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Asuinturvallisuus on monitieteellinen yhteiskuntatieteellinen tutkimuskohde ja aina ajankohtainen 

asia. Asuinturvallisuuteen liittyy läheisesti turvattomuuden ja pelon käsitteet. Pelkoa ja 

turvattomuutta voivat aiheuttaa konkreettinen rikollisuus tai epäsiisti ympäristö, mutta myös 

medialla on oma vaikutuksensa. Pelon ja turvattomuuden tunteiden on havaittu lisääntyneen, ja yhä 

useampi valitsee asuinpaikkansa turvallisuuden perusteella. 

 

Yhteisö liittyy läheisesti ihmisten kokemaan turvallisuuteen, ja yhteisöllisyyden kautta ihmiset 

voivat tuntea olevansa osa jotain suurempaa ihmisryhmää. Yhteisön ja yhteisöllisyyden kautta 

voidaan myös parantaa asuinympäristön turvallisuutta, ja kehittämällä lähialueen sosiaalisuutta sekä 

näkyvyyttä, asukkaiden kynnys puuttua alueen rikollisuuteen ja häiriökäyttäytymiseen madaltuu. 

Tällöin myös turvallisuuden taso paranee. Nykyajan yhteisöllisyys on kuitenkin rapautunut, ja yhä 

useammalle jo naapuri voi olla vain tuntematon vastaantulija. 

 

Tampereen Muotialan asuinalueella on turvallisuussuunnittelun avulla pyritty huomioimaan 

asukkaiden kiinnittyminen alueen sosiaaliseen kudokseen. Turvallisuussuunnittelussa on huomioitu 

monitieteellisyys ja yhteistyö eri alojen virkamiesten kuin myös alueen asukkaiden keskuudessa. 

Tulokset ovat lupaavia. 

 

Tämän tutkielman tarkoitus on analysoida, miten asumiseen keskittyvässä turvallisuussuunnittelussa 

otetaan huomioon yhteisö sekä yhteisöllisyys, ja millä tavalla tästä puhutaan lehdistössä. Lisäksi 

pohdin sitä, mitä turvattomuus ja pelko tarkoittavat yhteiskunnallisessa turvallisuuspuheessa. 

Aineistona olen käyttänyt Muotialan turvallisuussuunnittelua koskevaa lehtikirjoittelua, jota olen 

lähestynyt sisällönanalyysin avulla. 

 

Analyysimenetelmänä olen käyttänyt sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin kautta aineistosta nousi 

kaikenkaikkiaan asiakokonaisuutta, joihin turvallisuussuunnittelu voidaan yhdistää. Tutkimus 

osoittaa, että Muotialan turvallisuussuunnittelu perustuu pohjoismaissa tyypilliseen avoimen 

yhteisön malliin, jossa turvallisuuden ymmärretään muodostuvan muun muassa luonnollisen 

sosiaalisen kontrollin kautta ja sekoittamalla eri ihmisryhmiä sekä toimintoja keskenään. Muotialan 

turvallisuussuunnittelussa tyypillistä oli myös se, että romanttisen kyläyhteisön idylli oli juurtunut 

syvälle lehdistön puhetyyliin artikkelin kohderyhmästä riippumatta. 
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1. Johdanto 

 

1.1 Asuinturvallisuus ja yhteisöt 

 

Turvallisuus on käsitteenä erittäin laaja, ja siihen voidaan lukea suuri määrä asioita yhteiskunnan eri 

osista. Se on monitahoinen käsite, joka läpäisee ihmisten arkielämän kaikenkattavasti. 

Turvallisuutta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Se voidaan liittää niin ympäristöllisiin, 

taloudellisiin, sosiaalisiin kuin myös kulttuurillisiin asioihin. Turvallisuus käsittää paikallisen 

elämän, mutta se näkyy myös globaalilla tasolla ja voidaan liittää kansallisiin sekä kansainvälisiin 

ongelmiin. Turvallisuudella on myös kokemuksellinen eli subjektiivinen ulottuvuus, ja se liittyy 

läheisesti turvattomuuden ja pelon käsitteisiin. Turvallisuus tulee aina ehdottomasti pysymään 

yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja sen tarkoituksenmukainen vähättely tai sivuuttaminen on 

epäsuotavaa. Turvallisuus on yhteiskuntaa ohjaava perustekijä, joka on vaikuttanut esimerkiksi 

hyvinvointiyhteiskuntaa ohjaavien periaatteiden muodostumiseen. Hyvinvointiyhteiskunnan 

voidaan käsittää moderniksi järjestelmäksi, joka ylläpitää muun muassa sosiaalisilla palveluillaan 

kansalaisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Hyvinvointiyhteiskunnan voidaan kuitenkin 

nähdä olevan tietynlaisessa postmodernissa murroksessa, jossa ihmisiä ohjaavat vanhat rakenteet ja 

traditiot purkautuvat. Kansalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta ylläpitävät julkiset organisaatiot 

ovat muutoksen edessä talouden ja globaalien haasteiden ristipaineessa. Muutokset ovat luoneet 

turvallisuustyhjiön, jota muun muassa yksityiset turvallisuuspalveluita tuottavat yritykset pyrkivät 

täyttämään. Samalla herää keskustelua siitä, mitä turvallisuus merkitsee kansalaiselle nykyisessä 

postmodernistisia piirteitä saavassa yhteiskunnassa. 

Asuinympäristön turvallisuus on tärkeä osa ihmisen elämää, se vaikuttaa asuinalueen 

viihtyisyyteen ja sillä on myös laajempia yhteyksiä kaupungin hyvinvointiin. Kaupungin korkealla 

rikollisuustilanteella voi olla hyvin negatiiviset seuraukset. Rikollisuus aiheuttaa turvattomuuden ja 

pelon ilmenemistä kaupunkitilassa. Turvattomaksi mielletty alue ei houkuttele ihmisiä eikä yrityksiä, 

ja se voi luoda stigman, josta on hankala päästä eroon. Huonolla turvallisuustilanteella voi olla 

vakavat seuraukset kaupungin imagolle. Turvallisuutta pyritään parantamaan arkkitehtuurin, 

kaupunkisuunnittelun ja erilaisten sosiaalisten ohjelmien kautta, joiden tarkoituksena on muun 

muassa vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen yhteiskunnassa. Ulkomailla turvallisuusnäkökulman 
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huomioon ottaminen on ollut paljon suositumpaa, mutta viime aikoina turvallisuus-teeman 

huomioon ottaminen on ollut nousussa myös Suomessa. Kansallinen turvallisuustalkoot-ohjelma, 

paikalliset turvallisuussuunnitelmat ja erilaiset projektit, kuten Tampereen ”Viideltä Saunaan, 

kuudelta putkaan” -hanke, ovat osoituksia tästä. 

  Samaten kuten esimerkiksi käsitys ekologisesta elämäntavasta muuttaa tapoja, joiden 

mukaan asumme tai liikumme kaupungissa, myös turvallisuus muuttaa käsitystämme hyvästä 

asumisesta ja liikkumisesta. Tampereen Muotialan kaavoituksessa on otettu huomioon 

asuinturvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Tämänkaltainen turvallisuuslähtöinen asuinalueen toteutus 

on ainutlaatuista Suomessa. Muotialan asuinalueen suunnittelussa on käytetty muun muassa 

CPTED-mallia. CPTED on lyhenne sanoista Crime Prevention Through Environmental Design, 

tarkoittaen vapaasti suomennettuna rikosten ehkäisyä fyysisen ympäristön suunnittelun avulla. 

Erityisesti arkkitehtuurilliset ja rakenteelliset olosuhteet huomioon ottamalla pyritään ehkäisemään 

rikolliseen käyttäytymiseen laukaisevaa toimintaa, ja vaikuttamaan turvattomuuden sekä pelon 

ilmapiiriin. 

Yhteisö ja yhteisöllisyys ovat suuri osa asuinympäristöä ja siinä tapahtuvaa 

sosiaalisuutta. Näillä on vaikutusta myös asuinalueella vallitsevaan turvallisuuteen. Yhteisöt ja 

yhteisöllisyys ovat kokeneet kuitenkin muutoksia muun yhteiskunnallisen ja yksilöitymiskehityksen 

myötä. Usein puhutaan yhteisöjen ja yhteisöllisyyden kadonneen modernin teollisen 

yhteiskuntakehityksen aikana. Nykyaikana ihmiset ovat alkaneet etsiä yhteisöjä uudelleen. Uudet 

urbaanit yhteisöt ovat muun muassa kulttuurin ympärille kietoutuvia ihmisten verkostoja (Bauman 

2002). Yhteisö-käsite antaa helposti mielikuvia romanttisesta maalaiskylästä, jossa lämmin 

yhteisöllisyys tiivistyi karjapihassa vietettävään kesäisiin tanhujuhliin. Uusi urbaani yhteisöllisyys 

kumpuaa modernin ajanjakson yksityisyyttä korostavasta markkinapohjaisesta 

kulutusyhteiskunnasta. Ihmiset toivovat läheisyyttää sekä sosiaalisuutta, ja asuinalueen 

yhteisöllisyys on yksi kehityspolku tähän. Asumisyhteisyyden kautta pyritään saamaan sitä, mitä 

kulutuksen tuoma identiteetin suoja ei pysty antamaan. Asuinyhteisyyttä on alettu korostaa 

kaupunkisuunnittelussa. Turvallisuuteen yhteisöllisyys vaikuttaa sosiaalisen kontrollin kautta. Tämä 

rakentuu yhteisön sisällä vallitsevasta sosiaalisuudesta ja tuttuudesta. Sosiaalisuutta ja tuttuutta 

voidaan puolestaan edistää ottamalla huomioon asuinalueella olevat yhteiset tilat. Myös 

asuinturvallisuuden teoriat ottavat huomioon yhteisöllisyyden ja sosiaalisen kontrollin vaikutuksen 

rikollisuuteen ja turvattomuuteen. 

Turvallisuus on monialainen ja poikkitieteellinen aiheala. Tietyn väliajoin jotkut 

turvallisuuden aihealat nousevat keskiöön ja tärkeämmäksi kuin toiset. Turvallisuuspolitiikka on 

arvopohjaista, ja poliitikot nostavat esille näkemyksensä mukaisia puolia turvallisuudesta.  Myös 
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medialla on vaikutusta arkikeskusteluun ja yleiseen käsitykseen turvallisuudesta, kun se ottaa 

käsiteltäväkseen esimerkiksi kohua herättäviä turvallisuuteen liittyviä tapauksia. 

Turvallisuuspolitiikka ja media tuottavat aina tietynlaista totuutta turvallisuudesta. Siksi on tärkeää, 

mitkä asiat otetaan turvallisuuskeskustelun piiriin, koska tällä on vaikutusta siihen, miten ihmiset 

turvallisuuden käsittävät. Turvallisuus näkyy myös tieteellisten julkaisujen määrässä ja esimerkiksi 

turvallisuusbisneksen jyrkässä nousussa. Nousua on tapahtunut enimmäkseen kotitalouksille 

tarjottavissa turvallisuuspalveluissa. Vaikka yhteiskunta on tilastojen puitteissa yhä turvallisempi, 

moni perhe haluaa turvata kotinsa esimerkiksi murtojen varalta. Myös erilaiset asuinturvallisuutta 

parantavat tekniset ratkaisut, kuten valvontakamerat, hälyttimet ja kulunvalvontajärjestelmät tekevät 

hyvin kauppansa. Pelko ja turvattomuus myyvät hyvin, ja median tai poliitikkojen tapa käsitellä 

tiettyjä turvallisuuteen liittyviä asioita voivat ruokkia niitä. (kts. esim. Koskela 2009) 

Turvallisuuteen voidaan pyrkiä vaikuttamaan myös muulla tavalla kuin esimerkiksi yksityisten 

turvallisuuspalveluiden tai kameravalvonnan kautta. Ratkaisu voi löytyä hyvinkin läheltä, kuten 

panostamalla rakennettuun ympäristöön ja korostamalla lähialueen yhteisöllisyyttä. Tällaiseen 

ratkaisuun on päädytty myös Tampereen Muotialassa. 

 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on analysoida asuinympäristön turvallisuuden ja 

yhteisöllisyyden välisiä yhteyksiä Tampereen Muotialan turvallisuuslähtöisesti suunnitellulla 

asuinalueella. Tutkimuksen lähtökohtaisena ajatuksena on se, että yhteisö on turvallisuuden 

perustavanlaatuinen satama, ja yhteisöllisyyden kautta ihmisillä on mahdollisuus rakentaa itselleen 

turvallisen tuntuinen elämä. Tämä koskee myös asuinympäristön turvallisuutta, ja yhteisöllä on 

vaikusta alueen sekä tilan muodostuvaan turvallisuuteen, esimerkiksi sosiaalisen kontrollin tai 

territoriaalisen siteen kautta. Tutkimuksen keskeiset käsitteet, yhteisö sekä turvallisuus, ovat 

kuitenkin erittäin laajasti ymmärrettäviä käsitteitä, ja ne ovat riippuvaisia yhteiskunnan muusta 

kehityskulusta. Tiettyinä ajanjaksoina niiden merkitykset muuttuvat. Tämän vuoksi on tärkeää 

analysoida yhteisön ja turvallisuuden käsitteitä tarkemmin. 

Ensimmäiseksi tässä tutkielmassa tarkastelen yhteisöllisyyden käsitettä: mitä se 

tarkoittaa perinteisessä ja klassisessa mielessä, ja miten yhteisön merkitys on muuttunut modernin 

yhteiskuntakehityksen jälkeisenä aikana. Postmodernina aikana, jolloin hyvinvointiyhteiskunnassa 

voidaan havaita murentumisen merkkejä esimerkiksi erilaisten hyvinvointia tuottavien palveluiden 
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hävitessä, ihmiset ovat ryhtyneet hakemaan menetettyä turvallisuuden tunnetta yhteisöistä. Toiseksi 

tässä tutkielmassa analysoin turvallisuuden ja turvattomuuden sekä näiden lähikäsitteiden 

merkitystä postmodernissa yhteiskunnassa. Turvallisuutta käsitteenä tulee tarkentaa, mikäli sitä 

halutaan lähestyä järkevästi. Lisäksi tarkoitukseni on luoda kuva siitä, miten yhteisö vaikuttaa 

alueella ja tilassa muodostuvaan turvallisuuteen. Pyrin avartamaan turvallisuuden ja 

yhteisöllisyyden merkityksiä nykyisessä yhteiskunnallisessa kehityksessä sekä sitä, minkälaisessa 

yhteydessä nämä käsitteet ovat toisiinsa. Toisin sanoen keskityn näiden käsitteiden sisällöllisiin ja 

kontekstuaalisiin merkityksiin sekä siihen, minkälaisia merkityksiä yhteisöllisyys antaa 

turvallisuudelle postmodernin ajan yhteiskunnassa teoreettisella tasolla. Samalla yhteisöllisyyden, 

turvallisuuden ja postmodernin yhteiskunnan välisten merkitysten analysointi toimii eräänlaisena 

avauksena tähän tutkielmaan. 

Kolmannessa osiossa tarkastelen pelon ja turvattomuuden ilmenemistä kaupunkitilassa 

ja pyrin yhdistämään yhteisön sekä turvallisuuden viitetekehykset yhteen. Esimerkiksi rikollisuus 

aiheuttaa turvattomuutta ja pelkoa, jotka puolestaan vaikuttavat ihmisten tilankäyttöön. Samalla 

yhteisöt määrittelevät kaupunkitilaa ja tilan luonnetta. Siten turvallisuussuunnittelulla, joka huomioi 

alueen yhteisöllisyyden, voidaan osaltaan vaikuttaa kaupunkitilassa muodostuviin rikollisuuden ja 

turvattomuuden ilmiöihin. Viimeiseksi havainnollistan tutkimusaineiston kautta sitä, miten 

yhteisöllisyys ja turvallisuus on otettu huomioon Tampereen Muotialassa ja kuinka se on tuotu esiin 

erityyppisissä artikkeleissa. Eli toisin sanoen, tämän pro gradu -tutkielman tutkimuskysymykset 

ovat seuraavanlaista muotoa: 

 

 Miten asumiseen keskittyvässä turvallisuussuunnittelussa otetaan huomioon yhteisö ja 

yhteisöllisyys? 

 Mitä turvattomuus ja pelko ovat yhteiskunnallisina ilmiöinä, ja miten nämä esiintyvät 

yhteiskunnallisessa turvallisuuspuheessa? 

 Miten Muotialan turvallisuussuunnittelusta puhutaan lehdistössä? 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

1.3 Aineisto ja tutkimusmetodi 

 

Tutkielmani laadullisena aineistona käytin Muotialan turvallisuussuunnitteluun liittyviä julkaistuja 

artikkeleita. Johtuen Muotialan pilottiluonteesta turvallisena asuinalueena se on huomioitu muun 

muassa lehdistössä, ja siitä on tehty erillinen selvitys Teknillisen korkeakoulun 

yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa vuonna 2008. Erityisesti Muotialan 

turvallisuusrakentaminen on huomioitu Aamulehdessä, mutta artikkeleita on ollut hajanaisesti myös 

muissa lehdissä. Yhteensä Muotialan turvallisuussuunnitteluun liittyviä kirjoituksia oli 41 kappaletta. 

Artikkeleita oli seuraavissa lehdissä, ja niiden määrä on ilmoitettu suluissa: Aamulehti (19 kpl), 

Helsingin sanomat (1), Kuntalehti (1), Rakennettu ympäristö (1), Rakennuslehti (1), Turvallisuus 

(1), oikeusministeriön Haaste-lehti (3) ja Kuntatekniikka (2). Ylivoimaisesti eniten Muotialaan 

liittyviä kirjoituksia oli luonnollisesti paikallisessa Aamulehdessä, mutta Muotiala oli huomioitu 

myös Helsingin Sanomissa. Pääosin lehtien kirjoitukset perustuivat asuinalueen suunnittelussa 

mukana olleiden asiantuntijoiden ja viranomaisten haastatteluihin. Lisäksi artikkeleita löytyi 

asiantuntijoille tarkoitetuista julkaisuista (Kuntalehti, Rakennettu ympäristö, Rakennuslehti, 

Turvallisuus, Haaste-lehti ja Kuntatekniikka). Yhteensä näitä oli 9 kappaletta. Ajallisesti kaikki 

artikkelit sijouttuvat aikavälille 2001–2009. 

Koska Muotiala on rakennettavana asuinalueena suhteellisen uusi ja turvallisuuteen 

perustuva suunnittelu ajatuksena Suomessa tuore, ei tutkimusaineiston hakuun ole tarvinnut tehdä 

tarkempia rajauksia. Itse aineistohaussa käytin sanoja Muotiala ja turvallisuussuunnittelu. 

Artikkeleita voidaan katsoa löytyneen vähän, ja suurta mediakohua Muotialan alueen 

turvallisuuteen perustuva suunnittelu ei ole aiheuttanut. Paikallisessa Aamulehdessä oli myös 

mielipidekirjoituksia Muotialan asuinalueesta, mutta kirjoittelu koski lähinnä alueen kaavoitusta tai 

tulevaisuuden haasteita eikä liittynyt turvallisuussuunnitteluun. Syyksi tähän voidaan katsoa se, että 

viranomaiset ovat tietoisesti välttäneet suoranaista turvallisuusperiaatteiden korostusta, koska Suomi 

koetaan turvalliseksi ja turha turvallisuusasioiden lietsominen voi luoda turhaa paniikkia (Kyttä 

2008, 68). Kirjoittelu on alkanut likimain samoihin aikoihin kuin alue on päätetty kaavoittaa ja siitä 

julkaistu tiedotteita. Eniten artikkeleita on julkaistu vuosina 2001–2003, jolloin alueen 

kaavoitusprosessi oli meneillään. Joka tapauksessa tutkimuksen kannalta artikkeleiden määrä 

voidaan katsoa sopivaksi. 

Artikkeleihin perustuvaa aineistoa päätin analysoida sisällönanalyysin avulla. 

Sisällönanalyysi kuuluu laadulliseen tutkimusperinteeseen ja toimii perusanalyysimenetelmänä, 
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jonka avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta ja tutkia monenlaisia aineistoja. Laadullisen 

tutkimuksen tutkimusmenetelmät perustuvat tavalla tai toisella sisällönanalyysiin, koska se toimii 

teoreettisena viitekehyksenä tutkittaessa kirjoitettuja, kuultuja tai nähtyjä tutkimusaineistoja. 

Kirjoitettu aineisto on dokumentti, joksi voidaan lukea mikä tahansa kirjalliseen muotoon saatettu 

aineisto, kuten esimerkiksi artikkelit, haastattelut, keskustelut tai kirjat. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

91 ja 103) 

 Laadullinen analyysi – kuten myös sisällönanalyysi – voidaan jakaa kolmeen eri 

pääluokkaan sen mukaan, missä suhteessa teoria on mukana analyysissä. Laadullinen analyysi voi 

olla aineistolähtöistä, teoriaohjaavaa tai teorialähtöistä. Eskolan (2001) tekemässä jaottelussa 

korostuu teorian tai teoreettisen merkitys tutkimuksessa (Tuomen & Sarajärven 2009 mukaan, 95). 

Aineistolähtöisessä analyysissä pyritään tutkimusaineistosta luomaan teoreettinen kokonaisuus, ja 

päättelyn luonne on induktiivista – pyritään siis yksittäisestä yleiseen. Tutkimuksen yksittäisistä 

tapauksista pyritään luomaan kuvaus, joka toimisi yleistävänä teoriana. Teoriaohjaavassa 

analyysissä on aineistoa käsiteltäessä mukana valittu teoreettinen viitekehys joka ohjaa tutkimusta. 

Tutkimusprosessia ohjaavat niin itse aineisto kuin teoria. Aluksi analyysissä edetään 

aineistolähtöisen tutkimuksen mukaisesti, mutta sopivassa vaiheessa valmis teoreettinen malli ohjaa 

tutkimusprosessin loppuun. Teorialähtöinen on kolmas laadullisen analyysin tapa, jossa tutkimus 

perustuu johonkin valittuun teoriaan. Teoreettisen viitekehys kuvaillaan tutkimuksessa tarkkaan, 

mikä puolestaan ohjaa sekä määrittelee sen käsitteitä. Teorialähtöinen analyysi on luonteeltaan 

deduktiivista. Päinvastoin kuin induktiivisessa ajattelussa, deduktiivisessa pyritään yleisestä 

yksittäiseen, eli yleisen teorian testaamiseen yksittäisessä tapauksessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95 

ja 100) Tämän tutkimuksen analyysi on teoriaohjaavaa, koska tarkastelen aineistoa yhteisön ja 

asuinturvallisuuden teoreettisten viitekehysten kautta. 

Sisällönanalyysi etenee prosessina siten, että tutkittava aineisto käsitellään valitun 

kiinnostuksen mukaan. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä aineiston käsittelyä ohjaavat 

viitekehyksekseen kuuluvat käsitteet, joiden mukaan aineisto pelkistetään jättäen ylimääräinen 

aineisto pois. Pelkistetty aineisto luokitellaan, teemoitellaan ja tyypitellään, jolloin siitä voidaan 

havaita aineistossa vallitsevia yhtäläisyyksiä, samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. Uudelleen 

kootusta aineistosta voidaan muodostaa yleistyksiä, jotka mahdollisesti pätevät valitun teoreettisen 

viitekehyksen kanssa yhteen. Sisällönanalyysin tarkoituksena on saada tutkittavasta tapauksesta 

kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Kuvaus ja yleistykset muodostuvat siten, että 

tutkimusaineisto on pilkottu kasaan ja järjestetty uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi, josta 

voidaan vetää mahdolliset johtopäätökset. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92–94, 103) Tämän 

tutkimuksen tarkoitus on edetä teorialähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti. Pyrin tarkastelemaan 
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artikkeliaineiston teoreettisissa viitekehyksissä ilmenevien käsitteiden kautta ja luomaan kuvauksen 

siitä, miten yhteisö ja turvattomuus on otettu huomioon julkaistuissa artikkeleissa. 

 

 

1.4 Tutkimuskohteena Tampereen Muotiala 

 

Muotialan asuinalue on vuosina 2002 ja 2004 kaavoitettu alue Tampereen itäpuolella noin viisi 

kilometriä keskustasta. Muotiala sijoittuu Korkinmäen, Turtolan, Jokipohjan sekä Hervannan 

asuinalueiden läheisyyteen. Sitä rajaavat Hervannan valtaväylä sekä Nekalantie, ja alueen halkaisee 

vilkas Hallilantie. Alue on pinta-alaltaan noin 46 hehtaaria ja suunniteltu asukasluku Muotialassa 

tulee olemaan noin 2000 henkeä, ja sen on suunniteltu valmistuvan kymmenen vuoden kuluessa. 

Muotialan alueella on niin vuokra- kuin omistusasuntoja, ja rakennuskanta tulee sisältämään 

pienkerrostaloja, rivitaloja sekä omakotitaloja. Alueella on muun muassa päiväkoti, steinerkoulu, 

ensiluokkalaisille tarkoitettu koulu sekä toimintakeskus yhdistystoimintaan. Alueen 

kulttuurimaisema on pyritty ottamaan erityiseen huomioon kaavoituksessa. Kulttuurimaisema 

koostuu lähinnä vanhasta maanviljelyskulttuurista, kuten muutamasta kartanosta, ladoista ja 

peltomaisemasta. Muotialaa ympäröiviä lähialueita pidetään Tampereen ympäristössä 

ongelmallisina, ja niillä on esiintynyt rikollisuutta ja turvallisuusongelmia, sekä niiden sisäinen 

sosio-ekonominen eroavaisuus on paikoitellen korkea. Rikollisuudella ja muilla 

turvattomuusongelmilla katsottiin olevan riski levittyä myös Muotialan alueelle. Lähialueiden 

rikollisuus tai turvattomuustilanteella ei kuitenkaan ollut vaikutusta siihen, että Muotialan alueella 

otettiin käyttöön turvallisuuslähtöinen suunnitteluote. (Kyttä 2008, 13–19 ja 24–26; 

http://www.tampere.fi/ytoteto/aka/ajankoht/projekti/muotiala/ ) 

Suhteellisen uudelta ja normaalilta suomalaiselta lähiöltä vaikuttavan Muotialan 

asuinalue on saanut turvallisuuslähtökohtaisen ajattelun siemenen alun perin paikallisesta 

turvallisuussuunnittelusta. Paikallinen turvallisuussuunnittelu on osa kansallista 

rikoksentorjuntaohjelmaa, jossa pyritään hyödyntämään muun muassa alueellista 

viranomaisyhteistyötä. Myös Muotialan asuinalueen turvallisuuslähtökohta on saanut alkunsa 

viranomaisyhteistyöstä, ja on alun perin paikallisen apulaispoliisipäällikön aloite. Muotiala on siis 

osa kaupungin rikoksentorjuntastrategiaa. Poliisi ei ollut kuitenkaan toimeksiantaja alueen 

rakennuttamisessa ja suunnittelussa. Siihen, että alue päätyi turvallisuuslähtökohtaisen suunnittelun 

piiriin, vaikutti lähinnä ajankohta. Tämänkaltainen asuinalueen suunnittelu on kuitenkin Suomessa 

ainutlaatuista, ja Muotiala toimii pilottihankkeena turvallisuuslähtökohtaisesti suunniteltuna alueena. 

http://www.tampere.fi/ytoteto/aka/ajankoht/projekti/muotiala/
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Turvallisuusohjelmassa, joka on nostanut esiin suunnitteluperiaatteita, teemoja sekä teorioita, on 

ollut mukana kaupungin virkamiehiä, konsultteja ja poliisin edustaja. Ajatuksia on haettu muun 

muassa opintomatkalla Tanskaan, jossa turvallisuuslähtöinen asuinalueen suunnittelu on yleisempää. 

(Kyttä 2008, 21–24) 

Muotialan turvallisuusohjelman laatijoilla oli näkemys siitä, että asuinalueen 

turvallisuuteen pyritään vaikuttamaan alusta lähtien siten, että turvattomuutta ehkäistään jo ennalta, 

jolloin turvallisuusnäkemys on mukana jo kaavoitusvaiheessa. Lisäksi turvallisuusnäkökulma on 

otettu mukaan jo alkuvaiheessa, koska alueelle ei ollut muodostunut minkäänlaista mainetta 

turvallisuuden tai turvattomuuden suhteen. Huono turvallisuustilanne voi luoda alueelle tietynlaisen 

huonon maineen – stigman – josta voi olla myöhemmin vaikea päästä eroon, vaikka tilanteeseen 

olisi vaikutettu suunnittelulla. Kun turvallisuusnäkökulma on otettu huomioon jo alussa, 

turvattomuuden kautta tulevaa stigmaa ei ehkä tule syntymäänkään. Myös jo valmiin alueen 

fyysisen ympäristön korjaaminen turvallisuusnäkökulman mukaiseksi on erittäin kallista. Muotialan 

alueen suunnittelussa turvallisuutta ei ole pyritty parantamaan vain kontrollia lisäämällä, vaan siinä 

on pyritty huomioimaan laajenpi turvallisuusnäkemys. Turvallisuusajattelun ja tietämyksen 

Muotialaan ovat tuoneet projektissa mukana olleet virkamiehet sekä konsultit, ja teoreettinen 

lähestyminen on ollut monipuolinen. Suunnittelussa on sovellettu niin CPTED-mallia kuin myös 

muita ympäristöpsykologisia teorioita. Lisäksi suunnittelussa on otettu huomioon Tanskan 

opintomatkalla nähtyjä esimerkkejä. (Kyttä 2008, 21–24 ja 30) 

 

 

2. Yhteisön viitekehys 

 

2.1 Yhteisö käsitteenä 

 

Yhteisö on käsitteenä erittäin laaja, ja sitä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Riippuen 

siitä, mistä näkökulmasta yhteisön käsitettä tarkastellaan, se antaa monenlaisia merkityksiä. 

Niiniluoto (1998) lähestyy yhteisö-käsitettä kielitieteellisestä näkökulmasta. Se on johdettu 

verbistä ”yhdistää” ja pohjautuu samalla latinan kielen verbiin sociare (yhdistää), josta johtuu käsite 

socius (ystävä, toveri, liittolainen) ja societas (seura, yhdistys, yhteiskunta), colligere (koota) sekä 

communicare (tehdä yhteiseksi, ilmoittaa) (Niiniluoto 1998, 6). Arkikielessä ymmärrettynä yhteisö 

nähdään yleisesti ryhmänä ihmisiä, kuten esimerkiksi asuinyhteisö, kyläyhteisö tai työyhteisö. 
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Yhteisö on ryhmä ihmisiä, kuten yleisesti ymmärretään. Ryhmä on kuitenkin varsin 

epämääräinen käsite, koska se voi käsittää erikokoisen joukon ihmisiä. Laajasti yhteisöksi voi 

käsittää jo kaksikin ihmistä, mutta sillä voidaan ymmärtää koko yhteiskunta, valtio, kansakunta tai 

koko ihmiskunta. Toiseksi ryhmän ihmiset ovat järjestäytyneet koskien jotain oman elämän asiaa, 

jota pyritään parantamaan. Lehtonen (1990) jaottelee yhteisyyden syyt kolmeen eri ryhmään. 

Yhteisyyttä rakentava tekijä voi olla luonteeltaan taloudellinen, poliittinen tai alueellinen. Lisäksi 

syy yhteisyyteen voi olla sukulaisuus, jokin tietty intressi, uskomus, yhteinen toimi, vuorovaikutus, 

seurustelu, harrastus, maailmankatsomus, mieltymys tai tunne. (Lehtonen 1990, 15) Yhteisyyden 

syy voi olla lähes mikä tahansa, ja näiden syiden kokonaiskirjo on erittäin laaja. 

Yhteisyyden syiden luonteen perusteella yhteisöt voidaan jakaa kahteen eri luokkaan 

joko niiden tavoitteiden tai vuorovaikutuksen luonteen mukaan. Tavoitteellisella yhteisöllä on jokin 

konkreettinen tavoite toiminnalleen, esimerkiksi jokin harrastustoiminta. Vuorovaikutuksellinen 

yhteisö puolestaan voi olla esimerkiksi jonkin aatteen, näkemyksen tai uskomuksen kannattaja. 

(Lehtonen 1990, 15) Lehtonen (1990) jatkaa, että yhteisön jäsenten välinen ryhmäidentiteetti 

muodostuu edellistä jaottelua mukaillen. Identiteetti muodostuu joko konkreettisen toiminnan tai 

tunteiden kautta. Nämä yhteisyyden kehitysprosessit voivat toimia toisiaan tukien vastavuoroisesti. 

Jos yhteisölle rakentuu sen omasta toiminnasta ryhmäidentiteetti, voi tämä johtaa symboliseen 

ryhmäidentiteetin rakentumiseen eli ryhmään kuulumisen tunteeseen. Ja vastavuoroisesti tämä voi 

tapahtua myös toisinpäin. (Lehtonen 1990, 23–24) Toisin sanoen yhteisön toiminta voi siis jossain 

välissä muuttua aatteen, näkemyksen tai uskomuksen mukaiseksi, mikä on yhteisön jäseniä 

kiinnipitävä voima. Tiivistettynä voidaan yhteisö määritellä sellaiseksi ryhmäksi, joka asuu samalla 

alueella, toimii jonkin yhteisen tavoitteen eteen tai ajattelee jostakin asiasta samalla tavalla 

(Lehtonen 1990, 17). 

Yhteisyyttä voidaan havaita olevan eri muodoissa. Yhteisyys voi ilmetä toimintana tai 

tunteina. Toiminnallisessa yhteisössä ryhmän jäsenten välinen ryhmäidentiteetti muodostuu 

konkreettisen toiminnan kautta. Yhteisyyttä, joka vahvistaa ryhmän identiteettiä, kutsutaan 

symboliseksi yhteisöllisyydeksi. Toiminnallisesta yhteisöstä puhutaan silloin, kun toiminnan 

suorittaa ryhmä, joka on vuorovaikutuksessa ulkopuoliseen kohteeseen. Vuorovaikutuksen kohde 

voi olla joko yksilö tai toinen ryhmä. Tärkeää toiminnallisen yhteisön kannalta on se, että ryhmä on 

tunnistettavissa, eli sillä on status. Ilman statusta ryhmä ei voi olla havaittavissa siinä 

vuorovaikutuskentässä, jossa se toimii. Lisäksi tarkastelussa on syytä kiinnittää huomiota siihen 

vuorovaikutukseen, joka muodostuu muiden vuorovaikutuskentässä toimivien kanssa sekä ryhmän 

sisällä. Lehtonen (1990) luettelee ryhmän sisällä jäsenten väliseksi vuorovaikutukseksi muun 

muassa erilaiset käyttäytymissäännöt, moraaliset sitoumukset, normit, sanktiot ja sisäisen hierarkian. 
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Lisäksi pysyvää ja välitöntä vuorovaikutusta ovat ryhmän yksittäisen jäsenen käyttäytymisen 

vapausasteet sekä yhteisön jäsenen ja ulkopuolisen toimijan vuorovaikutus. Nämä kolme 

vuorovaikutuksen muotoa määrittelevät yhteisön tunnistettavuuden. Mikäli jotain näistä kolmesta ei 

voida havaita, ei ole kyse yhteisöstä. Yhteisöllisyydessä on paljolti kyse sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta ja yhteisöllä tarkoitetaan yhtäällä vuorovaikutusjärjestelmää. (Lehtonen 1990, 

24–26) 

Yhteisöllisyys tarkoittaa olemassa olevia reaalisia vuorovaikutusprosesseja ja 

tietoisuutta näistä vuorovaikutusprosesseista. Kun yhteisö alkaa toimia vuorovaikutusprosessin 

mukaisesti ja pyrkii järjestämään elämänsä yhteisön idean tai tavoitteen mukaisesti, on kysymys 

yhteisöllistymisestä. Tässä tapauksessa yhteisöllistyminen tarkoittaa ryhmän sisäistä toimintaa, ja 

koskee ryhmään kuuluvia jäseniä. Kun ryhmä taas haluaa vaikuttaa sen ulkopuolella oleviin 

kohteisiin, yksilöihin tai muihin ryhmiin, kyse on yhteisöllistämisestä. Yhteisöllistämisessä 

kyseinen yhteisö haluaa, että jokin muu kohde toimisi tai omaksuisi ajatuksia yhteisön mukaisesti. 

Vaikka yhteisöllistyminen tai yhteisöllistäminen ei johtaisikaan haluttuun tavoitteeseen, on silti kyse 

näistä edellä mainituista prosesseista, koska aina ei voida tietää, mihin haluttu yhteisöllinen toiminta 

johtaa. (Lehtonen 1990, 26) 

Yhteisöllisyys ilmenee myös ihmisen tietoisuuden tasolla. Kun ryhmän jäsenet jakavat 

saman uskomuksen, tunteen tai subjektiivisen kokemuksen, on kysymys symbolisesta yhteisyydestä. 

Lehtonen (1990) luettelee esimerkkeinä symbolisesta yhteisyydestä esimerkiksi 

maailmankatsomuksen, uskonnollisen näkemyksen, poliittisen asenteen, tieteellisen tai 

epätieteellisen uskomuksen ja suhtautumisen johonkin maailmassa, valtiossa tai asuinpaikassa 

ilmenevään asiaan. Symbolinen yhteisyys voi olla pohjimmiltaan aatteellista tai ideologista. Tästä 

voidaan mainita esimerkiksi nationalismi. Symbolinen yhteisyys voi tavoittaa suurenkin joukon 

ihmisiä tai erikokoisia ryhmiä. Symbolinen yhteisyys ei myöskään tunne valtioiden rajoja, ja ihmiset 

ja ryhmät voivat olla hajallaan eri puolilla maailmaa. Symbolinen yhteisyys on myös erittäin 

kulttuurisidonnaista. Esimerkiksi kansallisen nationalismin voidaan katsoa olevan hyvin ideologista, 

ja sitä voidaan käyttää välineenä muun muassa valtiollisiin tavoitteisiin. (Lehtonen 1990, 26–28) 

Mitä tulee vaikkapa suomalaisuuteen ajatuksena tai ideana, se on muodostunut historiassa tiettyjen 

ihmisten ajatuksien, kuten esimerkiksi kansallisromanttisten kirjallisten teosten tai maalausten 

mukaan. Kyseisillä ajatuksilla ei välttämättä ole todellisuusperää, vaikka suuri joukko ihmisiä 

jakaakin yhteisen tunteen sen mukaan. Esimerkkinä voidaan tarkastella suomalaista 

opiskelijajoukkoa, joka ulkomailla alkaa toimia ja ryhmittyä suomaisuuden idean perusteella. Ideana 

voi olla vaikka suomaisen ruuan ja musiikin yhteinen jakaminen tai turvallisuuden tunteen luominen 

ryhmän ja yhteisyyden tunteen kautta. 
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Ryhmän ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa yhteisössä hyväksytyllä 

tavalla. Yhteisön koon lisäksi sillä on myös alueellinen ulottuvuus. Yhteisön jäsenet toimivat 

tietyssä tilassa, ja yhteisön jäsenten toiminta voi käsittää tietyn alueen. Yhteisö on myös 

riippuvainen ajasta ja ajan hengestä, toisin sanoen siitä, mitä ajan hetkenä tapahtuu ja mitä varten 

ihmiset järjestäytyvät ryhmäksi. Useat entisaikojen yhteisöt ovat jo hävinneet, mutta niitä voi vielä 

kuitenkin olla myös olemassa. Siinä missä ihmiset esimerkiksi harjoittivat maataloutta ja 

järjestäytyivät (kylä)yhteisöksi hankkiakseen arvokkaita tuotantovälineitä, ei tämän kaltaiselle 

yhteisölle välttämättä ole enää tarvetta, koska tuotantotavat ovat muuttuneet. Joka tapauksessa 

yhteisöllinen toiminta heijastelee ympäröivän yhteiskunnan toimintaa ja tapahtumia. ”Yhteisö ja 

yhteisöllisyys käsitetään ennen kaikkea yhteiskuntapoliittisena keinona” (Lehtonen 1990, 13). 

Hyvä keino lähestyä yhteisön käsitettä on tarkastella sen toimintaympäristöä. Yhteisöt 

toimivat erityyppisissä ympäristöissä, ja historian aikana yhteisöillä on ollut erilaisia merkityksiä. 

Esimerkiksi esimodernina aikana suvuilla oli suurta merkitystä ihmisten välisessä toiminnassa, ja ne 

määriteltiin yhteisöiksi. Suku vakiinnutti merkitystään esimodernina aikana: siitä tuli eräänlainen 

hallinnan muoto, jossa oli sopimuksellisia piirteitä ja yksilöiden välistä päätösvaltaa. Sukuyhteisö 

alkoi näyttää moniaineksiselta ja monitasoiselta toimintajärjestelmältä. Sukuyhteisö on myös 

ideaalisen yhteisön malliesimerkki. Ihmiset elivät suvun kautta ja sukuun kuuluminen oli lähes 

pakollista hyvän elämisen kannalta. (Ilmonen & Jokinen 2002, 27) Myöhemmin esimoderneissa 

kaupungeissa kiltajärjestelmä perustui yhteisöllisyyteen. Killat olivat kauppaan ja 

ammattitoimintaan perustuvia yhteisöjä, jotka ajoivat jäsentensä etua sen ajan yhteiskunnassa. 

Yhteisöillä on ollut merkitystä myös sääty-yhteiskunnassa, koska säädyt olivat ymmärrettävissä 

eräänlaisiksi statusyhteisöiksi. Statusyhteisöjen merkityksen kasvaessa yhteiskunnasta tuli hiljalleen 

statusyhteiskunta eli sääty-yhteiskunta (Bauman 2002, 89–90). Agraaritalouden kukoistuksen aikana 

kyläyhteisöillä puolestaan oli suurta merkitystä, koska raskaat maataloustyöt vaativat yhteistyötä. 

Samalla myös kylät kehittyivät omanlaisikseen ympäristöiksi ja ihmisten identiteettiä korostaviksi 

paikoiksi, joihin muun muassa nykyaikana usein viitataan, kun halutaan korostaa yhteisöllisyyttä tai 

antaa hyvästä ja toimivasta yhteisöstä malliesimerkki (Lehtonen 1990). Ensiksi kuitenkin kannattaa 

tarkastella vielä sitä sosiologista teoriahistoriallista polkua, joka on määritellyt yhteisön käsitettä ja 

yhteisön kertomuksen muutosta sekä antanut yhteisölle käsitettävän muodon arkikeskustelussa. 
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2.2 Klassisen sosiologian ideologinen yhteisö ja yhteisöideaali 

 

Yhteisön yleispätevä määrittely on varsin vaikeaa. Helppo ja ymmärrettävä tapa lähestyä käsitettä 

on sen tarkastelu historiallisessa kontekstissa. Klassisen sosiologian ideologinen yhteisö ja 

yhteisöideaali ovat Lehtosen (1990) mukaan kaksi eri tietä lähestyä vaikeaa yhteisön käsitettä. 

Klassisen sosiologian ideologinen yhteisö lähestyy yhteisön viitekehystä teoriahistoriallisesta 

näkökulmasta. Lehtonen jakaa yhteisön sosiologian teoriahistoriallisesti kahteen eri yhteisöön 

Ferdinand Tönniesiä mukaillen. Näistä ensimmäinen on nimensä mukaan klassisesti ymmärretty 

yhteisö. Sosiologia on tieteenalana aikojen saatossa tutkinut yhteisöä ja pukenut yhteisön eri 

kertomuksien muotoon. Yhteiskunnallisten muutosten myötä yhteisöt ovat kuitenkin aina 

muuttuneet, hajonneet tai kadonneet. Tämän myötä myös kertomukset yhteisöistä muuttuivat. 

