”

Helsingissä tapahtui ensimmäinen ”ter-
rorismin ajan” pommi-isku juuri kauppa-
keskuksessa. Kysymyksessä ei kuitenkaan 
ollut terroriteko, vaan mieleltään häi-
riintyneen yksityishenkilön teko. Myyr-
mannin tapahtumat jättivät epäselväksi, 
oliko pommin räjäyttäjän alkuperäinen 
tarkoitus kuolla räjähdyksessä itse. Jos 
näin oli, se kuvastaa äärimmilleen kont-
rolloitujen tilojen paradoksaalisuutta: 

”itsemurhapommin” räjäyttäjä ei ole 
erityisen kiinnostunut esimerkiksi siitä, 
näkyykö hänen kuvansa jälkikäteen val-
vontakameroiden nauhoituksissa. Sama 
pätee moniin terrori-iskuihin.

Globaalisti katsottuna terrorismi on vii-
me aikoina muuttanut turvallisuuden 
roolia valtavasti. Uhkakuvat ovat muuttu-
neet epämääräisemmiksi ja arvaamatto-
mammiksi: mikä ja kuka tahansa saattaa 
olla kohde. On vaikea sanoa, kuinka pal-
jon esimerkiksi New Yorkin World Trade 
Centerin isku tuntuu tai tulee tuntumaan 
Suomessa. Selvää, nopeaa vaikutusta kau-
punkisuunnitteluun tai turvallisuusstra-
tegioiden laadintaan sillä ei ole, mutta 
on vaikea sanoa millä tavalla se on muo-
kannut subjektiivista yksilöiden ”pelon 
maisemaa”. Heijastukset kaupunkitilaan 
tulevat viiveellä.

Turvattomuuden tunne on monimut-
kainen sukupuoleen, ikään, ihonväriin, 
uskontoon ja kulttuuritaustaan liittyvä 
kokonaisuus (Suomessa esim. Karisto & 
Tuominen 1993, Koskela 1999, Korander 
2000). Se ei ole johdettavissa suoraan 
rikostilastoista. Suomessa väkivallan pel-
ko on lisääntynyt viime vuosina vaikka 
väkivaltarikollisuus ei ole lisääntynyt 

– näin on ollut jo ennen World Trade 
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Centerin iskua. Jos jonkinlainen kään-
nekohta suomalaisten pelon maisemissa 
pitäisi hahmottaa, se olisi kenties Neu-
vostoliiton hajoaminen ja sen jälkeiseen 
aikaan osunut Suomen talouden lama. 
Turvattomuuden kokemuksissa glo-
baali ja paikallinen kietoutuvat yhteen. 
Tämä osoittaa, että turvattomuus elää 
osin omaa, rikostilastoista riippumatonta 
elämäänsä. Turvattomuus on kuitenkin 
kokijalleen ongelma riippumatta sen 
suhteesta ”laskennallisiin riskeihin”“. 
Sitä tulisi tarkastella ”itseisarvoisena” 
hyvinvointiongelmana. 

Polarisoituminen ja 
paikkojen maine

Kaupunkitilassa yksi ongelma on se, että 
turvattomuudella on taipumus uusintaa 
itse itseään. Siitä seuraa helposti eräänlai-
nen tilallinen kierre. Ihmiset välttelevät 
turvattoman tuntuisia alueita, jolloin 
niistä tulee entistä autiompia ja samalla 
entistä turvattomampia. Kaupunkitila 
polarisoituu: joistakin alueista tulee 
paljon käytettyjä ja sosiaalinen kontrol-
li takaa niiden turvallisuuden, kun taas 
toisista tulee autioita ja turvattomia. 

Mielikuvat elävät sitkeinä ihmisten 
tunnemaailmassa ja muuttuvat hitaasti, 
ikään kuin ”viiveellä”, jos tarkastellaan 
vaikkapa tapahtuneita rikoksia. Media 
toimii omalta osaltaan niiden ylläpitä-
jänä: paikka, jossa on tapahtunut paljon 
uutisoitu rikos, leimautuu helposti vaa-
ralliseksi ja sitä aletaan välttää (vrt. esim. 
Smith 1985). Helsingissä tällaisena paik-
kana voi pitää esimerkiksi Kaisaniemen 
puistoa. Kansallisella tasolla kyse saattaa 
olla kokonaisten kaupunkien leimautu-
misesta. Esimerkiksi Joensuu on päässyt 
varsin hitaasti eroon ”rasistisesta” mai-
neestaan ja Kerava kamppailee, jotta se 

muistettaisiin muustakin kuin nuorten 
tekemistä väkivallanteoista.

Kaupunkitila polarisoituu myös asuin-
alueilla. Kansainvälisesti paljon huo-
miota ovat saaneet niin sanotut ”aidatut 
asuinalueet” (gated communities) (ks. 
esim. Blakely & Snyder 1997). Trendi 
näyttää kovin amerikkalaiselta. Turvalli-
suus tuntuu kuitenkin meilläkin nykyi-
sin määrittävän korkealle hinnoiteltujen 
asuinalueiden kilpailukykyä. Esimerkiksi 
Helsingin Sanomien ”Myydään arvoasun-
toja” -palstalla markkinoitiin kesäkuussa 
2000 ”merellistä uudistuotantoa Espoossa” 
kuvaamalla kuinka ”[y]htiön alue rajataan 
Ristiniementie puolelta aidalla ja varuste-
taan sähköportein ja portinvalvontakame-
roin”. Turvallisuus – tai siihen pyrkiminen 

– on asumisessa valtti. Varakkailla alueilla 
moniin uusiin taloihin asennetaan tällä 
hetkellä valvontakamerat ”automaattisesti” 
jo rakennusvaiheessa (Koskela & Tuomi-
nen 2003). Kontrollin ja turvavarustelun 
lisääntymisen ajatellaan helposti olevan 

”luonnollinen” osa yhteiskunnan muut-
tumista: turvattomuus lisääntyy ja riskit 
kasvavat kaikilla tasoilla paikallisesta glo-
baaliin. Elämme riskiyhteiskunnan aikaa 
(Beck 1990) ja siihen on jollakin tavalla 
vastattava. 

On muistettava, että kaupunkien turval-
lisuuden edistäminen – ja se mitä kei-
noja tähän päämäärään pääsemiseksi 
valitaan – on pohjimmiltaan arvokysy-
mys. Se on ”urbaania turvallisuuspoli-
tiikkaa” (Koskela 2002). Kysymys ei ole 

”luonnonvoimaisesta” kehityksestä, vaan 
yhteiskuntapoliittisesta ongelmasta.

Lähtökohdat ja toimijat

Ne ”toimijat”, jotka urbaania turvalli-
suuspolitiikka ”tekevät” voivat olla sekä 
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poliitikkoja, kaupungin asukkaita että 
instituutioita. Kurssilaisille esittämäni 
lista toimijoista ja toiminnan kanavista 
oli seuraavanlainen:

  * Kaupunginvaltuusto: turvallisuusstrategiat,   
     järjestyssääntö
  * Poliisi: yleisperiaatteet, käytännön toimet
  * Kaupunkisuunnittelijat / arkkitehdit:      
    ”turvallisuusdesign”
  * Tutkimuslaitokset: selvitykset rikollisuu-   
     desta ja sen pelosta
  * Media: rikosuutisointi
  * Kaupunkilaiset: pelon kulttuurinen välittä-
     minen, kaupunkilaistaidot

Näillä eväillä lähdettiin liikkeelle. Kurs-
silaiset lukivat ensin jonkin verran teo-
riakirjallisuutta ja perehtyivät niihin 
erilaisiin lähestymistapoihin, joilla maan-
tieteellisessä tutkimuksessa on turvalli-
suuskysymyksiä käsitelty. Sen jälkeen he 
valitsivat oman mielenkiintonsa mukaan 
aiheen, josta lähtivät minun ohjaukses-
sani tekemään pienimuotoista harjoi-
tustyötä – eräänlaista minitutkimusta. 
Kaikissa minitutkimuksissa – jotka tähän 
raporttiin on koottu – on sekä käytetty 
turvallisuuteen perehtyvää teoreettista 
kirjallisuutta että tehty empiiristä kent-
tätyötä.

Raportin rakenne

Anna Yrjölä tarkastelee turvallisen kau-
punkiympäristön suunnittelun mahdol-
lisuuksia. Hänen empiirinen aineistonsa 
on kerätty Tampereelta, Muotialan kau-
punginosasta, joka on suomalaisittain 
turvallisen ympäristön suunnittelussa 
eräänlainen pioneerikohde. Se on ensim-
mäisiä alueita, joilla turvallisuuskysymyk-
siä on pohdittu jo suunnitteluvaiheessa. 

Miska Peura tarkastelee Helsingin jouk-
koliikenteen turvallisuutta. Hän on tehnyt 

sekä perinteisiä haastatteluja että käyttä-
nyt aineiston keräämiseen Internetissä 
toimivaa MSN Messangeria, jossa useam-
pi henkilö voi keskustella reaaliaikaisesti. 
Pienen haastatteluotoksen perusteella 
näyttäisi siltä, että joukkoliikenne koetaan 
varsin turvalliseksi liikkumismuodoksi.

Leena Mäkinen on toteuttanut kenttätyön-
sä Espoossa ja tarkastelee kauppakeskus 
Iso Omenan vaikutuksia lähiympäristöön. 
Hänen työhypoteesinsa on, että jos suu-
ri kauppakeskus vetää niin paljon asia-
kaskuntaa, että ympäröivien lähiöiden 
palvelut kuihtuvat, lähiöistä tulee entistä 
autiompia ja turvattomampia.

Jonna Jääskeläinen tarkastelee kou-
lulaisten haastatteluiden ja ”tarrakart-
ta”-menetelmän avulla lasten kokemaa 
turvattomuuden tunnetta ja lähiympäris-
tön hahmottamista. Hänen aiheessa on sii-
nä mielessä kiinnostava, että suomalaisilla 
lapsilla on tähän päivään asti ollut kansain-
välisesti vertailtuna erittäin suuret liikku-
misvapaudet. On vaikea ennustaa, millä 
tavalla suomalainen yhteiskunta muuttuu, 
jos näin ei enää tulevaisuudessa olekaan.

Kati Selvinen ja Hannele Suikkanen 
ovat selvittäneet kameravalvontaa Hel-
singin kouluissa. Aihe on ajankohtainen 
ja herkkä: tekniikan ulottuminen aikuis-
ten ja lasten välisiin suhteisiin on jossain 
määrin kyseenalalaista. Esimerkiksi Ruot-
sissa koulujen kameravalvonta on kielletty. 
Helsingissä se näyttää kuitenkin Selvisen 
ja Suikkasen selvityksen mukaan olevan 
hyvinkin yleistä.

Jussi Korhonen kehittää ”turvallisuuden 
urheilumaantiedettä”. Hänen tarkastelun-
sa keskittyy jalkapalloon ja siihen liittyviin 
turvallisuusongelmiin. Suomalaisittain 
katsottuna aihe tuntuu helposti ”yksit-
täisiä tapahtumia koskevalta”. Korhosen 
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käyttämä kirjallisuus kuitenkin käsittelee 
jalkapallohuliganismia kansainvälisenä 
ongelmana. Tällöin tulevat esiin sen yhte-
ydet työttömyyteen, tuloeroihin ja rasis-
miin ja kulttuurien välisiin eroihin.

Outi Leskelä on haastatellut ulkomaalaisia 
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opiskelijoita kartoittaen heidän mieliku-
viaan Helsingin turvallisuudesta. Hänen 
työnsä tarjoaa kiinnostavan ”vastalauseen” 
sille helposti valtaa saavalle mielikuvalle, 
että kaupunkimme on turvaton. Ulko-
maalaisten silmin tämä näyttää edelleen 
olevan melkoinen lintukoto.
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lisuuteen liittyvät kysymykset voidaan 
kytkeä ainakin seuraaviin maantieteen 

osa-alueisiin:

  * kaupunkimaantiede

  * rikosmaantiede

  * suunnittelumaantiede

  * humanistinen maantiede

  * feministinen maantiede

  * poliittinen maantiede

  * talousmaantiede

  * matkailumaantiede

  * riskien maantiede /  hasardimaantiede

Tämän artikkelin pohjana ovat olleet 
nuo ”linkit”. Jäsentelen asiat hieman 
vähemmän mekaanisesti, mutta tarkoi-
tukseni on tarkastella turvallisuutta 

”poikkimaantieteellisenä” teemana ja 
pohtia millä tavoin turvallisuus kytkey-
tyy maantieteen eri osa-alueisiin. Koska 
käsittelen laajan tutkimuskentän lyhyes-
ti, lähdeluettelo on suhteettoman pitkä, 

Turvallisuus on teema, jota voidaan tar-
kastella monista eri näkökulmista, ja 
jonka ”lonkerot” ulottuvat yllättävän 
laajalle. Urbaani turvallisuuspolitiik-
ka -kurssin teoreettiseksi perustaksi 
esittelin kymmenen ”linkkiä”, joiden 
pohjalta tämä artikkeli on kirjoitettu. 
Ajatuksena oli, että turvallisuuden aja-
tellaan usein kytkeytyvän vain johonkin 
yhteen maantieteen osa-alueeseen, eikä 
näin tulla ajatelleeksi sen muita yhteyk-
siä ja vaikutuksia. Kansainvälisesti tuo 
kontaktipinta olisi kenties ensisijaisesti 
rikosmaantiede, mutta Suomessa koko 
käsite on melko tuntematon. Meillä tur-
vallisuus liitetäänkin ehkä ensisijaisesti 
humanistiseen maantieteeseen (hen-
kilökohtaisten paikkakokemusten kaut-
ta) tai feministiseen maantieteeseen 
(koska on tätä nykyä melko yleisesti 
tunnettu seikka, että turvattomuuden 
tunne on sukupuolittunut). Kysymyk-
sessä on kuitenkin teema, jota voidaan 
tarkastella paljon laajemmin. Käsitellyt 
maantieteen osat ovat luonnollisesti osin 
päällekkäisiä, joten tietyssä mielessä jaot-
telu on keinotekoinen. Pedagogisesti se 
on kuitenkin tuntunut toimivan. Turval-

2. PAIKKAMIELIKUVISTA TALOUS-
MAANTIETEESEEN 

Turvallisuuskysymykset maantieteen 
tutkimuskohteena

Hille Koskela
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mutta olkoon sekin ”pedagoginen” – sitä 
voi käyttää eräänlaisena maantieteen 
turvallisuuskysymysten kirjallisuushake-
mistona. Olen kuitenkin jättänyt tekstin 
sisäiset viitteet joitakin tärkeimpiä teok-
sia lukuun ottamatta pois, jotta tekstistä 
tulisi luettavampi ja vähemmän raskas.

Avoin / suljettu kaupunki

Kaupunkimaantiede on monessa mie-
lessä luonteva aloituspiste turvallisuu-
den pohdinnalle. Kaupunkeja voidaan 
tarkastella pelon paikkoina niin histori-
allisessa kontekstissa kuin nykypäivän 
näkökulmastakin. Yi-Fu Tuan on kirjas-
saan Landscapes of fear esittänyt, että 
kaupungit rakennettiin alunperin lin-
noituksiksi, jotka suojasivat ulkoa tule-
vaa uhkaa vastaan. Uhkakuvat löytyivät 
lähinnä luonnosta. Kaupungit olivat 
eräänlaisia turvasaarekkeita. Ajan kulues-
sa uhkakuvat muuttuivat ja kaupungeista 
tuli pelon paikkoja, pikemminkin kuin 
turvapaikkoja. Samalla pelko ja turvatto-
muus ”politisoituivat”: uhkakuvaksi nou-
si toinen ihminen tai ihmisryhmä. Pelon 
pohjaksi nousi sosiaalinen erottelu – se, 
että oli olemassa joku niin perustaval-
la tavalla ”Toinen”, että oli syytä pelätä. 
Aikanaan tuloeroilla ja yhteiskuntaluo-
killa lienee ollut tässä erottelussa suurin 
merkitys. Nyt yhteiskuntaluokan rinnal-
la ovat muut erot: sukupuoli, ihonväri, 
uskonto, seksuaalinen suuntautuminen 
tai alakulttuuri.

Välillisesti luonto muodostaa edelleen 
uhkakuvan, jos tarkastellaan tyypillisiä 

”pelon paikkoja” kaupunkien sisällä. Puis-
tot, metsät ja joutomaat nimittäin ovat 
usein niitä paikkoja, joissa turvattomuut-
ta koetaan eniten. Luonto itsessään ei 
kuitenkaan varsinaisesti ole uhka samas-
sa mielessä kuin historiallisessa katsan-

nossa: pikemminkin se luo puitteet, 
joissa on uhkaavia piirteitä. Metsikössä 
väkivallan tekijän on helppo piiloutua ja 
sosiaalinen kontrolli on vähäistä, minkä 
vuoksi uhrin on vaikea saada apua. 

Jos kaupunkeja tarkastellaan (sinän-
sä hieman keinotekoisella ja vaikeasti 
rajattavalla) vastinparilla kaupunki/maa-
seutu, voidaan todeta, että kaupungeissa 
esiintyy maaseutua enemmän sekä rikol-
lisuutta että rikoksen pelkoa. Väentiheys 
ja kulttuurierot tuovat mukanaan risti-
riitoja. Niihin vastatessa voidaan tehdä 
monenlaisia valintoja, joita hyvin kuvaa 
tämän raportin otsikko – avoin kaupunki 
vai suljettu kaupunki?

Suljettua kaupunkia edustavat ehkä 
tyypillisimmillään aidatut asuinalueet 
(gated communities). Ne ovat yleistyneet 
erityisesti Yhdysvalloissa varakkaan väes-
tön keskuudessa. Tällaisia alueita löytyy 
kuitenkin myös paljon lähempää, esi-
merkiksi Virosta. Suomessa ei varsinaisia 
aidattuja asuinalueita ole, mutta monia 
muita ”suljetun” kaupungin piirteitä 
kylläkin. Voidaan ajatella, että aidattujen 
asuinalueiden rakentaminen on aloitta-
nut kaupunkien historiassa ikään kuin 

”toisen kierroksen”: uhka pyritään jälleen 
sulkemaan ulos, mutta nyt pienemmässä 
mittakaavassa kaupunkien sisällä. Sosi-
aalisesti kysymys on vaikea, sillä siihen 
liittyy aina rajaus – ketkä ovat ”sisäpuo-
lella” ja ketkä ”ulkopuolella”?

Avoimen kaupungin kehittämisestä 
yhtenä esimerkkinä on aktiviteettien 
lisääminen ja sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen rohkaiseminen – niin sanottu 

”24h city”. Tällaisen ympäri vuorokau-
den toimivan kaupungin tavoitteena on 
houkutella ihmisiä liikkumaan ja tuottaa 
epävirallista sosiaalista kontrollia. Akti-
viteettia voidaan pyrkiä lisäämään joko 
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koko kaupunkikeskustan alueella tai 
tietyillä reiteillä, niin että muodostuu 
aktiviteettikäytäviä, joita käyttäen voi 
liikkua paikasta toiseen. 

Rikosmaantiede

Suomessa rikosmaantiede (the geo-
graphy of crime) on varsin huonosti 
tunnettu maantieteen osa. Meillä ei oike-
astaan ole yhtään varsinaista ”rikosmaan-
tieteilijää”, joka sitä olisi kehittänyt ja 
keskusteluttanut. Angloamerikkalaisissa 
maissa ala on kuitenkin tunnettu. Tun-
netuimpia teoksia lienevät David John 
Evansin ja David T. Herbertin toimitta-
ma artikkelikokoelma The geography of 
crime sekä Susan Smithin kirja Crime, 
space and society. Rikosmaantieteen 
piirissä tehty tutkimus on edennyt vuo-
sikymmenien varrella rikollisuuden alu-
eellisesta jakautumisesta ja ”biologisista” 
selitysmalleista kohti sosiaalisten ongel-
mien ja yhteiskunnallisten valtasuhtei-
den ymmärrystä, jossa rikokset (ja niiden 
tilallistuminen) nähdään kietoutuneina 
erilaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. 

Rikosmaantieteen juuret ovat 1800-
luvun kartografi sessa kriminologiassa 
(cartographic criminology), jossa osoi-
tettiin kuinka rikollisuus jakaantuu epä-
tasaisesti eri alueille ja kaupunginosiin. 
Aikansa viranomaiset ja valtion palveluk-
sessa toimivat tilastotieteilijät tuottivat 
tästä kertovia karttoja. Myöhemmin 
rikosmaantieteestä oli kiinnostunut ns. 
Chigagon koulukunta. Sen lähestymista-
pa oli ihmisekologia. Tutkimukset käsit-
telivät esimerkiksi urbaania rikollisuutta, 
kartoittivat alueita (kaupunginosia) joilla 
rikollisuutta esiintyy paljon ja pyrkivät 
löytämään sosiaalisia indikaattoreita, jol-
la tätä voidaan selittää. Ihmisekologinen 
lähestymistapa lähti kuitenkin rikollisuu-
den sekä sosiaalisten ja spatiaalisten ero-

jen ”luonnollisuudesta”. Rikollisuuden 
alueellisia eroja kuvattiin ja ennustettiin, 
mutta niiden sosiaalisia syitä ja juuria ei 
juurikaan problematisoitu.

Moderni rikosmaantiede periytyy näistä 
traditioista, mutta on laajentanut kiin-
nostustaan uusiin teemoihin ja erilai-
siin metodologisiin lähestymistapoihin. 
Siinä pidetään tärkeänä subjektiivisten 
ympäristöjen ymmärrystä objektiivis-
ten ympäristöjen kartoittamisen lisäksi. 
Samanlaiset objektiiviset ympäristöt 
voivat olla erilaisia subjektiivisia ympä-
ristöjä, ja myös erot rikollisuudessa ovat 
heijastelevat tätä. Alueen saama rikolli-
nen tai epäsosiaalinen leima – ”stigma” 

– lisää rikollisuuden esiintymisriskiä. 
Stigmatisoituminen muokkaa tiettyyn 
kaupunginosaan kohdistuvia asenteita 
ja arvoja sekä ulkopuolelta että sisäpuo-
lelta: ulkopuoliset uusintavat ennakko-
luulojen värittämää leimaa helposti ja 
sisäpuoliset taipuvat hyväksymään oman 
alueensa ‘huonomaineisiksi’. 

Kriittisestä yhteiskuntamaantieteestä 
lähtevä näkökulma painottaa rikollisuu-
den taustalla olevia rakenteellisia tekijöi-
tä. Sen mukaan pohjimmiltaan olennaisin 
kysymys on se, miksi rikollisuutta on 
joillakin tietyillä alueilla. Niin paikalli-
sesti kuin laajemmissakin mittakaavoissa 
selitykset tähän löytyvät yhteiskunnan 
valtasuhteista. Nämä valtasuhteet voivat 
olla esimerkiksi taloudellisia (tuloerot) 
tai ennakkoluuloihin perustuvia (rasis-
mi). Feministisessä maantieteessä on 
myös painotettu sitä, että rikoksia tar-
kasteltaessa julkisen ja yksityisen tilan 
raja on häilyvä. Perinteiset maantieteen 
lähestymistavat ovat rajanneet tarkaste-
lunsa liian tiukasti julkiseen tilaan, eikä 
rikollisuudesta näin ole koskaan saatu 
kokonaiskuvaa. Rikollisuus on moni-
mutkainen yhteiskunnallinen kysymys, 
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johon vaikuttaminen (ajallisesti) pitkällä 
ja (tilallisesti) laajalla tähtäimellä vaatii 
monen eri näkökulman huomioon otta-
mista.

Rikoksen pelko

Rikoksen pelosta puhuttaessa ensim-
mäinen olennainen seikka on se, että 
pelon ja rikollisuuden tilalliset kuviot 
ovat erilaiset. Pelko ei koskaan ole suo-
raan johdettavissa rikostilastoista. Se 
on ymmärrettävä omana – aina osin 
rikollisuudesta erillisenä – ilmiönään, 
joka vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja 
sosiaalisiin suhteisiin. Rikoksen pelossa 
kysymys on tunteesta, joka olennaisel-
la tavalla muuttaa paikan merkityksen. 
Tunne konkretisoituu siten, että ihmi-
set rajoittavat liikkumistaan ja muutta-
vat reittejään kokemansa pelon vuoksi. 
Pelon tunne on sekä subjektiivinen että 
intersubjektiivinen. Paitsi eri henkilöt, 
myös eri ihmisryhmät pelkäävät eri 
tavalla ja eri asioita. 

Pelon kokeminen on kulttuurisidon-
naista. Ennakkoluulot jotakin rotua, ikä-
ryhmää tai yhteiskuntaluokkaa kohtaan 
lisäävät pelkoa: vieraiksi ja oudoiksi miel-
letyt ihmiset koetaan uhkaaviksi. Monis-
sa kaupungeissa vanhemmat ihmiset 
pelkäävät paikkoja, joissa nuoriso oles-
kelee. Kaupungeissa, joissa rodullinen 
erilaistuminen on voimakasta, valkoihoi-
set pelkäävät usein värillisten asuttamilla 
alueilla ja päinvastoin. Pelko on ”Toisen” 
pelkoa.

Pelon kokeminen on myös sukupuolit-
tunutta. Naisten ja miesten pelon paikat 
ovat erilaisia: naiset pelkäävät tyypilli-
sesti paikoissa, joissa rikollisen on help-
po piiloutua ja uhrin vaikea saada apua 
(”hot spots”) kun taas miehet kokevat 
uhkaavammaksi sellaiset paikat, joissa 
on paljon väkeä ja riski joutua mukaan 

väkivaltaiseen tilanteeseen tahtomattaan 
(”sosiaalinen kitka”).

Väkivallan pelko on sukupuolittunut 
myös määrällisesti: naiset pelkäävät 
enemmän kuin miehet. Feministinen 
maantiede onkin yksi turvallisuuden 
ja maantieteen yhteyden tärkeimpiä 
pisteitä. Naisten kohtaama väkivalta 
liittyy usein sukupuolten välisiin val-
ta-asetelmiin: naisen pahoinpitelijä on 
melkein aina mies. Naisten suuremman 
pelokkuuden keskeiseksi syyksi onkin 
yleisesti tulkittu pelko seksuaalisen väki-
vallan uhriksi joutumisesta. Väkivallan 
uhka sukupuolten välisissä suhteissa 
muodostaa naisten elämässä ”jatkumon”. 
Naisten on vaikea erottaa turvallisia tilan-
teita uhkaavista. Myös sukupuolinen häi-
rintä ja ahdistelu on jatkuva muistutus 
väkivallan uhasta. 

Naiset rajoittavat pelon vuoksi liikku-
mistaan enemmän kuin miehet. Tämä 
rajoittaminen tapahtuu usein vapaaeh-
toisesti, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
etteikö teoreettisessa tilanteessa, jossa 
miehisen väkivallan uhka ei olisi läsnä, 
naisten valinta saattaisi olla aivan toinen. 
Se, että monet naiset järjestävät elämänsä 
niin, ettei heidän tarvitse liikkua puistois-
sa tai kaupunkien keskustoissa pimeällä, 
uusintaa omalta osaltaan näiden tilojen 
uhkaavaa luonnetta: mitä vähemmän 
naisia kaupungissa liikkuu, sitä helpom-
min siitä tulee naisille uhkaava. Voidaan 
puhua ”tilan maskulinisoitumisen pro-
sessista”.

Käsitystä siitä, että kaupunki on naisille 
vaarallinen ja vältettävä paikka uusinne-
taan usein tiedostamatta. Tätä käsitystä 
tuottavat esimerkiksi vanhempien varoit-
telut tyttärilleen, muu turvallisuuskasva-
tus ja rikoksenehkäisyneuvot, median 
tapa uutisoida rikoksia sekä kaikki se 
päivittäinen kommunikaatio, jossa naisia 
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joko suoraan tai rivien välissä varoitel-
laan vaarallisista paikoista. Monia miehil-
le sopiviksi katsottuja tilanteita pidetään 
naisille vaarallisina. Gill Valentine onkin 
vuonna 1989 julkaisemassaan, varsin 
tunnetuksi tulleessa artikkelissaan The 
geography of women’s fear esittänyt 
argumentin, että väkivallan pelko on 

”patriarkaalisen vallan tilallinen ilmenty-
mä”. Valentinen ajatusta on kritisoitu siitä, 
että se niputtaa naiset (ja miehet) yhdek-
si ryhmäksi ja ”ontologisoi” väkivallan 
pelon naisille väistämättömäksi ominai-
suudeksi. Todellisuudessa monet naiset 
liikkuvat kaupungilla vapaasti ja nauttivat 
urbaanista elämästä ilman pelkoa.

Rikosten ehkäisy kaupunki-
suunnittelun kysymyksenä

Seuraavaksi tarkastelen rikollisuutta ja 
turvattomuutta kaupunkisuunnittelun 
haasteina. Perinteisessä suomalaisessa 
suunnittelumaantieteessä ei olla oltu 
erityisen kiinnostuneita turvallisuuteen 
liittyvistä kysymyksistä. Toisaalta, 1960-
luvulla kun alaa vahvasti kehitettiin, 
turvattomuus ei erityisesti myöskään 
määrittänyt suomalaista yhteiskuntaa. 
Kun ajat muuttuvat, alat muuttuvat. 1980-
luvulla lanseerattu ympäristövaikutusten 
arviointi on ollut suunnittelumaantietees-
sä merkittävässä roolissa, nyt 2000-luvulla 
on väläytelty ajatusta turvallisuusvaiku-
tusten arvioinnista. Siksi turvallisuuden 
pohdinta kaupunkisuunnittelun näkökul-
masta on ajankohtaista ja tärkeää, vaikkei 
mitään varsinaista suunnittelumaantie-
teen perinnettä olekaan.

Turvallisen ympäristön suunnittelussa on 
kaksi klassikkoa: Jane Jacobsin jo vuon-
na 1961 julkaistu kirja The death and 
life of great American cities sekä Oscar 
Newmanin ajatuksen ”itseään puolus-
tavasta tilasta” esitellyt kirja Defensible 

space vuodelta 1972. Jacobsin lähesty-
mistavassa ideana on, että kaupunkien 
keskustoihin luodaan tiettyjä reittejä, 
joiden varrella on paljon ihmisiä hou-
kuttelevia toimintoja. Siten siellä liikkuu 
paljon ihmisiä, jotka luontevasti katsovat 
toinen toistensa perään. Epävirallinen 
sosiaalinen kontrolli on turvallisuuden 
edistämisessä olennainen tavoite. Fyysi-
sen ympäristön suunnittelu tähtää siihen, 
että sillä luodaan edellytyksiä vuorovai-
kutukselle. Esimerkkinä tästä ovat edellä 
mainitut aktiviteettikäytävät.

Newmanin esittelemä ”itseään puolusta-
va tila”, on tavoitteiltaan vastaavanlainen, 
mutta keskittyy asuinalueiden suunnitte-
luun. Newman pitää tärkeänä territoriaa-
lisuutta ja alueellista identiteettiä. Hänen 
ajatuksensa on, että luomalla selkeitä 
tilahierarkioita välitetään viestiä omasta 
alueesta huolehtimisesta. Erilaisten tilo-
jen – julkisten, puolijulkisten ja yksityis-
ten – selkeällä erottelulla saadaan aikaan 
asukkaiden välistä yhteenkuuluvuutta, 
kiinnittymistä paikkaan, ja samalla väli-
tetään ulkopuolisille viestiä rajoista. Sosi-
aalinen vuorovaikutus on Newmanille 
keskeinen tavoite, arkkitehtuuri keino 
sen lisäämiseksi. Tässä mielessä Jacobs 
ja Newman edustavat samaa periaatetta. 
Tavoitteena on rikosten ehkäisy, mutta 
fyysisen ympäristön suunnittelu ei täh-
tää siihen suoraan, vaan välillisesti sosi-
aalista kontrollia tukemalla.

Toisenlaista suuntaa edustavat uudem-
mat crime prevention through environ-
mental design -koulukunta (CPTED) 
sekä tilaisuuspainotteisen rikoksentor-
junnan (situational crime prevention) 
-koulukunta. Näiden näkemysten mukaan 
on mahdollista vähentää rikoksia fyysistä 
ympäristöä muuttamalla. Taustalla on kri-
minologinen teoria, jonka mukaan rikos 
tarvitsee tapahtuakseen kolme edellytys-
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tä: motivoituneen tekijän, potentiaalisen 
kohteen sekä valvonnan puutteen. Kau-
punkisuunnittelulla on katsottu voitavan 
vaikuttaa näistä kahteen jälkimmäiseen. 
Rikollisuutta on pyritty vähentämään 

”suojaamalla” potentiaalisia kohteita (tar-
get hardening) sekä lisäämällä valvon-
taa. Näitä lähestymistapoja on kritisoitu 
siitä, että ne perustuvat mekanistiseen 
kuvaan rikollisuudesta ja rikoksen teki-
jästä. Niissä ei oteta huomioon rikolli-
suuteen johtavia rakenteellisia tekijöitä 

– kuten tuloeroja, muita valtasuhteita tai 
syrjäytymisen prosesseja – eikä esimer-
kiksi ”irrationaalista” rikoksen tekijää. 
Ongelma on myös siinä, että keskittymäl-
lä fyysisiin muutoksiin voidaan kenties 
vaikuttaa rikoksiin (tietyllä alueella), 
muttei rikollisuuteen.

Kaikkein ”kovinta” linjaa kaupunkien kehi-
tyksessä edustaa linnoittautumis-malli, 
jossa turvallisen ympäristön suunnittelu 
tarkoittaa rikoksilta suojautumista tiu-
kentamalla tilallista kontrollia muurein, 
aidoin, lukoin, portein ja teknisin laittein. 
Tästä esimerkkinä ovat edellä mainitut 
aidatut asuinalueet. Suhteessa väkival-
lan pelkoon tällainen kova ”turvadesign” 
on paradoksaalista: se saattaa lisätä pel-
koa, pikemminkin kuin vähentää sitä, 
vaikka rikokset sinänsä vähenisivätkin. 
Nan Ellin on kutsunut sitä ”pelon arkki-
tehtuuriksi” (The architecture of fear 
-kirja). Lisääntyvän kontrollin on myös 
väitetty johtavan sosiaalisen vuorovai-
kutuksen jäykistymiseen, yhteiskunnan 
entistä jyrkempään polarisoitumiseen ja 

”kadun kuolemaan”. Tunnetuin kriittinen 
teos lienee Mike Davisin Los Angelesin 
kehitystä analysoiva kirja The city of 
quartz. Kun fyysinen turvallisuus taa-
taan eristäytymällä vaarallisena pidetys-
tä ympäristöstä, se johtaa spatiaaliseen 
segregaatioon: muodostuu ”turvallisia” 
ja ”vaarallisia” alueita, ja turvallisuudesta 

– tässä kapeasti rajatussa mielessä – tulee 
rahalla ostettava hyödyke. Ne joilla on 
varaa pysyttäytyvät turvassa.

Suomalaisessa yhteiskunnassa tällaista 
kehitystä ei voi sanoa tapahtuneen. Meil-
läkin on kuitenkin paljon rikoksentor-
juntapolitiikkaa, joka perustuu edellä 
esitettyyn malliin tekijä-kohde-valvo-
mattomuus. Taustalla lienee tarve saada 
aikaan ”nopeita ja näkyviä muutoksia”. 
Rikokset ja niiden pelko ovat kuitenkin 
monimutkaisia valtasuhteisiin kietoutuvia 
yhteiskunnallisia kysymyksiä. Arkkitehto-
nisilla ratkaisuilla voidaan puuttua aino-
astaan rikosten seurauksiin, ei syihin. Jos 
pyritään kehittämään kestävää ”kaupun-
kisuunnittelun kriminologiaa” tarvitaan 
laajempi näkökulma. On otettava huomi-
oon sosiaalisen ja spatiaalisen ulossulke-
misen ehkäisy, kysymykset syrjäytymisestä 
ja rikoskierteen syistä sekä segregaation 
eri muotojen monet seuraukset.

Globaalit uhkakuvat 
ja turvatalous

Siinä missä 1960-luvulla keskeinen suun-
nitteluhaaste oli ehkäistä syrjäytyneiden 
rikoskeskittymiksi kehittyvien kaupun-
ginosien muodostumista, on 1990-luvul-
la perinteisten suunnittelukysymysten 
rinnalle noussut kansainvälisen rikolli-
suuden kurissa pitäminen sekä keskus-
telu uuden tietotekniikan tarjoamista 
mahdollisuuksista turvalliseen ympä-
ristöön pyrittäessä. Myös taloudelliset 
kysymykset ovat yhä keskeisimpiä. Esi-
merkiksi kaupunkien liikekeskustojen 
turvallisuuden parantaminen on olennai-
nen osa monien kaupunkien liiketoimin-
nan kannattavuuden lisäämisessä.

Turvallisuuden edistäminen on myös 
talousmaantieteeseen liittyvä kysy-
mys. ”Turvatalouden” merkitykset kau-
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punkitalouteen tulevat tulevaisuudessa 
varmasti kasvamaan. Turvallisuus on yhä 
tärkeämpi markkinavaltti sekä kaupun-
kiseutujen sisäisessä että kaupunkien 
välisessä kilpailussa. Sisäisessä kilpailussa 
kaupunkikeskustat pyrkivät pärjäämään 
ostovoiman houkuttelussa reunakau-
pungin kauppakeskuksille, jotka ovat 
äärimmäisen kontrolloituja ja turvattuja 
ympäristöjä. Kauppakeskukset, joiden 
alunperin voi ajatella ”jäljitelleen” kau-
punkikeskustoja, ovatkin tässä suhteessa 
ikään kuin niiden esikuvia. Myös asuin-
alueiden hinta korreloi sen kanssa miten 
turvallisia ne ovat – tai miten turvallinen 
mielikuva niistä kyetään luomaan.

