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1 Johdanto 

1.1 Tutkimusaiheen taustaa  

Liikuntahenkisen tutkimusaiheeni löysin kulttuuriantropologian professorin 
Hannu I. Heikkisen avulla. Hänen kauttaan sain yhteystiedot 
yhdyskuntasuunnittelun professoriin Helka-Liisa Hentilään, joka on johtanut 
useita ympäristöministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Oulun yliopiston 
yhteisiä liikunnanolosuhteisiin keskittyviä tutkimushankkeita. Hankkeiden 
tarkoituksena on ollut lisätä tietoa liikuntapaikkojen suunnittelijoille, 
kuntapäättäjille sekä liikuntapaikkoja käyttäville. Tuli ilmi, ettei 
liikuntapaikkojen käyttäjien kokemuksia Oulun julkisista ulkotiloista yleisesti 
ollut kartoitettu ollenkaan. Liikuntapaikkojen tutkimus oli aiemmin keskittynyt 
fyysiseen ympäristöön ja edelleen institutionalisoituun ympäristöön, joka on 
erityisesti lajeja varten suunniteltu. Siinä ei ollut kartoitettu vapaa-ajan 
liikkujien kokemuksia Oulun muista, niin sanotusti vapaista, julkisista 
ulkotiloista. Päätin selvittää niitä pro gradu -tutkielmassani. 

Liikuntakulttuurin lajikirjo kaikkialla on kasvanut huomattavasti muun muassa 
kansainvälistymisen myötä. Laajimman määritelmän mukaan 2010-luvun 
liikuntakulttuuri kattaa kaiken liikunnan huippu-urheilusta portaissa kävelyyn 
tai roskien vientiin. (Kokkonen 2013: 16, 181-182). Postmodernissa 
liikuntakulttuurissa liikunta ei enää edellytä erityistä liikuntapaikkaa, kuten 
lenkkipolkua tai urheilukenttää, vaan liikuntaan soveltuvina paikkoina pidetään 
myös kaupunkien keskustoja, niiden puistoja, aukioita sekä katuja. 
Puhutaankin urbaanista liikunnasta, johon liittyy muiden ihmisten keskellä 
julkisella paikalla harrastaminen. Urbaani liikunta ei kuitenkaan ole täysin 
ongelmatonta ja eriäviä mielipiteitä löytyy siitä, soveltuuko kaikki julkinen 
ulkotila tällaiseen toimintaan. Nykyään onkin tavallista, että kaupungin julkiset 
ulkotilat valjastetaan jo suunnitteluvaiheessa tiettyyn käyttöön ja kaavaillaan 
erilaisille lajeille omia harrastuspuistoja. Tällä tavalla halutaan varmistaa lajien 
harrastajille turvalliset harrastamisolosuhteet, mutta samalla myös ohjataan ja 
kontrolloidaan julkisessa ulkotilassa tapahtuvaa toimintaa. Tässä työssä 
selvitänkin tämänkaltaisen institutionalisoitumisen vaikutuksia omaehtoiselle 
urbaanille liikunnalle Oulun julkisissa ulkotiloissa. 
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1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoite 

Institutionalisoitumiseen ilmiönä sisältyy niin tiettyä lajia varten suunniteltuja 
tiloja, joiden käyttö on ennalta määrättyä, kuin myös ohjausta ja kontrollia, 
joka näiden ja muiden julkisten tilojen käyttöön liittyy. Ristiriita, joka 
omaehtoisten vapaiden lajien ja järjestäytyneen liikuntakulttuurin välillä 
nykyään ilmenee, kytkeytyy institutionalisoitumisen lonkeroiden ulottumiseen 
myös omaehtoisen liikunnan pariin. Tarkastelenkin tutkimuksessani 
vuoropuhelua ja ristiriitoja järjestäytyneen liikuntakulttuurin ja 
institutionalisoitumisen käsitysten sekä niin sanottujen vapaiden omaehtoisten 
liikuntalajien harrastajien ajatusten välillä Oulussa. Tutkimuskysymyksenäni 
on, mitä vaikutusta institutionalisoitumisella on Oulun vapaaseen 
omaehtoiseen liikuntakulttuuriin. Tutkimuksessa on toisin sanoen tarkoitus 
selvittää, miten omaehtoisten lajien harrastajat näkevät esimerkiksi julkisten 
tilojen käyttöön liittyvän ohjauksen ja mitä merkitystä institutionalisoitumisella 
on näiden vapaiden lajien kannalta sekä kuinka lajeja on jo institutionalisoitu ja 
mitä seurauksia tällä toiminnalla on ollut lajeille. Mitä tapahtuu lajeille, jotka 
alun perin ovat syntyneet instituutioista riippumattomiksi, jos niiden 
harrastusympäristöä rajoitetaan tai muokataan, tai jos harrastamista ohjataan 
jonnekin muualle esimerkiksi turvallisuuteen nojautuen? Parkour -puisto 
saattaa esimerkiksi joidenkin harrastajien mielestä olla tarpeeton siinä mielessä, 
että lajia on alun perin ollut tarkoitus harjoittaa aidoissa kaupunkiympäristöissä.  
Toisena tutkimuskysymyksenäni olikin edelleen selvittää, liittyykö julkisten 
ulkotilojen omaehtoiseen liikunnalliseen käyttöön vastakulttuurin elementtejä. 
Toisin sanoen mitä reaktioita ohjaus ja muu institutionalisoituminen aikaansaa 
omaehtoisten lajien harrastajissa. Tämä tutkimuskysymys liittyy myös 
olennaisesti lajien institutionalisoimiseen. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on myös tuottaa tietoa Oulun julkisten 
ulkotilojen käyttäjien kokemuksista. Tavoite on käytännönläheinen ja näin 
kaupunkisuunnittelijat ja päättäjät hyötyvät kokemustutkimuksesta. He saavat 
lisätietoa siitä, minkälaista tarvetta varten he suunnitelmiaan laativat, ja 
edelleen myös tietoa siitä, millaiseen käyttöön heidän suunnittelemansa tilat 
lopulta tulevat. Suunnittelun ammattilaisen näkemys ja tilan käyttötapa eivät 
aina kohtaa: tiloja käytetään usein eri tavalla kuin mihin ne suunnitelmissa on 
kohdennettu. Tämän työn onkin osaltaan tarkoitus lisätä tietoa suunnittelijoille 
ja päättäjille julkisten ulkotilojen käytöstä omaehtoiseen liikuntaan. 
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Tavoitteena on hankkia tietoa, jonka avulla julkisia tiloja voisi edelleen 
kehittää niin, että ne parhaiten palvelisivat aktiivista elämää kaupungissa, 
urbaania postmodernia liikuntakulttuuria ja tähän olennaisesti liittyvää toisten 
ihmisten kohtaamista. Tavoitteena on kartoittaa julkisen tilan käyttöä 
omaehtoiseen liikuntaan 2010 -luvun maailmassa, ja muodostaa kuvaa 
urbaaniin omaehtoiseen liikuntaan parhaiten soveltuvista julkisista ulkotiloista 
Oulussa. 

1.3 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto koostuu kymmenestä haastattelusta, joissa haastateltavina 
ovat julkisia ulkotiloja arkiliikuntaansa eri tavoin hyödyntävät oululaiset. 
Lisäksi aineistoon kuuluu yksi julkisten ulkotilojen suunnittelijoita edustavan 
henkilön haastattelu. Ajattelin tutkimukseni aloitusvaiheessa, että nuorista voisi 
olla helpointa löytää haastateltavia, koska he yleensä tuntuvat käyttävän 
julkisia ulkotiloja eniten ja että jalkautumalla kaupungin tiloihin tavoittaisin 
heitä helpoiten. Haastateltavien löytyminen ei kuitenkaan ollut helppoa. Osan 
tavoitin kaduilta, osan puskaradion avulla. Kenttätutkimukseni ajoittuminen 
syysaikaan vaikeutti osaltaan haastateltavien hankkimista. Iän arvioiminen oli 
myös erittäin hankalaa ja päätinkin olla rajaamatta haastateltavia iän 
perusteella. Haastateltavani rajautuivat enemmänkin ulkona tekemänsä 
urbaanin liikunnan kuin vain edustamansa ikäryhmän mukaan. Näin tämä 
tutkimus ei soveltuisi tuottamaan lisätietoa ainoastaan nuorten 
liikuntatottumuksista. Tämän tutkimuksen kannalta tärkeää oli juuri se, että 
haastateltava käyttää ulkotiloja urbaaniin omaehtoiseen liikuntaan, ei se, minkä 
ikäinen harrastaja on. Tiloja käyttäviä ihmisiä löytyi monen ikäisiä sekä 
molemmista sukupuolista. 

Tutkimukseen kuuluvien lajien määrittely sinällään oli helppoa, sillä kriteeriksi 
riitti urbaani omaehtoinen liikunta julkisessa ulkotilassa. Toivoin saavani 
haastateltaviksi useiden eri lajien harrastajia ja pyrinkin aluksi olemaan 
rajaamatta lajeja liikaa etukäteen. Tämä osoittautui hyväksi menetelmäksi, 
koska lajien harrastavat johdattivat minut aina eteenpäin uuden lajin pariin. 
Tarkoitushan oli myös selvittää, mitä julkisessa ulkotilassa ylipäätään tehdään 
omaehtoisesti. Kun tavoitin ensin joitain ulkotilojen käyttäjiä, selvisi lisää siitä, 
ketkä muut jakavat heidän kanssaan kaupungin tiloja ja minkälaista toimintaa 
he ovat julkista ulkotilaa käyttäessään nähneet. Monien lajien, kuten 
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esimerkiksi frisbeegolfin, harrastajat olisivat voineet toimia 
tutkimushaastateltavinani, mutta tutkimuksen teon ajankohtana heitä ei ollut 
mahdollista tavoittaa harrastuspaikoilta. Uskon että viemällä houkuttelevia 
ilmoituksia eri lajien erikoisliikkeisiin olisin kuitenkin halutessani tavoittanut 
lisää haastateltavia. Olen koonnut taulukkoon (taulukko 1) kaikki lajit, joita 
haastateltavat mainitsivat tehneensä julkisissa ulkotiloissa. Osa hyödynsi tiloja 
useaan lajiin tai aktiviteettiin. Lajit ovat footbag, frisbee, parkour, petanque, 
skeittaus, taiji, tanssi. Tutkimuseettisistä syistä kaikki haastateltavani esiintyvät 
työssä peitenimillä. 

 

HLÖ Footba. Frisbe. Parkou. Petanq. Skeitt. Taiji Tanssi 

Ville * *   *   

Iina    *  *  

Elina      * * 

Joonas   *     

Heli       * 

Juha   *     

Niko   *     

Sami   *     

Mika      *  

Teija      *  

Taulukko 1. Omaehtoisten liikkujien lajit 

Kaupungin julkisissa ulkotiloissa tehtävän liikunnan tuli olla urheiluseuroista 
tai muista vapaata, niin että esim. lajin mahdolliset ulkoharjoitukset eivät ole 



 
 

6 

kaikilta osin virallista toimintaa. Toiminnan ei toisin sanoen tullut olla 
järjestäytynyttä. Urbaani liikunnallinen toiminta selkiytyy yleensä vasta paikan 
päällä, kuten vastaavasti leikki yleensä päätetään vasta paikan päälle 
saavuttaessa. Jos liikunnan ja leikin näin yhdistää samantyyppiseksi 
toiminnaksi, olisi leikkiäkin voinut pitää yhtenä tutkimuskohteenani. Tässä 
tutkimuksessa keskityin kuitenkin jonkin omaehtoisen lajin kautta tapahtuvaan 
aikuismaiseen liikunnalliseen toimintaan julkisessa ulkotilassa. Olennaista oli 
spontaanin ja oman inspiraation varaan rakentuvan sekä ulkona ja yhdessä 
tapahtuvan liikunnallisen toiminnan tarkasteleminen.  

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Aloitin haastateltavien etsimisen syksyllä 2012 vierailemalla joillakin 
harrastajasivustoilla etsimässä aktiivisia Oulun alueen ulkonaliikkujia. 
Löysinkin ensimmäisen haastateltavani yhteystiedot tällä tavalla. Erään 
haastateltavani tavoitin vain yksinkertaisesti ”tarttumalla häntä hihasta” kadulla 
hänen käyttäessään julkista ulkotilaa. Suurin osa haastateltavista löytyi 
kuitenkin netin ja sähköpostin välityksellä. Internetin kautta haastateltavien 
etsiminen oli tutkimuksen teon ajankohtana oikeastaan ainut mahdollinen 
menetelmä, koska syystalvesta kukaan ei enää juurikaan vietä aikaa ulkona. 
Ensimmäiset haastateltavani tutustuttivat minut edelleen muihin haastateltaviin 
ja toisinaan he vihjaisivat minulle myös muiden lajien harrastajista, joita 
kannattaisi tässä tutkimuksessa haastatella. Pidin tutkimuksen teon kannalta 
merkityksellisenä sitä, että haastateltava yleensä käyttää julkisia ulkotiloja 
vapaa-ajallaan omaehtoiseen liikuntaan. Sillä, mitä lajia hän siellä erityisesti 
harrastaa, ei ollut tämän tutkimuksen teon kannalta niin suurta merkitystä. 
Useimmilla oma laji ei suinkaan ollut myöskään ainoa asia, mitä he tekevät 
julkisessa ulkotilassa, vaan ajanviettotapoja saattoi olla useita. Esittelen 
haastateltavia sekä lajeja tarkemmin luvussa kolme. 

Haastattelut tein kaikki Oulun kaupunginkirjaston kahvilassa, joka on paikkana 
rauhallinen, mutta sijainniltaan keskeinen. Yhden haastattelun tein Oulun 
yliopistolla humanistisen tiedekunnan yläkäytävillä rauhallisen paikan toivossa. 
Kaupunginkirjaston kahvila oli kuitenkin parempi paikka järjestää haastattelu 
jo siitä syystä, että siellä oli helpointa toteuttaa haastattelupalkkio ja tarjota 
kahvit haastateltaville. Nauhoitin haastattelut digitaalisesti, jonka jälkeen 
litteroin kunkin niistä kirjalliseen muotoon. Näin sain haastattelut tulostettua ja 
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niitä oli mahdollista analysoida helpommin. Tiloihin liittyvän tutkimusaiheen 
yhteydessä oli hyvä saada kuva omaehtoisen liikunnan paikkojen 
sijoittumisesta. Päätinkin haastatteluissa esittää haastateltaville karttoja, jotta 
tämä hahmottuisi paremmin. Ajattelin myös, että näin he voisivat helpommin 
ilmaista, mitä paikkoja he liikkuessaan hyödyntävät. Osa haastateltavista 
merkitsi paikkoja karttoihin, osa ei osannut hahmottaa karttoja ja osa päätyi 
ainoastaan kuvailemaan, missä kohtaa julkista ulkotilaa hänen yleensä tulee 
harrastettua lajiaan. Nämä vastaukset olen koonnut karttaan (liite 2), johon olen 
merkannut kunkin lajin aina omalla symbolillaan.  

Loppukesästä 2013 kiertelin haastatteluissa esiin tulleita paikkoja 
tarkoituksenani havainnoida liikkumisen paikkoina pidettyjen julkisten 
ulkotilojen yleisilmettä. Harrastajia en tuohon aikaan kuitenkaan tavoittanut 
harrastuspaikoilta. Samalla kertaa valokuvasin näitä omaehtoisen liikunnan 
paikkoja Oulun julkisissa ulkotiloissa. Valokuvat harrastuspaikoista 
kappaleessa 3 (kuviot 1-9) on edelleen yhdistetty Oulun alueen karttaan (liite 
3). Tieto omaehtoisen liikunnan paikoista ja niiden sijainnista on tällä tavalla 
visuaalisessa muodossa ja toivottavasti avautuu helpommin lukijoille. Myös 
joitakin havaintoja Oulun julkisista ulkotiloissa tapatuvasta omaehtoisesta 
liikunnasta olen tehnyt keväästä 2012 syksyyn 2013. Ne olen koonnut karttaan 
(liite 1). 
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2 Omaehtoisen liikuntakulttuurin tutkiminen 

Postmoderni liikuntakulttuuri, johon omaehtoinen liikuntakin lukeutuu, 
kytkeytyy olennaiseksi osaksi kaupunkikuvaa ja usein postmodernin 
omaehtoisen liikuntakulttuurin edustajat luetaan kuuluvaksi nuorekkaan, 
elävän, trendikkään ja sykkivän kaupungin imagoon, jonka mukaan fyysisesti 
hyvinvoivat nuoret ihmiset tekevät urbaanissa tilassa erilaisia asioita ja 
liikkuvat muun elämän soljuessa ohi. Peter Bramham ja Stephen Wagg 
keskittyvät teoksessaan postmodernien kaupunkien vapaa-ajanviettoon ja 
tarjoavat liikuntaa, vapaa-ajan viettoa ja kulttuuria keinoksi kaupungeille 
säilyttää omaleimaisuutensa globalisaation mukanaan tuomaa 
yhdenmukaistamista vastaan. He kirjoittavat että muun muassa globaalien 
yhtiöiden pyrkiessä keskeisimmille ja näkyvimmille paikoille kaupungeissa 
kautta maailman johtaa tämä ostos- ja vapaa-ajankokemusten 
samankaltaistumiseen kaupungista toiseen. Tämä taas saa paikat näyttämään ja 
tuntumaan samoilta ja että vähittäin globalisaatio pyyhkii näin pois paikalliset 
erityispiirteet ja paikallisidentiteetin. Kaupungit heidän mukaansa voisivat 
pyrkiä erottumaan muista kaupungeista tarkastelemalla juuri postmodernin 
kulttuurin ja elämäntyylin muotoja. (Bramham & Wagg 2009: 1.) Kaupungin 
erilaisten liikuntamuotojen tarkastelu ja tietoisuuden lisääntyminen voisi näin 
kasvattaa kaupungin vetovoimaisuutta esimerkiksi turismin näkökulmasta. 
Tämä työ toimii esimerkkinä kaupunkiantropologian tekemisen kautta 
saavutettavissa olevasta tiedosta omaehtoisesta liikuntakulttuurista. 

2.1 Postmoderni liikuntakulttuuri 

Kuten Bramham ja Wagg aiemmin totesivat, kaupungit ovat globaalin 
maailman käytänteidenvaihdon aallonharjalla. Vaikutteet saapuvat ensin 
suuriin kaupunkeihin, jonka jälkeen ne leviävät jälleen eteenpäin pienempiin 
keskittymiin ja lopulta reuna-alueille. Eriksen puhuu jopa glokalisaatiosta 
(Eriksen 2004: 389) tarkoittaen tällä globalisaation mukanaan tuomaa 
vaikutusta lokaaleihin paikkoihin. Ihmiset eivät elä täysin globaalisti tai 
paikallisesti, vaan näitä yhdistellen, glokaalisti (glocal) (Eriksen 2004: 389). 
Riitta Laitisen mukaan ihminen kohtaa tilassa kulttuurisidonnaisesti omia 
aistejaan ja muistojaan. Ihminen ei siis kohtaa mitään tilaa ilman, että 
kulttuurinen merkitysvarasto on kohtaamisessa läsnä, hän jatkaa. Hänen 
mukaansa kulttuurin tutkimus onnistuukin juuri tilakokemuksia tutkimalla. 
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Kokemuksemme esimerkiksi juuri kaupunkitilasta on Laitisen mukaan aina 
sidoksissa niihin kulttuureihin, joiden jäseniä kokemushetkellä olemme. Emme 
myöskään kuulu yhtä aikaa ainoastaan yhteen kulttuuriin, eivätkä nämä 
päällekkäiset tai lomittaiset kulttuurien kerrokset sulje toisiaan pois, hän 
kiteyttää. (Laitinen 2004: 2-6.) Postmodernin maailman helpottunut liikkuvuus 
ja ilmiöiden virtaus vaikuttavat muun muassa siihen, että tilaa ei enää voi pitää 
ainoastaan itsestään selvänä ja jossain tietyssä tilassa vallitsevana, vaan 
monimerkityksisenä ja alati rakentuvana. Se merkitsee eri asioita eri tilanteissa 
eri ihmisille ja se on rakennettava yhdistelemällä lokaalin ja globaalin 
vaikutteita. Väistämättä olemme kaikkialla osa globaalia postmodernia 
maailmaa kaikkine tämän virtauksineen. Ronald Inglehartin on tarkastellut 
kirjassaan modernia ja postmodernia aikaa ja näiden murroskohtaa. Hänen 
mukaansa arvomme ovat muuttuneet sitä myötä kun turvallisuus ja hyvinvointi 
ovat kasvaneet ja nimeää tämän postmoderniksi murrokseksi. Inglehart 
tarkentaa, että epävarmuuden kohdatessa, kuten ulkoisen valtauksen tai 
sisäisen epäjärjestyksen uhan alla, yhteisön ihmiset hakevat turvaa juuri 
vahvalta auktoriteetilta. Auktoriteetin kunnioittaminen ja seuraaminen tällöin 
tehdään tietyin kustannuksin, esimerkiksi yksilölliset tavoitteet jäävät 
suuremman linjan etujen alle. Inglehart jatkaa kääntäen, että kun hyvinvoinnin 
(myös taloudellisen) ja turvallisuuden mukanaan tuomat yksilölliset arvot taas 
korostuvat, heikentyvät niin uskonnolliset, taloudelliset kuin poliittisetkin 
auktoriteetit ja niiden painoarvo. Hänen mukaansa kulttuurinen muutos, jota 
me kutsumme postmodernisaatioksi onkin lähtenyt liikkeelle siitä, että otamme 
selviämisemme itsestäänselvyytenä. Ja koska teemme näin, emme huomaa 
kuinka paljon tämä oikeastaan vaikuttaakaan maailmankuvaamme ja 
arvoihimme. Postmodernisaatioon liittyy useita eri osatekijöitä, joista yksi on 
Inglehartin mukaan juuri tämä yksilönvapauden kasvava painoarvo ja 
auktoriteettien vastustus. Hän jatkaa, että vallan keskittyminen, mahti ja 
auktoriteetti ovat saavuttaneet nykymaailmassa pisteen, jossa niiden 
hyväksyttävyys ja tehokkuus heikentyvät. Hyvät olot saavat ihmiset Inglehartin 
mukaan toimimaan yhä enemmän omien henkilökohtaisten mieltymystensä ja 
tarpeidensa täyttämisen vaatimalla tavalla. Auktoriteetti nähdään tällöin tämän 
toiminnan esteenä, eikä sen tukijana. (Inglehart 1997: 78, 296.) Tässä kohtaa 
täytyy muistaa, että Inglehart puhuu ainoastaan postmodernin piirteet 
täyttävistä yhteiskunnista, joissa yksilövapauden korostaminen on tällä hetkellä 
keskeistä. Oletan omassa tutkimuksessani, että Inglehartin kuvaama 
arvomuutos ja auktoriteettien kunnioituksen väheneminen näkyvät myös osana 
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omaehtoista liikuntakulttuuria ja että sitäkin leimaavat postmodernin vapaus ja 
yksilöllisyys. 

Tavanomaisissa kaupunkiympäristöissä tapahtuva omaehtoinen urbaani 
liikunta on osa postmodernin liikuntakulttuurin viimeaikaisinta kehityssuuntaa. 
Minkälaiseen toimintaan urbaanin omaehtoisen liikunnan voisi sitten liittää ja 
miten sitä voisi määritellä? Jos noudattaa Helka-Liisa Hentilän ja Jenny 
Miettisen jakoa, jossa liikunta jakautuu ensin kilpaurheiluksi ja 
terveysliikunnaksi, terveysliikunta edelleen kuntourheiluksi ja arkiliikunnaksi, 
ja arkiliikunta hyötyliikunnaksi ja lähiliikunnaksi, sijoittuu urbaani 
omaehtoinen liikunta käsitteen lähiliikunta alle. Urbaani omaehtoinen liikunta 
olisi näin erityismuoto lähiliikunnasta, jonka Hentilä ja Miettinen kuvaavat 
asuinalueilla tapahtuvaksi omatoimiseksi liikunnaksi ja jonka ympäristönä on 
useimmiten vapaassa käytössä oleva ulkoliikuntapaikka.  (Hentilä & Miettinen 
2010: 8.) Anxo Cereijo Roibás, Emmanuel Stamatakis ja Ken Black kirjoittavat, 
että liikunnalla ja urheilulla tarkoitetaan hyvin monenlaista erilaista fyysistä 
toimintaa ja että useimmiten sillä tarkoitetaan osallistumista johonkin 
harjoitukseen tai muuhun vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen. Terveystiede 
määrittelee heidän mukaansa fyysisen aktiivisuuden taas minkä tahansa 
laiseksi kehon liikkeeksi, jossa energian kulutus nousee yli lepotason ja 
liikunnan yhdistelmäksi monenlaista erilaista fyysistä aktiivisuutta, jota 
tehdään suunnitelmallisella tai organisoidulla tavalla. Urheilu puolestaan 
määritellään heidän mukaansa terveystieteessä joukoksi monenlaista erilaista 
liikuntaa, joka pitää sisällään osallistumista kilpailulliseen toimintaan. (Roibás 
et al. 2011: 4.) Roibásin ynnä muiden jaon mukaan urbaani omaehtoinen 
liikuntakulttuuri olisi siis fyysistä aktiivisuutta. Itse oletan ja näkisin, että 
kyseessä on kuitenkin myös liikuntaa jossain muodossa, koska urbaani 
omaehtoinen liikunta pitää sisällään myös jonkin verran suunnitelmallista 
harjoittelua, kuten hiottaessa joitain liikkeitä tai temppuja. Urbaani 
omaehtoinen liikunta on omassa työssäni Roibásia ynnä muita sekä Hentilää ja 
Miettistä mukaillen kaupungin julkisissa ulkotiloissa tapahtuvaa lähiliikuntaa 
sekä fyysistä aktiivisuutta. Tässä yhteydessä kiinnostavaa on myös, kuinka 
Hayden Ramsay tuo vapaa-aikaa käsittelevässä kirjassaan esiin liikunnan ja 
leikin yhteyden: useimmat liikkuvat vapaa-ajallaan huvin vuoksi ja kunnon 
kannalta, hyvässä hengessä ja tasapainossa oman luontonsa kanssa, ja mikä 
tärkeintä, ilman palkkiota. Vapaa-aikanamme emme suinkaan ole tekemättä 
mitään, vaikka kiireen ja velvollisuuksien jälkeen kaipaammekin lepoa: 
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liikumme tai pelaamme vapaaehtoisesti, hän jatkaa. Vapaa-ajan aikuisten 
omaehtoinen liikunta muistuttaisikin näin hänen mukaansa lasten leikkiä. 
(Ramsay 2005: 42-43, 147-149.) 

Postmodernissa liikuntakulttuurissa halutaan liikkua uusilla itse määritellyillä 
tavoilla, itse määritetyssä paikassa ja itse määritetyllä ajalla, toisin sanoen 
omaehtoisesti. Liikunnan sekoittuminen muuhun arkeen tai ainakin niiden 
välisen rajan hämärtyminen sekä sosiaalisuus liikkumisessa ovat myös 
postmodernin liikuntakulttuurin piirteitä. Nämä uudet piirteet saavat aikaan sen 
että omaehtoista liikuntaa on vaikea toisinaan erottaa tavallisesta vapaa-ajan 
vietosta. Jouko Kokkonen kirjoittaa suomalaisesta liikuntakulttuurista juuri 
samassa hengessä. Omasta elämästä ja kunnosta on Kokkosen mukaan tullut 
monelle jatkuvasti päivitettävä projekti samalla, kun yhteiskunnasta on 
vähitellen tullut yhä enemmän yksilöllisyyttä korostava. Liikuntamuotojen 
kasvavaan kirjoon löytyy jatkuvasti uutta muun muassa Internetin kautta ja 
näin lähes jokaiselle löytyy omaan elämäntapaan soveltuva tapa toteuttaa 
itseään liikunnan avulla, hän jatkaa. Kokkonen näkee liikunnan jakautumisen 
yhä hienojakoisemmiksi osa-alueiksi johtuvan suurimmaksi osaksi 
yhteiskunnan muuttumisesta (vrt. Inglehart), mutta osin myös liikunnan 
harrastajien omasta kiinnostuksesta sekä ulkoisista vaikutteista lähtöisin 
olevasta erikoistumiskehityksestä. Ihmisten on nykyään helppo saada 
Suomeenkin uusia vaikutteita nopeutuneen tiedonvälityksen ja 
jokapäiväistyneen matkailun kautta, Kokkonen listaa. Yhteiskunnallisella 
muutoksella Kokkonen tarkoittaa elintason nousua, joka on taas mahdollistanut 
erilaisten liikuntamuotojen harrastamisen. Hän näkeekin yhteyden niin 
liikuntakulttuurin monipuolistumisen, nuorisokulttuurin kuin kulutuskeskeisen 
postmodernin yhteiskunnan välillä. (Kokkonen 2013: 238-239, 247.) 
Näyttäisikin siltä, ja oletan näin myös omassa tutkimuksessani, että 
postmodernit liikkujat hylkäävät auktoriteetit omalla ennalta 
määrittämättömällä ja vapaalla toiminnallaan, kuten Inglehartia mukaillen 
aiemmin kirjoitin, mutta myös, että yksilöllisyydellä ja valinnanvapaudella on 
kasvava vaikutus myös omaehtoiseen liikuntaan. Julkisissa ulkotiloissa 
tapahtuvan liikuntakulttuurin kannalta auktoriteetteja olisivat tiloista päättävät 
ja niitä valvovat elimet. Näitä postmodernissa kaupunkitilassa, kuten Oulussa, 
ovat niin suunnittelijat, omistajat, poliittiset päättäjät, vartijat kuin muut tiloja 
käyttävät ihmiset. 
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Päivi Harinen näkee, että postmodernin liikuntakulttuurin uudet muodot 
merkitsevät irtiottoja, paitsi perinteisistä tekemisen tiloista, myös monista 
muista asioista: aiemmista sukupolvista, niiden odotuksista, arvoista ja 
normeista, sekä traditionaalisista urheilukäsityksistä ja -lajeista (Harinen 2010: 
106). Omassa tutkimuksessani tarkastelen juuri tätä omaehtoista postmodernin 
liikuntakulttuurin puolta ja pyrin selvittämään mitä kaikkea urbaaniin 
omaehtoiseen liikuntaan liittyy Oulun julkisissa ulkotiloissa. Postmodernille 
liikuntakulttuurille on tavallista, että liikunnan harrastamiseen käytetään 
sellaista kaupunkitilaa, jota ei erityisesti ole tarkoitettu liikkumista varten. 
Esimerkiksi urbaaniin omaehtoiseen liikuntaan lukeutuvan skeittaamisen 
ympäristönä voivat toimia monenlaiset kaupunkimaiset rakenteet. Harinen 
kirjoittaakin, että skeittaaminen vaatii jatkuvaa rakennetun ympäristön 
lukemista ja käyttökelpoisten paikkojen rekisteröimistä. Kun skeittari löytää 
sopivan paikan tekemiselleen, hän merkitsee kohteen ”toisin” ja ottaa se 
väliaikaisesti käyttöönsä, Harinen jatkaa. (Harinen 2010: 101.) Kokkonen on 
kirjassaan suomalaisen liikuntakulttuurin lähihistoriasta tarkastellut myös 
liikuntakulttuurin muutosta. Hänen mukaansa liikunnaksi luetaan nykyisellään 
myös hyötyliikunta, aivan kuten tavallisessa kaupunkiympäristössä 
ajanviettona tapahtuva urbaani liikuntakin. Näin liikuntakulttuurin 
tulkitseminen ja tutkiminen vaativat myös liikuntakulttuurin monisyisyyden 
tiedostamista, muistuttaa Kokkonen: 2010-luvulla liikuntakulttuuri kattaa 
laajimman määritelmän mukaan kaiken liikunnan huippu-urheilusta portaissa 
kävelyyn. Liikuntakulttuurin lajikirjoa kasvattaa Kokkosen mukaan jatkuvasti 
myös vaikutteiden siirtyminen nopeasti Internetin välityksellä maailman 
tuhansista lajeista ja peleistä. (Kokkonen 2013: 16, 181.) Vaikutteista 
ammennetaan koko ajan uutta ja samalla halutaan myös jakaa muille omissa 
tiloissa tapahtuvan liikunnan mahdollisuuksia. Syyt olla kontaktissa ovat Ossi 
Naukkarisen mukaan usein mobiiliesteettiset. Tällä hän tarkoittaa, että muualta 
otetaan mallia omaan tekemiseen, kuten esimerkiksi oman liikkumisen tapojen 
kehittämiseen tai jopa liikunnan tilojen muokkaamiseen sopivimmiksi. 
Naukkarisen mukaan myös omaan liikuntapaikkaan suhtautumiseen voi 
tietoisuudella muista paikoista olla vaikutuksensa: mitä omassa paikassa 
arvostetaan ja mitä siinä pidetään kiinnostavana ja toisinpäin mikä siinä ei ole 
hyvää. Tietyn paikan ominaisuudet vertautuvat ja suhteutuvat hänen mukaansa 
muiden paikkojen ominaisuuksiin. Jakamisen myötä saatetaan Naukkarisen 
mukaan myös olla ikään kuin useassa paikassa yhtä aikaa, tietenkin 
kokemuksen tasolla. Naukkarinen jatkaa, etteivät paikat näin suinkaan ole 
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suljettuja, vaan ne ovat kytköksissä laajoihin muiden paikkojen verkostoihin, 
joiden representaatioita nopeutuneet liikenneyhteydet tarjoavat nykyään 
langattomasti jo esimerkiksi ulkona liikuntapaikoilla. (Naukkarinen 2006: 76-
77.) Mobiililaitteiden yleistymisen myötä videoiden levittäminen Internetin 
kautta monin eri kanavin on arkipäivää. Oletan että myös Oulun omaehtoiset 
liikkujat ovat osa tätä maailmanlaajuista omaehtoisen liikunnan jakamisen 
kulttuuria. Videoita syötetään toisten nähtäviksi tietenkin myös muista 
urbaaneista omaehtoisista lajeista. Ihmisten innostus uusiin lajeihin ylipäätään 
syntyy nykyään usein juuri Internetissä nähdyn ja kuullun kautta. Tietoa 
uutuuksista ja tuntemattomasta etsitään heti ärsykkeen syntyessä Internetin 
välittömän ja visuaalisen tietokanavan avulla. Muutamia vuosia sitten 
Internetin kautta ilmiönä maailmalta levinnyt ”lankuttaminen” (engl. planking) 
oli fyysinen aktiviteetti, joka yhdisti tietynlaisen odottamattoman julkisen tilan, 
valokuvauksen ja kädet suorana sivuilla staattisessa jännitysasennossa 
poseeraamisen kuvauksen aikana, kehon epämääräisestä alustasta huolimatta.  
(Kaleva 30.5.2011.)  

