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Tässä maisterintutkielmassa käsitellään koettua turvattomuutta Helsingin sosioekonomisesti eriytyneissä, metroasemia 
ympäröivissä peruspiireissä. Helsingin seutu on ollut pitkään segregaation kierteessä, ja uutiset katuväkivallasta sekä nuorison 
jengiytymisestä aiheuttavat huolta. Tämä tutkielma keskittyykin koettuun turvattomuuteen, joka voi johtua niin fyysisen ympäristön 
tekijöistä kuin muiden ihmisten läsnäolosta. 
 
Segregaatio, eli epätoivottu alueellinen eriytyminen on ilmiö, jolla on useita syitä ja seurauksia. Usein segregaation on ajateltu 
olevan alueellinen, viiveellä tapahtuva seuraus taloudellisesta epätasa-arvosta yhteiskunnasta. Segregaation taustalla voi olla 
myös naapurustoissa syntyvä negatiivinen kierre ja siihen liittyvät varakkaan väestön poismuutot. Helsingissä segregaatio on 
globaalissa kontekstissa maltillista, mutta silti useat tutkimukset ovat osoittaneet huono-osaisuuden paikallistuvan Helsingissä 
kaupungin itäisiin osiin. 
 
Koettu turvattomuus on kokonaisvaltainen kokemus, johon liittyy kognitiivisia toimintoja ja riskiteorioita. Turvattomuutta voidaan 
kokea esimerkiksi fyysisen ympäristön ominaisuuksien perusteella: avoimet, vailla sosiaalista kontrollia olevat tilat tai ahtaat, 
pakenemisen estävät tilat voivat aiheuttaa turvattomuutta. Lisäksi yksilökohtaiset tekijät, muiden ihmisten käyttäytyminen tilassa 
sekä valvonta voivat vaikuttaa koettuun turvattomuuteen. 
 
Tutkielmassa on kaksi tutkimuskysymystä. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen puitteissa selvitetään koettua turvattomuutta 
aiheuttavat asiat Lauttasaaressa, Herttoniemessä ja Mellunkylässä. Syynä näiden peruspiirien valikoitumiseen tutkimuksen 
kohdealueiksi ovat sosioekonominen erilaisuus ja metroasemien läheisyys, joilla voi olla vaikutusta turvattomuuden kokemiseen. 
Aineistona turvattomuuteen liittyen toimivat Helsingin turvallisuuskyselyn tulokset. Toisessa tutkimuskysymyksessä selvitetään, 
miten kaupunkisuunnittelu ja rakennetun ympäristön ominaisuudet vaikuttavat turvattomuuteen kohdealueilla. Aineistona tässä 
tutkimuskysymyksessä käytetään suunnitteludokumentteja sekä kohdealueilla otettuja valokuvia. 
 
Tulokset kertovat suurista alueellisista eroista koetun turvattomuuden suhteen. Lauttasaari koetaan turvallisimmaksi ja Mellunkylä 
turvattomimmaksi alueeksi, Herttoniemen sijoittuen näiden väliin. Lauttasaaressa huolta aiheuttavat lähinnä viheralueiden 
väheneminen ja liikennekäyttäytyminen. Herttoniemessä sosiaaliset ongelmat ovat Lauttasaarta merkittävästi enemmän 
huolenaiheena. Mellunkylässä monet ovat huolissaan esimerkiksi kulttuurien välisistä ristiriidoista, katuväkivallasta sekä nuorison 
jengiytymisestä. Kohdealueiden toisistaan eroavat vastaukset saattavat selittyä alueiden sosioekonomisilla eroilla. 
 
Suunnitteludokumenttien perusteella erityisesti Mellunkylän statusta pyritään parantamaan: Mellunmäen metroasemaa 
ympäröivästä alueesta pyritään luomaan lähikeskusta. Mellunkylä on mukana myös Helsingin asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelman kaupunkiuudistusprojektissa. Sosioekonomisesti heikompiin alueisiin kohdistuvat toimet saattavat 
vähentää alueellista eriytymistä sekä siihen liittyviä koetun turvattomuuden alueellisia eroja. Valokuvauskierroksen tulosten 
mukaan lähes kaikista kohdealueiden metroasemien ympäristöistä löytyi turvattomuutta aiheuttavia fyysisen ympäristön 
elementtejä. Tällaisia elementtejä ovat esimerkiksi ahtaat alikulkutunnelit, vailla ympärivuorokautista käyttöä olevat korttelit sekä 
merkit ilkivallasta. 
 
Helsinki koetaan kokonaisuudessaan turvalliseksi kaupungiksi, mutta alueelliset erot ovat huomattavia. Segregaatiota ja siitä 
johtuvaa turvattomuutta ehkäisevien toimien tulee makrotasolla kohdistua alueellisten sosioekonomisten erojen ehkäisyyn 
tuloeroja tasaamalla sekä heikkojen asuinalueiden profiilia kohottamalla. Mikrotasolla turvattomuutta voidaan ehkäistä rakennetun 
ympäristön laatua parantamalla siellä, missä se on heikkoa. Segregaation ja turvattomuuden syyt ja seuraukset ovat kuitenkin 
monitahoisia, ja toimien tulee olla paikallisen kontekstin mukaan räätälöityjä. 
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1 Johdanto 
 

Tämän maisterintutkielman tarkoituksena on selvittää, miten turvattomuuden 

kokemukset eroavat Helsingin sosioekonomisesti eriytyneissä peruspiireissä. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että Helsingin seutu on pitkään ollut eriytymisen 

kierteessä, joka lisää huono-osaisuutta tietyille alueille, ja hyväosaisuutta tietyille 

alueille (Kortteinen & Vaattovaara, 2015; Kauppinen & van Ham, 2019). Tämän 

pohjalta herää kysymys, miten tällainen kehitys vaikuttaa turvattomuuden kokemiseen 

Helsingissä? Tällä hetkellä monille turvattomuuden tunnetta voivat aiheuttaa globaalit 

ilmiöt, kuten Euroopan ja Suomen turvallisuustilanne sekä yhä jatkuva 

koronaviruspandemia. Päivittäinen turvallisuuden tunne riippuu kuitenkin myös 

arkiympäristöstämme: sekä siinä liikkuvista ihmisistä että fyysisestä ympäristöstä. 

Helsingin kontekstissa turvattomuus ja segregaatio ovat jälleen nousseet pinnalle 

viimeaikaisissa uutisissa, jotka ovat kertoneet katujengi-ilmiön yleistymisestä 

(Siippainen, 2022). Helsinki on kokonaisuudessaan varsin turvallinen kaupunki, mutta 

alueelliset erot koetun turvattomuuden osalta ovat selkeitä (Keskinen, Pyyhtiä & 

Lehtelä, 2018). Turvattomuus on lisäksi poliittisesti tärkeä teema, joka on yhteydessä 

segregaatioon. Valtioneuvoston (2021, s. 32) raportissa todetaan, että Suomen 

suurimmissa kaupungissa alueellinen eriytyminen on voimistunut, ja ilman tähän 

kohdistuvia poliittisia toimia yhteiskunnallisen levottomuuden kasvu on mahdollista. 

Aihe on siis valitettavan ajankohtainen, ja tässä maisterintutkielmassa pyritään 

selvittämään, miten turvattomuuden kokemukset eroavat Helsingin eri osissa.  

Kohdealueiksi tähän maisterintutkielmaan valikoitui kolme sosioekonomiselta 

profiililtaan erilaista peruspiiriä: Lauttasaari, Herttoniemi ja Mellunkylä. 

Sosioekonomisista eroistaan huolimatta alueita yhdistää se, että jokaisessa niistä 

sijaitsee kaksi metroasemaa. Koetun turvattomuuden kannalta metroasemien sijainti 

kohdealueina toimivien peruspiirien alueella on mielenkiintoista, sillä metroasemien 

läheisyydessä rakennetulla ympäristöllä on usein turvattomuutta aiheuttavia piirteitä, 

kuten ahtaita, ulospääsyn estäviä alikulkuja (Koskela, 2009, s. 79). Onkin 

huomionarvoista, että rakennetulla ympäristöllä sekä suunnittelulla voidaan osaltaan 

vaikuttaa turvattomuuteen. Tämän vuoksi tutkielmassa analysoidaan myös 
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kohdealueiden kaupunkisuunnittelua turvallisuuden näkökulmasta niin makro- kuin 

mikrotasolla. 

         

Tutkielma käsittelee Helsingin koettua turvattomuutta kahden tutkimuskysymyksen 

kautta: 

1. Mitkä tekijät aiheuttavat koettua turvattomuutta Lauttasaaren, Herttoniemen ja 

Mellunkylän peruspiirien asukkaissa? 

2. Miten kaupunkisuunnittelu vaikuttaa turvattomuuteen kohdealueilla? 

 

Tutkimuskysymyksien pohjalta tutkielma etenee seuraavalla tavalla: teorialuvussa 

luodaan katsaus segregaation sekä koetun turvattomuuden aiempaan tutkimukseen, ja 

nostetaan esille muutamia tärkeitä käsitteitä. Aineisto ja metodit -luvussa kuvaillaan 

tutkimuksen toteuttamisessa käytettyjä aineistoa sekä niiden käsittelyä. Tämän jälkeen 

on vuorossa tulosten raportointi, sekä niiden yhdistäminen aiempaan tutkimukseen ja 

kirjallisuuteen. Viimeisessä luvussa pyritään tiivistämään tärkeimmät tulokset sekä 

vetämään niistä johtopäätökset. 
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2 Teoria 
 

 

2.1 Segregaatio 
 

Tässä maisterintutkielmassa tärkeimpiä käsitteitä ovat segregaatio sekä koettu 

turvattomuus. Kummatkin ovat laajalti tutkittuja aiheita, joita on käsitelty myös 

suhteessa toisiinsa. Segregaatiolla tarkoitetaan tässä maisterintutkielmassa 

nimenomaan spatiaalista, epätoivottua eriytymistä, jossa huono-osaisuus kasautuu 

tietyille alueille, ja hyväosaisuus toisille alueille. Asuinalueiden eriytymisellä on 

todettu olevan negatiivisia vaikutuksia: esimerkiksi sosioekonomisesti heikossa 

asemassa olevan väestön kasautumisen samalle alueelle sekä etnisten ryhmien 

eriytymisen on todettu olevan yhteydessä urbaaniin levottomuuteen (Malmberg, 

Andersson & Östh, 2013, s. 1044). Eriytymisellä voidaan ajatella olevan myös 

myönteisiä vaikutuksia: etnisen eriytymisen tapauksessa ryhmän arvojen ja 

identiteetin vapaaehtoinen säilyttäminen sekä sosiaalisten siteiden vahvistuminen voi 

olla eriytymisen positiivinen seuraus (Peach, 1996). Eriytymisen monien haittapuolien 

takia tässä tutkielmassa käytetään useimmiten termiä segregaatio, joka korostaa ilmiön 

negatiivisia seurauksia. Segregaatio on varsin monisyinen ja monimutkainen prosessi, 

joten on tärkeää tunnistaa siihen liittyvät erilaiset käsitykset. Seuraavassa luvussa 

pyritään luomaan segregaatiosta lyhyt teoreettinen läpileikkaus, käsitellen 

tutkimuksen kohdealueiden vuoksi myös Helsingin kontekstia. 

 

2.1.1 Syyt segregaation taustalla 
 

Segregaatio on perinteisesti käsitetty prosessiksi, joka heijastelee yleistä 

yhteiskunnallista kehitystä, synnyttäen köyhyyden “taskuja” (Andersen, 2002). 

Tuloerojen kasvu yhteiskunnassa on yhteydessä spatiaaliseen segregaatioon, mutta 

muutokset eivät tapahdu useimmiten samanaikaisesti (Tammaru, Marcińczak, Aunap, 

van Ham & Janssen, 2020, s. 458). Euroopassa segregaatio on seurannut tuloerojen 

muutoksia noin kymmenen vuoden viiveellä. Aikaisemmassa tutkimuksessa myös 

esimerkiksi Wessel (2015) on huomannut, että Oslossa taloudellinen eriarvoistuminen 
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ja spatiaalinen segregaatio eivät ole tapahtuneet samaan aikaan: taloudellisen 

eriarvoisuuden pysyessä vakaana Oslon erot kasvoivat asuinaluetasolla. Tammaru ym. 

(2020, s. 458) kuitenkin toteavat, että tuloerojen ja alueellisen segregaation suhde ei 

ole vain toisistaan riippuva, vaan sisältää välillisiä mekanismeja. Tällaisia 

mekanismeja voivat olla väestönmuutokset urbaaneissa naapurustoissa, erot 

sosioekonomisten ryhmien asumisen liikkuvuudessa sekä asuntokannan muutokset. 

Tuloerojen ja segregaation suhteessa tulee aina ottaa huomioon myös alueellinen 

konteksti: paikallisia tuloksia on vaikeaa yleistää laajemmalle tasolle (Tammaru ym. 

2020, s. 459). Tästä huolimatta Tammaru ym. (2020, s. 459) argumentoivat, että 

segregaation estämiseksi yhteiskunnassa tulee huolehtia tuloerojen kasvun 

estämisestä. 

Kaikki tutkijat eivät ole pitäneet pelkkää tuloerojen tasaamista riittävänä keinona 

segregaation estämiseksi. Andersen (2002) toteaa, että segregaatio ei selity ainoastaan 

yhteiskunnan sosioekonomisella kehityskululla. Segregaatio voi johtua myös siitä, että 

huono-osaisuuden keskittyessä ja alueen maineen vaurioituessa syntyy itseään 

ruokkiva kierre, joka huonontaa entisestään alueen ja sen asukkaiden ominaispiirteitä. 

Tätä kutsutaan naapurustovaikutukseksi. On siis hyvin mahdollista, että 

sosioekonominen epätasa-arvo yhteiskunnassa ei ole suoraan sidoksissa 

segregaatioon. Naapurustovaikutuksen suhteesta segregaatioon on saatu merkkejä 

myös ylisukupolvisella tasolla. Van Ham, Hedman, Manley, Coulter & Östh (2014) 

tutkivat tukholmalaisten asuinhistoriaa saaden selville, että naapurusto, jossa ihmiset 

asuvat lapsena vanhempiensa kanssa vaikuttaa “asumisuraan” vielä pitkällä 

aikuisuudessa. Huono-osaisissa naapurustoissa lapsena asuneet henkilöt päätyvät siis 

muita ihmisiä useimmin asumaan vastaavanlaisiin naapurustoihin aikuisena. Kyse ei 

ole ainoastaan varallisuudesta ja resursseista. Van Ham ym. (2014, s. 415) tarjoavat 

monia selityksiä ilmiölle: ihmiset saattavat esimerkiksi haluta asua naapurustoissa, 

joissa on tuttuja piirteitä heidän lapsuudestaan. Yleistä on myös asuminen vanhempien 

läheisyydessä, ja läheisyyden takaaminen palveluihin, jotka ovat tyypillisiä tietylle 

etniselle ryhmälle. Kirjallisuuden perusteella vaikuttaakin siltä, että naapurustolla 

itsellään on vaikutusta huono-osaisuuden kasaantumiseen tietylle alueelle. 

Segregaation syyt eivät ole yksioikoisia, vaan siihen vaikuttavat esimerkiksi 

hyvinvointivaltioon, työmarkkinoihin, sosiaalisiin verkostoihin ja yksilökohtaisiin 

taustatekijöihin liittyvät asiat (Musterd, 2005). Lisäksi on huomattu, että naapuruston 
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ominaisuudet saattavat säilyä huolimatta sen asukkaisiin kohdistetuista 

sosioekonomista asemaa kohentavista toimenpiteistä (Andersson & Bråmå, 2004). 