On arveltu, että ”turvabisnes” (erilais-
ten turvapalveluiden ja turvalaitteiden 
myynti) on ollut Suomessa viime aikoina 
toiseksi nopeimmin kasvava ”teollisuu-
den” ala heti matkapuhelinbisneksen jäl-
keen. Turvapalveluita ja -laitteita ostavat 
sekä yritykset, kaupungit että yksityiset 
asukkaat. Asuinalueilla on asennettu jo 
pitkään eräänlaista varhaisempaa tur-
vatekniikkaa – alkaen ovisilmistä ja tur-
valukoista – mutta viime aikoina ovat 
yleistyneet myös murtohälyttimet ja val-
vontakamerat. Myös turvapalvelut ovat 
alkaneet yleistyä. Esimerkiksi Securitas 
on lanseerannut ”aroundio -palvelun”, 
jota myydään nimenomaan asuinaluei-
den suojaamiseen. 

”Turvallisuutta” käytetään yhä enemmän 
markkinavalttina mitä erilaisimpien tuot-
teiden mainonnassa. Markkinoinnissa 
käytetään hyväksi pelon mielikuvaa ja 
annetaan ymmärtää, että turvallisuus on 
saavutettavissa erilaisten laitteiden ja 
palveluiden avulla. Esimerkki asukkail-
le tarjotusta turvapalvelusta tuo esille 
yhden puolen asiasta. Turvatuotteiden ja 
-palvelujen markkinoinnissa yksityisten 
ihmisten ja yhteisöjen tarpeella oman 
turvallisuutensa parantamiseen on tärkeä 

rooli. Ostamalla turvatekniikkaa ja turva-
palveluja pyritään muuttamaan ympäristö 
hallittavaksi. Laajasti ajateltuna riskiyhteis-
kunta sisältää paljon asioita, joihin ei voi 
vaikuttaa. Mihin tahansa käden ulottuvilla 
oleviin hallinnan keinoihin tartutaan siksi 
helposti.

Markkinoinnissa turvallisuutta korosta-
va retoriikka ei liity ainoastaan suoraan 
turvallisuuden lisäämiseen pyrkiviin 
tuotteisiin. Myös täysin muita tuotteita 
myydään sellaisilla avainsanoilla kuin riski, 
uhka, turva tai pelko. Nykyisistä markki-
nointistrategioista on käytetty mediassa 
jopa käsitettä ”turvallisuusporno”. Pelko 
on helppo markkinavaltti, mutta toimii 
lopulta itseään vastaan. Turvallisuuteen 
vetoamalla myydäänkin helposti lisää 
pelkoa. Seurauksena on turvattomuuden 
kierre. 

Turvallisuuden lisääminen on myös osa 
laajempaa talouden globalisoitumiseen 
liittyvää muutosta, jossa kaupungit kehit-
tävät erilaisia strategioita houkutellakseen 
investointeja. Turvallisuudesta on tullut 
markkinavaltti kaupunkien välisessä glo-
baalissa kilpailussa. Vaikka tässä määritel-
lyssä urbaanissa turvallisuuspolitiikassa 
on kyse eri asiasta kuin perinteisessä val-
tiollisessa turvallisuuspolitiikassa, sillä on 
myös globaali ulottuvuutensa. Esimerkiksi 
terrorismin pelko on muuttanut kuvaa 
kaupunkien turvallisuudesta ja tehnyt sii-
tä yhä tärkeämmän taloudelliseen menes-
tykseen vaikuttavan tekijän. 

Arviot siitä, mitkä kaupungit ovat globaalis-
sa vertailussa turvallisia, ovat terrorismin 
myötä muuttuneet. Aiemmin poliittisen 
maantieteen kartta ja turvattomuuden 
kartta näyttivät hyvinkin erillisiltä. Toises-
sa oli kyse suurista maapallon mittakaavas-
sa mitattavista eroista, toisessa puolestaan 
paikallisesta kaupunkien arkipäivästä. Täl-
lä hetkellä olemme kuitenkin tilanteessa, 
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jossa geopoliittisesti vakaa asema saattaa 
merkitä myös urbaania vakautta. Maantie-
teen rooli – etäisyyksinä ja mittakaavoina 
ymmärrettynä – on muuttunut. Rasistinen 
liikehdintä on myös muuttanut kaupunki-
en turvallisuuskysymykset entistä ”värit-
tyneemmiksi”: ihonvärillä ja uskonnolla 
on enemmän merkitystä kuin ennen.

Kaupunki-imagot

Turvallisuutta voidaan tarkastella ”faktise-
na” kysymyksenä, suhteessa rikollisuuden 
määrään ja laskettuihin riskeihin, mutta 
hyvin paljon on kyse myös mielikuvista. 
Mielikuvat elävät omaa elämäänsä ihmis-
ten mentaalisessa todellisuudessa, mutta 
myös muuttuvat ”materiaalisiksi” seuraus-
tensa kautta. Mielikuvat vaikuttavat erilai-
siin päätöksiin. Siksi, paitsi konkreettisia 
taloudellisia kysymyksiä, turvallisuus ja 
erilaiset turvallisuuden parantamiseen 
tähtäävät projektit ovat myös osa kau-
punkien imagonrakennusta. 

Suomessa tällainen ei vielä tähän men-
nessä ole ollut kovin tietoista. Hyvä 

”turvallisuusimago” on tullut ikään kuin 
annettuna. Helsinki, joka 80-luvulla valit-
tiin ETYK:in huippukokouksen paikaksi, 
on ollut turvallisen kaupungin maineessa 

– ”portti idän ja lännen välissä”, skandi-
naavisen hyvinvointivaltion pääkaupunki. 
Myös kansainväliset vertailut antavat tälle 
imagolle hyvää taustatukea. Esimerkiksi 
vuosittain tehtävässä maailmanlaajuises-
sa kaupunkien elämänlaatua ja turvalli-
suutta koskevassa vertailussa Helsinki 
oli vuonna 2003 jaetulla toisella sijalla 
henkilökohtaisessa turvallisuudessa 
yhdessä Bernin, Geneven, Singaporen ja 
Zurichin kanssa. Turvallisimmaksi kau-
pungiksi arvioitiin Luxemburg. Muut 
pohjoismaiset pääkaupungit Tukholma, 
Kööpenhamina ja Oslo jäivät kuuden-
nelle sijalle.

Myös Helsingille turvallisuus on imago- 
ja markkinointikeino ja sen aiempaa 
tietoisempi kehittäminen on todennä-
köisesti edessä. Esimerkit muualta osoit-
tavat mistä on kysymys. Monissa paikoissa 
erilaisia turvallisuuskampanjoita markki-
noidaan tietoisesti osana kaupunki-ima-
goa. Esimerkiksi valvontakameroiden 
asentaminen on ollut osa laajempaa 
kaupunkikeskustojen turvallisuuden 
parantamisprojektia. Projektien mer-
kityksellisyydestä kertoo niiden nime-
äminen – esimerkiksi Glasgow’ssa toimii 

”Citywatch” ja Leedsissä ”Leedswatch”. 
Australiassa, Perthissä, kaupungin kes-
kustan valvontaprojektia on markkinoitu 
iskulauseella ”See you in the city!” . Niillä 
pyritään luomaan mielikuvaa hallitusta, 
valvotusta, turvallisesta kaupunkiympä-
ristöstä.

Kaupunkien imagon kohottaminen liittyy 
paitsi yritysinvestointien houkutteluun, 
myös niiden rooliin potentiaalisena mat-
kailukohteena. Matkailumaantiede ei 
ole turvallisuus-teeman kannalta mikään 
itsestäänselvä kontaktipinta. Globaalin 
terrorismin kautta yhteys on kuitenkin 
ilmeinen. On tullut yhä olennaisemmak-
si osaksi matkailua, että kohdekaupungit 
voidaan mieltää turvallisiksi.

Matkailijan näkökulmasta tilanne on 
kuitenkin lähtökohtaisesti ristiriitainen: 
toisaalta matkailulta halutaan elämyksiä 

– jotain arjesta poikkeavaa, seikkailua – ja 
toisaalta halutaan varmistaa, että matkan 
kohde on turvallinen paikka. Kaupungit 

– jos niitä ajatellaan matkailupalvelujen 
tarjoajina – tasapainottelevat rajapinnalla, 
jossa ihanteena on olla turvallinen, mutta 
ei ”tylsä”.

Jotkut kaupungit ovat jo pitkään jakaneet 
matkailijoille ohjeita – tai peräti karttoja 

– siitä, mihin paikkoihin menemistä ei 
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suositella. Suurimmalle osalle matkai-
lijoista tällainen ajatus potentiaalisesti 
vaarallisista ”kielletyistä alueista” (no-go 
areas) on varmaankin helppo hyväksyä. 
Useimpien kaupunkien ”ikoniset koh-
teet”, jotka erityisesti halutaan nähdä, 
sijaitsevat turvallisiksi määritellyillä alu-
eilla. Toisaalta kuitenkin voidaan ajatella, 
että tällaisen ohjeistuksen antaminen 
rajoittaa matkailijan vapautta. Samalla se 
erottelee kaupunkeja niihin, joissa mat-
kustaminen on vapaata ja niihin, joissa 
se on rajatumpaa. On esimerkiksi vaikea 
kuvitella, miltä näyttäisi Helsinkiin saa-
puville turisteille jaettu kartta alueista, 
joita on syytä välttää.

Turvallisuuskysymykset liittyvät kiinte-
ästi myös siihen luonnon- ja kulttuuri-
maantieteen välimaastoon sijoittuvaan 
alaan, josta käytetään nimitystä riskien 
maantiede tai hasardimaantiede. Siinä 
tarkastelun kohteena ovat luonnon ja 
ympäristön riskit luonnon ja ihmisen 

toiminnan aiheuttamat uhkat ja onnet-
tomuudet. Tutkimuskohteena ovat olleet 
ympäristöonnettomuudet, kuten tulvat 
ja maanjäristykset, ihmisen suoraan tai 
välillisesti aiheuttamat katastrofi t sekä 
globaalit ympäristöriskit. Riskien maan-
tiedettä voi nykyisin opiskella jo lukiossa 
maantieteen valinnaisena kurssina. Täl-
lä kurssilla teema suljettiin syvällisem-
män käsittelyn ulkopuolelle koska sen 
yhdistäminen määriteltyyn urbaaniin 
turvallisuuspolitiikkaan olisi Suomen 
kontekstissa hieman hankalaa. Suomen 
kontekstiin kurssi taas rajattiin käytän-
nön syistä: tavoitteena oli, että jokainen 
osallistuja tekee empiiristä tutkimus lop-
putyönsä pohjaksi. Globaalisti ajatellen 
on kuitenkin selvää, ettei tällaista erot-
telua voi tehdä: myös riskien maantiede 
koskettaa kaupunkeja mitä suurimmassa 
määrin. Siksi kurssin kokonaisuutta ja 
erilaisia linkkejä hahmotettaessa myös 
luonnonmaantieteellisillä kysymyksillä 
oli roolinsa.
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3. KYLÄ KAUPUNGISSA
Muotialan asuinalueen 

turvallisuustavoitteinen suunnittelu

Anna Yrjölä

Tampereella käynnistynyt Muotialan kaupunginosan suunnittelu poikkeaa lähtökohdil-
taan aiemmista suomalaisista asuinalueiden suunnitteluprojekteista. Sen suunnittelussa 

on avainasemassa turvallisuustavoitteinen rakentaminen. Ensimmäistä kertaa Suomessa 
lähdetään suunnittelemaan asuinaluetta alusta pitäen erityisesti sen turvallisuus huomioi-
den, joten on tärkeää arvioida sitä, mitä sen rakentamisella saavutetaan. Onnistuneen 
hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää muuallakin. Vähemmän onnistuneille piirteille on 
taas hyvä miettiä vaihtoehtoja.

Työni tarkoituksena on selvittää, mitä on se turvallisuus, jota Muotialassa tavoitellaan. 
Arvioin myös tavoitteiden toteutumismahdollisuuksia. Tutkimuskysymykseni siis on, min-
kälaista kaupunkia tavoitellaan – ja minkälaista puolestaan tullaan rakentaneeksi. Pohdin 
tässä artikkelissa myös yleisemmin turvallisuustavoitteisen asuinaluesuunnittelun ja kau-
punkisuunnittelun mahdollista yleistymistä Suomessa. Käsittelen sitä, miten tarpeellista 
Muotialan kaltainen turvallisuustavoitteinen asuinaluesuunnittelu Suomen oloissa voisi 
olla.

Tutkimusaineisto koostuu pääasiassa Muotialaa koskevista suunnitteluasiakirjoista, jotka 
ovat saatavissa pdf -tiedostoina Tampereen kaupungin kotisivuilta. Lisäaineistoa han-
kin asiantuntijahaastatteluiden avulla. Peilaan aineistoa turvallisen kaupunkiympäristön 
suunnittelun teorioihin. Turvallisuus näyttäytyy eri teorioissa erilaisena, joten vertaamalla 
Muotialan suunnittelua niihin selvitän sen suunnittelussa tavoitellun turvallisuuden luon-
netta.
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Tässä tutkimuksessa käsiteltävässä turval-
lisuudessa on kyse väkivalta- ja omaisuus-
rikollisuuteen liittyvästä turvallisuudesta 
ja turvallisuuden tunteesta. Esimerkiksi 
liikenneturvallisuus ei sisälly työssäni 
käytettävään turvallisuusmääritelmään. 
Ensinmainitun kaltaisen turvallisuu-
den huomioiva asuinaluesuunnittelu 
tai yleisemmin kaupunkisuunnittelu 
on Suomessa uusi ilmiö. Asuinalueena 
Muotiala on koko maassa pilottihanke 
(Arkkitehtikonttori Vainio… 2001: 4). 
Monessa Euroopan maassa ja Yhdysval-
loissa turvallisuuteen ja rikoksentorjun-
taan tähtäävän kaupunkisuunnittelun 
teorioita on kuitenkin laadittu jo pitkään 
ja ehditty soveltaa käytäntöönkin.

Jane Jacobsin 40 vuotta sitten esittämät 
turvallisen kaupungin suunnittelun peri-
aatteet ovat eräitä varhaisimmista. Jacobs 
kritisoi tuolloin Yhdysvalloissa vallinnut-
ta kaupunkisuunnittelun suuntausta ja 
esitti vaihtoehtoisia periaatteita, joilla 
suurkaupunkien keskustat voitaisiin 
tehdä jälleen eläviksi ja selättää niiden 
autioitumisesta johtuva turvattomuus 
(Rakennettu ympäristö... 1995: 11). 
Kymmenen vuotta myöhemmin Oscar 
Newman jatkoi teoksessaan Defensible 
Space – Crime Prevention Through 
Urban Design turvallisen rakennetun 
ympäristön suunnitteluperiaatteiden 
hahmottelemista. Newman puhui ”itse-
ään puolustavasta tilasta”, asuinalueesta, 
jonka sen asukkaat kokisivat omakseen 
ja jonka turvallisuutta he sen vuoksi oli-
sivat itse valmiita edistämään (Newman 
1972: 3, 53). Omaksi kokemisen edelly-
tyksenä oli hänen mukaansa alueiden 
omaleimaisuus, tunnistettavuus. New-
manilla ja Jacobsilla oli paljon yhteisiä 
periaatteita. Kummallekin on ominaista 

Ulkomaisia esikuvia
esimerkiksi ihmisten toisiinsa kohdista-
man luonnollisen valvonnan korostami-
nen. Jacobsilla tämä toteutuu ensi sijassa 
vilkkaan ja elävän kaupunkiympäristön 
synnyttämän sosiaalisen kontrollin kaut-
ta, Newmanilla yhteisöllisyyden tunteen 
synnyttämän sosiaalisen kontrollin 
seurauksena (Newman 1972: 78–79; 
Rakennettu ympäristö... 1995: 11 –13). 
Molemmilla on kuitenkin lähtökohtana 
oman aikansa modernin kaupunkisuun-
nittelun ja sen muodostaman kaupun-
kirakenteen kritisointi ja historiallisen 
rakenteen ihannointi: Jacobsilla vilkkaan, 
monitoimintoisen kaupunkikeskustan 
ja asuinalueiden, Newmanilla oikeas-
taan perinteisen kyläyhteisön (Newman 
1972; Jacobs 1996: 103–120).

Kaupunkiympäristön turvallisuutta on 
pyritty parantamaan myös tilaisuuspai-
notteisen rikoksentorjunnan mene-
telmin. Siinä rikollisuuteen pyritään 
vaikuttamaan vaikeuttamalla rikoksen 
tekemistä, lisäämällä kiinnijoutumisris-
kiä tai vähentämällä rikoksesta saatavaa 
hyötyä. Rikosten tekoa voidaan vaikeut-
taa esimerkiksi ”kohdesuojauksen” (tar-
get hardening) avulla: aidoilla, lukoilla 
ja särkymättömillä materiaaleilla. Lisäksi 
voidaan rajoittaa pääsyä tiettyihin koh-
teisiin kuten kerrostalojen porraskäy-
täviin. Mahdollisia rikoksentekijöitä 
saatetaan myös pyrkiä ohjaamaan pois 
potentiaalisten kohteiden luota (Gra-
ham & Bennett 1995: 47–55). Kaikille 
näille tavoille on ominaista kontrollin 
lisääminen, erityisesti turvateknologian 
avulla. 

Kiinnijoutumisriskiä voidaan kasvattaa 
lisäämällä valvontaa. Se voi olla virallista 
valvontaa, jota suorittavat siihen varta 
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vasten palkatut henkilöt kuten poliisit ja 
vartijat, tai epävirallista ensi sijassa muihin 
tehtäviin kuten kaupan myyjiksi palkat-
tujen henkilöiden harjoittamaa valvon-
taa. Valvonnassa voidaan käyttää hyväksi 
turvateknologiaa, kuten valvontakame-
roita. Luonnollinen valvonta puolestaan 
on kansalaisten toisiinsa kohdistamaa 
valvontaa, jota voidaan edistää suunnitte-
lemalla ympäristöä, jossa on hyvä näky-
vyys ja johon ihmiset kiinnittyvät, koska 
he ovat silloin valmiimpia huolehtimaan 
sen turvallisuudesta (Graham & Bennett 
1995: 55–63).

Rikoksella saavutettavaa hyötyä voidaan 
pyrkiä vähentämään omaisuuden mer-
kitsemisellä tai kohteen poistamisella. 
Rikoksen houkuttelevuutta voidaan myös 
yrittää vähentää. Esimerkiksi ns. broken 
windows -teorian mukaan rikottu ja epä-
siisti ympäristö houkuttelee vandalismiin 
ja lisää rikoksia (myös turvattomuuden 
tunnetta), joten se on pyrittävä korjaa-
maan mahdollisimman nopeasti (Graham 
& Bennett 1995: 63–66). 

Viime vuosikymmenien aikana Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa on suunniteltu, 
rakennettu ja kohennettu kaupunkialu-
eita turvallisuuden lisäämiseksi ja rikosten 
vähentämiseksi edellä kuvatuin periaat-
tein. Ääriesimerkit tiukkaan turvatekno-
logiaan luottavista asuinalueista löytyvät 
Yhdysvalloista, missä on rakennettu aidat-
tuja asuinalueita, eristäytyneitä linnoituk-
sia, jotka sulkevat ulkopuolelleen kaikki 
muut paitsi alueen omat asukkaat (Raken-
nettu ympäristö... 1995: 32). Toinen ääri-
pää löytyy Tanskasta, missä sekä uusia että 
uudistettavia asuinalueita rakennettaessa 
päämääränä on avoimuus, ei ulossulkevuus. 
Tanska on myös toiminut edelläkävijämaa-
na tämänkaltaista rakentamista koskevien 
suunnitelmien laatimisessa (Rakennettu 
ympäristö... 1995: 32–35). Näiden ääripäi-
den väliin mahtuu laaja kirjo ratkaisuja. 
Varsinkin kaupunkikeskustoissa, mutta 
myös asuinalueilla, turvallisuutta on pyrit-
ty kohentamaan esimerkiksi vartijoiden ja 
poliisien sekä valvontakameroiden avul-
la suoritettua valvontaa lisäämällä (Oc & 
Tiesdell 2000: 195).

Muotialan suunnittelualue sijaitsee suun-
nilleen viiden kilometrin päässä Tampe-
reen keskustasta sen kaakkoispuolella. 
Alueen laajuus on 46 hehtaaria ja sinne 
on tarkoitus rakentaa asunnot noin 2000 
asukkaalle. Muotiala on tällä hetkellä pel-
toa, mutta sitä ympäröivät alueet ovat 
asuinaluekäytössä (Tampereen kaupun-
gin… 2003). Asuinalueiden ympäröimän 
peltosaarekkeen käytössä on siis uuden 
asumalähiön rakentamisen lisäksi kyse 
myös täydennysrakentamisesta.

Alueen suunnittelun taustalla vaikuttaa 
vuonna 2000 laadittu Tampereen kau-

Sattuman seurausta
pungin turvallisuusohjelma Turvallisin 
Tampere. Avainasemassa on laaja-alainen 
turvallisuuteen vaikuttaviin asioihin 
puuttuminen laaja-alaisen toimijajoukon 
avulla. Ohjelma edustaa nykyaikaista 
monisektorista, eri tahojen yhteisvas-
tuuseen ja kumppanuuteen perustuvaa 
kaupunkien suunnittelu- ja kehittämis-
hankkeiden mallia. Turvallinen rakennet-
tu ympäristö onkin ohjelmassa vain yksi 
neljästätoista turvallisuuteen liittyvästä 
eri teemasta, joihin ohjelman avulla pyri-
tään puuttumaan. Ohjelman punaisena 
lankana on ennaltaehkäisevä toiminta 
(Tampereen kaupunki 2000).
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Turvallisuustavoitteisen asuinalueen 
sijoittaminen Muotialaan on pikemmin-
kin sattuman kuin pitkäkestoisen har-
kinnan tulosta. Tampereella päätettiin 
kokeilla tämänkaltaisen asuinalueen 
rakentamista turvallisuusohjelman laa-
timisen yhteydessä ja Muotiala oli silloin 
ensimmäinen uusi suurempi raken-
nushanke (Järvi 2003; Lahtinen 2003). 
Tällä hetkellä se on myös kokonaisena 
turvallisuusnäkökohdat suunnittelun 
alusta pitäen huomioivana asuinalueena 
ainoa laatuaan. Muotialassa käytettäviä 
turvallisuusperiaatteita sovelletaan jo 
pienemmässä mittakaavassa muuallakin 
Tampereella kaupunkiympäristön suun-
nittelussa, esimerkiksi katujen suunnit-
telussa (Lahtinen 2003). Myös Tesoman 
lähiön täydennysrakentamisessa panos-
tetaan turvallisuuteen (Tampereen Alue-
kehitys 2003: 7).

Turvallisuus suunnitteluasiakir-
joja yhdistävänä tekijänä

Muotialan kaupunginosa kaavoitetaan 
kahdessa osassa. Alueen halkovan Halli-
lantien länsipuolisen osan asemakaava 
vahvistui elokuussa 2002. Toisen osan 
asemakaavan laatiminen on myös jo 
aloitettu, ja koko alueesta on hyväksytty 
yleissuunnitelma (Tampereen kaupun-
gin… 2003).

Suunnitteluasiakirjat eivät kuitenkaan 
rajoitu pelkästään kaavoihin ja niihin liit-
tyviin osallistumis- ja arviointisuunnitel-
miin, vaan on myös laadittu Muotialan 
turvallisuuden yleisohjeet -asiakirja, 
jonka laatijana on toiminut Ulla-Kirsik-
ka Ekman arkkitehtikonttori Vainio & 
Ekman Oy:stä. Turvallisuustavoitteista 
rakentamista käsittelevät myös Raken-
tamistapaohjeet sekä Merja Holstikon 
tekemä Muotialan asemakaava-alu-

een maisemaselvitys ja -suunnitelma. 
Suunnittelun turvallisuusnäkökohdat 
on siten ainakin periaatteessa pyritty 
huomioimaan perusteellisesti kaikissa 
niissä asioissa, jotka vaikuttavat raken-
netun ympäristön luonteeseen.

Muotialan täydennysalueiden yleis-
suunnitelmasta näkyy, että alueelle 
suunniteltu rakennuskanta on hyvin 
monimuotoista. Sinne on päätetty 
rakentaa sekä kerrostaloja, rivitaloja 
että omakotitaloja, ja osa kortteleista 
on kerrostalojen ja rivitalojen sekakort-
teleita. Alueen itäpuolella painottuvat 
kerrostalot, länsipuolella puolestaan 
pientalot. Kortteleiden kerrosluvut liik-
kuvat kahden ja viiden kerroksen välil-
lä. Muotiala on puhtaasti asumalähiö: 
työpaikka-alueita sinne ei ole sijoitettu. 
Yksi korttelialue on kuitenkin varattu 
Steiner-koululle, toinen Ainan päivä-
kodille ja kolmas, Muotialaa halkovien 
kahden päätien risteyksessä sijaitseva 
alue keskustatoiminnoille. Viheralueet 
painottuvat kaupunginosan eteläosaan 
(Tampereen kaupungin… 2001a).

Muotialan turvallisuuden yleisohjeet 
antavat nimensä mukaisesti varsin yleisiä 
ohjeita siitä, miten Muotialan asuinalue 
tulisi suunnitella ja rakentaa mahdolli-
simman hyvän turvallisuuden aikaan-
saamiseksi. Asiakirjan ohjeosuudessa 
esitetään joukko tavoitteita ja keinoja 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Pääta-
voitteena yleisohjeissa on turvallisen ja 
turvallisen tuntuisen asuinalueen suun-
nittelu ja toteuttaminen. Siihen tähtääviä 
osatavoitteita on runsaasti. Useimmin 
näistä esiintyvät yhteisöllisyys, luonnol-
linen valvonta, alueen omaleimaisten 
piirteiden (tunnistettavuuden) koros-
taminen sekä selkeän tilahierarkian 
saavuttaminen. Keskeisimpinä keinoina 
esitetään hyviä näköyhteyksiä, valaistus-
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ta ja yhteisten tilojen suunnittelemista 
siten, että ne mahdollistavat asukkaiden 
välisen vilkkaan vuorovaikutuksen.
Turvallisuusnäkökohdat tulevat huomi-
oiduiksi myös Rakentamistapaohjeissa, 
vaikka ne eivät ensisijaisesti käsittelekään 
juuri turvallisuutta, vaan ohjeistavat ylei-
sesti eri rakennustyyppien suunnittelua. 
Niissä kerrotaan esimerkiksi, minkälaiset 
julkisivut ja katot taloihin tulee raken-
taa ja miten tontit tulee rajata. Useimmin 
esiintyvät turvalliseen ympäristöön täh-
täävät keinot ovat hyvä näkyvyys, selkeä 
tilahierarkia ja symboliikan käyttö sen 
saavuttamiseksi. Muotialan kaupungin-
osaa koskeva päätavoite tulee rakenta-
mistapaohjeissa selvemmin esiin kuin 
turvallisuuden yleisohjeissa. Tavoitteena 
on asukkaiden turvallisuuden tunteen 
vahvistaminen ja lisääntyvä lähiympä-
ristöstä huolehtiminen (Tampereen 
kaupungin… 2001b).

Muotialan asemakaava-alueen mai-
semaselvitys ja -suunnitelma sisältää 

ensimmäisenä osanaan suunnittelualueen 
suppean aluemaantieteellisen kuvauksen. 
Seuraavaksi on esitelty, miten Muotialan 
viheralueet tulisi sijoittaa ja toteuttaa. 
Kolmannessa osassa käsitellään raken-
nusten välisten pihojen ja pihakatujen 
suunnittelua. Eniten tekstissä painottuu 
kasvillisuuden suunnittelu ja tärkeimpä-
nä piirteenä on alueen vanhan kulttuu-
ri- ja luonnonmaiseman säilyttäminen 
sopivan kasvillisuuden avulla. Vanhojen 
maisemapiirteiden ylläpidolla pyritään 
omaleimaisuuden säilyttämiseen ja sitä 
kautta turvallisen ympäristön aikaansaa-
miseen (Holstikko 2002).

Suunnitteluasiakirjat on siis laadittu ja 
alueen toteuttaminen alkamassa. Sen 
arvioidaan valmistuvan vuonna 2012 
(Tampereen kaupungin… 2003). Vielä on 
siten liian aikaista esittää arvioita alueen 
onnistuneisuudesta. On tyydyttävä arvi-
oimaan sitä, mitä suunnitteluasiakirjoissa 
(ja haastatteluissa) esitetyn perusteella 
näytetään saavan aikaan.

Kaikista Muotialan suunnitteluasiakir-
joista kuvastuu se, että niiden avulla 
tähdätään avoimeen asuinalueeseen. 
Turvallisuutta ei tavoitella aidoin, portein 
ja valvontakameroin, vaan ympäristön 
viihtyisyyden, symbolisten raja-aitojen 
ja asukkaiden yhteisöllisyyden tunteen 
kautta syntyvän epävirallisen sosiaalisen 
kontrollin avulla. Muotialan turvallisuu-
den yleisohjeissa ei yhdessäkään kohdas-
sa puhuta kameravalvonnasta tai muusta 
turvateknologiasta, vaan ainoastaan luon-
nollisesta valvonnasta.

Suunnittelussa on tehty selvä arvovalin-
ta avoimen yhteiskunnan puolesta. Tämä 
tuodaan selkeästi esiin Rakentamista-

paohjeiden johdannossa, jossa todetaan, 
ettei turvallisuuden tule näkyä asuinalu-
eella linnoittautumisena ja lukittuina 
ovina, vaan avoimuuden tunnun tulee 
säilyä (Tampereen kaupungin… 2001b). 
Ihanteena ei ole kaupunkilinnoitus. Sitä 
pikemminkin pyritään kaikin keinoin 
välttämään.

Esikuvat on haettu Euroopasta, ei Yhdys-
valloista. Etenkin tanskalainen turvalli-
suustavoitteinen asuinaluesuunnittelu on 
ollut Muotialan suunnittelun lähtökoh-
tana. Raportissa Rakennettu ympäristö, 
rikollisuus ja turvattomuus (1995: 32–
33) on esitelty tanskalaisen turvalliseen 
asuinympäristöön tähtäävän suunnitte-

Menneestä maailmasta
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lun tavoitteita ja keskeisiä keinoja, jotka 
ovat käytännössä yksi yhteen Muotialan 
suunnitteluasiakirjoissa esitettyjen kanssa. 
Keskeistä on avoin ja viihtyisä ympäristö, 
asukkaiden välinen vuorovaikutus ja jul-
kisen ja yksityisen tilan välinen erottelu. 
Muotialan turvallisuuden yleisohjeiden 
laatimisen jälkeen keväällä 2001 tampere-
laiset lähiövaikuttajat tekivät opintomat-
kan Tanskaan (Tampereen Aluekehitys 
2003: 1), joten tanskalainen turvallisuusta-
voitteinen asuinaluesuunnittelu on otettu 
tietoisesti Muotialan esikuvaksi. Matkan 
seurauksena laadittu raportti Rikosten 
ehkäisy asuinalueiden suunnittelussa 
(Tampereen Aluekehitys 2003) osoittaa 
myös, miten yhtäläiset Muotialan suun-
nitteluasiakirjoissa esiintyvät periaatteet 
tanskalaisten kanssa ovat.

Muotialan turvallisuuden yleisohjeissa 
ja Rakentamistapaohjeissa turvallisuu-
teen tähtäävät tavoitteet ja niiden saavut-
tamiseksi esitetyt keinot muodostavat 
kolmitasoisen kudoksen. Ylimpänä on 
päätavoite turvallisesta ja ennen muuta 
turvallisen tuntuisesta lähiympäristöstä, 
joka kannustaa asukkaita huolehtimaan 
siitä. Huolehdittu ympäristö puolestaan 
lisää turvallisuuden tunnetta. Seuraavalla 
tasolla turvallisuuden tavoittelussa ovat 
yksityiskohtaisemmat tavoitteet, kuten 
yhteisöllisyys ja alueen omaleimainen 
ulkoasu, jotka ovat samalla keinoja pääta-
voitteen saavuttamiseksi. Viimeisenä tule-
vat vielä keinot, joilla tavoitteet pyritään 
täyttämään: esimerkiksi selkeä tilahierar-
kia ja jalankulkijan mittakaava.

Tavoitteet vs. keinot

Tavoitteiden ja keinojen välinen ero ei ole 
suunnitelmissa kovin selvä. Turvallisuu-
den yleisohjeissa käsiteltyjen teemojen 
yhteydessä ei selkeästi eritellä, mitkä asiat 
ovat tavoitteita, mitkä keinoja. Rakenta-
mistapaohjeissa ei lainkaan eritellä näitä. 

Tavoitteet ja keinot muodostavat epäsel-
vän vyyhdin, josta on vaikea saada selvää, 
mikä on turvalliseen Muotialaan pyrittäes-
sä kaikkein olennaisinta, ja miten se pyri-
tään saavuttamaan. Toisaalta tavoitteita ja 
keinoja onkin vaikea erottaa toisistaan, sillä 
jotkut tavoitteet voivat toisessa yhteydessä 
olla keinoja toisten tavoitteiden saavutta-
miseksi. Esimerkiksi tavoitteena esitelty 
selkeä tilahierarkia on myös keino paran-
taa toisena tavoitteena olevan luonnollisen 
valvonnan edellytyksiä. Selkeä tilahierarkia 
kertoo ihmisille, kenellä on oikeus käyttää 
mitäkin tilaa, jolloin niiden epävirallinen 
valvonta helpottuu. Ja muodostaahan jo 
turvallisuuskin oman kehäpäätelmänsä: 
esimerkiksi elävä ja käytetty ympäristö 
lisää turvallisuuden tunnetta, mutta elä-
vää ja käytettyä ympäristöä ei puolestaan 
synny ilman sitä.

Suunnitteluasiakirjat eroavat kuitenkin 
siinä, miten selvästi juuri Muotialan kan-
nalta olennaiset asiat käyvät niistä ilmi. 
Muotialan turvallisuuden yleisohjeet 
ovat malliesimerkki ympäristöministeri-
ön rahoittamassa Rakennettu ympäristö, 
rikollisuus ja turvattomuus -raportissa 
esitellyistä avoimuuteen perustuvan turval-
lisen ympäristön rakentamisperiaatteista. 
Turvallisuusohjeet tuntuvatkin enemmän 
yleispätevältä listalta sellaisia asioita, jot-
ka on huomioitava, kuin esitykseltä siitä, 
mihin juuri Muotialassa pyritään ja min-
kälaisin keinoin. Asiakirjan yleispätevyyttä 
tosin selittää se, että kyse on nimenomaan 
turvallisuuden yleisohjeista. Olennaisten 
asioiden selkeän esiintuomisen puuttu-
minen johtuu luultavasti siitä, että asiakir-
ja on laadittu asuinalueen suunnittelun 
alkuvaiheessa. Rakentamistapaohjeissa 
tavoitteet ovat täsmentyneet ja Muotialan 
asemakaava-alueen maisemaselvitykses-
sä ja -suunnitelmassa on jo omaperäisyyt-
tä. Siinä on selvimmin mietitty yksilöllisiä 
ratkaisuja Muotialan toteuttamiseksi yleis-
pätevien ohjeiden sijaan.
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Tavoitteena yhteisöllisyys

Suunnitteluasiakirjojen osittain selkiy-
tymättömästäkin olennaisten asioiden 
listasta nousevat esiin pyrkimys yhtei-
söllisyyden tunteeseen, luonnollisen 
valvonnan tehokkaaseen toteutumiseen, 
vanhan luonnon- ja kulttuuriympäristön 
ominaispiirteiden säilyttämiseen sekä 
selkeään tilahierarkiaan. Nykytrendien 
mukaisesti puhutaan myös positiivisesta 
imagosta, jota rakennetaan omaleimai-
sella ympäristöllä ja turvallisuuden huo-
mioimisella. 

Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan sitä, että 
asukkaat kokisivat asuvansa asuinalueel-
la, joka muodostaa selvän yhteisön ja sen 
vuoksi tuntisivat yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Tämä voidaan saavuttaa muo-
dostamalla omaleimaista, Tampereen 
muista alueista erottuvaa ympäristöä, 
johon asukkaiden on helpompi kiin-
nittyä kuin persoonattomaan ympäris-
töön. Muotialan on oltava ”positiivisesti 
tunnistettava”, kuten suunnitteluasia-
kirjoissa esiintyvä iskulause kuuluu. Oma-
leimaisuuteen pyritään rakentamalla 
erityyppisiä asuinrakennuksia ja erilaisia 
kortteleita, pyrkimällä pienimittakaavai-
seen rakentamiseen sekä säilyttämällä 
vanhaa luonnon- ja kulttuurimaisemaa. 
Turvallisuusohjeissa mainitaan myös 
pyrkimys vahvistaa asukkaiden territo-
riaalista sidettä omaan lähiympäristöön-
sä (Arkkitehtikonttori Vainio… 2001: 11). 
Sekä territoriaalisen siteen että omalei-
maisen ympäristön tavoittelussa näkyvät 
Oscar Newmanin 30 vuotta sitten esit-
tämät ideat. Newmanin periaatteena oli 
luoda selvästi identifi oituvia asuinalueita, 
joihin asukkaille syntyy territoriaalinen 
side (Newman 1972: 53, 78–79). 

Yhteisöllisyys ei ole sen enempää New-
manille kuin hänen periaatteitaan seu-
raavalle Muotialan suunnittelullekaan 

pelkästään itseisarvo. Yhteisöllisyyden 
arvo muodostuu siitä, että sen seurauk-
sena asuinalueesta tunnetaan vastuuta 
ja sitä valvotaan, jolloin se muuttuu tur-
vallisemmaksi. Muotialan turvallisuuteen 
pyrkimisessä on keskeistä ketjun oma-
leimainen ympäristö → territoriaalinen 
side → yhteisöllisyys → alueesta huoleh-
timinen → turvallisuus toteutuminen.

Selkeän tilahierarkian tavoittelussa on 
kyse yksityisen, puoliyksityisen, puoli-
julkisen ja julkisen tilan selvästä erotte-
lusta. Erottelu tapahtuu fyysisten rajojen 
kuten aitojen ja porttien ohella myös 
symbolisten rajojen, esimerkiksi mate-
riaalimuutosten ja kasvillisuuden avul-
la (Arkkitehtikonttori Vainio… 2001: 
8; Holstikko 2002). Etusijalla tuntuvat 
olevan symboliset eivätkä fyysiset rajat. 
Avoimuuden tunteen tulee siis säilyä sil-
loinkin, kun on kyse rajaamisesta. New-
manin ideat vaikuttavat taustalla: hänelle 
tilahierarkia, jossa eriluonteiset tilat on 
erotettu toisistaan – mieluummin sym-
bolisten kuin todellisten aitojen avulla 
– oli olennainen keino turvallisuuden 
tavoittelussa. Sekä alueen asukkaille että 
ulkopuolisille on silloin puolin ja toisin 
selvää, kenellä on lupa oleskella milläkin 
alueella. Ulkopuolisten tunnistaminen 
alueilla helpottuu, ja toisaalta ulkopuolis-
ten pyrkiminen heille kuulumattomille 
alueille vähenee jo ennakkoon – ja näin 
häiriökäyttäytyminen ja rikokset vähene-
vät (Newman 1972: 3, 63–64).