Sosiologian teoriahistorian aikana tärkeän käänteen aiheutti 1700- ja 1800 -lukujen saksalainen 

romantiikka, joka oli vastaisku nousevalle individualismille ja sen aikaisille teoreettisille 

muotivirtauksille. Konservatiiviseksikin muodostunut yhteisön tulkinta, joka otti vaikutteita 

saksalaisesta taiteen romantiikasta esimerkiksi kielessä, kansanlauluissa, tarinoissa ja tavoista 

traditioissa. (Lehtonen 1990, 20–21) Yksi klassisen yhteisöllisyyden kuuluisimmista teoreetikoista, 

Ferdinand Tönnies, esitteli karkean ”Gemeinschaft/Gesellschaft” -jaottelun. Suomennettuna 

ensimmäinen tarkoittaa yhteisöä, jälkimmäisen voi tulkita yhdistykseksi tai yhteiskunnaksi. 

Tönniesin mukaan yhteisö oli ymmärrettävissä edellä esitetyn saksalaisen romantiikan mukaiseksi 

kyläksi tai perheeksi. Kylässä ja perheessä yhteisöllisyyttä pitivät yllä harmonia ja läheiset 

ihmissuhteet. Yhdistys tai yhteiskunta oli puolestaan sellainen, jossa yhteisyyttä ylläpiti kylmä 

laskelmoitu rationaalisuus ja yksilöiden egoistisuus. Tönniesin yhteisö kuului kansallisromanttiseen 

menneisyyteen, yhdistys taas moderniin kylmään maailmaan, jossa ihmisiä määräsi individualismi, 

rationaalisuus ja kilpailu. Tämä kaksijakoinen näkemys antoi paljon tuleville tutkijoille. Lehtosen 

mukaan Tönniesin jako sekä sen antama lämpimän ymmärtävä kosketus ja ihailu Gemeinschaft -

yhteisöön antoivat selityksen sille, miksi siihen suhtaudutaan niin varauksettoman myönteisesti 

nykypäivänä. (Lehtonen 1990, 20–23) 

Yhteisöideaali on toinen tärkeä määrittelytapa. Koska yhteisölle on vaikea antaa 

määritelmää tarkasti ja yleispätevästi, pyrkii yhteisöideaalin määritelmä mukailemaan yleisesti 

hyväksytyn hyvän yhteisön tiiviiseen virkkeeseen: 
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”Yhteisöstä on kysymys silloin, kun ihmiset ovat liittyneet yhteen ja ryhtyneet 

yhteistoimintaan elinehtojensa parantamiseksi samalla, kun päätösvalta toiminnasta ja 

käytössä olevista toimintaresursseista on yhteisöllä, jonka hallintaan kaikki yhteisön 

jäsenet osallistuvat jäsenyytensä myöntämällä oikeutuksella”. (Haug 1983, 58; Urry 

1981, 5 ja Lehtonen 1990, 16–17, Lehtosen 1990, 29 mukaan) 

 

Lehtonen jatkaa, että tämänkaltainen yhteisön ideaalin syntyminen vaatii jotain ulkoista epäkohtaa, 

johon tietty ihmisryhmä vaatii muutosta. Epäkohtaa vastaan taistellaan, ja alkaa muodostua 

vuorovaikutusta, joka rakentuu yhteisössä kullakin sen vaatimalla tavalla. Lehtonen lähteekin 

yleisesti siitä ajatuksesta, että yhteisöt ovat tavalla tai toisella vuorovaikutusta rakentavia 

toimintajärjestelmiä. (Lehtonen 1990, 31) Ideaaliin yhteisöön pääsy ja siinä toimiminen on 

vapaaehtoista. Myös Töyrinoja (1998, 65) määrittelee ideaaliyhteisön käsitteen tai teorian lähtevän 

niistä ehdoista, jotka mahdollistavat ihmiselämään tavalla tai toisella sisältyvien mahdollisuuksien 

maksimaalisen toteuttamisen. Nämä ehdot voivat olla millaiset vain, riippuen yhteisön ympäristöstä 

ja siitä, millaiseksi yleinen hyvä elämä sekä sen ehdot on kulloinkin käsitetty.  

Ideaalinen yhteisö olisi tasa-arvoinen ja demokraattinen, eikä siinä esiintyisi 

epäkohtaisia vertikaalisia, ylhäältä alaspäin suuntautuvia hallintojärjestelmiä. Tämänkaltaisen 

ideaalisen yhteisön etsiminen on sinänsä hedelmätöntä, vaikka sen määrittely on itsessään helppoa. 

(Lehtonen 1990, 29–33) Todellisuudessa esiintyy kuitenkin yhteisöjä, joissa esiintyy vertikaalista 

hallintoa, epädemokraattisuutta ja epätasa-arvoa, eikä pääsy yhteisöön ole aina niin yksinkertaista. 

Toisaalta ei voida myöskään sanoa, että kun yhteisö ei rakennu tämän kaltaisen ideaalin mukaisesti, 

ja kun siinä kerran esiintyy esimerkiksi valikointia sen jäsenistön suhteen sekä ylhäältä alaspäin 

suuntautuvaa hallintoa, tai että sen toimintaresurssit eivät olisi jäsenistön suhteen tasapuolisia, ei 

tämä välttämättä ole yhteisön toiminnan kannalta huono asia. Yhteisöt muodostuvat niille 

asetettujen ehtojen mukaisesti ja sellaisessa ympäristössä kuin ne sillä hetkellä toimivat. Ideaalin 

vastaisilla epäkohdilla voi olla tarkoituksensa, ja näillä tarkoituksilla voidaan estää muita, ehkä 

vakavampia, epäkohtia. On tärkeää tarkastella yhteisön muodostumista sen toimintaympäristössä. 

Tämän vuoksi seuraavissa luvuissa tarkastellaan yhteisön muodostumista nykypäivän 

yhteiskunnassa ja kaupungissa. Nykyaikaa kuvataan usein postmodernin käsitteellä. Postmoderni 

voidaan ymmärtää siksi modernin ajanjakson päättymiseksi, jolloin esimerkiksi industrialismin tai 

hyvinvointiyhteiskuntamallin kaltaiset modernille tyypilliset piirteet ovat saaneet osakseen kritiikkiä. 

Modernin rakenteet ovat alkaneet hiljalleen purkautua, ja muun muassa yksilöt ja yhteisöt ovat 

alkaneet saada uusia merkityksiä ja muotoja. Ennen kuin tarkastelen mitä yhteisö tai yhteisöllisyys 

tarkoittaa nykyajan yhteiskunnassa, analysoin postmodernin käsitettä. Postmodernin käsite kuvaa 



 

 17 

hyvin nykyistä yhteiskuntaa, koska se on sisällyttänyt itseensä niitä muutoksia, joita yhteiskunta on 

kokenut modernin ja teollisen aikakauden jälkeen, ja siksi näen tärkeäksi kuvata sitä hieman. 

Seuraavissa luvuissa syvennytään siihen, mitä postmodernismi on ja minkälaisia muutoksia yksilöt 

sekä yhteisöt ovat kokeneet nykyaikana. 

 

 

2.4 Yksilö ja postmoderni yhteisö 

 

2.4.1 Postmoderniuden muodostuminen 

 

Postmoderni merkitsee useita asioita eri ihmisille. Yleisesti ottaen sen voidaan katsoa kumpuavan 

modernin kritiikistä. Modernia aikakautta assosioivat sellaiset käsitteet kuin rationalismi, kehitys, 

kapitalismi, markkinatalous ja yksilönvapaus. Modernius on suuri tarina, joka on ihmisen 

rationaalisuudella ohjattavissa. Baumanille (1996) postmodernius edustaa destruktiivisuutta, 

emansipaatioita, kriittisyyttä ja tietoiseksi tulemista modernin ajan järjestyksestä, rakenteista ja 

traditionaalisuudesta. Postmoderni yksilö on vapaa näistä modernin ajan kahleista ja rakentaa oman 

elämänkulkunsa omilla henkilökohtaisilla valinnoillaan, mutta on samalla heitetty modernin ajan 

tuottamien pelkojen eteen. (Bauman 1996, 21–45) Beckin (1995) mukaan taas nykyistä yhteiskuntaa 

ei tulisi analysoida voitokkaana ja dynaamisena kehityskulkuna, joka eri muutosten aiheuttamien 

vaiheiden kautta siirtyy tasolta toiselle. Vaikka muutos traditionaalisesta, maanviljelykseen 

perustuvasta yhteiskunnasta tai esimodernista yhteiskunnasta toisenlaiseen seuraa 

tuotantovälineiden kehitystä, ei sen voida katsoa itsessään määräävän samalla yhteiskunnan 

kehitystä. Toisaalta muutos on yleensä ollut raju ja näkyvä, ja usein puhutaankin vallankumouksesta. 

Nykyisen länsimainen moderni kapitalismiin perustuva yhteiskunta kulkee kuitenkin voitokasta 

kulkuaan eteenpäin. Onko modernissa yhteiskunnassa odotettavissa vallankumousta tai 

vastaavanlaista muutosta, jota ei ole historian aikana nähty? Ulrich Beckin (1995) mukaan suurta 

vallankumousta ei tule. Yhteiskunta syntyy yhä uudelleen ja jatkaa muuttumistaan. Tapahtuu pieniä 

ja huomaamattomia vallankumouksia joka puolella yhteiskunnan eri alueilla. (Beck 1995, 13–16) 

Pieniä vallankumouksia tapahtuu taukoamatta teollisuustuotannon saralla. 

Teollisuustuotannon muutosta on hyvä tarkastella Beckin riskiyhteiskuntakäsitteen kautta. 

Riskiyhteiskunnassa teollistumisen kautta tulleet uhat, vaarat, pelot ja riskit vaikuttavat niin 
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globaalilla kuin paikallisellakin tasolla. Teollisuus on tuottanut arvaamattoman joukon erilaisia 

riskejä, jotka vellovat tietämättömyyden varjon alla ja jotka aika ajoin nousevat pintaan spontaanisti 

tai nostetaan pintaan eri tahojen aktiivisuuden myötä. Havaitsemattomia uhkia on esimerkiksi 

kemikaaliteollisuudessa, jossa yksittäisellä onnettomuudella voi olla katastrofaaliset vaikutukset.  

Beck (1995) tarkoitti riskiyhteiskunta-käsitteellä sitä modernin yhteiskunnan kehitysvaihetta, jossa 

sosiaalisella, poliittisella, taloudellisella ja yksilöllisellä tasolla erilaiset riskit ovat irtaantuneet 

modernin industrialistisen ajan seuranta- ja turvainstituutioiden käsistä. Seurantajärjestelmät 

tarvitsevat tarkkaan spesialisoituneita asiantuntijoita, jotka määrittelevät oman tietokykynsä mukaan 

potentiaalisen uhan puitteet ja johtavat siitä käytävää keskustelua. Yhteiskunnan 

turvallisuusinstituutiot ja vakuutusjärjestelmät asiantuntijoineen määrittelevät yksilön kohtaamia 

globaaleja tai henkilökohtaisia riskejä. (Beck 1995, 16) Kun ennen tukeuduttiin ongelmia 

kohdattaessa perhe- tai kyläyhteisöön tai yhteiskuntaluokan ryhmiin, ratkaisevat yhteiskunnassa eri 

instituutiot yksilöiden kohtaamat riskit standardijärjestelmien ja asiantuntijoiden laskelmointien 

perusteella. 

Yksilö on vastuussa omasta hyvinvoinnistaan sekä turvallisuudestaan ja rakentaa sitä 

näiden turvainstituutioiden ja seurantajärjestelmien kautta. Beckin (1995) mukaan riskiyhteiskunnan 

mukainen asiantuntijajärjestelmä on modernin teollisen yhteiskunnan viimeinen keino kontrolloida 

hallitsematonta kehityskulkua ja sen luomaa riskipotentiaalin arsenaalia. Nyky-yhteiskunnassa 

kansalaisen elämismaailman uhat, vaarat, pelot ja riskit saatetaan rationaalisen sekä 

instrumentaalisen kontrollin hallintaan, ja ne muotoillaan eri alojen asiantuntijoiden diskursseissa. 

Riski itsessään on jo käsitetasolla yritys tehdä hallitsemattomasta hallittavaa (Beck 1995, 245). 

Riskiyhteiskunnan valvonnan työkalut ja järjestelmät ovat asioita, jotka vieraannuttavat ihmisen 

entisaikojen yhteisöistä ja ryhmistä, joiden merkitys on kadonnut yhteiskunnan kehityksen myötä. 

(Beck 1995, 11–26) Yhteisöt on etsittävä uudestaan postmodernin ajan kaltaisessa 

yhteiskunnallisessa muutoksessa. 

 

 

2.4.2 Postmoderni yhteisö 

 

Nykyaikaisessa jälkitraditionaalissa, postmodernissa tai -industrialistisessa yhteiskunnassa yhteisön 

määrittely on erittäin hankalaa. Individualistisista, oman elämänsä rakentavista ja omasta itsestään 

vastuussa olevista yksilöistä on vaikea koota klassisen sosiologian, yhteisöideaalin tai Tönniesin 

Gemeinschaft/Gesellschaft -jaottelun mukaista yhteisöä. Kuitenkin yhteisöjä on olemassa, koska 
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ihmisillä on luonnollinen tarve ryhmittyä ja sosialisoitua muiden kanssa. Vaikka 

teollisuusyhteiskunnan rakenteet ja erilaiset traditiot ovat pikku hiljaa purkautumassa ja ihmiset ovat 

emansipoituneet elämää määräävistä kahleista, on heillä tarve sosialisoitua ja toimia keskenään 

yhteisten tavoitteiden eteen. Lash (1995) puhuukin yhteisön sijaan kollektiiveista. Lashin 

kollektiivit ovat yhteisön kaltaisia yksilöinä toimivien kansalaisten ryhmittymiä. Postmodernissa 

maailmassa, persoonattomat tai kasvottomat kansalaiset toimivat yhdessä jakaen yhteisen 

merkitysmaailman. Informaatio- ja viestintärakenteiden ansiosta nämä atomisoidut yksilöt voivat 

toimia myös globaalilla tasolla jakaantuneena eri puolille maapalloa ilman inhimillistä kohtaamista 

toisin kuin modernin ajan Gesellschaft-tyyppiset yhteisöt, jotka keräsivät voimiaan surkealle 

olemassaololleen fyysisen läheisyyden ja muuttumattomuuden avulla (Bauman 1996, 39). 

Eri kollektiivit jakavat yhteisen merkitysmaailman symboleineen, kielellisesti, 

kulttuurillisesti ja tavoiltaan. Ryhtyessään toimimaan kollektiivit ovat usein kohdistaneet toimensa 

menneitä rakenteita ja traditioita vastaan. Markkinatalouden megatrendien vastaisesti kollektiivin 

jäsenet omaavat esimerkiksi omat samankaltaiset kulutustottumuksensa. Toiminta on luonteeltaan 

kontingenttia, vastoin traditionaalista ja ennalta odotettua. Sen sysää liikkeelle vastatoiminta 

vallitsevia odotuksia kohtaan. Postmoderneissa yhteisöissä on ennen kaikkea kyse yhteisistä 

merkityksistä, joita rakennetaan kielen, merkkien ja välineiden avulla (Lash 1995, 221). Lash (1995) 

mainitsee esimerkiksi nuorison alakulttuurit, jotka toimivat markkinatalouden kulutustottumuksia ja 

trendejä vastaan. Näillä on omat tottumukset ja tavat, symbolinen merkitysjärjestelmä, joka 

operationalisoituu yhteisesti koettuna elämäntapana. Yhteinen elämäntapa voi yhdistää jäseniään 

monilta eri yhteiskunnan tasoilta. Jäsenenä voi olla niin eri tulotason kuin yhteiskunnallisen 

taustankin omaavia henkilöitä, jotka rakentavat yhdessä uudenlaisen yhteisön eli postmodernin ajan 

mukaisen kollektiivin. Lash (1995) täsmentää kollektiivien olevan makuyhteisöjä, joiden välineet 

oman toimintansa tuottamiseen ovat kulttuurillisia ja aineettomia, vaikka voivatkin hakea 

tunnusomaisuutta materiaalisin tuottein. Esimerkkinä voidaan mainita jalkapallojoukkueen 

kannattajat tai yhtyeen fanit. Muita postmoderneja yhteisöjä ovat erilaiset alakulttuuri-, seksuaali- 

tai maahanmuuttajaryhmät. Sen sijaan poliittiset puolueet eivät ole yhteisöjä, koska ne aktivoivat 

toimintaansa omien etujensa puolustamiseen koottuja ryhmiä (Lash 1995, 215).  Ne ovat jäänteitä 

entisaikojen yhteisöistä, jotka ovat kadottaneet yhteisyytensä modernismin myötä. 

Baumanille (1996) postmodernit yhteisöt olivat kuvitteellisia. Nämä kuvitteelliset 

yhteisöt ammensivat voimansa ihmisten emotionaalisesta halusta yhteisöllistyä, toisin sanoen 

yhteisöllisestä sosiaalisesta tilauksesta. Yhteisöllisyyden kaipuuseen vaikuttaa myös modernien 

pelkojen, riskien, vaarojen ja uhkien olemassaolo. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilötasolla on 

havahduttu siihen, että esimerkiksi teollisuuden aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa 
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teknologiseen rationaalisuuteen perustuvien valvontajärjestelmien tai asiantuntijoiden avulla. Kun 

luottamus modernin rakenteisiin on kadonnut ja vastuullisia näihin modernin ajan uhkiin ei löydy, 

on yksilöt jätetty yksin pelkojensa kanssa. Tätä pelon tunnetta lievitetään Baumanin (1996) mukaan 

yhteisöllistymällä. Yhteisöllistyminen tapahtuu, kun pelkojensa kanssa kamppaileva yksilö kokoaa 

itse oman minuutensa valintojen kautta, usein juuri markkinoiden kautta, ja liittää itsensä 

valintojensa ja kokoamisen kautta yhteisöön, joka elää lähinnä hänen mielikuvituksessaan. 

Mielikuvayhteisöt elävät informaatio- ja viestintärakenteissa ja ovat eräänlaisia populaari-

ideologioita. Mielikuvayhteisöt ammentavat voimansa tietoyhteiskunnan solmukohdista, 

kaupungeista, joissa ne elävät ja kuolevat käyttämällä hyväksi yhteisön jäsenten valintoja ja 

kaupungin tuottamaa kulutusmarkkinapohjaa. Kuvitteellisuus rakentuu Baumanin (1996) mukaan 

yhteisön jäsenten ilmentymien kautta. Esimerkki voidaan rakentaa edellisen kappaleen 

jalkapallojoukkueen kannattajien myötä. Ilmentymä operationalisoituu jalkapallohuliganismiin, 

jossa kahden eri joukkueen kannattajat ottavat rajusti yhteen. Yhteenotto on kuvitteellisen yhteisön 

materialisoituminen, jossa murretaan rajusti yhteiskunnan normaalia järjestystä. Konflikti siirtyy 

viestintärakenteisiin, mitä kautta muut ulkopuoliset yhteiskunnan jäsenet rakentavat mielikuvan 

näistä huliganismiin sortuneista yhteisön jäsenistä, siitä miten he toimivat ja miltä he näyttävät. 

Postmodernin mielikuvayhteisön olemassaolo perustuu osaltaan näkymiseen. Yhteisö ruokkii 

yleisön inhimillistä mielikuvaa symbolein, kuten jalkapallohuliganismin, graffitien, terrori-iskujen 

tai muiden väkivaltaa lietsovien tekojen avulla. Näiden voidaan katsoa olevan kuitenkin varsin 

negatiivissävytteisiä, ja huomiota voidaan herättää myös esimerkiksi valtavirrasta poikkeavan 

pukeutumisen, musiikin tai käyttäytymisen avulla. Päällimmäinen tarkoitus on pääsy ihmisten 

mieliin. (Bauman 1996, 35–42) 

Kuten Lash (1995) asian tiivistäisi, atomisoitujen ja kasvottomien yksilöiden 

kollektiivit voivat sijaita globaalisti missä vain. Rakenteiden ja traditioiden purkautuessa yksilöt 

voivat itse rakentaa valinnoillaan oman elämänsä kulun ja sitä kautta hakea erilaisia merkityksiä 

elämälleen. Kuuluminen myöhäismodernin yhteisöön, kollektiiviin, antaa yksilön olemassa oloon 

ontologista turvallisuutta. Ontologinen turvallisuus rakentuu yhteenkuulumisesta samanlaisten 

kanssaihmisten kanssa, jotka voivat sijaita maapallon eri kolkissa. Suurissa kaupungeissa ja 

informaatio- ja viestintärakenteiden keskittymissä voidaan olettaa kuvitteellisia yhteisöjä olevan 

paljon, koska alakulttuurin tarjonta ja diversiteetti on monipuolista. Kaupunkien kulttuurielämää 

hengittävät alakulttuurin kollektiivit käyttävät kaupunkien tuottamaa kulttuuriartefaktien kirjoa, 

kuten esimerkiksi klubeja, teattereita, pubeja, levy- ja vaatekauppoja sekä ravintoloita. Bauman 

(2002, 237–239) kutsui näitä kuvitteellisia mielikuvayhteisöjä myös naulakkoyhteisöiksi, jotka 

yhteisöllistyivät erilaisten kulttuurispektaakkeleiden kautta. Uusyhteisöllisyyteen kuuluu 
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nauttiminen tilapäisestä yhteenkuuluvuudesta (Hautamäki 1996, 37). Yksilöt kokoontuivat 

esimerkiksi paikalliselle musiikkiklubille katsomaan jotain populaarikulttuurin uusinta ja puhutuinta 

artistia ja pukeutuivat samalla tavalla yleisen koodin mukaisesti. Arkirutiineista poikkeavan 

esityksen jälkeen he ottavat vaatesäilytyksestä arkiset päällysvaatteensa, jotka sulauttavat 

kuvitteellisen yhteisön jäsenet kaupungin vilinään, ja palaavat jatkamaan omaa yksilöllistä 

elämäänsä. Näin tapahtuu myös useassa muussa kaupungissa, tilasta ja ajasta riippumatta. Esityksen 

katselijat – kuvitteellisen yhteisön jäsenet – kuuluvat suureen globaaliin uusheimoon, yhteisöjen 

kollektiiviin. Artistin suosion levinneisyys ja paikallisella klubilla olleiden katsojien määrä kertovat 

tämän naulakkoyhteisön voimakkuudesta ja sen hetkisestä tilasta. Kyseisen artistin esityksen ajan he 

voivat tuntea kuuluvansa johonkin suurempaan yhteisöön, ilman että olisi kyse eduista tai yhteisön 

elämänympäristön elämänlaadun parantamisesta. Kyse on illuusiosta tai utopiasta, kuulumisesta 

kuvitteelliseen yhteisöön pienen hetken ajan. 

Huolimatta ajassa tai tilassa tapahtuvista kehityksen suunnista yhteisöjen muodot 

muovautuvat ja niitä voidaan katsoa aina olevan olemassa. Yhteisöt ovat ihmisille luonnollinen ja 

välttämätön tapa sosialisoitua, kerääntyä ryhmäksi ja tyydyttää sisäsyntyisiä olemisen tarpeita. 

Ajasta ja tilasta riippuen ne muovautuvat aina yhä uudelleen, ja ne eivät ole entisensä kaltaisia, 

Tönniesin Gemeinschaftin tai Gesellschaftin mukaisia yhteisöjä. Baumanin (2002, 202) mukaan 

yhteisö käsitteenä aiheuttaa tutkijoiden keskuudessa väittelyä, koska on koko ajan epäselvempää, 

missä ja miten yhteisöt ottavat havaittavan muotonsa ja kuinka kauan nämä yhteisyyden uudet 

inkarnaatiot mahtavat kestää. Postmodernina aikana yhteisöt voivat olla kovin ohuita ja 

lyhytaikaisia, sillä ne voidaan pukea tai riisua edellisen esimerkin mukaan päälle ja pois, ja ne ovat 

täysin riippuvaisia yksilön valinnoista. Jatkuva yksilöityminen sotii yhteisöllisyyttä vastaan, mutta 

samalla syntyy jatkuvaa sosiaalista tarvetta yhteisöllistyä. 

 

”[...] yhteisöllisyys on kovin odotettu reaktio modernin elämän yhä nopeampaan 

norjistumiseen, reaktio ennen kaikkea yhteen elämän piirteeseen, joka mielletään 

ehkäpä kaikkein piinaavimmaksi ja ärsyttävimmäksi sen lukuisista epämiellyttävistä 

seurauksista – siihen, että yksilönvapauden ja turvallisuuden välinen epätasapaino 

kasvaa kasvamistaan.” (Bauman 2002, 203) 

 

Yksilöitymisen lisäksi jatkuva anomia ja eriytyminen kasvattaa yhteisöllisyyden vetovoimaa. 

Yhteisö toimii turvapaikkana ihmisille, jotka kamppailevat lisääntyvistä osa- ja määräaikaisista 

työpaikoista, suuresta henkilökohtaisesta asuntovelasta tai vuokrasta, sekä yleisesti paikasta 
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nykyisessä tietoyhteiskunnassa, etteivät ajautuisi uudentyyppiseen alaluokkaan ja kohtaisi 

syrjäytymisen riskiä. 

Kun ajatellaan postmodernin kulttuurikaupungin elämää, sen urbaaneja riskejä ja 

kansalaisten kokemia turvattomuuden lähteitä, koti voi olla kuvitteellisten yhteisöjen lisäksi 

merkittävä paikka kansalaisen paeta ilmenevää turvattomuutta. Tosin koti, joka sijaitsee usein 

kaupungin lähiössä, voi olla modernin kaupunkirakentamisen myötä varsinainen sosiaalinen loukku. 

Kotia halutaan suojella, ja se halutaan pitää yksityisyyden tyyssijana, jonne ulkopuolisten pääsy 

saatetaan estää varsin rajuin keinoin. Kodin pitäminen yksityisyyden saarekkeena määrää myös 

kaupunkirakennetta, millä voi olla kovin negatiivisia ja syrjäytymistä laukaisevia tekijöitä. Useat 

arkkitehtuuria analysoineet tutkijat kuvaavatkin kaupunkien lähiöitä vankilan kaltaisiksi paikoiksi, 

joissa on kaikki syrjäytymistä edellyttävät tekijät kasattu yhteen. Turvallisuutta pyritään lähiössä 

luomaan usein teknisin keinoin: ovipuhelimilla, valvontakameroilla, metallisin verkkoaidoin ja 

arkkitehtonisten ratkaisujen avulla, kuten valvottavien alueiden myötä. Kaupunkilähiöt peilaavat 

modernia rationaalisuutta geometristen ja puhdaslinjaisten katujen verkostona, standardisoituna 

rakentamisena, tilojen ja rakennusten hierarkiana, mikä kertoo alueen sosiaalisesta 

kerrostuneisuudesta (Bauman 1996, 33). Kaupunkien lähiöt ovat myös valintojen kohteita, joihin 

voidaan tavalla tai toisella myös ajautua. On turvallisiksi miellettyjä asuinalueita, joiden 

turvallisuutta luovista teknisistä ja kaupunkisuunnittelun ratkaisuista voidaan maksaa merkittäviä 

summia. Kyseiset korkean turvallisuuden alueet mielletään myös statusalueiksi. (Bauman 2002, 

201–216) Tämänkaltaisilla alueilla turvallisuus on tuotettu yksityisten palveluiden kautta, ja ne ovat 

hyvin yleisiä suurissa länsimaisissa kaupungeissa. Matalampien asuinkustannusten alueilla saattaa 

sen sijaan esiintyä segregaatioita, ja ne pyritään rajaamaan selvästi erilleen statusaluista. 

Asuinalueilla, joilla ihmisten väliset siteet ovat heikkoja ja omaan asuinympäristöön suhtaudutaan 

välinpitämättömästi, esiintyy usein ilkivaltaa ja rikollisuutta (Salmi 2006, 187). Myös 

negatiivissävytteisellä yhteisöllisyydellä, kuten erilaisilla rasistisilla liikkeillä ja rikollisryhmillä, on 

vaikutusta alueen turvattomuuden tunteeseen. Tämänkaltaisilla asuinalueilla voidaan katsoa 

yhteisöllisyyden olevan heikkoa. Asuinalueella ilmenevällä yhteisöllisyydellä on vaikutusta 

ihmisten turvattomuuden tunteeseen. 

Lopuksi, postmodernissa maailmassa sijaitsevat yhteisöt ovat kokeneet muutoksen 

tuulen, ja ne täytyy etsiä uudelleen muuttuneessa maailmassa. Yhteisöt seuraavat muun 

yhteiskunnan kehitystä ja muuttuvat sen mukana tyydyttäen ihmisten luonnollista tarvetta, jota muu 

yhteiskunnallinen toiminta ei pysty tyydyttämään. Yhteisöt syntyvät, kuolevat ja kehittyvät toiseen 

muotoon, ja niitä pidetään väkisin hereillä riippuen niiden jäsenten toiminnasta. Yhteisöt luovat 

hegemoniaa, ja niiden kautta toiset ihmiset ovat hallitsevampia kuin toiset. Esimodernin ajanjakson 
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yhteisöt olivat pieniä kyläyhteisöjä, joissa ihmisten elämä soljui harmoniassa. Teollistumisen myötä 

entisaikojen yhteisöjen harmonian kaipuu siirtyi teollisuuskaupunkeihin ja sai uudenlaisia muotoja. 

Osasta kehittyi hiljalleen suuria yhteiskunnallisia organisaatioita, ammattiliittoja sekä yhdistyksiä, 

joilla oli vaikutusta muun muassa hyvinvointiyhteiskunnan kehitykseen. Monet liian suuriksi 

kehittyneistä yhteisöistä eivät enää muistuttaneet yhteisöä ollenkaan, vaan olivat Zygmunt 

Baumanin sanoin ”jähmettyneitä organisaatioita”, jotka ajoivat eri eturyhmien asiaa. Valtiollisen 

kehityksen ja individualismin myötä yhteisöihin on postmodernina aikana tullut uudenlainen kaipuu. 

Uusi yhteisöllisyys on kuitenkin kohdannut haasteita, koska yhteisöllistyminen tarkoittaa vapaan 

tahdon rajoittamista, mutta luo kaivattua ontologista turvallisuutta. Yhteisöllisyys luo turvallisuutta, 

mutta rajoittaa samalla vapaata tahtoa. Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys on asetettu vastapooleihin. 

Bauman (2002, 217) kysyykin, onko olemassa sellaista keskitietä, jossa yksilön vapauksien 

laajentuminen ja yhteisöllinen toiminta voivat toimia yhdessä kasvattaen inhimillistä turvallisuutta, 

eivät toisiaan syöden. Ovatko postmodernin ajan kuvitteelliset yhteisöt uuden yhteisöllisyystarinan 

alku, joka johtaa vapaiden yksilöiden yhteisölliseen toimintaan, jonka tavoitteena on inhimillisen 

turvallisuuden takaaminen yhteisön jäsenille? Nämä uudet yhteisöt elävät kaupunkien kulttuurista, 

yksilöiden valinnoista ja mielikuvista. Perhe- ja työyhteisöt sekä oman yhteiskuntaluokan tai 

naapuruston edustajat saattavat kuitenkin epäillä ja reflektoida sitä, onko postmoderneista 

yhteisöistä todella luomaan turvallisuutta maailmassa, jossa pelot, uhat ja riskit vellovat 

valtoimenaan. Kuvitteelliset yhteisöt kuihtuvat hetkessä kasaan, ja niiden persoonattomat jäsenet 

sijaitsevat ympäri maailmaa. Postmodernin ihmisen reflektoiva mieli epäilee uusyhteisöllisyyden 

mielekkyyttä ja luotettavuutta pitkällä aikavälillä, mutta se on kuitenkin ainoa mahdollisuus luoda 

turvallisuuden saareke. (Bauman 2002, 217–220) 

Jotta yhteisön roolia turvallisuuden näkökulmasta hajaantuvassa 

hyvinvointiyhteiskunnassa ymmärrettäisiin paremmin, on tärkeää tutustua turvallisuuden ja 

turvattomuuden käsitteisiin syvällisemmin. Turvallisuutta ja turvattomuutta on kuitenkin 

näkökulmasta riippuen monenlaista. Turvallisuus ulottuu myös usealle eri yhteiskunnan sektorille. 

Modernisaatio luo itsessään turvattomuutta esimerkiksi erilaisten teollisten tai ympäristöllisten 

uhkien kautta. Hyvinvointiyhteiskunnan yksi tehtävä on ollut erilaisten turvallisuutta luovien 

palveluiden ylläpitäminen. Palveluiden ylläpitoon liittyvä kritiikki ja niiden purkaminen on 

aiheuttanut sen, että ihmiset voivat jäädä tyhjän päälle turvaverkon kadotessa alta. Yhteisölle ja 

yhteisöllisyydelle on tullut tarvetta tämän kaltaisessa tilanteessa. Vaikka nykyajan yhteisöt ovat 

pitkälle kuvitteellisia tai niiden rooli yhteiskunnassa on muuttunut merkittäväksi, haetaan niistä 

edelleen turvallisuutta parantavia tekijöitä. Kuten edellä on todettu, yhteisö ja yhteiskunta 

vaikuttavat toistensa kehityskulkuun rintarinnan. Ymmärtääksemme yhteisön roolia 
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turvallisuusulottuvuuden laajassa kentässä paremmin on syytä ensiksi analysoida turvallisuuden 

peruskäsitteitä sekä sitä puhetapaa, jolla rakennetaan käsitystä turvallisuudesta nykyajan 

yhteiskunnassa. 

 

 

3 Turvallisuuden viitekehys 

 

3.1 Turvallisuuden peruskäsitteitä 

 

Turvallisuuden käsitettä voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin tarkastelijan 

näkökulma voi olla subjektiivinen tai objektiivinen. Subjektiivisessa lähestymistavassa turvallisuus 

nähdään henkilökohtaisesti koettavana eli yksilötasoisena ja kokemusperäisenä ilmiönä. 

Objektiivisessa lähestymistavassa taas turvallisuus nähdään ulkoisena ja havaittavana ilmiönä. 

Toiseksi näkökulma voidaan liittää tiettyyn tieteenalaan, esimerkiksi sosiologiaan, valtio-oppiin, 

sosiaalipolitiikkaan, taloustieteisiin tai teknologiaan. Käsiteltävä ongelma tai ilmiö voi olla tasoltaan 

kansainvälinen, useita valtioita koskettava ongelma tai valtioiden välinen konflikti. Se voi myös olla 

kansallinen, yhtä valtiota, yhteisöä tai kansakuntaa koskeva. Ongelma voidaan kohdentaa 

koskemaan myös yhtä ihmistä tai vain yksittäistä teknistä yksityiskohtaa. (Niemelä 2000, 21) 

Turvallisuus ilmentyy monella eri tasolla, kuten yksilön, ryhmän, yhteiskunnan tai koko 

ihmiskunnan tasolla (Ranta-Tyrkkö & Ropo 2003, 8). Kuitenkin on ymmärrettävä, että asiat ovat 

kytköksissä toisiinsa ja että laajempi globaali ilmiö voi vaikuttaa paikallisella tasolla ihmisten 

subjektiivisesti koettuun elämään. Esimerkiksi taloudellisten ongelmien kanssa painiva, huonosti 

kannattava yritys voi toimintansa lopettaessaan vaikuttaa kaupungin paikallistalouteen tai 

vastaavasti työntekijänsä turvallisuuden tunteeseen. Yritys tuottaa verotuloja kaupungille ja 

ansiotuloja työntekijälle. Lisäksi taloudellisten tulojen loppuminen luo epävakautta tulevaisuudessa. 

Tulojen avulla luodut elämisen puitteet eivät välttämättä ole enää turvattuja tulevaisuudessa. 

Subjektiivisella tasolla turvallisuus on yksi ihmisen peruspyrkimys, ja sitä tavoitellaan 

kaikkialla olosuhteista huolimatta. Turvattomuus on sitä, että nämä inhimilliset perustarpeet eivät 

täyty edes tyydyttävällä tasolla. (Niemelä 2000, 22) Täten turvallisuutta voidaan analysoida tarpeen 

näkökulmasta. Elämisen tarpeiden tyydytys on ihmisen hyvinvoinnin perusta (Niemelä 2000). 

Kaufmannin (1970) tarveteoreettisen käsityksen mukaan turvallisuuden tarve voidaan luokitella 
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kolmeen eri luokkaan. Ensinnäkin turvallisuuden tarve on suojautumista ja puolustautumista 

ulkoisia vaaroja kohtaan. Toiseksi turvallisuus tarkoittaa jatkuvuuden ja järjestyksen tarvetta. 

Kolmas tarveteoreettinen tarkastelukohta on ihmisen pyrkimys sisäiseen tasapainoon. Sisäinen 

tasapaino tarkoittaa ihmisen halua tyydyttää tiedolliset ja sivistykselliset tarpeensa sekä kykyä 

vaalia sosiaalisia kontakteja ja olla osana elettävää yhteisöä. Turvallisuus onkin keskeinen 

inhimillinen sekä sosiaalinen arvo (kts. Niemelä 2000, 22). Turvallisuus on käsitettävä osaksi 

yhteisöä ja siinä vallitsevaksi piirteeksi. Ihmiset hakevat eri yhteisöistä turvallisuutta. 

Edellisen kappaleen tarveteoreettisen näkemyksen mukaan ihmisen kokemat tarpeet 

on jaettavissa kahteen eri puoleen. Ihminen pyrkii tyydyttämään sekä aineelliset että aineettomat 

tarveresurssinsa. Kaufman käsittää tämän turvallisuuden arvon vaaran lähteiden poissaolona, kuten 

esimerkiksi nyky-yhteiskunnassa vallitsevien tapaturmien, onnettomuuksien ja rikollisuuden 

näkymättömyytenä. (Kaufman 1970, Niemelän 2000, 22 mukaan) Arvona tämä ilmenee monella eri 

tasolla, kuten yksilöllisellä, ryhmän tai yhteisön tasolla, jolloin elämän kulku on dynaamista sekä 

ennustettavaa ilman havaittavia vaaroja. (Niemelä 2000, 22) Yksilötasolla tämä voi merkitä 

esimerkiksi asumista matalan rikollisuuden ympäristössä, kansallisella tasolla havaittavaa sodan 

uhan poissaoloa ja globaalilla tasolla maailmanrauhaa. 

Turvattomuuden lähikäsitteitä ovat riski, uhka, vaara ja pelko (Niemelä 2000, 23). 

Näitä käsitteitä on hankala määritellä, ja niiden merkitykset voidaan ymmärtää päällekkäisinä. 

Kuitenkin lähikäsitteet eroavat sisällöltään turvattomuudesta, ja niitä käytetään eri konteksteissa 

sekä toimintaympäristöissä. Sosiaalipolitiikassa riskin käsite liitetään Niemelän (2000) mukaan 

sosiaaliturvan sekä vakuutuksen piiriin. Sosiaaliturvan sekä vakuutusjärjestelmien avulla ihmisiä 

pyritään suojaamaan erilaisten riskien varalta. Näiden riskien moninaisuus kuitenkin laajenee 

jatkuvasti. Esimerkiksi teknologian mahdollistamien ratkaisujen myötä ihmiset kohtaavat erilaisia 

riskejä jatkuvasti eivätkä välttämättä ole niistä edes tietoisia. Joka tapauksessa on huomattava, että 

riskillä ja turvattomuudella on selkeä yhteys toisiinsa. Esimerkiksi Laitinen (2003, 23) kirjoittaa 

turvallisuuden olevan vapautta uhkista ja vaaran hallintaa. 

Uhan käsite on hyvin lähellä riskin määritelmää. Uhka on kuitenkin käsitteenä 

Niemelän (2000, 23) mukaan epämääräisempi, ja se liitetään selkeämmin tulevaisuuteen. Uhka on 

tila tai asia, jota tulevaisuuteen ei toivota ja joka halutaan estää. Vaara on taas uhan käsitettä 

konkreettisempi. Se on käsiteltävä ja usein havaittava. (Niemelä 2000, 24) Pelko taas on 

psykologisempi, ihmisen subjektiivista tasoa koskettava ilmiö. Pelolla tarkoitetaan normaalia 

reaktiota todelliseen tai kuviteltuun uhkaan (King et al. 1988, Niemelän 2000, 24 mukaan). Pelko on 

subjektiivisuuden lisäksi myös sosiaalisesti konstruoitua (Koskela 1999, 6). Subjektiiviseen pelkoon 

voidaan siis vaikuttaa yleisesti vallitsevalla keskustelulla. Kun esimerkiksi puhutaan ulkomaalaisten 
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tekemien rikosten lisääntymisestä, ihmiset voivat alkaa kohdentaa huomiotaan enemmän 

ulkomaalaisiin. Liiallinen tarkkailu voi kuitenkin ruokkia ihmisten ennakkoluuloja ja saada 

näkemään asian yleisen keskustelun mukaisena. Kuitenkin ulkomaalaisten tekemien rikosten kasvu 

ei välttämättä ole edes todellista. 

Turvattomuus on siis jotain objektiivisesti havaittavaa, ja se voi myös vaikuttaa 

ihmisiin subjektiivisella tasolla. Se voi olla todellista tai kuviteltua, tulevaisuuteen liittyvää tai 

menneisyydestä kumpuavaa. Turvattomuudella on useita lähimerkityksisiä käsitteitä, kuten riski, 

vaara, uhka tai pelko. Näillä on kuitenkin sävyero, ja jokainen käsittelee turvattomuutta eri 

kontekstissa. Turvattomuus on laajeneva käsite, sillä uusia uhkia tulee jatkuvasti lisää. Lisäksi 

ihmisillä on kuviteltuja pelkoja, jotka voivat ottaa elämästä hallitsevan otteen, ja näitä voidaan myös 

ruokkia ulkoa päin. Pelko ja turvattomuus liittyvät läheisesti rakennettuun ympäristöön. 

Ympäristöön liitetään muistoja, kokemuksia ja mielikuvia. Huonot kokemukset, kuulopuheet tai 

alueen huono maine voivat aiheuttaa pelkoja sekä turvattomuutta. Pelon, turvattomuuden ja 

rakennetun ympäristön välisiä yhteyksiä käsittelen paremmin asuinturvallisuusosiossa. Esimerkiksi 

tiettyihin alueisiin liitetyt rikosuutisoinnit voivat aiheuttaa turvattomuutta aluetta käyttävissä 

ihmisissä. Median lisäksi keskusteluun turvallisuudesta osallistuvat useat eri tahot, kuten 

viranomaiset, järjestöt ja kansalaiset. Eri tahoilla on oma käsityksensä turvallisuudesta ja he 

korostavat tai nostavat itselleen tärkeitä asioita esille. Turvallisuuskäsitys on jatkuvasti muuttuva ja 

ajankohtaan kahlittu asia. Turvallisuuden taustalla vaikuttaa aina tietynlainen poliittinen tai 

ideologinen ajatusmaailma. Siksi on tärkeää avartaa sitä keskustelua, jolla turvallisuudesta puhutaan 

ja minkälaisiin asioihin se on kytköksissä. 

