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1. Johdanto 

Lapset ja nuoret ovat kaupunkitilaa aktiivisesti käyttävä ryhmä ja erityisesti nuorisoryhmät 

ovat jokapäiväinen näky kaupunkien keskustoissa, toreilla, puistoissa ja muissa julkisissa sekä 

puolijulkisissa tiloissa. Lasten ja nuorten omaehtoinen ja vapaa oleskelu sekä liikkuminen 

lähiympäristössään vaikuttavat ehkä itsestään selvältä asialta, mutta yhä useammin lasten ja 

nuorten liikkumista ja vapaa-ajanviettoa rajoitetaan useilta eri tahoilta käsin. 

 

Nuoremmille lapsille suunnitellaan aktiivisesti leikkitiloja ja -puistoja ympäri kaupunkia, 

mutta vanhemmille lapsille ja eritoten nuorisolle sallittuja saati suunniteltuja paikkoja ei 

julkisesta kaupunkitilasta tunnu löytyvän. Nuoret viettävät vapaa-aikaansa usein ulkosalla 

julkisilla paikoilla, joista heidät kuitenkin halutaan sulkea pois. Kaupunkikeskustat, sen 

välittömät ympäristöt, puistot, koulunpihat ja useat muut julkiset paikat näyttäytyvät monesti 

sellaisina ympäristöinä joita halutaan ikään kuin suojella nuorisolta. 

 

Jotta lasten ja nuorten elinympäristön laatutekijöitä ja paikkakokemuksia ymmärrettäisiin 

paremmin, on heidän arkiympäristöistään ja kaupunkitilan käytöstään saatava tarkempaa 

tietoa, erityisesti lasten ja nuorten omasta näkökulmasta. Tätä ajastusta puoltavat myös useat 

eri kansainväliset ja kotimaiset tutkimukset (Chawla 2002: Driskell 2002: Cele 2006: Travlou 

et al. 2008: Kuusisto-Arponen ja Tani 2009a: Raittila 2009). Tässä tutkimuksessa on pyritty 

tarkastelemaan lasten ja nuorten jokapäiväistä fyysistä vapaa-ajan ympäristöä ja heidän siihen 

luomia merkityksiä. Erityisesti tässä tutkimuksessa on pyritty tarkastelemaan sellaisia 

ympäristöjä jotka näyttäytyvät houkuttelevina lapsille ja nuorille. Pyrkimyksenä on luoda 

entistä selkeämpi käsitys erilaisista sosiaalisista, kulttuurillisista, toiminnallisista ja fyysisen 

ympäristön tekijöistä ja ominaisuuksista joista nuorille mielekäs vapaa-ajanympäristö koostuu.  
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1.1 Nuorten vapaa-ajanympäristöjen tutkimisen lähtökohdat 

 

Ympäristö muokkaa lasten ja nuorten elämää monin eri tavoin. Freemanin ja Vassin (2010) 

mukaan lasten ja nuorten lähiympäristöillä on suora vaikutus siihen millaisia mahdollisuuksia 

heillä on olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Lähiympäristön laatutekijät, eli kunkin 

yksilön omat henkilökohtaisesti merkitykselliset ideaalit tarjoumat, vaikuttavat olennaisesti 

elinympäristön koettuun laatuun sekä lasten ja nuorten omatoimisiin mahdollisuuksiin liikkua 

ympäristössään (Kyttä et al. 2009). Uusimpien tutkimusten tulosten mukaan kaupunki-

morfologisesti erityyppisillä asuinalueilla on vaikutusta lasten hyvinvointiin (Kaikkonen & al. 

2012). 

 

Nuoret viettävät vapaa-aikaansa ystävien ja muiden ikätoverien seurassa juuri heitä varten 

suunnitelluilla nuorisotaloilla, mutta hyvin monet viettävät vapaa-aikansa paikoissa joita ei 

välttämättä ole suunniteltu ja tarkoitettu nimenomaan nuorten vapaa-ajan viettoon.  Nuorille 

tärkeät vapaa-ajan paikat ovat paikkoja joihin tullaan näyttäytymään ja sosialisoimaan muiden 

ikätoverien kanssa (Elsley 2004: Travlou 2007). Nuorten kansoittamissa julkisissa tai 

puolijulkisissa vapaa-ajan paikoissa ollaan, koska siellä voidaan oleskella rennosti, poissa 

aikuisten valvovan silmän ja auktoriteetin alta. Nämä paikat tarjoavat nuorille itsenäisyyden, 

anonymiteetin sekä vapauden tunteita enemmän kuin esimerkiksi nuorisotilat (Travlou 2007).  

 

Nuorten sosiaalisuuteen, joutilaisuuteen ja muuhun vapaaseen tekemiseen sopivia vapaa-ajan 

paikkoja ei oikeastaan löydy julkisista tiloista, kaupunkikeskustoista tai muilta julkisilta 

paikoilta eikä niiden muodostumista tueta vaan pikemminkin ehkäistään. Hyvänä esimerkkinä 

toimivat kauppakeskukset, jotka ovat osa kaupungin julkista tai ainakin puolijulkista tilaa, 

mutta jotka käyvät jatkuvaa taistelua tiloissaan oleskelevia nuoria vastaan (Palovaara 2012). 

Kuusisto-Arposen ja Tanin (2009a) mukaan nuorten arjen ympäristöjä, jotka eivät ehkä herätä 

voimakkaita tunteita, mutta jonne hakeudutaan oleskelemaan, on tutkittu Suomessa vielä 

suhteellisen vähän. 

 

1.2 Lasten ja nuorten tutkimisen tausta 

 

Ehkä nimekkäin lasten ja nuorten kaupunkiympäristön paikkakokemuksia kartoittanut 

tutkimus Growing Up in Cities toteutettiin Kevin Lynchin (1977) toimesta jo 1970-luvun 

lopulla kuudella eri mantereella, kahdeksassa eri kaupungissa. UNESCON toimesta tutkimus 
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toteutettiin Lynchin periaatteita noudattaen uudelleen 1990- ja 2000- luvun taitteessa (Chawla 

2002). 25 vuoden kuluessa ensimmäisestä tutkimuksesta lasten ja nuorten kriteerit 

elinympäristön laatutekijöistä, eli mielekkäistä paikoista ja ympäristöistä, eivät olleet 

juurikaan muuttuneet, vaan edelleen lapset ja nuoret painottivat mieluisina paikkoina muun 

muassa aikuisten kontrollista vapaita julkisia tiloja, liikkumisvapautta, sosiaalista 

yhtenäisyyttä sekä kokoontumispaikkojen olemassaoloa (Chawla 2002). 

 

Molempien Growing Up in Cities – projektien tulokset painottavat vahvasti lasten ja nuorten 

näkemyksien huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tutkimusten tulokset 

painottivat erityisesti investoimaan nuorten osallistamiseen, ja lasten ja nuorten osallistamisen 

institutionalisointiin sekä sellaisten tahojen tukemiseen, joilla on tietotaitoa ja resursseja 

kehittää lasten ja nuorten osallisuutta (Driskell 2002).  

 

Vuonna 1989 ratifioidussa YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa todetaan, että lapsilla tulee 

olla oikeus vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat heitä. Tämän lisäksi heillä tulee olla 

mahdollisuus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on 

otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti (UNICEF 1989). Tämä sopimus astui 

voimaan Suomessa vuonna 1991 ja se on Geneven sopimusten jälkeen maailman toiseksi 

laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus. Celen (2006) mukaan tämän lisäksi maailman-

laajuisista sopimuksista ainakin YK:n Agenda 21 sekä Habitat II korostavat lasten ja nuorten 

osallistumiskäytänteiden kehittämistä. 

 

Myös suomalaisessa yhdyskuntasuunnittelussa on viimeisien vuosikymmenien aikana 

korostunut näkemys ja käytäntö asukkaiden aktiivisesta osallistamisesta elinympäristönsä 

laatukriteerien määrittämiseen ja suunnitteluprosessiin.  Bäcklund (2009: 41) toteaa, 

että ’Onnistunut kaupunkisuunnittelu edellyttää tietoa siitä, miltä asukkaiden arki tuntuu. 

Tätä varten tarvitaan sellaisia tiedonkeruun menetelmiä, joiden avulla asukkaiden 

kokemuksellinen tieto voi tulla suunnittelun ja päätöksenteon hyödynnettäväksi’  

 

Bäcklund (2009) on nostanut asukkaiden tiedontuottajan roolin tarkasteluun auktoriteetin 

käsitteen, sillä se ei kyseenalaista institutionaaliseen asiantuntijuuteen tai kokemukseen eikä 

tiettyyn koulutukseen kytkeytyvän tietotaidon merkitystä vaan korostaa asukkaan oikeutta 

olla mukana määrittelemässä laadukasta kaupunkia. Näin ollen lasten ja nuorten 

kokemuksellisen tiedon hyödyntäminen ja tarkastelu auktoriteetti-käsitteen avulla oikeuttaa 
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myös heidät mukaan määrittelemään laadukasta kaupunkia ja tekemään oma kokemuksellinen 

todellisuutensa näkyväksi. Lasten ja nuorten tuottama kokemuksellinen tieto on myös 

arvokasta ja oikeuttaa lapset ja nuoret mukaan määrittelemään laadukkaan kaupungin 

kriteereitä. 

 

Growing Up in Cities – projektien myötä lasten ja nuorten ympäristö- ja paikkakokemuksiin 

liittyviä tutkimuksia on tehty yhä enenevissä määrin ympäri maailmaa, mutta Travloun (2003) 

mukaan muuta maailmaa vähemmän kuitenkin Manner-Euroopassa ja Brittein saarilla. 

Travlou (2003) toteaa, että 1990 – luvun loppupuolelta lähtien myös Brittein saarilla nuorten 

tutkiminen sai erityistä huomiota muun muassa Matthewsin (1995) painotettua nuorten 14 – 

18-vuotiaiden näkymättömyyttä niin yhdyskuntasuunnittelun kun -tutkimuksenkin kentällä. 

Useista tutkimuksista huolimatta tämä ikäryhmä on jäänyt aliedustetuksi lapsi- ja 

nuorisotutkimuksissa, erityisesti ympäristösuhteeseen ja paikkakokemuksiin liittyvissä 

tutkimuksissa (Travlou 2003). 

 

Laajan lasten ja nuorten tutkimusta käsittelevän katsauksensa pohjalta myös Travlou (2003) 

on painottanut vahvasti nuorten osallistamisen ja tutkimisen tärkeyttä. Erityistä huomiota 

tutkimuksen piirissä pitäisi kiinnittää hänen mukaansa teini-ikäisten nuorten tutkimiseen, sillä 

tämä ikäryhmä on lähes kokonaan unohdettu tutkimuksen piirissä. Lasten ja erityisesti 

nuorten osallistaminen on hänen mukaansa omanlaisensa haaste, sillä kanavat ja välineet 

täytyy luoda heille sopivin lähtökohdin.  

 

Kallion (2009) mukaan maantieteellinen lapsi- ja nuorisotutkimus painottuu edelleen vahvasti 

yhdysvaltalaiseen ja brittiläiseen tutkimukseen, mutta hänen mukaansa viime vuosina 

keskusteluihin on kuitenkin liittynyt yhä useammin mannereurooppalaisia tutkijoita ja 

pohjoismainen lapsuuden ja nuoruuden maantiede on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden 

aikana huomattavasti. Kuusisto-Arposen ja Tanin (2009b) mukaan lapsuuden ja nuoruuden 

maantieteen tutkiminen on tullut entistä suositummaksi myös Suomessa arjen maantieteen 

tutkimisen yleistyttyä 2000 – luvulla.  

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Lasten ja nuorten, erityisesti teini-ikäisten nuorten, näkymättömyys ja toisinaan selkeä 

syrjintä (Palovaara 2012; Riska & al. 2012) kaupunkiympäristöissä ja -suunnittelussa herättää 
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jatkuvasti runsasta keskustelua niin mediassa kuin yleisesti ihmisten keskuudessa. Teini-

ikäisten nuorten näkymättömyys yhdyskuntasuunnittelun ja osallisuuskeskustelun kentällä on 

herättänyt oman kiinnostukseni nuorten vapaa-ajanvieton ja erityisesti sen alueellisten 

ulottuvuuksien tutkimiseen.  

 

"Tuntuu, että heitä on päivä päivältä enemmän. Koko ajan saa olla hätistelemässä, kun he 

(teinit) valtaavat aina penkit. Onneksi kohta helpottaa, kun saadaan lasiseinät", 

polttopisteessä sijaitsevan Cafe Rougen myyjä hymyilee (Tiainen 2008). Edellisen kaltaista 

kuulee jatkuvasti monesta suunnasta, eikä nuorten näkyvyyttä kaupunkikuvassa tunnuta 

suoranaisesti arvostettavan lainkaan.  

 

Pyrin tässä työssä monimenetelmällisen tutkimusotteen avulla kartoittamaan 

pääkaupunkiseutulaisten varhaisnuorten vapaa-ajanympäristöjä sekä luomaan käsitystä siitä, 

millaisista ominaisuuksista näille varhaisnuorille mielekäs ja hyvä vapaa-ajanympäristö 

pääkaupunkiseudulla koostuu. Olen kartoittanut paikkatietoaineiston pohjalta 

pääkaupunkiseudun varhaisnuorten mielekkäiksi kokemia vapaa-ajan ympäristöjä ja niiden 

sijaintia. Fokusryhmäkeskustelun avulla olen pyrkinyt luomaan tarkempaa kuvaa siitä, 

millaisia ovat vetovoimaiset vapaa-ajanvieton paikat, ja mitä ominaisuuksia nuorille 

merkitykselliset vapaa-ajan paikat pitävät sisällän. Fokusryhmäkeskustelu ja sen yhteydessä 

toteutettu valokuvaus ovat toimineet paikkatietoaineistoa tukevina menetelminä nuorten 

elinympäristön laatutekijöiden selvittämisessä.  

 

Tarkastelemalla ja vertailemalla keskenään kolmea erilaista Pääkaupunkiseudun suuraluetta, 

olen lisäksi pyrkinyt selvittämään rakenteellisesti erityyppisten alueiden vapaa-

ajanympäristöjä. Vertailemalla keskenään rakenteellisesti toisistaan eroavia alueita olen 

halunnut selvittää, millaisia mahdollisia eroavaisuuksia tai yhtäläisyyksiä näiden alueiden 

vapaa-ajanympäristöistä löytyy. Alueellisen tarkastelun tarkoituksena on selvittää, millaisia 

ovat rakenteellisesti toisistaan eroavien pääkaupunkiseudun suuralueiden vapaa-ajanpaikat ja 

tarjoumat, ja eroavatko eri alueet vapaa-ajanpaikkatyypeiltään ja emotionaalisilta, sosiaalisilta 

sekä toiminnallisilta tarjoumilta keskenään. 

 

Lasten ja nuorten kanssa tehtävä tutkimustyö vaatii tutkimuseettisten lähtökohtien ja 

näkökulmien pohdintaa. Suomen perustuslain mukaan jokainen alle 18-vuotias on alaikäinen 

eli lapsi, mutta Niemisen (2010) mukaan lapsen käsitettä ei määritellä perustuslaissa missään 
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kohdin tätä tarkemmin. Vielä ongelmallisempi on nuoren käsite, jota ei Niemisen (2010) 

mukaan Suomen perustuslaissa määritellä lainkaan. Perustuslain lisäksi lasten oikeuksia ja 

velvollisuuksia määritellään vielä erikseen lastensuojelulaissa sekä nuorisolaissa. Palaan 

tuonnempana tarkemmin lasten ja nuorten tutkimuksen etiikkaan, lainsäädäntöön sekä lapsen 

ja nuoren käsitteiden määrittelyyn.  
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2. Paikka, tila ja nuoret 

 

Lasten ja nuorten arkea, osallistumista sekä ympäristö- ja paikkakokemuksia on tutkittu 

laajalti, mutta Kallion (2009) mukaan kaikkiin lapsuuden ja nuoruuden spatiaalisiin 

kysymyksiin ei ole vastattu eikä läheskään kaikista lapsuuden ja nuoruuden maantieteille 

keskeisistä aiheista ja näkökulmista ole vielä keskusteltu.  

Kuusisto-Arposen ja Tanin (2009) mukaan lasten ja nuorten tilallinen arki on täynnä tunteita 

ja erityisiä paikkaan kiinnittyviä kokemuksia, joita tutkimalla voidaan ymmärtää paremmin 

sellaisia lasten ja nuorten arjen ympäristöjä, jotka eivät välttämättä herätä heidän keskuudessa 

suuria tunnereaktioita, mutta joissa vietetään paljon aikaa. 

Tutkittaessa nuorten vapaa-ajan ympäristöjä, vapaa-ajan paikkojen sijoittumista, 

paikkakokemuksia sekä näihin paikkoihin liittyviä merkityksiä on aiheellista määrittää 

hieman paikan ja tilan käsitteitä. Ymmärtääksemme lasten ja nuorten paikkakokemuksia sekä 

lapsi- ja nuorisoystävällistä ympäristöä, on olennaista kiinnittää huomiota lasten ja nuorten 

paikkasuhteeseen sekä heidän paikkaan ja tilaan liittämiä yhteisöllisiä ja kulttuurisia 

merkityksiä (Cele 2006; Clark ja Uzzell 2006; Raittila 2009).  

2.1 Käsitepari paikka ja tila  

Keskustelu paikasta ja tilasta on keskeinen osa maantiedettä ja näitä käsitteitä on tutkittu ja 

määritelty hyvinkin laajalti. Tuanin (1979) mukaan paikka ja tila ovat käsitteitä, jotka 

muodostavat maantieteen perustan. Paikka ja tila määritellään monessa yhteydessä hieman eri 

tavalla. Paikasta ja tilasta keskustellaan maantieteen piirissä jatkuvasti ja määritelmät 

vaihtelevat jokseenkin. Tila ja paikka voidaan käsitteinä joko erottaa selkeästi toisistaan, 

nähdä vahvasti vastakkaisina tai vaihtoehtoisesti pyrkiä ylittämään selkeä kahtiajako. Käsitän 

paikan ja tilan paljolti päällekkäisinä käsitteinä, joiden yhtäaikainen tarkastelu on 

hedelmällinen lähestymistapa erityisesti nuorten ympäristöjä tutkittaessa. 

Tuanille (1977) tila näyttäytyy Celen (2006: 35) mukaan abstraktina käsitteenä, paikan ollessa 

tutumpi ja konkreettisempi. Brittimaantieteilijä Doreen Massey (2005) on haastanut tutkijat 

ajattelemaan tilaa ja paikkaa yhtäaikaisina ja kritisoi voimakkaasti paikan käsitettä, jossa 

paikka on esitetty nostalgian, sisäänpäin kääntyneisyyden ja pysähtyneisyyden tilaksi, jolla on 

oma ominaisluonteensa ja johon ihmisten identiteetit tuosta vain kiinnittyvät.  
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Doreen Masseylle tila ei ole staattista ja neutraalia, ajasta riippumatonta, vaan muodostuu 

ajassa ja on täysin sosiaalista. Paikka on hänen mukaansa puolestaan huokoinen verkosto, 

jossa sosiaaliset suhteet jatkuvasti muokkaantuvat. Paikka tulisi Masseyn mukaan ymmärtää 

osana prosessia, jossa sosiaalinen toiminta organisoituu niin tilassa kuin ajassa (Lehtonen & 

al. 2008). Paikka on Masseylle (2005) erityinen toimintatilojen ja sosiaalisten suhteiden 

sekoitus, joka syntyy ja elää ihmisten, ihmisryhmien ja tilojen vuorovaikutuksessa. Masseyn 

(2005) mukaan tila on sosiaalisesti ja sosiaalinen tilallisesti rakentunutta. Hänen mukaansa 

sosiaalinen elämä määrittyy sen mukaan, millaisessa aineellisessa ympäristössä elämää on 

mahdollista elää. Täten yhteisöllisyyden tarkastelua ei ole järkevää rajata ainoastaan 

inhimillisen piiriin, vaan on tarkasteltava myös materiaalisia puitteita, joissa inhimillinen 

vuorovaikutus tapahtuu ja joiden varassa nykyinen elämänmuoto on mahdollinen. 

 Merrifield (1993) käsittelee tilaa ja paikkaa Henri Lefebvren ajatusten pohjalta. Hänen 

mukaansa tilaa ei missään nimessä tulisi tulkita abstraktina käsitteenä irrallaan paikasta, joka 

puolestaan turhan usein tulkitaan sijainnin synonyyminä. Merrifieldin (1993) mukaan tila 

toteutuu paikassa. Hänelle paikka on tilan maasto, jossa tavanomaiset sosiaaliset toiminnot 

tapahtuvat ja jonne ne sijoittuvat. 

Masseyn ja Merrifieldin ajatuksiin tukee myös tämän tutkimuksen vahva alueellisen 

tarkastelun tutkimusote, jonka pyrkimyksenä on tavoittaa yhteyksiä varhaisnuorten erilaisten 

sosiaalisten, toiminnallisten sekä emotionaalisten paikkaan liittyvien kokemusten ja fyysisen 

ympäristön välillä. Celen (2006) tapaan käsitän paikan tilan lokaationa, erottamatta niitä 

kuitenkaan selkeästi toisistaan. Kuten Cele (2006) olen päätynyt käsittelemään paikkaa 

Masseyn (2005) ja Merrifieldin (1993) ajatusten pohjalta ja tulkitsen näiden molempien 

pitävän sisällään niin abstrakteja, konkreettisia kuin sosiaalisiakin näkökulmia.  

Tani (2010) on käyttänyt käsiteparia olemisen tila (places of being) ja tekemisen tila (places 

of doing) tutkiessaan nuorten hengailun maantiedettä. Tekemisen tilat ovat johonkin tiettyyn 

tarkoitukseen varta vasten suunniteltuja ympäristöjä ja olemisen tilat puolestaan ympäristöjä 

joissa korostuu oleskelu, joutilaisuus ja omaehtoinen tilan haltuunotto (Philo 2003). Tani 

(2010) nostaa tutkimuksessaan esiin myös tiukan (tight space) ja väljän (loose space) tilan 

käsitteet (ks. Franck ja Stevens 2007). Hän on tutkimuksessaan käsitellyt pääosin nuoriso-

kulttuurin ja tilan käytön teemoja tutkiessaan mitä hengailu nuorille merkitsee ja miten nuoret 

käyttävät julkista ja puolijulkista kaupunkitilaa.  
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Myös Kiilakoski & al. (2011) ovat käsitelleet nuorten paikkoja ja kokemuksia tilan käsitteen 

avulla. He toteavat, että nuorten tiloja tutkittaessa tutkitaan yhtälailla sitä fyysistä ympäristöä, 

jossa nuoret toimivat sekä sitä, miten he tämän tilan kokevat, jolloin siis niin ympäristö, 

ruumiillinen kokemus, mielikuvat kuin sosiaaliset suhteetkin kietoutuvat yhteen. He kuitenkin 

erottavat tilan ja paikan selkeästi toisistaan, viittaamalla paikkaan hyvin perinteisen 

maantieteen tavoin lähinnä vain fyysisenä lokaationa.  

Paikkaa ja tilaa ei tulisi mielestäni käsitellä ainoastaan erillisinä ja ristiriitaisina saati 

vastakkaisina käsitteinä vaan enemminkin vastavuoroisina ja toisistaan riippuvaisina. 

Masseyn (2005) mukaan tilallisuuden ymmärtäminen edellyttää sekä kokemusten että 

fyysisten puitteiden analyysiä (Lehtonen & al. 2008). Tämä ajatus tilallisuuden 

ymmärtämisestä tukee vahvasti tutkimukseni lähtökohtia; analysoimalla pääkaupunki-

seutulaisten nuorten kokemuksia vapaa-ajanympäristöistään sekä niitä fyysisiä puitteita jonne 

vapaa-ajanvieton paikat sijoittuvat, pyrin luomaan käsityksen siitä millaisia vapaa-

ajanympäristöjä pääkaupunkiseutulaiset varhaisnuoret arvostavat, millaisista sosiaalisista, 

toiminnallisista ja emotionaalisista sekä fyysisistä ominaisuuksista vapaa-ajanympäristöt 

koostuvat sekä millaisiin fyysisiin ympäristöihin vapaa-ajantoiminnot sijoittuvat. 

2.2 Paikka, tila ja kokouma 

Useat aiemmat nuorten paikka- ja/tai tilakokemuksia kartoittaneet tutkimukset ovat 

keskittyneet pääosin mielipaikkojen määrittelyyn, arvostettuihin alueisiin ja 

paikkapreferensseihin. Näiden tutkimusten avulla on kyetty selvittämään millaisia paikkoja 

nuoret arvottavat ja käyttävät ja eritoten miksi. Näissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole tutkittu 

nuorten paikkapreferenssejä tiiviinä osana fyysistä ympäristöä, eikä siis esimerkiksi sitä 

millaisia ympäristön fyysisiä elementtejä esiintyy paikoissa, jotka näyttäytyvät nuorille 

mielekkäinä vapaa-ajanviettopaikkoina. Samalla kun pyritään selvittämään nuorille tärkeiden 

paikkojen erilaisia ominaisuuksia, tulisi näitä ominaisuuksia tarkastella myös suhteessa 

rakennettuun ympäristöön. 

Dovey & al. (2009) ehdottavat paikkaidentiteettejä kartoittaneessa tutkimuksessaan Lefebvren 

(1991) ja Masseyn (1993) ajatuksiin pohjaten, että maantieteelliseen paikka- ja paikka-

kokemuskeskusteluun tarvitaan käsitteitä, jotka eivät erota sosiaalista ja spatiaalista jyrkästi 

toisistaan vaan ulottuvat näille molemmille osa-alueille. Heidän mukaansa paikkaa ei tulisi 

käsitellä muuttumattomana ja ennalta määrättynä vakiona eikä toisaalta ainoastaan 

sosiaalisesti rakentuneena, vaan sosiaalisen ja spatiaalisen yhteen punoutumana.  
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Dovey & al. (2009) nostavat aiemmin mainittujen ajatusten pohjalta esiin kokouman 

(assemblage) käsitteen. Heidän mukaansa kokouma mahdollistaa keskustelun paikasta sekä 

fyysisenä että sosiaalisena paikkana. Kokouma ei ole vain kokoelma tai joukko asioita vaan 

kokonaisuus erilaisia heterogeenisiä elementtejä, jotka voivat olla sekä inhimillisiä että 

epäinhimillisiä, orgaanisia tai epäorgaanisia tai vaikka teknisiä tai epäteknisiä (Anderson & 

McFarlane 2011a). De Landa (2006) määrittää kokouman sosiaalisena ja spatiaalisena 

territoriona, jossa materiaaliset muodot yhdistyvät diskursiivisiin käytänteisiin. Dovey & al. 

(2009) mukaan kokouma on oiva teoreettinen käsite, joka yhdistää paikkaan sekä sosiaaliset 

että fyysiset ulottuvuudet ja näin paikka voidaan ajatella olevan erilaisten kokoumien risteys, 

ei vain rajattu ja ennalta määrätty lokaatio. Tätä tukee myös Masseyn (2005) ajatus tilasta, 

paikasta ja yhteiskunnasta relationaalisina toisiinsa kietoutuneina käsitteinä. 

Andersonin & McFarlanen (2011) mukaan kokouman käsitettä on ryhdytty käyttämään viime 

vuosina maantieteen piirissä laajalti. Kokouma ei kuitenkaan ole ainoastaan maantieteessä 

käytetty termi, vaan sillä on vahva asema muun muassa arkeologisessa ja ekologisessa 

tutkimuksessa sekä nykyisin myös sosiaali- ja humanistisissa tieteissä (Anderson & 

McFarlane 2011a). Heidän mukaansa kokoumaa voidaan käyttää eräänlaista tilapäistä 

erilaisuuksien alueellista yhtymää selittävänä käsitteenä. Anderson & McFarlane (2011a) 

summaavat kokoumaa käytettävän hyvin erilaisissa konteksteissa ja usein hieman eri tavalla, 

riippuen paljolti kulloisestakin orientaatiosta. Heidän mukaansa tutkimuksellisista ja 

tulkinnallisista eroistaan huolimatta kokoumalla on myös yksi yhtäläinen merkitys: se toimii 

relationaalista ajattelua tukevana ja erilaisuutta yhdistävänä terminä. 

Tämän tutkimuksen kannalta kokouma toimii erilaisten toimintojen kokonaisuutta kuvaavana 

käsitteenä. Kokouman kautta on luontevaa käsitellä nuorten vapaa-ajan paikkoja, jotka 

muodostuvat erilaisista kulttuurisista, sosiaalisista, toiminnallisista, emotionaalisista ja 

fyysisistä ominaisuuksista.  Käsittelen nuorten vapaa-ajan paikkoja kokouman käsitteen 

kautta sen relationaalisen luonteen vuoksi; kokouman avulla nuorten vapaa-ajan paikat 

voidaan nähdä monisyisinä eri yhteyksien kokoelmana. 
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3. Tarjoumat osana nuorten vapaa-ajanympäristöjen tutkimista 

 

Ympäristökokemuksia, niin aikuisten, lasten, vanhusten kuin nuortenkin, on tutkittu paljon, 

mutta huomattavasti vähemmän kiinnittämällä kokemuksia fyysiseen ympäristöön. Tarjouma 

on keskeinen käsite ekologisessa havaintopsykologiassa ja toimiva käsite tutkittaessa 

elinympäristön laatua tiiviinä osana fyysistä ympäristöä. Tarjouma–käsite ei erota ihmistä ja 

ympäristöä dualistisesti toisistaan vaan sisältää ominaisuuksia sekä ympäristöstä että yksilöstä 

(Kyttä 2006). Näin ollen tarjouma käsitteenä sijoittuu yksilön ja ympäristön välimaastoon.  

Tarjouma liittyy tässä tutkimuksessa tiiviisti vapaa-ajanympäristöjen ja erityisesti nuorten 

vapaa-ajanpaikkojen ominaisuuksien määrittelyyn. Tarjoumat toimivat tässä tutkimuksessa 

sekä vapaa-ajanympäristöjen sosiaalisten, toiminnallisten ja emotionaalisten ominaisuus-

kriteerien määrittelyssä että niiden alueellisessa tarkastelussa. 

Tarjouma on J.J. Gibsonin 1970-luvun lopulla kehittämä ekologisen havaintopsykologian 

käsite, jolla on perinteisesti tarkoitettu niitä fyysisen ympäristön mahdollisuuksia ja 

rajoituksia joita mikä tahansa eliö tietyssä ympäristössä havaitsee (Gibson 1979). Esimerkki 

Gibsonin hyvin perinteisestä ympäristön tarjoumasta on tuli, joka samaan aikaan tarjoaa sekä 

lämpöä että valaistusta mutta myös loukkaantumisen riskin (Clark ja Uzzell 2006). Kytän 

(2003) mukaan tarjouma voidaan laajentaa tarkoittamaan myös niitä emotionaalisia, 

sosiaalisia sekä sosio-kulttuurisia mahdollisuuksia ja rajoituksia, joita ympäristö voi yksilölle 

tarjota. 

 

Tarjoumat eivät ole liioin tietyn ympäristön eivätkä siinä toimivan yksilön ominaisuuksia, 

vaan ne sijoittuvat ympäristön ja yksilön välimaastoon (Kyttä ja Kahila 2006). Tarjouma-

käsite rikkoo ihmisen ja ympäristön välistä subjekti-objekti dikotomiaa, koska ei erota niitä 

dualistisesti toisistaan vaan käsittelee ympäristön ja yksilön suhdetta vuorovaikutteisena 

prosessina (Kyttä ja Kahila 2006). Elinympäristön laadun tutkiminen fyysiseen ympäristöön 

tiiviisti kytkettynä vaatii käsitteitä, jotka eivät jaa ihmistä ja ympäristöä kahtia toisistaan ja 

juuri tästä syystä tarjouma toimii oivana käsitteenä elinympäristön laatutekijöiden tutkimiseen 

(Kyttä & al. 2009: 81).  
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3.1 Tarjoumateoria 

Tarjoumat sijoittuvat ympäristön ja kyseisessä ympäristössä vaikuttavan yksilön välimaastoon. 

Ympäristössä on oltava jotakin, jota yksilö voi havaita mahdollisuutena ja haluaa hyödyntää 

sitä, mutta havainto syntyy ainoastaan silloin kun yksilön tietyt ominaisuudet löytävät 

vastineensa ympäristöstä (Kyttä ja Kahila 2006). Tarjoumilla tarkoitetaan usein sellaisia 

ympäristön ominaisuuksia, jotka viittaavat toimijan ruumiillisuuteen ja sellaisiin yksilöllisiin 

ominaisuuksiin, jotka viittaavat tarjoumien havaitsemiseen ja toteutumiseen (Kyttä 2006).  

Tarjoumien havaitsemiseen yksilöllisellä tasolla liittyy kuitenkin useita muita ominaisuuksia, 

kuten esimerkiksi taidot, harjaantuminen ja voima sekä päämäärät että intentiot (Costall 1995). 

Tarjoumiin liittyy vahvasti lisäksi emotionaalisia, sosiaalisia sekä kulttuurisia ulottuvuuksia 

(Kyttä 2006).  

 

Havaitsemme ympäristön tarjoumia aina syntymästämme saakka ja tarjoumien havaitsemisen 

kyky kehittyy kasvaessamme. Tarjoumien havaitsemista myös opetetaan tarkoituksellisesti, 

kun usein vanhemmat esimerkiksi opettavat lapselleen tarjoumien hyödyntämistä kädestä 

pitäen. Tarjoumien käyttöönottoa voidaan aktiivisesti myös rajoittaa tai ehkäistä (Kyttä 2006).  

 

Tarjouma voi olla positiivinen tai negatiivinen, mutta Gibson (1979) ei tarkoittanut 

positiivisilla ja negatiivisilla tarjoumilla yksinkertaisesti vain vetäviä tai työntäviä voimia 

(Kyttä 2003). Hän antaa rotkon esimerkkinä negatiivisesta tarjoumasta, joka ei välttämättä 

vaadi kuitenkaan vetäytymistä tai pakenemista vaan ainoastaan turvallisen välimatkan 

säilyttämistä. Kytän (2006) mukaan vaara voi toisinaan houkutella ja ihmiset ottavat 

tietoisesti riskejä ja koettelevat kykyjään. Tietyn ympäristön jokin ominaisuus ei välttämättä 

tarjoa kahdelle eri yksilölle samanlaista tarkoitusta tai toimintoa ja eri kulttuureissa elävät 

ihmiset voivat havaita saman tarjouman eri tavoin. 

 

3.2 Tarjoumien havaitseminen 

Greenon (1994) mukaan tarjoumia on luontevaa käsitellä eriasteisina joko–tai ilmiön sijaan. 

Tämän ja Heftin (1989) ajatusten pohjalta Kyttä (2002) tekee erottelun potentiaalisten ja 

aktualisoituneiden tarjoumien välillä ja jakaa aktualisoituneet tarjoumat edelleen vielä omiksi 

osa-alueikseen.  
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Potentiaaliset tarjoumat pitävät sisällään kaikki tiettyyn yksilöön liittyvät toteutettavissa 

olevat ympäristön potentiaaliset tarjoumat. Kytän (2006) mukaan potentiaalisten ympäristön 

tarjoumien joukko on kuitenkin ääretön eikä kukaan voi koskaan listata ja määrittää kaikkia 

mahdollisia eri yksilöille tai ryhmille näyttäytyviä potentiaalisia tarjoumia. Potentiaaliset 

tarjoumat muodostuvat omaksi aktualisoitujen tarjoumien osajoukokseen siinä vaiheessa, kun 

yksilö havaitsee, hyödyntää ja muokkaa niitä (Kyttä 2006). Siihen mitkä tarjoumat kaikista 

potentiaalisista yksilö havaitsee ja mahdollisesti ottaa käyttöön vaikuttaa olennaisesti yksilön 

ominaisuudet, tarkoitusperät sekä sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. 

 

Kuva 1 havainnollistaa tarjoumien sijoittumista ihmisen ja ympäristön välimaastoon sekä 

eriasteisia tarjoumia ja niiden syklistä olemusta (Muokattu, Kyttä 2006). 

 

3.3 Tarjoumien sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 

Tarjoumien aktualisoitumista säätelee vahvasti myös sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät vaikka 

Gibsonin (1979) teoria korostaakin paljolti tarjoumien materiaalista puolta. Clarkin ja 

Uzzellin (2006) mukaan Gibson (1979) ei halunnut kuitenkaan jakaa maailmaa fyysiseen, 

sosiaalisen tai kulttuuriseen maailman, sillä hän pyrki välttämään kaikenlaista ympäristö-

kokemuksen paloittelua ja purkamaan keinotekoista dikotomiaa ihmisen ja ympäristön välillä. 