Päivi Harinen, Hannu Itkonen ja Juhani Rautopuro ovat tutkineet erityisesti 
rullalautailijoiden eli skeittareiden tilankäyttöä ja kulttuuria: skeittaus on 
tyypillinen toiminnallisuuden muoto, jonka tilasidonnaisuus poikkeaa 
standardoituja tiloja vaativasta urheilusta. Skeittausta ei tule nähdäkään 
ainoastaan fyysisenä rullalautailuharrastuksena, vaan nuoriso kiinnittää siihen 
monia sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä. Suoritusten videoinnit, temppujen 
rytmittäminen musiikilla ja tietynlainen pukeutuminen esimerkiksi 
muodostavat kulttuurisen kokonaisuuden, jonka varaan rakennetaan 
skeittaajien yhteisöllisyyttä. (Harinen ym. 2006: 21, 24.) Olivier L’Aoustet ja 
Jean Griffet jakavat juuri näihin sosiaalisiin merkityksiin liittyen nykypäivän 
liikunnallisen aktiivisuuden kahtia. Heidän mukaansa liikunta jakautuu 
toisaalta muodolliseen, viralliseen liikkumiseen, jossa tärkeää on olla osa 
organisaatiota, joka tarjoaa liikkumiselle tilat sekä ohjausta maksua vastaan. 
Toisaalta he näkevät liikunnan jakautuvan vapaa-ajan viettotavaksi, jossa 
yksilö osallistuu epäviralliseen liikuntaan yhdessä ystäviensä tai perheensä 
kanssa organisaatioiden ulkopuolella. Nämä kaksi liikunnallisen aktiivisuuden 
tapaa eroavat heidän mukaansa perustavanlaatuisesti toisistaan ja jatkavat että 
kun ensimmäisessä, institutionalisoidussa liikunnassa olennaista ovat säännöt, 
ohjeelliset tilat, kilpailu ja edistyminen, niin toisessa, epävirallisessa 
liikunnassa, oleellista ovat eläminen ja hienojen hetkien jakaminen muiden 
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kanssa. (L’Aoustet & Griffet 2001: 413-414.) Helka-Liisa Hentilä ja Sirpa 
Luoma ovat tarkastelleet nousevia lajeja Oulussa, kuten BMX -pyöräilyä, 
rullalautailua ja parkouria, ja ovat myös havainneet postmodernin 
liikuntakulttuurin jakaantumisen. He kirjoittavat L’Aoustetin ja Griffetin 
tapaan, että näiden uudehkojen lajien harrastajat tulevat usein tapaamaan 
kavereitaan ja viettämään aikaa yhdessä oman lajinsa varjolla. Myös Hentilä ja 
Luoma erottavat tämän uuden sosiaalisen liikuntatavan perinteisistä tavoista 
liikkua. Ajanvieton ohella suorituksia tehdään, kuvataan ja ladataan Internetiin 
muiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi ja sinne perustetaan myös omia 
epävirallisia foorumeja, he kuvailevat. Näin Hentilän ja Luoman mukaan 
luodaan yhteisöllisyyttä perinteisen liikuntakulttuurin suorituskeskeisyyden 
sijaan. He kirjoittavat, että nämä lajit houkuttelevat nimenomaan sellaisia 
harrastajia, jotka eivät niinkään perusta suorituskeskeisyydestä. (Hentilä & 
Luoma 2009: 10-11.) Myös Kokkonen kirjoittaa, että uusi liikuntakulttuuri, 
jota nuoret itse luovat elämys- ja kokemuslähtöisillä liikuntamuodoillaan, 
poikkeaa järjestöpohjaisesta liikuntakulttuurista juuri yhteisöllisyydellään. 
Tärkeää on Kokkosen mukaan nimenomaan temppujen ja liikkeiden kehittely 
ja vakioimisen välttäminen, joka taas suorituskeskeisessä liikuntakulttuurissa 
on tavoiteltavaa. Yhtälailla tärkeää on Kokkosen mukaan myös harrastamisen 
kytkeytyminen Suomea laajempaan kansainväliseen lajin viitekehykseen, jossa 
olennaista on juuri muille jakaminen. Hän kirjoittaa, että liikkujat myös 
määrittelevät oman toimintansa enemmänkin elämäntyyliksi kuin urheiluksi, ja 
siinä korostuvat tekemisen asenne, tyyli ja oma kokemus aitoudesta sekä alati 
muuttuva lajin luonne. (Kokkonen 2013: 214-215.) Edelleen myös Harinen 
näkee postmodernia liikuntakulttuuria edustavia skeittauksen harrastajia 
yhdistävän elämäntavan: lajia halutaan tehdä niin kauan kuin keho antaa 
myöten. Hän on myös havainnut, että skeittaajien keskuudessa ilmenee 
määrittelyhaluttomuutta omalle lajille. Esimerkiksi skeittaaminen vaatii 
Harisen mukaan liikunnallisuutta, mutta skeittarit itse vierastavat hänen 
mukaansa skeittaamisen leimaamista lajiksi, liikunnaksi, urheiluksi tai edes 
harrastukseksi. Skeittaajat myöntävät Harisen mukaan kyllä, että skeittaaminen 
on kytköksissä liikuntaan, mutta ei sen olevan liikuntaharrastus tai ainakaan 
urheilua. Harinen kirjoittaa Hentilän ja Luoman tavoin keskinäisen kilpailun ja 
ohjelmallisen harrastamisen, jotka urheiluun yleensä liittyvät, olevan liian 
suuressa kontrastissa skeittaukseen liitettyjen vapauden ja huvin 
assosiaatioiden kanssa. (Harinen 2010: 100, 103-104.) Myös omassa 
tutkimuksessani Oulussa, lähden siitä olettamuksesta, että postmodernin 
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urbaanin liikuntakulttuurin, johon tutkimuskohteenikin kuuluu, kuvastavimpia 
piirteitä ovat juuri yksilöllisyys liikunnan määrittelyssä, sosiaalisuus, 
jakaminen ja yhteisöllisyys, sekä vapaus. Vapaudella tarkoitan nimenomaan 
sitä säännönmukaisuudettomuutta, joka liittyy paikkojen käyttämisen tapoihin. 
Paikan käyttötavat eivät postmodernien urbaanien liikkujien kohdalla ole 
jumittuneita perinteisiin tapoihin, kuten Harinen aiemmin esitti (Harinen 2010: 
106). Pelikenttinä urbaaneille omaehtoisille liikkujille toimivat kaupungin 
julkiset ulkotilat. 

2.2 Institutionalisoituminen  

Vaikuttaisi siltä, että tämän todellisessa kaupunkiympäristössä tehtävän 
urbaanin liikunnan voisi nähdä pyrkimyksenä vapautua institutionalisoituneista 
lajeista, jotka ovat myös enemmän sidottuja tiettyyn liikuntapaikkaan. Kuten 
aiemmin on tullut esille, uutta postmodernia liikuntakulttuuria kuvaa juuri 
irtautuminen aiemmasta tiukasti seuroihin kytkeytyneestä liikuntakulttuurista 
sekä seuratoiminnan institutionaalisesta piirteestä kuten myös perinteisistä 
liikunnan tiloista. On kuitenkin merkkejä myös siitä, että omaehtoista urbaania 
liikuntaa pyritään sitäkin jollain tavalla institutionalisoimaan, kuten 
rakennettaessa erityisiä paikkoja esimerkiksi skeittaamiselle tai 
parkouraamiselle. Kun näitä lajeja perinteisesti on harjoitettu tavallisissa 
kaupunkiympäristöissä, ovat tällaiset tilat rajoittavia tekijöitä lajeja ajatellen, 
koska lajipuistojen olemassaolo ja tunnettuus tekevät normaalissa tilassa 
harrastamisesta ongelmallisempaa. Voidaan esimerkiksi erehtyä luulemaan, 
etteivät lajien harrastajat tarvitse muuta tilaa kuin nämä lajipuistot. Todellisiin 
kaupunkiympäristöihin lähtökohtaisesti muotoutuneet omaehtoiset lajit taas 
kuuluvat usein lajiharrastajien mielestä julkiselle paikalle muun elämän sekaan. 
B. Guy Peters kuvailee ja määrittelee instituutiota neljän eri kohdan kautta. 
Peters mainitsee ensimmäisenä ja tärkeimpänä yleistekijänä sen, että instituutio 
on aina jossain muodossa yhteiskunnan rakenteellinen piirre. Rakenne voi 
hänen mukaansa olla virallinen, kuten lainsäädäntöelin tai julkishallinnollinen 
virasto tai se voi olla epävirallinen, kuten organisaatioiden yhteistyöverkosto 
tai joukko yhdessä sovittuja sääntöjä. Rakenteena se saa ihmiset kaikkialla 
osallistumaan säännönmukaiseen yhteistoimintaan, joka on ennustettavaa ja 
joka perustuu ennalta määriteltyihin suhteisiin toimijoiden välillä, jatkaa Peters. 
Vaikka hänen mukaansa se, kuinka paljon toiminta vaatii ennustettavuutta, voi 
vaihdella instituutiosta toiseen, yhdistää niitä joka tapauksessa se, että ne 
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kaikki vaativat, ja niissä myös esiintyy, jonkunlaista rakenteellista 
säännönmukaisuutta. Toisena tekijänä Peters nimeää jonkunlaisen vakauden tai 
pysyvyyden ilmenemisen. Toimintojen toistuvuus on siis enemmän tai 
vähemmän taattu myös tulevaisuudessa tai ainakin niin, että vastaavanlainen 
vaikutelma pysyvyydestä syntyy, Peters jatkaa, antaen vielä esimerkiksi 
säännöllisen tapaamisen tietyssä paikassa tiettyyn aikaan, jolloin jäsenet 
tuntevat ja tietävät instituution jatkuvuuden. Kolmantena, ja oman työnikin 
kannalta oleellisena, instituution piirteenä hän kuvaa sitä, että instituutiolla 
tulee olla vaikutusta yksilön käyttäytymiseen. Hän kuvaa, että esimerkiksi 
säännöllisen tapaamisen yhteydessä osallistujien täytyy laittaa tapaamiselle 
painoarvoa: sen tulee olla tärkeä tai sillä tulee olla heille ainakin jonkinlaista 
merkitystä ja heidän tulee myös pyrkiä siihen osallistumaan. Instituution tulee 
myös rajoittaa jäsentensä käyttäytymistä jollain tavalla, Peters tarkentaa ja lisää 
edelleen, että tämä rajoittaminen voi olla virallista tai epävirallista, mutta ilman 
rajoitteita ei instituutiota ole olemassa. Neljänneksi piirteeksi Peters lisää vielä 
sen, että jäsenillä tulee olla jonkinlainen taju yhteisistä arvoistaan ja jaetuista 
merkityksistään.  (Peters 2005: 18-19.) Petersin kolmas tekijä, yksilön 
rajoittaminen tai jäseniin vaikuttaminen liittyy työhöni kahdella tapaa. 
Ensinnäkin oletan että se postmodernien urbaanien liikkujien kohdalla voi 
tarkoittaa sitä, että erilaiset kaupunkitilasta päättävät instituutiot pyrkivät 
rajoittamaan heidän toimintaansa kaupunkitilassa. Koska toimintaa pyritään 
institutionalisoimaan ja säännönmukaistamaan, auktoriteetteja kaihtavassa 
postmodernissa liikuntakulttuurissa haluttaisiin juuri irtaantua kaikenlaisista 
instituutioista. Tällöin halutaan määritellä oma toiminta irrallaan mistään 
kollektiivien otteesta. Toiseksi kolmannen kohdan oletan liittyvän 
postmoderneihin urbaaneihin liikkujiin itsenään instituutiona, tällöin heidän 
muodostamansa harrastavien ja liikkuvien tuttavien instituutio vaikuttaa heidän 
elämäänsä ainakin jollain tavalla. Jako on ristiriitainen, toisaalta liikkujat eivät 
halua olla minkään sääntöjä jakelevan instituution otteessa, mutta näyttäisivät 
toisaalta muodostavan määritelmän mukaan sellaisen itse. Tässä kohtaa herää 
ajatus siitä, että urbaanit liikkujat tai harrastajat haluaisivat ehkä muodostaa 
oman vapaan epäsäännöllisen instituutionsa, jossa ennustettavuutta ei haluta 
ajatellakaan, mutta joka olisi tukena omalle toiminnalle. Tämä muoto olisi 
ikään kuin löyhä versio instituutiosta. Joukko yhdessä jotain asiaa tekeviä 
ihmisiä muodostavat yhteisön, mutta instituutioksi heidän nimeämisessään 
Petersin määritelmän mukaan tulee joka tapauksessa olla tarkkana. On 
kuitenkin toinenkin seikka, joka kytkee urbaanit liikkujat institutionaaliseen 
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toimintaan. Sen lisäksi, että instituutioiden tehtävänä on säännellä toimintaa 
rajojensa puitteissa, on niiden roolina myöskin laajempaan sosiaaliseen 
käyttäytymiseen vaikuttaminen. Peters esittää, että kaikkien institutionalismien 
mukaan juuri instituutiot luovat merkittävämpiä säännönmukaisuuksia 
ihmiskäyttäytymiseen, kuin muutoin olisi havaittavissa. Käytännön tasolla 
instituutioilla on rakenteena kapasiteetti muokata yksilökäyttäytymistä ja myös 
vähentää (ei poistaa) epävarmuutta, joka muuten vallitsee sosiaalisen elämän 
puitteissa, summaa Peters. (Peters 2005: 155, 158.) Petersin epävarmuuden 
vähentäminen on juuri se seikka, joka yhdistää liikkujat instituutioksi. On 
varmasti totta, että instituutio nimenomaan tuo joukon turvaa ja näin oma 
tekeminen näyttää ja tuntuu jäsenistä varmemmalta. Tämä seikka tukee sitä 
ajatusta, että myös postmodernit urbaanit liikkujat itse muodostaisivat löyhän 
instituutionsa: he muodostaisivat sen toimiessaan yhtenäisenä joukkona 
jaettuine merkityksineen edelleen Petersin neljättä kohtaa mukaillen. 

Gary Wray McDonogh kirjoittaa vallasta ja kamppailusta kaupunkielämän ja 
tilan perusmerkityksien määrittämisessä. Kaupunkitila muodostuu hänen 
mukaansa jatkuvien konfliktien pyörteessä, joissa valtaapitävät kaavailevat 
omista kaupallisista kaupunkitilan suunnitelmistaan valtavirran ja 
keskivertokaupunkilaisenkin ajatuksia. McDonogh tarkentaa että nämä 
valtaapitävien tulkinnat kaupunkitiloista tulevat osaksi laajempaa julkista 
tajuntaa, tietoa tai myyttejä kaupunkitilasta, mutteivät toki aivan kaikille ja 
tästä syntyy ristiriitaa. Valta ja konfliktit tilasta sisältyvät paitsi tilojen 
arviointiin ja kontrolliin, myös kytköksiin, joita hyveiden, tilojen, 
käyttäjäryhmien ja oikeuksien välillä ilmenee. (McDonogh 2003: 264-265.) 
Oletan Oulun harrastajilla olevan käsityksen oman lajin vapaudesta vertautuen 
juuri tähän tilalliseen ohjaukseen tai rajoitukseen. Oletan myös etteivät kaikki 
halua olla osa valtavirtaa ja vastustusta ohjaukselle ilmenee omaehtoisten 
liikkujien parissa. Harinen, Itkonen ja Rautapuro kirjoittavat, että 
vastakulttuurin on katsottu muodostuvan sellaisen sosiaalisen ryhmän 
kokonaisuudesta, joka eroaa ratkaisevasti vallitsevasta kulttuurista hyläten sen 
yleisesti hyväksytyt arvot ja normit. He jatkavat, että tietoinen konfliktin 
hakeminen tilojen määrittelyssä on tämän ryhmän keino kyseenalaistaa 
yhteiskunnassa vallitseva arvomaailma. Konfliktista toisesta suunnasta 
viestivät taas julkisen vallan asettamat kiellot ja rajoitukset, muistuttavat 
Harinen ym. Toisaalta he kuitenkin huomauttavat että julkisen vallan toimesta 
rakennettuja skeittiramppeja puolestaan voidaan pitää sopimuksellisuuden 
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ilmentyminä julkisen vallan puolesta. (Harinen ym. 2006: 5, 25.) Myös Tracey 
Skeltonin ja Gill Valentinen ovat huomioineet tutkimustensa valossa esiin 
tulleen vastakulttuurin. Koska julkiset tilat on pääasiassa suunniteltu aikuisia 
varten ja heidän tarpeitaan ja halujaan palvelemaan, on (nuorten) notkuminen 
julkisissa tiloissa eräänlaista vastarintaa aikuisten (suunnittelijoiden ja muiden 
käyttäjien sekä päättäjien) vallankäytön mahdollisuudelle. (Skelton & 
Valentine 1998: 7-9.) Oletettavaa on, että myös Oulun julkisissa tiloissa tulee 
esille se, että kaikkia paikkoja ei hyväksytä kaikenlaisen toiminnan 
näyttämöksi. Postmodernit urbaanit liikkujat itse saattavat ajatella paikan 
soveltuvan johonkin toimintaan mainiosti, mutta kyse on juuri laajemmasta, 
julkisesta kannasta. Se, miten muut ihmiset suhtautuvat urbaaneihin liikkujiin 
heitä nähdessään tai heistä keskustellessaan, kertovat laajasta julkisesta 
mielipiteestä ja urbaanien liikkujien oikeuksista ja mahdollisuuksista käyttää 
julkista ulkotilaa. Myös Loretta Lees tunnistaa jatkuvan rajanvedon tilan 
käytön oikeuksista ja kirjoittaa artikkelissaan kaupunkitilojen kontrollista ja 
keskiluokkaistumisesta. Keskiluokkaistumista Lees kuvaa valvonnan ja 
kontrollin lisääntymiseksi turvallisuuden varjolla sekä kaupunkikuvan 
monimuotoisuuden kustannuksella. Tällä hän tarkoittaa sitä, että vaikka 
keskiluokkaistumisessa arvostetaankin usein kaupungin elävyyttä sekä 
monimuotoisuutta, jatkuu tämä vain tiettyyn pisteeseen asti ja turvallisuus 
menee elämänmuodoiltaan rikkaan katukuvan edelle. Koska 
keskiluokkaistuminen Leesin mukaan samaan aikaan sekä vaalii että karsii 
asioita julkisessa kaupunkitilassa, on keskiluokkaistumisella hyvin ristiriitainen 
kanta kaupunkielämän erilaisiin muotoihin, joita julkisessa kaikille avoimessa 
paikassa esiintyy. Hän jatkaa, että yritykset suojella aitoa julkista katujen 
kulttuuria kumoavat itse itsensä, koska kaupunkitilan liika kontrollointi ja 
varmistelu tukahduttavat sen elämän monimuotoisuuden. 
Keskiluokkaistumisen myötä tasataan kaupungissa esiintyvää vaihtelevuutta, 
jotta toteutettaisi tasaisen turvallinen katutila keskiluokkaisille 
norminmukaisille aikuisille, tarkentaa Lees. Hänen mielestään hämmennystä 
lisää se, että katutila nähdään vaihtoehtoisesti joko aidon kaupunkielämän 
tyyssijana sekä vapaana ja demokraattisena tai se nähdään sosiaalisen 
kontrollin ja jopa alistamisen pelikenttänä. Katutila ja yleisemmin julkinen tila 
on molempia aina yhtä aikaa, summaa Lees. (Lees 1998: 238, 251.) 
Esimerkiksi postmoderni urbaani liikuntakulttuuri voidaan nähdä yhtä lailla 
niin kaupunkikuvaa rikastuttavana tekijänä kuin sitä voidaan yhtä aikaa myös 
kitkeä kaupunkikuvasta muun muassa juuri turvallisuuteen nojautuen. Haluan 
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omassa tutkimuksessani selvittää, miten tämä asia näyttäytyy julkisia ulkotiloja 
liikuntaan käyttäville Oulussa: kumman puolen he kokevat voimakkaampana, 
kontrollin vai vaalimisen.  

Joissain tiloissa valvontaa on enemmän kuin toisissa tai valvonnassa ollaan 
tarkempia. Tällaisia ovat muun muassa yksityisomistukselliset julkiset tilat, 
jotka ovat ikään kuin välimuoto julkisesta ja yksityisestä tilasta. Esimerkiksi 
sisäpihat ja julkisten organisaatiorakennusten pihat ovat usein harmaata aluetta 
niin tilasta päättäville, kuin niitä käyttävillekin. Vartijoiden tehtävänä on valvoa, 
että tällaista yksityisomistuksellista tilaa käytetään sille sovinnaisella tavalla. 
Lees näkee niissä tehtävät toiminnot rajallisempina kuin muissa julkisissa 
ulkotiloissa tehtävät toiminnot ja valvonnan niissä rajoittavan vapaata julkista 
tilaa rankemmin kuin muissa tiloissa. Lees tarkentaa että sisäpiha on tavallaan 
samanlaista katutilaa kuin ympäröivätkin kadut: kuka tahansa voi poiketa sinne 
kadulta, oli sinne asiaa tai ei. Lees itse on tutkinut Vancouverissa sijaitsevaa 
kirjastokorttelia sisäpihoineen. Valvonta korttelissa on tiukka ja tämä taas 
vaikuttaa tilan tuntuun, tila on kuitenkin viime kädessä yksityinen kaikkine 
rajoitteineen liittyen usein juuri turvallisuuteen tai esimerkiksi poliittisen 
ilmaisun vapauteen, Lees jatkaa. Vaikka valvonta voi vaikuttaa joskus liiallisen 
rajoittavalta, on silti hyvä pitää mielessä että julkinen turvallisuus on tärkeää 
minkä tahansa julkisesta tilasta vastaavan tahon päätöksissä, Lees muistuttaa. 
(Lees 1998: 242-244.) Oman aiheeni kannalta Leesin haavainnot 
yksityisomistuksellisesta julkisesta tilasta ovat tärkeitä. Oulun keskustan 
tiloista virastojen ja laitosten sisäpihat ovat tällaisia yksityisomistuksellisia 
julkisia tiloja ja niissä harrastaminen on oletettavasti hieman kiistanalaista. 
Niitä koskevat tarkemmat säännöt kuin muuta kaupunkitilaa ja niitä 
valvotaankin vartijoiden ja kameroiden avulla. Useimmiten lupaan oleskella 
näissä tiloissa ei selkeää sääntöä ole ja nämä säännöt vaihtelevat myös 
kohteittain. Julkinen tila itsessään on muutenkin monitahoinen käsite. Julkisen 
ulkotilan käyttöön liittyy eniten eriäviä mielipiteitä, johtuen juuri sen 
yhteisomistuksellisuudesta. Kaikkien on voitava käyttää tilaa tasa-arvoisesti. 
Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan välttämättä ymmärrä muita käyttötapoja tai 
he eivät kerta kaikkiaan mahdu samaan tilaan omien tilankäytön 
mieltymystensä vuoksi. Joidenkin ei sallita käyttää tilaa liian eri tavalla kuin 
toisten, koska liian suuri ero käyttötavoissa aiheuttaa konfliktin vaaran. 
Katutilan kontrolli kohdistetaankin usein juuri niihin yksilöihin tai joukkoihin, 
jotka eivät käytä katutilaa konventionaalisilla norminmukaisilla tavoilla. Nämä 
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käyttäjät ovat Potentiaalisia häiriön tai julkisen tilan epätasapainon 
aikaansaajia. Usein varsinaiselta konfliktilta vältyttäisiin muutenkin, mutta 
koska uhka tälle on olemassa, on julkinen tila kontrolloitu. Tästä seuraa 
edelleen se, että kontrollin kohteena olevat taas eivät näe katutilaa kaikille 
julkisena avoimena tilana, koska he ovat mielestään käyttäneet tilaa aivan 
oikein. Omassa tutkimuksessani selvitän, miten Oulun julkisissa ulkotiloissa 
tapahtuva omaehtoinen liikuntakulttuuri on kohdannut tämän kontrollin ja 
institutionalisoitumisen: mitä ne sen kannalta tarkoittavat? Kuten Lees 
kirjoittaa, katujen julkinen tila ei ole merkitykseltään ennalta määritelty, se 
tuotetaan kohtaamisissa ja sosiaalisessa neuvottelussa tilankäytöstä. Hän 
tarkentaa edelleen, että julkinen tila ei käsitteenä ole yksi yhdenmukainen 
kokonaisuus, vaan julkiset tilat vaihtelevat riippuen sosiaalisista, kulttuurisista, 
taloudellisista ja symbolisista tehtävistään. (Lees 1998: 239, 250-251.) 

2.3 Jaettu julkinen tila 

Omassa tutkimuksessani keskityn juuri tavanomaisessa julkisessa ulkotilassa 
tapahtuvaan postmoderniin urbaaniin liikuntaan. Ali Madanipour kuvaa 
kirjassaan julkista tilaa seuraavasti: kun kriteereinä käytetään pääsyä (access), 
toimijuutta (agency) ja etua (interest), voidaan julkisena tilana pitää sellaista 
tilaa, (1) jota kontrolloi viranomaistaho, (2) joka koskee koko kansaa, (3) joka 
on kansalle avoin ja tavoitettavissa sekä (4) jota käyttävät ja jakavat kaikki 
yhteisön jäsenet. Hän käyttää hyvin laveaa julkisen tilan määritelmää ja 
toteaakin itse, että kuten mikä tahansa muukin määritelmä, on tämäkin 
yleistetty lause, jonka jokainen osa voi edustaa laajaa mahdollisten 
olosuhteiden kirjoa ja näin edelleen laajaa erilaisten tilojen joukkoa. Tällainen 
julkisen tilan määritelmä edustaakin julkisen tilan ideaalikuvausta, eikä se 
eräänlaisena ohjeellisena arvona välttämättä kuvaa julkista tilaa kaikkialla, 
Madanipour tarkentaa. Hän myös lisää, että julkinen tila määrittyy suhteessa 
yksityiseen tilaan ja sen määritelmään. Mikä ei ole yksityistä, jää julkiseksi, 
hän yksinkertaistaa. (Madanipour 2003: 112-113.) Julkisen tilan määrittelyn 
kysymys on monitulkintainen ja myös käsitykset tilasta ja oikeuksista siihen 
ovat varsin poikkeavia. Toisinaan nähdään että julkinen tila on jopa kadonnut, 
toisinaan sen nähdään muuttaneen muotoaan, jolloin samalla myös kontrolli 
kaduista olisi uudistunut. Siitä, kuka saa tehdä mitäkin ja millä paikoilla, 
vallitsee toisinaan kädenvääntötilanne tilan käyttäjien ja omistajien tai 
päättäjien välillä. Aina näkemykset oikeuksista käyttää julkista tilaa eivät 
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kohtaa ja vaarana ovat erilaiset konfliktit auktoriteettien ja tilan käyttäjien 
välillä. Joidenkin lajien, kuten parkourin ja skeittauksen kohdalla tilankäytön 
oikeudet eivät ole aina selvillä ja mielipahalta ei vältytä kumpaankaan 
suuntaan. Esimerkiksi Helsingissä Baana -väylällä sijaitsevan skeitattavan 
Helsinki –veistoksen käyttöoikeudet oli rajattava liiallisen häiriön 
aiheutumisesta lähiasukkaille. Kaupunki asetti yöaikaan aiheutuneesta melusta 
johtuen veistokselle ajat, jolloin sitä voidaan käyttää, eli tässä tapauksessa klo 
8-20. Ennen kuin paikalle asetettiin käyttöajoista muistuttava kyltti, ei uutta 
asfalttia valettu veistoksen ympäriltä pois piikatun ”railon” tilalle. (Hämäläinen 
2012: 1.) Madanipour on tarkastellut julkista tilaa myös yhteisen esilläolon 
tilana. Julkisessa tilassa ollaan ja tehdään yhdessä, tällainen tila on jaettu, hän 
jatkaa. Kaupungin julkinen ulkotila on myös muiden ihmisten toimien 
näkemisen ja muille näyttäytymisen kannalta tärkeä: esilläolo on Madanipourin 
mukaan yksi julkisessa tilassa harrastamisen eduista (kenties myös haitoista). 
Hänen mukaansa julkinen tila asettaa puitteet ihmisten esittäytymiselle ja 
näyttäytymiselle toisille ihmisille. Esittäytymistä tai esiintymistä ei hänen 
mukaansa tule koskaan tarkastella irrallaan kontekstistaan eli tilasta, jossa 
kyseinen toiminto tapahtuu. Tärkeänä hän kuvaa läsnäolon yhdessä muiden 
kanssa julkisessa tilassa, jolloin myös jaettu kokemus tilasta ja maailmasta 
mahdollistuu. Julkinen tila onkin samanaikaisuuden, näytteillä olon ja 
esiintymisen paikka, jossa todellisuutta testataan, eroihin tutustutaan ja 
identiteettejä tarkastellaan, listaa Madanipour. Julkisessa tilassa jaettu kokemus 
toteutuu julkisen mielipiteen ilmaisun ja yhteisen tekemisen kautta, jota 
omaehtoinen harrastaminenkin on. Julkinen tila on myös tila, jossa tunnistetaan 
ja tunnustetaan, sekä tila jossa erojen esittäminen voi johtaa tietoisuuteen 
itsestä ja muista, hän jatkaa. Madanipourin selkeyttää edellistä lausetta niin, 
että julkisessa tilassa monipuoliset totuudet esiintyvät yhtä aikaa ja siksi niissä 
harjoitetaan erilaisten totuuksien tai todellisuuksien sietoa. Näin julkinen tila 
onkin Madanipourin mukaan erojen ja identiteettien selvittämisen paikka. 
(Madanipour 2003: 232-235.) Oletan omassa tutkimuksessani, että julkisen 
tilan käyttö liikuntapaikkana vaatiikin liikkujilta suvaitsevaisuutta muita tilan 
käyttäjiä kohtaan. Julkisessa tilassa postmodernin liikuntakulttuurin kannalta 
oletan olevan erityisen tärkeää muille näkymisen ja muun elämän näkemisen.  

Myös L’Aoustet ja Griffet listaavat, että parhaita kohteita näiden urbaanin 
arkielämän liikuntapaikkojen muodostumiselle ovat tilat, joissa ihmiset voivat 
pysähtyä, seisahtua ja istuutua tai jopa käydä makuulle ja jotka palvelevat 
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ihmisten välistä kanssakäymistä, juttelua ja keskustelua. He jatkavat, että tila, 
jossa siellä oleskelevat tulevat nähdyksi ja näkevät muita tilan käyttäjiä on 
tässä yhteydessä tärkeä. He lukevat tilan eri käyttäjiksi niin liikkujat, uteliaat 
liikkujien katselijat, heidän mahdolliset valvojansa, kuin ohikulkijatkin. 
Visuaalisuus paikassa itsessään on myös olennaista L’Aoustetin ja Griffetin 
mukaan. He kirjoittavat, että maisema ja siitä syntyvä tilan tunnelma yhdessä 
muodostavat juuri erityisen paikan: tilan, jossa voi rentoutua, virkistyä ja saada 
ja antaa inspiraatiota muille. Heidän oman paikkatutkimuksensa mukaan 
ihannetapauksessa paras urbaanin liikunnan tila on sijoittunut turistien 
suosiman alueen sydämeen, jossa myös paikalliset mielellään viettävät 
aikaansa, he listaavat. Ihannetila on heidän mukaansa yhtä aikaa avoin ja 
suljettu joltain osin niin, että siinä samalla yhdistyvät suoja ja yksityisyys, 
kuten esimerkiksi rinteessä sijaitsevassa paikassa. Tilassa tapahtuva liike saa 
herättää ohikulkijan huomion, mutta tämä näkyminen ei ole ehdotonta kaikille 
katselijoille tai liikkujille, jatkavat L’Aoustet ja Griffet. Heidän mukaansa 
yhdistelmä kaikkea yllämainittua on omiaan hyvien paikkojen 
muodostumisessa. Tärkeän asian L’Aoustet ja Griffet sanovat olevan sen, että 
tässä yhteydessä käytetään nimenomaan sanaa muodostuminen, ei 
muodostaminen, koska heidän mukaansa kutsuva paikka ja sen suosio selittyy 
nimenomaan sillä, että hyvää paikkaa eivät voi kaupunkisuunnittelijat 
muodostaa, se muodostuu tilan käyttäjien valinnan kautta. (L’Aoustet & Griffet 
2001: 417-418.) Tässä kohtaa on hyvä määritellä itse paikan käsite sekä paikan 
ja tilan ero. Omassa tutkimuksessani paikka on se kokonaisuus, joka rakentuu 
yhtä aikaa niin fyysisestä tilasta, kuin kokemuksista tästä tilasta. Tässä 
määritelmässä hyödynnän filosofi Jeff Malpasin jakoa objektiiviseen ja 
subjektiiviseen tilaan: ”Objektiivinen tila pitää sisällään subjektiivisen, muttei 
ole suinkaan ainoastaan neutraali, tyhjä tausta subjektiiviselle tilalle. 
Objektiivinen tila ei ole järjestäytynyt yksilön näkemysten mukaan ja on 
riippumaton mistään tietystä toimijasta, kun taas subjektiivinen tila on sidottu 
toimijaan (tai kokijaan).” (Laitinen 2004: 6.) Näin henkilökohtaisesti koettu 
paikka (subjektiivinen tila) muotoutuu aina jossain fyysisessä tilassa 
(objektiivinen tila). Paikka on käsitteenä laajempi ja pitää sisällään niin 
fyysisen tilan koordinaatteineen, esimerkiksi jonkun aukion, kuin myös 
henkilön kaikki aistikokemukset tästä tilasta, esimerkiksi kokemukset aukion 
tunnelmasta. Tämä Riitta Laitisen teoksessa esitetty jako on tietenkin 
teoreettinen, sillä käsitteet tarvitaan, jotta voidaan erottaa henkilön 
omakohtainen paikkakokemus (joka on aina monisäikeisempi ja laajempi ilmiö) 
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fyysisesti olemassa olevasta tilasta. Laitinen kirjoittaakin, ettei henkilö 
arkiaskareissaan itse erota toisistaan tilaa ja paikkaa näin monitasoisesti, vaan 
kokemus tilasta on aina kokijalleen hetkittäinen, mutta ehjä kokonaisuus. 
(Laitinen 2004: 2-6.) Myös Heini Korpelaisen, Hille Kaukosen ja Jaana 
Räsäsen mukaan paikka on nimenomaan kokemuksellinen käsite: tietystä 
tilasta kehkeytyy paikka vasta, kun tilalla on henkilökohtaisten kokemusten 
kautta merkitystä ihmiselle (Korpelainen ym. 2004: 18). Anna-Maija Ylimaula 
vie ajatuksen vieläkin pidemmälle ja nimeää kokemuksellisen paikan 
vuorovaikutteiseksi tapahtumien sarjaksi. Paikka muodostuu vain kokemusten 
kautta ja näin se on enemmänkin tapahtuma, kuin vain sijainti, hän jatkaa. 
Kaupungin tilan kokemisen ja näin syntyneen paikan voisi sen muuttuvan 
luonteen vuoksi ajatella tapahtumien sarjaksi. Jonkun tilan valikoituminen 
paikaksi saattaa liittyä myös esteettisen kokemuksen korostamiseen. 
Haluamme usein nähdä kauneutta. Ylimaulakin puhuu esteettisyyden 
merkityksestä. Hän nimeään esteettisyyden keskeiseksi ja jopa 
välttämättömäksi osaksi kaupunkitilan kokemista (Ylimaula 2002: 21, 31.) 
Kuten aiemmin L’Aoustet ja Griffet, Setha M. Low ja Denise Lawrence-
Zúñiga erottavat myös paikkojen sosiaalisen rakentamisen ja sosiaalisen 
rakentumisen toisistaan. Ensimmäinen on heidän mukaansa paikkojen fyysinen 
tekeminen: suunnittelu ja toteuttaminen sosiaaliset, taloudelliset, ideologiset ja 
teknologiset seikat huomioiden. Toinen määrittyy paikkakokemuksien kautta 
siten, että ihmisten sosiaalinen kanssakäyminen, muistot, mielikuvat ja 
päivittäinen käyttö muokkaavat tilaa ja antavat sille merkityksiä, he jatkavat: 
näin paikka rakentuu. (Low & Lawrence-Zúñiga 2003: 20.) Postmodernin 
liikunnan paikka näyttäisi muodostuvan vasta kun se havaitaan hyväksi 
käytössä. Haluan omassa tutkimuksessani selvittää Oululaisten urbaanien 
tilojen kiinnostavuutta liikunnalliseen toimintaan ja sitä, miksi juuri ne ovat 
valikoituneet ja muodostuneet urbaanien liikkujien paikoiksi. 

