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Tiivistelmä 

 

Globaali katujengien ongelma on rantautumassa yhä vahvemmin Suomeen, etenkin 

pääkaupunkiseudulle. Tarkastelen työssäni katujengejä ja kaupunginosaidentiteettiä. Lähestyn 

kaupunginosaidentiteettiä alueellisen identiteetin näkökulmasta. Alueellinen identiteetti 

voidaan ajatella, joko alueen ominaisuuksina tai ihmisten alueeseen samaistumisena. Myös 

katujengien kokema territoriaalinen identiteetti nousee vahvasti esille työni edetessä. Työssäni 

käyn kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen avulla läpi millaiset kaupunginosan ominaispiirteet 

ovat luomassa jengiytymistä ja onko kaupunginosan asukkaiden alueellisella identiteetillä 

vaikutusta jengiytymiseen. Peilaan tuloksia niihin pääkaupunkiseudun kaupunginosiin, jotka 

ovat olleet eniten esillä katujengeistään. 

Tulokset kertovat kaupunginosan ominaispiirteiden vaikuttavan jengiytymiseen. 

Päällimmäisenä on kaupunginosan tulotaso. Tulotason ollessa alle keskiarvon altistaa se 

kaupunginosan jengiytymiselle, toisaalta kun tulotaso tippuu äärimmäisen alhaiseksi 

jengiytyminen ei ole enää riskinä alueella. Tulotason ohella myös alueen sosiaaliset ongelmat 

toimivat samalla tavalla synnyttäen jengiytymistä. Kun taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat 

ovat ylivoimaisia ei asukkailla ole voimavaroja jengiytymiselle, joka vaatii edes jonkinlaista 

organisoitumista. Jos näitä ongelmia ilmenee ja ne eivät ole äärimmäisiä on kaupunginosan 

sosiaalinen kontrolli vähäistä. Alueella vallitsevan sosiaalisen kontrollin vähyys on nähty jo 

pitkään yhtenä merkittävimmistä jengiytymistä aiheuttavista tekijöistä. 

Myös väestörakenteella on merkitystä. Erityisesti nuorten miesten asuttamat alueet 

ovat alttiita katujengien syntymiselle. Jos he ovat kärsineet elämänsä aikana vaikeista 

perhesuhteista tai epäoikeudenmukaisuudesta esimerkiksi rasismista on riski vielä suurempi. 

Territoriaalisuus nousi myös vahvasti esille katujengejä tarkastellessa. Se luo voimakasta me-

henkeä ja territoriaalista kaupunginosaan kohdistuvaa identiteettiä katujengiläisten keskuuteen. 

Territoriaalinen identiteetti sekä käyttäytyminen on selkeimpiä selittäviä tekijöitä vihanpitoon 

muita katujengejä kohtaan. Kaupunginosan muiden asukkaiden kokema voimakas 

kaupunginosaan samaistuminen on taas jengiytymistä ehkäisevää. Alueilla, joiden asukkailla 

on vahva alueellinen identiteetti, on myös korkeampi sosiaalinen kontrolli. Tällöin katujengejä 

ei pääse muodostumaan. 

Kirjallisuuskatsauksen tuloksia oli nähtävissä pääkaupunkiseudun kaupunginosissa. 

Etenkin nuorten miesten määrä ja jengiläisten territoriaalinen identiteetti nousivat esille kaikista 

kaupunginosista. Erityisesti Helsingissä sijaitsevat Pikku Huopalahti ja Itäkeskus ovat 



ominaispiirteiltään jengiytymiselle alttiita. Erityisen mielenkiintoisena koin sen, miten 

katujengien territoriaalisuus nousee esille musiikin ja sosiaalisen median kautta. Voidaankin 

ajatella, että pääkaupunkiseudulla perinteisten territoriaalisten välienselvittelyiden ohelle on 

tullut kilpailu relationaalisesta tilasta. 

  



Sisällys 

 

1. Johdanto ................................................................................................................................. 5 

2. Keskeisiä käsitteitä ................................................................................................................. 6 

2.1. Katujengit ........................................................................................................................ 6 

2.2. Tilasta territorioon ........................................................................................................... 8 

2.3. Identiteetti maantieteessä ............................................................................................... 10 

2.4. Kaupunginosat ja identiteetti ......................................................................................... 12 

3. Katujengit, kaupunginosat ja identiteetti .............................................................................. 13 

3.1. Jengiytymiseen johtavat kaupunginosan ominaispiirteet .............................................. 13 

3.2. Aluetietoisuus, territoriaalisuus ja jengiytyminen ......................................................... 17 

4. Pääkaupunkiseudun katujengit ............................................................................................. 19 

5. Yhteenveto ja pohdintaa ....................................................................................................... 24 

Lähteet ...................................................................................................................................... 27 

 

  



1. Johdanto 

 

Voimakkaan kaupungistumisen myötä ihmisiä pakkautuu yhä enemmän ja enemmän 

kaupunkeihin. Kaupunkien sisällä kaupunkilaiset ja heidän muodostamansa yhteisöt hakevat 

paikkaansa suhteessa muihin kaupunkilaisiin. Monille kadut ja muut julkiset tilat ovat niitä 

paikkoja mistä tämä tila löytyy, syntyy katujengejä. Katujengit itsessäänkin hakevat paikkaa 

suhteessa muihin katujengeihin. Katujengien yhteenotot ovat selkeimpiä merkkejä kaupungin 

sisällä tapahtuvasta tilan tai alueen kilpailusta. Kaupunginosat toimivat näissä päänäyttämöinä. 

Katujengit leimautuvatkin monesti johonkin tiettyyn kaupunginosaan. Miksi sitten tietyissä 

kaupunginosissa on katujengejä ja toisissa ei? Onko kaupunginosilla jotain ominaispiirteitä, 

jotka altistavat ne jengiytymiselle? Entä mikä rooli kaupunkilaisten kokemalla 

kaupunginosaidentiteetillä on tässä? Näitä kysymyksiä lähden selvittämään työssäni. 

Työni koostuu aikaisemmin aiheesta tutkittujen, ennen kaikkea kansainvälisten, 

artikkelien kirjallisuuskatsauksesta. Katujengejä ja niiden yhteyttä kaupunginosien 

ominaispiirteisiin ja kaupunkilaisten identiteettiin on tutkittu paljon maissa, joissa katujengit 

ovat vaikuttaneet jo pidempään. Erityisesti Yhdysvalloissa on tehty jengitutkimusta paljon 

(Covey 2010). Luonnollisesti monet kirjallisuuskatsauksen artikkelini ovat sieltä, mutta pyrin 

löytämään tietoa jengiytymisestä muualtakin. Esimerkiksi 2000-luvun taitteessa Euroopan 

suurkaupunkien katujengejä alettiin tutkimaan enemmän (Klein 2000), joten Euroopastakin 

löytyy tänä päivänä paljon artikkeleja aiheesta. 

Katujengit eivät siis ole uusi ilmiö, ne ovat olleet osana kaupunkeja jo 

kaupungistumisen alkuajoista asti (Haapajärvi & Junnilainen 2014). Toisaalta kuten 

kaupungistuminen katujengitkin rantautuivat Suomeen globaalilla tasolla myöhään. Näin ollen 

Suomessa aihetta on tutkittu erittäin vähän. Tämä on yksi syy, miksi haluan tarkastella aihetta 

juuri Suomen pääkaupunkiseudulla. 

Peilaan kansainvälisten artikkelien tuloksia pääkaupunkiseudun niihin 

kaupunginosiin, jotka ovat olleet eniten esillä katujengeistään. Tarkastelen, löytyykö näistä 

kaupunginosista samoja ominaispiirteitä, mitä artikkeleissa mahdollisesti nousee esille. 

Alleviivaan myös sitä, etten ole tutkimassa itse alueellisen identiteetin kokemusta näissä 

kaupunginosissa, vaan ennen kaikkea sitä miten identiteetti mahdollisesti ilmenee 

kaupunginosien asukkailla ja katujengien jäsenillä. 

Aihetta tutkimalla ymmärrämme enemmän jengiytymistä ja alueita, joilla sitä 

tapahtuu.  Kun käytämme tällaista tietoa kaupunkien  ja  kaupunginosien kehittämiseen voimme 
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välttyä pahimmilta katujengien aiheuttamilta lieveilmiöiltä. New Yorkissa sijaitsevan 

Columbian yliopiston Miguel Porras (2016) toteaa katujengejä pidettävän yhtenä aikamme 

suurimmista yhteiskunnallisista ongelmista. Tämä kuvaa tilanteen vakavuutta Yhdysvalloissa. 

On tärkeää, että pysymme Suomessa tilanteen tasalla ja ymmärrämme pääkaupunkiseudun 

jengiytymisen vakavuuden. Koen siis erittäin tärkeäksi, että osaamme tulevaisuudessa ehkäistä 

jengiytymistä ja siitä johtuvia levottomuuksia. 

Pääkaupunkiseudun katujengien tilanne on kehittynyt nopeasti viime vuosina eikä 

jengien yhteydenotoiltakaan olla vältytty. Katujengien yhteenotot ovat kärjistyneet Ruotsin 

suurkaupungeissa Tukholmassa, Malmössä ja Göteborgissa jo jengisodiksi (Rostami 2017; 

Snowden 2020; Hautamäki 2022). On mahdollista, että Suomessakin tilanne etenee samaan 

suuntaan. Keväällä 2022 nousi julkisuuteen pääkaupunkiseudun katujengien välisiä 

yhteenottoja koskevat oikeudenkäynnit (Kirsi & Oleander-Turja 2022). Aihe on siis hyvin 

ajankohtainen ja koen sen tämänkin takia erittäin tärkeäksi tutkittavaksi. 