Myös esimerkiksi Kyttä (2006) sekä Duzenli & al. (2009) painottavat Gibsonin tarjouma-

teoriasta löytyvää sosiaalista puolta. Clarkin ja Uzzellin (2006) mukaan Gibsonkin uskoi, että 

rikkaimmat ja monimutkaisimmat tarjoumat ovat muiden ihmisten toisilleen luomia tarjoumia 

ja summaavat näin tarjoumien olevan sekä fyysisiä että sosiaalisia. 

 

Kyttä (2003) muistuttaa Gibsonin (1979) viittauksista sosiaalisiin tarjoumiin vaikkei tämä 

suoranaisesti käyttänytkään termiä ’sosiaalinen tarjouma’. Gibsonin (1979) mukaan toiset 
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ihmiset ovat kuitenkin monipuolinen tarjoumien lähde, jotka tarjoavat monimutkaisen mutta 

rikkaan vuorovaikutusverkoston, jonka tarjoumat ovat tappelevia, leikkiviä, seksuaalisia, 

riistäviä, yhteistyötä ja kommunikointia mahdollistavia vain osan mainitakseni.  

 

Reediä (1993) ja Lovelandia (1991) mukaillen Kyttä (2003) on kehittänyt oman tulkintansa 

tarjoumien aktualisoitumisen suhteesta sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Kyttä (2006) 

esittää mallin, jossa potentiaaliset tarjoumat jakautuvat kolmeen erityyppiseen tarjoumien osa-

alueeseen. Nämä kolme osa-aluetta muodostuvat niistä sosiaalisista ja kulttuurisista 

säännönmukaisuuksista, jotka määrittävät tarjouman aktualisoitumista (kuva 2).  

 

Kuva 2. Malli tarjoumien aktualisoitumisen suhteesta sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin 

(muokattu, Kyttä 2006). 

 

Ensimmäistä osa-aluetta Kyttä (2006) kutsuu suotavan toiminnan osa-alueeksi (field of 

promoted action). Tälle osa-alueelle kuuluvat tarjoumat, joiden aktualisoituminen on 

sosiaalisesti hyväksyttävää. Toisaalta tarjoumien aktualisoitumista voidaan myös aktiivisesti 

pyrkiä rajoittaman. Tätä osa-aluetta Kyttä (2006) kutsuu rajoitetun toiminnan osa-alueeksi 

(field of constrained action). Vanhemmat voivat aktiivisesti pyrkiä rajoittamaan lastensa 

havaitsemien tiettyjen tarjoumien aktualisoimista esimerkiksi suoraan kieltämällä tietyn 

toiminnan heiltä. Costall (1995) huomauttaa, että tarjoumien rajoitukset voivat olla myös 

sisäänrakennettuina suunnitteluun, jolloin suunnitteluratkaisut voivat olla tietyn 

käyttäjäryhmän poissulkevia (vrt. Palovaara 2012). 

 

Suotavan ja rajoitetun toiminnan osa-alueiden lisäksi potentiaaliset tarjoumat voivat 

aktualisoitua Kytän (2006) mukaan vielä vapaan toiminnan osa-alueella (field of free action). 
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Tällä osa-alueella aktualisoituvat tarjoumat, jotka yksilö on täysin itsenäisesti havainnut, 

ottanut käyttöön tai muokannut. Vaikka lapset pääosin oppisivat havaitsemaan ja käyttämään 

tarjoumia, joiden käyttöön heitä aktiivisesti kannustetaan, he tästä huolimatta löytävät 

ympäristöstään useita tarjoumia myös täysin itsenäisesti.  

 

Nämä kolme eri osa-aluetta ovat osin päällekkäisiä, sillä yksilö voi aktualisoida tarjouman 

siitä huolimatta, ettei se olisi sosiaalisesti hyväksyttyä. Suotavan, rajoitetun ja vapaan 

toiminnan osa-alueet vaikuttavat palauttavasti myös potentiaalisten tarjoumien kenttään. 

Yksilön muokatessa tarjoumaa (sosiaalisesti hyväksytysti tai ei) hän tekee muokatun 

tarjouman aktualisoimisen mahdolliseksi myös muille. Kun ympäristö muuttuu tarjoumien 

muokkaamisen tai esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelun myötä, potentiaalisten tarjoumien 

joukko saattaa laajentua tai vastaavasti kaventua (Kyttä 2006). 

 

On oleellista ottaa huomioon myös negatiivisten tarjoumien aktualisoituminen. Kyttä (2003) 

sisällyttää myös negatiiviset tarjoumat kuvan 2 kenttiin, vaikkei niitä ole erikseen lueteltuna 

kuvassa. Hän muistuttaa, että osa vapaan toiminnan kentän tarjoumista ovat negatiivisia 

tarjoumia ja ympäristön vaaroja joita saatamme omaehtoisesti aktualisoida. Hart (1979) on 

todennut, että riskien ottaminen on yksi olennainen osa myös lasten toimintaa. Toisinaan 

myös sosiokulttuurinen ympäristö voi rohkaista meitä negatiivisten tarjoumien aktualisointiin. 

Kyttä (2003) antaa esimerkkinä Suomen, jossa arvostetaan lasten itsenäisyyttä ja 

ympäristöllisten perustaitojen hankkimista ja osin jopa rohkaistaan lapsia havaitsemaan 

ympäristön vaaroja. 

 

3.4 Hyvän ympäristön määrittely aktualisoitujen tarjoumien avulla 

Kytän (2002) mukaan lasten ja ympäristön välistä yhteensopivuutta voidaan arvioida 

aktualisoituneiden tarjoumien määrällä ja laadulla. Fyysiseen paikkaan kiinnitetyt, lasten ja 

nuorten aktualisoimat tarjoumat, kertovat kustakin ympäristöstä paljon. Myös tässä 

tutkimuksessa aktualisoidut tarjoumat toimivat ympäristön ja lasten välisen yhteensopivuuden 

arvioinnissa, mutta Kytän (2002; 2003; 2004) tutkimuksista poiketen tarkastelen tarjoumien 

aktualisoitumista yksilötason sijaan alueellisella tasolla. Tarjoumien tarkastelu ei kohdistu 

niinkään yksilötasoiseen tarjoumien aktualisoimiseen vaan aktualisoituihin tarjoumiin 

kulloisessakin ympäristössä. Tarjoumia tarkastellaan paikkatietoanalyysien avulla 

spatiaalisesti ja lähtökohtana on kartoittaa vapaa-ajan paikkojen ja niissä aktualisoitujen 
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tarjoumien kasaumia, eli eri tarjoumateemoihin kuuluvia vapaa-ajan paikkoja ja niissä 

aktualisoituja tarjoumia erilaisissa fyysisissä ympäristöissä. 

 

Tarkasteltaessa vapaa-ajan ympäristöjä ja varhaisnuorille mielekkäitä vapaa-ajan paikkoja 

tarjoumateorian pohjalta toimii kokouma selkeänä käsitteenä kuvaamaan näitä moniulotteisia 

nuorten vapaa-ajan ympäristöjä. Dovey & al. (2009) mukaan kokouma on teoreettinen käsite, 

joka yhdistää paikkaan sekä sosiaaliset että fyysiset ulottuvuudet ja näin paikka voidaan 

ajatella olevan erilaisten kokoumien risteys, ei vain rajattu ja ennalta määrätty lokaatio. 

Kokouman käsitteen kautta on hedelmällistä tarkastella vapaa-ajan paikkoja moniulotteisina 

paikkoina jotka koostuvat tietyistä fyysisistä ominaisuuksista ja jonne toiminnallisia, 

sosiaalisia, emotionaalisia sekä kulttuurisia ulottuvuuksia sisällään pitävät tarjoumat 

paikantuvat.  
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4. Aineisto ja menetelmät 

Käyn tässä luvussa läpi työn kannalta keskeisimmät aineistot ja eri analyysimenetelmät. 

Tämän tutkimuksen toteuttamiseen on käytetty useampaa eri menetelmää. Valmiin 

paikkatietoaineiston spatiaalisten analyysien lisäksi tutkimuksen metodeina ovat 

fokusryhmäkeskustelut sekä valokuvaus. Cele (2006) on todennut laajassa lasten ja nuorten 

tutkimisen menetelmiä kartoittaneessa tutkimuksessaan, että lasten ja nuorten kanssa 

toimittaessa hyvä lähtökohta tutkimukselle on monimenetelmällinen lähestymistapa. 

4.1 Paikkatietoaineistot ja -menetelmät 

Oleellinen osa tätä työtä on nuorten elinympäristön koetun laadun tutkiminen osana fyysistä 

kaupunkiympäristöä. Tästä syystä hyvin kiinnostava kysymys on minne laatutekijät 

todellisuudessa paikantuvat ja millaisia ominaisuuksia erilaiset varhaisnuorille mielekkäät 

vapaa-ajan paikat pitävät sisällään. Toteuttamalla erilaisia paikkatietoanalyysejä lasten ja 

nuorten itsensä kartalle paikantamista vapaa-ajan paikoista sekä niissä aktualisoimistaan 

tarjoumista, pyrin luomaan käsityksen pääkaupunkiseutulaisille varhaisnuorille mielekkäistä 

vapaa-ajanympäristöistä sekä niiden sisällöstä. 

Varhaisnuorten paikannusten analyysit ovat toteutettu erilaisilla paikkatietomenetelmillä. 

Paikkatieto on vakiintunut osaksi maantieteellistä tutkimusta, mutta nykyisin sitä käytetään 

hyväksi yhä enemmän myös sosiaalitieteissä (Cope & Elwood 2009, Steinberg & Steinberg 

2006). Paikkatietomenetelmät ovat monipuolisia alueellisen datan analyysivälineitä ja niiden 

avulla voidaan tuottaa informatiivisia spatiaalisia analyysejä. Paikkatiedon määrittely ei 

kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, sillä määritelmät vaihtelevat jokseenkin eri yhteyksissä.  

 

Steinberg & Steingberg (2006) summaavat, että vaikka paikkatietomenetelmillä (GIS, 

Geographic Information Systems) ei ole yhtenäistä universaalisti sovittua määritelmää, useat 

GIS ammattilaiset ovat yksimielisiä monista paikkatietomenetelmiin liittyvistä 

perusperiaatteista. Toimiakseen käytännössä GIS vaatii ensinnäkin laitteet ja ohjelmistot 

(hardware & software), toisekseen spatiaalista dataa ja kolmanneksi osaavia käyttäjiä. Tämän 

lisäksi on tärkeää muistaa, että GIS on ennen kaikkea analyysiväline (Steinberg & Steinberg 

2006). Chang (2010) summaa GIS:n olevan tietokonesysteemi geospatiaalisen datan tallet-

tamiseen, säilyttämiseen, tiedusteluun (querying), analysoimiseen sekä esittämiseen.  
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Paikkatietomenetelmät käsitetään usein luontaisesti positivistisina ja teknillisinä, mutta 

laadullinen GIS on nykyisin yleinen käsite (Pavlovskaya 2009). Elwoodin ja Copen (2009) 

mukaan GIS on ymmärrettävä moninaisina käytänteinä maantieteellisen tiedon tuottamiseen 

ja hyödyntämiseen paikkatiedon analyysien ja representaatioiden avulla. Lukuisat eri 

käytänteet ovat GIS ohjelmistojen kehittäjien, yksityisen ohjelmistoja luovan sektorin, 

akateemisten tutkijoiden sekä jatkuvasti moninaistuvan ”GIS yhteisön” luomia. Elwoodin ja 

Copen (2009: 3) mukaan edellisestä perspektiivistä tarkasteltuna GIS koostuukin sen 

representationaalisista, analyyttisista ja epistemologisista lähtökohdista, joita kaikkia voi 

muokata sekä sosiaaliset, poliittiset että tieteenalakohtaiset normit ja institutionaaliset 

käytänteet eikä sitä tule tästä syystä leimata ainoastaan kvantitatiiviseksi tai positivistiseksi 

menetelmäksi.  

 

Kova kvantitatiivinen paikkatieto yhdistettynä kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen antaa hyvät 

lähtökohdat monimenetelmälliseen tutkimukseen, jossa parhaimmillaan voidaan tutkia 

samanaikaisesti sekä yleistä että yksityiskohtaista, visioida useita totuuksia sekä yhdistää 

erityyppisiä datalähteitä toisiinsa (Elwood & Cope 2009). Myös Vaattovaara (2006) on 

todennut paikkatiedon hyödyntämisen todellisen voiman löytyvän sen yhdistämisestä kvalita-

tiiviseen tutkimukseen. 

 

Kartoittamalla vapaa-ajan paikannusten sijainteja Pääkaupunkiseudulla, ja analysoimalla mitä 

tarjoumia kukin pitää sisällään ja sitä millaiseen fyysiseen ympäristöön ne sijoittuvat, olen 

pyrkinyt luomaan käsityksen siitä millaisia ominaisuuksia nuorten vapaa-ajanpaikat pitävät 

sisällään. Vapaa-ajan paikannusten ja niissä ilmenevien tarjoumien analysoinnin lisäksi pyrin 

fokusryhmäkeskustelun ja nuorten itsensä ottamien valokuvien avulla luomaan käsitystä siitä 

millaisin kriteerein nuoret arvottavat vapaa-ajanympäristöjään. Näin kvantitatiivinen paikka-

tieto, joka jo itsessään sisältää kvalitatiivista aineistoa yhdistyy laadulliseen tutkimusotteeseen 

mahdollisimman kattavan ja syvää luotaavan tutkimuksen toteuttamiseksi. 

 

4.1.1 Kids Out! – aineisto 

Tutkielmassa käytetty paikkatietoaineisto on Kids Out–tutkimusprojektissa syksyn 2011 

aikana pääkaupunkiseudun peruskouluissa kerätty paikkatietoaineisto (Kids Out 2012). 

Pääkaupunkiseutulaiset 11- ja 14-vuotiaat varhaisnuoret ovat Kids Out! -tutkimuksessa vas-

tanneet PehmoGIS–sovelluksella toteutettuun kyselyyn Internetissä tutkimusavustajan 
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ohjauksella. Yhtenä osana tutkimuksen kyselyä lapset ja nuoret paikansivat karttapohjalle 

tarjoumia lähiympäristöstään, jossa he liikkuvat ja viettävät aikaansa säännöllisesti.  

 

PehmoGIS menetelmällä tarkoitetaan sellaisten Internet-työkalujen kokonaisuutta, joiden 

avulla asukkaat tuottavat kokemuksellista paikkaan sidottua tietoa. Kytän ja Kahilan (2006) 

mukaan PehmoGIS – menetelmien avulla asukkaat voivat kiinnittää kokemuksiaan 

elinympäristöstään paikkaan, jolloin heidän kokemuksensa ympäristöstä saavat tarkan 

osoitteen ja koordinaatit. 

 

Kids Out! -kyselyn aineisto koostuu yhteensä 919:sta 11- tai 14-vuotiaan 

pääkaupunkiseutulaisen varhaisnuoren tarjoumapaikannuksesta. Aineisto on kerätty 15:sta 

pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta koulusta, siten että kahdeksan näistä kouluista sijaitsi 

Espoossa, neljä Helsingissä ja kolme Vantaalla (kuva 3). Aineisto on alueellisesti 

monipuolinen, kattaen hyvin erityyppisiä alueita Pääkaupunkiseudulta. Pääkaupunkiseudun 

kaupungeista ainoastaan Kauniaisista ei osallistunut tutkimukseen yhtään koulua. Espoosta 

tutkimukseen osallistui yhteensä 19 kahdeksatta luokka ja 11 viidettä luokkaa. Yhteensä 

vastaajia Espoosta oli 428, joista 291 (68 %) oli kahdeksasluokkalaisia ja 137 (32 %) viides-

luokkalaisia. Vantaalta tutkimukseen osallistui yhteensä 11 kahdeksatta ja 4 viidettä luokkaa. 

Vantaalta vastaajia oli yhteensä 276, joista 205 (74 %)oli kahdeksasluokkalaisia ja 71 (26 %) 

viidesluokkalaisia. Helsingistä tutkimukseen osallistui yhteensä 4 kahdeksatta ja 5 viidettä 

luokkaa. Helsinkiläisiä vastaajia oli yhteensä 139 joista 60 (43 %) oli kahdeksasluokkalaisia 

ja 79 (57 %) viidesluokkalaisia.  

 

Tutkimukseen osallistuneita varhaisnuoria pyydettiin kertomaan mitä mieltä he ovat 

ympäristöstään sekä yhtenä osana kyselyä merkitsemään kartalle hyviä ja huonoja paikkoja 

omasta ympäristöstään. Vastaajat vastasivat myös terveyttä, liikkumistaan sekä arkirutiinejaan 

kartoittavaan terveysosioon. Tätä työtä varten, jossa tutkimuksen pääpaino on varhaisnuorten 

vapaa-ajanympäristöissä ja niihin liittyvissä erityispiirteissä, aineistoksi valikoitui ainoastaan 

tutkimuksen paikkatieto-osio. Hyviä ja huonoja paikkoja merkitessään vastaajia pyydettiin 

kertomaan muun muassa kuinka usein he käyvät merkitsemässään paikassa. Vaihtoehdot 

olivat ’päivittäin’, ’useamman kerran viikossa’, ’noin kerran viikossa’, ’noin kerran 

kuussa’, ’harvoin tai ei koskaan’ ja ’en tiedä’. Näistä vaihtoehdoista olen omassa 

tutkimuksessani jättänyt pois paikannukset, joissa käydään harvoin tai ei koskaan, sillä 

kyseiset eivät ehdottomasti lukeudu vastaajien aktiivisesti käyttämiin vapaa-ajan paikkoihin.  
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Kuva 3. Kids Out! -tutkimukseen syksyllä 2011 osallistuneet pääkaupunkiseudun koulut. 

 

Paikkatietoaineiston analyysien apuna olen käyttänyt Helsingin Seudun Ympäristön (HSY) 

tuottamaa SeutuCD’09 aineistokokoelmaa jota on julkaistu vuodesta 1997 alkaen (Helsingin 

Seudun Ympäristö 2012). Aineiston paikkatietoanalyysit on toteutettu ArcGis 10.0 sekä 

MapInfo 10.0 -ohjelmistoilla. 

 

4.2 Fokusryhmäkeskustelu 

Fokusryhmäkeskustelu on useissa eri tutkimuksissa todettu toimivaksi metodiksi, kun 

tarkoituksena on kerätä kokemuksellista tietoa lapsilta ja nuorilta (Cahill 2007; Travlou 2004; 

Driskell 2002). Fokusryhmäkeskustelun avulla nuoret saavat äänensä kuuluviin ja vapaan 

keskustelun merkeissä mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan ja tuntemuksistaan omasta 

vapaa-ajanympäristöstään. Fokusryhmäkeskustelu tarjoaa mahdollisuuden kuulla ja pyrkiä 

ymmärtämään nuorten kokemuksia, tuntemuksia, tietoa sekä asenteita (Driskell 2002). 

Fokusryhmäkeskustelu edustaa laadullisia menetelmiä parhaimmillaan, kun tutkimuksen 

pyrkimyksenä on kyetä ymmärtämään tietyn ryhmän tuntemuksia jostakin aiheesta. Driskell 

(2002) muistuttaa, että fokusryhmäkeskustelu on nimenomaan menetelmä kokemuksellisen 

datan keräämiseen eikä esimerkiksi yhteishengen ja konsensuksen rakentamiseen.  
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Travlou & al. (2008) ovat käyttäneet nuorten julkisten paikkojen paikkakokemuksia 

kartoittaneessa tutkimuksessaan ryhmäkeskusteluja yhdessä paikkakartoituksen (place 

mapping) kanssa. Tutkimuksessaan he huomasivat, että mieli- ja epämiellyttävien paikkojen 

paikantaminen kartalle (place mapping) ja niistä vielä erikseen keskusteleminen olivat 

toimiva metodien yhdistelmä. Myös useat muut lasten ja nuorten paikkakokemuksia ja 

osallisuutta kartoittaneet tutkimukset ovat pitäneet erilaisten metodien yhdistelmää 

hedelmällisenä lähestymistapana lasten ja nuorten tutkimisessa (Cele 2006; Elsley 2004;  

Chawla 2002).  

Cahill (2007) painottaa nuorten osallistumistutkimuksissa erityisesti tutkijan ja nuorten 

välisen suhteen neutraloimista ja auktoriteetti – lapsi erottelun mahdollisimman perusteellista 

häivyttämistä. Olen tutkimuksessani heti fokusryhmäkeskustelujen järjestelyistä alkaen 

painottanut oman asemani neutraaliutta ja tasavertaisuutta fokusryhmän jäsenien kanssa. 

Cahillin (2007) ja Travlou & al. (2008) mukaisesti olen pyrkinyt luomaan mahdollisimman 

luontevan keskusteluyhteyden nuoriin ja sellaisen keskusteluympäristön, jossa jokaisella olisi 

mahdollisimman luontevaa olla. Tästä näkökulmasta kouluympäristö toimii mielekkäänä 

paikkana toteuttaa fokusryhmäkeskustelu sen ollessa nuorille tuttu ja turvallinen.  

Olen tutkimuksessani kuitenkin tehnyt alusta alkaen selväksi, että jokaisen osallisen 

osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja ehdottoman luottamuksellista. Ryhmäkeskustelut on 

toteutettu vain osallisten ja tutkijan kesken erikseen fokusryhmäkeskustelua varten varatussa 

tilassa. Travlou & al. (2008) ovat kuitenkin esimerkiksi toteuttaneet fokusryhmäkeskusteluja 

sisältäneen tutkimuksensa Iso–Britanniassa, jossa kokemukseni sekä heidän itsensä mukaan 

kouluympäristöt ovat huomattavasti enemmän auktoriteettisidonnaisia ja hierarkkisia 

ympäristöjä kuin Suomessa. 

4.3 Lasten ja nuorten tutkimisen eettiset lähtökohdat 

Koska tässä työssä ollaan tiiviisti tekemisissä lasten ja nuorten kanssa, on oleellista syventyä 

hieman myös lasten ja nuorten tutkimisen etiikkaan. Vaikka tässä työssä en suoranaisesti tutki 

nuoria, vaan heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan heille tärkeistä vapaa-ajanympäristöistä, 

sijoittuu tutkimus silti vahvasti lasten ja nuorten tutkimuksen kentälle. 

Kysymys siitä liittyykö lasten ja nuorten tutkimukseen erityisiä eettisiä kysymyksiä, on 

Strandellin (2010) mukaan vahvasti sidoksissa tutkimuksen lähtökohtiin sisäänrakennettuun 

käsitykseen lapsista ja lapsuudesta sekä siihen läheisesti kytkeytyvään metodologiaan.  
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Strandell (2010) summaa että, lapset ja nuoret voidaan lähtökohtaisesti nähdä ensinnäkin joko 

erilaisina ja erityispiirteisinä, haavoittuvina ja ei-vielä-osaavina aikuisista selkeästi eroavina 

tai vaihtoehtoisesti kompetentteina sosiaalisina toimijoina, joilla on kuitenkin marginaalinen 

asema yhteiskunnassa. Kolmannen näkemyksen mukaan lasten ja nuorten tutkiminen ei 

kaipaa erityisiä ikämäärittyneitä tapoja lähestyä lapsia tutkimuksessa eikä lasten ja aikuisten 

välillä katsota olevan sellaisia olennaisia eroja, jotka puolustaisivat erityisiä lähestymistapoja 

lapsia tutkittaessa (Strandell 2010).  

Lasten ja nuorten oman äänen kuuleminen ja heidän osallisuutensa korostaminen on 

yleistynyt ja lapsia ja nuoria halutaan tuoda mukaan tutkimuksiin tiedontuottajan rooliin, 

mutta yhä useammin myös kanssatutkijoiksi (Vehkalahti & al. 2010). Myös Strandellin (2010) 

mukaan huomio on alkanut lisääntyvässä määrin kohdistua lasten kykyyn ja oikeuteen 

osallistua ja vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin ja elämisympäristöihin. Lisäksi lasten ja 

nuorten oikeuksia tutkimuksellisissa interventioissa peräänkuulutetaan yhä useammin 

(Vehkalahti & al. 2010). 

Lasten ja nuorten oikeutta vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin painottavat sekä YK:n 

Lasten oikeuksien sopimus että Suomen perustuslaki (Nieminen 2010). Toisaalta lasten ja 

nuorten tutkimiseen liittyvässä keskustelussa painotetaan Tanin (2010) mukaan yhä 

useammin entistä tiukempaa tutkimustoiminnan kontrollia, kun esimerkiksi monet tutkimus-

rahoittajat ovat ryhtyneet edellyttämään entistä tarkempia perusteluja ja selvityksiä 

suunnitellun tutkimuksen eettisistä käytännöistä. 

Suomessa ei ole yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen piirissä määritelty lasten ja nuorten 

tutkimiselle selkeitä ja yhtenäisiä normeja ja sääntöjä. Tanin (2010) mukaan Suomeen 

perustettiin lapsiasiavaltuutetun virka vuonna 2005 YK: lasten oikeuksien julistuksen 

seurauksena. Lapsiasiavaltuutetun tehtäviin kuuluu lasten oikeuksien edistäminen sekä 

poliittisiin päättäjiin ja muihin yhteiskunnallisiin toimijoihin vaikuttaminen tuomalla 

lapsipolitiikan näkökulmia esiin. Lapsiasiavaltuutettu edistää lasten oikeuksia muun muassa 

kuuntelemalla lasten ajatuksia ja selvittämällä, miten suomalaislapset voivat ja miten heidän 

oikeutensa toteutuvat (Lapsiasiavaltuutettu 2011). Lapsiasiavaltuutetun (2009) mukaan 

Suomen perustuslaki, lastensuojelulaki sekä vuonna 2006 voimaan astunut nuorisolaki 

tukevat lasten oikeuksia, mutta tästä huolimatta käytäntö on tutkimuskentällä usein toinen, 

kun esimerkiksi aikuisten asenteet estävät lasten osallistumisen. 
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Koska ainoastaan lääketieteellisestä tutkimuksesta lapsilla on Suomessa erittäin tarkat 

säännökset, on muun tutkimuksen saralla hieman epäselvää kuka saa missäkin tilanteessa 

päättää lapsen tutkimukseen osallistumisen oikeudesta. Käytännössä lapsen osallistuminen 

tutkimukseen kuuluu niihin henkilökohtaisiin asioihin joista huoltaja lain mukaan päättää, 

mutta huoltajan on kuitenkin ennen päätöstään keskusteltava asiasta lapsen kanssa, jos se 

lapsen ikään ja kehitystasoon nähden on mahdollista (Nimeinen 2010).  

Nieminen (2010) on tarkastellut lasten ja nuorten tutkimusetiikkaa erityisesti suomalaisen 

lainsäädännön näkökulmasta. Lähtökohtaisesti alla 18-vuotiaiden tutkimiseen tarvitaan 

huoltajien suostumus, mutta edelleen on hieman epäselvää miten suostumus hankitaan. 

Yleisesti ottaen vanhempia tiedottamalla ratkaistaan lupa–asia, jolloin heillä on mahdollisuus 

kieltää lapsensa osallistuminen. Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin lähtökohtaisesti vielä lapsen 

oma suostumus, mutta huoltajan suhtautuessa kielteisesti tutkimukseen ei lapsen omalla 

mielipiteellä käytännössä ole enää merkitystä. Kyse on Niemisen (2010) mukaan viime 

kädessä perheen sisäisistä toimintakäytännöistä ja siitä miten paljon lapsen omalle 

mielipiteelle annetaan merkitystä.  

Nieminen (2010: 33) summaa edellä mainitun näkemyksen olevan ongelmallinen, jos kaikkea 

tutkimusta kohdellaan samalla tavalla, sillä aina lapsilla ja vanhemmilla ei ole yhteneväiset 

intressit. Toisinaan saattaa olla tarvetta haastatella lapsia ilman, että vanhemmilta tai muilta 

huoltajilta on hankittu etukäteen suostumus. Tällaisen menettelyn laillisuudesta ollaan 

nykyisin erimielisiä ja käytäntöjen täsmentämisen puolesta puhuu useat eri tahot (Mäkelä 

2010: Nieminen 2010: Tani 2010).  

Epäselvien ja hajanaisten käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi ja tilanteen selkeyttämiseksi 

opetusministeriön alaisuudessa toimiva Tutkimuseettinen neuvottelukunta päätyi keväällä 

2009 jättämässään opetusministeriön vahvistuksen saaneessa ehdotuksessaan ratkaisuun, 

jonka mukaan monet kouluissa ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä tehtävät tutkimukset 

voidaan toteuttaa ilman vanhempien erillistä suostumusta (Nieminen 2010). 

Neuvottelukunnan mukaan erillistä lupaa ei tarvita, mikäli varhaiskasvatuksen yksikön johtaja 

tai koulun rehtori arvioi tutkimuksen olevan instituutiolle hyödyllinen. Strandell (2010) 

huomauttaa, että vaikka sinänsä on tervetullutta, että tutkimuksen tekemiselle ei aseteta 

mitään turhia esteitä, tällä muotoilulla tuskin kuitenkaan lisätään lasten vaikutusvaltaa omiin 

asioihinsa.  
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Tani (2010) on puolestaan törmännyt Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ehdotuksesta 

huolimatta hyvin erilaisiin käytänteisiin eri kuntien ja kaupunkien kouluissa tekemissään 

tutkimuksissa. Hän summaakin tutkijan törmäävän lapsi- ja nuorisotutkimuksen kentällä 

moniin erilaisiin ja osin ristiriitaisiin käytänteisiin. Vastakkain saattavat asettua Tanin (2010) 

mukaan alun perin lääketieteellisen tutkimuksen etiikasta nousevat säädökset, vanhempien 

kasvatusvastuulliset käsitykset ja niihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä toisaalta 

lasten ja nuorten oikeus päättää ja vaikuttaa itseään koskevista asioista. 

Olen päätynyt tekemään tämän tutkimuksen fokusryhmäkeskustelun nuorten kanssa osana 

heidän koulutyötään, vaikka kouluympäristössä tehdyt haastattelut ovatkin saaneet osin 

kritiikkiä osakseen. Kouluympäristöä pidetään auktoriteetteihin sitoutuneena 

mikroympäristönä ja täten osin kyseenalaisena todellisen osallisuuden näkökulmasta 

(Strandell 2010; Travlou & al. 2008; Morrow 2001). Tutkimukseen pyydettiin aluksi 

suostumusta koulun rehtorilta, jonka jälkeen kahdeksannen luokan opettajilta ja erikseen vielä 

jokaiselta osallistuneelta nuorelta Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti. 

Myös osallistuneiden nuorten vanhempia informoitiin tutkimuksesta. 
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5.  Pääkaupunkiseutulaisten varhaisnuorten vapaa-ajan paikat 

Tässä luvussa käyn läpi pääkaupunkiseutulaisten varhaisnuorten vapaa-ajan paikkojen 

alueellisia ulottuvuuksia paikkatieto- ja fokusryhmäkeskusteluaineistojen pohjalta. Olen 

analysoinut vapaa-ajan paikkoja ja niiden sijoittumista pääkaupunkiseudulla pääosin erilaisten 

alueellisten paikkatietoanalyysien avulla. Suuri osa analyyseistä on toteutettu paikkatieto-

ohjelmistolla sijaintianalyysein sekä luomalla erityyppisiä etäisyysvyöhykkeitä eri alueille 

Pääkaupunkiseudulla.  

Kids Out! -kyselyyn vastanneet varhaisnuoret ovat merkinneet Pääkaupunkiseudulle yhteensä 

1824 hyvää tai huonoa vapaa-ajan paikkaa, jotka on saanut valita oman kiinnostuksensa 

mukaan kuudesta eri vaihtoehdosta (kuva 4).  

 

Kuva 4. Näkymä kyselyn Tärkeät paikkani -osiosta, jossa vastaaja on saanut merkata 

Pääkaupunkiseudulle ympäristöstään hyviä ja huonoja paikkoja (Kids Out! 2011). 

Kyselyyn valitut kuusi eri paikkatyyppiä ja niihin lukeutuvat tarjoumat perustuvat 

tarjoumateorian eri sovelluksiin, joista on koottu Kids Out! -tutkimusta varten oma 

muotoilunsa (Kyttä 2003, Clark & Uzzell 2002, Heft 1988). Merkitty paikka voi kuulua joko 

emotionaaliseen -, sosiaaliseen – tai toiminnalliseen tarjoumateemaan ja olla vaihtoehtoisesti 

joko positiivinen tai negatiivinen paikka (talukko 1). Listan tarjoumateemoittaisten paikka-
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vaihtoehtojen järjestys (kuva 5) vaihteli satunnaisesti eri vastaajien kohdalla, jotta tietty 

paikkavaihtoehto ei ainakaan vastausjärjestyksen pohjalta esiintyisi aineistossa muita 

yleisemmin. 

 

Taulukko 1. Eri paikkatyypit tarjoumateemoittain. 

Paikan merkitsemisen yhteydessä vastaajalle on avautunut vielä erillinen vastausikkuna, jossa 

on kerrottu tarkempia ominaisuustietoja koskien juuri tätä kyseistä merkittyä paikkaa. Tässä 

kohdassa on muun muassa merkitty kyseiseen paikaan liittyvät tarjoumat (kuva 5). Tarjoumia 

olen analysoinut tarkemmin paikkoihin liittyviä ominaisuuksia tarkastelevassa osiossa 5.1.2. 

 

Kuva 5. Kunkin paikkatyypin kohdalla vastaajalle on auennut lisäikkuna jossa muun muassa 

valittiin kaikki kyseiseen paikaan liittyvät tarjoumat (Kids Out! 2011) 

Kaikista merkityistä 1824 paikasta ainoastaan 187 paikkaa ovat negatiivisia paikkoja ja loput 

1637 paikkaa ovat positiivisia. Toiminnallisia positiivisia paikkoja on merkitty eniten, 

yhteensä 624. Seuraavaksi yleisin positiivinen paikkatyyppi on emotionaaliset paikat, joita on 

merkitty 544 paikkaa. Positiivisia sosiaalisia paikkoja on puolestaan merkitty 469 (kuva 6). 

Emotionaalinen paikka Sosiaalinen paikka Toiminnallinen paikka

Positiivinen  'Paikka, jossa tuntuu mukavalta'

 'Paikka, jossa on hyvät ihmisten 

väliset suhteet

 'Paikka, jossa on hyvä tehdä erilaisia 

asioita

Negatiivinen  'Paikka, jossa tuntuu ikävältä'

 'Paikka, jossa on huonot ihmisten 

väliset suhteet

 'Paikka, jossa on huono tehdä 

erilaisia asioita
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Negatiivisista paikoista eniten on merkitty emotionaalisia, joita on 94 kappaletta. Kuvaan 7 on 

koottu merkittyjen positiivisten ja negatiivisten paikkojen suhteelliset osuudet kaikista 

merkityistä paikoista.  

Olen päättänyt analysoida tässä työssä ainoastaan positiivisia paikannuksia ja niihin liittyviä 

aktualisoituja tarjoumia, koska työssä keskitytään nimenomaan nuorille mielekkäisiin vapaa-

ajan ympäristöihin sekä erilaisiin tekijöihin, jotka luovat mahdollisuuden mukavaan vapaa-

ajanviettoon.  

 

Kuva 6. Positiiviseksi koettujen vapaa-ajan paikkojen paikannusten määrät tarjouma-

teemoittain Pääkaupunkiseudulla. 

 

 

Kuva 7. Pääkaupunkiseutulaisten varhaisnuorten merkitsemien, negatiiviseksi ja positiiviseksi 

koettujen, paikkojen suhteelliset osuudet. 