Tämä johtuu siitä, että pyrittäessä parantamaan naapuruston asukkaiden 

sosioekonomista asemaa työllistämistoimilla, aseman parantuessa kyseiset henkilöt 

saattavat muuttaa toiselle alueelle. Tämä sosioekonomista asemaansa kohottanut 

väestö korvautuu asuinalueella sellaisella väestöllä, joilla on rajallisemmat resurssit 

valita asuinpaikkansa (Andersson & Bråmå, 2004, s. 518). Täten toimet 

sosioekonomisen aseman parantamiseksi yksilötasolla eivät välttämättä ole riittäviä, 

vaan toimien segregaation ehkäisemiseksi tulisi lisäksi olla naapurustotasoisia. 

Asumispäätökset ovat tärkeässä osassa asuinalueiden eriytymisessä. Usein 

segregaation on ajateltu kiihtyvän kantaväestön muuttaessa pois 

maahanmuuttajavaltaisilta alueilta, mutta todellisuudessa syyt muuttopäätökseen 

liittyvät monenlaisiin asioihin, kuten alueen etniseen ja sosiaaliseen rakenteeseen, 

alueen huonoon maineeseen, sosiaalisiin ongelmiin, epäsiisteyteen sekä 

epämiellyttäväksi koettuun arkkitehtuuriin (Vilkama, Vaattovaara & Dhalmann, 

2013). Muuttopäätös edellä kuvattujen seikkojen takia kuvastaa tilannetta, jossa 

segregaatiota on jo hankalaa pysäyttää: osa asukkaista kokee kasautuneet ongelmat 

niin merkittäviksi, että he ovat valmiita muuttamaan pois alueelta elämänlaatunsa 

parantamiseksi. Naapurustojen negatiivinen kierre koostuu tällaisista 

kerrannaisvaikutuksista. 

Asumispäätöksiin voidaan vaikuttaa asuntopolitiikalla ja kaupunkipolitiikalla, mutta 

se ei ole varma tapa katkaista segregaation kierrettä. McAvay & Verdugo (2021, s. 

332–333) tuovat asian esille Ranskan esimerkin kautta: kunnianhimoinen kansallisen 

tason kaupunkipolitiikan suunnitelma Loi Borloo (suomeksi Borloon laki) esiteltiin 

vuonna 2003. Sen tarkoituksena oli vuokra-asuntopainotteisilla alueilla purkaa 

olemassa olevaa vuokra-asuntokantaa, ja rakentaa tilalle vapaiden markkinoiden 

asuntoja houkuttelemaan keskiluokkaa. Vastaavasti sosioekonomisesti vahvemmille 

alueille pyrittiin sijoittamaan enemmän vuokra-asumista. Uudistus on kuitenkin 

tuomittu laajalti epäonnistuneeksi, ja väitetysti jopa pahentanut segregaatiota 

ranskalaisten naapurustojen välillä (McAvay & Verdugo, 2021, s. 333). Ilmiö liittyy 

Pariisin gentrifikaatioon sekä kasvaviin tuloeroihin ja McAvay & Verdugo (2021, s. 

342–343) suosittelivat toisenlaista lähestymistapaa segregaation estämiseen. 

Vaihtoehtoisesti segregaatiota voidaan estää tuloeroja tasaamalla, kuten esimerkiksi 



6 
 

Tammaru ym. (2020, s. 459) ovat ehdottaneet. Ranskan esimerkki osoittaa, että 

asuntopolitiikka ja sosiaalinen sekoittaminen ei ole yksinään riittävä keino 

segregaation estämiseksi ilman laajempia yhteiskunnallisia, hyvinvointia tasaavia 

toimia. 

Toinen mielenkiintoinen esimerkki yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksesta 

segregaatioon löytyy Tallinnasta, jossa siirtyminen kapitalistisen 

markkinajärjestelmän piiriin on tuonut muutoksia kaupungin sosioekonomiseen 

rakenteeseen (Tammaru, Kährik, Mägi & Novák, 2015). Siirtyminen sosialismista 

markkinatalouden piiriin aiheutti aluksi spatiaalisen segregaation vähenemistä, kun 

huono-osaisilla alueilla asuneet ihmiset saivat parempaa koulutusta ja palkkaa. Ihmiset 

eivät siis juurikaan muuttaneet pois asuinalueiltaan, mutta sosioekonominen 

eriytyminen alkoi kasvaa, jolloin asuinalueet muuttuivat heterogeenisemmiksi. 

Tammarun ym. (2015) mukaan muuttamattomuus johtui lähinnä siitä, että 

asuntomarkkinoita ohjaavat instituutiot olivat vasta kehitysvaiheessa, ja ihmisten 

käytettävissä oleva varallisuus oli vielä melko alhaisella tasolla sosialistisen 

yhteiskunnan jäljiltä. Vasta 2010-luvulle tultaessa varakkaat ihmiset alkoivat muuttaa 

omille alueilleen: segregaatio tapahtui siis jäljessä verrattuna sosioekonomiseen 

eriytymiseen (Tammaru ym., 2015). Segregaatio ei siis liity aina väestön muuttoihin, 

vaan taustalla voi olla myös vanhojen asukkaiden sosioekonomisen tilanteen 

muuttuminen vuosien varrella. 

         

2.1.2 Alueellinen konteksti ja Helsingin tilanne 
 

Segregaatiota on tutkittu vuosikymmeniä, ja Yhdysvalloissa tutkimuksessa on 

korostunut segregaation etninen näkökulma. Tämä on kuitenkin vain yksi osa-alue 

segregaatiosta, ja suomalaisessa tutkimuksessa etnistä taustaa ei aina edes ole otettu 

mukaan tarkasteluun. Segregaatiota tutkittaessa tulee ottaa huomioon myös alueellinen 

konteksti: esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Euroopan segregaation tutkimisen vertailu on 

hyvin hankalaa johtuen Euroopan mittavista alueellisista eroista (Musterd, 2005). 

Yleisesti ottaen Euroopassa etninen ja sosiaalinen segregaatio on kuitenkin selvästi 

Yhdysvaltoja maltillisempaa. Sittemmin Euroopassakin alueelliset erot ovat 

kasvaneet, mutta ne ovat vieläkin pienemmät kuin Yhdysvalloissa (Musterd, 
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Marcińczak, van Ham & Tammaru, 2017, s. 1076–1077).  Korostan tässä tutkielmassa 

eurooppalaista ja suomalaista kirjallisuutta, koska se lienee käyttökelpoisempaa 

tutkittaessa Helsingin segregaation vaikutusta turvattomuustilanteeseen. 

Segregaatiota voi syntyä niin sosioekonomisesti vahvempien kuin heikompienkin 

ryhmien kautta. Varsinkin eurooppalaisessa, globaalisti verrattain maltillisen 

segregaation kontekstissa tämä on yleistä. Haandrikman, Costa, Malmberg, Rogne & 

Sleutjes (2021) toteuttivat tutkimuksen, jossa he vertailivat viiden eurooppalaisen 

pääkaupungin segregaatiota. Vertailun kohteena olivat Bryssel, Amsterdam, Oslo, 

Tukholma sekä Kööpenhamina. Kaikissa näissä kaupungeissa eriytyminen 

varakkuuden perusteella oli paljon vahvempaa kuin vähävaraisuuden perusteella 

(Haandrikman ym., 2021). Tulokset pätivät niin makro- kuin mikrotasollakin. Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita, ettei tällaisissa kaupungeissa eriytymistä voisi tapahtua myös 

vähävaraisilla: kohdekaupungeista Tukholmassa ja Brysselissä löytyi mikrotasolla 

selkeitä vähävaraisuuden taskuja (Haandrikman ym., 2021, s. 28). Eurooppalaisessa 

kontekstissa segregaatiosta on tiedostettava myös varakkaiden ja vähävaraisten 

erilainen kasautuminen. Cassiers & Kesteloot (2012, s. 1919) tuovat esille, että 

eurooppalaisessa segregaatiossa alueelliset asetelmat ovat paljon monimuotoisempia 

kuin Pohjois-Amerikalle tyypillinen varakkaiden tai vähävaraisten ihmisten asuttama 

keskusta ja sitä polarisoiva varakas tai vähävarainen periferia. Segregaatiota tietyssä 

alueellisessa kontekstissa tutkittaessa on siis varottava tekemästä liiallisia yleistyksiä. 

Helsingin osalta segregaatiota on tutkittu jo moneen otteeseen, ja alueellisen 

eriytymisen on todettu kasvaneen. Kortteinen & Vaattovaara (2015) tutkivat Helsingin 

segregaatiota kolmen muuttujan avulla, joita olivat tulotaso, koulutustaso ja työllisyys. 

Alimpaan tulotason viidennekseen kuuluvien asuinalueiden väkiluku ja osuus 

väestöstä on kasvanut huomattavasti vuosina 1990–2010, joka oli tutkimuksen 

tarkastelujakso. Tämä tapahtui huolimatta siitä, että kokonaisuudessaan Helsingin 

keskimääräinen tulotaso kasvoi samana ajanjaksona huomattavasti (Kortteinen & 

Vaattovaara, 2015). Tulokset myös paljastivat, että 1990-luvun taloudellinen lama iski 

pahiten jo valmiiksi sosioekonomisesti heikoille alueille, kasvattaen alueellisia eroja. 

Kuvattujen mittarien mukainen huono-osaisuus on Helsingissä osoittanut kasautuvan 

spatiaalisesti, ja lisäksi siten, että uudet huono-osaisuuden klusterit ilmestyvät 

vanhojen keskittymien läheisyyteen (Kortteinen & Vaattovaara, 2015). Tämä tukee 
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ajatusta segregaatiosta ja huono-osaisuuden kasautumisesta itseään ruokkivana 

prosessina. 

Helsingin segregaatioon liittyvät myös muuttopäätökset: kantaväestön muutot 

kaupunkiseudun sisällä ovat kiihdyttäneet etnistä segregaatiota, kun taas taustaltaan 

ei-länsimaisen väestön muutot ovat vähentäneet segregaatiota (Kauppinen & van 

Ham, 2019, s. 10–11). Tämän perusteella Helsingin eriytyminen liittyy osaltaan 

kantaväestön poismuuttoon tietyiltä alueilta. Lisäksi on huomattu, että erityisen vahva 

vaikutus segregaatioon on suomalaisten lapsiperheiden muuttopäätöksillä 

(Kauppinen, van Ham & Bernelius, 2020, s. 17). Erityisesti varakkaiden 

lapsiperheiden muutot koulujen oppilaaksiottoalueiden välillä ovat vahvistaneet 

Helsingin etnistä eriytymistä. Koulujen oppilaaksiottoalueilla näyttäisi olevan 

itsenäinen vaikutuksensa kaupungin eriytymiseen: ne rajoittavat pääsyä haluttuihin 

kouluihin oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta, ja siksi vaikuttavat lapsiperheiden 

muuttopäätöksiin erityisesti ennen lasten kasvamista kouluikäisiksi (Kauppinen ym., 

2020, s. 18). 

 

2.2 Koettu turvattomuus 
 

Koettu turvattomuus on tässä tutkielmassa erityisen tärkeässä asemassa, sillä 

tärkeimmät aineistot perustuvat turvattomuuden kokemiseen. Kyseessä on laajalti 

tutkittu aihe, joka on syytä erottaa muutamista samankaltaisista käsitteistä. Koettu 

turvattomuus on hyvin kokonaisvaltainen kokemus. Valera & Guàrdia (2014) 

erottelevat koetun turvattomuuden ja pelon: koettu turvattomuus on pelkoa 

rationaalisempi kokemus, johon liittyy kognitiivisia toimintoja ja riskiteorioita, kun 

taas pelko on konkreettisempi ja välittömämpi kokemus. Toinen käsite, joka täytyy 

erottaa omaksi kokonaisuudekseen, on rikoksen pelko. Rikoksen pelko on käsitteenä 

paljon koettua turvattomuutta rajatumpi, vaikka koetun turvattomuuden tutkimuksen 

voidaan nähdä saaneen alkunsa nimenomaan rikoksen pelon tutkimuksesta. Rikoksen 

pelko on hyvin henkilökohtainen kokemus, jossa pelätään itseensä potentiaalisesti 

kohdistuvaa rikosta. Toisaalta on myös mahdollista, että huoli rikollisuudesta 

yhteiskunnallisena ongelmana voi lisätä turvattomuuden tunnetta 

henkilökohtaisellakin tasolla (Kristjánsson, 2007, s. 73). Koettu turvattomuus voi olla 
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myös kokemus, joka ei kohdistu vain henkilökohtaiseen uhkaan, vaan myös 

naapuruston yleiseen kehitykseen. 

 

2.2.1 Rikoksen pelosta kohti turvattomuutta 
 

Koetun turvattomuuden tutkimuksen voidaan katsoa alkaneen, kun rikoksen pelon 

tutkimus laajeni näkökulmaltaan. Garofalo & Laub (1978) kirjoittivat, että 

aikaisemmin rikoksen pelon tutkimus oli keskittynyt suoraan ja välittömään rikoksen 

uhkaan. He kuitenkin totesivat, että suurin osa ihmisistä käsittää rikoksen pelon 

hieman laajemmin: rikollisuus lisääntyy ”muualla” tai rikollisuutta pelätään yhteisön 

tai naapuruston tasolla. Tämä laajempi rikoksen pelon määritelmä on paljon 

lähempänä sitä koetun turvattomuuden käsitettä, jota käytän tässä tutkielmassa. 

Kuitenkin käsitteiden limittäisyys toisiinsa nähden on muistettava. Garofalo (1981) 

teki tutkimusta myös yksilöön kohdistuvan rikoksen pelosta luoden ansiokkaan mallin, 

joka liittyi ihmisen riskiarviointiin ja erilaisiin pelon syihin ja seurauksiin. Garofalon 

(1981) malli sisälsi aseman sosiaalisessa tilassa, tiedon rikollisuudesta, välittävät 

tekijät, kuvan rikollisuudesta, riskiarvioinnin, rikoksen pelon, arvottamisen ja 

vaihtoehdot, henkilökohtaiset reaktiot sekä sosiaaliset seuraukset. Malli korosti 

rikoksen pelon ja koetun turvattomuuden kokonaisvaltaisuutta, liittäen sen 

kognitiivisiin prosesseihin. 

Lagrange & Ferraro (1987) jatkoivat artikkelissaan riskiarvioinnin ja rikoksen pelon 

suhteen määrittelyä. He totesivat, että pelko emotionaalisena reaktiona on sekä syy että 

seuraus riskiarvioinnista. He erottelivat rikoksen pelon tunnepitoiseen pelkoon, 

riskiarviointiin sekä arvoihin perustuvaan huoleen rikollisuudesta, jotka voivat ilmetä 

sekä henkilökohtaisella että yleisellä tasolla. Lagrange & Ferraro (1987, s. 73–74) 

myös nostivat esille termin ”rikos” monitulkintaisuuteen liittyvän haasteen: 

aiemmassa kirjallisuudessa rikollisuus terminä oli harvoin määritelty, vaan jätetty 

laajaksi käsitteeksi ilman tarkempaa rajausta esimerkiksi väkivaltarikollisuuteen. 

Lagrangen & Ferraron (1987) ajatukset olivat siis tutkimusalan konseptualisoinnin 

kannalta merkittäviä. Suomessa turvattomuuden tutkiminen on noussut mielenkiinnon 

kohteeksi vuosituhannen vaihteesta eteenpäin, erityisesti Helsingin alueella. Yksi 

ensimmäistä suomalaisista julkaisuista oli Ympäristöministeriön (1995) raportti, joka 
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keskittyi rakennetun ympäristön vaikutukseen rikollisuuteen ja turvattomuuteen. 

Raportissa päädyttiin kirjallisuuskatsauksen pohjalta turvallisuutta kohentaviin 

rakennetun ympäristön suosituksiin. 

 

2.2.2. Fyysinen ympäristö 
 

Turvattomuutta voidaan kokea hyvin monenlaisten asioiden perusteella. 

Ensimmäiseksi otan käsittelyyn fyysisen ympäristön. Kuitenkin ensin on mainittava, 

että fyysinen ympäristö tai arkkitehtuuri ei välttämättä itsessään aiheuta pelkoa. Sen 

sijaan, fyysinen ympäristö heijastaa pelkoja ihmisten uhkaavasta käyttäytymisestä 

esimerkiksi rajoittuneiden pakenemisreittien tai rikottujen paikkojen kautta. 