Seuraavaksi käyn läpi työni kannalta keskeisiä käsitteitä, jonka jälkeen pääsen itse 

aiheeseen eli katujengeihin ja kaupunginosaidentiteettiin. Ennen yhteenvetoa ja pohdintaa 

tarkastelen pääkaupunkiseudun tilannetta kirjallisuuskatsauksen ja Tilastokeskuksen 

aineistojen avulla. 

 

2. Keskeisiä käsitteitä 

 

2.1. Katujengit 

 

Työni pääosassa ovat katujengit. On siis tärkeää ymmärtää mitä katujengeillä tarkoitetaan. 

Katujengien määritteleminen ei ole kuitenkaan aivan yksinkertaista. Conly ym. (1993) esittelee 

haastatteluidensa kautta muutamia eri määrittelyjä: Katujengi ajatellaan yksinkertaisimmillaan 

nuorten aikuisten joukkona, jonka jäsenet ovat hyvin läheisiä keskenään. Conly ym. (1993) 

nostaa esille ajatuksen katujengeistä nuorten aikuisten kaveriporukkoina. Ruble & Turner 

(2000) näkee yksittäisten katujengien jäsenien yhteyden vielä vahvempana ja kuvailee 

katujengejä perheiden kaltaisina yhteisöinään. 

Ajatus toisilleen läheisistä kavereista tai perheestä kuvaa hyvin yksittäisen katujengin 

tiivistä sidettä. Katujengit ovat kuitenkin paljon muutakin. Erityisesti viranomaset ajattelevat 

katujengit lähinnä rikollisuuden kautta, katujengejä leimaa rikollisuus ja monet niistä pyörivät 

vahvasti rikollisuuden ympärillä (Conly ym. 1993). Katujengeille on tyypillistä vahva ryhmän 
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sisäinen hierarkia ja se, että ne ovat hyvin organisoituja verrattuna muihin nuorten aikuisten 

kaveriporukoihin. Katujengeille tyypillistä on myös se, että niiden jäsenet ovat monesti 

miespuolisia (Conly ym. 1993; White 2013; Haapajärvi & Junnilainen 2014). Nämä monet 

tunnuspiirteet pätevät Suomessa jo pidempään vaikuttaneisiin moottoripyöräjengeihinkin. 

Kuten moottoripyöräjengeillä, katujengeilläkin on vahva tarve erottua kilpailijoistaan. 

Katujengit erottuvat tietenkin nimiensä perusteella, mutta värit, käsimerkit, pukeutuminen, 

ryhmän omat säännöt tai jopa musiikki ovat osana tässä (Conly ym. 1993; Porras 2016; Lauger 

& Densley 2018; Van Deuren ym. 2020; Hesketh 2021). Moottoripyöräkerhot ovat olleet 

Suomessa vahvasti mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa (Gyran 2016). Vaikka 

katujengitkin tekevät rikoksia ne eivät ole Suomessa moottoripyöräkerhojen kaltaisia 

järjestäytyneenrikollisuuden toimijoita. Katujengien rikokset keskittyvät enemmän keskinäisiin 

välienselvittelyihin ja pienempimuotoiseen huumeiden katukauppaan (Kirsi 2021; Poliisi 

2022). Katujengit voidaan siis ajatella pikkurikollisjengeinä moottoripyöräjengeihin verrattuna. 

Katujengit nimensä mukaisesti siis toimivat kaduilla. Porras (2016) kertookin 

katujengien toimivan pääosin julkisissa tiloissa. Jengit pyrkivät ottamaan haltuunsa oman 

asuinalueensa julkista tilaa. Suomen tasolla tämä toimii vain suhteessa muihin katujengeihin, 

mutta esimerkiksi Ruotsissa on ollut jo viitteitä katujengeistä, jotka ovat luoneet itse 

hallitsemiaan alueita, joille virkavalta ei ole tervetullutta (Hautamäki 2022). Katujengit ovat 

tiukasti sidoksissa omiin kaupunginosiinsa, ja territoriaalisuus on hyvin vahva osaa niitä (Conly 

ym. 1993; Bannister ym. 2013; Fraser 2013; Porras 2016; Valasik & Tita 2018; Hesketh 2021). 

Katujengit ovat siis alun perin nuorten aikuisten, erityisesti miesten, muodostamia 

tiiviitä kaveriporukoita, jotka vaikuttavat asuinalueidensa julkisissa tiloissa. Niillä on kuitenkin 

taipumusta olla mukana rikollisessa toiminnassa, esimerkiksi huumeiden katukaupan 

muodossa. Jengien jäsenet syyllistyvät monesti myös väkivaltarikoksiin välienselvittelyissä 

muiden katujengien kanssa. Ne eivät kuitenkaan, etenkään Suomessa, ole esimerkiksi 

moottoripyöräjengien kaltaisia järjestäytyneenrikollisuuden vahvoja toimijoita. Katujengit ovat 

toisaalta sisältäpäin hyvin järjestäytyneitä niiden vahvan oman sisäisen hierarkian johdosta. 

Katujengejä leimaa tarve erottua muista katujengeistä esimerkiksi pukeutumisen tai 

käsimerkkien kautta. Niille erityisen tärkeää on myös territoriaalinen ajatus omasta alueestaan. 

Ne ovatkin vahvasti tietoisia ympäristöstään ja siitä, ettei muut katujengit pääse toimimaan 

samalla alueella (Bannister ym. 2013; Fraser 2013; Papachristos ym. 2013). 
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2.2. Tilasta territorioon 

 

Työni ymmärrettävyyden kannalta koen tärkeäksi, että määrittelen työni keskeisimmät 

maantieteen peruskäsitteet. Ne ovat tila, alue ja territorio. Ensimmäisenä käsittelen tilaa. 

Saatamme monesti ottaa maantieteen peruskäsitteet itsestäänselvyytenä, mutta kun niitä alkaa 

pohtimaan tarkemmin tai pyrkii määrittelemään ne, eivät ne olekaan niin selviä. Tila voidaan 

ajatella maantieteen peruskäsitteistön jonkinlaisena alkuyksikkönä, ensimmäisenä on aina tila. 

Tilaa on pohdittu maantieteessä monesta näkökulmasta. Esimerkiksi Harvey (1973) puhuu 

absoluuttisesta, relatiivisesta ja relationaalisesta tilasta. Absoluuttinen tila käsitetään omana 

fyysisenä tilanaan, relatiivinen tila ymmärretään suhteessa muihin objekteihin ja viimeisenä 

relationaalisella tilalla tarkoitetaan tilaa, joka rakentuu sosiaalisten suhteiden kautta (Harvey 

1973). Näin ollen tila ei ole vain jotain fyysistä, se voi yhtä hyvin olla jotain abstraktia, jota 

emme normaalisti arjessa ajattelisi tilana (Ek 2006). Tiloja voi olla esimerkiksi julkiset tilat, 

kuten kadut tai puistot, jossa katujengitkin perinteisesti toimivat (Porras 2016). Kadut ja puistot 

ajatellaan monesti ennen kaikkea absoluuttisena tilana, mutta kuten Harvey (1973) alleviivaa 

tila voi, ja hyvin monesti onkin, yhdistelmä absoluuttista, relatiivista tai relationaalista tilaa. 

Media tai virtuaalinen maailma voidaan ajatella myös tilana (Ek 2006; Gallagher 2018). 

Voimme kokea esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tilaa. Tästä erinomainen esimerkki on 

myöhemmin esille tuleva sosiaalisessa mediassa esiintyvä territoriaalinen käyttäytyminen, joka 

voidaan ajatella sosiaalisten suhteiden myötä muodostuvana relationaalisena tilana (Harvey 

1973). 

Alue ja territorio voidaan ajatella hyvin samankaltaisina arkikielessä. Jos vedämme 

mutkia suoriksi alueen ja territorion erona on raja sekä valta. Territoriota voidaan ajatella 

alueena, jolla on selkeät rajansa samalla kun siihen kohdistuu valtaa. Tämän vallan 

tarkoituksena on ihmisten ja erilaisten ilmiöiden kontrollointi (Sack 1986). Esimerkiksi Sack 

(1986) toteaa rajatun alueen muuttuvan territorioksi vasta, kun sen rajoja käytetään alueelle ja 

alueelta tapahtuvan liikkeen kontrolloimiseen. Hassner (1997) tarkentaa rajojen ja vallan lisäksi 

territoriota määrittävän sen luonne omana toiminnallisena yksikkönään. Territorioihin liittyy 

siis vahvasti ihmisten tai ihmisryhmien toiminta. Tätä ihmisten toimintaa ja ajattelua voimme 

kutsua territoriaalisuudeksi (Storey 2017). Territoriaalisuus on siis territoriaalista ajattelua ja 

käytöstä, jota voidaan nimittää myös monelle tutumpana reviirikäyttäytymisenä. Tällaisella 

käytöksellä on merkittävä rooli katujengeistä puhuttaessa. Gold (1982) toteaakin ihmisten 

käyttäytymisen monesti järjestäytyvän suhteessa territorioihin. Territoriaalinen käytös on 

ihmisille ja muille eläimille tyypillistä toimintaa, jolla ennen kaikkea puolustetaan omaa 
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elinympäristöä (Gold 1982). Territorioon, niin kuin alueeseenkin, liitetään myös vahvasti ajatus 

ihmisten kokemasta identiteetistä (Paasi 1984; Pollice ym. 2003). Kun puhutaan elinympäristön 

puolustamisesta ja identiteetistä on konfliktitkin monesti osana tätä yhtälöä. Territorioihin ja 

identiteettiin liittyykin monesti konflikteja, kun eri osapuolille tulee erimielisyyksiä esimerkiksi 

rajoista tai vallasta (Kleinfeld 2005). Tämä on keskeinen teema myös katujengien kohdalla. 