Tarkastelen seuraavassa osiossa vapaa-ajan paikannusten sijoittumista Pääkaupunkiseudulla 

tarjoumatyypeittäin ja lopuksi vertailen näitä keskenään. Sijaintianalyysien avulla vertailen 
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jokaiseen tarjoumateemaan lukeutuvien paikannusten sijoittumista erityyppisille maankäytön 

alueille. Lisäksi vertailen keskenään erityyppisiä paikannuksia ja niiden sijainneissa esiintyviä 

eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. Tarkastelen paikannusten sijoittumista ensin yleisesti 

Pääkaupunkiseudun alueella ja tämän jälkeen tarkemmin vielä niiden sijoittumista 

erityyppisille maankäyttöalueille koko pääkaupunkiseudulla. Alueellisten ulottuvuuksien 

lisäksi tarkastelen kuhunkin teemaan lukeutuvien paikannusten tarjoumasisältöjä luodakseni 

tarkempaa kuvaa siitä, millaisia ominaisuuksia nuorten arvostamiin vapaa-ajan paikkoihin 

sisältyy. Osiossa 5.2 tarkastelen vapaa-ajan paikannuksia ja niiden sisältöjä samaan tapaan 

kuin osiossa 5.1, mutta tarkastelun kohteena on koko pääkaupunkiseudun sijaan kolme 

toisistaan kaupunkirakenteellisesti eroavaa pääkaupunkiseudulta valittua tutkimusaluetta.   

 

5.1 Pääkaupunkiseudun vapaa-ajan paikannukset 

Urbaani elämäntapa ja - asuinympäristö ovat nykyisin enemmänkin sääntö kuin poikkeus. 

Yhä useampi lapsi varttuu urbaanissa ympäristössä eikä ole lainkaan samantekevää 

minkälaisia ja esimerkiksi kuinka terveellisiä erilaiset kaupungit ovat (Kyttä et al. 2009). 

Lapsiystävällisen ympäristön keskeisiksi tekijöiksi voidaan Kytän (2003) mukaan kiteyttää 

yhtäältä lasten itsenäisen liikkumisen mahdollisuudet omassa lähiympäristössään ja toisaalta 

lasten ympäristöstä löytämät tarjoumat eli toimintamahdollisuudet.  

Tässä osiossa tarkastelen siis vapaa-ajan paikkojen alueellisia ulottuvuuksia koko 

pääkaupunkiseudulla erilaisten alueellisten paikkatietoanalyysien avulla. Aluksi käyn 

paikannuksia läpi tarjoumateemoittain, jonka jälkeen tarkastelen teemoittain esiin nousevia 

tuloksia. Lopuksi tarkastelen vielä tuloksissa esiin nousseita mahdollisia yhtäläisyyksiä ja 

eroja eri teemojen välillä. 

Alueellisen tarkastelun pohjalta suuri osa vapaa-ajanpaikannuksista näyttää sijoittuvan 

rykelmiksi erityisesti niiden alueiden läheisyyteen, joissa Kids Out! -tutkimukseen 

osallistuneet varhaisnuoret asuvat ja käyvät koulua (kuva 8). Naapuruston (neighbourhood) 

tärkeyttä lasten ja nuorten arkiympäristöissä ovat painottaneet useiden muidenkin tutkimusten 

tulokset (Lieberg 1995, Clark & Uzzell 2002, Rasmussen 2004). Aiempien tutkimusten 

pohjalta olen päättänyt analysoida vapaa-ajan paikkojen sijoittumista koti- ja 

kouluympäristöjen läheisyyteen, mutta valinnut myös useita muita alueita, sillä koti- ja 

kouluympäristöjen etäisyysvyöhykeanalyysien perusteella näyttää siltä, että muitakin vapaa-

ajan paikkojen klustereita esiintyy eri puolilla pääkaupunkiseutua. 
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Kuva 8. Paikannusten, kyselyyn vastanneiden varhaisnuorten kotien ja koulujen sijainnit 

pääkaupunkiseudulle. 

Emotionaaliset vapaa-ajan paikannukset sijoittuvat useammin aivan kotien läheisyyteen kuin 

kauemmas niistä. Paikkoja joissa tuntuu hyvältä, on merkitty alle 50 metrin etäisyydelle 

kyselyyn vastanneiden varhaisnuorten kodeista 29 % kaikista merkityistä emotionaalisista 

paikannuksista. Alle 200 metrin etäisyydelle kodeista on merkitty jo 57 % kaikista merkityistä 

emotionaalisista paikannuksista (kuva 9). Paikannusten yhteydessä vastaaja on saanut kertoa 

omia mietteitään merkitsemästään paikasta. Alle 50 metrin etäisyydellä kodeista sijaitseviin 

paikkoihin liittyy muun muassa seuraavanlaisia mietteitä: 

”Se on rakas koti”, ”Oma koti paras paikka.”, ”KOTI<3”, ”kaverini asuu täällä, menen 

hänen luokseen monesti koska hän asuu lähellä.”, ”aina ruokaa”, ”Parhaan kaverin kotona 

meillä on kivaa”, ”Tämä kuuluu omaan pihapiiriini. Minulla on täällä hyviä 

pihakavereita” ”Tää paikka on Viivin koti ja meil on siel kivaa...” ”toisen kaverini asuinalue” 
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Kuva 9. Emotionaaliset vapaa-ajan paikannukset sijoittuvat useammin aivan kotien 

läheisyyteen. Esimerkkinä kuvassa emotionaaliset paikannukset Lounais-Espoossa. 

Kotien välittömään ympäristöön näyttää sijoittuvan runsaasti emotionaalisia paikannuksia 

mutta kouluympäristöihin ei niinkään. Alle 200 metrin etäisyydelle kyselyyn vastanneiden 

varhaisnuorten kouluista on merkitty alle kymmenesosa kaikista merkityistä emotionaalisista 

paikannuksista. Kouluympäristöjen välittömään läheisyyteen merkityistä emotionaalisista 

paikannuksista on kerrottu seuraavaa: 

”se on kiva paikka, koska se on meijän koulu!”, ”Nuorisotilalle. hyvä paikka olla kamujen 

kaa” 

Sosiaalisten paikannusten osalta trendi näyttää olevan samankaltainen kuin emotionaalisten. 

Alle 50 metrin etäisyydelle kodeista on merkitty 32 % niistä paikoista joissa on hyvät 

ihmisten väliset suhteet. Alle 200 metrin etäisyydelle kodeista on merkitty puolestaan jo 67 % 

kaikista merkityistä sosiaalisista paikannuksista. Sosiaalisiin paikannuksiin, jotka sijoittuvat 

kotien välittömään läheisyyteen (50 m), on kerrottu myös jonkin verran omia avovastauksia. 

Näiden avovastausten perusteella nimenomaan omat sekä ystävien kodit ovat tärkeitä 

sosiaalisuuden paikkoja: 
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”Paras ystäväni asuu tässä talossa.”, ”se on kotini”, ”Paras kaverini Siru asuu 

täällä...”, ”Oma koti <3”, ”Kaverini uusi koti, hyviä piiloja piiilosella”, ”Tukikohta nro1, 

kaverini koti”, ”Siellä asuu mun paras kaveri ja sen perhe” 

Sosiaalisten paikannusten sijainneissa löytyy kuitenkin myös selkeä ero emotionaalisiin 

verrattuna. Tarkasteltaessa sosiaalisten paikannusten sijoittumista koulujen ympäristöön 

sijoittuu 50 metrin etäisyydelle 15 % ja 200 metrin etäisyydelle jo 22 % kaikista merkityistä 

sosiaalisista paikannuksista. Osuudet ovat yli kaksinkertaisia emotionaalisiin verrattuna. 

Sosiaalisten paikannusten sijoittuminen koulujen ympärille on selkeästi tulkittavissa 

sosiaalisia paikannuksia ja tutkimukseen osallistuneiden koulujen sijainteja kuvaavasta 

kartasta (kuva 10). Vaikka avovastauksia on kouluympäristöjen välittömään yhteyteen (50 m) 

sijoittuvien pisteiden osalta vain vähän, on niistä lähes kaikki kouluun liittyviä kertomuksia: 

”koulusa on kavereita”, ”Koulu”, ”Leikimme välitunnilla kirkonrotta-nimistä 

leikkiä.”, ”Näkee kavereita”, ”se on koulu.”, ”Tässä on kouluni, sen nimi on Kartanonkosken 

koulu”. 

Kuva 10. Sosiaaliset paikannukset ja tutkimukseen osallistuneiden koulujen sijainnit. 

Esimerkkialueina Pohjois-Espoo ja Espoonlahti. 
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Toiminnalliset paikannukset, eli paikat joissa on hyvä tehdä erilaisia asioita, eivät sijoitu 

pääsääntöisesti aivan kotiympäristöjen läheisyyteen vaan päinvastoin. Mitä kauemmas 

kodeista siirrytään, sitä enemmän lisääntyvät toiminnalliset paikannukset. Alle 50 metrin 

etäisyydellä kodeista sijaitsee 12 % kaikista merkityistä toiminnallisista paikannuksista, kun 

vastaavat luvut emotionaalisten osalta on 29 % ja sosiaalisten 32 %. Siirryttäessä etäämmälle 

kodeista tilanne muuttuu. 100–200 metrin etäisyydellä kodeista sijaitsee jo viidennes 

toiminnallisista paikannuksista ja alle 200 metrin etäisyydellä 46 %.  

Koulujen välittömään ympäristöön, alle 50 metrin etäisyydelle niistä, sijoittuu ainoastaan 5 % 

toiminnallisista paikannuksista ja alle 200 metrin etäisyydellekin vain 11 %. Koulujen 

välittömään ympäristöön liittyvistä toiminnan kertomuksista useat liittyvät kouluissa 

tapahtuviin harrastuksiin tai vapaaseen ajanviettoon kouluympäristöissä: 

”Tää on mun koulu ja jumppa!”, ”siellä on hauska pelata fudista”, ”Pyörimme aina sinisissä 

pyörivissä tai leikimme kiippari sokkoa.”, ”No koululla olen päivittäin tietenkin, koska siellä 

käyn koulua mutta enimmäkseen jos hengailemme kavereideni kanssa siellä niin ehkä pari 

kertaa viikossa jos ei ole muuta paikkaa.”, ”koulu, voimistelu, kavereiden kanssa 

hengailu”, ”Koripallotreenit kerran viikossa tässä koulussa”. 

Kotiympäristöt näyttäytyvät alueina joissa varhaisnuoret viettävät aikaa ystäviensä kanssa ja 

joissa he tuntevat olonsa mukavaksi. Koulualueet ovat selkeitä sosiaalisuuden ja ryhmässä 

olemisen ympäristöjä. Näitä kahta harvemmin kouluympäristöt koetaan emotionaalisesti 

tärkeiksi ympäristöiksi. Kuten aiemmin jo todettu myös useat muut tutkimukset viittaavat 

koti-, naapurusto ja kouluympäristöjen tärkeyteen lasten ja nuorten arkielämässä (Lieberg 

1995; Clark & Uzzell 2002, 2006).  

Tarkasteltaessa vielä kotien ja koulujen yhteisiä etäisyysvyöhykkeitä, sijoittuu kaikista 

emotionaalisista paikannuksista 57 %, kaikista sosiaalisista 71 % ja kaikista toiminnallisista 

46 % alle 200 metrin etäisyydelle kodeista ja/tai kouluista. 500 metrin etäisyydelle kodeista 

ja/tai kouluista sijoittuu 78 % emotionaalisista, 85 % sosiaalisista ja 72 % toiminnallisista 

paikoista. Emotionaalisten paikkojen osuus kasvaa yli kahdellakymmenellä prosenttiyksiköllä 

200 ja 500 metrin etäisyysvyöhykkeiden välillä. Sosiaalisten paikkojen osuus kasvaa samalla 

välillä 14 ja toiminnallisten paikkojen osuus 16 prosenttiyksikköä. Sosiaalisista paikoista 

sijoittuu ainoastaan 15 % yli puolen kilometrin etäisyydelle kouluista ja kodeista. 

Emotionaalisia paikkoja sijaitsee yli puolen kilometrin etäisyydellä koti ja kouluympäristöistä 

22 % ja toiminnallisia 28 %. Koti- ja kouluympäristöjen yhteisten etäisyysvyöhykkeiden 
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tarkastelu osoittaa hyvin samansuuntaisia tuloksia kuin niiden yksittäiset tarkastelut; 

varhaisnuorten hyvän ilmapiirin paikat sekä sijaitsevat kotien ja koulujen lähiympäristössä, 

emotionaalisesti tärkeät vapaa-ajan paikat aivan kotien läheisyydessä sekä lähinaapurustossa 

ja tekemisen paikat puolestaan hieman etäämmällä. 

Yhdistämällä paikannetut pisteet SEUTU-CD:n 500 metrin ruututietokantaan olen tarkastellut 

etäämmälle koti- ja kouluympäristöistä sijoittuvia vapaa-ajanpaikannuksia luodakseni 

käsityksen siitä, minne sijoittuvat ne vapaa-ajan paikat jotka eivät sijaitse koti- ja 

kouluympäristöjen välittömässä läheisyydessä. Ruututietokanta-aineistoon yhdistettyjen 

pistetietojen avulla on mahdollista tuottaa selkeitä alueellisia analyysejä ja karttoja kotien ja 

koulujen lähiympäristöjen ulkopuolelle sijoittuvista vapaa-ajan paikannuksista.  

Kuva 11. Emotionaaliset paikannukset 500 metrin ruuduittain pääkaupunkiseudulla. 

Yli 200 metrin etäisyydelle koti- ja kouluympäristöistä sijoittuvia emotionaalisia 

paikannuksia on 43 % (kuva 11). Emotionaalisia paikannuksia klusteroituu 

Pääkaupunkiseudulla yli 200 metriä koti- ja kouluympäristöjen ulkopuolella Helsingin 

ydinkeskustan, Aviapoliksessa sijaitsevan kauppakeskus Jumbon sekä Matinkylässä sijaitse-

van kauppakeskus Ison Omenan ympäristöihin. Espoonlahden alueella on myös yksi alue, 

jonne on klusteroitunut kohtalaisen paljon emotionaalisia pisteitä. Kyseinen ruutu jolle pisteet 
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sijoittuvat jää osittain koti- ja kouluympäristöjen 200 metrin etäisyysvyöhykkeelle, mutta 

lähempi tarkastelu osoittaa että ruudulle sijoittuvat pisteet sijaitsevat yli 200 metrin päässä 

koti- ja kouluvyöhykkeestä. Tämä alue on paikallinen urheilu- ja virkistysalue 

jalkapallokenttineen ja jäähalleineen. Runsaasti emotionaalisia paikannuksia sijoittuu myös 

Leppävaaran aseman ja erityisesti kauppakeskus Sellon ympäristöön. Tämä alue sijoittuu 

kuitenkin pääosin alle 200 metriä kodeista ja/tai koulusta kuuluvaan vyöhykkeeseen, sillä yksi 

tutkimukseen osallistuneista kouluista sijaitsee aivan kauppakeskus Sellon läheisyydessä. 

Yli puolen kilometrin etäisyydelle koti- ja kouluympäristöistä sijoittuvia emotionaalisia 

paikannuksia on enää 22 %. Nämä paikannukset sijaitsevat pääosin hajallaan ympäri 

Pääkaupunkiseutua kuitenkin niin, että edelleen Helsingin keskusta ja kauppakeskus Iso 

Omena erottuvat alueina jonne klusteroituu enemmän kuin kolme paikannettua pistettä per 

500 metrin ruutu (kuva 12). Yli puolen kilometrin etäisyydellä koti- ja kouluympäristöistä 

sijaitsevat emotionaaliset paikannukset ovat pääosin kuitenkin vain yksittäisiä tai kaksi 

pistettä per 500 metrin ruutu paikannuksia. Monet näistä paikoista ovat siis yksittäisiä yhdelle 

vastaajalle emotionaalisesti merkittäviä paikkoja. Yli 500 metrin etäisyydelle koti- ja 

kouluympäristöistä hajanaisesti sijoittuvat emotionaaliset paikat vaikuttavat avovastausten 

perusteella olevan harrastuksiin liittyviä paikannuksia: 

”Urheilupaikka”, ”Harrastan kuvataidekoulua. Kuvataide kouluni on Sytrömsin kartanossa 

eli jossain tässä.”, ”käyn joka päivä hoitamassa omaa hevostani.” 
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Kuva 12. Yli puolen kilometrin etäisyydelle kodeista ja kouluista sijoittuvat emotionaaliset 

paikannukset ovat vain harvoja yksittäisiä paikannuksia. 

Sosiaalisia paikannuksia jotka sijaitsevat yli 200 metrin etäisyydellä koti- ja 

kouluympäristöistä on 29 %. Sosiaaliset paikannukset sijaitsevat siis pääosin koti- ja 

kouluympäristöjen välittömässä läheisyydessä. Pääkaupunkiseudulta löytyy muutamia alueita, 

jotka eivät lukeudu koti- ja kouluympäristöjen välittömään läheisyyteen, mutta jonne 

sosiaalisia paikannuksia klusteroituu. Nämä alueet ovat Helsingin ydinkeskusta sekä 

kauppakeskus Jumbon ja Ison Omenan alueet. Sosiaalisten pisteiden osalta on 

emotionaalisten tapaan havaittavissa Espoonlahden klusteri paikallisen urheilualueen 

ympäristössä.  

Sosiaalisia paikannuksia sijaitsee yli puolen kilometrin etäisyydellä koti- ja koulu-

ympäristöistä ainoastaan 15 %. Nämä 15 % sijaitsevat emotionaalisten paikkojen tapaan 

hajallaan ympäri Pääkaupunkiseutua ja ovat vain yksittäisiä paikannuksia Helsingin 

ydinkeskustaa ja Ison Omena ympäristöä lukuun ottamatta. Avovastausten perusteella nämä 

sosiaaliset paikannukset vaikuttavat olevan pääosin yksittäisiä harrastus- ja muun toiminnan 

paikkoja: 
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”uimaan!”, ” Mä kiipeilen täällä!”, ” PURJEHDUS !”, ”Olen ratsastunut tallilla vähän yli 

2-vuotta.”, ” siellä voi skeittaa  :D”, ” kesällä uimaan”, ”SERENA!!!! love it!”, ” Se on mun 

mummin koti ja siellä saa olla ihan kaksistaa mummin ja sen kissojen kanssa.” 

Toiminnallisia paikannuksia on merkitty yli 200 metrin etäisyydelle koti- ja koulu-

ympäristöistä 54 %. Toiminnalliset paikannukset ovat ainoita jotka sijaitsevat useammin 

kauempana koti- ja kouluympäristöistä kuin aivan lähellä niitä. Toiminnalliset paikannukset 

ovat myös ainoita, joista reilu puolet kaikista paikannuksista sijaitsee yli 200 metrin 

etäisyydellä koti- ja kouluympäristöistä. Toiminnallisia paikannuksia sijaitsee yli puolen 

kilometrin etäisyydellä kodeista ja kouluista edelleen lähes kolmannes. Avovastauksia 

tarkastelemalla ne vaikuttavat olevan juurikin tiettyjen toimintojen paikkoja, niin 

ohjaamattomien kuin ohjattujen liikuntaharrastusten, mutta osin myös hengailun ja kaupunki-

elämän paikkoja: 

”Harrastan motocrossia”, ”hyvä paikka shoppailla”, ”Jumbo on paras paikka!”, ”iso omena 

kauppakeskus:)”, ”käyn kilon tallilla ratsastamassa ja hoitamassa”, ”Käymme kesäisin 

täällä usein uimassa ja koirien kanssa lähistöllä usein 

lenkkeilemässä.”, ”ratsastuskouluni”, ”shoppailua, elokuvia, hengailua, ravintolassa 

käymistä”, ”skeittaus”, ”Savelan skeittipuisto JEEEE”, ”uimassa 

kesällä”, ”Treenit”, ”Pitkään jatkunut harrastus”, ” salibandy” 

Yli 200 metrin etäisyydelle kodeista ja kouluista merkityt toiminnan paikannukset sijoittuvat 

hyvin paljon samoille alueille kuin vastaavat sosiaaliset ja emotionaaliset (kuva 13). Selkeinä 

toiminnan klustereina erottuvat Helsingin keskustan alue sekä kauppakeskus Jumbon ja Ison 

Omenan alueet. Leppävaaran aseman alue ja kauppakeskus Sello ovat keränneet myös 

lukuisia toiminnallisia paikannuksia. Näiden paikkojen tarkempaan sisältöön paneudutaan 

vielä tarjoumia tarkastelevassa osiossa. 
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Kuva 13. Toiminnalliset paikannukset pääkaupunkiseudulla. 

Poikkeuksena sosiaalisiin ja emotionaalisiin, toiminnallisten paikannusten osalta esiin nousee 

myös useampia muita yli 200 metrin etäisyydellä sijaitsevia toiminnan klustereita (kuva 14). 

Tarkemman tarkastelun myötä nämä paikat osoittautuvat pääosin urheilu- ja virkistysalue-

keskuksiksi. Näitä toiminnallisten pisteiden klustereita sijoittuu muun muassa Helsingissä 

Mäkelänrinteen, Olympiastadionin ja Ruskeasuon urheilukeskusten sekä Savelan skeitti-

puiston, Espoossa Espoonlahden, Tapiolan ja Leppävaaran urheilukeskusten sekä Vantaalla 

Myyrmäen urheilukeskuksen yhteyteen. Espoon Kalajärveltä löytyy myös paikallinen urheilu- 

ja virkistysalue jonne on klusteroitunut useita toiminnan pisteitä.  Muita yli 200 metrin 

etäisyydellä kodeista ja kouluista sijaitsevia toiminnallisia alueita sijoittuu Espoossa Tapiolan 

keskustan alueelle, Vantaalla Louhelan aseman läheisyyteen. 
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Kuva 14. Toiminnallisten paikannusten sijoittuminen suhteessa urheilu- ja virkistysalueisiin.  

Yli puolen kilometrin etäisyydelle kodeista ja kouluista sijoittuu 28 % toiminnallisista 

paikannuksista. Ne ovat muuten samoja kuin edellisessä, mutta pois jää nyt paikalliset 

urheilu- ja virkistysalueet, jonne on enemmän kuin 200, mutta vähemmän kuin 500 metrin 

matka ympäröiviltä asuinalueilta. Yli 500 metrin etäisyydellä sijaitsevat toiminnalliset alueet 

ovat Mäkelänrinteen, Ruskeasuon sekä Leppävaaran urheilukeskukset. Näiden lisäksi yli 500 

metrin etäisyydelle kodeista ja kouluista sijoittuu kaksi selkeästi esiin nousevaa toiminnan 

paikkaa; Helsingin ydinkeskusta sekä kauppakeskus Iso Omena. Jumbon kauppakeskus 

tippuu tässä vaiheessa pois, sillä se sijaitsee alle 500 metrin etäisyydellä lähimmistä 

Kartanonkosken, Veromäen ja Pakkalan asuinalueista. 

Muutamat alueet, jotka eivät sijaitse koti- ja kouluympäristöjen välittömässä läheisyydessä 

(100 m etäisyysvyöhyke), erottuvat selkeinä klustereina kartalla. Tarkemmin tarkasteltuna 

nämä alueet näyttäisivät olevan hieman pienempiä paikallisia kauppa- ja virkistysalue-

keskuksia, kuten esimerkiksi kauppakeskus Lippulaivan ympäristö Espoonlahdessa, Espoon 

Keskuksen aseman välitön ympäristö ja kauppakeskus Entresse, Suomenojan paikallinen 

liike- ja kauppapaikkojen solmukohta Länsiväylän varrella, Tapiolan keskusta-alueen 

liikekeskittymä, Vantaalla Louhelan aseman välitön ympäristö puistoalueineen sekä jo 
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aiemmissa yhteyksissä esiin nousseet Mäkelänrinteen urheilukeskus Helsingissä sekä 

Kalajärven paikallinen urheilualue Espoossa. 

Olen luonut etäisyysvyöhykkeet varhaisnuorten paikannusten perusteella suosiossa olevien 

kauppakeskusten, Helsingin ydinkeskustan sekä kaikkien Pääkaupunkiseudun urheilu- ja 

virkistysalueiden ympärille ja tarkastellut niiden pohjalta, minkä tyyppisiä vapaa-ajan 

paikannuksia näille alueille sijoittuu.  

Kauppakeskuksiin (50 m etäisyysvyöhyke) klusteroituu eniten toiminnallisia paikannuksia. 

Toiminnallisia on paikannettu kauppakeskuksiin ja niiden välittömään läheisyyteen (50 m) 

14 %. Emotionaalisten paikannusten osuus kauppakeskuksissa on 8 % ja sosiaalisten 

ainoastaan 5 %. Helsingin keskusta-alueen tarkasteluja varten olen luonut 1 km 

etäisyysvyöhykkeen Helsingin rautatieaseman ympärille. Tälle alueelle sijoittuu kaikkien 

teemojen paikannuksia yhteensä 65 kappaletta, mikä on 4 % kaikista koko pääkaupunki-

seudun paikannuksista. Tälle alueelle sijoittuu 6 % kaikista paikannetuista toiminnallisista, 3 % 

sosiaalisista sekä 3 % emotionaalisista. Urheilu- ja virkistysalueille ja niiden välittömään 

läheisyyteen (50 m) on paikannettu yhteensä 19 % toiminnallisia paikannuksia. Kaikista 

sosiaalisista paikannuksista 14 % sijoittuu urheilu- ja virkistysalueille ja emotionaalisista 

12 %.  

Näiden vyöhykeanalyysien perusteella vaikuttaa siltä, että urheilu- ja virkistysalueet sekä 

koti- ja naapurustoalueet ovat kauppakeskuksia suositumpia vapaa-ajan vieton ympäristöjä. 

Tulos on hyvin ristiriitainen yleiseen negatiivissävytteiseen käsitykseen nuorten aktiivisesta 

vapaa-ajan vietosta esimerkiksi juuri kauppakeskuskissa ja kaupunkikeskustoissa (vrt. Riska 

2012; Palovaara 2012). 

5.1.1 Vapaa-ajan paikannusten sijoittuminen erityyppisille maankäytön alueille 

pääkaupunkiseudulla. 

Tässä osiossa tarkastelen eri tarjoumateemoihin perustuvien paikannusten sijoittumista 

maankäytöllisesti erityyppisille alueille. Edellä läpikäydyn yleisemmän katsauksen perusteella 

näyttää vahvasti siltä, että koti- ja kouluympäristöt, urheilu- ja virkistysalueympäristöt sekä 

osin myös kauppakeskukset ja Helsingin keskusta-alue ovat pääkaupunkiseutulaisten varhais-

nuorten vapaa-ajan paikkojen ydinalueita. Tässä luvussa kartoitan aiempaa tarkempien 

maankäyttötyyppikohtaisten analyysien avulla millaisille urbaanin ympäristön maankäytön 
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alueille varhaisnuorten toiminnan, sosiaalisuuden ja emotionaalisuuden paikannukset 

sijoittuvat. 

Analyysien pohja-aineistona toimii SEUTU-CD:n maastotietokanta sekä seutukartta-aineistot, 

joita yhdistelemällä olen luonut mahdollisimman monipuolisen maankäyttötyyppi-kartan 

(kuva 15). 

 

Kuva 15. Maankäyttötyyppi-kartta vapaa-ajan ympäristöjen analyysejä varten. 

Aiempien sijaintianalyysien perusteella emotionaaliset ja sosiaaliset vapaa-ajan paikannukset 

näyttävät molemmat sijoittuvan kotien välittömään läheisyyteen. Sosiaalisia paikannuksia 

näyttää sijoittuvan runsaasti myös koulujen läheisyyteen. Toiminnalliset paikat noudattavat 

kahdesta muusta hieman poikkeavaa kaavaa. Tarkasteltaessa paikannusten sijoittumista eri 

maankäytön alueilla nousee esiin aiempaa tarkempia eroja ja yhtäläisyyksiä (taulukko 2). 
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  Emotionaaliset  Sosiaaliset  Toiminnalliset  

Rakentamaton alue 

(avoin julkinen tila) 60 39 75 

Urheilu- ja 

virkistysalueet 36 27 83 

Puistoalueet 16 15 23 

Metsämaa ja suoalueet 1 0 1 

Pellot ja niityt 23 10 15 

Kallioalueet 18 8 23 

Rakennetut alueet 

(rakennusten piha- ja 

ulkoalueet, 

jalkakäytävät) 168 157 140 

Asuinrakennukset 97 99 50 

Julkiset rakennukset 93 92 171 

Kirkolliset rakennukset 1 0 0 

Teolliset rakennukset 2 5 4 

Teollisuusalueet 13 7 20 

muut 16 10 19 

YHTEENSÄ 544 469 624 

Taulukko 2. Vapaa-ajan paikannusten kokonaismäärät erityyppisillä maankäytön alueilla 

Pääkaupunkiseudulla. 

Maankäyttötyyppikohtaiset sijaintianalyysit ovat hyvin tarkkoja ja tästä syystä voivat 

joissakin kohdin hieman liioitella tiettyjen alueiden tärkeyttä. Paikantaessaan jotakin tiettyä 

paikkaa kartalle vastaaja on saattanut olla aikeissa merkitä paikan esimerkiksi rakennukseen, 

mutta osunut vahingossa hieman vinoon ja näin merkintä on sijoittunut esimerkiksi 

ulkoalueelle. On hyvä ottaa myös huomioon, että pieniä sijaintivirheitä on voinut syntyä 

pohjakartta-aineiston ja alkuperäisen paikkatietoaineiston yhdistämisen myötä. Nämä 

sijaintivirheet ovat kuitenkin hyvin marginaalisia ja pieniä.  

Emotionaalisia paikannuksia sijoittuu koko pääkaupunkiseudun alueella useimmiten 

rakennetuille alueille (31 %). Rakennettuihin alueisiin lukeutuvat kaikki rakennetut alueet, 

mutta eivät niillä sijaitsevat rakennukset. Näin ollen rakennetut alueet kattavat pääosin 

rakennusten piha- ja ulkoalueet sekä katujen ja rakennusten väliset alueet. Emotionaalisten 

paikannusten osuus rakennetuilla alueilla on lähes kaksinkertainen seuraavaksi yleisimpään 

aluetyyppiin, joka on asuinrakennukset (kuva 16). Emotionaalisia paikannuksia on merkitty 

asuinrakennuksiin 18 %. 17 % kaikista emotionaalisista paikannuksista sijoittuu puolestaan 

julkisiin rakennuksiin, joihin lukeutuu julkisten rakennusten lisäksi myös erilaiset 

liikerakennukset. Nimestään huolimatta näistä rakennuksista osa on siis julkisia rakennuksia 

ja osa puolijulkisia esim. kauppakeskuksia tai täysin yksityisiä liikerakennuksia.  
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Kuva 16. Emotionaaliset paikannukset erityyppisillä maankäytön alueilla. 

11 % emotionaalisista paikannuksista sijoittuu rakentamattomille alueille, joiksi lukeutuvat 

muut julkiset ulkoalueet kuin puistot, metsät, pellot tai rakennetut alueet. Tällaisia alueita ovat 

pääosin torit, aukiot ja muut kaupunkialueiden julkiset tilat. Jonkin verran rakentamattomiksi 

alueiksi lukeutuu myös viher- ja metsikköalueita, joita ei ole luokiteltu kaupunkipuistoiksi tai 

metsiksi. Urheilu- ja virkistysalueille sijoittuu 7 % kaikista emotionaalisista paikannuksista. 4 % 

on merkitty pelto- ja niittyalueille. Rakennetuille puistoalueille, kallioalueille sekä muille 

alueille on merkitty kullekin 3 %.  

Sosiaalisista paikannuksista rakennetuille alueille sijoittuu 33 % (kuva 17). Seuraavaksi 

yleisin sosiaalisten paikannusten maankäytön alue on asuinrakennukset (21 %). Kolmanneksi 

yleisimpiä ovat julkiset rakennukset (20 %). Näin ollen sosiaalisista paikannuksista siis liki 

kolme neljäsosaa sijoittuu asuinrakennuksiin, kerros-, rivi- ja pientalojen sekä julkisten 

rakennusten piha- ja ulkoalueille, liikenneväyliä ympäröiville alueille sekä julkisiin 

rakennuksiin. Kolmen yleisimmän maankäyttötyypin jälkeen sosiaalisten paikannusten 

suhteelliset osuudet muilla alueilla tippuu huomattavasti, kun neljänneksi yleisimmällä 

maankäyttötyypillä, rakentamattomilla alueilla, sijaitsee enää 8 % sosiaalisista paikannuksista. 

Sosiaalisten paikannusten osuus tippuu tasaisesti lopuilla maankäyttöalueilla. 6 % sijoittuu 

urheilu- ja virkistysalueille, rakennetuille puistoalueille sijoittuu 3 %, pelloille ja niityille ja 

kallioalueille sijoittuu kullekin 3 % ja muille alueille 5 %. 
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Kuva 17. Sosiaaliset paikannukset erityyppisillä maankäytön alueilla. 

Toiminnallisia paikannuksia sijoittuu tasaisimmin erityyppisille alueille kaikista kolmesta 

teemasta (kuva 18). Yleisin maankäyttötyyppi on toiminnallisten paikannusten osalta julkiset 

rakennukset (27 %). Toiminnallisten paikannusten sijainti eri maankäyttötyypeillä poikkeaa 

edellisen kahden teeman järjestyksestä, sillä rakennetuille alueille sijoittuu toiminnallisista 

paikannuksista 23 %. Näin siis vasta toiseksi eniten toiminnallisia paikannuksia sijoittuu 

rakennetuille alueille. Kolmanneksi eniten toiminnallisia paikannuksia sijoittuu urheilu- ja 

virkistysalueille (13 %). Rakentamattomille alueille eli toreille, aukioille ja muille kaupunki-

alueiden julkisille paikoille sijoittuu 12 % kaikista toiminnallisista paikannuksista. 

Asuinrakennuksiin sijoittuu vasta viidenneksi yleisimmin toiminnallisia paikannuksia (7 %). 

Emotionaalisten ja sosiaalisten paikannusten kohdalla asuinrakennukset ovat toiseksi yleisin 

maankäyttötyyppi. Puisto- ja kallioalueille sijoittuu toiminnallisia paikannuksia molemmille 

4 %, muille alueille 7 % ja pelto- ja niittyalueille 2 %.  
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Kuva 18. . Toiminnalliset paikannukset erityyppisillä maankäytön alueilla. 

Metsämaa- ja suoalueille ja kirkollisiin rakennuksiin sijoittuu erittäin pieni määrä 

paikannuksia jokaisen teeman kohdalla. Paikannusten määrällistä taulukkoa (taulukko 2) 

tarkasteltaessa on nähtävissä, että kaikista 1637:stä merkitystä positiivisesta paikannuksesta 

ainoastaan yksi emotionaalinen sijaitsee kirkollisessa rakennuksessa ja yksi emotionaalinen ja 

yksi toiminnallinen metsämaa- ja suoalueilla.  

Tarkempi maankäyttötyyppikohtainen tarkastelu tukee aiempien analyysien tuloksia koti- ja 

kouluympäristöjen tärkeydestä sosiaalisten ja emotionaalisten paikannusten osalta. 

Maankäyttötyppikohtainen tarkastelu osoittaa, että nämä paikannukset sijaitsevat yleisimmin 

rakennettujen alueiden pihaympäristöissä sekä asuinrakennuksissa. Kuten yleisemmän tason 

analyyseissä, myös maankäyttötyyppeihin perustuvassa analyysissä tulokset osoittavat, että 

asuinrakennukset (kodit) ovat erityisesti sosiaalisuuden sekä paljolti myös emotionaalisia 

paikkoja.  

Maankäyttötyppikohtaisen analyysin mukaan jopa 20 % sosiaalisista paikannuksista sijaitsee 

julkisissa rakennuksissa vaikka aiemmat tulokset ovat selkeästi viitanneet sosiaalisten 

paikannusten sijoittumiseen koti- ja kouluympäristöjen läheisyyteen julkisten paikkojen sijaan. 

Kyseiseen maankäyttötyyppiin lukeutuu kuitenkin myös koulurakennukset, joiden 

läheisyydessä aiempien analyysien mukaan sijaitsee runsaasti sosiaalisuuden paikannuksia. 

Kun tutkimukseen osallistuneet koulut ja niiden välittömät ympäristöt (50 metrin vyöhyke) 

otetaan huomioon julkisten rakennusten ja sosiaalisten paikannusten välisessä analyysissä, 
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tippuu julkisiin rakennuksiin sijoittuvien sosiaalisten pisteiden määrä alle puoleen (92 › 44). 

Tehtäessä samat kouluympäristöt huomioon ottavat analyysit emotionaalisille ja 

toiminnallisille paikannuksille, ei samankaltaista muutosta ole havaittavissa (emotionaaliset 

93 › 88, toiminnalliset 171 › 165). Tulokset viittaavat näin siis edelleen sosiaalisten 

paikannusten runsauteen juuri koti- ja kouluympäristöjen läheisyydessä. 