 

 

3.2 Turvallisuuspuheen jäsentyminen postmodernissa yhteiskunnassa 

 

Hyvinvointiyhteiskunta on toiminut turvallisuuspuheen keskiössä pitkään, koska se on suuressa 

osassa suomalaisten kokonaisturvallisuutta. Se toimii turvaverkkona monille kansalaisille, sillä 

hyvinvointia ylläpitävät palvelut rakentavat osaltaan turvallisuutta, muun muassa erilaisten 

sosiaalipalveluiden kautta. Hyvinvoinnin ylläpitäminen on kallista, ja osaa palveluista on ryhdytty 

karsimaan, esimerkiksi niiden kalleuden vuoksi. Julkinen sektori ei ole nykyään yksin rakentamassa 

hyvinvointipalveluita. Taantumien ja postmodernien muutosten myötä hyvinvointipalveluiden 

tuottajiksi on tullut muitakin tuottajia. Julkisen sektorin lisäksi mukana on myös yksityinen ja 

kolmas sektori. Jokaisella ministeriöllä, yksityisellä yrityksellä tai kolmannen sektorin toimijalla on 
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oma näkemyksensä hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja siitä, kenelle näitä tuotetaan. Vähät resurssit 

aiheuttavat poliittista keskustelua, jotka johdattelevat hyvinvoinnin ja turvallisuuden rakentumista. 

Lisäksi polemiikkia syntyy siitä, kuka hyvinvoinnista ja turvallisuudesta hyötyy eniten. 

Yhteiskunnassa syntyvät ilmiöt tai asiat saatetaan poliittiseen keskusteluun. Tämän jälkeen 

tuotetaan tietynlaista totuutta turvallisuudesta. 

Keskustelun eri osapuolet näkevät turvallisuuden omalta kantiltaan sekä yrittävät 

vaikuttaa siihen, mitkä turvallisuuteen liittyvät osatekijät ovat tärkeitä, mitkä taas vähemmän 

tärkeitä. Laitinen (2003) puhuukin yhteiskunnallisten asioiden ja ilmiöiden turvallistamisesta: jokin 

ajankohtainen tai tärkeä asia nähdään turvallisuuden näkökulmasta. Turvallistamisen tarkoituksena 

on nostaa jokin haluttu asia yleiseen keskusteluun ja tehdä siitä tärkeä, jolloin mahdolliset 

resurssivirrat kohdentuisivat haluttuun kohteeseen. Turvallistamisella tehdään yhä useammin 

myös ”bisnestä”. Laitisen mukaan turvallisuuteen liittyvä liiketalous on voimakkaasti nouseva 

teollisuuden haara länsimaissa. (Laitinen 2003, 21–23) 

Turvallisuus voi näyttäytyä usein hallitsemattomana ja kaoottisena asiana 

postmodernissa ajassa. Laitinen (2003) viittaa Ulrich Beckin teoriaan riskiyhteiskunnasta, jossa 

teollisen yhteiskunnan edetessä ja kehittyessä uhat ovat ihmisten tuottamia. Ihmisten tuottamat uhat 

muuttuvat hallitseviksi sekä voivat olla ihmisen tietoisuuden ulottumattomissa. (Beck 1995, Laitisen 

2003, 36 mukaan) Ihmisillä ei siis välttämättä ole edes tietoa siitä, mitkä asiat voivat uhata ihmistä. 

Kuva turvallisuudesta on muuttunut, ja on tullut uudenlaista turvattomuutta. Tällöin on myös 

ajateltava todellisuutta toisella tavalla, jotta sitä voidaan jäsentää uudella tavalla. ”Jälkimodernille 

tavalle ymmärtää todellisuus ja turvallisuus on leimallista, että turvallisuutta ei voida hallita, 

kontrolloida eikä ennustaa (kausaalisilla suhteilla), koska aika, tila ja maailma rakentuvat 

kontekstuaalisesti” (Laitinen 2003, 26). Turvallisuuden ymmärtämisessä on lähihistorian aikana 

tullut muutos. Kaikenkattavasta holistisesta näkemyksestä on siirrytty kohti sirpaleisempaa 

näkemystä. Kun turvallisuus ennen oli jotain luonnon tapaista, mikä piti saada hallintaan ja oli 

hallittavissa, on se nyt sirpaloitunut pieniksi käsittelemättömiksi palasiksi. Siitä on kadonnut 

johdonmukaisuus, eikä pieniä palasia saada yhdistettyä toisiinsa. Turvallisuuteen liittyvät asiat ovat 

nyt monimuotoisia sekä dynaamisia mosaiikkimaisia paletteja, ja ne ovat riippuvaisia ajasta ja 

paikasta. 

Postmoderniin aikaan kuuluu modernin ajan kritiikki: kritiikki siitä, kuka rakentaa 

käsitystä turvallisuudesta ja millaisia ovat ne rakenteet ja käytännöt, jotka uusintavat käsitystä. 

(Laitinen 2003, 26–27) Kritiikki tulee kohdistaa diskurssiin eli käytävään keskusteluun, siihen 

osallistuviin keskustelijoihin ja heidän väliseen kielenkäyttöön. Turvallisuuden ja yhteiskunnan 

diskursiivisuus merkitsee sitä, että käytettävät käsitteet itsessään luovat ympäröivää todellisuutta. 
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Kun puhumme näistä asioista, luomme vastavuoroisesti puheemme kaltaista maailmaa (Laitinen 

2003, 28). Jokaisella ihmisellä on oma käsitys todellisuudesta, ja käsitykset ovat myös 

intersubjektiivisesti jaettuja. Kahta samanlaista tapahtumaa ei ole, vaan jokainen on ainutlaatuinen. 

Jokainen ihminen saa erilaisia mielikuvia ja assosiaatioita kuullessaan esimerkiksi sanan ”pelko”. 

Pelko merkitsee ihmisille erilaisia asioita, ja kukin yhdistää tämän muihin liittyviin asioihin sekä 

kokemuksiin. Pelko voidaan liittää esimerkiksi tiettyyn paikkaan, kuten esimerkiksi johonkin 

puistoon tai kaupunginosaan, tai esimerkiksi johonkin tiettyyn ajan hetkeen. Pelon käsitteeseen voi 

myös liittyä kollektiivisesti jaettuja piirteitä. Esimerkiksi sodan, väkivallan tai vaikka työpaikan 

menettämisen pelon voidaan nähdä olevan kollektiivisesti jaettua. (Laitinen 2003, 28) Kuitenkin 

turvallisuus koetaan hyvin subjektiivisesti, se on aina suhteellista ja samaten kuten pelko, se 

tarkoittaa eri asioita ihmisille. Toiset ihmiset ovat turvattomampia kuin toiset, ja siksi poliitikot 

ajavat tiettyjen ryhmien etua. Turvallistamisella jokin asia tai ilmiö saatetaan turvallisuuden piiriin. 

Esimerkiksi poliitikot voivat korostaa jonkin halutun asian vakavuutta turvallisuuden saralla. Silloin 

jokin haluttu asia nähdään turvallisuuteen liittyvänä. Samalla turvallistaminen on keinona retorinen 

ase, jolloin jokin asia tehdään vakavaksi viemällä se turvallisuuden kontekstiin. Se on tehokeino, 

jota ei voi kyseenalaistaa, ja asioiden turvallistamisella voidaan myös oikeuttaa vääriä asioita. Aika 

ajoin jotkut tietyt yhteiskunnalliset asiat nostetaan turvallisuuden sekä hallinnon piiriin retorisin 

keinoin, jolloin nämä saavat huomiota ja mahdollisia resursseja. Tällöin sen voidaan katsoa 

palvelevan tiettyä eturyhmää. (Laitinen 2003, 24–25) Turvallistaminen liittyy myös 

asuinturvallisuuteen, sillä tietyllä alueella jotkin asiat voidaan nostaa turvallisuuden piiriin. 

Esimerkiksi alueelle suunniteltu päihdeongelmaisten selviytymisasema voidaan politisoida 

lähiympäristön turvallisuuskysymyksenä. 

Turvallisuus on laajentunut postmodernina aikana selvästi koskettamaan yhä 

useampaa yhteiskunnan osa-aluetta sekä globalisoitunut valtioiden rajoja ylittäviksi ongelmiksi 

(Laitinen 2003, 36). Perinteisen turvallisuusnäkemyksen mukaan valtio toimii yövartijan roolissa 

taaten kansalaisilleen turvallisuuden ensinnäkin ulkoista vihollista kohtaan. Tällä viitataan 

esimerkiksi valtioiden välisiin sotiin. Toiseksi perinteinen valtiollinen turvallisuusnäkemys pyrkii 

hallitsemaan sisäistä järjestystä ja suojelemaan kansalaisiaan rikollisuudelta sekä väkivallalta. 

Sisäisen järjestyksen kautta pyritään huolehtimaan valtion sisäisistä ongelmista ja pitämään ne 

kurissa. Sisäisen järjestyksen häiriöitä esiintyy toisinaan vaihtelevassa määrin, ja ne voivat olla 

luonteeltaan erityyppisiä. Ongelmat voivat olla niin valtiollisia kuin paikallisiakin. Tiettyinä aikoina 

jotkin ongelmat nousevat tärkeämmiksi kuin toiset. Ne voivat olla esimerkiksi koko yhteiskuntaa 

koskettavia alkoholin kulutukseen liittyviä ongelmia tai korkean rikollisuuden alueita kaupungeissa. 
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Perinteiselle turvallisuuskäsitykselle on ominaista selkeä ylhäältä alaspäin suuntautuva 

hallinnollinen ote. Kuitenkin postmodernina aikana tämä suuntaus on kohdannut selkeän muutoksen. 

Hallinta, ja sen myötä myös turvallisuus, on arkipäiväistynyt ja yhä suuremmassa määrin muotoutuu 

alhaalta ylöspäin suuntautuvaksi. Turvallisuuden arkipäiväistymisellä tarkoitetaan sitä, että se on 

kaikkia koskettava ilmiö. ”Turvallisuus on ennen kaikkea laajentunut sekä vertikaalisesti alaspäin 

valtiosta yksilöön ja toisaalta horisontaalisti politiikasta talouteen ja globaaliin turvallisuuteen” 

(Rothschild 1995, Laitisen 2003, 36 mukaan). Laitinen (2003, 37) kirjoittaa, että turvallisuuden 

ehdot ovat muuttuneet, ja kokonaisuudet kuten yksilö, valtio tai kansainvälinen järjestelmä eivät ole 

enää turvattuja entisellä tavalla. Vaaditaan horisontaalista laajentumista kohti toisenlaisia 

instituutioita, jotka kattavat yhteiskunnan kaikki toimintasektorit. Laajentumista tapahtuu myös 

kohti ylikansallisia instituutioita. (Laitinen 2003, 37) Kun turvallisuusongelmat monimutkaistuvat ja 

laajentuvat, on valtio kyvytön hoitamaan niitä yksin, ja vaaditaan yhä enemmän yhteistyötä. 

Yhteistyö kohdistuu niin paikalliselle kuin alueellisellekin tasolle sekä ylikansallisiin instituutioihin. 

Laajennettu turvallisuuskäsitys kattaa yhteiskunnan toiminnot kauttaaltaan eikä viittaa 

vain yhden sektorin alaan (Laitinen 2003, 33). Turvallisuusongelmien monimutkaistuessa 

perinteinen valtiollinen turvallisuuskäsitys ei kata hallittavuudessaan esimerkiksi globaaleja 

ympäristöongelmia. Valtio ei pysty takaamaan kansalaisilleen turvallisuuden tunnetta, ja vaaditaan 

poikkihallinnollista yhteistyötä näiden ongelmien torjumisessa. Turvallisuus on yhteiskunnallistettu 

ja globalisoitu samanaikaisesti. (Laitinen 2003, 36) Laitisen (2003) mukaan vaaditaan eräänlaista 

yhteiskunnallista turvallisuusdialogia, joka kritisoisi kapea-alaista turvallisuuden määrittelyä ja 

pohtisi tulevaisuuden yhteiskunnan perusteita. Tällöin lähentyisivät myös tieteellinen analyysi ja 

(yhteiskunta)poliittinen keskustelu. (Laitinen 2003, 39–40) Käytännössä tämä tarkoittaisi 

esimerkiksi perinteisen turvallisuusviranomaisen, kuten poliisin, sidosryhmäyhteistyön lisäämistä 

muiden julkisen sektorin viranomaisten sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Poliisi ja oikeusviranomaiset ovat niitä perinteisen turvallisuuskäsityksen mukaisia toimijoita, jotka 

takaavat sisäisen järjestyksen ympäröivässä yhteiskunnassa. Yhteistyön lisääminen 

turvallisuusasioissa tarkoittaisi muun muassa poliisin tehtävien siirtämistä muille yhteiskunnallisille 

toimijoille. Asuinturvallisuuden osalta tämä tarkoittaisi yhteistyön lisäämistä muun muassa poliisin 

ja yhdyskuntarakentamisesta vastaavien toimijoiden välillä. 

Samankaltaiseen tulokseen päätyy Virta (2001) tutkiessaan poliisin 

turvallisuusyhteistyötä ja turvallisuusverkostoja. Poliisin tulisi tehdä selkeämpää yhteistyötä eri 

yhteiskunnan sektoreiden kanssa. Laitinen (2003) mainitsi muiksi sektoreiksi talous-, sosiaali-, 

ympäristö-, teknologia- ja sotilassektorin. Asumisturvallisuutta kehitettäessä yhteistyötä on lisätty 

muun muassa kaavoitus- ja yhdyskuntasuunnitteluviranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja -ryhmien 
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sekä asukasjärjestöjen kanssa. Virta (2001) toteaa, että vastaus ajan haasteisiin länsimaisen 

kehityksen mukaisesti on ottaa huomioon monet toimijat yhteistyössä ja kokonaisvaltaisempi 

lähestymistapa turvallisuushallintaan. Kun yhteiskunta monimutkaistuu ja asiat muuttuvat 

vaikeammin hallittaviksi, hallinnon on muututtava yhteiskunnallisten muutosten mukana. (Virta 

2001, 1–2, 69) 

Laajennetun turvallisuuskäsityksen mukaan turvallisuus on kokonaisuus, jota tulee 

analysoida poikkitieteellisesti ja jonka lonkerot ulottuvat usealle yhteiskunnalliselle osa-alueelle. 

Vaikka turvallisuutta tarkasteltaisiin asumisen sekä ympäristön osalta, liittyy niihin suuri määrä 

kompleksisia kokonaisuuksia. Rikollisuus, turvattomuus, pelko, sukupuoli, ympäristö, ihmisten 

välinen sosiaalisuus ja yhteisö ovat kaikki enemmän tai vähemmän yhteydessä toisiinsa. 

Poikkitieteellinen ja laajennettu näkemys turvallisuudesta näkyy konkreettisesti muun muassa 

sisäministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Ohjelmassa on otteita usealta eri yhteiskunnan 

osa-alueelta, ja tavoitteet liittyvät niin yritysturvallisuuden parantamiseen, internetin käyttöön 

liittyviin riskeihin kuin maahanmuuttajakysymykseen. Lisäksi yhdeksi tavoitteeksi sisäisen 

turvallisuuden parantamisessa on otettu kohta, joka huomioon ottaa turvallisuusseikat rakennetun 

ympäristön suunnittelussa. Tavoitekohdassa on huomioitu erityisesti turvallisuusajattelun 

lisääntyminen ympäristön suunnittelussa ja laajempi yhteistyö suunnittelussa muun muassa 

asukkaiden ja muiden ympäristöä käyttävien kanssa. Toimenpidekohdassa korostettiin yhteistyötä 

eri ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton kanssa. (Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2008, 21–22) 

Sisäisen turvallisuuden ohjelmasta käy hyvin ilmi laajennetun turvallisuuden näkökulma ja 

turvallisuuden sirpalemaisuus. Turvallisuuteen liittyy moninainen joukko asioita yhteiskunnan eri 

osa-alueilta, ja asetettujen tavoitteiden täyttämisessä on korostettu laajan yhteistyön merkitystä. 

Koska turvallisuus on yhteiskunnassa laajasti ymmärrettävä ja hyvin moninainen 

kokonaisuus, liittyy myös asumisen ja ympäristön turvallisuuteen useita asioita. Myös alueella 

havaitut ongelmat voidaan tuoda poliittiseen keskusteluun turvallistamisen kautta. Asumisen 

turvallisuus koostuu niin ympäristöstä kuin sitä käyttävistä ihmisistä ja yhteisöistäkin. Ihmisten 

toiminta ja rakennetun ympäristön piirteet vaikuttavat alueen luonteeseen, aiheuttaen niin pelkoa ja 

turvattomuutta kuin myös ehkäisten sitä. Seuraavassa luvussa pyrin täsmentämään sitä, mitä 

asuinturvallisuus pitää sisällään ja minkälaisia asioita pyritään ottamaan huomioon, kun rakennetaan 

tai suunnitellaan turvallista asuinaluetta. Lisäksi analysoin vaikutuksia, joiden avulla asuinalueen 

asukkaat yhteisönä voivat vaikuttaa pelkoon ja turvattomuuteen. 
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4. Asuinturvallisuuden rakentuminen yhteisössä 

 

4.1 Kasvavat kaupungit ja kaupunkisuunnittelu 

 

Kaupungit ovat suuressa osassa ihmisten nykyajan elämää. Suuri osa maailman väestöstä asuu 

kaupungeissa. Koskiahon (1997) mukaan vuonna 1990 koko maailman kaupunkiväestön osuus oli 

45 %, kun taas vuonna 1800 se oli vain 5,5 %. Samaten Euroopan väestöstä arvioidaan neljän 

viidesosan asuvan kaupunkiympäristössä. (Koskiaho 1997, 11) Kasvun voidaan sanoa olevan 

mittavaa, ja sen voidaan havaita sijoittuvan modernisaation heräämisen aikakaudelle. Hiljalleen 

1800-luvulta alkanut teollistuminen aloitti kaupunkien nopean kasvamisen. Kaupungistumisen eli 

urbanisoituminen Koskiaho (1997, 23) määrittelee olevan sellaista, jossa tietty alue alkaa saada 

kaupunkimaisia piirteitä. Samaten Suomessa taajamien kasvu on ollut maailman kehityksen 

mukaista. Suomessa väestön määrä on suhteellisen pieni verrattuna muihin Euroopan maihin. Täten 

Suomen kaupunkien profiili on erilainen. Suomalaisen kaupungin piirteet ja kaupungiksi määrittely 

saattavat erota huomattavasti Euroopan suurista metropoleista. Se, mitä pidettäisiin kaupunkina tai 

kaupunkimaisena piirteenä Suomessa, ei jossakin toisessa maassa välttämättä sellaisena näyttäytyisi. 

Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, etteivätkö Suomen kaupungit olisi kasvaneet ja 

kehittyneet huomattavasti teollistumisen ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentumisen aikana. Tosin 

kehitys voi olla myös suunnaltaan negatiivista. Esimerkiksi raskaaseen teollisuuteen perustavat 

kaupungit voivat globaalien haasteiden edessä kokea muutoksia, joilla on vaikutusta myös 

kaupungin rakenteeseen. Suuren teollisuuslaitoksen lopettamisella on vakavat seuraukset kaupungin 

talouteen, ja talouden kautta muihin yhteiskunnan osa-alueisiin. 

Kerrostalojen täyttämät kaupunkilähiöt ovat tuttu näky suomalaista 

kaupunkiympäristöä. Tämänkaltaiset asuinalueet ovat osaltaan sitä modernisaatioprosessin tulosta, 

joka on vaikuttanut myös kaupunkisuunnittelun perinteeseen. Tämä näkyy kaupunkikuvassa muun 

muassa funktionalistisena lähestymistapana. Virtasen (2000) mukaan funktionalistinen 

kaupunkisuunnittelu lähti rationaliteetin perinteestä – järjen, vapauden ja edistyksen ikeestä – ja 

realisoitui lähiöiden rakentamisena. Modernilla kaupunkisuunnittelulla on kuitenkin pitkät perinteet, 

ja ne ulottuvat aina 1800-luvun alkuun, milloin koettiin kaupungistumisen ja teollistumisen nopea 

kasvu, joka toi mukanaan muun muassa ympäristöllisiä ja sosiaalisia ongelmia. Näihin ongelmiin 

pyrittiin vastaamaan esimerkiksi Ebenezer Howardin puutarhakaupunki-mallilla. Se pyrki 
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yhdistämään maaseudun ja kaupunkielämisen parhaita puolia, ja kyseisestä suunnittelumallista 

johdetaan usein modernin kaupunkisuunnittelun periaatteellinen alku (Koskiaho 1994, 26, Virtasen 

2000, 51 mukaan). Modernin aikakautena harjoitetun hajarakentamisen taustalla vaikuttivat myös 

teollistuminen, elinkeinorakenteen muutos ja maalta kaupunkeihin suuntautunut muuttoliike. 

Kuitenkin hiljalleen rakentuneita ja metsien keskelle nousseita lähiöitä alettiin kritisoida 

epäviihtyisyyden ja pitkien välimatkojen vuoksi. Tämän kaltaisen kritiikin kautta kaupungit alkoivat 

kehittyä kompaktimpaan suuntaan. Modernin kaupunkisuunnittelun taustalla ovat vahvasti 

vaikuttaneet erilaiset yhteiskunnalliset muutokset ja kehityskulut. Funktionalistinen 

kaupunkisuunnitteluote on suosinut nimenomaan moderneja tehokkuuden sekä järjen vaatimuksia, 

ja sillä on ollut vaikutus fyysiseen kaupunkikuvaan. Modernilla tai funktionalistisella suunnittelulla 

on ollut kuitenkin aikansa, ja modernin yhteiskunnan murentuessa ja siirtyessä kohti postmodernia 

aikakautta on myös kaupunkisuunnittelu muuttunut vastaamaan aikansa kehitystä. (Virtanen 2000, 

51–55) 

Myös postmoderni aikakausi on vaikuttanut kaupunkien kehitykseen ja 

maisemakuvaan. Kuten edellä on todettu, Zygmunt Bauman (1996) käsitti postmodernismin olevan 

destruktiivisuutta, emansipaatioita, kriittisyyttä ja tietoiseksi tulemista modernin ajan järjestyksestä, 

rakenteista ja traditionaalisuudesta. Postmodernin ajan yhteiskunnallisiksi muutoksiksi voidaan 

luetella muun muassa teollisuuden rapautuminen, tuotantolaitosten siirtyminen matalamman 

kustannusten maihin, palvelu- sekä informaatioammattien lisääntyminen ja ympäristöongelmien 

eskaloituminen. Tämä on osaltaan vaikuttanut myös kaupunkien rakenteeseen. Postmodernismi 

ilmiönä on ottanut osaa myös kaupunkisuunnitteluun. Moderni suunnittelu luotti tehokkuuteen, 

järjestykseen ja tieteen tuottamiin rationaalisiin ratkaisuihin. Tämä näkyi kaupunkikuvassa selkeinä 

tilajakoina, kuten teollisuusalueina ja viheralueina, ja osa asuinalueista noudatti lähes hierarkkista 

järjestystä. Asuinalueet olivat jakautuneet esimerkiksi työläiskortteleiksi tai porvariston korkean 

statuksen kaupunginosiksi. Beckiä (1995) mukaillen, tällaiset vahvat alueelliset tai tilalliset jaot ovat 

yritys hallita ja kontrolloida järjestystä. Lisäksi erilaiset ympäristöongelmat ovat pakottaneet 

kaupunkisuunnittelun ottamaan huomioon esimerkiksi lisääntyneen liikenteen. 

Kaupunkisuunnittelun tuli ottaa tämä huomioon, ja se oli pakotettu luomaan sellaisia ratkaisuja, 

joilla voi olla vaikutusta muun muassa elämäntyylillisiin käytäntöihin. Postmoderni 

kaupunkisuunnitteluote suosii fragmentoitunutta suunnittelua modernin kokonaissuunnittelun sijaan. 

Modernin ajan vahvasti hierarkkiset ja rajatut tilat ovat paikoitellen syrjäytyneet, ja postmoderni 

kaupunkisuunnitteluote on siirtynyt suosimaan muun muassa kokonaisuudesta irrallisia osia, kuten 

täysin ympäristöstään poikkeavaa arkkitehtuuria. Vaikutteita otetaan globaalisti eikä suunnittelu 

seuraa mitään jäykkää yhtenäistä linjaa. Uudenlaisella fragmentoituneella suunnittelulla on myös 
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sosiokulttuurillisia vaikutuksia, sillä ihmisten suosimat tilat ovat sekoittuneet kaupungin sisällä 

enemmän, eikä esimerkiksi perinteisiä työläiskortteleita löydy. Postmodernin kaupunkisuunnittelun 

täytyy yhä enemmän ottaa huomioon globaalit paineet ja kulttuurinen moninaisuus, sillä niillä on 

merkitystä kaupunkien kilpaillessa tärkeistä kaupunkeja ylläpitävistä resursseita. (Virtanen 2000, 

55–58) 

 

 

4.2 Kasvavien kaupunkien ongelmat: lisääntynyt turvattomuus ja 
rikollisuus 

 

Kaupunkien ja taajaan asuttujen alueiden kasvaessa eteen tulee väistämättä suuri joukko erilaisia ja 

monitasoisia haasteita. Hallitsematon kasvu voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi uusien 

asuinalueiden kaavoituksessa, liikennemäärän sujuvuudessa tai kasvavan ympäristön 

kuormituksessa. Liikenteen hallitsematon kasvu aiheuttaa ympäristöllisiä ongelmia ja mahdollisesti 

vaaratilanteita ihmisille, ellei liikennevirran määriä oteta kulkuväyliä suunniteltaessa huomioon. 

Huono paikallinen julkisen talouden tilanne voi puolestaan nostaa rikollisuutta. Koskiahon (1997) 

mukaan erilaiset lieveilmiöt, kuten lisääntynyt väkivalta tai jonkin asuinalueen rappeutuminen ovat 

merkkejä kaupungin lähestyvästä kuolemasta. Kaupungit muuttuvat alituisesti, ja entinen 

menestynyt teollisuuskaupunki voi olla nykyään parhaat päivänsä nähnyt ongelmapesäke, tai 

vastavuoroisesti postmodernin ajan teknologiateollisuuden keskittymä ja kulttuurillinen kehto. 

(Koskiaho 1997, 26) 

Kasvavassa kaupungissa on myös monia turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Monesti 

suuret kaupungit kuvataan turvattomuuden pesäkkeiksi. Joillakin kaupungeilla voi olla huono imago 

runsaan rikollisuuden vuoksi. Lisäksi kaupunkien sisällä on alueita, jotka ovat tunnettuja 

turvattomasta ympäristöstään. Tähän kaupungin tai kaupunginosan maineeseen voivat vaikuttaa 

monet tekijät, eikä tilanne ole aina sitä miltä se aluksi näyttää. Vaaran, uhan, riskin tai pelon 

käsitteet saavat kaupunkitilassa monenlaisia merkityksiä, koska kaupunki voidaan määritellä monen 

eri toimijan toimintakentäksi. Kaupunki näyttäytyy naiselle, lapselle ja miehelle kullekin 

omanlaisenaan. Se tarkoittaa erilaisia asioita perheelliselle, yksinelävälle, maahanmuuttajalle ja 

opiskelijalle. Kaupunki on paikka eli eletty tila, joka on tiettynä hetkenä kullekin ihmiselle erilainen 

(Laakkonen ja Mustikkamäki 2000, 18). Ihmisten mahdollisesti kohtaamat riskit, uhat, vaarat tai 

täysin subjektiivisesti koettavat kaupunkitilaan sidotut pelkotilat ovat jokaiselle henkilökohtaiset, 

koska ihmiset käyttävät kaupunkitilan monimuotoisuutta hyväkseen eri tavoin. Kaupunkien 
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asukkaat asuvat eri paikoissa, liikkuvat eri reittejä muuttuvilla kulkuvälineillä ja ovat sosiaalisessa 

kanssakäymisessä useiden eri ihmisten kanssa. Kaupunki voidaan nähdä sosiaalisesti rakentuneeksi, 

ja sitä tulee lähestyä käsittein, jotka analysoivat elinympäristöä, paikkoja tai kaupunkitilaa osana 

ihmisen subjektiivisesti koettavaa elämää. 

Ihmiset kokevat kaupunkitilan henkilökohtaisesti ja liittävät siihen tunteita omien 

taustojensa ja kokemustensa myötä. Paikkatuntemus on käsite, johon liittyy vahvasti 

henkilökohtaiset kokemukset, muistot, toiveet ja kollektiiviset säännöt sekä arvot (Virtanen 2000, 

35). Paikkaidentiteetti puolestaan muodostuu historiallisesta kehityskulusta, johon tämä paikka on 

ajan saatossa muotoutunut, ja yhteisöllisyydestä eli kyseisen paikan jakavista ihmisistä. 

Paikkaidentiteetti muodostuu niin yksilöllisesti koettavasta kokemuksesta kuin intersubjektiivisesti 

eli toisten kanssa yhteisöllisesti jaettavistakin merkityksistä.  Paikkaidentiteetti koskettaa läheisesti 

ilmapiirin käsitettä. Virtanen (2000) tarkoittaa ilmapiirillä eletyn kaupungin henkeä, joka on 

henkilökohtainen tilallinen kokemus, joka on myös muiden kanssa intersubjektiivisesti jaettavissa. 

Ilmapiiri voi olla niin luotaantyöntävä kuin miellyttäväkin, eli tuntemus voi olla niin negatiivisesti 

kuin myös positiivisesti koettu. Tuan (1974) käsittelee näitä elämisen ympäristöön liittyviä 

kokemuksia topofilian ja topofobian käsitteillä. ”Topofilian käsite viittaa voimakkaaseen paikkaan 

kuulumisen tunteeseen ja paikan kokemiseen omaksi, joilla on merkitystä positiivisen 

paikkatulkinnan ja – identiteetin synnylle” (Tuan 1974, 94, Virtasen 2000, 129 mukaan). Topofobia 

taas on päinvastainen tuntemus kuin edellinen. Topofobisia tuntemuksia ovat esimerkiksi 

rauhattomuus tai turvattomuus, jotka luovat ympärilleen negatiivista ilmapiiriä. (Virtanen 2000, 38 

ja 129) Fyysisen ympäristön yksittäiset tekijät, kuten rikkoutuneet ikkunat, levitetyt roskakorit tai 

levoton autoliikenne voivat aiheuttaa yksittäisessä jalankulkijassa turvattomuuden tunteita, jotka hän 

voi intersubjektiivisesti jakaa toisen paikalla kulkevan ihmisen kanssa. Tarpeeksi monen ihmisen 

samankaltainen tuntemus voi alkaa vaikuttaa paikkaidentiteetin rakentumiseen. Kuulopuheina 

levinneet kuvat kyseisen paikan epäsiisteydestä ja turvattomuudesta voivat aiheuttaa ennakkoluuloja 

tai pelkotiloja ihmisessä, joka ensi kertaa vierailee kyseisessä paikassa, vaikka todellinen tilanne 

olisikin korjaantunut tai päinvastainen. 

Asuinympäristön turvattomuudella tai turvallisuudella on vaikutusta paikka- ja 

minäkokemukseen kuin myös tilankäyttöön (Virtanen 2000, 136). Ympäristö voidaan kokea 

turvalliseksi tai turvattomaksi omien kokemusten tai kuulopuheiden perusteella. Uutisointi tai 

kuulopuhe tietyn alueen turvattomasta tilasta vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja liikkumiseen 

siellä. Tieto alueen korkeasta omaisuusrikostilanteesta, häiriköivästä nuorisojengistä tai vaarallisesta 

liikennepaikasta yhdistyvät ihmisen henkilökohtaisiin kokemuksiin luoden mahdollisia pelkotiloja. 

Kuitenkin erilaiset kuulopuheet tai uutisoinnit eivät aina ole relevantteja. Turvaton alue voi 
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todellisuudessa olla varsin turvallinen. Samoin turvalliseksi mielletty alue voi pitää sisällään suuren 

määrän rikollisuutta, joka ei ole yleisesti tiedossa. Tiettyihin ympäristöihin ei liitetä ainoastaan 

henkilökohtaista ja opittua kokemusta tilasta, vaan myös yleistä tai jaettua informaatiota. Virtanen 

(2000) kertoo opitun kokemuksen olevan, Tuanin käsitteistöä mukaillen, esimerkiksi opittuna 

varovaisuutena pimeää kohtaan. Pimeään liitetään yleisesti monia vaaroja. Kaupunkikujaan yön 

pimeydessä yhdistetään potentiaalisia uhkia, joita päivänvalossa ei koeta olevan. Erilaisiin pelko- ja 

turvattomuustiloihin voidaan liittää selkeä paikka- ja aikasidonnaisuus. Pelot ovat myös 

sukupuolisidonnaisia. Virtasen (2000) tekemän tutkimuksen mukaan, miehet ja naiset kokevat 

itseensä kohdistuvan rikollisuuden eri tavalla. Miesten yleisenä huolen aiheena on omaisuuteen 

liittyvä rikollisuus, kun taas naisilla huolen aiheena korostui enemmän itseen kohdistuva rikollisuus. 

Yhdeksi mahdolliseksi syyksi Virtanen (2000) kertoo sen, että miehet kieltävät tarkoituksellisesti 

itseensä kohdistuvan väkivallanteon tai ryöstöyrityksen mahdollisuuden, mitä taas voidaan selittää 

maskuliinisuuteen liittyvillä tekijöillä. Virtanen nostaa myös sosiaalisen kontrollin olevan tärkeä 

turvattomuutta tai turvallisuutta määrittelevä tekijä. Vilkkaat sosiaaliset keskukset koetaan usein 

turvallisiksi, koska paikat ovat ihmisten katseiden valvonnassa. Sosiaalinen kontrolli on kuitenkin 

hyvin paikka- ja aikasidonnaista. Kaupungissa kulkeva ihminen voi valita kulkureitin, jolla hän 

tietää olevan sosiaalista kontrollia eli ihmisiä. Ihmisten läsnäolo vaikuttaa suuresti turvattomuuden 

tunteeseen, mutta riippuu useista tekijöistä, koetaanko se uhkaavaksi vai turvallisuuden tunnetta 

lisääväksi. (Virtanen 2000, 136–140) 

Laakkonen ja Mustikkamäki (2000) käsittelevät samoja aihepiirejä kaupunkipelkoon 

liittyvässä tutkimuksessaan. Kaupunkipelko on ilmiö, joka on hyvin harvoin suoraa pelkoa fyysistä 

ympäristöä kohtaan. Se on pikemminkin – samaten kuin edellä – sosiaalisesti rakentunutta eli toisin 

sanoen pelkoa toisia ihmisiä sekä uhriutumista kohtaan (Koskela 1994, Laakkosen ja Mustikkamäen 

2000, 15 mukaan). Paikka on vahvasti subjektiivisesti rakentunut ja osa ihmisen kokemusmaailmaa. 

Laakkonen ja Mustikkamäki liittävät identiteetin käsitteen paikkakokemukseen. Heidän mukaansa 

identiteetin voi nähdä liittyvän paikkaan kahdella tavalla. Laakkonen ja Mustikkamäki puhuvat niin 

alueellisesta kuin myös paikan omasta identiteetistä. Alueellinen identiteetti liittää ihmiset tilaan, 

jolloin he tekevät siitä ainutlaatuisen. Paikan identiteetti taas on sitä, mikä erottaa sen kaikista 

muista paikoista tehden siitä ainutlaatuisen. Samalla paikan identiteetti liittyy sen historialliseen 

kehityskulkuun. Virtanen (2000) käsitteli edellä paikassa muodostuvaa ilmapiiriä Tuanin käsitteiden 

kautta. Paikan kokeminen on paitsi kokemuksellista ja aistihavaintojen kautta rakentuvaa, myös 

historiallisesti rakentunutta ja kulttuurisidonnoista. Muistot eletyistä paikoista muokkaavat 

käsitystämme uudesta eteen tulevasta paikasta. Esimerkiksi jokin puisto voi olla tunnettu toistuvista 

pahoinpitelyuutisista, ja ihmiset alkavat suhtautua tällaiseen paikkaan sekä siellä liikkuviin ihmisiin 
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varauksellisesti ja muuttamaan omaa käyttäytymistään sen mukaisesti. Muita tässä paikassa olevia 

ihmisiä voidaan vältellä tai koko paikkaa vältellä muuttaen valittua kulkureittiä. Myös useat muut 

ihmiset voivat tehdä näin ja henkilökohtaista pelosta tulee paikkaan sidottua sekä yleisesti jaettua. 

Näin ollen subjektiiviset ja intersubjektiiviset kokemukset luovat ja muokkaavat mielenmaisemia. 

(Haarli ym. 1997 ja Tani 1997, Laakkosen ja Mustikkamäen 2000, 21 mukaan) Omat ja jaetut 

kokemukset ohjailevat paikoissa muodostuvia pelkoja voimakkaasti. Aivan kuten Virtanen (2000) 

edellä totesi, osa pelosta pimeää kohtaan on kuitenkin opittua. Myös Laakkonen ja Mustikkamäki 

(2000) liittävät pimeän tai tiettyjen paikkojen pelon olevan kulttuurillisesti rakentunutta. 

Paradoksaalisesti päiväsaikaan turvalliseksi mielletyt paikat muuttuvat turvattomiksi pimeän tullessa 

(Short 1996, Laakkosen ja Mustikkamäen 2000, 22 mukaan). Samaten yhteiskunnassa vallitsevat 

pelon ja rikollisuuden aiheet mukailevat kokemuksiamme, vaikka niillä ei olisikaan 

todellisuusperää. Rikostapausten uutisoinnit tai väkivaltainen viihde kohdistaa pelkomme 

paikkoihin, joita kohtaamme jokapäiväisessä elämässämme kaupunkiympäristössä. (Laakkonen ja 

Mustikkamäki 2000, 18–19 ja 21–24) 

Sukupuolet kokevat ympäröivän tilan eri tavalla. Samaten kuten Virtanen (2000) 

edellä kohdensi pelkojen olevan sukupuolisidonnaista, yhdistävät Laakkonen ja Mustikkamäki 

(2000) tilan hallinnan olevan patriarkaalisesti rakentunutta sekä miesten hallinnassa. ”Naiset 

pelkäävät miehiä sukupuoliryhmänä, ja kokevat siten itsensä eri tavalla uhatuiksi kuin miehet” 

(Asikainen & Koskela 1992, Laakkosen ja Mustikkamäen 2000, 24 mukaan). Virtanen taas osoitti 

miesten pelkojen kohteeksi materiaaliset asiat ja selitti suhdetta sillä, että miehet ohittavat 

tarkoituksellisesti itseensä kohdistuvan väkivallanteon mahdollisuuden. Tähän liittyy kuitenkin 

Koskelan (1994 ja 1999) mukaan pelkoparadoksi, joka liittyy siihen, että miehet kohtaavat 

väkivaltaa naisia enemmän julkisessa kaupunkitilassa. Naisten pelon katsotaan liittyvän tilan 

hallintaan ja sen rakentumiseen. Kaupunkiympäristö on rakentunut länsimaisen perinteen ja miesten 

ehtojen mukaan, muodostaen siihen ajan saatossa käyttäytymistä ohjaavan sosiaalisen normiston ja 

merkitysjärjestelmän. Tästä normistosta poikkeminen johtaa rangaistuksen uhkaan tai yleiseen 

paheksuntaan (Kultalahti 1990, Laakkosen ja Mustikkamäen 2000, 24 mukaan). Tämä liittyy 

suoranaisesti tilaa käyttävien ihmisten joukkoon kuin myös kulttuurilliseen yhteisöön, joka on 

asettanut käyttäytymistä ohjaavat roolit ihmisille. (Laakkonen ja Mustikkamäki 2000, 24–25) Nämä 

ovat Virtasen (2000) edellä mainitsemaa opittua pelkoa pimeää kohtaan tai sitä, että tiettyyn aikaan 

nainen ei saisi liikkua tietyssä paikassa paikkaan liitettyjen uhkien vuoksi. Esimerkiksi nuori tyttö, 

joka ohittaa ilta-aikaan lähiöpubia, voi kokea sen uhkaavana, että pubin edustan miehet huomaavat 

hänet. Tämä edustaa Koskelan (1994) mukaan Rosen paradoksaalista tilaa, jossa tilassa liikkuvalla 

ihmisellä ei ole hallintaa tilasta, vaan se on jollakin ulkopuolisella ihmisellä (Koskela 1994, 
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Laakkosen ja Mustikkamäen 2000, 25 mukaan). Kaupunkiympäristön sukupuolisuuden ja erilaisten 

sosiaalisten järjestelmien kautta voidaan nähdä, että eri kaupunkitiloille on rakentunut sosiaalinen 

ulottuvuus. Kun tiedämme, mitkä tekijät vaikuttavat pelon ja turvattomuuden muodostumiseen, 

voimme pyrkiä vaikuttamaan siihen. Pelkoa ja turvattomuutta aiheuttaviin kohteisiin tai asioihin 

voidaan vaikuttaa hyvällä turvallisuussuunnittelulla, johtuivat ne sitten ympäristön rakenteellisista 

piirteistä tai tilan sosiaalisesta ulottuvuudesta. Ympäristöstä, esimerkiksi kehnosta valaistuksesta 

johtuvaan pelkoon ja turvattomuuteen voidaan vaikuttaa helposti arkkitehtuurin ja rakenteellisen 

suunnittelun avulla. Myös tilan sosiaalisuuteen voidaan vaikuttaa suunnittelun avulla. Tila, joka 

suosii käyttäjiään, yksilöitä ja yhteisöjä, voidaan pitää turvallisena, koska käyttäjät hallitsevat tilaa 

siihen muodostettavan kontrollin kautta. Kontrollilla on kuitenkin useita eri muotoja riippuen siitä, 

minkälaisia hallinnon muotoja se saa ja ymmärretäänkö tila yksityisenä tai kaikkien käyttöön 

tarkoitettuna. Siksi on tärkeä tarkastella sitä, miten yhteisö kiinnittyy ympäristöönsä ja määrittelee 

sitä. 

 

 

4.3 Yhteisöt kaupunkitilan määrittelijöinä 

 

Ihmisten lisäksi kaupunkitilaa käyttävät erilaiset yhteisöt. Yhteisöjen ja tilan käyttöä on hyvä 

lähestyä territoriaalisuuden käsitteen kautta. Territoriaalisuus on osa ihmistä, ja sillä viitataan 

henkilökohtaiseen ja puolustettavaan tilaan. Territorio on puolestaan kontrollin alaisuudessa oleva 

alue, jota hallitsee esimerkiksi yksilö, perhe tai yhteisö. Kontrolli voi näkyä muun muassa 

omistamisen kautta. (Laakkonen ja Mustikkamäki 2000, 20–21) Alue ja sitä hallitsevien 

(kontrolloivien) ihmisten tai ihmisen suhde voidaan Altmannin (1997) mukaan jakaa kolmeen eri 

ryhmään. Näitä ovat primääri-, sekundaari- ja julkinen territorio. Primääriterritoriolla tarkoitetaan 

hyvin henkilökohtaista tilaa, jota halutaan kontrolloida voimakkaasti. Tälläinen on esimerkiksi koti. 