Naukkarinen näkee aiemmin mainitun postmodernin liikkuvuuden sekä 
maailmanlaajuisen vaikutteiden jakamisen vaikuttavan paikan kokemiseen niin, 
että syntyisi paikasta irtaantumisen vaikutelma. Hänen mielestään hakeudutaan 
kyllä liikkumaan sinne, missä liikkuminen mahdollistuu sen vaatimukset 
huomioiden, mutta että olisi kuitenkin samantekevää, missä liikutaan ja että 
onko paikka keinotekoinen vai luonnollinen. (Naukkarinen 2006: 70.) Itse 
lähden urbaanien liikkujien kohdalla siitä olettamuksesta, että ei ole 
samantekevää, onko liikkumiseen käytettävä tila tiettyä toimintoa varten tehty 
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vai luonnollinen kaupunkitila. Oletan että luonnolliset kaupunkitilat tarjoavat 
kiinnostavampia kohteita postmodernien urbaanien liikkujien kohdalla, kuin 
keinotekoiset liikuntapaikat. Omaehtoiseen liikkumiseen käytetty paikka ei 
oletettavasti myöskään Madanipouria, L’Aoustetia ja Griffetia mukaillen saisi 
olla tarkoitettu ainoastaan liikkumiseen, muuten se ei istu omaehtoisen 
liikuntakulttuurin kuvaan. Ihmiset usein hakeutuvat sinne, missä muutkin 
ihmiset ovat. Kiinnostavasti esimerkiksi Jan Gehl kirjoittaa, että lapsien 
leikeistä tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että sen sijaan, että lapset 
haluaisivat leikkiä heille varta vasten rakennetuissa leikkipaikoissa, viihtyvät 
he mieluummin julkisissa tiloissa: kaduilla, parkkipaikoilla ja aukioilla – siellä, 
missä muuta elämää on. Tämän kanssa taas on tilasuunnittelulla paljon 
tekemistä, hän jatkaa. Kun julkiset tilat ovat hyvin suunniteltuja, viihtyvät 
ihmiset niissä paremmin ja ovat näin myös enemmän tekemisissä keskenään, 
Gehl tarkentaa. Tämä kytkeytyykin Gehlin teoriaan kolmesta julkisen tilan 
toiminnosta. Hän on mielenkiintoisesti jakanut ulkona tehtävät toiminnot 
kolmeen ryhmään ja myös tutkimuksissaan tehnyt havaintoja tilan laadun ja 
siellä tehtävien aktiviteettien määrän, keston ja laadun välillä. Ensimmäisenä 
Gehl mainitsee tarpeelliset tai pakolliset (nescessary activities) toiminnot, 
joihin lukeutuvat muun muassa kaupassa käynti ja muu asiointi. Toiseksi 
toiminnoksi Gehl nimeää vapaaehtoiset (optional activities) toiminnot, kuten 
ajanvieton kahviloissa. Nämä vapaaehtoiset toiminnot ovat miellyttävää 
ajanviettoa ja tekemistä erilaisissa paikoissa, kuten kävely ja ostosten teko 
kaupungilla tai liikunta, kuvailee Gehl ja jatkaa, että kolmas toiminto 
kytkeytyy kahteen edeltävään, sillä se on sosiaalisten (social activities) 
toimintojen kokonaisuus. Tämä liittyy lasten leikkiin, tuttujen kanssa 
tarinointiin ja yhdessä tekemiseen kaikilla kanssakäymisen tasoilla, hän 
summaa. Sosiaalinen toiminto pitää sisällään myös tärkeän sosiaalisen elämän 
osa-alueen, passiivisen ihmisten kohtaamisen, joka tarkoittaa yksinkertaisesti 
kaikkea ihmisten arkipäiväistä kohtaamista, kuulemista ja näkemistä, hän 
tarkentaa. Ensimmäiset pakolliset toiminnot hoidetaan kyllä ympäristöstä 
riippumatta, mutta vapaaehtoiset toiminnot edellyttävät toteutuakseen hyvin 
suunnitellun ympäristön, Gehl kiteyttää ympäristön ja toimintojen suhdetta. 
Kolmas, sosiaalinen toiminto, lisääntyy sekin hänen mukaansa jonkin verran 
suhteessa olosuhteiden parantumiseen, koska se on kytköksissä kahteen tiloissa 
tapahtuvaan muuhun toimintoon. Gehl myös osoittaa useilla tutkimustuloksilla, 
että tilojen laadun parantuminen on vaikuttanut positiivisesti siihen, kuinka 
moni ihminen osallistuu erilaisiin aktiviteetteihin. Edelleen näiden 
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aktiviteettien kestoon tilojen parantuminen vaikuttaa positiivisesti. (Gehl 2010: 
11, 23-25, 33-37.) Omassa tutkimuksessani haluan Gehliä mukaillen selvittää, 
minkälaisena liikkujat näkevät omaan tekemiseensä hyödyntämänsä tilan ja 
kuinka he kokevat erilaiset tilat. Toisin sanoen, kuinka suurta merkitystä 
fyysisellä ympäristöllä on tilan käyttäjille ja heidän siellä tekemilleen 
aktiviteeteille. 

2.4 Omaehtoisen liikuntakulttuurin tutkimusmetodologia 

Aineistoni muodostavat erilaisin omaehtoisin lajein kaupunkitilaa käyttävien 
liikkujien haastattelut. Esittelen sen tarkemmin luvussa 3. Itselleni 
omaehtoisten lajien harrastaminen ei ollut ennestään tuttu aihe, mutta sen 
sijaan tilan suunnittelun ja sen arkisen käytön vuoropuheluun olin 
mielenkiinnosta jo aiemmin tutustunut. Tutkimusta aloittaessani sain 
edeltävästä omaehtoisia lajeja käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta 
perspektiiviä tutkimusaiheeseen ja myös käsityksen siitä, mitä teemoja 
haastatteluissa saattaisi nousta esiin, sekä millä tavoin tällaisesta 
tutkimusaiheesta kannattaisi tavoitella tietoa. (mm. Harinen ym. 2006 ja 
Hentilä & Luoma 2009) Omaehtoista liikuntakulttuuria sekä julkisen tilan 
problematiikkaa käsittelevästä kirjallisuudesta sain vahvistusta oletuksilleni 
omaehtoisten lajien harrastamisen tilasta julkisessa tilassa ylipäätään. (mm. 
Kokkonen 2013 ja Madanipour 2003). Haastatteluja aloittaessani minulla oli 
näin jo jonkinlainen käsitys siitä, mitä asioita haluaisin haastatteluissa 
informanttieni kanssa käydä läpi. Oli selvää, että näitä olisivat ainakin oman 
lajin kuvailu, harrastamismahdollisuudet, tilan käytön oikeudet ja 
harrastamisen rajoitteet. Kartoitin kokemuksia julkisten ulkotilojen käytön 
mahdollisuuksista ja esteistä erilaisille lajeille ja harrastusmuodoille. 
Tiedustelin haastateltavilta myös muiden suhtautumista oman lajin 
harrastamiseen sekä pyysin heitä kuvaamaan miellyttäviä harrastamispaikkoja. 
Olen halunnut haastatella juuri instituutioista vapaita omaehtoisia liikkujia 
saadakseni selville institutionalisoitumisen kytköksiä ja vaikutuksia 
omaehtoisten lajien harrastamiseen Oulussa. Vapaiden lajien harrastajien 
haastatteleminen vaikuttaa aluksi ristiriitaiselta tässä tarkoituksessa, mutta 
aiemmin tässä luvussa on tullut esille, miten näitä omaehtoisia vapaita lajeja 
pyritään kontrolloimaan ja ohjaamaan, eli institutionalisoimaan, joten 
lähestyminen tältä kantilta oli olennaista tiedon lisäämiseksi 
institutionalisoitumisen vaikutuksista ulottuen näihin omaehtoisiin lajeihin. 
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Haastattelurunkoni oli puolistrukturoitu niin, että ohjasin haastateltavia 
aiheeseen tietyllä rungolla ja kysymyslistalla, jota en noudattanut kuitenkaan 
orjallisesti. Haastattelukysymykset löytyvät tämän tutkimuksen lopusta (Liite 
2). Haastattelutilanteessa pyrin ohjaamaan keskustelua lisäkysymysten ja 
kommenttien avulla suuntaan, joka oli tutkimuksen teon kannalta olennainen, 
mutta halusin nimenomaan säilyttää luonnollisen dialogin haastattelutilanteessa. 
Vaikka kullakin oli oma laji, jonka keinoin hän julkista ulkotilaa hyödyntää, ei 
lajin piirteiden kuvailu vienyt haastatteluissa leijonanosaa, vaan puhuimme 
julkisen ulkotilan käytöstä myös yleisemmin ja haastateltavat pohtivat tilojen 
käytön kulttuuria Suomessa yleensä, sekä tilojen suunnittelun ja käytön 
kohtaamisen problematiikkaa. Tämä oli tärkeää, koska tutkimuksen 
tarkoituksena ei suinkaan ollut ainoastaan tuottaa tietoa erilaisista lajeista 
ulkotiloissa vaan nimenomaan julkisen ulkotilan käytön kaikista näkökulmista 
kaikkine ristiriitoineen ja monimuotoisuuksineen. Tarkoitus oli myös saada 
kuva julkisissa ulkotiloissa tehtävästä omaehtoisesta urbaanista liikunnasta 
yleensä ja sen suhteesta järjestäytyneeseen liikuntakulttuuriin. Julkista 
ulkotilaa en haastattelutilanteessa määritellyt haastateltaville vaan he itse saivat 
kertoa mitä ja missä tekevät ja myös sen, miten he määrittelevät yhteistä 
julkista ulkotilaa. Muotoilin muutenkin haastattelukysymykset niin, että 
haastateltavat pystyivät hyvin vapaasti ja omin sanoin selittämään 
tutkimusteemaan liittyviä asioita. Näin annoin heidän muodostaa omanlaisensa 
vastauksen kysymyksiin ja haastattelutilanne säilyi hyvin keskustelunomaisena. 
Moni haastateltavista tuntui rentoutuvan tämän menetelmän ansiosta ja 
keskustelumallista oli hyötyä, paitsi ehkä rönsyilyn estämisessä. Kävin 
kuitenkin juuri tästä syystä kysymyslistaa läpi haastattelujen edetessä ja 
varmistin, että kaikki aihealueet käsiteltiin ennen kuin haastattelut loppuivat.  

Kun olin litteroinut haastattelut tekstimuotoon, poimin ja ryhmittelin 
haastatteluista vastauksia, jotka mielestäni alustavasti liittyivät 
institutionalisoitumisen vaikutuksiin omaehtoisessa liikunnassa. Litteroinnin 
tein sanasta sanaan ja olen myös kirjoittanut ylös sen, jos haastateltava ilmaisi 
asiansa elehtien tai tunnetilaa ilmaisten, esimerkiksi nauraen. Olen tarkastellut 
ja käsitellyt aineistoa yhdistelemällä siellä esiintyneitä ja toistuneita teemoja, 
jotka liittyvät institutionalisoitumisen vaikutuksiin urbaaniin omaehtoiseen 
liikuntaan, mutta myös poiminut aineistosta keskeisiä teemoja, jotka yleisesti 
liittyvät omaehtoiseen liikuntakulttuuriin. Olen näin hyödyntänyt sekä 
sisällönanalyysia että aineistolähtöistä analyysitapaa. Niputin omiksi 



 
 

27 

kategorioikseen sellaiset vastaukset, jotka liittyivät harrastajien lajien piirteiden 
kuvailuun sekä vastaukset, jotka valottivat omaehtoisen liikunnan luonteen 
ymmärtämistä ylipäätään, kuten globaali verkostoituminen tai yhteisöllisyys. 
Näkökulma, josta valmista aineistoani tarkastelen, on institutionalisoitumisen 
vaikutus omaehtoiseen liikuntaan ja pyrkimys tiedon lisäämiseen omaehtoisista 
lajeista Oulun julkisissa ulkotiloissa. Aineistoa käsittelin näin teoriaohjaavan 
sisällönanalyysin keinoin sekä tutkimuksen näkökulmaa ja 
tutkimuskysymyksiä silmällä pitäen. Vaikka lähestyin aineistoa selvittääkseni 
institutionalisoitumisen vaikutuksia omaehtoisten lajien harrastamiselle, nousi 
aineistosta esiin myös muita tutkimuskysymysten kannalta tärkeitä ja toistuvia 
aihealueita ja näin oli mahdollista muodostaa myös omaehtoisen liikunnan 
itsensä luonteeseen liittyviä kategorioita. Tätä tutkimusta voisi näin osaltaan 
kutsua myös aineistolähtöiseksi. Tutkimusaineistosta esiin nousseita 
kategorioita olivatkin oman tekemisen kuvailu, jakaminen ja näkyminen, 
hyvän tilan merkitys harrastamiselle, globaali liikkumisen todellisuus, yhdessä 
tekeminen ja yhteisöllisyys, konfliktit ja tietoisuus niistä, esteettisyys, 
suhtautuminen tilan käytön oikeuksiin, ohjaaminen ja vastareaktiot. 
Tutkimukseni aineistolähtöisyyden myötä teoriaosuus on osittain muotoutunut 
myös aineistossa esiintyvien teemojen määrittelyn tarpeen kautta. Tällaisia 
ovat mm. omaehtoinen liikuntakulttuuri, julkinen tila, katutilan kontrolli, 
institutionalisoituminen, vapauden ja järjestäytymisen vuoropuhelu, tila ja 
paikan rakentuminen sekä postmoderni liikuntakulttuuri. 
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3 Omaehtoiset liikkujat ja tilat Oulussa 

Tässä luvussa kuvailen aineistoani tarkemmin ja annan äänen kaikille 
haastateltavilleni. Aineistoni koostuu haastattelumateriaalista, joistakin 
havainnoista kesiltä 2012 ja 2013 sekä valokuvista omaehtoisen liikunnan 
tiloista, joita olen ottanut syksyn 2013 aikana. Haastattelin kymmentä Oulun 
julkisia ulkotiloja omaehtoiseen liikuntaan käyttävää henkilöä. Julkisen tilan 
käyttöön kytkeytyy aina jonkin verran eriäviä käsityksiä tilan käytön 
oikeutuksesta ja halusin tutkimuseettisistä syistä, että kaikki informantit 
esiintyvät työssä peitenimillä. Kaupungin tiloissa kevään 2012 ja syksyn 2013 
välillä tekemäni havainnot ovat toimineet omana taustatietonani sekä 
yrityksinäni hankkia haastateltavia (liite 1). Ne ovat myös lisänneet 
ymmärrystä omaehtoisen liikunnan paikkojen luonteesta ylipäätään. Toisistaan 
harrastamistavoiltaan hieman poikkeavien lajien haastateltavien mainitsemia 
harrastuspaikkoja on merkattu karttaan (liite 2). Syksyn 2013 aikana 
valokuvattujen kohteiden sijainnit on koottu myös omaan karttaansa (liite 3). 
Kartoista näkee kootusti sen, missä kaikkialla on milläkin tapaa liikuttu. Tämän 
kappaleen valokuvat havainnollistavat omaehtoiseen liikuntaan käytettyjen 
tilojen valikoitumista liikunnan paikoiksi. Niistä ilmenevät myös omaehtoisen 
liikunnan tarpeita ja odotuksia eri tiloille. Omaehtoisen liikunnan luonteen 
vuoksi useat haastateltavat harrastivat tiloissa monia eri lajeja, sekä viettivät 
muutoinkin aikaa julkisissa ulkotiloissa. Esittelen tässä kunkin haastateltavan 
kohdalla sen lajin, jota hän ilmoitti ensisijaisesti tekevänsä Oulun julkisissa 
ulkotiloissa. Haastateltavista Ville viettää tiloissa aikaa skeitaten. Heli käyttää 
tilaa mieluiten luovasti tanssien vanteen kanssa. Iina, Elina, Aki ja Teija 
hyödyntävät tilaa taijin harrastamiseen ulkona. Joonas, Juha, Niko ja Sami taas 
käyttävät kaupunkitilaa luovasti harrastamalla siellä parkouria. 

3.1 Skeittaus, frisbee ja footbag 

Skeittaus eli rullalautailu on kuulunut suomalaiseen katukuvaan jo jonkin aikaa. 
Lajille ominaisia ovat erilaisten temppujen kehittely ja toteuttaminen 
kaupunkiympäristössä, josta hyödynnetään tasoja, portaita, kaiteita ja aukioita 
(kuvio 1). Harinen on kirjoittanut, että lähes kaikki liikuntalajit edellyttävät 
niille varta vasten rakennettua liikuntapaikkaa, poikkeuksena erityislaatuinen 
skeittaus, jonka ympäristönä voivat toimia hyvin monenlaiset rakennetun 
ympäristön rakenteet. Sen levittäytyminen julkiseen kaupunkitilaan on 
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aiheuttanut monenlaista kitkaa, hän jatkaa. (Harinen 2010: 101-102.) Skeittaus 
on muuntautuva ja liikkuva laji, eivätkä kiellot tai rajoitukset ole estäneet 
tämän suositun kaupunkilajin leviämistä maailman joka kolkkaan. 

Kuvio 1. Skeittauksen kaupunkitilaa Ety-Lyötyssä. Kuva: Saikkonen 2013. 

Skeittaavan informanttini, Villen, tavoitin kadulta Etu-Lyötystä hänen ollessaan 
rullalautailemassa pitkällä lautamallilla, joka soveltuu enimmäkseen kadulla 
rullaamiseen ja paikkojen välillä siirtymiseen. Hän mainitsi haastattelussa 
käyttävänsä tätä longboardia oikeastaan vain välimatkojen taittamiseen ja näin 
hän merkitsikin haastattelussa esittämääni karttaan lähinnä reittejä mitä pitkin 
hän on Oulussa laudallaan kulkenut. Ville kertoi oman harrastamisensa 
muuttuneen jonkun verran iän myötä, nuorempana hänen tuli useammin 
lähdettyä eri paikkoihin harrastamaan kavereidensa kanssa. Hän on myös 
jonkun verran käynyt parkeilla, eli varta vasten skeittaajille rakennetuilla 
paikoilla. Haittapuoleksi Oulussa hän mainitsi vain näiden paikkojen 
etäisyyden keskustasta. Ville toivoisi ettei harrastajia työnnettäisi jonnekin 
kauas tekemään lajiaan. Rajoituksista, jotka paikat tekemiselle asettavat, hän 
nimenomaan mainitsi sen, ettei kauas jaksa lähteä ja usein spotit, joiksi taas 
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kaupunkitilojen harrastuspaikkoja kutsutaan, tarjoavat vain muutamanlaisia 
mahdollisuuksia kerrallaan. Hän on ollut myös mukana rakentamassa 
harrastuspaikkoja itse, jos sellaisia ei valmiiksi tiloista löydy tai ne eivät ole 
kunnollisia. Hän oli asunut Oulussa vasta vähän aikaa, mutta oli jo ehtinyt 
kierrellä Oulun harrastuspaikkoja kuitenkin jo jonkun verran. Ville käyttää 
julkista ulkotilaa myös muuhun spontaaniin vapaa-ajan toimintaan, kuten 
frisbeen heittelyyn tai footbagin pomputteluun. Olennaista Villen mielestä 
tekemisessä on kavereiden kanssa rennosti ja vapaasti tapahtuva ajanvietto: 

No se on niinku kaveriporukalla (…) ku lähetään vaan hengaamaan ni 
sitte saattaa olla siinä joku tämmönen aktiviteetti (…) jos niinku 
vaikka footbagia tai frisbeetä ni se on sit samalla siinä ku muute vaan.. 

Frisbee on kiekon tai lautasen mallinen useimmiten muovinen kiekko, jolla on 
nostetta lisääviä ominaisuuksia. Heittelijöitä näkee erityisesti varsinaisilla 
frisbeegolf -radoilla, joissa golfin periaatetta noudattaen koetetaan saada 
frisbeekiekko koriin mahdollisimman vähillä heitoilla aina radan yhtä väylää 
kohti. Myös puistoissa frisbeetä heitellään. (kuvio 2) Useimmiten sitä 
lennätetään toinen toiselle samaan tapaan ringissä, kuin jos heiteltäisi palloa, 
etäisyydet vain ovat kiekkojen liitävyyden vuoksi pidempiä. Frisbee vaatiikin 
usein esimerkiksi korttelipuistoa laajemman alueen. 
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Kuvio 2. Tyypillinen laaja puistoalue, jossa frisbeen heittely onnistuu. Kuva: 
Saikkonen 2013. 

Footbag on pieni, painava pallo, joka on pehmeäpintainen ja jonka sisus on 
ryynimäinen, niin että pallon liike pysähtyy helposti sitä pomputeltaessa. 
Erityisesti jalkapalloilijat ovat käyttäneet sitä harjoitellessaan jalkapallon 
käsittelyä pomputellen. Puistoissa lajia näkee harjoitettavan ringissä seisten 
niin että kukin vuorollaan pitää palloa ilmassa ja laittaa sen eteenpäin ringin 
muille jäsenille. Footbagin pomputtelussa voi kokeilla erilaisia tekniikoita, eikä 
sen käsittelyyn ole olemassa erityisiä sääntöjä. Nyrkkisääntönä on ainoastaan 
se, että käsin palloon ei saa koskea. Footbagin pomputtelua voi harrastaa myös 
yksin. Useimmiten footbagin pomputteluun yhdistyy suunnittelemattomuus, 
koska pienen koon vuoksi sen voi ottaa ikään kuin varmuuden vuoksi mukaan, 
eikä sen harrastaminen vaadi erityistä valmistelua eikä tilaa. Footbagia 
harrastetaan sattumanvaraisissa paikoissa usein muiden ihmisten näkösällä. 
(kuvio 3)  
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Kuvio 3. Footbagin harrastuspaikka keskeisellä paikalla vilkkaasti liikennöidyn tien 
varrella Oulun ydinkeskustan puistossa. Kuva: Saikkonen 2013. 

3.2 Vannetanssi 

Vannetanssi on verrattain uusi laji Oulun julkisissa tiloissa. Siinä yhdistyvät 
rytmikäs musiikki, hula -vanne ja vapaamuotoinen tanssi. Vannetanssin (ja 
myös sirkustaiteilun) osalta omaehtoisen liikunnan näyttämöksi ovat 
valikoituneet erityisesti Ainolanpuiston viherkentät Pohjois-Pohjanmaan 
museon molemmin puolin. Vannetanssia harrastava informanttini Heli tuli 
esille muiden haastattelujen myötä ja päätin ottaa häneen yhteyttä sähköpostilla 
Internetistä löytämieni yhteystietojen avulla. Hän vetää Oulun alueella 
vannetanssijameja ja olisi ollut halukas esiintymään tutkimuksessani myös 
omalla nimellään. Hänen julkisen ulkotilan käyttötapansa on hyvin vapaa ja 
estoton. Tanssiin voi tulla mukaan kuka tahansa ja hän pitää ulkojamit aina, oli 
ihmisiä paikalla tai ei. Hän tanssii myös omalla ajallaan huvikseen ja 
nautinnosta ulkona liikkumiseen Suomen lyhyessä kesässä. Heli on aiemmin 
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tehnyt myös sirkusta ja kertookin sirkustemppujen tekijöiden hakeutuvan 
silloin tällöin hänen jamiensa läheisyyteen tekemään omia temppujaan: 

ne ihmiset ni nehän sitte tulee sinne mukkaan ja tekee akrobatiaa tai 
jonglöörausta tai mitä nyt meil ikinä. Jotku on tullu sitä ”klainia” 
(matalalla nuoralla kävely kahden puun välillä) tekemään sitten siihen, 
missä on vaan semmoset puut. Jotkut on tullu jopa soittaan bongoja 
sinne.  Siinä sitte alkaa yhtäkkiä tapahtuunki kaikenlaista ympärillä, 
jota ei oo niinku suunnitellukaan ees (…) että ne on jotenki uskaltaneet 
ehkä tulla siihen tilaan, että tässä pystyy tekemään tämmöstä. Tää ei 
oo mikään, ei tarvii olla mitään taitoja vaan pääasia että liikkuu ja 
tekee sitä mistä tykkää. 

Niin vannetanssi kuin sirkuskin vaativat ainoastaan tasaisen tilan jossa on 
jonkun verran puita ja kenties myös yleisön mahdollisuus. Usein inspiraatiota 
ovat antaneet myös täysin tyhjät paikat, jotka ikään kuin kaipaavat elämää. 
Niihin liikkumaan menemisellä on haastateltavani mielestä erityisen suuri 
merkitys kaupunkikuvalle. Harmaista paikoista tuleekin eläviä, kun paikalla on 
musiikkia, tanssia, sirkustemppuja ja katumaalausta. Tällaista muodonmuutosta 
hän kaavaili muun muassa aukiolle Vanhantullinkadun varrella (kuvio 4). 
Toiveena kaupunkisuunnittelijoille hän esittikin enemmän kuvitusta ja väritystä 
kaupunkitilalle ja myös että sen rakennuksia, aukioita ja tiloja voisi koristella 
esimerkiksi kukin ja kaunein katekankain. Värikkyyttä saisi hänen mukaansa 
olla enemmän. Hän arvostaa juuri elävää kaupunkitilaa, jossa tehdään 
monenlaisia asioita. Hänestä julkisen ulkotilan käyttöoikeus on ihan jokaisella 
ja hän peräänkuuluttaakin suvaitsevaisuutta kaikkiin suuntiin. Helin mielestä 
yhdessä voidaan sopia siitä, että kaikki varmasti voivat tiloja käyttää kukin 
omalla tavallaan. Häntä eivät häiritse muut tilan käyttäjät. Sen sijaan Heli 
toivoisi tilojen olevan mieluisia ajanviettopaikkoja ihmisille. 
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Kuvio 4. Myöskin vannetanssiin soveltuvaa tilaa kulkureittien varrella Ety-Lyötyssä. 
Kuva: Saikkonen 2013. 

3.3 Taiji ja petanque 

Omaehtoisessa taijissa yhdistyvät oma henkilökohtaiseen liikkeeseen 
keskittyminen ja ulkona muiden kanssa ja näkyvillä tehtävä harjoittelu. Lajin 
syntysijoilla Kiinassa taijia on alun alkaenkin tehty ulkona. Suomessa lajia 
harrastetaan tyypillisesti tanssisalien kaltaisissa tiloissa säännöllisesti tiettyyn 
aikaan. Lajia kuitenkin tehdään ulkona jopa vuoden ympäri. Ulkona taijia 
harrastetaan haastateltavien mukaan löyhemmän aikataulun mukaan ja usein 
aikaa kuluukin suunnitellusta ulkoharjoituksesta poikkeavasti liikaa tai liian 
vähän. Ulkona taijia voi harrastaa yksin tai ryhmässä muodostelmana, jolloin 
siihen tulee mukaan selvä esiintymisen puoli. (kuvio 5) Haastateltaville tärkeää 
oli ulkona tehtävän taijin visuaalisuus niin muille näkymisen kannalta kuin 
muun elämän näkemisenkin vuoksi. Harrastajat kertoivat että erityisesti silloin, 
kun mukana ovat viuhkat tai sapelimiekat, jotka kuitenkaan eivät ole teräviä, 
herättää laji ihmetystä. Taijin harrastajat hyödynsivät omaan harrastamiseensa 



 
 

35 

enimmäkseen puistoja, mutta myös tasainen kenttä soveltui lajin tekemiseen. 
Tosin parkkipaikan tapainen asfalttikenttä ei taas tarjonnut oikeanlaista tai 
mielekästä tunnelmaa lajin tekemistä ajatellen. Haastateltavien toiveissa paras 
paikka olisikin tasainen alusta kauniissa ympäristössä tai hienossa 
luonnonmaisemassa. 

Kuvio 5. Ryhmässä tehtynä taiji on näyttävä, tilan esteettisyyttä lisäävä laji. Kuva: 
Korhonen 2006. 

Haastateltavien mukaan ulkona tehtävä taiji vaatii ja harjoittaa enemmän 
keskittymistä, koska ärsykkeitä on paljon enemmän kuin saleissa. Taijia ulkona 
tekevät informanttini ovat Iina, Elina, Mika ja Teija. Toisin kuin muilla lajin 
harrastajilla, Mikalla tulee tehtyä taijia ulkona toistuvasti ja myös yksin. Hänen 
päivärutiiniinsa kuuluu oman harjoituksen teko ulkona omalla pihalla tai 
metsässä. Lisäksi hän on aktiivinen puistoharjoituksissa kävijä ja on 
muutoinkin ollut Oulun taijiseuran toiminnassa mukana aivan sen alkumetreiltä 
lähtien. Hän mielellään myös valokuvaa taijiin käyttämiään harjoituspaikkoja, 
joita ovat olleet vuosien saatossa Rotuaari, Ainolanpuisto, tori sekä Linnansaari. 
Hänelle tärkeää tekemisessä on sosiaalisen puolen ohella estetiikka niin 
näkemisen kuin lajin näkymisenkin puolesta: 
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Paitsi että se on meille hauska juttu olla ulkona mutta meillä on 
kuitenkin selkeesti se lajin esilletuominen siinä juttuna. 

Taiji-informanttini Iina löytyi myös Internetin kautta selailemalla taiji -seuran 
yhteystietoja. Haastateltavistani Iinan lisäksi myös Elina ja Teija olivat käyneet 
tekemässä taijia Ainolanpuistossa kesäisin järjestettävissä ei niin 
virallisissa ”puistotreeneissä”. Yksin ei Iina mielellään julkista ulkotilaa 
käyttänyt, vaan aina vähintään yhden toverin voimin. Hänen on tullut myös 
pelattua petanqueta pienellä porukalla puistossa ollessaan. Petanque on 
tasaisella hiekka-alustalla pelattava kuulapeli 1900-luvun alusta, mutta sen 
juuret ovat monen tuhannen vuoden takana Egyptissä (Suomen Petanque Liitto 
Ry 18.10.2013). Iina vetää silloin tällöin taijia ulkotilassa omalle 
senioriryhmälleen: 

Niitten senioreitten kanssa mä käyn tekemässä spontaanisti, mutta että 
yksin ei tuu sillei lähettyä sitä kotinurkkia pitemmälle että sitte aina 
vaatii sen porukan että mennään… Mitä noi hullut heiluu! (nauraa) 

Muut taijin harrastajat löytyivät aktiivisen Iinan kautta. Hän oli laittanut 
puskaradiota toimimaan seurassa ja halukkaat ottivat minuun yhteyttä 
sähköpostilla. Niin myös Elina ja Teija. Teija tekee taijia mielellään ulkona 
kauniissa ympäristössä, aivan kuten lajin luonteeseen kiinalaisittain kuuluukin. 
(kuvio 6) Teijan tulee treenattua spontaanisti myös yksin: 

Joo sillon ku tehään niinku porukalla ni koen että on osa sitä 
kokonaisuutta ja sitä harmoniaa ja sitä ympäristöä. Mut sit ku yksin 
tekee ni se on puhtaasti niinku sitä treenaamista ja sen taidon 
harjottamista et se on vähän erilainen niinku se fiilis tavallaan. 
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Kuvio 6. Kaunis Hollihaan puistotila kutsuu harjoittelemaan taijia. Kuva: Saikkonen 
2013. 