Alue on huomattavasti haastavampi määriteltävä. Paasi (2011a) toteaa alueen olleen 

erityisen monimutkainen termi koko maantieteen historian ajan. Hart (1982) ajattelee alueen 

olevan täysin subjektiivinen maantieteellinen määre, joka on aina käyttäjälleen muovattu. Näin 

ollen hän ajattelee, että alueelle on mahdotonta antaa selkeää jokaiseen tilanteeseen sopivaa 

määritelmää. Tämä tukee edellistä ajatusta. Paasi (1991) pohtii alueiden olevan vain tutkijoiden 

käyttämiä luokitteluvälineitä, jolloin alueiden olemassaolo olisi kiinni vain tutkijoiden kyvystä 

havainnoida ja luokitella erilaisia maanpinnan empiirisesti havaittavissa olevia ilmiöitä. Tässä 

työssä käytän aluetta pääosin pääkaupunkiseudun jaottelussa, jolloin kaupunginosat voidaan 

ajatella omina alueinaan. Alueet voidaan siis ajatella ihmisten itse luomina yleistyksinä 

maailmasta. Yleistyksien kanssa pitää olla aina tarkkana, mutta perustellusti ja oikein 

käytettynä ne helpottavat hahmottamaan isompia kokonaisuuksia. Sama pätee, kun jaottelemme 

maailmaa tai vaikka kaupunkia pienempiin osiin eli alueisiin. 

Paasi (2011b) puhuu myös alueiden muodostumisen neljästä eri vaiheesta. 

Ensimmäisenä hän mainitsee alueiden territoriaalisen muodostumisen, eli sen miten alueet 

erottuvat rajoillaan toisistaan. Tämä eroaa territorioista siinä, että alueen rajat voivat olla 

häilyväisempiä tai kuten Paasi nimittää pehmeitä. Ero on selkeä territorion tiukkoihin 

valvottuihin koviin rajoihin, joita käytetään selkeästi vallan välineenä. Toisena alueet 

muodostuvat symbolisesti eli niille muodostuu omat nimensä ja tunnuksensa. Kolmantena Paasi 

(2011b) mainitsee alueiden institutionalisoitumisen, tässä tietty alue on jo muodostumisessaan 

niin pitkällä, että ihmiset muodostavat tämän alueen kautta omia käsityksiään suuremmista 

alueiden kokonaisuuksista. Viimeisenä alue vakiinnuttaa asemansa alueena ja osana alueellisia 

järjestelmiä sekä se tulee selkeästi ihmisten tietoisuuteen. Juuri tämä ihmisten tietoisuuteen 

tuleminen on tärkeä vaihe alueellisen identiteetin kannalta. Alue on monimutkainen 

määriteltävä, mutta yksinkertaistetusti alueet ovat hiljalleen muodostuvia sosiaalisia 

konstruktioita, joilla yleistyksien kautta luokitellaan ja jaotellaan suurempia maantieteellisiä 

kokonaisuuksia pienempiin osiin. 
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2.3. Identiteetti maantieteessä 

 

Erityisesti humanistisessa maantieteessä identiteetti käsite tulee monesti vastaan. Sen käyttö on 

yleistynyt voimakkaasti 1980-luvun jälkeen (Paasi 2003). Tämän ymmärtää sillä sitä voidaan 

käyttää monessa yhteydessä sekä monella tavalla. Maantieteessä identiteettiä on tarkasteltu niin 

alueen, paikan kuin territorionkin kautta (Paasi 1984; Pollice ym. 2003). Se mitä identiteetillä 

maantieteessä tarkoitetaan ei ole aivan yksinkertaista. Esimerkiksi Paasi (1984) kertoo 

pelkästään alueellisella identiteetillä tarkoitettavan maantieteessä kahta eri asiaa. Sillä voidaan 

viitata alueiden identiteettiin, jolloin alueellinen identiteetti tarkoittaa sitä, miten jokin alue 

erottuu muista alueista omilla itselleen tyypillisillä ominaisuuksillaan. Tässä tapauksessa 

voidaan puhua siis alueen identiteetistä. Toisena Paasi (1984) tuo esille alueellisen identiteetin 

ihmisten aluetietoisuutena. Tässä alueellinen identiteetti tarkoittaa sitä, miten ihmiset kokevat 

kuuluvansa jollekin alueelle, ennemmin kuin jollekin toiselle ja sitä miten he tunnistavat ja 

tiedostavat tämän alueen. Zimmerbauer (2008) taas puhuu aluesamastumisesta. Ihmisten 

alueellinen identiteetti, aluesamastuminen, aluesamaistuminen, aluetietoisuus ja alueellinen 

identiteetti voidaankin kaikki käsittää synonyymeinä (Zimmerbauer 2008). Näiden kaikkien 

termien lisäksi pitää vielä muistaa miten pelkästään alueellisella identiteetillä voidaan tarkoittaa 

kahta eri asiaa, kuten Paasi (1984) toi esille. 

Tämä käsitteillä tyylittely voi vaikuttaa hyvin sekavalta ja sitä se varmasti onkin. 

Selkeyden takia en käytä työssäni alueellinen identiteetti -käsitettä sellaisenaan vaan pyrin 

olemaan selkeä käydessäni läpi niitä kaikkia asioita mihin sillä voitaisiin viitata. Jos käsittelen 

sitä, miten yksittäisillä alueilla on oma luonteensa sekä omat ominaispiirteensä millä ne 

erottuvat mahdollisesti muista alueista, puhun alueiden identiteetistä tai alueiden 

ominaispiirteistä. Kun taas puhun siitä, miten ihmiset samaistuvat johonkin alueeseen, puhun 

aluetietoisuudesta tai ihmisten alueellisesta identiteetistä. 

Kun puhutaan ihmisten alueellisesta identiteetistä ei voi olla mainitsematta sosiaalista 

identiteettiä. Nämä molemmat vaikuttavat hyvin vahvasti toinen toisiinsa ja ovat erittäin 

tärkeässä roolissa, kun pohditaan identiteettiä maantieteessä (Dixon & Durrheim 2000; Häkli 

& Paasi 2003). Sosiaalinen identiteetti tarkoittaa yhteisön kollektiivista tunnetta siitä, mitä he 

ovat ja edustavat. Juuri tällaisella me-ajattelulla on suuri voima, jolla luodaan eroa muihin 

yhteisöihin (Häkli & Paasi 2003). Kuten Häkli ja Paasi (2003) sivuavat, sosiaalisella 

identiteetillä on suuri rooli, kun ajatellaan ihmisten yksilöllistä alueellista identiteettiä. Tämän 

ymmärtää, sillä otammehan monesti ympärillä olevista ja elävistä ihmisistä vaikutteita omaan 

ajatteluumme. Monet varmasti mieltävät sosiaalisen identiteetin ennen kaikkea 
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sosiaalipsykologian, ympäristöpsykologian tai vaikka sosiologian käsitteeksi, mutta myös 

ihmismaantieteessä on erittäin perusteltua käydä sitä läpi. Sen linkittyminen ihmisten 

kokemaan alueelliseen identiteettiin on selkeä. Esimerkiksi Dixon ja Durheim (2000) toteavat 

yleisen ”keitä me olemme” -kysymyksen liittyvän vahvasti kysymykseen siitä, missä me 

olemme, jolloin alueellisuudella on tärkeä roolinsa sosiaalisessa identiteetissä. 

Maantiedettä ja identiteettiä läpi käydessä ei voi unohtaa Dixonin ja Durrheimin 

(2000) läpi käymää paikan identiteettiä tai paikkaidentiteettiä, eikä Pollicen ym. (2003) 

tarkastelemaa territoriaalista identiteettiä. Ihmisten kokema identiteetti maantieteessä voidaan 

ajatella sosiokulttuurisena tuotteena, jossa ihmiset itse ovat luomassa ajatusta joistain 

maantieteellisistä määreistä, kuten alueesta, paikasta tai territoriosta (Pollice ym. 2003). Caldo 

(1996) toteaa identiteetin olevan tärkeä tekijä siinä, miten yhteisöt ovat sidoksissa heidän 

asuinympäristöönsä. Kun tarkastellaan syvemmin sitä, mitä identiteetti tarkoittaa eri 

maantieteen käsitteiden yhteydessä, on niissä kuitenkin eronsa. Paasi (1984) kuvailee 

paikkaidentiteettiä enemmän ihmisen yksilöllisenä arkisena paikan kokemisena, kun taas 

ihmisten alueellinen identiteetti viittaisi enemmän: ”yhteisölliseen, kollektiivitajunnalliseen 

kokemiseen”. Paikkaidentiteetti voidaan tulkita jopa hieman yksinkertaisempana tutkittavana. 

Sitä tutkittaessa ollaan kiinnostuneita ennen kaikkea ihmisen ja paikan välisestä suhteesta 

(Paasi 1984). Pollice ym. (2003) käyttää territoriaalista identiteettiä hieman samaan tapaan kuin 

Paasi alueellista identiteettiä. Molempiin liittyy ajatus yhteisöstä ja heidän yhteisestä 

kokemisestaan. Police ym. (2003) alleviivaa, että territoriaalinen identiteetti on kuitenkin ennen 

kaikkea yhteisön kokemaa alueeseen samaistumista, jolla yhteisö ottaa haltuun itselleen sen 

elinympäristön. Kuten jo aiemmin mainitsin alueen ja territorion erona on valta ja rajat. Myös 

silloin kuin puhutaan identiteetistä näiden käsitteiden kanssa, voidaan vallan nähdä olevan 

erottava tekijä. Alueellinen identiteetti on enemmän ihmisten yhteistä kokemista alueesta, jolla 

tunnistetaan alue. Territoriaalinen identiteetti on taas selkeästi väline, jolla leimataan 

asuinympäristö yhteisön hallinnassa olevaksi omaksi alueekseen.  