Luonnollista valvontaa edistetään yhtääl-
tä konkreettisesti suunnittelemalla alue 
niin, että saavutetaan mahdollisimman 
hyvä näkyvyys eri paikkoihin. Tässä yhte-
ydessä suunnitteluasiakirjat painottavat 
muun muassa valaistuksen sekä parkki-
paikkojen ja ulko-ovien sijoittelun mer-
kitystä. Toisaalta luonnollista valvontaa 
yritetään edesauttaa myös juuri luomalla 
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omaleimaista, tunnistettavaa ympäristöä. 
Luonnollisen valvonnan korostaminen 
liittyy edellä esiteltyyn yhteisöllisyyden 
tavoitteluun. Yhteisössä tunnistetaan 
toiset yhteisöön kuuluvat henkilöt ja 
kiinnitetään huomiota ulkopuolisiin ja 
näiden toimiin alueella, jolloin heidän 
rikollinen tai muuten epätoivottu toi-
mintansa vaikeutuu. Yhteisöllisyyden 
tunne toki lisää valvontaa myös yhtei-
söön kuuluvien välillä: kun asukkaat 
tunnistavat toisensa, toimii sosiaalinen 
kontrolli tehokkaammin kuin anonyy-
mien asukkaiden alueilla.

Tuntuu siltä, että Muotialaan tavoitellaan 
perinteistä kyläyhteisöä muistuttavaa 
asuinaluetta. Sen halutaan olevan yhtei-
sö, jossa turvallisuus syntyy sosiaalisen 
kontrollin seurauksena. Kaupungeille 
ominaista virallisvalvontaa – turvatekno-
logiaa ja vartijoita – ei sen sijaan haluta.

Lähiökylä

Yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi nostettu 
perinteisen luonnon- ja kulttuuriym-
päristön säilyttäminen näyttäisi myös 
tukevan pyrkimystä kylämäisyyteen. Alu-
een identiteettiä halutaan rakentaa sen 
historiallisten maisemapiirteiden varaan. 
Vanhoja kohteita halutaan säilyttää ja 
uutta ympäristöä rakentaa uusvanhasti. 
Ennen kaikkea tämä koskee asuinalueen 
maisemasuunnittelua. Muotialan asema-
kaava-alueen maisemaselvityksessä 
ja -suunnitelmassa on esitetty hyvinkin 
yksityiskohtaisia ohjeita kasvilajikkeiden 
valintaa myöten siitä, miten rakennusten 
välinen rakentamaton tila tulisi ”rakentaa”. 
Kasvillisuuden valinnassa halutaan välttää 
nykyaikaisia lajikkeita ja kasvien sijoittelu-
tapoja. Puistokalusteet on myös tarkoitus 
sovittaa vanhan kulttuurimaiseman ilma-
piiriin. Suunnitelmassa puhutaan alueelle 
sijoitettavista luonnonkiviaidoista, hedel-

mäpuista, vanhanaikaisista ruusulajikkeis-
ta ja muista vanhanaikaisista kasvilajeista 
(Holstikko 2002). 

Maisemasuunnittelussa pyritään selväs-
ti luomaan vanhan kulttuurimaiseman 
ilmettä. Syntyy vaikutelma, että sen 
avulla halutaan palata turvalliseen men-
neisyyteen vanhanaikaisuuden ja kodik-
kuuden kautta. Maisemasuunnitelmassa 
on sen laatijan, Merja Holstikon mukaan 
otettu huomioon Muotialalle asetetut 
turvallisuustavoitteet (Holstikko 2002). 
Kuitenkaan turvallisuudesta ei puhuta 
asiakirjassa käytännössä ollenkaan. Se 
tulee huomioiduksi tavallaan kiertoteit-
se käsiteltäessä ympäristön viihtyisyyttä 
ja omaleimaisuutta. 

Muotiala on kaupungin lähiö, josta kuiten-
kin toivotaan kylämäistä yhteisöä. Siellä 
eletään modernia elämää siihen kuuluvi-
ne toimintoineen, mutta maisemassa, joka 
viittaa menneisyyteen. Muotiala tuntuu 
sopivan hyvin yksiin 1900-luvun alussa 
englantilaisessa kaupunkisuunnittelussa 
kehitellyn naapurusto -käsitteen kanssa 
(Hall 2002: 38). Se tulee suunnitelmien 
mukaan olemaan juuri sellainen muuta-
man tuhannen asukkaan naapurusto, jossa 
pyritään tarjoamaan asukkaiden peruspal-
velut kävelymatkan päässä heidän kodis-
taan, ja joka rajautuu selvästi ympäröivästä 
alueesta, ja jolla on oma identiteettinsä.

Muotialan suunnitteluasiakirjoissa täh-
dennetään myös elävän ja kaikkina vuo-
rokaudenaikoina käytetyn ympäristön 
merkitystä, sillä sekin on keino lisätä 
turvallisuuden tunnetta. Tämä viittaa 
pikemminkin vilkkaan kaupunkielämän 
kuin verkkaisen kyläelämän tavoitteluun. 
Vaikuttaa siltä kuin Muotialassa pyrittäi-
siin yhdistämään perinteinen kylä ja vil-
kas kaupunki toisiinsa. Sen voikin tulkita 
olevan satavuotiaan puutarhakaupunki-
aatteen nykysovellus.
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Uhkatekijöitä

Muotialan kaupunginosan toteutumisel-
le halutunlaisena on kuitenkin uhkate-
kijöitä. Turvallisuuden tunteen kannalta 
olennainen tekijä on elävänä säilyvä 
ympäristö. Tiettyinä vuorokaudenaikoi-
na autioituva ja käyttämätön ympäristö 
saattaa herättää asukkaissa turvatto-
muutta, mikä puolestaan entisestään 
vähentää alueen käyttöä. Muotialassa 
ei kuitenkaan välttämättä päästä tavoi-
teltuun elävään kaupunginosaan. Siitä 
on tulossa puhdas asumalähiö: pientä 
keskustatoimintojen korttelialuetta, päi-
väkotia ja koulua lukuun ottamatta sinne 
ei ole kaavoitettu alueita, joille olisi mah-
dollista syntyä työpaikkoja (Tampereen 
kaupungin… 2001a). Asuinrakennusten 
täyttämä alue ei ole toiminnallisesti 
kovin monipuolinen, joten ainakaan 
erilaisten toimintojen runsaus ei pääse 
synnyttämään vilkasta kaupunkielämää. 
Elävyys on vaakalaudalla, jos kaikki työs-
säkävijät menevät ohi kulkevaa Hervan-
nan valtaväylää pitkin töihin Tampereen 
keskustaan, jolloin alue autioituu huo-
mattavasti päiväajoiksi.

Ilmeisesti osittain tätä uhkakuvaa silmäl-
lä pitäen sanotaan Muotialassa tähdättä-
vän ”monipuoliseen, moni-ilmeiseen 
ja toimivaan asuntoalueeseen, joka 
soveltuu eri ikäisille, eri sosiaaliryhmiin 
kuuluville ja erilaisissa elämänvaiheis-
sa oleville ihmisille” (Arkkitehtikonttori 
Vainio… 2001: 3). Eri ikäisten – esimer-
kiksi eläkeläisten – ja eri elämänvaiheissa 
olevien ihmisten tavoittelu pitäisi alueen 
paremmin elävänä myös päiväaikaan 
työssäkävijöiden poistuessa alueen ulko-
puolelle työpaikoilleen. Ei ole kuitenkaan 
selvää, että alueelle saataisiin tavoiteltua 
monipuolista väestöpohjaa. Nuoret lapsi-
perheet ovat usein olleet yliedustettuina 
uusissa lähiöissä. Muotialassa rikasta asu-
kaskoostumusta yritetään saavuttaa eri-

tyyppisin asuinrakennuksin ja asunnoin. 
Mikäli tässä onnistutaan, voi asuinalueel-
le todella muodostua heterogeeninen 
asukaspohja, joka tukee ympäristön 
pysymistä käytettynä useampina vuoro-
kaudenaikoina. Iltaisin alue tosin saattaa 
silti jäädä varsin autioksi, sillä sinne ei ole 
suunniteltu juurikaan sellaisia palveluja, 
jotka olisivat iltaisin käytössä ja saisivat 
ihmiset liikkumaan. Suunnitteluasiakir-
joissa kyllä tähdennetään ulkotilojen suun-
nittelemista sellaisiksi, että ne tarjoavat 
oleskelu- ja toimintamahdollisuuksia 
kaiken ikäisille asukkaille. Pihapenkit, 
grillipaikat ja asukkaiden yhteistilat eivät 
kuitenkaan välttämättä riitä tarjoamaan 
riittävästi toimintamahdollisuuksia ja 
korvaamaan ”puuttuvia” palveluja, jotta 
asukkaat iltaisinkin viettäisivät aikaansa 
alueella omien kotiensa ulkopuolella ja 
pitäisivät sitä sillä tavoin elävänä.

Vaarana on myös, ettei asuinalueelle 
tavoitteista huolimatta tule eri sosiaali-
ryhmiä. Se, että suunnitteluun on panos-
tettu turvallisuutta tavoiteltaessa, saattaa 
nostaa asuntojen hintoja niin, ettei hyvin 
vähävaraisilla ole mahdollisuutta hank-
kia asuntoa alueelta. Mikäli sinne lisäksi 
rakennetaan vain omistusasuntoja, eikä 
esimerkiksi kunnallisia vuokra-asuntoja, 
rajoittaa jo se asukaspohjaa. Turvallisuus ei 
välttämättä tämänkaltaisesta väestöpohjan 
supistumisesta kärsisi, mutta kielteisenä 
piirteenä olisi kuitenkin se, ettei turval-
linen lähiympäristö silloin olisi kaikkien 
ihmisten vapaasti saavutettavissa.

Muotialan kaupunginosasta tuskin tulee 
perinteistä kaupunkimaista, monipuolis-
ten toimintojen kirjavoimaa vilkasta aluet-
ta. Mutta ei päämääränä myöskään ole 
perinteinen lähiö. Elävyyttä haluttaisiin 
sitä enemmän ja varsinkin alueen ulko-
asussa halutaan selvästi välttää perinteisen 
lähiön piirteitä. Alue aiotaan rakentaa koh-
tuullisen tiiviisti, eikä rakennuksia sijoiteta 
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avoimesti maastoon. Eri korttelit pyritään 
rakentamaan yksilöllisesti ja paikalla 
rakentamista suositaan (Arkkitehtikontto-

ri Vainio… 2001; Tampereen kaupungin… 
2001b). Muotialasta halutaan kehkeytyvän 
uudenaikainen, mutta ei moderni lähiö.

Tällä hetkellä Muotiala on suunnittelupro-
sessin alusta lähtien turvallisuuden huo-
mioivana asuinaluesuunnitelmana ainoa 
laatuaan. Yksittäisiä turvallisuuteen tähtää-
viä piirteitä sovelletaan jo nyt muillakin 
alueilla ja mikäli kokeilu onnistuu, niitä 
aletaan soveltaa entistä enemmän. Mitään 
tiettyjä jatkohankkeita ei kuitenkaan ole 
suunnitteilla (Järvi 2003; Lahtinen 2003). 
Muotialassa sovellettavat turvallisuus-
periaatteet otetaan vähitellen käyttöön 
kaupunkisuunnittelussa – niistä tulee 
suunnittelun arkipäivää – jos ne koetaan 
hyödyllisiksi.
Turvallisuuden lisäämiseen tähtäävien 
toimien hyödyllisyyden päättely edel-
lyttää toimien arviointia. Muotialassa 
onkin tarkoitus tehdä turvallisuusvai-
kutusten evaluointi (Tampereen kau-
pungin… 2002: 2). Kuitenkaan erityisiä 
indikaattoreita, joilla turvallisuustavoit-
teiden toteutumista seurattaisiin, ei ole 
suunniteltu. Ainakin aiotaan seurata 
rikostilastoja sekä tehdä muuallakin 
Tampereella toteutettavia asukaskysely-
jä asuinalueella koetusta turvallisuuden 
tunteesta (Lahtinen 2003). Toteuttami-
sen edistyessä olisi varmasti paikallaan 
vielä tarkentaa sitä, miten turvallisuusta-
voitteisella rakentamisella saavutettavia 
tuloksia voidaan mahdollisimman osu-
vasti evaluoida.

Tulevaisuudessa turvallisuustavoitteinen 
rakentaminen alkaa varmasti kiinnostaa 
aiempaa enemmän myös muualla Suo-
messa, sillä turvallisuudesta on tulossa 

Turvallisuustavoitteisen rakentamisen 
tulevaisuus ja tarpeellisuus

valttikortti, jolla voidaan kilpailla. Kau-
pungeissa on jo laadittu turvallisuusstra-
tegiat. Tampereen strategiassa yhtenä 
parantuvalla turvallisuudella saavutetta-
vista hyödyistä nähdään juuri kaupungin 
imagon kiillottuminen ja kilpailuaseman 
vahvistuminen (Tampereen kaupunki 
2000: 5).

Mutta onko turvallisuustavoitteinen 
asuinaluesuunnittelu Suomen oloissa 
ylireagointia? Tampere näyttää Turval-
lisin Tampere -ohjelmassa esitettyjen 
tilastojen mukaan vielä suomalaisittain-
kin keskimääräistä turvallisemmalta ja 
myös turvallisemman tuntuiselta suur-
kaupungilta (Tampereen kaupunki 2000: 
12–15). Turvallisuuden parantamiseen ei 
siis tarvitse kiinnittää huomiota ainakaan 
sen vuoksi, että olisi torjuttava olemas-
sa olevaa hallitsematonta rikollisuuson-
gelmaa. Eniten rikoksia näyttää sattuvan 
kaupungin keskustassa, ei asuinalueilla 
(Tampereen kaupunki 2000: 15). Turval-
lisuustavoitteisen asuinaluesuunnittelun 
tarve näyttäisi siis olevan Suomessa toista 
luokkaa kuin vaikkapa joillakin Ison-Bri-
tannian tai Yhdysvaltojen asuinalueilla.

Tärkeintä tunne turvallisuudesta

Muotialassa lähtökohdat ovatkin toisen-
laiset. Suunnittelun painopiste ei ole 
niinkään rikollisuuden torjunnassa kuin 
turvallisuuden tunteen lisäämisessä. Toki 
suunnitelmissa tähdätään rikosten teon 
vaikeuttamiseen, mutta se jää kuitenkin 
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tavoitellun lähiympäristön turvallisek-
si kokemisen varjoon. Tämä näkyy siinä, 
minkälaista ympäristöä halutaan raken-
taa. Turvallisuuden tunteen katsotaan 
syntyvän viihtyisyyden ja kodikkuuden 
kautta. Keinot, joilla pyritään torjumaan 
ilkivaltaa tai rikollisuutta, ovat hyvin hie-
novaraisia (esimerkiksi valaistus ja park-
kipaikkojen sijoittelu). Pyrkimyksenä on, 
että rikoksentorjunta ja turvallisuuden 
kohentuminen tulevat huomaamatta 
lisääntyvän turvallisuuden tunteen 
sivutuotteina. Tämänkaltainen tavallaan 
näkymätön turvallisuuden tavoittelu 
on maltillista. Jos turvallisuutta tavoi-
teltaisiin näkyvästi turvateknologian 
ja aidattujen alueiden avulla olisi kyse 
ylireagoinnista ja muutenkin kyseenalai-
sesta turvallisuushakuisuudesta.

Koska tanskalainen asuinaluesuunnit-
telu on ollut Muotialan suunnittelun 
esikuvana, on taustalla vaikuttavana 
arvona avoimuus. Sen ansiosta tavoi-
teltu turvallisuuskin määrittyy myön-
teisesti. Turvallisuus on jotain sellaista, 
joka saavutetaan yhdessä ottamalla 
kaikki ihmiset, asukkaat ja ulkopuoliset, 
mukaan. Siinä ei ole kyse ulkopuolisen 
uhan torjumisesta ulossulkevuudella 
ja eristäytymisellä. Lähtökohtana ei ole, 
että olisi jo etukäteen olemassa jokin 
uhka, jolta täytyy suojautua, vaan pikem-
minkin pyritään ylläpitämään turvallista 
ympäristöä.

Strategiana ennaltaehkäisy

Sekä Muotialan suunnittelussa että sen 
taustalla olevassa Tampereen kaupungin 
omassa turvallisuusohjelmassa pääasial-
lisena rikoksentorjuntastrategiana on 
ennaltaehkäisy, ei kontrollin lisääminen 
(Tampereen kaupunki 2000). Kontrollilla 
on näissä asiakirjoissa kielteinen sävy. Se 
on mielletty negatiiviseksi termiksi, jossa 
on kyse teknologisesta sekä vartijoiden 
suorittamasta valvonnasta. Luonnollinen 
valvonta ja sosiaalinen kontrolli eivät 
niissä kuulu kontrollin määritelmään. 
Ihmisten toisiaan kohtaan harjoittamaa 

”tahatonta” valvontaa ei ole määritelty 
kontrolliksi.

Muotialassa sovellettavat huomiota 
herättämättömät ratkaisut saattaisivat 
olla muuallakin Suomessa kokeilunarvoi-
sia. Niitä voisi hyvin käyttää myös vanho-
jen alueiden kohentamisen yhteydessä. 
Olisi kuitenkin liioittelua, jos uusilla 
asuinalueilla, joiden etukäteen voi olet-
taa olevan normaalin turvallisia, kaikki 
suunnittelu pitäisi tehdä turvallisuu-
den nimissä. Jos esimerkiksi asuntojen 
ikkunoiden sijoittelua ja rakennuksen 
ulko-oven materiaalia alkavat määrätä 
ensi sijassa turvallisuusnäkökohdat, on 
turvallisuuden havittelu saanut suunnit-
telussa vääränlaisen ylivallan. On tärkeää 
säilyttää tasapaino tarpeellisen ja liialli-
sena tarpeettoman turvallisuusnäkökoh-
tien huomioimisen välillä. 

Päätelmiä
Muotialan suunnitteluasiakirjat ku -
vas   ta vat maltillista suhtautumista tur-
vallisuuteen. Tilaisuuspainotteisen 
rikoksentorjunnan sijaan on valittu peh-
meämmät menetelmät. Karkeasti yleis-
täen voi sanoa, että päämääränä siintää 
perinteinen kyläyhteisö, jossa sosiaali-

nen kontrolli pitää alueen turvallisena. 
Turvallisuuden lisääjänä toimii vielä 
perinteiseen kyläyhteisöön sopiva van-
hanaikaisia piirteitä heijastava maisema-
kuva sekä hienovaraisin rakenteellisin 
ratkaisuin toteutettu luonnollisen val-
vonnan mahdollisuuksien maksimointi.
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Tavoiteltujen ulkoisten piirteiden toteu-
tumismahdollisuudet ovat hyvät. Sen 
sijaan halutun yhteisöllisyyden ja elä-
vyyden toteutuminen ei ole yhtä selvää. 
Asuinalueen toiminnallinen yksipuoli-
suus syö pohjaa elävältä, ympäri vuo-
rokauden käytetyltä ympäristöltä. Jos 
alueen asukkailla ei ole mahdollisuuksia 
nähdä toisiaan, koska työpaikat ja pal-
velut sijaitsevat pääasiassa alueen ulko-
puolella ja ”pakollinen” liikkumistarve 
omalla asuinalueella vähenee, ei oman 
alueen asukkaita myöskän tunnisteta, 
jolloin tunteelle yhteenkuuluvuudes-
ta ja omasta yhteisöstä jää heikommat 
toteutumismahdollisuudet.

Uhkakuvana voi nähdä myös mahdol-
lisen yksipuolisen väestöpohjan syn-
tymisen. Jos Muotialaa markkinoidaan 
näkyvästi turvallisena asuinalueena, jon-
ka rakentamiseen on panostettu tavan-
omaista enemmän, saattavat asuntojen 
hinnat kohota sen verran, ettei asuminen 
olekaan enää kovin pienituloisten saavu-
tettavissa. Tämän toteutumista on vaikea 
arvioida, sillä suunnitteluasiakirjoissa ei 
mainita, minkälaisia asuntojen hallinta-
muotoja alueelle on ajateltu. Niissä ei 
puhuta lainkaan asuntopolitiikasta, sosi-
aalisen segregaation ehkäisystä tai muista 
sosiaalisista kysymyksistä, jotka varmasti 
olisivat fyysistä ympäristöäkin tärkeäm-
piä tekijöitä turvallisuuden lisäämisessä 
ja rikosten ehkäisyssä. Nämä tekijät eivät 
tosin ehkä olekaan niitä asioita, joita 
asuinalueen suunnittelusta laadituissa 
asiakirjoissa tavataan käsitellä. Kuiten-
kin turvallisuutta tavoitteleva suunnit-
telu jää vajavaiseksi, jos siinä käsitellään 
vain fyysistä ympäristöä ja sosiaalisen 
ympäristön piirteistä yhteisöllisyyttä, 
muun sosiaalisen ympäristön jäädessä 
huomiotta. Vaikka se huomioidaan laa-
jasti Turvallisin Tampere -ohjelmassa 
yhteys tämän asiakirjan sosiaalisten 

turvallisuusstrategioiden ja Muotialan 
fyysisen elinympäristön suunnittelun 
välillä ei näy. 

Turvallisten asuinalueiden rakentamisen 
riskitekijänä on pidetty sitä, että rikolli-
suus ja turvattomuus voivat ainoastaan 
siirtyä toisaalle, eivät vähetä, jos vain 
tietyt asuinalueet suunnitellaan turval-
lisuusnäkökulmasta. Muotialan raken-
tumisen yhteydessä ei todennäköisesti 
tarvitse huolehtia tästä, sillä Tampereen 
rikostilanne ei ole mitenkään huono, 
niin että voisi odottaa häiriökäyttäyty-
mistä esiintyvän Muotialan sijaan muil-
la alueilla. Muotialassa voisi sitä vastoin 
tapahtua tavallaan käänteisilmiö, jossa 
entistä turvallisempi ympäristö toteutuu 
juuri siellä.

Muotialan turvallisuustavoitteisen 
kaupunginosan suunnittelu osoittaa 
kodikkaan, perinteisen mallin mukaisen 
kylän tai pikkukaupungin ihannointia 
ja modernismin ihannoiman kaupun-
kimallin hylkäämistä. Tässäkin suhtees-
sa Muotiala on Jacobsin ja Newmanin 
turvallisuuden parantamiseen tähtää-
vän kaupunkisuunnittelun perillinen. 
Molemmat kritisoivat oman aikansa 
modernia kaupunkisuunnittelua ja 
ihannoivat perinteistä kaupunkiraken-
netta. Newmanille sitä edusti kylämäi-
nen yhteisö, Jacobs taas keskittyi ennen 
kaikkea suurkaupunkien keskustoihin, 
jotka perinteisesti olivat olleet eläviä eri 
toimintojen keskittymiä. Vaikka Muotia-
la edustaa lähinnä kyläyhteisöä, näkyvät 
sen suunnittelussa myös Jacobsin peri-
aatteet juuri elävyyden ja toiminnallisen 
monipuolisuuden tavoittelun yhteydes-
sä. Kyläyhteisöstä kertovat sen sijaan 
esimerkiksi yhteisöllisyyden, sosiaalisen 
kontrollin ja jalankulkijan mittakaavan 
eli pienimuotoisemman rakentamisen 
edistämispyrkimykset. Perinteisen kult-
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tuurimaiseman valitseminen identiteetin 
pohjaksi ja vanhanaikaisten maisemapiir-
teiden tietoinen uustuotanto toistavat 
historiallisen kaupunki- tai asuinympä-
ristön ideaa.

Olennaista Muotialan turvallisuusta-
voittelussa on pyrkimys muodostaa 
avointa yhteiskuntaa. Siihen pyrkivässä 

turvallisen asuinalueen suunnittelussa 
on oikeastaan kyse tekniikan ongelman-
ratkaisukykyä painottavan modernin 
projektin hylkäämisestä, turvateknolo-
giaan perustuvassa sen sinnikkäästä jat-
kamisesta. Tässäkin mielessä Muotiala 
on selkeä postmodernin suunnittelun 
edustaja.
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Suomi on monissa yhteyksissä todettu erittäin turvalliseksi maaksi. Eri etnisten 
ryhmien välillä ei ole juurikaan ollut yhteenottoja ja tuloerot ovat kansainväli-

sesti tarkasteltuina hyvin pieniä. Hyvinvointivaltio on siis ainakin tässä suhteessa 
toiminut hyvin. Suomalaiset eivät ole tottuneet pelkäämään. Maaseudulla on vielä 
yleistä, ettei ovia pidetä lukossa eikä polkupyörää tarvitse kahlita kettingillä pyörä-
telineeseen kiinni. Kaupungeissa avoimia ovia ei enää juuri ole. Suomessa Ulko-
puolisiin kohdistuneet väkivallanteot ovat harvinaisia. Valtaosa väkivallanteoista 
tapahtuu yksityisasunnoissa ja yleensä alkoholin vaikutuksen alaisena.

Helsingin joukkoliikenne on tutkitusti korkeatasoista. Joukkoliikenteen käyttö 
on edullista ja joukkoliikenne toimii lähes ympärivuorokautisesti. Helsin-

gissä autottomien osuus on suurin Suomessa ja monille joukkoliikenne onkin käy-
tännössä ainoa vaihtoehto liikkua. Tässä artikkelissa käsittelen nuorten aikuisten 
käsityksiä joukkoliikenteen turvallisuudesta. Minua kiinnostaa erityisesti, onko eri 
joukkoliikennevälineiden välillä eroa ja toisaalta, onko Helsingissä joitakin tiettyjä 
alueita tai joukkoliikennelinjoja, jotka eroavat turvallisuuden suhteen merkittävästi 
muista. Myös kameravalvonta ja suhtautuminen siihen, sekä kameravalvonnan 
tuottama turvallisuudentunne liittyvät läheisesti joukkoliikenteen turvallisuuteen. 

4. JOUKKOLIIKENTEEN 
TURVALLISUUS HELSINGISSÄ

Miska Peura
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Maantieteessä on historian varrella käy-
tetty useita erilaisia tilakäsityksiä. Luon-
nontieteellisestä perinteestä noussut 
absoluuttinen tila teki tilasta näyttämön, 
jolla esineet, rakennukset ja ihmiset sijait-
sivat (Haarni 1997: 90–94). Tilan ajateltiin 
vaikuttavan moniin asioihin, esimerkiksi 
kaupunkien vyöhykemäiseen rakentee-
seen. Relatiivinen tilakäsitys taas painot-
ti asioiden suhteellisuutta. 1960-luvulta 
alkaen alkoi maantieteen piirissä kuulua 
kritiikkiä vallitsevaa luonnontieteellis-
tä, yleistyksiin pyrkivää ajattelutapaa 
kohtaan. Marxilaisten ajatusten pohjal-
ta keskusteluun tuotiin yhteiskunnan 
toimintaan vaikuttavia taloudellisia ja 
poliittisia tekijöitä. Sittemmin on alettu 
puhua sosiaalisesti tuotetusta tilasta ja 
sukupuolittuneesta tilasta. 

Suhtautumisessa turvallisuuteen voi-
daan erottaa erilaisia tilakäsityksiä tai 
tapoja hallita tilaa. Taner Oc ja Steven 
Tiesdell (2000: 193–201) erottavat neljä 
tapaa lähestyä turvallisuutta: 

Fyysinen segregaatio 
(Fortress approach)

Muurein, aidoin ja portein suojataan 
omaa tilaa. Alueesta tehdään selkeästi 
yksityistä ja muut suljetaan ulkopuolelle. 
Esimerkkinä tällaisesta lähestymistavasta 
ovat aidatut (hyvätuloisten) asuinalueet, 
joita Suomessa ei vielä toistaiseksi käy-
tännössä ole. Fyysiseen segregaatioon 
liittyy myös ihmisten liikkumisen sisään 
tulijoiden tarkkailu. Jossain määrin niin 
sanotuissa puolijulkisissa tiloissa, kuten 
kauppakeskuksissa ja asemilla, pyritään 

”sulkemaan” ovet tietyiltä ihmisryhmiltä 
(esimerkiksi vähävaraisilta, syrjäytyneiltä, 

Tilakäsityksiä
ulkomaalaisilta tai kodittomilta). Vain ne, 
joilla on varaa kuluttaa, hyväksytään. Fyy-
sinen segregaatio saattaa myös lisätä pel-
koa viestimällä alueen vaarallisuudesta. 

Tilan kontrollointi 
(Panoptic approach)

Tilan kontrollointi perustuu Michel 
Foucault’n pohdintoihin vankilan val-
vonnasta. Panopticon-tyyppisen van-
kilan keskellä olevasta vartiotornista 
on hyvä näkyvyys kaikkialle vankilan 
alueelle. Vangit eivät kuitenkaan pysty 
näkemään, onko tornissa joku valvo-
massa vai ei. Samantapaista periaatetta 
käytetään kaupunkitilan valvonnassa. 
Katujen varret, kauppakeskukset, kou-
lut ja monet muut paikat ovat täynnä 
valvontakameroita. Tavallinen kadulla 
kulkija ei kuitenkaan koskaan voi olla 
varma, onko kamera toiminnassa tai kat-
sooko kukaan kameran välittämää kuvaa. 
Riski tulla nähdyksi on kuitenkin olemas-
sa. Tilan kontrolloinnin voidaan ajatella 
rapauttavan länsimaisen yhteiskunnan 
vapausihannetta. Tilan kontrolloimisen 
etu on kuitenkin valvonnan nopeus ja 
edullisuus. Kameroilla voi myös olla 
ennaltaehkäisevää vaikutusta. 

Säännöt (Regulatory appro-
ach)

Selkeillä säännöillä voidaan korostaa 
yhteisöllisyyttä. Säännöt ovat kaikille 
samat ja jos niitä ei noudateta, on se 
selkeä peruste puuttua asiaan. Esimer-
kiksi Suomessa on monissa kaupungeis-
sa järjestyssäännöissä kielletty alkoholin 
nauttiminen julkisella paikalla. Valvojat, 
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korttelipoliisit ja vapaaehtoiset aktiivi-
set kaupunkilaiset voivat kaupungin 
kaduilla partioiden vaikuttaa ennalta-
ehkäisevästi. Toisaalta näkyvä partiointi 
voi herättää ihmisissä turvattomuuden-
tunnetta. 

Ihmisvilinä 
(Animated approach)

Ihmisvilinään perustuvassa strategiassa 
keskeistä on ihmisten keskinäinen kont-
rolli. Tarkoituksena on, että kaupungeis-
sa liikkuisi (eri ikäisiä) ihmisiä myös 
iltaisin ja öisin periaatteella ”mitä enem-
män ihmisiä, sitä turvallisempaa”. Tämä 
voi tarkoittaa esimerkiksi ravintoloiden 
ja kauppojen aukioloaikojen pidentä-
mistä. Lähestymistapaa on kritisoitu 

”alkoholikeskeisyydestä”. Ihmisvilinään 
perustuva vaihtoehto kuitenkin pyrkii 
toivottamaan ihmiset tervetulleiksi sen 
sijaan, että se pelottelisi valvontakame-
roilla tai vartijoilla tai jaottelisi ihmisiä 
heidän taustansa perusteella. 

Säiliötila, valtatila, tunnetila

Hille Koskela (2000) esittelee kolme 
tapaa suhtautua tilan kontrolliin ja 
kameravalvontaan. Säiliötilassa (Kos-
kela 2000: 248–251) huomio kiinnittyy 
ihmisten sijaintiin tilassa. Ihmisten vuo-
rovaikutus tapahtuu ikään kuin suuressa 
säiliössä, jota voidaan tarkkailla valvon-
takameroiden avulla ulkoa päin. Tilaa 
valvova henkilö näkee kameroiden 
kuvaamat tilanteet kaksiulotteisina. 
Ihmiset ovat kuin nukkeja, joilta puut-
tuvat henkilökohtaiset ominaisuudet. 
Kamerat tekevät ihmisistä passiivisia. 
Kameran kanssa ei voi kommunikoida ja 
usein kameran tuoma apu tuleekin aivan 
liian myöhään – rikosta selvitettäessä. 
Valtatila on kuin vallan laboratorio (Kos-

kela 2000: 251–257). Ihmiset ovat luoki-
teltuja: sukupuoli, ikä, rotu, sosiaalinen 
status ja muut tekijät vaikuttavat siihen, 
miten ihmiseen suhtaudutaan. Valtatilan 
näkökulmasta voidaan pohtia kenellä on 
oikeus valvoa ja kuka ”omistaa” valvotta-
van tilan. Vaikka valtatilassa ihmisillä on 
sukupuoli ja muita ominaisuuksia, ovat 
he silti anonyymejä. Ihmisillä on myös 
itsellään tietoisuus omasta asemastaan 
yhteiskunnassa. Valtatila liittyy läheises-
ti panoptiseen valvontaan. Itse asiassa 
kaupungissa on mahdotonta liikkua 
joutumatta valvonnan alaiseksi. Kame-
rat muistuttavat valvotuksi tulemisen 
mahdollisuudesta, mutta toisaalta kaikki 
kamerat eivät ole näkyvillä. 

Tunnetila tarkastelee asioita valvottavien 
näkökulmasta, kun edellisissä asioita on 
katsottu ylhäältä päin valvojan kannalta 
(Koskela 2000: 257–259). Ihmisillä on 
tunteet ja valvonta herättää tunteita – tur-
vallisuudentunnetta, pelkoja, epäilyksiä. 
Joskus vieläpä yhtäaikaisesti. Tunteet on 
perinteisesti liitetty feminiinisiin piirtei-
siin ja sitä kautta ne on koettu vähemmän 
tärkeinä kuin maskuliiniset rationaaliset 
piirteet. 

Ocin ja Tiesdellin (2000) sekä Koskelan 
(2000) käsityksiä voi hyvin soveltaa jouk-
koliikenteen turvallisuudesta puhutta-
essa. Asemat ja terminaalit ovat yleensä 
valvottuja. Kameroita saattaa yhdellä 
asemalla olla jopa kymmeniä. Samoin 
vartijat ovat usein näkyvästi esillä. Vartijat 
ovat yleensä miehiä, mutta joukkoliiken-
nevälineiden matkustajista enemmistö 
on naisia. Tässä törmätään juuri kysy-
mykseen, kenellä on oikeus valvoa ja 
ketä. Entä ovatko valvontakamerat ja 
vartijat saaneetkin ihmiset pelkäämään 
joukkoliikennevälineillä matkustamista 
sen sijaan, että ihmiset kokisivat olonsa 
turvallisemmaksi?
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Suomen rajojen ulkopuolella jouk-
koliikenteen turvallisuuteen liittyviä 
tutkimuksia on tehty runsaastikin. Tut-
kimukset on usein julkaistu paikallisissa 
julkaisuissa ja niissä on käsitelty paikal-
lisia projekteja. Suomessa joukkoliiken-
teen turvallisuuteen liittyviä asioita on 
selvitelty vähän. Seuraavassa esittelen 
lyhyesti joitakin tutkimuksia. 

Sylvia Trench (1997) ja Rosalie Hill (1996) 
käsittelevät kysymystä joukkoliikenteen 
turvallisuudesta naisten näkökulmasta. 
Jotta kaupunki voisi olla turvallinen, 
täytyy keskustaan kulkemisen ja sieltä 
kotiin palaamisen olla turvallista. Erityi-
sesti iltaisin, kun joukkoliikenne harve-
nee ja on pimeää, voivat ihmiset kokea 
kaupungilla liikkumisen turvattomaksi. 
Sen sijaan, että bussia pitäisi odottaa hie-
man syrjemmällä sijaitsevassa hämärässä 
terminaalissa, voisivat bussit ajaa keskus-
tan läpi, jossa voisi odottaa vilkkaammilla 
paikoilla. Terminaaleissa erityisen tärke-
ää olisi valaistuksen parantaminen. 

Trench (1997: 145–148) kertoo kokei-
luista, joissa on järjestetty paluumatka 
kaupungilta pikkubussilla, joka voi 
poiketa perusreitiltään jättämään mat-
kustajia lähemmäksi heidän kotejaan. 
Kokeilujen ansiosta niillä, jotka eivät ole 
uskaltaneet lähteä iltaisin kaupungille, 
on ollut matalampi kynnys lähteä kau-
pungille verrattuna tilanteeseen, jossa 
matka olisi pitänyt tehdä tavanomaisella 
joukkoliikennevälineellä. Kokeilut ovat 
kuitenkin osoittautuneet kalliiksi. Lisäksi 
nämä ”taksibussit” houkuttelevat mat-
kustajia muista joukkoliikennevälineistä, 
jolloin nämä kulkevat entistä tyhjempinä 
hiljaisimpina aikoina, mikä taas saattaa 
lisätä jäljelle jäävien matkustajien tur-
vattomuudentunnetta. Trenchin (1997: 

Aikaisempia tutkimuksia
148) tutkimuksen mukaan jopa puolet 
naisista oli valmiita lisäämään bussin 
käyttöä, jos turvallisuutta kohennettai-
siin muun muassa pysäkille johtavien 
väylien ja pysäkkien valaistusta paran-
tamalla sekä bussien ja pysäkkien varus-
tamista puhelimilla. Myös aikataulujen 
tulisi olla selkeitä. Raideliikenteessä 
suurin huolenaihe on Trenchin (1997: 
149) mukaan miehittämättömät asemat. 
Monet naiset olisivat valmiita maksa-
maan enemmän matkalipustaan, jos 
kaikki asemat olisivat miehitettyjä, erityi-
sesti ilta-aikaan. Kameravalvontakaan ei 
aina vähennä turvattomuudentunnetta. 
Jotkut pelkäävät ”tirkistelijöitä”, jotka 
seuraavat kameroiden välittämää kuvaa. 
Muutamissa kaupungeissa ongelma on 
ratkaistu sallimalla matkustajille odotus 
lipunmyyjän tai -tarkastajan ”suojelun” 
alaisena aseman sisäänkäynnin lähetty-
villä laiturialueen sijaan. Hiljaisimpina 
aikoina voidaan myös ajaa lyhyemmillä 
junilla, jolloin matkustajia vaunua kohti 
on enemmän. 