Turvattomuus voi syntyä joko fyysisistä tai sosiaalisista vihjeistä, mutta fyysisten 

vihjeiden merkitys korostuu, koska ne ovat luonteeltaan pysyviä (Nasar & Fisher, 

1993, s. 190). Esimerkiksi lähestyvä, epäilyttävä vieras ihminen voi toimia 

väliaikaisena sosiaalisena vihjeenä, mutta sulkeutunut ympäristö toimii pysyvänä 

fyysisenä vihjeenä turvattomuudesta. 

Hale (1996) teki kirjallisuuskatsauksessaan yhteenvedon ympäristön välittämistä 

fyysisistä vihjeistä: ympäristön merkit sosiaalisesta epäjärjestyksestä (’broken 

windows’) voivat aiheuttaa rikoksen pelkoa, vaikka rikollisuuden määrä alueella olisi 

laskussa. Nasar & Fisher (1993) saivat selville, että mikrotason fyysisen ympäristön 

ominaisuudet olivat yhteydessä pelon keskittymiin (hot spots) tutkimusalueena 

toimineella yliopiston kampuksella. Fyysisen ympäristön ominaisuudet olivat ennen 

kaikkea sellaisia, jotka sallivat mahdollisen hyökkääjän piilossa pysymisen, tai tekivät 

pakenemisen vaikeaksi. On myös huomattava, että pelkoa voidaan kokea erilaisilla 

alueellisilla tasoilla. Pelko koetaan intensiivisimmin mikrotasolla, joten makrotason 

toimet turvattomuuden parantamiseksi, esimerkiksi kokonaisten alueiden aitaamiset, 

eivät ole välttämättä tehokkain ratkaisu (Nasar & Fisher, 1993, s. 203). 

Fyysisen ympäristön vaikutus turvattomuuteen liittyy usein näkyvyyteen, kuten jo 

aiemmin todettiin potentiaalisten hyökkääjien piiloutumisen osalta. Näkyvyyden 

paranemisella voi olla suuri vaikutus turvallisuuteen: esimerkiksi valaistusta 

lisäämällä ja sulkeutunutta viherympäristöä poistamalla turvallisuuden tunnetta 

voidaan parantaa merkittävästi (Börjesson, 2012, s. 9). Viherympäristön vaikutukseen 
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ovat perehtyneet myös Maas ym. (2009), jotka totesivat Börjessonin (2012) tavoin 

sulkeutuneen viherympäristön olevan turvattomuutta aiheuttava tekijä. Maas ym. 

(2009, s. 1774) kuitenkin lisäsivät, että oikein hoidetulla viherympäristöllä on 

päinvastainen vaikutus: yleisesti ottaen viherrakenteen lisääminen kohottaa 

turvallisuuden tunnetta. Fyysisen ympäristön merkkejä pohdittaessa on syytä muistaa, 

että ihmiset tulkitsevat aina ympäristöään omalla tavallaan (Koskela, 2009, s. 101). 

Fyysisen ympäristön välittämät turvattomuuden merkit voivatkin vaihdella 

yksilökohtaisesti. 

 

2.2.3 Yksilökohtaiset taustatekijät 
 

Koettua turvattomuutta tutkiessa täytyy muistaa ilmiön lähtökohdat: turvattomuus on 

yksilökohtainen tunne, joten henkilön taustatekijöillä on merkitystä. Eräs tärkeimmistä 

tekijöistä on sukupuoli: naiset kokevat tyypillisesti turvattomuutta miehiä enemmän 

(Warr, 1984). Turvattomuuden kokemukset paikantuvat lisäksi sukupuolittain hyvin 

erilaisiin fyysisiin ympäristöihin. Naiset pelkäävät erityisesti paikkoja, joissa 

mahdollinen hyökkääjä voi olla piileskellä, ja joista on vaikea paeta (Koskela, 2009, 

s. 81). Miesten kokemassa turvattomuudessa taas korostuvat ruuhkaiset tilat, joissa on 

mahdollista syntyä sosiaalista kitkaa erityisesti muiden miesten kanssa. 

Toinen tärkeä yksilökohtainen taustatekijä turvattomuuden kannalta on ikä (Warr, 

1984; Koskela, 2009, s. 93). Ikääntyminen vaikuttaa muun muassa heikentämällä 

luottoa omaan puolustautumiskykyyn (Koskela, 2009, s. 93). Lisäksi ikääntyessä 

elinpiiri saattaa pienentyä, jolloin ympäröivä julkinen tila saatetaan kokea pelottavana. 

On kuitenkin huomattava, että sukupuolen ja iän mukaisessa turvattomuuden 

kokemisessa on paradoksi: eniten turvattomuutta kokevat iäkkäät ja naiset, joilla on 

todellisuudessa pienempi riski kuin nuorilla ja miehillä joutua rikoksen kohteeksi 

(Garofalo, 1981, s. 845 & 853). Toisaalta uudempi kirjallisuus on myös haastanut 

näkemystä siitä, että iäkkäät henkilöt kokisivat eniten turvattomuutta. Valera-Pertegas 

& Guàrdia-Olmos (2017, s. 188) argumentoivat, että iällä ei välttämättä olisikaan niin 

suurta merkitystä kuin aiemmin on ajateltu. Tämä saattaa johtua siitä, että vaikka 

vanhemmat ihmiset kokevat olonsa haavoittuvaiseksi julkisessa tilassa, niin tämä 

negatiivinen vaikutus pyyhkiytyy pois sillä, että kokemus elinympäristön sosiaalisista 
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ominaisuuksista kohottaa turvallisuuden tunnetta. Edeltävän perusteella on tärkeää 

huomata, että turvattomuuden tutkimuksessa on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota 

teoreettisiin käsitteisiin ja siihen, mitä ne pitävät sisällään. Valera-Pertegasin & 

Guàrdia-Olmosin (2017) artikkeli haastaa iän merkitystä koetussa turvattomuudessa, 

mutta myös muistuttaa, kuinka laajasta käsitteestä on kyse. 

 

2.2.4 Muut ihmiset kaupunkitilassa 
 

Fyysinen ympäristö ja henkilökohtaiset ominaisuudet ovat turvattomuuden perustana, 

mutta täytyy muistaa, että pelko syntyy usein ulkopuolisen ihmisen uhasta. 

Näennäisen neutraaliltakin vaikuttava fyysinen ympäristö voi muuttua pelottavaksi, 

kun potentiaalisesti vaarallisia ihmisiä saapuu katukuvaan (Koskela, 2009, s. 81–82). 

Turvattomuus on yleistä tuntemattomien ja itsestä poikkeavien ihmisten 

läheisyydessä. Turvattomuutta voidaankin kokea pelkästään sosiaalisten ja 

kulttuuristen erojen takia: pelkkä tuntemattoman ja kokijasta selvästi poikkeavan 

ihmisen läsnäolo voi olla turvattomuuden aiheuttaja (Sandercock, 2000, s. 22–23). 

Esimerkiksi vieraat kulttuurit ovat mahdollisia turvattomuuden aiheuttajia. Valeran & 

Guàrdian (2014, s. 202) mukaan Barcelonassa turvattomuuden kokemukset yleistyivät 

vuosien 1998 ja 2012 välillä maahanmuuttajataustaisen väestön osuuden noustessa 2 

prosentista 18 prosenttiin huolimatta siitä, että rikoksien määrä pysyi pienenä. 

Turvattomuuden taustalla voi olla myös kykenemättömyys tulkita oikein muihin 

ihmisiin liittyviä merkkejä, esimerkiksi pukeutumista (Koskela, 2009, s. 97). Tällöin 

tulkitsijan näkökulmasta ulkomuotonsa perusteella poikkeavat ihmiset voidaan 

käsittää potentiaaliseksi uhaksi. Turvattomuus ei siis aina perustu todellisiin uhkiin, 

vaan myös mielikuvat muista ihmisistä ovat merkittävä tekijä. 

 

2.2.5 Valvonta 
 

Valvonta liittyy olennaisesti turvattomuuden kokemiseen. Kaupunkien keskustat 

koetaan usein anonyymeiksi tiloiksi, mutta niissä esiintyvä muodollinen valvonta sekä 

epämuodollinen sosiaalinen kontrolli ehkäisevät ilkivaltaa (Hirvola, 2016). Ilman 

valvontaa anonyymi kaupunkitila voi rohkaista julkisen omaisuuden turmeluun. 
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Kameravalvonnalla on ehkäisevä vaikutus ilkivaltaan ja rikollisuuteen, ja se auttaa 

rikosten selvittämisessä lisäten kiinni jäämisen riskiä rikollisille (Koskela, 1995). 

Kameravalvonta siis ehkäisee rikollisuutta vaikutuspiirissään, mutta turvallisuuden 

takaamiseksi tämä tarkoittaisi koko kaupunkitilan saattamista valvonnan piiriin. Jos 

kaupunkitila on vain osittain valvonnassa, rikollisuus ja sen kanssa esiintyvä 

turvattomuus voivat siirtyä kaupungin valvomattomiin osiin (Koskela, 1995). 

Valvonnan vaikutusta koettuun turvattomuuteen on tutkittu myös 

joukkoliikennevälineiden osalta. Joukkoliikennevälineissä sekä valvontakameroiden 

että poliisin läsnäolon on todettu lisäävän turvallisuuden tunnetta joukkoliikenteen 

matkustajissa (Welch & Yavuz, 2010). Naisilla valvonnan vaikutus oli kuitenkin 

miehiä heikompi. Kameravalvonta ei välttämättä todellista turvallisuutta ehkäisevästä 

luonteestaan huolimatta ole kuitenkaan koettua turvattomuutta ehkäisevä tekijä: 

kameravalvonta on alun perin tarkoitettu rikosten ehkäisyyn ja selvittämiseen, ei 

niinkään koetun turvattomuuden ehkäisemiseen (Koskela, 2009, s. 218). 

Koskelan (1995) mukaan kameravalvonnan ulkopuolella painottuu todellisen vaaran 

lisääntyminen, kun taas kameravalvonnan alaisena ihminen voi kokea 

vastenmielisyyttä valvonnan alaisena olemisesta. Tämä tapahtuu siitäkin huolimatta, 

että kameravalvonnalla nimenomaan halutaan lisätä tilan turvallisuutta. Toisaalta 

kameravalvonta voi olla Koskelan (1995) mukaan niin piilotettua, ettei sen läsnäoloa 

edes huomaa: tähän on arkkitehtuurissa kiinnitetty huomiota valvontakameroiden 

neutraalilla sijoittelulla ja naamioinnilla. Valvontahuoneetkin ovat vain harvoin 

nähtävissä. Lisäksi käsitys siitä, miten kameravalvonta toimii, voi olla puutteellista: 

Brands, Schwaamen & van Aalst (2016) tutkivat kameravalvonnan vaikutusta 

koettuun turvattomuuteen yöaikaan kaduilla, joissa on runsaasti baareja ja yökerhoja. 

Tutkimuksessa todettiin, että kameravalvonta nähdään usein vain “kylmänä” 

tekniikkana, jonka avulla voidaan selvittää rikoksia jälkikäteen. Brandsin ym. (2016) 

mukaan ihmisten tulisi saada tietoa siitä, että kameravalvontaa käytetään usein 

aktiivisena työvälineenä: usein kameran tuottamaa materiaalia valvoo reaaliaikaisesti 

viranomainen, kuten poliisi. Parempi ymmärrys kameravalvonnan mahdollisuuksista 

voisi vähentää koettua turvattomuutta. 
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2.2.6 Naapuruston ja segregaation vaikutus 
 

Sen lisäksi, että yksittäiset ihmiset voivat aiheuttaa läsnäolollaan turvattomuutta, on 

syytä tarkastella myös naapuruston vaikutusta. Naapuruston vaikutus turvattomuuteen 

liittyy sekä fyysiseen ympäristöön että asukkaisiin. Naapuruston vaikutus koetun 

turvattomuuden taustalla on hyvin samankaltainen ilmiö kuin segregaatioluvussa 

käsitelty naapuruston negatiivinen kierre. Molemmissa tapauksissa kyse on huono-

osaisuuden spatiaalisesta kasautumisesta, joka aiheuttaa negatiivisia lieveilmiöitä. 

Naapuruston kautta tutkielman kaksi teemaa, segregaatio ja turvattomuus, saattavat 

liittyä vahvimmin toisiinsa. 

Aiemmassa tutkimuksessa on saatu viitteitä siitä, että naapurustolla olisi suoraan 

vaikutusta henkilön kokemaan turvattomuuteen. Kemppainen, Lönnqvist & Tuominen 

(2014) tutkivat koettua turvattomuutta monimuuttujamallin avulla. Heidän 

tuloksissaan esimerkiksi ihmisen yksilökohtaisiin taustatekijöihin liittyvät muuttujat 

eivät enää selittäneet turvattomuuden kokemista sen jälkeen, kun monimuuttujamalliin 

lisättiin muuttujaksi henkilön asuinalue. Tämän perusteella naapurustolla itsellään 

olisi vaikutusta, mutta mistä tämä johtuu? Kemppaisen ym. (2014) mukaan taustalla 

on esimerkiksi sosioekonomisesti heikoille alueille tyypillinen löyhä sosiaalinen 

kontrolli, joka antaa ihmisille mahdollisuuden häiriökäyttäytymiseen. Tällaisilla 

alueilla turvattomuus voi kummuta myös kollektiivista: ihminen saattaa kanavoida 

ympärillään olevat huono-osaisuuden merkit turvattomuudeksi, vaikka ei kokisikaan 

henkilökohtaista uhkaa. 

Kirjallisuuden perusteella on syytä olettaa, että segregaatio ja koettu turvattomuus ovat 

yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi Pan Ké Shon (2012, s. 521) totesi tutkiessaan 

ranskalaisia naapurustoja, että koettu turvattomuus on yhteydessä naapuruston 

korkeaan työttömyyteen. Pan Ké Shonin (2012, s. 523) tulosten mukaan köyhille 

naapurustoille on tyypillistä myös rappeutunut kaupunkiympäristö, joka houkuttelee 

esimerkiksi ongelmia aiheuttavia jengejä, jotka osaltaan luovat pelkoa naapurustossa. 

Segregaation ja koetun turvattomuuden yhteys voi liittyä aiemmin käsiteltyyn 

alikehityksen kierteeseen, mutta jo kaupungin kehittämisen lähtökohdilla on 

vaikutusta (Pattaroni & Pedrazzini, 2010). Esimerkiksi aidattujen yhteisöjen 

rakentamisesta voi syntyä alueiden eriytymistä, mikä synnyttää turvattomuuden 
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taskuja. Tämä on turvattomuuden kannalta ongelmallista, sillä kaupunkiympäristön 

sosioekonomisen pirstaloitumisen lisäksi nykyään päälle muodostuu vielä toinen 

segregaation kerrostuma: urbaania ympäristöä rajataan vaaran ja pelon mukaan 

(Pattaroni & Pedrazzini, 2010, s. 11). Urbaanin ympäristön rajaaminen aiheuttaa 

Pattaronin ja Pedrazzinin (2010, s. 11) mukaan lähinnä lisää segregaatiota sen sijaan, 

että turvallisuus aidosti kohenisi. Tosin täytyy muistaa, että aidatut yhteisöt ovat 

ainakin toistaiseksi paljon yleisempiä Etelä- ja Pohjois-Amerikassa kuin Euroopassa 

(Pattaroni & Pedrazzi, 2010, s. 13). 
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3 Tutkimusasetelma 
 

 

3.1 Tutkimuskysymykset 
 

Maisterintutkielmassa käsitellään kahta tutkimuskysymystä: 

 

1. Mitkä tekijät aiheuttavat koettua turvattomuutta Lauttasaaren, Herttoniemen ja 

Mellunkylän peruspiirien asukkaissa? 