Ihmisten alueellista identiteettiä tutkittaessa mennään syvemmälle niihin toimintoihin, 

jotka luovat ihmisten keskuuteen ajatuksen jostain tietystä alueesta ja sitä kautta myös 

alueellisesta identiteetistä (Paasi 1984). Fyysisesti alue kattaa paikkaa suuremman alan ja 

toisaalta siihen ei liity niin vahvasti valtaa kuin territorioon. Kun näihin käsitteisiin liitettään 

identiteetti on sen kokeminen luonnollisesti erilaista. Ihmisten paikkaidentiteetti liittyy 

enemmän yksilön omiin ajatuksiin paikasta, kun taas ihmisten alueellinen identiteetti käsittää 

myös alueen yhteisön. Yhteisön käyttäessä identiteettiä alueeseen kohdistuvan vallan 
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luomiseen voidaan taas puhua territoriaalisesta identiteetistä. Näistä suurimmassa roolissa 

työssäni on ihmisten alueellinen identiteetti ja territoriaalinen identiteetti. 

Alueeseen liittyvä identiteetti on siitä mielenkiintoinen ilmiö, että se yhdistää ihmisiä, 

vaikka heillä ei olisi minkäänlaista kokemusta toisistaan (Paasi 1984; Pasanen & Kääriäinen 

2020). Keskitynkin työssäni alueelliseen identiteettiin sen me-henkeä luovan ominaisuuden 

takia, mutta myös siksi, että ajattelen kaupunginosat alueina. Toisaalta territoriaalista 

identiteettiä ei saa unohtaa. Sitä on tärkeää käsitellä juuri katujengejä koskevassa keskustelussa, 

koska territoriaalinen ajattelu on monesti katujengeillä erityisen vahvaa (Bannister ym. 2013; 

Fraser 2013; Papachristos ym. 2013). 

 

2.4. Kaupunginosat ja identiteetti 

 

Kuten jo edellä mainitsin, ajattelen kaupunginosat ennen kaikkea alueina. Koen, että 

kaupunginosiin voidaan soveltaa jo aiemmin käytyä Paasin (2011b) ajatusta alueen 

muodostumisen neljästä eri vaiheesta. Kaupunginosilla on omat rajansa, mutta ne eivät ole 

kuitenkaan ”kovia”, eikä niitä käytetä selkeästi vallan välineenä. Ne ovat muodostuneet 

symbolisesti ainakin nimiensä kautta sekä institutionalisoituneet, jolloin ihmiset muodostavat 

niiden perusteella suurempia alueiden kokonaisuuksia, esimerkiksi kaupunkeja. Viimeisenä 

kaupunginosat ovat vakiinnuttaneet asemansa ja ne ovat näin selkeästi ihmisten tietoisuudessa. 

Nämä määritelmät sopivat kaupunginosiin, joten on perusteltua ajatella niitä alueina. 

Kaupunginosien ollessa alueita, on siis kaupunginosaidentiteettiä helppo lähestyä 

alueellisen identiteetin kautta. Eli millainen kaupunginosan oma identiteettinsä on, millaiset sen 

ominaispiirteet ovat suhteessa muihin kaupunginosiin sekä millainen kaupunginosan 

asukkaiden tietoisuus on omasta kaupunginosasta eli millainen ihmisten alueellinen identiteetti 

vallitsee kaupunginosan asukkaiden kesken. Kuten jo aiemmin nostin esille, territoriaalisella 

identiteetillä on roolinsa etenkin, kun puhutaan katujengeistä. Mutta kaupunginosista ja 

identiteetistä puhuttaessa keskityn alueelliseen identiteettiin. Näin ollen, kun puhun 

kaupunginosaidentiteetistä, tarkoitan sillä alueellista identiteettiä kaupunginosissa. 

Haverinen (2016) puhuu naapurustohengestä, jolla on vahva yhteys kaupunginosien 

asukkaiden alueelliseen identiteettiin. Haverinen (2016) määrittelee naapuruston hyvin samalla 

tavalla, miten itse määrittelin alueen ja kaupunginosan aiemmin, niillä on jonkinnäköiset rajat, 

joilla ne erottuvat muista naapurustoista. Naapurustoissakin sen ihmisten itse muodostamilla 

ajatuksilla kyseisestä alueesta on merkityksensä. Haverinen (2016) toteaakin naapurustojen 
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erottuvan muista naapurustoista myös sosiaalisten rakenteidensa kautta. Naapuruston ja 

kaupunginosan voidaan ajatella olevan hyvin lähellä toisiaan. Näin ollen naapurustohenki ja 

kaupunginosan asukkaiden alueellinen identiteetti voidaan ajatella samaa tarkoittavina 

termeinään. Tällainen naapurustohenki tai kaupunginosien alueellinen identiteetti voidaan 

ajatella naapurustoja ja kaupunginosia vahvistavana tekijänä (Haverinen 2016), mutta toisaalta 

se voi luoda myös vahvan me vastaan muut ajattelun, josta pahimmillaan syntyy voimakasta 

negatiivista ajattelua muiden kaupunginosien ja naapurustojen ihmisistä. 

 

3. Katujengit, kaupunginosat ja identiteetti 

 

Tulevassa kappaleessa syvennyn kirjallisuuskatsauksen avulla työni pääaiheeseen 

katujengeihin ja kaupunginosaidentiteettiin. Pyrin löytämään maantieteellisiä syitä sille, miksi 

katujengejä muodostuu tiettyihin kaupunginosiin. Maantieteelliset syyt ovat tässä tapauksessa 

ennen kaikkea kaupunginosien ominaispiirteet suhteessa muihin kaupunginosiin sekä 

kaupunginosan asukkaiden kokema aluetietoisuus eli kokevatko kaupunginosan asukkaat 

vahvaa alueellista identiteettiä ja onko sillä vaikutusta. Näitä asioita tarkastelemalla saamme 

tärkeää tietoa katujengien syntymisestä ja voimme olla ehkäisemässä jengiytymistä ja sen 

lieveilmiöitä. 

 

3.1. Jengiytymiseen johtavat kaupunginosan ominaispiirteet 

 

Jengiytymistä tapahtuu ympäri maailman, joten sitä tapahtuu hyvin monenlaisissa olosuhteissa. 

Conly ym. (1993) toteaa Yhdysvalloissa katujengejä olevan niin urbaaneilla kuin 

maaseutumaisillakin alueilla. Tutkimusten pohjalta on kuitenkin mahdollista löytää 

erityispiirteitä, jotka luovat erityisen suotuisan ympäristön jengiytymiselle. Conly ym. (1993) 

tarkentaakin kuinka kaupungeissa katujengit ovat huomattavasti yleisempiä. Erityisesti niitä 

esiintyy kaupunginosissa, joissa tulotaso on muuhun kaupunkiin verrattuna matalampi (Conly 

ym. 1993). Katz ja Schnebly (2011) nostaa tutkimuksessaan kuitenkin esille, miten kaupungin 

niillä alueilla, joilla elää selkeästi huonoiten toimeentulevia ei jengiytymistä enää tapahdukaan. 

Katz ja Schnebly (2011) puhuvat alueista, joiden ihmiset elävät äärimmäisen huonossa 

taloudellisessa tai sosiaalisessa asemassa. Tämä voi tarkoittaa, ettei joillakin kaupunginosan 

asukkailla ole tuloja ollenkaan tai alueella on paljon asunnottomia. Tällaiset alueet eivät ole 

tarpeeksi järjestäytyneitä katujengien syntymiselle (Katz & Schnebly 2011). Katujengit siis 
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syntyvät usein alueille, joilla elää matalapalkkaisia ihmisiä, jotka kokevat jonkinlaisia 

sosiaalisia ongelmia. Kun alueen ihmisten taloudelliset ja sosiaaliset ongelmat menevät 

äärimmäisyyksiin on se kuitenkin jengiytymistä vähentävä tekijä (Katz & Schnebly 2011). 

Voidaan ajatella, kun yhteisön ongelmat menevät äärimmäisyyksiin, ongelmia on jo niin paljon, 

että ne vievät ihmisten kaikki voimavarat, eikä katujengejä näin pääse muodostumaan näille 

alueille. Jotta katujengejä muodostuu, on siis tärkeää, että alueen yhteisö on edes jollakin tavalla 

elinvoimainen ja järjestäytynyt. 

Seuraavaksi tarkastelen kaupunginosissa tapahtuvan muuttoliikkeen ja alueen 

asumisen yhteyttä jengiytymiseen. Aiheesta on oltu tutkijoiden keskuudessa montaa mieltä. 