Teijalla on kokemusta myös eurooppalaisen suurkaupungin taijin 
harrastuskulttuurista, jossa trendikkään ulkolajin tekijät olivat hänen mukaansa 
hyvin saman ikäluokan edustajia. Hänestä miellyttävää juuri Oulun 
taijiyhteisössä olikin sen avoimuus kaikille, on monenikäisiä ja erilaisia 
ihmisiä ja kaikki tekevät lajia sulassa sovussa yhdessä. Näin syntyy hänen 
mukaansa enemmän lajille ominainen yhdessä tekemisen tunnelma. 
Yhteisöllisyyden ajatus on Elinastakin miellyttävä. Hän on liikkunut julkisessa 
ulkotilassa myös muutenkin. Elina on myös saattanut ulkona kavereidensa 
kanssa ollessaan spontaanisti tehdä muutaman sarjan taijia. Yleisesti Elina 
kuvailee ulkoilmataijia rennommaksi tapahtumaksi kuin perinteisiä 
sisäharjoituksia: 

Kyllähän sitä lähetään niinku tuttujakin näkemään. (…) juorutaan 
viikon juorut ja sitte tehhään ylleensä yks liikesarja. Ja sitte juuaan 
vettä ja taas höpötellään (…) Eihän me sillein niinkö niin pilkkua 
viilata myöskään tuolla puistossa et me vaan tehhään sarjoja. Kukkaan 
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ei oikeestaan sillein hirveesti ohjaa, mutta sillein että tehhään vaan 
ihan huvikseen. 

3.4 Parkour 

Parkour on omaehtoista liikuntaa kaupungin julkisessa tilassa, joka omalla 
monimuotoisuudellaan asettaa harrastamiselle erilaisia haasteita. Parkour -
harrastajien tarkoituksena onkin juuri voittaa nämä todellisen 
kaupunkiympäristön esteet. Kaupungin kaiteita ja muureja ei nähdä rajoitteena 
tai ohjauksena ihmisten liikkeelle, vaan pikemminkin mahdollisuuksina. 
Harjoitusratana, tai pikemminkin leikkikenttänä, toimii koko kaupunki. 
(Suomen Parkour Ry 5.4.2012.) Parkourin kohdalla omaehtoisen liikkumisen 
tilat olivatkin keskittyneitä kaupungin olemassa oleviin rakenteisiin. 
Parkouraajat hyödynsivät erilaisia tasoja ja tukevarakenteiset seinät olivat 
mieluisia tilan elementtejä. Toiveita he esittivät erityisesti monipuolisesta 
kaupunkitilasta, joka ei sinänsä olisi tehty harrastuspaikaksi, vaan se olisi 
tavallista kaupunkitilaa ja sitä voisivat käyttää niin parkouraajat kuin muutkin 
tilan käyttäjät. Paikkojen, joita kaupungilta löytyy, olisi hyvä sijaita lähellä 
toisiaan, koska alituisen juoksemisen ideaalin sijaan parkouraajat siirtyvät 
paikasta toiseen jäämällä hiomaan kyseisen paikan vaatimia taitoja, joskus 
pitkäksikin aikaa kerrallaan. Parkouria harrastava pääinformanttini löytyi 
Suomen parkourseuran keskustelupalstalta, ja otin häneen heti yhteyttä 
puhelimitse. Muiden haastateltavien yhteystiedot sain myöhemmin hänen 
kauttaan ja otin heihinkin yhteyttä tekstiviestillä. Tiesin jo ennestään 
parkouraajien harrastavan lajiaan kaupunkitilassa, mutta en ollut nähnyt heitä 
koskaan siellä. Parkourin paikat ovatkin usein ikään kuin näkymättömissä 
sellaiselle, joka ei lajia itse harrasta. (kuvio 7)  
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Kuvio 7. Parkouraajien harjoittelutila merkitsee usein muille ihmisille epätavallista 
liikkumisen tilaa. Seinien tai muurien yli kiipeäminen esimerkiksi on olennainen osa 
lajin harjoittelua. Kuva: Saikkonen 2013. 

Harrastajafoorumissa silmääni pisti Oulussa pidettävät suhteellisen säännölliset 
vakiojamit. Informanttini Joonas kertoi, että vakiojameissa pääosa 
parkouraajien aktiivisesta porukasta kerääntyy koolle harjoittelemaan yhdessä. 
Vakioharjoitusten ulkopuolella kokoontuminen on hänen mukaansa vapaampaa 
ja aikatauluttomampaa. Joonas sanoi, että parkouria tehdään yleensä silti aika 
lailla saman ydinporukan voimin, mutta hieman eri kokoonpanoilla. Hän uskoi 
vakiojamien osaltaan mahdollistavan uusien harrastajien liittymisen 
harrastajayhteisöön. Tämän tutkimuksen harrastajat ovat ystäviä keskenään ja 
he viettävät myös aikaa yhdessä samalla kun harjoittelevat. Joonas kuvaa 
harrastamista seuraavasti: 

Niitten (vakiojamit) ulkopuolella voi päättää tietenki kännykällä tai 
miten vaan et missä nähään ja monelta. Onneks nää kaikki harrastajat 
tietää ne samat paikat (…) Et ne on aika lailla lempinimillä jopa nuo 
paikat. Ja oikeestaan kaikki heittelee omia ideoitaan, että mistä vois 
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mennä. Ja joskus se menee ihan niinku jutteluksi koko homma 
(nauraa). Joskus mua ärsyttääkin se mite vaan yhtäkkiä istutaanki alas 
ja jauhetaan vaan. 

Tällainen yhteisöllisyys olikin olennainen osa harrastamista. Haastateltavat 
puhuivat myös nuorempien harrastajien turvallisen harrastamisen puolesta. He 
näkivät oman roolinsa tärkeänä esikuvana oikeanlaisen harjoittelun kannalta. 
Haastateltavistani Samin näkemys erosi muiden tavasta hahmottaa 
harrastustapaa. Toisin kuin muut parkourin harrastajat, hän teki mielellään lajia 
myös yksin. Hän on kyllä mielellään muiden mukana tekemässä yhteisiä 
harjoituksia ja jakamassa vinkkejä puolin ja toisin, mutta sanoi yksin tekemisen 
kuitenkin eroavan perustavanlaatuisesti yhdessä tekemisestä. Yksin 
tekemisessä saa Samin mukaan paremman rauhan oman suorituksen 
tekemiseen: 

Annetaan toisille vinkkejä ja annetaan tilaa.. ja tyypit jotka siellä käy 
niin on vähän samanhenkisiä (…) siinä on semmonen eri rauha ja eri 
meininki ku lähtee yksin tekemään että vois aatella että on vähän 
enemmänkin tosissaan ku saa olla ihan yksisseen ja jotenkin keskittyä 
siihen omaan tekniikkaan. 

Kun Joonaksen mielestä parkouria voi hyödyntää arkielämässä erilaisiin 
tehtäviin oman fyysisen kyvykkyyden myötä, korostui Samilla käytännön puoli 
lajin arkielämän hyödyistä muun muassa siinä, että hänen mielestään lajin 
hallinta tuo itsevarmuutta erilaisiin, mahdollisiin, uhkaaviin tilanteisiin. 
Informanttini Niko on tullut Ouluun eteläsuomesta, missä harrastajien kuin 
myös harrastuspaikkojen määrä on huomattavasti suurempi. Hänellä oli vahva 
näkemys lajin kuulumisesta nimenomaan rajoittamattomaan kaupunkitilaan, 
sinne mistä laji alun perin on lähtöisin. Parkourin ideana onkin harjoitella 
etenemistä olemassa olevien kaupungin rakenteiden avulla tai niistä huolimatta. 
(kuvio 8) 
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Kuvio 8. Ihmisten ohjaamisella kaupunkitilassa erilaisin rakentein luodaan samalla 
omaehtoisten lajien harjoittelupaikkoja. Parkouraajat käyttävät rakenteita eri tavalla 
kuin miten ne on suunniteltu. Kuva: Saikkonen 2013. 

Nikon mielestä parkour sopeutuu olemassa olevaan kaupunkitilaan eikä vaadi 
mitään erityisjärjestelyjä tai satsausta. Laji on se joka hänen mukaansa 
mukautuu. Hänen mielestään juuri harrastajien keskinäisellä jakamisella on 
suuri merkitys lajin kehityksen kannalta. Näin laji muokkautuu jatkuvasti 
suhteessa olemassa oleviin ja muuttuviin mahdollisuuksiin, joita kaupunkitila 
voi tarjota. Nikon mukaan vaikutteet ja ideat jalostuvat edelleen jakamisen, 
kokeilun ja käytön myötä: 

Alun perin se oli ku ei ollu paikkoja ni se idea oliki just et voi keksii 
kaikkii (…) ei tarvi tiettyi asioita vaan sitä voi harrastaa mis hyvänsä. 
(…) pääkaupunkiseudul ni siel mää oon aika paljon eri porukois ollu, 
et ku reenaa uusien tyyppien kans ni tulee uusia vaikutteita ja niinku 
sellasii uusii juttuja, pieniäkin, mitä ei oo aiemmin kelannu. se on aika 
paljon sellasta sosiaalistakin.. ajatuksenvaihtamista, et se on aika 
tärkee osa sitä. 
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Haastateltavista Juha on harrastanut lajia jo kahdeksan vuotta ja ohjannutkin 
sitä työkseen muutamien vuosien ajan Jyväskylässä, jossa lajilla on 
huomattavasti enemmän tunnettuutta ja sitä kautta myös tukea. Hänelle tärkeää 
on yhä monen vuoden jälkeen löytää uutta ja kehittää osaamista ja 
mahdollisuuksia harrastamiselle. Oulussa hän on sittemmin tullut tutuksi 
muiden harrastajien kanssa ja yhteinen tekemisen meininki on jo löytynyt: 

Tavallaan sillä ydinporukalla se on semmosta huumoria ja semmosta 
niinku vähän pientä kisailua että kuka keksii uuen jutun ja mistä voi 
mennä että kaikki yrittää kehitellä jotaki haasteita, jota voidaan yrittää 
yhessä. Ei niinkään sillei että kuka tekee hurjimman tempun vaan 
sillein niinku kaikilla on semmonen halu ja tarve löytää jotain että mitä 
ei oo ennen keksitty tai hoksattu. 

Parhaiten haastateltavien mielestä lajiosaamista kehittävät paikat ovat juuri 
erilaiset suurikokoiset tasot, joiden päällä voi olla, seinät, joita voi kiivetä ja 
muurit, joiden ylitystekniikoita voi hioa. Useimmiten tällaisia rakenteita löytyy 
Oulussa rakennusten sisäpihoilta. (kuvio 9) 
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Kuvio 9. Parkourin harjoittelupaikoissa tulee olla sopivasti erikorkuisia tasoja ja 
seiniä. Kuva: Saikkonen 2013. 

Olen tässä luvussa esitellyt henkilöitä ja lajeja, joita käsittelen aineistonani. 
Seuraavissa luvuissa, 4 Vapauden ja järjestäytymisen vuoropuhelu ja 5 Tilan 
merkitys omaehtoiselle liikuntakulttuurille, analysoin tätä aineistoa tarkemmin 
tutkimuskysymyksiä ja tutkimuksen tavoitteita silmälläpitäen. 
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4 Vapauden ja järjestäytymisen vuoropuhelu 

4.1 Omaehtoisen liikuntakulttuurin luonne 

Omaehtoinen liikunta on usein spontaanin ajanvieton oheistuote. 
Omaehtoiseksi liikunnaksi kutsun tässä tutkimuksessa sellaista julkisissa 
ulkotiloissa tapahtuvaa vapaaehtoista toimintaa, jossa on liikettä, mutta joka ei 
välttämättä ole pelkästään liikuntaa. Haastateltavien kaikki julkisessa 
ulkotilassa tekemä toiminta kuuluu omaehtoisen liikunnan kategoriaan, mutta 
halusin selvittää myös tilan käyttäjien henkilökohtaista näkemystä siitä 
minkälaiseksi he itse kokevat oman toimintansa, julkisissa tiloissa tekemänsä 
omaehtoisen liikunnan. Heitinkin pallon tässä haastateltaville, he saivat 
haastatteluissa itse määritellä, mitä kaikkea heidän julkisissa ulkotiloissa 
tekemä toimintansa on tai mitä se heidän mielestään edustaa. Ajattelin, että 
useimmat eivät suoralta kädeltä todennäköisesti osaa vastata tähän 
kysymykseen heti haastattelun alussa tarpeeksi kattavasti. Päätinkin lähestyä 
heitä liikunnan käsitteen avulla. Vastattaessa kysymykseen onko oma julkisissa 
ulkotiloissa tapahtuva toiminta liikuntaa, sain hyvin moninaisia 
vastauksia. ”Kyllä mää sanoisin että parkour on liikuntaa mutta ei urheilulaji”, 
totesi Juha. Useat tulkitsivat liikunnaksi sellaisen toiminnan, jossa tulee hiki, 
kuten seuraavasta Villen ajatuksesta käy ilmi: 

Kyllähän se liikuntaa on ihan selvästi (…) skeittaamisessa se ei oo se 
liikunta kuitenkaan etusijalla tavallaan…että siinä ei tarvii tulla hiki, 
mutta se ei haittaa. 

Haastattelutilanteessa en varsinaisesti keskittynyt omaehtoisen liikunnan 
kuntoa kasvattavaan puoleen tai lajien fyysisyyteen vaan kysyin heiltä 
yksinkertaisesti, minkälaisena haastateltavat oman toimintansa kokevat. 
Myöskään liikunnan määritelmästä emme haastateltavien kanssa keskustelleet. 
Tuli myös esille että omaehtoinen liikunta on selvästi fyysiseltä luonteeltaan 
vapaata ”ku sitä voi tehä ihan päivästä ja ihmisestä riippuen sillä tasolla mitä 
haluaa”, kuten ulkona taijia harrastava Elina asian ilmaisee. Niko puolestaan 
tekee parkouria ”ihan puhtaasti sen takia et se on hauskaa”. Hänen mielestään 
hyvässä kunnossa pysyminen ”tulee kaupan päälle”.  
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Omaehtoinen liikunta oli kuitenkin useimmille haastateltaville, kuten 
Juhalle ”jopa vielä enemmän kuin liikuntaa” Hän jatkoi lisäksi että ”jos 
parkourille omistautuu täysin niin se on enemmänkin sitten elämäntapa”. 
Hänen mielestään tärkeää on myös luovuus liikkumisessa eikä aina pidä hänen 
mielestään olla ohjeita tehdä jotain. Helin, kuin monen muunkin haastateltavan 
kohdalla korostuu omaehtoisuus ja yksilöllisyys. Oma liike on täysin 
omaehtoista, sitä ei ole sanellut kukaan etukäteen. Inglehart puhui tästä 
yksilöllisyyden kasvavasta painoarvosta postmodernisaation yhteydessä. 
(Inglehart 1997: 78, 296.) Omaehtoiseen liikuntaan kuuluu myös se että 
halutaan määritellä itse oma liikunta ja toiminta julkisessa ulkotilassa ja kuten 
Kokkonen asian ilmaisi, tämä on tyypillistä postmodernille liikuntakulttuurille. 
(Kokkonen 2013: 238-239, 247.) Haastateltavani tekivät omaa lajiaan ennalta 
määrittelemättömästi aikataulun ja paikan suhteen, kuten leikissä on tapana. 
Tähän yhdistyy Ramsayn huomio liikunnan ja leikin yhteydestä. (Ramsay 2005: 
42-43, 147-149.) Ulkona tehtiin taijin harrastamistakin spontaanisti, kuten 
Teija, joka on käynyt harrastamassa taijia Hollihaan avarassa puistossa. Teija 
on pitänyt myös kavereidensa kanssa ”semmosii ekstratreenejä”. Taijia tehtiin 
ulkona myös rennommin. Elina totesi miettineensä eräässä puistotreenissä 
että ”noniin tehäänkö vähän lissääki taijia vai jutellaanko loppupäivä?”. 
Esimerkiksi parkourin harrastajilla oli Joonaksen mukaan tapana määrittää 
harrastuspaikka niin että ”oikeestaan kaikki heittelee omia ideoitaan että mistä 
vois mennä”. Ainoastaan oman harrastajaryhmän kanssa sovitut tapaamiset 
tietyssä paikassa ja tiettyyn aikaan olivat näiden osalta suunnitelmallisia. Tosin 
niidenkin kohdalla saatettiin soveltaa tapaamisajankohdasta eteenpäin hyvin 
vapaasti mihin mennään ja millä tavalla tehdään, kuten Iina kuvaa: ”me (taijin 
harrastajat) vaan sitte päätettiin, että no mennään sinne (torilla ollut vanha 
kiviesiintymislava)”. Kaupunkitilaa käytetään toisin sanoen juuri sillä omalla 
tavalla, missä ikinä siellä liikutaankin. Tämän piirteen yhdisti omaehtoiseen 
liikuntaan aiemmin Harinen kirjoittaessaan että postmodernin 
liikuntakulttuurin uusille muodoille ominaisia ovat irtiotot niin perinteisistä 
liikuntapaikoista kuin liikuntakäsityksistäkin. (Harinen 2010: 106.) 
Haastateltavistani moni totesikin julkisen tilan käyttämisestä että tilat ovat 
kaikkia varten ja että niitä voi käyttää kukin omalla tavallaan, oli tapa kuinka 
erilainen tahansa. Julkisessa tilassa tanssivan Helin sanoin erilainen tilankäytön 
tapa ja yhteisten kokemusten jakaminen kuvautuu seuraavanlaisesti: 
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näen minkä tahansa, vaikka tämän kirjaston tai mikä tahansa tila sopis.. 
et monella on hirveet vaatimukset mitä se tarvii itelleen. Kun taas 
mulle (…) mitä haastavampi ylämäki tai joku muu niin se haastaa mut 
ajattelemaan liikettäki eri tavalla. Ja sitte voi haastaa sen oman 
tekemisen kautta niitä muita että käypä kokeileen tuossa jonku kiven 
päällä tai meepä tuohon portaille että voit saaha ihan eri fiilistä!  

Heli on omalla innostuksellaan julkisten tilojen luovaan käyttöön saanut monet 
Oululaiset vapautumaan ja liikkeeseen. Hänellä on tarve jatkuvasti kehittää 
uutta käyttämällä tilaa omalla tavallaan. Hän korostaa, sitä että ei ole väliä sillä 
miten ihminen liikkuu, kunhan vain liikkuu. 

Useimmat haastateltavista mainitsivat oman harrastuksen sivuavan montaa 
asiaa ihmisen mielen ja kehon toiminnan ymmärtämisen ja hallinnan kannalta. 
Liikunnallisen puolen lisäksi osalla parkouraajista korostui henkisen kasvun 
näkökulma tekemisessä sekä harjoitellessa kasvava itsetuntemus. Sami kertoi 
että ”mulle se voi olla että se tuo semmosta tietynlaista itsevarmuutta”. Lajin 
tekemisen kautta on mahdollista oppia omat rajat sekä hallitsemaan omaa 
kehoa. Joonas puhui parkourin harrastamisesta että ”sitä passaa verrata niinku 
taistelulajeihin sillai, että seki kehittää koordinaatiota ja voimaa mut siinä on 
myös se tarkotus…semmosta itsearviointia, täytyy tietää täsmälleen mihin 
pystyy”. Tarpeen niin vaatiessa lajin myötä vahvistunutta omaa kehoa ja sen 
tuntemusta voi käyttää apuvälineenä niin arkisissa asioissa kuin muiden 
auttamisessa. Parkourin harrastajat olivat tietoisia lajin kehittäjän ja 
alullepanijan ajatuksesta parkourin käyttämisestä hyviin tekoihin ja sitä 
heijastetaankin omaan arkipäiväisen toimintaan, kuten Joonas, joka ketterästi 
juosten oli hakenut esimerkiksi koululla yläkertaan unohtuneen kameranosan ja 
totesi vain: ”vähän hengästyny oli sen jälkeen mutta aktivoi ittenään, se on yks 
hyvä juttu ja sitte autto muita, toinen hyvä juttu”. Niin mielen kuin ruumiin 
harjoittelu oli olennaista myös taijin harrastajilla. Jotta lajia voi tehdä 
täysipainoisesti, tulee mielen olla mukana harjoitusta tehtäessä. Mika kuvasi 
että taiji on ”puoleksi kehon harjoitus.. fyysinen harjoitus ja puoleksi mielen 
harjoitus”. Myös Teijalle taijissa korostuivat monet eri asiat: 

Et on se henkinen puoli ja sit se on fyysisesti se on liikuntaa… Se 
sosiaalinen puoli oli yks mihin mää niinku sitte ihastuin et on niinku 
eri sukupuolta ja eri ikäsiä ihmisiä. 
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Osa taijin harrastajista kertoi keskittymisen omaan harjoitteluun olevan välillä 
vaarassa hukkua, kun porukassa tulee esimerkiksi juteltua niitä näitä tai tulee 
kiinnitettyä huomiota johonkin muuhun tilassa olevaan lajin kannalta 
epäoleelliseen asiaan. Muun ympäristön muu huomioiminen ja havainnointi 
käsitellään tuonnempana luvuissa 5.1 Omaehtoisen liikunnan tilan julkisuus 
sekä 5.2 Visuaalisuus osana harrastamiskokemusta. Yksin eivät haastateltavat 
kuitenkaan kovin mielellään omaa lajia menneet harrastamaan ainakaan kovin 
vilkkaalle paikalle. Muutama haastateltavista mainitsi yksin tekemisen eduiksi 
omassa rauhassa omaan kehoon ja liikkeeseen keskittymisen. Huomion 
keskittäminen muualle kuin omaan suoritukseen, esimerkiksi oman joukon 
muihin ihmisiin, voi olla itse lajin kannalta näin jopa jonkun asteinen haitta. 
Teija totesi että ”jos täysin keskittyisit niin se ei vaikuttaisi tai pääsisit 
semmoseen meditatiiviseen tilaan” mutta kertoi harrastamisensa jäävän sille 
tasolle odotti muilta ”ihmisiltä sitä semmost rakentavaa läsnäoloa”. Tämä 
kielii siitä, että juuri porukassa tehdessä huomio ei täysin ole oman lajin 
suorittamisessa, vaan se jakautuu myös muihin asioihin muun muassa porukan 
sisäiseen dynamiikkaan keskittymiseen sekä keskusteluun ja jakamiseen. 
Parkourin harrastajista Samin mielestä ”siinä on semmonen eri rauha ja eri 
meininki ku lähtee yksin tekemään että vois aatella että on vähän enemmänkin 
tosissaan ku saa olla ihan yksisseen ja jotenkin keskittyä siihen omaan 
tekniikkaan”. Kuitenkin myös henkilöt, jotka sanoivat tekevänsä omaehtoista 
liikuntaa myös yksin, tekivät joka tapauksessa hyvin mielellään lajiaan 
ryhmässä muiden kanssa.  

Haastateltavista kukaan ei tehnyt omaa lajiaan pelkästään harrastamisen 
kannalta vaan he yhdistivät siihen myös sosiaalisia tai esteettisiä piirteitä. 
Esteettisiä piirteitä käyn enemmän läpi kappaleessa 5.2 Visuaalisuus osana 
harrastamiskokemusta. Sosiaalisista piirteistä omaehtoiseen liikuntaan liittyy 
mukava yhdessäolo muiden harrastajien ja ystävien kanssa. Haastateltaville 
liikkuminen julkisessa ulkotilassa oli liikunnan ohella mieleistä ystävien 
näkemisen ja ajanvietteen mielessä. Yleisesti yhteisöllisyys oli tärkeä kokemus 
haastateltavien mielestä. Kuulumisten jaon ohella jaetaan omaan lajiin liittyviä 
tekniikkavinkkejä ja ideoita. Kokkonen kirjoitti uusista liikuntakulttuurin 
muodoista, että niille on ominaista juuri jakaminen, temppujen kehittäminen, 
kokemus aitoudesta, elämäntyyli sekä yhteisöllisyys (Kokkonen 2013: 214-
215). Erityisesti oman kokemuksen jakaminen oli yksi yhdessä tekemisen 
perusteluista. Kaikkien lajien harrastajat myös kokivat että oma osaaminen tai 
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jopa laji kehittyy eteenpäin, kun ideoita vaihdellaan puolin ja toisin. Sami joka 
piti yksin harrastamisesta hänkin kertoi että ”jos ite keksii jonkun uuen jutun 
niin näyttää kaverille ja kaveri hoksaa että hei tässä vois tehä myös näin ja se 
siitä lähtee kehittymään porukassa sitte paremmaksi mahdollisesti”. 
Omaehtoista liikunnallista toimintaa tehdäänkin useimmiten mielellään 
yhdessä jonkun toisen harrastajan kanssa. Mika kuvaa että harrastettaessa 
syntyy sosiaalinen ympäristö siitä että ”kaikkihan ne on kavereita”. Hänelle 
omaehtoinen taiji on tapa olla yhteydessä näihin kavereihin ja hän sanoikin 
että ”siinä syntyy semmonen yhteishenki”. Yhteishenki koettiin tärkeäksi ja sen 
myönnettiin vaikuttavan tekemisen laatuun, mutta myös tekemisen kestoon. 
Mitä vähemmän porukkaa on mukana, sitä lyhyempi kerrasta tulee. Näin oli 
vastaavasti myös tunnelman osalta. Jos on niin sanotusti hyvä henki porukassa 
ja kaikilla vallitsee hyvä mielentila, saatetaan viihtyä pidempäänkin jossain 
paikassa. Tämä tulee ilmi seuraavasta Elinan haastattelupätkästä: 

-Varsinkin sillon ku ollaan puistossa ylleensä ollaan se puoltoista 
tuntia mutta hyvällä ilmalla ja jos kellään ei oo kiire minnekään ni 
sinne sitte jäähään pariksi tunniksi. 

-se on samalla niinku sosiaalinen tapahtuma? 

-Niin! Siellä ei oo niinku kiire pois ku sitte taas salireenit ku se on 
tasan se puoltoista tuntia ni äkkiä pittää reenata että saahaan rahalle 
vastinetta. 

-Nii et siinä on ihailu ja luonnon kattelu samalla ja semmonen 
ajanvietto oikeestaan. 

-Niin, tai siis mulla on vähän se ongelma että mää, mulla on vähän 
keskittymishäiriö siellä koska mää kattelen kaikkia sorsia ja lapsia 
leikkimässä ja näin (nauraa). 

Tiedustellessani kaikenlaisista rajoituksista, joita ympäristö tai ympäröivä voi 
omaehtoiselle liikunnalliselle toiminnalle asettaa, sain monenlaisia vastauksia. 
Muun muassa haastateltavien oma häveliäisyys vaikutti julkisten ulkotilojen 
käyttöön. Esimerkiksi moni sanoi että joukolla uskaltaa ikään kuin paremmin 
laittaa itsensä näytille ja likoon ja heittäytymään omaan toimintaan. Kuten Iina 
asian ilmaisi, hän käy kyllä tekemässä spontaanisti taijia, ”mutta että yksin ei 
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tuu sillei lähettyä sitä kotinurkkia pitemmälle että sitte aina vaatii sen porukan 
että mennään.” Erilaisten lajien rajoitteet myös maaston suhteen tulivat 
haastateltavien puheissa esille. Kaupunkitilan käyttäjillä oli tarve 
monimuotoisille, yksityiskohdiltaan yltäkylläisille kaupunkitiloille. Joonas 
kuvasikin suurinta osaa kaupunkitilasta tyhjäksi, ”ku siin on vaan niinku katu 
ja sitte rakennusten julkisivu”, ja etteivät he yleensä mene sinne harrastamaan 
parkouria ”et siinä ku ei oo mitään muuta objektia”. Juha myös kertoi että 
kohteetkin sijaitsevat usein erillään toisistaan: 

jos lähetään kaupungille ni yks paikka saattaa olla hyvä tiettyyn 
juttuun ja toinen vaikka toisella puolella kaupunkia saattaa olla hyvä 
vaikka aivan toiseen juttuun. Et ikinä ei tyyliin löydä siitä samasta 
paikasta… 

Puistojen käyttäjät taas edellyttivät puistomaaston hyvää kuntoa ja tasaisuutta. 
Teija sanoi että taijiin soveltuu mikä tahansa ”vähän isompi tila missä on 
jonkin verran tasasta ja sit ettei oo puita joka puolella sillei ettei törmää”. 
Paikoista riippumattomiksi rajoitteiksi mainittiin niin oma motivaatio kuin 
myös sää, jotka liittyvät edelleen toisiinsa. Omaan jaksamiseen ja 
innostumiseen vaikuttavat luonnollisesti monet asiat mutta yksi vaikuttava 
seikka oli juuri sää. Toiveikkaasti Heli esittikin että tanssin kannalta ”katettu 
joku liikuntatila ois ulkona sateen sattuessa tai muuta vastaavaa ni ihan kiva”. 
Suomessa sää asettaa ylipäätään epävakaisuudellaan ulkotilojen käytölle 
rajoitteita. Juhan mukaan talvessa parkourille rajoittavinta on juuri 
kylmyys: ”Sää et pysty enää oikein saamaan mistään mitään otetta käsillä jos 
sulla on hirveen paksut tumput kädessä”. 

Tässä luvussa omaehtoiset harrastajat määrittelivät oman toimintansa julkisessa 
ulkotilassa liikunnaksi mutta samalla myös muunlaiseksi sosiaaliseksi 
toiminnaksi, jopa elämäntavaksi. Omaehtoiseen liikuntaan liittyy heidän 
mukaansa spontaanius, ennalta määrittämättömyys ja vapaus käyttää tilaa. 
Heidän mielestään omaehtoinen liikunta kehittää niin mieltä kuin kehoakin ja 
olennaista harrastamisessa on oman kokemuksen jakaminen ja yhteishenki. 
Vapaata tilankäyttöä rajoittavat kuitenkin erilaiset tekijät julkisessa tilassa niin 
ympäristön kuin muidenkin käyttäjien puolesta. 
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4.2 Omaehtoisen liikunnan ohjaus ja institutionalisoituminen 

Omaehtoiselle vapaalle liikunnalle rajoituksia asettivat edellisessä kappaleessa 
esiin tulleiden tekijöiden lisäksi etupäässä säännöt ja normit, joita tiloihin 
liittyy. Vaikutti siltä, että osa tilan käyttöä koskevista säännöistä tuntui 
haastateltavista olevan kirjoittamattomia mutta silti jotenkin hallitsevia. 
Harrastajilla saattoi olla vain tuntuma siitä että kyseinen paikka ei ole 
hyväksyttävä, kuten Iinan ajatus siitä ettei ”jokaiselle nurmikoillekaan aina 
uskalla mennä... kaupungilla on semmosii et ne ei välttämättä kauheesti tykkää 
et menee semmosille hyvin hoidetuille nurmikoille.”. Myös muut ihmiset 
asettavat hänen mielestään rajoituksia tiloille niin fyysisellä läsnäolollaan kuin 
myös mahdollisilla asenteillaan: 

 jos siel on hirveesti paljon ihmisiä sillei et se on niinku hirveen ahas, 
tietää et siel ei kauheesti mahu tekemään (…)  ja sillon aluks tietenki 
että vähän niinku ujostutti mennä jos siel on paljon ihmisiä. 

Myös muilla haastateltavilla oli monenlaista sanottavaa muiden ihmisten 
suhtautumisesta. Joonas koki että ”myös ihan yksityiset asukkaat saattaa tulla 
jossain parvekkeelta huutelee että tämä on yksityisaluetta, vaikka näi ei oo”. 
He ovat kuitenkin muiden parkourin harrastajien kanssa lähteneet 
paikalta ”ihan kohteliaisuuesta”. Tuli esille, että tilan muut käyttäjät 
suhtautuvat harrastamiseen suopeammin kuin tilan käyttöä työkseen valvovat 
henkilöt, joiden koettiin suhtautuvan ikävän suvaitsemattomasti vain tavan 
vuoksi, ikään kuin ilman varsinaista syytä. Esimerkiksi Nikon mielestä muut 
tilaa käyttävät tavalliset ihmiset ”suhtautuu kauheen hyvin” tilaa käyttäviin 
parkouraajiin, mutta ”se on enemmänkin niinku vartiat ja sit ne kiinteistöjen 
omistajat tai ne jotka on töissä siellä jotka on niinku penseesti suhtautuu”. 
Tähän tavan vuoksi penseästi suhtautumisen Joonas sanoi olevan harmillista. 
Hän sanoi vartijoiden olevan ”haitta”, mutta ymmärti kyllä että vartijat vain 
toteuttavat tilojen omistajien ja kaupungin päättäjien päätöksiä ja sanoikin että 
vartijoiden kanssa ”on opittu tulemaan toimeen”. Se miten muut tilan käyttäjät 
suhtautuvat, tuntui haastateltavien vastauksissa vaihtelevan hyvinkin paljon 
aina välinpitämättömyydestä asiattomaan huuteluun. Liikkujat itse, kuten Heli, 
eivät useimmiten näistä huuteluista ottaneet nokkiinsa vaan jatkoivat 
tekemistään. Heli sanoi että ”saattaa tulla aplodeja, saattaa tulla (…)oikeasti 
ilkeyksiä”. Hän arveli että ilkeydet ovat vain provosoimista koska nähdään että 
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mahdollisuus tähän tarjoutuu, kun kerran ilkeyden kohde ”ei liiku tuosta 
mihkään et mää voin huuella täältä vaikka kuinka.” Hän koki kuitenkin että 
muut tilan käyttäjät eivät olisi kuitenkaan aivan tosissaan tai vakavissaan 
huudellessaan tai käyttäytyessään muuten epäsopivasti tai tilaa omistavasti. 
Taijin harrastajat sanoivat että huomiota herättää eniten se, jos he tekevät 
esiintymistarkoitukseen tehtyjen tylppien miekkojensa kanssa joukolla sarjoja. 
Tämä saattaa olla ihmisistä huomiota herättävää siitä syystä että kyseessä on 
rajapinta sille mikä on yleisesti hyväksyttyä julkisessa ulkotilassa. McDonogh 
kirjoitti tästä aiemmin yleisesti ja yhteisesti hyväksyttyjen arvojen yhteydessä: 
kyse on arvojen ristiriidoista eri käyttäjäryhmien välillä ja kun nämä kohtaavat, 
syntyy konflikti. (McDonogh 2003: 264-265.) Konflikti ei kuitenkaan 
välttämättä ole suuri, kuten tässä tapauksessa, vaan kyse on lähinnä 
näkemyseroista. Ville sanoi että muiden ihmisten suhtautuminen vaihtelee 
hyvin paljon, ihmiset saattavat tulla juttelemaan, tai ottaa kuvia skeittauksesta. 
Sitten on hänen mukaansa ”semmosia huutelijoita et menkää pois täält”.  