Maankäyttötyyppikohtainen tarkastelu vahvistaa myös edelleen tuloksia siitä, että toiminnan 

paikat sijaitsevat useammin kauempana kotiympäristöistä kuin kahden muun teeman paikat, 

sillä asuinrakennuksiin sijoittuu ainoastaan 8 % kaikista toiminnallisista paikannuksista ja 

rakennetuille alueillekin ainoastaan 23 %. Luvut ovat huomattavasti pienempiä 

emotionaalisiin (asuinrakennukset 18 %, rakennetut alueet 31 %) ja sosiaalisiin (asuin-

rakennukset 21 %, rakennetut alueet 33 %) paikannuksiin verrattuna. 

Tuloksia siitä, että toiminnan paikat sijaitsevat useammin etäämmällä kotiympäristöistä kuin 

niiden välittömässä läheisyydessä, vahvistaa entisestään julkisten rakennusten osuuksien 

tarkastelu. Toiminnallisia paikannuksia sijoittuu maankäyttötyyppejä tarkasteltaessa eniten 

julkisten rakennusten alueille (27 %). Yli neljännes toiminnallisista paikannuksista sijaitsee 

siis julkisten rakennusten yhteydessä. Toiminnallisia paikannuksia sijaitsee lisäksi 12 % 

rakentamattomilla alueilla (julkisissa ulkotiloissa) ja 13 % urheilu- ja virkistysalueilla. 

Verrattaessa osuuksia emotionaalisten paikannusten (julkiset rakennukset 17 %, 

rakentamattomat alueet 11 %, urheilu- ja virkistysalueet 7 %) ja sosiaalisten paikannusten 

(julkiset rakennukset 20 %, rakentamattomat alueet 8 %, urheilu- ja virkistysalueet 6 %) 

osuuksiin, voidaan havaita selkeitä eroja. Kuten aiemmin jo kävi ilmi julkiset rakennukset -

maankäyttötyyppi pitää sisällään muun muassa koulurakennukset sekä liike- ja 

kaupparakennukset ja urheilu- ja uimahallit, mutta ainoastaan sosiaalisten paikannusten 

kohdalla julkiset rakennukset -maankäyttötyyppi sisältää runsaasti kouluja.  

Varhaisnuorten vapaa-ajan paikannusten yksityiskohtaisempi maankäyttötyyppien mukainen 

tarkastelu vahvistaa monin paikoin edellisessä osiossa läpikäytyjä yleisemmän tason 

sijaintianalyysejä. Eriteemaiset paikannukset sijoittuvat hieman erilaisille alueille, riippuen 

paljon siitä mitä tarjoumateemaa ne edustavat. Paikat joissa tuntuu hyvältä ja joissa on hyvät 

ihmisten väliset suhteet sijoittuvat useimmin vain muutamille erilaisille alueille. Paikat joissa 

on hyvä tehdä erilaisia asioita sijoittuvat puolestaan monipuolisemmin ja laajemmin 

erityyppisiin ympäristöihin ja hieman harvemmin juuri sellaisille alueille joille emotionaaliset 

ja sosiaaliset paikannukset sijoittuvat.  
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Vapaa-ajan paikannusten alueellisen tarkastelun lisäksi on hyvä syventyä erikseen vielä 

niiden sisältöön eli tarjoumiin. Jotta olisi mahdollista luoda kattava käsitys varhaisnuorten 

vapaa-ajan ympäristöistä ja niihin liittyvistä erilaisista tärkeistä ominaisuuksista on olennaista 

myös analysoida niissä aktualisoituja tarjoumia. Lapsiystävällisen ympäristön keskeisiksi 

tekijöiksi voidaan Kytän (2003) mukaan muun muassa lukea lasten ympäristöstä löytämät 

tarjoumat. Kuhunkin vapaa-ajan paikannukseen mainittuja tarjoumia analysoimalla on 

madollista kartoittaa ymmärrystä siitä millaisista ominaisuuksista varhaisnuorille mielekäs ja 

hyvä vapaa-ajanympäristö Pääkaupunkiseudulla koostuu. 

 5.1.2 Millaisista ominaisuuksista nuorille mielekkäät vapaa-ajan ympäristöt 

pääkaupunkiseudulla koostuvat? 

Analysoimalla eri teemoihin lukeutuvien paikannusten sisältämiä tarjoumia pyrin luomaan 

kattavampaa kuvaa Pääkaupunkiseutulaisten varhaisnuorten vapaa-ajan ympäristöistä ja 

ominaisuuksista (tarjoumista) jotka tekevät niistä varhaisnuorille mielekkäitä. Merkitessään 

kartalle paikan (emotionaalisen, sosiaalisen tai toiminnallisen) on kyselyn vastaajalle 

avautunut lisäkysymysten ikkuna, jossa yhtenä osiona on rastittu paikkaan liittyvät tarjoumat. 

Vastaaja on voinut valita kaikki mielestään kyseiseen paikkaan liittyvät ominaisuudet eli 

kyseisessä paikassa aktualisoimansa tarjoumat. Näin ollen yksi vapaa-ajan paikannus voi pitää 

sisällään useita eri tarjoumia (taulukko 3). 

Millä lailla täällä tuntuu 
mukavalta? 

Miksi tässä paikassa on hyvä 
ilmapiiri: 

Millä lailla tässä paikassa on hyvä 
tehdä erilaisia asioita: 

Hauskalta tai jännittävältä Tutustun uusiin ihmisiin 
Ohjaamaton liikunta: skeittaus, 
pihapelit 

Kauniilta Saan olla yksin Luonnosta nauttiminen 

Hyviä muistoja Tapaan ystäviäni 
Muut harrastukset: musiikki, 
tanssi, partio jne. 

Onnelliselta Kukaan ei vahdi Hengailu 

Hyvä ilma hengittää Vietän aikaa eläinten kanssa 
Ohjatut liikuntaharrastukset: 
pallopelit, uiminen jne. 

Turvalliselta Voin olla oma itseni Kuljeskelu, tutkiskelu 

Siistiltä tai puhtaalta Mahdollisuus tavata tyttöjä tai poikia 
Siirtyminen: kävely, juoksu, 
pyöräily jne. 

Rentouttavalta Eloisa paikka 
Tehtävät: kaupassa käyminen, 
koiran ulkoiluttaminen 

Hyvältä Vietän aikaa aikuisten kanssa 
Kaupunkielämä: elokuvat, 
kahvilat, shoppailu, kirjasto jne. 

Hiljaiselta ja rauhalliselta Teen vaikutuksen muihin 
Pelit (elektroniikka, lautapelit, 
korttipelit jne.) 

muu, mikä? muu, mikä? muu, mikä? 

Taulukko 3. Paikannusten yhteydessä valittavina olleet tarjoumat. 
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Tarjoumia on tarkasteltu tässä luvussa ensin tarjoumateemoittain jonka jälkeen olen luonut 

yhteenvedon kaikista yleisimmin paikannetuista tarjoumista koko pääkaupunkiseudulla. 

Näiden analyysien ja tulosten pohjalta olen lopuksi pohtinut vapaa-ajan ympäristöihin liittyviä 

ominaisuuksia. 

5.1.3 Pääkaupunkiseutulaisten varhaisnuorten aktualisoimat tarjoumat. 

Aktualisoitujen tarjoumien määrissä on selkeitä eroja tarjoumateemojen välillä ja ne 

poikkeavat tarjoumateemoittaisten paikannusten (kuva 19) osuuksista. Yleisin merkitty vapaa-

ajan paikannus on toiminnallinen, toiseksi yleisin emotionaalinen ja harvimmin 

Pääkaupunkiseudulle on merkitty sosiaalisia paikannuksia. Aktualisoitujen tarjoumien 

kohdalla tilanne on paljolti päinvastainen. Eniten aktualisoituja tarjoumia löytyy 

emotionaalisista paikannuksista, seuraavaksi eniten sosiaalisista ja vähiten toiminnallisista 

paikannuksista (kuva 19).  

 

Kuva 19. Aktualisoidut tarjoumat teemoittain pääkaupunkiseudulla. 

Tarjoumathan muodostuvat omaksi aktualisoitujen tarjoumien osajoukokseen siinä vaiheessa, 

kun yksilö havaitsee, hyödyntää ja muokkaa niitä (Kyttä 2006). Tässä osiossa analysoidut 

aktualisoidut tarjoumat kattavat kaikki ne tarjoumat, jotka jokainen vastaaja on kutakin 

paikannusta kohden valinnut (taulukko 3). Aktualisoitujen tarjoumien määrien tarkastelu on 

oleellista, koska lasten ja ympäristön välistä yhteensopivuutta voidaan hyvin arvioida 

aktualisoituneiden tarjoumien määrällä ja laadulla (Kyttä 2003). Fyysiseen paikkaan 

kiinnitetyt, lasten ja nuorten aktualisoimat tarjoumat, kertovat kustakin ympäristöstä paljon.  

 

Emotionaalisia tarjoumia on aktualisoitu kaikista kolmesta tarjoumateemasta eniten, yhteensä 

2872 kappaletta (kuva 19). Eniten mainintoja on tehty paikoista joissa tuntuu hyvältä ja joihin 

liittyy hyviä muistoja. Seuraavaksi eniten mainintoja ovat keränneet tarjoumat jotka tarjoavat 

turvallisuutta, rentoutusta, onnellisuutta sekä hauskuutta tai jännitystä. Selkeästi vähiten 

2872 

1835 1646 

0
500

1000
1500

2000
2500
3000
3500

Emotionaaliset
tarjoumat

Sosiaaliset tarjoumat Toiminnalliset
tarjoumat



 
 

48 
 

paikannuksia on tehty vaihtoehtoon muu, mikä. Muita harvemmin mainittuja tarjoumia ovat 

tarjoumat hiljaisuuteen ja rauhallisuuteen sekä paikan kauneudesta nauttimiseen. Emo-

tionaalisten tarjoumien joukosta ei löydy yhtä tiettyä useammin mainittua tarjoumaa. Tämä 

viittaisi siihen, että yhteen emotionaaliseen vapaa-ajan paikannukseen liittyy useita eri 

tarjoumia. 544:än merkittyyn emotionaaliseen paikkaan on mainittu yhteensä 2872 tarjoumaa 

jolloin yksi emotionaalinen paikka sisältää keskimäärin 5,3 aktualisoitua tarjoumaa. 

Emotionaalisia tarjoumia on aktualisoitunut kaikkia yli 30 prosentissa paikoissa joissa on 

hyvä olla, muu, mikä? -kategoriaa lukuun ottamatta (kuva 20). Tuntuu hyvältä -vaihtoehto on 

aktualisoitu jopa 70 prosentissa ja Hyviä muistoja 68 prosentissa merkityissä emotionaalissa 

paikoissa.  Tuntuu turvalliselta -vaihtoehto on aktualisoitu 58 prosentissa merkityistä 

emotionaalisista paikoista ja Tuntuu rentouttavalta 56 prosentissa. Vähintään joka toisessa 

emotionaalisessa paikassa on aktualisoitu lisäksi vielä Tuntuu onnelliselta - sekä Tuntuu 

hauskalta ja jännittävältä -vaihtoehdot (53 %). 

 

Kuva 20. Kunkin aktualisoidun tarjouman suhteellinen esiintymisosuus emotionaalisen 

tarjoumateeman paikannuksissa. 

Yli puolet eri emotionaalisista tarjoumavaihtoehdoista aktualisoituu vähintään joka toisessa 

emotionaalisessa paikassa. Emotionaalisten tarjoumien aktualisoitumisen osuudet ovat hyvin 

runsaita ja niistä useat aktualisoituvat siis monissa merkityissä paikannuksissa.  
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Sosiaalisten paikkojen kohdalla tilanne hieman muuttuu. Sosiaalisia tarjoumia on mainittu 

yhteensä 1835 kappaletta. Sosiaalisista tarjoumista useimmiten mainittuja tarjoumia ovat 

tarjoumat ystävien tapaamiseen, omana itsenä olemiseen sekä eloisalle paikalle. Harvimmin 

mainittuja tarjoumia sosiaalisten tarjoumien kategoriassa ovat tarjoumat vaikutuksen 

tekemiseen (’teen vaikutuksen muihin’), yksin olemiseen sekä ajan viettoon eläinten kanssa. 

Sosiaalisten tarjoumien osalta tarjoumien määrät eivät ole yhtä tasaisesti jakautuneet kuin 

emotionaalisten tarjoumien. Tarjoumia ystävien tapaamiseen on mainittu selkeästi enemmän 

kuin muita tarjoumia. 

Yleisimmin aktualisoitu tarjouma Tapaan ystäviä aktualisoituu jopa yli 80 prosentissa 

sosiaalisissa paikannuksissa. Ystävien tapaaminen aktualisoituu siis lähes kahdeksassa ja 

puolessa sosiaalisessa paikannuksessa kymmenestä. Seuraavaksi yleisimmin aktualisoituu 

tarjouma ’voin olla oma itseni’, jonka osuus on 59 prosenttia merkityistä sosiaalisista 

paikannuksista. Myös eloisan paikan tarjoumia aktualisoituu vähintään joka toisessa 

sosiaalisessa paikannuksessa. Sosiaalisista tarjoumavaihtoehdoista vain kolme yleisintä 

aktualisoituu vähintään joka toisessa sosiaalisessa paikannuksessa, kun emotionaalisista 

vastaavaan yltää jopa kuusi tarjoumavaihtoehtoa. 

 

Kuva 21. Kunkin aktualisoidun tarjouman suhteellinen esiintymisosuus sosiaalisen 

tarjoumateeman paikannuksissa. 

Sosiaalisissa paikoissa näyttää aktualisoituvan myös hieman vähemmän useampia tarjoumia 

samanaikaisesti per paikannus. Yleisimmin aktualisoitu tarjouma Tapaan ystäviä on yksinään 
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huomattavan yleinen tarjouma. Sen suosiota tukee useat aiemmat nuorten paikkapreferenssejä 

kartoittaneet tutkimukset, joissa ikätoverien läsnäolo on yksi hyvin keskeinen tekijä nuorten 

vapaa-ajantoiminnoissa (Clark & Uzzell 2002; Travlou 2007; Kuusisto-Arponen & Tani 

2009b). Tapaan ystäviä ja Voin olla oma itseni -vaihtoehtojen runsaus tukee myös Lynchin 

(1979) ja Chawlan (2002) Growing up in Cities -projektien tuloksia joissa lapset ja nuoret 

painottivat mieluisina paikkoina muun muassa aikuisten kontrollista vapaita julkisia tiloja, 

liikkumisvapautta, sosiaalista yhtenäisyyttä sekä kokoontumispaikkojen olemassaoloa. 

Toiminnallisia tarjoumia on mainittu yhteensä 1646 Pääkaupunkiseudun alueella. Kaikista 

kolmesta tarjoumateemasta toiminnallisia tarjoumia on mainittu vähiten vaikka toiminnallisia 

paikannuksia on tehty pääkaupunkiseudulle eniten. Toiminnallisista tarjoumista yleisimmin 

mainitut tarjoumat ovat tarjoumat hengailuun, ohjaamattomaan liikuntaan, siirtymiseen sekä 

kaupunkielämään. Vähiten paikannuksia on merkitty pelaamiselle (elektroniikka, lautapelit, 

korttipelit jne.), vaihtoehdolle muu, mikä? sekä muille harrastuksille.  

Toiminnallisten paikkojen osalta aktualisoitujen tarjoumien osuudet ovat aiempia kahta muuta 

teemaa huomattavasti pienempiä (kuva 22). Tämä viittaa suoraan siihen, että toiminnallisissa 

paikoissa aktualisoidaan harvemmin useita tarjoumia samanaikaisesti. Toiminnallisiin 

paikkoihin liittyy kuitenkin teeman mukaisesti aina tiettyä toimintaa, kuten ohjaamatonta 

liikuntaa tai elokuvien katselua, jota useimmiten tehdään ilman, että tehdään muita asioita 

samaan aikaan. Tarjouma toimintaan on yleensä jokin tietty toiminta tietyssä paikassa, kun 

emotionaalisia tarjoumia aktualisoituu tietyssä paikassa kenties helpommin kerralla monta, 

kuten esimerkiksi tarjoumat hyvään oloon ja rentoutuneisuuteen. Sosiaalisten tarjoumien 

osalta tilanne on enemmän emotionaalisten kaltainen, sillä tarjoumat ystävien tapaamiseen ja 

eloisuuteen vaikuttaisivat todennäköisemmin samassa paikassa aktualisoitavilta kuin 

esimerkiksi toiminnalliset tarjoumat ohjaamattomaan liikuntaan ja kaupunkielämään. 

Hengailu aktualisoituu ainoana toiminnallisena tarjoumana vähintään joka toisessa 

paikannuksessa (54 %). Seuraavaksi yleisin aktualisoitu tarjouma on ohjaamaton liikunta, 

joka esiintyy enää kolmessa paikassa kymmenestä. Muiden aktualisoitujen toiminnallisten 

tarjoumien osuudet ovat enää 25 % tai vähemmän.  
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Kuva 22. Kunkin aktualisoidun tarjouman suhteellinen esiintymisosuus toiminnallisen 

tarjoumateeman paikannuksissa. 

Hengailun huomattavasti runsaampaa aktualisoitumisosuutta voi selittää se, että sitä voidaan 

harjoittaa helpommin samanaikaisesti muun toiminnan ohella kuin muita toiminnallisia 

tarjoumia. Useissa muissa tutkimuksissa hengailu (hanging out) luokitellaan toiminnan sijasta 

enemmänkin sosiaalisesti värittyneeksi oleskelemiseksi (Clark & Uzzell 2002; Travlou 2007; 

Mäntykoski 2008; Kuusisto-Arponen & Tani 2009b).  

Vertailtaessa kolmen eri tarjoumateeman aktualisoituja tarjoumia keskenään on selkeää, että 

toiminnalliset paikannukset ovat tarjoumiltaan yksipuolisimpia ja emotionaaliset moni-

puolisimpia. Sosiaalisissa paikannuksissa aktualisoituu muutamia tiettyjä tarjoumia hyvin 

runsaasti, muiden jäädessä hieman vähemmälle.  

Yleisimmin mainittuja tarjoumia tarkastelemalla voidaan luoda entistä selkeämpi kuva siitä, 

millaisia tarjoumia pääkaupunkiseutulaiset varhaisnuoret vapaa-ajan paikannuksissaan todella 

aktualisoivat eli millaisia ominaisuuksia vapaa-ajan ympäristöt yleensä sisältävät. Kymmenen 

yleisimmin aktualisoitua tarjoumaa esiintyvät kaikki vähintään joka toisessa oman teemansa 

paikannuksessa (kuva 23). 
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Kuva 23. Vähintään joka toisessa teemansa paikannuksessa aktualisoidut tarjoumat 

pääkaupunkiseudulla. 

Kaikista vaihtoehdoista yleisimmin aktualisoitu tarjouma on ystävien tapaaminen vaikka 

sosiaalisia tarjoumia onkin merkitty emotionaalisia tarjoumia huomattavasti vähemmän ja 

sosiaalisia paikannuksiakin kaikista vähiten (kuva 23). Seuraavaksi eniten mainintoja ovat 

saaneet emotionaalisen tarjoumateeman vaihtoehdot ’tuntuu hyvältä’ ja ’hyviä muistoja’. 

Neljänneksi yleisin tarjouma kaikista mainituista tarjoumista on tarjoumat omana itsenä 

olemiseen joka kuuluu sosiaaliseen tarjoumateemaan. Tarjoumat turvallisuuteen ja 

rentoutuneisuuteen ovat emotionaalisia tarjoumia ja ovat viidenneksi ja kuudenneksi 

yleisimpiä tarjoumia. Vasta seitsemäntenä on toiminnallisen tarjoumateeman tarjouma 

hengailu, joka on kymmenestä yleisimmästä tarjoumasta ainoa toiminnallinen tarjouma. 

Emotionaalisia tarjoumia sijoittuu yleisimmän kymmenen tarjouman joukkoon kuusi ja 

sosiaalisia tarjoumia kolme. Emotionaalisten tarjoumien runsaus kymmenen yleisimmän 

tarjouman joukossa kertoo jälleen paljon emotionaalisten paikkojen tarjoumarikkaudesta. 

Aiemmat tulokset siitä, että lähes jokaisessa sosiaalisessa paikassa tavataan ystäviä, 

korostuvat jälleen myös tässä kymmenen yleisimmän tarjouman vertailussa. Tapaan ystäviä -

vaihtoehto on yleisimmin aktualisoitu tarjouma vaikka sosiaalisia paikkoja on merkitty 

kaikista paikoista vähiten. 
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Yleisimmin aktualisoidut tarjoumat koko pääkaupunkiseudulla ovat siis tarjoumat ystävien 

tapaamiseen. Useimmat sellaiset paikat jotka pääkaupunkiseutulaiset varhaisnuoret kokevat 

mukaviksi ovat paikkoja joihin liittyy hyvän olon tunteita ja hyviä muistoja. 

Pääkaupunkiseutulaiset varhaisnuoret ovat paikantaneet vapaa-ajanpaikkojen tärkeinä 

ominaisuuksina lisäksi useita emotionaalisia tarjoumia, jotka tarjoavat turvallisuuden, 

rentoutuneisuuden, onnellisuuden sekä hauskuuden ja jännittävyyden tunteita. Varhaisnuorille 

näyttää olevan useissa vapaa-ajan paikoissa tärkeää voida olla myös täysin oma itsensä sekä 

että paikka on eloisa. 

5.1.5 Tuntuuko teistä, että näissä kartoilla näkyvissä tuloksissa on jotain perää? – 

Fokusryhmäkeskustelun tuloksia. 

Vaikka Kids Out! -tutkimuksessa kerätty PehmoGIS -aineisto on vahvasti subjektiivista ja 

kokemusperäistä niin sanottua pehmeää paikkatietodataa, olen toteuttanut toukokuussa 2012 

viiden helsinkiläisen kahdeksasluokkalaisen kanssa fokusryhmäkeskustelun silloisten 

paikkatietoaineistosta saatujen alustavien tulosten pohjalta luodakseni entistä tarkemman 

käsityksen pääkaupunkiseutulaisten varhaisnuorten omakohtaisista kokemuksistaan vapaa-

ajanvietosta ja -paikoista. 

Fokusryhmäkeskustelu tarjoaa Driskellin (2002) mukaan mahdollisuuden kuulla ja pyrkiä 

ymmärtämään nuorten kokemuksia, tuntemuksia, tietoa sekä asenteita ja se edustaa laadullisia 

menetelmiä parhaimmillaan. Koska tutkimukseni perimmäisenä tarkoituksena on luoda 

käsitys pääkaupunkiseudusta ja nimenomaan sen erityyppisistä alueista lasten- ja erityisesti 

nuorten vapaa-ajanympäristönä, olen kokenut ensiarvoisen tärkeänä syventää aineistoani 

fokusryhmäkeskustelun ja nuorten itse toteuttaman valokuvauksen avulla.  

Fokusryhmäkeskustelu on toteutettu viiden helsinkiläisen (kolme tyttöä ja kaksi poikaa) 

kahdeksasluokkalaisen omalla koululla koulupäivän aikana. Keskustelu nauhoitettiin jokaisen 

nuoren suostumuksella. Nuoret kävivät keskustelua vapaa-ajan paikkoihin liittyvistä 

ajatuksistaan ja kokemuksistaan ottamiensa valokuvien pohjalta. Käyn tässä kappaleessa läpi 

keskustelussa esiin nousseita tuloksia ja vertailen niitä Kids Out! -tutkimuksen 

paikkatietoaineistosta saatuihin tuloksiin. Useissa eri yhteyksissä erilaisten metodien 

yhdistelmää on pidetty toimivana lähestymistapana lasten ja nuorten tutkimisessa, etenkin 

silloin kun tarkoituksena on kerätä kokemuksellista tietoa lapsilta ja nuorilta (Cahill 2007; 

Travlou 2004; Driskell 2002).  
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Fokusryhmäkeskusteluun osallistuneita nuoria pyydettiin valokuvaamaan niitä vapaa-ajan 

paikkoja, joissa he viettävät aikaa noin kerran viikossa. Heille jaettiin Kids Out! –tutkimuk-

seen tuotetut erityyppisten paikkojen tarjoumalistat, joiden pohjalta heitä pyydettiin 

miettimään kuvaamiinsa paikkoihin liittyviä ominaisuuksia (taulukko 3).  

Monet kuvista olivat nuorten omista kodeista tai ystävän kotoa. Keskustelun tulokset ja useat 

valokuvat kodeista ja naapurustosta vahvistavat paikkatietoaineiston tuloksia siitä, että iso osa 

vapaa-ajanpaikoista sijoittuu rykelmiksi erityisesti kotiympäristöjen läheisyyteen.  

”Tää on mun huone. Mä vietän täällä kavereiden kaa aikaa. Istuskellaan ja silleen.” Anni 

”No tää on mun koti, eli tää on mun huone. Eli tuolla tuntuu turvalliselta, rentouttavalta ja 

hyvältä” Joona 

”Se on hyvä paikka (oma asuinalue) ku siel on rauhallista ja siel on hyvää porukkaa” Joona 

”Joo kyl mä oon ainakin täällä (omalla asuinalueella) enemmän… Kyl se ehkä välil on kiva 

mennä jonnekin, mut kyl mä ehkä eniten oon täällä (omalla asuinalueella)” Emmi… ”Joo niin 

mäki” Anni 

Lähes kaikki muut nuorten ottamat kuvat ja kertomukset olivat heidän naapurustostaan ja 

kaupunginosasta jossa he asuvat. Suurin osa kuvista oli kotien ja koulujen välittömästä 

läheisyydestä. Naapuruston ”hyvät paikat” ovat keskusteluun osallistuneiden nuorten mukaan 

paikkoja, jotka sijaitsevat hieman sivussa rauhallisemmissa paikoissa ja etenkin joissa saa olla 

rauhassa ikätovereiden kanssa. Hyvien vapaa-ajan paikkojen ominaisuuksia lueteltiin 

runsaasti: 

”Toi on yks tollanen koppi, tollanen pukukoppi. Siel on ihan jees olla, jos sitä ei koko ajan 

töhrittäis… Oon usein täällä kavereitten kaa” Martin 

”Me ollaan aika usein kavereitten kaa täällä (puistoalue kodin lähellä)… Elsa ”Mitkä 

ominaisuudet tekee tästä susta kivan paikan?” tutkija… ”No… hmm… siel on hyvä ilmapiiri... 

siel ei oo mitään sellasta ihme porukkaa. Siel on niinku aika harvoin ketään ihmisii niinku 

juomassa tai tälleen… Siel saa olla niinku rauhassa kavereiden kaa” Elsa 

”Tääl on penkkejä, niis voi istuu... Tuun tänne kavereiden kaa välillä ku jaksaa, jos ei haluu 

vaik jossain sisällä vaan istuu. Tosta voi sit ostaakin jotain jos haluu ja ne ei häädä sieltä 

pois.” Martin 
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”Se on hyvä paikka ku siel on rauhallista ja siel on hyvää porukkaa” Joona 

”No siel ollaan kavereitten kaa, istuskellaan ja kuunnellaan radioo ja tälleen” Martin 

”Tääl saa olla yksin joskus välillä… ööö no siel ei päristele niitä mopoja. Se on niinku 

rauhallinen mesta” Martin… ”Onks tää sit sellainen paikka mihin sä tuut yksin vai 

kavereitten kanssa?” haastattelija… ”Yleensä kavereitten kaa” Martin... ”mut silti se on susta 

sellainen rauhallinen paikka vai? ” tutkija… ”Joo ku siel saa olla rauhassa”.Martin 

”No me ollaan täällä (läheinen leikkipuisto) aika usein. Täällä on keinuja ja silleen… Tääl 

on kavereita ja keinuja mis voi istuu” Anni ”Tänne on ainakin helppo tulla ja sit siel on 

niinku kaikkee tekemist mut sit siel voi myöski vaan hengaa” Emmi… ”Nojoo kyl mä ainakin 

siel välil hengaan” Emmi… ”Nii mäki” Anni 

Naapurustossa vietetään keskusteluun osallistuneiden nuorten mukaan siis aikaa kavereiden 

kanssa poissa aikuisten valvovan silmän alta. Paikkatietoaineiston tulokset viittaavat 

naapuruston tärkeyteen juuri sosiaalisten paikkojen osalta, joten tulokset tukevat tältäkin osin 

toisiaan. 

Useampi kuva oli myös otettu nuorten koulun pihasta ja aivan koulun välittömästä 

ympäristöstä. Koulualue vapaa-ajanympäristönä herätti nuorten keskuudessa runsaasti 

keskustelua: 

”Täs on meidän koulun pihan koripalloteline, siel on ihan hauskaa niinku harrastaa 

koripalloo ja pyörii niinku kavereitten kaa ku on tylsää välillä… nii et se on ihan hyvä paikka” 

Joona 

”No tässä ollaan aika usein koulunki jälkeen (koulun piha), pelataan futista ja jotain muita 

pelejä” Martin… ”Ahaa okei… onks koulun piha sellainen et sinne tullaan tekemään erilaisia 

asioita, kun Joonakin mainitsi sen koriksen?” tutkija… ”Ei kyllä sinne tullaan 

hengaamaankin” Martin… ”Joo kyl siel vaa ollaanki” Joona… ”Molempii samaan aikaan” 

Martin…  

”Onks niin et hyvä paikka on siis sellainen et siel voi samaan aikaan sekä vaan oleskella ja 

hengailla mutta et siellä on mahdollisuus myös tehdä erilaisia aktiviteetteja kuten äsken 

koulun pihaa kuvailitte?” haastattelija… ”Joo” Joona… ”Mä oon ainakin ihan tota mieltä” 

Emmi (ja Elsa nyökyttelee)… ”Joo mäki” Martin… ”Joo on” Anni  
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Paikkatietoaineiston perusteella koulualueet ovat koko pääkaupunkiseudulla sosiaalisuuden ja 

osin myös toiminnallisuuden ympäristöjä. Paikkatietoaineiston sosiaalisten paikannusten 

sijoittuminen koulujen ympärille näkyy selvästi sosiaalisia paikannuksia ja tutkimukseen 

osallistuneiden koulujen sijainteja kuvaavasta kartasta (kuva 10). Koulualueet ovat selkeästi 

myös keskusteluun osallistuneille nuorille tärkeitä sosiaalisuuden ympäristöjä, mutta 

paikkatietoaineistosta hieman poiketen ne näyttäytyvät kyselyyn osallistuneille nuorille myös 

tärkeinä toiminnan ympäristöinä. Paikkatietoaineistoon tehtyjen etäisyysvyöhykeanalyysien 

perusteella vain 10 % toiminnallisista paikannuksista sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä 

kouluista, kun sosiaalisia jopa 22 %.  

Muutama muu hieman etäämmällä koti- ja kouluympäristöstä sijaitseva paikka oli myös 

kuvattu nuorten kuvissa. Nämä paikat olivat pääosin ohjattujen harrastusten paikkoja, mutta 

mukana oli myös muutama kuva esimerkiksi nuorisotilasta, skeittipaikoista sekä vanhasta 

autiotalosta.   

”hyvä ilma ja tuntuu rauhalliselta… Hauska paikka” Joona 

”Välil mä saatan olla siel kavereiden kaa ja välil mä saatan olla siel yksin siks ku siel on just 

rauhallista”Emmi 

”No siel nyt tekee mitä tekee, kavereitten kaa” Martin… ”Silleen ku tuol on aika rauhallista 

ja sit välil ku me tullaan kaupasta ni me mennään vaan tonne istuu… Siel on hyvä ilma 

hengittää ja siel tuntuu siistiltä ja puhtaalta” Joona 

”Periaatteessa huono, periaatteessa hyvä” Martin… ”Ei tunnu turvalliselta paikalta, koska 

on niin huonossa kunnossa” Joona… ”Mut siel on hyvää porukkaa välillä… Nii mennään 

sinne välillä vaik se tuntuuki vaaralliselta” Martin 

”Siis tää on niinku nuorisotila” Elsa… ”Se on siis siks niinku tosi hyvä mesta kun siel voi 

niinku tehä kaikkee jos haluu, mut ei siel joka kerta tartte tehä jos ei vaik haluu tai jaksa” 

Emmi… ”Tää on sellanen paikka missä on hyvä tehä kaikkia erilaisia asioita” Elsa 

Keskusteluun osallistuneiden nuorten osalta yksi paikkatietoaineistossa hyvin selkeäksi 

vapaa-ajanklusteriksi noussut alue ei saanut lainkaan kannatusta ja sen suosiosta oltiin lähes 

täysin eri mieltä: 

” Joo emmä ainakaan ite tost Kampista yhtään tykkää” - - Joona… ”Emmäkään” - - 

Anni… ”Joo Kamppi on just sellanen… se ei, se ei oo hyvä paikka.... Ei ei yhtään hyvä 
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paikka.” - Martin… ”Huono paikka, täynnä pissiksii” - Emmi… ” No voi siellä shoppailla” - 

Elsa… ”Siel on niit sellasii isoi porukoit…  Siel on huono ilmapiiri” - Martin… ”Joo” - 

Emmi… ”Siel on epämiellyttäviä ja arvaamattomia nuoria” (- Martin)… ”Joo” - Emmi & 

Elsa… ”Ja sit ne käy kimppuun” - Anni… ”Ja muutenki, emmä siel hengais esim. kesällä ku 

siel on paljon ihmisii ja sit ei siel oo oikeen niinku mitään tekemistä… Mieluiten mä oon ite 

ainakin ulkona” - Emmi 

Keskustelun lopuksi nuoret listasivat vielä hyvien paikkojen ominaisuuksia kyselyn 

tarjoumalistoja (taulukko 3) hyväksikäyttäen. Keskusteluun osallistuneet nuoret kokivat lähes 

yhteistuumin tärkeiksi ainakin seuraavat tarjoumat: 

 

”Just niin, et siel on kiva olla ja niinku on kivoi ihmisii ja et siel on rauhallista” - Emmi. 

”Okei et rauhallisuus on tärkeetä?” - tutkija… ”Joo ja sit et siel voi tehä jotain… esim se 

koulun piha, ku siin on ne koristelineet. Et sit siel voi tehä jotain eikä vaan istuu ja hengaa… 

ja esim kimmis (leikkipuisto) mis on ne keinut ja silleen.” - Emmi… 

” Nii siis et pitää olla jotain tekemistä tai niinku mahollisuus tehä jotain. vaik niinku et on se 

koripalloteline tai jotain muuta puuhaa jos haluu” - Joona 

”No sellainen rauhallinen paikka missä ei käy paljoo porukkaa. Mut et se pitäis olla vaan 

kunnossa ja sit et sinne sais vaikka maalailla (graffiteja) tai jotain muuta tollasta tekemistä.” 

- Martin 

Keskusteluun osallistuneiden nuorten tärkeinä pitämät tarjoumat ovat paljolti samoja, joita 

paikkatietoaineistossa nousi esille. Keskusteluun osallistuneet nuoret nostivat tosin hieman 

vahvemmin esiin paikkatietoaineistosta poiketen yksinoloon ja rauhallisuuteen liittyviä 

tarjoumia. Useassa kohtaa keskustelua nuoret mainitsivat paikan hyväksi ominaisuudeksi 

rauhallisuuden. Monessa yhteydessä rauhallisuus tarkoitti tarkennettaessa kuitenkin ” muiden 

ikätovereiden kanssa vapaa-ajan viettämistä rauhassa poissa aikuisten valvovan silmän alta”. 

Tällaisten ominaisuuksien tärkeyttä ovat korostaneet muidenkin tutkimusten tulokset (Elsley 

2004: Travlou 2007). 

tapaan ystäviäni, hyvä ilmapiiri, pitää olla mahdollisuus tehdä erilaisia asioita, hyvä 

ilma hengittää, hiljaista ja rauhallista, hengailu, ohjaamaton liikunta, saan olla yksin, 

tuntuu siistiltä 
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5.2 Millaisia ovat rakenteellisesti toisistaan eroavien suuralueiden vapaa-

ajanpaikannukset ja tarjoumat?  

Edellisissä luvuissa olen tarkastellut vapaa-ajan paikannusten ja tarjoumien alueellisia 

ulottuvuuksia koko pääkaupunkiseudun alueella. Seuraavissa osioissa syvennyn tarkemmin 

kolmeen kaupunkimorfologisesti toisistaan eroavaan pääkaupunkiseudun hallinnolliseen 

suuralueeseen ja niiden vapaa-ajan paikannuksiin ja - tarjoumiin. Kolmen kaupunki-

rakenteellisesti erilaisen alueen vapaa-ajan paikannusten ja tarjoumien tarkastelulla pyrin 

luomaan käsitystä nuorten paikkapreferensseistä, mielipaikoista ja arvostetuista alueista 

erityyppisissä kaupunkiympäristöissä.  