Curry ja Spergel (1988) totesivat Chicagossa tehdyn tutkimuksen perusteella, että 

kaupunginosissa, joissa muuttoliike on suurta, tapahtuu myös paljon katujengeihin liittyvää 

väkivaltaa. Toisaalta Katz ja Schnebly (2011) nostaa yli 20 vuotta myöhemmin esille, miten 

asuinympäristöllä pitää olla tietty vakaus, jotta jengiytyminen on mahdollista. Jos 

kaupunginosa muuttuu koko ajan ja sen ihmiset vaihtuvat jatkuvasti ei alueelle pääse 

muodostumaan jengejä. Tutkimuksissa oli erona, että Curry ja Spergel (1988) tutkivat millä 

alueilla katujengien tekemiä murhia tapahtuu, kun taas Katz ja Schnebly (2011) tutkivat sitä, 

missä kaupunginosissa katujengien jäsenet asuivat. Katujengien tekemät murhat eivät 

välttämättä tapahdu jengien omissa kaupunginosissa, kun taas jengiläiset paljon 

todennäköisemmin asuvat oman katujenginsä alueella. Rublen ja Turnerin (2000) ajatus 

jengeistä perheinä tukee Katzin ja Schneblyn (2011) ajatusta. Kun muuttoliike on vähäistä ja 

kaupunginosan asukkaat, eli mahdolliset katujengiläiset, oppivat tuntemaan toisensa, vasta 

tällöin on mahdollista luoda perheenjäseniin verrattavia tunteita muihin alueen asukkaisiin. Kun 

kaupunginosa on asukkailtaan pysyvämpi, on myös mahdollista, että ihmisten kokema 

alueellinen identiteetti pääsee muodostumaan voimakkaammaksi. Käynkin myöhemmin läpi 

kaupunginosan asukkaiden alueellisen identiteetin ja jengiytymisen yhteyttä. 

Kaupunginosien muuttoliikettä ja sen yhteyttä yleisesti rikollisuuteen on tutkittu 

enemmänkin. Hipp (2010) tarkastelee artikkelissaan kaupunginosien rakenteellisia 

ominaispirteitä ja niiden vaikutusta yleisemmin rikoksiin. Hipp (2010) toteaa alueen 

asukkaiden vaihtuvuudella ja rikoksien määrällä olevan yhteyttä toisiinsa. Toisaalta hän nostaa 

esille, että alueen asukkaiden vaihtuvuus ei ole niin vahva syy rikollisuudelle kuin rikollisuus 

alueen asukkaiden vaihtuvuudelle. Hipp (2010) toteaakin syy-seuraussuhteen menevän aivan 

päinvastoin mitä edellisessä kappaleessa Curry ja Spergel (1988) sekä Katz ja Schnebly (2011) 

ajattelivat. Rikokset kaupunginosassa voi saada aikaan ihmisten tyytymättömyyden 

asuinalueeseensa ja näin ollen alueen asukaat eivät viihdy alueella pitkään. Joten alueen 
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asukkaiden vaihtuvuus johtuisi jäin ollen rikollisuudesta eikä toisinpäin. Rikollisuus ja 

jengiytyminen eivät toki ole samoja asioita, mutta selkeä yhteys niiden väliltä kuitenkin löytyy 

(Conly ym. 1993; Hagedorn & Rauch 2007). Katujengit vaativat siis tiettyä vakautta pysyvyyttä 

kaupunginosalta ja sen asukkailta muodostuakseen (Katz ja Schnebly 2011). Toisaalta 

katujengit ja niiden tekemät rikokset vähentävät tätä vakautta ja lisäävät alueen muuttoliikettä. 

Kuten aiemmin tuli esille jengiytymiselle alttiiden kaupunginosien tulotaso on yleistä 

tasoa alempana. Tämä itsessään vaikuttaa alueen ihmisten asumiseen. Kaupunginosien 

asuntorakennetta tarkastellessa löytyy yhteneväisyyttä myös aikaisempaan Katzin ja Schneblyn 

(2011) tutkimustulokseen. Hagedorn (1991) kertoo, kuinka Yhdysvaltojen Milwaukeen 

jengiytymisestä kärsivissä kaupunginosissa noin yksineljäsosa asukkaista asuu itse 

omistamassaan asunnossa, joka on 15 prosenttia vähemmän verrattaessa kaupungin 

keskiarvoon. Katujengien kaupunginosissa siis on enemmän vuokra-asuntoja kuin muualla 

kaupungissa. Ero on selkeä keskiarvoon nähden, mutta omistusasuntojen määrä voisi olla 

huomattavasti pienempikin. Hagedorn (1991) toteaa tämän kertovan siitä, miten 

jengiytymisestä kärsivillä alueilla ei asu pelkästään taloudellisesti heikossa asemassa eläviä. 

Hagedornin (1991) huomiot tukevat Katzin ja Schneblyn (2011) tuloksia siitä, miten 

jengiytyminen vähenee voimakkaasti niillä alueilla, joilla menee selkeästi huonoiten 

taloudellisesti tai sosiaalisesti. Toisaalta tulokset tutkimuksissa toteavat katujengien syntyvän 

kaupunginosiin, joissa tulotaso ja omistusasuntojen määrä on keskiarvoa matalampi. Näin ollen 

kaupunginosat, joissa asuminen on hieman keskimääräistä edullisempaa, houkuttelee 

jengiytymistä luokseen. Edullisempaa asumista tarjoaa esimerkiksi tiivis kerrostaloasuminen 

tai kunnallisesti rahoitetut asunnot. Voisi siis ajatella, että alueilla, joilla on tällaisia asuntoja, 

on myös katujengejä ja rikollisuutta.  Shamsuddin ja Vale (2017) toivat kuitenkin esiin, miten 

Yhdysvaltojen Bostonissa tehtyjen kunnallisten asuntojen saneerausten yhteydessä huomattiin, 

miten alueen rikollisuus väheni huomattavasti kunnostusten jälkeen. Voidaankin siis ajatella, 

että kunnallinen asuminen ei itsessään ruoki jengiytymistä, vaan huonosti hoidettuna se voi olla 

osana katujengien muodostumista. Juuri tämä huonosti hoidettu kunnallinen asuminen on yksi 

syistä Chicagon katujengien kukoistukselle (Hagedorn & Rauch 2007). 

Katzin ja Schneblyn (2011) mukaan katujengit syntyvät kaupunginosiin, joissa väestö 

ei vaihdu paljoa ja alueella pysyy tietty vakaus. Toisaalta jengiytyminen vaatii myös tiettyä 

tilaa alueen yhteisössä. Frederic Thrasher (1927) kirjoitti klassikko teoksessaan The Gang: A 

Study of 1,313 Gangs in Chicago, sosiaalisen epäjärjestyksen teoriasta. Teorian ideana 

jengiytymistä tarkastellessa on se, kuinka matalatuloisemmilla alueilla yhteisön sosiaalisen 

kontrollin taso on vähäinen verrattuna korkeampipalkkaisten kaupunginosiin. Tämä jättää 
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kaupunginosan kadut katujengien muodostumiselle vapaaksi alueeksi ja tämä sosiaalinen 

epäjärjestys mahdollistaa näin jengiytymisen. Näin ollen katujengejä ei siis pääse 

muodostumaan kaupunginosiin, joissa on vahva sosiaalinen kontrolli asukkaiden kesken. 

Sosiaalinen kontrolli on vahvaa kaupunginosissa, joissa on tiivis ja aktiivinen yhteisö (Wickes 

ym. 2017). Tällaiset tiiviit, aktiiviset yhteisöt eivät jätä tilaa jengiytymiselle, puutuumalla 

herkästi alueen epäkohtiin. Ne ovat vahvasti läsnä niin koko kaupunginosassa alueena, kuin sen 

yksittäisillä paikoillakin. 

Mutta minkälaisia ihmisiä tarkemmin katujengien jäsenet ovat? Kun tiedämme 

vastauksen tähän voimme päätellä, millainen on todennäköisesti jengiytymiselle altistuvan 

kaupunginosan väestörakenne. Kun puhutaan kaupunginosan ominaispiirteistä, on siis 

luonnollista käydä tarkemmin läpi myös sen asukkaita, muodostavathan asukkaat suuren osan 

kaupunginosasta ja juuri nämä asukkaat voivat olla muodostamassa katujengejä. Katujengien 

jäsenet ovat hyvin usein nuoria miehiä (Conly ym. 1993; Ruble & Turner 2000; White 2013; 

Haapajärvi & Junnilainen 2014). Ruble ja Turner (2000) tarkentaa katujengiläisten iän olevan 

keskimäärin 14 ja 24 vuoden välissä. Ruble ja Turner (2000) toteaa myös, että alueen etniset 

vähemmistöt ovat monesti yliedustettuina katujengeissä. Mohammed ja Oualhaci (2021) ovat 

tarkastelleet ranskalaisia katujengejä, joiden jäsenet ovat etnistä vähemmistöä alueella. 

Pariisissa etniset vähemmistöt ovat kärsineet segregaatiosta, syrjinnästä sekä rasismista 

(Mohammed & Oualhaci 2021). Tällainen epäoikeudenmukaisen kohtelun uhriksi joutuminen 

voi johtaa voimakkaisiinkin vastareaktioihin, kuten juuri Pariisissa on nähty (Penttilä 2011; 

Gadinger ym. 2019). Suomessa etnisten vähemmistöjen osallisuutta katujengeissä on pidetty 

epäonnistuneen kotouttamispolitiikan syynä (Haapajärvi & Junnilainen 2014). Jos 

maahanmuuttajan on jo alun perin vaikea integroitua yhteiskuntaan epäonnistuneiden 

poliittisten päätösten takia ja tämän lisäksi kokee vähemmistön jäsenenä epäoikeudenmukaista 

kohtelua kuten rasismia, on varmasti helppo hakea omaa yhteisöä katujengeistä. 