Haastateltavien kanssa puhuimme myös ohjauksesta, jota tapahtuu niin 
kaupunkisuunnittelijoiden, kiinteistöjen omistajien, julkisesta tilasta päättävien, 
kuin näiden päätöksien toteutumista valvovienkin puolelta. Ville on huomannut 
että kun uusia lajille potentiaalisia harrastuspaikkoja tehdään 
kaupunkitilaan, ”ne on sitte joskus jo valmiiksi stopattu eli siis tehty jotenki 
sillai että sitä ei voi skeitata.” Moni oli harmistunut tai huolissaan myös siitä 
että nämä ohjaavat ja valvovat instanssit toimivat ikään kuin yhteen hiileen 
puhaltamalla. Asiaa kuvattiin pääpiirteittäin niin että esimerkiksi jos 
perustetaan jotakin lajia varten harjoittelupaikka, niin silloin sitä lajia ei saa 
enää tehdä muualla, kuin tässä kyseisessä paikassa, vaikka näin ei oikeasti 
missään säännössä lukisikaan. Tässä on taas kyse julkisen yleisen mielipiteen 
voimasta ja vaikutuksesta. Juha esimerkiksi kuvasi, että on huolestuttavaa että 
parkouria ohjataan lajipuistoihin, koska ”laji kun kuuluu ulos ja sinne 
kaupunkikuvaan”. Hän pelkää ”parkourpuistojen hommassa” että kohta 
sanotaan samalla tavalla kuin skeittaajille, ”että elkää parkouratko missään 
muualla kun puistossa”. Huolena oli että tämän tiedostaessaan alkavat muut 
ihmiset käyttää puistoja ikään kuin harrastajia vastaan ohjaamalla heitä aina 
vain puistoihin liikkumaan ja olemalla hyväksymättä lajia missään muussa 
julkisessa tilassa. Lees on kirjoittanut ohjauksen kaupunkitilaa köyhdyttävästä 
vaikutuksesta niin, että kun kaupungin tiloja yritetään tehdä turvallisemmiksi 
ohjaamalla ja valvomalla ihmisten toimintaa niissä, tukahdutetaan 
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tämänlaisella keskiluokkaistumisella samaan aikaan kaupungin moninaisuutta. 
(Lees 1998: 242-244.) Leesin huomion valossa omaehtoiselle liikunnalle on 
tapahtumassa Oulussa sama. Jos omaehtoista liikuntaa pyritään ohjaamaan 
liikaa, menetetään elävyyttä kaupunkitilasta. Kaupunkitilan köyhtymisen oli 
havainnut haastateltavistani muun muassa Heli joka toivoi värikkyyttä ja 
elämää kaupungin tiloihin, enemmän niitä semmosia olohuoneita tavallaan että 
ne isot puistoalueet ni ne olis valjastetttu niinku matalan kynnyksen liikuntaan 
tai tekemiseen”. Hän halusi tiloja liikuntakäyttöön, että tiloihin mieluummin 
saataisiin ”muitakin kun kaljan ottajia”. Tässä tutkimuksessa lajien, ihmisten 
ja liikkumisen ohjaamista nimitetään yleisesti omaehtoisten lajien 
institutionalisoitumiseksi. Haastateltavien kanssa ei siis keskusteltu sanalla 
institutionalisoituminen, tässä kohtaa se toimii vain kokoavana käsitteenä. 
Tähän yhdistyy Petersin instituution määritelmän kolmas kohta, jonka mukaan 
instituutiolla on yksilön toimintaan rajoittava vaikutus. (Peters 2005: 18-19.) 
Institutionalisoituminen on omaehtoisten lajien kannalta juuri toiminnan 
ohjaamista eri tavalla samassa tilassa, sen ohjaamista muuhun tilaan kuin missä 
sitä haluttaisiin tehdä sekä sitä että rakennetaan tiettyä tarkoitusta varten 
harrastamisalueita, esimerkiksi pelkästään jotakin lajia varten perustettavia 
puistoja ja ohjataan liikuntaa pääosin näihin pois muista kaupungin tiloista. 
Villen mielestä esimerkiksi olisi mukavaa jos skeittausta ei ”aina niin eriteltäis 
tuonne urheilualueille tai sillei että se ois osa enemmän sitä kaupunkia”. 
Monet kokivat että institutionalisoituminen ei ole hyvä asia ja se rajoittaa 
mahdollisuuksia ja supistaa toimintaa liikaa yhteen tarkoitukseen yhdessä 
paikassa. Myös taijia harrastava Teija ei pitänyt ajatuksesta, että tilaa 
rajoitettaisi ja pilkottaisi vain jotain tiettyä tarkoitusta varten. Hänen mielestään 
merkittävää olivat juuri tietylle lajille tarkoitettujen puistojen rakenteet, heti 
kun rakenteita ilmaantuu, supistuvat mahdollisuudet. 

Se tavallaan rajoittaa sen tilan käyttöä välittömästi et sä teet siellä sit 
niinku sitä yhtä asiaa… Valmiiksi rakennettu tila rajoittaa sun niinku 
sitä ajatuksia et mitä sä voit tehdä siellä. Sit vois vaihdella vähän et 
mihin sitä niinku käyttää minäkin päivänä. 

Julkisen ulkotilan käytöstä ylipäätään liikkujat ovat samaa mieltä: ”Mää nään 
että julkinen tila on kaikille”, sanoi Juha. Usein liikkujat saavat kuitenkin 
arkisissa tilanteissa kokea tunteen että ei oikein ole tervetullut tekemään omaa 
liikkumistaan tietyssä tilassa. Parkouraajilla onkin hyvä käsitys julkisessa 
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tilassa harrastamisen pelisääntöjen merkityksesta oman lajin kannalta, ja he 
tietävät miten lajia voi harrastaa parhaiten, kuten Juha asian ilmaisi: 

Suomessa lajia pystyy harrastaan aika vapaasti koska meillä on 
jokamiehenoikeus, että kun muistaa ne että siinä lajissa on myös se 
että ei saa rikkoa, eikä saa aiheuttaa häiriötä, eikä ylimääräistä meteliä. 
Niin periaatteessa jos mitään tämmöstä ei oo ni aika paljonkin saa 
harjotella missä tahansa päin kaupunkia. 

Madanipour on määritellyt julkista tilaa neljän periaatteen mukaan ja niistä 
kolmannen mukaan julkinen tila on kansalle avoin ja tavoitettavissa sekä 
neljännen mukaan julkista tilaa käyttävät ja jakavat kaikki yhteisön jäsenet. 
(Madanipour 2003: 112-113.) Periaatteessa julkinen ulkotila näin on kaikkia 
varten ja siellä kaikkialle saa mennä, mutta todellisuudessa ”asiaton oleskelu” 
monissa julkisissa paikoissa ei usein ole sallittua. ”Ei oo tavallaan tullu 
semmonen olo et julkinen tila olis kaikille avointa.. Varsinkaan parkouraajille” 
Ilmaisee tunnettaan Niko. Muutoin julkisen ulkotilan käytöstä hän näkee niin, 
että jokaisella tulee olla oikeus tilaa käyttää omaan toimintaansa. Usein hänelle 
tulee tunne ”et kielletään vaan niinku tavallaan kieltämisen takii”, kun ei 
parkourilla kuitenkaan hänen mielestään aiheuteta mitään häiriötäkään. 
Liikuntaan käytetty paikka ei välttämättä ole kuitenkaan täysin ongelmaton. 
Parkouriin käytetään Oulussa Joonaksen mukaan nimittäin myös 
yksityisomistuksellisia julkisia tiloja:  

Pääasiassa just pihoja, sisäpihoja, koulunpihoja ja virastojen pihoja… 
jos jää niinku asuinrakennusten väliin jonkinlaisia pihoja ni niistäkin 
joskus löytyy. 

Yksityisomistuksellista julkista tilaa koskevat hieman eri säännöt, kuin muuta 
tilaa, eivätkä ne aina ole selkeitä. Nämä säännöt tuntuvat joskus harrastajista 
ristiriitaisilta ja sattumanvaraisilta. Tämä käy ilmi Samin kuvauksesta 
aiemmasta hänen parkouria koskevasta keskustelustaan vartijan kanssa erään 
rakennuksen sisäpihalla: 

Jos mä juoksen tästä näin onko se sallittua? On. Jos mää venyttelen 
tässä näin, nostan jalan tähän muurille ja venyttelen, onko se sallittua? 
On. Mutta jos mä hyppään ton muurin yli enkä ees koske koko 
muuriin..? Ei käy! Et se nyt on vaan. 
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Iinallakin oli kaupungin tilojen käyttämisestä sellainen tuntuma että turhat 
kiellot vain supistavat harrastamismahdollisuuksia. Hänen mielestään 
ajatellaan ”että kauheeta kun noi lapset pilaa sen kentän nurmikon siellä ku ne 
potkii palloo”, mutta kuvaa että sitten ”itketään kun ei tuu kunnon 
jalkapalloilijoita (nauraa)”. Hän haluaisi että tilat ovat käyttöä varten 
olemassa, eikä niitä säilytettäisi vain itsessään tyhjänä ja ikään kuin vain näön 
vuoksi.  

Yleisesti haastateltavat halusivat myös sitä että voitaisiin tulla toimeen muiden 
tilan käyttäjien kanssa. Helistä esimerkiksi olisi mukavaa jos voitaisiin käyttää 
tilaa yhtä aikaa monin erilaisin tavoin. Hänestä ei haittaa jos jostain kantautuu 
ääniä vaikka puistoon, vaan hän hymyillen innostuneesti toteaa ” Siitä vaan 
tietää että tuollapäin kaupunkia tapahtuu jotakin”. Juha myös näkee, 
että ”kyllähän se sopu sijaa antaa” ja että ”julkinen tila on kaikille”. Hän 
ilmaisi myös ettei hänellä ”henkilökohtasesti oo mitään ongelmaa jos satutaan 
vaikka skeittareitten tai joittenkin muitten katuharrastajien kanssa samalle 
paikalle”. Hän peräänkuulutti myös muiden huomiointia tilan käyttäjien 
puolelta ja sanoi ettei ”voi mennä minkä tahansa kerrostalon pihalle 
hyppimään koska se ei oo kohteliasta niitä asukkaita kohtaan”. Useimpien 
haastateltavien mukaan kuitenkaan ei riitä se että itse kunnioittaa ja hyväksyy 
muiden läsnäolon. Onnistuneeseen tilan yhteiskäyttöön tunnistetaan vastaavasti 
vaativan myös muiden tilan käyttäjien hyväksyntää omalle toiminnalle, kuten 
Juha asian ilmaisee. 

Mun mielestä vaikkei ois mitään välttämättä lajiakaan niin kenen 
tahansa pitää saada mennä istumaan sinne puiston penkille. Kenen 
tahansa pitää saada nauttia sen tilan antimista. Mutta tää on sillein 
kaunis ajatus että kaikkien pitää saada nauttia ja se mun mielestä vaatis 
sen että kaikki tavallaan osais ottaa huomioon muut. 

Paikoin ristiriitaisena asiana koettiin luvan tarvitseminen tilan käyttöä varten, 
vaikka julkinen tila kaikkia varten onkin. Lajeista taiji ja hula-tanssi ovat 
sellaisia, että niitä varten harrastajat ovat hakeneet kaupungilta tilan (puiston) 
käyttöluvan. Mika kertoi että muiden ihmisten epäilyä varten ja ”ihan sen takia 
että jos joku valittaa ovat taijin harrastajat kysyneet luvan siihen että he saavat 
harjoitella puistossa. Kukaan ei heidän puiston käytöstään ollut 
valittanut ”mutta ei ihmisistä aina tiedä että joitakin saattaa vaan ärsyttää 
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jostain syystä”. Muut lajit käyttävät julkista ulkotilaa ilman lupaa, ja 
parkouraajat toivoisivat että heilläkin sellainen olisi, koska todisteena ja 
kirjaimellisesti oikeutuksena se helpottaa tilan käyttöä, jos tätä joku muu tilan 
käyttäjä epäilee. Nikon mukaan parkouraajat ovat joskus yrittäneet hakea lupaa 
käyttää jotain tiettyä tilaa mutta tämä on osoittautunut hankalaksi:  

kauhee niinku ruljanssi et kukaan siel ei tiiä kenen asia se on ja jotenki 
ei niit niinku kiinnosta tuhlaa aikaasa niinku tommoseen niin tota.. 
Periaatteessa ois kiva et ois kirjallinen lupa et voi näyttää vartijoille.  

Luvan kanssa voi rauhassa tehdä omaa lajia, koska jos jollakin on juuri 
henkilökohtainen eroava mielipide tilan käytöstä, voi tämän kumota helposti 
lupaa vilauttamalla. Lupa siis olisi mieleinen useimmille aivan siitä syystä, että 
sillä olisi helpointa oikeuttaa oma oleskelu ja tekeminen niin tilan käyttöä 
valvoville kuin muille tilan käyttäjille, vaikka sen hakeminen työläältä saattaisi 
tuntuakin. Vaikka luvasta on hyötyä harrastajille ja se toimii harrastamista 
tukevana asiana, tulee myöskin luvan ohjaava vaikutus tilan käytölle 
huomioida. Ylipäätään se että osa haastateltavista koki, että lupa olisi hyvä olla, 
kertoo institutionalisoitumisen ulottumisesta näihin vapaisiin omaehtoisiin 
lajeihin asti. Jos haastateltavilla on tunne että he tarvitsisivat luvan, ei 
omaehtoisten lajien harrastaminen tällöin toteudu niille ominaisella tavalla. 
Vaikuttaisikin siltä että vain jonkun asteisella järjestäytymisellä ja 
luvanvaraisella toiminnalla voidaan taata omaehtoisen liikunnan harrastaminen 
Oulun julkisissa ulkotiloissa. L’Aoustet ja Griffet kirjoittivat liikuntakulttuurin 
jakautuvan toisaalta muodolliseen ja viralliseen liikkumiseen, jossa tärkeää on 
olla osa organisaatiota, ja toisaalta vapaa-ajan viettotavaksi, jossa yksilö 
osallistuu epäviralliseen liikuntaan yhdessä ystäviensä tai perheensä kanssa 
organisaatioiden ulkopuolella ja jossa oleellista ovat eläminen ja hienojen 
hetkien jakaminen muiden kanssa. Nämä kaksi liikunnallisen aktiivisuuden 
tapaa eroavat heidän mukaansa perustavanlaatuisesti toisistaan. (L’Aoustet & 
Griffet 2001: 413-414.) Näin on myös Oulussa. Elämäntapana nähtävän 
omaehtoisen liikunnan ero järjestäytyneestä liikunnasta on havaittavissa Oulun 
julkisten ulkotilojen liikuntakulttuurissa, mutta käytäntö toteuttaa omaehtoista 
liikuntaa vaatisi kuitenkin jonkinlaista järjestäytymistä. Parkourin harrastajista 
Juha puhui parkourseuran tunnettuutta ja harrastamista edesauttavasta puolesta. 
Hänen mielestään aktiiviseuran myötä lajille tulisi myös ymmärrystä ja 
hyväksyntää: 
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Oulussa ehkä suurin ongelma tällä hetkellä on se että ei oo sitä seuraa, 
koska täällä periaatteessa se ainoa tapa miten se näkyy koko laji ni on 
se et se näkyy katukuvassa. Ja sit jos siellä ei olla me aikuiset, vaan 
siellä on ne nuoret ni moni ihminen aattelee et ok, mitähän nuo nuoret 
touhuaa, et onkohan ne pahanteossa. 

Petersin mukaan instituutio luo jäsenilleen tunteen epävarmuuden 
vähenemisestä, joka sosiaalisen elämän puitteissa vallitsee. (Peters 2005: 155, 
158.) Näyttäisi siltä, että jonkinasteinen järjestäytyminen voisi myös Oulussa 
auttaa omaehtoisia lajeja saamaan oikeutusta harrastamiselleen julkisissa 
tiloissa, vaikka tämä ei omaehtoisille lajeille tyypillistä olekaan. 
Omaehtoisessa liikuntakulttuurissa kun tavallisesti halutaan juuri vapautua 
tämäntyyppisestä järjestäytymisestä. Tässä luvussa olen tarkastellut sitä, 
kuinka haastateltavat ovat kuvanneet niin kirjoittamattomien sääntöjen ja 
sattumanvaraisilta tuntuvien normien, kuin muiden ihmistenkin omaehtoista 
liikuntaa rajoittavista vaikutuksista Oulussa. Ohjaus tiloissa sekä niistä pois on 
osaltaan vaikeuttanut omaehtoista harrastamista julkisessa tilassa. 
Haastateltavat kertoivat myös suvaitsevaisuuden ja hyväksynnän sekä luvan ja 
järjestäytymisen merkityksistä tilan käytön oikeutukselle. Seuraavassa luvussa 
tarkastelen julkista tai yleistä mielipidettä tilankäytöstä, erilaisen tilankäytön 
ongelmia ja vallitsevasta näkemyksestä eroavaa kantaa haastateltavien mukaan. 

4.3 Omaehtoinen liikunta ja vastakulttuuri 

Haastatteluissa tuli esille että liikkujat ajattelevat tilojen käyttötarkoitukselle 
olevan olemassa erilaisia ikään kuin kirjoittamattomia suosituksia ja arkisesti, 
sosiaalisesti määriteltyjä ajatuksia, toisin sanoen käytänteitä siitä, millaiseen 
tarkoitukseen tilaa saa ja tulee käyttää. Jälleen on kysymys McDonoghin 
yleisesti hyväksytyistä arvoista, joita kaikki eivät allekirjoita ja syntyy 
konfliktia vastaava tilanne. Omaehtoiset liikkujat ajattelivat myös muiden 
tilojen käyttäjien allekirjoittavan nämä valtaapitävien yleistyneet ajatukset tilan 
sopivasta käytöstä. Kun olin keskustellut esimerkiksi Villen kanssa julkisen 
tilan käytön mahdollisuuksista ja rajoitteista, hän ilmaisi asian 
seuraavanlaisesti hieman huvittuneen ironiseen sävyyn: 
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niinku miettii että kumpaa sitä ihmiset mieluummin kattoo tuolla 
vaikka jotaki skeittaajaa vai jotaki spurgua joka notkuu vaan siinä 
joittenki pullojen kanssa että.. (naurahtaa tympääntyneesti) 

Villen kommentti oli loppulausahdus keskusteluun, joka oli juuri käyty siitä, 
että skeittaajia häädetään julkisesta tilasta, vaikka hänen mielestään skeittaajat 
voisivat tuoda lisää eloisuutta tilaan. Julkisella ulkotilalla olisi Villen mukaan 
julkisen mielipiteen mukaan ensisijaisia käyttötapoja verrattuna toisiin ja hänen 
mielestään julkinen yleistynyt mielipide tilankäytöstä eroaa hänen omastaan. 
Villen mielestä skeittaus ja muu liikunnallinen erilainen tilankäyttö ovat 
parempia vaihtoehtoja kuin tilojen säilyttäminen vain sellaisenaan 
tai ”spurgujen notkuminen” niissä. Skeittausta ei hänen mukaansa osata 
kuitenkaan arvostaa terveenä ja hyvänä tapana käyttää tilaa. Villen 
haastattelusta tuli ilmi että hänen mielestään tämänkaltainen sosiaalinen normi 
tilan käytöstä on yleisesti hyväksytty suurimman osan ihmisistä mielestä, 
vaikka tätä ei ole sääntönä kirjoitettu minnekään. Tästä puhuivat Harinen ym. 
vastakulttuurina, joka tulee esille jonkun sosiaalisen ryhmän vallitsevasta 
kulttuurista eroavien arvojen paljastumisen myötä (Harinen ym. 2006: 5, 25). 
Toinen toisensa perään haastateltavat olivat sitä mieltä, että on parempi, että 
tiloja käytetään liikuntaan tai edes aktiiviseen toimintaan kuin vain muuhun 
oleskeluun ja epäaktiiviseen toimintaan. Iina oli aiemmin jo sitä mieltä että tila 
tulisi olla käyttöä varten olemassa. Hän kysyikin osuvasti samassa yhteydessä, 
että ovatko tilat ”sitten itse tarkoituksena niin kauheen kauniita”. Iinankin 
vastauksista oli luettavissa että hänen mielestään on olemassa aina asteittain 
parempi tai jopa ideaali tapa käyttää tiloja verrattuna taas toisiin huonompiin 
tapoihin. Helikin kommentoi vain rentoutuvansa toisella tavalla 
kuin ”pikkulauantaivuorolaiset” kun hän selitti kohtaamistaan tilan muiden 
käyttäjien kanssa eräänä keskiviikko-iltapäivänä. Hän oli kuullut 
epähyväksyviä kommentteja puiston käytöstä tanssiin puiston muilta käyttäjiltä, 
jotka Heliä mukaillen olivat halunneet ”tulla siihen niitten kaljapussiensa 
kanssa kattomaan” ja huutelemaan ”mitä te täällä esiinnytte?”. Hyvänä tapana 
hyödyntää kaupungin tiloja liikkujat näkivät liikunnallisen käytön ja monesta 
vastauksesta tuli esille harmillisuus että liikkujat saavat yhtä kylmää kohtelua 
kuin nämä ”kaljanottajat”, kuten Heli asian ilmaisi. Haastateltavat itse nostivat 
liikunnan arvoasteikolla korkeammalle kuin muun esimerkiksi laitapuolen 
kulkijoiden tilankäytön ja odottivat ja toivoivat samaa myös päättäjiltä ja 
muilta ihmisiltä: liikunnallinen ja terve tilankäyttö tulisi nähdä positiivisessa 
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valossa, tapahtui se missä tahansa tilassa, ei huonona tai vääränlaisena tapana 
käyttää tilaa. Elinan mielestä olisi hyväksi kaupungin yleisilmeelle, jos 
kaupunkitilassa tehdään erilaisia asioita. Hänenkin mielestään jos tilassa jotain 
kerran tehdään, sen tulisi olla tervettä ja liikunnallista, kuten omaehtoinen 
liikunta juuri on eikä turhanpäiväistä oleilua. Haastateltavilla oli tunne että 
kaupungin tilojen liikunnallista käyttöä ei käytännössä nähdä positiivisessa 
valossa, vaikka liikunta itsessään yleisesti hyvä asia onkin. Eräänlaisena 
vastareaktiona korostuu myös se että liikkujat selvästi ilmaisivat, että jos 
heidän tekemisensä ei kelpaa niin miten voi kelvata mikään muukaan heidän 
mielestään (sekä  heidän mielestään yleisen mielipiteen mukaan) vielä 
turhempi ajanvietto. Teija ilmaisi asian näin: 

Sit on tämmösiä ihmisiä jotka niinku juo siellä kaljaa, joka ei taas oo 
ehkä se et mitä haluttais (naurahtaa) ihmisten tekevän siel puistossa. 

Kuten Harinen on kirjoittanut uudet liikuntakulttuurin muodot (kuten 
omaehtoinen liikunta) nimenomaan haastavat perinteiset liikunnan tilat ja 
käsitykset liikkumisesta. Liikkumiseen ei haluta myöskään omien 
informanttieni mukaan käyttää nimenomaan vain liikuntaan tarkoitettuja 
paikkoja. Ohjaus liikkumaan erityisiin liikkumiseen varattuihin tiloihin 
herättääkin monilla eräänlaisen vastareaktion. Reaktio ei ole suoraa kapinointia 
ohjausta vastaan, sitä ei ainakaan myönnetä siksi, mutta se tulee esille ikään 
kuin rivien välistä. Joonas esimerkiksi näkee kapinoinnin enemmän nuorille 
tyypillisenä toimintana ja haluaa tehdä eron nuorten ja oman toiminnan välillä. 
Hän kyllä kertoi että ”varmasti sillon ku alotteli ni se oli siistii ku oli sellanen 
vähän valtavirtaa vastaan menevä meininki siinä (parkouraamisessa)”. Vaikka 
Samin mukaan joihinkin sisäpihoihin aitoihin on laitettu ”piikkilankaa ja 
teräviä metallijuttuja että se on niinku ihan selvästi että tänne ei saa tulla”, 
hän ilmaisee seuraavassa lauseessa että ”kyllä sinne aina jotenkin pääsee… Ei 
ole esteitä vaan hidasteita”. Joonaskin myöntää huvittuneesti että “jos ne 
(vartijat) tulee sanomaan ni sitte lähdetään ja sitte tullaan uudestaan 
seuraavana päivänä taas”. Parkouraajien joukosta on luettavissa vastavirtaan 
ajattelua ja myös toimintaa. He haluaisivat käyttää tilaa spontaanisti ja vapaasti 
ja tekevätkin myös näin, auktoriteeteistä huolimatta. Tässä kohtaa on hyvä 
palauttaa mieleen Inglehartin sekä Kokkosen tekemät huomiot auktoriteettien 
vähenevästä painoarvosta ja postmodernin liikuntakulttuurin arvomuutoksesta 
yhteiskunnan muuttumisen myötä (Inglehart 1997: 78, 296; Kokkonen 2013: 
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238-239, 247.) Sami tiivistää harrastajatovereidensa puheet seuraavassa 
pätkässä: 

sama juttu ku skeittauksessa tai jossain muussakin ni parkourauksessa 
on se että se on tarkotus olla siellä kadulla että se on lähteny sieltä 
kadulta ja se ei niinku muutu siitä miksikään. Se on niinku se juttu 
siinä. Ehottomasti sitä tullaan aina tekemään siellä. 

Parkouraajien kommenteista on luettavissa, että vastustavia mielipiteitä juuri 
ohjausta vastaan esiintyy. Pidetään kiinni siitä, että lajia saadaan harrastaa ja 
tullaan harrastamaan siellä missä halutaan ja että tiettyä tarkoitusta varten 
rakennettuja alueita ei nähdä tarpeellisina eikä niitä haluta käyttää, vaikka 
niissä omat hyvät puolensa olisikin. Myös Juhan mielestä lajipuistojen 
perustamisessa on huonoja puolia ja niiden perusajattelumalli on hänen 
mukaansa ”täysin virheellinen”. Puistoja ei hänen mielestään esimerkiksi 
voida rakentaa ”sinne vähän nuorison kannalta levottomalle alueelle” siinä 
ajatuksessa, että näin saadaan nuorille tekemistä etteivät he häiriköi. Tämä vain 
siirtää hänen mukaansa häiriköinnin lajipuiston sisälle ja näin sitä eivät voi 
ainakaan nuoret käyttäjät turvallisesti käyttää harjoitteluun. Hänen mielestään 
puistot ovat hyviä juuri aloittelijoita ja lajin harjoittelua ajatellen. 
Harjoittelukäytön muutkin parkouraajat sanoivat olevan puistojen ainut hyöty 
ja kuten Niko kuvasi, ”sen koko lajin niinku idea alunperin oli siinä et voitiin 
käyttää sitä ankeeta lähiöö, ni vähän se ehkä sotii sitä vastaan”. Nikon 
mielestä parkourpuiston rakentamisen ajatus esimerkiksi Hollihakaan ”menee 
kauheen ohi” siitä mitä laji kaipaa. Varsinaisten harrastuspaikkojen, kuten 
Hollihaan parkourpuiston rakentaminen mainittiin turhana ja tarpeettomana 
toimenpiteenä tukea lajeja. Oikeana suuntana parkouraajat pitivät sitä että 
halutaan tukea harrastamista, mutta kokivat että varojen suuntaamisvaiheessa 
ei osata kuunnella minkälaiselle tuelle oikeastaan olisi tarvetta. Nikoa 
siteeraten: 

Sit ku se oli niinku sanonu et vähän turha projekti, et täs ei oo mitään 
järkee. Ni sit ne oli niinku ohittanu ne mielipiteet, sit ne oli vaan 
runnonu sen läpi, koska ei ne halunnu myöntää ne virkamiehet et ne on 
tehny virheen, ku koko budjetti kuitenkin pitää käyttää. Ni sit ne nyt 
rakentaa sen riippumatta siitä käykö siel kukaan ja onks siit mitään 
hyötyä. Et tavallaan jos lajia haluttais tukee niin tota niinku 
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talviharjottelupaikka olis ehkä parempi, eihän sitä puistoo voi talvella 
käyttää ja kesällähän nyt voi reenaa ihan missä vaan. 

Nikon mainitsema talviharjoittelumahdollisuus tuli myös muilla esille. Juha 
sanoi puistoa paremman tukemiskohteen olevan ihan vain parkourhallin. 
Harjoittelukäyttöön voidaan näitä institutionalisoituja ulkotiloja kyllä käyttää, 
mutta niiden ei haluta taas vaikuttavan muun julkisen ulkotilan käytön 
mahdollisuuksiin. Sami sanoi muun muassa että ”pitää muistaa niinku 
harrastajan et se ei oo sitä oikeeta juttua vaan se on sitä treenaamista varten, 
että se oikea (parkour) tapahtuu tuolla kaupunkiympäristössä”. Niko oli 
provosoivasti jopa suoraan sitä mieltä, ettei parkouria tarvitsisi tukea millään 
tavalla, koska sen kuuluukin hyödyntää jo olemassa olevia kaupunkitiloja.  

Tässä kappaleessa olen tarkastellut haastateltavien julkisen ulkotilan käyttöön 
liittyviä näkemyksiä sekä heidän mahdollisia vallitsevasta kulttuurista eroavia 
tilankäytön käsityksiään. On tullut esille, että julkiseen ulkotilaan liittyy 
haastateltavien mielestä myös paljon kirjoittamattomia sääntöjä, eivätkä nämä 
heidän mielestään ole aina johdonmukaisia. Tämä koskee erityisesti 
yksityisomistuksellista julkista tilaa. Haastateltavien mielestä julkisen kannan 
tulisi olla se että on parempi että julkisissa ulkotiloissa tehdään liikuntaa, kuin 
että tilat olisivat olemassa vain sellaisenaan tai että niitä käytetään johonkin 
haastateltavien mielestä turhaan oleiluun, kuten alkoholin nauttimiseen. 
Haastateltavien puheista on luettavissa vastakkaista kantaa ja mielipiteitä 
auktoriteettien ja muiden ihmisten tilankäytön ohjaukselle. Tässä neljännessä 
luvussa on tarkasteltu omaehtoisten liikkujien kokemuksia erilaisissa julkisissa 
tiloissa harrastamisesta keskittyen erityisesti näkökulmaan: miten 
institutionalisoituminen tai järjestäytyminen vaikuttavat omaehtoiseen 
liikuntakulttuuriin. Tutkimuksen tavoitteena oli myös tuottaa tietoa 
omaehtoisten lajien harrastamisesta ja siitä mitkä paikat ovat valikoituneet 
omaehtoisen liikunnan tiloiksi Oulussa ja miksi. Tilat kaikkialla ovat 
merkityksellisiä omaehtoiselle liikuntakulttuurille. On selvää etteivät kaikki 
ulkotilat kuitenkaan sovellu kaikkeen tekemiseen. Toiset ovat liian meluisia, 
toisissa on liikaa ihmisiä tekemisen esteenä, toisiin liittyy käyttömukavuuden 
seikkoja, kuten etäisyys muihin kaupungin tiloihin. Omaehtoisen liikunnan 
tiloihin liittyy ainakin liikuntapaikan julkisuuden, visuaalisuuden ja globaalin 
jakamisen piirteitä. Tarkastelen näitä ja tilaan liittyviä erilaisia merkityksiä 
seuraavassa luvussa. 
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5 Tilan merkitys omaehtoiselle 
liikuntakulttuurille 

5.1 Omaehtoisen liikunnan tilan julkisuus 

Julkisessa tilassa liikkuminen tarkoittaa sitä, että on oltava valmis olemaan 
esillä harrastaessa ja ikään kuin näytillä. Juha kuvaili, että jos ”ei kestä 
harrastaa muiden katseiden alla niin sit ehkä kannattaa harjotella jossain 
muualla”. Mika kertoi että julkisella paikalla harrastaminen onkin taijin 
harrastajille myös esiintymistä. Tämä tasapainottaa omaan suoritukseen 
keskittymistä vaativaa lajia niin että ”siihen tulee se ulospäin suuntautuneisuus 
tavallaan mukaan”. Haastateltavista moni sanoikin ettei muiden ihmisten 
edessä tekeminen haittaa ja että ei pidä tehdä julkisilla paikoilla, jos ei niin 
sanotusti kestä sitä että joku näkee. Esillä oleminen toi joidenkin mielestä 
myös oman lisänsä keskittymiseen, kuten seuraava Mikan kommentti kuvastaa: 

Ku me ollaan valmistauduttu kilpailuihin ni me on haettu semmosta 
vähän niinku esiintymisjännityksen poistoa et ollaan menty ihan vaan 
keskellä iltapäivää tai lauantaipäivää ni siihen torille missä on myöskin 
se koroke ja siinä tehty sitten vaan liikesarjoja. 