 

Aiempien lasten ja nuorten vapaa-aikaa ja lähiympäristöjä kartoittaneiden tutkimusten avulla 

on kyetty selvittämään pääosin millaisia paikkoja nuoret arvottavat ja käyttävät ja eritoten 

miksi, mutta harvoin niissä on kuitenkaan tutkittu nuorten paikkapreferenssejä tiiviinä osana 

fyysistä kaupunkiympäristöä. Aiemmissa tutkimuksissa ei ole systemaattisesti pyritty 

selvittämään millaisia vapaa-ajan ympäristöjä erityyppiset kaupunkialueet nuorille tarjoavat. 

Tästä syystä, samalla kun olen selvittänyt nuorille tärkeiden paikkojen alueellisia 

ulottuvuuksia ja erilaisia ominaisuuksia pääkaupunkiseudulla, olen pyrkinyt tarkastelemaan 

kolmen rakenteellisesti erilaisen asuinseudun vapaa-ajan ympäristöjä.  

 

Vertailemalla kolmea erilaista pääkaupunkiseudun hallinnollista suuraluetta olen halunnut 

selvittää millaisia vapaa-ajan paikannuksia ja aktualisoituja tarjoumia sijoittuu 

kaupunkirakenteellisesti erilaisiin ympäristöihin. Kyttä (2002) on löytänyt viitteitä siitä, että 

maalaismaiset alueet ovat tarjoumiltaan rikkaampia ympäristöjä lapsille kuin urbaanit 

ympäristöt. Clark & Uzzell (2002: 106) ovat puolestaan tulleet siihen tulokseen, että 

naapurustot, koulualueet ja kaupunkien keskustat näyttäytyvät nuorille sekä sosiaalisuuden 

että rauhoittumisen/vetäytymisen (retreat) näyttämöinä ja kodit pääosin ainoastaan 

rauhoittumisen/vetäytymisen alueina. Vertailemalla kolmeen eri tarjoumateemaan kuuluvia 

vapaa-ajan paikannuksia ja niissä aktualisoituja tarjoumia urbaanissa-, esikaupunki- ja 

pientalovaltaisessa kaupunkiympäristössä pyrin luomaan tarkempaa käsitystä erilaisten 

alueiden tarjoamista vapaa-ajanviettomahdollisuuksista. 
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5.2.1 Tutkimusalueina Helsinki, Espoonlahti ja Pohjois-Espoo 

Olen valinnut tarkempaa alueellista vertailua varten kolme erityyppistä hallinnollista 

suuraluetta pääkaupunkiseudulta. Nämä alueet ovat Helsinki, Espoonlahti ja Pohjois-Espoo 

(kuva 24). Valituilta alueilta on jokaiselta osallistunut Kids Out! -tutkimukseen vähintään 

kaksi koulua ja hieman alle puolitoista sataa oppilasta. 

 

Kuva 24. Tutkimusalueet. 

Tässä tutkimuksessa Helsingillä tarkoitetaan ainoastaan kahden hallinnollisen, Eteläisen- ja 

Keskisen, suurpiirin yhdistelmää. Tälle alueelle kuuluvat Helsingin eteläisimmät alueet 

Rautatieasemalta aina Kaivopuistoon saakka (Eteläinen suurpiiri) sekä kantakaupungin 

keskimmäiset alueet (Keskinen suurpiiri) Hakaniemen Pitkäsillalta, Pasilan kautta aina 

Vanhaankaupunkiin asti. Olen yhdistänyt tätä tutkimusta varten kaksi Helsingin suurpiiriä 

yhdeksi, jotta tutkimusalueelle osuu kahden muun alueen tapaan vähintään kaksi Kids Out! -

tutkimukseen osallistunutta koulua. Yhdistämällä Helsingissä nämä kaksi suurpiiriä yhdeksi 

tutkimuskohteeksi olen saanut jokaiseen kolmeen tutkimusalueeseen myös lähes saman 

määrän Kids Out! -tutkimukseen osallistuneita varhaisnuoria (taulukko 8). Helsinki edustaa 

tutkimuksessa urbaania tiiviisti rakennuttua ja asutettua pääkaupunkiseudun aluetta. Kolme 

valittua aluetta edustavat rakennuskannaltaan, kooltaan sekä väestömääriltään hyvin 

erityyppisiä suuralueita (taulukko 8).  
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Tutkimusalue Tutkimusalueen 

koko m² 

Rakennukset Kerros-ala* Väestö* Kyselyyn osallistuneet 

oppilaat 

Helsinki 33772944 6452 19847895 174 735 139 

Espoonlahti 36797896 10677 3025433 49 355 136 

Pohjois-Espoo 88527307 5728 950547 10 394 120 

Taulukko 8. Valittujen tutkimusalueiden pinta- ja kerrosalat sekä rakennusten ja väestön 

määrät (Seutu-CD 2009; * Helsingin seudun aluesarjat tilastokanta ja Tilastokeskus 2012).  

Espoonlahti ja Pohjois-Espoo ovat Espoon kaupunkiin kuuluvia hallinnollisia suuralueita. 

Espoonlahti sijaitsee aivan Espoon lounaisnurkassa ja sen hallinnolliset rajat yltävät pitkälle 

merelle. Espoonlahti on monipuolinen alue, jonne mahtuu runsaasti niin vanhoja lähiöitä 

kerrostaloineen kuin uusia pientaloalueita. Tutkimusalue Espoonlahti on oikealta viralliselta 

hallinnolliselta nimeltään Suur-Espoonlahti ja se yltää Finnoon laaksosta Kirkkonummen 

rajalle ja rajautuu etelässä Suomenlahteen ja pohjoisessa Espoon keskuspuiston metsiin. 

Espoonlahti edustaa tässä tutkimuksessa hyvin tavanomaista pääkaupunkiseudun 

esikaupunkialuetta, eli pientalovaltaisen harvaan rakennetun ja urbaanin kaupunkiseudun 

välimaastoon lukeutuvaa aluetta. Espoonlahtea kuvataan Espoon kaupungin (2012) Internet–

sivuilla seuraavasti: 

”Espoonlahti on kaupunkirakenteeltaan hengittävä. Meren läheisyyden aistii voimakkaasti, 

metsäiset saarekkeet tarjoavat levähdyspaikkoja ja pitkät peltomaisemien muistumat auttavat 

hahmottamaan rakentunutta maisemaa. Espoonlahden henki on luonnonläheinen ja viihtyisä. 

Lähiöt ovat omintakeisia ja luonteikkaita. Alueella on hyvä elää. Kaupunkimainen 

asuntorakentaminen sulautuu luontoon.” 

Pohjois-Espoo sijaitsee puolestaan Espoon kaupungin pohjoisosissa aivan Vantaan rajan 

tuntumassa. Espoon kaupungin (2012) mukaan Pohjois-Espoo on kuin maaseutu kaupungissa, 

monimuotoinen kyläkokonaisuuksista, perinnemaisemasta, laajoista peltoalueista, vanhoista 

luonnontilaisista metsistä, järvialueista ja yritysalueista muodostuva mosaiikki. Pohjois-Espoo 

edustaa tässä tutkimuksessa maaseutumaista pientalovaltaista harvaan rakennettua 

pääkaupunkiseudun aluetta. 

5.2.2 Pääkaupunkiseudun erilaiset suuralueet vapaa-ajanvieton näyttämöinä.  

Tässä osiossa tarkastelen erityyppisten vapaa-ajan paikannusten sijoittumista kolmella eri 

tutkimusalueella. Aluksi tarkastelen eri tarjoumateemoittaisten paikannusten esiintymistä 

yleisesti Helsingissä, Espoonlahdessa sekä Pohjois-Espoossa, jonka jälkeen syvennyn 
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tarkemmin eri tarjoumateemoittaisten paikannusten tarkasteluun kullakin alueella. Lopuksi 

tarkastelen vielä tuloksissa esiin nousseita mahdollisia yhtäläisyyksiä ja eroja eri alueiden 

välillä. 

Vapaa-ajan paikannuksia esiintyy kullakin suuralueella kohtalaisesti verrattaessa niiden 

osuuksia koko pääkaupunkiseudulle merkittyihin paikkoihin (kuva 25). Kaikista kolmesta 

tutkimusalueesta Helsingissä on merkitty selkeästi eniten vapaa-ajan paikannuksia, sillä 

niiden osuus on 19 % kaikista pääkaupunkiseudulle merkityistä vapaa-ajan paikoista. 

Espoonlahdessa vastaava osuus on 14 % ja Pohjois-Espoossa 12 % (kuva 25).  

 

Kuva 25. Merkittyjen tarjoumateemoittaisten vapaa-ajan paikkojen suhteelliset osuudet 

kaikista pääkaupunkiseudulle merkityistä paikoista kolmella eri tutkimusalueella. 

Tarkasteltaessa merkittyjen paikannusten osuuksia huomataan, että toiminnallisten paikkojen 

osuudet Pohjois-Espoossa sekä Espoonlahdessa ovat pienempiä ja Helsingissä puolestaan 

suurempia (kuva 25). Emotionaalisten paikkojen osalta tilanne on päinvastainen sillä niiden 

osuus Helsingissä on pienempi ja Pohjois-Espoossa sekä Espoonlahdessa suurempi. 

Sosiaalisia paikkoja on emotionaalisten tapaan Pohjois-Espoossa sekä Espoonlahdessa 

hieman runsaammin. Suurinta paikkojen osuuksien vaihtelu on Helsingissä (kahdeksan 

prosenttiyksikköä) ja pienintä Espoonlahdessa (kaksi prosenttiyksikköä). Vaihtelu eri-

tyyppisten paikkojen osuuksien välillä on kovin pientä myös Pohjois-Espoossa missä se on 

vain kolme prosenttiyksikköä.   

Helsingissä vaikuttaa yllä mainittujen osuuksien mukaan olevan kahta muuta suuraluetta 

runsaammin paikannuksia. Helsingissä on myös eniten vaihtelua tarjoumateemoittaisten 

paikannusten osuuksissa. Selkeästi vähiten Helsinkiin on merkitty emotionaalisia 

paikannuksia. Emotionaalisia paikannuksia on merkitty Helsinkiin jopa kahdeksan prosentti-

13 15 15 13 15 
19 

10 13 

23 

Pohjois-Espoo Espoonlahti Helsinki

Paikannusten osuudet tutkimusalueilla 

Emotionaaliset Sosiaaliset Toiminnalliset



 
 

62 
 

yksikköä vähemmän kuin toiminnallisia paikannuksia ja neljä prosenttia vähemmän kuin 

sosiaalisia. 

Toiminnallisten paikannusten osuus kaikista merkityistä toiminnallisista paikannuksista on 

Pohjois-Espoossa vain 10 %, kun Espoonlahdessa vastaava osuus on 13 % ja Helsingissä 

23 %. Näin ollen Helsinkiin sijoittuu runsaasti toiminnallisia paikannuksia joissa on hyvä 

tehdä erilaisia asioita. Sosiaalisten paikannusten osalta erot ovat pienempiä kuin 

toiminnallisten, mutta trendi on samanlainen; vähiten sosiaalisia paikannuksia sijaitsee 

Pohjois-Espoossa, eniten Helsingissä.  

Eroja alueiden välillä, erityisesti Helsingin ja kahden muun alueen välillä, selittää jonkin 

verran Helsingin vetovoima pääkaupunkiseudun alueellisena keskuksena. Helsinki 

houkuttelee varmasti varhaisnuoria muilta alueilta, mutta Pohjois-Espoo ja Espoonlahti tuskin 

paljoakaan.  

5.2.3 Varhaisnuorten Pohjois-Espoo 

Tässä osiossa tarkastellaan eri tarjoumateemoihin perustuvien paikannusten sijoittumista 

Pohjois-Espoossa maankäytöllisesti erityyppisille alueille. Analyysit on toteutettu 

vyöhykeanalyysein sekä maankäyttötyypeittäin kuten aiemmissa samankaltaisissa koko 

pääkaupunkiseutua käsitelleissä osioissa. Vapaa-ajan paikannusten tarkastelun perusteella 

näyttää siltä, että niiden sijoittuminen Pohjois-Espoossa erityppisille alueille poikkeaa joissain 

kohdin koko pääkaupunkiseudun vapaa-ajan paikkojen alueellisista käytänteistä, mutta 

noudattaa niitä myös tietyin osin. 

Pohjois-Espooseen on merkitty kunkin teeman paikannuksia noin kymmenesosa kaikista 

pääkaupunkiseudulle merkityistä. Merkityistä paikannuksista emotionaaliset sekä sosiaaliset 

ovat hieman yleisempiä kuin toiminnalliset (kuva 25). Merkittyjen paikannusten teemoittaiset 

jakaumat Pohjois-Espoossa eroavat koko pääkaupunkiseudun jakaumasta, sillä yleisin vapaa-

ajan paikkatyyppi koko pääkaupunkiseudun alueella on toiminnallinen paikannus, seuraavaksi 

yleisin emotionaalinen ja vähiten merkintöjä on tehty sosiaalisille paikannuksille, kun 

Pohjois-Espoossa yleisin on emotionaalinen ja toiseksi yleisin sosiaalinen. Vähiten Pohjois-

Espoossa on tehty toiminnallisia paikannuksia. 

Koko pääkaupunkiseudun kattaneet maankäyttökohtaiset vapaa-ajan paikannusten tarkastelut 

osoittivat tuloksia siitä, että koti- ja kouluympäristöt ovat tärkeitä sosiaalisten ja 

emotionaalisten paikkojen osalta. Maankäyttötyppikohtainen tarkastelu koko pääkaupunki-
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seudun alueella osoitti myös, että emotionaaliset sekä sosiaaliset paikannukset sijaitsevat 

yleensä rakennettujen alueiden pihaympäristöissä sekä asuinrakennuksissa. Kaikki 

pääkaupunkiseudun paikannukset kattaneet analyysit osoittivat myös, että koulut, asuin-

rakennukset yleensä sekä kyselyyn vastanneiden varhaisnuorten kodit ovat erityisesti 

sosiaalisuuden paikkoja. Maankäyttötyyppikohtainen tarkastelu koko pääkaupunkiseudulla 

vahvisti myös vyöhykeanalyysien tuloksia siitä, että toiminnalliset paikannukset sijaitsevat 

useammin kauempana kotiympäristöistä kuin kahden muun teeman, sillä niiden osuudet 

asuinrakennus- ja pihapiireissä olivat kahta muuta teemaa huomattavasti pienemmät ja 

urheilu- ja virkistysalueilla sekä julkisissa rakennuksissa selkeästi suuremmat. 

Pohjois-Espoossa emotionaaliset paikannukset sijoittuvat suurelta osin rakennetuille alueilla 

sekä asuinrakennuksiin (kuva 26). Kaikista emotionaalisista reilu 60 % sijoittuu Pohjois-

Espoossa näille kahdelle alueelle ja rakennetuille alueille yksistään jopa 40 %. Seuraavaksi 

yleisin emotionaalisten paikannusten alue on rakentamattomat alueet, jolle sijoittuu enää vain 

16 % emotionaalisista paikannuksista. 12 % sijoittuu julkisiin rakennuksiin. Urheilu- ja 

virkistysalueille sijoittuu vain 4 %, kallio- sekä peltoalueille molemmille 3 % ja metsämaille 

1 %. 

Emotionaalisten paikannusten alueelliset ulottuvuudet Pohjois-Espoossa noudattavat pääosin 

samaa kaavaa koko pääkaupunkiseutuun verrattaessa. Rakennettujen alueiden sekä 

asuinrakennusten osuus emotionaalisina ympäristöinä on Pohjois-Espoossa kuitenkin hieman 

suurempi kuin koko pääkaupunkiseudulla. Rakentamattomille alueille sijoittuu hieman 

enemmän ja julkisiin rakennuksiin hieman vähemmän emotionaalisia paikannuksia Pohjois-

Espoossa kuin koko pääkaupunkiseudulla (kuva 16).  
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Kuva 26. Pohjois-Espoon emotionaaliset paikannukset. 

Verrattaessa koko pääkaupunkiseudulle tehtyjä vyöhykeanalyysien tuloksia samanlaisiin 

Pohjois-Espoossa tehtyihin nähdään selkeästi kuinka emotionaaliset paikannukset sijoittuvat 

Pohjois-Espoossa useammin aivan kotien välittömään läheisyyteen (taulukko 9). 

Vyöhyke Pohjois-Espoo % koko PKS % 

Koti alle 50 m 46 29 

Koti yli 50 m alle 200 m 37 27 

Koulu alle 50 m 3 3 

Urheilualueet alle 50 m 9 12 

Taulukko 9. Emotionaalisten paikkojen osuus kaikista alueella merkityistä emotionaalisista 

paikoista eri vyöhykkeillä.  
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Koulualueilla on hyvin vähäinen emotionaalinen merkitys niin koko pääkaupunkiseudulla 

kuin Pohjois-Espoossakin. 12 % emotionaalisista paikannuksista Pohjois-Espoossa näyttäisi 

maankäytöllisten analyysien perusteella sijoittuvan julkisiin rakennuksiin. Vyöhykeanalyysin 

perusteella nuo rakennukset eivät kuitenkaan ole koulurakennuksia, sillä niiden välittömään 

läheisyyteen ei sijoitu kuin 3 % emotionaalisista paikannuksista. Tarkempi alueellinen 

tarkastelu osoittaa noiden julkisten rakennusten olevan paikallinen kirjaston ja kaupan 

keskittymä. Urheilu- ja virkistysalueetkaan eivät kerää Pohjois-Espoossa yhtä paljon 

emotionaalisia paikannuksia koko pääkaupunkiseutuun verrattuna (taulukko 9, kuva 16). 

Merkityistä sosiaalisista paikannuksista 31 % sijoittuu Pohjois-Espoossa molempiin sekä 

asuinrakennuksiin että rakennetuille alueille. Julkisiin rakennuksiin sijoittuu 26 %. 

Sosiaalisista paikannuksista reilusti yli 80 % sijoittuu näille kolmelle maankäyttötyypille. 

Jakauma on paljolti samanlainen kuin koko pääkaupunkiseudulla vaikka alueiden järjestys ja 

osuudet hieman vaihtelevatkin. Sosiaalisten paikannusten sijoittuminen asuinrakennuksiin 

kertoo jälleen koti- ja naapurustoympäristön tärkeydestä varhaisnuorten sosiaalisten paikkojen 

osalta. Rakennetuille alueille sijoittuvat sosiaaliset paikannukset ovat pääosin asuin-

rakennusten - ja kyselyyn osallistuneiden varhaisnuorten kotipihaympäristöä, jonka myös 

kotien ympärille tehdyt vyöhykeanalyysit vahvistavat (taulukko 10). 

Vyöhyke P-E % PKS % 

Koti alle 50 m 37 32 

Koti yli 50 m alle 200 m 42 35 

Koulu alle 50 m 26 15 

Urheilualueet alle 50 m 15 14 

Taulukko 10. Sosiaalisten paikkojen osuus kaikista alueella merkityistä sosiaalisista paikoista 

eri vyöhykkeillä.  

Julkisiin rakennuksiin sijoittuu Pohjois-Espoossa 26 % sosiaalisista paikannuksista. Kun 

tutkimukseen osallistuneet koulut ja niiden välittömät ympäristöt (50 metrin vyöhyke) otetaan 

huomioon julkisten rakennusten ja sosiaalisten paikannusten välisessä analyysissä saadaan 

Pohjois-Espoossa samankaltaisia tuloksia kuin mitä aiemmin koko pääkaupunkiseudulla. 

Sosiaalisten paikannusten osuus Pohjois-Espoon julkisissa rakennuksissa romahtaa 26 %:sta 

kolmeen prosenttiin, kun alueen koulut välittömine piha-alueineen poistetaan julkisten 

rakennusten analyyseistä.  

Urheilu- ja virkistysalueet eivät näyttäydy Pohjois-Espoossa lähes lainkaan sosiaalisuuden 

ympäristöinä pelkkää maankäytöllistä analyysiä tarkasteltaessa, sillä niille on merkitty vain 3 % 



 
 

66 
 

sosiaalisista paikannuksista. Vastaava osuus koko pääkaupunkiseudulla on kuusi prosenttia. 

Vyöhykeanalyysien perusteella osuus on kuitenkin hieman suurempi, sillä 50 metrin 

vyöhykkeellä urheilu- ja virkistysalueista sijaitsee 15 % Pohjois-Espoon sosiaalisista 

varhaisnuorten vapaa-ajanpaikannuksista joka on lähes sama osuus kuin koko pääkaupunki-

seudulla (taulukko 10). Tarkempi pistekohtainen tarkastelu osoittaa näiden sosiaalisten 

paikannusten olevan osaksi kuitenkin myös toiminnallisia paikannuksia: 

”siel saa skedee rento fiilis voi oppii uusia temppuja oppii omii rajoja voi kattoo kun muut 

skedee...”, ” Golfkenttä” 

Toiminnalliset paikannukset jakaantuvat Pohjois-Espoossa erityyppisille alueille eri tavalla 

kuin kahden muun teeman paikannukset. Toiminnallisten osuudet ovat hyvin tasaiset niin 

urheilu- ja virkistysalueilla, rakennetuilla alueilla kuin julkisissa rakennuksissakin (kuva 18). 

Rakentamattomille alueille sijoittuu vielä 10 % ja asuinrakennuksiin 14 % kaikista alueelle 

merkityistä toiminnallisista paikannuksista. Jakauma eri alueiden välillä on huomattavasti 

tasaisempaa kahden muun teeman alueelliseen jakaumaan nähden. Yhdellekään 

maankäyttötyypin alueelle ei sijoitu yli neljännestä toiminnallisista paikannuksista, kun 

emotionaalisten kohdalla rakennetuille alueille sijoittuu yksissään jo 40 % ja sosiaalisten 

kohdalla kahdelle yleisimmälle alueelle hieman yli kolmannes kaikista paikannuksista. 

Toiseksi yleisin maankäytön tyyppi, jonne toiminnallisia paikannuksia Pohjois-Espoossa 

sijoittuu, on urheilu- ja virkistysalueet. 23 % sijoittuu urheilu- ja virkistysalueille, joka on 

huomattavasti suurempi osuus koko pääkaupunkiseutuun verrattuna (13 %). Myös 

vyöhykeanalyysit osoittavat samankaltaisia tuloksia (taulukko 11). 

Toiminnallisten paikkojen osuudet kotien välittömässä läheisyydessä noudattavat hieman 

erilaista kaavaa koko pääkaupunkiseutuun verrattuna. Aivan kotien välittömään ympäristöön 

(50 m) sijoittuu vähemmän toiminnallisia paikannuksia kuin hieman etäämmälle niistä, kuten 

koko pääkaupunkiseudullakin, mutta suhteellinen osuus on Pohjois-Espoossa kuitenkin 

hieman suurempi. Alle 200 metrin etäisyydelle sijoittuu Pohjois-Espoossa jo 47 % 

toiminnallisista paikannuksista, kun vastaava osuus koko pääkaupunkiseudulla on 34 %. 

Naapurustot näyttäisivät olevan Pohjois-Espoossa koko pääkaupunkiseutuun verrattuna 

yleisempiä toiminnallisten vapaa-ajanpaikkojen ympäristöjä, jonka puolesta puhuu myös 

maankäyttötyyppikohtainen analyysi, jonka mukaan Pohjois-Espoossa toiminnallisia 

paikannuksia sijoittuu rakennetuille alueille 27 %. Vastaava osuus koko pääkaupunkiseudulla 
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on 23 %. Selkeä ero näkyy myös toiminnallisten paikannusten sijoittumisessa 

asuinrakennuksiin, kun Pohjois-Espoossa osuus on 14 % ja koko pääkaupunkiseudulla 8 %. 

Julkisiin rakennuksiin sijoittuu Pohjois-Espoossa 20 % toiminnallisista paikannuksista (kuva 

18). Osuus on pienempi koko pääkaupunkiseutuun verrattuna (27 %) ja vasta kolmanneksi 

yleisin maankäytön tyyppi Pohjois-Espoon alueella. Julkisiin rakennuksiin sijoittuvista 

toiminnallisista paikannuksista puolet sijoittuu Pohjois-Espoossa koulujen välittömään 

ympäristöön. Etäisyysvyöhykeanalyysin perusteella toiminnallisista paikannuksista 15 % 

sijoittuu koulujen ympäristöön (taulukko 11). Osuus on selkeästi suurempi koko pää-

kaupunkiseutuun verrattuna, mutta osuutta voi osaksi selittää kuitenkin se, että ainakin toinen 

Pohjois-Espoon kouluista toimii iltaisin myös nuorisotilana.  

Vyöhyke Pohjois-Espoo % koko PKS % 

Koti alle 50 m 20 12 

Koti yli 50 m alle 200 m 47 34 

Koulu alle 50 m 15 5 

Urheilualueet alle 50 m 30 19 

Taulukko 11. Toiminnallisten paikkojen osuus kaikista alueella merkityistä toiminnallisista 

paikoista eri vyöhykkeillä.  

Tarkastelen seuraavaksi vielä vapaa-ajan paikkojen ominaisuuksia Pohjois-Espoossa 

aktualisoitujen tarjoumien valossa. Emotionaalisia tarjoumia aktualisoituu Pohjois-Espoossa 

runsaasti. Yleisimmin aktualisoituja emotionaalisia tarjoumia ovat ’tuntuu 

turvalliselta’, ’tuntuu hyvältä’, ’liittyy hyviä muistoja’ ja ’tuntuu rentouttavalta’ –tarjoumat 

(kuva 27). Nämä neljä tarjoumaa aktualisoituu jokainen yli 60 %:ssa Pohjois-Espoon 

emotionaalisessa paikannuksessa. Neljä yleisintä aktualisoitua tarjoumaa ovat samat neljä 

yleisintä myös koko pääkaupunkiseudulla. Selkeä poikkeama Pohjois-Espoon ja koko 

pääkaupunkiseudun välillä on tarjoumien järjestys, sillä Pohjois-Espoossa yleisimmin 

aktualisoitu tarjouma on tarjouma turvallisuuden tunteeseen, joka koko pääkaupunkiseudulla 

on vasta kolmanneksi yleisimmin aktualisoitu tarjouma. Eroja löytyy myös aktualisoitujen 

tarjoumien runsaudessa, sillä koko pääkaupunkiseudulla jopa kuusi eri tarjoumaa 

aktualisoituu yli puolessa emotionaalisissa paikoissa ja Pohjois-Espoossa vastaavasti neljä.  
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Kuva 27. Kunkin aktualisoidun tarjouman suhteellinen esiintymisosuus emotionaalisen 

tarjoumateeman paikannuksissa Pohjois-Espoossa. 

Harvimmin emotionaalisissa paikannuksissa Pohjois-Espoossa aktualisoituu tarjoumat 

kauneuteen sekä hiljaisuuteen ja rauhallisuuteen ja vaihtoehto ’muu, mikä?’, jotka ovat myös 

koko pääkaupunkiseudulla harvimmin aktualisoidut tarjoumat. Emotionaalisia tarjoumia 

aktualisoituu Pohjois-Espoossa keskimäärin 5,1 kappaletta per emotionaalinen paikannus. 

Koko pääkaupunkiseudulla vastaava keskiarvo on 5,3. 

Sosiaalisia tarjoumia aktualisoituu Pohjois-Espoossa keskimäärin 4,2 tarjoumaa per 

sosiaalinen paikannus. Yleisimmät sosiaaliset tarjoumat ovat tarjoumat ystävien tapaamiseen, 

omana itsenä olemiseen sekä tyttöjen ja poikien tapaamiseen (kuva 28). Sosiaalisista 

paikannuksista lisäksi yli puolet lukeutuu myös eloisiksi paikoiksi. Harvimmin Pohjois-

Espoossa aktualisoituu sosiaaliset tarjoumat vaikutuksen tekemiseen, sekä ajanviettoon 

eläinten tai aikuisten kanssa. Muu, mikä? -vaihtoehto on aktualisoitu ainoastaan 10 %:ssa 

sosiaalisista paikannuksista Pohjois-Espoossa.  

Pohjois-Espoossa harvimmin aktualisoidut sosiaaliset tarjoumat eivät oikeastaan eroa koko 

pääkaupunkiseudun kyseisistä. Koko pääkaupunkiseudulla sosiaalisissa paikannuksissa on 

aktualisoitu harvimmin tarjoumat vaikutuksen tekemiseen, yksin olemiseen sekä ajanviettoon 

aikuisten tai eläinten kanssa. Koko pääkaupunkiseudulla muu, mikä? -vaihtoehto on 

aktualisoitu useammassa kuin kahdessa ja puolessa paikannuksesa kymmenestä, mutta 
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Pohjois-Espoossa vain yhdessä kymmenestä. Tarjoumaa yksin olemiseen on aktualisoitu koko 

pääkaupunkiseudulla reilussa puolessatoista kymmenestä, kun Pohjois-Espoossa vastaavasti 

reilussa kahdessa paikannuksessa kymmenestä. Pieniä eroja aktualisoitujen sosiaalisten 

tarjoumien osalta siis löytyy Pohjois-Espoon ja koko pääkaupunkiseudun väliltä 

 

Kuva 28. Kunkin aktualisoidun tarjouman suhteellinen esiintymisosuus sosiaalisen 

tarjoumateeman paikannuksissa Pohjois-Espoossa. 

Myös toiminnallisten tarjoumien jakauma Pohjois-Espoossa on paljolti samanlainen kuin 

koko pääkaupunkiseudulla, eli joukosta löytyy yksi muita selvästi yleisempi tarjouma, joka on 

tarjouma hengailuun (kuva 29). Tarjoumia ohjaamattomaan liikuntaan aktualisoituu lähes 

joka toisessa toiminnallisessa paikannuksessa Pohjois-Espoossa. Kolmanneksi yleisin 

tarjouma Pohjois-Espoossa on tarjouma luonnosta nauttimiseen. Kyseinen aktualisoituu 

Pohjois-Espoossa hieman yli kolmessa paikannuksessa kymmenestä, kun koko 

pääkaupunkiseudulla se aktualisoituu kahdessa paikassa kymmenestä.  
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Kuva 29. Kunkin aktualisoidun tarjouman suhteellinen esiintymisosuus toiminnallisen 

tarjoumateeman paikannuksissa Pohjois-Espoossa. 

Toiminnallisista tarjoumista harvimmin Pohjois-Espoossa aktualisoituu tarjoumat 

kaupunkielämään (10 %), ohjattuihin liikuntaharrastuksiin (12 %) sekä muihin harrastuksiin 

(12 %). Selkein ero koko pääkaupunkiseutuun verrattaessa nousee kaupunkielämän 

tarjoumissa, jotka aktualisoituvat koko pääkaupunkisedulla kahdessa ja puolessa 

paikannuksessa kymmenestä Pohjois-Espoon yhteen verrattuna. Yksi selkeä ero verrattaessa 

Pohjois-Espoota koko pääkaupunkiseutuun nousee myös esiin tarjoumissa pelien pelaamiseen. 

Koko pääkaupunkiseudulla harvimmin aktualisoidut tarjoumat pelien pelaamiseen löytyy 

Pohjois-Espoon kuvaajan puolivälistä. Koko pääkaupunkiseudulla tarjoumat pelaamiseen 

aktualisoituu yhdessä paikannuksessa kymmenestä, Pohjois-Espoossa vastaavasti lähes 

kahdessa ja puolessa. 

Pohjois-Espoossa aktualisoituu keskimäärin 2,8 toiminnallista tarjoumaa per toiminnallinen 

paikannus. Se on hiukan enemmän kuin koko pääkaupunkiseudulla (2,6), mutta vähiten 

kaikista kolmesta eri tarjoumateemasta. Jakaumat aktualisoitujen tarjoumien määrissä 

noudattaa Pohjois-Espoossa koko pääkaupunkiseudun kaavaa, emotionaalisten paikkojen 

ollessa tarjoumiltaan monipuolisimpia ja toiminnallisten yksipuolisimpia.  
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5.2.4 Varhaisnuorten Espoonlahti 

Espoonlahteen on merkitty emotionaalisia sekä sosiaaliset paikannuksia 15 % kaikista 

pääkaupunkiseudulle merkityistä. Toiminnallisia paikannuksia on merkitty hieman vähemmän, 

13 %. Merkittyjen paikannusten teemoittaiset jakaumat Espoonlahdessa eroavat koko 

pääkaupunkiseudun jakaumasta, sillä Espoonlahdessa yleisimpiä vapaa-ajan paikannuksia 

näyttävät olevan emotionaaliset ja sosiaaliset paikat (kuva 25). Vähiten Espoonlahdessa on 

paikannettu toiminnallisia paikkoja aivan kuten Pohjois-Espoossakin. 

Espoonlahdessa emotionaalisten paikannusten sijainnit ovat paljolti samankaltaiset kuin koko 

pääkaupunkiseudulla ja Pohjois-Espoossa. Tarkasteltaessa emotionaalisten paikannusten 

jakautumista eri maankäytön alueille Espoonlahdessa, on selkeää että ne jakaantuvat vielä 

Pohjois-Espootakin selkeämmin samantyyppisesti kuin koko pääkaupunkiseudulla (kuva 16). 

35 % emotionaalisista paikannuksista Espoonlahdessa sijoittuu rakennetuille alueille. 

Seuraavaksi yleisimmin emotionaalisia sijoittuu asuinrakennuksiin (18 %) ja sitten julkisiin 

rakennuksiin (15 %). 13 % emotionaalisista paikannuksista sijoittuu Espoonlahdessa 

rakentamattomille alueille ja 9 % urheilu- ja virkistysalueille. Kallioalueille on paikannettu 

5 %, muille alueille 4 % ja pelloille ja niityille 1 % Espoonlahteen merkityistä 

emotionaalisista paikannuksista. 

Espoonlahden emotionaalisten paikannusten alueellinen jakauma eroaa koko 

pääkaupunkiseudusta selkeimmin siinä, että emotionaalisten paikkojen osuus 

rakentamattomien-, rakennettujen- sekä urheilu- ja virkistysalueiden kohdalla on hieman 

suurempi ja julkisten rakennusten hieman pienempi. Pohjois-Espooseen verrattuna 

Espoonlahdessa urheilu- ja virkistysalueet sekä julkiset rakennukset näyttäisivät olevan 

selkeästi suositumpia mukavien tunteiden paikkoja. 

Vyöhykeanalyysien perusteella näyttää siltä, että Espoonlahdessa kuten Pohjois-Espoossakin 

kotien välittömät ympäristöt ja naapurustot ovat tärkeitä emotionaalisia alueita (taulukko 12). 

Espoonlahdessa kotien välittömään läheisyyteen (50 m) sijoittuu Pohjois-Espoota vähemmän 

emotionaalisia paikannuksia, mutta yli 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin koko 

pääkaupunkiseudulla. Urheilu- ja virkistysalueiden merkitys emotionaalisina ympäristöinä 

Espoonlahdessa nousee esiin myös vyöhykeanalyyseissä, kun urheilualueiden välittömään 

ympäristöön (50 m) sijoittuu 11 % kaikista merkityistä emotionaalisista paikannuksista 

Espoonlahdessa (taulukko 12).  
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Julkisiin rakennuksiin sijoittuu maankäytöllisten analyysien perusteella 15 % Espoonlahteen 

paikannetuista emotionaalisista paikoista. Kouluja nuo rakennukset eivät vyöhykeanalyysien 

perusteella kuitenkaan ole (taulukko 12). Espoonlahden tutkimusalueella sijaitsee yksi niistä 

kauppakeskuksista jotka nousivat esiin koko pääkaupunkiseudun kattaneissa analyyseissa. 

Kauppakeskus Lippulaiva on aivan läntisen pääkaupunkiseudun kaupallinen keskittymä. 

Espoonlahden kohdalla olen tehnyt vyöhykeanalyysit myös kauppakeskuksen osalta. 

Kauppakeskuksen välittömään läheisyyteen (50 m) sijoittuu 6 % emotionaalisista 

paikannuksista Espoonlahdessa ja puolet emotionaalisista paikannuksista jotka sijoittuvat 

maankäytön analyyseissä julkisiin rakennuksiin sijaitsee paikallisen kauppakeskuksen 

välittömässä läheisyydessä. 

Vyöhyke Espoonlahti % Pohjois-Espoo % koko PKS % 

Koti alle 50 38 46 29 

Koti yli 50 alle 200 32 37 27 

Koulu 0-50 3 3 3 

Urheilualueet 50 11 9 12 

Kauppakeskus 50 6  - 8 

Taulukko 12. Emotionaalisten paikkojen osuus kaikista alueella merkityistä emotionaalisista 

paikoista eri vyöhykkeillä. 