Jos kokemukset rasismista lisäävät riskiä katujengiin liittymiselle, myös ongelmat 

perheyhteisöissä tekevät niin. Baird (2012) nostaakin esille perhetaustan roolin siinä, kuinka 

suuri riski nuorella on ajautua katujengiin. Bairdin (2012) mukaan ehjien tiiviiden 

perheyhteisöiden kasvatit muodostivat huomattavasti useammin ajatuksen siitä, miten jengiin 

liittyminen ja rikoksien teko on väärin, kun taas pojat ja nuoret miehet, jotka ovat kasvaneet 

perheongelmien keskellä ihailevat useammin katujengien jäseniä ja hakevat katujengeistä 

yhteisöä itselleen. Perheongelmien lisäksi myös muut epäonnistuneet ihmissuhteet ja ongelmat 

yhteisöissä, lisäävät nuorten miesten riskiä ajautua katujengeihin (Raby & Jones 2016). Smith 

ja Bradshaw (2005) totesivat myös perhetaustan vaikuttavan, mutta yksittäisten perheiden 
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ongelmat ovat heidän mukaansa häviävän pieniosa jengiytymistä, jos vertaa kaupunginosien 

ominaispiirteisiin, kuten matalaan tulotasoon. Yksilötasolla katujengiin liittyminen onkin hyvin 

monesta eri muuttujasta kiinni ja se ajautuuko nuori jengiin, on monesti sattumaa. Nämä 

aiemmin listatut ominaispiirteet kuitenkin kuvaavat keskimäärin millainen tai millaisista 

lähtökohdista katujengin jäsen on. Voidaan siis ajatella, että alueilla, joilla asuu paljon elämänsä 

aikana epäoikeudenmukaisuutta kokeneita, epävakaista ihmissuhteista ja yhteisöistä kärsineitä 

nuoria miehiä, on myös katujengejä. 

 

3.2. Aluetietoisuus, territoriaalisuus ja jengiytyminen 

 

Kun käydään läpi identiteettiä maantieteessä ei voida olla unohtamatta ihmisten kokemaa 

alueellista identiteettiä eli aluetietoisuutta. Tässä tapauksessa aluetietoisuudella tarkoitetaan 

tietenkin ihmisten kotikaupunginosaan samaistumista. Katujengeille on ominaista vahva 

tietoisuus omasta alueestaan, tämä ilmenee esimerkiksi jo katujengien nimistä, jotka monesti 

viittaavat kaupunginosiin (Porras 2016). Porras (2016) puhuu katujengien kohdalla jopa 

territorioista. Tämä kuvaa hyvin sitä, miten voimakkaasti katujengit haluavat erottaa omia 

kaupunginosia toisten katujengien kaupunginosista. 

Myös Fraser (2013) nostaa esiin katujengien territoriaalisuuden Skotlannissa 

Glasgow’ssa tekemässään tutkimuksessa. Glasgow’ssa katujengit ovat muodostaneet 

kaupunginosilleen selkeät rajat, näitä rajoja ja omaa territoriota puolustetaan väkivallankin 

keinoin (Fraser 2013). Tässä tapauksessa katujengit käyttävät rajoja vallan välineenä ja ovat 

selkeästi luoneet omista kaupunginosistaan territorioita. Papachristos ym. (2013) nosti myös 

mielenkiintoisen seikan katujengien territoriaalisuudesta ja jengien muodostamista rajoista. 

Hän kollegoineen totesi, kuinka yhteinen raja katujengien välillä lisää todennäköisyyttä jengien 

väliselle väkivallalle. Tämä on erinomainen esimerkki territoriaalista käyttäytymisestä, ja siitä 

miten katujengit ovat muodostaneet omia territorioitaan, joita ne puolustavat. 

Voidaan siis ajatella, että katujengien kokema identiteetti on lähempänä territoriaalista 

identiteettiä, kuin alueellista identiteettiä. Katujengien identiteetin kokemukseen liittyy 

vahvasti valta ja hallinta rajoista. Jos esimerkiksi naapurikatujengi loukkaa näitä rajoja on 

katujengien jäsenet valmiita puolustamaan omaa elin- ja asuinaluettaan (Fraser 2013; 

Papachristos ym. 2013). Näin ollen identiteetti katujengien yhteydessä olisi lähempänä Policen 

ym. (2003) ajatusta territoriaalisesta identiteetistä, kuin Paasin (1984) ajatusta alueellisesta 

identiteetistä. 
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Fraserkin (2013) näkee territoriaalisuuden ja identiteetin välillä yhteyden. Hän toteaa 

Territorioiden ja niiden rajojen ajateltavan monesti taloudellisista lähtökohdista, mutta 

Glasgow’n katujengien tapauksessa ne ovat ennen kaikkea muodostamassa kaupunginosan 

ihmisten kokemaa alueellista identiteettiä. Myös Bannister ym. (2013) on tutkinut Iso-

Britannian katujengejä, niiden territoriaalisuutta ja identiteettiä. Bannister ym. (2013) totesi 

myös katujengien olevan muodostamassa nuorilla kaupunginosaan sidoksissa olevaa 

identiteettiä. Vahva kaupunginosaan samaistuminen muodostuu erityisesti toisia katujengejä 

vastaan käytyjen väkivaltaisten konfliktien kautta (Bannister ym. 2013). Näidenkin 

esimerkkien valossa katujengien kokema identiteetti olisi lähempänä territoriaalista 

identiteettiä.  

Fraserin (2013) ja Bannisterin ym. (2013) mukaan katujengien jäsenillä on voimakas 

identiteetin kokemus asuinalueisiinsa. Toisaalta tämä kertoo vain sen, että katujengit ovat itse 

luomassa territoriaalisen identiteettinsä kautta vahvaa samaistumista kaupunginosaansa, ei sitä, 

että kaupunginosaidentiteetti olisi luomassa jengiytymistä alueelle. Tämä on ymmärrettävää, 

sillä territoriaalinen ajattelu ja rajojen puolustaminen voi luoda jo aiemmin mainitsemaani me-

henkeä. Me-henki on yksittäistä yhteisöä vahvistava ilmiö (Haverinen 2016), mutta toisaalta se 

toteutuu aina suhteessa muihin, jolloin me-hengen nojalla kategorisoidaan kaikki muut ihmiset 

muihin meihin kuulumattomiin erillisiin ryhmiin. Syntyy siis ajatus toiseudesta, jonka jo 

Claude Lévi-Straus (1955) nosti esiin teoksessaan Tristes Tropiques, suomennettuna Tropiikin 

kasvot. Tällainen toiseuden luominen on pohjimmiltaan yksi kaikenlaisen syrjinnän esimerkiksi 

rasismin lähtökohdista (Van Dijk 1999; Wistrich 1999; Jefferson 2015). Tällä toiseuden 

ajatuksella katujengitkin ovat oikeuttamassa väkivaltaansa muita katujengejä kohtaan. Vahva 

me-henki on siis varmasti yhteydessä territoriaaliseen ajatteluun ja katujengiläisten 

kaupunginosaidentiteettiin. 

Vahva alueellinen identiteetti kaupunginosan asukkaiden kesken voi tulla myös 

positiivisista kokemuksista oman kaupunginosan asukkaiden sisällä (Haverinen 2016), eikä 

vain negatiivisista kokemuksista suhteessa toisten kaupunginosien asukkaisiin. Alueella 

vallitseva yhteisöllisyys ja kaupunginosaidentiteetti voi olla luomassa tiivistä ja aktiivista 

yhteisöä alueelle (Haverinen 2016; Wickes ym. 2017). Tällaisissa kaupunginosissa on myös 

vahva sosiaalinen kontrolli (Thrasher 1927; Wickes ym. 2017). Sosiaalinen kontrolli on 

Thrasherin (1927) mukaan yksi merkittävimmistä tekijöistä hillitsemään alueella tapahtuvaa 

jengiytymistä. Tässä tapauksessa kaupunginosan ihmisten kokema alueellinen identiteetti olisi 

ennen kaikkea vähentämässä jengiytymistä.  
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 Myös Hipp (2010) on vastaan ajatusta siitä, että kaupunginosan asukkaiden alueeseen 

samaistuminen olisi luomassa jengiytymistä. Hipp (2010) ajattelee jengiytymisestä kärsivien 

kaupunginosien säilyttävän asukkaansa vain alhaisen hintatasonsa myötä, eikä niinkään 

alueeseen samaistumisen takia. Tällaisissa kaupunginosissa asukkailla ei ole muuta 

vaihtoehtoa, kuin pysyä alueella ja heidän samaistumisensa kaupunginosaan on päinvastoin 

erittäin vähäistä (Hipp 2010). 

Myös alueen ihmisten kokemalla paikkaidentiteetillä on varmasti roolinsa 

jengiytymisen ehkäisemisessä. Kuten Paasi (1984) nosti esille, paikkaidentiteetti nähdään 

ihmisten arkisena kokemuksena paikasta, ja kun sitä tutkitaan, ollaan kiinnostuneita ihmisen ja 

paikan välisestä suhteesta. Kun sosiaalinen kontrolli on vahvaa ovat myös kaupunginosan 

asukkaat läsnä arjessa sekä paikoissa, jossa sitä koetaan. Tämä läsnäolo itsessään on jo 

hillitsemässä jengiytymistä. Paikkaidentiteetti voi myös hillitä katujengien syntymistä, kun 

asukkaat ovat vahvasti sidoksissa kaupunginosan eri paikkoihin eivät he halua nähdä tuttujen 

paikkojen muuttuvan (Devine‐Wright 2009). 