Teijaa ei muiden ihmisten katsominen sinänsä haitannut. Hänellä se saa aikaan 
vain sen, että hän keskittyy ja tekee taijin liikkeet paremmin. Hän kertoi 
että ”haluaa niinku ikään kuin näyttää, ni se yleisö tavallaan motivoi siihen”. 
Sen lisäksi että haluaa itse tehdä oman suorituksensa paremmin, oli tärkeää se 
miten muut ihmiset näkevät oman lajin. L’Aoustet ja Griffet listasivat aiemmin 
hyvän paikan ominaisuuksia oman tutkimuksensa perusteella ja tulivat myös 
siihen tulokseen että tällainen on tila, jossa voi rentoutua, virkistyä ja saada ja 
antaa inspiraatiota muille. Tilassa tehty liike saa heidän mukaansa herättää 
ohikulkijoiden huomion. (L’Aoustet & Griffet 2001: 417-418.) Myös kaikkien 
tämän tutkimuksen haastateltavien mielestä oli tärkeää että oma laji yleensä 
näkyy kaupunkikuvassa ja että se näyttäytyy ainakin tällä tavoin 
elinvoimaisena. Osalle merkityksellistä oli nimenomaan oman lajin esilläolo. 
Näin laji saa tunnettuutta ja mahdollisesti uusia harrastajia. Elinan mielestä on 
hyvä että näytään, koska näin ihmiset osaavat ottaa yhteyttä ja löytää lajin. 
Ainolanpuistossa harrastaessa saa hänen mielestään ”ihan kivasti sitä 
julkisuuttaki et ihmiset huomaa että täällä tapahtuu jotaki!” Myös sosiaalinen 



 
 

62 

puoli omassa tekemisessä oli liikunnan ohella tervetullut, mukava lisä. Muiden 
ihmisten näkeminen, muiden edessä oleminen ja omien ystävien näkeminen 
ovat olennainen osa tekemistä. 

Haastateltaville oli selvää että julkisessa ulkotilassa voi olla vain julkista 
toimintaa ja edelleen julkista omaehtoista liikuntaa ja siellä tulee toimia tämä 
seikka tiedostaen. Niin ympäristön mutta myös tilan muiden käyttäjien 
huomiointi oli keskeinen asia. Huomaavaisuus sekä kohteliaisuus muita tilan 
käyttäjiä kohtaan kuvastui haastateltavien puheesta. Heli muisteli että joskus 
oli tullut ulos treenaamaan yhdessä jokin tanssiryhmä hänen puistossa 
ollessaan. Hän haluaa ”tietenkin antaa niille sen oman rauhansa siinä”. 
Haastateltaville oli myös selvää ettei oma laji saa häiritä muita ja sen on 
sovelluttava yhteen muiden tilan käyttötapojen kanssa. Ville esimerkiksi totesi 
että konfliktia muiden tilan käyttäjien kanssa yritetään välttää: 

että mieluitenhan sitä on vähän niinku sivussa sillai että ei niin häiritse 
koska sitte helposti tulee sitte sanomista. 

Oma laji nähdään osana jaettua tilaa, missä tapahtuu muutakin toimintaa, kuin 
vain omaa lajia. Madanipour kirjoitti tähän liittyen aiemmin, että julkinen tila 
on juuri esittäytymisen ja samanaikaisuuden tila, jossa tutustutaan eroihin ja 
testataan ja siedetään erilaisia todellisuuksia. Niissä myös tapahtuu erilaisten 
totuuksien läsnäolon kautta erojen ja identiteettien selvittämistä. (Madanipour 
2003: 232-235.) Kaikille haastateltaville oli tärkeää että muiden kanssa 
voidaan olla samassa tilassa harrastamassa. Haastateltaville oli tärkeää että 
mitään eikä tietenkään ketään haluta vahingoittaa ja muiden ihmisten läsnäolo 
ja tekeminen samassa tilassa on selvä asia. Halutaan huomioida sitä että muut 
ovat samaan aikaan paikalla ja tekevät tilassa kenties jotain aivan muuta kuin 
mitä itse siellä tekee. Esillä oleminen nähdään vastuullisena toimintana, jossa 
tulee ottaa huomioon niin lajin julkisuuskuva kuin turvallisuuskin. Mika oli 
miettinyt muiden tilan käyttäjien huomioimista ja kuvaili, joskin hieman 
huvittuneeseen tapaan, että kun taijia harjotellaan myöskin miekan ja sapellin 
kanssa, että jos jonkun pururadan vieressä heiluu miekan kanssa ni se on ehkä 
vähän siinä rajoilla, että onko se sopivaa”. Turvallisuudessa viitattiin niin 
omaan turvallisuuteen tehdä omaa lajia sekä muiden ihmisten turvallisuuteen 
heidän ollessaan samassa tilassa. 
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Yleensäkin puhuttiin ymmärtävään sävyyn, vaikka tilan muut käyttäjät eivät 
olleetkaan hyväksyneet tilan tämäntapaista käyttöä ja saattoivat valittaa asiasta. 
Tiedostetaan myös se että oma laji ei saata olla niin kovin mieluinen kaikille 
muille tilan käyttäjille. Tosin usein tuli esille ajatus, että nämä valittavat 
ihmiset eivät vain tiedä ja ymmärrä lajia, ja että jos he tietäisivät, se voisi 
auttaa ymmärtämiseen ja sitä kautta hyväksymiseen. Osittain tämä liittyy 
eräänlaiseen oman lajin ennakoivaan suojeluun: haluttaan vaikuttaa siihen 
miten laji koetaan tilan muiden käyttäjien silmissä. Yleensäkin koettiin 
tärkeäksi tiedonkulku niin että oma laji tulisi paremmin ymmärretyksi ja 
joissain tapauksissa myös kohdelluksi. Kaiken kaikkiaan omaa lajia ei haluta 
saattaa huonoon valoon omalla toiminnalla. Parkouraajille oli selvää että jos 
jollekin muulle aiheutuisi fyysistä tai rahallista haittaa, niin silloin ei omaa lajia 
tehtäisi kyseisessä tilassa tai kyseisen henkilön läsnä ollessa. Päinvastoin lajia 
yritetään tuoda esiin positiivisessa valossa. Niko myös kertoi, että jos 
harrastaessa jotain kuitenkin hajoaa niin siitä heti ilmoitetaan asianosaisille. 
Tässä oli hänen mielestään tärkeää se ”et sille lajille ei tuu huonoo mainetta et 
me vaan niinku rikotaan paikkoja ja lähetään juokseen pois”. Ongelmien 
ilmeneminen ihmisten suhtautumisessa liitettiin juuri tiedon puutteeseen. Kun 
oma laji saatiin ikään kuin selitettyä muille, tuli se helpommin sulatettavaksi 
tai siedettäväksi kyseisessä tilassa. Vastauksissa korostui että oman laji 
halutaan nähtävän hyvässä valossa ja että tähän oltiin valmiita panostamaan 
nimenomaan ympäristön ja tilojen muiden käyttäjien huomioimisella. Haluttiin 
tehdä omaa lajia muiden ihmisten keskuudessa, vaikkei aivan lähietäisyydellä, 
koska tämä taas saattaisi vaikeuttaa lajin harrastamista vapaasti ja turvallisesti. 
Joonas sanoi etteivät parkouraajat harrasta usein siellä missä on ihmisiä, lajia 
harjoitetaan hänen mukaansa ”myös tosi paljon semmosissa diskreeteissä 
paikoissa”. Haastateltavat eivät yleisesti halunneet häiritä muita ihmisiä. Elina 
toivoi että kaikki muutkin kuin taijin tekijät voisivat käyttää tilaa sulassa 
sovussa ”ettei ihmiset ois sillei että ahistuis siitä että tullaan isolla porukalla 
siihen heilumaan”. 

Tässä kappaleessa haastateltavat puhuivat esilläolon merkityksestä 
omaehtoisessa liikunnassa. Julkisella paikalla muiden edessä harjoittelulla on 
merkitystä niin omaan suoritukseen kuin lajin julkisuuskuvaankin. Tämä 
tiedostaen liikkujat haluavatkin huomioida ympäröivää tilaa sekä sen muita 
käyttäjiä muun muassa turvallisuus mielessä pitäen niin, ettei lajille 
muodostuisi huonoa kuvaa. Julkisen harrastamisen etuna omalle lajille on sen 
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ilmainen markkinointi harrastamisen ohessa. Yleisöä lajeille riittää ja 
seuraavaksi käsittelenkin visuaalisuutta niin esteettisyyden kuin muille 
näkymisenkin kannalta. 

5.2 Visuaalisuus osana harrastamiskokemusta 

Kaupunki harrastuspaikkana ja omaehtoisen liikunnan näyttämönä on 
monipuolinen ja jatkuvasti muuttuva. Itse julkisen tilan ja ympäristön 
havainnointi jakoi mielipiteitä odotettua enemmän. Olisin kuvitellut että juuri 
tämä puitteiden esteettisyyden huomioimisen teema olisi ollut juuri se koko 
haastattelujoukkoa yhdistävin, koska tämän tutkimuksen omaehtoiset lajit 
kuitenkin eroavat harrastustavoiltaan toisistaan jonkin verran. Ympäristön 
kokeminen olisi näin ollut yhdistävä tekijä näiden erilaisten lajien välillä. 
Mutta haastatteluissa tuli esille, etteivät kaikki koe yhteistä tilaa visuaalisesti. 
Itse tilalla ei kaikille ollut visuaaliselta kannalta erityisen suurta väliä. Tilan 
mahdollisesti tarjoamalla tunnelmalla ei niin ikään ollut suurta roolia kaikille 
liikkujille, kun taas esimerkiksi sosiaalisuuden kohdalla näin oli. Ne liikkujat, 
jotka kuitenkin tekivät tiloissa harrastaessaan havaintoja niiden ulkoisista 
puitteista, myönsivät, että heistä oli mukavaa, jos näkymät olivat kauniit ja että 
heille tämä oli osa harrastamiskokemusta. Joillekin liikkujista tilojen 
esteettisyyteen keskittyminen oli tärkeää, kuten Iinalle, joka kuvaili 
harrastuspaikkansa merkitystä seuraavasti:  

siel on se vesielementti, ja sitte ne puut siinä humisee ja (nauraa)niin 
edelleen, mutta ehkä just sillei et se on semmonen nätti paikka missä 
on kiva tehä. 

Hänen huomionsa kiinnittyi kauniisiin puitteisiin tai ympäristön yksityiskohtiin. 
Myös Heli kuvasi harrastuspaikkaansa Ainolanpuistossa kauniiksi ja arvosti 
puiston visuaalista antia ja monipuolisuutta ylipäätään ja sanoi, että puistossa 
on ”aika kivoissakin paikoissa jotaki pöytiä johon sä voit mennä retkeileen, et 
siinä on sitä museota ja teatteria ja lasten leikkipaikkoja ja ihan vaan 
oleilupaikkoja”. Hän arveli mielekkäistä fyysisistä ominaisuuksista, että ”vesi 
on varmaan aika tärkeä yhdistettynä siihen luontoon”. Helin kommenteista jo 
aiemmin on tullut selville, että hän arvostaa ympäristön esteettisyyttä ja 
toivoisi sitä myös tavalliseen kaupunkitilaan. Ylimaula on korostanut sitä että 
julkisessa tilassa haluamme nähdä kauneutta. Hänen mielestään 
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esteettisyydellä on tilan kokemisen kannalta suurtakin merkitystä. (Ylimaula 
2002: 21, 31.) Tämän tutkimuksen osalta näin ei kuitenkaan ollut kaikkien 
liikkujien kohdalla, vaan usein omaehtoisten liikkujien tilakokemukseen 
vaikuttivat enemmän muut ihmiset, omat harrastuskaverit, ja 
harrastusmahdollisuudet. Teija sanoi ”harmonisen ympäristön” kyllä auttavan 
keskittymiseen ja rentoutumiseen. Myös Iinan mukaan kaunis puistoympäristö 
auttaa lajin tekemisessä: 

Tulee mieleen ne kiinalaiset maisemat ja semmoset, jotka sitte mulla 
ainakin auttaa sitte tekemään myöski sitä sarjaa elikkä se tavallaan se 
luonto on osa sitä kokemusta. 

Useimmilla haastateltavista huomio ei sinällään kiinnittynyt puitteisiin vaan 
omaan tekemiseen ja silmää miellyttävät tilat olivatkin vain ikään kuin mukava 
lisä tekemiseen. Parkouraava Juha sanoi muun muassa että ”näkymät on 
hirveen tärkeitä et kyllä välillä tulee löydettyä sellasia parkourpaikkojaki että 
välillä unohtuu se parkouraaminen”. Hienot paikat eivät kuitenkaan olleet 
pääsyy esimerkiksi tehdä omaa lajia tietyssä paikassa. Se toi eräällä tavalla 
yhden ulottuvuuden lisää omaan liikkumiseen julkisessa ulkotilassa. Tunnelma 
saattoi myös olla pysäyttävää ja jopa viedä ajatuksen pois tästä hetkestä. 
Mikasta hienoa oli se että hienoja kokemuksia voi saada puistossa ollessaan 
lähellä asutusta. Hänestä on mukava tarkkailla myös vuoden kiertoa ulkona 
ollessaan.  

nimenomaan se muutos sitte että ku se on aina se sama paikka ni että 
onko paljon lunta, vähän lunta, miten aurinko nousee ja mää monesti 
myöskin kuvailen niitä paikkoja. Taijissa kuitenkin pysähytään siihen 
paikkaan. Tulee jonkunnäkönen immersio siihen paikkaan ja tilaan. 

Vapaassa ja aikatauluttomassa tekemisessä pysähtyminen ja ympäröivän ihailu 
oli kuitenkin sallittua. Omaehtoinen liikunta olisi näin laadultaan sellaista, että 
sitä ei häiritse pieni katkos tekemisessä eikä tätä katkosta otettu vakavasti, jos 
sellainen sattui tulemaan. Katseen viipyminen muualla tai herpaantuminen 
jonnekin ei ollut niin vakavaa onnistuneen harjoituksen kannalta, kuin joillekin 
oli esimerkiksi keskustelussa viipyminen, kun tekisi mieli tehdä yhdessä lajia 
ja saada harjoituksesta kaikki irti. Julkisella paikalla harrastamisella on 
haastateltavien mukaan monia etuja, niin lajille kuin julkiselle ulkotilallekin. 
Myös se, miten laji voi tuoda visuaalista sisältöä myös itse tilaan ja sen 
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tunnelmaan ja estetiikkaan, oli esillä. Mika kuvasi lajin visuaalista lisää tilalle 
seuraavasti: 

Siinä on musiikkia, siinä on rauhallisia, kauniita liikkeitä ja 
mahollisesti jotain viuhkoja, miekkoja, tämmöstä. Että kyllä monet jää 
sitä katteleen sillai vähän niinku semmosena esteettisenä kokemuksena 
myöskin. 

Ajateltiin, että muut tilan käyttäjät voivat itse asiassa saada esteettisiä 
kokemuksia siitä että, kyseistä lajia harrastetaan julkisessa ulkotilassa. Koettiin, 
että omalla lajilla voidaan tuoda ikään kuin lisää elämää kyseiseen tilaan. Ville 
esimerkiksi kuvasi, että kun ”vieressä toiset skeittaa ni se tavallaan näyttää 
sillei kivemmalta että elävä tilahan se on kiva niinku ihmisille muilleki jotka 
näkee että muita ihmisiä on liikenteessä”. Tuli myös esille, etteivät tilat 
käyttämättöminä myöskään houkuttele muita ihmisiä paikan päälle. Kun tilaa 
käyttää joku, houkuttelee tämä myös muita ihmisiä ihmettelemään toimintaa ja 
taas käyttämään tilaa omaan toimintaansa. Muilta ihmisiltä saatu virike näyttää 
näin toimivan julkisen ulkotilan käyttöönoton aloittamisessa. 

Omaehtoiseen liikuntaan liittyy haastateltavien mukaan myös tapa tarkastella 
julkista tilaa juuri etsien omalle lajille mahdollisesti soveltuvaa 
liikkumisympäristöä. Harinen oli tarkastellut samaa ilmiötä tutkiessaan 
skeittareiden tilankäyttöä ja kirjoittaakin, että skeittaaminen vaatii jatkuvaa 
rakennetun ympäristön lukemista ja käyttökelpoisten paikkojen rekisteröimistä. 
(Harinen 2010: 101). Sami kuvaa kaupunkitilan tarkastelua muodostuvaa 
silmää ja tilan hyödyntämistä parkourin näkökulmasta seuraavasti: 

vois aatella että miten lapsi näkee ni samalla tavalla aukeaa uudet 
silmät että näkee sen eri tavalla sen kaupungin mahdollisuuksia täynnä. 
(…) että tuolta vois mennä tuonne katolle ja tuosta pääsis. Ja sillei vois 
aatella että jolleki muulle kaupungissa ei hirveesti oo virikkeitä ja että 
on vaan liikeitä ja kuppiloita mutta sit ku me mennään kaupunkiin ni 
on tosi paljon kaikkia paikkoja siellä.. Miten nauttia siitä tavallaan. 

Enemmän kuin tilan tunnelma tai visuaalisuus, harrastaessa korostuivat oman 
lajin kannalta arvioitavat puitteet, eli onko ympäristö omalle lajille sopiva. Tuli 
esille että ympäristöä tarkasteltaessa tärkeää oli harrastuksen kannalta 
huomioitavat esteet sekä mahdollisten harrastuspaikkojen arviointi. Juhan 
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mukaan ”periaatteessa koko ajan se silmä hakee että hei tuolta vois tehä ton ja 
ehkä tuolta vois jatkaa tonne”. Tilan soveltuvuus omalle lajille oli toisin 
sanoen yksi tärkeimmistä asioista, joihin kiinnitetään tilaan tultaessa huomioita. 
Niko kuvaili kaupunkitilan harrastuspaikkaa usein kylmäksi betonipaikaksi 
mutta että se parkouraajille ”se näkyy taas mukavana paikkana”. Monet 
puhuivatkin katseen harjaantumisesta omalle lajille suuntautuvaksi: etsitään 
helposti ympäristöstä asioita, jotka soveltuvat omaan lajiin tai harrastukseen ja 
myös tietenkin opitaan tunnistamaan helposti sellaiset paikat, jotka eivät 
sovellu. Nikon mukaan kaupungin katsontatapa muuttuu ja kehittyy 
harrastamisen myötä. Samin mukaan ihminen, joka ei tee lajia, näkee tilan 
toisenlaisena kuin liikkuja: 

Ku ei oo harrastanu ni se on vaan kaupunkia. Mutta nyt tavallaan 
aukeaa uudet silmät että näkee sen tavallaan eri tavalla sen kaupungin 
mahdollisuuksia täynnä. 

Kaikki eivät koe julkista tilaa visuaalisesti, mutta osalle haastateltavista tilat 
tarjosivat kuitenkin esteettisyyttä oman harrastamisen ohella. Paitsi että 
visuaalisuus tuli ilmi esteettisenä lisänä omalle tilankäytölle, arveltiin lajien 
harrastamisen tuovan esteettistä sisältöä myös itse julkiseen ulkotilaan. 
Visuaalisuus liittyi myös omalle harrastamiselle sopivan paikan valikointiin 
kaupungin tiloista. Omaehtoiset liikkujat muodostavat omanlaisensa 
tilankäytön ryhmän ja myös omat lajiyhteisönsä. Omaehtoisia liikkujia 
yhdistää myös maailmanlaajuinen liikuntakulttuuri oman lajin puitteissa. 
Seuraavassa kappaleessa käsitellään enemmän omaehtoisen lajien 
interaktiivista maailmanlaajuista verkostoitumista. 

5.3 Globaali ja lokaali omaehtoinen liikunta 

Lajien harrastajat kautta maailman ovat osa erilaisiin harrastuspaikkoihin, 
mutta myös paikattomuuteen kytkeytyvää globaalia todellisuutta. Oulun 
omaehtoiset liikkujat liittävät omaan harrastamiseensa mielikuvia 
kansainvälisestä ikään kuin oikeantyylisestä lajin harrastamisesta. Ulkomaista 
harrastamista vertailtiin omiin harrastuspaikkoihin ja niiden piirteisiin. Omaa 
lajia haluttiin tehdä ikään kuin maailmanlaajuisella tavalla, mutta paikan päällä 
täällä kotona. Heli esimerkiksi sanoi Oulussa näkyvän vain yksittäisiä 
kavereita harrastamassa silloin tällöin, mutta haluaisi harrastamisen julkisessa 
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ulkotilassa olevan kuin ”jossain muualla päin maailmaa että siellä ollaan 
isolla joukolla ja kannustetaan toisia ja pidetään hauskaa”. Mielikuva siitä, 
kuinka omaa lajia tulisi voida harrastaa värittyi näin maailmanlaajuisilla 
vaikutteilla. Myös Elina kertoi mielikuvastaan taijin harrastuspaikasta: 

Just sillein että puita on ja siinä on se puro eessä ja sillei melkein voi 
kauniina päivänä miettiä että on kiinassa (naurahtaa). 

Eriksen kirjoitti tästä omassa kotipaikassa tapahtuvasta maailmanlaajuisesta 
toiminnasta yleisesti glokalisaation käsitteellä yhdistäen sanat globaali ja 
lokaali. Hänen mukaansa eri paikoissa eletään samaa maailmalaajuista 
todellisuutta hieman eri tavalla kulttuurista ja paikan mahdollisuuksista johtuen 
(Eriksen 2004: 389). Vertailu Oulun ja muiden paikkojen välillä oli 
haastateltavien puheessa yleistä. Erikoista kyllä kukaan ei maininnut 
rikkaudeksi tehdä omaa lajia juuri suomalaisessa ympäristössä, vaan asia oli 
aina niin päin, että jossain muualla ovat asiat paremmin. Oulun julkiset 
ulkotilat heijastetaan tietynlaista maailmanlaajuisesti jaettua, liikkujien 
mielessä sijaitsevaa ideaalia harrastustilaa vasten ja arvioidaan sitten, mitä 
haluttaisiin olevan toisin omassa ympäristössä. En ollut ennen haastatteluihin 
ryhtymistäni ajatellutkaan, että globaalin maailmaan vaikutus haastateltavien 
omaan harrastustoimintaan olisi näin voimakas. Globalisaatio vaikuttaa 
paikalliseen tekemiseen ainakin tämän liikkujajoukon kohdalla. Tiedonkulun 
parantuessa harrastajat kautta maailman ovat yhteydessä toisiinsa ja rakentavat 
samalla yhteisöllisyyttä ja osin tiedostamattaan myös odotuksia puitteille, 
joissa lajeja paikallisesti harrastetaan. Heli sanoi innostuksen omaan toimintaan 
tarttuneen juuri ulkomailta ”missä sitä on koko ajan että tehdään ulkona mitä 
tahansa lajeja”. Myös omaan liikuntapaikkaan suhtautumiseen voi 
Naukkarisen mukaan tietoisuudella muista paikoista olla vaikutuksensa: mitä 
omassa paikassa arvostetaan ja mitä siinä pidetään kiinnostavana ja toisinpäin 
mikä siinä ei ole hyvää. Oman paikan ominaisuudet vertautuvat ja suhteutuvat 
hänen mukaansa muiden paikkojen ominaisuuksiin. Naukkarinen jatkaa, 
etteivät paikat näin suinkaan ole suljettuja, vaan ne ovat kytköksissä laajoihin 
muiden paikkojen verkostoihin, joiden representaatioita nopeutuneet 
liikenneyhteydet tarjoavat nykyään langattomasti jo esimerkiksi ulkona 
liikuntapaikoilla. (Naukkarinen 2006: 76-77.) Lisäksi suunnittelun ulkomaisia 
ja ulkopaikkakuntaisia vaikutteita arvioitiin vasten perinteistä kotimaista tilaa 
ja sen uudistuksia. Pohdittiin miksei Ouluun tai Suomeen voitaisi rakentaa eri 
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tavalla. Samin mielestä esimerkiksi Oulusta ei löydy tarpeeksi pinnanmuotoja, 
jotta parkourin kannalta mielenkiintoisia tiloja voisi muodostua: 

Kun vertaa esim. Turkuun ja siellä on kauheesti mäkimaisemaa ja 
tämmöstä että se sitten luo siinä arkkitehtuurissakin paljon eri 
mahollisuuksia. 

Myös omat matkat ja muualla itse nähty ja erilaisissa paikoissa kokeiltu 
harrastaminen vaikuttavat odotuksiin, joita harrastamismahdollisuuksille 
asetetaan. Oman kaupungin julkisten ulkotilojen harrastusmahdollisuuksia 
vertaillaan muiden maailman kaupunkien sekä oman maan muiden 
harrastuspaikkojen mahdollisuuksiin. Heli esimerkiksi oli Helsingissä nähnyt 
ihmisiä aivan eri tyyliin harrastamassa liikuntaa julkisessa ulkotilassa: 

Helsingissä näkee niin paljon, on jotkut karatetyypit, jaa tuolla tehään 
zumbaa että siellä on niinku ne puistot on niinku valjastettu. Ja on 
myös tuotu noita liikun.. jotain leuanvetotankoja lähemmäs et ne on 
siinä keskustassa.  

Tietoisuus muiden kaupunkien tarjoamista mahdollisuuksista ja ratkaisuista voi 
johtaa siihen, että niitä vaaditaan ja odotetaan omalla paikkakunnallakin. 
Omaehtoiset lajit myös kehittyvät tämän vaihdon kautta. Uudistumisen 
välineitä ts. eväitä oman lajin tekemiseen haetaan muualta tulevista vaikutteista 
ja koetaan että oma laji saa enemmän piirteitä ja kehittyy kun ollaan 
tekemisissä muiden harrastajien kanssa muualla maailmassa. Tämä kytkeytyy 
Naukkarisen ”mobiiliesteettisyyteen”, jota hän kuvasi (lokaalista) paikasta 
irtaantumiseen ja sijaitsemiseen mobiililaitteen avulla monessa paikassa yhtä 
aikaa, kokemuksen tasolla. Naukkarinen jatkoi, että näin muualta otetaan 
mallia omaan tekemiseen, kuten esimerkiksi oman liikkumisen tapojen 
kehittämiseen. Naukkarinen jatkaa, etteivät paikat näin suinkaan ole suljettuja, 
vaan ne ovat kytköksissä laajoihin muiden paikkojen verkostoihin, joiden 
representaatioita nopeutuneet liikenneyhteydet tarjoavat nykyään langattomasti 
jo esimerkiksi ulkona liikuntapaikoilla. (Naukkarinen 2006: 76-77.) Tätä 
kuvasi Joonas seuraavasti: 

Jos mää teen Oulusta (parkour)videon ni joku saattaa kattoo sen 
oulussa ja ”määpä kokeilen tuota, minkä se teki tuossa että en oo 
aatellukkaan että siinä vois tehä ton”.. ja sitte vaikka mää näkisin 



 
 

70 

jostain maapallon toiselta puolelta jonkun muurin ylityksen ja se 
tehään jollain uuella tavalla ni mää voin saaha siitä sitte idiksen että 
totahan vois koittaa. 

Useimmille oma laji tarjosi kanavia olla kytköksissä ulkomaille, videoiden ja 
matkojen muodossa. Jotkut kuvaavat omaa lajia, joko kameralla tai videoiden. 
Mika esimerkiksi on kuvannut useita kertoja taijia puistossa ollessaan. 
Internetiin ovat päätyneet myös monet muut tapahtumat, joissa taijia on tehty 
julkisessa ulkotilassa, muun muassa Rotuaarinaukiolla. Oma tekeminen 
Oulussa yhdistyi laajempaan kokonaisuuteen muiden harrastajien kanssa 
pidetyn yhteyden kautta. Näin Internetissä jakamisen kautta rakentuu myös 
yhteisöllisyyttä oman lajin harrastajien kesken niin paikallisesti kuin 
kansainvälisestikin. Kokkosen mukaan uudet postmodernit liikuntakulttuurin 
muodot eroavat vanhasta järjestöpohjaisesta liikuntakulttuurista juuri 
yhteisöllisyydellään ja kansainvälinen jakaminen yhdistää ne lajien 
maailmanlaajuiseen viitekehykseen. (Kokkonen 2013: 214-215.) Internetissä 
käytyjen keskustelujen ja videoiden jaon myötä nähdään haastateltavien 
mukaan hetkessä, minkälaisia mahdollisuuksia jossain muualla omalle lajille 
on. Villen mukaan harrastajien keskuudessa puhutaankin ”suomiflätistä tai 
suomispoteista”, kun tehdään videoita kotimaan skeittiharrastamisesta. Tämä 
johtuu Villen mukaan siitä että Suomessa ”ei oo niin paljon mahollisuuksia 
mitä ulkomailla” ja paikat rajoittuvat usein yksiin portaisiin tai muuhun yhteen 
tilan elementtiin, jota hyödynnetään skeittauksessa. Ville oli nähnyt Internetissä 
videoita laajasta Barcelonassa sijaitsevasta aukioiden täyttämästä puistosta. 
Hän näkisi että ”semmonenhan se ois niinku ihanteellinen tännekin”. Hän 
toivoi Suomeenkin ”isoja aukioita, jossa on monenlaisia, Myöskin (painotti 
sanaa myöskin) skeitattavia juttuja”. Myös kulttuurisen ympäristön, jossa 
harrastajat lajiaan tekevät, vaikutus tuli esille haastatteluissa. Muualla niin 
ulkomailla kuin Suomessakin nähtyä ja koettua verrattiin hyvin aktiivisesti 
paikalliseen ja suomalaiseen kulttuuriin ja esimerkiksi tapaan liikkua ja käyttää 
julkista tilaa yleensä. Esimerkiksi Joonaksesta oman lajin tekemisen tapa on 
kulttuurisidonnainen: 

Monissa maissa mä oon hoksannu videoista päätellen että se on se 
kulttuuri. Että siellä niinku loukkaantumisen uhalla halutaan 
(parkourissa) kehittyä. 



 
 

71 

Halutaan olla oman lajin kannalta maailmankansalaisia ja harrastaa lajia 
samaan tapaan kuin sitä muuallakin harrastetaan, mutta jotenkin ajatellaan 
kollektiivisesti hyväksyttyjen paikallisten kulttuuristen käytäntöjen rajoittavan 
ihmisten liikkumista tarpeeksi vapautuneesti julkisissa ulkotiloissa Oulussa. 
Laitinen kirjoittikin tähän liittyen, että emme kuulu yhtä aikaa ainoastaan 
yhteen kulttuuriin, eivätkä nämä päällekkäiset tai lomittaiset kulttuurien 
kerrokset sulje toisiaan pois. Hänen mukaansa kohtaa mitään tilaa ilman että 
oma kulttuurinen merkitysvarastomme on läsnä (Laitinen 2004: 2-6.) 
Suomalaisessa kulttuurissa ei Iinan mielestä osata käyttää julkista tilaa 
ennakkoluulottomasti. Hän kuvasi vertailun vuoksi vierailuaan Kiinassa 
muutama vuosi sitten: 

Nehän asuu siellä puistoissa, siis ja ne tekee ihan kaikkea mahollista. 
Ja sitten niinku jossaki kadullaki ne saattaa just spontaanisti ruveta 
pelaamaan jotaki sulkapalloo tai jotaki… Niillä on se tila hallussa 
kyllä, todellakin. 

Helin haluaisi nähdä suomalaisista ”että ne uskaltaa vapautua”. Haluttaisiin 
että julkisia ulkotiloja osattaisi käyttää hyödyllisemmin ja kynnys julkisella 
paikalla ja muiden edessä tekemiseen olisi pienempi. Ville mielestä puistoissa 
istuvat aina vain ”samat naamat” ja hän toivoisi ihmisten oppivan käyttämään 
julkista ulkotilaa: 

Se Suomessa tahtoo olla että tää on vähän tämmönen takapajula 
(naurahtaa) Totta kai vähän mitä isompaan kaupunkiin mennään ni se 
sitte ihmiset ossaa enemmän suhtautua niihin paikkoihin ja käyttää 
niitä hyödykseen. Ja ehkä se on myös tämä kulttuuri sillai että ei osata 
käyttää.. 

Myös yhdessäolon ja spontaaniuden puutteet suomalaisessa kulttuurissa tuotiin 
esiin. Pienen kansan tottumus olla erillään ja omissa tiloissaan on määräävää 
yhä, vaikka sen on nähty vähitellen myös väistyvän vuosikymmenten kuluessa. 
Tämä vain vie aikaa, koska suomalaiset ovat aina vähän jäljessä muusta 
maailmasta. Juhan mielestä suomalaisissa on ”vähän semmonen syntymävika 
että me jotenkin luullaan että kaikki ajattelee meitä, koko ajan”. Tämä estää 
suomalaisia hänen mukaansa rentoutumasta: 
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Tavallaan jännitetään liikaa sitä että jos mää teen tässä muitten nähden 
niin mää oon arvosteltavana ja mikä se on se palaute niin sitä pelätään 
liikaa. Että mun mielestä suomalaisten pitäis niinku antaa vaan niinku 
niitten asioitten olla. Tehä vaan että itellehän me täällä ollaan. 

 

Teijankaan ihmisten edessä tekemiseen ei monien mielestä suomalainen vielä 
taivu. Yhä jännitetään omaa suoriutumista tai oikeammin epäonnistumista niin 
paljon liikaa, ettei pystytä menemään hyödyntämään vapaata tilaa. Teijan 
mielestä Suomessa ihmiset ovat muiden ihmisten läsnäololle ”vähän enemmän 
alertteja”: 

Ku aattelee mitä Keski-Euroopassa, niin siellähän tavallaan puistoja 
musta käytetään paljon enemmän et ne on niinku olohuoneen jatketta. 

Globaali verkostoituminen on osa omaehtoisten lajien harrastamista. 
Vaikutteita jaetaan ja imetään kuvien, videoiden ja omien matkojen avulla. 
Jakamisen avulla lajit harrastajat saavat vaikutteita toisiltaan ja lajit kehittyvät. 
Jakaminen johtaa myös oman harrastukseen vaikuttavien kulttuurien ja 
paikkojen vertailuun. Niin Oulun kuin suomenkin tilan käytön kulttuuria sekä 
harrastamispaikkoja heijastettiin vasten muun maailman vastaavia mielikuvia.  
Paikkojen vertailu saa omaehtoiset liikkujat esittämään toiveita myös omassa 
kaupungissa sijaitseville harrastuspaikoille sekä haaveilemaan täydellisestä 
harrastamisen paikasta. Seuraavassa kappaleessa syvennyn tähän teemaan. 