Hill (1996) on vertaillut naisten ja mies-
ten liikkumistottumuksia. Naiset käyttä-
vät joukkoliikennettä, erityisesti busseja, 
miehiä enemmän. Hill (1996: 122–123) 
kysyykin, pitäisikö ajatella, että joukko-
liikenne tarvitsee naisia sen sijaan, että 
naiset tarvitsevat joukkoliikennettä. 
Matalalattiainen kalusto on parantanut 
perheellisten naisten asemaa joukkolii-
kenteessä (esimerkiksi helpottanut liik-
kumista lastenvaunujen kanssa), mutta 
ilta-aikaisen turvattomuudentunteen 
vähentämiseksi ei ole saatu aikaan rat-
kaisua. 

Myös Rosemary Bromley, Colin Thomas 
ja Andrew Millie (2000: 78–79) pohtivat 
yöllisen kaupungin turvallisuutta käsitte-
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levässä artikkelissaan joukkoliikenteen 
turvallisuutta. Bussimatkustamiseen liit-
tyvät turvattomuudenkokemukset ovat 
heidän mukaansa paljon yleisempiä 
yöaikaan ja erityisesti naisten keskuu-
dessa. Kaikkein uhkaavimpina tilantei-
na pidetään pysäkillä odottamista. Itse 
bussissa matkustamista pelkää puolet 
pienempi joukko. Nämä pelot saatta-
vat vähentää joukkoliikenteen käyttöä 
yöaikaan. Jopa kaksi viidestä tutkimuk-
seen osallistuneista kertoi välttäneensä 
bussilla matkustamista yöaikaan pel-
konsa takia. Eniten bussimatkustamista 
välttelevät niin sanottujen parempien 
asuinalueiden asukkaat, joilla yleensä on 
mahdollisuus kulkea esimerkiksi taksil-
la. Pienituloisille joukkoliikenne taas on 
usein käytännössä ainoa vaihtoehto. 

Suomalaisesta näkökulmasta brittiläisten 
ja amerikkalaisten tutkimusten tulokset 
vaikuttavat ylireagoinneilta. Hille Kos-
kela ja Martti Tuominen (1995: 78–79) 
kirjoittavat öiseen Helsinkiin liittyviä pel-
koja käsittelevässä artikkelissaan myös 
joukkoliikenteestä. Heidän mukaansa 
valtaosa helsinkiläisistä pitää joukko-
liikennevälineitä iltaisinkin turvallisina. 
Turvattomimmaksi kulkuvälineeksi nou-
si metro, joka lopettaa liikennöintinsä 
jo ennen puolta yötä. Busseissa vain 

joka kahdestoista kokee turvattomuut-
ta. Huomattavaa on vielä se seikka, että 
erityisesti öisiä joukkoliikennevälineitä 
ilmaisevat pelkäävänsä ne, jotka eivät 
näillä illan viimeisillä vuoroilla matkusta. 
Helsingissäkin metro- ja junaliikentee-
seen liittyy ”kovaa” turvallisuusajattelua 
tarkoin vartioituine asemineen (Koskela 
& Tuominen 1995: 80–81). Metron pelot-
tavuutta voivat lisätä myös tunnelit. Puo-
lityhjässä vaunussa pimeässä tunnelissa 
möykkäävä humalainen saattaa herät-
tää enemmän turvattomuudentunnetta 
kuin sama käytös bussissa, jossa kuljet-
taja on kuulo- ja näköetäisyydellä. 

Kevättalvella 2003 uutisoitiin VR:n ja 
useiden valtion viranomaisten rahoit-
tamasta junaturvallisuutta käsitelleestä 
tutkimuksesta (Matkaan 2003: 4). Sii-
nä nousivat esille samat keinot turval-
lisuuden parantamiseksi kuin monissa 
muissakin tutkimuksissa. Toivomuslista 
kärjessä olivat valaistuksen parantami-
nen ja näkyvän kameravalvonnan lisää-
minen. Lisäksi toivottiin esimerkiksi 
laiturialueille erityistä hätäpainiketta, 
jolla voisi hälyttää apua. Yhtenä halpana 
ja toteuttamiskelpoisena keinona esiin 
nousi kuuluttaminen poikkeustilanteis-
sa. Nykyisellään kuulutuksia käytetään 
vain harvoin. 

Tavoitteeni oli selvittää nuorten aikuis-
ten käsityksiä joukkoliikenteen turvalli-
suudesta, eri joukkoliikennevälineiden 
ja alueiden välisiä eroja sekä suhtautu-
mista kameravalvontaan. Haastattelin 
kahta 22–24 -vuotiasta naista ja kahta 
saman ikäistä miestä (Liite 1). Omien 
kokemusteni sekä Koskelan ja Tuomi-
sen (1995) artikkelin pohjalta työhypo-
teesini oli, ettei haastatteluissa nouse 

Joukkoliikenteen turvallisuus ja Helsinki
esille merkittäviä pelkoja. Arvelin myös, 
että pääkaupunkiseutulaiset eivät juuri 
vältä liikkumista joukkoliikenteellä sik-
si, etteivät kokisi oloaan turvalliseksi. 

Haastattelemistani nuorista aikuisista 
toinen mies kertoi käyttävänsä jouk-
koliikennettä vain harvoin. Hänellä 
oli käytössään henkilöauto ja hän asui 
kävelymatkan päässä opiskelupaikastaan. 
Muut haastatellut kertoivat käyttävänsä 
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joukkoliikennettä lähes päivittäin opis-
kelu-, työ-, asiointi- ja vapaa-ajanmatkoil-
laan. Kaikki neljä vastasivat epäröimättä 
kysymykseeni joukkoliikenteen turval-
lisuudesta, että heidän mielestään pää-
kaupunkiseudun joukkoliikenteessä on 
turvallista matkustaa. Tosin 22-vuotias 
nainen, mainitsi, että joskus yöllä ”juopot 
riehuu ja ulkomaalaiset ahdistelee”. 
Vain harvoin joukkoliikennettä käyttä-
nyt mieskin totesi, ettei joukkoliikenteen 
vähäinen käyttö johdu turvattomuudes-
ta vaan mukavuudenhalusta. 

Kysymykseen liikennevälineiden eroista 
sain hieman toisistaan eroavia vastauk-
sia. Malminkartanossa puolisen vuotta 
asunut mies piti yöjunia turvallisempina 
kuin metroa, jonka käytöstä hänellä on 
pitkäaikaisia kokemuksia. Toinen, Kor-
sossa nuoruutensa asunut mies piti taas 
junalla matkustamista turvattomimpina, 
erityisesti valvomattomien asemien takia. 
Hänkin kuitenkin kertoi junamatkusta-
misen muuttuneen turvallisemmaksi vii-
me vuosina. Metroradan varrella asuva 
nainen arvioi, että metrossa on aika usein 
häiriköitä, jotka vartijat kuitenkin yleen-
sä saavat pidettyä hyvin aisoissa. Useassa 
kommentissa pidettiin tärkeänä turval-
lisuutta lisäävänä tekijänä kuljettajan 
läsnäoloa. 

Uhkatilanteita vähän

Tiedustelin haastateltavilta ovatko he 
joutuneet uhkaaviin tilanteisiin jouk-
koliikennevälineissä tai ovatko he näh-
neet tällaisia tilanteita. Tällaisia tilanteita 
oli tullut vastaan vähän ja ne tuntuivat 
olleen yksittäistapauksia, jotka eivät 
olleet jättäneet traumoja. Enemmän 
uhkaavia tilanteita olivat kokeneet mie-
het. Toinen heistä muisteli nuoruusvuosi-
en kokemuksiaan näin: ”Joskus muinoin 
on tullut ́ isompia poikia´ rahaa vaati-

maan, eli kyllä. Ei kuitenkaan enää vii-
meisen seitsemän vuoden aikana…”. 
Toinen haastattelemani mies muisteli 
erästä metromatkaansa: ”Viime kesän 
alussa oltiin tulossa noin 19 jälkeen 
Vuosaaresta punttikselta ja sillo rupes 
joku huumehörhö siinä riehumaan, 
tilanne oli jopa uhkaava. Vaihdettiin 
vaunua seuraavalla asemalla ja taisin 
jopa ilmoittaa vartijoillekin asiasta.” 

Haastateltavat eivät vaihdelleet kul-
kureittejään eri vuorokaudenaikoina 
eivätkä vältelleet mitään tiettyä kulkuvä-
linettä. Metroa ja junaa yleensä käyttävät 
kertoivat kuitenkin joskus valitsevansa 
mukavuussyistä ilta- tai yöaikaan bussin, 
koska bussilla pääsee lähemmäksi kotia. 
Yöllä bussi ei myöskään häviä matka-
ajassa. Toisaalta yöllä usein valitaan se 
kulkuneuvo, joka sattuu seuraavaksi 
lähtemään. 

Haastattelemani henkilöt eivät koke-
neet turvallisuustilanteen muuttuneen 
ainakaan huonompaan suuntaan viime 
vuosina. Varsinkin junamatkustamisen 
koettiin muuttuneen turvallisemmaksi. 
Kuten Koskela ja Tuominenkin (1995: 78) 
toteavat, kävely koettiin yöaikaan kaik-
kein turvattomimmaksi kulkumuodoksi. 
Monessa yhteydessä haastatteluissani 
kävi selväksi, että itse joukkoliikenne-
välineissä turvattomuutta ei juuri esiin-
ny. Sen sijaan asemat, tunnelit ja reitit 
pysäkiltä tai asemalta kotiin koetaan tur-
vattomimmiksi. Siltikään haastateltavat 
eivät muuttaneet kulkureittejään öisin. 

Pyysin haastateltavilta ehdotuksia, miten 
turvallisuustilannetta voitaisiin parantaa. 
Kaikissa kommenteissa mainittiin joko 
valvontakamerat, vartijoiden lisääminen 
tai molemmat. Tämä kertoo suomalaisten 
myönteisestä suhtautumisesta kamera-
valvontaan ja vartijoihin. Kukaan koke-
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nut, että kameravalvonnasta voisi olla 
haittaa tai että kamerat häiritsisivät heitä. 
Toisaalta kameroihin ei oltu kiinnitetty 
huomiota. 24-vuotias nainen perusteli 
kantaansa näin:”...et sä siellä kuiten-
kaan oo niinkun yksityisessä tilassa. 
Kaikki kuulee sun keskustelus ja siinä 
kun juttelet kaverin kanssa ni edessä 
oleva tai takana oleva voi kuulla sen 
kuitenkin.”

Lopuksi tiedustelin, osaisivatko haastatel-
tavat mainita jonkin alueen tai joukkolii-
kennelinjan, joka on erityisen turvallinen 
tai turvaton. Koskelan ja Tuomisen (1995: 
82–84) selvityksessä itäiset kaupungin-
osat ja Jakomäki miellettiin selvästi mui-
ta esikaupunkialueita vaarallisemmiksi. 
Haastateltavat, joista kolme on asunut 
pääkaupunkiseudulla koko ikänsä ja nel-
jäskin jo lähes viisi vuotta, eivät oikein 
osanneet tehdä tällaista erottelua. Korsos-
sa asunut mies piti Kehä III:n pohjoispuo-
lella sijaitsevia ”autioita” rautatieasemia 
erityisen vaarallisina paikkoina. Itse itäi-
sessä lähiössä asuva nainen arveli, että 
jotkut Jakomäen tai Vuosaaren bussit saat-
taisivat olla muita vaarallisempia, mutta 
selkeää käsitystä asiasta hänelläkään ei 
ollut. Toinen miehistä totesikin kysymyk-
seeni, onko itä- ja länsisuunnan linjoilla 
eroja, että ”Mun mielestä kummankin 
suunnan linjat on yhtä rauhallisia, tie-
tysti kummallekin puolelle mahtuu nii-
täkin joita yleiset käyttäytymisnormit 
eivät näyttäisi koskevan…” 

Haastattelin myös 27-vuotiasta linja-
autonkuljettajaa, joka on ajanut suurinta 
osaa Helsingin kaupungin liikennelai-
toksen liikennöimistä linjoista. Hänen 
vastauksensa eivät juurikaan eronneet 
matkustajien vastauksista. Hän oli huo-
mannut naisten suosivan bussia iltaisin, 
tosin syynä saattaa olla se, että bussilla 
pääsee lähemmäs. Hänen kohdallaan 

vastaan tulleet ongelmatilanteet eivät 
olleet sisältäneet varsinaista uhkailua, 
vaan lähinnä suullista häirintää kuten 
kanssamatkustajien nimittelyä tai pape-
ripallojen heittelyä muiden matkustajien 
päälle. Hän olisi myös valmis kokeilemaan 
kameravalvontaa busseissa. 

Pääkaupunkiseudulla on liikennöinyt 
kaksi valvontakameralla varustettua 
bussia syksystä 2002 lähtien. Haastatte-
lin liikennöitsijän edustajaa, joka kertoi, 
että pääsyy kameroiden hankkimiseen oli 
ilkivallan ehkäisy. Kamerat toimivat myös 
peruutuskameroina. Ilkivallan ehkäisijöi-
nä kamerat olivat toimineet hyvin. Liiken-
nöitsijän edustajan mukaan muitakaan 
ongelmia ei ole esiintynyt. Kameroiden 
hankkimista uusiin autoihin tulevaisuu-
dessakin pidetään mahdollisena. 

Ei yhtä strategiaa

Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteen 
turvallisuuskysymysten lähestymista-
voissa ei ole erotettavissa yhtä selkeää 
lähestymistapaa (vrt. edellä esitetyt nel-
jä mallia, Oc ja Tiesdell 2000: 193–201). 
Esimerkiksi metro- tai rautatieasemien 
penkeillä istuskelevia laitapuolen kulki-
joita ei katsota kovin suopeasti. Toisaal-
ta joukkoliikennejärjestelmä on melko 
avoin, myös näillä laitapuolenkulkijoilla 
on oikeus liikkua joukkoliikennevälineil-
lä. Tilan kontrollointi on pääkaupunkiseu-
dun joukkoliikenteessä toteutettu usein 
valvontakameroin. Seudun asukkaat eivät 
kuitenkaan erityisemmin ole häiriinty-
neet tästä ”panoptisesta” tarkkailusta. 
Turvallisuuteen pyritään vaikuttamaan 
myös selkeillä säännöillä: esimerkiksi 
alkoholin nauttiminen terminaaleissa ja 
joukkoliikennevälineissä on kiellettyä. 
Ihmisvilinään perustuvaa turvallisuus-
strategiaa edustaa esimerkiksi vuorovä-
lien ja vaunujen määrän sovittaminen 
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kysynnän mukaan. Helsingissä on muun 
muassa liikennöity iltaisin metrojunilla, 
joissa yksi vaunu on ollut suljettuna. Näin 
matkustajamäärä vaunua kohden on kas-
vanut ja sosiaalinen kontrolli lisääntynyt. 
Öisin raideliikennettä on monilla alueilla 
korvattu busseilla, joissa matkustajien 
kontrollointi on helpompaa. 

Turvallisuustilanteen 
parantaminen

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus-
kunnan laatimassa joukkoliikenteen 
strategiasuunnitelmassa (2002: 96–97) 
on huomioitu myös koettu turvalli-
suus. Strategiasuunnitelmassa todetaan 

muun muassa, että asiattomat henkilöt, 
puutteellinen valvonta sekä valaistuk-
sen puuttuminen aiheuttavat turvatto-
muudentunnetta. Lisäksi huomioidaan 
erikseen liikuntarajoitteiset, joiden 
kohdalla osa tekijöistä on toisenlaisia 
turvallisuusongelmia, kuten puutteelli-
sia turvamerkintöjä ja liian jyrkkiä ramp-
peja. Toimenpiteiksi esitetään ongelmien 
kartoittamista, jonka perusteella laadi-
taan korjaussuunnitelma. Korjaukset 
voidaan toteuttaa vaiheittain siten, että 
tärkeimmät puutteet ja ongelmakohdat 
korjataan ensimmäisinä. Koetun turvalli-
suuden parantamisen vaikutuksesta jouk-
koliikenteen käyttö lisääntyy ja samalla 
liikkumisen tasa-arvoisuus lisääntyy. 

Väite Suomesta ja Helsingistä yhtenä 
maailman turvallisimmista paikoista ei 
ole täysin tuulesta temmattu. Helsinkiläi-
set kokevat liikkumisen joukkoliikenne-
välineillä merkittävästi turvallisempana 
kuin esimerkiksi britit. Helsingissä suku-
puolten väliset erot eivät näyttäisi olevan 
merkittäviä. Itse asiassa voi olla jopa niin, 
että miehet pelkäävät joukkoliikenteessä 
väkivaltaa tai ryöstön uhriksi joutumista 
enemmän kuin naiset. 

Erot eri liikennevälineiden välillä eivät 
ole merkittäviä. Kulkuvälineen valintaan 
vaikuttavat käytännön syyt. Nuoret aikui-
set eivät vältä liikkumista tietyillä kul-
kuvälineillä tai tiettyinä aikoina. Myös 
valvontaan suhtaudutaan myönteisem-
min kuin Britanniassa, missä naiset koke-
vat kamerat uhkaavina. Haastattelujeni 
perusteella suhtautumisessa valvonta-
kameroihin ei näyttäisi helsinkiläisten 
nuorten miesten ja nuorten naisten kes-
kuudessa juuri olevan eroja. 

Yhteenveto

Loppukommentti 
haastattelumenetelmistä

Alun perin tarkoituksenani oli tehdä 
kaikki haastattelut perinteisin menetel-
min eli nauhoittaa keskustelut nauhu-
rilla. Ensimmäisen haastattelun osalta 
menettelinkin näin. Toista ajankohtaa 
sopiessani haastateltava itse otti esil-
le mahdollisuuden tehdä haastattelu 
internetin kautta ja päätin kokeilla sitä. 
Käytännössä toteutimme haastattelun 
MSN Messengerillä, joka mahdollistaa 
kahden tai useamman henkilön reaali-
aikaisen keskustelun. Myös muita vastaa-
via maksuttomia palveluita on olemassa. 
Käyttökelpoisia ovat myös irc- ja chat- 
keskustelukanavat, joilla on mahdolli-
suus yksityiskeskusteluun. 

Suoraan tietokoneella toteutetulla 
keskustelulla on kiistattomat etunsa. 
Vastaukset saa sellaisenaan suoraan kir-
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joitettuna, mikä säästää huimasti työaikaa. 
Ensimmäisen haastatteluni 23 minuu-
tin pituista nauhaa purin useita tunteja. 
Internet-yhteys vapauttaa myös haastat-
telupaikan etsimisestä sekä matkustami-
sesta. Perinteisen nauhurihaastattelun 
etuna internet-haastatteluun verrattuna 
on, että haastattelija ja haastateltava ovat 
kasvokkain ja näkevät toistensa eleet ja 
ilmeet. Tämä helpottaa kommunikointia. 
Toisaalta perinteisessä haastattelussa 
haastateltava pääsee helpommalla, kun 
hänen tarvitsee vain puhua. Internet-haas-
tattelussa haastateltava joutuu kirjoitta-
maan itse vastauksensa. Web-kameroiden 
yleistyessä mahdollisuus videoneuvotte-
lun tapaiseen haastatteluun paranevat. 
Videoneuvottelu mahdollistaa eleiden 
ja ilmeiden tarkkailemisen. 

Haastatteluissani MSN Messengerin käyt-
töä helpotti se, että kaikki haastattele-

mani ihmiset olivat minulle ennestään 
tuttuja, jolloin heidän kanssaan oli help-
poa sopia haastattelun tekemisestä tie-
tokoneella. Pystyin myös varmistamaan, 
että haastattelemani henkilöt todella 
olivat juuri heitä, joita aioin haastatella. 
Aihepiiri oli kaikille haastateltaville tuttu 
eikä käsiteltäviä teemoja ollut liikaa. Käyt-
tämälläni menetelmällä olisi mahdollista 
koota kohtalaisen suuriakin aineistoja 
huomattavasti helpommin, nopeammin 
ja edullisemmin kuin perinteisin nauhu-
rihaastatteluin. Välimatkallakaan ei olisi 
enää väliä. Menetelmä soveltuu erityises-
ti nuorten haastattelemiseen, koska nuo-
ret ovat yleensä tottuneita tietokoneiden, 
internetin ja keskustelukanavien käyttä-
jiä. Toisaalta keskustelukanavien käyttö 
on niin helppoa, että myös vanhempien 
ihmisten opastaminen niiden käyttöön ei 
olisi varmastikaan mahdoton tehtävä. 
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Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, miten Espoossa sijaitseva kauppakeskus Iso 
Omena on vaikuttanut kahteen lähilähiöön, Matinkylään ja Olariin. Laajem-

pana kontekstina on kauppakeskusten vaikutus kaupunkitilaan ja erityisesti lähiöi-
hin. Aluksi hahmotan ilmiön kokonaisuutta tarkastelemalla turvallisuutta, lähiöitä ja 
kauppakeskuksia käsittelevää kirjallisuutta. Tarkoituksena on linkittää näitä kolmea 
teemaa ja luoda sitä kautta pohjaa pienelle empiiriselle osiolle. Tutkimuskysymyksiä 
ovat: Mikäli kuluttajat siirtyvät kauppakeskuksiin, mitä tapahtuu lähiöiden keskusta-
alueille? Kuolevatko ne kokonaan ja tuleeko niistä turvattomampia paikkoja asua 
ja elää? Miten Iso Omena on vaikuttanut Matinkylän ja Olarin keskustoihin? 
Miten Olari-Kuitinmäki -projekti pyrkii parantamaan lähiötä/keskustaa? Miten tur-
vallisuusasiat liittyvät kahteen edellä mainittuun? 

5. KAUPPAKESKUS 
KAUPUNKITILAN TUOTTAJANA

Leena Mäkinen
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Turvallisuuden tunne on monimuotoi-
nen käsite. Toisaalta se on subjektiivinen 
näkemys, toisaalta se syntyy erilaisissa 
sosiaalisissa tiloissa. Turvallisuuden tun-
teeseen vaikuttaa subjektiivisen ja sosi-
aalisen aspektin lisäksi myös rakennettu 
ympäristö ja fyysinen tila. Kaupunki ei 
ole säiliö, jossa asiat tapahtuvat vaan 
tilallisuus on yksi yhteiskunnan ja sosi-
aalisten suhteiden ominaisuus. Tilaa siis 
tuotetaan, käytetään ja otetaan haltuun 
sosiaalisissa käytännöissä (Koskela & 
Tuominen 1995, 65-87). Myös fyysisellä 
ympäristöllä voidaan kuitenkin vaikuttaa 
ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuden 
tunteeseen. Ympäristödeterministit ovat 
esittäneet, että ankeat fyysiset rakenteet 
aiheuttavat sosiaalisia ongelmia ja edis-
tävät rikollisuutta. Tutkimusten mukaan 
fyysisen ympäristön rooli on lähinnä vai-
kutuksia ”vahvistava”: fyysinen ympäristö 
ei ole merkityksetön, mutta sen vaikutus 
ei ole suora. Se saattaa vahvistaa sekä kiel-
teisiä, että myönteisiä asioita, mutta se ei 
itsessään aiheuta esimerkiksi epäsosiaa-
lista käyttäytymistä (Ilmonen 1994, 22). 

Rikosten pelko liitetään yleensä tiettyihin 
paikkoihin, ajankohtiin ja toimintamallei-
hin. Pelko muodostuu omien kokemusten, 
huhujen, politiikan, tiedotusvälineiden 
sekä yleisten käsitysten mukaan. Meillä 
on mielessämme erilaisia mielikuvia tie-
tyistä tai tietyntyyppisistä paikoista. Myös 

rikoksista puhuttaessa puhutaan yleensä 
paikoista tai tapahtumista (Sparks et al. 
2001, 885-898). Pelkäämme siis rikoksia 
nimenomaan tietyissä paikoissa tai tilan-
teissa, emme koko ajan kaikkialla. Usein 
pelot esiintyvät uhkina, jotka eivät vastaa 
rikostilastoja. Naiset pelkäävät tyypilli-
sesti pimeitä ja yksinäisiä paikkoja, kun 
taas miehillä suurimmat pelot kohdis-
tuvat väkijoukkoon ja ns. ”sosiaaliseen 
kitkaan” (Koskela & Tuominen 1995, 65-
87). 

Pelkoihin ja turvallisuuteen vaikuttaa 
paikan lisäksi vartiointi, niin epäviralli-
nen kuin virallinenkin. Sosiaalinen kont-
rolli on muiden ihmisten läsnäoloa ja 
katseita. Virallinen vartiointi puolestaan 
tarkoittaa vartioita, poliiseja ja kamera-
valvontaa. Kaupunkitilassa on yhä enem-
män virallista vartiointia, jolloin ihmiset 
saattavat luopua henkilökohtaisesta vas-
tuustaan. Yhteisöllinen kontrolli luo kui-
tenkin turvallisuuden tunnetta, kun taas 
virallinen vartiointi saattaa jopa saada 
ihmiset ajattelemaan, että on syytä pelätä. 
Vartiointi tapahtuu eri tavoin erilaisilla 
alueilla. Videovalvontaa ja vartioita on 
pääkaduilla ja muissa keskeisissä pai-
koissa. Erityisen vartioituja ovat kauppa-
keskukset. Kauppakeskuksissa ihmiset 
tuntevat usein olonsa turvalliseksi, sillä 
niissä on yleensä sekä virallista että epä-
virallista vartiointia

Turvallisuus kaupunkitilassa

 
Suomessa lähiöitä alettiin rakentaa 1950-
luvulla. Vuonna 1996 lähiöissä asui jo 
lähes miljoona asukasta (Vesanen 1996). 

Aikaisemmin lähiöt miellettiin kauttakul-
kupaikoiksi, joissa asutaan vain jonkin 
aikaa. 1990-luvulla on kuitenkin tapahtu-

Lähiöt – puutarhakaupunkeja 
vai ongelmapesäkkeitä? 
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nut muutos: lähiöissä eletään pitkiä aikoja 
ja lähiöt panostavat yhä enenevässä mää-
rin sellaisiin palveluihin, jotka edesaut-
tavat ihmisten viihtyvyyttä (Tapaninen 
1996, 24-26, ks. myös Kääriäinen 1994, 
Roivainen 1994). Lähiöt ovat monelle 
asuinpaikka, jossa kaivataan yhteisölli-
syyttä, turvallisuutta ja hyviä palveluita. 
Lähiöissä ongelmat kuitenkin usein kär-
jistyvät erityisellä tavalla verrattuna muu-
hun kaupunkitilaan. Näitä ongelmia ovat 
polarisoituminen, segregaatio, ympäris-
tön riittämättömyys ja fyysisen rakenteen 
rappeutuminen (Stranius 1999). Monesti 
käy niin, että kaupungit satsaavat kovan 
kilpailutilanteen vuoksi isoihin hankkei-
siin, jolloin ihmisten hyvinvointi, sosiaa-
liset ongelmat ja asukkaiden turvallisuus 
jäävät vähemmälle huomiolle. Koulutetul-
le työvoimalle luodaan palveluita, kuten 
kulttuurilaitoksia ja kaupunkitapahtumia, 
mutta samalla syrjitään joitakin ryhmiä 
(Karvinen 1997, 4-7). 
 
Leo Stranius on esittänyt, että useilla 
asuinalueilla, etenkin lähiöissä yritysten 
liiketilat tyhjenevät ja yritykset muutta-
vat kaupallisiin keskittymiin. Liiketilojen 
tyhjentymisen seurauksena asukkai-
den viihtyvyys ja turvallisuuden tunne 
vähenevät, koska sosiaalinen kontrolli 
vähenee (Vesanen 1996, 17). Straniuksen 
mielestä haasteita lähiörakentamiselle 
ovat elävöittäminen sekä harmauden ja 
synkkyyden poisto. Lähiöihin tarvittaisiin 
liikehuoneistoja, jotta ihmiset liikkuisivat 
enemmän ja kaupunkimainen elävyys ja 
valoisuus sekä sosiaalinen turvallisuus 
voitaisiin saavuttaa (Stranius 1999). 

Jo Jane Jacobs kirjoittaa klassikkote-
oksessaan The death and life of great 
american cities siitä kuinka muut ihmi-
set tuovat valvovalla katseellaan turvalli-
suutta. Sosiaaliseen valvontaa vaikuttavat 
kadun tai tilan käyttö ja elävyys, mm. kau-
pat ja muu julkisen tilan määrä (Jacobs 

1961, 34-37). Jotta lähiöt eivät tyhjentyi-
si ja muuttuisi ongelmapesäkkeiksi, on 
Suomessa toteutettu lukuisia lähiöpro-
jekteja. Lähiöiden kehittämisstrategiat 
syntyvät asukkaiden pienistä toiveista 
ja kunnan isoista tavoitteista. Näin ollen 
lähiöprojektit on saatava ”myytyä” asuk-
kaille (Tapaninen 1996, 20-21). Lähiö-
remontit voidaan nähdä syrjäytymisen 
ehkäisijöinä (Kauppinen 1997, 8-11). 
Syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan 
mahdollisuuksia ja tiloja työlle ja tekemi-
selle. Tärkeää on olla vuorovaikutuksessa 
muiden kanssa, saada palveluita, viihtyä 
ja harrastaa. Stakesin lähiöprojektissa 
vuonna 1997 pyrkimyksenä oli rakentaa 
uudenlainen malli sosiaalisen lähiöym-
päristön rakentamiseksi. Keinoina tähän 
olivat sosiaalinen tuki, mielekäs tekemi-
nen, avopainotteinen palvelumalli sekä 
asumisen ja palveluiden verkottuminen. 
Lähiöissä tulisi saada aikaiseksi kulttuurin 
muutos kohti sosiaalista vastuuta (Niemi 
1997, 12-14). 

Yhden lähiöprojektin alueina olivat Kon-
tula, Myllypuro, vanha Vuosaari ja Pihla-
jisto. Neljän vuoden projektin jälkeen 
voidaan nähdä parannuksia rakennuk-
sissa, kaupallisissa palveluissa, julkisessa 
kuvassa sekä ympäristön siisteydessä. 
Useimmat parannusehdotukset koskivat 
päihteiden julkikäytön ja epäsosiaalisen 
porukoinnin vähentämistä. Kaikilla alueil-
la toivottiin turvallisuuden parantamista 
eri keinoin. Lähiöprojekteilla pystytään 
vaikuttamaan moniin alueiden kannalta 
strategisesti tärkeisiin kohteisiin, mutta 
monet asiat ovat lähiösuunnittelun vai-
kutuksen ulottumattomissa. Esimerkiksi 
kaupan keskittymiskehitykseen ja lähi-
öiden taantumiseen on lähiöprojektien 
vaikea puuttua (Korhonen 2000, 45-49). 
Tutkituilla alueilla vain murto-osa asuk-
kaista koki turvallisuuden parantuneen 
projektin aikana. 
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Kauppakeskuksien rakentaminen on 
muuttanut kaupunkirakennetta ja kau-
punkitilaa ympäri maailman, varsinkin 
länsimaissa. ”Kotimaassaan” Yhdysval-
loissa kauppakeskukset ovat Suomen 
mittakaavasta katsottuna uskomatto-
man suuria komplekseja. Tällaisissa 
kauppakeskuksissa ihminen voi viettää 
kokonaisia päiviä tai käytännöllisesti 
katsottuna asua siellä (Crawford 1992, 3-
30). Kauppakeskukset ovat tulleet myös 
Suomeen, tosin hieman pienemmässä 
mittakaavassa. Niitä on sekä kaupungin 
keskustoissa että keskustojen ulkopuo-
lella. Tässä keskityn lähinnä kauppakes-
kuksiin, jotka sijaitsevat keskustojen 
ulkopuolella. Kauppakeskukset ovat 
muutakin kuin ”ostosparatiiseja”, joissa 
kuluttajat voivat tyydyttää tarpeitaan val-
tavasta valikoimasta. Usein ne rakenne-
taan ”kaupungin pienoismalleiksi”: niissä 
voi periaatteessa tehdä kaikkia samoja 
asioita kuin kaupungissakin. Kauppakes-
kukset muuttavat ympäristöään. Ne mää-
rittelevät tilaa uudelleen olemalla ovat 
ikään kuin puolijulkista tilaa, yksityisen ja 
julkisen tilan välimaastossa (Haila 1992). 
Kauppakeskukset hajottavat vanhaa kau-
punkirakennetta ja rikkovat julkiseen elä-
mään liittyviä arvoja. 

Nykyisin rakennettaviin kauppakeskuk-
siin pyritään keskittämään alueen kaikki 
lähipalvelut. Niissä on vähittäiskauppoja, 
kulttuuria, hallintoa sekä vapaa-ajanvie-
tettä (Stranius 1999). Kuluttamisen arvot 
ja muodot ovat muuttumassa: kauppa-
keskuksiin tullaan katselemaan tavaroita, 
tapaamaan ihmisiä ja viettämään aikaa. 
Ensisijaisena tavoitteena kauppakeskuk-
seen mentäessä ei aina välttämättä ole 
tavaran tarve vaan ”tavaroiden kanssa 
oleskelu”, shoppailu (Lehtonen & Mäen-

Kauppakeskukset kaupunkitilan muuttajana
pää 1997). Ostaminen on yhä vähene-
vässä määrin tarpeiden tyydyttämistä 
ja yhä enenevässä määrin ”hengailua” 
ja tavaroiden katselua. Kauppakeskuk-
set ovat sosiaalisen kontaktin aluetta ja 
yleisiä kohtaamispaikkoja. Ne ovat myös 
osa taloudellista kaupunkiuudistusta. Ne 
vaikuttavat uudenlaisen elämäntavan ja 
kaupunkikulttuurin syntymiseen: ostok-
sia halutaan tehdä mukavasti (Stranius 
1999). 

Samalla kun kauppakeskukset houkut-
televat yhä enemmän ihmisiä, alueen 
muut palvelut helposti surkastuvat ja 
muuttuvat epäviihtyisiksi, mikä edel-
leen lisää kauppakeskusten käyttöä. 
Straniuksen mukaan kauppakeskusten 
ympärillä maan arvo nousee ja tämä lisää 
epätasapainoa kauppakeskusalueen ja 
syrjäseutujen välillä. Jotkut kaupungit 
ovatkin muuttamassa kaavoituskäytän-
töjä ehkäistäkseen palveluiden keskit-
tymistä ja siten suuren epätasapainon 
syntymistä (Stranius 1999). 

Kauppakeskukset ovat periaatteessa 
avoimia kaikille mutta käytäntö voi usein 
olla toinen. Ne ovat eräänlaisia ”valvon-
nan esikuvia”. Kameroiden ja vartioiden 
avulla voidaan kauppakeskuksista pois-
taa häiriötekijät: tietyntyyppiset ihmiset, 
sekä tietyt ilmiöt kuten julkijuopottelu. 
Ne jotka eivät sopeudu rooleihin voidaan 
poistaa. Pelkästään ihmisen ulkokuori 
voi aiheuttaa epäilyä tai häädön. Valvon-
nan avulla voidaan poistaa jopa koko-
naisia ihmisryhmiä: marginaaliryhmät 
jäävät kauppakeskusten ulkopuolelle. 
Kameravalvonta luo ”toiseutta” ( Fyfe & 
Bannister 1998, 254-267). Toisaalta juuri 
koska kauppakeskukset ovat selektiivi-
siä ja valvottuja, ne ovat myös turvallisia 
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ja miellyttäviä paikkoja. Anne Haila on 
kuvannut kauppakeskuksia osuvasti:

”Ostosparatiisit ovat puhtaita, hygiee-
nisiä, niissä ei sada, ei ole liian kuu-
ma, vaan lämpötila on aina tasaisen 
sopiva. Ostosparatiisien ulkopuolisessa 
kaupungissa on aina joitakin häiriöi-
tä, miellyttävä taustamusiikin korvaa 
kova melu, ne ovat likaisia ja vaaral-
lisia ja niissä voi joutua kohtaamaan 
paljon sellaista mitä ei haluaisi. ”

Kauppakeskuksissa on julkisen tilan 
edut, mutta niistä puuttuvat julkisen tilan 
haitat. Yleensä kaupunkitilassa syntyy 
pelkoja väkivallasta tai ryöstöstä, siitä 
että joku ei pelaa katuseurallisuuden 
kirjoittamattomien sääntöjen mukai-
sesti. Kauppakeskuksissa näitä pelkoja 
harvoin esiintyy. Sinne ei jää varjoisia 
kujia tai kuolleita kulmia johon valvonta 
ei ulottuisi. Kauppakeskuksista puuttu-
vat pelon paikat (Lehtonen & Mäenpää 
1997, 66). 

Kauppakeskus Iso Omenan 
vaikutus Olariin ja Matinky-
lään. 

Kauppakeskus Iso Omena avattiin syksyl-
lä vuonna 2001 Espooseen, Matinkylän ja 
Olarin välimaastoon. Kun kauppakeskus 
avattiin, siitä kaavailtiin isoa ”olohuonet-
ta”, jossa ihmiset voisivat viihtyä aamusta 
iltaan (Kaikkonen 2001). Iso Omenasta 
sanottiin, että siitä tulee Etelä- Espoon 
kauppa- ja kulttuurikeskus, josta julkiset 
palvelut saa kauppareisullaan. Iso Ome-
nassa on kaksi hypermarkettia, 28 muo-
tiliikettä, sekä 18 kahvilaa ja ravintolaa. 
Lisäksi siellä on kirjasto, yhteispalvelu-
piste, työväenopiston toimintapiste, lip-
pupalvelu. lääkäriasema, kappeli, lasten 
leikkipaikka, kuntosali ja elokuvateatteri 
(Iso Omena 2003).  Voikin sanoa, että 

kauppakeskuksessa todella on ”jokaisel-
le jotakin” ja että siellä voi hoitaa lähes 
kaikki asiansa yhdellä kertaa, mukavasti 
sisätiloissa. Iso Omenaa markkinoidaan 

”pienenä kaupunkina”. Kaupunkimai-
suutta luovat asuntosäätiön talot, joihin 
pääsee sisäkautta ja lähistölle on muu-
tenkin rakennettu paljon asuintaloja. Iso 
Omena on myös erittäin tarkasti varti-
oitu. Kun siellä kävelee, voi olla varma, 
ettei yksikään liike jää huomaamatta. Val-
vontakameroita on kaikkialla ja vartioita 
liikkuu alueella useita. Iso Omena on 
hyvä esimerkki palveluiden keskittämi-
sestä yhteen paikkaan. Sen tulon myötä 
yhteispalvelupisteet, kirjastot ja monet 
pankit muuttivat lähimmistä lähiöistä, 
Matinkylästä ja Olarista kauppakeskuk-
seen. Lisäksi Iso Omena on vaikuttanut 
vähittäiskauppaan kauppakeskuksen 
ulkopuolella. 
 