Kaupunginosassa vallitseva asukkaiden kokema alueeseen tai paikkoihin liittyvä 

identiteetti ei siis näin ollen ole luomassa jengiytymistä. Päinvastoin identiteetti on 

vähentämässä sitä. Jengiytymisen ja ihmisten kokeman alueellisen identiteetin välillä on 

kuitenkin yhteys, kun ajatellaan pelkästään katujengien jäseniä. Jengiläiset luovat omalla 

territoriaalisella ajattelullaan voimakasta territoriaalista identiteettiä kaupunginosaansa 

kohtaan. Tällä tavalla katujengit ovat itse luomassa kaupunginosaidentiteettiä. Katujengien 

territoriaalinen ajattelu ja identiteetin luominen näkyy esimerkiksi jengien nimissä, jäsenien 

pukeutumisessa, tunnusväreinä, käsimerkkeinä tai jopa taiteena musiikin ja graffitien muodossa 

(Conly ym. 1993; Porras 2016; Lauger & Densley 2018; Hesketh 2021; Hughes ym. 2022). 

 

4. Pääkaupunkiseudun katujengit 

 

Seuraavassa luvussa tarkastelen pääkaupunkiseudun kolmea kaupunginosaa, jotka ovat olleet 

eniten esillä katujengeistä uutisoitaessa. Peilaan tilastokeskuksen aineistoja 

kirjallisuuskatsauksen tuloksiin. Tavoitteenani on löytää, onko näillä pääkaupunkiseudun 

kaupunginosilla niitä ominaispiirteitä, jotka edellisen kirjallisuuskatsauksen mukaan luo 

jengiytymistä. Pohdin myös näiden kolmen kaupunginosan katujengien territoriaalisuutta, ja 

sitä luovatko ne siten kaupunginosaidentiteettiä jäsenilleen. 
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 Kuten jo johdannossa sivusin katujengit ovat nousseet viime vuosina 

pääkaupunkiseudun alueella huolen aiheeksi. Ensimmäiset viitteet pääkaupunkiseudun uusista 

katujengeistä tuli jo vuonna 2014 (Haapajärvi & Junnilainen 2014). Tilanne on kuitenkin saanut 

huolestuttavia piirteitä viimeisen muutaman vuoden aikana, Nironen ja Kirsi (2022) toteavatkin 

väkivallan kierteen katujengien välillä alkaneen keväällä 2021. Näissä väkivaltaisissa 

yhteenotoissa on ollut mukana erityisesti Helsingistä Itäkeskuksen ja Pikku Huopalahden 

alueelta olevat jengit sekä Espoosta Leppävaaran alueelta oleva jengi (Lehtinen 2021; Kantola 

2022; Nironen & Kirsi 2022). Kaikissa näissä kaupunginosissa on ollut erilaisia 

välienselvittelyjä, ampumavälikohtauksiltakaan ei olla vältytty (Lehtinen 2021; Kantola 2022; 

Nironen & Kirsi 2022). 

Kirjallisuuskatsauksessa nousi esille, kuinka jengiytymistä esiintyy erityisesti alueilla, 

joilla tulotaso on hieman kaupungin keskimääräistä tulotasoa pienempi. Tämä oli yksi 

merkittävimmistä indikaattoreista jengiytymisessä (Conly ym. 1993; Smith & Bradshaw 2005; 

Katz & Schnebly 2011). Tarkasteluissa olevista kaupunginosista Pikku Huopalahden ja 

Itäkeskuksen keskitulot ovat pienemmät kuin pääkaupunkiseudun. Leppävaarassa ihmiset 

tienaavat taas hieman enemmän, toisaalta Leppävaarassa tienataan vähemmän, kun verrataan 

vain Espooseen eikä koko pääkaupunkiseutuun (Taulukko 1). Kuten jo Thrasher (1927) esitti 

jengitutkimuksen klassikossaan, alueen matalatulotaso vähentää alueella ilmenevää sosiaalista 

kontrollia. Tulotason perusteella erityisesti Itäkeskus ja Pikku Huopalahti olisivat alttiita 

vähäiselle sosiaaliselle kontrollille ja näin myös jengiytymiselle.  

Tulotason kanssa käsikädessä kulkee myös halpa asuminen. Pikku Huopalahden, 

Itäkeskuksen ja Leppävaaran rakennuskanta on pääosin kerrostalovoittoista. 

Kerrostaloasunnoissa asuu Pikku Huopalahdessa 96,85 prosenttia ja Itäkeskuksessa 97,04 

prosenttia asukkaista. Toisaalta Leppävaarassa vain 79,98 prosenttia asukkaista asuu 

kerrostaloissa. Sama luku koko pääkaupunkiseudulta on kuitenkin 76,35 prosenttia, joten 

kaikissa kaupunginosissa on prosentuaalisesti enemmän kerrostaloissa asuvia asukkaita, kun 

koko pääkaupunkiseudulla (Taulukko 2). Kerrostaloasuminen on keskimäärin edullisempaa, 

joten on ymmärrettävää, että juuri Pikku Huopalahdessa ja Itäkeskuksessa asutaan 

kerrostaloissa. Leppävaara erottuu jälleen joukosta ollessa lähempänä niin pääkaupunkiseudun 

kuin Espoonkin lukuja. 
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Taulukko 1.  Alueiden keskitulot vuonna 2019 (Tilastokeskus 2022). 

 

 

 

Tarkastelin myös yksinasuvien määrää kaupunginosissa. Yksinasumiseen voi olla monia syitä, 

mutta yksi yleisimmistä on parisuhdestatus (de Vaus & Qu 2015). Jamieson ym. (2003) toteaa 

myös miesten asuvan yleisemmin yksin siinä ikävaiheessa, jossa yleisesti parisuhde ja perheen 

perustaminen on monilla edessä. Yksinasuvien määrä voikin kertoa epäonnistuneista 

ihmissuhteista, jolla on kirjallisuuskatsauksen mukaan yhteys jengiytymiseen. Työni 

kaupunginosien, vertailtavien kaupunkien ja pääkaupunkiseudun yksinasuvien prosentuaaliset 

määrät liikkuivat kuitenkin hyvin lähellä toisiaan. Kaikki tarkasteltavat alueet sijoittuvat alle 

12 prosenttiyksikön sisälle toisistaan, joten tästä tilastosta on pääteltävissä hyvin vähän 

(Taulukko 2). Yksinasumista tässä tapauksessa tarkastellessa pitäisi mennä syvemmälle 

yksinasumisen syihin. Kuten mainitsin syitä voi olla monia, eikä niitä ole mahdollista avata 

saatavilla olevasta aineistosta. 

Kirjallisuuskatsauksessa nousi esiin, kuinka riski jengiytymiselle kasvaa, kun alueella 

asuu paljon nuoria miehiä (Conly ym. 1993; Ruble & Turner 2000; White 2013; Haapajärvi & 

Junnilainen 2014). Kaikissa tarkastelun kohteena olevissa kaupunginosissa nuorten miesten 

määrä on suurempi kuin pääkaupunkiseudulla keskimäärin (Taulukko 3). 13–29-vuotiaiden 

miesten määrä kohoaa kaupunginosissa yli 30 prosenttiin, kun pääkaupunkiseudulla se on noin 

23 prosenttia. Katujengien jäsenet osuvatkin suurimmaksi osaksi iältään juuri tähän väliin 
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(Ruble & Turner 2000). Nuorten miesten määrä näyttäisi olevat selkein merkki Pikku 

Huopalahdessa, Itäkeskuksessa ja Leppävaarassa havaitulle jengiytymiselle. 

 

 

Taulukko 2. Asuminen alueilla (Tilastokeskus 2022). 

alue kerrostaloasunnoissa asuvat 
(2019) 

yksinasuvat (2021) 

Pikku Huopalahti 96,85 % 47,79 % 

Itäkeskus 97,85 % 51,42 % 

Leppävaara 79,98 % 44,97 % 

Helsinki 85,69 % 50,42 % 

Espoo 60,59 % 39,68 % 

pääkaupunkiseutu 76,35 % 46,78 % 

 

 

 

Taulukko 3. Miesten ikäjakauma alueittain 2021 (Tilastokeskus 2022). 
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Pikku Huopalahti, Leppävaara ja Itäkeskus sijaitsevat kaikki suhteellisen kaukana toisistaan. 

Millään niistä ei ole yhteistä rajaa keskenään, joten riski väkivallalle on pienempi (Papachristos 

ym. 2013). Voidaan siis ajatella, että pääkaupunkiseudun katujengien territoriaalisuus ei ole 

samalla tasolla kuin vaikka kirjallisuuskatsauksessa esille nostamani Glasgow’n. Keskinäistä 

väkivaltaa on silti ollut (Lehtinen 2021; Kantola 2022; Nironen & Kirsi 2022). Herää kysymys 

olisiko pääkaupungin jengiväkivalta pahempaa, jos katujengit eivät olisi niin kaukana 

toisistaan. 

Toisaalta pääkaupungin katujengien yhteydessä on monesti tuotu esille musiikki ja 

sosiaalinen media. Musiikki on ollut keino luoda ja ennen kaikkea vahvistaa toiseuden ajatusta 

jengien kesken (Lauger & Densley 2018; Kantola 2022). Sosiaalinen media on taas toiminut 

väylänä levittää musiikkia, jolla lietsotaan väkivaltaan. Jengiläisiä on kuvattu sosiaalisen 

median kautta toimivina mielipidevaikuttajina (Nironen & Kirsi 2022). Voisiko tässä 

tapauksessa sosiaalista mediaa pohtia taistelukenttänä, jossa toisen katujengin varpaille on 

helppo astua ja näin synnyttää keskinäistä vihanpitoa ja väkivaltaa. Onko mahdollista, että 

territoriaalinen ajattelu on siirtynyt perinteisiltä maantieteellisiltä rajoilta sosiaaliseen mediaan 

ja TikTok-videopalvelun kommenttikentille. Pääkaupunkiseudun katujengien territoriaalinen 

taistelu on ennen kaikkea Harveyn (1973) kuvailemassa relationaalisessa tilassa käytävää 

kamppailua. Ennen provosointi saattoi tapahtua toisen katujengin kaupunginosaan menemällä 

(Fraser 2013), nykyään se voi tapahtua toisen katujengin jäsenen videoon kommentoimalla. 