5.4 Omaehtoisten liikkujien toiveiden tilat 

Vapaan tilan kaipuu haastateltavien puheissa on synnyttänyt tarpeen tämän 
viimeisen kappaleen tekemiselle. Kaikkien lajien harrastajat tekivät omaa 
lajiaan lähellä keskustaa, vajaan kilometrin säteellä keskusta-alueen rajoista 
(kts. kartta liite 1). Tavoitettavuus paikassa oli tärkeää, haluttiin että oma 
tekemisen näyttämö on keskeisellä paikalla ja niin että sinne on helppo tulla 
monesta suunnasta tai monella tavalla. Lajeille parhaat paikat olivatkin 
harrastajien mielestä lähellä kaupungin muuta tapahtumaa ja toimintaa. Ei 
haluttu että lajia mentäisiin tekemään jonnekin kauas pois muiden kaupungin 
toimintojen luota. Lähiöitä ei mainittu mieleisenä harrastamispaikkana 
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kertaakaan. Tähän liittyy olennaisesti Gehlin havainnot niin hakeutumisesta 
sinne missä muut ihmiset ovat kuin siitäkin, että tilan kunto vaikuttaa 
sosiaalisten ja muiden toimintojen kestoon. (Gehl 2010: 11, 23-25, 33-37.) 
Keskusteltaessa hyvästä paikasta ja toiveista, mitä hyvään paikkaan voi sisältyä, 
tuli vastauksista ilmi, että hyvä paikka on tavoitettavissa, se on lähellä 
kaupunkia ja muuta elämää. Kaikkia lajeja halutaan harrastaa muiden ihmisten 
joukossa ja tässä mielessä tilalla ja sen sijainnilla on merkitystä. 

Villen toivetila olisi viihtyisä puistoalue ”sillai niinku jossain tässä rannassa 
on näitä alueita”. Ville osoittaa samalla Oulun Torinrannan ja Kiikelinsaaren 
suuntaan.  Hän sanoo että näkisi mielellään alueella nurmikkoa ja hyvät 
näkymät. Mieleinen olisi ”puisto, joka ei sinällään oo skeittiparkki”. Hän 
selittää edellistä niin että tila olisi normaali puistotila mutta siellä olisi jollain 
lailla otettu huomioon myös skeittaaja. Esimerkiksi hän sanoo että tilassa voisi 
olla ”portaita ja erilaisia muotoja, mitä voi käyttää vapaasti”. Myös näiden 
puiston ”normaalien” muotojen lisäksi puistossa voisi olla ”puiston keskellä 
jotakin puuleja, eli siis altaita, jotka on niinku tehty skeittausta varten mutta et 
ne tavallaan on osa sitä puistoa”. Ville ei siis halua varta vasten 
skeittaamiseen tarkoitettua tilaa, mutta tilaa, jossa skeittaaminen on 
mahdollista ja sallittua. Tämä olisi sellaista tilaa, joka ei ole rajattu mihinkään 
tiettyyn toimintoon, vaan se palvelisi kaikkia käyttäjiä samalla. Tämä kielii 
siitä että Ville haluaisi tehdä omaa lajiaan jaetussa tilassa muiden ihmisten 
keskellä eikä eristyksissä muusta toiminnasta.  

Myös useimmat muut haastateltavat haluaisivat tehdä omaa lajiaan muiden 
ihmisten läsnä ollessa ja toivoivat että olisi enemmän virikkeellisiä kauniita 
tiloja, joihin on mukava mennä tekemään erilaisia asioita. Myös Iina näki 
parhaan harrastuspaikan ihan tavallisen puiston keskellä. Taijia ajatellen hän 
sanoi tarpeeksi avaran tasaisen hiekkakentän palvelevan parhaiten tarkoitusta, 
mutta halusi ”vapaasti käytössä olevia viheralueita, mihin voi mennä 
tekemään”. Hän myös tässä yhteydessä arveli että taijin harrastajien lisäksi 
varmaan jotkut muutkin haluaisivat tällaistä tilaa. Vaikka tasainen kenttä missä 
tahansa käy käytännössä harrastuspaikaksi, hän kuvasi, että ”optimi ois 
semmonen hiekka-alusta, jossaki viheralueen keskellä”. Hän sanoi vehreyden 
auttavan kaupungin äänien vaimentamiseen, mutta että se lisäksi tuo ”sen 
semmosen mielenrauhan, että pystyy sitten keskittymään”. Parkouraajille paras 
harrastuspaikka on jo olemassa. Se vaikuttaa parkouraajien vastausten 
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perusteella olevan alati muuttuvat kaupunkitilan rakenteet. Heistä Juha koki 
että tiettyä tarkoitusta ja lajia varten rakennetut harjoittelupaikat eivät kiinnosta 
yksipuolisuudellaan, joka niille on usein tyypillistä. 

Niin puisto ihan siinä missä muutkin paikat ni se on tiettynä päivänä 
sitten sille yhelle harrastajalle niinku läpikäyty. Totta kai voi aina tulla 
uusia ideoita, mutta ei se tarjoo sen varmemmin sitä tekemistä koko 
loppuelämäksi kuin mikään muukaan paikka. 

Myös Teija oli sitä mieltä että Oulussa on ”hirveen vähän kuitenkin niitä 
sellasia ikään kuin vapaita tiloja, että ei oivalleta sen vapaan tilan merkitystä 
ihmiselle”. Aiemmin Teijan kommenteista tuli jo esille että pysyvät rakenteet 
myös rajoittavat muunlaista toimintaa kyseisessä tilassa. Esimerkiksi puistojen 
hän toivoi ylipäätään olevan monimuotoisia harrastuspaikkoja, missä kaikki 
voisivat harrastaa lajiaan sulassa sovussa muiden ihmisten viettäessä siellä 
aikaansa muulla tavalla. Hän ehdotti että jos eri lajeille tehdään puistoon ikään 
kuin rakenteellisia mahdollisuuksia, niin näiden rakenteiden tulisi olla kevyitä, 
kuten esimerkiksi frisbeegolfrata, ja näin puisto säilyisi edelleen puistomaisena. 
Monenlaisen toiminnan rinnakkaisuus ja mahdollisuudet myös rikastuttavat 
itse tilaa. Toisin sanoen haastateltavat halusivat pääpiirteittäin että oma 
toiminta voisi tapahtua muun elämän ohella julkisissa ulkotiloissa. Ideaali oli 
niin sanotusti korvamerkkaamaton tila, joka olisi kuitenkin suunniteltu niin että 
siinä onnistuvat monenlaiset erilaiset vapaa-ajan viettomuodot. Elinä näki että 
olisi tärkeää nähdä kaupungin säilyttävän puistoalueita alavina, jotta niissä 
onnistuisivat monenlaiset toiminnot ja perusteli ajatustaan sillä, että ”onhan se 
kaupungin sykkeelleki hyväksi että siellä tapahtuu eri asioita.” Myös Villen 
ajatus oli sama, että itse kaupunkikuvan kannalta olisi hienoa jos ”siinä ihmiset 
tekee jotain et ku siinä on vieressä vaikka kahvila ja vieressä toiset skeittaa ni 
se tavallaan näyttää sillei kivemmalta…elävä tilahan se on kiva ihmisille jotka 
näkee että muita ihmisiä on liikenteessä”. Hän koki että tämä osittain myös 
elävöittäisi ja osaltaan parantaisi kaupunkitilaa ja sen tunnelmaa. Helin 
toiveena myös oli ”semmonen avaruus puistoihin ylipäätään, niinku nättejä 
maisemia, mihin pystys ihmiset menemään tekemään sitten taijia tai muuta”. 
Hän näkisi, että parhaimmillaan isot puistoalueet, ”ne semmoset olohuoneet”, 
olisi ”valjastettu niinku matalan kynnyksen liikuntaan tai tekemiseen”. Heli 
halusi myös että paikat paremmin palvelisivat juuri vaihtelevien sääolojen 
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kohdatessa ja toivoi osittain kauniisti katettua tilaa, johon voi mennä 
sadekuurolta turvaan esimerkiksi tanssijamien aikana.  

Keli vaikuttaa myös parkourin harrastajien liikkumiseen. Parkourpuistoille 
ilmeni pääosin vastustusta vedoten hyödyttömyyteen. Osa kyllä korosti niitä 
ainoastaan harjoittelun kannalta hyvinä, kuten Sami aiemmin, mutta osa mietti 
niiden käytännöllisyyttä eri olosuhteissa ja niiden rajoitteita lajin kannalta, 
kuten Juha. Parkourin harrastamista puistoissa rajoittavat Juhan mukaan usein 
ainoastaan täydellisissä sääolosuhteissa toimivat puiston rakenteet, kuten 
seuraava kaupunkitiloissa tapahtuvaa harrastamista puoltava kommentti 
paljastaa: 

Kokemus on osoittanu että (parourille tarkoitetut) puistot ei 
todellakaan oo hyvä paikka parkourata talvella, että ne puistot on 
yleensä ihan tappavan vaarallisia talvella. (naurahtaa) Niissä on just 
ihan tasasia pintoja jotka, kun niihin helpommin kertyykin sitä jäätä ja 
lunta, niin ne on sitten tosi liukkaita. Ku taas sitte tuolla kaupungilla 
niin ne on niitä karkeita muureja. Kun sää pyyhkäset sen lumen pois 
niin siellä on edelleen se karkea muuri.  

Parkouraajien toive todellisesta talvella harjoittelun mahdollistavasta paikasta 
nousi esille myös Nikon kuvailemista laskelmista. Hän kertoi että harrastajat 
ovat yhdessä vuokranneet talveksi liikuntasalin harjoittelua varten. He olivat 
laskeneet että Hollihaan uuden lajiharjoittelupuiston hinnalla ”sen sais 450 
vuodeks”. Niko koki että puiston perustaminen on rahanhaaskausta ja että jos 
lajia haluttaisiin tukea, tulisi tuki suunnata kunnolliseen 
talviharjoittelupaikkaan. Hänen mielestään julkiset tilat voivat muotoutua ihan 
sellaisenaan valmiiksi, julkisten ulkotilojen suunnittelussa ei sinänsä tarvitsisi 
erityisesti edes huomioida eri lajeja, kunhan tilaa voisi vain käyttää: 

Mun kaveri joka parkouraa ja se on just arkkitehti, ni niil on ollu jotain 
semmosii juttuja et miten arkkitehtien pitäis parkourin ja muittenkin 
lajien kannalta suunnitella tai et ottaa ne huomioon. Ni en mä tiiä ni ei 
mun mielestä… se et me saadaan sit reenaa mut ei mun mielestä meitä 
varten pidä mitään lähtee rakentaa. 

Jos olisi tilaisuus joitain toiveita kuitenkin esittää siitä, kuinka kaupunkitilasta 
voitaisiin rakentaa lajiystävällisempi, niin Juhan toive olisi että tulevaisuudessa 
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nähtäisiin ”ennakkoluulosuutta ja kokeilua erilaisilla muodoilla”. Hänen 
huolenaan oli että korkeuserojen puuttuessa pian kaikki rakenteet kaupungilla 
ovat vain yhtenäistä massaa.. kaupunki täynnä tetrispalikoita”. Joonas myös 
toivoi ”mahollisimman korkeita monimuotosia erilaisia tasoja, sillei et siellä 
on paljon yhessä pienessä tilassa niitä objekteja”. Etäisyys näiden erilaisten 
rakenteiden välillä ei saisi olla liian pieni eikä liian suuri, jotta toteutuu 
esteiden ylitys yhtenäiseksi suoritukseksi ”ilman mitään kahenkymmenen 
metrin taittamista siinä välissä”. Joonaksella oli ajatuksena, että tiloista 
itsessään voitaisiin tehdä monipuolisia ja laji voisi sitten löytää ja hyödyntää 
nämä paikat, kun ne ovat valmiita. Hänen mukaansa paras paikka 
muodostuu ”mitä enemmän laitetaan betonia semmosiin geometrisiin 
muotoihin”. Tilat voitaisiin siis hänen mukaansa rakentaa valmiiksi sellaisiksi 
kuin ne rakennetaan ja sitten niistä olisi mahdollista muodostua parkourin 
paikkoja. Olennaista tässä on se että parkourin paikka muodostuu jostakin 
kaupungin tilasta juuri sen käyttöönoton kautta. Tähän liittyvät myös Malpasin 
ajatukset paikan ja tilan erosta, jotka Laitinen esitti teoksessaan. Malpas erotti 
paikan ja tilan juuri sillä että tila on fyysinen tila ja paikka pitää sisällään tilan, 
sekä myös kokemukset tästä tilasta. (Laitinen 2004: 6.) Harinen yhdisti tilan 
toisinmerkitsemisen tähän paikaksi muodostumiseen. Hänen mukaansa 
esimerkiksi skeittaaja antaa tilalle erilaisen merkityksen kun hän skeittaa sitä ja 
tekee siitä näin oman tekemisen paikkansa. (Harinen 2010: 101.) Lown ja 
Lawrence-Zuñigan sekä L’Aoustetin ja Griffetin ajatukset paikan sosiaalisesta 
rakentumisesta tai muodostumisesta liittyvät edelleen tähän paikan ja tilan 
eroon. Kuten Joonas näki, tilat rakennetaan ja muodostetaan irrallaan lajeille 
tyypillisestä tilankäytön ajatuksesta, mutta ne rakentuvat tai muodostuvat 
parkourin paikaksi vasta kokeilun ja käyttöönoton kautta. (Low & Lawrence-
Zúñiga 2003: 20 sekä L’Aoustet & Griffet 2001: 417-418.) Parkouraajat 
halusivat siis olla passiivisia kaupunkitilaan vaikuttamisessa. Samin mukaan 
laji kyllä sopeutuu siihen tilaan mitä sillä on käytettävissä: 

Se ajatus just et se todellinen parkour tapahtuu siellä mihin me ei voija 
vaikuttaa vaan meijän pitää mukautua itse sen mukaan että mitä 
kaupungissa on. 

Myös skeittaavan Villen mielestä, jos kaupungissa olisi olemassa 
mielikuvituksellisia ja monipuolisia rakenteita, niitä olisi mielekkäämpää 
käyttää, kuin joitain pieniä harrastusparkkeja, joissa harrastaminen rajoittuu 
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yhteen tai muutamaan liikkeeseen. Itse kaupunkitilaan pitäisi myös Villen 
mukaan saada mielekkäitä monimutkaisempia rakenteita: 

Niitä kohoja (rakenteita) on aika tärkee, että se (paikka) on 
mielenkiintonen. Oulussa nyt ei hirveesti semmosta arkkitehtuuria oo 
mikä ois kovin toimivaa tuommoseen. Että ylleensä se vaatii semmosta 
että siinä (kaupunkitilassa) on vähän enemmän mahollisuuksia ku vaan 
joku tietty. 

Tässä kappaleessa on tullut esille, että mielekkäät omaehtoisen liikunnan 
harrastamisen paikat, jotka soveltuisivat monenlaiseen, myöskin 
liikunnalliseen, toimintaan sijaitsisivat lähellä keskustaa. Haastateltavat 
halusivat pääpiirteittäin harrastaa lajejaan lähellä kaupungin muuta toimintaa ja 
ihmisiä. Kaikkien muiden, paitsi parkourin harrastajien mukaan tilassa 
miellyttävää olisi se jos niissä yhdistyisi puistomaisuus, muiden ihmisten 
näkeminen, monenlaiset erilaiset ajanviettotavat, tilankäytön ennalta 
määrittelemättömyys sekä  esteettiset maisemat. Parkourin mielitilat taas olivat 
tavallista, mutta rakenteiltaan monimuotoista kaupunkitilaa. He toivoivat 
ennakkoluulottomasti suunniteltuja kaupunkitiloja, joissa he halusivat tehdä 
omaehtoista liikuntaansa muun elämän seassa. 
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6 Johtopäätökset 

6.1 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuskysymyksenäni oli selvittää mitä vaikutusta institutionalisoitumisella 
on omaehtoiseen liikuntakulttuuriin Oulussa. Toisena tutkimuskysymyksenäni 
oli selvittää, liittyykö julkisten ulkotilojen omaehtoiseen liikunnalliseen 
käyttöön Oulussa vastakulttuurin elementtejä. Tutkimusaineiston perusteella 
institutionalisoitumisella on kahtalainen vaikutus omaehtoisiin lajeihin: 
toisaalta sillä on vaikutusta omaehtoiseen liikuntakulttuuriin järjestäytymisen 
tarpeen ilmenemisen myötä, ja toisaalta se vaikuttaa omaehtoiseen 
liikuntakulttuuriin harrastuspaikkoja rajoittavana ja ohjaavana ilmiönä. Toisen 
tutkimuskysymykseni kohdalla tämän tutkimuksen aineisto osoitti ettei 
omaehtoiseen liikuntaan julkisissa ulkotiloissa kaikkien lajien harrastajien 
kohdalla liity vastakulttuuria. Esittelen ensin kaksi aineistostani esiinnoussutta 
institutionalisoitumisen vaikutusta omaehtoiselle liikuntakulttuurille, ja käyn 
sitten läpi vastakulttuurin ilmenemistä. Lopuksi kirjoitan kootusti, mitä tämän 
tutkimuksen tavoitteesta lisätä tietoa omaehtoisesta liikuntakulttuurista Oulussa 
on selvinnyt. Seuraavassa kappaleessa käyn tarkemmin läpi tutkimuksessa 
esiin tulleita tuloksia. 

Tämän tutkimuksen aineiston perusteella on tullut esille, että uutta 
postmodernin liikuntakulttuurin muotoa, omaehtoista liikuntakulttuuria 
julkisissa ulkotiloissa, kuvaa  halu irtaantua aiemman kaltaisesta seuroihin 
tiukasti kytkeytyneestä ja ohjeellisesta liikuntakulttuurista ja sen 
järjestäytymisen piirteestä. Omaehtoisilla liikkujilla kuitenkin olisi aineiston 
perusteella tarve järjestäytyä ainakin jollain tavalla, koska tämä loisi paremmat 
mahdollisuudet harrastamiselle lajien oikeutuksen ja ymmärtämisen 
näkökulmista. Aineiston tarkastelu nosti esille järjestäytymisen tarpeen 
toisaalta luvan tarpeen muodossa, toisaalta harrastamisen näkymisen ja 
tunnettuuden tarpeen muodossa. Nämä molemmat vaikuttaisivat ensisijaisesti 
asenteisiin, joita muilla tilan käyttäjillä on omaehtoisia lajeja kohtaan. 
Puistotilan käyttäjät (tanssi ja taiji) olivat hankkineet luvan käyttää julkista 
ulkotilaa omaan toimintaansa. Heidän vastauksissaan korostui luvan käyttö 
muiden ihmisten suvaitsemattomien tilankäytön näkemysten kumoamisessa. 
Puistotilaa olisi voinut toisin sanoen käyttää muutenkin, mutta he halusivat 
virallistaa oleskelunsa julkisessa ulkotilassa. Luvan hankkiminen vaatii 
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organisaatioiden kanssa toimimista ja myös järjestäytymistä, koska aika ja 
paikka tulee voida määritellä luvassa. Kaupunkitilan käyttäjistä parkouraajilla 
ei lupaa ollut, mutta he puhuivat luvan tärkeydestä tilankäytön oikeutuksen 
yhteydessä sekä ylipäätään muiden tilankäyttäjien epäsuopean asenteen 
kumoamisessa. Järjestäytymisen tarve parkouraajien yhteydessä nousi esille 
myös niin, että heille seuran perustaminen Ouluun toisi lajille tunnettuutta ja 
ymmärrystä mutta myös uusia harrastajia. Lajin yleistymisen myötä 
katukuvassa sen harrastaminen voisi parkouraajien mukaan käydä 
helpommaksi. Skeittaaja ei ollut koskaan harkinnut lupaa oman toimintansa 
oikeuttamiseksi. 

Lähtökohtaisesti vapaata omaehtoista liikuntaa pyritään tämän aineiston 
perusteella myös institutionalisoimaan ohjaamalla liikkujia pois julkisesta 
ulkotilasta erityisiin lajeille tarkoitettuihin tiloihin. Ohjausta tapahtuu myös 
julkisissa ulkotiloissa niille asetettujen sääntöjen ja kieltojen, sekä niiden 
valvomisen myötä. Haastateltavat puhuivat niin sääntöjen ja yleisesti 
hyväksyttyjen  normien, kuin myös muiden ihmisten omaehtoista liikuntaa 
rajoittavista vaikutuksista Oulussa. Ohjaus on haastateltavien mielestä osaltaan 
vaikeuttanut omaehtoista harrastamista julkisessa tilassa, koska yleinen 
suhtautuminen lajien harrastamiseen niin sanotussa tavallisessa kaupunkitilassa 
on ohjauksen myötä muuttunut suvaitsemattomammaksi. Ohjaamisen teema 
jakoi vastaukset kuitenkin niin, että haastateltavista kaupunkitilan käyttäjät, 
parkouraajat ja skeittaaja, kokivat ohjaamisen ja rajoitukset tilan käytölle 
voimakkaampina kuin puistotilan käyttäjät, taijin ja tanssin harrastajat. 
Kuitenkin myös taijin ja tanssin harrastajien parista tuli vastauksista esiin 
tilankäytön yleisten normien hankaluus kun tilan käyttötapoja kuitenkin on niin 
monia. Niin kaupunkitilan kuin puistotilankin käyttäjät olivat kuitenkin yhtä 
mieltä siitä että heidän mielestään kaikkien tulisi saada käyttää julkista 
ulkotilaa omalla tavallaan sekä siitä, että pääpiirteittäin he mieluiten 
liikkuisivat muiden ihmisten läheisyydessä: siellä missä muuta elämää on. 

Aineiston perusteella on luettavissa vastakkaista kantaa ja mielipiteitä 
auktoriteettien ja muiden ihmisten tilankäytön ohjaukselle. Kaikkien aineistoni 
haastateltavien kohdalla kyseessä ei kuitenkaan ole varsinainen vastakulttuuri. 
Puistolajien edustajien mukaan tilassa on miellyttävää nähdä kaikenlaista 
toimintaa, eivätkä he näe ohjaamista jostain tilasta pois tarpeellisena. Heidän 
kohdallaan ei kuitenkaan voida puhua vastakulttuurista, koska se ei ilmene 
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heidän toiminnassaan. He vain lausuvat mielipiteensä tilan monenlaisten 
käyttömahdollisuuksien puolesta. Vastakulttuuria on puolestaan luettavissa 
kaupunkilajien edustajien julkisen ulkotilan käyttöön liittyvistä, juuri 
vallitsevasta kulttuurista eroavista, käsityksistä. Myös auktoriteetteja 
vastustava toiminta tuli jonkun verran esille heidän kertomistaan kohtaamisista 
tilojen valvojien kanssa. Pääpiirteittäin kaikki haastateltavat haluavat tehdä 
lajiaan häiritsemättä muita, aiheuttamatta vahinkoa sekä oma ja muiden 
turvallisuus huomioiden. Aineistosta tuli esille, että julkiseen ulkotilaan liittyy 
haastateltavien mielestä myös paljon kirjoittamattomia sääntöjä, eivätkä nämä 
heidän mielestään ole aina johdonmukaisia. Tämä koskee erityisesti 
kaupunkikeskustan yksityisomistuksellista julkista tilaa. Kaikkien 
haastateltavien mielestä julkisen kannan tilankäyttöä kohtaan tulisi olla se että 
on parempi että julkisissa ulkotiloissa tehdään omaehtoista liikuntaa, kuin että 
tilat olisivat olemassa vain sellaisenaan tai että niitä käytetään turhaan 
ajanviettoon, kuten moni heistä ilmaisi: esimerkiksi laitapuolen kulkijoiden 
alkoholin nauttimiseen. Muutoin haastateltavat kyllä peräänkuuluttivat yleistä 
suvaitsevaisuutta kaikenlaisten tilankäytön muotojen harrastamisen 
mahdollistamiseksi. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut lisätä tietoa julkisten ulkotilojen 
omaehtoisesta liikuntakulttuurista Oulussa sekä kartoittaa näiden yhteisten 
ulkotilojen käyttöön liittyviä erilaisia kokemuksia. Tutkimuksen tavoite 
kytkeytyykin siihen, että kaupunkisuunnittelu voisi hyötyä antropologien 
tekemästä työstä. Näin tälläkin tutkimuksella on kahtalainen merkitys, sillä 
tuotetaan yhdyskuntasuunnittelun näkökulmiin entistä enemmän humaania 
ymmärrystä niistä kokemuksista, joita heidän suunnittelemissaan tiloissa 
muodostuu, sekä lisätään antropologien tietoisuutta tutkimuksesta sellaisissa 
ihmisympäristöissä, joita suunnitellaan ja tuotetaan aktiivisesti, 
kaupunkiympäristöistä. Kaupunkisuunnittelussa tulisi huomioida myös niitä 
kaupunkilaisuuden muotoja, jotka usein jäävät järjestäytymisen puuttuessa 
ääntä vaille ja joita tämänkaltainen tutkimus voi tuoda esiin. Kokemukset, joita 
liikkujat ovat kuvanneet, raottavat myös suomalaista ja oululaista tilan käytön 
kulttuuria. Kokemukset kertovat niin siitä, millä tavoin tiloja omaehtoiseen 
harrastamiseen käytetään, kuin siitäkin, miten tiloja haluttaisiin käyttää. 
Globaali kokemustenvaihto oman lajin muiden harrastajien kanssa rikastuttaa 
paikallista tapaa harrastaa, mutta synnyttää myös vertailun tarpeen omien ja 
muiden harrastuspaikkojen välille. Kuvailu sekä vertailu siitä, millä tavoin 
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näitä tiloja haluttaisiin käyttää ovat luettavissa myös toiveiksi suunnittelijoille 
ja päättäjille: tulevaisuuden tilojen tuottajille.  

Kokonaistulkintana kommenteissa tuli esille se että haluttaisiin ja toivottaisiin 
vapaata kaupunkitilaa tai yleisemmin vapaata julkista ulkotilaa, jossa voisi 
tehdä monenlaisia aktiviteetteja, niin liikunnallisia kuin muitakin. Omaehtoiset 
liikkujat käyttävät valmiita kaupungin tiloja jollain tapaa uudella tai erilaisella 
tavalla ja näin he ovat erityinen joukko, jonka huomiointi tulevien tilojen 
suunnittelussa on haastavaa ja vaatii tietoa omaehtoisten lajien luonteesta 
ylipäätään. Omaehtoisen liikuntakulttuurin lajit ovat erilaisia ja niiden tarpeet 
tilan vaatimusten suhteen vaihtelevat. Skeittaukseen sopivat tämän 
tutkimuksen haastateltavan mukaan kaupunkitilat, joissa on monipuolisesti 
erilaisia skeitattavia rakenteita, joka on lähellä muuta kaupungin toimintaa ja 
ihmisiä. Myös skeittipuistot voivat olla hyviä paikkoja harrastaa, kunhan ne 
eivät sijaitse liian kaukana keskustasta ja muusta elämästä ja kunhan niistä 
löytyy monenlaista erilaista rakennetta. Haastateltavani mukaan olisi hyvä, jos 
tällainen harrastuspaikka kuitenkin mahdollistaisi myös muunlaisen toiminnan, 
niin liikunnallisen kuin muunkin ajanvieton. Näkymät olivat myös tärkeitä 
haastateltavalleni. Vannetanssia julkisessa ulkotilassa harrastava haastateltavani 
toivoi myös monenlaista toimintaa ulkotiloihin. Hänen mielestään puistot ja 
myös muut tilat, esimerkiksi kaupungin aukiot voisi ”valjastaa” matalan 
kynnyksen liikkumiseen, sellaiseen jota voisi tehdä spontaanisti. Hän kaipaisi 
tiloihin elämää ja väriä, jota hänen mukaansa voitaisiin tuoda erilaisilla 
elementeillä, esimerkiksi katekankailla ja kukilla. Lisäksi hän haluaisi että 
tiloihin voisi mennä tekemään spontaanisti ja näin houkutella myös muut 
ihmiset liikkumaan. 

Parkourin edustajat tässä tutkimuksessa toivoivat voivansa käyttää kaupungin 
olemassa olevia rakenteita omaan lajiinsa vapaammin. He eivät erityisesti 
toivoneet lajilleen tukemista, paitsi talviharjoittelupaikkaa. Parkourpuistoa he 
eivät nähneet pidemmän päälle kannattavana, koska se toimii heidän 
mielestään vain lähinnä uusien lajiharrastajien aloittelupaikkana, eikä se 
muutamilla rakenteillaan tarjoa tekemistä kuin hetkeksi. Kaupunkitilaa he sen 
sijaan haluaisivat käyttää. Tämä ajatus juontaa juurensa heidän kannastaan, että 
laji kuuluu kaupunkitilaan ja sitä tullaan myös tekemään aina kaupunkitilassa. 
He myös itse halusivat vaikuttaa oleskelunsa hyväksyntään kaupunkitilassa 
toimimalla aina turvallisuus sekä muiden ihmisten oleminen huomioiden. 



 
 

82 

Taijin harrastajat käyttivät lajiinsa kaupungin puistoja ja aukioita. Heille 
parhaan mahdollisen harrastuspaikan muodostavat kauniit, rauhalliset, tasaiset 
tilat, joissa kuitenkin on mahdollista nähdä muita ihmisiä ja näkyä muille 
ihmisille. He ovat käyttäneet spontaanisti myös muuta kaupungin tilaa kuten 
torin aukiota tai muuta tasaista kenttää. Tärkeintä oli että maastossa on 
tarpeeksi tasainen kohta tehdä liikkeitä. Kauniissa paikassa luonnon keskellä 
taijin tekeminen auttaa pääsemään oikeaan mielentilaan, koska taiji on paitsi 
fyysinen, myös henkinen laji. Muun elämän keskellä tekeminen oli kuitenkin 
heille hyvää keskittymisharjoitusta. Olen tässä kappaleessa summannut 
tutkimuksen tulokset ja seuraavassa esittelen niitä hieman tarkemmin. 

6.2 Päätelmät Omaehtoisesta liikuntakulttuurista Oulussa 

Omaehtoiset harrastajat määrittelivät oman toimintansa julkisessa ulkotilassa 
liikunnaksi mutta samalla myös muunlaiseksi sosiaaliseksi toiminnaksi, jopa 
elämäntavaksi. Julkisissa ulkotiloissa tapahtuvaa omaehtoista liikuntaa, oli se 
sitten liikkujien määritelmän mukaan liikuntaa tai ei, voi pitää luovana 
toimintana, koska se osittain vaatii kekseliäisyyttä, osittain heittäytymistä, sekä 
osittain leikin omaista sattumanvaraisuutta. Tämän tutkimuksen valossa 
Ramsayn liikunnan ja leikin yhteys on ilmeinen. (Ramsay 2005: 42-43, 147-
149.)  Liikkujat pitivät omaa toimintaansa julkisessa ulkotilassa liikkumisena 
mutta myös yhtälailla sosiaalisena toimintana. Jotkut yhdistivät siihen myös 
muita, esimerkiksi esteettisiä puolia. He näkivät että liikunnan ja kuntoilun 
ohella se on myös tapa olla yhteyksissä kavereiden kanssa ja tehdä asioita 
yhdessä kavereiden kanssa. Omaehtoinen liikunta julkisissa ulkotiloissa ei 
myöskään ole luonteeltaan vakavaa ja jos joku kerta harrastaminen meneekin 
jutteluksi, ei tämäkään ole haitaksi vaan kuuluu osaksi yhdessä tehtävää 
ajanviettoa. Tässäkin mielessä liikkujien toiminta lähestyy leikkiä julkisissa 
ulkotiloissa: omaehtoisen liikunnan perusluonne on leikinkaltainen. 
Omaehtoiseen liikuntaan liittyy heidän mukaansa spontaanius, ennalta 
määrittämättömyys ja vapaus käyttää tilaa. Heidän mielestään omaehtoinen 
liikunta kehittää niin mieltä kuin kehoakin ja olennaista harrastamisessa on 
oman kokemuksen jakaminen ja yhteishenki. Vapaata tilankäyttöä rajoittavat 
kuitenkin erilaiset tekijät julkisessa tilassa niin ympäristön kuin muidenkin 
käyttäjien puolesta. 
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Maailmanlaajuisen jakamisen teema oli yksi keskeisimmistä yhdistävistä 
tekijöistä koko haastatteluaineiston kohdalla. Globalisaatio ja muun maailman 
ilmiöt vaikuttavat omaan toimintaan kaupungissa ja ympäristössä yleensä. 
Maailmanlaajuiset ideat mahdollisuuksista käyttää kaupunkitiloja vaikuttavat 
omaan tapaan odottaa ja toivoa erilaisia asioita kaupungilta ja 
liikuntakulttuurilta. Tuotiin esille asioita, joita on globalisaation myötä nähty 
Internetissä tai maailmalla ja vertailtiin mikä tämän tiedon valossa on Oulussa 
puutteellista. Liikkujat olivat nähneet tai myös kuulleet puhuttavan, miten 
missäkin tehdään asioita ja heijastivat Oulussa tehtävää toimintaa niitä vasten. 
Kuitenkin haastateltavat tiedostivat että Oulu on aika pieni paikka verrattuna 
moniin maailman kaupunkeihin, missä hienoja harrastuspaikkoja on enemmän 
ja tästä syystä mahdollisuudet ovat toisenlaiset. Oulun omaehtoiset liikkujat 
olivat omaksuneet maailmanlaajuisen tavan harrastaa omaa lajiaan julkisessa 
tilassa. Vaikutteiden virta väistämättä saa aikaan vertailua oman ja muiden 
paikkojen välillä. Haastateltavat päivittelivät yleisestikin suomalaisten 
takapajuisuutta ja arkuutta käyttää julkista tilaa ja hyödyntää sen tarjoamia 
mahdollisuuksia yhdessä muiden kanssa harrastaen. Omaa tekemistä haluttiin 
vertailla muualta tuttujen harrastuspaikkojen tai tilojen valossa. Videot ja 
matkat olivat olennaisessa osassa tässä vertailussa. Tietoa muualta maailmasta 
on helppo saada ja sitä käytetään muun muassa valmiiden kaupungin 
ulkotilojen arviointiin. Julkiset ulkotilat heijastetaan tietynlaista 
maailmankansalaisten käytössä olevaa ideaalia harrastustilaa vasten ja 
arvioidaan sitten, mitä julkisesta ulkotilasta puuttuu ja mitä haluttaisiin olevan 
toisin. Tärkeää liikkujille oli vertailla omaa ja muiden harrastajien 
harrastustapaa, jotta tasapuolinen harrastusympäristö oman lajin sisällä omassa 
ja muissa paikoissa säilyisi. Kun on tietoisuus muiden kaupunkien tarjoamista 
mahdollisuuksista ja ratkaisuista, niitä vaaditaan ja odotetaan myös omassa 
paikassa. Tässä Eriksenin maailmankansalaisuutta korostava ajatus paikkojen 
globaalista käytöstä tulee erityiseen rooliin. Hänen mukaansa paikkoja 
käytetään nimenomaan glokaalisti, globaalia eli maailmanlaajuista sekä 
lokaalia eli paikallista yhdistellen. Liikkujille oli tärkeää kuulla ja nähdä 
maailmalla tapahtuvasta omaehtoisesta liikunnasta ja he loivat oman 
harrastuspaikkansa rajoissa mielikuvaa tietynlaisesta yleismaailmallisesta 
tavasta harrastaa omaehtoista liikuntaa. Eriksen laajensi tilan käytön 
maailmanlaajuista monimerkityksisyyttä kattamaan myös kulttuuri-identiteettiä, 
joka tilanteiden mukaan muuttuvana on yhtälailla rakennettava glokaalin 
vaikutteista ja palasista. (Eriksen 2004: 389.)  Haastateltavien mukaan pienen 
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Suomen kansan tottumus olla omissa tiloissaan ja erillään on määräävää yhä, 
vaikka tämän piirteen on nähty vähitellen väistyvänkin vuosikymmenten 
kuluessa. Suomeen olisi näin globaalistumisen myötä rantautumassa 
uudenlainen tapa hyödyntää tiloja ja olla toisten ihmisten kanssa tekemisissä ja 
toimia sosiaalisesti samassa tilassa muut huomioiden. Erikoista kyllä kukaan ei 
maininnut rikkaudeksi tehdä omaa lajia suomalaisessa ympäristössä, vaan asia 
oli aina niin päin että jossain muualla on paremmin. Esimerkkiä ja parempaa 
esikuvaa haettiin muista paikoista. Ruoho on vihreämpää maailman toisella 
laidalla. Omaehtoinen liikunta on vapaata, mutta sitä ohjaavat niin tietyssä 
maassa sijaitsevan harrastuspaikan tilankäytön kulttuuri kuin erilaiset 
liikkumiseen soveltuvat tilat sekä liikkujien oma aktiivisuus. 