Emotionaaliset paikannukset sijoittuvat Espoonlahdessa pääosin siis koti- ja 

naapurustoympäristöihin. Urheilualueille näyttää Espoonlahdessa kertyvän ainakin Pohjois-

Espoota enemmän emotionaalisia paikannuksia kuten myös paikalliseen kaupan keskittymään. 

Sosiaalisia paikannuksia on merkitty Espoonlahteen 15 % kaikista koko pääkaupunkiseudulle 

merkityistä. Sosiaalisten paikannusten sijoittuminen erityyppisille alueille poikkeaa 

jokseenkin koko pääkaupunkiseudun sekä Pohjois-Espoon sosiaalisten paikannusten 

sijainneista (kuva 17). 32 % sosiaalisista paikannuksista Espoonlahdessa sijoittuu 

rakennetuille alueille. Tämä osuus ei oikeastaan eroa koko pääkaupunkiseudun tai Pohjois-

Espoon vastaavista. Espoonlahdessa poikkeuksen muodostaa sosiaalisten paikannusten runsas 

sijoittuminen julkisiin rakennuksiin (31 %) verrattuna Pohjois-Espooseen (26 %) ja koko 

pääkaupunkiseutuun (20 %).  

Suuri osa sosiaalisista paikannuksista sijoittuu Espoonlahdessa koulualueille, sillä niiden 

välittömään läheisyyteen (50 m) sijoittuu 25 % kaikista alueella tehdyistä sosiaalisista 

paikannuksista (taulukko 13). Julkisiin rakennuksiinkin sijoittuu maankäytöllisen analyysin 

perusteella runsas määrä sosiaalisia paikannuksia (31 %). Kun tarkastellaan näitä 

paikannuksia ja poistetaan niistä koulujen välittömään läheisyyteen (50 m) sijoittuvat pisteet, 
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jää julkisiin rakennuksiin sijoittuvien pisteiden osuus enää yhdeksään prosenttiin, joten koulut 

näyttäytyvät vahvasti sosiaalisina ympäristöinä Espoonlahdessa. 

Sosiaaliset paikannukset näyttävät sijoittuvan Espoonlahdessa useimmin kotien sijaan 

vahvasti alueen koulujen välittömään ympäristöön sekä naapurustojen piha- ja lähialueille 

(50–200 m). Kotien välittömään yhteyteen (50 m) näyttää sijoittuvan Espoonlahdessa 

selkeästi vähemmän sosiaalisuuden paikannuksia kuin Pohjois-Espoossa tai koko 

pääkaupunkiseudulla ja hieman etäämmälle (50-200 m) puolestaan runsaammin (taulukko 13). 

Samaa tulosta tukevat maankäytölliset analyysit, sillä niissä asuinrakennuksiin sijoittuu vain 

16 % sosiaalisista paikannuksista, kun Pohjois-Espoossa vastaava osuus on 31 % ja koko 

pääkaupunkiseudullakin 21 %. Tarkkaa Espoonlahden sosiaalisten paikannusten karttaa 

tarkasteltaessa nähdään että sosiaalisia paikannuksia ei todellisuudessa ole tehty aivan kotien 

läheisyyteen (kuva 30), kuten analyysitkin antavat ymmärtää. Asuinrakennukset ovat siis 

vasta kolmanneksi yleisin maankäytön tyyppi Espoonlahdessa ja sosiaalisten paikannusten 

osuus on niissä enää puolet kahden yleisimmän alueen osuuksista ja selkeästi pienempi koko 

pääkaupunkiseutuun ja eritoten Pohjois-Espooseen verrattuna.  

Kuva 30. Sosiaaliset paikannukset Espoonlahdessa. 
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Urheilu- ja virkistysalueille sijoittuu 7 % sosiaalisista paikannuksista Espoonlahdessa. Osuus 

on hieman suurempi Pohjois-Espoon kolmeen prosenttiin verrattuna, mutta enää 

prosenttiyksikön suurempi koko pääkaupunkiseutuun verrattuna (kuva 17). 

Vyöhykeanalyysien perusteella erot ovat samaa luokkaa, siten että Espoonlahdessa urheilu- ja 

virkistysalueiden osuudet ovat muutaman prosenttiyksikön suurempia. Rakentamattomille 

alueille sijoittuu ainoastaan 6 % Espoonlahden sosiaalisista paikannuksista, muille alueille 5 % 

ja kallioalueille 3 %.  

Vyöhyke Espoonlahti % Pohjois-Espoo % koko PKS % 

Koti alle 50 21 37 32 

Koti yli 50 alle 200 50 42 35 

Koulu 0-50 25 26 15 

Urheilualueet 50 18 15 14 

Kauppakeskus 50 2  - 5 

Taulukko 13. Sosiaalisten paikkojen osuus kaikista alueella merkityistä sosiaalisista paikoista 

eri vyöhykkeillä. 

Toiminnallisia on merkitty Espoonlahdessa vähiten kolmen eri teeman paikannuksista, aivan 

kuten Pohjois-Espoossakin. Toiminnallisia on merkitty Espoonlahteen 13 % kaikista 

pääkaupunkiseudulle merkityistä toiminnallisista paikannuksista. Toiminnallisten 

paikannusten sijoittuminen erityyppisille maankäytön alueilla noudattaa jokseenkin samaa 

linjaa Pohjois-Espoon kanssa eroten hieman koko pääkaupunkiseudun sijaintijakaumasta. 

Selkeästi eniten toiminnallisia paikannuksia sijoittuu Espoonlahdessa rakennetuille alueille 

(30 %) ja toiseksi eniten julkisiin rakennuksiin (23 %). Kolmanneksi yleisimpiä 

toiminnallisten paikannusten alueita ovat urheilu- ja virkistysalueet (18 %) ja neljänneksi 

rakentamattomat alueet (11 %).  Kallioalueille on merkitty 6 % Espoonlahden toiminnallisista 

paikannuksista ja asuinrakennuksiin sekä muille alueilla kullekin 5 %. Pelloille ja niityille 

sijoittuu ainoastaan 1 % Espoonlahden toiminnallisista paikannuksista.  

Espoonlahden toiminnallisten paikannusten sijainneissa mielenkiintoista on niiden 

suhteellisen vähäinen osuus urheilu- ja virkistysalueilla (18 %), sillä emotionaalisten ja 

sosiaalisten paikkojen osuudet olivat näillä alueilla suuremmat Pohjois-Espooseen ja koko 

pääkaupunkiseutuun verrattuna. Pohjois-Espoossahan toiminnallisia paikkoja sijoittuu 

urheilu- ja virkistysalueille kuitenkin jopa 23 %. Toiminnallisten paikannusten osuus urheilu- 

ja virkistysalueilla on Espoonlahdessa suurempi kuin koko pääkaupunkiseudulla, mutta 5 

prosenttiyksikköä pienempi kuin Pohjois-Espoossa. Myös vyöhykeanalyysien perusteella 
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näyttää siltä, että toiminnallisten paikannusten osuus urheilu- ja virkistysalueilla 

Espoonlahdessa olisi Pohjois-Espoota heikompi (taulukko 14). 

Vyöhyke Espoonlahti % Pohjois-Espoo % koko PKS % 

Koti alle 50 10 20 12 

Koti yli 50 alle 200 48 47 34 

Koulu 0-50 4 15 5 

Urheilualueet 50 23 30 19 

kauppakeskus 13  - 14 

Taulukko 14. Toiminnallisten paikkojen osuus kaikista alueella merkityistä toiminnallisista 

paikoista eri vyöhykkeillä. 

Toiminnalliset paikannukset näyttävät Espoonlahdessa sijoittuvan useimmin rakennetuille 

alueille (30 %), muttei aivan kotien läheisyyteen (taulukko 14). Urheilu- ja virkistysalueilla 

on tärkeä roolinsa toiminnallisten paikkojen näyttämöinä, mutta Pohjois-Espooseen verrattuna 

se on heikompi. Tarkempi alueellinen tarkastelu kuitenkin osoittaa, että toiminnallisia 

paikannuksia sijoittuu Espoonlahdessa paikallisen urheilukeskittymän ympäristöön enemmän 

kuin mitä 50 metrin vyöhykeanalyysin perusteella näyttää. Espoonlahden urheilukeskus 

levittyy kohtalaisen laajalle alueelle eikä 50 metrin vyöhyke yllä kattamaan koko 

urheilupuiston aluetta toisin kuin Pohjois-Espoossa. Ulkopuolelle jää erityisesti sen laitamilla 

sijaitsevat urheilurakennukset. Kun otetaan huomioon urheilu- ja virkistysalueiden välittömät 

ympäristöt sekä koko urheilupuiston alueelle sijoittuvat toiminnalliset pisteet, sijoittuu 

urheilu- ja virkistysalueille Espoonlahdessa 30 % kaikista merkityistä toiminnallisista 

paikannuksista. Toiminnallisten paikannukset sijaitsevat Espoonlahdessa etäämmällä 

kotiympäristöistä kuin Pohjois-Espoossa. Tämä käy ilmi tarkasteltaessa yli 200 metrin 

etäisyydelle koti- ja kouluympäristöistä sijoittuvia toiminnallisia pisteitä. Yli 200 metrin 

etäisyydelle sijoittuu Pohjois-Espoossa 33 % toiminnallisista pisteistä kun Espoonlahdessa 

vastaava osuus on 42 %. Koko pääkaupunkiseudun alueella vastaava osuus on kuitenkin jopa 

54 %, joten molemmilla tutkimusalueilla toiminnalliset paikannukset sijaitsevat kohtuullisen 

lähellä kotialueita. 

Mielenkiintoinen havainto Espoonlahdessa on myös toiminnallisten paikannusten 

sijoittuminen alueen halki kulkevan Länsiväylän välittömään läheisyyteen aivan sen 

eteläpuolelle. Pohjoispuolella sijaitseville harvempaan rakennetuille pientalovaltaisille alueille 

sijoittuu selkeästi vähemmän toiminnallisia pisteitä kuin eteläpuoleiselle kerrostalovaltaiselle 

alueelle (kuva 31). 
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Kuva 31. Toiminnallisten paikkojen sijoittuminen Espoonlahdessa. 

Espoonlahden vapaa-ajan paikannusten alueellisten ulottuvuuksien lisäksi on aiheellista 

tarkastella niihin liittyviä ominaisuuksia. Pohjois-Espoon aktualisoitujen tarjoumien 

analyysien perusteella näytti siltä, että sinne sijoittuu koko pääkaupunkiseutuun verrattuna 

hieman monipuolisempia sosiaalisia sekä toiminnallisia paikannuksia. Emotionaaliset 

paikannukset Pohjois-Espoossa näyttäivät olevan aavistuksen verran yksipuolisempia kuin 

koko pääkaupunkiseudulla. Erot jokaisen teeman kohdalla olivat kuitenkin kohtuullisen pieniä. 

Tarkastelen seuraavassa Espoonlahden tarjoumia ja vertailen niitä Pohjois-Espoon ja koko 

pääkaupunkiseudun vastaaviin. 

Espoonlahden emotionaalissa paikannuksissa aktualisoituu keskimäärin 5,8 tarjoumaa per 

paikannus mikä on selkeästi enemmän kuin Pohjois-Espoossa (5,1) ja koko pääkaupunki-

seudulla (5,3). Emotionaalisista tarjoumista useimmiten aktualisoituja ovat tarjoumat hyviin 

muistoihin, hyvin tuntemuksiin, onnellisuuteen, turvallisuuteen, rentoutuneisuuteen, 

hauskuuteen ja jännittävyyteen sekä puhtaan ilman hengittämiseen (kuva 32).  
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Kuva 32. Kunkin aktualisoidun tarjouman suhteellinen esiintymisosuus emotionaalisen 

tarjoumateeman paikannuksissa Espoonlahdessa. 

Jokainen seitsemästä yleisimmästä tarjoumasta aktualisoituu Espoonlahden emotionaalisissa 

paikannuksissa vähintään joka toisessa. Tarjoumat hyviin muistoihin aktualisoituu jopa 

kahdeksassa paikassa kymmenestä kun koko pääkaupunkiseudulla yleisimmin aktualisoitu 

emotionaalinen tarjouma ’tuntuu hyvältä’ aktualisoituu seitsemässä paikassa kymmenestä ja 

Pohjois-Espoon yleisin tarjouma ’tuntuu turvalliselta’ hieman alle seitsemässä. 

Harvimmin Espoonlahdessa aktualisoituu vaihtoehto ’muu, mikä?’ (8 %) ja tarjoumat 

kauneuteen (35 %), hiljaisuuteen ja rauhallisuuteen (42 %) sekä siisteyteen ja puhtauteen 

(46 %). Ainoa hyvin harvoin mainittu tarjouma on oikeastaan vaihtoehto’ muu, mikä?’, sillä 

toiseksi harvimmin mainittu tarjouma kauneuteen aktualisoituu kuitenkin jo kolmessa ja 

puolessa paikannuksessa kymmenestä. Myös koko pääkaupunkiseudulla ainoastaan 

vaihtoehto ’muu, mikä?’ aktualisoituu harvemmin kuin kolmessa paikannuksessa 

kymmenestä. Pohjois-Espoossa ’muu, mikä?’ vaihtoehdon lisäksi myös tarjoumat kauneuteen 

aktualisoituu harvemmin kuin kolmessa kymmenestä (21 %). 

Espoonlahti näyttäytyy emotionaalisten osalta monipuolisemmalta alueelta kuin mitä Pohjois-

Espoo tai koko pääkaupunkiseutu ovat. Myös sosiaalisia tarjoumia aktualisoituu 

Espoonlahdessa runsaammin per paikannus kuin koko pääkaupunkiseudulla tai Pohjois-

Espoossa. Espoonlahdessa sosiaalisia tarjoumia aktualisoituu keskimäärin 4,4 tarjoumaa per 

paikannus, kun vastaava luku Pohjois-Espoossa on 4,2 ja koko pääkaupunkiseudulla 3,9.  
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Yleisimmin aktualisoitu tarjouma Espoonlahdessa on tarjouma ystävien tapaamiseen, aivan 

kuten Pohjois-Espoossa ja koko pääkaupunkiseudulla (kuva 33). Tarjoumat ystävien 

tapaamiseen aktualisoituvat useammassa kuin kahdeksassa paikannuksessa kymmenestä. 

Tarjoumat omana itsenä olemiseen, paikan eloisuuteen, tyttöjen ja poikien tapaamiseen sekä 

uusiin ihmisiin tutustumiseen aktualisoituvat myös useammassa kuin joka toisessa 

paikannuksessa. Espoonlahdessa siis jopa viisi eri sosiaalista tarjoumaa aktualisoituvat 

vähintään joka toisessa paikannuksessa, kun Pohjois-Espoossa vastaava määrä on neljä ja 

koko pääkaupunkiseudulla enää kolme.   

Harvemmin kuin kolmessa paikassa kymmenestä aktualisoituu tarjoumat eläinten tai aikuisten 

kanssa olemiseen, yksin olemiseen, vaikutuksen tekemiseen ja valvonnasta vapaaseen 

olemiseen. Vaihtoehto ’muu, mikä?’ aktualisoituu 29 %:ssa merkityistä sosiaalisista 

paikannuksista Espoonlahdessa. Pohjois-Espoossa vaihtoehto ’muu, mikä?’ aktualisoituu vain 

yhdessä, mutta koko pääkaupunkiseudullakin lähes kolmessa paikannuksessa kymmenestä. 

Tarkemman ’muu, mikä?’ -vaihtoehdon tarkastelun pohjalta näyttää siltä, että useimmat 

tämän vaihtoehdon valinnat olisivat löytyneet kahden muun tarjoumateeman tarjoumalistoista. 

Niin Espoonlahden kuin koko pääkaupunkiseudun osalta monet ’muu, mikä?’ vaihtoehdon 

maininnat liittyivät jonkinlaiseen tekemiseen, olemiseen tai tunteeseen: 

’voi pelaa fudista’, ’ Siellä pääsee uimaan ja pitämään hauskaa’, ’ fudis’, ’ koti’,’ Mun 

partion kokoontumispaikka:D’, ’ aliksen pelikoneet <3 R.I.P siniliiivi :(’,’se on mun kamun 

koti..’ – Espoonlahti 

’ siellõ asuu kamuja’, ’ pelaan jalkapalloa siellõ talvella’, Tapaan mummin, vaarin, enon, 

tõdin’, ’Kun olen siellä mulla on kivaa koska me pelataan kaikenlaisia pelejä (Esim. kortteilla) 

ja me syödään aina hyvää ruokaa ja puhutaan kaikenlaisista jutuista’, ’ Lippakiska jossa on 

hyvä rento meininki ja kivat myyjät, auki tosin vain kesäisin.’, ’ nuorisotalo Happi jossa on 

Nuorten ääni toimitus ja Narrin teatteriharrastusta. Tapaan siellä uusia ihmisiä ja tutustun 

heihin.’, ’ saan lainata eläinaiheisia kirjoja’ – Koko pääkaupunkiseutu 
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Kuva 33. Kunkin aktualisoidun tarjouman suhteellinen esiintymisosuus sosiaalisen 

tarjoumateeman paikannuksissa Espoonlahdessa. 

Toiminnallisia tarjoumia aktualisoituu Espoonlahdessa emotionaalisia sekä sosiaalisia 

tarjoumia vähemmän per paikannus, aivan kuten Pohjois-Espoossa ja koko pääkaupunki-

seudulla. Toiminnallisia tarjoumia aktualisoituu keskimäärin 2,8 per paikannus. Määrä on 

sama kuin Pohjois-Espoossa ja siis hieman suurempi kuin koko pääkaupunkiseudulla (2,6).  

Yleisin toiminnallinen tarjouma Espoonlahdessa on hengailu, aivan kuten muillakin 

tutkimusalueilla (kuva 34). Hengailu aktualisoituu useammassa kuin joka toisessa 

toiminnallisessa paikannuksessa. Hengailu onkin ainoa edes joka toisessa paikannuksessa 

aktualisoituva toiminnallinen tarjouma Espoonlahdessa. Toiseksi yleisimmät toiminnalliset 

tarjoumat siirtyminen ja luonnosta nauttiminen aktualisoituvat enää kolmessa paikassa 

kymmenestä. Näiden kolmen tarjouman jälkeen loput tarjoumat aktualisoituvat harvemmassa 

kuin kolmessa paikassa kymmenestä (kuva 34).  
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Kuva 34. Kunkin aktualisoidun tarjouman suhteellinen esiintymisosuus toiminnallisen 

tarjoumateeman paikannuksissa Espoonlahdessa. 

Harvimmin aktualisoidut toiminnalliset tarjoumat Espoonlahdessa ovat tarjoumat 

kaupunkielämään, muihin harrastuksiin sekä pelien pelaamiseen. Harvimmin aktualisoidut 

tarjoumat ovat Pohjois-Espoossa samat, mutta pelien pelaaminen aktualisoituu siellä selkeästi 

useammissa paikannuksissa kuin Espoonlahdessa. Koko pääkaupunkiseudulla harvimmin 

aktualisoidut tarjoumat ovat myös jokseenkin samat, mutta tarjoumat kaupunkielämään ovat 

yleisempiä ja tarjoumat luonnosta nauttimiseen harvinaisempia.  

Selkeimmät erot Espoonlahden ja Pohjois-Espoon aktualisoiduissa toiminnallisissa 

tarjoumissa verrattuna koko pääkaupunkiseutuun löytyy niistä tarjoumista, jotka selkeästi 

liittyvät ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja sen erilaisiin toiminnallisiin ja kulttuurisiin 

tarjontoihin. Tarjoumia kaupunkielämän aktiviteetteihin, kuten shoppailuun ja kirjastossa, 

kahviloissa ja elokuvissa käyntiin, aktualisoituu Espoonlahdessa (15 %) ja Pohjois-Espoossa 

(10 %) koko pääkaupunkiseutuun (25 %) verrattuna selkeästi vähemmän. Tarjoumia 

luonnosta nauttimiseen aktualisoituu Pohjois-Espoossa (32 %) ja Espoonlahdessa (30 %) 

puolestaan selkeästi enemmän kuin koko pääkaupunkiseudulla (20 %).  

Muitakin eroja löytyy, mutta niiden suhdetta ympäröivään kaupunkirakenteeseen ei voi tulkita 

yhtä selkeästi kuin kahden muun edellä mainitun tarjouman kohdalla. Tarjoumat 

ohjaamattomaan liikuntaan aktualisoituvat Espoonlahdessa (24 %) koko pääkaupunkiseutua 

(30 %) ja eritoten Pohjois-Espoota (43 %) harvemmin. Tarjoumat pelien pelaamiseen 
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aktualisoituvat puolestaan Pohjois-Espoossa (23 %) selkeästi useammin kuin Espoonlahdessa 

(13 %) ja koko pääkaupunkiseudulla (14 %). Lisäksi tarjoumat erilaisten arkiaskareiden 

tekemiseen aktualisoituvat Espoonlahdessa (27 %) useammin kuin Pohjois-Espoossa (20 %) 

ja koko pääkaupunkiseudulla (20 %). 

Seuraavassa osiossa käyn läpi vapaa-ajan paikkojen alueellisia ulottuvuuksia ja niiden 

sisällöllisiä ominaisuuksia vielä Helsingin tutkimusalueella ja vertailen niitä lopuksi näihin jo 

saatuihin tuloksiin.  

5.2.5 Helsinki 

Helsinkiin merkittyjen vapaa-ajan paikannusten osuudet ovat kahta muuta tutkimusaluetta 

hieman suuremmat, mikä selittyy paljolti sillä että Helsinki ja erityisesti sen keskusta-alue on 

koko pääkaupunkiseudun tärkein keskus. Tämän tutkimuksen tutkimusalue Helsinki kattaa 

pääosin sellaisia alueita, jonne vapaa-ajan paikannuksia ovat varmasti tehneet myös muut 

kuin helsinkiläiset varhaisnuoret. 

Helsinki eroaa kahdesta muusta tutkimusalueesta paikannusten määrien lisäksi myös eri 

teemoihin kuuluvien paikannusten yleisyydessä. Toiminnallisten paikannusten osuus koko 

pääkaupunkiseudulle merkityistä on Helsingissä 23 %. Osuus on yli kaksinkertainen Pohjois-

Espooseen nähden ja vielä 10 prosenttiyksikköä suurempi kuin Espoonlahdessa. Samalla 

toiminnalliset paikat ovat Helsingissä yleisimpiä vapaa-ajanpaikannuksia, sillä sosiaalisten 

paikannusten osuus on Helsingissä 19 % ja emotionaalisten 15 % (kuva 25). Helsinki on 

kolmesta tutkimusalueesta ainoa jossa toiminnalliset paikannukset ovat yleisimpiä aivan 

kuten koko pääkaupunkiseudullakin. Helsinki poikkeaa kuitenkin koko pääkaupunkiseudusta 

siinä, että toiseksi yleisimpiä siellä ovat sosiaaliset paikannukset, kun koko 

pääkaupunkiseudulla ne ovat kolmesta teemasta harvinaisimpia.  

Emotionaalisten paikannusten sijoittuminen erilaisille maankäytön alueille ei noudata kahden 

muun tutkimusalueen kanssa samantyyppistä jakaumaa. Emotionaaliset paikannukset 

jakaantuvat Helsingissä hyvin tasaisesti erityyppisille alueille, niin ettei yksikään aluetyyppi 

nouse selkeästi yleisimpänä esiin toisin kuin Pohjois-Espoossa ja Espoonlahdessa (kuva 16).  

20 % emotionaalisista paikannuksista sijaitsee Helsingin tutkimusalueella rakennetuilla 

alueilla, 18 % asuinrakennuksissa ja 17 % julkisissa rakennuksissa. Kolme emotionaalisille 

paikannuksille tyypillisintä aluetta ovat samat kolme kahdella muullakin tutkimusalueella 

sekä koko pääkaupunkiseudulla, mutta osuuksissa ja jakaumissa löytyy selkeitä eroja. 
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Rakennetuille alueille sijoittuu Espoonlahdessa 35 %, Pohjois-Espoossa 40 % ja koko 

pääkaupunkiseudulla 31 % emotionaalisista paikannuksista. Helsingin rakennetuilla alueilla 

osuus on ainoastaan 20 %.  Emotionaalisten paikannusten osuudet Helsingin asuin-

rakennuksissa ei puolestaan eroa kovinkaan Espoonlahden (21 %), Pohjois-Espoon (18 %) 

eikä koko pääkaupunkiseudun (18 %) osuuksista.  

Vyöhykeanalyysien perustella emotionaalisia paikannuksia näyttää sijoittuvan huomattavasti 

vähemmän kotien välittömään läheisyyteen, kuin mitä kahdella muulla tutkimusalueella sekä 

koko pääkaupunkiseudulla (taulukko 15). Emotionaalisten paikkojen osuudet hieman 

etäämmällä kodeista, mutta edelleen kohtuullisen etäisyyden päässä (50–200 m), ovat 

puolestaan suurempia kuin millään muulla alueella. Vyöhykeanalyysien perusteella näyttää 

siltä, että rakennetuille alueille (eli rakennusten välittömään läheisyyteen) sijoittuvien 

emotionaalisten paikkojen osuuksissa ei pitäisi löytyä niin suuria eroja kolmen tutkimus-

alueen välillä, kuin mitä maankäytön analyysit näyttävät.  

Vyöhyke HKI % Espoonlahti % 

Pohjois-

Espoo % koko PKS % 

Koti alle 50 m 13 38 46 29 

Koti yli 50 m alle 200 m 42 32 37 27 

Koulu alle 50 m 6 3 3 3 

Urheilualueet alle 50 m 23 11 9 12 

kauppakeskus 8 6  - 8 

Taulukko 15. Emotionaalisten paikkojen osuus kaikista alueella merkityistä emotionaalisista 

paikoista eri vyöhykkeillä. 

Huomionarvoista rakennettuja ulkoalueita tarkasteltaessa kuitenkin on, ettei Pohjois-Espoossa 

eikä Espoonlahdessa sijoitu emotionaalisia paikkoja lainkaan rakennetuille puistoalueille. 

Helsingissä puolestaan jopa 10 % emotionaalisista paikoista sijoittuu puistoihin. Puistot 

lukeutuvat toisaalta rakennettuihin alueisiin, mutta olen eritellyt ne analyysejä varten omiksi 

alueikseen. Mikäli emotionaalisten paikkojen sijainneissa otetaan huomioon molemmat 

maankäytön tyypit, rakennetut alueet sekä puistoalueet, jäävät tutkimusalueiden väliset erot 

pienemmiksi ja tukevat vyöhykeanalyysien tuloksia siitä, että koti- ja naapurustoympäristöt 

ovat emotionaalisesti tärkeitä vapaa-ajan ympäristöjä myös Helsingissä. Mielenkiintoista on 

kuitenkin se, että aivan kotien välittömään läheisyyteen sijoittuu Helsingissä reilusti yli puolet 

vähemmän emotionaalisia paikkoja kuin muilla alueille (taulukko 15). 

Fokusryhmäkeskusteluun osallistuneet varhaisnuoret olivat valokuvanneet kotejaan ja 

kuvailivat niitä muun muassa mukavien tunteiden paikkoina. Keskustelun tulosten valossa 

vyöhykeanalyysin tulos on näin ollen hieman ristiriitainen. Maankäytön analyysien 
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perusteella emotionaalisia paikannuksia sijaitsee Helsingin asuinrakennuksissa (18 %) yhtä 

paljon kuin vertailualueilla, joten kotien (omien tai ystävien) rooli on emotionaalisesti tärkeä 

selkeästi myös Helsingissä. 

Emotionaalisten paikannusten osuus julkisissa rakennuksissa Helsingissä (17 %) on hieman 

suurempi kuin Espoonlahdessa (15 %) ja 5 prosenttiyksikköä suurempi kuin Pohjois-Espoossa. 

Koko pääkaupunkiseudulla osuus on sama kuin Helsingissä. Monessa yhteydessä julkisten 

rakennusten osuus on todettu olevan yhteydessä koulualueisiin, sillä koulu lukeutuvat tähän 

maankäyttöluokkaan. Aiempien analyysien perusteella kouluympäristöt eivät näyttäydy 

emotionaalisesti kuitenkaan kovin tärkeinä ympäristöinä varhaisnuorille. Helsinki tekee 

pienen poikkeuksen tässäkin kohtaa, vaikka osuus onkin kokonaisuudessaan kohtalaisen pieni. 

Koulualueiden välittömään läheisyyteen sijoittuu tuplasti enemmän emotionaalisia paikkoja 

Helsingissä kuin muilla alueilla (taulukko 15). Avovastauksia ei näistä emotionaalisista 

paikannuksista ole kuin kaksi, joista ei kattavaa selitystä Helsingin eroon löydy: 

’se on kiva paikka, koska se on meijän koulu!’, ’ TÄÄÄ ON KOULU!HEHE’ 

Fokusryhmäkeskusteluun osallistuneet helsinkiläiset varhaisnuoret olivat useampaan 

otteeseen kuitenkin valokuvanneet kouluympäristöään ja koulualue vapaa-ajanympäristönä 

herätti nuorten keskuudessa runsaasti keskustelua. Keskusteluun osallistuneet nuoret 

mainitsivat koulualueen olevan hyvä paikka, jossa voi harjoittaa samaan aikaan erilaisia 

aktiviteetteja, mutta myös vain oleskella. Keskustelussa kävi ilmi, että kouluympäristö on 

vapaa-ajalla hyvä paikka olla. Tarkempien vyöhykeanalyysien perusteella kaikista niistä 

emotionaalisista paikoista, jotka sijaitsevat julkisissa rakennuksissa yli 70 % sijaitsee 50 

metrin etäisyydellä kouluista. Helsingissä koulualueet näyttäisivät siis olevan emotionaalisesti 

hiukan tärkeämpiä paikkoja kuin muilla tutkimusalueilla, sillä kahdella muulla 

tutkimusalueella niistä emotionaalisista paikoista, jotka sijaitsevat julkisissa rakennuksissa 

vähemmän kuin yksi neljästä sijaitsee 50 metrin etäisyydellä kouluista.  

Muita tutkimusalueita suositumpia emotionaalisia paikkoja Helsingissä näyttävät olevan myös 

urheilu- ja virkistysalueet, joille sijoittuu jopa 14 % kaikista emotionaalisista paikannuksista. 

Koko pääkaupunkiseudun vapaa-ajan paikannusten analyyseissä kävi ilmi, että Helsingissä 

sijaitsee useampia urheilualueita jonne sijoittuu paljon vapaa-ajan paikannuksia, joten 

sinällään runsas osuus ei ole poikkeavaa. Verrattaessa sitä kahteen muuhun tutkimusalueeseen 

sekä koko pääkaupunkiseutuun eroaa Helsinki selkeästi muista alueista. Vyöhyke-
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analyysienkin perusteella emotionaalisia paikannuksia sijoittuu Helsingissä urheilu- ja 

virkistysalueille lähes puolet enemmän kuin muilla alueilla (taulukko 15). 

Rakentamattomille alueille sijoittuu Helsingissä 11 % emotionaalisista paikannuksista. Osuus 

on kahta muuta tutkimusaluetta hieman pienempi, mutta sama kuin koko 

pääkaupunkiseudulla. Kallioalueille sijoittuu 8 % emotionaalisista paikannuksista. Osuus on 

suurempi muihin tutkimusalueisiin sekä koko pääkaupunkiseutuun verrattuna. 

Fokusryhmäkeskustelussa nousi myös useampaan otteeseen esiin erilaisia kallioalueita 

varhaisnuorten lähiympäristöstä, joissa he viettävät mielellään vapaa-aikaa. Kallioalueet 

olivat tärkeitä, koska siellä voitiin olla ystävien kanssa rauhassa poissa aikuisten valvovan 

silmän alta, mutta monesti ne mainittiin myös yksin olemisen ja rauhoittumisen paikkoina, 

joten tulokset tukevat tässä kohtaa hyvin toisiaan. 

Emotionaalisten paikannusten sijainnit jakaantuvat Helsingissä huomattavasti tasaisemmin 

kuin muilla tutkimusalueilla. Lisäksi muutama maankäyttötyyppi nousi esiin selkeänä 

poikkeuksena kahteen muuhun tutkimusalueeseen verrattuna. 

Sosiaalisia paikanunksia on merkitty Helsinkiin 19 % kaikista pääkaupunkiseudulle 

merkityistä. Kuten emotionaaliset myös sosiaaliset paikannukset jakaantuvat Helsingissä eri 

maankäyttöalueille tasaisemmin kuin muilla alueilla (kuva 17).  

Eniten sosiaalisia paikannuksia sijoittuu Helsingissä rakennetuille alueille (26 %). Eroa 

kahteen muuhun tutkimusalueeseen on, mutta toisin kuin emotionaalisten paikkojen kohdalla, 

se on nyt enää kuutisen prosenttiyksikköä. Seuraavaksi yleisimmin sosiaalisia paikannuksia 

sijoittuu Helsingissä asuinrakennuksiin (19 %) ja urheilu- ja virkistysalueille (17 %). 

Sosiaalisten paikannusten osuus asuinrakennuksissa ei eroa paljoa koko pääkaupunkiseudun 

eikä Espoonlahden osuuksista, mutta jää kahden muun alueen tapaan kauas Pohjois-Espoon 

vastaavasta (31 %).  

Vyöhykeanalyysien perusteella näyttää siltä, että kotien välittömät läheisyydet ovat 

Helsingissä kuten muillakin alueilla tärkeitä sosiaalisuuden paikkoja. Vyöhykeanalyysien 

perusteella näyttää kuitenkin siltä, että sosiaalisia paikkoja sijoittuu hieman enemmän 

etäämmälle kodeista (yli 50 metriä mutta alle 200 m), johon rakennettujen alueiden runsas 

osuus viittaa. 
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Vyöhyke HKI % Espoonlahti % Pohjois-Espoo % koko PKS % 

Koti alle 50 m 29 21 37 32 

Koti yli 50 m alle 200 m 37 50 42 35 

Koulu alle 50 m 9 25 26 15 

Urheilualueet alle 50 m 30 18 15 14 

kauppakeskus 6 2  - 5 

Taulukko 16. Sosiaalisten paikkojen osuus kaikista alueella merkityistä sosiaalisista paikoista 

eri vyöhykkeillä. 

Urheilu- ja virkistysalueiden merkitys sosiaalisten paikannusten ympäristöinä on Helsingissä 

selkeästi suurempi muihin tutkimusalueisiin nähden. Sosiaalisia paikannuksia on tehty näille 

alueille Espoonlahdessa 7 %, Pohjois-Espoossa 3 % ja koko pääkaupunkiseudullakin vain 

6 %. Vyöhykeanalyysit puhuvat samojen tulosten puolesta, sillä jopa 30 % Helsingissä 

merkityistä sosiaalisista paikannuksista sijaitsee urheilu- ja virkistysalueiden välittömässä 

läheisyydessä (50 m) kun Espoonlahdessa osuus on 18 %, Pohjois-Espoossa 15 % ja koko 

pääkaupunkiseudulla 14 %.  

Rakentamattomille alueille, eli avoimeen julkiseen tilaan, sijoittuu 12 % Helsingin 

sosiaalisista paikannuksista. Osuus ei ole erityisen huomattava Helsingin muihin maankäyttö-

alueisiin verrattuna, mutta muihin tutkimusalueisiin nähden se on lähes kaksinkertainen (kuva 

17). Tarkempi tarkastelu osoittaa, että puolet näistä julkiseen tilaan sijoittuvista sosiaalisista 

paikoista sijaitsevat kuitenkin kotien välittömässä ympäristössä (50 m). Helsingissä vastaajien 

kotitalo on hyvin todennäköisesti kerrostalo joka voi sijaita julkisen torin laidalla. Tällainen 

asetelma on kohtuullisen yleistä Helsingissä ja hieman harvinaisempaa Espoonlahdessa ja 

Pohjois-Espoossa.  

Puistoalueille sijoittuu 9 % sosiaalisista paikannuksista. Jälleen rakennettujen puistojen 

osuudet ovat Helsingissä selkeästi suurempia ja kovin usein niille sijoittuvat paikannukset 

sijaitsevat vastaajien naapurustoissa. Tarkastelemalla rakennettujen puistojen osuuksia eri 

tutkimusalueilla selkeytyy puistojen suosio Helsingissä. Alle 50 metrin etäisyydellä 

kotipisteistä sijaitsee Helsingissä 18 puistoa, kun Espoonlahdessa vastaava luku on 1 ja 

Pohjois-Espoossa 0. Kaiken kaikkiaan rakennettuja puistoalueita sijoittuu Helsingin 

tutkimusalueelle 183 kappaletta, Espoonlahteen 5 ja Pohjois-Espooseen 1. Rakennettujen 

puistoalueiden osuuksia on siis hieman hankala vertailla tutkimusalueiden välillä, sillä 

kahdella muulla niiden osuudet ovat lähes olemattomat. 