2. Miten kaupunkisuunnittelu vaikuttaa turvattomuuteen kohdealueilla? 

 

Tutkimuskysymyksien asettelu on täten kaksiosainen. Ensinnäkin tarkoituksena on 

selvittää, mitkä asiat aiheuttavat eniten turvattomuutta kohdealueilla. Miten paljon 

fyysisellä ympäristöllä ja kaupunkitilassa liikkuvilla ihmisillä on vaikutusta 

turvattomuuteen? Entä mikä on segregaation rooli kokemuksien taustalla? Onko 

löydettävissä naapurustojen sosioekonomisista eroista kumpuavia tekijöitä? Toisessa 

tutkimuskysymyksessä selvitetään, onko kaupunkisuunnittelulla vaikutusta 

turvattomuuteen. Miten Helsingin uusi yleiskaava vaikuttaa turvattomuuteen 

kohdealueilla? Entä onko rakennetussa ympäristössä havaittavissa pelkoa aiheuttavia 

elementtejä? Tai ehkäpä hyviä suunnitteluratkaisuja, jotka edesauttavat turvallisuutta? 

 

3.2 Kohdealueet 
 

Kohdealueet turvattomuuden tutkimiseen valittiin Helsingin peruspiireistä. Tässä 

vaiheessa lienee tarpeellista painottaa, että Helsinki on kokonaisuudessaan turvallinen 

ja turvalliseksi koettu kaupunki, josta kertoo Keskisen, Pyyhtiän & Lehtelän (2018) 

raportti “Turvallista ja rauhallista – Helsingin turvallisuustutkimus 2018”. Raportissa 

Keskinen ym. (2018) toteavat, että ihmiset ovat 2000-luvun aikana kokeneet olonsa 

yhä turvallisemmaksi niin kaupungin keskustassa kuin omalla asuinalueellaan. 

Alueelliset erot ovat kuitenkin huomattavia. Tämän vuoksi aihe on erittäin tärkeä, ja 

vaatii tarkempaa alueiden välistä tarkastelua. Tutkimus toteutetaan kolmella 



17 
 

kohdealueella: Lauttasaaren, Herttoniemen ja Mellunkylän peruspiireissä, jotka 

ympäröivät metroasemia. Sopivan kompaktien kohdealueiden valitseminen on tärkeää 

tutkielman rajallisen pituuden vuoksi. Toisekseen metroasemien lähiympäristöt ovat 

luonteva valinta turvattomuuden tutkimiseen. Metroasemilla, kuten myös muilla 

raideliikenteen asemilla ja niiden lähistöillä on monia fyysisen ympäristön 

tunnuspiirteitä, jotka saattavat aiheuttaa turvattomuutta. Esimerkiksi Koskelan (2009, 

s. 79) mukaan alikulkutunnelit, sillat ja muut raideliikenteen läheisyydessä 

liikkumiseen tarvittavat ahtaat tilat saattavat aiheuttaa turvattomuutta, koska niistä on 

vaikeaa paeta potentiaalista uhkaa. Lisäksi moniin, erityisesti keskusta-alueen 

ulkopuolella sijaitseviin raideliikenteen asemiin voi liittyä avoimia tiloja, kuten 

pysäköintialueita tai toreja. Koskelan (2009, s. 79) mukaan myös avoimet tilat voivat 

aiheuttaa pelkoa, varsinkin jos kyseiset tilat ovat tyhjiä. Tämä liittyy ennen kaikkea 

sosiaalisen kontrollin puutteeseen. 

Cozens, Neale, Whitaker & Hillier (2003) tekivät tutkimuksen raideliikenteen asemilla 

Walesissa selvittäen useita turvattomuutta aiheuttavia seikkoja. Eniten turvattomuutta 

aiheuttivat muun muassa junan odottelu ja aseman lähestyminen pimeällä, mitkä olivat 

turvattomuuden aiheina 90 prosentilla naisista ja 50 prosentilla miehistä. Cozensin ym. 

(2003) tutkimukseen osallistuneet vastaajat toivoivat eniten valaistuksen ja 

näkyvyyden parantamista raideliikenteen asemilla sekä valvonnan lisäämistä. 

Tutkimuksen perusteella on syytä olettaa, että turvattomuutta voidaan Suomessakin 

kokea raideliikenteen asemien läheisyydessä, johtuen sekä asemien fyysisestä 

ympäristöstä että asemilla liikkuvista ihmisistä. 

Turvattomuuden näkökulmasta kohdealueiksi valikoituivat asemien ympäristöt, mutta 

segregaation sisällyttäminen tutkimukseen vaatii erilaista lähestymistapaa. 

Segregaation kannalta tärkeää on valita toisistaan sosioekonomisesti eroavat 

asuinympäristöt. Luontevaa oli valita sellaiset alueet, jotka ovat selvästi toisistaan 

sosioekonomisesti poikkeavat. Valinta osui Lauttasaaren, Herttoniemen sekä 

Mellunkylän peruspiireihin. Kaikki kohdealueet sijaitsevat keskusta-alueen 

ulkopuolella ja metron varressa, mutta erojakin löytyy runsaasti. Sosioekonomisesti 

heikompien kohdealueiden valinta itäisestä Helsingistä on perusteltua, sillä 

esimerkiksi Kortteisen & Vaattovaaran (2015) mukaan neljä viidesosaa huono-

osaisuuden ydinalueista sijoittuu itäisen suurpiirin alueelle. Seuraavassa kappaleessa 

tuon esille tarkemmin kolmen kohdealueen eroja sosioekonomisin mittarein. 
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Tilastot tukevat kohdealueiden eroja: tarkasteltaessa sosioekonomisia mittareita, erot 

peruspiirien välillä ovat suuret. Koulutustasoa tarkasteltaessa huomataan, että 

Lauttasaaressa 12,7 prosenttia on suorittanut ainoastaan perusasteen koulutuksen, ja 

korkeakoulutettuja on peräti 63,9 prosenttia väestöstä (Helsingin kaupunki, 2021c). 

Herttoniemessä perusasteen koulutettuja oli 24,6 prosenttia ja korkeakoulutettuja 42,7 

prosenttia. Mellunkylässä taas 38,2 prosenttia on suorittanut ainoastaan perusasteen 

koulutuksen, ja korkeakoulutettuja on 23,5 prosenttia väestöstä. Helsingin kaupungin 

(2021c) mukaan ero on huomattava myös toimeentulotuen piirissä olevien ihmisten 

määrässä: Lauttasaaressa toimeentulotukea saa 3,7 prosenttia väestöstä, kun taas 

Herttoniemessä 14,5 prosenttia ja Mellunkylässä peräti 20 prosenttia. Työttömyysaste 

taas on Lauttasaaressa 5,2 prosenttia, Herttoniemessä 10,5 prosenttia ja Mellunkylässä 

14,9 prosenttia. Tilastot kertovat selkeästi kohdealueiden eriytymisestä koulutustason, 

tulotason ja työttömyyden suhteen: Helsingissä sosioekonomisesti heikompi ja 

vahvempi väestö sijoittuu eri alueille. 

Kun näkökulmaa tarkennetaan peruspiiritasolta yhä lähemmäksi itse asemanseutuja, 

paljastuu uusia asioita, jotka voivat vaikuttaa turvattomuuteen. Pääkaupunkiseudun 

Yhteistyövaltuuskunnan (2010) mukaan Helsingin metroliikenteessä 

järjestyshäiriöiden määrä kasvaa sitä mukaa, kun matkustajamäärät asemalla kasvavat. 

Mellunmäen aseman osalta raportissa tuodaan esille mielenkiintoinen yksityiskohta: 

Mellunmäki on metrolinjan pääteasema, jossa metrojunasta poistetaan häiritsevät ja 

päihtyneet matkustajat. Mellunmäen asemalla voi siis esiintyä myös järjestyshäiriöitä, 

jotka eivät suoraan ole yhteydessä ympäröivän alueen sosiaalisiin ongelmiin. 

Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta (2010) kuitenkin toteaa, että asemaa 

ympäröivän alueen sosiaaliset ongelmat heijastuvat myös itse aseman 

turvallisuustilanteeseen. 

 

3.3 Aineisto 
 

Maisterintutkielman pääasiallisena aineistona toimii Helsingin kaupungin tuottaman 

Helsingin turvallisuuskyselyn 2021 aineisto. Kysely toteutettiin osana Helsingin 

turvallisuustutkimusta, joka toteutetaan kolmen vuoden välein. Tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää “helsinkiläisten kokemuksia ja näkemyksiä kaupungin ja oman 

asuinalueen turvallisuudesta ja turvallisuustilanteen kehittymisestä” (Helsingin 
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kaupunki, 2022). Kyselyn vastaajiksi valittiin jokaisesta Helsingin 34 peruspiiristä 

satunnaisotoksella yhtä monta 15–79-vuotiasta vastaajaa, joita oli yhteensä 7 800. 

Kyselyn kysymykset liittyivät Helsingin turvallisuuteen, viihtyisyyteen, rikollisuuteen 

sekä pelastuslaitoksen ja poliisin toimintaan. Lisäksi jokaisesta vastaajasta kerättiin 

taustatietoina muun muassa heidän sukupuolensa, ikänsä, koulutustasonsa, 

työtilanteensa ja asumismuotonsa. Vastaajien osoitetiedot selvitettiin Helsingin 

väestötietojärjestelmästä (Helsingin kaupunki, 2022). 

Kyselylomakkeen kysymykset ovat lähes kokonaan monivalintoja, mutta vastaajilla 

oli viimeisessä kysymyksessä mahdollisuus kirjoittaa vapaasti kommentteja kyselyn 

teemoihin liittyen. Kyselyn tuloksena tuotettu aineisto sisältää siis kattavasti niin 

tilastomuotoista kuin sanallistakin dataa. Aineisto sopii erittäin hyvin 

tutkimuskysymyksiini, ja hain aineiston käyttöoikeutta Helsingin kaupungilta 

tutkimuslupaprosessin kautta. Kyselytutkimuksen otos on tarpeeksi kattava, jotta sen 

perusteella on mahdollista tuoda esiin alueellisia eroja vastauksista. 

Turvallisuuskyselyn lomakkeen lisäksi tutkielmassa käytetään muutamia muitakin 

aineistoja. Helsingin yleiskaavan 2016 kaavakarttaa käytetään apuna suunnittelun 

tulkinnassa, kuten myös Helsingissä valtuustokausittain laadittavaa asumisen ja siihen 

liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan liittyvää dokumenttia. Rakennetun 

ympäristön suunnitteluanalyysissa aineistona ovat itse ottamani valokuvat 

kohdealueilta. 

 

3.4 Metodit  
 

Maisterintutkielman metodologia koostuu useasta osasta. Segregaation osalta 

ensimmäisenä on syytä selvittää, mitkä alueet Helsingissä ovat sosioekonomisesti 

heikompia, ja mitkä vahvempia. Näiden alueiden määrittelyssä korostuvat erityisesti 

aiempi kirjallisuus sekä tilastot alueiden sosioekonomisesta tilanteesta. Edellisessä 

luvussa perustelin nämä alueiden valinnat, päätyen Lauttasaareen, Herttoniemeen ja 

Mellunkylään. Sosioekonomisesti erilaisten alueiden valinta on tärkeää, sillä sen 

avulla voidaan pohtia segregaation ja turvattomuuden suhdetta. Kysymys liittyy 

pohjimmiltaan siihen, onko naapurustolla ja siihen mahdollisesti liittyvällä 

negatiivisella kierteellä vaikutusta turvattomuuden kokemiseen.  
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Koettu turvattomuus on aihe, jota tulee selvittää ihmisten kokemuksien kautta. 

Turvattomuus on subjektiivinen kokemus, joka on riippuvainen ajasta, paikasta ja 

tilanteesta (Koskela, 2009). Näitä kokemuksia on kerätty luvussa 3.3 kuvattuun 

aineistoon tilastomuotoisena sekä avoimina vastauksina. Tilastojen tulkinnassa 

käytetään SPSS:ää, jonka avulla on mahdollista tuottaa tunnuslukuja kyselyn 

vastauksiin peruspiirikohtaisesti. Tätä tilastomuotoista dataa tuetaan kirjallisuudella 

sekä Helsingin turvallisuuskyselyssä kerätyllä avoimella datalla. 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä selvitetään, mitkä tekijät aiheuttavat 

turvattomuutta tutkimuksen kohdealueilla, eli Lauttasaaressa, Herttoniemessä ja 

Mellunkylässä. Tähän kysymykseen liittyen tilastojen käsittely pysyy melko 

deskriptiivisellä tasolla: tuloksissa tuotetaan peruspiirikohtaisia tilastoja, joita 

verrataan koetun turvattomuuden kirjallisuuteen. Lisäksi aineisto sisältää avoimia 

vastauksia, jotka tuovat lisäarvoa tilastojen rinnalle. Jokaiselta kohdealueelta tuodaan 

esille vastauksia, jotka kerryttävät lisätietoa tilastomuotoisen aineiston päälle. 

Koska kyselytutkimukseen vastanneista ihmisistä tietyt ryhmät ovat aliedustettuina 

perusjoukkoon nähden, tilastollisessa analyysissa käytetään painokertoimia 

korjaamaan ali- ja yliedustettujen ryhmien vaikutusta tuloksiin. Painokerroin on 

havaintoon liittyvä paino, jonka avulla havainto saadaan vastaamaan perusjoukkoa 

(Tilastokeskus, 2022). Otostutkimuksissa painokerroin määritellään 

sisältymistodennäköisyyden käänteislukuna. Helsingin kaupunki sisällytti 

painokertoimet valmiiksi maisterintutkielmaa varten luovutettuun aineistoon. 

Painokertoimet laskettiin osittamalla aineisto jälkikäteen peruspiirin, kahden 

ikäluokan (15–44- ja 45–79-vuotiaat) ja sukupuolen mukaan kahdessa kieliryhmässä 

(suomen- ja ruotsinkieliset sekä muunkieliset). Näin saatiin korjattua aineistossa 

aliedustettuina olevia ryhmiä, erityisesti nuoria sekä miehiä. Tulokset-luvussa 

kuvataan tarkemmin vastaajien määriä sekä sukupuolijakaumaa. 

Toisessa tutkimuskysymyksessä tuodaan mukaan kaupunkisuunnittelun näkökulmaa. 

Lähtökohtana tälle on makrotason suunnittelun analyysi: Ensimmäisenä tulkinnan 

kohteena on Helsingin yleiskaava 2016, jota tulkitaan turvallisen kaupungin 

suunnittelun näkökulmasta. Peruspiiritason suunnittelutulkintaa tukee Helsingin 

kaupungin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma, jossa Mellunkylä 

on osa kaupunkiuudistuksen projektia. Tulkinnan täydentää rakennetun ympäristön 
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analyysi valokuvauksen keinoin. Tässä osassa tutkimusta korostuu muun muassa 

Nasarin ja Fisherin (1993) esittelemien pelon paikkojen löytäminen. Valokuvauksen 

keinoin pyritään löytämään rakennetusta ympäristöstä seikkoja, jotka voivat 

olemuksellaan lisätä tai vähentää turvattomuuden tunnetta. Paikat voivat olla 

luonteeltaan esimerkiksi pakenemismahdollisuuksia rajoittavia, tai valvonnan 

puutteellaan sosiaalista epäjärjestystä aiheuttavia. Fyysisen ympäristön analyysissa 

tärkeää on yhdistää valokuvat, havainnot ja kirjallisuus, jolloin tulkinta on 

yhdistettävissä aikaisempaan tutkimukseen. Edellä kuvatuin keinoin on mahdollista 

luoda läpileikkaus turvattomuuteen erilaisten suunnittelutasojen kautta. 
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4 Tulokset 
 

 

4.1 Turvallisuuskyselyn vastaajien tunnusluvut 
 

Ennen varsinaisia tuloksia tässä luvussa tuodaan esille vastaajien määrä sekä 

sukupuolijakauma. Lauttasaaressa, Herttoniemessä ja Mellunkylässä vastaajien määrä 

oli yhteensä 368, joista 162 oli miehiä ja 202 naisia (taulukko 1). 2 vastaajaa ei 

halunnut ilmoittaa sukupuoltaan, ja 2 vastaajaa jätti kohdan kokonaan tyhjäksi. Miehet 

ovat perusjoukkoon nähden vastaajissa aliedustettuina: vastaajista sukupuolensa 

mieheksi ilmoitti 44,0 prosenttia ja naiseksi 54,9 prosenttia vastaajista. Jokaisesta 

Helsingin peruspiiristä valittiin kyselyyn yhtä monta vastaajaa, ja kohdealueilla varsin 

yhtäläinen määrä ihmisiä on vastannut kyselyyn tultuaan siihen valituksi. 