Sekundaarinen territorio viittaa puolestaan kerrostalon pihaan tai sen yhteisiin tiloihin, joiden 

käyttöä on rajoitettu ja joihin on oikeutettu tietty ihmisryhmä. Jotta jokin tietty tila voitaisiin käsittää 

territorioksi, sillä pitäisi olla selkeä hahmotettava rajallisuus. Rajallisuus on hyvin näkyvä 

asuinympäristöä muokkaava tekijä, koska rajallisuutta voidaan merkitä usealla eri tavalla, kuten 

esimerkiksi raja-aidoilla. Sekundaariset territoriot ovat tärkeässä osassa asuinympäristöä, koska 

niiksi voidaan luokitella piha-alueet, kadut, puistot tai taloyhtiön rakennukset. Sekundaariseksi 

tilaksi voidaan määritellä myös esimerkiksi puolijulkiset tai puoliyksityiset kauppakeskukset, joiden 
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tilojen kontrolloinnista huolehtivat usein yksityiset turvallisuuspalvelut. Julkinen territorio taas on 

kaikille avointa tilaa johonka kaikilla on yhtäläinen oikeus. (Horelli 1982, Laakkosen ja 

Mustikkamäen 2000, 20 mukaan) 

Territoriota ja tilan käyttäjää yhdistää territoriaalinen side. Territoriaalinen side on 

tunne tilan käyttäjän tai käyttävien välillä, ja se näkyy kiinnostuksena tilan hyvinvointiin ja haluun 

pitää siitä huolta esimerkiksi puuttumalla havaittuihin ongelmiin. Ongelmaympäristöille on 

tyypillistä, että tälläinen territoriaalinen side puuttuu, ja alueella voi ilmetä rikollisuutta tai muuta 

häiriökäyttäytymistä (Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvattomuus, 1995, 26). Kaupunkitila 

määritellään yleisesti julkiseksi tilaksi. Koska kontrollin aste julkisessa tilassa on matala, siellä voi 

havaita olevan paljon erilaisia ongelmia. Yhteisessä tilassa tapahtuviin ongelmiin ei välttämättä 

haluta puuttua, koska territoriaalinen side puuttuu ja vastuu nähdään yhteisenä. Nykyisestä 

julkisesta kaupunkitilasta puuttuu helposti yhteisön luoma kontrolli ja yhteisön käyttäytymistä 

määrittelevät sosiaaliset säännökset. Täten vastuu julkisen tilan valvonnasta on yleensä 

viranomaisilla, ja käyttäytymistä tässä tilassa määrittelevät valtakunnalliset lait. Ongelmia ja 

välinpitämättömyyttä esiintyy myös alituisten ympäristöllisten muutosten alueilla. Asukkailla ei ole 

mahdollisuutta puuttua näihin, ja ylipäätään aktiivisuus oman asuinalueen asiota kohtaan saattaa olla 

matala. Samaten kuin rikkonaiset paikat peilaavat alueella vallitsevaa turvattomuutta, tämä kielii 

myös territoriaalisten sidosten puuttumisesta. (Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvattomuus 

1995, 26; Laakkonen ja Mustikkamäki 2000, 19–20) 

Territorio on tila tai alue, joka on yksityinen tai vastavuoroisesti jaettu muiden 

ihmisten kanssa tiettyjen sovittujen säännösten mukaan. Horellin (1982) mukaan yksityisyys- ja 

yhteisöllisyys-käsitteissä yhdistyvät fyysisten ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutus (Horelli 1982, 

Laakkosen ja Mustikkamäen 2000, 20 mukaan). Nykyisessä kaupunkiympäristössä, jossa julkiset 

territoriot ovat virallisen valvonnan alla eikä niissä ole edellisen luvun gemeinschaft-tyyppistä 

epävirallista valvontaa, jota yleisesti käsitetään olevan esimerkiksi erilaissa kyläyhteisöissä. Ihmiset 

kuuluvat edelleen erityyppisiin yhteisöihin, ja mikäli ne käsitetään Baumanin määrittelemiksi 

postmoderneiksi yhteisöiksi, jotka elävät ja kuolevat heterogeenisissä ja vilkkaissa kaupungeissa, 

voidaan kontrollin luonne olettaa erilaiseksi kuin mitä se oli entisaikojen yhteisöissä. Myös 

entisaikojen yhteisöjen, gemeinschaftin ja gesellschaftin, välinen kontrollin luonne on erilainen. 

Ensimmäisessä se on luonteeltaan epävirallista ja jälkimmäisessä virallista. Kivivuori (2008) 

määrittelee epäviralliseksi sosiaaliseksi kontrolliksi sellaisen, jota ei harjoiteta virallisten säännösten 

pohjalta, kun taas virallinen eli formaali valvonta tarkoittaa säännöksiä esimerkiksi koulun 

järjestyssäännöistä rikoslakiin. Vaikka kaupunkien julkisia tiloja valvottaisiin virallisten 

gesellschaft-tyyppisen kontrollin kautta, eli poliisin, turvakameroiden tai turvapalveluiden kautta, ei 
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se takaa absoluuttista turvallisuutta. Perinteisen gemeinschaft-tyyppisen yhteisön kautta rakentuva 

kontrolli – naapurivalvonta ja häiriökäyttäytymisen paheksunta – on näivettynyt, koska kaupungit 

ovat väestöltään heterogeenisiä ja runsaslukuisia. Tämäntyyppistä yhteisöllistä kontrollia ei voida 

korvata voimakkaallakaan virallisvalvonnalla, ja sen puuttumista pidetään syynä kaupungeissa 

esiintyvälle korkeammalle rikollisuustilanteelle. (Kivivuori 2008, 188–189) 

Vaikka gemeinschaft-tyyppistä yhteisöllisyyttä tai sen luomaa sosiaalista kontrollia ei 

kaupunkien keskusta-alueilta löytyisikään, voi yhteisöllisyys muotoutua gemeinschaft-tyyliseksi 

esikaupunkialuiden asuinalueilla tai pienissä kaupungeissa. Asuinyhteisöt, joissa ihmiset ovat 

aktiivisesti tekemisissä toistensa kanssa ja joissa sosiaalinen kontrolli on toimivaa, ovat yleensä 

turvallisia ja niiden rikollisuustilanne on matala (Rakennettu ympäristö..1995, 40). Gemeinschaft-

tyyppistä yhteisöä pyritään istuttamaan muun muassa erilaisilla kaupunkisuunnittelukonsepteilla, 

jotka ovat ottaneet mallia entisaikojen kylistä ja kyläyhteisöistä. Tosin suunnitellut kylämäiset 

puutarhakaupunginosat ovat usein varsin varakkaan väestön hallussa. Tälläisille asuinaluille on 

hyvin tyypillistä, että niiden turvajärjestelyt on hoidettu virallisvalvontatyyppisesti, esimerkiksi 

aitaamalla yksityisalueet selkeästi, käyttämällä turvallisuuspalveluiden vartijoita tai tarkoilla 

järjestyssäännöillä. Tämäntyyppiset asuinalueet on myös rajattu muusta kaupunkirakenteesta hyvin 

selkeästi. Tämän tarkoituksena on rajata asuinalue mahdollisesti ongelmallisista alueista tai 

vastavuoroisesti rajata ongelma-alue eroon muusta kaupungista, jolloin se on tarkemmin 

kontrolloitavissa. Tälläiset tarkoin vartioidut ja korkean statuksen omaavat asuinalueet ovat myös 

asukasprofiililtaan suhteellisen homogeenisiä. Tämän oletetaan parantavan alueella muodostuvaa 

yhteisöllisyyttä, koska väestön arvojen ja asenteiden katsotaan olevan yhteydessä keskinäiseen 

solidaarisuuteen ja sosiaaliseen kontrolliin. Maailmalla suurten metropolien etniset tai varakkaat 

asuinalueet ovat yhtenä esimerkkinä tästä. Etnisen taustan ja sosio-ekonomisen tilanteen lisäksi 

yhdistävä tekijä voi olla elämäntilanne. Esimerkiksi suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa pyritään 

huomioimaan muun muassa perheellisten elämän vaatimukset päiväkoteineen, kouluineen ja 

leikkipaikkoineen. Toisaalta myös heterogeenisen asukasprofiilin on havaittu edistävän 

turvallisuutta, koska asuinalueen eri paikkoja mahdollisesti käyttävät ja valvovat jatkuvasti eri 

elämäntilanteessa olevat ihmiset, jolloin mikään paikka ei autioidu. Monipuolinen asukasrakenne 

lieventää myös ihmisten pelkoja, koska välitön kohtaaminen tutustuttaa ihmiset toistensa tapoihin ja 

elämäntyyleihin. Tällöin erilaiset ennakkoluulot murenevat kohdattaessa ja huomataan, että tiettyjen 

ryhmien edustajat eivät välttämättä käyttäydykään ennakkoluulojen mukaisesti. Vaikka edelleen on 

todettava, että vaikutus voi olla myös päinvastainen. Lisäksi monimuotoinen väestörakenne antaa 

hyvän pohjan asuinalueelle integroitumiseen. Tällä on suurta merkitystä esimerkiksi 

maahanmuuttajataustaisten kysymyksessä. Kuitenkin on todettava, että asuinalueen väestön 
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homogeenisuus tai heterogeenisuus ei yksinään takaa vahvaa sosiaalista kontrollia, turvallisuutta tai 

matalaa rikollisuutta, vaan näihin vaikuttavat myös alueen muut tekijät. (Rakennettu ympäristö, 

rikollisuus ja turvattomuus 1995, 40–42) 

Kivivuori (1991) tarkastelee gemeinschaftin ja gesellschaftin yhteyksiä sosiaaliseen 

kontrolliin tutkimuksessaan, joka käsittelee paikallisyhteisön reaktiota rikollisuuteen ja 

häiriökäyttäytymiseen. Tässä tutkimuksessa Kauniaisissa mobilisoitui rikoksen vastainen ryhtiliike 

vuosina 1986–1988. Liike alkoi vaatia lähidemokratian hengessä erilaisia virallisia 

kontrollioikeuksia itselleen turvatakseen puutarhakaupunkinsa turvallisuuden. Kyse oli siitä, 

minkälaisia oikeuksia yhteisö voi itsensä oikeuttaa tekemään kontrolloidessaan ympäristönsä 

turvallisuutta. Voivatko yhteisön jäsenet esimerkiksi käyttää samanlaista valtaoikeuksia kuin poliisi 

valvoessaan kansalaisiaan? Kivivuori (1991) käsittelee case-tapauksessa myös sitä, miten 

moraalinen paniikki nousi yhteisössä ja minkälaisten ihmisten kautta sitä käsiteltiin. Yhteisöllinen 

paniikki – eli Kivivuoren tutkimuksessa kohu heränneestä rikollisuudesta – liittyy aina ympäröivään 

yhteiskunnalliseen tilaan ja poliittiseen ilmapiiriin. Aivan kuten edellä, myös Kivivuori analysoi 

rikollisuuden tai häiriökäyttäytymisen luonnetta ja sitä, onko se todellista vai ei. Todelliseksi 

rikollisuudeksi voidaan luetella erilaiset rekisteröidyt tilastot, esimerkiksi poliisin osalta, kun taas 

puheet tai lehdistön kirjoittelu herättelee ihmisissä tunteita turvattomuudesta tai pelkotiloja, joilla ei 

välttämättä ole todellisuusperää. 

Kivivuori (1991) analysoi Kauniaisissa tapahtunutta asuinyhteisön aktivoitumista 

rikostilannetta kohtaan sosiaalisen konstruktionismin kautta. Sen perustana on olettamus, että 

maailma perustuu havaintokokemukseen ja on kulttuurillisesti rakentuneiden käsitteiden värittämä 

(Kannisto 1987, Kivivuoren 1991 mukaan 3). Täten rikos- tai häiriötapausta tulee tarkastella 

tilanteeseen liittyvien ihmisten ja heidän näkökantansa kautta. Se, miten kyseinen ongelmatilanne 

on rakentunut, voidaan jakaa Kivivuoren (1991) mukaan kolmeen eri kategoriaan. Ensinnäkin se voi 

olla rationaalinen reaktio, jolloin esimerkiksi rikollisuustilanne on tosiasiallista ja havaittu 

yhteisössä, jossa ongelma muodostuu. Toiseksi Kivivuori määrittelee, että yhteisön aktivoituminen 

voi olla ekspressiivinen projektio. Tällöin yhteisössä tapahtuvat rikokset eivät ole todellisia, vaan ne 

voivat nousta emergentisti yhteisössä tiettyjen yksilöiden taholta. Kolmas tapa reagoida Kivivuoren 

mukaan on instrumentaalinen projektio, joka on johdettu edellisestä. Tässä tapauksessa 

ekspressiivistä projektiota nostattavat tahot hyötyvät itse tästä nousseesta paniikista. Se, miten tämä 

liittyy yhteisöihin, gemeinschaftiin ja gesellschaftiin, riippuu yhteisön toimenpiteistä, jotka 

seuraavat reaktiota havaittuun ongelmaan. Vahvan pienyhteisön eli gemeinschaftin kannattaja näkee 

ongelman todellisena, ja vaatii ehdotonta yhteisöstä aktivoituvaa kontrollia. Yhteisön tulee reagoida 

ongelmaan heti laadittujen normien ja säännösten mukaan. Vastavuoroisesti ongelma voidaan 
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käsitellä projisoinnin kautta, jolloin se nähdään tiettyjen ihmisten emotionaalisena reaktiona ja 

lietsontana, eikä siitä ole saatavilla virallista, formaalia tietoa, johon tarvittaessa puututaan 

yhteiskunnan sääntöjen ja lakipykälien puitteissa. Tapauksen perinpohjaisen analysoinnin ja siihen 

liittyvien ihmisten tarkastelun lisäksi tulee Kivivuoren (1991, 6) mukaan huomioida yhteisön 

historia, laaja sosiaalinen ja poliittinen ympäristö. Erilaisilla yhteisöä koettelevilla konflikteilla, 

olkoot ne sitten rikoksia, häiriökäyttäytymistä tai ulkopuolisia ihmisiä, on tapana kiinteyttää 

yhteisöä sisältäpäin, koota ihmisiä yhteen ja tehdä siitä näkyvämpi. (Kivivuori 1991, 2–3 ja 6) 

Yhteisöt voidaan jakaa myönteiseen ja kriittiseen kriminologiseen suuntaukseen sen 

perusteella, miten yhteisön harjoittama kontrolli vaikuttaa rikollisuuteen tai ympäristön 

turvallisuuteen. Kyseinen jako perustuu jo useasti käsiteltyyn gemeinschaft–gesellschaft-jakoon. 

Yhteisömyönteinen erittely suhtautuu myönteisesti gemeinschaftiin ja sen harjoittamaan 

epäviralliseen tai informaaliin kontrolliin. Gemeinschaftin mukainen näkemys näkee todellisena 

rikoksen tai epäkohdan maailmassa, ja hyväksyttävänä reagoida tähän yhteisössä vallitsevien 

epävirallisen kontrollin kautta. Myös yksityisen rikoksentorjunnan keinot ovat hyväksyttyjä. Niihin 

esimerkiksi monilla niin sanotuilla statusasuinalueilla onkin turvauduttu. Yhteisökriittinen suuntaus 

perustuu gesellschaftiin ja tämän harjoittamaan viralliseen tai formaaliin sosiaaliseen kontrolliin, 

jota foucaultilaisesti nyky-yhteiskunnassa harjoitetaan. Rikoksiin tai konflikteihin yhteisössä 

suhtaudutaan kriittisesti, sillä ne muodostuvat sosiaalisen konstruktionismin mukaisesti 

individuaalisella tasolla. Moraaliset paniikit yhteisössä voivat laukaista epävirallisen kontrollin 

hallitsemattoman ja vaikeasti käsiteltävän aallon, jota on käsiteltävä kriittisesti. Ongelmalliseksi 

Kivivuori (1991) tässä jaottelussa kuitenkin näkee sen, että ikinä ei välttämättä ole ollut olemassa 

sitä romanttisesti kuvattua orgaanista kyläyhteisöä, johon tiiviit asuinyhteisöt itseään usein 

halukkaasti vertaavat. Siten modernin yhteiskunnan ongelmia, kuten anomiaa tai syrjäytyneisyyttä, 

ei voida suhteuttaa siihen. (Kivivuori 1991, 6–9) Gemeinschaft–gesellschaft-jaottelu antaa yhden 

tavan jäsentää yhteisöllistä maailmaa. Se on kuitenkin hyvin karkea jako ja saanut osakseen myös 

kritiikkiä. Zygmunt Bauman (2002) on kysynyt, missä on se keskitie, jossa yksilön vapauksien 

laajentuminen ja yhteisöllinen toiminta voivat toimia yhdessä kasvattaen inhimillistä turvallisuutta 

sen sijaan, että ne rajoittaisivat toisiaan. Samaten voidaan pohtia, missä kulkisi tämänkaltainen 

konsensus yhteisön toiminnan ja sosiaalisen kontrollin välillä, mikäli sosiaalinen kontrolli luetaan 

yhdeksi turvallisuutta luovaksi elementiksi asuinympäristössä. Yhden hyvän lähestymistavan 

sellaisiin dikotomioihin kuin gemeinschaft–gesellschaft, kylä–kaupunki, yhteisö–yksilö tai yhteisön 

hyvä–individualismi antaa Johan Asplund gestossenschaft-käsitteellä. Gestossenschaft ilmentää sitä, 

kuinka kaupungeissa muodostuva yhteisöllisyys perustuu toisilleen vieraiden ihmisten 

sattumanvaraiselle kohtaamiselle (Knuuti 1999, 15 Virtasen 2000, 92 mukaan). 
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Asuinympäristön naapurusyhteisö voidaan katsoa sellaiseksi ympäristöksi, jossa 

gestossenschaft-käsitteen mukaisia sattumanvaraisia kohtaamisia voidaan katsoa syntyvän. Ne 

voivat olla potentiaalinen sosiaalinen varanto kontaktien rakentumisessa, ja samaten yhteisöjen 

muodostumisessa. Asuinyhteisö on hyvin lähellä sellaista Zygmunt Baumanin määrittelemää 

ambivalenttia ja urbaania yhteisöä, johon voidaan liittyä ja siitä voidaan poistua omien halujen 

mukaan riippuen siitä, nähdäänkö se mielenkiintoisena vai omien tarpeiden puolesta hyödyttömänä. 

Asuinyhteisön kuitenkin erottaa esimerkiksi Baumannin naulakkoyhteisöistä asunnon tai kodin 

konkretia: koti voidaan kyllä vaihtaa ja sieltä voidaan muuttaa pois, mutta tämä on prosessina 

raskaampi kuin poistua jostakin naulakkoyhteisöstä. Myös asuinyhteisön jäseniä, naapureita, 

kohdataan jatkuvasti rappukäytävissä, pihoilla, parkkipaikoilla ja lähipuistoissa. Siten satunnaiset 

tuttavuudet ovat yksi osa asuinturvallisuuden viitekehystä. Ennen kaikkea erilaiset pelot ja 

turvattomuuden tunteet syntyvät muiden ihmisten kautta ja heihin liitetyistä olettamuksista ja 

ennakkoluuloista. Mikäli asuinympäristössä on sellaisia tiloja, jotka edistävät kohtaamisia tai 

asuinyhteisön toiminta yhdistää asukkaita, erilaiset pelot vähenevät. Gestossenschaft-viitekehyksen 

kautta asuinturvallisuutta voidaan kehittää ottamalla suunnittelussa huomioon ne elementit, jotka 

edistävät satunnaiseen tuttuuteen perustuvaa yhteisöllisyyttä. (Knuuti 1999, 14–20) 

Gestossenschaft, joka hahmottuu gemeinschaftin ja gesellschaftin väliseksi, voi olla 

yhteisöllisyyden ja sosiaalisen kontrollin muodon tila, johon yhteisöllisyyden muodostuminen 

usealla asuinalueella jää. Yhteisöllisyys tuskin noudattaa tämän tyyppistä kaksisuuntaista 

gemeinschaft–gesellschaft-jakoa monellakaan asuinalueella. Rikollisuuden tai asuinympäristön 

ongelmatilanteiden ilmaantuessa käännytään helposti turvallisuutta ylläpitävien viranomaisten 

puoleen. Tyytymättömyys viranomaisten toimintaan tai yhteiskunnan yleisiin 

toimenpidekäytäntöihin voi kuitenkin saada aikaiseksi sen, että yhteisössä herätään 

asuinympäristössä tapahtuviin ongelmakohtiin ja viranomaisten oikeuksia aletaan vaatia 

yhteisölliselle tasolle. Näin kävi muun muassa Kivivuoren tutkimuksessa, jossa Kauniaisissa 

mobilisoitui pieni ryhtiliike, joka vaati ”omankädenoikeuksia” puuttuakseen asuinympäristössä 

havaittuihin rikkomuksiin, jotka tosin ilmenivät mitättömiksi. Kivivuoren (1991) mukaan 

tämänkaltainen yhteisöllinen aktivoituminen näihin ongelmatilanteisiin voi kertoa yhteiskunnan 

turvallisuusviranomaisten tehottomuudesta ja kyvyttömyydestä puuttua niihin. Kivivuori kuitenkin 

kritisoi lähiyhteisön harjoittamaa konfliktinsääntelymekanismia selkein sanankääntein. Ensinnäkin, 

gemeinshaft-yhteisö, sen harjoittamat moraaliset säännökset sekä ”omankädenoikeus” ovat eri 

puolia samasta konservatiivisesta filosofiasta. Tämä näkee yhteiskunnan orgaanisena 

kokonaisuutena, jonka kehitykseen ei tulisi puuttua säännöksillä (Nisbet 1979, Kivivuoren 1991, 54 

mukaan). Toiseksi sosiaalinen kontrolli, tai Kivivuoren sanoin informalismi, on käsitteenä liian laaja 
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ollakseen hyödyllinen yhteiskuntapoliittisena välineenä. Lisäksi yhteiskunnallisen valvonta- ja 

kontrollikoneiston tehtävien siirtäminen pienille yhteisöille alentaisi heikomman suojaa. Tämä käy 

ilmi Euroopan neuvoston 18. kriminologisessa konferenssissa, jonka mukaan alueelliset 

turvallisuusratkaisut rikkoisivat kohtuullisuutta, yhteiskunnallista kiinteyttä ja oikeudenmukaisuutta 

(Council of Europe 1990, 12 Kivivuoren 1991 54 mukaan). Turvallisuudesta tulisi siten helposti 

varakkaan kansanosan ostettavissa oleva oikeus. Näin turvallisuutta luovat yhteiskunnalliset tehtävät 

lipuisivat hiljalleen markkinapohjaiseen palvelutuotantoon, ja lähiyhteisön kautta rakentuvasta 

asuinturvallisuudesta tulisi takaportti valtiollisten tehtävien privatisoitumiselle. (Kivivuori 1991, 

51–57) Liialliseen yhteisölliseen rikoksentorjuntaan tulisi suhtautua varauksellisen kriittisesti, mutta 

yhteisölliseen toimintaan tulisi kuitenkin kannustaa lähidemokratian hengessä. Yhteisön kautta 

rakentuvat sosiaaliset suhteet, kontrolli ja ympäristöön identifioituminen – territoriaalinen side – 

ovat kuitenkin selkeässä yhteydessä alueen turvallisuuteen. Siksi turvallisuuspainotteisessa 

suunnittelussa yhteisö elementtinä nostetaan esille, kun suunnitellaan sellaista asuinympäristöä, 

jossa ei ilmene pelkoa tai turvattomuutta. Seuraavassa luvussa perehdyn siihen, mitä 

turvallisuussuunittelu käsittää ja minkälaisessa roolissa yhteisö siinä on. 

 

 

4.4 Turvallisuussuunnittelu 

 

Asuinympäristön ja -yhteisyyden analysoinnin merkitys kasvoi suuren väkimäärän siirtyessä maalta 

kaupunkeihin 1960- ja 1970-luvulla. Tällöin kaupungit kokivat rakenteellisia muutoksia, 

rakentaminen kiihtyi ja erilaisia lähiöitä syntyi taajamiin runsaasti. Kaupunkien asuinyhteisöiltä 

odotettiin paljon kapitalistishenkisessä yhteiskunnassa, jossa kilpailtiin osaavasta työvoimasta. 

Tällöin asumisen edellytyksille täytyi antaa suurta painoarvoa. Samalla myös asumisympäristön 

turvallisuuteen liittyvät ongelmat nousivat esille. Koska kaupungit keräsivät yhteen joukon 

eritaustaisia ihmisiä, erilaisilta sosiaalisilta häiriötilanteilta ei voitu välttyä. Sosiaalisten ongelmien 

lisäksi kaupunkiympäristössä oli havaittavissa suuri joukko muita ongelmia, kuten lisääntynyt 

rikollisuus ja turvattomuus. Rikollisuuden tason havaittiin nousseen kaupunkien kasvun myötä. 

Rikostilastoissa havaittiin äkillistä nousua varsinkin 1970-luvun jälkeen. Varsinkin Suomessa 1960-

ja 1970-luvuilla tapahtunut poikkeuksellisen laaja muuttoliike suuriin kasvukeskuksiin näkyi 

selvästi muun muassa rikollisuustilastoissa (Törnudd 1984, Aromaan & Laitinen 2005, 214 

mukaan). Muuttoliike ja kaupungistuminen ovat osaltaan vaikuttaneet ensinnäkin potentiaalisten 
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rikoksentekijöiden määrään ja rakenteeseen. Samaten muuttoliike vaikutti potentiaalisten uhrien ja 

rikoskohteiden määrään. Kaupunkiväestön lisäys on myös aiheuttanut sosiaalisen kontrollin 

heikentymistä, mitä kautta sosiaalisen valvonnan taso on laskenut. Valvonnan tason madaltuminen 

nostaa puolestaan rikostilanteiden määrää. (Aromaa & Laitinen 2005, 210–219) Menemättä 

kuitenkaan rikollisuuteen aihealana tai kriminologian teorioihin syvemmin, voidaan lyhyesti todeta, 

että rikollisuus on kaupunkiympäristössä piilevä ongelma, joka aiheuttaa rikoksen kohteeksi 

joutumisen pelkoa sekä turvattomuuden tunnetta ja on siten vaikuttanut erilaisten 

turvallisuussuunnittelun periaatteiden syntymiseen. 

Näihin kaupunkien kasvuun tai rappioon liittyviin turvallisuusongelmiin ja 

rikollisuuden tuottamiin haasteisiin pyrittiin vastaamaan hyvällä suunnittelulla. 

Kaupunkisuunnittelulla pyritään vaikuttamaan kaupungissa havaittuihin epäkohtiin ja 

kehityssuuntiin. Arkkitehtuurillisilla, yhteiskuntarakenteeseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen 

vaikuttavilla tekijöillä pyritään vaikuttamaan kyseisiin ongelmiin. Asuinturvallisuus liittyy läheisesti 

rikollisuuteen, ja suunniteltaessa turvallista kaupunkiympäristöä on otettava huomioon 

rikollisuuteen liittyvät teoriat. Rikoksentorjuntaan liittyvät teoriat liittyvät puolestaan turvallisuuden 

tunteeseen vaikuttaviin tekijöihin, kuten territoriaalisuuteen ja sosiaaliseen kontrolliin. Näitä 

käsitteitä olen käsitellyt jo edellä. Laakkosen ja Mustikkamäen (2000) mukaan turvallisuuteen 

keskittyviä ympäristön suunnittelun teorioita ja ohjeistuksia on suhteellisen vähän. Tärkeimpiä 

teoreetikoita tällä saralla ovat Jane Jacobs ja Oscar Newman, ja heidän työnsä on tarjonnut paljon 

tuleville kaupunkiturvallisuuden tutkijoille sekä myös kaupunkisuunnittelijoille. Jacobsin ja 

Newmanin teorioita on toteutettu käytännössä eri puolilla maailmaa, ja ne ovat saaneet erilaisia 

variaatioita. Jane Jacobs keskittyy tutkimuksessaan suurten kaupunkien ihmisten elämään sekä 

vuorovaikutukseen. Hän on tutkimuksessaan esittänyt suunnitteluohjeita, joiden keskeisenä teemana 

on ajatus, että aktiivinen kaupunkiympäristön elämä ehkäisee rikollisuutta ja turvattomuuden 

muodostumista. Katuelämän aktivoiminen saa aikaan epävirallista sosiaalista kontrollia, joka on 

olennainen osa turvallisuutta. Tämä ei kuitenkaan sovi yhteen sen edellä esitetyn ajatuksen kanssa, 

että pelot ja turvattomuus syntyvät mahdollisesti toisten tilaa käyttävien ihmisten kautta. Jacobs 

onkin vastannut kritiikkiin, että hänen käytetyn tilan ja turvallisuuden yhteytensä on relevantti 

suurissa kaupungeissa. (Laakkonen ja Mustikkamäki 2000, 30–32; Koskela 2009, 180–182) 

Jane Jacobsin tutkimusten pohjalta Oscar Newman kehitti puolustettavan tilan teorian. 

Sen mukaan alueen tulee olla rakenteellisesti sellainen, että se muodostaa puolustettavan tilan 

itsessään. Tämä tarkoittaa sitä, että rakenteellisten ratkaisujen tulee olla territoriaalisuutta ja 

informaalia sosiaalista kontrollia ylläpitävää. Näin toimivia ratkaisuja ovat muun muassa selkeät 

rajat eri territorioiden välillä, jolloin alueella käyville ihmisille jää kuva hallitusta ympäristöstä, ja 
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territorioiden rajat ylittävä valvonta, joka puolestaan tarkoittaa esimerkiksi näköyhteyttä yksityisestä 

tilasta sekundaariseen tai julkiseen tilaan. Tämä tarkoittaa sellaista rakennussuunnittelua, että 

esimerkiksi rakennukset sekä niiden ikkunat ovat suunnattu kohti valvotuksi haluttua tilaa. Newman 

analysoi myös yhteisöllisyyttä ja tilan välistä yhteyttä. Asukkaan kuulumista asuinyhteisöön tulisi 

edistää, jolloin hän kokisi asuinyhteisön kautta ympäristön omakseen ja välittäisi siitä. Siksi 

Newman korostaa muun muassa yhteisten tilojen merkitystä, koska niitä tarvitaan edistämään 

asukkaiden yhteisyyttä ja yhteisten arvojen kehittymistä (Rakennettu ympäristö.. 1995, 12). 

Territoriaalisen siteen avulla viestitään alueen hyvästä tilasta ja korkeasta formaalista sosiaalisen 

kontrollin tilasta. Tällöin rikollista toimintaa harkitseva tietää alueen olevan valvovien silmien alla, 

eikä mahdollisesti ryhdy rikolliseen toimintaan, koska alueen hyvinhoidettu tila viestii suurta 

kiinnijäämisen riskiä. Samaten kuten Jacobs, myös Newman painottaa epävirallisen kontrollin roolia 

turvallisuuden osana. Newman korostaa myös arkkitehtuurin merkitystä puolustettavaan tilaan, 

muutenkin kuin sen valvottavuuden kautta. Omaleimainen asuinympäristön suunnittelu edistää 

asukkaan kiinnittymistä ja identifioitumista ympäristöön. Newman huomioi myös, että esimerkiksi 

suurten vuokra-asuntoalueiden ei tulisi olla halvan näköisesti rakennettu, etteivät asukkaat kokisi 

esimerkiksi häpeää omasta asuinalueestaan. Newman katsoi tämän heikentävän territoriaalisen 

siteen muodostumista ja lisäävän välinpitämättömyyttä asuinympäristöstä. Hyvin rakennettu 

asuinalue lisää territoriaalista sidettä ja halua pitää siitä huolta. Myös Newmanin puolustettavan 

tilan teoriaa on kritisoitu samoista syistä kuten Jacobsia. Tutkimukset on tehty massiivisissa 

yhdysvaltalaisissa kaupunkilähiöissä, ja ne liittyvät siten ympäröivään yhteiskuntaan sekä sille 

tyypillisille ongelmille. Jacobsin ja Newmanin teoriat eroavat myös sosiaalisuuden ja 

vuorovaikutuksen kannalta. Jacobs painottaa enemmän uuden urbaanin yhteisöllisyyden merkitystä 

turvallisuuden muodostumisessa, kun taas Newman painottaa puolustettavan tilan teoriassa 

enemmän arkkitehtuurin kautta rakentuvaa turvallisuutta. Newman korostaa tutkimuksessaan 

kuitenkin sitä, että kaupunkiympäristö ei rationaalisesti saa ihmisiä käyttäytymään rikollisesti, vaan 

antaa puitteet ihmisten sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Siten myös Newman palaa siihen, että 

sosiaalinen tila on viime kädessä yksi turvallisuuden peruskivistä. ”Newmanille suurkaupungeille 

tyypillinen anonyymius on uhkakuva, Jacobsin mukaan positiivinen voima: toisilleen vieraiden 

ihmisten muodostama kontrolli on olennaista, ja satunnainen ohikulkija on tärkeä rikoksentorjuja” 

(Koskela 2009, 183). Kaupungeissa muodostuvalla vuorovaikutuksella on selkeä vaikutus 

rikoskäyttäytymiseen ja paikalliseen rikollisuustilanteeseen. (Aromaa & Laitinen 2005, 89–94; 

Koskela 2009, 182–183; Laakkonen ja Mustikkamäki 2000, 30–32; Rakennettu ympäristö.. 1995, 

10–14) 
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Rikostilanne syntyy aina tietyssä ympäristössä ja on siten riippuvainen 

ympäristötekijöistä. Aromaa ja Laitinen (2005, 217) analysoivat, että rikos syntyy kun kolme eri 

tekijää, eli tekijä, uhri (kohde) ja tilanne kohtaavat. Kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa 

näiden tekijöiden kohtaamiseen ja osatekijöiden laatuun. Tilaisuuspainotteinen rikoksentorjunta on 

yksi keskeinen strategia, kun rikollisuuteen pyritään vaikuttamaan kaupunkisuunnittelun avulla. 

Tilaisuuspainotteinen teoria pyrkii huomioimaan nimenomaan rikoksen syntypaikan välittömän 

ympäristön ja vähentämään rikoksen syntyä lisäämällä rikoksentekijän kiinnijäämisriskiä muun 

muassa rakenteellisilla tekijöillä, kuten esimerkiksi murtovarmoilla materiaalisilla valinnoilla, 

hälyttimillä tai erilaisella valvonnalla. Samaten niin sanottu arkirutiiniteoria analysoi rikoksen 

syntyä kolmen eri tekijän summana ja kiinnittää huomiota valtaväestön arkirutiinien rakenteeseen. 

Arkirutiiniteorian mukaan rikos syntyy, kun motivoitunut tekijä, tilaisuus ja valvomaton ympäristö 

kohtaavat. Valvomattomaksi ympäristöksi ymmärretään sellainen, jossa ei ole formaalia tai 

informaalia valvontaa tai ylipäätään sellaista tekijää, joka puuttuisi rikoksen kehittymisen kulkuun. 

Rakennetulla ympäristöllä voidaan vaikuttaa kaikkiin näihin tekijöihin, kuten juuri mahdollisten 

rikoskohteiden ympäristöllisiin materiaaleihin tai sijoittamalla tilat siten, että niillä on vaikutusta 

ihmisten liikkumiseen ja toimintaan. (Rakennettu ympäristö.. 1995, 13–15) 

Tilaisuuspainotteinen ja arkirutiiniteoria ovat osa ympäristökriminologiaksi nimettyä 

suuntausta. Tärkeä osa tätä teoriaperinnettä on myös CPTED-teoria, joka on lyhenne sanoista Crime 

Prevention Through Environmental Design. Vapaasti suomennettuna CPTED tarkoittaa rikosten 

ehkäisyä fyysisen ympäristön suunnittelun avulla. Teoria lähtee samoista periaatteista kuin edellisen 

kappaleen teoriat. Huomioimalla rakennetun ympäristön tekijät voidaan pyrkiä vaikuttamaan 

ihmisten käyttäytymiseen. CPTED:n lähtökohtana on myös se, että turvallisen ympäristön 

suunnitteluvaiheessa painotetaan yhteistyön tärkeyttä. Suunnittelussa on mukana niin arkkitehtejä, 

poliiseja kuin päätöksentekijöitä. Poliisien kokemuksen perusteella suunnittelussa otetaan huomioon 

ne ympäristön piirteet, jotka pitävät sisällään vahvan rikoksentekoriskin. Kiinteän 

viranomaisyhteistyön lisäksi CPTED-lähestymistapa eroaa muun muassa edellä käsitellystä 

tilaisuuspainotteisesta siten, että suunnittelu on lähtökohtaisesti kokonaisvaltaisempaa ja siinä 

pyritään huomioimaan paikallisympäristö. (Aromaa & Laitinen 2005, 97–105) 

Koskelan (2009) mukaan CPTED-suuntaus on lähtökohdiltaan uusliberalistinen. 

Uusliberalistinen suuntaus painottaa nimenomaan fyysisen ympäristön merkitystä 

rikoksentorjunnassa, joten se jättää rikoksen tai rikosympäristön yhteiskunnalliset merkitykset 

analysoinnin ulkopuolelle. Siinä missä Jacobs ja Newman painottivat vuorovaikutuksen merkitystä 

turvallisen ympäristön luomisessa ja sitä, että sosiaalisin keinoin voidaan pyrkiä ehkäisemään 

rikollisuutta, CPTED-teoria sulkee sosiaalisen tilan vaikutuksen pois. CPTED:n keskeinen ajatus on 



 

 47 

se, että tietynlainen rakennettu ympäristö tuottaa rikollisuutta, jota vastaan voidaan taistella 

arkkitehtonisilla ja fyysisen ympäristön yksityiskohdilla. Kun Jacobs ja Newman pyrkivät 

parantamaan ihmisten vuorovaikutusta tai sosiaalista kontrollia ympäristön suunnittelun kautta ja 

vähentämään rikosten syntymistä epäsuorasti, pyritään CPTED-ajattelun mukaan rikollisuuteen 

vaikuttamaan suoraan fyysisen ympäristön kautta. Tämän kaltainen suunnittelunäkökulma voi 

helposti Koskelan (2009) mukaan johtaa linnoittautumismalliin, jossa tiettyjä tiloja pyritään 

rakentamaan murtovarmoiksi esimerkiksi muurien, korkeiden aitojen ja porttien avulla tai 

kulunvalvontaa lisäämällä. Tämänkaltainen suunnittelu luo itsessään luotaantyöntävää ja uhkaavaa 

ympäristöä, joka ei luo territoriaalista sidettä asukkaan ja asuinympäristön välille, vaan peilaa 

asennoitumista ulkoista uhkaa kohtaan tai yhteiskunnallista ongelmaa kohtaan rajaamalla se pois 

esimerkiksi korkealla raja-aidalla. (Koskela 2009, 184–185) 

CPTED-turvallisuusajattelun mukaista suunnittelua on monen tasoista. Äärimmillään 

se luo karkeaa ja muusta tilasta eriytyvää ympäristöä. Tälläisiä ovat muun muassa erilaiset 

varakkaan väestön turvallisuuskeitaat, jotka perustavat turvallisuutensa juuri korkeisiin aitoihin, 

kulunvalvontaan tai yksityisiin turvallisuuspalveluihin. Tälläisiä asuinalueita on erityisesti 

länsimaiden suurissa kaupungeissa, mutta myös Suomessa joitakin Helsingin lähialueita on 

suunniteltu tämän mallin mukaan. CPTED-suuntaus on kuitenkin ollut hyvin suosittu, ja se on 

levinnyt myös suomalaiseen kaupunkisuunnitteluun. Syyksi Koskela (2009) näkee tähän 

oikeistolaisen kaupunkipolitiikan ja suunnittelun, jonka tavoitteena on saada nopeasti tuloksia 

näkyviin. Tähän CPTED-suuntaus on oivallinen, koska turvattomuus- tai rikosongelmaan voidaan 

puuttua nopeasti rakenteellisella ratkaisulla puuttumatta taustalla piileviin laajempiin 

yhteiskunnallisiin tekijöihin. Tämä palauttaa suunnittelun teoriat takaisin yhteiskunnassa 

vallitsevaan turvallisuuspuheeseen, jota olen käsitellyt edellä luvussa kolme. Suunnitteluteorioiden 

taustalla vaikuttaa tietty ideologia, ja kaupunkisuunnittelua ja rikoksentorjuntaa ohjaavat poliittiset 

piirit. Ne suosivat tietyntyyppistä suunnittelua, joka sopii niiden arvomaailmaan ja 

tarkoitusperäänsä. Turvallisuuspuheessa liitetään keskusteluun tiettyjä asioita, rajataan joitakin pois 

ja tehdään tiettyjä valintoja. Ja kuten Koskela (2009) on CPTED-ajattelusta todennut, se on 

lähtökohdiltaan uusliberalistista ja rationaaliseen suunnitteluun tukeutuvaa ja voi johtaa muun 

muassa segregaation ja eriytymisen muodostumiseen kaupunkitilassa. Tilassa vallitsevaan 

turvattomuuteen tai rikollisuuteen voidaan kyllä vaikuttaa väliaikaisesti jollakin tietyllä 

rakenteellisella ratkaisulla, mutta sen todellinen poistaminen vaatii laajempaa ja 

yhteiskunnallisempaa otetta. Koskela (2009) on samoilla linjoilla Laitisen (2003) kanssa siitä, että 

kaupunkiturvallisuuteen keskittyvä suunnittelu tarvitsee laajennettua turvallisuusnäkökulmaa, joka 
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ottaisi huomioon havaitun ongelman syvällisemmät yhteiskunnalliset juuret. (Koskela 2009, 186–

189) 

 

 

5. Turvallisuussuunnittelu Muotialaa koskevissa artikkeleissa 

 

5.1 Aineiston ryhmät ja luokittelu 

 

Aineiston analyysia helpottaakseni luokittelin artikkelit kahteen eri luokkaan. Aamulehden ja 

Helsingin Sanomien artikkelit muodostivat laajemman päivälehti-luokan. Tässä luokassa lehtien 

levikki on laajempi ja niiden kirjoitukset oli tarkoitettu suuremmalle yleisölle. Asiantuntijoille 

tarkoitettujen lehtien kirjoitukset muodostivat määrällisesti pienemmän luokan. Asiantuntijalehtiä 

olivat Kuntalehti, Rakennettu ympäristö, Rakennuslehti, Turvallisuus, Haaste-lehti ja 

Kuntatekniikka. Nämä lehdet on tarkoitettu rakennus-, turvallisuus- ja ympäristöalan ammattilaisille. 

Näiden asiantuntijalehtien lukijakunta voidaan katsoa pienemmäksi. Tämä näkyy selvästi muun 

muassa käytetyssä kielessä. Asiantuntija-luokan artikkelien kieli on ammattimaisempaa, kun taas 

päivälehti-luokassa ei ole käytetty niin paljon kieltä, joka ei välttämättä avaudu kuin asiaan 

perehtyneelle lukijalle. Vaikeat käsitteet selitettiin päivälehti-luokan kirjoituksissa arkikielessä 

käytettyjen ja yleisempien käsitteiden avulla. Lisäksi esimerkkien avulla päivälehtien artikkeleissa 

havainnollistettiin käsiteltävää ilmiötä ymmärrettävämpään muotoon. 

Asiantuntijalehti- ja päivälehti-luokan välillä oli myös muita eroja. Koska päivälehti-

luokan aineisto muodostui yhtä lukuun ottamatta Aamulehden artikkeleista, olivat kirjoitukset 

paikallisen näkökulman mukaisia. Paikallisesta näkökulmasta kirjoitetut artikkelit keskittyivät hyvin 

paljon esimerkiksi Muotialan alueen yleiseen esittelyyn sekä tiedottamiseen, kaavoituspäätöksiin, 

osallisuusryhmien toimintaan ja yleisötilaisuuksiin. Koska Muotialan turvallisuuslähtöiseen 

suunnitteluun kuului osallisuuden korostaminen kaavoitusprosessissa, oli erilaisia osallistyöryhmiä 

ja yleisötilaisuuksia käsitelty paljon. Siksi myös Aamulehden kirjoittelu perustui pitkälti näihin 

tilaisuuksiin. Tilaisuuksissa esiteltiin Muotialan aluetta, sinne tulevia rakennuksia sekä 

kaavoituspäätöksiä, ja näistä kirjoituksissa keskityttiin enemmän tiedotustilaisuuksiin osallistuviin 

ihmisiin, heidän mielipiteisiinsä sekä ajatuksiinsa. Lisäksi asukkaisiin keskittyvässä kirjoittelussa 
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korostui tietyntyyppinen perhelähtöisyys. Päivälehti-luokan kirjoittelu voidaan katsoa olevan 

kansalaislähtöisempää ja paikallisuuteen perustuvaa. Asiantuntijalehti-ryhmän artikkelit esittelivät 

vähäisemmässä määrin Muotialan asuinaluetta, eikä niissä tuotu esiin alueelle muuttavien 

asukkaiden tai siellä jo asuvien mielipiteitä esille. Asiantuntijalehti-luokan aineistossa korostuvat 

enemmän Muotialan alueen suunnittelussa käytetyt turvallisuusperiaatteet, teoriat ja käytännön 

ratkaisut. Näitä olivat esimerkiksi CPTED-teoria, tontinkäyttösuunnitelma tai mukana olleiden 

asiantuntijoiden rooli suunnitteluprosessissa. Näkökulma on ollut teknisempi. Huomion arvoista 

koko aineistossa on se, että suurin osa artikkeleista – niin asiantuntija- kuin päivälehti-luokassa – 

perustui mukana olleiden kahden virkamiehen ja yhden turvallisuuskonsultin haastatteluihin. Tämä 

näkyi muun muassa siinä, että tietyt asiat, käsitteet ja esimerkit toistuivat hyvin paljon aineistossa. 