Kauppakeskus Iso Omena sijaitsee tois-
ten mielestä Matinkylässä ja toisten mie-
lestä Olarin ja Matinkylän välissä. Vaikka 
nämä kaksi lähiötä on rakennettu samoi-
hin aikoihin, on niistä muodostunut 
monella tavalla erilaisia. Olarin tilastot 
ovat Espoon keskiarvojen yläpuolella, 
kun taas Matinkylän yleensä alapuolel-
la. Esimerkiksi tässä 1998 tehdyssä tut-
kimuksessa Olarin työttömyysaste oli 
6,2% ja Matinkylän 10,5%. Vuokra-asun-
toja oli Olarissa 28,4% ja Matinkylässä 
46,1% (Espoon erilaiset alueet 2001). 
Lähiöt muuttuvat ajan myötä ja tässä 
tarkastelen sitä, miten Iso Omenan tulo 
vaikutti näihin kahteen lähiöön. Molem-
mista lähiöistä siirrettiin kunnallisia pal-
veluita kauppakeskukseen. Vaikuttiko 
kauppakeskuksen tulo muuten näihin 
lähiöihin? Surkastuvatko kaupallisetkin 
palvelut lähiöiden keskustassa? Siirty-
vätkö kuluttajat Iso Omenaan? Mikäli 
lähiöt tyhjentyvät, tuleeko niistä nukku-
malähiöitä tai pelottavia paikkoja?



50

Tutkimuksessani on kaksi hypoteesia: 1) 
kun kauppakeskukset vetävät kuluttajia 
ja päivittäisetkin ruokaostokset tehdään 
usein niissä, vanhat ostoskeskukset kär-
sivät, sekä 2) on kauppakeskukset ovat 
marginalisoivia joten tietyt ryhmät 
jäävät niiden ulkopuolelle. Pohdin sitä, 
missä määrin kuluttajat ovat siirtyneet 
käyttämään vain kauppakeskusta lähiö-
ostoskeskuksen sijaan ja missä määrin 
lähiöihin on jäänyt vain tiettyjä, margi-
naalisia, ihmisryhmiä. Mitä kaikkia pal-
veluita on esimerkiksi lähtenyt Olarista 
ja Matinkylästä? Miten tämä kehitys vai-
kuttaa alueiden turvallisuuteen?

Tutkimuskysymysten täsmentäminen 
ja aineiston esittely

Aineistona minulla on kolme haastatte-
lua. Haastattelin Espoon kaupunkisuun-
nittelukeskuksen projektipäällikköä Kai 
Fogelholmia käsitellen Olari-Kuitinmäki 
-lähiöprojektia ja alueen turvallisuusasioi-
ta. Lisäksi haastattelin kahta nuorta nais-
ta, joista toinen asuu Olarissa ja toinen 
Matinkylässä kartoittaen heidän mielipi-
teitään Iso Omenan vaikutuksesta omaan 
asuinalueeseensa, sekä turvallisuuteen 
liittyviä kysymyksiä. Näitä kahta naista 
kutsun tässä pseudonyymeillä ”Jonna” 
ja ”Jaana”. Tässä artikkelissa esittelen 
haastattelut ”kertomuksellisesti”, hen-
kilökohtaisina narratiiveina.

Olari-Kuitinmäki -projekti käynnistettiin 
26.8 2002. Mukana projektissa on Espoon 
kaupunkisuunnittelukeskuksen edustajia, 
erilaisia konsulttitahoja edustajia Hallinto-
keskuksesta, Teknisen keskuksesta, Kulttuu-
ritoimen keskuksesta, ja Matinkylä-Olarin 
sosiaali- ja terveyskeskuksesta sekä Olarin 
huollosta ja Olari -seurasta. Sen taustalla 
on vuonna 2001 hyväksytty Espoon stra-
tegia 2002-2004 sekä alueeseen liittyvät 
valtuustoaloitteet ja -toivomukset. Strate-
giassa pyritään luomaan edellytykset lähi-
palveluiden kehittämiselle ja säilymiselle 
asuinalueilla yhteistyössä yrittäjien ja 
asukkaiden kanssa. Kehittämisprojektin 
yhteenvedossa todettiin, että Iso Ome-
nan avaaminen ja tämän vaikutus Olarin 
lähipalveluihin johti osaltaan siihen, että 

Näkökulmia kaupunkitilan muutokseen: 
Olari-Kuitinmäki -projekti

kehittämistoimenpiteet päätettiin aloit-
taa Olarista ja Kuitinmäestä (Fogelholm 
2003). Yksi projektin lähtökohdista oli 
aluepalvelumalli, jonka suunnitteluun 
osallistui alueen järjestöjä ja yrityksiä, 
seurakunta, taidekasvatustahoja sekä 
kaupungin virkamiehiä ja valtuutettuja. 
Aluepalvelumallissa mietittiin mitä tyhje-
neville liikehuoneistoille voidaan tehdä; 
mitä niihin voitaisiin sijoittaa. Projektin 
aikana on järjestetty asukastilaisuuksia 
sekä tilaisuus yrittäjille. Asukkaiden mieli-
piteitä on selvitetty kyselyllä. Myös inter-
netissä oli keskustelupalsta, jonka anti jäi 
kuitenkin suhteellisen vähäiseksi. 

Kyselyyn vastanneille ostoskeskus on tär-
keä: neljännes käy siellä päivittäin ja 80% 



51

käy vähintään kerran viikossa. Kyselyssä 
säilyttämisen arvoisiksi asioiksi pidettiin 
alueella erityisesti kauppoja ja palvelui-
ta (50%), keskuspuistoa ja ulkoilualuei-
ta (30%) sekä julkista liikennettä (14%). 
Ongelmista nousivat esiin kaljakapakat 
(22%), läpikulkuliikenne (15%) sekä likai-
suus ja slummiutuminen (12%). Suurimpi-
na tulevaisuuden uhkina koettiin olevan 
palveluiden siirtyminen Iso Omenaan 
(33%) sekä slummiutuminen (n. 20%). 
Kaksi kolmasosaa vastaajista oli erittäin 
tai melko tyytyväinen ostoskeskuksen 
hintatasoon ja asiointiturvallisuuteen. 
Tyytymättömiä oltiin viihtyisyyteen sekä 
alueen kokonaisilmeeseen. Erikoiskaup-
papalveluihin sekä muihin palveluihin 
ollaan myös kohtalaisen tyytymättömiä. 
Tärkeimpinä asioina jalankulkijoille oli 
turvallisuus, hyvä valaistus ja kävelyreit-
tien esteettömyys. 

Olari-Kuitinmäki -projektin yhteenvedos-
sa oli kappale ostoskeskuksen turvalli-
suudesta:

”Olarin huollon ja tulevan kappelin väli-
sen porttikäytävän ilkivallan (graffi tit) 
ehkäisemiseksi tulisi selvittää, voitai-
siinko tulevan kappelin tiloista johtaa 
kaiuttimilla hengellistä musiikkia port-
tikäytävään. Esimerkiksi Helsingin 
Stocmannilla on myönteisiä kokemuk-
sia järjestyshäiriöiden vähentämisestä 
musiikin avulla. Lisäksi tulisi tutkia 
porttikäytävien mahdollisia sulkemis-
ta lasiovin yöajaksi sekä valaistuksen 
mahdollisuuksia turvallisuuden lisää-
misessä. Esimerkiksi ns. Esson talon 
betonikannen alle jäävässä tilassa 
ja S-marketin paikoitushallissa tulisi 
parantaa valaistusta. Ostoskeskuksen 
valaistuksen parantamisen lisäksi tuli-
si laajemminkin tutkia maisema- ja 
kohdevalojen käyttömahdollisuuksia 
Olarissa.”

Projektissa pääpaino on palveluissa, joten 
turvallisuus asioita ei olla kovinkaan pal-
jon pohdittu. Haastateltavani Kai Fogel-
holm esitteli Olari-Kuitinmäki -projektia 
erilaisten materiaalien pohjalta. Projektin 
luonnoksessa esitettiin turvallisuuden 
parantamiseksi ostoskeskuksen sulke-
misesta yöaikaan sekä valaistusta. Fogel-
holmin mukaan sulkeminen kuitenkin 
ongelmallista, sillä Olarin ostoskeskus on 
eräänlainen läpikulkupaikka. Mikäli se 
suljettaisiin öisin, pitäisi ihmisten kiertää 
alue. Ostoskeskuksessa on ollut jonkin 
verran ongelmia turvallisuuden kanssa. 
Esimerkiksi paikoitushallissa tulisi paran-
taa valaistusta. Konsulttifi rmat ovat esittä-
neet, että Olarin keskustassa sijaitsevan 
ison paikoitusalueen tilalle isoa tornitaloa, 
jolloin paikoitusalue siirrettäisiin maan 
alle. Rakentamisella voitaisiin rahoittaa 
muuta kunnostusta alueella myymällä 
tilaa tornitalosta eteenpäin. Olari -seura 
on ollut sitä mieltä, että Olarin keskus-
tassa on varsinkin iltaisin pelottavia ja 
ankeita paikkoja. Fogelholmin näkemyk-
sen mukaan nämä ongelmat poistuisivat 
tornitalon rakentamisella, koska toritaso 
saataisiin samaan tasoon. 

Yhdeksi turvallisuuden parantamisen kei-
noksi nähtiin valaistuksen parantaminen. 
Pelottavia paikkoja Olarissa ovat portti-
kongit, betonilipat, S-marketin autohal-
li, epäsiistit hissit sekä ostoskeskuksen 
viereisten tonttien parkkihallit. Vaikka 
asukkaille jaettu kysely oli palvelupai-
notteinen, saatiin myös joitakin turval-
lisuuteen liittyviä tuloksia. Huonoiksi 
asioiksi asukaskyselyssä todettiin kalja-
kapakoiden runsaus, slummiutuminen ja 
liikenneturvallisuus. Suhteellisen pienes-
sä Olarin keskustassa on 6-7 ravintolaa, 
joista suurin osa on ns. kaljakapakoita. 
Olarissa pidetäänkin ongelmana ”pank-
kipalveluiden muuttumista pizzerioiksi 
ja kapakoiksi”. Ne palvelut, joilla on varaa 
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maksaa enemmän vuokraa, muuttavat 
muualle, paremmille kysyntäpaikoille. 
Tämän seurauksena ostoskeskuksen 
palvelutarjonta muuttuu ja yksipuolistuu. 
Tässä mielessä Olari-Kuitinmäki -projekti 
on jälkijättöinen: jo silloin kun Iso Ome-
naa alettiin rakentaa, olisi pitänyt miettiä 
miten muulle palvelutarjonnalle käy.

Fogelholm puhui haastattelussa siitä, 
miten ”pankeista pizzerioiksi” -kehitys 
vaikuttaa asiakaskunnan muuttumiseen 
lähiön keskustassa. Suurin osa Olarin kes-
kustan käyttäjistä tulee sinne kävellen. Yhä 
suurempi osa lapsiperheitä siirtyy käyttä-
mään Iso Omenaa, jonne mennään autolla. 
Syitä lisääntyvälle kauppakeskusten käy-
tölle ovat helppous, sisätiloissa liikkumi-
nen, monien asioiden hoitaminen kerralla, 
halvemmat hinnat sekä kauppakeskusten 
käyttö osana arkea. Ennen ostoskeskusta 
käyttivät monenlaiset ihmiset, nyt sen 
käyttäjäkunnaksi jäävät helposti vanhat 
ihmiset, työttömät ja nuoret. Toisin sanoen 
sinne jää kapakkakulttuuri ja vanhukset. 
Vanhat ihmiset tuntevat asiointiturvalli-
suuden entistä huonommaksi. Tyhjenevät 
liikehuoneistot vaikuttavat jo itsessäänkin 
turvallisuuteen: ne saattavat olla pelotta-
via ja ankeita, ei kenenkään omaisuutta, 
jota voidaan helposti sotkea tai ottaa 
haltuunkin. Ongelmat kasaantuvat iltaan. 
Kauppojen aukioloaikaan ostoskeskuk-
sessa liikkuu monenlaisia ihmisiä, mikä 
luo turvallisuuden tunnetta. Kun kaupat 
menevät kiinni, alueella kulkee yksipuo-
lisempaa porukkaa. Iltaisin moni tuntee 
olonsa joukkoon kuulumattomaksi ”eri-
laisten ihmisten” ympäröimänä, eikä siis 
mielellään edes mene koko paikkaan. 

Kaksi asukasnäkökulmaa 
asuinympäristöön

Seuraavaksi käsittelen asukkaiden koke-
muksia kahden haastatteluihin perus-

tuvan narratiivin avulla. ”Jonna” asuu 
Olarissa. Hän käyttää paljon kauppa-
keskus Iso Omenaa asioidensa hoitoon. 
Monet asiat, joita hän ennen teki Olarin 
kauppakeskuksessa, hän tekee nykyisin 
Iso Omenassa. Se on kävelymatkan pääs-
sä ja sinne on mukava mennä shoppaile-
maan ja hoitamaan asioita. Jonna käyttää 
siellä nykyisin myös sellaisia palveluita 
mitä löytyisi Olarinkin keskustasta.
 
Jonna ei koe pelkäävänsä Olarissa, sillä 
on niin tottunut jo ”käyttämään paikkaa” 
ja hänelle on vakiintunut tietyt reitit, joi-
ta käyttää liikkuessaan illallakin. Lisäksi 
pelon vähyyteen vaikuttaa myös hänen 
elämänasenteensa: ”mikäli jotain on 
tapahtuakseen, se tapahtuu, pelkää-
minen ei auta”. Jonnan mielestä Ola-
rissa on kuitenkin viime aikoina ollut 
enemmän ”actionia” kuin aikaisemmin. 
Myyrmannin pommiräjähdys ja kapakka-
tappelut ovat vaikuttaneet levottomuu-
teen: Olarissa on ollut usein poliisiautoja 
liikkeellä. Hänen mielestään poliisiauto-
jen läsnäolo on positiivista, koska silloin 
tietää, että on liikkeellä joku, johon voi 
luottaa ja vaarallisten ihmisten on vai-
keampi hyökätä. Lisäksi hän sanoi, että 
oma valppaus on tärkeä turvallisuutta 
tuova asia. Jonna mainitsi, että Olari on 
kuitenkin turvallinen ja mukava paik-
ka asua verrattuna moneen muuhun 
lähiöön. Esimerkiksi Matinkylässä tai 
Espoon Keskuksessa hän ei haluaisi 
liikkua iltaisin.

Jonnan mukaan Olarin keskusta on 
muuttunut Iso Omenan tulon jälkeen. 
Olarin keskustassa liikkuu päivisin 
vähemmän ihmisiä juuri palveluiden 
siirtymisen vuoksi. Kun ihmiset pääsevät 
töistä, on alueella vilkkaampaa. Jonnan 
mielestä S-market on ainoa isompi liike 
jota käytetään enemmän ja hän uskoo, 
että pienemmät yritykset kärsivät tilan-
teesta eniten. 
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”Jaana” asuu Matinkylässä. Hän asioi Iso 
Omenassa aika vähän, sillä se tuntuu 
olevan kaukana. Silloin tällöin Jaana käy 
kuitenkin siellä ruokaostoksilla hyvien 
valikoimien ja edullisten hintojen vuoksi. 
Ne, joilla on auto ja jotka eivät asu aivan 
Matinkylän keskustassa, käyvät useam-
min Iso Omenassa tekemässä ruokaos-
toksensa. Jaana on huomannut, että Iso 
Omenassa on paljon vartioita, mutta ei 
yleisesti ottaen ajattele kauppakeskusten 
turvallisuutta. Myös Matinkylän S-mar-
ketissa on vartija, joka huolehtii myös 
Matinkylä ostoskeskuksen tunnelista. 
Jaanan mukaan matinkyläläiset eivät 
ajattele, että Iso Omena on Matinkylässä. 
Ne, jotka eivät tunne seutua hyvin, ajat-
televat puolestaan, että kauppakeskus 
on Matinkylässä ja Jaanan näkemyksen 
mukaan Matinkylän asuntoja markkinoi-
daankin paljolti Iso Omenan läheisyydel-
lä. Jaanan mielestä Iso Omenan vaikutus 
Matinkylän ostoskeskukseen on selvä: 
keskusta on autioitunut, nuoret ”coolit” 
ihmiset ovat lähteneet Iso Omenaan ja 
hämäräperäisimmät jääneet keskustaan 
pyörimään. Jaana analysoi keskustasta 

seuraavasti: kun Alko myymälä oli siel-
lä, se oli kauhea mutta Alkon lähdettyä, 
keskusta parani huomattavasti. Nyt se 
on kuitenkin hyvin autio. 

Jaanaa ei itseään pelota asua Matinky-
lässä. Keskustan alue on vähän epämiel-
lyttävä, mutta muulla Matinkylässä ei 
ole baareja tai jengejä. Jaanaa mainitsee 
pelottavia paikkoja olevan lähinnä kes-
kustan ulkopuolella. Liikkumisen Matin-
kylän keskustassa Jaana kokee hieman 
epämiellyttäväksi, eikä se hänestä ole 
sellainen paikka, missä huvittaisi ”hen-
gailla”. Keskustaa on yritetty parantaa 
pienillä taideteoksilla ja pihojen uusi-
misella, mutta Jaanan mielestä sitä voisi 
parantaa ainoastaan isommalla remontil-
la. Turvallisuutta voitaisiin parantaa yleis-
tä viihtyvyyttä, siisteyttä ja valaistusta 
lisäämällä. Jaanan mielestä olisi hyvä, jos 
ostoskeskuksen tyhjiin liikehuoneistoi-
hin saataisiin eloa, mutta ajatus tuntuu 
hänestä vaikealta, sillä siellä liikkuu niin 
vähän ihmisiä, että kaupat tuskin kan-
nattaisivat. 

Päätelmiä ja jatkotutkimusmahdollisuuksia

Olen tarkastellut kauppakeskusten 
vaikutusta kaupunkitilaan monesta eri 
näkökulmasta. Kirjallisuuden ja pienen 
empiirisen aineiston pohjalta näyttäisi 
siltä, että kauppakeskuksilla on vaikutus-
ta niiden lähialueisiin. Pieni empiirinen 
aineisto puolsi hypoteesejani kauppa-
keskusten vaikutuksesta kaupunkitilaan. 
Ihmiset, joita haastattelin olivat sitä miel-
tä että Iso Omena on tavalla tai toisella 
vaikuttanut näihin kahteen lähiöön.

Tärkeätä tässä tarkastelussa oli tur-
vallisuuden muuttuminen lähiöissä. 

Hypoteesinani oli, että lisääntyvä kaup-
pakeskusten käyttö tyhjentää lähiöitä 
ja vaikuttaa sitä kautta myös lähiöiden 
turvallisuuteen. Kahdesta asukashaastat-
telusta sain viitteitä siitä, että lähiöiden 
käyttö todella vähentyy kauppakeskus-
ten myötä. Ei-kaupallisten palveluiden 
keskittäminen kauppakeskuksiin johtaa 
helposti siihen, että myös kaupallisia 
palveluita käytetään kauppakeskuksissa. 
Tällä prosessilla on vaikutusta lähiöiden 
turvallisuuteen, koska lähiöiden ostos-
keskusten käyttäjäkunta muuttuu.
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Kauppakeskukset vaikuttavat eri tavoin 
erilaisiin lähiöihin. Mikäli keskusta on 
valmiiksi jo hiljainen, kauppakeskuksen 
tulo saattaa todella kuolettaa koko ostos-
keskuksen. Matinkylässä on nähtävissä 
viitteitä tästä ilmiöstä: ostoskeskuksessa 
ei enää ole juuri mitään palveluita ja sen 
käyttäjäkuntana ovat ”laitapuolen kulki-
jat” ja satunnaiset ostajat. Näyttäisi siltä, 
että Olarin keskustaa käytetään enem-
män kuin Matinkylän. Olarissa käydään 
varsinkin ruokakaupassa usein. Ongel-
mana Olarissa on lähinnä kapakoiden 
runsaus. Myös turvallisuuden kannalta 
Matinkylä on ilmeisesti kärsinyt Iso 
Omenan tulosta enemmän. Näyttäisi 
siltä, että Matinkylän ostoskeskus on 
epämiellyttävä ja turvattoman tuntuinen 
myös päivällä, Olarin keskusta lähinnä 
iltaisin ja öisin. 

Tämän työn tarkoituksena on lähinnä 
avata keskustelua kauppakeskusten vai-
kutuksesta lähialueisiin, varsinaisia tulok-
sia se ei anna. Olisi hyvä pohtia lähiöiden 

merkitystä asuinpaikkoina ja kiinnittää 
huomiota siihen, että kauppakeskukset 
eivät ole pelkästään positiivinen asia. 
Ne saattavat muuttaa lähialueitaan huo-
nompaan suuntaan. Kauppakeskuksia 
varmasti tullaan rakentamaan tulevai-
suudessa yhä enemmän. Tällöin lähiöi-
den pitäisi vastata muutospaineeseen 
yrittämällä kohentaa mahdollisuuksiaan 
pysyä elävinä. Mielestäni Olari-Kuitinmä-
ki -projekti on hyvä esimerkki siitä, miten 
muutospaineisiin yritetään vastata. Pro-
jekteissa tärkeää on asukkaiden mukaan 
saaminen. Jatkotutkimuksilla olisi mie-
lenkiintoista selvittää enemmän kaup-
pakeskusten moninaisia vaikutuksia. 
Erityisen kiinnostavaa olisi kerätä lisää 
aineistoa kuvaamaan, muuttuvatko lähi-
öt turvattomammiksi kauppakeskusten 
myötä. Toinen mielenkiintoinen asia oli-
si pohtia sitä, ovatko kauppakeskukset 
todella marginalisoivia kuin. Olisi myös 
tärkeätä pohtia mitä lähiöille voidaan 
muutospaineessa tehdä.
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Tässä artikkelissa tarkastellaan lasten liikkumista kaupunkitilassa, siihen liittyviä 
rajoitteita ja pelkoja. Empiirisen tutkimukseni kohdealueina ovat olleet Martin-

laakson ja Myyrmäen kerrostalolähiöt Länsi-Vantaalla. Kirjallisuuden, lasten haas-
tatteluiden ja ”tarrakarttamenetelmän” avulla olen pyrkinyt löytämään vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä tekijät vaikuttavat lasten liikkumisen vapauteen?
Miten vanhemmat rajoittavat lastensa liikkumista? 
Minkälaisia pelkoja lapsilla esiintyy?
Minkälaiset paikat koetaan pelottaviksi?

6. LASTEN KAUPUNKI 
11-vuotiaiden näkemyksiä 

asuinympäristönsä turvallisuudesta

Jonna Jääskeläinen
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Kaupunkiympäristö on sosiaalisten ja 
fyysisten osasten muodostama moni-
mutkainen kokonaisuus, missä poliittiset 
voimat vaikuttavat siihen, miten ympä-
ristö koetaan. Lasten kohdalla tämä vai-
kutus on suurempi, koska lapset eivät 
voi valita asuinpaikkaansa. Myös lasten 
vaikutusmahdollisuudet ympäristönsä 
suunnittelussa ovat vielä melko vähäiset 
(Blakely 1994:16).

Lapsiin kohdistuvaa tutkimusta on 
yhteiskuntatieteiden parissa pidetty 
muihin aiheisiin verrattuna vähemmässä 
arvossa. Lapset ovat olleet näkymättö-
missä jopa jokapäiväisiä teemoja käsit-
televissä tutkimuksissa. He ovat olleet 
tutkimuksissa ikään kuin keskeneräisiä, 
tulevia ihmisiä, jotka vasta sosialisaation 
kautta muotoutuvat kokonaisiksi ihmis-
olennoiksi. Tutkimukset ovat yleensä 
keskittyneet sosialisaatioprosessiin, ei 
lapsiin ihmisinä (Holloway & Valenti-
ne 2000: 5). Tämän ”keskeneräisyyden” 
olen pyrkinyt ottamaan huomioon teke-
missäni haastatteluissa ja tarrakartoissa. 
On tärkeää pohtia, kuinka paljon lasten 
antamissa vastauksissa näkyy kodin ja 
vanhempien viestit, kuinka paljon vasta-
uksessa on lapsen omaa pohdintaa.

Lapset eivät ole olleet perinteisesti 
maantieteellisen tutkimuksen kohteena. 

1970-luvulla on kuitenkin tehty joitakin 
lasten tilallista kognitiota, kartoitustaito-
ja, sekä tilan käyttöä ja siihen kiinnitty-
mistä käsitteleviä tutkimuksia (Holloway 
& Valentine 2000: 5). 1980-luvulla lapsiin 
liittyvä maantieteellinen tutkimus lisään-
tyi. Nykyisin lasten maantieteestä on 
runsaasti eurooppalaista ja skandinaavis-
ta tutkimusta. Tärkeä maantieteen tuoma 
lisä lapsia koskevaan tutkimukseen on 
paikan merkityksen korostaminen.

Tässä tutkimuksessa nojaudun kirjalli-
suuteen, jota aiheeseen liittyen löytyy 
runsaammin ympäristöpsykologian 
kuin maantieteen alalta. Ympäristöpsy-
kologinen kirjallisuus on painottanut 
vanhempien roolia lasten liikkumisen 
muokkaajana eräänlaisten ”liikkumi-
sen lisenssien kautta”, sekä sukupuo-
lieroja lasten liikkumisvapauksissa. 
Maantieteellinen kirjallisuus keskittyy 
lasten tilankäyttöön. Brittitutkija Gill 
Valentine on julkaissut useita lasten 
maantieteeseen liittyviä teoksia ja 
artikkeleita, joista osaa käytin hyväksi 
tässä työssä (ks. Valentine 1995, Hol-
loway & Valentine 2000). Suomalaista 
tutkimusaineistoa aiheesta on niukasti, 
joten tässä tutkimuksessa on otettava 
huomioon kulttuurierot suhteessa 
englantilaisiin ja yhdysvaltalaisiin tut-
kimustuloksiin. 

Aineistoa tähän pieneen tutkimukseen 
keräsin haastattelemalla 5-luokkalaisia 
vantaalaisia, Laajavuoren koulun oppilai-
ta. Lisäksi lapsilla teetettiin tarrakartta 
asuinalueensa turvattomista ja turvalli-
sista paikoista. Haastattelut toteutettiin 

Menetelmät ja aineisto

ryhmähaastatteluina. Ryhmiä oli kolme, 
joissa kussakin oli mukana kaksi tyttöä 
ja kaksi poikaa. Haastatteluihin osallis-
tuneet olivat kahdessa ryhmässä valit-
tu vapaaehtoisten joukosta, yhdessä 
ryhmässä oli kyseisen luokan opettajan 

Lasten maantiedettä
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valitsemat oppilaat. Haastattelut nauhoi-
tettiin. Ryhmähaastattelussa tavoitellaan 
haastateltavien välille syntyvää keskuste-
lua aiheesta. Lasten kohdalla tilanne on 
kuitenkin monimutkaisempi. Tekemis-
säni haastatteluissa keskustelua ei syn-
tynyt, luultavasti jännittämisen vuoksi. 
Varsinkin pojat olivat kovin vähäsanai-
sia ja heiltä sai vastauksia kysymyksiin 
lähestulkoon vain silloin, kun kysymys 
esitettiin heille haastattelutilanteessa 
henkilökohtaisesti. 

Tarrakarttamenetelmä on kehitetty las-
ten ja nuorten ympäristön suunnitte-
lun osallistumishankkeiden yhteydessä. 
Menetelmä on toimiva, kun halutaan 
kartoittaa ihmisten paikkoihin liittämiä 
merkityksiä. Usein tarrakartalla halutaan 
kartoittaa ympäristöön liittyviä tunne-
kokemuksia. Kyse on siis eräästä tavas-
ta ulkoistaa ihmisten sisäisiä mielikuvia 
ympäristöstä. Tarrakartalla voi tutkia 
monen kokoisia ympäristöjä, aina sisä-
tiloista kokonaisiin kaupunkeihin (Meto-
dikortti 7… 2003).

Tarrakartan toteuttamisessa tarvitaan 
mahdollisimman tarkka ja havainnolli-

 
Nykyaikaisen lapsuuden sanotaan ole-
van ”murenemassa”. Syyksi on esitetty 
muun muassa viattomuuden katoamista 
ja onnettomuuden tai väkivallan uhrik-
si joutumisen pelon aiheuttamaa lasten 
ajallisen ja tilallisen ”vapausrangaistuk-
sen” käyttöä (Jones 2000: 31). Lasten 
omaehtoisen liikkumisen mahdollisuu-
det ovat vähentyneet viime aikoina niin 
Suomessa, kuin muualla maailmassakin 
(Aarnikko et al. 2002: 24). Länsimaiset 

Lasten julkisen tilan käyttö

arvostelijat ovat huolissaan siitä, että 
lapsiin kohdistuva kontrolli kasvaa lii-
kaa, lapset menettävät vapautensa olla 
lapsi. 

Australialaisen maantieteilijän C. A. 
Tandyn (1999) tekemässä tutkimuk-
sessa selvitettiin liikkumisen muuttu-
mista sukupolvien välillä. Tutkimuksen 
mukaan nykypäivän lapsilla on huomat-
tavasti vähemmän liikkumisvapauksia, 
kuin edellisellä sukupolvella (Tandy 

nen kartta tutkittavasta alueesta. Kartassa 
tulisi näkyä kadun nimet sekä yksittäiset 
rakennukset. Tässä tutkimuksessa käytet-
tiin Vantaan kaupungin Internet-sivuil-
ta löytyviä virastokartan ruutuja, jotka 
yhdistettiin yhdeksi kartaksi kuvankäsit-
telyohjelmalla. Kartan ympärille jätettiin 
tyhjää tilaa, johon lapsilla oli mahdolli-
suus kirjoittaa selitystekstiä karttaan lii-
maamilleen tarroille. Kartassa käytettiin 
erivärisiä tarroja, joista kukin kuvasi eri 
kategoriaa. Käytetyt kategoriat olivat:

  * pelottava / turvaton paikka
  * vaarallinen paikka
  * turvallinen paikka
  * paikka, minne en saa mennä yksin.

Tarrakarttamenetelmää on käytetty pää-
asiassa lasten ja nuorten kanssa, eikä sen 
toimivuudesta aikuisten kanssa voi olla 
varma. Menetelmän heikkoutena on se, 
että tieto ympäristöön liittyvistä merki-
tyksistä jää melko pinnalliseksi. Lisäksi 
joillakin ihmisillä kartanlukutaidon 
puutteet voivat vaikeuttaa tarrakartan 
tekemistä. Tähän ongelmaan myös minä 
törmäsin: lapsilla oli vaikeuksia hahmot-
taa karttaa.
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1999: 160). Suurimpina huolenaihei-
na ovat vieraiden ihmisten ja autojen 
synnyttämät vaaratilanteet. Maantie-
teellisessä tutkimuksessa erotetaan 
usein toisistaan lasten muodolliset ja 
epämuodolliset paikat julkisessa tilassa 
(O’Brien 2000: 259). Muodolliset pai-
kat ovat aikuisten suunnittelemia ja 
organisoimia paikkoja, kuten puistoja, 
leikkikenttiä tai vapaa-ajan keskuksia. 
Epämuodollisia paikkoja ovat pienet 
metsiköt, kujat, joutomaat, ylipäänsä 
paikkoja, joissa ei ole ohjattua toimin-
taa. Sukupolvien aikana muuttunee-
seen lasten liikkumiseen julkisessa 
tilassa vaikuttavat urbaanin ympäris-
tön suunnittelu ja rakentaminen, sekä 
yhteiskunnalliset ja teknologiset muu-
tokset (Tandy 1999: 155). Nykylasten 
vanhemmat leikkivät lapsuudessaan 
pihoilla, kun taas nykylapset leikkivät 
enemmän sisätiloissa. Tähän ovat syinä 
leikkimisen teknistyminen (videopelit, 
televisio ym.) sekä vanhempien lapsil-
leen asettamat liikkumisen rajoitteet 
(Valentine 1995; Tandy 1999).

Lasten liikkumisetäisyys kodista kasvaa 
iän myötä. Länsimaisessa kulttuurissa 
suurin harppaus liikkumisessa tapahtuu 
8-9-vuoden ikäisenä (O’Brien ym. 2000: 
259). Australialaisissa tutkimuksissa pol-
kupyörän omistaminen ja ns. ”polkupyö-
rälisenssi”, eli lupa ja mahdollisuus liikkua 
pyörällä, ovat avaintekijöitä lasten liikku-
misen vapaudessa (Tandy 1999). Suoma-
laistenkin lasten liikkumisvapaudet ovat 
vähentyneet siitä, mitä ne olivat heidän 
vanhemmillaan. Pohjoismaisilla on lap-
silla kuitenkin edelleen suuremmat liik-
kumisen vapaudet, kuin muilla maailman 
lapsilla. Esimerkiksi Italiassa 75 % lapsista 
kuljetetaan autolla kouluun, kun Suomes-
sa vastaava luku on vain prosentin luok-
kaa. Kansainvälisten vertailujen mukaan 
suomalaislapset ovat hyvin vapaita liikku-
maan ulkona itsenäisesti erityisesti pol-
kupyörällä ja pimeään aikaan (Kuva 1). 
Tässä yhteydessä tulee kuitenkin muistaa 
Suomessa vallitsevat luonnonolot: talvel-
la vuorokaudesta valoisaa aikaa on hyvin 
vähän, parhaimmillaan Lapin kaamokses-
sa pimeys on ympärivuorokautista. 

Kuva 1. Lasten itsenäisen liikkumisen mahdollisuudet (Aarnikko et al. 2002: 24).

Englanti

Valko-Venäjä

Saksa

Suomi
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Lasten liikkumista voi tutkia tarkastele-
malla vanhempien myöntämiä ”liikkumis-
lisenssejä” (Valentine 1995; Aarnikko et 
al. 2002). Kaikissa maissa, joissa liikku-
misen vapautta on tutkittu, on havait-
tu, että tyttöjen liikkumista rajoitetaan 
enemmän, kuin poikien (O’Brien 2000; 
Aarnikko 2002). Julkisen tilan käytössä on 
havaittavissa ero sukupuolen välillä. Tyt-
töjen liikkumista julkisessa tilassa kodin 
lähistöön rajoitetaan poikiin verrattuna 
enemmän. Pojille sallitaan joustavampi 
pelivara, koska ”pojat ovat poikia”. Tytöil-
le säännöt ovat ehdottomampia ja jousta-
mattomampia (Valentine 1995: 4).

Myös paikkakunnan koko ja rakentami-
sen tehokkuus vaikuttavat lasten liik-
kumisvapauksiin. Kaupunkimaisuuden 
lisääntyessä lasten liikkumisvapaudet 
vähenevät. Rakentamistehokkuus vaikut-

taa liikkumiseen kahdella tavalla. Väljä 
rakentaminen voi tuottaa sosiaalisesti 
fyysisesti turvalliseksi koettua asuinym-
päristöä, jossa lasten liikkumisen rajoit-
tamista ei koeta tarpeelliseksi. Toisaalta 
tiivis rakentaminen synnyttää toimivaa 
joukkoliikennettä, mikä taas mahdollis-
taa itsenäisen liikkumisen. Lasten liikku-
misen vapaus vaikuttaa laajemmaltikin 
yhteiskuntaan. Kun liikkumisvapaudet 
kapenevat, vanhempien vapaa-aika vähe-
nee heidän kuljettaessa lapsiaan kouluun 
ja harrastuksiin. Samalla saattaa käydä niin, 
että liikenteen määrä ja liikenteen aikaan-
saamat turvallisuusriskit lisääntyvät. Tätä 
tutkimusta varten haastattelemani lapset 
kulkivat kouluun ja harrastuksiin itsenäi-
sesti. Poikkeuksia olivat kaukana sijait-
sevat harrastukset, minne lapset saivat 
vanhemmilta kyydin.

Valtaosa vanhemmista asettaa lapsilleen 
spatiaalisia rajoitteita taatakseen lasten-
sa turvallisuuden. Rajoitteiden määrä ja 
laatu riippuu lapsen iästä, sosiaalisista ja 
fyysisistä ominaisuuksista, asuinympä-
ristöstä, vuorokauden- ja vuodenajoista, 
sekä vanhempien tiedossa olevista lähis-
töllä tapahtuneista lapsiin kohdistuneista 
väkivallanteoista (Valentine 1995: 3). 

Lasten liikkumisen rajoittaminen liit-
tyy autoliikenteen kasvuun. Varsinkin 
Suomessa liikenneturvallisuus on ylei-
sin perustelu lasten liikkumisen rajoit-
tamiselle. Sen sijaan muiden aikuisten 
aiheuttama vaara on yleinen syy muissa 
eurooppalaisissa maissa. Niin Suomessa 
kuin muualla maailmassa sosiaalisen vaa-
ran pelko lisääntyy urbanisaation asteen 
kasvaessa. Vanhemmat tai lapset pelkäävät 

vieraan aikuisen tai lapsen vahingoitta-
van lasta ulkona liikuttaessa. Tutkimukset 
kuitenkin osoittavat, että lapsiin kohdis-
tuvien väkivallantekojen lukumäärä ei ole 
lisääntynyt, ja että yleisemmin tekijänä on 
joku tuttu tai perheenjäsen, kuin tunte-
maton. Tästä huolimatta vieraiden pelko 
lisääntyy (Aarnikko et al. 2002: 29, Notko 
2003). Teettämistäni tarrakartoista ilme-
nee, että lähes kaikki lapset pitävät omaa 
kotiaan turvallisena paikkana (Kuva 2). 
Kodin turvallisuutta ei tarvinnut juuri-
kaan perustella, koska ”kotona ei ole 
mitään pelättävää”, tai ”koti on aina 
turvallinen”.