Lauttasaaresta vastaajia oli 104, Herttoniemestä 104 ja Mellunkylästä 100 (taulukko 

2). 

 

Taulukko 1 
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Taulukko 2 

 

 

4.2 Turvattomuuden tunne kohdealueilla 
 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä pyritään selvittämään, mitkä tekijät aiheuttavat 

turvattomuutta peruspiireittäin. Ensimmäisenä on syytä selvittää, kuinka turvalliseksi 

vastaajat keskimäärin kokevat olonsa omalla asuinalueellaan. Kuten alla olevasta 

pylväsdiagrammista (kuva 1) on nähtävissä, aluekohtaisia eroja on runsaasti. 

 

 

Kuva 1. Vastaukset peruspiireittäin kysymykseen “Kuinka turvalliseksi tunnet olosi 

keskimäärin omalla asuinalueellasi?” 
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Lauttasaaressa turvalliseksi olonsa kokee 82,2 prosenttia vastaajista ja melko 

turvalliseksi 17,2 prosenttia vastaajista. Turvattomaksi asuinaluettaan ei kokenut 

kukaan. Herttoniemessä tilanne on jo hiukan heikompi: 54,6 prosenttia kokee alueensa 

turvalliseksi, 39,3 prosenttia melko turvalliseksi ja 6,1 prosenttia melko turvattomaksi. 

Herttoniemi kuitenkin koetaan vähintäänkin melko turvallisena asuinalueena. 

Mellunkylässäkin olo koetaan yleisesti ottaen vähintään melko turvallisena, mutta 

turvattomuuden kokeminen omalla asuinalueella on muihin kohdealueihin nähden 

paljon yleisempää: melko turvattomaksi tai turvattomaksi olonsa Mellunkylässä kokee 

22,5 prosenttia asukkaista. 

Aineiston avulla on mahdollista selvittää, kuinka turvattomaksi ihmiset kokevat olonsa 

tietyissä tilanteissa. Tutkimuksen kohdealueet valittiin metroasemia ympäröiviksi 

peruspiireiksi, ja siksi on mielenkiintoista saada alueittain vastaus kysymykseen: 

“Kuinka turvattomaksi koet olosi asuinalueesi julkisten kulkuneuvojen pysäkeillä ja 

asemilla iltaisin? Alla olevasta pylväsdiagrammista (kuva 2) on nähtävissä 

peruspiirikohtaiset erot tähän kysymykseen. 

 

 

Kuva 2. Vastaukset peruspiireittäin kysymykseen “Kuinka turvalliseksi tunnet olosi 

asuinalueesi julkisten kulkuneuvojen pysäkeillä tai asemilla iltaisin?” 

 

Lauttasaari erottuu turvallisimmaksi koettuna alueena myös julkisten kulkuneuvojen 

pysäkkien ja asemien osalta. Yleiseen turvattomuuden kokemiseen verrattuna on 
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huomattava, että Herttoniemessäkin merkittävä osa asukkaista kokee olonsa 

turvattomaksi joukkoliikenteen solmukohdissa, vaikka Mellunkylä jälleen erottuu 

negatiivisesti kahdesta muusta peruspiiristä. Turvattomuuden tunteen korostuminen 

asemien läheisyydessä ei ole yllättävää: Koskelan (2009, s. 79) mukaan raideliikenteen 

asemiin liittyy turvattomuutta aiheuttavia tiloja, kuten ahtaita kulkuväyliä tai hyvin 

avoimia tiloja. Kemppainen ym. (2014, s. 9) tuovat esille asemanseutujen 

turvattomuuden temporaalisen ulottuvuuden: ihmisten määrä asemanseuduilla 

vaihtelee vuorokaudenajan mukaan. Kemppaisen ym. (2014, s. 9) mukaan tämä 

vaihtelu aiheuttaa sen, että esimerkiksi myöhään iltaisin asemanseudut saattavat olla 

hyvin tyhjillään, mikä aiheuttaa sosiaalisen kontrollin heikkenemistä. Tämä saattaa 

olla yksi syy sille, miksi julkisten liikennevälineiden pysäkeillä ja asemilla koettu 

turvattomuus korostuu nimenomaan iltaisin. 

Vihjeitä asuinaluekohtaisesta turvattomuudesta löytyy myös pelosta joutua rikoksen 

kohteeksi. Turvallisuuskyselyssä kysymys muotoiltiin seuraavasti: ”Miten 

huolestunut olet siitä, että joudut seuraavan 12 kuukauden aikana alla mainittujen 

tapahtumien kohteeksi Helsingissä?” Vastaukset eivät siis koske suoranaisesti oman 

alueen tapahtumia, mutta on oletettavaa, että kodin ympäristön toteutuneet tapahtumat, 

odotukset ja pelot heijastuvat vastauksiin. Seuraavissa pylväsdiagrammeissa (kuva 3, 

kuva 4, kuva 5) on peruspiirikohtaisia vastausjakaumia pelosta muutamien 

rikostyyppien kohteeksi joutumiselle: 

 

 

Kuva 3. Vastaukset peruspiireittäin kysymykseen “Miten huolestunut olet siitä, että joudut 

seuraavan 12 kuukauden aikana väkivallan tai väkivallalla uhkailun kohteeksi Helsingissä?” 
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Kuva 4. Vastaukset peruspiireittäin kysymykseen “Miten huolestunut olet siitä, että joudut 

seuraavan 12 kuukauden aikana seksuaalirikoksen (esim. raiskaus) uhriksi?” 

 

 

Kuva 5. Vastaukset peruspiireittäin kysymykseen “Miten huolestunut olet siitä, että 

omaisuuttasi varastetaan tai vahingoitetaan seuraavan 12 kuukauden aikana Helsingissä?” 

 

Kuten kuvaajista huomataan, väkivalta, varkaudet ja seksuaalirikokset huolestuttavat 

eniten Mellunkylän asukkaita. Mellunkylässä erittäin paljon huolestuneita oli noin 15 

prosenttia väkivallan, noin 10 prosenttia seksuaalirikoksen ja lähes 10 prosenttia 
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varkauden tai omaisuuden vahingoittamisen uhriksi joutumisesta. Mellunkylän 

vastaajista myös huomattavan suuri osa valitsi jokaisessa kysymyksessä vaihtoehdon 

”en osaa sanoa”. Lauttasaaressa ollaan näidenkin kysymysten osalta vähiten 

huolestuneita, kun taas Herttoniemi asettuu jälleen kahden muun kohdealueen väliin 

useimpien vastausvaihtoehtojen osalta. Erot eivät ole kuitenkaan kovin suuria alueiden 

välillä, mikä saattaa osaltaan johtua myös kysymyksen kohdealueesta, eli koko 

Helsingistä. Tällöin vastaukset eivät painotu pelkästään oman asuinalueen 

tapahtumiin. 

 

4.3 Asuinalueilla huolta aiheuttavat asiat 
 

Kohdealueiden asukkaat vastasivat turvallisuuskyselyssä myös siihen, mitkä asiat 

heitä eniten huolestuttavat omilla asuinalueillaan. Lauttasaari erottuu jälleen kerran 

turvallisimmaksi koettuna alueena. Eniten huolta aiheuttavat viheralueiden 

väheneminen sekä liikennekäyttäytyminen (kuva 6). Sosiaalisiin ongelmiin liittyvät 

huolenaiheet eivät ole kovinkaan yleisiä, varsinkaan vastausvaihtoehdoin 

“huolestuttaa erittäin paljon” tai “huolestuttaa melko paljon” mitattuna. Vain 

paikkojen rikkominen sekä ihmisten syrjäytyminen huolestuttavat vähintään melko 

paljon yli 20 prosenttia vastaajista. Kulttuurien väliset ristiriidat, työttömyys, 

rikollisuus sekä katuväkivalta nousevat myös esiin, mutta niiden prosenttiosuudet 

vähintään melko paljon huolestuneiden osalta jäävät selvästi 20 prosentin alle. Jotkin 

vastausvaihtoehdoista keräävät vain vähän vastauksia: esimerkiksi päihteiden ja 

alkoholin käyttö huolettavat vähintään melko paljon vain noin 10 prosenttia 

vastaajista. Vaikuttaa siis siltä, että Lauttasaaressa sosiaaliset ongelmat ovat hyvin 

vähäisiä. Viheralueiden vähenemisen ja liikennekäyttäytymisen ollessa asukkaiden 

päällimmäisiä huolenaiheita on syytä olettaa, että Lauttasaaren asukkaat luottavat 

asuinalueensa ihmisiin ja tuntevat olonsa turvallisiksi. 
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Kuva 6. Lauttasaaren asukkaiden vastaukset kysymykseen “Mitkä asiat huolestuttavat sinua 

asuinalueellasi?” 

 

Herttoniemessä huolenaiheet jakautuvat paljon tasaisemmin: vastausvaihtoehdoista 

lähes kaikki pääsevät 20 prosentin tuntumaan vähintään melko paljon huolestuttavina 

asioina (kuva 7). Herttoniemen alueella paikkojen rikkominen ja töhryt nousevat 

huolestuttavien asioiden kärkeen, mutta viheralueiden väheneminen huolettaa myös 

runsaasti. Muita selkeästi 20 prosentin yläpuolelle kohoavia asioita ovat eri kulttuuri- 

ja kieliryhmien väliset ristiriidat, työttömyys sekä ihmisten syrjäytyminen. Sosiaaliset 
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ongelmat huolestuttavat siis Herttoniemessä paljon enemmän kuin Lauttasaaren 

alueella, ja esimerkiksi Lauttasaaressa eniten huolestuttaneet viheralueiden 

väheneminen ja liikennekäyttäytyminen eivät Herttoniemessä juurikaan erotu 

joukosta. Työttömyyden, syrjäytymisen sekä kulttuuriryhmien välisten ristiriitojen 

esiintyminen kertoo huono-osaisuuden alueellisesta keskittymisestä. 

 

 

Kuva 7. Herttoniemen asukkaiden vastaukset kysymykseen “Mitkä asiat huolestuttavat sinua 

asuinalueellasi?” 

 

Mellunkylässä huolestuttavien asioiden jakauma näyttää hyvin erilaiselta 

Lauttasaareen ja Herttoniemeen verrattuna (kuva 8). Lähes kaikki vastausvaihtoehdot 

huolettavat vähintään melko paljon 40 prosenttia vastaajista. Ainoana poikkeuksena 

ovat erityisryhmien asuntolat tai asunnot, jotka huolettavat vähintään melko paljon 

noin 20 prosenttia vastaajista. Ihmisten syrjäytyminen, rikollisuus, katuväkivalta, 
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paikkojen rikkominen ja töhryt sekä viheralueiden väheneminen saavat erityisen 

paljon mainintoja, noin 50–60 prosentin vastaajista ollen asioista vähintään melko 

paljon huolestuneita. Sosiaaliset ongelmat ovat siis Mellunkylässä hyvin yleisiä, tai 

ainakin niistä ollaan alueella huolestuneita. On varsin silmiinpistävää, kuinka selkeästi 

Mellunkylä eroaa muista kohdealueista. Esimerkiksi rikollisuus ja katuväkivalta 

huolestuttavat vähintään melko paljon noin joka toista vastaajaa. Tämä osuus on yli 

kaksinkertainen Herttoniemeen verrattuna ja yli kolminkertainen Lauttasaareen 

verrattuna. Myös alkoholin ja päihteiden käyttäminen näyttää olevan Mellunkylässä 

näkyvä ilmiö. Vaikuttaa siltä, että huono-osaisuuden keskittyminen Mellunkylään on 

aiheuttanut ihmisten syrjäytymistä yhteiskunnasta ja tuonut sen myötä katukuvaan 

ongelmallisia lieveilmiöitä, kuten rikollisuutta, väkivaltaa ja päihteidenkäyttöä. 

 

 

Kuva 8. Mellunkylän asukkaiden vastaukset kysymykseen “Mitkä asiat huolestuttavat sinua 

asuinalueellasi?” 
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Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että kohdealueilla huolenaiheet liittyvät useammin 

ilmiöihin yleisellä tasolla kuin henkilökohtaiseen uhkaan. Esimerkiksi rikollisuus 

huolestuttaa mellunkyläläisiä vähintään melko paljon noin 60 prosenttia vastaajista, 

kun taas rikoksen uhriksi joutumisesta on vähintään melko paljon huolissaan 

rikostyypistä riippuen vain 10–25 prosenttia vastaajista. Erot ovat erityisen suuret 

Mellunkylässä. Lauttasaaren ja Herttoniemen sisäiset erot yleisen huolestuneisuuden 

ja rikoksen uhriksi joutumisen välillä ovat maltillisemmat. Erot saattavat selittyä 

alueiden sosioekonomisilla eroilla. Turvattomuuden ei-omakohtainen muoto on ilmiö, 

jonka on havaittu Helsinginkin kontekstissa olevan yhteydessä alueen 

sosioekonomiseen heikkouteen (Kemppainen ym. 2014, s. 18). Tällöin turvattomuutta 

voidaan kokea asuinympäristön sosioekonomisen heikkouden perusteella, vaikka 

yksilökohtaiset taustatekijät olisivat samanlaiset kuin verrokkialueella asuvalla, 

vähemmän turvattomuutta kokevalla henkilöllä. Kemppaisen ym. (2014, s. 17–18) 

mukaan sosioekonomisesti heikolla alueella asuminen ja ympärillä haastaviin 

tilanteisiin joutuneiden ihmisten näkeminen voi aiheuttaa turvattomuutta, muistuttaen 

kuinka pienistä asioista ihmisten kohtalot ovat kiinni myöhäismodernissa 

yhteiskunnassa. 

 

4.4 Asukkaiden kommentteja turvattomuudesta 
 

Tilastollisen datan lisäksi Helsingin turvallisuuskyselyn aineisto sisältää myös 

avoimia kommentteja kyselyn teemoista. Näistä kommenteista on tulkittavissa, miten 

eri alueilla asuvat ihmiset näkevät oman asuinalueensa ja koko Helsingin 

turvallisuustilanteen. Kommentteja tulkittaessa on huomattava, että avoimeen osioon 

vastaaminen oli vapaaehtoista, joten otoskoko on sanallisten vastausten suhteen varsin 

pieni. Tämän vuoksi on mahdollista, että vastauksissa korostuvat negatiiviset 

kokemukset ja huolet. Avoimia vastauksia tulkittaessa on siis syytä pitää mielessä 

asuinalueen turvattomuuteen liittyvä kokonaiskuva, jota on tuotu esille tuloksien 

aiemmissa alaluvuissa. 
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4.4.1. Lauttasaaren peruspiiri 
 

Lauttasaaren kommentteja tulkittaessa on muistettava, että keskimäärin 

lauttasaarelaiset kokivat olonsa turvalliseksi omalla asuinalueellaan. Hyvin harva 

lauttasaarelainen tuo kommenteissa julki negatiivisia asioita, jotka liittyisivät tässä 

tutkielmassa esiin tuotuun turvattomuuden kontekstiin. Eräässä kommentissa 

Lauttasaaren ja Helsingin tilannetta kuvaillaan näin: 

 

“Oma asuinalueeni on turvallinen ja viihtyisä johtuen pitkälti väestörakenteesta, 

asunto- ja tonttiomistuksista. Toivon sen pysyvän niin. Yleisesti HKI tilanne kuitenkin 

huolestuttaa.” – Lauttasaaressa asuva mies 

 

Lauttasaarenkin asukkaat kuitenkin tuovat esille joitakin ongelmia. Eräässä 

kommentissa Länsimetron turvattomuutta lisäävä vaikutus tuodaan esille: 

 

“Länsimetro on tuonut mukanaan huumekaupan ja väärinkäytön asemien lähelle. 