Sosiaalisista paikannuksista ainoastaan 8 % on merkitty julkisiin rakennuksiin. Monessa 

yhteydessä julkisten rakennusten osuuksien on todettu olevan yhteydessä koulualueisiin 
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erityisesti sosiaalisten paikannusten kohdalla. Maankäytön analyysien kanssa samankaltaista 

tulosta osoittavat myös vyöhykeanalyysit joiden perusteella vain 9 % kaikista merkityistä 

sosiaalisista paikoista sijoittuu koulujen välittömään läheisyyteen. Sekä maankäytön 

analyysien sekä vyöhykeanalyysien perustella sosiaalisten paikkojen osuudet koulujen 

läheisyydessä ovat Helsingissä siis huomattavasti pienempiä kuin muilla tutkimusalueilla. 

Julkisiin rakennuksiin sijoittuvista sosiaalisista paikannuksista yksikään ei sijaitse koulujen 

välittömässä läheisyydessä (50 m). Paikannusten analyysien perusteella näyttää vahvasti siltä, 

että helsinkiläisille varhaisnuorille koulujen välittömät ympäristöt eivät näyttäydy 

sosiaalisuuden paikkoina yhtä vahvasti kuin Espoonlahdessa ja Pohjois-Espoossa. 

Fokusryhmäkeskustelussa koulualueet koettiin kuitenkin mielekkäinä vapaa-ajan 

ympäristöinä ja erityisesti sekä tekemisen että ikätoverien kanssa olemisen (hengaaminen) 

ympäristöinä: 

”… koulunpihan koripalloteline, siel on ihan hauskaa niinku harrastaa koripalloo ja pyörii 

niinku kavereitten kaa ku on tylsää välillä… nii et se on ihan hyvä paikka” Joona 

”No tässä ollaan aika usein koulunki jälkeen (koulun piha), pelataan futista ja jotain muita 

pelejä” Martin… ”Ahaa okei… onks koulun piha sellainen et sinne tullaan tekemään erilaisia 

asioita, kun Joonakin mainitsi sen koriksen?” tutkija… ”Ei kyllä sinne tullaan 

hengaamaankin” Martin… ”Joo kyl siel vaa ollaanki” Joona… ”Molempii samaan aikaan” 

Martin…  

Kuten emotionaalisten myös sosiaalisten paikannusten kohdalla osuudet jakaantuvat 

Helsingissä tasaisemmin eri maankäytön alueille kuin muilla tutkimusalueilla. Sosiaalisten 

kohdalla rakennettujen alueiden osuudet ovat kuitenkin hieman runsaammat kuin muiden 

alueiden, joka viittaisi aiempien tutkimusalueiden analyysien mukaan kotien ja niiden 

välittömien ympäristöjen merkitykseen tärkeinä sosiaalisina ympäristöinä. Vyöhykeanalyysit 

tukevat tätä sillä lähes kolmannes sosiaalisista paikannuksista sijoittuu aivan kotien 

välittömään läheisyyteen (50 m). Urheilu- ja virkistysalueet näyttelevät tärkeää roolia 

sosiaalisina ympäristöinä Helsingissä muihin tutkimusalueisiin verrattuna. Kouluympäristöt 

eivät puolestaan analyysien perusteella näyttäydy yhtä tärkeinä sosiaalisuuden ympäristöinä 

kuin muilla tutkimusalueilla. Fokusryhmäkeskustelun perusteella tämä tulos on kuitenkin 

hieman kyseenalainen, sillä haastatelluista varhaisnuorista lähes jokainen oli kuvannut 

koulualueen tärkeänä toiminnan, olemisen ja sosiaalisuuden paikkana. 
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Toiminnallisuuden paikannuksia on merkitty Helsinkiin kaikista eniten. Niiden osuus on 23 % 

kaikista koko pääkaupunkiseudulle merkityistä toiminnallisista paikannuksista, kun 

Espoonlahdessa vastaava osuus on 13 % ja Pohjois-Espoossa ainoastaan 10 %. Kuten 

muidenkin teemojen paikannukset myös toiminnalliset ovat jakautuneet eri maankäytön 

alueille Helsingissä tasaisemmin kuin muilla alueilla.  Suurin osa toiminnallisista 

paikannuksista sijoittuu Helsingissä julkisiin rakennuksiin (25 %). Osuus ei ole muita alueita 

selkeästi suurempi sillä Espoonlahdessa julkisiin rakennuksiin sijoittuu 23 % ja Pohjois-

Espoossa 20 % toiminnallisista paikannuksista. Selkeitä eroja löytyy Helsingin ja Pohjois-

Espoon väliltä, kun huomioon otetaan koulujen välittömät ympäristöt. Pohjois-Espoossa 

julkisiin rakennuksiin sijoittuu enää 10 % toiminnallisista paikannuksista kun analyyseista 

poistetaan koulut ja niiden välittömät ympäristöt (50 m), mutta Helsingissä osuus ei muutu 

lainkaan. Espoonlahdessakin julkisiin rakennuksiin sijoittuvista toiminnallisista paikoista 

ainoastaan vain yksi sijoittuu koulualueille.  

Kaikista niistä toiminnallisista paikannuksista Helsingissä, jotka sijoittuvat julkisiin 

rakennuksiin, sijaitsee kauppakeskusten välittömässä läheisyydessä 23 %. Vyöhykeanalyysien 

perusteella kauppakeskusten välittömään läheisyyteen (50 m) sijoittuu kutienkin vain 11 % 

kaikista Helsinkiin merkityistä toiminnallisista paikannuksista. Julkisiin rakennuksiin 

sijoittuvat toiminnan paikannukset eivät liioin sijaitse kotienkaan välittömässä läheisyydessä, 

sillä vain yksi niistä sijaitsee alle 50 metrin etäisyydellä vastaajien kodeista. Kaikista julkisiin 

rakennuksiin tehdyistä toiminnan paikannuksista 11 % sijaitsee urheilu- ja virkistysalueiden 

välittömässä läheisyydessä sijaitsevissa julkisissa rakennuksissa. Avovastauksia 

tarkastelemalla vaikuttaisisiltä, että julkisiin rakennuksiin tehdyt toiminnalliset paikannukset 

ovat harrastuksiin ja kaupunkielämään liittyviä paikannuksia. 

’musiikkiopisto.’, ’Olen ollut monessa uimakoulussa täällä’, ’ paras kirjasto’, ’käpylästä 

pääsee sinne ykkösen ratikalla suoraan.’, ’shoppailua, elokuvia, hengailua, ravintolassa 

käymistä’, ’hyvä paikka shoppailla’ 

Toiseksi eniten toiminnallisia paikannuksia sijoittuu urheilu- ja virkistysalueille (22 %). 

Urheilu- ja virkistysalueiden roolia tukee myös vyöhykeanalyysit joiden perusteella jopa 32 % 

kaikista Helsingin toiminnallisista paikannuksista sijaitsee urheilu- ja virkistysalueiden 

välittömässä läheisyydessä (taulukko 17). Urheilu- ja virkistysalueet näyttävät olevan tärkeitä 

toiminnallisia vapaa-ajan näyttämöitä Helsingissä. 
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Vyöhyke HKI % Espoonlahti % Pohjois-Espoo % koko PKS % 

Koti alle 50 m 8 10 20 12 

Koti yli 50 m alle 200 m 34 48 47 34 

Koulu alle 50 m 1 4 15 5 

Urheilualueet alle 50 m 32 23 30 19 

kauppakeskus 11 13  - 14 

Taulukko 17. Toiminnallisten paikkojen osuus kaikista alueella merkityistä toiminnallisista 

paikoista eri vyöhykkeillä. 

Rakennetuille alueille sijoittuu 20 % toiminnallisia paikannuksia. Kotien välittömään 

läheisyyteen (50 m) ei sijoitu kuitenkaan kuin vain 8 % toiminnallisista paikannuksista 

(taulukko 17). Asuinrakennusten osuus puhuu samankaltaisten tulosten puolesta, sillä 

ainoastaan 6 % sijoittuu asuinrakennuksiin. Yli 50 mutta alle 200 metrin etäisyydelle kodeista 

sijoittuu kuitenkin 34 % kaikista toiminnallisista paikannuksista, joten vaikka kotien 

välittömät ympäristöt eivät näyttäydy toiminnan ympäristöinä vaikuttaa siltä, että kyselyyn 

vastanneiden varhaisnuorten naapurustot ovat tärkeitä toiminnallisuuden ympäristöjä. 

Tarkasteltaessa vielä 500 metrin ruututietokantaa toiminnallisten paikannusten osalta, 

nähdään niiden sijoittuvan Helsingissä osaksi vastaajien naapurustoihin, mutta selkeimmin ne 

sijoittuvat aivan Helsingin ydinkeskustaan. Lisäksi urheilu- ja virkistysalueille sijoittuu 

useamman pisteen sisältäviä ruutuja (kuva 35). 
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Kuva 35. Toiminnallisten paikannusten sijoittuminen Helsingin tutkimusalueella. 

Rakentamattomille alueille sijoittuu 11 % toiminnallisista paikannuksista. Osuus on täysin 

samaa luokkaa kuin muillakin alueilla. Puistoalueille sijoittuu 9 % toiminnallisista 
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paikannuksista. Puistoihin sijoittuvista toiminnan paikannuksista yli puolet sijaitsee alle 100 

metrin etäisyydellä kyselyyn vastanneiden varhaisnuorten kodeista. Avain kuten 

emotionaalisten ja sosiaalistenkin paikannusten kohdalla jälleen Helsingin kaupunkirakenne 

selittää puistojen suurempaa osuutta. Kallioalueille sijoittuu 5 % toiminnallisista 

paikannuksista. Kuten jo aiemmin todettu fokusryhmäkeskustelussa kävi selkeästi ilmi, että 

haastatellut nuoret arvostivat oman naapurustonsa läheisyydestä löytyviä kallioalueita joissa 

pääsee olemaan rauhassa poissa aikuisten katseilta ja valvonnalta, joten 

fokusryhmäkeskustelun tulokset selittävät tässäkin kohtaa vahvasti kallioalueiden osuutta. 

Toiminnalliset paikannukset sijoittuvat Helsingissä kohtuullisen tasaisesti erityyppisille 

maankäytön alueille, kuitenkin niin, että selkeinä toiminnan ympäristöinä toimivat urheilu- ja 

virkistysalueet sekä julkiset rakennukset. Lisäksi naapurustot, muttei aivan kotien 

lähiympäristöt, näyttävät olevan oleellisia toiminnallisia vapaa-ajanympäristöjä.  

Kuten kahden muunkin tutkimusalueen sekä koko pääkaupunkiseudun kohdalla myös 

Helsingin vapaa-ajan paikannusten alueellisten ulottuvuuksien lisäksi on aiheellista tarkastella 

niihin liittyviä ominaisuuksia. Pohjois-Espoon vapaa-ajan paikannusten aktualisoitujen 

tarjoumien analyysien perusteella näytti siltä, että Pohjois-Espooseen sijoittuu koko 

pääkaupunkiseutuun verrattuna hieman monipuolisempia sosiaalisia sekä toiminnallisia 

paikannuksia. Emotionaaliset paikannukset Pohjois-Espoossa näyttivät olevan aavistuksen 

verran yksipuolisempia kuin koko pääkaupunkiseudulla, mutta erot jokaisen teeman kohdalla 

olivat hyvin pieniä. Espoonlahden analyysien perusteella näyttää puolestaan siltä, että siellä 

sijaitsee ehdottomasti monipuolisimmat vapaa-ajan paikannukset jokaisessa kolmessa eri 

paikkateemassa Pohjois-Espooseen ja koko pääkaupunkiseutuun verrattuna. Analysoin 

seuraavaksi vielä Helsingin vapaa-ajan paikannuksissa aktualisoituja tarjoumia ja vertailen 

niitä aiempiin tuloksiin. 

Emotionaalisia tarjoumia aktualisoituu Helsingissä keskimäärin 5,1 per emotionaalinen 

paikannus. Keskiarvo on sama kuin Pohjois-Espoossa. Koko pääkaupunkiseutuun (5,3) 

verrattuna keskimäärä on hieman alhaisempi ja Espoonlahteen (5,8) verrattuna jo selkeämmin 

alhaisempi. Yleisin Helsingissä aktualisoitu emotionaalinen tarjouma on tarjouma hyviin 

muistoihin (kuva 36). Emotionaalisissa paikannuksissa aktualisoituu Helsingissä kuitenkin 

lähes yhtä usein myös tarjoumat hyvän olon tunteeseen. Molemmat nämä aktualisoituvat 

useammassa kuin kuudessa paikassa kymmenestä. Myös tarjoumat hauskuuteen ja 
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jännittävyyteen aktualisoituvat vähintään 60 %:ssa emotionaalisista paikannuksista 

Helsingissä.  

 

Kuva 36. Kunkin aktualisoidun tarjouman suhteellinen esiintymisosuus emotionaalisen 

tarjoumateeman paikannuksissa Helsingissä. 

Espoonlahdessa sama yleisimmin aktualisoitu tarjouma ’hyvin muistoja’ aktualisoituu 

vähintään kahdeksassa paikassa kymmenestä. Pohjois-Espoon yleisin tarjouma ’tuntuu 

turvalliselta’ aktualisoituu 68 %:ssa merkityistä emotionaalisista paikoista. Koko pää-

kaupunkiseudulla yleisin tarjouma ’tuntuu hyvältä’ aktualisoituu 70 %:ssa merkityistä 

emotionaalisista paikoista. Täten Helsingissä yleisin tarjouma aktualisoituu kaikkia muiden 

alueiden yleisintä tarjoumaa harvemmin. Helsingissä ja Pohjois-Espoossa vain yleisintä neljä 

tarjoumaa aktualisoituu vähintään joka toisessa emotionaalisessa paikassa, kun koko 

pääkaupunkiseudulla aktualisoituu kuusi ja Espoonlahdessa jopa seitsemän. 

Yksi selkeä ero Helsingin ja muiden alueiden välillä löytyy lisäksi tarjouman ’tuntuu 

hauskalta tai jännittävältä’ kohdalla. Ainoastaan Helsingissä tämä tarjouma sijoittuu viiden 

yleisimmän tarjouman joukkoon. Tarjoumia rentoutumiseen ei puolestaan löydy Helsingin 

viidestä yleisimmästä aktualisoidusta tarjoumasta, kuten kaikilla muilla alueilla. 

Harvimmin Helsingissä aktualisoituu tarjoumia hiljaisuuteen ja rauhallisuuteen sekä 

kauneuteen, aivan kuten kaikilla muillakin alueilla. Espoonlahdessa osuudet ovat tosin lähes 

10 prosenttiyksikköä suurempia kuin kahdella muulla alueella. Vaihtoehto muu, mikä? 

aktualisoituu Helsingissä 18 %:ssa merkityistä emotionaalisista paikoista, kun vastaavat 
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osuudet ovat Pohjois-Espoossa 10 %, Espoonlahdessa 8 % ja koko pääkaupunkiseudullakin 

vain 11 %. Muu, mikä? -vaihtoehtoon annettuja omia selityksiä tarkasteltaessa on jokseenkin 

selvää, että tarjoumat olisivat paikannettavissa jonkin muun teeman tarjoumalistalta: 

’voi tehä/säveltää musaa’, ’Voi soittaa rumpuja tai sottimia mitä en omista’, ’ täällä näen 

kavereita’, ’ Siellõ on treenit’, ’kiva uida (treenit)’, ’ kaverit’ 

Sosiaalisia tarjoumia aktualisoituu Helsingissä keskimäärin vain 3,4 per sosiaalinen paikannus. 

Keskiarvo on suhteellisen alhainen verrattuna Pohjois-Espooseen (4,2) ja Espoonlahteen (4,4). 

Koko pääkaupunkiseudulla aktualisoituu keskimäärin 3,9 sosiaalista tarjoumaa per paikannus, 

joten Helsingin sosiaaliset paikat näyttäytyvät tältä osalta kohtuullisen yksipuolisina.  

Yleisin sosiaalinen tarjouma Helsingissä on tarjouma ystävien tapaamiseen aivan kuten 

muillakin alueilla (kuva 37). Tarjoumia ystävien tapaamiseen aktualisoituu 80 %:ssa 

merkityistä sosiaalisista paikoista Helsingissä. Neljä yleisimmin aktualisoitua tarjoumaa ovat 

samoja kuin muillakin alueilla ja noudattavat samaa järjestystä kuin Espoonlahdessa ja koko 

pääkaupunkiseudulla. Helsingissä yleisimmän sosiaalisen tarjouman jälkeen enää vain kaksi 

tarjoumaa aktualisoituvat juuri ja juuri hieman reilussa puolessa sosiaalisista paikoista, kun 

Pohjois-Espoossa vastaavasti neljä tarjoumaa ja Espoonlahdessa viisi aktualisoituvat reilussa 

puolessa paikoista. Tarjoumien yksipuolisuus Helsingin sosiaalisissa paikannuksissa korostuu 

siis tässäkin kohtaa. 

Kuten Espoonlahdessa myös Helsingissä sosiaalisten tarjoumien vaihtoehto muu, mikä? 

aktualisoituu Pohjois-Espooseen verrattuna kohtuullisen usein. Avoimien vastausten 

perusteella ei Helsingin kohdalla voi tehdä johtopäätöksiä kyseisen vaihtoehdon runsaudesta, 

sillä tarkennuksia tälle vaihtoehdolle on kovin vähän. Avovastauksissa muu, mikä? -

vaihtoehdolle on annettu seuraavia selityksiä: 

’saan lainata eläinaiheisia kirjoja’, ’ Kaikki joukkueessamme on kavereita.’, ’joskus kuvaan 

videota’ 

Ainoastaan yksi sosiaalinen tarjouma aktualisoituu Helsingissä useammin kuin muilla alueilla, 

mutta ero Pohjois-Espoon vastaavan on hyvin pieni. Tarjouma ’vietän aikaa aikuisten kanssa’ 

aktualisoituu Helsingissä 19 %:ssa merkityistä sosiaalisista paikoista, kun Pohjois-Espoossa 

vastaava osuus on 18 % ja Espoonlahdessa 10 %. 
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Kuva 37. Kunkin aktualisoidun tarjouman suhteellinen esiintymisosuus sosiaalisen 

tarjoumateeman paikannuksissa Helsingissä. 

Muita alueita harvemmin Helsingissä aktualisoituu tarjouma ’kukaan ei vahdi’ (15 %). 

Vastaavat osuudet ovat Pohjois-Espoossa 32 % ja Espoonlahdessa 24 %. Muihin alueisiin 

verrattuna Helsingissä aktualisoituu kohtuullisen harvoin myös tarjoumat uusin ihmisiin 

tutustumiseen (28 %) sekä vaikutuksen tekemiseen muihin (11 %). Vastaavat osuudet ovat 

Pohjois-Espoossa 37 % ja 18 % sekä Espoonlahdessa 50 % ja 22 %. Sosiaalisten 

paikannusten yksipuolisuudesta kertoo edelleen edellä esiin nostetut esimerkit. 

Toiminnallisten tarjoumien kohdalla Helsinki ei eroa muista alueista niin selkeästi kuin 

kahden muun teeman kohdalla. Toiminnallisia tarjoumia aktualisoituu Helsingissä 

keskimäärin 2,6 per toiminnallinen paikannus. Keskiarvo on sama kuin koko 

pääkaupunkiseudulla. Pohjois-Espoossa ja Espoonlahdessa molemmissa aktualisoituu 

keskimäärin 2,8 toiminnallista tarjoumaa per paikannus joten erot ovat kohtuullisen pieniä. 

Yleisin toiminnallinen tarjouma Helsingissä on hengailu, joka aktualisoituu joka toisessa 

toiminnallisessa paikannuksessa (kuva 38). Hengailun osuuden ero Espoonlahteen on kuusi 

prosenttiyksikköä ja Pohjois-Espooseen kymmenen. Seuraavaksi yleisimmin aktualisoidut 

tarjoumat Helsingin toiminnallisissa paikoissa ovat tarjoumat ohjaamattomaan liikuntaan. 

Tarjoumia ohjaamattomaan liikuntaan aktualisoituu 43 %:ssa toiminnallisista paikannuksista. 

Vastaava osuus Pohjois-Espoossa on 42 % ja Espoonlahdessa 24 %.  
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Kolmanneksi yleisimmin Helsingissä aktualisoituu tarjoumat kuljeskeluun ja tutkiskeluun. 

Tarjoumia kuljeskeluun ja tutkiskeluun aktualisoituu 29 %:ssa Helsingin toiminnallissa 

paikannuksissa. Vastaavat osuudet ovat Pohjois-Espoossa 30 % ja Espoonlahdessa 27 %, 

mutta ne ovat Pohjois-Espoossa vasta neljänneksi ja Espoonlahdessa viidenneksi yleisimmin 

aktualisoidut tarjoumat. 

Tarjoumat kaupunkielämään aktualisoituvat Helsingissä 21 %:ssa toiminnallisissa 

paikannuksissa, kun Pohjois-Espoossa vastaava osuus on vain 10 % ja Espoonlahdessa 15 %. 

Helsingin keskushierarkkinen asema pääkaupunkiseudun pääkeskuksena korostuu erityisesti 

tämän tarjoumavaihtoehdon kohdalla, sillä suurimmat kaupalliset - sekä viihdekeskittymät 

sijaitsevat juuri Helsingin keskusta-alueella. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että koko 

pääkaupunkiseudulla tarjoumat kaupunkielämään aktualisoituu 25 %:ssa toiminnallisista 

paikoista. Osuus on siis suurempi kuin Helsingin tutkimusalueella, mikä viestii taas vahvasti 

siitä, että kaupunkielämän tarjoumia aktualisoidaan runsaasti myös jossakin muualla kuin 

vain Helsingin keskustan välittömässä läheisyydessä. 

 

Kuva 38. Kunkin aktualisoidun tarjouman suhteellinen esiintymisosuus toiminnallisen 

tarjoumateeman paikannuksissa Helsingissä. 

Harvimmin Helsingissä aktualisoituu tarjoumat pelien pelaamiseen. Vähemmän kuin yhdessä 

paikannuksessa kymmenestä aktualisoidaan tarjoumia pelien pelaamiseen Helsingissä. 

Vastaavat osuudethan ovat Espoonlahdessa 13 % ja Pohjois-Espoossa muista poikkeava 
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runsas 20 %. Koko pääkaupunkiseudulla osuus on 14 %, joten Helsinki jää selvästi alle 

yleisen keskiarvon.  

Helsingissä aktualisoidaan kohtalaisen harvoin myös tarjoumia muihin harrastuksiin (11 %) 

sekä erilaisiin arkisiin tehtäviin (11 %).  Molempien tarjoumien osuudet ovat suhteellisen 

pieniä myös muilla tutkimusalueilla. Tarjoumia luonnosta nauttimiseen aktualisoituu 

Helsingissä 18 %:ssa toiminnallisista paikoista. Osuus on selkeästi pienempi kuin kahdella 

muulla tutkimusalueella, sillä Pohjois-Espoossa tarjoumia luonnosta nauttimiseen 

aktualisoituu 32 %:ssa ja Espoonlahdessakin 30 %:ssa toiminnallisista paikoista. Koko 

pääkaupunkiseudulla vastaava osuus on 20 %. Pohjois-Espoossa ja Espoonlahdessa 

yleisimpiin viiteen aktualisoituun tarjoumaa kuuluu luonnosta nauttiminen, kun Helsingissä 

sen tilalla kuvaajasta löytyy kaupunkielämän tarjoumat.  

Helsingissä aktualisoituvat tarjoumat poikkeavat joiltain osin kahden muun tutkimusalueen 

tarjoumista. Selkeimmät erot löytyvät kaupunkiympäristö – luontoympäristö vastakkai-

suudesta sekä tarjoumien monipuolisuudesta paikannuksia kohden.  
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6. Tulosten yhteenveto 

Emotionaalisia vapaa-ajan paikkoja on merkitty koko pääkaupunkiseudun alueelle kohtalaisen 

runsaasti, sillä kaikista 1637:tä vapaa-ajanpaikannuksesta lähes viisi ja puolisataa on 

emotionaalisia paikannuksia. Emotionaalisten paikannusten rooli korostuu Pohjois-Espoossa 

sekä Espoonlahdessa, joissa niitä on merkitty kaikista kyseisille alueille merkityistä paikoista 

eniten. Helsingissä emotionaalisten paikannusten asema on selkeästi heikompi sillä niiden 

määrät jäävät selkeästi vähäisimmiksi. Sosiaalisia paikannuksia on tehty määrällisesti vähiten 

koko pääkaupunkiseudulle, yhteensä 469 kappaletta. Niiden osuudet vaihtelevat kuitenkin eri 

tutkimusalueilla eivätkä ne ole harvimmin paikannettuja yhdelläkään kolmesta tarkastellusta 

tutkimusalueesta. Sekä Pohjois-Espoossa, Espoonlahdessa että Helsingissä ne ovat toiseksi 

yleisimmin merkittyjä vapaa-ajan paikannuksia. Mielenkiintoiseksi kysymykseksi nouseekin 

millaisille alueille pääkaupunkiseudulla kertyy vähiten sosiaalisia paikannuksia, kun näille 

kolmelle toisistaan selkeästi eroavalle alueelle niitä kertyy kullekin kohtalaisen runsaasti. 

Toiminnallisia paikannuksia on tehty koko pääkaupunkiseudulla määrällisesti eniten. 

Toiminnan paikannuksia on merkitty yhteensä 624 paikkaa koko pääkaupunkiseudulle. 

Pohjois-Espoossa ja Espoonlahdessa toiminnan paikat ovat harvimmin paikannettuja vapaa-

ajan paikannuksia, kun Helsingissä ne ovat puolestaan selkeästi yleisimpiä paikannuksia. 

Kotien ja naapuruston roolit korostuvat emotionaalisesti ja sosiaalisesti tärkeinä vapaa-

ajan ympäristöinä. Kodeilla ja niiden välittömällä lähiympäristöllä (50 metrin vyöhyke) 

näyttää olevan tärkeä rooli varhaisnuorten vapaa-ajan vietossa. Tärkeitä kodit ja niiden 

lähiympäristöt ovat varhaisnuorille emotionaalisina vapaa-ajanpaikkoina, erityisesti Pohjois-

Espoossa jossa lähes puolet emotionaalisista paikannuksista sijaitsee kyselyyn vastanneiden 

varhaisnuorten kotien välittömässä läheisyydessä (50 metrin säteellä). Helsingissä koteihin 

sijoittuu kahta muuta tutkimusaluetta selkeästi vähemmän emotionaalisia paikannuksia, sillä 

kotien välittömästä läheisyydestä löytyy ainoastaan reilu kymmenesosa kaikista 

paikannetuista emotionaalisista vapaa-ajan paikoista. Koko pääkaupunkiseudulla kotien 

välittömään läheisyyteen sijoittuu reilu neljännes ja Espoonlahdessakin reilu kolmannes 

merkityistä emotionaalisista paikannuksista, eli näillä alueilla emotionaalisia paikannuksia 

sijoittuu kotien läheisyyteen kohtuullisen runsaasti. 

Myös naapuruston rooli emotionaalisena vapaa-ajan ympäristönä korostuu, kun tarkastellaan 

kaikkia alle 200 metrin etäisyydellä vastaajien kodeista sijaitsevia emotionaalisia vapaa-ajan 

paikannuksia. Naapuruston rooli vaikuttaa olevan huomattava erityisesti Pohjois-Espoossa, 
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jossa jopa reilu 80 % emotionaalisista vapaa-ajan paikannuksista sijaitsee alle 200 metrin 

etäisyydellä vastaajien kodeista. Espoonlahdessakin 70 % emotionaalisista paikannuksista 

sijoittuu alle 200 metrin etäisyydelle vastaajien kodeista, mutta Helsingissä ainoastaan puolet. 

Koko pääkaupunkiseudulla vastaava osuus on 56 %. Naapurustojen rooli emotionaalisina 

vapaa-ajan ympäristöinä korostuu huomattavasti Pohjois-Espoossa ja kohtuullisesti myös 

Espoonlahdessa verrattaessa niitä Helsinkiin ja koko pääkaupunkiseutuun.  

Kodit ja niiden välittömät lähialueet ovat myös tärkeitä sosiaalisia vapaa-ajan ympäristöjä 

ehdottomasti Pohjois-Espoossa, jossa niihin sijoittuu lähes yhtä runsaasti sosiaalisia kuin 

emotionaalisiakin paikannuksia. Helsingissä kodit vaikuttavat olevan tärkeämpiä 

sosiaalisuuden kuin emotionaalisia ympäristöjä, sillä lähes kolmannes sosiaalisista 

paikannuksista Helsingissä sijoittuu koteihin tai niiden välittömään läheisyyteen. 

Espoonlahdessa kotien välittömään läheisyyteen sijoittuu kovin vähän sosiaalisia 

paikannuksia, vain viidennes kaikista alueelle merkityistä. Emotionaalisten vapaa-ajan 

paikannusten osuus on Espoonlahden kodeissa 38 %, joten sosiaalisten paikannusten osuus on 

tähän nähden huomattavan pieni. Sosiaalisia paikannuksia sijoittuu Pohjois-Espoossa 

asuinrakennuksiin 31 %, Helsingissä 19 % ja Espoonlahdessa vain 16 %. Nämä osuudet 

vahvistavat entisestään tuloksia siitä, että Pohjois-Espoossa koteihin (vastaajien omiin tai 

ystävien) sijoittuu hyvin runsaasti sosiaalisia vapaa-ajan paikannuksia. Helsingissä sekä 

Espoonlahdessa koteihin sijoittuu kohtalaisen paljon sosiaalisia paikannuksia.   

Myös naapuruston rooli korostuu sosiaalisina vapaa-ajan ympäristöinä, kun tarkastellaan 

kotien ympäristöjä 200 metrin vyöhykkein. Pohjois-Espoossa naapurustot näyttäytyvät myös 

sosiaalisesti tärkeinä vapaa-ajan ympäristöinä, sillä jopa 81 % sosiaalisista paikannuksista 

sijoittuu näille alueille. Espoonlahdessahan koteihin ja niiden välittömään läheisyyteen 

sijoittuu muita tutkimusalueita selkeästi vähemmän sosiaalisia paikannuksia, mutta tilanne on 

toinen hieman etäämmällä kodeista. Alle 200 metrin etäisyydelle kodeista sijoittuu 

Espoonlahdessa jo 71 % sosiaalisista paikannuksista. Espoonlahdessa siis naapurustoihin 

sijoittuu selkeästi runsaammin ja koteihin niukemmin sosiaalisia paikannuksia.  Helsingissä 

naapuruston alueelle sijoittuu sosiaalisia paikannuksia puolestaan vain 66 %.  

Toiminnallisten paikannusten ympäristöjä kodit eivät vaikuta olevan, paitsi Pohjois-Espoossa. 

Yleisesti koko pääkaupunkiseudulla kotien välittömään läheisyyteen sijoittuu reilu 

kymmenesosa toiminnallisista paikannuksista. Espoonlahdessa (10 %) sekä Helsingissä (8 %) 

osuudet ovat myös kovin vähäiset, mutta Pohjois-Espoossa puolestaan jopa 20 % 
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toiminnallisista paikannuksista sijoittuu aivan kotien välittömään läheisyyteen. Maankäytön 

analyysien tulokset kertovat täysin samansuuntaisia tuloksia. Tulokset näyttävät lisäksi 

samankaltaisilta, kun tarkasteluun otetaan kodit ja niiden lähialueet (200 metrin vyöhyke). 

Naapurustoihin sijoittuu Pohjois-Espoossa 67 % toiminnallisista paikannuksista, kun 

Espoonlahdessa osuus on 58 % ja Helsingissä enää vain 42 %.  

Koulut ovat sosiaalisen kanssakäymisen ympäristöjä. Koulut ja niiden lähiympäristö eivät 

vaikuta olevan pääkaupunkiseutulaisille varhaisnuorille emotionaalisesti kovinkaan tärkeää 

vapaa-ajan ympäristöä. Emotionaalisia vapaa-ajan paikkoja sijoittuu koulujen välittömään 

läheisyyteen ainoastaan hieman enemmän Helsingissä kuin muilla tutkimusalueilla (Helsinki 

6 %, muut alueet 3 %). Koulut ovat puolestaan selkeästi tärkeitä sosiaalisia vapaa-

ajanympäristöjä erityisesti Pohjois-Espoossa sekä Espoonlahdessa. Helsingissä ne eivät 

näyttele kovinkaan tärkeää osaa sosiaalisina vapaa-ajan ympäristöinä. Kouluihin ja niiden 

välittömään läheisyyteen sijoittuu neljännes sosiaalisista paikannuksista niin Pohjois-

Espoossa kuin Espoonlahdessakin, mutta vähemmän kuin kymmenesosa Helsingissä. Pohjois-

Espoossa sekä Espoonlahdessa julkisiin rakennuksiin sijoittuvista sosiaalisista paikannuksista 

vain harva sijoittuu muualle kuin koulurakennuksiin, joten koulujen rooli sosiaalisina vapaa-

ajan ympäristöinä näillä kahdella alueella on hyvin selkeä. Helsingissä julkisiin rakennuksiin 

sijoittuu ainoastaan 8 % sosiaalisista paikannuksista ja eikä yksikään näistä rakennuksista ole 

koulu. 

Koulualueet eivät vaikuta olevan tärkeitä toiminnallisuuden paikkoja, kuten eivät 

naapurustotkaan. Poikkeus sääntöön kuitenkin löytyy ja jälleen Pohjois-Espoosta. Siellä 15 % 

toiminnallisista paikoista sijoittuu alle 50 metrin etäisyydelle kouluista, kun kahdella muulla 

alueella osuudet ovat alle 5 %.  Julkisiin rakennuksiinkin sijoittuvista toiminnallisista 

paikannuksista Pohjois-Espoossa puolet on koulurakennuksiin sijoittuvia paikannuksia.  

Kuten aiemmin jo todettu, paikallinen koulu Pohjois-Espoossa toimii myös nuorisotalona, 

joka osaltaan varmasti vaikuttaa tulokseen. 

Urheilu- ja virkistysalueet ovat merkittäviä vapaa-ajan ympäristöjä. Urheilu- ja 

virkistysalueet toimivat Helsingissä emotionaalisten vapaa-ajan paikkojen ympäristöinä 

selkeästi useammin kuin kahdella muulla tutkimusalueella. Pohjois-Espoossa niiden merkitys 

emotionaalisina vapaa-ajan ympäristöinä on hyvin heikko, sillä vain 4 % sijoittuu urheilu- ja 

virkistysalueille. Espoonlahdessa niille sijoittuu noin kymmenesosa emotionaalisista vapaa-

ajan paikoista, mikä sekin on silti selkeästi vähemmän Helsingin noin 20 %:iin verrattuna. 
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Urheilu- ja virkistysalueet ovat Helsingissä myös tärkeitä sosiaalisuuden ympäristöjä. Niille 

sijoittuu 17 % kaikista sosiaalisista paikoista, kun Pohjois-Espoossa niihin on merkitty 

ainoastaan 3 % ja Espoonlahdessakin vain 7 % sosiaalisista paikoista.  

Selkeimmin urheilu- ja virkistysalueiden rooli nousee esiin toiminnallisten vapaa-ajan 

paikkojen ympäristöinä. Niille sijoittuu kullakin tutkimusalueella vähintään 20 % 

toiminnallisista paikoista. Tutkimusalueiden osuudet ovat koko pääkaupunkiseudun osuuteen 

nähden selkeästi runsaampia, sillä koko pääkaupunkiseudulla urheilu- ja virkistysalueille 

sijoittuu vain 13 % toiminnallisista paikoista.  