Myös monet haastattelut olivat hyvin samantapaisia. Tällä on ollut huomattava vaikutus aineiston 

sisällönanalyysiin ja pääluokkien muodostumiseen. 

Sisällönanalyysissa aineistosta nousi esille noin neljäkymmentä toistuvaa asiaa, jotka 

pyrin luokittelemaan teoreettisen viitekehyksen avulla. Jotkin toistuvista asioista esiintyvät 

useammassa pääluokassa, mutta ne liittyvät erilaiseen kontekstiin. Esimerkkinä tälläisistä toistuvista 

asioista olivat yhteistyö ja turvattomuus. Yhteistyötä tehtiin niin virkamiesten kesken kuin 

asukkaiden keskuudessa. Siten puhuttaessa Muotialassa turvallisuussuunnittelussa tapahtuneesta 

yhteistyöstä täytyy huomioida, että sitä on tapahtunut monella eri tasolla, ja yhteistyö on liittynyt eri 

asioihin. Turvattomuudesta voidaan puolestaan puhua niin yleisesti yhteiskunnan tasolla kuin myös 

subjektiivisella tasolla, jolla keskitytään turvallisuuden muodostumiseen. Sisällönanalyysin 

tuloksena pääluokkia syntyi kaiken kaikkiaan seuraavat viisi: 

 

1. Pohjoismainen positiivinen turvallisuus 

2. Sosiaalisuus tilassa 

3. Yhteisöllisyyden edistäminen Muotialassa 

4. Kaavoitusprosessi 

5. Muut aineistossa esiintyvät asiat 

 

Ensimmäiseen pääluokkaan yhdistin sellaiset artikkeleissa esiintyvät asiat, jotka koskivat 

turvallisuuden laajentumista yhteiskunnassa. Tähän pääluokkaan kerääntyivät ne, jotka artikkeleissa 

liitettiin turvallisuuden yhteiskunnallisuuteen ja ajankohtaisuuteen. Toisen pääluokan alle tulivat ne 
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asiat, joilla aineistossa kuvattiin sosiaalisuuden muodostumista. Sosiaalisuus, ihmisten tai ryhmien 

toiminta tilassa tai tila, jolla pyritään ohjaamaan ihmisten käyttäytymistä, toistui säännöllisesti 

artikkeleissa. Kolmannessa pääluokassa ovat ne aineistossa esiintyvät piirteet, joilla pyritään 

muodostamaan yhteisöllisyyttä Muotialan alueella. Koska Muotiala oli uusi asuinalue, ei siellä 

voida katsoa olevan olemassa olevaa asuinyhteisöä. Tässä pääluokassa esitetään niitä tapoja, 

teorioita ja ajatuksia joiden avulla yhteisöllisyyttä on käsitelty Muotialan turvallisuussuunnittelussa, 

ja miten sitä on pyritty edistämään tai juurruttamaan asuinalueelle. 

Kaavoitusprosessiin liittyi seitsemän aineistossa säännöllisesti esiintyvää 

asiakokonaisuutta, jotka muodostavat neljännen käsiteltävän pääluokan. Turvallisuusajattelu on 

pyritty viemään Muotialaan kaavoituksen avulla, ja se on siten suuressa roolissa monessa 

kirjoituksessa. Viidenteen pääluokkaan puolestaan ovat jääneet ne asiat, joita ei ole voitu liittää 

muihin edellä oleviin luokkiin. Seuraavissa luvuissa pyrin käymään läpi kaikki nämä viisi 

pääluokkaa, ja niissä esiintyvät Muotialan turvallisuussuunnitteluun liittyvät asiat. Sisällönanalyysin 

tarkastelu on hyvä aloittaa ensimmäisestä pääluokasta, joka käsittelee turvallisuuden laajentumista 

yhteiskunnassa, koska se vastaa osittain ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni. (kts. luku 1.2 edellä) 

 

 

5.2 Pohjoismainen positiivinen turvallisuus 

 

5.2.1 Pohjoismainen avoin yhteiskunta ja turvallisuus 

 

Pohjoismaissa ei tunnetusti ole vakavia turvattomuuden tai rikollisuuden ongelmia siinä määrin kuin 

joissakin muissa maailman osissa. Aineiston artikkeleissa voidaan havaita, että pohjoismaisen 

turvallisuuden korkea taso ja tilanne tunnistetaan. Myös aineistossa korostui se, että elämme 

pohjoismaisessa yhteiskunnassa, ja turvallisuuteen liitetään myös tiettyjä yhteisiä pohjoismaisia 

piirteitä, joista tulisi pitää tiukasti kiinni. Näihin kuuluu muun muassa yleisen turvallisuuden korkea 

taso, johon ei sinänsä nähty suurtakaan tarvetta puuttua. Muu selkeä pohjoismainen turvallisuutta 

määrittelevä piirre on avoin yhteiskunta, johon tulen vielä edellä. Nimenomaan turvallisuuteen 

keskittyviä yhteiskunnallisia ohjelmia tai projekteja on hyvin vähän, koska niille ei ole nähty 

havaittu tarvetta. Näin on ollut myös Suomessa. Esimerkiksi Puustinen viittaa Suomen 

tilanteeseen, ”että fyysinen ympäristö koetaan turvallisemmaksi kuin monessa muussa maassa” 
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(Puustinen, Rakennettu ympäristö 1/2009). Myös Aamulehdessä viitataan tamperelaisen 

apulaispoliisipäällikön haastattelussa, että Suomen on hiljalleen otettava turvallisuus enemmän 

huomioon. ” – Suomessa tarve on herännyt hitaasti, koska kaupungit ovat ovat pieniä ja niissä on 

suhteellisen turvallista elää” (Sarjanen Määttäsen mukaan, Aamulehti 23.9.2001). 

Turvallisuustilanteeseen on hiljalleen tulossa havaittava muutos. Nimenomaan turvattomuuden 

tunne on kasvanut viimeaikoina suomalaisessa yhteiskunnassa. Näin on käynyt myös 

Tampereella. ”Poliisille tuli paljon rikoksia selvitettäväksi, ja tutkimuksen mukaan erityisesti naiset 

ja vanhukset pelkäsivät liikkua iltaisin ulkona” (Salmela, Helsingin Sanomat 25.11.2007). Myös 

Puustinen pohtii artikkelissaan syitä turvattomuuden tunteen yleistymiseen: ”Vaikka rikos- ja 

onnettomuustilastot pysyisivät jokseenkin ennallaan, voi koettu turvallisuus heiketä esimerkiksi 

mediassa luotujen mielikuvien vuoksi” (Puustinen, RY 1/2009). Ensinnäkin artikkeleissa voidaan 

havaita konsensus siitä, että korkea turvallisuuden taso halutaan pitää myös tulevaisuudessa hyvänä. 

Toiseksi, turvattomuuden tunteen kasvuun halutaan yleisesti puuttua. ”Tampere on tutkitusti maan 

turvallisin kaupunki, ja se halutaan pitää sellaisena jatkossakin” (Leppänen, AL 8.10.2001). 

Aamulehdessä viitattiin myös siihen, että turvallisuus on huomioitu kaupungin poliittisessa 

johdossa. ”Tampere on ollut tilastollisesti mitattuna Suomen isoista kaupungeista turvallisin 

kaupunkikeskusta. Kaupungin poliittinen johto on sitoutunut myös säilyttämään sen sellaisena.” 

(Autio, Rakennuslehti 18.11.2004) Esimerkiksi Laitinen (2003) puhui asioiden turvallistamisesta, 

jolloin jokin ajankohtainen asia nostetaan esille turvallisuuden kannalta. Turvattomuuden tunteen 

nousulla on ilmeisesti ollut vaikutusta siihen, että Muotialassa on erityisesti huomioitu 

subjektiivisesti koettu turvallisuus (Niemelä 2000, 21), jota on sitten painotettu suunnitteluteorioissa. 

Koska selkeää turvallisuusongelmaa ei voida havaita olevan, on siihen vaikea selkeästi 

perustellen puuttua. Aineistossa käy kuitenkin ilmi, että on meneillään turvattomuuden saralla 

muutos, johon esimerkiksi Tampereella on puututtu. Näin kertoo esimerkiksi Puustinen: 

 

”Tampere on ollut turvallisuusajattelun edelläkävijöitä Suomessa. 1990-luvun 

puolivälissä kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, miten fyysinen ympäristö vaikuttaa 

ihmisten turvallisuudentunteeseen” (Puustinen, RY 1/2009). 

 

Turvattomuuden kasvun lisäksi aineistossa korostui, että kaupungit tulevat jatkossa kohtaamaan 

ongelmia, mikäli tiettyjä yhteiskunnallisia muutoksia ei oteta huomioon ajoissa. Tällä viittaan 

aineistossa myös avoimen yhteiskunnan ihanteeseen, joka liitetään pohjoismaiseen turvallisuuteen. 

Avoin yhteiskunta esitetään sellaiseksi ympäristöksi, jossa turvallisuutta ei rakenneta korkeiden 

muurien, aidattujen alueiden, kameravalvonnan, vartijoiden tai muiden teknisten keinojen avulla. 
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Vastapooliin artikkeleissa oli asetettu yhdysvaltalainen tai venäläinen malli, joka perustui juuri 

näihin edellä mainittuihin turvallisuutta rakentaviin keinoihin. Näin kirjoitettiin muun muassa 

Rakennettu ympäristö -lehdessä: ”Pohjoismaissa korostetaan usein avoimen ja yhteisöllisen 

yhteiskunnan ihannetta suunnittelun lähtökohtana, kun taas Yhdysvalloissa ja Venäjällä 

turvallisuutta luodaan lukoilla, porteilla ja vartijoilla” (Puustinen, RY 1/2009). Yhdysvaltalaista tai 

venäläistä suljetun alueen mallia Suomessa vierastetaan. Useassa lehdessä suljetun alueen malli 

assosioitiin nimenomaan amerikkalaiseen muurien ja kameravalvonnan yhteiskuntaan. Aineistossa 

avoin yhteiskunta mielletään yhteisöllisiä sekä sosiaalisia arvoja kunnioittavaksi. Esimerkiksi 

Koskela (2009) näkee suljetun alueen mallin myös segregaatiota sikäli vahvasti edistäväksi, että 

useimmiten varakkaat asukkaat eristäytyvät muusta yhteiskunnasta ja ympäristön mahdollisista 

ongelmista. Segregaatio otetaan esille myös artikkeleissa. Lisäksi Koskela (2009, 184–185) osoitti 

suljetun amerikkaistyylisen alueen luovan jo itsessään luotaantyöntävää ja uhkaavaa ympäristöä. 

Suomi on perinteisesti tasa-arvon ihanteelle kehittynyt yhteiskunta. Siten mallia, joka eristää ihmisiä 

ja toimii eräänlaisena symbolina epätasa-arvoiselle yhteiskuntakehitykselle, vierastetaan Suomessa. 

Näin kirjoitti tamperelainen apulaisasemakaava-arkkitehti Kuntatekniikka-lehdessä 

turvallisuusulottuvuuden tuomisesta kaavoitukseen viitaten ympäristöministeriön vuoden 1995 

Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvattomuus -raporttiin: 

 

”Raportin mukaan on syytä korostaa kahta arvovalintaa: 

a. hyvinvointivaltiota, ihmisarvoa kunnioittavaa lähtökohtaa kaikissa ympäristön 

turvallisuuskysymyksissä 

b. periaatetta avoimesta yhteiskunnasta, jossa kunnioitetaan yksilöllisiä vapauksia ja 

jonka julkinen tila kaikkien käytössä niin vähäisin rajoituksin kuin mahdollista.” 

(Väisänen, Kuntatekniikka 3/2002) 

 

Artikkelin kirjoittanut virkamies oli laatimassa Tampereen kaupungin turvallisuusstrategiaa 

kaavoituksen osalta. Tämän työryhmän toiminnasta sai alkunsa muun muassa Muotialan 

turvallisuuslähtöinen asuinalue. Näin ollen voidaan katsoa, että hyvinvointiyhteiskunnan 

perusperiaatteet ohjaavat jonkin verran tamperelaisten virkamiesten käsitystä turvallisesta 

asuinympäristöstä. Vaikka suomalaisen hyvinvointimallin nähdään yleisesti olevan kriisissä, 

halutaan perinteistä ja totutuista tavoista pitää kiinni. ”Pohjoismainen yhteiskunta on ollut 

perinteisesti avoin, eivätkä useimmat meistä halua siirtyä lukkojen ja valvonnan maailmaan” (Autio, 
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Rakennuslehti 18.11.2004). Suljetun alueen malli nähdään myös uhkana suomalaiselle avoimelle 

yhteiskunnalle, johon halutaan ottaa tietoista etäisyyttä. Esimerkiksi Aamulehdessä Tampereen 

apulaispoliisipäällikkö sanoi, että ”Suomessa pitäisi tehdä tietoisia valintoja nyt, kun muureja ei 

vielä ole” (Määttänen, AL 23.9.2001). Samaisessa haastattelussa apulaispoliisipäällikkö oli 

huolissaan nykyisestä kehityksestä ja niin sanotun ”amerikkalaisen” -mallin jalkautumisesta 

Suomeen. 

 

” – Tekninen valvonta, hälytyslaitteet, kamerat sekä yksityiset vartiointipalveluiden 

käyttö lisääntyvät jatkuvasti. Myös segregaatiokehitys, asukkaiden jalkautuminen 

tulotason sanelemille asuinalueelle, saa huolestuttavan paljon tukea tietyiltä tahoilta.” 

(Sarjanen Määttäsen mukaan, AL 23.9.2001) 

 

Sen, ollaanko siirtymässä pois avoimen yhteiskunnan ihanteesta vai halutaanko siitä pitää kiinni, 

voidaan katsoa olevan arvovalintakysymys. Vaikka pääosassa artikkeleita avoimen yhteiskunnan 

ihanteiden kannalla, voidaan nähdä, että myös päinvastaista kannatusta on olemassa. Tilannetta 

voidaan analysoida esimerkiksi Laitisen (2003) mukaan siten, että kritiikkiä tulisi kohdentaa 

turvallisuuden diskurssiin, keskustelijoihin ja heidän väliseensä kielenkäyttöön. Aineistossa käy 

hyvin ilmi selkeä dikotomia avoimen, pohjoismaisen ja yhteisöllisen sekä suljetun, amerikkalaisen 

ja yksilöllisen välillä. Esimerkiksi Muotialan suunnittelussa mukana olleella 

apulaispoliisipäälliköllä oli selkeä kanta tähän dikotomiaan, ja hän tuo oman arvomaailmansa 

haastatteluissa esille. Tosin ne tahot, jotka kannattavat tai puolustavat turvallisuuden muodostumista 

suljetun mallin mukaisesti, eivät tule aineistossa esille. Esimerkiksi Laitinen (2003, 28) muotoili, 

että puhuessamme ja käyttäessämme tietynlaista kieltä luomme myös sen kaltaista maailmaa. Siten 

apulaispoliisipäällikön käsitys turvallisuuden muodostumisesta avoimen yhteiskunnan ihanteiden 

kautta muokkaa Muotialan suunnittelua siihen suuntaan. Myös Muotialassa luodaan tietynlaista 

maailmaa, ja arvovalintalinjauksia on näin ollen tietyiltä osin Tampereella jo tehty, koska 

turvallisuussuunnittelussa mukana olleilla virkamiehillä on selkeä käsitys siitä, miten turvallisuutta 

voidaan edistää Muotialan asuinalueella. 

Turvattomuudesta puhutaan kauttaaltaan koko aineistossa, ja se yhdistetään myös 

turvabisneksen nousuun. Esimerkiksi Laitinen (2003) on huomioinut, että turvallistamisen avulla 

tehdään usein bisnestä. Turvattomuuden kasvu on huomioitu myös yritysmaailmassa, ja jotkut 

pyrkivät tekemään sen avulla rahaa tarjoamalla palveluita oletettujen uhkien suhteen. Koskelan 

(2009) mukaan turvapalvelut ovat selkeä osa amerikkalaistyyppistä suljettua aluetta. Myös Laitinen 
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(2003, 21–23) täsmensi turvallisuusbisneksen kasvaneen voimakkaasti länsimaissa. Myös aineiston 

haastatteluissa ollaan huolissaan tälläisen rakennustyylin ja palveluiden rantautumisesta. Lisäksi 

aineistosta voidaan huomioida, että turvallisuusongelmista tai rikollisuudesta ei sinänsä puhuta 

eivätkä Muotialan alueen suunnittelijat ota niitä erikseen esille. Päinvastoin Tampereen 

turvallisuustilannetta kehutaan ja mainostetaan erinomaiseksi. Esimerkiksi Koskela (2009) on 

huomauttanut juuri pelon ja turvattomuuden myyvän hyvin, ja esimerkiksi median vaikuttavan 

turvattomuuden kasvuun hyvin vahvasti. Vaikka turvattomuuden kasvuun on herätty, ja esimerkiksi 

Helsingin Sanomien artikkelissa (Salmela, 25.11.2007) mainittiin Muotialan lähialueiden 

rikollisuustilanteesta, ei näitä asioita haastateltujen virkamiesten puolella ole korostettu. Valinta voi 

olla siten tietoinen haastatteluja antaneiden asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden keskuudessa. 

Rikollisuutta tai turvattomuusongelmia ei oteta esille, sillä ne luovat itsessään pelkoa (Kyttä 2008, 

68). Nimenomaan pelon ja turvattomuuden kasvuun kohdistuneessa puheessa sinänsä ei ollut eroa 

asiantuntijalehti- ja päivälehti-artikkeleiden välillä. Sen sijaan selkeää eroa oli avoimen 

yhteiskunnan käsittelyssä. Tästä puhuttiin päivälehti-artikkeleissa kameravalvonta-, muuri- ja vartija 

esimerkkeihin viittaamalla. 

Aineistossa on havaittavissa selkeä Tönniesin gemeinschaft–gesellschaft -tyyppinen 

kahtiajako (Lehtonen 1990). Suljetun alueen voidaan katsoa olevan gesellschaft-tyyppinen 

kameravalvonnan ja vartijoiden formaalin kontrollin paikka, kun taas pohjoismaissa avoin 

yhteiskunta ja sen tasa-arvoinen yhteisömalli jäljittelevät gemeinschaft-tyyppiä. Aineistossa 

havaitun puheen perusteella voidaan havaita, että siinä on käännytty vahvasti jälkimmäiselle 

kannalle. Gesellschaft nähdään uhkana, joka on hiljalleen lipumassa myös Suomeen rikkomaan 

yhteiskunnan syviä periaatteita luoden segregaatiota ja epätasa-arvoa ihmisten välille. Pohjoismaat – 

Suomi mukaan lukien – nähdään yhteisöä ja yhteisöllisyyttä korostavaksi yhteiskunnaksi, jossa 

yhteisö rakentuu tasa-arvoisen sosiaalisen arvomaailman kautta. Tosin mikäli avoin yhteiskunta 

ymmärretään gemeinschaft-tyyppisenä, ja amerikkalainen ”muurien ja valvontakameroiden” 

gesellschaft-yhteiskuntana, voidaan katsoa, että vertauksia oli tähän dikotomiaan runsaasti varsinkin 

päivälehti-luokassa. Myös kylävertausta käytettiin nimenomaan tässä luokassa. Kylän voidaan 

nähdä olevan gemeinschaftin romanttinen ilmentymä. Siten voidaan katsoa, että kylän tyyppinen 

yhteisö on juurtunut syvälle päivälehtien arkikieleen ja ihmisten ymmärrykseen yhteisöstä. 

Esimerkiksi Lehtonen (1990) kertoi, että nykyaikana, kun halutaan korostaa toimivaa 

yhteisöllisyyttä, viitataan juuri kylä-esimerkkeihin. 

Kivivuori (1991) puolestaan yhdisti gemeinschaftin ja gesellschaftin 

yhteisömyönteiseen ja yhteisökriittiseen kriminologiaan. Tässä dikotomiassa gemeinschaft-

tyyppisen yhteisön harjoittama informaali kontrolli nähtiin hyväksyttävänä tapana puuttua 
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ympäristössä havaittavaan rikollisuuteen tai turvattomuusongelmaan. Yhteisökriittinen suuntaus 

puolestaan näki yhteisön harjoittaman kontrollin epäkohtaa vastaan kriittisessä valossa, koska 

yhteisön jäsenten reagointiin tuli asennoitua varauksellisesti. Muotialan tapauksessa suunnittelijat 

laskevat juuri yhteisömyönteisen kriminologian varaan. Tosin Muotialan analysoiminen Kivuoren 

esittämän teorian pohjalta on hedelmätöntä, koska Muotialassa ei ole tapahtunut – ainakaan 

aineiston pohjalta – yhteisöllistä reagointia mitään epäkohtaa vastaan. Muotialassa tapahtuneen 

turvallisuussuunnittelun tavoite on yhteisömyönteisen kriminologian mukaisesti se, että asukkaiden 

kynnys ympäristössä tapahtuviin epäkohtiin puuttumiseen madaltuisi. Kivivuoren ajatusten pohjalta 

voitaisiin kuitenkin miettiä, olisiko Muotialan turvallisuussuunnittelu osaltaan epäonnistunut, mikäli 

siellä asuvat ihmiset turvautuisivat esimerkiksi turvallisuusyritysten palveluihin kohdatessaan 

rikollisuutta tai turvattomuutta. 

Itse yhteisöllisyyden rooliin aineistossa paneudun tarkemmin vielä edellä. Seuraavaksi 

on hyvä tarkastella sitä, miten turvallisuusajattelu on jalkautunut Tampereen Muotialaan. Koska 

Muotiala on pilottihanke turvallisen rakentamisen saralla Suomessa, on Tampereen kaupungin 

yleinen turvallisuustilanne sekä taustat huomioitu hyvin koko aineistossa. 

 

 

5.2.2 Turvallisuuspuhe Muotialasta 

 

Tampereen hyvä turvallisuustilanne on aineistossa yhdistetty Turvallisin Tampere -ohjelmaan. 

Artikkeleiden mukaan kyseisen ohjelman tuloksena useat turvallisuutta parantavat projektit ovat 

saaneet alkunsa ja niistä on ollut hyviä kokemuksia. Erityisesti turvallisuustilanne tunnistetaan 

asiantuntijalehti-luokassa, joissa viitataan Muotialaa edeltäviin turvallisuuslähtöisiin projekteihin ja 

niiden positiivisiin tuloksiin. Myös Muotiala esitetään tämän ohjelman oheistuotteeksi. Orkonevan 

ja Ristilän mukaan tässä ohjelmassa rakennetun ympäristön turvallisuudelle on annettu paljon 

painoarvoa (Haaste-lehti 3/2003 ja Turvallisuus 3/2004). Samaiseen Turvallisin Tampere -

ohjelmaan on viitannut edellä myös Väisänen Kuntatekniikka (3/2002) lehden artikkelissa, jossa 

esiteltiin kaavoitukseen liittyviä turvallisuusseikkoja Tampereen turvallisuusstrategiassa. Näin ollen 

voidaan katsoa, että Turvallisin Tampere -ohjelmalla ja muilla erilaisilla turvallisuuteen liittyvillä 

projekteilla on ollut suuri merkitys siinä, että Muotialaan on otettu turvallisuusnäkökulma mukaan. 

Muotialan turvallisuusteemaa ei ole korostettu liikaa artikkeleissa, vaikka useammat 

niistä käsittelevätkin aihetta. Artikkeleissa paino pyritään siirtämään poispäin alueeseen liittyvästä 

turvallisuussuunnittelusta ja siirtämään se ikään kuin sivuavaksi aiheeksi. Näin on todennut 
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apulaispoliisipäällikkö Haaste-lehdessä: ”Apulaispoliisipäällikkö Ari Sarjasen mukaan ykköstuote 

on ihmisen kokoinen ja yhteisöllisyyttä tukeva viihtyisä asuinalue, jonka oheistuotteena syntyy 

turvallinen elinympäristö” (Ristilä, Haaste-lehti 3/2003). Turvallisuusteemaa ei painoteta, vaan se 

on siirtynyt sivuosaan, ja pääpaino on laadukkaassa asumisessa tai Muotialan alueessa. Päivälehti-

luokassa Tampereen turvallisuusohjelmaa tai siitä virinneitä projekteja ei painotettu yhtä paljon kuin 

asiantuntijalehti-luokassa. Tosin poliisin rooli aloitteentekijänä on otettu esille useasti Muotialan 

alueen kirjoittelussa. Samaten itse turvallisuusteemaa ei korosteta, vaan turvallisuuden sanotaan 

muodostuvan esimerkiksi juuri ympäristön kautta. Päivälehti-luokassa turvallisuus otetaan usein 

esille sivuseikkana, ja sen sijaan keskitytään uuden kaavoitettavan alueen tulevaisuuden haasteisiin. 

Erityisesti Muotialaa koskevassa kirjoittelussa Aamulehden osalta painotetaan Tampereen seudun 

asuntopulaa. Turvallisuuden painotuksen vähättely näkyy Aamulehdessä alueen asemakaava-

arkkitehdin haastattelussa näin: 

 

”Muotialan suunnittelussa on erityinen paino pantu turvallisuudelle. Siitä on 

puhuttu jopa turvallisen asumisen mallialueena. 

– Se on hieman voimallisesti sanottu, sillä turvallisuustavoitteen 

toteutuminen nähdään siten seurannassa alueen valmistuttua. Tavoite 

liittyy kuitenkin kaupungin turvallisuusohjelmaan, kertoo alueen 

kaavoituksesta vastaava arkkitehti Sakari Leinonen kaupungin 

kaavoitusyksiköstä.” (Saari, AL 23.11.2003) 

 

Syyksi tähän voidaan katsoa se, että aluetta ei haluta millään tavalla liittää turvallisuuden 

negatiiviseen assosiaatioon, koska sillä voi olla leimaavia vaikutuksia. Vaikka puhe on ollut pääosin 

positiivista koskien Tampereen turvallisuusohjelmaa tai turvallisuusteemaa Muotialassa, niin 

varsinkin haastatellut virkamiehet ovat välttäneet tai vältelleet selkeän tietoisesti turvallisuusteeman 

korostamista. Muotialaa koskevalla turvallisuudella on positiiviset lähtökohdat. Siellä ei ole 

havaittavia turvallisuus- tai rikollisuusongelmia, ja aluetta koskevassa neutraalissa mielikuvassa 

halutaan pysyttäytyä kaikin tavoin. 

Positiivinen käsittelytapa näkyy myös siinä, että turvattomuudesta, rikollisuudesta tai 

pelosta ei puhuta, jotta Muotialaan ei syntyisi median luomia subjektiivisesti koettavia mielikuvia. 

Esimerkiksi turvallisuuskonsultti kertoo poliisin toiminnasta kaupungin sisäisten 

rikollisuustilastojen suhteen, että ”Keskustan paikkoja ei haluta leimata, joten tilastoja ei panna 

julki” (Ekman Leppäsen mukaan, AL 8.10.2001). Positiivinen tapa jatkuu myös itse alueen 
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suunnittelussa. Esimerkiksi tilakäyttäytymisen osalta ei puhuta ”kyttäämisestä”, vaan ihmisten 

positiivisesta ohjaamisesta oikeanlaiseen käyttäytymiseen. Turvallisuus-lehdessä (Orkoneva, 

3/2004) ”positiivinen imago” on lueteltu Muotialan suunnittelun yhdeksi näkökulmaksi. Aineistossa 

ei kuitenkaan missään vaiheessa käy ilmi, miten positiivisuus, imago ja suunnittelu yhteen 

kytkeytyvät, mutta ilmeisesti perimmäisenä tarkoituksena on luoda Muotialaan maine hyvänä ja 

laadukkaana sekä turvallisena asuinalueena. Puhuminen turvallisesta suunnittelusta, teemasta tai 

rakentamistavasta voi herättää lukijoissa helposti mielikuvia ja kysymyksiä Muotialan alueen 

turvallisuudesta. Siten turvallisuuden sijaan puhutaan yhteisöllisyydestä, viihtyvyydestä, 

valaistuksesta ja ympäristöstä huolehtimisesta. 

 

 

5.2.3 Yhteistyön rooli ja turvallisuusajattelun jalkautuminen Muotialaan 

 

Yhteistyö on yksi Muotialan turvallisuusprojektin avainsanoista. Yhteistyötä korostetaan niin 

viranomaisten kuin myös rakennusyritysten ja asukkaiden kesken. Tässä keskityn kuitenkin julkisen 

hallinnon tasolla tapahtuneeseen yhteistyön laatuun sekä siihen, miten yhteistyö on esitetty 

aineistossa. Laitisen (2003) mukaan yhteistyö voidaan nähdä tavaksi ymmärtää laajennettu 

turvallisuuskäsitys. Laajennettu turvallisuuskäsitys käsittää turvallisuuden pirstaleiseksi 

kokonaisuudeksi, jolla on syvälle vaikuttavat yhteiskunnalliset juuret (Laitinen 2003). Tosin Beck 

(1995) esitti, että asiantuntijajärjestelmät tai asiantuntijuus ovat osa riskiyhteiskuntaa, joiden avulla 

pyritään saattamaan lukemattomat riskit ja pelot kontrollin hallintaan. Eri alojen asiantuntijat 

muotoilevat käsityksensä mahdollisista riskeistä, ja minkä mukaan kulloinkin toimitaan. Siten 

Muotialassa on toimittu riskiyhteiskunnan mukaisesti, koska suunnittelussa on ollut mukana monia 

eri alojen asiantuntijoita. Joka tapauksessa yhteistyöllä pyritään ottamaan huomioon myös eri 

näkökulmat, joita eri toimijat voivat asiantuntemuksensa mukaan tuoda. Kun valtio tai julkinen 

toimija ei pysty takaamaan kansalaiselleen turvallisuuden tunnetta, vaaditaan poikkihallinnollista 

yhteistyötä jotta asia saadaan korjattua (Virta 2001). Näin voidaan katsoa tapahtuneen myös 

Tampereella, jossa selvityksen mukaan turvattomuuden tunne oli kasvanut. Kyseinen selvitys antoi 

lähtökohdat yhteistyölle. Yhteistyön alkamisesta kirjoitetaan esimerkiksi Helsingin Sanomissa 

näin: ”Silloinen apulaispoliisipäällikkö kokosi yhteistyöryhmän laatimaan turvallisuusohjelmaa. 

Siinä painotettiin ennaltaehkäisyä eikä kontrollia kuten valvontakameroiden lisäämistä.” (Salmela, 

HS 25.11.2007) Kasvaneeseen turvattomuuden tunteeseen vastattiin, ja yhteistyötä tehdään 

esimerkiksi poliisin, kaavoituksen ja sosiaalitoimen kesken (Salmela, HS 25.11.2007). 
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Yhteistyötoiminta on keskiössä myös Muotialassa, ja valmis rakentunut verkosto toiminut hyvänä 

pohjana toiminnalle. Aineistossa kerrotaan, että Tampereella on pyritty parantamaan turvallisuutta 

myös muissa projekteissa (esim. Tesoman lähiön perusparannushanke tai Keskuspuiston korjaus). 

Näissä turvallisuusprojekteissa on toiminut samoja asiantuntijoita kuin Muotialassa. Yhteistyötä on 

tehty myös muiden osapuolten kanssa, ja siitä on ollut positiivisia kokemuksia. Näin on kirjoitettu 

Aamulehdessä poliisin kokemuksista yhteistyöstä: ”Poliisilla on hyviä kokemuksia aikaisemmasta 

yhteistyötoiminnasta kaupungin ja kiinteistöyhtiöiden kanssa esimerkiksi Viideltä saunaan ja 

kuudelta putkaan -projektin yhteydessä” (Leppänen, AL 8.10.2001). Rakentuneen 

yhteistyöverkoston lisäksi vaaditaan positiivisia kokemuksia ja tunnetta siitä, ettei yhteistyö lisää 

osapuolten työtaakkaa. 

Koska Muotiala on turvallisen rakentamisen saralla Suomen kohdalla pilottihanke, on 

siinä mukana olleet tahot huomioitu artikkeleissa. Kirjoittelu on ollut kuitenkin hyvin pintapuolista 

varsinkin päivälehti-luokassa, jossa yhteistyön kuvaaminen on jäänyt poliisin roolin korostamiseksi, 

eikä eri osapuolten syvempi rooli ole tullut esille. Päivälehti-luokan artikkeleissa tulevat esille 

lähinnä poliisin aloitteellisuus ja asema projektissa. Sen sijaan yhteistyöryhmän opintomatka 

Tanskaan on saanut suurta huomiota. Opintomatkan yhteydessä tulee esille myös muita osapuolia, 

mutta huomiota kiinnitetään lähinnä siihen, miksi poliisi on ylipäätään mukana asuinalueen 

suunnittelussa. Esimerkiksi Aamulehdessä kirjoitetaan, että ”Tanskassa ja Hollannissa poliisi on 

ollut vahvasti mukana turva-alueiden suunnittelussa. Suomen poliisi astui tähän rooliin ensimmäistä 

kertaa Tampereen Muotialan kaavoitustyössä.” (Määttänen, AL 23.9.2001) Turvallisuusasiat tai 

järjestyshäiriöt yhdistetään yleisesti vain poliisin toimenkuvaan ja esimerkiksi Apunen on avartanut 

turvallisuuden laajempia yhteiskunnallisia yhteyksiä Aamulehdessä kertoen, että ”turvallisuus on 

liian vakava asia jätettäväksi poliisin käsiin” (Apunen, AL 18.8.2001). Perinteisestä kapea-alaisesta 

turvallisuuskäsityksestä on siirrytty kohti laajempaa turvallisuuden määrittelyä, jolloin ongelma 

voidaan määritellä koskemaan useampaa tahoa. 

Sen sijaan asiantuntijalehti-luokassa yhteistyötä kuvataan tarkemmin. Yhteistyön 

ohessa kerrotaan myös Tanskan opintomatkasta, mutta matkan perimmäiset tarkoitukset tulevat 

tarkemmin esille. Tarkoituksena on ollut asiantuntijuuden lisääminen ja turvallisuusmallin 

hakeminen, koska Tanska on tunnetusti ollut turvallisen arkkitehtuurin ja rakentaminen mallimaa. 

Kuitenkaan mitään suoraa mallia Tanskasta ei ole haettu, vaan asiantuntijalehtien artikkeleissa käy 

ilmi se, että tarkoituksena on ollut sellaisen mallin hakeminen, jota voidaan soveltaa myös Suomen 

yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin olosuhteisiin. Turvallisen mallin hakemisen lisäksi 

asiantuntijaluokassa toistuu turvallisuusajattelu-käsite. Näin kirjoitetaan Turvallisuus-lehdessä 

(Orkoneva 3/2004) Muotialan aluearkkitehdin haastattelusta: 
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”Tanskassa Muotialan tyyppisiä kaupunkiratkaisuja on, mutta ratkaisut eivät 

suoraan sovi Suomen rakentamiseen ja ilmastoon suoraan. 

– Ajattelutapa sen sijaan sopii, ja suuri osa projektista on ollut 

nimenomaan tämän ajattelutavan soveltamista ja kehittämistä 

Suomen olosuhteisiin, Leinonen sanoo.” 

 

Asiantuntijalehtien artikkeleiden mukaan turvallisuusajatteluun sisältyvät asiantuntijuuden ja 

tieteellisyyden lisäksi ajatus avoimesta ja yhteisöllisestä yhteiskunnasta. Turvallisuusajattelun 

lähtökohtana on monitieteellisyys, joka antaa aineksia ja välineitä, kun lähdetään suunnittelemaan 

turvallista ympäristöä. Näin vastaa yksi Muotialan hankkeessa mukana ollut suunnittelija 

turvallisuussuunnittelun monitieteellisyydestä Rakennuslehden (Autio, 18.11.2004) 

haastattelussa: ”Elementtejä kaavoitukseen on saatu kriminologian ja ympäristöpsykologian 

tuottaman tiedon perusteella”. Yhteisöllisyydestä kirjoittaa puolestaan esimerkiksi Puustinen 

Rakennettu ympäristö -lehdessä (1/2009): ”Pohjoismainen, uudempi turvallisuuslähtöinen ajattelu 

korostaa myös eri toimintojen (asuminen, työ, vapaa-ajanvietto, palvelut) sekoittamista sekä 

asukkaiden yhteisöllisyyden vahvistamista suunnittelun keinoin.” Esimerkiksi CPTED-teoria 

katsotaan osaksi turvallisuusajattelua ja laajennettua turvallisuuskäsitystä, koska se korostaa 

yhteistyötä ja monitieteellisyyttä suunnittelussa (kts. esim. Aromaa ja Laitinen 2005; Koskela 2009; 

Laitinen 2003). Vaikka CPTED-teoria on ollut Muotialan suunnittelussa pääosassa, ei itse siihen 

liittyviä turvallisuusperiaatteita ole esitetty määrätietoisesti aineistossa. Eroja voidaan kuitenkin 

havaita. 

CPTED-teoriaa ja siihen liittyviä turvallisuusajatuksia on esitelty hieman enemmän 

asiantuntijalehti-luokassa. Vaikka päivälehti-luokassa esitetään CPTED-teorian mukaisia 

suunnitteluratkaisuja, ei itse teoriakokonaisuudesta tai sen taustoista mainintoja löydy. Syyksi tähän 

voidaan lukea se, että CPTED on kaukana arkikielestä ja voidaan lukea teoreettiseksi ajattelua tai 

suunnittelua tukevaksi välineeksi, ja on näin tarkoitettu asiantuntijoille. Sen sijaan myös CPTED 

ajatteluun kuuluvaa monitieteellisyyttä ja yhteistyön roolia on korostettu, kuten olen edellä 

kirjoittanut. Yhteistyötä on korostettu molemmissa luokissa, mutta päivälehti-luokassa tämä 

kulminoituu lähinnä poliisin rooliin Muotialan projektissa. Monitieteellisyyttä painotetaan erityisesti 

asiantuntijalehdissä, ja tämän luokan artikkeleissa tuodaan paremmin ilmi niitä teorioita ja 

suunnittelumalleja, joiden mukaan alue on rakennettu. Päivälehti-luokan artikkeleissa tämä jäi 

puolestaan fyysisen ympäristön yksityiskohtaisten rakenteiden tai valittujen materiaalien kuvailuun. 
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Monitieteellisyyden ja yhteistyön lisäksi ovat esimerkiksi Aromaa ja Laitinen (2005) kirjoittaneet, 

että muita kokonaisvaltaisemmassa suunnittelussa pyritään CPTED:n mukaan huomioimaan 

tarkemmin paikallinen ympäristö. Myös itse alueen omaa ainutlaatuisuutta korostetaan aineistossa, 

ja muun muassa alueen erityisyyteen ja tämän rooliin aineistossa tulen viedä myöhemmin. 

CPTED voidaan katsoa tärkeäksi osaksi Muotialan turvallisuusajattelua, ja sitä 

käytetäänkin päällekkäin itse turvallisuusajattelu-käsitteen kanssa. CPTED on turvallisuuden 

viitekehys, joka sisältää monia ajatuksia ja teorioita siitä, miten fyysinen ympäristö vaikuttaa 

ihmisen käyttäytymiseen (Aromaa & Laitinen 2005, Koskela 2009). Tämä on huomioitu 

asiantuntijalehti-luokassa. Esimerkiksi Rakennettu ympäristö -lehdessä kirjoitetaan CPTED:stä: ”Se 

ei ole yksi eikä yhden ihmisen kehittämä malli, vaan siihen sisältyy useita rikosten ennaltaehkäisyä 

korostavia ajattelutapoja, teorioita ja suuntauksia” (Puustinen, RY 1/2009). Turvallisuusajattelu 

jalkautuu Muotialaan erilaisten turvallisuusteoreettisten viitekehysten kautta. CPTED voidaan 

laskea niiden joukkoon, ja mikä nimenomaan rakenteellisen ympäristöön liittyvien teorioiden lisäksi 

korostaa yhteistyön roolia suunnittelussa. Muotialan turvallisuusajattelu on ollut CPTED:n 

soveltamista alueen erityispiirteisiin ja näkyy nimenomaan kaavoituksen puolella. 

Turvallisuusajattelun soveltamisesta kaavoitukseen kirjoitetaan Rakennettu ympäristö 

lehdessä: ”Yleensä suunnittelijoiden kiinnostus rajautuu toimeksiantoon, joka koskee yhtä tonttia tai 

korttelia. Turvallisuuslähtöisessä suunnittelussa mietitään normaalia laajemmin alueella liikkumista 

sekä tonttien rajauksia. On siis otettava huomioon mitä naapurin puolella tapahtuu.” (Puustinen, RY 

1/2009) Koska CPTED:n lähtökohtainen perusajatus on se, että fyysinen ympäristö vaikuttaa 

ihmisen käyttäytymiseen, kaavoitukselle ja ympäristön suunnittelulle on annettu suuri rooli 

asuinalueen suunnittelussa. Tämä kattaa valaistuksen ja vihersuunnittelun kaltaiset asiat. Haaste-

lehdessä (3/2003) Ristilä kirjoittaa turvallisuusajattelun viemisestä alueen suunnitteluun, että 

Ekmanin tehtävä on suodattaa kaikki konkreettiset suunnitelmat turvallisuusajattelun läpi. 

Aineistossa ei aina selkeästi käy ilmi, mitä turvallisuusajattelulla tarkemmin tarkoitetaan, koska se 

voi tarkoittaa niin monia asioita. Juuri turvallisuusajattelun esittämisessä oli selkeitä eroja 

asiantuntijalehti- ja päivälehti-luokassa. Asiantuntijalehti-luokan artikkeleissa turvallisuusajattelu 

assosioidaan juuri CPTED:n tai muihin ympäristöpsykologisiin teorioihin, poikkihallinnolliseen 

yhteistyöhön sekä asiantuntijuuteen. Päivälehti-luokan kirjoittelussa turvallisuusajattelu liitetään 

pikemminkin yhteistyöhön poliisin kanssa tai Muotialan turvallisuus-teemaan. Itse CPTED-käsitettä 

ei päivälehti-luokan aineistossa käsitelty ollenkaan. Sen sijaan CPTED-turvallisuusajattelu tulee 

ilmi päivälehti-luokan artikkeleiden esimerkeissä. Esimerkkien kautta havainnollistetaan sitä, miten 

fyysisen ympäristön piirteet ohjaavat ihmisten käyttäytymistä tai miten ne luovat turvallisuutta. 
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Nämä ympäristön piirteet on suunniteltu esimerkiksi Newmanin tai Jacobsin ajatusten taikka 

arkirutiiniteorian pohjalta, jotka voidaan lukea CPTED-turvallisuusajattelun alle. 