Tämä pitäisi saada loppumaan, ennen kuin siitä tulee normi (esimerkiksi Lauttasaari)” 

– Lauttasaaressa asuva mies (käännetty suomeksi) 

 

Joissakin vastaajissa huolta ovat aiheuttaneet kulttuurien väliset ristiriidat sekä 

maahanmuuttoon liittyvät asiat. Kuitenkin Lauttasaaren vastauksissa ilmiö ei vaikuta 

huolestuttavan oman asuinalueen kohdalla, vaan paljon yleisemmällä tasolla. Tämä 

kertoo siitä, että alueellisestä eriytymisestä johtuvat lieveilmiöt eivät ole Lauttasaaren 

alueella yleisiä, kuten myös Lauttasaaren huolenaiheiden tilastoista (kuva 6) oli 

huomattavissa. Alueiden eriytymiseen otetaan kommenteissa kantaa yleisellä tasolla: 

 

” Maahanmuutto on positiivinen ilmiö, mutta se ei saa tapahtua liian nopeasti. Silloin 

yhteiskunta ei ehdi sopeutua ja silloin syntyy vahvoja maahanmuuttajien keskittymiä, 

jotka alkavat elää omaa elämäänsä eivätkä opi suomalaisille tavoille. 

Kotouttamistoimiin on hyvä panostaa, mutta mitkään panokset eivät tule riittämään, 
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mikäli tahti jatkuu nykyiselläänkään Suomessa. Tämän takia nykyisenkaltainen liian 

nopea maahanmuutto on suurin turvallisuusriski etenkin Helsingissä. Myös tai ehkä 

etenkin maahanmuuttajaväestölle itselleen! He muuttavat tänne mutta eivät 

pääsekään ehkä tulevaisuudessa nauttimaan suomalaiselle yhteiskunnalle tyypillisestä 

arjen turvallisuudesta.” – Lauttasaaressa asuva mies 

 

4.4.2. Herttoniemen peruspiiri 
 

Huolimatta Herttoniemen keskimäärin hyvästä turvallisuustilanteesta, alueen 

asukkaiden kommenteissa toistuvat tietyt huolenaiheet. Lähiympäristön viihtyisyys 

kyseenalaistetaan muutamissa vastauksissa. Päihteidenkäyttö ja ympäristön 

epäsiisteys huolettavat joitakin vastaajia. Esimerkiksi Siilitien metroasemaa pidetään 

epämiellyttävänä paikkana, ja joidenkin vastaajien mielestä asuinalueen julkisista 

tiloista ei pidetä tarpeeksi hyvää huolta. Eräs avovastauksista kuvasi erinomaisesti 

tuntoja, joita muutkin vastaajat esittivät: 

 

“Olen muuttanut lapsiperheeni kanssa hiljattain itäisestä keskustasta Siilitien alueelle 

Herttoniemeen. Toivoisin sydämestäni, että tätä aluetta kehitettäisiin siitäkin 

huolimatta, että alueella on paljon kaupungin vuokra-asumista. Koen oloni täällä 

ankeaksi ja turvattomaksi verrattuna aiempaan asuinalueeseeni. En uskalla ulkoilla 

lasteni kanssa lähialueella. Toivoisin, että alue nähtäisiin sellaisena kuin se on - 

lukuisten lapsiperheiden koti, josta pitäisi saada kitkettyä metroasemalla tapahtuva 

huumekauppa ja varkaudet. Tällä hetkellä koen asuvani teollisuusalueen ja 

asuinalueen risteytyksessä, jossa ei ole palveluita ja joka näyttäytyy epämiellyttävänä 

ja epäsiistinä läpikulkupaikkana. Uskon, että mikäli alue ei kehity, kaltaisemme 

työssäkäyvät lapsiperheet muuttavat pois alueelta, silläkin uhalla, että vaihtoehtona 

on asua kohtuuttoman kalliissa ja pienessä asunnossa paremmalla alueella.” – 

Herttoniemessä asuva nainen 

 

Edellisestä vastauksesta on nähtävissä, että esimerkiksi rikollinen toiminta ja päihteet 

huolestuttavat Herttoniemen alueella. On syytä pohtia, mikä tämän mahdollistaa. 

Vastaaja koki lähialueensa epämiellyttäväksi teollisuusalueen ja asuinalueen raja-
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alueeksi, jossa ei ole palveluita. Tämän perusteella ei ole yllättävää, että erilaisia 

lieveilmiöitä esiintyy alueella. Kaupunkisuunnittelun klassikkoteoksista jo Jacobs 

(1961) peräänkuulutti sitä, kuinka tärkeää erilaisten toimintojen yhdistäminen samalle 

alueelle on. Toimintojen sekoittaminen tuo erilaisia ihmisiä samalle alueelle, ja 

samalla sosiaalinen kontrolli paranee. Gehl (2010) korosti myös, kuinka 

kaupunkitilassa käyskentelevät ihmiset vähentävät koettua turvattomuutta, sillä se 

viestii tilan olevan hyväksytty sekä turvallinen. Vastauksesta nousee esiin myös huoli 

lapsiperheiden viihtyvyydestä. Keskiluokan muuttopäätökset liittyvätkin usein omien 

lasten hyvinvointiin. Esimerkiksi Bernelius & Vaattovaara (2016, s. 3186) 

argumentoivat, että Helsingissä sosioekonomisten erojen kasvaminen heijastuu 

koulualueiden väestörakenteeseen, jolloin perheiden muuttopäätökset syntyvät 

osittain välttäen nykyisen asuinalueen lähikoulua. Herttoniemen vastauksissa lasten 

koulunkäyntiä ei mainittu, mutta keskiluokkaisten lapsiperheiden poistuminen alueelta 

voi olla mahdollisuus ainakin joissakin osissa Herttoniemen peruspiiriä. 

Herttoniemen vastauksista nousivat esiin usein myös poliisin toimintaan liittyvät 

epäkohdat. Monet vastaajat olivat huolestuneita siitä, että poliisilla ei ole tarpeeksi 

resursseja ja aikaa puuttua alueen tapahtumiin. Vastauksissa tuotiin esille 

omakohtaisia tapahtumia, joissa poliisi ei ole saapunut paikalle kiireen takia. Toisaalta 

myös luotto poliisiin turvallisuuden takaajana on vahva. Monet vaativat poliisille 

lisäresursseja tai toivat esille poliisipartioiden tilanteita rauhoittavan vaikutuksen. 

 

“Itä-Helsinki on melko turvaton, yritämme välttää näitä alueita. Poliisi ei näytä 

välittävän” – Herttoniemessä asuva nainen (käännetty suomeksi) 

“Poliisin näkyvyys kaupungilla lisää turvallisuuden tunnetta. Poliisilaitoksen ja 

pelastuslaitoksen toimivuus on minun mielestä elinehto kaupungin viihtyisyydelle ja 

turvallisuudelle, näiden osalta maksan veroni mieluusti.” – Herttoniemessä asuva mies 

“Toivoisin Helsingin poliisin kouluttavan työntekijöitään rakenteellisesta rasismista 

sekä rikoksen uhriksi joutuneiden kohtaamisesta erityisesti 

seksuaaliväkivaltarikoksissa.” – Herttoniemessä asuva nainen 

 



35 
 

4.4.3 Mellunkylän peruspiiri 
 

Mellunkylän avovastaukset eroavat luonteeltaan selvästi kahdesta muusta 

kohdealueesta. Samankaltaisuuksiakin löytyy, kuten esimerkiksi toive poliisien 

lisäresursseihin samalla uskoen poliisin toimintaan. Mellunkylässä eroavaisuus löytyy 

kuitenkin siitä, että vähäisessäkin otoksessa esiin nousevat maahanmuuttoon, nuorison 

jengiytymiseen sekä väkivaltaan liittyvät ongelmat sekä huolet. Mellunkylässä on 

selkeästi jo nähtävissä tilanne, jossa väestön sosioekonominen ja etninen eriytyminen 

aiheuttaa haasteita sekä ristiriitoja eri ryhmien välille. Monet kommenteista 

maahanmuuton ongelmakohtiin liittyen ovat varsin kärkkäitä, mikä omalta osaltaan 

kertonee ristiriitojen kasvamisesta. Seuraavissa kommenteissa on nähtävissä 

sosioekonomisen ja etnisen eriytymisen nostattamia huolia. 

 

“Mamujengit huolestuttaa, varsinkin kun puukkoja alkaa olla ihan selvästi mukana 

toiminnassa. En tiedä onko mamujengit enää soveliasta kielenkäyttöä, mutta ei 

kiinnosta, sillä tuo sitä kuvaa parhaiten.” – Mellunkylässä asuva mies 

“Olen valitettavasti kokenut asuinalueellani häirintää, huorittelua ja väkivallalla 

uhkaamista. Näissä itseeni kohdistuvissa tapauksissa loukkaaja ei suinkaan ole ollut 

huumehörhö tai humalainen keski-ikäinen mies vaan alle 20 vuotiaita 

maahanmuuttajanuoria (tai toisen polven maahanmuuttajia)… …Toisin kuin usein 

väitetään, yksin liikkuvien vanhempien naisten solvaaminen ja uhkailu on arkipäivää.” 

– Mellunkylässä asuva nainen 

” Poliiseilla liian vähän resursseja. Jengitappelut ja etnisten ryhmien eriytyminen 

ennen kuin tilanne menee pahemmaksi (vrt. Ruotsi)” – Mellunkylässä asuva nainen 

 

Mellunkylän tapauksessa on mahdollista, että asuinalueen etninen eriytyminen 

aiheuttaa epäluottamusta ryhmien välille. Esimerkiksi Sturgis, Brunton-Smith, Kuha 

& Jackson (2013, s. 1303) argumentoivat, että eri etnisten ryhmien alueellinen 

eriytyminen aiheuttaa ongelmia merkityksellisten kontaktien luomisessa. Sturgisin 

ym. (2013, s. 1303) mukaan alueen etninen diversiteetti vaikuttaa yleisesti ottaen 

negatiivisesti sosiaaliseen koheesioon, mutta kyse saattaa olla nimenomaan etnisten 

ryhmien mikrotason alueellisesta eriytymisestä, jolloin merkityksellisiä kontakteja 
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sekä ryhmien välistä luottamusta on vaikea syntyä. Mellunkyläläisen asukkaan 

kommentti kertoo tarpeesta mikrotason etnisen segregaation estämiseksi: 

 

“Maahanmuuttajat pitäisi sijoittaa tasaisesti kantaväestön sekaan eikä ruveta 

rakentamaan slummeja. Pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota maahanmuuttaja-lasten 

ja nuorten mielenterveyteen.” – Mellunkylässä asuva nainen 

 

Maahanmuuttoon liittyvien haasteiden lisäksi Mellunkylän turvattomuuteen vaikuttaa 

liittyvän päihteidenkäyttö. Kuten Mellunkylän huolenaiheiden erittelystä (kuva 8) jo 

huomattiin, alkoholin juominen julkisilla paikoilla sekä huumeiden käyttäjät ja 

huumekauppa huolettavat alueella monia. Avoimissa vastauksissa päihteidenkäyttö 

mainitaan seuraavasti: 

 

“Huolettaa nuorison sekä päihde käyttäjien aseiden kantaminen. Aseet, puukot ym.” – 

Mellunkylässä asuva mies 

”Asun kahden lapsen kanssa omakotitalossa n. 10 vuotta rauhallinen alue mutta lähin 

ostari Kontula on niin huono että lapsetkin pelka kävele. Huume käyttäjä ja 

humalainen porukka on vaarallinen. Pitää huumeita pois alueesta sillä ravintola-

baarista. Poliisi pystyy tarjota puhdas Kontula alue. Se on minun toivo!” 

– Mellunkylässä asuva nainen 

 

Huolimatta monista hyvin huolestuneista kommenteista, on syytä muistaa 

Mellunkylässäkin suurimman osan asukkaista kokevan olonsa yleisesti ottaen 

turvalliseksi omalla asuinalueellaan (kuva 1). Avoimissa vastauksissa negatiiviset 

asiat korostuvat herkästi, mutta eräs Mellunkylän vastaajista oli sitä mieltä, että 

yksittäiset rikokset ja aiempi maine vaikuttavat negatiivisesti asukkaiden kokemuksiin 

asuinalueestaan: 
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” Muutoin melko rauhallinen asuinalue itsellä,vaikka niinsanitustu huonomaineiseksi 

kutsutaan. Pari isompaa uutiskynnyksen ylittänyttä tapahtumaa taas saanut asukkaat 

pelokkaammaksi vähän ajan sisällä. Ehkä myös korona-ajan hieman lisääntyneempi 

syrjäytyneisyys on nähtävissä.” – Mellunkylässä asuva nainen 

 

4.4.4 Koulutustason ja turvattomuuden yhteys peruspiireittäin 
 

Turvattomuuden ja segregaation yhteydestä ei edellisten avovastausten perusteella voi 

tehdä varmoja päätelmiä, mutta erot alueiden välillä ovat selkeitä. Tilastomuotoinen 

data voi tuoda lisää näkökulmaa asiaan. Seuraavassa kuvaajassa (kuva 9) on esitettynä 

kaikkien Helsingin 34:n peruspiirin keskiarvomuuttujat koulutustason ja asuinalueella 

koetun turvattomuuden mukaan. Koetun turvattomuuden keskiarvomuuttujasta on 

poistettu vastausvaihtoehdon “en osaa sanoa” valinneet vastaajat, muiden 

vastausvaihtoehtojen saaden arvot 1–4 (koen oloni asuinalueellani 1 = turvalliseksi, 2 

= melko turvalliseksi, 3 = melko turvattomaksi, 4 = turvattomaksi). Koulutustason 

käsittely ordinaalimuuttujana ei ole täysin yksiselitteistä varsinkaan ammattikoulun, 

ylioppilastutkinnon ja opistotasoisen koulutuksen välillä, mutta vastausvaihtoehdoissa 

on kuitenkin selkeä nouseva trendi (peruskoulun jälkeinen ylin koulutustaso 1 = ei ole, 

2 = ammattikoulu tai muun toisen asteen koulutus, 3 = ylioppilastutkinto 4 = 

opistotasoinen koulutus 5 = ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto, 6 = yliopisto- tai muu korkeakoulututkinto). Tämän 

lisäksi on huomattava, ettei koulutustaso ole täydellinen sosioekonomisen aseman 

mittari, vaan myös etnisyys, ammatti, naapurustovaikutus sekä aiemman elämän 

sosioekonomiset indikaattorit ovat tärkeitä tekijöitä (Braveman ym., 2005). Mitä 

tahansa yksittäistä mittaria käytettäessä sosioekonomisen aseman kuvaajana on siis 

muistettava, että vaikka yhteyksiä koettuun turvattomuuteen löytyisi, täytyy ainakin 

olla tietoinen mahdollisista muista muuttujista. 
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Kuva 9. Koulutustason ja koetun turvattomuuden suhde peruspiirien keskiarvojen mukaan. 

Lauttasaari = 105, Herttoniemi = 602, Mellunkylä = 703 

 

Kuvaajasta (kuva 9) voidaan huomata, että turvattomuudella ja koulutustasolla on 

negatiivinen korrelaatio. Suuri osa alueista sijoittuu melko lähelle trendiviivaa, mutta 

poikkeuksiakin löytyy. Kohdealueista Lauttasaari (105) sekä Herttoniemi (602) 

sijoittuvat lähelle trendiviivaa. Mellunkylä (703) erottuu trendiviivasta huomattavan 

paljon, ja on myös turvattomimmaksi koettu sekä toiseksi vähiten koulutettu alue. 