Puistoalueilla vietetään vapaa-aikaa, jos niitä vain lähiympäristöstä löytyy. Puistoalueet 

nousevat esiin niin emotionaalisina, sosiaalisina kuin toiminnallisinakin vapaa-ajan 

ympäristöinä ainoastaan Helsingissä, missä niille sijoittuu noin kymmenesosa kunkin teeman 

vapaa-ajan paikannuksista. On tärkeää ottaa huomioon kuitenkin se, että alle 50 metrin 

etäisyydellä kyselyyn vastanneiden varhaisnuorten kotipisteistä sijaitsee Helsingissä 18 

puistoa, kun Espoonlahdessa vastaava luku on 1 ja Pohjois-Espoossa 0. Etäisyys-

vyöhykeanalyysin perusteella vaikuttaa vahvasti siltä, että puistoalueet toimivat Helsingissä 

kotien läheisinä piha-alueina jollaisina pientalojen kotipihat Espoonlahdessa ja erityisesti 

Pohjois-Espoossa toimivat. 

Nuorten arkiympäristöissä ja niiden ominaisuuksissa löytyy eroja pääkaupunkiseudun 

eri alueilla. Tarjoumien tarkastelun avulla nousi eri alueiden vapaa-ajan paikannusten 

sisällöistä esiin useita mielenkiintoisia tuloksia. Vaikka Helsinkiin on merkitty suhteellisesti 

eniten vapaa-ajan paikannuksia, niissä aktualisoituu kaikista vähiten tarjoumia. 

Espoonlahdessa tarjoumia aktualisoituu runsaasti kussakin paikannuksessa, erityisesti 

emotionaalisissa vapaa-ajan paikannuksissa muihin alueisiin verrattuna. Toiminnallisia 

tarjoumia per paikannus aktualisoidaan kullakin alueella kohtalaisen vähän. 

Kolmen eri tutkimusalueen vertailun perusteella tulokset viittaavat siihen, että Pohjois-

Espoossa ja Espoonlahdessa aktualisoituu Helsinkiä useammin tarjoumia turvallisuuden 

tunteisiin (liite 1). Helsingin osuus on koko pääkaupunkiseutuakin matalampi. Turvallisuuden 

tunteen aktualisoitumisen osuus on Helsingissä kuitenkin 53 %, joten Helsingissä kuitenkin 

joka toisessa emotionaalisessa vapaa-ajan paikannuksessa aktualisoituu tarjoumia 

turvallisuuden tunteisiin. Helsingissä aktualisoituu kahta muuta aluetta selkeästi vähemmän 

myös tarjoumia rentoutuneisuuteen.  
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Emotionaalisten tarjoumien osalta Pohjois-Espoossa näyttää tulosten mukaan aktualisoituvan 

kahta muuta aluetta harvemmin tarjoumia kauneuden tunteeseen sekä hauskuuteen ja 

jännittävyyteen. Helsingissä aktualisoituu tarjoumia hauskuuteen ja jännittävyyteen 

puolestaan selkeästi enemmän kuin kahdella muulla tutkimusalueella. Espoonlahdessa 

yksikään tarjouma ei ole merkittävästi harvemmin aktualisoitu kahteen muuhun 

tutkimusalueeseen verrattuna, mutta selkeästi runsaammin Espoonlahdessa aktualisoituu 

tarjoumia siisteyteen ja puhtauteen, onnellisuuden tunteeseen, hyviin muistoihin sekä 

hiljaisuuteen ja rauhallisuuteen.  Kaikilla alueilla aktualisoituu runsaasti tarjoumia hyvään 

olon tunteisiin sekä hyvän ilman hengittämiseen.  

Sosiaalisista tarjoumista tarjoumia ystävien tapaamiseen aktualisoituu kullakin alueella hyvin 

runsaasti (liite 2). Tarjoumia eloisuuteen aktualisoituu myös tasaisen runsaasti jokaisella 

alueella. Sosiaalisten tarjoumien kohdalla Helsinki erottuu kahdesta muusta alueesta selkeästi 

tarjoumien aktualisoitumisen määrissä. Helsingissä aktualisoituu keskimäärin 3,4 sosiaalista 

tarjoumaa per paikannus, kun Pohjois-Espoossa keskiarvo on 4,2 ja Espoonlahdessa 4,4. 

Koko pääkaupunkiseudun alueella keskiarvo on 3,9, joten Espoonlahdessa ja Pohjois-

Espoossa aktualisoituu keskimääräistä runsaammin sosiaalisia tarjoumia ja Helsingissä 

päinvastoin. Helsingin sosiaaliset paikannukset vaikuttavat olevan kovin yksipuolisia. 

Pohjois-Espoossa aktualisoituu tarjoumia eläinten kanssa olemiseen, yksin olemiseen sekä 

muiden kontrollista vapaaseen olemiseen runsaammin kuin kahdella muulla alueella. 

Espoonlahdessa aktualisoituu puolestaan kahta muuta aluetta useammin tarjoumia omana 

itsenä olemiseen, uusiin ihmisiin tutustumiseen ja eloisuuteen. Kahta muuta aluetta 

harvemmin Espoonlahdessa aktualisoidaan tarjoumia aikuisten kanssa olemiseen, joka on 

puolestaan Helsingissä ainoa sosiaalinen tarjouma joka ei aktualisoidu siellä selkeästi 

harvemmin kuin kahdella muulla alueella. Helsingissä aktualisoituu sosiaalisista tarjoumista 

niukemmin kuin kahdella muulla alueella ainakin tarjoumia omana itsenä olemiseen, uusiin 

ihmisiin tutustumiseen, yksin olemiseen sekä tyttöjen ja poikien tapaamiseen. 

Toiminnallisia tarjoumia aktualisoituu kullakin alueella alle kolme tarjoumaa per 

toiminnallinen paikannus. Eroja ja selkeitä yhtäläisyyksiä alueiden väliltä löytyy tästä 

huolimatta (liite 3). Kullakin alueella yleisin toiminnallinen tarjouma on hengailu. Tämän 

lisäksi tarjoumia kuljeskeluun ja tutkiskeluun aktualisoituu kullakin alueella hyvin samoissa 

määrin.  
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Tarjoumia ohjaamattoman liikuntaan, eli omatoimiseen liikkumiseen aktualisoituu Pohjois-

Espoossa sekä Helsingissä runsaasti, mutta Espoonlahdessa kohtalaisen niukasti. 

Espoonlahdessa aktualisoituu puolestaan tarjoumia ohjattuun liikuntaan sekä arkisten 

tehtävien hoitamiseen kahta muuta aluetta runsaammin. Pohjois-Espoossa sekä 

Espoonlahdessa aktualisoituu tarjoumia luonnosta nauttimiseen selkeästi runsaammin kuin 

Helsingissä. Kaupunkielämän tarjoumia aktualisoidaan Pohjois-Espoossa kohtalaisen 

harvakseltaan ja Helsingissä puolestaan runsaasti. 

Pohjois-Espoo eroaa kahdesta muusta alueesta myös pelien pelaamisen tarjoumissa. 

Tarjoumia pelien pelaamiseen aktualisoituu 23 %:ssa toiminnallisissa paikannuksissa Pohjois-

Espoossa, kun Espoonlahdessa vastaava osuus on 13 % ja Helsingissä vain 9 %. Pohjois-

Espoo on alueena myös ainoa, jossa toiminnallisia paikkoja sijoittuu kotien ja naapuruston 

läheisyyteen kohtalaisen paljon, joka selittänee pelien pelaamisen aktualisoitumisen osuutta.  
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7. Johtopäätökset 

Pääkaupunkiseutulaisten varhaisnuorten elinympäristön laatutekijöihin lukeutuu samoja 

ominaisuuksia kuin ympäri maailmaa asuvien lasten. Hyvät vapaa-ajan ympäristöt ovat 

sosiaalista yhtenäisyyttä korostavia ja jatkuvasta aikuisten kontrollista vapaita. Omaehtoinen 

ja vapaa oleminen sekä liikkuminen ja kokoontumispaikkojen olemassaolo lukeutuivat jo 

1970-luvun lopun lasten ja nuorten arvostamien vapaa-ajan ympäristöjen kriteereihin ympäri 

maailmaa ja sama linja jatkuu nykypäivän nuorten vapaa-ajan ympäristöjen kriteereissä myös 

pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseutulaisten varhaisnuorten arvostamissa vapaa-ajan 

ympäristöissä heijastuu vahvasti samoja tuloksia kuin laajoissa Growing Up in Cities – 

projekteissa (Chawla 2002; Lynch 1977). Suosittuihin vapaa-ajan ympäristöihin sisältyy 

monipuolisia ominaisuuksia. Niihin ympäristöihin joissa pääkaupunkiseutulaiset 

varhaisnuoret viettävät vapaa-aikaansa klusteroituu lähes poikkeuksetta sekä sosiaalisia, 

toiminnallisia että emotionaalisia toimintoja. Tärkeää hyvissä vapaa-ajan ympäristöissä 

nuorille näyttää olevan monipuolinen tarjoumapotentiaali, eli erilaisten tarjoumien 

hyödyntämisen mahdollisuus. 

 

Tämän tutkimusten tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että lasten- ja nuorten vapaa-ajan 

viettoa ja - ympäristöjä tulisi tutkia ja tulkita kokonaisuuksina, kokoumina, ei erottelemalla ja 

pilkkomalla niihin sisältyviä toimintoja tai tarkoituksen mukaista toimettomuutta erilaisiin 

osiin. Kuusisto-Arponen ja Tani (2009) ovat nuorten arjen maantiedettä kartoittaneessa 

tutkimuksessaan halunneet tutkia sellaisia ympäristöjä joissa lapset ja nuoret viettävät ”ihan 

tavallista” arkea joka heidän mukaansa on avain arkisten emotionaalisten tilojen ja tilaan 

sidottujen tunteiden ymmärtämiseen. He ovat käyttäneet tutkimuksissaan olemisen tilan ja 

tekemisen tilan käsitteitä jäsentämään erilaisia nuorten vapaa-ajan ympäristöjä. Tällainen 

dikotominen jaottelu ei tämän tutkimuksen valossa vaikuta kuitenkaan olevan hedelmällisin 

tapa lähestyä lasten ja nuorten arjen ympäristöjä, sillä lasten ja nuorten vapaa-ajan ympäristöt 

näyttävät olevan hyvin monisyisiä.  

 

Tarjoumateorian vuorovaikutteinen luonne ottaa huomioon ihmisen sekä ympäristön, sillä 

tarjouma ei käsitteenä erota ihmistä ja ympäristöä dualistisesti toisistaan vaan sisältää 

ominaisuuksia sekä ympäristöstä että yksilöstä (Kyttä 2006). Tarjouma käsittelee ympäristön 

ja yksilön suhdetta vuorovaikutteisena prosessina ja on juuri tästä syystä toimiva käsite 

tutkittaessa nuorten moniulotteisia ja -toimintaisia vapaa-ajan ympäristöjä. Gibsonin (1979) 
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mukaan tarjoumia on olemassa niin paljon kuin voimme niitä ympäristöstämme löytää, jolloin 

tarjoumateoriaan perustuvan kokemuksellisen ympäristön tutkiminen ei sulje ihmisen tai 

ympäristön eri osa-alueita tutkimuksen ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa pohja-aineistona 

ollut tarjoumateemoittainen jaottelu toki jäsentää tarjoumia erilaisiin luokkiin, muttei sulje 

yksilön omia ympäristöstään löytämiä tarjoumia pois, sillä kussakin tarjoumateemassa on 

ollut mahdollista merkitä myös jokin oma kulloisessakin ympäristössä aktualisoima tarjouma. 

Tässä tutkimuksessa on monessa yhteydessä käynyt ilmi, että tila joka on kenties suunniteltu 

Thomsonin ja Philon (2005) kuvaamaksi tekemisen tilaksi ei sisällä nuorten tapauksessa 

ainoastaan toiminnallista ja ohjattua vapaa-ajan viettoa vaan hyvin usein myös sosiaalista 

kanssakäymistä sekä esimerkiksi joutilaisuutta eli hengaamista. Paikkatietoaineistossa sekä 

fokusryhmäkeskustelussa nousi molemmissa useaan otteeseen esiin erilaisten tarjouma-

teemojen päällekkäisyys mielekkäimmissä ympäristöissä. Pääkaupunkiseutulaiset varhais-

nuoret arvostavat vapaa-ajan ympäristöjä joissa voi samaan aikaan sekä tehdä että vain olla 

tekemättä. Tämän työn tulosten näkökulmasta olemisen ja tekemisen erottelun sijaan näyttäisi 

olevan hedelmällisempää tarkastella nuorten vapaa-ajan ympäristöjä moniulotteisina erilaisten 

osa-alueiden kokonaisuuksina, kuten eräissä muissa tutkimuksissa on jo tehty (Duzenli & al. 

2009; Kyttä 2006; Clark & Uzzell 2002; Lieberg 1995; Heft 1988). Nuorten vapaa-ajan 

ympäristöjen tarkastelussa vaikuttaa olevan oleellista ottaa huomioon sekä toimintojen, 

oleskelun, sosiaalisen kanssakäymisen että fyysisen ympäristön yhteenpunouma. Jokainen 

näistä elementeistä luo perustaa mielekkäälle vapaa-ajanvieton ympäristölle. Nuorille 

mielekkäässä vapaa-ajan ympäristössä yhdistyy samanaikaisesti sekä sosiaalisia, 

toiminnallisia, kulttuurisia, emotionaalisia että fyysisiä elementtejä jotka jokainen vaikuttavat 

toisiinsa.  

Kokouman käsite mahdollistaa keskustelun nuorten vapaa-ajanvieton paikoista sekä fyysisenä 

että sosiaalisena, toiminnallisena ja emotionaalisena yhtäaikaisesti. Tämän tarjoumateoriaan 

perustavan tutkimuksen pohjalta on selvää, että nuorille merkityksellisten vapaa-ajan 

paikkojen luonne on monisyinen ja -ulotteinen. Nuoret eivät määritä mielekkäitä vapaa-ajan 

ympäristöjä vain niiden fyysisten, toiminnallisten, emotionaalisten tai sosiaalisten ominai-

suuksien kautta, vaan enemminkin näiden ominaisuuksien kokonaisuuksina. Nämä tulokset 

tukevat Dovey & al. (2009) ajatusta siitä, että maantieteelliseen paikka- ja paikkakokemus-

keskusteluun sekä -tutkimukseen pitäisi nostaa esiin käsitteitä, jotka eivät erota sosiaalista ja 

spatiaalista jyrkästi toisistaan vaan ulottuvat näille molemmille osa-alueille. Dovey & al. 

(2009) mukaan kokouma mahdollistaa keskustelun paikasta sekä fyysisenä että sosiaalisena 
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paikkana. Tämän tutkimuksen tulosten valossa ja esimerkiksi alla oleva kahden 

pääkaupunkiseutulaisen varhaisnuoren keskenään käymän paikkakokemuksiin ja mielekkää-

seen paikaan liittyvän keskustelun perusteella lasten ja nuorten paikkoja tutkittaessa 

kokouman käsite toimii hyvänä lähestymistapana: 

”Tääl on keinuja ja silleen… Tääl on kavereita ja keinuja mis voi istuu” … ”Tänne on 

ainakin helppo tulla ja sit siel on niinku kaikkee tekemist, mut sit siel voi myöski vaan hengaa” 

Lasten ja nuorten vapaa-ajan ympäristöt ovat pääkaupunkiseudulla monipuolisia, sillä 

jokainen kyselyyn vastannut varhaisnuori on aktualisoinut ympäristössään keskimäärin 7 

tarjoumaa. Monipuolisimpia vapaa-ajan ympäristöt vaikuttavat olevan esikaupunkialueella ja 

yksipuolisimpia urbaanissa ympäristössä. Maalaismainen ympäristö sijoittuu pitkälti näiden 

kahden välimaastoon. Kullakin alueella esiintyy jo useissa muissakin tutkimuksissa esiin 

nousseet mielipaikkojen pääteemat; ystävien tapaaminen, myönteinen ja turvallinen ilmapiiri, 

hengailu sekä aikuisten jatkuvasta kontrollista vapaa oleminen (Kuusisto-Arponen & Tani 

2009; Travlou 2004; Chawla 2002). Tutkimuksen perusteella koti -, naapurusto-, koulu -, 

urheilu sekä virkistysalueet ovat tärkeimpiä vapaa-ajan ympäristöjä pääkaupunkiseutulaisille 

nuorille. Kaupunkikeskustoilla ja kauppakeskuksilla näyttää olevan myös oma roolinsa 

nuorten vapaa-ajan vietossa, mutta se on huomattavasti marginaalisempi mitä julkinen 

keskustelu ja käsitykset antavat ymmärtää (esim. Palovaara 2012; Tiainen 2008).  

 

Kotiympäristöt ovat emotionaalisesti ja sosiaalisesti värittyneitä vapaa-ajan ympäristöjä, 

mutta kohtuullisen harvoin ne koetaan toiminnallisesti mielekkäinä. Naapurustotkin ovat 

vahvasti emotionaalisia sekä sosiaalisia vapaa-ajan ympäristöjä, mutta erityisesti ne ovat 

sosiaalisen kanssakäymisen näyttämöitä. Naapurustot näyttävät olevan aktiivisesti käytettyjä 

vapaa-ajan ympäristöjä, erityisesti juuri sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tulos tukee Clarkin & 

Uzzellin (2002) huomiota siitä, että naapuruston käyttö vapaa-ajan ympäristönä ei 

todellisuudessa laske huomattavasti lasten siirtyessä teini-ikään, kuten muun muassa Schiavo 

& al. (1988) ovat muun muassa ehdottaneet. Kids Out! -tutkimuksen osallistujat ovat 11- ja 

14-vuotiaita varhaisnuoria ja fokusryhmäkeskustelun osallistujat 14-vuotiaita. Kaikki 

keskusteluun osallistuneet nuoret painottivat naapuruston tärkeyttä vapaa-ajan ympäristöinä 

esimerkiksi kaupunkikeskustan sijaan ja paikkatietoanalyysitkin puhuvat kyseisten tulosten 

puolesta. 
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Koulualueet näyttäytyvät tärkeinä sosiaalisina vapaa-ajan ympäristöinä erityisesti sekä 

esikaupunki- että maalaismaisella ei-urbaanilla alueella, mutta urbaanilla alueella koulujen 

rooli vapaa-ajan ympäristöinä ei korostu yhtä voimakkaasti. Sellaiset vapaa-ajan paikannukset 

jotka sijoittuvat esikaupunki- ja maalaismaisilla alueilla koulujen tuntumaan näyttäisivät 

urbaanilla alueella sijoittuvan urheilu- ja virkistysalueille sekä rakennettuihin puistoihin. 

Tutkimuksen esikaupunki- ja maalaismaisella alueella sijaitsee hyvin vähän erityisesti 

rakennettuja puistoalueita, Pohjois-Espoossakin vain yksi. Mikäli näillä alueilla olisi 

enemmän puistoja ja muita virkistysalueita, sijoittuisiko niille ehkä enemmän sosiaalisia ja 

toiminnallisia paikannuksia koulupihojen sijaan? Vaikuttaa siltä, että näillä alueilla joissa 

maankäyttö ei ole yhtä monipuolista kuin aivan urbaanissa ympäristössä sosiaaliset vapaa-

ajan ympäristöt sijoittuvat vahvemmin varhaisnuorten koulualueille. Kenties tämä johtuu siitä, 

että tarjonta sosiaalisen kanssakäymisen ympäristöihin on heikompi kuin urbaanilla alueella? 

Ajatusta tukee edelleen sosiaalisten paikannusten tasaisempi jakauma Helsingissä kuin 

kahdella muulla tutkimusalueella. 

 

Kaikilla alueilla kodit ja niiden välittömät läheisyydet ovat emotionaalisesti lähes yhtä tärkeitä 

ympäristöjä. Pientalovaltaisella alueella kodit ja asuinrakennukset ovat merkittävässä roolissa 

myös sosiaalisten ja toiminnallisten vapaa-ajan paikkojen ympäristöinä. Tulosten valossa 

näyttää siltä, että vähiten urbanisoituneella alueella vietetään enemmän aikaa kotona tai 

ystävien kodeissa kuin esikaupunki- tai urbaanilla alueella. Toiminnallisuuden paikantuminen 

kotiympäristöihin maalaismaisella alueella on mielenkiintoinen ilmiö. Pohjois-Espoossa 

toiminnallisuuden ympäristöjä ovat pääosin paikallinen urheilu- ja virkistysalue ja sen lisäksi 

kodit ja asuinrakennukset. Täällä toiminnallisista tarjoumista eritoten pelien pelaaminen 

aktualisoituu kahta muuta aluetta useammin. Toinen alueella runsaasti aktualisoitu tarjouma 

on ohjaamaton liikunta. Ohjaamattoman liikunnan tarjoumat viittaavat suoraan 

urheilualueiden suosioon ja pelien pelaaminen toisaalta kotiympäristöihin. Maalaismainen 

asuinalue näyttäytyy tulosten pohjalta ja kahteen muuhun alueeseen verrattuna täten 

eräänlaisena ääripäiden alueena jossa varhaisnuoret toisaalta harrastavat runsaasti omaehtoista 

liikuntaa, mutta viettävät sitten muita alueita runsaammin aikaansa kodeissa pelikonsolien 

äärellä. Voisiko jälleen olla niin, että maankäytöltään ehkä hieman yksipuolisemmalla 

alueella vietetään kotona pelien pelaamiseen aikaa muita alueita enemmän, koska vapaa-ajan 

ympäristöjen tarjonta ei ole yhtä monipuolinen kuin kahdella muulla alueella? 
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Kyttä (2006) on todennut maalaismaisten ympäristöjen olevan tarjoumiltaan rikkaimpia 

ympäristöjä lapsille. Clark & Uzzell (2002: 106) ovat puolestaan todenneet koulun, naapu-

ruston sekä keskusta-alueen kunkin tarjoavan sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen että 

vetäytymiseen liittyviä tarjoumia ja kotien puolestaan ainoastaan vetäytymiseen ja 

rauhoittumiseen liittyviä tarjoumia. Clark & Uzzell (2002) ovat pohtineet omien sekä Kytän 

tulosten pohjalta josko urbaanien alueiden ja maalaisalueiden väliltä löytyy tarjouma-

teemoittaisia eroja esimerkiksi niin että urbaaneista ympäristöistä löytyy enemmän sosiaalisia 

ja maalaismaisista enemmän rauhoittumiseen liittyviä tarjoumia. Tämän työn pohjalta näyttää 

vahvasti kuitenkin siltä, että urbaanissa ympäristössä aktualisoidaan vähiten niin 

toiminnallisia, sosiaalisia kuin emotionaalisiakin tarjoumia. Urbaanista ympäristöstä löytyy 

kuitenkin eniten kunkin tarjoumateeman paikannuksia, siten että toiminnallisia paikannuksia 

on eniten, sosiaalisia toiseksi eniten ja emotionaalisia vähiten. Tulokset viittaavat siis siihen, 

että urbaanista ympäristöstä löytyy runsaasti erilaisia paikkoja joissa varhaisnuoret viettävät 

aikaansa, mutta niissä aktualisoitujen tarjoumien pohjalta ne vaikuttavat olevan kovin 

yksipuolisia. Urbaanissa ympäristössä aktualisoidaan ainoastaan toiminnallisia tarjoumia 

lähes yhtä paljon kuin kahdella muulla kaupunkimorfologisesti erilaisella alueella. Urbaanin 

ympäristön tarjoumat vaikuttavat olevan kuitenkin Clarkin ja Uzzellin (2002) pohdintojen 

tapaan useimmiten toiminnallisia ja sosiaalisia ja harvimmin emotionaalisia ja ei-urbaanilla 

alueella järjestys on puolestaan käänteinen.  

 

Urbaani ympäristö profiloituu kahta muuta aluetta vahvemmin kaupunkielämän ympäristönä. 

Urbaanissa ympäristössä harrastetaan myös omatoimista liikuntaa kahta muuta aluetta 

enemmän. Kahteen muuhun alueeseen nähden urbaanissa ympäristössä ei paljoakaan nautita 

luonnosta eikä rentouduta. Tämän tutkimuksen urbaanissa ympäristössä ei koeta 

turvallisuuden tunteita yhtä paljon kuin esikaupunkialueella tai maalaismaisella ei-urbaanilla 

alueella. Turvallisuuden tunteita aktualisoituu kuitenkin yli puolessa emotionaalisista 

paikoista, joten osuus ei ole hälyttävän pienikään. Mielenkiintoista olisi verrata 

kansainvälisesti turvallisuuden tunteiden aktualisoitumista erityyppisissä kaupunki-

ympäristöissä, kun eroja löytyy jo pääkaupunkiseudun sisältä näinkin selkeästi, vaikka Suomi 

profiloituu kaiken kaikkiaan yleensä hyvin turvallisena maana kansainvälisissä vertailuissa.  

 

Uusiin ihmisiin tutustuminen ja oman ikäisten tyttöjen ja poikien tapaaminen on urbaanissa 

ympäristössä varhaisnuorille ilmeisesti vaikeampaa kuin esikaupunki - ja maalaismaisella 

alueella. Urbaaneilla alueilla ollaan harvemmin myöskään poissa aikuisten valvovan silmän 
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alta, kun maalaismaisessa ympäristössä puolestaan on helppo löytää sellaisia vapaa-ajan 

ympäristöjä joissa ’kukaan ei vahdi’. Tällaisia ympäristöjähän varhaisnuoret nimenomaan 

arvostavat ja pitävät mielekkäinä, mutta tavoittavat urbaanilla alueella kahta muuta aluetta 

harvemmin. 

 

Pientalovaltaisella maalaismaisella alueella paikantuu kolmesta erityyppisestä asuinalueesta 

vähiten paikannuksia. Kyseisellä alueella aktualisoituu jokaisessa tarjoumateemassa kuitenkin 

enemmän tarjoumia kuin urbaanilla alueella. Tämä viittaa alueen tarjoavan urbaania aluetta 

määrällisesti vähemmän, mutta sisällöltään monipuolisempia vapaa-ajan ympäristöjä. 

Poikkeuksen tähän tuo kuitenkin emotionaaliset vapaa-ajan paikannukset, joissa tarjoumia 

aktualisoidaan keskimäärin saman verran urbaanilla kuin maalaismaisellakin alueella 

esikaupunkialueeseen nähden. Tarjoumasisällöiltään urbaani- ja maalaismainen alue eroavat 

kuitenkin selkeimmin toisistaan, urbaanin alueen näyttäytyessä enemmän hauskana sekä 

jännittävänä ja maalaismaisen pientalovaltaisen alueen turvallisena ja epäjännittävänä. 

 

Esikaupunkialue erottuu kahdesta muusta alueesta selkeimmin tarjoumasisällöltään moni-

puolisimpana alueena. Esikaupunkialueelle sijoittuu myös kohtalaisen paljon vapaa-ajan 

paikannuksia, sillä ainoastaan toiminnallisia paikannuksia sijoittuu sinne selkeästi vähemmän 

kuin mitä tutkimuksen urbaanille alueelle. Esikaupungissa aktualisoidaan selkeästi 

runsaimmin tarjoumia erityisesti emotionaalisissa sekä sosiaalisissa vapaa-ajan ympäristöissä. 

Esikaupunkialueella löytyy kahta muuta aluetta tyypillisemmin tarjoumia onnellisuuteen, 

hiljaisuuteen ja rauhallisuuteen, hyviin muistoihin, omana itsenä olemiseen, uusiin ihmisiin 

tutustumiseen sekä ohjattuun liikuntaan. Huomionarvoinen ja jokseenkin yllättävä tulos nousi 

esiin esikaupunkialueella. Siellä liikuntaa harrastetaan omatoimisesti kahta muuta aluetta 

selkeästi vähemmän. Johtuneeko tämä tutkimukseen valitusta esikaupunkialueesta jossa 

paikallisen urheilualueen yhteydessä aktualisoidaan hyvin runsaasti, enemmän kuin kahdella 

muulla alueella, ohjatun liikunnan tarjoumia vai voisiko tulokselle löytyä selitystä 

kaupunkiympäristön rakenteesta? Ei-urbaanilla alueella liikuntapuistoja ei juuri löydy ja siellä 

ohjaamattomien liikuntaharrastusten määrä on huomattava ohjattuihin nähden. Urbaanillakin 

alueella ohjaamatonta liikuntaa har-rastetaan ohjattua selkeästi enemmän vaikka siellä 

liikuntapuistojen määrä on huipussaan. Voisiko olla niin, että nuorten lähiympäristössä 

sijaitsevat liikuntakeskukset tarjoavat niin monipuolisen määrän erilaisia ohjattuja 

harrastuksia, että omatoimiseen liikuntaan jää ohjattujen kustannuksella vähemmän aikaa? 
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Tämä tutkimuksen pohjalta näyttää vahvasti siltä, että erityyppiset asuinalueet tarjoavat 

nuorille erilaisia vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia ja ympäristöjä. Jotta nuorille tärkeiden 

vapaa-ajan ympäristöjen suunnitteluun voitaisiin panostaa nykyistä paremmin ja luoda 

sellaisia vapaa-ajan ympäristöjä jotka vastaisivat nuorten mielekkään vapaa-ajanvieton 

kriteerejä, tulisi heitä osallistaa nykyistä ahkerammin osaksi yhdyskuntasuunnittelua ja -

tutkimusta, aivan kuten useat muutkin eri tahot kehottavat (Dovey; 2009; Kuusisto-Arponen 

& Tani 2009b; Driskell 2002; Chawla 2002;). Molemmissa maailmanlaajuisissa Growing Up 

in Cities -projekteissa (Chawla 2002; Lynch 1977) todettiin, että lasten ja nuorten kuuleminen 

ja osallistaminen on erityisen tärkeää eritoten sellaisilla yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun 

osa-alueilla jotka koskettavat oleellisesti lasten ja nuorten arkea. Nuorten, erityisesti teini-

ikäisten, osallistaminen ja heidän äänensä kuuleminen vaikuttaa varmasti myös heidän 

kokemuksiinsa yhteiskunnasta kaikki jäsenensä huomioon ottavana positiivisena instituutiona. 

Suomessa päivän polttava, hätääntyneisyyden leimaa jo otsallaan kantava, nuorten 

syrjäytymiskeskustelu katsoo asioita paljolti aikuisten ja instituutioiden näkökulmasta 

(Helsingin Sanomat 2012a; Elinkeinoelämän valtuuskunta 2012; Tyysniemi 2012). Nuorten 

syrjäytymisen taustalla on tietysti suuria yhteiskunnallisia epäkohtia eikä niitä ratkaista 

sormia näpäyttämällä, mutta pienillä teoilla voi olla myös merkittävä vaikutus. Vapaa-aika ja 

vapaa-ajan ympäristöt näyttelevät isoa roolia nuorten elämässä, joten niihin vaikuttamista ja 

niiden mielekkääksi kokemista ei tule mielestäni aliarvioida. Oman elinympäristönsä 

auktoriteettina toimiminen luo varmasti positiivisia mielikuvia siitä, että oma ääni ja ajatukset 

kuullaan. Omaan elinympäristöönsä vaikuttaminen voi parhaimmillaan jättää hyvin 

kauaskantoiset muistot ja positiiviset kokemukset; ”Täällä pelattiin korista, puisto oli meidän 

urheilukenttä. Nuorisotalon kautta päästiin joskus tapaamaan valtuutettuja ja sen ansiosta 

puisto remontoitiin” (Berner 2012). 

 

Monimenetelmälliset lähestymistavat näyttäytyvät tämän ja useiden aiempien tutkimusten 

(Cele 2006; Driskell 2002) valossa antoisilta tavoilta lähestyä nuorten ympäristöjen tutkimista. 

Nuorten vapaa-aikaa ja vapaa-ajan ympäristöjen tarkempaa kartoittamista varten olisi 

hyödyllistä toteuttaa esimerkiksi valokuvausta ja tarjoumapaikannuksia yhdistävä tutkimus, 

jossa nuoret valokuvaisivat niitä tiettyjä fyysisiä elementtejä sekä sosiaalisia ja toiminnallisia 

tarjoumia jotka heidän mielestään luovat perustaa mielekkäälle vapaa-ajan ympäristölle. 

Erityyppisiin ympäristöihin tarjoumapaikannusten kautta kiinnittyvät valokuvat toisivat muun 

muassa yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelijoiden sekä tutkijoiden käsiin tietoa siitä millaisia 

tarjoumia nuoret mielekkäissä ympäristöissään havaitsevat ja toisaalta aktualisoivat. 
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Tarjoumateorian mukaisesti ympäristössä on oltava jotakin, jota yksilö voi havaita 

mahdollisuutena ja haluaa hyödyntää sitä (Kyttä ja Kahila 2006). Mikäli lapset ja nuoret 

esimerkiksi valokuvaisivat erilaisissa vapaa-ajan ympäristöissään paikantamiaan tarjoumia 

eikö tällöin saataisi yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun käsiin erittäin informatii-vinen 

visuaalinen - ja paikka-tietoaineisto lasten- ja nuorten vapaa-ajan ympäristöjen kritee-reistä? 

Tällainen monimenetelmällinen lähestyminen voisi mahdollisesti toimia useissa muissakin 

yhteyksissä, myös esimerkiksi negatiivisia tarjoumia tai lasten ja nuorten pelon maantiedettä 

tutkittaessa. Kokemuksellinen paikkatieto, valokuvat ja nuorten narratiivit yhdistämällä 

voitaisiin kenties paremmin ymmärtää millaisia fyysisen ympäristön elementtejä sisältyy 

niihin paikkoihin joissa nuorista muun muassa tuntuu turvalliselta, hiljaiselta ja rauhalliselta, 

rentouttavalta, onnelliselta tai kauniilta.  

 

Lasten ja nuorten tutkimiseen ja osallistamiseen liittyy runsaasti myös muita haasteita. 

Eettiset lähtökohdat asettavat itsessään jo runsaasti haastetta, mutta niiden lisäksi esiin nousee 

muitakin aspekteja. Monimenetelmällisyyden riskinä voi olla, että välineistä ja tutkimus-

menetelmistä tulee tutkimuksen itseisarvo itse tutkimuksen kustannuksella. Paikkatiedon 

ajatellaan usein olevan kokemuksellista dataa parhaimmillaan, mutta luokkahuoneessa 

tietokoneen ääressä karttapohjalle paikannettu kokemuksellinen piste ei aina sitä välttämättä 

täysin edusta. Tästä syystä pehmeää paikkatietodataa tulisi täydentää laadullisin menetelmin, 

erityisesti silloin kun kyseessä on esimerkiksi nuorten elinympäristön kehittäminen tai 

tutkiminen, sillä paikkakokemuksen mieleen palauttaminen voi olla toisinaan haastavaa 

esimerkiksi luokkahuonetilanteessa. Lisähaasteita karttapohjaiseen paikannukseen asettaa 

lasten ja nuorten eriasteinen kartanlukutaito. Koulu on herättänyt paljon keskustelua lasten ja 

nuorten tutkimisen ympäristönä ja se nähdään usein liialliseen hierarkkisuuteen sidonnaisena. 

Kokemuksellisen tiedon kerääminen kouluympäristössä ei tässä tutkimuksessa osoittautunut 

ongelmalliseksi, enemminkin kouluympäristö tuntui luontevalta paikalta tutkijan ja nuorten 

kohtaamiseen. Haasteiden rinnalla selvää kuitenkin on, että nuorten arkiympäristöihin ja 

rakennetun ympäristön tarjoamiin nuorten vapaa-ajan vieton mahdollisuuksiin tulee kiinnittää 

aiempaa runsaammin huomiota. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen ei pitäisi perustua 

ainoastaan osallistavan suunnittelukäytänteen pakkoon vaan ymmärrykseen monipuolisen 

ympäristön tarjoamasta mielekkäästä kokemuksesta sekä ympäristön käyttöpotentiaalista 

kaikki ympäristön käyttäjäryhmät huomioon ottaen. 
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Liite 1. Emotionaaliset tarjoumat. 

  

47 

32 

65 

49 

66 

21 

10 

46 

60 

43 

68 

58 

42 

80 

53 

70 

35 

8 

66 

61 

46 

61 

60 

34 

67 

48 

65 

35 

18 

48 

46 

39 

53 

53 

35 

68 

49 

70 

35 

11 

53 

56 

40 

58 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Hauskalta tai jännittävältä

Hiljaiselta ja rauhalliselta

Hyviä muistoja

Hyvä ilma hengittää

Hyvältä

Kauniilta

muu, mikä?

Onnelliselta

Rentouttavalta

Siistiltä tai puhtaalta

Turvalliselta

Emotionaaliset tarjoumat kolmella eri tutkimusalueella sekä koko 
pääkaupunkiseudun alueella 

Koko PKS Helsinki Espoonlahti Pohjois-Espoo



 
 

117 
 

Liite 2. Sosiaaliset tarjoumat. 
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Liite 3. Toiminnalliset tarjou 
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