Koskela (2009) totesi CPTED-turvallisuusajattelun olevan uusliberalistista ja 

rationaalista suunnittelua, jonka avulla pyritään ratkaisemaan kaupunkien rikollisuus- tai 

turvattomuusongelmia fyysisen ympäristön kautta, analysoimatta kuitenkaan taustalla vaikuttavia 

yhteiskunnallisia syitä. Lisäksi Koskela kritisoi sitä, että fyysisen ympäristön kautta ratkaistut 

turvallisuus- tai rikollisuusongelmat voivat johtaa helposti linnoittautumismalliin tai segregaatioon. 

Artikkeleissa tulee kuitenkin hyvin selkeästi esille, että juuri tämän kaltaista kehityskulkua pyritään 

ehdottomasti välttämään. Linnoittautumismallista pyritään tietoisesti poispäin, ja ihanteena on 

pohjoismaista tuttu avoin ja yhteisöllinen -malli. Aineistosta käy kuitenkin helposti ilmi Koskelan 

(2009) esittämä ajatus, että CPTED-turvallisuusajattelun avulla pyritään vastaamaan heti 

havaittuihin turvallisuus- ja rikollisuusongelmiin toivoen nopeita ja hyviä tuloksia. Koska 

Tampereella oli selvityksen mukaan havaittu turvattomuuden tunnetta, oli tilanne otettu huomioon 

kaupungin hallinnossa. Lisäksi aineistossa oli mainintoja Muotialan lähialueiden ongelmista, joiden 

pelättiin leviävän myös Muotialaan. Kolmanneksi, Tampereella oli tuolloin asuntopula, ja uusien 

asuntoalueiden kaavoittaminen oli ajankohtaista. Näillä piirteillä on mahdollisesti ollut vaikutusta 

siihen, että Muotialaan on otettu käyttöön nopeasti omaksuttava CPTED-turvallisuusajattelu. 

Toisaalta apulaispoliisipäällikkö toteaa eräässä haastattelussa, että turvallisuusvaje ei ole ollut syynä 

Muotialan alueen turvallisuusteemalle. Koskelan kritiikin mukaisesti artikkeleissa ei kuitenkaan 

pohdittu syitä Tampereella havaittuun turvattomuuden kasvuun. Koskelan (2009) voidaan kuitenkin 

katsoa tarkastelevan kovemmaksi luokiteltavaa linjausta CPTED-turvallisuusajattelusta, jollainen on 

yleisempää juuri Yhdysvalloissa ja jollaista ei ole suoraan sovellettu Tampereella. Lisäksi 

haastatellut asiantuntijat tuovat esille sen, että tulokset alueen turvallisuudesta saadaan vasta useiden 

vuosien päästä, eikä nopeita tuloksia ole saatavilla. Tosin voidaan katsoa, että Tampereella havaitut 

turvattomuusongelmat tai Muotialan lähialueiden rikollisuustilanne ei suoranaisesti koske uutta 

Muotialan asuinaluetta. Siten keskustelua ei voida kohdentaa koskemaan Muotialaa. Joka 

tapauksessa Tampereella toimivan laajan yhteistyön voidaan katsoa ottavan huomioon 

turvallisuusongelmien laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset. Tampereen yhteistyöverkosto 

turvallisuusasioissa on poikinut useita turvallisuuspainotteisia projekteja Muotialan ohella, ja 

verkoston voidaan katsoa olevan laajennetun turvallisuuskäsityksen mukainen. 
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5.3 Sosiaalisuus tilassa 

 

5.3.1. ”Aaltosen viereen siis Anderson ja Andersonin viereen Abdullah”, eli 
mosaiikkimalli ja sosiaalinen sekoittuminen Muotialassa 

 

CPTED-turvallisuusajatteluun sisältyy teoria siitä, että sekoittamalla eri taustaisia ihmisiä, 

toimintoja ja erilaista fyysistä ympäristöä, voidaan vaikuttaa asuinalueen turvallisuuteen. 

Sosiaalinen sekoittuminen voidaan katsoa olevan myös osa sellaista pohjoismaista mallia, jossa 

pyritään poispäin linnoittautumismallista. Erilainen ja poikkeava rakentaminen houkuttelee 

luokseen luonnollisesti erityyppisiä ihmisiä (kts. Virtanen 2000). Aineiston artikkeleissa kerrotaan, 

että kerros-, rivi- ja omakotitalot palvelevat erilaisten ihmisten tarpeita. Erityyppisen rakentamisen 

lisäksi voidaan sosiaalista sekoittumista edesauttaa eri omistusmuodoilla. Vuokra-, osaomistus- ja 

omistusasunnot ovat tarkoitettu eri varallisuusluokkaisille ihmisille. Mosaiikkimalli tarkoittaa sitä, 

että alueen sisällä ei ole erillisiä alueita yksityisesti omistettaville omakotitaloille tai kerrostaloille, 

joissa on vuokra-asuntoja. Aineiston artikkeleiden mukaan mosaiikkimallissa asumistavat ja 

erilaiset rakennukset ovat sekoittuneet keskenään. Näin alueelle muodostuu pohja heterogeeniselle 

asukasrakenteelle (Rakennettu ympäristö.., 1995). Mosaiikkimalli, joka itsessään luo sosiaalista 

sekoittumista, edistää alueen turvallisuutta kahdella tapaa. Ensinnäkin tämä luo asuinalueelle 

elävyyttä. Esimerkiksi Aromaan ja Laitisen (2005) mukaan arkirutiiniteoria pyrkii huomioimaan 

valtaväestön tilankäytön rakenteen. Erilaiset ihmiset toimivat alueella eri aikoina ja eri paikoissa. 

Siten alueen ihmiset käyttävät tilaa eri aikoina, eikä ihmisistä tyhjiä ja valvomattomia aukkoja jää 

alueeseen. Ihmisten läsnäolo ja katseet, eli luonnollinen sosiaalinen kontrolli, luo turvallisuutta. 

Sosiaaliseen kontrolliin tulen tarkemmin seuraavassa kappaleessa. Arkirutiiniteorian mukaan rikos 

syntyy, kun motivoitunut rikoksentekijä, tilaisuus ja valvomaton ympäristö kohtaavat (Aromaa & 

Laitinen 2005). Sosiaalinen sekoittuminen vaikuttaa tilaisuuteen ja valvomattomaan ympäristöön. 

Kun alueella on jatkuvasti toimintaa, ihmisiä ja valvontaa, ei tilaisuutta rikokseen välttämättä synny. 

Toiseksi, heterogeenisen asukasprofiilin omaava asuinalue lieventää myös ennakkoluuloja ja 

pelkoja joita ihmisillä on. Kun ihmiset kohtaavat säännöllisesti erilaisuutta ja eri taustaisia ihmisiä, 

voivat edellä mainitut ennakkoluulot ja pelot näitä ihmisryhmiä kohtaan purkaantua. Tosin tämä 

riippuu aivan ihmisistä ja tilanne voi olla myös päinvastainen. (kts. Rakennettu ympäristö, 

rikollisuus ja turvattomuus 1995) 
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Aineistossa sosiaalinen sekoittuminen liitetään vahvasti ensinnäkin siihen, että 

Muotialasta ei olla rakentamassa varakkaiden ihmisten asuinaluetta, joka voidaan olettaa 

homogeeniseksi asukasrakenteeltaan. Alueelle nousevien eri rakennustyyppien – kuten omakoti-, 

rivi-, ja kerrostalojen sekä omistus- ja vuokratalojen – sekoittaminen esitetään tavaksi viedä 

mosaiikkimalli ja sosiaalisen sekoittuminen Muotialaan. ”Muotialan kaupunginosassa turvallisuutta 

luo ja edesauttaa sosiaalinen sekoittuminen sekä ympäristön symbolinen mosaiikkimalli, jossa 

vuokra- ja omistusasunnot, isot, pienet ja yksilölliset talot limittyvät toisiinsa vaihtelevasti” (Ristilä, 

Haaste-lehti 3/2003). Haaste-lehden tapainen kirjoitus on tyypillinen ja toistuva tapa esittää 

sosiaalinen sekoittuminen ja mosaiikkimalli. Mosaiikkimaisuuden ja sosiaalisen sekoittumisen 

esittämisen suhteen aineistossa oli kuitenkin pieniä eroja. Ja kuten olen jo edellä todennut, 

päivälehti-luokan artikkeleissa esiteltiin usein Muotialan asuinalueelle nousevaa rakennuskantaa, 

koska Tampereella oli havaittu asuntopulaa ja ihmiset olivat kiinnostuneita tulevista 

rakennustyypeistä. Siten sosiaaliselle sekoittumiselle ja mosaiikkimallille annettiin enemmän 

painoarvoa, koska ne liittyvät läheisesti asuntotyyppeihin. Päivälehti-luokassa pohdittiin myös 

enemmän sitä, miten eri taustaiset ihmiset liittyvät sosiaalisen sekoittumiseen. Sosiaalinen 

sekoittuminen yhdistetään kulttuuritaustaan ja etnisyyteen. Asiantuntijalehti-luokassa sosiaalista 

sekoittumista ei liitetty näihin ollenkaan. Päivälehdissä etnisten ryhmien integroitumiselle kuitenkin 

annetaan hyvin helposti palstatilaa. Matti Apunen kritisoi linnoittautumismallia: ”Pohjoismainen 

turvallisuuskäsitys lähtee päinvastaisesta. Sen mukaan erilaisia etnisiä ja kulttuurillisia ryhmiä ja eri 

tuloluokkiin kuuluvia ihmisiä on sekoitettava keskenään. Aaltosen viereen siis Anderson ja 

Andersonin viereen Abdullah.” (Apunen, AL 18.8.2001) Kirjoituksella on ilmeisesti pyritty myös 

keskustelun avaamiseen. Kulttuurikysymys on ollut myös esillä Muotialan työryhmien tapaamisissa, 

jossa halukkaat ovat voineet osallistua Muotialan suunnitteluun. Aamulehdessä on kirjoitettu 

työryhmäläisten ajatuksista: ”Kortelainen on yhdessä Marita Heikkisen ja Terttu Ritalan kanssa 

toteuttanut suunnitelman turvallisesta ja yhteisöllisestä asuinalueesta. Yhteisöllisellä he tarkoittavat 

sitä, että alueella asuisi kaikenikäisiä ja eri kulttuuritaustaisia ihmisiä. Heidän kuvallisessa 

suunnitelmassaan asuvat sopuisasti yhdessä niin hevoset, koirat kuin erirotuiset ihmiset.” (Saksa, 

AL 1.11.2001) Työryhmäläisten Muotialan suunnitelmassa rotukysymys on ylittynyt koskemaan 

jopa eläinkuntaa. 

Vaikka sosiaalista sekoittumista on pyritty edistämään eri asuntotyypeillä, käy 

kuitenkin ilmi, että Muotialan asuntorakenne suosii tiettyä ihmisryhmää. Aamulehden haastattelema 

asuntovälittäjä kertoo: ”Muotialassa asuntojen myyntiä on hidastanut se, että samalle alueelle on 

valmistunut tai rakenteilla runsaasti samantyyppisiä isoja perheasuntoja” (Taponen, AL 3.1.2008). 

Samoilla linjoilla on myös asunnonvälitysliikkeen edustaja: ”– Rakentaminen ei ole ollut 
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monimuotoista ja laaja-alaista, vaan on menty liiaksi samassa muotissa, Nikkilä sanoo” (Taponen, 

AL 3.1.2008). Kauppaan on vaikuttanut heidän mukaan myös Muotialan sijainti, toisen 

samankaltaisen asuntoalueen valmistuminen Kalkussa ja se, että Muotiala ei vastaa kaikkien 

tarpeisiin. Vaikka Muotialan turvallisuussuunnittelussa on pyritty huomioimaan sosiaalinen 

sekoittuminen ja erilaiset asumismuodot, vastaa alueen tarjonta parhaiten perheellisten ihmisten 

tarpeita. Tosin harva asuinalue pystyy profiloitumaan laaja-alaisesti erilaisiin elämänvaiheisiin 

sopiviksi. Muotialan turvallisuussuunnittelu on luonut sellaisen asuinympäristön, jonka lapsiperheet 

ovat löytäneet ja turvallisuus on tehnyt parhaiten kauppansa heidän keskuudessaan. 

Sama perhekeskeisyys toistuu aineistossa myös muilla osa-alueilla, ja varsinkin tätä 

toistetaan päivälehti-luokassa asuinaluetta esiteltäessä. Asuinalueen palveluissa on huomioitu hyvin 

perheiden tarpeet, kuten esimerkiksi päiväkoti, koulu, puistot ja viheralueet. Tamperetta vaivannut 

asuntopula antaa omat vaikutteensa myös Muotialan asuinalueelle. Rakennustontit ovat pieniä ja 

lapsiperheiden tarpeet avainasemassa. Kaupungin menestymisen kannalta lapsiperheet ovat tärkeitä 

ja rakennustontit ovat erinomainen houkuttelevuustekijä näiden kannalta. Lisäksi Muotialan alueen 

keskustaläheisyys nostaa tonttien hintaa niin, että sosiaalinen sekoittuminen ei toteudu 

varallisuustasoon suhteutettuna täydellisesti. Esimerkkinä voidaan mainita, että Tampereen 

suurimmilla opiskelijavuokranantajilla ei ole Muotialassa asuinkohteita. Turvallinen asuminen on 

kuitenkin asia, joka vetää perheellisiä puoleensa. Jälkipolvelle halutaan tarjota turvallinen 

elinympäristö. Tämä on tuotu esille myös Helsingin Sanomissa: ”Useampi kuin joka toinen 170 

vastaajasta valitsi paikan juuri turvallisuuden vuoksi. Suurella osalla heistä on lapsia.” (Salmela, HS 

25.11.2007) Perhe-teema näkyy päivälehtiluokassa myös alueen asukkaiden haastatteluissa. Useat 

haastatelluista olivat äitejä. Se, onko perheellisyydellä sitten vaikutusta alueen sosiaalisen kudoksen 

elävyyteen tai sosiaaliseen sekoittumiseen ja sitä kautta turvallisuuteen, jää nähtäväksi 

tulevaisuudessa muiden turvallisuustulosten ohella. 

Turvallisuus-lehden mukaan Muotialan suunnittelijat ovat myös hahmotelleet sellaista 

asukas-tyyppiä, joka sopisi Muotialan asuinalueeseen ja hyötyisi sen tuomista eduista parhaiten. 

Asukas olisi sellainen, joka toimisi Muotialaan suunnitellussa ympäristössä sujuvasti ja olisi 

kiinnostunut myös toimimaan siellä mahdollisessa toimivassa asuinyhteisössä. 

 

”Koska epävirallinen kontrolli on tärkeässä osassa, on projektin yhteydessä 

hahmoteltu myös ’prototyyppiasiakasta’ – asukasta, joka toimisi suunnittelijoiden 

luoman fyysisen ympäristön antamien mahdollisuuksien mukaan ja siis hyötyisi siitä 

eniten” (Sarjanen Orkonevan mukaan, Turvallisuus 3/2004). 
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”Ajattelimme, että asukas olisi eräänlainen yhteisöllinen individualisti. Ihminen, joka 

arvostaa mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja jolla samalla on halua olla yhteisön jäsen, 

ja joka kantaa vastuuta tästä jäsenyydestä.” (Sarjanen Orkonevan mukaan, 

Turvallisuus 3/2004) 

 

Jää kuitenkin hieman epäselväksi, minkälainen tällainen prototyyppinen asukas esimerkiksi olisi. 

Ilmeisesti tälläinen asukas olisi kuitenkin sellainen, joka määrätietoisesti toteuttaa itseään 

esimerkiksi työuran kautta, mutta antaa arvoa asukasyhteisyydelle, ja on halukas sosiaalistumaan 

sekä toimimaan muiden alueen asukkaiden kanssa yhteisen hyvän puolesta. Tälläinen asukas 

oletetusti viettää paljon vapaa-aikaansa kotona, ja siten kaikki sointuisi yhteen muun muassa perhe-

teeman kanssa. Perheellisten elämässä lähiympäristö ja -yhteisö ovat tärkeässä osassa. Sarjasen 

ajatukset käyvät hyvin yhteen Baumannin (2002, 217) teoriaan siitä, miten yhteisöllisyys ja 

individualismi on asetettu toistensa vastakohdiksi ja kuinka inhimillinen turvallisuus toimisi, mikäli 

yksilönoikeuksien laajentuminen sekä yhteisöllinen toiminta eivät rajoittaisi toisiaan. Samaten kuten 

Bauman (2002) puhuu kuvitteellisista yhteisöistä, Sarjanen on todennut Aamulehden (23.9.2001) 

haastattelussa, että kyläyhteisöllisyyttä ei ole ikinä ollut olemassakaan. Vaikka yhteisöllisyyttä 

pyritään edistämään Muotialassa sosiaalisella sekoittumisella ja kohtaamisen edistämisellä, ei 

ainakaan apulaispoliisipäällikkö usko romanttisen kyläyhteisön olemassaoloon. Puolestaan hän 

alleviivaa Baumannin (2002) kuvitteellisen yhteisön idean. Kuitenkin puhe Muotialan 

yhteisöllisyydestä tai yhteisöstä voi jo itsessään luoda yhteisöllisyyttä, mikä saattaa saada jotkut 

ihmiset etsimään mahdollista kuviteltua yhteisöä Muotialasta ja sosialisoitumaan naapureidensa 

kanssa. (Rakennettu ympäristö.., 1995) 

Kuten edellä on todettu, sosiaalinen sekoittuminen liittyy läheisesti epävirallisen 

sosiaalisen kontrollin käsitteeseen. Kun asuinalueen täyttävät eri aikoihin sitä käyttävät ihmiset, se 

luo asuinalueelle elävyyttä. Puistot, kadut, parkkipaikat ja pihat täyttyvät silmäpareista, jotka luovat 

tilaan luonnollista eli epävirallista sosiaalista kontrollia. Epävirallinen kontrolli on formaalin 

kontrollin vastinpari, ja sitä katsotaan muodostuvan tiiviissä yhteisöllisessä tilassa, jossa ihmiset ja 

katseet kohtaavat esteettömästi toisensa, ja jossa ulkopuolinen tulija tunnistetaan. (Kivivuori 1991, 

Rakennettu ympäristö.., 1995, Virtanen 2000) Epävirallinen sosiaalinen kontrolli on pääosassa 

Muotialan asuinalueen turvallisuussuunnittelussa, ja muun muassa apulaispoliisipäällikkö on ottanut 

sellaisen linjauksen, ettei tamperelaisten turvallisuutta tulisi parantaa formaalin eli virallisen 

valvonnan avulla. Siksi seuraavassa keskitytään siihen, miten sosiaalinen kontrolli aineistossa 

ymmärretään ja minkälaisiksi marginaaliryhmät esitetään. 
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5.3.2 Sosiaalinen kontrolli ja marginaaliryhmät 

 

Tässä aineistossa epävirallinen sosiaalinen kontrolli yhdistettiin vahvasti rakenteellisen ympäristön 

piirteisiin. Tämä voidaan katsoa tukevan Oscar Newmanin teoreettista lähestymistapaa. Newmanin 

mukaan rakenteellisilla ratkaisuilla pyritään ylläpitämään informaalia eli epävirallista sosiaalista 

kontrollia (kts. esim. Rakennettu ympäristö.., 1995). Ympäristönsuunnittelussa nimenomaan 

valaistukseen keskittyminen ja rakennusten asettelu siten, että eri alueet ja tilat ovat esteettömästi 

valvottavissa, oli pääosassa artikkeleissa. Nimenomaan päivälehti-luokassa esitettiin valaistuksen ja 

ikkunoiden sijoittamisella olevan suuri merkitys Muotialan turvallisuusperiaatteissa, ja näistä oli 

paljon havainnollistettavia esimerkkejä. Sosiaalisen kontrollin käsite oli useassa päivälehti-luokan 

artikkelissa korvattu sanoilla kuten näkyvyys tai valvonta. Aamulehdessä (Saksa, 1.11.2001) 

kirjoitettiin esimerkiksi, että ”Turvallisuutta Muotialan alueelle luodaan pienillä asioilla. Pimeitä 

nurkkia ja syvennyksiä vältetään. Tarkoituksena on, että asukkaat itse valvovat aluetta, sillä 

näkyvyys alueella on hyvä.” Sen sijaan asiantuntijalehti-luokassa perehdyttiin tarkemmin 

suunnittelun periaatteisiin ja nimenomaan rakennusten sijoitteluun. ”Liikenne- ja 

valaistussuunnittelu on tärkeässä roolissa. Talot sijoitetaan lisäksi molemmin puolin katua, jolloin 

syntyy ristiin katselua.” (Autio, Rakennuslehti 18.11.2004) Kirjoittelu on suurpiirteisempää, eikä 

konkreettisia esimerkkejä käytetä. Sosiaalista kontrollia tukevat ratkaisut ovat osa 

turvallisuusajattelua, joka läpäisee koko suunnitteluprosessin. Kuten Rakennettu ympäristö -

lehdessä on kirjoitettu: ”Turvallisuusajattelun mukaan pysäköintipaikkojen tulisi sijaita 

mahdollisimman lähellä asuntoja, niin että niitä voidaan valvoa asunnoista tai pihalta käsin” 

(Puustinen, RY 1/2009). Rakennettu ympäristö -lehdessä on myös paneuduttu siihen, miten 

sosiaalisen kontrollin teoreettiset periaatteet vaikuttavat viranomaisten työhön. ”Arkkitehdit eivät 

yleensä esimerkiksi mieti sitä kuka tai ketkä alueella liikkuvat ja minkä vuoksi” (Puustinen, RY 

1/2009). Ympäristönsuunnittelulle on annettu paljon palstatilaa, koska asuinalue on uusi ja 

esimerkiksi valaistussuunnittelulle, rakennusten sijoittelulle ja erilaisille rakenteellisille 

yksityiskohdille on annettu painoarvoa, koska näihin panostaminen on mahdollista ja helppoa 

rakenteilla olevalla asuinalueella. Vanhojen asuinalueiden muuttaminen jälkikäteen 

turvallisuusperiaatteiden mukaiseksi ei ole jälkikäteen mahdollista tai mikäli on, se on kallista sekä 

aikaa vievää. 

Sosiaalisen kontrollin osalta keskityttiin siihen, mitä tai ketä alueella valvotaan. Koska 

Muotiala on luotu helposti valvottavaksi tilaksi, on artikkeleissa keskitytty myös siihen, ketä 
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alueella liikkuu. Tässä on selkeämmin havaittavia eroja näiden kahden eri aineistoluokan välillä. 

Syyksi voidaan jälleen aineistossa havaittava esimerkillisyys. Päivälehti-luokan artikkeleissa 

käytetään paljon enemmän havainnollistavaa ja hieman yleistävää kirjoitusasua. Esimerkiksi 

Helsingin Sanomissa (Salmela, 25.11.2007) kirjoitettiin valvottavuudesta seuraavanlaisesti: ”Kun 

väki kulkee autojen ohi, se näkee, jos outo vieras on puuhailemassa auton kimpussa.” Myös 

Aamulehdessä käytettiin oudosta, paikkaan kuulumattomasta ihmisistä varkaan tai rikollisen 

nimikettä. ”Suurten parkkipaikkojen sijasta on rakennettava niin ikään ikkunoista 

valvottavia ”parkkisoluja”. Kulku parkkisoluihinjärjestetään yhden aukon läpi, jolloin varkaan 

poistuminen vaikeutuu.” (Apunen, AL 18.8.2001) Helsingin Sanomien artikkelissa kategorisoitiin 

myös sitä, minkälaisia ryhmiä Muotialan alueelle ei kuulu. ”Tänne ei varmaankaan asetu nuorten 

six-pack jengejä, koska kulkijoita ja katselijoita on liikaa” (Salmela, HS 25.11.2007). 

Asiantuntijalehti-luokassa käytettiin maltillisempia ilmaisuja alueelle kuulumattomista ihmisistä tai 

niistä, joilla on rikollisia aikomuksia. ”Suuri paikoitusalue muuttuu anonyymiksi, jossa hääräileviin 

ylimääräisiin ihmisiin ei kiinnitetä helposti huomiota” (Autio, Rakennuslehti 18.11.2004). 

Sosiaalinen kontrolli erottelee yhteisöön kuulumattomia ihmisiä. Tämä voidaan nähdä olevan osa 

me–he kategorisointia, joka liittyy yhteisö-teorioihin. Esimerkiksi Helsingin Sanomien artikkelissa 

nuorisojoukko määriteltiin selkeästi toiseuteen ja joukkoon, joka tulee sulkea pois. On hyvä 

huomioida se, että ihmisten kategorisointi ja määritteleminen valvottaviksi tai pois suljettaviksi on 

arvottavaa. Tässä aineistossa määritellään niitä ihmisiä, ketkä saavat käyttää tilaa ja keihin tulee 

käyttää kontrollia. 

Aineistossa on pyritty analysoimaan myös sosiaalisen kontrollin vaikutuksia tilassa 

tapahtuvaan käyttäytymiseen ja ihmisten yksityisoikeuksiin. Kaupunkiympäristöllä on sosiaalinen 

ulottuvuus, joka määrittelee millä tavalla ihmisten tulee käyttäytyä tilassa. Esimerkiksi Virtanen 

(2000), Koskela (2009) ja Laakkonen sekä Mustikkamäki (2000) kirjoittivat, että erilaiset sosiaaliset 

järjestelmät, tilassa olevat symbolit ja tilan sukupuolisuus ohjaavat ihmisten käyttäytymistä. 

Samaten tila, joka tunnistetaan valvotuksi, ohjaa ihmisiä käyttäytymään tietynlaisesti. Tälläistä 

epäsuoraa ohjaustyyliä on käytetty myös Muotialassa. ” – Hyvin hoidettu, jonkun valvomaksi 

tunnistettava tila auttaa käyttäytymään oikein. Se ei ehkä tehoa määrätietoiseen rikollisuuteen, mutta 

valtaosaan ihmisistä, Ulla-Kirsikka Ekman uskoo.” (Määttänen, AL 23.9.2001) Täten sosiaalisella 

kontrollilla on myös toisenlainen turvallisuutta edistävä tarkoitus, joka ei perustu tilan 

valvottavuuden tai näköyhteyksien parantamiseen vaan siihen, että sinne pyritään luomaan 

hallittavuuden tunne. Tämä voidaan katsoa olevan Tuanin (1974) käsitteistöä mukaillen topofiilinen 

tunne, jossa tila koetaan subjektiivisesti ja se on aistihavaintojen sekä paikan kokemisen kautta 

rakentuvaa. Esimerkiksi Virtanen (2000) kirjoitti, että sosiaalisen kontrollin olevan turvattomuutta 
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ja turvallisuutta määrittelevä tekijä, jolloin muun muassa sosiaaliset ja sosiaalisiksi tunnistetut 

keskukset mahdollisesti koetaan turvallisiksi. Tässä aineistossa tilan tunteminen siten, että ihmiset 

kokevat olevansa katseiden alla ja yleisesti hallitussa tilassa, määritellään positiiviseksi 

kokemukseksi. Kaupunkiympäristöllä on olemassa sosiaalinen ulottuvuuden, ja 

turvallisuussuunnittelun kautta voimme vaikuttaa pelon ja turvallisuuden muodostumiseen. 

Turvallisuus on siten niin arkkitehtuurillisten yksityiskohtien kuin myös sosiaalisen tilan 

suunnittelua. 

Aineistossa on pohdittu myös luonnollisen sosiaalinen kontrollin vaikutuksia 

kansalaisten oikeuksiin. Apulaispoliisipäällikkö on filosofoinut Turvallisuus-lehdessä sosiaalisen 

kontrollin rakentumisen osalta, että ” – Tämä on meillekin oppimis- ja sovittamisprosessi. 

Turvallisuus, taloudellisuus ja oikeus intimiteettisuojaan on tasapainotettava keskenään, Sarjanen 

sanoo.” (Orkoneva, Turvallisuus 3/2004) Luonnollinen sosiaalinen kontrolli voi luoda ihmisille 

tunteen, että heidän yksityisoikeuksiaan rajoitetaan (kts. esim. Bauman 2002). Ympäristön 

suunnitteleminen siten, että alueen eri tilat ovat valvottavissa tai näkyvissä, voi olla myös ahdistava 

tunne. Ihmiset eivät välttämättä esimerkiksi halua, että heidän kotipihansa tai ovensuu on yleisesti 

kaikkien valvonnan alla. Tuanin (1974) käsitteistön mukaisesti tämä on puolestaan tobofobinen 

tunne, jossa ihmiset eivät koe paikkaa omakseen. Turvallisuus-lehden apulaispoliisipäällikön 

haastattelun mukaan, paikan kokeminen etäiseksi ja riski siitä, että liiallinen valvottavuuden tunne 

tunnistetaan. Samalla valvottavaksi tehty asuinalue on määritelty opittavaksi prosessiksi. 

Valvottavaksi kokemisen tunteeseen tulee oppia. Turvallisuuden tunteen hinta voi olla 

intimiteettisuojan madaltuminen, joka voi olla joillekin ihmisille topofobinen tunne. 

Muotialan asuinalueen tonttinkäyttösuunnitelemassa on ohjeistuksia, joiden mukaan 

alue tulee rakentaa ja suunnitella. Erilaiset ohjeistukset ja luonnollisen sosiaalisen kontrolli ovat osa 

suunnitelmia, joilla yhteisöllisyyttä pyritään asuinalueelle luomaan. Kuten olen yhteisöä koskevassa 

teoriaosuudessa kirjoittanut, yhteisö ja individualismi mielletään toistensa vastakohdiksi (Bauman 

2002). Siten ohjeistukset ovat osa Muotialan yhteisöön liittymistä, jotka voivat mahdollisesti 

rajoittaa asukkaiden yksityisoikeuksia, mutta niitä noudattamalla voidaan nauttia asuinalueen 

mahdollisesta turvallisuuden tunteesta. Seuraavassa osiossa keskityn siihen, millä tavalla tila ja 

käyttäytyminen tilassa määritellään aineiston kirjoituksissa. Sosiaalinen luonnollinen kontrolli 

liittyy läheisesti muun muassa Jane Jacobsin ja Oscar Newmanin teorioihin. Esimerkiksi Newmanin 

puolustettavan tilan teoriaan liittyy ajatus tilan rakenteellisuudesta, joka on territoriaalisuutta ja 

informaalia sosiaalista kontrollia ylläpitävää (Rakennettu ympäristö.., 1995). Näitä teorioita on 

sovellettu myös Muotialan turvallisuussuunnittelussa. Siksi eri tilakäsitykset toistuvat artikkeleissa, 

ja ne ansaitsevat huomiota. 
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5.3.3 Tilakäsitykset Muotialassa 

 

Aineistossa korostuu kaksi erityyppistä ajatusta siitä, miten tila vaikuttaa ihmisiin. Ensinnäkin tila 

nähdään sellaisena, että se voi aiheuttaa joissakin ihmisissä rikollista käyttäytymistä. Toiseksi tila 

aiheuttaa pelkoa ja turvattomuuden tunnetta. Molemmat tilan vaikuttavuuden tyypit toistuivat niin 

asiantuntija-artikkelissa kuin myös päivälehti artikkeleissa. Nämä tilan vaikuttavuuden piirteet 

voidaan katsoa liittyvän läheisesti jo edellisessä kappaleessa käsittelemääni Oscar Newmanin 

puolustettavan tilan -teoriaan, joka pitää sisällään tietynlaisia olettamuksia tilasta ja ihmisistä. 

Samaa teoriaa on esimerkiksi Puustinen esitellyt Rakennettu ympäristö lehdessä, tosin eri 

teoreetikon eli C. Ray Jeffereyn ajatusten kautta: 

 

”Jefferyn perusidea on se, että rikollisuus johtuu osittain niistä mahdollisuuksista, joita 

fyysinen ympäristö tarjoaa potentiaaliselle rikoksentekijälle. Tällöin ympäristö on 

suunniteltava sellaiseksi, että rikollinen toiminta tulee vähemmän todennäköiseksi ja 

mahdolliseksi. Samalla vähennetään rikollisuuden pelkoa ja lisätään turvallisuuden 

kokemusta.” (Puustinen, RY 1/2009) 

 

Se, että tila antaa mahdollisuuksia tai houkutuksia rikolliseen käyttäytymiseen toistuu useassa 

kohdassa, niin päivälehti- kuin asiantuntijalehti-luokassa. Tosin luokissa on painotuseroja, ja 

asiantuntijalehti-luokassa rikollista tilakäyttäytymistä pohditaan paremmin ympäristöpsykologisesta 

näkökulmasta, kuten esimerkiksi Rakennuslehdessä (Autio, 18.11.2004) on kirjoitettu: ”Lähtökohta 

on ympäristöpsykologiassa. Jokaisella paikalla on käsikirjoituksensa ja se on täynnä erilaisia 

tarjoumia, joihin jokainen yksilö reagoi omalla tavallaan. Pimeä parkkipaikka saattaa esimerkiksi 

näyttäytyä automurtoa suunnittelevalle henkilölle kiinnostavana kohteena.” Parkkipaikka esitetään 

molemmissa luokissa ongelmalliseksi paikaksi, niin rikollisen käyttäytymisen osalta, mutta myös 

turvattomuuden ja pelon kannalta. Newmanin puolustettava tila -teorian kannalta parkkipaikat ovat 

niin sanottuja anonyymejä tiloja, eli ei kenenkään maita, joihin on puututtu nimenomaan 

Muotialassa. Artikkeleissa esitetään, kuinka suuria parkkialueita ja maanalaisia parkkiluolia ei ole 

suunniteltu, vaan autoille tarkoitettu tila on ratkaistu niin sanottuina parkkisoluina, joihin käynti 

tapahtuu yhden symbolisen portin kautta. Muotialassa parkkipaikat on pyritty luokittelemaan 

tilahierarkisesti puolijulkiseksi tilaksi, johon muodostuisi asuinyhteisön luonnollista kontrollia, ja 
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jota kautta niihin kohdistuvat ongelmat saataisiin mahdollisesti kuriin. ”Esimerkiksi parkkipaikat on 

ajateltu puolijulkiseksi tilaksi, jonne ei tunkeudu kuka tahansa kadulla kulkija. Tällä on tarkoitus 

mm. ehkäistä kovasti yleistyneitä autovarkauksia.” (Lehtovaara, AL 15.3.2002) Parkkipaikkojen 

tuomia ongelmia ja haasteita tuodaan kuitenkin selkeästi enemmän esiin päivälehti-luokassa. 

Parkkipaikka esimerkin kautta anonyymi tila -käsite ja tilahierarkia teoria voidaan ymmärretysti 

tuoda esiin. Tähän voidaan katsoa myös syyksi se, että parkkipaikat ja pysäköintitalot koetaan 

yleisesti turvattomiksi tiloiksi. Näin osoitetaan esimerkiksi päivälehti-luokan artikkeleissa, joissa 

erityisesti naisten kokema pelko liitetään parkkitiloihin. Apulaispoliisipäällikkö on pyrkinyt 

rikkomaan ennakkokäsityksiä, ja kertonut Aamulehden haastattelussa, että ”Rikoksia ei juurikaan 

tapahdu pysäköintilaitoksissa. Pelko on ainoastaan tunnetila, kun ihminen pelkää jotakin pahaa 

tapahtuvan, Sarjanen selittää.” (Grankvist, AL 28.7.2001) Turvattomuuden ja pelon esiintymisessä 

tilassa oli artikkeli-luokkien osalta myös eroja. Pelko esitetään nimenomaan naisten kokemana, eikä 

miesten pelon kohteista ole mainintoja. Päivälehti-luokassa pelon esiintyminen liitettiin 

kansanomaisempiin asioihin. 

Muotialan turvallisuussuunnittelussa on panostettu nimenomaan valaistukseen ja 

valaistussuunnitteluun. Erityisesti päivälehti-luokan Aamulehden kirjoituksissa on perehdytty 

muutamassa artikkelissa pelkästään valaistukseen ja sen luomaan turvallisuuden tunteeseen. Siten 

voidaan katsoa, että taustalla vaikuttaa vahva olettamus siitä, että pimeällä on suuri rooli 

subjektiivisesti koettavasta pelosta ja turvattomuudesta. Esimerkiksi Virtasen (2000) mukaan 

pimeän pelko on tobofiilinen ja opittu kokemus. Pimeään liitettävä turvattomuus vahvasti paikka- ja 

aikasidonnaista, eikä esimerkiksi johonkin tiettyyn paikkaan liitetä turvattomuuden tai pelon tunteita 

päivänvalossa (Short 1996). Päivälehti-luokan aineistossa pimeän pelko liitettiin usein suoraan 

naisiin. Koskela (1994) totesi muun muassa kaupunkipelon sukupuolisidonnaisuudesta, että se on 

sosiaalisesti rakentunutta ja pelkoa toista ihmistä kohtaan, eikä pelkoa ympäristöä kohtaan. Miesten 

kokemasta pelosta ei puhuttu koko aineistossa ollenkaan kummassakaan luokassa. Virtasen (2000) 

mukaan naiset ja miehet kokevat pelon ja turvattomuuden eri tavalla, naisten pelätessä uhriutumista 

enemmän. Siten voidaankin sanoa, että Muotialassa tapahtuvan turvallisuussuunnittelu on pelko ja 

turvattomuus käsitysten osalta sukupuolittunutta, ja tämä tuodaan esille varsinkin päivälehti-

luokassa. Näin on kirjoitettu esimerkiksi Aamulehdessä yleisötilaisuuteen osallistuneen käsityksestä 

pelon paikoista: ”Nekalassa asuva mies epäili, ettei Tampereelta löydy enää yhtään sellaista kolkkaa, 

jossa esimerkiksi naisen olisi turvallista kulkea pimeällä. Miestä kiinnosti myös se, kuinka monta 

keskiolutbaaria suppealle alueelle on suunniteltu.” (Lehtovaara, AL 15.3.2002) Aamulehden 

esimerkissä välittyy kärjistetysti päivälehti-luokan taustaolettamukset naisten kokemasta pelosta. 

Esimerkiksi Helsingin Sanomissa (25.11.2007) on kerrottu jo tuloksista, joiden mukaan Muotiala on 
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onnistunut turvattomuuden saralla parantamaan ihmisten kokemaan turvattomuutta. ”Yli puolet 

kokee Muotialan turvallisemmaksi kuin edellisen asuinpaikkansa, eikä heitä pelota liikkua iltaisin 

alueella” (Salmela, HS 25.11.2007). Sen sijaan turvallisuuden todelliset ja objektiiviset tulokset 

Muotialan turvallisuustilanteesta saadaan vasta vuosien päästä. Asiantuntijalehti-luokassa todellisia 

syitä pelon ja turvattomuuden rakentumiselle on selitetty paremmin asiantuntijahaastatteluissa. 

 

”Jos alue koetaan turvattomaksi, ihmiset alkavat välttää siellä liikkumista. Niinpä se 

tyhjenee ja jäljelle jää vain marginaaliryhmät, jolloin alue todella muuttuu 

turvattomaksi, vaikka se ei olisi objektiivisesti arvioiden sellainen ollutkaan. Niinpä 

mielikuvat toimivat helposti itsensä toteuttavana ennusteena, Kyttä korostaa.” (Autio, 

Rakennuslehti 18.11.2004) 

 

Suuria ja anonyymejä alueita välttämällä voidaan vaikuttaa ihmisten kokemaan turvallisuuden 

tunteeseen. Samaten paikkoihin, joihin yleisesti liitetään pelon tai turvattomuuden tunteita, on 

pyritty vaikuttamaan. Tilahierarkian avulla Muotialan tyhjät alueet on pyritty täyttämään 

luonnollisesta sosiaalisesta kontrollista ja symbolisesta viestinnästä siten, että ihmiset ymmärtävät 

alueen olevan valvonnan ja huolenpidon alla. Tilahierarkia on myös keino yhteisöllistää ihmisiä 

asuinalueeseen. Siksi on tärkeää tarkastella seuraavassa tilahierarkian esityksen tapoja näissä 

kahdessa eri luokassa tarkemmin. 

Territoriaalisuus on tilahierarkian kaltainen teoreettinen tapa ymmärtää tilasuhde. 

Altman (1997) jakoi hallinnan eri tasot kolmeen eri tasoon. Primääri-, sekundaari- ja julkinen 

territorio voidaan samaistaa tilahierarkian yksityis-, puolijulkinen ja julkinen tila käsitteisiin, joita 

aineistossa käytetään. Altmannin territorio-käsite voidaan ymmärtää paremmin kontrollin tason 

kautta. Primääriterritoriossa kontrolli on vahvaa ja territorio luokitellaan hyvin henkilökohtaiseksi. 

Julkinen territorio on puolestaan päinvastainen, eikä tähän sitoutuminen ole niin vahvaa. 

Tilahierarkia käsittelee näiden territoriotasojen välisiä rajoja ja rajallisuutta, eli sitä missä välissä 

ihminen ymmärtää ja huomaa siirtyvänsä territoriolta toiselle. Rajallisuus on huomioitu aineiston 

artikkeleissa hyvin, koska rajallisuus on hyvin konkreettista. Rajallisuutta pyritään merkitsemään 

esimerkiksi aidoin, materiaalimuutoksin, valaistuksen ja viherkasvillisuuden avulla. 

Aineistoluokkien välillä oli eroja tilahierarkian käsittelemisen suhteen eroja. Päivälehti-luokassa 

käytettiin tilahierarkia-käsitettä, mutta hyvin pintapuolisesti, ja pääpaino oli rajallisuudessa ja sen 

esittelemisessä. Näin on kirjoitettu Helsingin Sanomissa rajallisuudesta ja tilahierarkiasta: 

 



 

 72 

”Kiveys paljastaa kulkijalle, että tästä alkaa rivitaloyhtiön asukkaiden reviiri” (Salmela, 

HS 25.11.2007). 

”Etupihat ovat muurin takana, puolen metrin korkeudella. Jotta pääsee asunnon ulko-

ovelle on noustava muutama askel. Ovelle ei tee mieli mennä, jos ei ole asiaa. 

Asukkaat saavat näin pitää oman rauhansa, mutta näkevät mitä pihalla tapahtuu.” 

(Salmela, HS 25.11.2007) 

 

Asiantuntilehti-luokassa tilahierarkiaa käsitellään myös esittelemällä rajallisuutta, mutta 

konkreettisia esimerkkejä on vähemmän. Asiantuntijalehti-luokassa käytetään myös tilahierarkian 

liittyviä lähikäsitteitä, kuten puolijulkinen tai puoliyksityinen enemmän. Pääpaino on teoreettisten 

pääperiaatteiden esittelemisessä. Rakennettu ympäristö ja Turvallisuus -lehdissä tilahierarkia ja sen 

lähikäsitteitä esiteltiin tällä tavalla: 

 

”Tilasuunnittelun ja erilaisten merkkien ja symbolien avulla voidaan esimerkiksi 

viestiä tilan eri yksityisyyden ja julkisuuden asteista (tilahierarkia)” (Puustinen, RY 

1/2009). 

”Julkisen katutilan ja yksityisen pihan rajaus on selkeä ja tila jakautuu katutilaan, 

yksityiseen pihatilaan ja puoliyksityiseen sisääntulopihaan” (Orkoneva, Turvallisuus 

3/2003). 