Trendiviivasta poikkeaminen tarkoittaa sitä, että Mellunkylässä koetaan erityisen 

paljon turvattomuutta suhteessa koulutustasoon, joka on toki alueella verrattain 

matala. Kuvaajaa tulkittaessa täytyy huomata, että korrelaatio turvattomuuden ja 

koulutustason välillä ei ole erityisen vahva, vaan taustalla on muitakin tekijöitä. On 

esimerkiksi mahdollisista, että kohdealueiden valinnassakin perusteltu raideliikenteen 

asemien läheisyys on yhteydessä koettuun turvattomuuteen. Selkeästi trendiviivan 

yläpuolella olevia eli koulutustasoon nähden korostetun turvattomiksi koettuja alueita 

yhdistää tärkeiden raideliikenteen asemien läheisyys. Nämä alueet ovat Mellunkylän 

lisäksi Kallio, Alppiharju, Vallila, Malmi, Vartiokylä ja Vuosaari. Joka tapauksessa 

koulutustason ja turvattomuuden välillä on yhteys, mutta segregaation ja 

turvattomuuden yhteyttä ei voida todeta pelkästään käyttäen koulutustasoa 

sosioekonomisen aseman korvaavana muuttujana. 
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4.5 Yleiskaava 2016, AM-ohjelma ja turvattomuus 
 

Tässä luvussa edellä kuvatun turvattomuuden taustoitukseksi mukaan tuodaan 

alueellisen suunnittelun näkökulmaa. Monesti turvattomuuden ehkäisyyn liittyvän 

suunnittelun tarkastelualue on ollut varsin pieni: esimerkiksi aiemmin mainitut Nasar 

ja Fisher (1993) tunnistivat pelon ”hot spotteja”. Tämä tarkastelutaso keskittyy 

mikrotason suunnitteluun ja arkkitehtuuriin. Tässä luvussa korostuvat laajemmat 

spatiaaliset prosessit ja suunnittelu alueellisen hyvinvoinnin uudelleenjakajana. 

Seuraavaksi pohditaan sitä, miten Helsingin yleiskaavoitus vaikuttaa Lauttasaaren, 

Herttoniemen ja Mellunkylän koettuun turvattomuuteen. 

Helsingin yleiskaavan selostuksessa (Helsingin kaupunki, 2015) ei käydä läpi kovin 

yksityiskohtaisesti kaupunkielämään liittyvää turvattomuutta, ja koettua 

turvattomuutta ei mainita koko dokumentissa lainkaan. Selostuksessa kuitenkin 

mainitaan useaan otteeseen tavoite turvallisesta kaupungista. Turvallisuus on 

yleiskaavassa hyvin laaja tavoite, painottuen ympäristön sekä liikenteen 

turvallisuuteen. Kuitenkin, jos tavoitteena on turvallisen kaupungin luominen, on 

tärkeää arvioida, miten yleiskaava voi vaikuttaa kohdealueiden koettuun 

turvattomuuteen. 

Pohdittaessa yleiskaavoituksen vaikutusta Lauttasaareen, Herttoniemeen ja 

Mellunkylään, on syytä tarkastella asiaa vertailemalla vuosien 2002 ja 2016 

yleiskaavoja. Lauttasaaren keskustamainen olemus korostuu uudemmassa 

yleiskaavassa, jossa suuri osa alueesta on merkattu kantakaupungiksi (C2) aiemman 

yleiskaavan “kerrostalovaltaisen alueen” sijasta. Uusi kaava ei kuitenkaan esitä juuri 

uusia rakentamisen alueita esimerkiksi viheralueiden päälle. Herttoniemen osalta 

muutokset eivät ole kovin merkittäviä. Uusi pikaraitiotien linjaus kuitenkin nostaa 

Herttoniemen profiilia hyvien joukkoliikenneyhteyksien alueena. 

Mellunkylässä kaupunkirakenteen muutos on selkeämpi: uudessa yleiskaavassa 

Mellunmäen aseman ympäristö on esitetty “lähikeskusta”-merkinnällä (C3), ja sen 

perusteella kaupunkirakenteen tiivistymistä on odotettavissa aiemmin melko tyhjänä 

olleille alueille. Lisäksi Mellunmäkeen on osoitettu pikaraitiotieyhteys, mikä voidaan 

tosin toteuttaa myös linja-autoilun runkolinjana. Tämän perusteella on todennäköistä, 

että Mellunmäen metroaseman seudusta tulee vilkkaampi kuin aikaisemmin. 

Turvallisuuden näkökulmasta C3-merkintä voi olla positiivinen, sillä se pyrkii 
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aiemmasta kaavasta poiketen ohjaamaan Mellunmäen kehitystä kohti eläväisempää 

kaupunkirakennetta. Mellunmäen asemanseutu on tällä hetkellä melko tyhjä ja avara, 

joten keskustamaisempi olemus voisi vähentää koettua turvattomuutta. Esimerkiksi 

Koskelan (2009) mukaan avoimet tilat, kuten torit, aukiot, puistot ja joutomaa-alueet 

aiheuttavat pelkoa tyhjyydellään, koska avoimien tilojen sosiaalinen kontrolli voi olla 

ihmisten vähäisyydestä johtuen heikolla tasolla.  

Kaupunkirakenteen laadun kohottamisen lisäksi C3-merkintä nostaa Mellunmäen 

profiilia aiempaan kaavaan verrattuna, tuoden esille Mellunmäen aseman 

lähikeskustana. Jos alueelle kehittyy uudenlaisia palveluja ja vetovoimaisia asuntoja, 

voi alueen sosioekonominen rakenne muuttua. Kuten aiemmin mainittu, 

sosioekonomisesti heikoilla alueilla löyhä sosiaalinen kontrolli antaa ihmisille 

mahdollisuuden häiriökäyttäytymiseen (Kemppainen ym., 2014). Tällä hetkellä 

kohdealueiden sosioekonominen tilanne on hyvin erilainen. Tästä kertoo aiemmassa 

luvussa mainittujen seikkojen lisäksi peruspiirien keskimääräiset tulot vuonna 2019: 

Lauttasaaressa 52 225 euroa, Herttoniemessä 36 200 euroa ja Mellunkylässä 25 600 

euroa vuodessa 15 vuotta täyttäneen väestön osalta (Helsingin kaupunki, 2021b). 

Sosioekonomisesti paremmassa asemassa olevan väestön muuttaminen Mellunkylän 

alueelle voisi luoda sekoittuneempaa väestöpohjaa, ja parantaa naapuruston sisäistä 

valvontaa. Täytyy tietenkin muistaa, että yleiskaava ei suoraan vaikuta yksittäisen 

alueen aseman parantamiseen, sillä kaavassa on paljon muitakin C3-keskuksia, eikä 

liene realistista odottaa kaikkien nousevan eloisiksi lähikeskustoiksi. 

Mellunkylän sosioekonomiseen profiiliin on haettu kehitystä myös yleiskaavoituksen 

ulkopuolelta. Helsingissä valtuustokausittain laadittava asumisen ja siihen liittyvän 

maankäytön toteutusohjelma (lyhyemmin AM-ohjelma) sisältää kaupunkiuudistuksen 

projektin, johon Mellunkylä kuuluu (yhdessä Malminkartano-Kannelmäen sekä 

Malmin kanssa). Kaupunkiuudistuksen projekti pureutuu Mellunkylän 

kehityskohteisiin niin segregaation kuin turvattomuuden osalta. Seuraavaksi ote AM-

ohjelman kaupunkiuudistus-osiosta (Helsingin kaupunki, 2021a): 

 

“Alueellisia hyvinvointieroja ei voida kaventaa pelkästään asuntokantaa 

monipuolistamalla, eikä asuntopolitiikka tarjoa ratkaisuja tuloeroihin, työttömyyteen 

tai sosiaalisiin ongelmiin. Aluesuunnittelulla ja asuntopolitiikalla voidaan kuitenkin 
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vaikuttaa asukasrakenteen muodostumiseen sekä edesauttaa muiden tahojen 

toimintaedellytyksiä pitämällä asuinalueet houkuttelevina.” 

 

Ohjelman sisältö osoittaa, että Mellunkylän osalta segregaatioon ja turvattomuuteen 

liittyvät haasteet on tunnistettu. Helsingin kaupungin (2021a) mukaan 

kaupunkiuudistusta toteutetaan käytännössä siten, että kohdealueilla mahdollistetaan 

30 prosentin asuntokannan lisäys, huolehtien samalla olemassa olevan 

kaupunkirakenteen ylläpidosta sekä kehittämisestä. Tämän lisäksi tavoitteena on, että 

“asuntokannan hallinta- ja rahoitusmuotojakauma kehittyy kohti kaupungin hallinta- 

ja rahoitusmuototavoitetta” (Helsingin kaupunki, 2021a). Käytännössä tämä 

tarkoittanee ennen kaikkea omistusasumisen lisäämistä kaupunkiuudistuksen 

kohdealueilla, Mellunkylä mukaan lukien. 

Tarkasteltaessa kohdealueiden asuntojen hallintomuotojakaumaa aluekohtaiset erot 

näyttäytyvät varsin selkeinä. Mellunkylässä omistusasuntojen määrä on pieni: vuokra-

asuntoja peruspiirin asunnoista on 52,5 prosenttia ja omistusasuntoja 36,3 prosenttia 

(Helsingin kaupunki, 2021c). Herttoniemessä vastaavat lukemat ovat 58,2 prosenttia 

vuokra-asuntoja ja 35,0 prosenttia omistusasuntoja. Lauttasaaressa omistusasuminen 

on varsin yleistä: omistusasuntojen osuus on 56,6 prosenttia ja vuokra-asuntojen 34,7 

prosenttia (Helsingin kaupunki, 2021c). Tällaisia eroja AM-ohjelman on tarkoitus 

tasata: raportin mukaan nykyisellään vähäisen asuntotuotannon ja alhaisen hintatason 

alueilla, joilla on paljon ARA-vuokra-asuntoja, asemakaavoituksen tulee tukea 

sääntelemättömän asuntorakentamisen toteuttamista (Helsingin kaupunki, 2021a). 

Vastavuoroisesti alueilla, joilla ARA-vuokra-asumisen määrä on vähäinen, tulisi 

tontteja luovuttaa jatkossa myös ARA-vuokra-asuntoja varten. AM-ohjelman 

tarkoituksena on ehkäistä segregaatiota myös sosiaalisilla toimilla, kuten yhteistyöllä 

syrjäytymistä ehkäisevän Mukana-ohjelman kanssa, jonka toimet kohdistuvat 

kaupunkiuudistusalueille. 

 

4.6 Metroasemien ympäristöjen kaupunkirakenne ja koettu turvattomuus 
 

Helsingin turvallisuustutkimuksen aineiston perusteella varsinkin Herttoniemessä ja 

Mellunkylässä vastaajat olivat huolestuneita sosiaalisista ongelmista, mutta myös 



42 
 

ympäristön epäsiisteyteen ja paikkojen rikkomiseen liittyvistä asioista. Tämän vuoksi 

halusin itse käydä kohdealueiden kaikkien metroasemien läheisyydessä 

valokuvaamassa kaupunkiympäristöä. Metroasemia kolmen peruspiirin alueella on 

kaikkiaan 6 kappaletta: Koivusaari, Lauttasaari, Herttoniemi, Siilitie, Kontula sekä 

Mellunmäki. Tässä osiossa tuodaan esiin jokaiselle alueelle ominaisia 

kaupunkiympäristön piirteitä valokuvien avulla, yhdistäen niitä turvattomuuden 

kirjallisuuteen. Vietin jokaisen metroaseman ympäristössä noin 20 minuuttia, kävellen 

ja valokuvaten metroasemien läheisyydessä, muutaman korttelin säteellä asemasta. 

Tuloksia tulkittaessa täytyy muistaa, että valokuvauskierros tapahtui keskiviikkona 

7.4.2022 klo 14.30–17.30, toisin sanoen arkipäivänä päiväsaikaan, lämpötilankin 

ollessa vielä pakkasen puolella. Näin ollen ihmisiä ei välttämättä ollut liikkeellä niin 

paljon kuin esimerkiksi lämpimänä kesäiltana. Monet turvallisuuskyselyn vastauksissa 

mainituista sosiaalisista ongelmista eivät siis välttämättä näkyneet niin selvästi kuin 

ruuhkaisempana vuorokauden- tai vuodenaikana. Pyrinkin valokuvauskierroksella 

keskittymään siihen, mitkä kaupunkirakenteen piirteet voisivat osaltaan vaikuttaa 

positiivisesti tai negatiivisesti turvattomuuden tunteeseen. Tulkinnan taustalla 

vaikuttaa Nasarin ja Fisherin (1993) teksti, jossa he kirjoittivat ympäristön sisältämistä 

turvattomuuden fyysisistä ja sosiaalisista vihjeistä. 

 

4.6.1 Lauttasaaren peruspiiri 
 

Ensimmäinen metroasema valokuvauskierroksella oli Koivusaari. Tämän aseman 

yhteydessä silmiinpistävintä oli, kuinka erillään asema on ympäröivästä 

kaupunkirakenteesta. Asemalta pääsee Lauttasaaren muihin osiin kapeahkosta 

alikulusta pohjoiseen Länsiväylän ali (kuva 10), ja etelään päin viheralueen läpi 

kulkevaa kevyen liikenteen väylää tai asuntokatua pitkin. Koivusaaren tapauksessa 

turvattomuuden riskitekijät ovatkin kapeat ja sulkeutuneet reitit asemalle saavuttaessa. 

Esimerkiksi Börjessonin (2012) mukaan ympäristön sulkeutuneisuus vaikuttaa 

negatiivisesti erityisesti naisten haluun kävellä joukkoliikenteen asemille. Toisaalta 

Koivusaaren aseman välittömässä läheisyydessä korostui havainnointiaikana 

sosiaalisen kontrollin puute: viereisten asuintalojen ikkunat eivät suuntaudu kohti 

aseman edustaa, ja rannassa sijaitsevan venesataman käyttöaste on talvella vähäistä 

(kuva 11). Sosiaalisen valvonnan puutetta korostaa se, että Koivusaari on koko 
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metrojärjestelmän hiljaisin asema: vuonna 2020 kävijöitä oli keskimäärin vain 1 600 

yhden arkipäivän aikana, kun esimerkiksi Lauttasaaren metroasemalla vastaava määrä 

oli 13 900 (Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, 2022). Toisaalta ihmisten puute 

vähentää sosiaalista kanssakäymistä: esimerkiksi Carron ym. (2010, s. 311) mukaan 

sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat ovat tärkeimpiä turvattomuutta aiheuttavia 

tekijöitä. 

 

 

 

Kuva 10. Alikulku Länsiväylän alitse Koivusaaren metroaseman vieressä. 
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Kuva 11. Hiljainen Koivusaaren metroasema. 

 

Lauttasaaren metroaseman ympäristö on puolestaan hyvin eläväinen: metroasema 

sijaitsee kauppakeskuksessa, ja ympäröivä asuinrakenne on varsin tiivistä, tuoden 

sosiaalista kontrollia aseman ympäristöön. Metroaseman ympäristössä on monenlaisia 

toimintoja, niin asumista kuin erilaisia liiketilojakin (kuva 12). Sekoittunut 

kaupunkirakenne on eduksi kaupungin turvallisuudelle, ja se on ollut lähtökohtana jo 

turvallisen kaupungin klassikoissa: Jacobsin (1961) mukaan on tärkeää saada ihmisiä 

kadulle sosiaalisen kontrollin ylläpitäjiksi. Kun samalla alueella sijaitsee monenlaisia 

toimintoja, niin väestörakenne sekoittuu ja sosiaalinen kontrolli toteutuu. Lauttasaaren 

metroaseman ympäristössä tiivis ja sekoittunut kaupunkirakenne edesauttaa 

turvallisuutta asemalle kulkiessa. 
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Kuva 12. Lauttasaaren metroaseman kauppakeskuksen sisäänkäynnin edusta. 

 

4.6.2 Herttoniemen peruspiiri 
 

Herttoniemen peruspiirin alueella sijaitsee kaksi metroasemaa: Herttoniemi ja Siilitie. 