Kehittyneimmissä yhteiskunnissa kodista 
on tulossa mentaalisesti  yhä tärkeämpi 
turvapaikka kodin ulkopuolisen maail-
man muuttuessa yhä uhkaavammaksi. 

Liikkumisen rajoittaminen 
– vanhempien näkökulma
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Kuva 2. Tarramenetelmäkartta Myyrmäen ja Martinlaakson alueelta
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Kodin ja muun maailman välinen raja 
pyritään ”piirtämään” yhä selvemmäksi 
(Sibley 1995, cit. Valentine 1995). Myös 
Martinlaakson lapsille kodin lähistöt 
ja pihapiirit ovat ilmeisen turvallisia: 
ne eivät saaneet tarrakartoissa yhtään 
merkintää turvattomuudesta tai vaaral-
lisuudesta. 

Martinlaakson lasten 
liikkumisvapaudet

Haastattelujen ja tarrakarttojen mukaan 
martinlaaksolaiset 11-vuotiaat lapset saa-
vat liikkua hyvin vapaasti Martinlaakson 
ja Myyrmäen alueella. Kännykkä lienee 
muuttanut vanhempien lapsilleen myön-
tämiä liikkumisen lisenssejä sallivam-
paan suuntaan. Lapset saavat mennä 
lähes mihin tahansa, kunhan ilmoittavat 
menemisistään vanhemmille: ”…saan 
mennä niin kauas kuin haluan, jos 
osaan tulla takaisin kotiin, mutta 
minun on kerrottava, minne menen.”

Kotiintuloajat olivat useimmilla, mutta 
monet saivat kulkea vapaasti, kunhan 
vanhemmat ovat tietoisia, missä he ovat. 
Helsingin keskustaan meno oli monil-
ta kielletty. Myöskään Myyrmäkeen tai 
Myyrmanniin meno yksin ei ollut kaikille 
sallittua. Useimmin kielletyksi paikak-
si merkittiin Vapaalan omakotitaloalue. 
Tämä havainto on kummallinen, sillä on 
vaikea päätellä mitään syytä, miksi van-
hemmat kieltäisivät lapsiaan menemästä 
juuri tähän paikkaan. Aineiston tulkinta 
on tältä osin vaikeaa. Mahdollisia selityk-
siä voi olla useita: luokassa tapahtunut 

”matkimistilanne” tarroja liimattaessa, vir-
he kartan tulkinnassa, tai se että alue on 
niin kaukainen ja tuntematon, etteivät 
lapset siksi saa mennä sinne.
 

Turvallisuuden ja 
turvattomuuden kokeminen

Pelon tunteet kaupungissa ovat yleensä 
kytköksissä vuorokaudenaikaan. Päivällä 
miellyttävät paikat muuttuvat pimeän 
tullen pelottaviksi ja arvaamattomiksi. 
Sama paikka voidaan siis mieltää sekä 
positiivisella, että negatiivisella tavalla. 
Kaupunkipelko on tunnusomaista kaikil-
le urbaaneille ympäristöille. Asukkaiden 
kokema pelko ei siis kuitenkaan tarkoita, 
että alue olisi epäviihtyisä (Laakkonen 
& Mustikkamäki 2000: 34). 

Kaupunkipelkoa aiheuttavat monet eri 
tekijät. Aikaisemmat tutkimukset ovat 
osoittaneet, että pelon esiintymiseen 
vaikuttavat muun muassa yhteiskun-
nallinen tilanne, huhut, mielikuvat, sekä 
media. Yhteiskunnan välittämän todelli-
suuden ja fi ktiivisten mielikuvien lisäk-
si pelon kokemiseen vaikuttavat myös 
henkilökohtaiset ominaisuudet. Ikä ei 
kuitenkaan suoranaisesti vaikuta pelon 
kokemiseen. Merkittävämpää on kau-
punkitilan käytön aktiivisuus eri vuo-
rokauden aikoina. Karkeasti voi sanoa, 
että mitä vähemmän ihminen liikkuu, 
sitä enemmän hän myös pelkää (Laak-
konen & Mustikkamäki 2000: 35). 

Haastatteluissa kysyin lapsilta, huolet-
taako heitä mikään, kun he kulkevat 
yksin ulkona. Monet vastasivat, ettei 
heitä huoleta mikään. Monet kuitenkin 
pelkäsivät törmäävänsä ”äkkiarvaamat-
tomiin humalaisiin, jotka voivat yrit-
tää tehdä ilkivaltaa”. Tytöt pelkäsivät 
jonkun hyökkäävän kimppuun. Lisäksi 
he pelkäsivät liikkua pimeillä teillä ja 
oikopoluilla humalaisten takia. Eräs 
haastatelluista tytöistä myönsi tuntevan 
olonsa epämiellyttäväksi ja sen vuoksi 
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kävelevänsä nopeammin tai käyttävänsä 
mieluiten polkupyörää.

Martinlaakson alueella turvattomaksi 
alueeksi lasten mukaan nousi selvästi 
Martinlaakson juna-asema. Siellä turvat-
tomuutta herättävät humalaiset. Eräät 
tytöt kertoivat joutuneensa juna-asemal-
la ikävään tilanteeseen humalaisen kans-
sa ja joutuneensa juoksemaan pakoon. 
Varsinaisia väkivaltaisia kohtaamisia ei 
kuitenkaan kenelläkään ollut. Humalai-
set olivat tulleet puhumaan lapsille tai 
pyytäneet tupakkaa. Juna-asemasta lap-
set kirjoittivat seuraavia kommentteja: 

”Siellä saattaa olla epämukavia tyyp-
pejä”

”En saa mennä yksin yöllä (juna-ase-
malle), jos siellä on humalaisia tai 
huumeita tarjoavia tyyppejä”

Vaarallisiksi paikoiksi merkittiin liiken-
teeseen tai tekniikkaan liittyviä paikkoja. 
Isot risteysalueet ja vilkkaasti liiken-
nöidyt tiet ja parkkitalot olivat vaarallisia. 
Martinlaakson hiilivoimala, sekä ulkoilu-
alueen reunalla sijaitseva lämpökeskus 
saivat myös mainintoja vaarallisuudesta. 
Voimalaitos on vaarallinen, koska ”siellä 
on vaarallisia alueita”, tai ”siellä on 
työkoneita”.

Voimalaitos sijaitsee teollisuusalueella 
Martinlaakson pohjoisosassa lähellä 
Kehä III:a. Voimalaitoksen läheisyydessä 

olevat paino- ja toimistorakennus mer-
kittiin myös pelottaviksi tai vaarallisiksi 
paikoiksi. Lapsia näyttäisi siis pelottavan 
tekniset ja tuntemattomat asiat. Vaaral-
liseksi mainittiin myös junarata, koska 
siellä voi jäädä junan alle tai raiteille voi 
pudota. Tämä liittyy lasten oman liikkumi-
sen hallinnan tunteeseen: lapset kokevat, 
että he eivät täysin pysty vielä hallitse-
maan omaa liikkumistaan ja vahinkoja 
voi tapahtua. Raiteille putoamisen pelko 
voi olla myös vanhempien varoittelus-
ta syntynyttä vaarallisuuden tunnetta. 
Vain yhdessä tarrakartassa Myyrmanni 
oli merkitty vaaralliseksi paikaksi, koska 

”siellä voi räjähtää”. Pääasiassa Myyr-
mannia luonnehdittiin kuitenkin turval-
liseksi paikaksi. Eräs poika kommentoi 
Myyrmannin turvallisuutta syksyllä 2002 
tapahtuneen pommiräjähdyksen valossa: 

”Ei siel enää räjähdä pommi, ku ei ole 
(enää) sellasii hulluja”. Tähän komment-
tiin saattaa olla vaikuttanut vanhempien 
lohdutussanat onnettomuuden jälkeen: 
tapaus oli yksittäisen ihmisen teko, joka 
ei tule toistumaan.

Turvallisia paikkoja lasten mukaan ovat 
paikat, missä on paljon muita ihmisiä, 
kuten Martinlaakson ostoskeskus, uima-
halli, sekä Myyrmäen urheilupuiston 
tilat. Kaikkein turvallisimmaksi paikaksi 
koettiin oma koulu, koska: ”…siellä on 
myös vanhempia ihmisiä” tai ”siellä 
ei ole häirikköjä”.

Valvonta lasten kaupungissa

Kaupunkitilassa tapahtuva valvonta on 
usein valvontakameroilla tapahtuvaa 
jonkin kohteen kuvaamista. Tätä kuvaa 
voidaan seurata monitorista jossain muu-
alla. Ennen valvonnan tarkoituksena oli 
laajentaa valvojan näkökenttää sekä kas-

vattaa etäisyyttä valvottavan ja valvojan 
välillä. Nykypäivänä yleisen videovalvon-
nan etuna on se, että kameran välittämää 
kuvaa voidaan seurata missä tahansa, val-
vonta ei ole sidoksissa fyysisiin seikkoi-
hin. Tänä päivänä valvontajärjestelmällä 
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voidaan myös valita valvonnan kohteet 
hyvinkin tarkasti (Takala 1998: 4). 

Laakkonen ja Mustikkamäki (2000: 54-56) 
jakavat valvonnan viralliseen ja epäviral-
liseen. Virallinen valvonta tarkoittaa institu-
tionaaliselta taholta järjestettyä valvontaa, 
kuten poliiseja ja vartijoita. Epävirallinen 
valvonta on taas esimerkiksi naapurien tai 
väkijoukkojen harjoittamaa. Molemmat 
ovat ristiriitaisia käsitteitä. Virallinen val-
vonta luo turvallisuuden tunnetta, mutta 
toisaalta se herättää ihmisten mielissä epäi-
lyn rikollisesta toiminnasta. Epävirallinen 
valvonta taas ei herätä epäilyjä, mutta se 
ei anna varmuutta siitä, että tarvitseva saa 
apua. 

Haastatteluissa kysyin lapsilta mielipiteitä 
valvontakameroista sekä vartijoista. Poik-
keuksetta lapset pitivät valvontakameroita 
ja vartijoita hyvänä asiana, koska niillä voi-
daan ehkäistä varkauksia ja saada varkaat 
kiinni. Lapset kertoivat havaitsevansa hel-
posti valvontakamerat. Niille hymyillään, 
irvistetään tai näytetään keskisormea. Vain 
yksi haastateltu tyttö kertoi, että kaupas-
sa tuotteita katsellessa tulee ”hassu olo”, 
kun tietää valvontakameroiden seuraa-
van hänen liikkeitään. Tämä kommentti 
ilmentää valvonnan luomaa tunnetilaa 
(emotional space). Valvonta voi synnyttää 
negatiivisia tai positiivisia tunteita tark-
kailtavassa. Valvontakameroin tarkkaillut 
henkilöt saattavat tuntea olonsa syyttä 
syylliseksi, nolostuneeksi, kiusaantuneeksi, 
vihaiseksi, ärsyyntyneeksi – tai turvalliseksi 
(Koskela 2000: 257).

Kirjoitettaessa internet -hakukoneeseen 
hakusanat ”surveillance camera” ja 

”children”, saa eteensä kymmeniä, ellei 
satoja eri fi rmoja, jotka tarjoavat huoles-
tuneille vanhemmille mahdollisuuden 
kameravalvonnan käyttöön omassa kodissa. 
Kameroita markkinoidaan houkuttelevin 
ominaisuuksin:

“Imagine how much more fun you’ll have 
when you can see at 10 or even 20 times 
the distance of your current camera? It’s 
like having your own Hubble Telescope.”

“Home video surveillance can be great 
fun, BUT add Vanguard’s Zoom to the 
picture and it might just turn into an 
addiction.”

Kameroiden avulla voi tarkkailla, mitä lap-
set tekevät kotona, tekeekö lapsenvahti 
työnsä hyvin, tai vaikkapa mitä puoliso 
puuhaa kotona. Pohjois-Amerikassa näyt-
täisi olevan kasvamassa uusi sukupolvi, 
joka saa tottua valvontakameran linssiin 
jo kotioloissa tai päiväkodissa. Kodissa 
tapahtuvan valvonnan lisäksi vanhem-
mat voivat valvoa tapahtumia päiväkotiin 
asennettujen valvontakameroiden avulla. 
Kuva välittyy reaaliaikaisesti Internetiin. 
Pohjois-Amerikassa on käytössä tuhan-
sia päivähoitopaikkaa valvovia kameroita, 
sekä kokonaisia yrityksiä, jotka tarjoavat 
huolestuneille vanhemmille tätä palve-
lua (ks. esim. Vancouver Daycare… 2003). 
Salamyhkäisistä lapsenvahtikameroista 
on tullut ajallemme tyypillisen epäluot-
tamuksen symboli. 

Yhteenveto

Tarrakarttojen ja haastattelujen perus-
teella voi tehdä johtopäätöksen, että lap-
set eivät pelkää urbaanissa ympäristössä 
niinkään pusikoita ja pimeitä metsiä, vaan 

pelottavat ja vaaralliset paikat keskittyvät 
rakennettuihin ympäristöihin. Vieraiden 
ihmisten pelko liittyy humalaisiin, joita 
kohdataan vain juna-asemalla. Ostoskes-
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kuksissa ei ravintoloista huolimatta näyt-
täisi olevan aihetta tällaiseen pelkoon. 
Koti ja koulu ovat hyvin turvallisia, koska 
vanhemmat ja muut luotettavat ihmiset 
valvovat niitä. Kotia pidetään linnakkee-
na, jonne ulkomaailma ei ehdoitta pääse 
tunkeutumaan. Vanhemmat rajoittavat 
lastensa liikkumista vuosikymmenen 
takaisiin vuosiin verrattuna uusin kei-
noin. Samalla matkapuhelimen käyttö 
kasvattaa vanhempien turvallisuuden 

tunnetta lasten liikkuessa yksin ulkona. 
Kännykällä lapset ja vanhemmat tavoit-
tavat toisensa heti paikasta riippumat-
ta. Tämä on antanut lapsille enemmän 
liikkumavaraa elinympäristössään. Val-
vontaan – niin kameroihin kuin varti-
joihinkin – lapset suhtautuivat ennalta 
arvatun positiivisesti. Valvonnassa ei 
nähty mitään pahaa, eikä sen nähty vai-
kuttavan lasten elämään tai yksityisyy-
teen juuri mitenkään. 
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Koulut ovat aina olleet kurin ja valvonnan tyyssijoja. Opettaja on ollut vallan 
symboli, kurin ja järjestyksen ylläpitäjä. Opettajien auktoriteetti ja oppilaiden 

käyttäytyminen koulussa on kuitenkin muuttunut vuosisatojen aikana. Yhteiskun-
nan arvojen ja asenteiden muuttuessa opettajan auktoriteetin rooli on oppilaiden 
taholta kyseenalaistettu näkyvämmin kuin aikaisemmin. Opettajan valvova silmä 
ei enää riitä järjestyksen ylläpitämiseen, vaan kouluissa on turvauduttu teknisiin 
ratkaisuihin häiriköinnin ja ilkivaltatekojen vähentämiseksi. Myös yleinen yhteis-
kunnallinen turvattomuuden tunne on lisääntynyt, eikä koulumaailmakaan ole sääs-
tynyt esimerkiksi rikoksilta. Väkivallan teot, aseet ja huumausaineet ovat tulleet 
kouluihin, mistä kertovat esimerkiksi medioiden kautta Suomeen välittyneet uutiset 
Yhdysvalloissa tapahtuneista aseellisista välikohtauksista. 

7. KOULUT VALVOTTUNA TILANA 
Videovalvonta Helsingin yläasteen kouluissa

Kati Selvinen & Hannele Suikkanen
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Vaikka suomalaisten koulujen turvalli-
suus on yleisesti ottaen hyvä verrattuna 
moneen muuhun maahan, ovat meidän-
kin kouluissamme tapahtuvat konfl ik-
tit moninaisia, eikä niitä tule vähätellä. 
Kivivuori (1998: 18) jaottelee opettaji-
en ja oppilaiden väliset konfl iktityypit 
nelikentän avulla. Nelikenttään on ero-
teltu oppilaiden opettajiin kohdistama 
väkivalta ja häirintä, koulukiusaaminen, 
työpaikkakiusaaminen sekä valta-aseman 
väärinkäyttö. Tutkimukset osoittavat, että 
opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta 
ovat suurten yläasteiden ongelma. Häi-
rintää ja väkivaltaa harjoittaneet nuoret 
ovat pääasiassa kahdeksannelta tai yhdek-
sänneltä luokkatasolta ja oppilasmääräl-
tään suurissa kouluissa uhrikokemuksia 
on enemmän kuin pienissä. Opettajien 
uhrikokemuksia on tutkittu oikeuspoliit-
tisessa tutkimuslaitoksessa osana nuorten 
kielletyn ja rikollisen toiminnan seuran-
tatutkimusta, jonka tavoitteena on luoda 
viranomaisten tietoja syventävä käsitys 
nuorten kielletyn ja rikollisen toiminnan 
laajuudesta ja kehityksestä (Kivivuori 
1998: 16). Vuonna 2001 tehty Nuoriso-
rikollisuuskysely osoittaa, että nuorten 
kokema väkivallanuhka on lisääntynyt 
viime vuosina. 

Vuonna 2001 aiempaa suurempi osa 
tytöistä ilmoitti kokeneensa väkivallan 
uhkaa ja myös poikien kohdalla väkivallan 
uhan kokeminen oli yleistynyt. Tutkimus 
osoittaa, että väkivallan uhan kokeminen 
yleistyi enemmän kuin ruumiillisen väki-
vallan kokeminen (Kivivuori 2002: 20). 
Kivivuoren mukaan uhkakokemukset 
saattavat johtua uhkailukäyttäytymisen 
lisääntymisestä – ehkä nuoret uhkailevat 
toisiaan väkivallalla toisiaan entistä enem-
män tai aikuiset saattavat uhkailla nuo-

ria aiempaa enemmän. Yleensä nuoriin 
kohdistuva väkivalta on toisten nuorten 
aiheuttamaa ja noin joka viides nuoriin 
kohdistunut väkivallanteko tapahtui kou-
lussa tai koulumatkalla (Kivivuori 2002: 
20).

Koulutilan aika, tilankäyttö sekä opetus 
ja asiantuntijuus ovat pitkälle organisoi-
tuja. Foucault´n (1980) mukaan koulu on 
yksi niistä instituutioista, joissa modernit 
kurinpidolliset tekniikat otettiin käyt-
töön 1700-luvulla. Uudelle järjestykselle 
oli ominaista muun muassa oppilaiden 
asettaminen riveihin luokassa, käytävillä 
ja pihoilla. Tilan järjestäminen jonoperi-
aatteen mukaan oli yksi alkeisopetuksen 
suurista teknisistä muutoksista (Foucault 
1980: 167−168). Muutaman vuosisadan 
aikana nämä kurinpidolliset menetelmät 
eivät ole radikaalisti muuttuneet. Useim-
missa kouluissa luokissa istutaan esimer-
kiksi edelleen riveissä ja opettaja opettaa 
luokan edessä korokkeella. Koulussa 
korostuu tietopainotteisuuden ohella sen 
kurinpidollinen ja valvonnallinen luon-
ne sekä yhteys vallankäyttöön. Koululla 
nähdään olevan vanhempien rinnalla tär-
keä kasvatusvastuu. Se opastaa oppilaita 
arvoihin ja normeihin, jotka sopeuttavat 
yhteiskuntaan.  Koulussa sekä nuorten 
tilankäyttöä että oppimisen toteutumis-
ta valvovat ensi sijassa opettajat ja muu 
koulun henkilökunta. Kuri ja sen vastusta-
minen ovat koulun arkea. Toisaalta tämän 
vuoksi koulu on tilana paradoksaalinen: 
koulussa on tiukat säännöt, mutta kurin-
alaisen tilanteen järjestystä on helppo 
rikkoa (Tolonen 2001: 257). Suurin osa 
opettajiin kohdistuvasta häirinnästä ja 
opettajien ja oppilaiden välisistä kon-
fl ikteista tapahtuu juuri tilanteissa, joissa 
opettaja valvoo koulun sääntöjä tai vaa-

Tutkimuksen tausta
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tii oppilaita tekemään jonkun tehtävän. 
Koulussa käydään siten jatkuvaa neuvot-
telua siitä, mitkä normit ovat voimassa ja 
miten niitä sovelletaan (Kivivuori 1998: 
18). Koulu ei pysty valvomaan täysin niitä 
normeja, joita se luo. Normien vastainen 
toiminta (esimerkiksi luvaton poissaolo, 
kiusaaminen, ilkivalta) on suhteellisen 
yleistä ja valtaosa teoista jää piiloon ja 
vaille seuraamuksia (Kivivuori 1997: 9). 

Koulun alueella on paljon paikkoja, joi-
hin aikuisten kontrolli ei aina ulotu. Tek-
nisistä valvontamuodoista on tullut osa 
koulun tilojen kontrollia. Esimerkiksi 

Iso-Britanniassa on suunniteltu valvon-
takameroiden asentamista luokkahuo-
neisiin hillitsemään kurittomia oppilaita 
(Topham 2003). Kaupunkien julkisissa 
tiloissa ja liikekeskuksissa kameraval-
vonta on ollut jo pitkään arkipäivää ja 
tavanomaista rutiinia. Koulujen siirtyes-
sä tekniseen valvontaan on ensisijaisena 
motiivina ollut oppilasturvallisuus. Kou-
lujen aluetta halutaan valvoa, sekä suojata 
ja sulkea ulkopuolisilta. Tarkoituksena on 
kuitenkin myös oppilaiden valvominen: 
näpistyksien ja ilkivallan ehkäiseminen 
(Koskela 2000: 177). 

Tutkimuksemme tarkoituksena on sel-
vittää kameravalvonnan laajuutta Hel-
singin alueen yläasteen kouluissa sekä 
kuvata valvontamuotojen muutosta. Sel-
vitämme, missä kouluissa ja miten paljon 
teknistä valvontaa on ja onko tekninen 
valvonta korvannut perinteiset valvon-
tamuodot (kuten opettajan roolin). Tut-
kimuskysymyksinä ovat myös teknisen 
valvonnan lisääntymisen motiivit sekä 
kameravalvonnan hyödyt. Haluamme 
selvittää minkälaista häiriökäyttäyty-
mistä ja ilkivaltaa videovalvonnalla pys-
tytään kontrolloimaan. Kysymme myös, 
kuinka koulumaailma suhtautuu uusiin 
kontrollimuotoihin. 

Oletuksenamme on, että kameraval-
vonta on lisääntynyt yleisen turvatto-
muuden, häiriköinnin, kiusaamisen, 
taloudellisten vahinkojen, rikoksien ja 
päihteiden käytön lisääntymisen seu-
rauksena. Lisäksi hypoteesina on, että 
kameravalvonta kohdistuu ensisijaisesti 
ulkotiloihin kontrolloimaan oppilaiden 
ja koulun ulkopuolisten liikkumista kou-
lun alueella, sekä ennaltaehkäisemään 

Tutkimuskysymykset ja näkökulmia tutkimukseen

ilkivallan tekoja ja häiriökäyttäytymis-
tä. Sivuamme myös sitä, miten uudet 
kontrollin muodot vaikuttaneet koulun 
ilmapiiriin, oppilaisiin, opettajiin: miten 
kameravalvontaan suhtaudutaan? Ovat-
ko kamerat ja muu tekniikka lisänneet 
turvallisuuden tunnetta tai vähentäneet 
ilkivaltaa ja häiriköintiä? Miten lisäänty-
vään valvontaan ja kontrolliin on suh-
tauduttu? Kokevatko oppilaat koulun 
ahdistavaksi ja vankilanomaiseksi pai-
kaksi, teknisen valvonnan ja ”aika-tila-
autonomian” puuttumisen takia (vrt. 
Gordon & Tolonen 1996)?

Kameravalvonnan uskotaan ratkaisevan 
monia ongelmia, mutta sen yhteydessä 
nousee esille myös monia eettisiä kysy-
myksiä ja mahdollisesti uusia ongelmia. 
Syntyykö teknologisesta valvonnasta 
jotain uusia ongelmia, esimerkiksi ”tur-
vavarustelukierre” (vrt. Koskela 2000: 
178)? Artikkelin lopussa paneudumme 
koulujen valvontamuotojen tulevaisuu-
den visioihin ja näkymiin mahdollisista 
koulutilojen kontrollimuodoista.
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Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuskohteeksi valitsimme Helsingin 
yläasteen koulut, koska yläasteilla häirin-
tä ja muu ilkivallanteko on ala-asteita ja 
lukioita yleisempää (Kivivuori 1998). 
Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 
yläasteen koulujen rehtoreita ja muuta 
henkilökuntaa. Vastauksien analysoinnis-
sa käytämme yksinkertaisia kvantitatii-
visia menetelmiä laskiessamme kuinka 
yleistä kameravalvonta kouluissa on. 
Haastattelujen kvalitatiivisia kysymyksiä 
analysoimme teemoittelemalla. Teemoi-
na toimivat ne asiat, joihin tutkimusky-
symyksillämme pyrimme vastaamaan: 
esimerkiksi miksi kameravalvontaan 
on siirrytty, mitä hyötyä siitä on ollut ja 
kuinka siihen on suhtauduttu. Teemoit-
telussa keskitymme asioihin, jotka esiin-
tyvät avoimiin kysymyksiin annetuissa 
vastauksissa toistuvasti. Näin saatavaa 
materiaalia verrataan myös aikaisempiin 
tutkimuksiin teknisen valvonnan motii-
veista, vaikutuksista ja tehokkuudesta 
sekä selvitetään pätevätkö niissä esiin 
tulleet seikat koulumaailmassa. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköpos-
tikyselyllä ja teemahaastatteluilla. Sähkö-
postikyselyn (Liite 2) avulla selvitimme 
Helsingin yläasteen koulujen oppilas-
määrän, onko koulussa kameravalvontaa, 
kohdistuuko se sisä- vai ulkotiloihin, mil-
loin kameravalvonta on otettu käyttöön 
ja miksi siihen on ryhdytty. Tämän avulla 
selvitimme onko koulun koolla ja kame-
ravalvonnalla yhteyttä toisiinsa sekä onko 
koulun sijainnilla merkitystä kameraval-
vontaan. Sähköpostikyselyssä yritimme 
selvittää myös miten vasta suunnitteilla 
olevilla yläasteilla on pyritty ottamaan 
turvallisuus huomioon. Olettamukse-
namme oli, että kaikkien uusien koulu-
jen turvallisuusstrategian yksi oleellinen 
osa on tekninen valvonta. Valitettavasti 

emme kuitenkaan saaneet suunnitteilla 
ja rakennusvaiheessa olevista kouluista 
vastauksia yhteydenottoihimme.

Lähetimme sähköpostikyselyn 68:n 
Helsingin yläasteen koulun rehtoreille 
maalis-huhtikuun 2003 aikana. Sähköpos-
tiosoitteet saimme Helsingin kaupungin 
opetusviraston internet sivuilta. Vastauksia 
saimme 37. Niille, jotka eivät vastanneet 
ensimmäiseen kyselyymme, lähetimme 
muistutuksen sähköpostikyselystä. Lopuk-
si soitimme niiden koulujen kanslioihin, 
joista emme saaneet vastausta sähkö-
postitse. Puhelinhaastattelulla saimme 
13 vastausta. Kahdeksastatoista koulusta 
emme saaneet vastausta, mikä voi johtua 
esimerkiksi rehtoreiden kiireisyydestä ja 
aiheemme arkaluontoisuudesta. 

Teemahaastattelujen (Liite 3) tarkoi-
tuksena oli syventää sähköpostikyse-
lyä. Ne toteutettiin huhtikuun 2003 
aikana. Haastattelimme kahden eri 
koulun rehtoria. Toinen koulu sijait-
see Helsingin keskustan läheisyydessä 
(”Mustikkarinteen koulu”) ja toinen Itä-
Helsingissä (”Puolukkamäen koulu”). 
Koulujen nimet ovat keksittyjä, koska 
aiheen arkaluontoisuuden takia emme 
halua kirjoittaa kouluista niiden oikeilla 
nimillä. Molemmat koulut ovat oppilas-
määrältään isoja ja niissä on ollut kame-
ravalvonta useita vuosia. Puolukkamäen 
koulussa on oppilaita lähes 400 ja kame-
ravalvontaan on siirrytty vuonna 1995. 
Mustikkarinteen koulussa oppilaita on 
noin 500 ja kameravalvonta aloitettiin 
siellä vuonna 1998. Valitsimme nämä 
koulut haastateltaviksi niiden sijainnin 
ja oppilasmäärän vuoksi. Tärkeänä kri-
teerinä oli myös se, että molemmissa 
kouluissa oli pitkä kokemus kameraval-
vonnasta.
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Videovalvonta (closed circuit televisi-
on, CCTV) on valvontatekniikka, jossa 
valvontakameralla kuvataan jotakin koh-
detta siten, että näin välittynyttä kuvaa 
voidaan katsoa jossakin toisessa paikassa 
monitorista ja/tai kuva tallentuu myö-
hemmin katsottavaksi. Videovalvonnalla 
pystytään laajentamaan valvojan näkö-
kenttää ja siten kasvattamaan etäisyyt-
tä valvojan ja valvontakohteen välille. 
Videovalvonnassa fyysiset etäisyydet 
eivät määrää valvojan paikkaa suhteessa 
valvontakohteeseen – se, minkä kame-
ra kuvaa, voidaan välittää mihin tahansa. 
Nykytekniikka mahdollistaa myös sen, 
että valvoja voi ohjata kameraa ja siten 
valita katsottavansa. Samoin valvoja voi, 
jos kameroita on useita, yhdestä tai use-
asta monitorista seurata vuorotellen tai 
samanaikaisesti useaa kohdetta. Monen 
eri paikan samanaikainen tarkkailu ei 
valvojan fyysistä läsnäoloa edellyttä-
vissä menetelmissä olisi mahdollista. 
Videotekniikka on siten vapauttanut 
valvonnan paikan rajoitteista. Toiseksi 
videovalvonnan voidaan katsoa vapaut-
taneen valvonnan ajan rajoituksesta. 
Videonauhaa voidaan katsoa jälkikäteen, 
koska tahansa ja monta kertaa. Tallennet-
ta on myös mahdollista käsitellä tavalla, 
joka paljastaa yksityiskohtia, joita reaa-
liaikaisessa monitoritarkkailussa ei olisi 
havaittu, tai pystyttykään havaitsemaan 
(Takala 1998: 4).

Valvontatilanteessa läsnäoleva valvoja 
luo aina valvojan ja valvottavan välisen 
vuorovaikutuksen. Vapauttamalla valvo-
jan läsnäolosta videovalvonta merkitsee, 
että valvoja ei voi olla vuorovaikutuk-
sessa valvottavaan. Täten videovalvonta 
yksisuuntaistaa valvonnan tarkkailuksi 
tai jälkikäteiseksi tarkistukseksi. Tässä 

Videovalvonnan teoriaa

mielessä videovalvonta on luonut valvo-
jan, joka ”näkee kaiken ja muistaa kaiken, 
mutta voi olla toiminnallisesti ja sosiaali-
sesti kyvytön” (Takala 1998: 5). Huomion 
arvoista kuitenkin on, että videovalvon-
taa käytetään useissa yhteyksissä tavalla, 
jossa se ei korvaa valvojan ajallis-paikal-
lisen läsnäolon merkitystä. Esimerkiksi 
kouluissa videovalvonta on tullut nimen-
omaan läsnäoloon perustuvan valvon-
nan täydennykseksi. Jos videovalvonta 
korvaa valvojan ajallis-paikallisen läsnä-
olon uusi teknologia muuttaa valvontaa 
laadullisesti erilaiseksi (Takala 1998: 5). 
Videokamera ei itsessään valvo, vaan 
valvoja on aina se, joka käyttää kameraa. 
Verrattuna fyysiseen läsnäoloon perus-
tuvaan valvontaan voidaan sanoa, että 
kameravalvonnan luonne on toinen, kos-
ka vuorovaikutus puuttuu – valvottava 
ei välttämättä tiedä, kuka häntä valvoo, 
missä ja miten, tai valvooko ylipäänsä 
kukaan (Takala 1998: 12).  

Valvonta ja kontrolli

Valvonta on normijärjestelmien yllä-
pitämisen ja käyttäytymisen säänte-
lyn keskeisimpiä välineitä. Valvonnan 
käsitteellä on monta merkitystä. Sillä 
voidaan tarkoittaa koko normijärjestel-
mää sääntöineen ja niiden rikkomisesta 
seuraavine sanktioineen. Tässä merkityk-
sessä puhutaan esimerkiksi virallisesta ja 
epävirallisesta sosiaalisesta kontrollista. 
Virallisella kontrollilla tarkoitetaan rikos-
oikeudellista järjestelmää rikoslakeineen, 
rangaistusuhkineen ja oikeudenhoidon 
viranomaisineen poliiseista vankeinhoi-
don henkilöstöön. Epävirallisella sosi-
aalisella kontrollilla taas tarkoitetaan 
kansalaisyhteiskunnan järjestelmiä, 
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joissa kirjoittamattomien normien nou-
dattamista ylläpidetään esimerkiksi 
henkilökohtaisen vuorovaikutuksen ja 
sellaisen mahdollistamien sanktioiden 
(esimerkiksi paheksunnan) avulla. Kulu-
neen vuosisadan uudenaikaistumiske-
hityksen on katsottu merkinneen, että 
ihmisten vuorovaikutukseen perustuva 
epävirallinen sosiaalinen kontrolli olisi 
heikentynyt (Takala 1998: 6-7). Lisääntyvä 
tekninen valvonta voi Koskelan (2000: 
178) mukaan olla merkki sosiaalisesta 
kyvyttömyydestä: kouluissa tapahtuvaa 
rikollisuutta, esimerkiksi oppilaiden 
ilkivaltaa, ei kyetä enää hallitsemaan 
ihmisten välisin keinoin. Tämä voi johtua 
mielestämme siitä, että koulujen koot ja 
oppilasmäärät ovat kasvaneet viimeisten 
vuosikymmenten aikana. 

Takalan (1998: 6−7) mukaan videovalvon-
ta on ensisijaisesti virallisen sosiaalisen 
kontrollin keino, jos sitä käyttävät viran-
omaiset tai ammattivalvojat ja valvonnalla 
pyritään saamaan rikoksen tekijä kiinni ja 
oikeudelliseen vastuuseen. Tällöin kysy-
mys on rikollisuuden ehkäisyn mekanis-
mista, joka perustuu rikosoikeudelliseen 
järjestelmään. Useimmiten valvonnalla 
kuitenkin tarkoitetaan normijärjestelmän 
ylläpitoa (toimintaa rikosten havaitsemi-
seksi, toteamiseksi ja rankaisemiseksi), ei 
normijärjestelmää. Valvonnan yhteydessä 
voidaan puhua ”objektiivisesta ja subjek-
tiivisesta kiinnijoutumisriskistä”. Edelli-
sellä tarkoitetaan paljastuvien rikosten 
osuutta kaikista tehdyistä, jälkimmäisel-
lä rikoksentekijän oletusta siitä, kuinka 
todennäköisesti hän joutuu rikoksestaan 
kiinni. Takalan mukaan näyttää siltä, että 
subjektiivinen kiinnijoutumisenriski 
on rangaistusjärjestelmän yleisestävän 
vaikutuksen kannalta merkittävämpi 
kuin objektiivinen. Erottelulla on tärkeä 
merkitys videovalvonnan lähtökohtai-
sessa merkityksessä: valvonta ehkäisee 

rikoksia vain, kun se lisää subjektiivista 
kiinnijoutumisriskiä. Tämä merkitsisi sitä, 
että valvottavan pitäisi tietää valvonnan 
olemassaolosta: siitä tulisi ilmoittaa ja 
kamerat sijoittaa mahdollisimman näky-
västi. Toisaalta tietoisuus kameroiden 
sijoituksesta auttaa laskelmoiden toimi-
vaa rikoksentekijää käyttämään katvealu-
eita (Takala 1998: 8).

Valvonta ja tilat

Valvonnan yhteydessä voidaan puhua 
”luonnollisesta” valvonnasta, mikä viittaa 
siihen, että valvojat eivät ole ammattival-
vojia, vaan muuta väestöä – esimerkiksi 
koulun henkilökuntaa ja oppilaita. Kir-
jassaan Tarkkailla ja rangaista Foucault 
(1980) käsittelee Panopticon -vankilaa. 
Hän myös laajentaa käsitettä vankila-
rakennusta laajempaan kontekstiin 
analysoiden sen avulla yleisemmin tilajär-
jestelyjä, jossa koko rakennus on yhdestä 
paikasta näköaistin avulla valvottavissa. 
Tutkimissamme kouluissa kameravalvon-
ta tuotti ”panoptisia piirteitä”: esimer-
kiksi Mustikkarinteen koulun kamerat 
on asennettu käytävän molempiin pää-
tyihin, jolloin käytävässä ei ole yhtään 
katvealueita. Koulu ei kuitenkaan vielä 
ole täysin valvottu tila. Mustikkarinteen 
koulussa, portaikot olivat kameravalvon-
nan ulottumattomissa. Ehkä juuri tämän 
takia kyseiset paikat oli sotkettu, kun 
taas valvotut alueet olivat saaneet olla 
rauhassa. Vaikka rehtorit olivat sitä miel-
tä, että oppilaat hyväksyvät valvonnan, 
mielestämme tämä esimerkki on osoitus 
siitä, että oppilaat kapinoivat valvontaa 
vastaan ja tietävät, missä heitä pystytään 
valvomaan ja mihin kameroiden katse ei 
yllä. Myös Foucault´n mukaan kaikkialla, 
missä on valtaa on myös vastarintaa. 