 

Territoriaalinen side on tunne tilan ja sitä käyttävän yksilön tai yhteisön välillä. Tunteella 

tarkoitetaan välittämistä alueesta ja sen hyvinvoinnista. (Rakennettu ympäristö.., 1995) Sosiaalisen 

luonnollisen kontrollin ohella Muotialassa on territoriaalisen siteen luominen ollut pääosassa, ja sen 

avulla yhteisöllisyyttä on pyritty edistämään asuinalueella. Samalla sosiaalinen luonnollinen 

kontrolli ja territoriaalinen side yhdistetään läheisesti yhteisöllisyyteen, ja näillä käsitteillä on suurta 

merkitystä asuinalueella vallitsevaan turvallisuuden ja rikollisuuden tasoon (Rakennettu ympäristö, 

rikollisuus ja turvattomuus 1995, 26). Baumannin (2002) mukaan yhteisöllisyys on kadoksissa tai se 

on myytti nykyisessä kaupunkiympäristössä. Siksi on mielenkiintoista analysoida sitä, miten 

yhteisöllisyyttä on käsitelty aineistossa, ja millä tavalla se on ymmärretty Tampereen Muotialan 

turvallisuussuunnittelussa. Seuraavassa luvussa tarkastelen näitä yhteisöllisyyteen liittyviä asioita. 
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5.4 Yhteisöllisyyden edistäminen Muotialassa 

 

5.4.1 Muotialan kyläidyllin utopia, mahdollisuus vai ei? 

 

Kuten Puustinen on kirjoittanut Rakennettu ympäristö -lehdessä (1/2009), yhteisöllisyyttä ei voida 

suunnittelun avulla jollekin tietylle alueelle luoda, mutta sen syntyä voidaan edesauttaa monin 

rakenteellisin keinoin. Rakenteellisiksi keinoiksi on artikkeleissa luokiteltu muun muassa erilaisten 

kohtauspaikkojen ja yhteisten tilojen suunnitteleminen asuinalueelle. Tällä edistetään asukkaiden 

kohtaamisia, jolloin ihmiset alkavat tunnistamaan toisensa. Satunnaisten kohtaamisten avulla voi 

syntyä sosiaalisuutta asukkaiden kesken, ja tämä auttaa myös tunnistamaan alueelle ilmaantuneet 

uudet kasvot, joka on osa me–he kategorisointia. Kun asuinalueella kohdataan uusia kasvoja, 

kohdistetaan niihin mahdollisesti enemmän huomiota. Myös edellä käsitellyillä mosaiikkimallilla ja 

toimintojen sekoittumisella on asuinalueen sosiaalisuutta edistäviä vaikutuksia, jotka sinänsä 

vaikuttavat myös yhteisöllisyyteen sosiaalisen kontrollin lisäksi. Olen kuitenkin luokitellut nämä 

liittymään aineiston sosiaalisuus tilassa -pääluokan alle. Aineistossa käy kuitenkin ilmi, että 

mosaiikkimalli ja toimintojen sekoittuminen yhdistetään enemmän tilassa syntyvään sosiaaliseen 

kontrolliin ja sitä kautta alueen turvattomuuteen sekä rikollisuuteen kuin itse yhteisöllisyyteen. 

Satunnaiset kohtaamiset voi kuitenkin yhdistää yhteisöllisyyteen muun muassa Johan Asplundin 

gestossenschaft-käsitteen kautta (Knuuti 1999). Kun sosiaaliset kohtaamiset pienessä gemeinschaft-

yhteisössä ovat lämpöisiä ja jossa kaikki tunnistavat toisensa, gesellschaft-yhteisössä ihmiset eivät 

tunnista toisiansa ja ihmiset edustavat toiseutta me–he kategorisoinnin hengessä (Lehtonen 1990). 

Gestossenschaft-yhteisössä kohtaamiset ovat jotain tästä väliltä, ja jatkuvien sattumanvaraisten 

vieraiden ihmisten kohtaaminen on merkityksellistä yhteisöllisyyden kannalta. Esimerkiksi Jacobs 

ja Newman myönsivät sattumanvarasten kohtaamisten tärkeyden, joskin hieman eri merkityksessä. 

Jacobs painotti teoriassaan vuorovaikutuksen ja uuden urbaanin yhteisöllisyyden tärkeyttä 

turvallisuuden kannalta, kun taas Newman näki turvallisuuden rakentuvan enemmän fyysisen 

ympäristön kautta. (Koskela 2009) Koskela (2009) kärjisti Jacobsin näkevän satunnaisen kulkijan 

olevan tärkeä turvallisuuden tunteen kannalta, kun taas Newmanille tämä oli mahdollinen uhka. 

Joka tapauksessa, ovat satunnaiset kohtaamiset uhka tai turvallisuuden tae, on niiden varaan 

rakennettu paljon Muotialassa. Muotialaa käsittelevässä aineistossa käy gemeinschaft, gessellschaft 

tai gestossenschaft käsitteiden merkityssisältö ilmi. Kylä-vertaukset, me–he kategorisointi, paikan 
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ainutlaatuisuus, viihtyisyys ja tiettyjen rakentamisen tapojen korostaminen ovat osa yhteisöllisyyttä, 

ja näiden piirteiden esiin tuominen jatkuu läpi aineiston. 

Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja turvattomuus -raportin (1995) mukaan 

territoriaalinen side on tunne tilan käyttäjien tai käytettävien välillä. Tunne konkretisoituu muun 

muassa haluna puuttua alueella havaittuihin ongelmiin ja kiinnostuksena sen hyvinvointiin. 

Asuinalueen ongelmat voivat kohdistua ihmisiin tai fyysiseen ympäristöön. Ongelmat voivat olla 

luonteeltaan niin rikollisuutta tai häiriköintiä alueen asukkaita kohtaan, tai se voi olla 

vahingontekoja ympäristöä kohtaan. Asuinalueella, jossa on korkea territoriaalisen side asukkaiden 

kesken, puututaan tämänkaltaisiin ongelmiin aktiivisesti. Territoriaalinen side voidaan siis yhdistää 

liittyvän niin alueen sosiaalisuuteen kuin myös ympäristöön. Satunnaiset kohtaamiset ja muu 

asuinalueen ihmisiä yhdistävä toiminta voidaan katsoa olevan territoriaalisen siteen sosiaalinen 

puoli. Fyysinen ympäristön osalta territoriaalinen side näkyy huolenpitona ja vastuun tunteena tästä. 

(Rakennettu ympäristö.., 1995) Aineiston osalta territoriaalinen side oli huomioitu molemmilta 

osilta. Aineistossa kirjoitetaan niin asukkaiden yhteisistä paikoista kuin vastuun tunteesta omasta 

alueesta. 

Territoriaalinen side on tuotu esille päivälehti-luokan artikkeleissa havaittavan 

konkreettisuuden kautta, ja erilaiset kokoontumis- tai kohtaamispaikat esitellään esimerkkien 

kautta. ”Yhteisöllisyyttä voidaan tukea esimerkiksi korttelituvilla, istuskeluryhmillä ja 

pihasaunoilla” (Patronen, AL 25.9.2001). Helsingin Sanomissa tuodaan haastattelussa esille, että 

kohtaamisen merkitys turvallisuuden saralla on sisäistetty myös asukkaiden osalta. 

 

”Uudet asukkaat oppivat äitiyslomalaisen mukaan tunnistamaan nopeasti myös 

toisensa, koska kaikki lapsiperheet pyörivät yhteisrakennuksessa.  

– Tänne on kasvamassa yhteisö, mikä tuntuu turvalliselta, Päivi Laaja 

kertoo.” (Salmela, HS 25.11.2007) 

 

Haastatellussa konkretisoituu se, että kohtaamisilla on merkitystä yhteisöllisyyden kannalta, ja että 

yhteisöllisyydellä on vaikutusta turvallisuuden tunteeseen. Kohtaamisten kautta syntyy tuttuutta, 

eikä asukkaiden – varsinkaan naisten – tarvitse pelätä vastaan tulevaa ihmistä (Koskela 1994, 

Laakkonen & Mustikkamäki 2000, Virtanen 2000). Asiantuntijalehti-luokassa ei käytetty edellisen 

kaltaisia esimerkkejä, vaan pääosassa oli suunnitteluperiaatteiden esittely. Esimerkiksi Autio 

kirjoittaa Rakennuslehdessä (18.11.2004) kohtaamisia edistävästä suunnittelusta seuraavanlaisesti: 
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”Muotialan kaavoituksessa korostuu alueen yhteisöllisyyden ja toiminnallisuuden 

tukeminen. Alue halutaan pitää elävänä läpi vuorokauden.” (Autio, Rakennuslehti 

18.11.2004) 

”Pienillä ratkaisuilla halutaan edistää asukkaiden kohtaamista” (Autio, Rakennuslehti 

18.11.2004). 

 

Territoriaalisella siteellä on myös toisenlainen tehtävä, joka esitetään nimenomaan päivälehti-

luokassa. Työryhmät, joihin kansalaiset ovat voineet osallistua ja joissa esimerkiksi Aamulehden 

toimittajat ovat olleet usein paikalla, on yksi osa osallistuvan suunnittelun prosessia sekä tapa jolla 

kansalaiset saadaan kuulluksi. Muotialan turvallisuussuunnittelun osalta työryhmät ovat lisäksi 

keino lisätä territoriaalisen siteen tunnetta. Työryhmiin osallistuvat ovat mahdollisesti tulevia 

asukkaita, ja kun he saavat olla osana suunnitteluprosessia, vastuu ja huolenpito omasta 

asuinalueesta lisääntyvät. Näin kertoo esimerkiksi turvallisuuskonsultti Aamulehden kahdessa eri 

haastattelussa osallisryhmien toiminnasta ja vastuun tunteesta: 

 

” – Tervetulleita ovat kaikki asiasta kiinnostuneet. Mutta olisi erityisen hienoa, jos 

paikalle tulisi niitä, jotka haluaisivat tulevaisuudessa asua Muotialassa, sanoo 

turvallisuus- ja ympäristökonsultti Ulla-Kirsikka Ekman.” (Patronen, AL 19.10.2001) 

” – Muotialassa turvallisuus lähtee siitä, että ihmiset saadaan olemaan vastuussa 

omasta ympäristöstään, Ekman sanoi” (Lehtovaara, AL 15.3.2002). 

 

Toisaalta vastuun kokemisen näkökulma osana työryhmien toimintaa tuotiin esille asiantuntija-

luokassa. Tämä on myös asia, joka erottaa päivälehti- ja asiantuntijalehti-luokan artikkelit toisistaan. 

Asiantuntijalehdissä ollaan enemmän kiinnostuneita territoriaalisen siteen välineellisyydestä ja siitä, 

miten sitä saadaan edistettyä asuinalueella. Esimerkiksi Puustinen kertoo Rakennettu ympäristö -

lehdessä, että osallistuva suunnittelu on osa Muotialan turvallisuusajattelua. ”Turvallisuusajattelussa 

korostetaan, että osallistumisen mahdollistava suunnittelu lisää asukkaiden kokemaa vastuuta 

omasta ympäristöstään” (Puustinen, RY 1/2009). Osallistavan suunnittelun toimivuus näkyy yhden 

työpajaan osallistuneen ryhmäläisen haastattelussa Aamulehdessä. ”Työpajaan osallistunut Eija 

Kortelainen haluaa herätellä tulevien asukkaiden me-henkeä. – Tämä on meidän asuinalue, josta 

haluamme pitää yhdessä huolta, sanoo Kortelainen.” (Lundelin, AL 1.11.2001) 

Paikan identiteetillä on vaikutusta territoriaaliseen siteeseen. Laakkonen ja 

Mustikkamäki (2000) puhuivat alueen ja paikan omasta identiteetistä. Alueen identiteetti liittää 

ihmiset tilaan, kun taas paikan identiteetti tarkoitti paikan ainutlaatuisuutta, mikä erotti sen muista 
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vastaavanlaisista ja teki siitä erityisen. Ainutlaatuisen paikan identiteetin muodostuminen on kiinni 

sen historiasta ja siellä vallitsevasta kulttuurista. Paikan oma historiallinen kulku tai siellä vallitseva 

oma ja persoonallinen kulttuuri tekevät siitä kokemuksellisen sekä muistettavan. Ihmiset ketkä ovat 

tietoisia jonkin paikan erityisyydestä ja sen identiteettistä, haluavat mahdollisesti asua siellä ja olla 

osa alueen kulttuurillista yhteisöä. Myös Muotialaan on muodostunut oma havaittava identiteetti, 

joka on sidoksissa paikan omaan historiaan ja ainutlaatuisuuteen. Muotialassa sijaitsee muutamia 

vanhoja tiloja ja rakennuksia. Erityisesti Huringin tila on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Tämä 

on otettu vahvasti huomioon alueen suunnittelussa, ja Muotialan ainutlaatuisuudesta kirjoitetaan 

myös artikkeleissa. Paikan ainutlaatuisuuteen on keskitytty enemmän päivälehti-luokassa, ja 

erityisesti se on otettu huomioon osallistuvan suunnittelun ryhmissä. Artikkeleissa käy ilmi, että 

paikan identiteettiä on alettu rakentamaan Muotialan vanhojen rakennusten, maiseman ja 

kasvillisuuden kautta. Ainutlaatuisuuden ja omaperäisyyden luominen on ollut suunnittelijoiden 

mukaan tarkoituksenmukaista. Erityisesti Aamulehdessä kerrotaan alueen olevan omanlaisensa ja 

että suunnittelussa on otettu huomioon muun muassa kasvillisuus ja Huringin tilan vanhat 

rakennukset. Näin on vastannut esimerkiksi maisemasuunnittelija Muotialan suunnitteluperiaatteista: 

 

”Maisemasuunnittelija Merja Hoistikko vastasi miehille, että joen ympäristöä 

rakennetaan myös virkistysalueeksi, mutta koko Muotialan maiseman suunnittelussa 

kunnioitetaan perinteitä. Esimerkiksi vanhojen tilojen pihapiirit suojellaan puita 

myöten.” (Lehtovaara, AL 15.3.2002) 

 

Myös alueen suunnitteluun osallistuneet kansalaiset peräsivät alueelle ainutlaatuisuutta, siisteyttä, 

viherkasvillisuutta sekä vanhojen rakennusten säilyttämistä. ”Maarit Holttinen herätteli ajatusta 

luomupäiväkodin perustamisesta. Parhaillaan rakenteilla olevan Steiner-koulun opettaja Jaakko 

Erkkonen toivoi, että alueen arkkitehtuurissa pyrittäisiin erikoisuuteen ja elävyyteen.” (Hongisto, 

AL 3.12.2002) Edellisten analyysikohtien mukaan päivälehti-luokassa ei käytetä alueen tai paikan 

identiteetin -käsitettä, vaan korvaavina sanoina tai sanapareina esiintyvät muun muassa 

ainutlaatuinen, erikoinen, omaleimainen tai maiseman luonne. Nämä viittaavat muiden esimerkkien 

ohella nimenomaan paikan identiteettiin. 

Asiantuntijalehti-luokassa paikan identiteetti -käsitettä lähestyttiin hieman eri tavalla. 

Huomiota kiinnitettiin siihen, miten suunnittelun avulla tuetaan alueen identiteettiä. Esimerkiksi 

Muotialan historiallisesti tärkeisiin rakennuksiin ei kiinnitetä huomiota samalla tavalla kuten 

päivälehti-luokassa. Omaleimaisuutta tukeva suunnittelu liittyy esimerkiksi maisemasuunnitteluun, 
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rakennusten julkisivujen persoonallisuuteen tai kävelykatujen rooliin. Näin on alueen identiteetin 

roolista Muotialassa kerrottu asiantuntijalehti-luokan Turvallisuus- ja Haaste-lehdissä: 

 

”Sivukatujen rakentaminen pihakatuina palvelee sekä liikenneturvallisuutta että tukee 

alueen oman identiteetin muodostumista. Identiteetin vahvistamiseen tähtää myös 

maisemasuunnittelu, joka säilyttää alueelle tyypillistä kasvillisuutta ja 

pinnanmuodostusta.” (Orkoneva, Turvallisuus 3/2004) 

”Alueen identiteetti perustuu kulttuurimaiseman peruspiirteiden säilyttämiseen sekä 

turvallisuustavoitteiseen rakentamiseen” (Ristilä, Haaste-lehti 3/2003). 

 

Alueen identiteetin kohdalla toistuva piha- ja kävelyteiden rooli liittyy kohdattavuuden lisäksi myös 

ainutlaatuisuuteen. Kapeilla kaduilla, pihateillä ja kampamaisella katurakenteella luodaan 

omaperäisyyttä ja kylämäistä tunnelmaa. Myös alueen ja paikan identiteetti -käsitteiden 

esittämisellä on eroa. Asiantuntijalehti-luokan artikkeleissa käytetään nimenomaan alueen 

identiteetti -käsitettä, jolla Laakkonen ja Mustikkamäki (2000) tarkoittivat ihmisten kiinnittymistä 

tilaan. Kun päivälehti-luokan artikkelit korostivat paikan identiteettiä, sen ainutlaatuisia maisemia 

sekä kulttuurihistoriallisia rakennuksia, keskittyi asiantuntijalehti-luokan kirjoittelu siihen, miten 

alueen identiteettiä ja sidettä ihmisten sekä asuinalueen välillä tiivistetään. Koska Muotiala on 

asuinalueena suhteellisen uusi, keskittyi asiantuntija-artikkelit asukkaiden ja alueen väliseen 

suhteeseen. Päivälehti-luokan artikkelit puolestaan keskittyvät enemmän itse alueeseen, joka on 

paikallisesta (Aamulehden) näkökulmasta ymmärrettävää, koska sillä on uutisarvoa. Ihmisiä 

kiinnostavat mitä Muotialan alueelle nousee ja mitä sieltä häviää. Esimerkiksi Huringin tila ja sen 

rakennukset ovat saaneet Aamulehdessä hyvin palstatilaa. Huomiota ovat myös saaneet Muotialan 

alueella sijainnut niin sanottu pikataloryhmä, joka on kokenut hieman erilaisen kohtalon kuin 

Huringin tilan rakennukset. 

Pikatalot ovat sodan jälkeen 1940–1950 lukujen aikana nousseita taloja, joiden 

tarkoituksena oli lievittää kovaa asuntopulaa. Pikatalot olivat rakennettu yksinkertaisesti ja nopeasti, 

ja niistä puuttui muun muassa kellari sekä sähkö- ja vesipisteistä oli karsittu reilusti. Pikataloryhmiä 

on ollut Tampereella kolme ja Muotialassa sijaitseva oli viimeinen kaltaisensa. Nykyään nämä talot 

toimivat erityisryhmien asuntoloina. Keväällä 2009 taloryhmä sai purkamispäätöksen. Päätöstä on 

kritisoinut muun muassa Pirkanmaan maakuntamuseo, joka lausunnossaan on maininnut, että talot 

edustavat harvinaista rakentamista ja muodostivat hienon taloryhmän. (Sevänen, AL 20.9.2009) 

Pikataloryhmän purkamispäätöstä on perusteltu muun muassa seuraavanlaisesti: ”Rakennukset ovat 

olleet kaupungin murheenkryyninä pitkään, sillä niiden ränsistynyt ulkomuoto on pistänyt silmään 
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siistin ja hyväkuntoisen asuinalueen keskellä” (Sevänen, AL 20.9.2009). Uusi asuinalue on ollut 

hyvä syy saada kyseinen talo-ongelma pois ja siirtää sen asukkaat muualle. Taloissa asuneet 

erityisryhmät saivat Aamulehden haastatteleman Tampereen kaupungin asuntotoimenjohtajan 

mukaan paremmat tilat muualta. ” – Päätimme siirtää erityisryhmille suunnattua asumista muualle, 

missä talot ovat paremmin tehtyjä, selostaa asuntotoimenjohtaja Pekka Hinkkanen” (Sevänen, AL 

20.9.2009). Haastattelussa ei käy ilmi, mitä erityisryhmillä tarkoitetaan. Tapaus on kuitenkin hyvä 

esimerkki siitä, että vaikka Muotialaa on esitelty ainutlaatuisena, mosaiikkimaisena ja sosiaalisesti 

sekoittuneena, ei sieltä löydy tilaa rakennushistoriallisesti tärkeälle taloryhmälle tai sen asukkaille. 

Aineistossa kerrottiin, että Muotialan alueen rakennushistorian ja maaseutumaiseman 

kautta on asuinalueelle pyritty luomaan kyläidylliä. Kylämäisyyttä on pyritty luomaan 

kulttuurimaiseman, kapean tieverkoston, kasvillisuuden ja erityisyyttä korostavan rakentamisen 

avulla. Myös Tanskassa, josta haettiin turvallisen rakentamisen mallia Muotialaan, on pyritty 

luomaan kylää kaupungin sisälle. ”Tanskalaisessa turvalähiössä on ihmisen kokoinen mittakaava ja 

kylämäinen tunnelma” (Määttänen, AL 23.9.2001). Kylä-mallin tuominen voidaan katsoa olevan 

gemeinschaft-tyyppistä romantiikkaa. Lehtonen (1990) kertoi Tönniesin ymmärtäneen 

gemeinschaft-yhteisötyypin varauksemattomasti ihanteelliseksi ja syyksi siihen, että monet tutkijat 

suhtautuvat kuviteltuun kyläyhteisöllisyyteen myönteisesti ja varauksettomasti. Myös Kivivuori 

(1991) on kritisoinut gemeinschaft-tyyppistä romanttista yhteisöllisyyttä, ja sanoi sen mahdollisesti 

olevan kuviteltua. Muotialan suunnittelun osalta kylä-mallia tai -yhteisöllisyyttä on istutettu 

määrätietoisesti. Kylä-vertaukset jatkuvat läpi aineiston. Kylästä puhuvat niin suunnitteluun 

osallistuneet kansalaisetkin kuin lausuntoja antaneet asiantuntijat. 

Muotialan asuinaluetta ei aineistossa esitetä kylänä tai että se olisi rakennettu kyläksi, 

vaan tarkoituksena on ollut luoda nimenomaan kylämäistä tunnelmaa. Kylämäinen tunnelma 

yhdistetään mataliin rakennuksiin, kasvillisuuteen, kapeisiin katuihin ja yleiseen viihtyisyyteen. 

Kylämäisyyteen luoviin tekijöistä viitataan niin päivälehti- kuin asiantuntijalehti-luokassa, eikä 

kylään viittaavissa lähikäsitteissä ole eroja. Näin on viitattu muun muassa Aamulehdessä ja Haaste-

lehdessä: 

 

”Alueella on kokoontumispaikkoja, joita myös käytetään. Myös kapeahkot kadut ja 

hyvin hoidettu vehreys luovat kylätunnelmaa.” (Määttänen, AL 23.9.2001) 

”Yhteisöllisyyden syntymistä tuetaan inhimillisen kokoisella rakennusmassalla ja 

mittakaavalla. Lukuisat kokoontumispaikat, kapeat kadut ja hoidetut viheralueet luovat 

alueelle kylämäistä tunnelmaa.” (Ristilä, Haaste-lehti 3/2003) 
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Myös työryhmien jäsenet toivoivat kylämäistä tunnelmaa Muotialaan. Kylätunnelmaa luovien 

tekijöiden välillä ei ole havaittavia eroja asiantuntija- ja päivälehti-artikkeleissa. Gemeinschaft-

tyyppinen kylämalli on juurtunut molempien artikkeli- ja lehtiluokkien sisälle, eikä lehden 

kohdeyleisöllä ole vaikutusta siihen. Tosin apulaispoliisipäällikkö on Aamulehden haastattelussa 

analysoinut kyläyhteisöidylliä samaten, kuten esimerkiksi Kivivuori (1991) kritisoi gemeinschaft-

yhteisöllisyyttä: 

 

”En usko, että todellista kyläyhteisöidylliä on ikinä edes ollut olemassa. Sen sijaan 

uskon, että ihminen on sosiaalinen eläin. Juurtuminen asuinalueeseen ja sosiaaliseen 

kudokseen on hyvä, turvallisuutta luova asia. Olosuhteet voivat joko tukea tai haitata 

yhteisön syntymistä.” (Sarjanen Määttäsen mukaan, AL 23.9.2001) 

 

Asiantuntijoiden osalta kyläyhteisöidylliin suhtaudutaan kriittisesti, mutta itse kylämäiseen 

rakennustyylin tuominen on ollut määrätietoista. Kylämalli on ilmeisen helppo ja hyväksyttävä tapa 

tuoda turvallisuusajattelun mukainen sopiva rakennustyyli toteutettavaksi, ja sillä on vaikutusta 

myös territoriaalisen siteen syntymiseen. Kylämallilla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä sen kanssa, 

että Muotialaan oltaisiin tuomassa gemeinschaft-yhteisöä. Tosin rakennustyyli, matalat rakennukset, 

viherkasvillisuus ja niin edelleen, mielletään yleisesti viihtyisäksi ja suosituksi asuinalueeksi. 

Kylämäisen ilmeen luomisessa on kuitenkin rakennetulla ympäristöllä suurta merkitystä ja 

seuraavaksi perehdyn siihen, miten sitä on aineistossa käsitelty. 

 

 

5.4.2 Viihtyisyyden kautta kohti yhteisöllisyyttä 

 

Kuten edellä on todettu, viihtyisyydellä ja pienellä mittakaavalla sekä laadukkaalla rakentamisella 

on aineiston mukaan pyritty edistämään niin kylämäisyyttä, alueellista identiteettiä kuin myös 

territoriaalista sidettä. Samalla nämä tekijät edistävät yhteisöllisyyden syntymistä alueella. 

Artikkeleissa kerrotaan, että erityisesti ”ihmisen kokoisella” tai pienellä mittakaavalla tuetaan 

ihmisten kohtaamista ja sitä kautta yhteisöllistymistä, mutta myös kylämäisyyttä. Pienet tai matalat 

rakennukset luovat kylämäisyyttä Muotialassa. Toisaalta voi olla myös, että pienen mittakaavan 

kautta pidetään huolta siitä, että alue ei kasva liiaksi, jolloin se vetäisi liikaa ihmisiä. Tällöin 

anonyymiydellä olisi riski kasvaa. Pieni mittakaava ja kylämäisyys ovat olleet erityispiirteitä 
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Tanskan turvalähiössä, josta haettiin mallia Suomeen. ”Tanskalaisessa turvalähiössä on ihmisen 

kokoinen mittakaava ja kylämäinen tunnelma” (Määttänen, AL 23.9.2001). 

Pienen mittakaavan ohella viihtyisyydellä ja sen luomisella on ollut merkitystä 

Muotialassa. Erityisesti se on huomioitu Muotialan suunnittelun työpajoissa. Työpajoissa on ideoitu, 

suunniteltu ja hahmoteltu ympäristön viihtyisyyttä, ja siten se korostuukin päivälehti-luokassa. 

Viihtyisyyden suunnitteluun näissä työpajoissa on kuulunut sekä kasvillisuuden tai puistonpenkkien 

asettelua että valaisimien muotoilua, mutta myös tulevien rakennusten yleisilmeen 

hahmottelua. ”Asukkaiden unelmien toteutuessa Muotialan asuntoalueella olisi runsain mitoin 

viheralueita ja alueella kukoistaisi asukkaiden yhteisöllisyys” (Vasara, AL 9.5.2002). Viihtyisyys on 

huomioitu myös asiantuntijalehti-luokassa, mutta työpajoihin tai -ryhmiin luokan artikkeleissa ei 

keskitytä. ”Apulaispoliisipäällikkö Ari Sarjasen mukaan ykköstuote on ihmisen kokoinen ja 

yhteisöllisyyttä tukeva viihtyisä asuinalue, jonka oheistuotteena syntyy turvallinen elinympäristö” 

(Ristilä, Haaste-lehti 3/2003). Viihtyisyydelle annetaan asiantuntija-luokassa myös toinen tarkoitus, 

joka liittyy alueella vierailevien ihmisten tietynlaiseen ohjaamiseen. ”Kun Muotiala valmistuu, 

kiinnittää vierailija huomiota todennäköisesti sen kylämäisiin ja viihtyisyyttä korostaviin piirteisiin 

kuin turvallisuuteen. Se on suunnittelijoiden tavoite.” (Orkoneva, Turvallisuus 3/2004) Kuten edellä 

Virtanen (2000), Koskela (2009) ja Laakkonen sekä Mustikkamäki (2000) ovat todenneet, alueella 

vierailevia ihmisiä voidaan ohjata tilallisin keinoin. Viihtyisyydellä ja kylämäisyydelläkin on 

samantapaisia lähtökohtia. Ja kuten Apunen on Aamulehden (18.8.2001) kirjoituksessaan todennut, 

tulee Muotialan asuinalueen ympäristön ja rakennusten lumota vierailija. Apunen vastaa samassa 

kirjoituksessaan itselleen asettamaan kysymykseen, että turvallisuus syntyy ”Lyhyesti sanottuna 

yksilöllisyydestä ja laadusta sekä sosiaalisesta sekoittumisesta” (Apunen, AL 18.8.2001). 

Viihtyisyyden ohella laadukkaalle rakentamiselle on asetettu korkeat kriteerit. 

Aineistossa kerrotaan, että laadukkaalla rakentamisella on turvallisuutta parantava 

vaikutus. Laadukkaalla rakentamisella halutaan luoda territoriaalista sidettä sekä luoda 

tietyntyyppistä havaittavaa yleiskuvaa Muotialaan, mutta samalla sillä välitetään viestiä 

ulkopuolisille kävijöille. ”Rakennusmateriaalien on oltava niin laadukkaita, että ne eivät rapistu 

hetkessä. Tämä viestii sitä, että vandalismiin ei suhtauduta välinpitämättömästi.” (Apunen, AL 

18.8.2001) Vaikka laadukas rakentaminen on kallista, asiantuntijoiden mielestä tämä maksaa itsensä 

takaisin tulevaisuudessa ylläpitokuluina. Laadukas rakentaminen nostaa alueen asumiskustannuksia 

ja voi siten rajata pois ihmisiä, joilla ei ole varaa tai halua maksaa laadukkaan rakentamisen tuomia 

korotuksia. Vaikka laadukas rakentaminen nostaa asuinkustannuksia, ei se hankkeessa mukana 

olleen turvallisuuskonsultin mukaan edistä segregaatiota tai rajaa tiettyjä ihmisiä pois. ”Hän 

korostaa erityisesti sitä, ettei Muotialasta rakenneta mitään varakkaiden ihmisten aluetta. Silti 
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laatuun kiinnitetään huomiota kaikessa rakentamisessa.” (Lehtovaara, AL 15.3.2002) Myös 

Tampereen kaupungin turvallisuusstrategiaa laatinut kaavoituksen edustaja on artikkelissaan 

todennut, että ”[k]un ymmärrämme, että kaikki ihmisryhmät ovat yhtä oikeutettuja turvalliseen 

elinympäristöön paranee rakentamisen taso olennaisesti” (Väisänen, Kuntatekniikka 3/2002). 

Turvallinen elinympäristö voidaan olettaa myös laadukkaaksi. Siten aineiston 

perusteella voidaan päätellä esiintyvien asiantuntijoiden mielipiteeksi se, että nopea rakentaminen, 

jossa ei panosteta ympäristön viihtyisyyteen tai laadukkuuteen, edistää alueen turvattomuutta ja 

rikollisuutta. Jos yhteiskunnalla olisi mahdollisuus tarjota laadukas asuinympäristö mahdollisimman 

monelle, paranisi myös yleisen turvallisuuden taso. Valitettavasti tähän ei kuitenkaan ole 

mahdollisuutta, ja aina tulee olemaan alueita, joilla ei ole panostettu rakennetun ympäristön tasoon. 

Myös Muotialassa on laadukkaan rakentamisen saralla ollut ongelmia, ja rakennusprosessin aikana 

rakennuttajat ovat vaihtaneet materiaaleja halvempiin, vaikka rakennussuunnitelmissa on sovittu 

muuta (Puustinen, Rakennettu ympäristö 1/2009). 

Laadukkaan ja turvallisuusajattelun mukaisen rakentamisen kannalta itse 

kaavoitusprosessi on tärkeä osa-alue. Artikkeleiden mukaan kaavoitusprosessiin ovat ottaneet osaa 

useat eri tahot ja osallisuudesta sekä yhteistyöstä on pidetty erityistä huolta. Yhteistyön 

korostaminen on kuulunut myös itse turvallisuusajatteluun. Kaavoitusprosessin aikana on kehittynyt 

oma kaavoitusmenettely ja rakennustapaohjeet, joita ollaan viemässä myös eteenpäin yleiseksi 

käytännöksi. Seuraavassa luvussa perehdyn siihen, miten kaavoitusprosessia on käsitelty aineistossa. 

 

 

5.5 Kaavoitusprosessi 

 

5.5.1 Turvallisuusajattelun mukainen osallisuus ja yhteistyö kaavoituksessa 

 

Kuten olen analyysiosion ensimmäisessä luvussa todennut, Muotialassa sovellettuun 

turvallisuusajatteluun kuuluu monitieteellinen näkökulma ja laajan yhteistyön korostaminen, joka 

ottaa huomioon eri asiatuntijatahoja. Turvallisuusajattelun mukainen yhteistyö on ollut kaksitasoista. 

Ensinnäkin yhteistyön piiriin kuuluvat asiantuntijat sekä virkamiehet, jotka ovat olleet mukana 

nimenomaan turvallisuussuunnittelussa. Yhteistyö turvallisuussuunnittelun saralla on tarkoittanut 

monitieteellisyyden ja asiantuntijuuden tuomista turvallisuussuunnitteluun. Asiantuntijoiden välisen 
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yhteistyön tuloksena on syntynyt turvallisuusselvitys, joka on toiminut kaavoituksen pohjana. 

Toinen aineistossa ilmi tuleva yhteistyön muoto on ollut osallistuva suunnittelu, joka puolestaan 

käsittää yhteistyön kansalaistasolla. Turvallisuusajatteluun kuului myös osallistuvan suunnittelun 

huomioiminen, laajennettu yhteistyö alueella toimivien kanssa ja kansalaisten kuuleminen 

kaavoituksen osalta. Asiantuntijalehti- ja päivälehti-luokassa perehdyttiin eri tavalla yhteistyöhön 

sekä kaavoitusprosessiin. 

Yhteistyö turvallisuussuunnittelun osalta on huomioitu erittäin hyvin asiantuntijalehti-

luokassa. ”Muotialan alueen asemankaavaprosessi oli poikkeuksellinen sekä suunnittelun 

yksityiskohtaisuudessa, että eri tahojen yhteistyön määrässä. Kaavoitustyöhön osallistuivat tiiviisti 

mm. rakennusvalvonta ja Tampereen poliisi. Lisäksi käytettiin apuna turvallisuussuunnitteluun 

erikoistunutta konsulttia Ulla-Kirsikka Ekmania sekä mm. valaistussuunnittelijoita.” (Puustinen, 

Rakennettu ympäristö 1/2009) Asiantuntija-luokan artikkeleiden mukaan kaavoitusprosessi on 

tärkeä osa turvallisuusajattelua, sillä sen kautta eri ratkaisut viedään käytännössä Muotialan 

asuinalueeseen. Turvallisuuden ohjeistukseen ja sen toteutukseen alueen rakentamisessa tulen vielä 

tarkemmin seuraavassa luvussa. Joka tapauksessa asiantuntija-artikkeleissa keskitytään siihen, miten 

turvallisuusteema tai -näkökulma on viety itse kaavoitukseen, ja keitä itse yhteistyössä on ollut 

mukana ja minkälaisessa roolissa. Yhteistyö turvallissuunnittelun ja kaavoituksen taholla on ollut 

myös haasteellista, ja uuden ulottuvuuden tuominen kaavoitusprosessiin on ollut hallinnollisesti 

haastavaa. Näin on kommentoinut turvallisuusajattelun ja -selvityksen integroitumisesta vastannut 

konsultti yhteistyön haasteista Turvallisuus ja Haaste -lehdissä: 

 

”Ekmanin mukaan haasteena on saada päättäjät ja suunnittelijat tietoisesti ja 

vastuullisesti käyttämään hyvän ja turvallisen ympäristön peruspilareita” (Ristilä, 

Haaste-lehti 3/2003). 

”Alueen onnistuminen ei kuitenkaan riipu yksin suunnittelijoista, vaikka myös 

suunnitteluryhmä on laaja-alainen. Ongelma on tuttu ympäristöhallinnon 

viranomaisille: asioita ei ratkaista yhdellä mahtikäskyllä, vaan onnistuminen edellyttää 

monien päätösten suuntautumista oikealla tavalla.” (Orkoneva, Turvallisuus 3/2004) 

 

Haasteet ovat luonteeltaan hallinnollisia ja liittyvät uuden turvallisuusulottuvuuden sisäistämiseen ja 

päätösten delegoimiseen. 

Myös toinen yhteistyön muoto on huomioitu asiantuntijalehti-luokassa. Osallistuva 

suunnittelu huomioidaan turvallisuusajattelun näkökulmasta, ja siitä ollaan kiinnostuneita lähinnä 

sen välineellisyyden kautta. Asiantuntija-luokan artikkeleissa ei sinänsä olla kiinnostuneita itse 
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osallistuvan suunnittelun operatiivisesta tasosta eli siitä, minkälaisia tuloksia sitä kautta on saatu tai 

minkälaisia ajatuksia työryhmiin osallistuneet ovat tuoneet esille. ”Turvallisuusajattelussa 

korostetaan, että osallistumisen mahdollistava suunnittelu lisää asukkaiden kokemaa vastuuta 

omasta asuinympäristöstään” (Puustinen, Rakennettu ympäristö 1/2009). Osallistuva suunnittelu 

lisää territoriaalisen siteen tunnetta, jolla on vaikutusta alueen turvallisuuteen. Haaste-lehdessä on 

lisäksi lueteltu osallisiksi määriteltyjä toimijatahoja ja mitä aihekokonaisuuksia on käsitelty: 

 

”Suunnittelussa osallisiksi määriteltiin maanomistajat, lähiseudun asukas-, yrittäjä- ja 

siirtolapuutarhayhdistykset, Muotialan asuin- ja toimintakeskus, paikalliset 

luonnonsuojeluyhdistykset, Steiner-koulun (sic) kannatusyhdistykset ja asianomaiset 

viranomaistahot. Muita osallisia etsittiin Aamulehden kirjoittelun ja ilmoittelun 

välityksellä.” (Ristilä, Haaste-lehti 3/2003) 

” – Tampereen Aluekehitys järjestää kevään aikana 15-jäsenisen asukastyöryhmän 

kokoontumiset, joissa kaikissa kaavoittaja tai muut alan asiantuntijat ovat mukana. 

Tapaamisten aiheita ovat kaavoitus ja turvallisuus, liikenne, yleiset alueet, 

korttelialueet sekä kokonaisuus, luottelee Lahtinen.” (Ristilä, Haaste-lehti 3/2003) 

 

Asiantuntijalehti-luokan kirjoittelussa ei kuitenkaan tule ilmi työryhmäläisten tai muiden osallisten 

mietteitä tai ideointia Muotialan turvallisuussuunnittelusta. Tarkoituksena on ollut tuoda ilmi se, 

minkä tasoista osallistuva suunnittelu on ollut. Alueen asemakaava-arkkitehti kertoo Haaste-

lehdessä, että laajalla yhteistyöllä ja tiedottamisella on ollut positiivisia vaikutuksia: 

 

” – Vuorovaikutteisuus on osa kaavoituksen turvallisuustavoitteita Muotialassa. Avoin 

tiedonkulku on keino saada huomioonotettavat tavoitteet ja ristiriidat mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa esille, toteaa Sakari Leinonen.” (Ristilä, Haaste-lehti 3/2003) 

 

Muotialan kaavoitusprosessin aikana ei tullut esille yhtään valitusta (Patronen, AL 25.9.2001). 

Päivälehti-luokan aineistossa työryhmien toiminta oli otettu huomioon eri tavalla. 

Kaavoitusprosessista on kirjoitettu usein, ja siihen kuuluvien työryhmien toiminta on saanut paljon 

palstatilaa. Tähän on vaikuttanut tietenkin se, että toimittajat ovat olleet läsnä työryhmien 

tilaisuuksissa. Tilaisuuksiin osallistuneiden mietteitä alueen suunnittelusta on tuotu esille ja eri 

ryhmien työtuloksia esitelty. Varsinkin lasten ja nuorten osallisuus on tuotu hyvin esille. Myös 

asiantuntijalehti-luokassa on mainintoja, että nuoret ja lapset ovat ottaneet osaa suunnitteluun, mutta 

heidän ajatuksiaan tai työtuloksiaan ei ole esitelty. Päivälehti-luokan artikkeleissa on kirjoitettu 
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nuoriso- ja lapsiryhmistä tarkemmin, ja heidän työnsä tuloksia on esitelty lehtien sivuilla muun 

muassa kuvien avulla. Lasten ja nuorten suunnittelutyöpajat ovat pitäneet sisällään leikkipaikkojen 

ja aluepuiston suunnittelua, mutta myös valaistuksen suunnittelussa on kuultu lasten 

mielipiteitä. ”Suunnitteluun on otettu mukaan myös pieniä kuntalaisia, sillä Nekalan päiväkodin 

lapset askartelivat työpajoissaan unelmiensa leikkipaikkoja. Steinerkoululaiset ideoivat 

aluepuistoa.” (Vasara, AL 9.5.2002) Lasten ja nuorten mukaan tuominen alueen suunnitteluun on 

ajatuksena uudehko ja on siksi saanut osakseen huomiota. Tosin turvallisuussuunnittelua ideoineet 

alueen asemakaava-arkkitehti ja turvallisuuskonsultti ovat saaneet selitellä osallisuuden 

laajentumista paikallistoimittajille. ” – Lasten ajatukset aiotaan ottaa vakavasti ja lasten esittämiä 

ideoita hyödynnetään aivan oikeasti Muotialan alueen suunnittelussa” (Ekman Patrosen mukaan, 

AL 25.10.2001). Asiantuntijoiden osalta nuorten osallistumista työryhmiin on toivottu myös 

enemmän, koska heidän äänensä tulee harvemmin kuuluville. Joka tapauksessa lasten ja nuorten 

osallisuuteen on kuitenkin suhtauduttu varauksellisesti, jopa ivallisesti. Se, että asemakaava ei ole 

saanut yhtään valitusta, on liitetty lasten osallisuuteen. Lapsien epäillään olevan pelkkä 

hallinnollinen keino välttää valituksia. Näin on kirjoitettu Aamulehdessä lasten ja nuorten 

osallistumisesta Muotialan suunnitteluun: 

 

”Tampere on noin kahden tuhannen asukkaan Muotialan kaavoittamisessa pyrkinyt 

kuulemaan kaupunkilaisten toiveita erityisen hanakasti. Mielipiteitä on kysytty jopa 

päiväkotilapsilta.” (Hongisto, AL 3.12.2002) 

” – Toivoisimme, että pajatyöskentelypäivään osallistuisi myös nuoria ja aikuisia, 

koska heidän mielipiteensä harvemmin tulee esiin isoissa yleisötilaisuuksissa” (Ekman 

Patrosen mukaan, AL 19.10.2001). 

”Toistaiseksi kaavasta ei ole tehty yhtään valitusta. Lieneekö merkitystä sillä, että 

suunnittelussa on kuultu myös pienimpiä kuntalaisia?” (Lehtovaara, AL 15.3.2002) 

 

Tosin lasten ja nuorten osallistuminen on liittynyt yleisen viihtyvyyden suunnitteluun eikä 

esimerkiksi alueen tonttien rajauksiin. Sillä, että työryhmät tai tiedotustilaisuudet eivät ole olleet 

yleisön suosiossa on ilmeisesti antanut kuvan, että mielipiteitä halutaan kuulla väkisin joka taholta. 

Muotialan suunnittelussa on panostettu erityisesti kansalaisten kuulemiseen, mutta huono 

osallistumisaktiivisuus on syönyt uskottavuutta. 