Selvää on kuitenkin se, että musiikki ja sosiaalisen median käyttäytyminen on 

pääkaupunkiseudun katujengeillä me-henkeä luovaa ja toiseutta lisäävää toimintaa. Ne luovat 

omaa territoriaalista identiteettiään juuri tällä tavalla. Kaupunginosiin sidoksissa oleva 

territoriaalinen identiteetti on myös selkeästi esillä esimerkiksi katujengien nimissä 

Leppävaaralaiset kutsuvat itseään L-City nimellä, kun taas Pikku Huopalahtelaiset ovat P-

Block (Alanne 2022). Molemmissa kaupunginosan etukirjan viestii omasta alueesta. Tämän 

lisäksi jengeillä on omat käsimerkkinsä vahvistamassa tätä entisestään. Katujengit vahvistavat 

siis jäseniensä kaupunginosaidentiteettiä hyvin selkeästi. Toisaalta jengeihin kuulumattomalle 

kaupunginosassa asuvalle tämä ei todennäköisesti tarkoita mitään. 

Katujengien territoriaalista identiteettiä vahvistavaa käyttäytymistä on selkeästi 

havaittavissa pääkaupunkiseudulla, mutta entä muiden kaupunkilaisten 

kaupunginosaidentiteetti. Etenkin Helsingissä sijaitsevat Pikku Huopalahti ja Itäkeskus ovat 

ominaispiirteiltään jengiytymistä ruokkivia kaupunginosia. Keskivertoa alhaisempi tulotaso 

vähentää sosiaalista kontrollia kaupunginosissa (Thrasher 1927). Sosiaalisen kontrollin vähyys 

on yhteydessä myös heikkoon yhteisöllisyyteen ja kertoo yhteisön passiivisuudesta. Kun alueen 
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yhteisö ei ole aktiivinen ja yhtenäinen, ei sen yksittäiset asukkaatkaan koe voimakasta 

samaistumista asuinalueeseensa (Wickes ym. 2017). Näin ollen voisi ajatella, että Pikku 

Huopalahdessa ja Itäkeskuksessa yleisesti asukkaiden kokema kaupunginosaidentiteetti olisi 

vähäistä. Päätelmät ovat kuitenkin täysin kirjallisuuskatsauksen tietojen sekä Tilastokeskuksen 

aineistojen varassa. Kaupunginosaidentiteetin kokeminen eri kaupunginosissa voisikin olla 

mahdollinen jatkotutkimusaihe. Tässä työssä siihen ei kuitenkaan saada perusteltua vastausta. 

 

5. Yhteenveto ja pohdintaa 

 

Kirjallisuuskatsauksessani tuli esille, että kaupunginosien ominaispiirteillä on selkeästi 

merkitystä katujengien syntymisessä. Pääsyitä jengiytymiselle ovat alueen tulotaso ja 

väestöjakauma, muita mielenkiintoisia nostoja on esimerkiksi ihmisten kokema 

epäoikeudenmukaisuus tai ongelmat ihmissuhteissa. Toisaalta kun alueen taloudelliset sekä 

sosiaaliset ongelmat menevät äärimmäisyyksiin on se jengiytymistä vähentävä tekijä. 

Kaupunginosan pitää olla siis jossain määrin hyvinvoiva, jotta katujengejä muodostuu. Kun 

ongelmia on liikaa ei uusille ongelmille ole enää tilaa. Alueen asukkaiden voimavarat eivät riitä 

jengiytymisen kaltaiseen toimintaan vaan ne menevät selviämiseen. Suomessa ei toisaalta ole 

näin huonosti voivia alueita, joissa esimerkiksi asunnottomuus olisi yhtä suuri ongelma, kun 

Yhdysvalloissa, josta moni kirjallisuuskatsauksen lähteenikin oli. Näin ollen Suomen 

tapauksessa tulotasoltaan heikoimmillakin alueilla voi olla jengiytymisen vaara. 

Kaupunginosan asukkaiden kokema alueellinen identiteetti osoittautui jengiytymistä 

vähentäväksi tekijäksi. Asukkaiden kaupunginosaidentiteetti luo yhteenkuuluvuutta ja 

sosiaalista kontrollia, joka vähentää riskiä jengiytymiselle. Toisaalta mielenkiintoista oli se, 

miten katujengien sisällä territoriaalisella ajattelulla luodaan voimakasta territoriaalista 

identiteettiä ja kuinka vahvasti se näkyy. Ihmisten kokemalla kaupunginosaan liitetyllä 

identiteetillä voitiin siis todeta olevan vaikutusta jengiytymiselle, se onko se vahvistava vai 

heikentävä tekijä riippuu siitä, kuka sitä kokee ja miten. 

Kaiken kaikkiaan kaupunginosan ominaisuuksilla ja ihmisten kokemalla 

kaupunginosaan samaistumisella on roolinsa katujengien muodostumisessa. Nämä ovat myös 

nähtävissä pääkaupunkiseudulla. Pikku Huopalahdesta, Itäkeskuksesta ja Leppävaarasta 

kaikista oli löydettävissä piirteitä, jotka luovat kirjallisuuskatsauksen mukaan jengiytymistä. 

Erityisesti Pikku Huopalahti ja Itäkeskus erottuivat. Ongelmana voi olla se, että tarkastelin 

Helsingissä ja Espoossa sijaitsevia kaupunginosia suhteessa koko pääkaupunkiseutuun. 
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Espoossa sijaitseva Leppävaaran kaupunginosa oli poikkeuksetta lähempänä 

pääkaupunkiseudun tuloksia, kuin Helsingissä sijaitsevat kaupunginosat. Herää kysymys 

voidaanko eri kaupunkien kaupunginosia tarkastella sulavasti keskenään, vaikka ne 

sijaitsisivatkin kaikki jollain suuremmalla edes jollain tavalla yhtenäisellä alueella. Olisiko 

Leppävaaraa pitänyt verrata vain Espooseen ja Helsingissä sijaitsevia kaupunginosia 

Helsinkiin? 

Vaikka Leppävaara oli lähellä monien ominaispiirteiden kohdalla pääkaupunkiseudun 

keskiarvoja, on sieltä tuleva katujengi ollut yhtä lailla aktiivinen ja esillä mediassa. Onkin 

mielenkiintoista mikä Leppävaaraan on sitten muodostanut katujengin? Voiko erot pelkästään 

Espoon sisällä synnyttää jengiytymistä, vaikka Leppävaara olisikin muuhun 

pääkaupunkiseutuun nähden hyvässä asemassa? Leppävaara erottautui kaupunginosien 

ominaispiirteiltään joukosta, mutta jengiläisten territoriaalinen identiteetti oli yhtä lailla 

vahvasti nähtävillä myös siellä. Pääkaupunkiseudun katujengit toivat esiin identiteettiään ja 

kaupunginosaa esimerkiksi katujengien nimissä, käsimerkkeinä, musiikissa tai sosiaalisessa 

mediassa. 

 Pääkaupunkiseudun, mutta myös muun Suomen mahdollisia katujengejä olisi 

mielenkiintoista tutkia lisää. Koen sen tärkeäksi, sillä että muualta maailmasta saatuja 

tutkimustuloksia ei voida suoraan istuttaa pääkaupunkiseudun ja Suomen tilanteeseen. 

Katujengejä tulisi tutkia muutenkin lisää niin Suomessa, kuin maailmalla. Kattavalla 

jengiytymisestä saadulla tiedolla voimme ehkäistä pahimpia katujengien aiheuttamia 

lieveilmiöitä, emmekä olisi varassa vain Yhdysvalloissa tehtyyn tutkimukseen. Toki 

Euroopassa on alettu tutkia jengejä yhä enemmän, mutta olisi mielenkiintoista saada enemmän 

tietoa Afrikan, Aasian ja Etelä-Amerikan katujengeistä. Ongelma ei kuitenkaan koske vain 

jengitutkimusta, vaan tieteessä vallitseva angloamerikkalainen hegemonia koskee lähes 

kaikkea tutkimusta. 

Kirjallisuuskatsauksen ja Tilastokeskuksen aineistojen perusteella kaikissa 

tarkastelemissani kaupunginosissa on joitain jengiytymiselle altistavia ominaispiirteitä. 

Erityisesti kuitenkin Pikku Huopalahti ja Itäkeskus olivat tilastojen perusteella alttiita 

katujengien muodostumiselle. Leppävaarassa nuorten miesten prosentuaalinen määrä on suuri, 

mutta muut tilastot eivät erityisesti viitanneet alueelle kohdistuvaan jengiytymisen riskiin. 

Kaikkien kolmen katujengin toiminnassa oli viitteitä territoriaalisesta identiteetistä. Myös 

yhteys kaupunginosiin oli esillä, esimerkiksi Pikku-Huopalahden ja Leppävaaran tapauksessa 

jengien nimissä. Kaupunginosissa asuvien katujengeihin kuulumattomien ihmisten 

kaupunginosaidentiteetistä on vaikea sanoa työni perusteella mitään. Kirjallisuuskatsauksesta 
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voi kuitenkin päätellä sen, jos alueella on katujengejä, alueen muilla ihmisillä tuskin on vahvaa 

kaupunginosaidentiteettiä. Tätä olisi kuitenkin syytä tutkia enemmän. Muita mielenkiintoisia 

jatkotutkimus aiheita voisi olla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ilmenevä territorialismi tai 

rasismin vaikutus jengiytymiseen. 
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