Foucault´n (1980: 19) perusajatuksena 
olikin saada selville, millä tavalla kurin-
pitotekniikat verhoutuvat monenlaisik-
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si instituutioiksi ja toimivat olematta 
liian selvästi näkyvillä. Tietyssä histori-
an vaiheessa tila ja arkkitehtuuri ovat 
muodostuneet länsimaisen vallankäytön 
keskeisiksi tekijöiksi. Kurin ja järjestyk-
sen valtatekniikassa tavoitteena on yksi-

löiden fyysinen sijoittelu siten, että he 
ovat valvottavissa ja toimivat tehokkaasti 
ja tottelevaisesti, jolloin hierarkia säilyy 
(Foucault 1980: 14−15). Kouluissa suorat 
käytävät ja luokkahuoneet mahdollista-
vat kokonaisvaltaisen kontrollin.

Sähköpostikyselyn ja puhelinhaastattelui-
den avulla saimme selville, että kyselyyn 
vastanneissa 50:stä koulusta yli puolessa, 
eli 30:ssä koulussa on videovalvontaa tai 
se on suunnitteilla. Kolmessatoista kou-
lussa videovalvonta kohdistuu sekä ulko- 
että sisätiloihin, seitsemässä sisätiloihin 
ja kahdeksassa ulkotiloihin. Tämä tulos 
oli erilainen kuin mitä odotimme. Meitä 
yllätti, että myös koulun sisätiloja valvo-
taan melko tarkasti, sekä se, että joissain 
kouluissa videovalvonta kohdistuu vain 
sisätiloihin. Näissä kouluissa valvonnal-
la halutaan ensisijassa ehkäistä varkauk-
sia ja ilkivaltaa. Sisätiloihin asennetulla 
videovalvonnalla pystytään valvomaan 
myös koulussa liikkuvia ulkopuolisia 
ihmisiä, mutta sillä ei tietenkään pystytä 
torjumaan koulun ulkopuolella tapahtu-
via ilkivallan tekoja. 

Kouluissa videovalvontaan on siirrytty 
1990-luvun lopulla. Yleisimmäksi syyksi 
siirtyä tekniseen valvontaan nousi sel-
västi esiin ilkivallan (esim. ikkunoiden 
rikkominen) ja töhrimisen estäminen. 
Yleensä videovalvontaan siirtyminen ei 
ole johtunut yksittäisestä tapahtumasta, 
vaan sitä pidettiin ennaltaehkäisevänä 
toimenpiteenä. Usein siihen on myös 
siirrytty koulun rakentamisen tai laajen-
tamisen ja peruskorjauksen yhteydessä. 
Vastauksissa tuli myös esiin huoli oppi-
laiden ja henkilökunnan turvallisuudesta. 
Joissain kouluissa siirtyminen videoval-

Videovalvonta kouluissa

vontaan johtui kuitenkin yksittäisistä 
ilkivaltatapauksista. Eräässä koulussa 
siirryttiin videovalvontaan sen jälkeen 
kun rehtorin autoa oli naarmutettu kol-
me kertaa peräkkäin muutaman viikon 
sisällä ja Mustikkamäen koulussa, kun 
fysiikanluokasta oli varastettu kaksi data-
projektoria. 

Vastarakennetuissa kouluissa videoval-
vontaa pidettiin usein itsestäänselvyytenä 
niin turvallisuuden kuin yleisten tilojen 
siisteydenkin kannalta. Teknisesti hyvin 
varustetuissa avoimissa rakennuksissa on 
tärkeää valvoa enemmän kuin mihin hen-
kilöresursseilla päästään. Videovalvontaa 
tarvitaan erityisesti iltaisin, viikonloppui-
sin ja loma-aikoina. Myös koulun sijainti 
näytti joissain tapauksissa vaikuttavan 
valvontamuotojen valintaan: vastauksissa 
tuli esille, että vilkkailla keskustan alueilla 
tarvitaan videovalvontaa ulkoisten häi-
riötekijöiden takia. Syrjäisissä paikoissa 
ja katvealueilla tekniikkaa perustellaan 

”luonnollisen” valvonnan puuttumisella. 
Sillä halutaan ehkäistä alueella tapahtu-
vaa oleskelua ja ilkivaltaa koulun ollessa 
suljettuna. Yhtenä merkittävänä syynä 
rehtorit näkivät varkauksien lisäänty-
misen. Videovalvonta nähdään myös 
eräissä kouluissa yleisenä ”trendinä” ja 
muoti-ilmiönä. 

Suurin osa koulujen rehtoreista oli sitä 
mieltä, että videovalvonnasta on ollut 
hyötyä. Yleisimpiä hyötyjä ovat olleet ilki-



76

vallan, töhrimisen ja varkauksien ehkäisy. 
Myös rikoksia, esimerkiksi oppilaiden 
kaappeihin murtautumisia, on pystyt-
ty selvittämään videovalvonnan avulla. 
Mustikkamäen koulussa poliisi tunnisti 
ikkunasta sisään murtautuneen ja laittei-
ta varastaneen ulkopuolisen pariskunnan 
heti ensimmäisellä viikolla kameroiden 
kytkennän jälkeen. Joissakin kouluissa 
varkaudet ovat kameroiden asentamisen 
jälkeen vähentyneet huomattavasti tai 
niitä ei ole tehty ollenkaan. 

Kamerat myös osaltaan hillitsevät häi-
riökäyttäytymistä koulurakennuksessa. 
Esimerkiksi Mustikkamäen koulussa 
kahviautomaatti on ollut videovalvotus-
sa aulassa ja naulakossa takit ovat saa-
neet olla suhteellisen rauhassa. Isoissa 
rakennuksissa on monia uloskäyntejä 
ja koulurakennuksien valvonta oppitun-
tien aikana on helpottunut kameroiden 
ansiosta. Joitakin ulkopuolella tapahtu-
neita kiusaamistapauksia on yritetty 
tutkia, mutta hämärän aikaan huonolla 
menestyksellä. Outojen ulkopuolisten 
liikkumista käytävissä on seurattu jos-
kus, kun on pitänyt selvittää, noudatti-
ko asianomainen poistumiskehotusta. 
Kameravalvontaa mainostetaan oppi-
laille turvallisuuden tunnetta tuovana 
siten, että heitä suojellaan koulussa 
ulkopuolisilta uhkilta. Kameroiden 
asentamisen jälkeen useiden koulujen 
käytävien seinät ovat pysyneet melko 
siisteinä. Valvontakameroiden fi lmeiltä 
on selvitetty tappeluita, mutta kiusaa-
misen selvittämistä ei nähdä videoval-
vonnan funktiona. 

Osa kyselyyn vastanneista rehtoreista 
ei kokenut videovalvonnan tuoneen 
erityistä hyötyä. Tämä voi johtua kame-
roiden tehottomuudesta, tai siitä, että 
videokamerat ovat olleet vasta vähän 
aikaa käytössä näissä kouluissa.

Oppilaiden suhtautuminen 
valvontaan

Oppilaat voivat kokea koulun vankilak-
si, koska opettajia täytyy totella sekä 
sääntöjä noudattaa. Esimerkiksi Gordon, 
Lahelma & Tolonen (1995) ovat tutkineet 
metaforien kautta oppilaiden viihtyvyyt-
tä koulussa ja suhtautumista kouluun. 
Lindroosin & Tolosen (1996: 13) mukaan 
metaforat viittaavat fyysiseen kouluun 

– tilaan, aikaan, liikkeeseen ja ääneen liit-
tyviin käytäntöihin ja säätelyihin. Nämä 
säätelyt tulevat ilmi koulujen aika-tila-
poluissa, jotka määrittävät oppilaiden 
tilankäyttöä, liikettä ja ääntä tietyissä 
paikoissa tiettynä aikana. Aika-tilapolut 
konkretisoituvat koulujen lukujärjestyk-
sissä ja järjestyssäännöissä. Niihin liittyvä 
autonomian vähäisyys saattaa aiheuttaa 
ahdistusta, jota esimerkiksi pakkolaitos-
metaforat kuvastavat. 

Haastateltujen rehtoreiden mukaan 
koulujen oppilaat eivät ole kyseen-
alaistaneet kameravalvontaa, eikä se 
ole ainakaan suoranaisesti aiheuttanut 
oppilaille ”pakkolaitosmaisia kokemuk-
sia”. Mustikkarinteen ja Puolukkamäen 
kouluissa on videovalvontaan on suh-
tauduttu myönteisesti. Koulun uusille 
oppilaille tiedotetaan lukukauden alka-
essa kameravalvonnasta ja sen motiivia 
kaikkien turvallisuutta lisäävänä tekijänä 
korostetaan. Oppilaille painotetaan, ettei 
valvonta ole tarkoitettu ketään vastaan, 
vaan lisäämään kaikkien viihtyvyyttä 
koulussa. Molempien koulujen rehtorit 
halusivat painottaa, ettei oppilaita pidä 
opettaa elämään nuhteettomasti vain 
valvottuna. 

Mustikkarinteen ja Puolukkamäen kou-
lujen rehtorien mukaan valvontakame-
rat ovat saaneet olla melko rauhassa. Vain 
Mustikkarinteen koulussa heti kameroi-
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den asentamisen jälkeen niihin kohdis-
tui ilkivaltaa ja niitä yritettiin irrottaa. 
Jotkut oppilaat ovat myös kyseenalais-
taneet kameroiden oikeellisuuden ja 
väittäneet niitä lumekameroiksi. On 
kuitenkin selvää, ettei rehtoreita haas-
tattelemalla voi saada kovin syvällistä 
kuvaa oppilaiden näkemyksistä. Vaikka 
rehtoreiden käsityksen mukaan oppilaat 

ovat valmiita hyväksymään valvonnan, 
oppilaat ovat kuitenkin varsin tietoisia 

”valvovan katseen” rajoista. Kapinaa val-
vontaa vastaan osoitti edellä esittämäm-
me esimerkiksi Mustikkarinteen koulun 
valvonnan ulottumattomissa olevien 
portaikkojen sotkemisesta. Oppilaiden 
näkemysten selvittäminen olisi oman 
tutkimuksensa aihe.

Videovalvonnan voidaan menetelmänä 
ajatella edistävän yhteiskunnan kehitystä 
sellaiseksi, että ihmisten vuorovaikutuk-
seen perustuvat sosiaalisen kontrollin 
järjestelmät edelleen heikkenevät. Rikol-
lisuuden ehkäisyn ja turvallisuuden 
ylläpidon katsotaan asiantuntijajoukon 
keskuudessa edellyttävän nimenomaan 
juuri ihmisten välistä vuorovaikutusta 
(Takala 1998: 24). Sosiaalista vuorovaiku-
tusta pidetään myös kouluissa ensiarvoi-
sen tärkeänä oppilaiden kasvatuksessa 
ja valvonnassa. Rehtorit eivät näe, että 
kouluissa oltaisiin siirtymässä yhä tek-
nistyneempiin valvontamuotoihin, vaan 
videovalvonnan katsotaan toimivan hen-
kilöihin perustuvan valvonnan rinnalla ja 
olevan vain pieni osa koulujen valvonta-
järjestelmää. Kouluissa videovalvonta on 
tullut nimenomaan valvojan läsnäoloon 
perustuvan valvonnan täydennykseksi. 
Puolukkamäen rehtorin mukaan kouluil-
la pitää kuitenkin olla valmiuksia tekni-
seen valvontaan jos siihen on tarvetta ja 
siitä pitää voida keskustella avoimesti. 

Koulutilaa ja aluetta tarkkaillaan monin 
eri keinoin. Perinteisesti opettajien ja 
muun henkilökunnan valvova katse 

Johtopäätöksiä

seuraa oppilaiden toimintaa, mutta 
nykyään myös tekninen valvonta on 
lisääntynyt kouluissa. Tutkimustulokset 
olivat mielenkiintoisia, koska kamera-
valvonta on hyvin yleistä kouluissa ja 
valvonta ulottuu sekä ulko- että sisäti-
loihin. Tutkimukseen osallistuneissa 
kouluissa yli puolessa oli kameraval-
vontaa tai se oli suunnitteilla. Kamera-
valvontaan on myös suhtauduttu paljon 
myönteisemmin kuin mitä odotimme ja 
sen käyttöä on kyseenalaistettu melko 
vähän. Teknisellä valvonnalla on haluttu 
ennaltaehkäistä häiriökäyttäytymistä ja 
taloudellisia vahinkoja, sekä lisätä oppi-
laiden ja opettajien turvallisuutta. Reh-
torit näkevät videovalvonnan tuoneen 
apua koulun valvontaan. Yleisimpiä 
hyötyjä ovat olleet ilkivallan, töhrimisen 
ja varkauksien estäminen, sekä koulun 
ulkopuolisten henkilöiden liikkumisen 
seuraaminen koulun alueella. Tutkimuk-
seen toisi lisää vertailtavuutta, jos sen 
voisi laajentaa koskemaan myös muuta 
Suomea ja näin voisi katsoa onko video-
valvonnan trendi levinnyt koko Suomen 
kouluihin.
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Tavoitteeni on selvittää, millaisia turvallisuusongelmia jalkapalloon liittyy ja miten 
niitä voidaan ratkaista. Suurissa urheilutapahtumissa katsojia voi olla useita kym-

meniä tuhansia. Näin suuret ihmismäärät luovat erityistä vastuuta tapahtumien 
järjestäjille ja turvallisuuskysymykset ovat keskeisessä osassa. Jalkapallohuliganismi 
on maailmalla ollut vakava ongelma, mutta millainen tilanne on Suomessa? Suo-
men tilannetta ei juuri ole tutkittu, joten työni empiirisen osuuden tarkoituksena 
on selvittää, miten jalkapallo-otteluiden turvallisuuteen Suomessa suhtaudutaan. 
Lähdekirjallisuutena olen käyttänyt pääosin englantilaista tutkimusmateriaalia, sekä 
muuta eurooppalaista materiaalia. Näiden avulla olen selvittänyt taustatietoja työ-
täni varten. Empiirisessä osassa tutkin Helsingin Sanomien uutisointia suomalai-
sen jalkapallon turvallisuudesta viimeisen viiden vuoden ajalta. Tutkimusta olen 
täydentänyt havainnoimalla. 

8. JALKAPALLO JA TURVALLISUUS

Jussi Korhonen
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Tämän artikkelin aiheena on jalkapallo 
ja turvallisuus. Jalkapallo on maailman 
suosituin urheilulaji. Kansainvälisen jal-
kapalloliiton kattojärjestö on Kansain-
välinen Jalkapalloliitto FIFA (Fédération 
Internationale de Football Association). 
Sen vuonna 2000 teettämän tutkimuksen 
mukaan yli 240 miljoonaa ihmistä pelaa 
jalkapalloa säännöllisesti (FIFA 2000).  
Katsojien lukumäärää on kutakuinkin 
mahdotonta arvioida, mutta esimerkiksi 
vuoden 1998 maailmanmestaruustur-
nauksen loppuottelua seurasi television 
välityksellä yli 1.3 miljardia ihmistä (FIFA 
1998). Saattaa olla, että televisiokatsojien 
määrä on liioiteltu, mutta se antaa kui-
tenkin suuntaa-antavan käsityksen lajin 
suosiosta. Suomessa jalkapallon kilpailu-
toiminnasta vastaava lajiliitto on Suomen 
Palloliitto. Lisäksi liitoilla on maanosittain 

kattojärjestö, Euroopassa Euroopan Jal-
kapalloliitto UEFA (Union of European 
Football Associations) sekä edellä mainit-
tu kansainvälinen kattojärjestö. 

Euroopassa suurimmilla stadioneilla jalka-
pallo-otteluiden katsojia on useita kymme-
niä tuhansia ja Suomessakin maaotteluissa 
Helsingin Olympiastadionilla voi olla jopa 
35 000 katsojaa. Suomessa liigaotteluiden 
suosio on kuitenkin muihin maihin verrat-
tuna hyvin pieni: katsojakeskiarvo on meil-
lä viime vuosina ollut noin 2000 katsojaa, 
kun esimerkiksi Ruotsissa keskiarvo on 
yli 8000 (Veikkausliiga 2003, Allsvenskan 
2003). Maaottelut keräävät Suomessakin 
suuria katsojamääriä: esimerkiksi kesä-
kuussa 2003 Helsingin Olympiastadionilla 
pelattu Suomi-Italia -ottelu oli loppuun-
myyty jo kuukausia ennakkoon.

Empiiristä tutkimusta varten keräsin Hel-
singin Sanomissa vuodesta 1998 lähtien 
ne julkaistut artikkelit, joissa mainittiin 
Suomessa pelatuissa jalkapallo-otteluissa 
tapahtuneita välikohtauksia. Näihin sisäl-
tyivät myös artikkelit, joissa haastateltiin 
otteluiden turvallisuudesta vastaavia 
henkilöitä kuten poliiseja tai Palloliiton 
turvallisuuspäällikkö Juha Karjalaista. 
Rajasin tutkimuksen vain viiden viime 
vuoden ajalle, koska omien kokemuste-
ni perusteella tätä ennen ei Suomessa 
käytännössä ollut merkittävää järjestäyty-
nyttä kannattajatoimintaa. Lehtitutkimus 
tehtiin maaliskuussa 2003, joten sen jäl-
keen lehdessä mahdollisesti esiintyneet 
artikkelit eivät ole mukana.

Omien havaintojeni perusteella arvioisin, 
että välikohtauksia on jonkin verran liioi-
teltu mediassa: lehtikirjoituksissa melkein 
mikä tahansa järjestyshäiriö on nykyisin 
helppo luokitella huliganismiksi. Tästä 
syystä tutkimukseni keskittyi ainoastaan 
Helsingin Sanomiin: halusin jättää iltapäi-
välehtien skandaalinhakuisemman uuti-
soinnin huomioimatta. Näillä rajauksilla 
artikkeleita löytyi viiden vuoden ajalta 
laskutavasta riippuen 20-30. Artikkelien 
otsikot löytyvät kirjoituksen lopusta. 

Artikkeleissa huomattavaa on se, että mer-
kittävästä osasta maaotteluita on jonkin-
laisia turvallisuuteen liittyviä mainintoja. 
Sen sijaan kotimaisista liigaotteluista on 

Johdatus jalkapalloon

Tutkimusaiheen määrittely ja menetelmät
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ainoastaan yksi maininta. Helsingin Sano-
mien uutiskynnyksen ylittävät tapaukset 
ovat siis maaotteluita lukuun ottamatta 

harvassa. Iltapäivälehdissä olisi todennä-
köisesti ollut useampia mainintoja myös 
kotimaisista liigaotteluista.

Keskiajalla jalkapalloa muistuttava peli oli 
lähinnä tapa käydä kylätappeluita (Marsh 
et al.  1996: 6). Nykysääntöjen mukainen 
peli kehittyi Englannissa 1800-luvun puo-
livälin jälkeen ja levisi 1900-luvun alkuun 
mennessä ensin Eurooppaan ja sitten muu-
alle maailmaan. Nykymuotoinen jalkapallo 
ei ole missään nimessä väkivaltainen peli, 
mutta sen suosio aiheuttaa erilaisia lieveil-
miöitä katsojien keskuudessa. Puhutaan 
jalkapallohuliganismista.

Tunnetuimmat jalkapallohuliganismista 
aiheutuneet onnettomuudet Euroopas-
sa tapahtuivat vuonna 1985 Heyselin 
stadionilla Brysselissä ja vuonna 1989 
Hillsborough’n stadionilla Sheffi eldissä. 
Heyselin onnettomuudessa kuoli 39 katso-
jaa, Hillsborough’lla 96 (Marsh et al. 1996: 
7). Nämä kaksi vakavaa onnettomuutta 
aiheuttivat paineita katsomo-olosuhteiden 
ja stadionien turvallisuuden parantamiselle. 
Suurin muutos 1990-luvulla on ollut seiso-
makatsomoiden poistaminen stadioneilta. 
Tämä on sekä vähentänyt katsojamääriä 
huomattavasti että väljentänyt katsomoi-
ta. Lisäksi jalkapallo-otteluiden imagoa 
on eri keinoin pyritty parantamaan, jot-
ta ihmiset kokisivat ottelut ”turvallisiksi 
perhetapahtumiksi”. Vaikka kaksi edellä 
mainittua onnettomuutta ovatkin kenties 
tunnetuimmat, vakavia onnettomuuksia 
on tapahtunut myös Euroopan ulkopuo-
lella. Esimerkiksi vuonna 1964 Perussa 
pelatussa Peru-Argentiina-ottelussa noin 
300 ihmistä kuoli ja 500 loukkaantui kat-
somoväkivallan seurauksena (Dunning 
1999:132).

Jalkapallo ja väkivalta

Jalkapalloon ja sen lieveilmiöihin liittyvä 
tutkimus on valtaosin tehty Englannissa, 
missä jalkapalloon liittyvät ongelmat ovat 
olleet tiedossa jo kauan. Lisäksi jalkapal-
lon yhteiskunnallinen asema on siellä 
varsin merkittävä, joten tutkimukseen 
on suhtauduttu vakavasti. Ensimmäisen 
merkittävän tutkimuksen aiheesta teki 
vuonna 1968 englantilainen psykiatri 
John Harringtonin (Marsh et al. 1996: 
34). 

Kriitikoiden mukaan tutkimuksia jalka-
pallohuliganismista on tehty jopa ”liikaa”, 
sillä tuloksina saadut erilaiset tulkinnat 
ovat on vaikeuttaneet yhteisen sävelen 
löytämistä huliganismin vastaisissa toi-
missa (Marsh et al. 1996: 6). Erään eng-
lantilaisen tutkimuksen mukaan vuosina 
1908-1983 englantilaisessa lehdistössä 
raportoitiin jalkapalloon liittyviä väki-
valtatapauksia 36 eri maasta, edustet-
tuina olivat niin Euroopan, Pohjois- ja 
Etelä-Amerikan, Afrikan, Aasian kuin 
Oseaniankin maat (Dunning 1999: 131). 
Suomi ei kuulunut näiden 36 maan jouk-
koon. Mediaraportoinnin suurin ongel-
ma on ollut yksipuolisuus. Jos mitään ei 
tapahdu, ei siitä raportoida. Sen sijaan 
jos jotain vähänkin vakavampaa tapahtuu, 
siitä raportoidaan. Vaikka tämä on tietyllä 
tavalla järkevää, on vaarana se, että saattaa 
muodostua väärä kuva todellisuudesta: 

”Eihän sinne stadionille uskalla mennä 
kun siellä on niitä huligaaneja”.

Murphyn ja hänen tutkijakollegojensa 
mukaan (Murphy et al. 1990: 123) lehdis-
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tö ei ole neutraali sosiaaliolojen tarkkailija, 
vaan sillä on aktiivinen rooli sosiaalisten 
prosessien luomisessa ja sosiaalisten 
ongelmien määrittelemisessä. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että lehdistö olisi luo-
nut nykyaikaisen jalkapallohuliganismin 
(Murphy et al. 1990: 123-124), vaan kenties 
ylläpitänyt sen myyttistä luonnetta. Myös 
Internetistä on mahdollista löytää videoi-
ta ja kuvia huligaaniryhmän tappeluista. 
Tällä oletettavasti pyritään todistamaan 
oman ryhmän ”kovuus” ja näyttämään 
muille ryhmille ”esimerkkiä”. 

Jalkapallohuliganismin syitä

Huliganismilla voidaan tarkoittaa lähes 
kaikkia (jalkapalloon) liittyviä usein 
väkivaltaisia lieveilmiöitä. Termillä jal-
kapallohuliganismi ei ole yksiselitteistä 
määritelmää (Marsh et al. 1996: 7). Sana 
huligaani on peräisin 1890-luvun Eng-
lannista, ja se tarkoittaa laittomasti käyt-
täytyvää häirikköä (Marsh et al. 1996: 
25). Jalkapallohuliganismia on tutkittu 
monella tapaa. Huliganismiin ei voida 
löytää yhtä oikeaa selitystä, eikä sitä voida 
rajata alueellisesti (Marsh et al. 1996: 13). 
Selityksistä mikään ei ole täysin aukoton, 
eivätkä ne päde kaikkialla. Englannissa 
jalkapallohuliganismin syiksi löydetyis-
tä selityksistä viisi merkittävintä ja suo-
situinta ovat liiallinen alkoholinkulutus, 
väkivaltaiset välikohtaukset pelikentällä 
tai puolueellinen tuomarityöskentely, 
työttömyys, vaurauden suuret erot sekä 
suvaitsemattomuuteen liittyvät kysymyk-
set (Dunning 1999: 139). Näistä jokaiselle 
on mahdollista löytää vastaväitteitä. 

Huliganismia on selitetty myös esimer-
kiksi sillä, että ihmiset tuntevat itsensä 
irrallisiksi ja kaipaavat yhteisöä. Vanhat 
systeemit eivät toimi ja ihmiset etsivät 
turvallisuutta – syntyy eräänlaisia ”uushei-
moja”. Kysymys saattaa olla myös työvä-

enluokkaisen kulttuurin ”hajoamisesta”. 
Marxilaisen lähestymistavan mukaan 
huliganismissa kärjistyy työväenluokan 
kurjistuminen. Jalkapalloon liittyy vah-
va poliittinen lataus. On myös esitetty, 
että yhteiskunnan kaupallistuminen ja 
talouden globalisoituminen on johtanut 
kansallisvaltioiden merkityksen vähene-
miseen, mutta on samalla synnyttänyt 
uutta nationalismia. Myös media ”ruokkii” 
jalkapallohuliganismia tarjoamalla sille 
julkisuutta. Aggressiivisen kiihkeillä kan-
nattajajoukoilla on jalkapallossa pitkät 
perinteet ja saattaa olla, että ”väkivalta 
johtaa väkivaltaan” siinä mielessä, että 
nykyiset tiukat turvatoimet provosoivat 
kannattajia.

Mikään yksittäinen syy ei selitä jalkapal-
lohuliganismia. Sen pois kitkemisessä ole 
onnistuttu monista yrityksistä huolimat-
ta. Leicesterin yliopiston merkittävässä 
tutkimuksessa tehtiin neljä keskeistä 
johtopäätöstä (Dunning 1999: 143-150). 
Sen mukaan jalkapallohuliganismi ei ole 
eikä ole koskaan ollut ainoastaan eng-
lantilainen tai brittiläinen ilmiö. Lisäksi 
katsomoväkivaltaa esiintyy myös muissa 
urheilulajeissa kuin jalkapallossa. Jalka-
pallohuliganismia on esiintynyt käytän-
nössä aina, ei pelkästään viime aikoina. 
Sitä on esiintynyt myös ennen 1960-lukua, 
jolloin kyseinen termi lanseerattiin. Lisäk-
si jalkapallohuliganismi on tutkimuksen 
mukaan erityisesti miehisen aggressiivi-
suuden purkautumisen muoto.

Englannissa on pyritty selvittämään 
(jalkapallo)väkivallan ja alkoholin suh-
detta. Alkoholia pidetään erityisesti medi-
assa yleisimpänä syynä järjestyshäiriöihin. 
Selvin tutkimustulos on se, että alkoho-
lin ja väkivallan yhteys on vain joissain 
maissa selvä. Näitä ovat erityisesti ang-
losaksiset maat ja Pohjoismaat. Toisaalta 
esimerkiksi tanskalaiset ”ruligaanit” ovat 
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tunnettuja sekä ystävällisestä käytökses-
tään että suuresta oluen kulutuksestaan. 
Tämä vähentää Pohjois-Eurooppa -teori-
an uskottavuutta (Marsh et al. 1996: 111-
114). 

Monissa otteluissa alkoholin myynti on 
kielletty kokonaan. Tällöin on varsin yleis-
tä juoda enemmän etukäteen, mikä joh-
taa siihen, että katsojat saapuvat paikalle 
humaltuneemmassa tilassa kuin ilman 
alkoholikieltoa. Tässä mielessä voi ihme-
tellä, miksi otteluita ylipäätään järjestetään 
viikonloppuiltoina. Myös Yhdysvalloissa 
on tutkittu alkoholin myynnin kieltämistä 
urheilutapahtumien yhteydessä, ja tultu 
siihen tulokseen, ettei se välttämättä lain-
kaan ratkaise ongelmia. Katsottiin myös, 
että ”ennakkoon juonti” lisää rattijuopu-
musta (Marsh et al. 1996: 114). Alkoholin 
kulutusta ei voikaan pitää syynä jalkapal-
lohuliganismiin, koska jokainen alkoholia 
jalkapallo-ottelussa käyttävä kannattaja ei 
tappele, vaikka kannattajat käyttäisivätkin 
alkoholia runsaasti. Myöskään kaikki huli-
gaanit eivät juo. Jalkapallohuliganismilla ja 
alkoholilla on kuitenkin epäsuora yhteys: 
juopumus saattaa esimerkiksi rohkaista 
huligaania tappeluun (Dunning 1999: 
139). 

Alun perin jalkapallo oli suosittua erityi-
sesti työväenluokan nuorten miesten 
parissa. Tästä johtuen syitä huliganismille 
alettiin etsiä työväenluokan sosiaalioloista, 
ja sitä pidettiin ainoastaan työväenluokan 
ongelmana. Tutkimukset osoittavat myös, 
että jalkapallohuligaanit eivät mene otte-
luihin ainoastaan katsomaan ottelua, vaan 
myös tappelemaan. Kovan linjan huligaa-
nien mielestä tappelu ja väkivaltainen käy-
tös ovat keskeinen osa otteluun menoa 
(Dunning et al. 1988: 6). Taylorin tutkimuk-
sen mukaan jalkapallohuliganismi voidaan 
parhaiten selittää työväenluokan vastarin-
taliikkeenä. Työväenluokka ja vähävaraiset 

työttömät taistelevat kapitalismia, rikkai-
ta ja kansainvälistymistä vastaan, koska 
nämä kaikki uhkaavat työväenluokan 

”omanaan” pitämää jalkapalloa (Dunning 
et al. 1988: 25-28). Työttömyyttä ei kui-
tenkaan voi pitää perimmäisenä syynä 
jalkapallohuliganismille, koska historia 
on osoittanut, että Englannissa jalkapal-
lohuliganismin aaltoja on esiintynyt myös 
silloin, kun työttömyys on ollut poikke-
uksellisen alhaalla (Dunning 1999: 138-
142).

Jalkapallo ja rasisimi

Rasismi on vakava ongelma jalkapallossa 
ja sitä pidetään osatekijänä jalkapallohuli-
ganismissa. Tähän liittyy myös äärioikeis-
tolaisesti suuntautuneiden huomattava 
osuus huligaaneissa. Äärioikeiston yhteys 
jalkapallohuliganismiin on ollut kiistelyn 
kohteena, mutta yhteyksistä on kuiten-
kin olemassa selvää näyttöä (Marsh et al. 
1996: 96-98). Englannissa ammattilaispe-
laajista noin neljännes on tummaihoisia, 
mutta vuonna 1994 tehdyn selvityksen 
mukaan vain prosentti kannattajista oli 

”ei-valkoisia”. Tämän väitetään johtuvan 
rasismin yleisyydestä jalkapallokannat-
tajien keskuudessa (Marsh et al. 1996: 
94-95).

Rasismi on ongelma myös Suomessa. 
Tunnelmaltaan rauhallisissakin otteluis-
sa kuulee usein ulkomaalaisille pelaajille 
suunnattuja rasistisia huutoja. Englannis-
sa on meneillään rasisminvastainen kam-
panja (”Let’s kick racism out of football”). 
Kampanja aloitettiin vuonna 1993 ja se on 
edelleen käynnissä (Kickitout.org 2003). 
Kampanja koostuu kymmenen kohdan 
toimenpideohjelmasta, joihin kuuluu 
rasisminvastaista valistusta sekä rangais-
tustoimenpiteitä (Marsh et al. 1996: 104). 
Suomen Palloliiton jalkapallo-otteluiden 
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turvallisuusmääräyksissä todetaan, että 
”Kaikenlainen rasismi tai rasistinen 
käyttäytyminen on kiellettyä ja se on 
pyrittävä estämään ennakolta. Mikäli 
rasismia ilmenee, siihen on puututtava 
välittömästi” (Suomen Palloliitto 2003). 
Myös herjaava käytös on määräyksissä 
kielletty samoin sanakääntein. Käytän-
nössä tällaisen torjuminen on varsin vai-
keaa, koska tuskin on mahdollista poistaa 
katsomosta kaikkia, jotka sanovat väärän 
sanan. Parempi tapa torjua rasismia oli-
si esimerkiksi sen ennaltaehkäiseminen 
valistuskampanjoiden avulla.

Jalkapallo ja turvallisuus Suo-
messa

Jalkapallon asema Suomessa on lähes 
kaikkiin muihin maihin verrattuna var-
sin vaatimaton. Suomi on eräs harvoista 
Euroopan maista, joissa jalkapallo ei ole 
suosituin urheilulaji. Ainoastaan maaotte-
lut keräävät ajoittain suuria katsojamää-
riä. Tämä tekee kansainvälisen vertailun 
turvallisuusongelmissa hankalaksi, koska 
sopivat vertailukohteet puuttuvat. Esi-
merkiksi Ruotsissa sarjaotteluiden katso-
jamäärät ovat moninkertaiset Suomeen 
verrattuna ja huliganismi on merkittävä 
ongelma.

Suomessa jalkapallo on kokenut jonkin-
laisia muutoksia viime vuosina, erityises-
ti maaotteluiden yleisömäärät ovat olleet 
nousussa. Yleisömäärän kasvu lisää aina 
potentiaalisia ongelmia. Kotimaisissa 
jalkapallosarjoissa katsojamäärät ovat 
pieniä, mutta viime vuosina kotimaisten 
jalkapalloseurojen kannattajatoiminta 
on saanut järjestäytyneitä muotoja. Jär-
jestäytyneellä toiminnalla tarkoitetaan 
tässä kannattajayhdistysten perustamis-
ta ja joukkueen kannattamista yhdessä. 
Tämä itsessään pelkästään positiivinen 
toiminta on kuitenkin osaltaan lisännyt 

järjestyshäiriöiden määrää, minkä perus-
teella media on luonut kuvaa jalkapallo-
huliganismin saapumisesta Suomeen

Suomessa on toistaiseksi vältytty vaka-
vammilta tapahtumilta. Katsojia ei ole 
kuollut väkivallan seurauksena. Turvatoi-
met kuitenkin pettivät pahasti esimer-
kiksi kesällä 1999 pelatussa Suomen ja 
Turkin välisessä ottelussa, jossa Helsin-
gin Olympiastadionilla oli yli 35 000 
katsojaa. Ottelun aikana kentälle juok-
si kymmenkunta kurdimielenosoittajaa. 
Mielenosoittajat pääsivät vapaasti juok-
semaan ympäri kenttää, vaikka tällaisen 
ei olisi pitänyt olla mahdollista. Tapahtu-
ma aiheutti katsomossa vakavia järjestys-
häiriöitä ja useita tappeluita. Tappeluita 
syntyi erityisesti katsojien juopumuk-
sen vuoksi (HS 6.6.1999). Tilanne oli 
varsin uhkaava, mutta lopulta rauhoit-
tui poliisin otettua vastuun järjestyksen 
ylläpidosta. Järjestävälle taholle lange-
tettiin tapahtuneen vuoksi huomattava 
sakko Euroopan jalkapalloliitolta (HS 
3.7.1999). Samalla tapahtuma herätti 
Suomen Palloliitonkin kehittämään 
turvatoimiaan. Tapahtunut ei kenties 
kuulosta vakavalta, mutta on selvää, että 
välikohtaus olisi voinut riistäytyä käsis-
tä jolloin seuraukset olisivat hyvinkin 
saattaneet olla vakavammat. 

Syyskuussa 1999 tuli voimaan uusi 
kokoontumislaki sekä laki järjestyk-
senvalvojista. Kokoontumislain mukaan 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämi-
seksi järjestäjällä ja poliisilla on oikeus 
määrätä järjestyksenvalvoja tarkasta-
maan tilaisuuden osanottajat ja näiden 
mukana olevat tavarat (HS 13.1.2000). 
Tätä ennen järjestysmiehillä ei ollut var-
sinaista lupaa esimerkiksi avata katsoji-
en laukkuja, joten esimerkiksi alkoholin 
vieminen stadionille ei ollut vaikeaa. Vie-
läkin se on varsin mahdollista. 
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Suomen jalkapallon pääsarjan Veikkauslii-
gan toimitusjohtaja Jan Waldenin mukaan 
järjestyshäiriöihin suhtaudutaan vakavasti. 
Walden sanoo Helsingin Sanomissa, että  

”Meillä liigassa otteluitten järjestäjänä 
on kuitenkin valtava vastuu, emmekä 
suinkaan halua paeta sitä. Tuomitsem-
me jyrkästi kaikki lieveilmiöt. Lähtökoh-
tamme on se, ettei kenenkään tarvitse 
pelätä katsomossa” (HS 1.5.2001). 

Ehkä parhaiten Suomen tilanteen huo-
maa mielipidekirjoituksissa, joissa vali-
tetaan esimerkiksi turvatarkastusten 
epäkohteliaisuuksista tai siitä, ettei sta-
dionille saa tuoda juomapulloja. Kun 
tätä vertaa kansainvälisiin suuremman 
mittakaavan ongelmiin, ei ole vaikea 
todeta Suomen ongelmien olevan var-
sin pieniä.

Huliganismin torjunnassa on monia 
ongelmia. Kärjistetysti voitaisiin sanoa, 
että katsojat tulevat stadionille katso-
maan jalkapallo-ottelua, eivät ”olemaan 
turvassa”. Jos katsojien turvallisuuden 
parantamiseen tähtäävät turvatoimet 
ovat liian tiukkoja, voi niistä katsojan kan-
nalta olla enemmän epämukavuutta kuin 
hyötyä, koska suuri osa katsojista kokee, 
että liian tiukat turvatoimet häiritsevät 
ottelun katsomista.

Erilaisia keinoja turvallisuuden lisäämi-
seksi on pohdittu paljon. Kannattajat 
voidaan rekisteröidä ja ottelulippuja 
myydävain rekisteröidyille kannattajille. 
Tällainen menettely yleisesti on käytös-
sä useissa maissa, esimerkiksi Hollannis-
sa (HS 9.6.1998). Menettely varmistaa 
ainakin teoriassa sen, että samaan kat-
somonosaan ei eksy eri joukkueiden 
kannattajia. Lippujen myynti ainoastaan 
ennakkoon estää lippujen loppumises-
ta aiheutuvat tappelut stadionin ulko-
puolella. Mustan pörssin lipunmyynti 
on myös usein laitonta. Toisaalta rekis-
teröinti ei ole aukoton keino: esimerkik-
si vuonna 1998 Ranskassa pidätetyistä 
englantilaishuligaaneista vain joka kym-
menes oli poliisille entuudestaan tuttu 
(HS 4.9.1998).