Huonoon osallistumisaktiivisuuteen on kiinnitetty huomiota päivälehti-luokan 

aineistossa. Ensimmäisen yleisötilaisuuden jälkeen ihmisiä on saapunut paikalle vähän, ja 

työryhmiin on toivottu enemmän jäseniä. Ensimmäisestä yleisötilaisuudesta kirjoitettiin 
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Aamulehdessä, että ”Nekalan seurakuntatalolla järjestetty tilaisuus oli yleisömenestys, kuulijoita oli 

lähemmäs sata” (Patronen, AL 25.9.2001). Tämän tilaisuuden jälkeisiä kokoontumisia on kuvattu 

siten, että ”Keskustelu oli laimeahkoa” tai, että miten paikalle oli ”vaivautunut” tai ”oli tosin 

ilmaantunut vain kourallinen” ihmisiä (Hongisto, AL 3.12.2002 ja Lehtovaara, AL 15.3.2002). 

Huonosta aktiivisuudesta huolimatta paikalle on kuitenkin saapunut aina ihmisiä ja ryhmiin on 

osallistuttu. Työryhmien toimintaa kuvasti päivälehti-luokan aineistossa se, että osallistuneet olivat 

aktiiveja ja olivat perehtyneet Muotialan turvallisuussuunnitteluun jonkin verran. Näin kertoo muun 

muassa yksi osallisryhmän jäsen, jolle oman äänen ja mielipiteen esiin tuominen on ollut erittäin 

tärkeää: ”– Nekalan seurakuntatalolla järjestetyssä tilaisuudessa oli vain kuusi ihmistä, ihmettelee 

Ritala, jonka mielestä mitään ei synny, jos ei anna mielipiteitään julki” (Saksa, AL 9.5.2002). 

Työryhmiin osallistuneilla on hyvä tietämys turvallisuussuunnittelusta, ja he korostavatkin töissään 

ja mielipiteissään juuri niitä asioita, joihin Muotialassa on panostettu. Työryhmät mainitsevat 

sellaisia piirteitä kuin viheralueet, siisteys, yhteisöllisyys ja vanhojen rakennusten kunnioitus. Tähän 

tosin voi olla syynä myös se, että paikalla mukana olleet asiantuntijat ovat kertoneet Muotialan 

alueen turvallisuussuunnittelun pääperiaatteista. Tällä voi olla johdatteleva vaikutus, ja 

suunnitteluun osallistuneet eivät siten halua tehdä ”vääränlaisia” päätelmiä. Näin kirjoittaa Saksa 

työryhmäläisten mietteistä Aamulehdessä (9.5.2002): 

 

”Asukkaiden unelmien toteutuessa Muotialan asuntoalueella olisi runsain mitoin 

viheralueita ja alueella kukoistaisi asukkaiden yhteisöllisyys.” 

”Hän teki kolmen hengen ryhmässä kollaasin, jossa korostuivat viheralueet, 

yhteisöllisyys ja turvallisuus.” 

” – Rakentaminen ei saa olla liian tiheää ja vehreys luo viihtyisyyttä. Vanhan 

kunnioitus on myös mielessä” (Ritala Saksan mukaan, AL 9.5.2002.) 

 

Ryhmäläiset ottavat kantaa myös turvallisuuteen, jonka ymmärretään rakentuvan 

turvallisuusajattelun mukaisesti muun muassa väljästä rakentamisesta, kevyen liikenteen väylillä 

sekä suurien parkkipaikkojen poissaolona. Näin kertoo yksi työryhmän toimintaan osallistunut 

ajatuksistaan turvallisesta rakentamisesta: 

 

”Turvallisuus syntyy mielestämme siitä, että aluetta ei rakenneta liian tiiviiksi ála 

Vihilahden alue Hatanpäällä. Ei siis sokkeloisia jalankulkuväyliä, vaan avaruutta 

talojen/rakennusten keskelle ja väleihin. Myös avoimet suuret parkkipaikat ovat 
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suorastaan pelottavia ja esim. yöaikaan asukkaat eivät normaalisti liiku ja valvo 

naapurinkin autoja.” (Työryhmäläiset Saksan mukaan, AL 1.11.2001) 

 

Ylös kirjatut ajatukset muistuttavat hyvin läheisesti turvallisuusajattelun mukaista rakentamista. 

Tosin turvallisuus ymmärretään myös osaksi yhteisöllisyyttä. Työryhmäläiset tuovat esille 

naapuriavun merkityksen ja välittämisen tunteen omasta asuinalueesta: 

 

”Terttu Ritala korostaa turvallisuutta. Hänestä oiva osoitus yhteisöllisyydestä olisi 

naapuriavun toimivuus, näin naapurusto ojentaisi auttavan kätensä, jos joku mummo ei 

ole pariin päivään näyttäytynyt.” (Saksa, AL 9.5.2002) 

”Työpajaan osallistunut Eija Kortelainen haluaa herätellä tulevien asukkaiden me-

henkeä” (Saksa, AL 1.11.2001). 

 

Turvallisuusajattelun mukainen territoriaalinen side sekä asuinalueesta välittäminen näkyy, ja sen 

voidaan katsoa toimivan ainakin työryhmien toiminnassa, vaikka johdattelulla voi olla vaikutusta 

osallistuvien mietteisiin. Osallisuus herättelee ihmisissä myös yhteisöllisyyden tunnetta ja me-

henkeä. Lehtosen (1990) käsittein suunnittelijoilla on selkeä tavoite nimenomaan yhteisöllistää 

ihmisiä Muotialassa. Tässä on myös osittain onnistuttu, koska muun muassa työryhmiin 

osallistuneiden kesken heräsi me-henkisyyttä. Kun potentiaalinen joukko mahdollisia asukkaita 

saadaan koottua yhteen, heissä voi herätä tarve yhteisöllistyä. Lehtosen (1990) määritelmässä 

yhteisöllistyminen alkaa nimenomaan ryhmän sisältä. Ryhmä alkaa mahdollisesti yhteisöllistää 

ryhmän ulkopuolisia. Muotialan yhteisöllistävä toiminta eroaa kuitenkin Lehtosen (1990) 

määrittelystä siinä, että Muotialassa halu tai tarve yhteisöllistää ihmisiä lähtee yhteisön ulkopuolelta 

eli suunnittelijoiden osalta – ihmisten, jotka eivät ole jäseninä yhteisössä. Siten jää nähtäväksi, 

muodostuuko Muotialaan yhteisö ja ryhtyykö se toimimaan yhteisöideaalin mukaisesti, eli 

toimimaan yhdessä parantaakseen elinehtojaan. Muotialan tapauksessa tyypillistä on juuri se, että 

yhteisöllisyyttä pyritään luomaan asuinalueelle ulkopuolisin voimin, eikä sen anneta muodostua 

kontingentisti. Esimerkiksi Muotialan asuinaluetta koskevia yleisötilaisuuksia ovat käyttäneet 

hyväkseen ulkopuoliset järjestöt, ja myös heidän tavoitteenaan on ollut herätellä yhteisöllisyyttä 

Muotialassa. ”Juha Pulkkila Pirkanmaan yhteisöasujat Ry:stä kertoi käynnistelevänsä hanketta, 

jossa ryhmä kaupunginosan tulevia asukkaita voisi ryhtyä muodostamaan naapurustoa ja ennen 

alueelle muuttamista” (Hongisto, AL 3.12.2002). Tämän kaltaista asuinaluetta koskevat osallistavat 

tilaisuudet voivat olla hyvä ponnahdusalusta yhteisöllisyyden synnylle. Tosin niihin täytyisi saada 

hieman lisää houkuttelevuutta. 
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Yhteistyö ja osallistaminen liittyvät myös Muotialan turvallisuussuunnittelun 

ohjeistamiseen. Niillä on ollut suuri merkitys kaavoitusprosessissa ja turvallisuusperiaatteiden 

juurtumiseen asuinalueeseen. Turvallisuusohjeistuksella on kuitenkin ollut myös sitouttava ja 

yhteistyötä lisäävä vaikutus, ja aineiston mukaan Muotialan kaavoitusprosessin aikana syntynyttä 

tontinkäyttösuunnitelmaa tullaan käyttämään myös jatkossa Tampereella. Myös pilottihankkeen 

aikana laadittuja turvallisuusohjeistuksia pyritään viemään myös muualle Suomeen, jolloin siitä 

tulisi yleinen käytäntö. Seuraavassa perehdyn siihen, miten turvallista rakentamista on ohjeistettu 

Muotialan asuinaluetta koskevissa artikkeleissa. 

 

 

5.5.2 Turvallisen rakentamisen ohjeistus 

 

Muotialassa käytetyn turvallisuusteeman mukaan turvallisuutta ajatellaan kaikessa mitä tehdään 

(Orkoneva/Turvallisuus 3/2004). Aineiston mukaan turvallisuusperiaatteiden jalkautuminen 

Muotialaan on ollut pitkä prosessi, joka on vaatinut monia selvityksiä ja joiden tuloksena on 

syntynyt erilaisia ohjeistuksia, joilla varmistetaan turvallisen rakentamisen tapa. Tähän pitkän 

prosessin vaiheisiin on keskitytty enemmän asiantuntijalehti-luokassa. Esimerkiksi Rakennettu 

ympäristö -lehdessä (1/2009) Puustinen luetteli eri selvityksiä, jotka ovat olleet pohjana itse 

turvallisuusselvitykselle: 

 

”Kaavatyön pohjaksi laadittiin konsulttityönä turvallisuuden yleisohjeet. Lisäksi 

kaavoituksen pohjaksi laadittiin Muotialan täydennysalueen yleissuunnitelma. Siinä 

hahmoteltiin yleiskaavan pohjalta alueen rakenne, viherverkko sekä päätoiminnot. 

Kaavatyön yhteydessä tehtiin myös maisemaselvitys, maisema-analyysi ja maiseman 

kehittämisohjeet. Muita turvallisuuslähtöistä suunnittelua edistäviä ohjeita olivat 

rakentamistapaohjeet, tonttien rajaustyypit, havainnepiirrokset sekä 

valaistussuunnitelma.” 

 

Päivälehti-luokan aineistossa puhuttiin lähinnä itse turvallisuusselvityksestä ja keskityttiin 

turvallisuuskonsultin haastatteluun sekä turvallisen rakentamisen esimerkkeihin alueesta, eivätkä 

selvitykset ja taustatyö eivät olleet pääosassa. 

Turvallisuusselvityksen tuloksena on syntynyt joukko erilaisia ohjeistuksia, joiden 

avulla turvallisuusajattelu saatetaan Muotialan asuinalueelle. Artikkeleissa ei näiden ohjeistusten 
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sisältö kuitenkaan käy selkeästi ilmi, ja on hieman epäselvää mitä niillä tarkoitetaan. Turvallisuuden, 

rakentamisen ja kaavoituksen ohjeistuksista käytetään montaa eri nimeä. Aineistossa puhutaan niin 

rakennustapaohjeista, rakentamisen ohjeistamisesta, turvallisuusohjeistuksesta, turvallisuuden 

yleisohjeistuksesta, rakennustapaohjeista, turvallisen rakentamisen yleisohjeistuksesta, 

turvallisuusohjeista, tontinluovutusehdoista ja tontinkäyttösuunnitelmasta. Näistä 

tontinluovutusehdoille ja tontinkäyttösuunnitelma-menettelylle löytyy yhtenäinen asiasisältö. Sen 

sijaan turvallisen rakentamisen ohjeille löytyy monta eri nimeä. Turvallisuus-lehdessä kirjoitettiin 

ohjeistuksen tarkoituksista: ”Turvallisuusajattelu pyritään ajamaan sisään kaikkeen Muotialan 

rakentamiseen ohjeistamalla” (Orkoneva, Turvallisuus 3/2004). Muun ohjeistuksen sijaan 

tontinkäyttösuunnitelma sisältö on käyty tarkasti läpi Rakennettu ympäristö -lehdessä, mutta siitä on 

mainintoja myös muissa lehdissä. Esimerkiksi Aamulehdessä tontinkäyttösuunnitelmasta 

kirjoitetaan: ”– Ennen varsinaisen rakennusluvan myöntämistä rakentajien pitää hyväksyttää 

viranomaisilla tontinkäyttösuunnitelma. Näin tarkistetaan, että se mihin pyritään on tullut 

ymmärretyksi.” (Ekman Vasaran mukaan, AL 9.5.2002) Puustinen puolestaan kirjoittaa Rakennettu 

ympäristö -lehdessä (1/2009), että TKS-menettely on Tampereen rakennusvalvontayksikön 

kehittämä työkalu, jonka avulla varmistetaan ”erityisesti turvallisuusnäkökulman toteutuminen 

suunnittelussa alusta alkaen.” Lisäksi tavoitteena on ollut yleinen rakentamisen laadun 

parantaminen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen (RY 1/2009, 68). 

Turvallisuusajattelun integroitumisen lisäksi turvallisuusohjeistuksella on ollut yhteistyötä lisäävä 

vaikutus. Puustisen (RY 1/2009) mukaan yhteistyö on lisääntynyt niin eri viranomaisten välillä kuin 

myös viranomaisten ja rakentajien välillä. Näiden lisäksi myös rakennuttajat ja vierekkäisten 

tonttien omistajat ovat joutuneet tavallista enemmän yhteistyöhön, joka on ollut tavanomaisesta 

suunnittelusta poikkeavaa (Puustinen, RY 1/2009). Alueen turvallisuuskonsultti on kuitenkin 

kommentoinut turvallisuusohjeistuksen haasteellisuutta ja sanonut yhteistyön tuloksellisuuden 

näkyvän tulevaisuudessa, samaten kuten turvallisuuden tason yleensäkin. ”– Haastavinta on saada 

turvallisuusohjeistus toteutumaan todellisessa ympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. 

Periaatteessa kaikki tahot ovat suhtautuneet siihen positiivisesti, mutta moni asia vaatii 

toteutuakseen useita vuosia eikä vielä pysty sanomaan, kuinka perusteellisesti eri sidosryhmät ovat 

sitoutuneet, aprikoi Ekman.” (Ristilä, Haaste-lehti 3/2003) 

Aineiston artikkeleissa tulee ilmi, että yhteistyötä korostavan vaikutuksen lisäksi 

turvallisuusohjeistuksella on ollut muitakin positiivisia vaikutuksia. Koska Muotiala on ollut 

turvallisuuden taholla pilottikohde ja turvallisuussuunnittelusta on paljon hyviä kokemuksia, 

pyritään turvallisuusohjeistuksesta saamaan yleinen käytäntö, niin Tampereella kuin muuallakin 
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Suomessa. Turvallisuusohjeistuksen yleistyminen on huomioitu niin asiantuntijalehti kuin myös 

päivälehti-luokassa. Näin on kirjoitettu Haaste-lehdessä ja Helsingin Sanomissa ohjeistuksesta: 

 

” – Tampereella on tekeillä turvallisen rakentamisen yleisohjeistus, jonka avulla 

turvallisuus tullaan huomioimaan laajemminkin kuin vain Muotialan 

suunnittelualueella” (Leinonen Ristilän mukaan, Haaste-lehti 3/2003). 

”Ulla-Kirsikka Ekman toivoo, että turvallisuusohjeet leviäisivät muuallekin maahan”

  (Salmela, HS 25.11.2007). 

 

Turvallisten rakennustavan ohjeistuksessa pyritään huomioimaan myös omaleimainen sekä laadukas 

rakentaminen. Laadukas rakentaminen on kuitenkin usein kustannuksia nostavaa, ja tämä on 

herättänyt keskustelua artikkeleissa. 

Oscar Newmanin mukaan asuinalue, joka on halvan näköisesti rakennuttu eikä millään 

tapaa omaleimainen, heikentää asukkaiden territoriaalista sidettä ja lisää välinpitämättömyyttä 

asuinympäristöstä. Siten Muotialassa on huomioitu laadukas rakentaminen myös 

rakentamistapaohjeissa. Turvallista rakentamista ja sen ohjeistusta on käsitelty aineistoluokkien 

välillä eri tavalla. Esimerkiksi päivälehti-luokassa eri ohjeistuksiin ei ole perehdytty yhtä syvällisesti 

kuin asiantuntijalehti-luokassa. Syynä tähän on se, että ohjeistukset voidaan nähdä instrumentiksi 

turvallisen ajattelun ja asuinalueen välillä. Päivälehti-luokassa sen sijaan keskustelua herättävät 

rakentamisen tuottamat kulut. Koska turvallisen rakentaminen perustuu osaltaan laadukkaisiin 

materiaaleihin, ovat asuinalueen kustannukset normaalia korkeammat. Korkeammat kustannukset 

ovat päivälehti-luokan kohdeyleisöä kiinnostava aihe, ja tätä on jouduttu selittelemään. 

Laadukas rakentaminen toistuu koko aineistossa territoriaalisen siteen ohella sen 

aiheuttamien korkeampien kustannusten vuoksi. Vastauksena korkeampiin kustannuksiin on ollut se, 

että huolto- ja ylläpitokustannukset laskevat tulevaisuudessa. ”Tanskan kokemuksen perusteella 

turvallisuuteen rakennusvaiheessa investoitava noin 3-6 prosentin ylimääräinen raha maksaa itsensä 

alle kymmenessä vuodessa takaisin alhaisina huolto- ja ylläpitokustannuksina” (Määttänen, AL 

23.9.2001). Apunen on kommentoinut edellisen sitaatin prosenttilukuja, että ne ovat ”kovia lukuja, 

jotka panevat miettimään” (AL 18.8.2001). Asiantuntijalehti-luokan Turvallisuus-lehdessä on 

kerrottu myös näin: ”Turvallisuuden suhteen tämä merkitsee sitä, että jo pelkkä asioiden huomioon 

ottaminen säästää tulevaisuudessa rahaa. Turvallinen rakentaminen ei suunnittelijoiden mukaan 

juurikaan lisää rakennuskustannuksia, mutta ne voivat säästää esimerkiksi huolto- ja 

ylläpitokustannuksia.” (Orkoneva, Turvallisuus 3/2004) Tästä huolimatta kävi kuitenkin ilmi, että 

rakentajat olivat vaihtaneet rakennusmateriaaleja halvempiin (Puustinen, RY 1/2009). Kalliimmat ja 
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laadukkaammat materiaalit ovat olleen joillekin kynnys rakentamisessa. Huolto- ja 

ylläpitokustannusten alentumisen ohella kallista rakentamista on selitetty sillä, että suunnitteilla 

olevaan asuinalueeseen turvallisuusratkaisut voidaan integroida heti. Jo rakennetun alueen 

korjaaminen turvallisen ajattelu mukaiseksi olisi kalliimpaa. ”Olemassa olevilla alueilla 

perusratkaisut ovat jo olemassa ja niiden muuttaminen tai korjaaminen on usein kalliimpaa ja 

vaikeampaa kuin uuden alueen suunnittelussa.” (Ristilä, Haaste-lehti 3/2003) Laadukkaaseen 

rakentamiseen on pyritty myös itse rakentamistavan kautta. Muotialan alueen turvallisuuskonsultti 

kertoo Aamulehdessä (15.3.2002): 

 

”Muotialassa kokeillaan ensi kertaa Tampereella sellaista kaavaa, joka määrää talot 

rakennettavaksi paikan päällä.  

– Tai jos rakennetaan elementeistä, saumat eivät ainakaan saa olla 

näkyvissä, Ekman selvitti.” (Lehtovaara, AL 15.3.2002) 

 

Elementtirakentaminen, tai sen suosiminen, koetaan siten alueeseen sopimattomana ja laadukkuutta 

syövänä tekijänä. Elementtirakentamisen luonnehditaan luovan hyvin monotonista kaupunkikuvaa 

ja karkottavan omaperäisyyden. Vaikka rakennustapaohjeisiin kuuluu suosia omaperäistä ja 

laadukasta rakentamista, ei aineistossa ole suoraan kerrottu, mitä sillä erityisesti tarkoitetaan. 

Edellisen viittauksen pohjalta voidaan kuitenkin sanoa, että erityisyyttä pyritään luomaan 

rakentamalla paikan päällä, jolloin esimerkiksi omakotitaloista tulisi rakentajiensa näköisiä, eikä 

niitä olisi valittu suoraan talonrakennusyritysten mallistoista. 

Laajennettu turvallisuus -näkökulma on aineiston pohjalta ymmärretty myös osaksi 

kaavoitusprosessia. Yhteistyön avulla näkökulmaa on pyritty laajentamaan niin, että kaavoitukseen 

tulee mukaan asiantuntijuutta. Samaten yhteistyö kansalaistasolla voi lisätä alueen asukkaiden 

territoriaalista sidettä ja yhteisöllisyyttä. Turvallisuusulottuvuuden voidaan edellisen mukaan katsoa 

ulottuvan laadukkaisiin rakennusmateriaaleihin sekä paikan päällä rakentamiseen. Siten voitaisiin 

miettiä, kuten Väisänen on Kuntatekniikka -lehdessä kysynyt, miten yleisen turvallisuuden tasoa 

voidaan parantaa laadukkaan rakentamisen kautta? Rakennettu ympäristö, rikollisuus ja 

turvattomuus -raportti (1995) korosti hyvinvointiyhteiskunnallista arvopohjaa, jonka mukaan valtion 

tulisi tarjota vapaa ja laadukas asuinympäristö kaikille sen kansalaisille. Siten laadukkaan 

rakentamisen tason nostaminen voidaan nähdä olevan hyvinvointivaltiollinen tavoite. Myös 

elementtityylisestä rakentamisesta voitaisiin siirtyä poispäin kohti vapaampaa rakentamista, jossa 

asukkaat voisivat vaikuttaa ympäristön yleisilmeeseen enemmän. Kylmä fakta on kuitenkin se, että 
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useat kasvavat paikkakunnan kärsivät asuntopulasta, eikä tämän kaltaiselle rakentamiselle ole tilaa 

paineessa, jossa kaupungit kilpailevat resursseista sekä veroja tuovista osaavista kansalaisista. 

Seuraavassa luvussa tulen keskittymään niihin aiheisiin, jotka jäivät muiden pääluokkien 

ulkopuolelle. 

 

 

5.6 Muut aineistossa esiintyvät asiat 

 

5.6.1 Muotiala Steiner-koulun paikkana 

 

Perheteema liittyy läheisesti päivälehti-luokan aineistossa steinerkoulun ympärille. Steinerkoulu 

esiintyy päivälehti-luokassa koulun rakentamisen, steinerkoululaisten suunnitteluun osallistumisen, 

yhteisöllisyyden ja Huringin tilan rakennusten kautta. Uusi steinerkoulu on ensimmäinen 

uudisrakennus, joka on rakennettu Muotialaan, ja osa koulun tiloista sijaitsee vanhan Huringin tilan 

rakennuksissa. Tästä syystä Huringin tilan rakennuksia asuttaneet ihmiset joutuvat siirtymään pois. 

Näin kirjoittaa esimerkiksi Koskenniemi Aamulehdessä (13.9.2002) koulun tieltä muuttaneiden 

tuntemuksista: 

 

”Vuonna 1983 talonmieheksi miehensä kanssa muuttanut Irma Alakoski kuvitteli 

voivansa viettää loppuelämänsä rakkaaksi käyneessä paikassa. Tuolloin Huringin 

peltojen luvattiin jäävän viheralueeksi. Alakoski lähtee paikalta viimeisenä, noin 

kuukauden kuluttua. Mies kuoli kesäkuussa.” (Koskenniemi, AL 13.9.2002) 

” – Haikea päivä. Rakennusurakoitsija Pekka Visuri (vas.) jututti torstaina Leo 

Luukkosta. Luukkonen on asunut Huringin piharakennuksessa 57 vuotta. Nyt hän 

joutuu muuttamaan muualle koulun tieltä. ” (Koskenniemi, AL 13.9.2002) 

 

Kirjoituksesta voi ymmärtää, että lähteminen ei ole ollut alkuperäisille asukkaille mielekästä. 

Pikataloryhmän erityisryhmien ohella myös Muotialan vanhojen tilojen asukkaat ovat joutuneet 

pienimuotoisen segregaation kohteeksi. 
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Steinerkoulua käyvien lapsiperheiden välillä vallitsee kiinteä yhteisöllisyys, joka 

rakentuu Steiner-pedagogiikan kannatuksen kautta. Syvä yhteisöllisyys tulee julki myös 

Aamulehden artikkelissa: 

 

”Joonaksen isä on kouluprojektin hankevastaava. Steiner-koulun tiivis yhteisö käy 

selväksi Huringin tilan pihapiirissä. Kati Visuri työntää vaunuissa kaksikuista Aino-

vauvaa. Isosisko Anni on steinerkoululainen, isoveli Antti steinereskarilainen. Lasten 

isä on myös käynyt Steiner-koulun, ja isoisän (sic) Pekka Visurin Visura Oy on uuden 

koulutalon rakennusurakoitsija.” (Koskenniemi, AL 13.9.2002) 

”Myös vanhaan Huringin päärakennukseen tulee koulun tiloja, jotka remontoidaan 

talkootyönä. Pihapiiri kunnostetaan talkoina.” (Koskenniemi, AL 13.9.2002) 

 

Artikkelista käy ilmi, että monet Muotialan steinerkouluhankkeeseen osallistuneet ovat vanhoja 

steinerkoululaisia. Sillä, että steinerkoulua käyneiden keskuudessa vallitsee tiivis yhteisöllisyys, ei 

ilmeisesti ole mitään tekemistä Muotialan yhteisöllisyys-teeman kanssa. Aamulehden artikkelin 

mukaan Tampereen steinerkoululaisilla ei ole ollut yhteisiä koulutiloja, vaan koululaiset ovat olleet 

hajallaan ympäri kaupunkia, muun muassa Kalevan lukion ja Tammelan koulun tiloissa 

(Koskenniemi, AL 13.9.2002). Tarve koululle ja Muotialan kaavoituksen ajankohtaisuus ovat olleet 

ratkaisevat tekijät koulun rakentamisen kannalta, eikä aineistossa tule muita steinerkoulun 

sijoittumiseen liittyviä syitä ilmi. Ylipäätään Muotialan yhteisöllisyys rakentui 

turvallisuussuunnittelussa ympäristön kautta, millä avulla pyrittiin edistämään muun muassa alueen 

asukkaiden kohtaamista, eikä yhteisöllisyyttä ole pyritty luomaan millään erillisillä sosiaalisilla 

ohjelmilla tai projekteilla. Turvallisuussuunnittelussa on pyritty siihen, että yhteisöllisyys on kiinni 

alueen asukkaiden omasta aktiivisuudesta. Tosin on sattuma, että Muotialaan on tullut yhteisöllinen 

steinerkoulu. Myöskään siitä ei ole mainintaa, suosivatko steinerkoulua käyvien perheet Muotialaa 

asuinalueena. 

 

 

6. Johtopäätökset 
 

Muotialan asumiseen keskittyvässä turvallisuussuunnittelussa yhteisön ja yhteisöllisyyden 

huomioon ottaminen lähtee avoimen ja pohjoismaisen turvallisuuden ihanteesta. Pohjoismaissa 
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asuinturvallisuus ei tyypillisesti muodostu suljetun mallin mukaisesti kameravalvonnan tai muurien 

avulla, vaan turvallisuus liittyy muun muassa informaaliin sosiaaliseen kontrolliin, jota muodostuu 

tiiviissä gemeinschaft-tyyppisessä yhteisössä. Myös Tampereella pyritään tietoisesti jatkamaan sitä 

tapaa, jolla pohjoismaissa turvallisuuden tyypillisesti ymmärretään muodostuvan. Myös lehdistössä 

on kauttaaltaan asetuttu vahvasti avoimen ja pohjoismaisen turvallisuuden kannalle, eikä 

asiantuntija- tai päivälehti-luokien välillä ollut havaittavia eroja. Lehdistössä pohjoismainen ja 

amerikkalaistyylinen malli on asetettu selkeästi toistensa vastakohdiksi. 

Kun toimivasta ja ihanteellisesta yhteisöstä halutaan antaa hyvä esimerkki, niin puhutaan 

yleisesti kylästä. Kylävertausten käyttäminen on juurtunut syvälle arkikieleen. Sitä ovat käyttäneet 

myös Muotialan turvallisuussuunnittelijat, vaikka kyläidyllin tiedostetaan olevan kuviteltua. Kylä-

mallin ja yhteisön esittämisen suhteen oli kuitenkin havaittavissa pieniä eroja aineistoluokkien 

välillä. Päivälehti-luokassa käsiteltiin enemmän me-henkeä ja sitä, miten yhteisöllisyys muodostuu 

esimerkiksi suunnitteluun osallistuvien ihmisten kautta. Asiantuntija-luokassa puolestaan 

keskityttiin siihen, miten fyysinen ympäristö vaikuttaa kyläidyllin ja yhteisöllisyyden 

muodostumiseen. Ylipäätään päivälehti-luokassa keskityttiin enemmän asuinalueen suunnitteluun 

osallistuviin tai siellä jo asuviin ihmisiin. Toisaalta kylä-mallin voidaan katsoa olevan 

instrumentaalinen keino viedä turvallisen rakentamisen –malli asuinalueeseen. Kylämäisyyttä on 

käytetty myös Tanskassa, josta tamperelaiset virkamiehet ja suunnittelijat ovat hakeneet oppia 

turvallisuusajattelusta sekä turvallisen rakentamisen –mallia Muotialaan. 

Kylämäisyyttä Muotialaan on pyritty luomaan tietyntyyppisellä rakentamistavalla. 

Rakentamistavassa huomioidaan näkyvyys, kapeat sekä kampamaiset kadut, viihtyisyys, paikan 

identiteetti ja laadukkaat materiaalit. Rakentamistavalla pyritään edistämään asukkaiden 

kohtaamista ja territoriaalista sidettä. Asukkaiden kohtaamisen edistäminen liittyy siihen, että 

vastaantuleva ihminen on mahdollinen rikoksentorjuja, kuin myös siihen, että asukkaat 

tunnistaisivat asuinalueen ulkopuoliset ihmiset. Viihtyisyys ja laadukkaat materiaalit viittaavat 

puolestaan territoriaaliseen siteeseen. Kun territoriaalinen side on hyvä, laskee asukkaiden kynnys 

puuttua alueella havaittuihin epäkohtiin, jolloin asuinalueen rikollisuus ja turvattomuuden tunne 

laskevat. Tämä on osa yhteisömyönteistä kriminologiaa, jonka varaan suunnittelijat ovat laskeneet. 

Territoriaalista sidettä on Muotialassa edistetty myös osallistuvan suunnittelun avulla. 

Osallistuvassa suunnittelussa on pyritty myös kuulemaan kansalaisia, ja tästä syystä Muotialan 

kaavoituspäätöksistä ei ole valitettu. Tosin osallistuva suunnittelu on kärsinyt aktiivisuuden 

puutteesta ja epäuskottavuudesta. 

Näkyvyyden parantamisella puolestaan pyritään informaaliin sosiaaliseen kontrolliin, 

joka on ollut tärkeässä osassa Muotialan turvallisuussuunnittelua. Informaalilla sosiaalisella 
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kontrollilla on valvottavuuden ohella ollut myös toisenlainen tarkoitus. Kun tila tai paikka 

tunnistetaan yksilön tai yhteisön valvomaksi, ohjaa se siellä käyviä ihmisiä toimimaan oikealla 

tavalla. Tosin informaalilla sosiaalisella kontrollilla on yksilönoikeuksia heikentävä vaikutus, ja 

Muotialaan luodun kontrollin alaisuudessa eläminen on määritelty suunnittelijoiden osalta 

oppimisprosessiksi. Muotialassa on pyritty määrittelemään myös sinne sopivaa asukasta, joka olisi 

yhteisöllinen individualisti. Oman elämänsä lisäksi tälläinen asukas olisi halukas toimimaan 

asukasyhteisössä ja ottamaan vastuuta tästä jäsenyydestä. 

Lehdistössä oli myös selkeitä eroja sen suhteen, kuinka informaalia kontrollia käsiteltiin. 

Asiantuntijalehti-luokassa näkökulma oli instrumentaalinen keskittyen teorioihin ja suunnitteluun, 

kun taas päivälehti-luokassa sosiaalinen kontrolli esiteltiin käytännönläheisesti esimerkkien kautta. 

Huomion arvoista oli myös se, että päivälehti-luokassa määriteltiin niitä, joihin kontrolli tulisi 

kohdentaa. Näitä olivat muun muassa nuorison six-pack jengit. Tästä voidaan huomata se, että 

suunnitteluteoriat, joissa huomioidaan yhteisöllisyys, määrittelevät samalla asuinalueelle sopivia 

ihmisiä. Tällä voi olla segregaatiota edistäviä vaikutuksia. 

Yhteisön tai yhteisöllisyyden rooli asuinturvallisuuden kannalta voidaan ymmärtää myös 

subjektiivisen turvallisuuden kautta. Oleminen osana yhteisöä tyydyttää ontologista turvallisuutta ja 

ehkäisee anomiaa, joka on valitettavan yleistä nykyaikana. Tällä on merkitystä muun muassa 

tulevaisuudessa vanhojen ihmisten parissa. Tämä oli piirre, joka oli huomioitu erityisesti päivälehti-

luokassa, sillä Muotialan suunnittelutyöryhmiin osallistuneet nostivat naapuriavun ja sitä kautta 

rakentuvan turvallisuuden huomionarvoiseksi tekijäksi. Turvallisuus tarkoittaa naapureiden 

auttamista ja huomioimista. Naapuriavun kehittäminen ei ollut kuitenkaan Muotialan 

suunnittelijoiden ensisijainen tavoite, vaan tavoitteena on ollut edistää asukkaiden aktiivisuudesta 

lähtevää emergenttiä yhteisöllistä toimintaa, jossa ei tarvita yhteisön ulkopuolista ohjausta. Tämän 

perusteella Muotialassa on tässä osittain onnistuttu, koska suunnittelutyöryhmiin osallistuneiden 

keskuudessa on herännyt tarvetta yhteisöllistyä. Joka tapauksessa Muotialan yhteisöllisyys ja 

asuinturvallisuus on tehnyt erityisen hyvin kauppansa perheellisten keskuudessa. 

Avoimen ja yhteisöllisen mallin lisäksi pohjoismaihin voidaan liittää hyväksi luokiteltu 

yleinen turvallisuustilanne. Näin on myös Suomessa, ja nimenomaan fyysinen ympäristö koetaan 

turvalliseksi. Korkeaan turvallisuuden tasoon on hiljalleen kuitenkin tulossa muutos. Esimerkiksi 

tamperelaisen apulaispoliisipäällikön mukaan muutokseen tulisi pikkuhiljaa reagoida ja tilanteita 

ennakoida, vaikka muutosta ei olisi vielä selvästi havaittu. Suomalaiset kaupungit ovat pieniä ja 

muutoksiin reagoidaan hitaasti. Joka tapauksessa Tampereella oli havaittu pelon ja turvattomuuden 

tunteen kasvua nimenomaan naisten ja vanhusten parissa. Tähän turvattomuusongelmaan oli myös 

havahduttu, vaikka aineiston mukaan tamperelaisten objektiivinen turvallisuus ei kuitenkaan ollut 
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noussut. Tilastojen mukaan Tampere oli suhteellisen turvallinen verrattuna muihin Suomen suuriin 

kaupunkeihin. Joka tapauksessa subjektiivisesti koettava turvattomuus ja pelko on asetettu keskiöön 

Tampereella. 

Tampereella havaittu turvallisuusvaje ei ollut syynä Muotialaan valitulle 

turvallisuusteemalle. Sen sijaan yhtenä syynä on ollut huoli yhteiskunnallisen kehityksen suunnasta. 

Kyse on muun muassa siitä, että turvattomuutta aiheuttaviin ongelmiin ei haluta vastata 

amerikkalaistyylisen suljetun mallin mukaisesti. Riskinä on myös se, että turvattomuutta kokevat 

ihmiset päätyisivät käyttämään turvallisuusyritysten tarjoamia palveluita. Suljettu malli tai 

turvallisuuspalvelut kameroineen ja kieltokyltteineen synnyttävät luotaantyöntävää ja uhkaavaa 

ympäristöä, joka itsessään luo turvattomuutta ja pelkoa. Turvallisuuden halutaan muodostuvan 

muulla tavalla. Näin ollen fyysisen ympäristön merkitykselle on annettu paljon painoarvoa 

Muotialassa. Muotialassa käytettyyn CPTED-turvallisuusajatteluun kuului ympäristöpsykologisia ja 

kriminologisia teorioita, jotka ottavat huomioon ihmisen roolin osana elettyä sosiaalista kuin myös 

fyysistä ympäristöä. Turvallisuussuunnittelun tasolla sosiaalinen ulottuvuuden merkitys on 

tiedostettu, ja suunnittelulla halutaan ottaa myös kantaa yleisen yhteiskunnallisen kehityksen 

suuntaan. 

Ennen kaikkea turvattomuus ja pelko näkyvät turvallisuuspuheessa siinä, että niistä ei 

nimenomaan yleisesti puhuta kummassakaan aineistoluokassa. Tämä koskee myös turvattomuuden 

vastinparia turvallisuutta. Ihmiset voivat assosioida Muotialaan turvattomuutta tai pelon mielikuvia, 

mikäli käytämme Muotialan yhteydessä esimerkiksi turvallisuuden, turvattomuuden, pelon tai 

rikollisuuden käsitteitä. Turvattomuus ja pelko myyvät myös hyvin, joten puhuminen niistä voi 

edistää turvallisuusbisnestä. Muotialalla on positiiviset lähtökohdat turvallisuuden saralla, ja tämä 

on myös määritelty yhdeksi suunnittelun lähtökohdaksi. Tämä näkyy muun muassa siinä, että 

Muotialan turvallisuussuunnittelun sijaan puhutaan hyvästä ja laadukkaasta asumisesta, eli 

viihtyisyydestä, yhteisöllisyydestä, valaistuksesta tai ympäristöstä huolehtimisesta. Turvattomuus ja 

pelko liitetään nimenomaan median luomiin mielikuviin. 

Turvattomuus ja pelko liitetään aineistossa myös sukupuolisuuteen ja siihen, että ne 

ovat sosiaalisesti rakentuneita. Tähän antoi viitteitä myös Tampereella tehty turvallisuusselvitys, 

jonka mukaan naisten ja vanhusten turvattomuus oli yleistynyt. Naiset kokevat turvattomuutta ja 

pelkoa miehiä enemmän ja eri tavalla. Teorioiden mukaan naisten kokema pelko liittyy ensinnäkin 

opittuun pelkoon pimeää kohtaan, johon on Muotialassa vastattu muun muassa valaistuksen avulla. 

Toiseksi, naiset kokevat pelkoa toista ihmistä kohtaan. Tämä näkyy Muotialassa puolestaan 

kohtaamisen edistämisenä, joka liittyy yhteisöllisyyteen, tuttuuteen ja ennakkoluulojen 

purkautumiseen. Kohtaamista on pyritty edistämään sosiaalisen sekoittumisen, mosaiikkimallin ja 
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muiden kaavoituksellisten keinojen avulla. Kun alue on elävä ja heterogeeninen rakenteeltaan, 

vaikuttaa se rikollisuuteen, turvattomuuteen mutta myös ihmisiin kohdistettaviin ennakkoluuloihin. 

Tosin sillä, että Muotialaa määrittelevällä perheteemalla – joka ei ilmeisesti ole ollut 

suunnittelijoiden tavoite – voi olla negatiivista vaikutusta alueen elävyyteen. 

Muotialan asuinalueen turvallisuuden tunne oli tutkimustulosten mukaan hyvällä 

mallilla. Varsinkin perheellisten asuinalueen valintaan turvallisuudella oli merkitystä, ja he myös 

kokivat Muotialan asuinalueen turvalliseksi. Siten voidaan katsoa, että Muotialan 

turvallisuussuunnittelu on onnistunut ainakin subjektiiviselta osalta. Joka tapauksessa mukana olleet 

suunnittelijat ovat haastatteluissa kertoneet, että lopulliset ja objektiiviset tulokset saadaan vasta 

vuosien päästä. Siten on mielenkiintoista nähdä, vastaavatko ne Helsingin Sanomissa esitettyihin 

tuloksiin vai perustuuko turvallisuuden tunne vain mielikuviin, ja aletaanko Tampereen 

turvattomuuden taustalla vaikuttavia yhteiskunnallisia syitä analysoida tarkemmin. Turvattomuuden 

tunteen syitä ei lehdistön kirjoitusten perusteella ole tarkemmin analysoitu. 

Turvallisuussuunnittelu liitetään lehdistössä moneen asiaan. Tästä voidaan huomata se, 

että turvallisuutta tai sen lähikäsitteitä ei ymmärretä yksinkertaisina tai yhden asian kokonaisuuksina, 

vaan ne ovat sirpaloituneet joka puolelle yhteiskunnan eri osa-alueita. Laajennettu 

turvallisuusnäkemys hahmotetaan monitieteisesti yhteistyön merkityksen korostuksena. 

Tampereella valmis yhteistyöverkosto ja monet positiiviset kokemukset yhteistyöstä ovat toimineet 

erinomaisena pohjana Muotialan turvallisuusyhteistyölle ja sen mukaiselle laajennetulle 

turvallisuusnäkemykselle. Tekijöitä Muotialaan on haettu turvallisuussuunnitteluun monelta eri 

tieteen saralta, eikä siellä tapahtunut turvallisuussuunnittelu perustu vain yhden teoreettisen 

näkemyksen alle, vaan niitä on useita. 

CPTED-turvallisuusajattelu on tärkeässä osassa Muotialan turvallisuussuunnittelua. 

Fyysisen ja sosiaalisen ympäristön suunnittelun lisäksi turvallisuus liitettiin lehdistössä vahvasti 

muun muassa sosiaaliseen sekoittumiseen, yhteisöllisyyteen ja siinä muodostuvaan epäviralliseen 

sosiaaliseen kontrolliin. Nykyaikana individualistinen yhteiskuntakehitys on irrottanut ihmisen 

lähiyhteisöstään, ja uutta urbaania asuinyhteisöllisyyttä edistetään Muotialassa suunnittelun keinoin. 

Vaikka kyläyhteisöidyllin tiedetään ainakin asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden keskuudessa olevan 

vahvasti romantisoitu ja kuvitteellinen, on sen päälle rakennettu paljon Muotialassa. Tärkeänä 

tavoitteena on ollut saada asukas kiinnittymään asuinalueensa sosiaaliseen kudokseen. 

Lehdistössä oli paljon eroja sen suhteen, miten turvallisuussuunnittelusta puhuttiin. 

Asiantuntijoille tarkoitetuissa artikkeleissa pääpaino oli ennen kaikkea turvallisuussuunnittelun 

välineellisyydessä ja teoreettisuudessa. Eniten eroja aineistoluokkien välillä oli esimerkiksi 

yhteistyön kuvauksessa ja fyysisen sekä sosiaalisen ympäristön esittämisessä. Yhteistyön osalta 
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asiantuntijoille tarkoitetuissa artikkeleissa puhuttiin sen luonteesta ja laajuudesta, kun taas 

päivälehti-luokassa yhteistyö kulminoitui lähinnä poliisiin rooliin Muotialassa. Fyysisestä ja 

sosiaalisesta ympäristöstä puhuttaessa asiantuntijoille tarkoitetuissa artikkeleissa oltiin 

kiinnostuneita turvallisuusteorioiden pääperiaatteista. Päivälehti-aineistossa puolestaan esiteltiin 

fyysistä ja sosiaalista ympäristöä havainnollistavien esimerkkien kautta. Lisäksi huomioitavaa oli se, 

että päivälehti-luokan artikkelit olivat paikallisesta näkökulmasta kirjoitettuja ja kirjoittelua ohjasi 

selkeä perhe-teema. 
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