Herttoniemi on varsin vilkas asema ja joukkoliikenteen solmukohta 24 100:lla 

päivittäisellä kävijällään (Pääkaupunginseudun Kaupunkiliikenne Oy, 2022). Ihmisiä 

asemalla siis riittää tuomaan sosiaalista kontrollia, mutta fyysisen ympäristön 

ominaisuudet tukevat turvallisuuden tunnetta varsin vaihtelevasti. Metroaseman 

luoteispuolella sosiaalinen kontrolli toteutuu melko hyvin. Asemaa vastapäätä on 

kerrostaloja, joiden pohjakerroksissa on käyttöajoiltaan monipuolisia liiketiloja sekä 

asuinhuoneistoja, joiden ikkunoista näkee aseman edustan tapahtumat (kuva 13). 

Kaakkoispuolella rakennettu ympäristö on turvattomuuden kannalta haastavampi. 

Itäväylän toiselle puolelle kulkeakseen joutuu käyttämään alikulkuja tai siltoja, joiden 
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vieressä ei ole ympärivuorokautista toimintaa. Metroaseman ja Herttoniemenrannan 

välillä on lisäksi avoimia liiketilakortteleita, joissa ei ole yön tunteina valvovia silmiä 

kadulle päin (kuva 14). Tämä on ongelmallista katutilan ympärivuorokautisen 

turvallisen käytön kannalta: erityisesti naiset välttelevät avoimia tiloja, joissa ei ole 

muita ihmisiä tuomassa turvaa mahdollista häirintää vastaan (Valentine, 1990, s. 291). 

 

 

Kuva 13. Herttoniemen aseman luoteispuolen rakennuskantaa. 

 

 

Kuva 14. Avointa tilaa vailla ympärivuorokautista käyttöä. 
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Siilitien metroaseman ympäristössä turvattomuuden riskitekijät ovat osittain 

samankaltaisia kuin Herttoniemen asemalla. Siilitien asema on tosin huomattavasti 

hiljaisempi 7 700:lla päivittäisellä matkustajallaan (Pääkaupunkiseudun 

Kaupunkiliikenne Oy, 2022). Siilitien aseman itäpuolella sijaitsevat rakennukset ovat 

liiketiloja, mikä saattaa vähentää ympärivuorokautista sosiaalista kontrollia 

Roihuvuoren ja Siilitien välillä kuljettaessa (kuva 15). Toisaalta metroaseman lähellä 

kulkeminen ei edellytä ahtaissa alikuluissa tai silloilla kulkemista. Aseman 

ympäristössä on kuitenkin melko helppo päätyä tilanteeseen, jossa kadulle 

suuntautuvat katseet ovat vähäisiä. Suoraan asemaa vastapäätä on vain yksi asuintalo, 

eikä aseman välittömässä läheisyydessä ole juuri palveluita. 

 

 

Kuva 15. Siilitien alikulut ovat avoimia, mutta ympärivuorokautinen sosiaalinen kontrolli 

puuttuu. 
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4.6.3 Mellunkylän peruspiiri 
 

Valokuvauskierros päättyi kahdelle Mellunkylän peruspiirin metroasemalle, 

Kontulaan ja Mellunmäkeen. Kontulan metroasemaa ympäröi varsin eläväinen 

ostoskeskus, jonka palvelut vaihtelevat ruokaravintoloista päivittäistavarakauppoihin, 

partureihin ja baareihin (kuva 16). Tunnelma keskiviikkoisena alkuiltana oli varsin 

vilkas, mutta sopuisa. Kävi selväksi, että monenlaiset ihmiset käyttävät Kontulan 

ostoskeskuksen palveluita tai kulkevat siitä läpi: silmiinpistävää oli ihmisten erilaisuus 

niin iän, sukupuolen kuin etnisen taustankin suhteen. Mellunkylän osalta Helsingin 

turvallisuuskyselyn vastauksissa korostuivat kulttuurien väliset ristiriidat, mutta 

havainnointiaikana minkäänlaisia ongelmia ei ostoskeskuksen alueella ollut. Asiaan 

vaikuttanee aktiivinen valvonta: järjestysvalvojat seurasivat vilkkaimmalla paikalla 

ostoskeskuksen tapahtumia. Kulttuurien väliset ristiriidat kuitenkin huolettivat 

turvallisuuskyselyssä Mellunkylän vastaajia (kuva 8), ja Kontulan ostoskeskus saattaa 

ruuhkaisena kohtaamis- ja läpikulkupaikkana olla mahdollinen paikka konflikteille. 

Kulttuurien välisten ristiriitojen taustalla saattavat olla henkilökohtaiset ikävät 

kokemukset kulttuurien kohtaamisista, mutta toisaalta esimerkiksi Sandercock (2000) 

kirjoittaa, kuinka henkilökohtainen ahdistuneisuus on asia, joka voi kanavoitua 

ulkopuolisilta vaikuttaviin hahmoihin, esimerkiksi maahanmuuttajiin. 

 

 

Kuva 16.  Kontulan ostoskeskuksen elämää. 



49 
 

 

Ostoskeskuksen ulkopuolelle siirryttäessä ihmisten määrä väheni huomattavasti, ja 

huomio kiinnittyi fyysisen ympäristön ominaisuuksiin. Kontulan ympäristön 

kulkureitit ovat varsin avoimia. Ympäristö on muutenkin varsin siistiä, lukuun 

ottamatta joitakin töhrittyjä paikkoja (kuva 17). Esimerkiksi Lorenc ym. (2013) ovat 

todenneet grafiittien lisäävän pelkoa katutilassa, koska monet näkevät ne heikon 

sosiaalisen koheesion sekä huono-osaisuuden merkkeinä. Toisaalta toisen ihmisen 

töhryt ovat toisen ihmisen taidetta, sillä turvattomuuden kokemus riippuu 

yksilökohtaisista tekijöistä. Lisäksi on todettava, että katutilaa piristää selkeästi 

taideteokseksi tehtyjä graffiteja. (kuva 18). 

 

 

Kuva 17. Töhrityt ovet ja seinä Kontulassa (vai urbaania taidetta?) 
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Kuva 18. Urbaania taidetta piristämässä tilavaa alikulkukäytävää. 

 

Mellunmäen metroaseman fyysinen ympäristö oli turvattomuuden osalta 

kaksijakoinen. Metron idän puoleinen sisäänkäynti on ympäröity varsin tiiviillä 

rakentamisella, joten “silmiä kadulle” on vähintäänkin tyydyttävä määrä (kuva 19). 

Toisaalta länsipuolen sisäänkäynnin ympäristö on varsin avoin, ja sinne siirtyminen 

lännestä päin sisältää pitkiä tyhjien alueiden ylityksiä. Muun muassa pysäköinti vie 

paljon tilaa, ja aseman vieressä oleva koulu lienee iltaisin useimmiten vapaana 

virallisesta käytöstä. Nämä alueet ovat todennäköisesti iltaisin vailla suurta 

ihmismäärää, jolloin sosiaalinen kontrolli toteutuu heikosti. Lisäksi jotkin 

metroaseman läheiset kevyen liikenteen väylät ovat viherrakenteeltaan sulkeutuneita, 

ja niiden ympärivuorokautinen sosiaalinen kontrolli on melko vähäistä (kuva 20). 

Mellunmäen metroaseman ympäristössä oli siis havaittavissa mahdollisia pelon 

keskittymiä, vaikka havainnointiaikana turvallisuuskyselyssä esiin tuodut 

turvattomuuden aiheet eivät suoraan olleetkaan esillä. 
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Kuva 19. Mellunmäen metroaseman idän puoleisen sisäänkäynnin ympäristöä. 

 

 

Kuva 20. Sulkeutunutta viherrakennetta Mellunmäen metroaseman läheisyydessä 
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

 
Teoriaosuus sekä tulokset ovat tuoneet esille varsin monenlaisia seikkoja 

turvattomuuden ja segregaation osalta. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta 

tarkoituksena oli selvittää, mitkä asiat aiheuttavat turvattomuutta Lauttasaaren, 

Herttoniemen ja Mellunkylän peruspiireissä. Ensinnäkin selvisi, että kohdealueiden 

välillä on selkeät erot yleisessä koetussa turvattomuudessa omalla asuinalueella. Erot 

noudattavat melko hyvin alueiden sosioekonomisia mittareita, kuten tulo- ja 

koulutustasoa. Tulosten perusteella syy-seuraussuhdetta turvattomuuden ja 

segregaation välillä ei voi päätellä aukottomasti, mutta erot alueiden välillä ovat 

selkeät. On kuitenkin tärkeää mainita, että jopa kaupungin turvattomimmaksi koetussa 

peruspiirissä Mellunkylässä suurin osa ihmisistä kokee olonsa vähintään melko 

turvalliseksi. Helsinki siis koetaan yhä kokonaisuudessaan varsin turvalliseksi 

kaupungiksi asua. 

Kohdealueiden välillä syntyi hyvin selkeitä eroja huolenaiheiden osalta. 

Lauttasaaressa sosiaaliset ongelmat eivät ole monenkaan huolenaiheena, toisin kuin 

viheralueiden väheneminen ja liikennekäyttäytyminen. Herttoniemessä ja 

Mellunkylässä sosiaaliset ongelmat vaikuttavat merkittävimmiltä kuin Lauttasaaressa, 

Mellunkylän ongelmien korostuen vielä omalle tasolleen. Esimerkiksi kulttuurien 

väliset ristiriidat, katuväkivalta, paikkojen rikkominen, syrjäytyminen, rikollisuus, 

häiriökäyttäytyminen sekä päihteidenkäyttö huolettavat Mellunkylässä vähintään 

melko paljon jopa 40–60 prosenttia vastaajista. Mielenkiintoista on, kuinka suuri 

osuus Mellunkylän vastaajista on huolissaan erilaisista naapuruston ongelmista 

verrattuna siihen, että yleisesti ottaen vain runsaat 20 prosenttia peruspiirin asukkaista 

kokee olonsa vähintään melko turvattomaksi omalla asuinalueellaan. Asia saattaa olla 

yhteydessä asuinalueen huono-osaisuuteen, jonka on todettu kanavoituvan ei-

omakohtaiseksi turvattomuudeksi ympärillä olevista konkreettisista huono-osaisuuden 

esimerkeistä (Kemppainen ym., 2014, s. 17–18). 

Avovastauksissa korostuvat Lauttasaaren turvallisuus ja toisaalta tietyt toistuvat 

teemat Herttoniemen ja Mellunkylän turvattomuuteen liittyen. Herttoniemestä 

nostettiin esiin päihteidenkäyttöön ja ympäristön epäsiisteyteen liittyviä huolia sekä 

vaadittiin poliisille lisää resursseja. Mellunkylän vastauksista löytyi segregaation ja 
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turvattomuuden suhteen huolestuttavia kommentteja, jotka liittyivät esimerkiksi 

maahanmuuttajien ja nuorison jengiytymiseen, naisten ahdisteluun sekä 

yleistyneeseen puukkojen kantamiseen asetarkoituksessa. Peruspiirien väliset erot 

avovastauksissa esiin tuotujen huolenaiheiden suhteen ovat huomattavat, ja niissä on 

nähtävissä yhteyksiä Helsingin segregaatioon. 

Toisen tutkimuskysymyksen näkökulmasta tulokset ovat vaihtelevia, mutta monin 

osin lupaavia. Varsinkin Mellunkylän osalta alueen profiilia pyritään kohentamaan: 

voimassa olevassa yleiskaavassa Mellunkylää kehitetään lähikeskustana (C3-

merkintä), ja pikaraitiotie on linjattu kulkevaksi niin Mellunmäen kuin Kontulan 

metroasemien kautta. Lisäksi Mellunkylä on mukana AM-ohjelman 

kaupunkiuudistusprojektissa, joka pyrkii ratkaisemaan muun muassa segregaatioon 

liittyviä ongelmia asuntopolitiikan keinoin. Kirjallisuuden perusteella naapurustoihin 

asuntopolitiikan keinoin kohdistuvat toimenpiteet eivät välttämättä ole tehokkaita 

(McAvay & Verdugo, 2021), mutta toisaalta AM-ohjelman kaupunkiuudistusprojekti 

keskittyy myös olemassa olevan kaupunkirakenteen laadun kohentamiseen. 

Helsingissä segregaation on todettu olevan vahvimmin yhteydessä kantaväestön ja 

varakkaiden perheiden poismuuttoihin (Kauppinen & van Ham, 2019, s. 10–11; 

Kauppinen, van Ham & Bernelius, 2020, s. 17). Kantaväestön poismuuton estämiseksi 

nykyistä kaupunkirakennetta kohentavat toimenpiteet voivat olla tärkeitä, sillä 

Helsingissä muuttopäätökset liittyvät useimmiten alueen huonoon maineeseen, 

sosiaalisiin ongelmiin, epäsiisteyteen sekä epämiellyttäväksi koettuun arkkitehtuuriin 

(Vilkama, 2013). 

Rakennetun ympäristön analyysi valokuvauksen keinoin paljasti, että kohdealueiden 

metroasemien seutujen fyysinen ympäristö ehkäisee turvattomuutta vaihtelevasti. 

Lauttasaaren hyvästä turvallisuustilanteesta huolimatta Koivusaaren metroaseman 

ympäristö on turvallisuuden näkökulmasta arveluttava eristyneisyydellään, 

hiljaisuudellaan ja asemalle johtavilla kulkureiteillään. Herttoniemen, Siilitien ja 

Mellunkylän asemat taas sisältävät avoimia alueita ja siirtymiä, joissa sosiaalinen 

kontrolli saattaa olla heikkoa varsinkin ilta-aikaan. Avoimet ja tyhjät tilat on yhdistetty 

sosiaalisen kontrollin puutteessaan turvattomuuden kokemiseen (Koskela, 2009). 

Lauttasaaren ja Kontulan metroasemilla taas korostuu monipuolisten toimintojen 

luoma sosiaalinen kontrolli, jonka on todettu parantavan kaupunkitilan turvallisuutta 

(Jacobs, 1961). Tämän lisäksi Kontulan metroasemalla oli nähtävissä myös 
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järjestysvalvojien suorittamaa muodollista valvontaa, joka osaltaan kohentaa 

turvallisuutta keskustamaisissa kaupunkitiloissa (Hirvola, 2016). Monilla asemilla on 

turvattomuuden näkökulmasta parannettavaa fyysisen ympäristön osalta. Toisaalta 

metroasemien ympäristöissä oli myös turvallisuutta edesauttavia elementtejä, kuten 

Kontulan ja Siilitien leveät ja tilavat alikulut. 

Helsinki on varsin turvallinen kaupunki, mutta kaupungin kehittämisessä ei voi 

tuudittautua tyytyväisyyteen: sosioekonomiset erot alueiden välillä ovat merkittävät. 

Tämän maisterintutkielman perusteella segregaatio heijastuu myös turvattomuuteen, 

ja erityisesti Helsingin turvattomimmaksi koetussa peruspiirissä Mellunkylässä 

sosiaaliset ongelmat näkyvät katukuvassa ja huolestuttavat asukkaita. 

Kaupunkisuunnittelulla ja politiikalla on merkittävä rooli segregaation ja 

turvattomuuden ehkäisyssä. Segregaatiota ja siitä johtuvaa turvattomuutta ehkäisevien 

toimien tulee kohdistua makrotasolla sosioekonomisten erojen ehkäisyyn tuloeroja 

tasaamalla sekä heikkojen asuinalueiden profiilia kohottamalla. Mikrotasolla 

turvattomuutta voidaan ehkäistä rakennetun ympäristön laatua parantamalla siellä, 

missä se on heikkoa. Esimerkiksi sosiaalista kontrollia tukevan kaupunkiympäristön 

osalta kohdealueilla on parannettavaa. Segregaation ja turvattomuuden syyt ja 

seuraukset ovat kuitenkin monitahoisia, ja toimien tulee olla paikallisen kontekstin 

mukaan räätälöityjä. 
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