Huliganismin torjuntakeinoja

Lipunmyynnin kehittäminen on myös 
yksi keino hillitä huliganismia. Peter 
Lundströmin mukaan hyvä lipunmyyn-
tijärjestelmä on parhaita operatiivisia 
keinoja ohjata käytännön turvallisuut-
ta ja viihtyvyyttä. Tällöin pystytään jo 
ennakkoon ohjaamaan kenelle ja minne 
lippuja halutaan myydä. Numeroitu kat-
somopaikka takaa jokaiselle katsojalle 
oman istumapaikan, jolloin potentiaaliset 
riidanaiheet vähenevät. Lisäksi lippuun 
voidaan painaa luettelo esineistä, joiden 
tuominen stadionille on kiellettyä (HS 
9.6.1998).

Mekaanisia keinoja ovat esimerkiksi 
sisääntuloporttien suunnittelu niin, että 
katsojat ohjataan selkeään jonoon. Eri 
joukkueiden kannattajille voidaan vara-
ta eri sisäänkäynnit ja eri katsomonosat 
(HS 9.6.1998). Englannissa lähes joka 
stadionilla on kameravalvonta. Seiso-
makatsomoiden poistaminen on tehnyt 
katsojien kameravalvonnasta stadionil-
la helpompaa, koska erillään toisistaan 
istuvat katsojat on helpompi erottaa toi-
sistaan. Kannattajakyselyiden mukaan 
kameravalvontaa pidetään siellä hyvänä 
asiana. Poliisi myös videoi kannattajajouk-
koja erinäisiä tarkoituksia varten. Kuvia 
kannattajista pystytään nopeasti lähettä-
mään eri puolille maailmaa (Marsh et al. 



88

1996: 122-123). Jalkapallo-otteluita on 
Englannissa pyritty markkinoimaan enem-
män lapsiperheille työväenluokan mies-
ten sijaan. Samalla turvatoimia on lisätty, 
mutta kameravalvonnan yleistymisestä 
huolimatta huliganismista ei ole päästy 
eroon (Perryman 2001: 79). 

Kuten edellä totesin, myös alkoholin kiel-
täminen on yksi, joskaan ei aukoton, keino 
parantaa turvallisuutta. Suomessa pelatta-
vissa kansainvälisissä otteluissa alkoholin 

myynti on kielletty. Jalkapallo-otteluiden 
turvallisuusjärjestelyiden perustana ovat 
kansainvälisten jalkapallojärjestöjen FIFA:
n ja UEFA:n määräykset, EU:n määräykset 
sekä kansallinen lainsäädäntö kussakin 
maassa. Ottelutapahtuman valmisteluun 
kuuluu viranomaistoimien koordinointi, 
kansainvälisten liittojen ja seurojen yhte-
ydenpito, kannattajaryhmien matka- ja 
majoitusjärjestelyiden koordinointi sekä 
turvallisuussuunnitelman tekeminen (HS 
9.6.1998). 

Monissa maissa esiintyvä järjestäytynyt 
huliganismi ei näytä olevan kotiutunut 
Suomeen. Suomessa on havaittavissa jon-
kin verran jalkapalloon liittyvää väkival-
taa, mutta se ei ole levinnyt laajalle eikä 
ole järjestäytynyttä. Sen taustalla ei myös-
kään ole syvään uurtuneita yhteiskunnal-
lisia tai muita ongelmia. Olennaista on 
se, ettei Suomessa ole jalkapalloseurojen 
perinteisiä vastakkainasetteluita samassa 
mittakaavassa kuin esimerkiksi Englan-
nissa. Suomen asema on siinä mielessä 
edullinen, että keinoja huliganismin 
torjumiseen ja turvallisuuden paranta-

Yhteenveto
miseen on jo muualla pohdittu. Tämä 
mahdollistaa ainakin teoriassa ongelmi-
en ennaltaehkäisyn parhain mahdollisin 
keinoin. 

Tämä työ luo vain pintapuolisen kuvan 
jalkapallo-otteluihin liittyviin turvalli-
suuskysymyksiin. Suomessa mitään eri-
tyisen vakavaa ei ole tapahtunut, mutta 
selvää on, ettei näin välttämättä tule aina 
olemaan. Lajin suosion kasvu lisää myös 
lieveilmiöitä, joihin olisi viisasta varautua 
hyvin.

Kirjallisuus

Allsvenskan (2003). <http://www.svenskfotboll.se>

Dunning, Eric & Murphy, Patrick & Williams, John (1988). The roots of football hooliganism: an historical and sociological study. 273s. 
Routledge, London.

Dunning, Eric (1999). Sport matters: sociological studies of sport, violence and civilization. 281s. Routledge, London.

Kickitout.org (2003). <http://www.kickitout.org>

Marsh, P., Fox, K., Carnibella, G., McCann, J. & Marsh, J. (1996). Football violence in Europe. Report to the Amsterdam Group. 
168s. The Social Issues Research Centre, Oxford.

Murphy, Patrick & Williams, John & Dunning, Eric (1990). Football on trial: spectator violence and development in the football world. 
239s. Routledge, London.
Perryman, Mark (toim.) (2001). Hooligan wars: causes and effects of football violence. 239s. Mainstream Publishing Company, Edin-
bugh.



89

Suomen Palloliitto (2003). 
<http://www.palloliitto.fi /palvelut/katsojapalvelut/turvallisuus/turvallisuus-maaraykset_2003/>

Veikkausliiga (2003). <http://www.veikkausliiga.com>

Helsingin Sanomien jalkapallo-otteluiden turvallisuuteen 
liittyvien artikkeleiden otsikkoja vuosilta 1998-2003

* Onko turvallisuus Suomi-Ranska-ottelussa taattu? (5.6.1998)
* Jalkapallo-ottelut turvallisiksi (9.6.1998)
* 30 tapaa lähestyä jalkapallohuliganismia (28.6.1998)
* Huligaanit alemmista sosiaaliluokista (4.9.1998)
* Kurdien mielenilmaukset keskeyttivät ottelun Stadionilla (6.6.1999)
* Turvatoimet pettivät Stadionilla (6.6.1999)
* Poliisi haukkuu turvajärjestelyjä (7.6.1999)
* Palloliitto selvittää turvatoimet kokonaisuudessaan (8.6.1999)
* Olympiastadionin turvajärjestelyt remonttiin (11.6.1999)
* Palloliitolle 92000 markan sakot (3.7.1999)
* Tiukat turvatoimet Saksa-otteluun (3.9.1999)
* Yksi raketti ja soihtu turvatoimien pienet miinukset (5.9.1999)
* Turkki-ottelun turvatarkastuksista kantelu oikeusasiamiehelle (13.1.2000)
* Katsomossa kaikki poliisille tuttuja (17.4.2000)
 (Artikkeli kertoi Suomi-Englanti-otteluun saapuvista rekisteröidyistä kannattajista)

* UEFA:n johtaja kritisoi isäntämaiden ja Englannin toimia (29.6.2000)
 (Artikkeli käsitteli vuoden 2000 Euroopan mestaruusturnauksen huliganismia)

* Suomen katsomoissa kuri kunniassa (10.9.2000)
* Englanti-ottelussa huipputiukat turvatoimet – Olympiastadionilla enemmän
  järjestyksenvalvojia kuin koskaan (9.10.2000)

* ”Turvamiehet pilasivat otteluni ennen kuin se oli alkanutkaan” (14.10.2000)
* Kannattajaryhmien käytös saanut vääriä muotoja (1.5.2001)
* Kliimaksi jäi kokematta (3.6.2001)
* Miksei Töölön stadionille saa tuoda muovipulloa? (24.7.2001)
* Walesista saapuu Helsinkiin lähes 1700 jalkapallofania (4.9.2002)
* Turvatarkastukset tiukentuivat Stadionilla (13.10.2002)
* Megatapahtumat valtaavat Helsingin kesäkuussa (31.3.2003)
 (Artikkeli käsitteli mm. kesäkuun 2003 maaotteluiden turvatoimia)
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Tässä artikkelissa tarkastelen, miten Helsingissä asuvat ulkomaalaiset opiskelijat 
kokevat Helsingin turvallisuuden. Erilaisen kulttuuritaustansa vuoksi ulkomaa-

laiset näkevät Helsingin eri tavalla kuin paikalliset ja voivat siten tuoda esille uusia 
näkökantoja ja jopa murtaa joitain turvallisuuteen liittyviä ennakkoluuloja. Erityisesti 
minua kiinnostavat seuraavat kysymykset, joiden pohjalle tämän työn runko myös 
rakentuu: Kuinka ulkomaalaiset kokevat Helsingin ja sen turvallisuuden oman kult-
tuuritaustansa pohjalta? Mitkä asiat vaikuttavat heidän mielipiteisiinsä? Onko Hel-
singissä olemassa sellaisia paikkoja, joita ulkomaalaiset välttelevät tai pelkäävät (ja 
ovatko ne samoja, joita suomalaiset välttelevät)? Mitä mieltä ulkomaalaiset ovat 
kameravalvonnasta?

9. HELSINGIN TURVALLISUUS 
ULKOMAALAISTEN 

OPISKELIJOIDEN SILMIN 

Outi Leskelä
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Aineiston keräsin kysellyllä, jonka lähetin 
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan 
ESN (Erasmus Student Network) -valio-
kunnan sähköpostilistalle. Kysymykset, 
jotka löytyvät lopun liitteestä, muotoilin 
tutkimuskysymysteni pohjalta. Taustatie-
doiksi kysyin kansallisuutta, Helsingissä 
vietettyä aikaa ja sukupuolta, koska ajat-
telin näiden asioiden mahdollisesti vai-
kuttavan mielipiteisiin. Kysymykset on 
ryhmitelty niin, että ne ovat alkupäässä 
yleisimpiä ja ”henkilökohtaisuus” lisääntyy 
loppua kohden. Kyselyyni vastasi yhteen-
sä 35 ulkomaalaista opiskelijaa. Vastaajat 
olivat selvästi miettineet mitä kirjoittivat, 
sillä printattuna tekstiä tuli lähes neljäkym-
mentä sivua – vain pari henkilöä vastasi 
hyvin lyhyesti. Yksi syy kyselyn onnistu-
miseen varmasti oli se, että olen itse ESN 
-valiokunnan puheenjohtaja, minkä vuoksi 
useimmat ulkomaalaiset opiskelijat tunte-
vat minut ainakin nimeltä, jolloin heidän 
oli kenties helppo vastata minulle. Luulen 
lisäksi, että kysymysten aihe oli sen verran 
vakava ja toisaalta myös monelle ulkomaa-
laiselle läheinen, että kyselyyn sen vuoksi 
vastattiin tosissaan ja kiinnostuneesti.

Vastaajista miehiä oli hieman enemmän 
kuin naisia (19 miestä ja 15 naista), mutta 
ero ei kuitenkaan ollut häiritsevän suuri. 
Miesten enemmyys on ymmärrettävää, sil-
lä vuonna 2002 oli Helsingin yliopistoon 
tulleista ulkomaalaisista oppilaista miehiä 
64 % ja naisia 36 % (Tilastoja Helsingin 
yliopiston kansainvälisestä toiminnasta 
2003: 6). Edellisiin lukuihin pohjautuen 
enemmän naisia vastasi itse asiassa kyse-
lyyni kuin heidän osuutensa yliopiston 
ulkomaalaisista opiskelijoista on. Ehkä 
syynä on se, että naiset ylipäätään kokevat 
kaupungin turvattomammaksi. 
Suurin osa vastaajista oli kotoisin Euroo-

Kysely ulkomaalaisille opiskelijoille

pasta (85 %). EU:n hallinnoima Sokra-
tes/Erasmus -vaihto on yleisin tapa tulla 
Helsinkiin ja muistakin vaihto-ohjelmista 
useat ovat eurooppalaisille tarkoitettuja, 
esimerkiksi pohjoismainen Nordplus. 

  Vastaajien kansalaisuus 
  maanosittain

  * Eurooppa, EU-maat 62%
  * Eurooppa, ei EU  23%
  * Pohjois-Amerikka    9%
  * Latinalainen Amerikka   3%
  * Aasia     3%

Vastaajien jakautuminen kansalaisuuden 
mukaan oli seuraava: saksalaisia 9, ranska-
laisia 3, italialaisia 3, unkarilaisia, brittejä ja 
amerikkalaisia 2 sekä yksi kreikkalainen, 
sveitsiläinen, katalaani, virolainen, espan-
jalainen, itävaltalainen, tšekki, belgialainen, 
liettualainen, puolalainen, aasialais-ame-
rikkalainen, kiinalainen, brasilialainen ja 
venäläinen. Eurooppalaisten suuri määrä 
vaikuttaa tutkimustuloksiin. Vastaajieni 
ihonväri on todennäköisesti vaalea, joten 
he soluttautuvat paikallisväestöön. Tum-
maihoisten syrjintää ja väkivaltakokemuk-
set olisivat todennäköisesti erilaisia.

Vastaajien Helsingissä oloaika ei juurikaan 
vaikuttanut vastauksiin, vaikka niin aluksi 
luulin. Sukupuoli vaikutti eniten: naiset 
pelkäsivät useammin kuin miehet. Saksa-
laiset ja englantia äidinkielenään puhuvat 
vastasivat pisimmin ja pohtivat myös mie-
lipiteitään enemmän kuin muut. Saattaa 
olla, että muillakin kansalaisuuksilla oli 
painavaa sanottavaa, mutta ei kielellisiä 
resursseja.



93

Suomessa on 1990-luvun aikana virinnyt 
jonkinlainen ”turvallisuushysteria”, joka 
näkyy kaikkialla. Tutkijat ovat puhuneet 
moraalisesta paniikista, jolloin rikollisuu-
den pelko voi saada äärimmäisiä mitta-
suhteita ja aiheuttaa liioiteltuja reaktioita. 
Televisioissa Poliisi -TV on jo yli kymme-
nen vuotta tuonut rikokset olohuoneisiin. 
Etenkin iltapäivälehdet lietsovat etusivuil-
laan helposti ihmisiä turhaan pelkoon valit-
semalla raaimmat tapaukset ja jopa vielä 
paisuttelemalla niitä (Karisto & Tuominen 
1993: 16, 107). Kun tähän vielä lisää uutiset 
ja esimerkit muualta maailmalta, ihmisille 
tulee helposti valheellinen kuva Suomen 
ja Helsingin turvallisuudesta. 

Niin Suomi kuin Helsinkikin ovat nimit-
täin erittäin turvallisia. Tätä turvallisuut-
ta tukevat erilaiset tutkimukset, joissa 
on verrattu joko Suomea tai Helsinkiä 
muihin maihin tai kaupunkeihin. Onhan 
Suomessakin väkivaltaa ja rikoksia, mutta 
se harvemmin näkyy kaduilla. Etenkin 
naisia uhkaa väkivalta usein neljän seinän 
sisällä (Karisto & Tuominen 1993: 103 
-104), miehet taas tappelevat tutuissa 
”ryyppyporukoissa” (Koskela & Tuomi-
nen 1995: 68). 

Kyselyyni vastanneiden ulkomaalais-
ten opiskelijoiden mielestä Helsinki on 
ehdottomasti turvallinen kaupunki. Kysy-
mykseen ”Is Helsinki safe/unsafe” (Onko 
Helsinki turvallinen/turvaton) kaikki vas-
tasivat yksiselitteisesti, että Helsinki on 
turvallinen. Helsingin turvallisuus kirvoit-
ti muun muassa seuraaviin lausumiin:

”Safe as the bank of England” 
”No guns and knives” 
”Apu tulee nopeasti” 
”It´s Finland”

”Safest place I´ve ever been”
”People don´t even lock their bikes” 
”Less mean looking immigrants, more 
organised and less corrupt police force” 

”In Helsinki I feel like I can let my guard 
down a bit more”    

Moni pohti syitä siihen, miksi Helsinki on 
niin turvallinen. Kuuden vastaajan mie-
lestä syynä on suomalainen luonne (”dis-
tanced behaviour, quiet, peace loving, 
honest”). Viiden mielestä turvallisuuteen 
vaikuttaa se, että joka puolella näkyy polii-
seja ja vartijoita, toiset viisi ”vain tuntee” 
niin (”I feel so, and don´t know why”). 
Muita syitä Helsingin turvallisuuteen 
olivat vastaajien mukaan muun muassa 
se, etteivät he olleet nähneet kerjäläisiä, 
yömajan asukkeja, tappeluita tai ryöstöjä, 
eivätkä tunteneet olevansa vaarassa, tai 
että Suomi on korkean elintason hyvin-
vointivaltio. Tietenkin Helsinki on kau-
punki, jossa on omat ongelmansa, mutta 
ehkä ne eivät ole niin helposti näkyvillä 
kuin muualla päin maailmaa.  

Englannin kielen vastineita suomalaiselle 
sanalle ”turvallisuus” on kaksi. ”Security” 
tarkoittaa turvallisuuden lisäksi myös 
turvatoimia ja valvontaa, sanan ”safety” 
merkitys on myös turvallisuudentunne 
(Koskela & Tuominen 1995: 75). Kysy-
mys, jossa pyysin vastaajia assosioimaan 
mielessään sanoja ”Helsinki”, ”safety” ja 

”security”, kuvasi Helsingin turvallisek-
si kokemista. Kuudentoista vastaajan 
mielestä Helsingin turvallisuutta ei voi 
selittää, se on tunne, joka luonnollisesti 
kuuluu Helsinkiin. Kuuden vastaajan mie-
lestä kaikki edellä mainitut sanat kuulu-
vat yhteen (”When I think of Helsinki, I 
think of safety and security”). Myös tur-

Helsingin turvallisuudesta
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vamiehet ja poliisit mainittiin uudelleen. 
Muutaman vastaajan mielestä Helsinki on 
jopa ”liian turvallinen”. 

Kun pyysin vastaajia vertaamaan Hel-
singin turvallisuutta oman opiskelu- tai 
kotikaupunkinsa  turvallisuuteen, tulok-
set olivat edellisen kaltaisia. Kymmenen 
vastaajan mielestä Helsinki on yhtä turval-
linen kuin heidän oma opiskelu- tai koti-
kaupunkinsa. Nämä vastaajat olivat kahta 
lukuun ottamatta miehiä, ja he vertasivat 
Helsinkiä muun muassa seuraaviin kau-
punkeihin: Wien, Bath, Freiburg, München, 
Göteborg, Hampuri ja Torino. Helsinkiä 
kotikaupunkiaan turvallisempana pitä-
viä oli 23 henkilöä. He tulivat pääasiassa 
Itä- ja Etelä-Euroopasta sekä Euroopan 
ulkopuolelta. Vain yhden vastaajan mie-
lestä Helsinki on turvattomampi, mutta 
hänenkin mielestään Helsinki on kokoon-
sa nähden erinomaisen turvallinen. Hel-
singin ja muiden kaupunkien vertailussa 
täytyy ottaa tietenkin huomioon eri kau-
punkien koko. Pienessä kaupungissa tai 
suuressa metropolissa on erilainen tur-
vallisuuden tunne kuin Helsingissä, joka 
on kansainvälisesti katsottuna aika pieni 
pääkaupunki. Kyselyssäni niin suurten 
kuin pientenkin kaupunkien asukkaat 
pitivät kuitenkin Helsinkiä yhtä turval-
lisena tai turvallisempana. 

Kahden seuraavan kysymyksen kohdalla 
on selvästi vaikuttanut se, että vastaajat 
ovat pääasiassa vaalea-ihoisia ja euroop-
palaisia. Kysymykseen ”pelkäätkö erityi-
sesti jotain, koska olet ulkomaalainen” 24 
henkilöä vastasi, ettei ole kokenut min-
käänlaisia ongelmia. Osa sanoi, että he 
tuntevat itsensä hyväksytyksi ja että he 
eivät näytä ulkomaalaisilta. Kuusi vastaa-
jaa mainitsi kieliongelmat. Joko he eivät 
ymmärrä ihmisiä ja heidän mahdollisia 
varoituksiaan, tai pelkäävät eksyvänsä. 
Humalaiset mainittiin neljässä vastauk-

sessa. Humalaiset ovat ilmiselvästi Hel-
singissä silmäänpistäviä ainakin näiden 
ulkomaalaisten opiskelijoiden mielestä. 
Muita yksittäisesti mainittuja pelonai-
heita olivat esimerkiksi ”mustalaiset”, 
13-15 -vuotiaat pojat, nuoret natsit, sekä 
rasistinen väkivalta yleensä.

Tilanne on toisenlainen, jos tarkastellaan 
Helsingissä asuvien muiden ulkomaalais-
ten mielipiteitä peloista, rikoksista ja väki-
vallasta. Erityisesti venäläisillä, virolaisilla 
ja muilla kuin vaaleaihoisilla (usein pako-
laisilla) on kokemuksia syrjinnästä sekä 
rasistisista rikoksista. Inga Jasinskaja-Lah-
den ja Karmela Liebkindin vuonna 1997 
maahanmuuttajien syrjinnästä tekemässä 
tutkimuksessa 61% vastaajista on koke-
muksia syrjinnästä kadulla tai liikentees-
sä, somaleista jopa 81%. Noin kolmannes 
vastaajista oli sitä mieltä, että heitä on 
syrjinnän vuoksi estetty vuokraamasta 
asunto, tai pääsemästä sisälle ravintolaan. 
Yleisesti ottaen eniten ongelmia näytti 
olleen somalialaisilla, turkkilaisilla ja ara-
beilla. Samassa tutkimuksessa kysyttiin 
myös, kuinka monella maahanmuuttajal-
la on kokemuksia rasistisista rikoksista. 
Yhteensä 18% ilmoitti joutuneensa rasis-
tisen rikoksen uhriksi (Jasinskaja-Lahti & 
Liebkind 1997: 33).  Muissa tutkimuksissa 
luku on ollut 11% tai pienempi. Tosin osa 
rasistisista rikoksista ei tule poliisin tie-
toon tai syyte hylätään herkemmin kuin 
tavallisesti: ulkomaalaisvihamielisen 
väkivallan uhreja saattaa siis olla enem-
män kuin tilastot sanovat (Streng 1998: 
16-21).

Kysymykseen ”onko kimppuusi hyö-
kätty Helsingissä” 30 henkilöä vastasi 

”ei”. Heistä kolme sanoi kuulleensa tai 
nähneensä kaverilleen sattuneen jotain. 
Vain muutama oli kokenut epämiellyt-
tävän tilanteen (joskaan ei varsinaista 
väkivaltaa). Humalainen oli häiriköinyt 
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kolmessa tapauksessa, mutta niitä pidet-
tiin harmittomina. Näistä kokemuksista 
huolimatta kaikki olivat sitä mieltä, että 
Helsinki on turvallinen. Voikin kiteyttää 
erään vastaajan sanoin: ”When you are 
white, have money, behave quiet and 
avoid drunks, all is well”. 

Turvattomat paikat Helsingissä

Vain harvat kyselyyn vastanneet nimesi-
vät kaupungista sellaisia paikkoja, joita he 
pelkäävät tai joita heidän on käsketty väl-
tellä. Syynä saattaa olla se, että Helsingissä 
liikutaan vain tutuilla alueilla ja vaihto-
opiskelijat oleskelevat täällä suhteellisen 
lyhyen aikaa. Vastaajista noin puolet ei 
ollut kuullut paikoista, joita olisi neuvottu 
välttämään, tai ei osannut nimetä mitään 
paikkaa, jota karttaisi. Nämä vastaajat 
olivat lähes poikkeuksetta miehiä. Tut-
kimusten mukaan naiset pelkäävät kau-
pungissa miehiä enemmän. Esimerkiksi 
tilastokeskuksen vuonna suorittamassa 
Turvallisuus 93 –tutkimuksessa miehis-
tä vain vajaa viidennes koki jonkun pai-
kan pelottavaksi, kun taas naisista lähes 
puolet tiesi tällaisen paikan (Koskela & 
Tuominen 1995: 70). Voi tietenkin myös 
olla, että miehet eivät kunniansa vuoksi 
mielellään paljasta pelkäävänsä. Kyselys-
säni ne, jotka olivat olleet Helsingissä vain 
vähän aikaa, eivät nimenneet mitään tur-
vattomia paikkoja, tai he toistivat vain sitä, 
mitä joku muu (suomalainen) oli heille 
kertonut.  

Ulkomaalaisten mainitsemat pelottavat 
paikat ovat pitkälti samoja kuin suoma-
laisten mainitsemat. Useamman mai-
ninnan olivat saaneet seuraavat paikat: 
rautatieasema ja asematunneli, Itäkeskus 
ja Kaisaniemi. Kaksi tai yksi mainintaa 
saivat Itä-Helsingin kaupunginosat sekä 
Kallio, Sörnäinen, Malmi ja Pasila. Turval-
lisuus 93 -kyselyssä suomalaiset pitivät 

turvattomina samoja kohteita (Koskela 
& Tuominen 1995: 82). Rautatieasemia ja 
keskustaa pidetään yleensäkin turvatto-
mana. Ulkomaalaisten kokemuksiin saat-
tavat vaikuttaa suomalaisia helpommin 
huhupuheet. Paikallisten voisi kuvitella 
tuntevan oma kaupunkinsa – tosin heil-
lä voi olla myös ennakkoluuloja. Monet 
ulkomaalaiset opiskelijat asuvat itse 
näissä turvattomana pidetyissä paikois-
sa, kuten Itä-Helsingissä tai Pasilassa, ja 
muutama sanoikin, etteivät he siksi usko 
pelotteluja. 

Ainoastaan naiset karttoivat Helsingissä 
pimeitä paikkoja, kuten metsiä, teitä ja 
lähiöitä (5 vastaajaa) ja humalaisten lähis-
töä muun muassa pubeissa, kaduilla ja 
yöbusseissa (4 vastaajaa). Tosin pimeitä 
paikkoja kartettiin myös koti- tai opis-
kelukaupungissa. Tällainen pimeiden ja 
syrjäisten paikkojen pelko on tyypillis-
tä juuri naisille, jotka pelkäävät eniten 
sitä, että joutuvat yllättävän hyökkäyk-
sen kohteeksi paikassa, jonne apua on 
lähes mahdotonta saada. Pelon kohde on 
usein seksuaalinen väkivalta tai raiskaus 
(Koskela & Tuominen 1995: 71). Vuonna 
1988 tehdyssä Suomalainen Turvallisuus 
1988 -kyselyssä yli puolet helsinkiläisis-
tä naisista oli huolestuneita väkivallan 
kohteeksi joutumisesta iltaisin kodin 
ulkopuolella, miehistä alle 40% . Nuoris-
ta naisista jopa yli kaksi kolmannesta oli 
huolissaan (Karisto & Tuominen 1993: 
28-29).

Mielipiteitä kameravalvon-
nasta

Suomessa kameravalvonta on lisääntynyt 
viime vuosina suuressa määrin mitä erilai-
simmissa tiloissa. Suomi on tällä hetkellä 
yksi valvotuimpia maita – on arvioitu, että 
kameroita olisi kaksi kertaa enemmän 
kuin Ruotsissa, eli noin 100 000 valvon-
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takameraa (Takala 1998:1). Tätä taustaa 
vasten oli kiinnostavaa huomata, että noin 
kolmannes kyselyyni vastanneista ei ollut 
edes huomannut kameroita  (”haven´t 
seen, don´t know, not noticed”). Vastaa-
jista 11 suhtautui kameroihin negatiivisesti. 
Suurin osa oli sitä mieltä, että valvontaka-
merat ovat tunkeilevia ja ne loukkaavat 
henkilökohtaisia vapauksia sekä että ne 
ovat tarpeetonta massiivista tarkkailua. 
Joidenkin mielestä kamerat eivät oikeasti 
estä rikollisuutta tai pelasta elämää. Niitä 
voidaan myös käyttää väärin. Humalaiset 
tuotiin esille ongelmana, joita kamerat 
eivät voi poistaa. 

Kahdeksan vastaajan mielestä valvonta-
kamerat ovat  positiivinen asia. Kamerat 
lisäävät henkilökohtaista turvallisuuden 
tunnetta ja saavat kadut tuntumaan tur-
vallisemmilta. Ne ovat myös hyviä klubien 
ja baarien ulkopuolella. Joidenkin mielestä 
on hyvä, että rikolliset tietävät kameroi-
den olemassaolosta, sillä he päättelivät, että 
näin rikollisuus vähenee. Neljä vastaajaa 
ei välittänyt kameroista, koska he olivat 
tottuneita niihin  (”part of modern life”). 
Muutamalla oli lisäksi sekä negatiivisia 
että positiivisia mielipiteitä kameroista. 
Mielipiteet hajosivat tasaisesti eri kansa-
laisuuksien kesken. Sukupuolen mukaan 
voisi sanoa, että miehet ajattelivat useam-
min negatiivisesti kameroista, naiset taas 
positiivisesti; tosin luvut ovat niin pieniä, 
ettei niitä voi yleistää. 

Valvontakameroita ja niiden hyötyä on 
tutkittu kansainvälisesti aika paljon, ja 
tulokset ovat ristiriitaisia. Hannu Taka-
lan selvityksessä todetaan, että video-
valvonnalla voidaan ehkäistä eräitä 
rikoksia joissakin ympäristöissä. Tosin 
rikosten ehkäisy toimii vain silloin, kun 
mahdollinen rikoksen tekijä tietää kame-
ran olemassaolosta (Takala 1998: 22-23). 
Glasgow’ssa Skotlannissa vain 41% val-
vontaa käsittelevään kyselyyn vastanneis-
ta tiesi valvontakameroista 15 kuukautta 
niiden asettamisen jälkeen (Williams et al. 
2000: 174). Kameravalvonnan aloittami-
nen jollakin alueella saattaa myös siirtää 
rikollisuutta muualle. Väkivaltarikoksien 
ehkäisyssä kamerat eivät myöskään usein 
onnistu, sillä nämä rikokset tapahtuvat 
usein kameroiden ulottumattomissa puis-
toissa, lähiöissä ja yksityisissä paikoissa. 
Valvontakameroiden nähdään myös huo-
nontavan ihmisten elämänlaatua ja saavan 
aikaan turhaa pelkoa (Koskela 2000: 246-
247). Kaikkien monitoreita ei myöskään 
pystytä samanaikaisesti valvomaan, ja 
siten jotain tärkeää saattaa jäädä huomaa-
matta (Takala 1998: 23). On siis tarkkaan 
mietittävä, minne kameroita asetetaan 
ja kuinka paljon. Vastausten perusteella 
voi sanoa, että Helsingin tapauksessa ylei-
nen turvallisuudentunne saadaan aikaan 
vakain yhteiskunnallisen oloin, eikä liial-
lisen kameravalvonnan avulla.

Helsinki näyttäytyy ulkomaalaisten opis-
kelijoiden silmissä selkeästi turvallisena 
kaupunkina. Vain harva vastaaja oli koh-
dannut jonkinlaista häirintää. Humalaiset 
näyttävät olevan Helsingin oma ongel-
ma, joka helposti pistää ulkomaalaisten 
silmään. Lyhyen aikaa Suomessa asuvat 

opiskelijat eivät osaa usein kovinkaan 
hyvin suomen kieltä ja tämä voi myös 
aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. 
Kyselyyn vastanneista suurin osa on 
eurooppalaisia vaaleaihoisia opiskelijoi-
ta, eikä heillä siten juuri ollut kokemuk-
sia rasismista. Helsingin turvallisuudesta 

Johtopäätökset
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olisikin saattanut saada erilaisen kuvan, 
jos kyselyyn olisi vastannut opiskelijoita 
Afrikasta tai Lähi-idästä.

Ulkomaalaisille pelottavat paikat ovat 
pitkälle samoja kuin paikallisille: rauta-
tieaseman seutu, itäiset lähiöt, Kallio ja 
Sörnäinen. Suurin osa vastaajista, etenkin 
miehistä, oli kuitenkin sitä mieltä, ettei 
Helsingissä ole mitään pelottavaa tai kar-
tettavaa paikkaa. Naiset pelkäsivät yleensä 
pimeitä paikkoja sekä humalaisia. Kame-
ravalvonnasta oltiin montaa mieltä. Noin 
kolmannes ei ollut huomannut kameroita 
Helsingissä, vaikka niitä on täällä melkein 
tiheimmin koko Euroopassa. Muuten 

kameravalvontaa joko paheksuttiin tai 
pidettiin hyvänä asiana. Muutaman mie-
lestä kamerat ovat osa modernia elämää. 

Koska ulkomaalaisten mielikuvia Helsingin 
turvallisuudesta on tutkittu aika vähän, voisi 
olla mielenkiintoista jatkaa tästä eteenpäin. 
Ainakin aineiston tulisi olla suurempi ja kat-
tavampi (enemmän muita kuin eurooppa-
laisia). Kyselyn voisi tehdä opiskelijoiden 
lisäksi koko Helsingin ulkomaalaisväestölle, 
jotta mukaan saataisiin myös eri ikäisiä, eri 
ammatissa toimivia sekä eri puolilla Helsin-
kiä asuvia ihmisiä. Erittäin mielenkiintoista 
olisi tietää, mitä pakolaiset ajattelevat Hel-
singin turvallisuudesta. 
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Liite 1. Joukkoliikenteen turvallisuus Helsingissä 
  Miska Peura

Haastatteluissa käsiteltyjä kysymyksiä

1.  Kuinka paljon mihin vuorokaudenaikoihin käytät joukkoliikennettä?
2.  Millä joukkoliikennevälineillä yleensä liikut?
3.  Onko joukkoliikennevälineillä matkustaminen turvallista?
 Jos ei niin miksi?
 Onko eri välineiden ja ajankohtien välillä eroja?
 Kuljettajan vaikutus?
 Vastaan tulleita tilanteita?
4.  Vaikuttaako pelko liikkumiseesi esimerkiksi yöllä tai vieraalla alueella?
5.  Miten koet turvallisuustilanteen muuttuneen viime vuosina?
6.  Mitä turvallisuudentunteen ja/tai turvallisuuden parantamiseksi voitai-  
 siin/pitäisi tehdä?
7.  Minkälaisia ajatuksia junien, bussien ja terminaalialueiden kameravalvonta  
 herättää?
8.  Erityisen vaaralliset/turvalliset alueet/linjat?
 Miksi?



99

Liite 2. Koulut valvottuna tilana

  Kati Selvinen & Hannele Suikkanen

Arvoisa rehtori,

Olemme Helsingin yliopiston maantieteen opiskelijoita ja teemme laudaturkurs-
sityötä, jonka aiheena on koulut kontrolloituna tilana. Tarkoituksena on selvittää 
Helsingin yläasteiden valvontamuotojen muutosta, oppilaiden ja opettajien tur-
vallisuuden tunnetta sekä kouluissa tapahtuvaa ilkivaltaa. Tutkimuksen osana on 
tarkoitus käsitellä videovalvonnan yleisyyttä turvallisuuden kannalta ja alueellista 
jakautumista Helsingin yläasteen kouluissa. 

Toivomme, että vastaisitte kysymyksiin sähköpostitse.

1. Kuinka monta oppilasta yläasteellanne on?
2. Onko koulussanne kameravalvontaa?
2.1 Kohdistuuko videovalvonta sisä- vai ulkotiloihin tai molempiin?
2.2 Milloin koulussa on siirrytty tekniseen valvontaan?
2.3 Miksi koulussa on siirrytty videokameroihin?
2.4 Onko teknisestä valvonnasta ollut hyötyä? Jos on, niin millä tavoin?

Vastaukset pyydämme lähettämään osoitteeseen
(sähköpostiosoite)

Vastaamme mieluusti mahdollisiin kysymyksiinne.

Ystävällisin terveisin
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Liite 3. Koulut valvottuna tilana
  Kati Selvinen & Hannele Suikkanen

Haastattelurunko yläasteen koulun rehtoreille

1. Kuinka koulussa on otettu turvallisuus huomioon?

2. Miten kameravalvonta koulussanne on toteutettu?
 Kuinka kauan ollut?
 Mihin paikkoihin kohdistuu?
 Kuka vastuussa kameravalvonnasta?
 Ketä tai mitä kameroilla valvotaan?

3. Miten oppilaita informoitu kameravalvonnasta?
 Miten oppilaat suhtautuneet?

4. Onko kameroilla ilkivaltaa ennaltaehkäisevä/pelote vaikutus vaiko 
 ongelmatapauksia ratkova merkitys?
 Onko kiusaaminen, häiriköinti, ilkivalta vähentynyt?

 Onko kiusaajia, ilkivallantekijöitä saatu kiinni?

5. Kenen aloitteesta ja miksi kameravalvonta on asennettu? 
 (Tapahtuiko ennen kameravalvontaa jotain, mikä antoi sysäyksen tekni  
 seen valvontaan?)

6. Miten valvonta ja sen eri muodot ovat muuttuneet teknisen valvonnan   

 myötä?
 Onko tekninen valvonta vähentänyt opettajien roolia oppilaiden valvon  
 nassa?

7. Miltä tulevaisuuden näkymät teknisen- ja muun valvonnan osalta näyttä  

 vät?
 Kameravalvonnan lisääntyminen, henkilövalvonnan väheneminen, turval 
 lisuus kierre? 
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Liite 4. Helsingin turvallisuus ulkomaalaisten opiskelijoiden silmin

 Outi Leskelä

Kysymykset:

1.  Nationality
    Time spent in Helsinki
    Sex
2.  Compare Helsinki´s safety with you own home/study town
3.  Are there some places in Helsinki that you don´t visit – but do in your   
 home/ study town? 
    Or vice versa?
4.  Your own ideas and associations about the words “Helsinki“, “safety“ and  
 “security“.
5.  Is Helsinki safe/unsafe? Why?
6.  Have you heard about places in Helsinki, where you shoudn´t go? 
    Who has told you this (friends, media etc)?
7.  Are there places in Helsinki, where you are afraid and/or which you   
 avoid?
8.  Are you especially afraid of something, because you are a foreigner?
9.  Have you ever been attacked in Helsinki?
10.  What do you think about the security cameras in Helsinki?