Liikkujat toivat myös esille sen, että he valokuvaavat omaa lajiaan osana 
harrastamista ja ovat eri tavoin kytköksissä muihin harrastajiin Internetin 
kautta. Näin jaetaan tietoa ja kokemuksia niin muiden samoja paikkoja 
käyttävien kanssa, kuin myös muiden kaukana samaa lajia harrastavien kanssa. 
Uusien ideoiden virtaaminen maailmanlaajuisesti muun muassa jaettavien 
videoiden ja kuvien kautta on osa omaan lajiin liittyvää yhteisöllisyyttä. 
Muualla samaa lajia harrastavien ihmisten kanssa tapahtuu ajatustenvaihtoa, 
vaikkakin epäsuorasti teknologian kautta. Harisen mukaan nuoriso kiinnittää 
ainakin skeittaukseen monia sosiaalisia ja kulttuurisia merkityksiä. Hän puhuu 
skeittareiden kohdalla juuri yhteisöllisyyden rakentamisesta musiikin, 
videoiden ja pukeutumisen kautta. (Harinen ym. 2006: 21, 24.) Tässäkin 
tutkimuksessa tuli ilmi, että liikkujat ovat osa laajempaa harrastajien 
kokonaisuutta, oli kyseessä sitten taiji tai parkour. Parkourin kohdalla omia 
suorituksia nimenomaan kuvataan juuri siitä syystä, että videoiden avulla 
voidaan jakaa muiden kanssa omaa tekemistä. Videoita oman lajin 
harrastamisesta muualta katsotaan myös. Näin voidaan oppia uusia menetelmiä 
ja haastateltavien mukaan näin kehittyy myöskin itse laji. Omat matkat ja 
muualla koettu tai nähty oli omaksuttu osaksi mielikuvaa omasta tekemisestä 
muun muassa taijin kohdalla, mutta myös muiden liikkujien, kuten skeittaavan 
informanttini kohdalla. Lisäksi muun muassa pukeutumisella ja musiikilla oli 
merkitystä omalle lajille tyypillisen jopa maailmanlaajuisen tilankäytön tavan 
ilmaisussa juuri taijin kohdalla. Liikkujien oli näin helpompi samaistua oikeaan 
tunnelmaan ja oikeanlaiseen tapaan harrastaa. 
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Tärkeänä tuloksena tämän tutkimuksen kannalta on, että mieleisimpinä 
paikkoina liikkujat mainitsivat paikat, jotka olisivat sopivan matkan päässä niin 
kotoa mutta myös muusta kaupungin elämästä ja toiminnasta. Liian kauaksi 
sijoitettu harrastuspaikka ei ole mieleinen, koska omaehtoinen liikunta on 
luonteeltaan sosiaalista myöskin ulospäin. Tämä tarkoittaa että omaehtoista 
liikuntaa tehdään sekä joukolla oman porukan kesken, että mielellään myös 
näkyvillä ja muita ihmisiä nähden. Omaa lajia ei haluta tehdä eristyksissä 
muusta kaupunkitilasta jo siitäkin syystä että oman lajin näkyvyys oli 
liikkujille tärkeää. Tähän liittyi monella haastateltavalla myös seuraava 
kauaskantoinen ajatus: jotta omaehtoinen liikunta sallittaisiin monilla paikoilla, 
sen tulisi saavuttaa tietty tunnettuus ja tätä kautta hyväksyminen. Monet 
kuvasivat muiden tilan käyttäjien mahdollisen ennakkoluuloisen reagoinnin 
johtuvan juuri tietämättömyydestä lajia kohtaan ja että tämä seikka voisi 
parantua tiedon ja tottumuksen myötä. Omaa omaehtoista lajia siis halutaan 
tehdä jaetussa tilassa muiden ihmisten keskellä, eikä eristetysti muusta 
toiminnasta ja elämästä. Haastateltavat tiedostivat julkisessa tilassa 
harrastamisen vaatimukset ja sen että muiden tilan käyttäjien huomiointi on 
elintärkeää lajien julkisuuskuvan kannalta. Lapsien leikeistä tehdyt tutkimukset 
ovat osoittaneet, että sen sijaan, että lapset haluaisivat leikkiä heille varta 
vasten rakennetuissa leikkipaikoissa, viihtyvät he mieluummin julkisissa 
tiloissa: kaduilla, parkkipaikoilla ja aukioilla – siellä, missä muuta elämää on. 
(Gehl 2010: 11, 23-25, 33-37.) Tässä kohtaa on syytä muistuttaa mieleen 
aiemmin mainitsemani Ramsayn vertaus liikunnan ja leikin välillä. (Ramsay 
2005: 42-43, 147-149.) Omaehtoinen liikunta muistuttaa leikkiä. Sen lisäksi 
että liikkujat halusivat muiden ihmisten näkevän heidän toimintaansa, tekivät 
he mielellään omaan toimintaansa myös muiden ihmisten keskellä. 

Toive tilasta, jossa voisi tehdä monenlaista erilaista liikunnallista tai muuta 
toimintaa yhtä aikaa oli yllättävän yhtenäinen liikkujien vastauksissa. Vaikka 
heidän harrastamansa lajit ja niiden vaateet olivatkin erilaisia, eivät he 
mieltyneet ajatukseen varsinaisista lajipuistoista tai ainoastaan tiettyyn 
toimintaan ohjaavasta tilasuunnittelusta. Liikkujat yleisesti toivoivat tilaa, joka 
olisi siisti ja tarjoaisi mahdollisuuden mielikuvitukselle. Naukkarinen näki että 
liikkumiseen kelpaa mikä tahansa tila oli se sitten keinotekoinen tai 
luonnollinen, kunhan liikkuminen siinä onnistuu. (Naukkarinen 2006: 70.) 
Tämän tutkimuksen mukaan tila ei kuitenkaan saisi olla liian ennalta 
suunniteltu ja rakennettu, koska tämä rajoittaa todellista toimintaa tilassa. 
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Vapaa tila yhdistyy myös Gehlin kolmen toiminnon teoriaan, jotka olivat 
tarpeelliset toiminnot, vapaaehtoiset toiminnot sekä sosiaaliset toiminnot. 
Erityisesti kolmas toiminto on tässä oleellinen, koska se liittyy kaikkeen 
kanssakäymiseen, niin tuttujen kanssa tarinointiin kuin omaehtoiseen 
liikuntaankin ja se lisääntyy jonkin verran sitä mukaa, kun olosuhteet 
suunnitellussa ympäristössä paranevat. Gehl on osoittanut useilla 
tutkimustuloksilla, että tilojen laadun parantuminen on vaikuttanut 
positiivisesti siihen, kuinka moni ihminen osallistuu erilaisiin aktiviteetteihin. 
Myös näiden aktiviteettien kestoon tilojen parantuminen on vaikuttanut 
positiivisesti. Toisin sanoen jos parannetaan monenlaisten toimintojen 
mahdollistumista tilassa, vaikutetaan näin myös ihmisten sosiaalisen elämän 
laadun parantumiseen. (Gehl 2010: 11, 23-25, 33-37.) Tässä tutkimuksessa 
mielekkääksi ja hyväksi paikaksi kuvailtiin juuri sellainen tila, voivat monet 
ihmiset tehdä omaa lajiaan yhdessä paikassa ja jossa sosiaalinen elämä voi näin 
olla sujuvaa. Tässäkin tutkimuksessa julkisen ulkotilan visuaaliseen ilmeeseen 
ja tilan tunnelmaan kiinnitettiin jonkun verran huomiota erilaisissa yhteyksissä. 
Tilojen kauneus oli osalle hyvin tärkeää ja se oli osa harrastuskokemusta, mutta 
osalle se oli vain mukava lisä, ei olennaisin osa ulkotilassa viihtymistä. 
Ylimaula puhuu esteettisyydestä välttämättömänä osana kaupunkitilan 
kokemusta. (Ylimaula 2002: 21, 31.) Tässä tutkimuksessa näin ei tullut ilmi, 
vaan paikkoja arvioitiin lähinnä oman lajin suorittamisen kannalta visuaalisesti. 
Mitkä soveltuvat vapaa-ajan viettoon juuri sillä omalla tavalla ja mitkä eivät. 

Tämän tutkimus on kertonut paljon paitsi tilojen kokijoiden henkilökohtaisista 
ajatuksista, mutta myös kollektiivisesta kulttuurista, jonka jäseninä he tätä tilaa 
käyttävät. Kokemuksien kuvauksissa on tullut myös esille se, minkälaisia 
reaktioita tilojen käyttö herättää muissa tilan käyttäjissä sekä miten tiloja 
ylipäätään käytetään. Myös tämä kertoo omasta kulttuuristamme: tiedämme 
taas enemmän siitä, miten suvaitsevaisia olemme jakamaan omaa tilaamme 
muiden kanssa ja että tämä on mahdollisesti muuttumassa muun muassa 
globalisaation mukanaan tuomien kansainvälisten vaikutusten kautta. Laitinen 
onkin kirjoittanut että kulttuurimme piirteet ilmenevät nimenomaan tilallisissa 
käytänteissä, koska kaikki ihmisten ja asioiden kohtaaminen tapahtuu jossain 
tilassa. Laitisen ajatus oli että kulttuuri avautuu tutkijalle juuri näiden 
yksittäisten paikkakokemuksien kautta, kun nämä sitten heijastetaan kyseisen 
yksilön kulttuurista todellisuutta vasten. Tila toimii näyttämönä tämänkin 
tutkimuksen liikkujien kohtaamisessa toistensa kanssa sekä muiden tilan 
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käyttäjien kanssa. Tila ei Laitisen mukaan kuitenkaan ole vain tyhjä näyttämö 
sikäli että siihen liittyy sosiaalisesti määrittyneitä käytäntöjä esimerkiksi juuri 
sen käytön oikeuksista. Laitinen kirjoittaa että paikka muodostuukin Malpasin 
jakoa mukaillen niin fyysisestä tilasta, kuin ajatuksista ja kokemuksista tästä 
tilasta. (Laitinen 2004: 6.) Lown ja Lawrence-Zuñigan sekä L’Aoustetin ja 
Griffetin ajatukset paikan sosiaalisesta rakentumisesta tai muodostumisesta 
liittyvät edelleen tähän paikan ja tilan eroon. Tilat rakentuvat tai muodostuvat 
harrastajien paikaksi vasta kokeilun ja käyttöönoton kautta. (Low & Lawrence-
Zúñiga 2003: 20 sekä L’Aoustet & Griffet 2001: 417-418.) Julkisissa 
ulkotiloissa tehdään omaehtoista liikuntaa, mutta niissä samalla myös luodaan 
paikkaa. Kaikki kokemukset, joita tästä julkisesta ulkotilasta yhdessä 
tekemisen kautta muodostuvat, ovat yhdessä kyseiseen tilaan liittyvien 
ajatusten ja ennakkoluulojen kanssa osa paikkaa, joka on siis näin enemmän 
kuin vain fyysinen tila. Tässä tutkimuksessa tuli ilmi että tila ei todellakaan ole 
käyttäjilleen vain tyhjä tila, vaan heillä on siitä ajatuksia, he liittävät siihen 
odotuksia, he uskovat sen käyttöön liittyvän monenlaisia kirjoittamattomia 
sääntöjä ja he myös ajattelevat olevansa osa paikkakokemusta muille ihmisille 
esimerkiksi maiseman kannalta. Myös Ylimaula nimeää paikan 
vuorovaikutteiseksi. Paikka muodostuu vain kokemusten kautta ja näin se on 
hänen mukaansa enemmänkin tapahtuma, kuin vain sijainti. (Ylimaula 2002: 
21, 31.)  

Paikkojen käytöstä liikkujat olivat yhtä mieltä. Heillä on oikeus käyttää tilaa 
omaan toimintaansa. Asenteet muiden tilan käyttäjien kohdalla saattoivat väliin 
olla suvaitsemattomia. Toisinaan taas tilan käyttöä valvovat henkilöt nähtiin 
esteenä tai ainakin hidasteena omalle harrastamiselle. Ristiriitaisia tunteita 
herätti myös tilan säilyttäminen sellaisenaan ilman sen syvällisempää 
tarkoitusta ja sen käytön kieltäminen ilman mitään liikkujien mielestä järkevää 
syytä. Koettiin että useimmiten on kyse asenteista siihen, miten julkisen tilan 
käyttö missäkin nähdään. Joidenkin tilankäytön tapojen katsottiin olevan myös 
enemmän hyväksyttyjä kuin toisten. Esimerkiksi liikunnallisen toiminnan 
odotettiin olevan hyväksyttävämpää kuin muun notkumisen tai ajanvieton 
esimerkiksi alkoholia nauttien. Liikkujat itse olivat sitä mieltä että kyllä sopu 
sijaa antaa jos vain kaikki jaksavat näin ajatella. Muiden huomiointi ja tilan 
huomiointi oli tärkeää jo osaksi siitäkin syystä että omaa lajia ei haluta saattaa 
huonoon valoon. Myös ketään ei tietenkään haluttu loukata henkisesti eikä 
fyysisesti ja oli tärkeää ettei ympäristölle koidu omasta toiminnasta vahinkoa. 
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Närkästystä herätti se, jos suvaitsemattomuus on laajaa ja ohjaaminen ja sen 
vaikutus ulottuu moneen toimijaan niin suunnittelijoiden, päättäjien, tilan 
valvojien kuin muiden tilan käyttäjienkin osalta. Osaksi ohjausta ja kontrollia 
tilasta nähtiin luvanvaraisen toiminnan lisääntyminen ja tarpeellisuus. Osalla 
liikkujista oli luvan tuoma oikeutus tilan käyttöön ja he saattoivat sitä käyttää 
muiden tilan käyttäjien vastustelua vastaan. Toiset olisivat toivoneet lupaa, 
jotta olisi helpompaa nopeasti ja vaivattomasti oikeuttaa oma oleskelu. Luvan 
voi nähdä liikkujien kommenttien perusteella osaksi ohjaamista ja päättäjien 
halua hallita tilan käyttöä. Haastateltavien mukaan päättäjien taholla halutaan 
että kaupunkitilaa käytetään hallitusti ja valvotusti. 

Tässä tutkimuksessa tuli myös esille, että koska tilaa on rajoitetusti Oulun 
kaltaisessa kaupungissa, sen tulisi olla sellaista että se parhaalla mahdollisella 
tavalla palvelisi mahdollisimman monia yhtä aikaa. Tähän haettiin ajatusta 
esimerkeistä ulkomailta. Siellä tila on vieläkin harvemmassa ja tämä tiedostaen 
hyödynnetään tila niin että se muokkautuu moneksi. Liikkujien mielestä siellä 
ei voida tehdä niin kuin Suomessa, että laajennetaan erillisiä tiloja kullekin 
lajille ja eriytetään erilaiset kaupunkitilan käyttötavat toisistaan. Tähän 
liikkujat liittivät myös kulttuurin vaikutuksen: muualla esimerkiksi Euroopassa 
tai Aasiassa osataan myös paremmin käyttää ja hyödyntää julkista ulkotilaa. 
Haastateltavat halusivat pääpiirteittäin että oma toiminta voisi tapahtua muun 
elämän ohella julkisissa ulkotiloissa. Heidän mielestään kaikki voisivat 
harrastaa lajejaan sulassa sovussa kaikkeen toimintaan muuntautuvasti 
soveltuvassa julkisessa ulkotilassa. Tähän yhdistyy Madanipourin ajatus 
julkisesta tilasta samanaikaisuuden paikkana, jossa tietoisuus itsen ja muun 
maailman välisistä suhteista paranee mahdollisen esilläolon ja muille 
esiintymisen kautta. (Madanipour 2003: 232-235.) Tämän tutkimuksen 
liikkujilla esilläolo toi kasvavaa varmuutta olla esillä entistä enemmän. Aluksi 
saatettiin olla ujompia käyttämään julkista tilaa mutta tottumuksen myötä tämä 
parani. Myös itsevarmuuden kasvuun omalla lajilla katsottiin olevan yhteys. 

Tavallisessa kaupunkitilassa liikkujat kuvasivat, että ilmassa on pelko siitä, että 
nimenomaan harrastuspuistojen ja paikkojen rakentaminen on omiaan 
vaikuttamaan asenteeseen ajaa harrastajat pois tavallisesta kaupunkitilasta. 
Näin tullaan heidän mielestään aina vetoamaan siihen, että ”onhan teillä se 
teitä varten tehty tila”. Ohjaus herättää liikkujissa lievän vastareaktion. 
Kirjoitan lievän, koska tämä ei ilmene kaikista haastatteluista, eikä suoraan, 
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vaan siitä kertovat ilmaisutavat, reaktiotavat ja se, millä tavalla kuvaillaan näitä 
varta vasten järjestettyjä paikkoja. Joskus saatetaan tehdä uhallakin ja kiellon 
päälle asioita, jotka eivät ole niin yksiselitteisen oikeutettuja valvotuissa 
tiloissa. Myös reaktiot kieltoihin ja rajoituksiin kertovat vastakulttuurista. Ei 
haluta suoraan puhua mistään vastustamisesta, mutta tämä tulee ilmi ikään kuin 
rivien välistä. Myös tilaan, johon ohjauksella pyritään toimintaa siirtämään, 
kohdistetaan jyrkkiä negatiivisia ilmauksia ja tässä sanat, joilla asioita 
ilmaistaan, kertovat omaa tarinaansa. Esimerkiksi että joku paikka 
suunnitellaan "yleensä huonosti" tai että paikat ovat "tietysti vain 
yhdenlaiseen" toimintaan suunnattuja. Nämä ilmaisut onkin keskustelussa 
usein tarkoitettu kuulijalle vinkeiksi siitä, että kertoja ilmaisee mielipidettään 
paikasta siitä kertomisen lomassa. Ennakkoluulot paikoista olivat yleisiä ja 
asenne paikkojen suunnittelua kohtaan sellainen, että usein suunnittelu on 
jotenkin puutteellista tai se ei ota tarpeeksi huomioon erilaisia tilan käytön 
puolia. Skeltonin ja Valentinen huomio nuorista tehtyjen tutkimusten valossa 
oli se, että koska julkiset tilat on suunniteltu pääasiassa palvelemaan aikuisten 
haluja ja tarpeita, on nuorten notkuminen ja ajanvietto niissä eräänlaista 
vastarintaa tälle aikuisten vallankäytön muodolle. (Skelton & Valentine 1998: 
7-9.) Ohjaukseen suhtautuminen tässä tutkimuksessa lähenee heidän 
havaintoaan, vaikkei tässä tutkimuksessa nuoria haastateltukaan. Kuitenkaan 
tässä tutkimuksessa kaikkien lajien harrastajien kohdalla ei voida puhua 
vastakulttuurista. Samanlaista ajatusta voi silti löytää liikkujien reaktiosta 
suunnittelijoiden muille kuin liikkujille muodostamia tiloja kohtaan. 
Vastauksista kuvastui luottamuspulaa sitä kohtaan, että suunnittelussa ei osata 
ottaa huomioon tilan todellista käyttöä. Pelätään että tehdään vain jotain, koska 
niin on päätetty. Monikaan ei ilmaissut oman vaikutuskanavan hyödyntämistä, 
vaikka sanomista tiloista olisikin. Tästä voisi tehdä sen päätelmän että 
viestintää tulisi lisätä juuri kansalaisvaikuttamisen kanavien hyödyntämisen 
lisäämiseksi. Omia vaikutuskanavia ei ole osattu myöskään löytää tai 
kiinnostua niistä. Onkin hyvä pohtia, olisiko kansalaisvaikuttamisen kanavia 
syytä tuoda lähemmäs omaehtoisten käyttäjien näkökulmaa julkisten paikkojen 
rakentamisesta. Omaehtoiset liikkujat eivät erityisesti halua vaikuttaa 
päätöksiin mutta toivovat, että ymmärrystä omalle lajille kuitenkin löytyisi 
päättäjien ja suunnittelijoiden puolesta. Toiveita toisin sanoen omaa 
harrastamista silmälläpitäen kyllä esitetään, mutta ei välttämättä ole selvillä 
kenelle ne pitäisi esittää. Käsillä olevan kaltainen tutkimus voi toimia linkkinä 
suunnittelun ja todellisten tilan käyttäjien välillä. Koen, että antropologinen 
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tutkimustyö julkisen ulkotilan suunnittelun apuna, sekä tieteidenvälinen 
yhteistyö tällä saralla olisi jatkossakin korvaamattoman arvokasta. 
Kokemuksellisen antropologisen tutkimuksen ja suunnittelun ammattilaisten 
yhteistyöllä voidaan hyödyntää niitä kaupunkitilan kokemuksia, jotka eivät 
strukturoiduissa mielipidemittauksissa tule esiin. Antropologinen tutkimus tällä 
alalla voi avata kaupunkisuunnittelijoiden aistit entistä herkemmin 
havainnoimaan tilojen käyttäjien ja kokijoiden mielipiteitä niistä. Tulee 
jatkossakin erityisesti selvittää, mitä ihmiset kaupunkisuunnittelulta toivovat ja 
mitä he jo toteutuneissa kaupunkitiloissa arvostavat ja miten he valmiita tiloja 
käyttävät. Toisin sanoen tulee tutkia, minkälaisia kaupunkilaisuuden muotoja 
suunnittelijoiden tiloista lopulta löytyy. 
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7 Lopuksi 

Tutkimuksen tekeminen on ollut mielenkiintoista, haastavaa, kuluttavaa ja yhtä 
lailla palkitsevaa. Monenlaiset työn vaiheet ovat vaihdelleet ja on ollut hetkiä, 
jolloin ei ole pystynyt edistämään tutkimusta ollenkaan. Hetkittäin epäilee 
työnsä tulosta hyvinkin paljon ja toisinaan taas kokee palasten loksahtavan 
täsmällisesti paikalleen. Kaupungin tiloihin liittyvän tutkimuksen teon 
itsessään koin mielenkiintoiseksi, olen aina ollut erityisen kiinnostunut 
kartoista ja tiloista. Seurasin myös tilojen käyttäjiä ja tunnelmia mielelläni. 
Pettymyksiltäkään ei vältytty, ne liittyivät useimmiten riittämättömyyden 
tunteeseen, jonka suuri työmäärä aiheuttaa, sekä siihen että aina kaikki ei mene 
suunnitelmien mukaan. Esimerkiksi haastateltavien kanssa aikatauluista 
sopiminen, kuin myös sopivan ilman vallitseminen ulkona valokuvauspäivänä 
ovat tekijöitä, joihin ei itse voi vaikuttaa. Harmittamaan on jäänyt muun 
muassa se että aikapula, kuten varmasti kaikilla opiskelijoilla, asettaa omat 
stressinsä tekemiselle. Kirjoittaminen vaatisi aina oman rauhallisen 
ajanjaksonsa, jotta muu elämä ja askareet eivät tunkeutuisi kirjoitustyöhön 
syventymisen tielle. 

Mutta kuten sanotaan, oppia ikä kaikki, ja voin sanoa tätä progradu -työtä 
tehdessäni oppineeni paljon laajan projektin läpiviemisestä. Päivät 
kirjoitusprojektin äärellä ovat erilaisia. Kokonaisuuden hahmottaminen kaikilta 
pieniltä yksittäisiltä vaiheilta ei saa unohtua. Kokonaisuuteen syventyminen oli 
kuitenkin yksi vaikeimmin tavoitettavista asioista. Se vaatii äärimmäisen 
paljon keskittymistä ja pitkän yhtenäisen ajanjakson järjestämistä kaikelta 
muulta tekemiseltä. Hajamielinen unohtaa miettimänsä jo välipalaa hakiessaan. 
Uniinkin työni tuli kummittelemaan ja monia tutkimukseeni liittyviä pulmia 
ratkoinkin heräämisen hetkillä. Tutkimuksen aiheeseen liittyen levon lisäksi 
tärkeää oli myös taukoliikunta. Ilman päivittäisiä tuulettumisia juosten Oulun 
julkisessa ulkotilassa, ei gradu olisi edennyt. Liikunta ja raitis ilma Oulun 
julkisessa ulkotilassa tekee ihmeitä ajatuksenjuoksulle. 
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Liitteet 
Liite 1 

Liite 1. Kartan numeroin merkityt kohdat ovat havaintojani omaehtoisesta liikunnasta 
Oulun julkisissa ulkotiloissa keväästä 2012 syksyyn 2013. Kuva: Oulun kaupunki 2013. 
Karttamerkinnät: Saikkonen 2013. 

 
1 Toukokuu, +13 astetta, klo 19 kolme skeittaajaa hyödyntää kerrostalokorttelin kulman 
laajaa laatoitettua rapputasannetta  
2 Kesäkuu, +20 astetta, klo 16 viisi henkilöä potkii ringissä footbagiä Otto Karhin 
puistossa 
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3 Kesäkuu, +18 astetta, klo 14 kolme skeittaajaa on talon rapputasanteella tekemässä 
temppuja 
4 Heinäkuu, +21 astetta klo 15 viisi skeittaajaa tekee temppuja taidemuseon takapihan 
rapuilla ja aukiolla puiston puolella mutta kävelytien varressa 
5 Elokuu, +16 astetta, klo 10 joukko henkilöitä pelaa petanqueta rantapuistossa Tuirassa  
6 Maaliskuu, +2 astetta, klo 19 neljä skeittaajaa ja viisi potkulautailijaa on sulassa 
sovussa käyttämässä niin Rotuaarinaukiota kuin sen esiintymislavaakin omiin 
temppuharjoitteluihinsa 
7 Huhtikuu, +5 astetta, klo 15 skeittaajaa hyödyntää Rotuaarin sulaa katua temppuiluun 
8 Syyskuu, +13 astetta, klo 17 kolme skeittaajaa hioo temppujaan asuinkorttelin 
sisäpihalla 
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Liite 2 

Liite 2. Kartan symbolein merkityt kohdat kuvaavat haastateltavien kertomia ja karttaan 
merkitsemiä harrastuspaikkoja. Ympyröissä olevien symbolien selitykset ovat: 
T Taijin harrastajien nimeämät paikat 
S Skeittaajan nimeämät paikat 
V Vannetanssijan nimeämät paikat 
P Parkouraajien nimeämät paikat 
Kuva: Oulun kaupunki 2013. Karttamerkinnät: Saikkonen 2013. 
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Liite 3 

Liite 3. Syksyllä 2013 valokuvaamiani omaehtoisen liikunnan harrastuspaikkoja. Kuvat 
löytyvät luvusta 3, jossa esitellään omaehtoisia lajeja ja niiden harrastajia. Kuva: Oulun 
kaupunki 2013. Karttamerkinnät: Saikkonen 2013. 
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Liite 4 

Haastattelukysymykset 
 
 
Kuinka pitkään olet tehnyt lajia/ harrastanut? 
 
Kuinka usein suurin piirtein tulee käytyä? 
 
Tuleeko mentyä spontaanisti harrastamaan/ tekemään lajia? 
 
Millä porukalla tulee harrastettua/ mentyä paikkoihin? 
 
Miten kuvailisit henkilöä joka tekee lajiasi/ harrastaa ulkotiloissa? 
 
Millä tavalla tunnelmaan vaikuttaa se, että ketä tuttuja on mukana harrastamassa? Mitä merkitystä 
on sillä ketä on mukana? 
 
Tuleeko tehtyä lajia/ harrastettua yksin? 
 
Kuvaile mitä tapahtuu kun menet tekemään lajia/ harrastamaan? Mistä se lähtee? Mitä tyypillisesti 
tapahtuu? 
 
Koetko että se on liikuntaa mitä teet? 
 
Kuvaile hyvä/paras kokemus/muisto/kerta? 
 
Onko sinulla erityinen harrastuspaikka Oulussa, joku paras kohta harrastaa? Mikä on semmoinen 
mieleinen paikka? 
 
Kuinka kuvailisit sen merkitystä että ihmisiä kulkee vaikka ohi siitä ja onko se kuinka julkinen 
paikka tai näkyvä paikka tai onko tuollaisilla asioilla väliä? 
 
Minkälainen olisi ihanteellisin paikka omaa lajia tai harrastamista ajatellen? 
 
Kuvaile miten tyypillisesti muodostuu päätös liikuntapaikasta kun ollaan ulkona porukalla? 
 
Mikä paikasta tekee mielenkiintoisen, mikä siinä on se kutsuva juttu? Mikä tekee hyvän paikan? 
 
Mihin kiinnität huomiota kun tulet uuteen paikkaan tai tuttuun paikkaan? Kuvaile mitä katsot 
ensimmäisenä? 
 
Oletko huomannut muutosta mihinkään suuntaan noissa paikoissa ja jos niin minkälaista? 
 
Pyrittekö muokkaamaan paikkoja jotenkin? Millä tavalla? 
 
Mistä syystä päätetään olla menemättä jonnekin paikkaan? Miksi joku paikka ei ole soveltuva? 
 
Mikä niissä paikoissa on semmoista, mikä kiehtoo ja kutsuu sinne paikkaan tekemään sitä? 
Osaatko kuvailla? 
 
Mikä rajoittaa tai säätelee teidän harrastamista? 
 
Mitä merkitystä on mielestäsi sillä, että tilan käyttötapaa rajataan jotenkin? 
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Miksi luulet että liikuntapaikkoja on rakennettu/ muokattu/ hävitetty? 
 
Miten koet että muut kaupunkitilojen käyttäjät / muut ihmiset yleensä suhtautuvat harrastamiseen? 
 
Mitä mieltä olet siitä että harrastamista haluttaisiin ohjata johonkin suuntaan esim. rakentamalla 
erityisiä harrastuspaikkoja? 
 
Mitä tarkoitusta varten julkinen tila tai puisto on olemassa? Ketä varten julkinen tila on olemassa? 
 
Onko mielenkiintoista/ jännittävää tehdä lajia/ harrastaa sellaisessa paikassa joka ei ole sitä 
tarkoitusta varten olemassa? 
 
Pitäisikö sinun mielestäsi harrastajien saada enemmän päättää siitä, millaisia harrastuspaikkoja 
rakennetaan? Miksi, miksi ei? 
 
Mitä muuta lajia tai mitä muuta harrastusta voisit kuvitella, että tekisit noissa paikoissa tai muissa 
julkisissa ulkotiloissa? 
 
Miten vuodenajat vaikuttavat lajin tekemiseen/ harrastamiseen? 
 
Millainen merkitys on kasvillisuudella tai vehreydellä?  
 
Järjestetäänkö näissä paikoissa mitään tapahtumia? Olisi vaikka joku kisa? 
 
Onko teillä perinteitä tai muita vastaavia vaikka kavereiden kanssa? 
 
Tuleeko samalla tehtyä muuta kun olette harrastamassa? Mitä? 
 
Seuraatko medioista käytävää keskustelua näistä paikoista? Tai tuleeko seurattua että mitä näille 
paikoille tapahtuu tai mitä muutoksia niissä tehdään? 
 
Mitä toivoisit kaupunkisuunnittelulta? Mitä toivoisit enemmän/ vähemmän? Minkälaista 
kaupunkisuunnittelua toivoisit? Minkälaisia terveisiä laittaisit kaupunkisuunnittelijoille tiloista? 
 
Kiinnitätkö huomiota tilan tunnelmaan muuten? Kuinka tärkeää on tilan tunnelma? Kuvaile mihin 
kaikkeen huomio kiinnittyy? 
 
Kuvaile eroaako kaupunkisuunnittelun näkemys kaupunkisuunnittelun tilasta omasta 
näkemyksestäsi? Kuinka? 
 
Osaavatko ihmiset mielestäsi käyttää julkisia ulkotiloja? 
 
Mikä saa suomalaiset tekemään asioita julkisessa ulkotilassa tai Minkä pitäisi muuttua että 
tekisivät? 
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