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Väärät kulmat
Teksti Leena Sharma 

Kuvat Henna Tahvanainen
Naiset oppivat jo varhain 
välttelemään vaaraa.»Pelko on 
kuin tiettyjen alueiden ympärille 
rakennettu muuri», pohtii aihetta 
tutkinut valokuvaaja Henna 
Tahvanainen.

◼ Hiekkatie Henna 
Tahvanaisen kodin 
lähistöllä Turussa. 
Joenviertä kulke-
va reitti on päivällä 
miellyttävästi syrjäs-
sä kaupungin hälystä. 
Pimeän tultua se ei 
enää tunnu turvalli-
selta. 



▶
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     Suuressa ja 
autiossa puistossa 
jokainen mies on 
potentiaalinen 
seksirikollinen.
Elina

H
enna Tahvanainen valokuvaa paik-
koja, joissa naiset pelkäävät.

Vaikka hän on kuvannut kolmes-
sa maassa, Suomessa, Saksassa ja 
Hollannissa, muistuttavat kuvaus-
kohteet kaikkialla toisiaan. Öinen 
puisto, alikulkutunneli, parkkihalli, 
metsätie: huonosti valaistuilla, syr-

jäisillä alueilla liikkuu vähän ihmisiä – ja niitä ym-
päröi pimeys.

Jokaisen Tahvanaisen kuvaaman ja haastatteleman 
naisen pelon kohde on ollut mies. Tai tarkemmin: 
seksuaalinen väkivalta.

»Kaikilla meillä on huonoja kokemuksia, sanallisia 
hyökkäyksiä, läheltä piti -tilanteita. Tietyt paikat eivät 
ole naisille tarkoitettuja pimeäntulon  jälkeen. Ryh-

”
”◼ Henna Tahvananen
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dyin kuvaamaan niitä, koska olen alkanut 
tajuta, miten pelot rajoittavat elämäämme», 
Tahvanainen kertoo.

Omalla vastuulla
Tahvanainen, 28, on kuvannut pelon paik-
koja Turun Taideakatemian lopputyötään 
varten. Se valmistui keväällä, mutta aiheen 
kuvaamista hän aikoo jatkaa vielä vuosia.

Tahvanainen matkustaa paljon: tällä het-
kellä hän tekee töitä Greenpeacelle Ams-
terdamissa. Hän asuu punaisten lyhtyjen 
alueella, mikä on antanut taas uudenlaisen 
näkökulman naisten elämään.

»Ja miesten elämään myös», hän lisää.
»Valokuvaamisessa minua kiinnostaa eni-

ten yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Ha-
luan, että kuvissa on jotain muutakin kun 
visuaalisuus. Kuva on vain väline tärkeiden 
aiheiden esiintuomiseen.»

Naisten kintereillä sitkeästi vaaniva pel-

ko on tärkeä aihe. Tahvanaisen mielestä nai-
set pitävät pelkoa – usein huomaamattaan 
– normaalina olotilana. Se näyttää olevan 
myös hyväksytty olotila, jonka muuttamisek-
si yhteiskunnassa tehdään kovin vähän.

»Julkisen mielipiteen perusteella olet tyh-
mä, mikäli menet väärille kulmille väärään 
aikaan. Usein nainen sanoo itsekin, että 
olisi hölmö, jos lähtisi yksin johonkin paik-
kaan. Sen sijaan, että hän pitäisi vääränä si-
tä, ettei hän voi mennä sinne yksin.»

Keskustelukin pyörii lähinnä sen ympäril-
lä, mitä naisten pitäisi tehdä puolustaakseen 
itseään: älä pukeudu provosoivasti, älä toik-
karoi humalassa, kävele katse maahan suun-
nattuna. Hyvää tarkoittavat neuvot syyllistä-
vät uhria. Jos jotain tapahtuu, eikä hän ole 
toiminut ohjeiden mukaan, vika on hänen.

Vaiettu pelko
Varotoimiin neuvominen epätäydellisessä 

maailmassa lienee kuitenkin myös realis-
mia? Jokainen nainen voi vedota oikeuteen-
sa kävellä Kaisaniemen puistossa keskellä 
yötä, mutta oikeassa olemisesta saattaa jou-
tua maksamaan kovan hinnan.

»Totta kai olen miettinyt asiaa myös tuolta 
kannalta, ja välttelen itsekin monia paikko-
ja. En lähtisi niihin vähissä vaatteissa tiet-
tyinä kellonaikoina, koska tuntisin heti pro-
vosoivani.»

Pelko on kuin alueen ympärille raken-
nettu muuri, joka kertoo, ettei sinne ole 
asiaa. Valokuvauskeikoilleen Tahvanainen 

◼ Dinslakenin kaupunki Saksassa: Ma-
rien, Annan ja Elsan suosikkidisko Dins-
lakenissa. Tienoo on tyttöjen mielestä 
pelottava. Yksin liikkuessaan he kulke-
vat mieluummin autolla.

▶
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     Älkää lähestykö tai tuijottako yksin kulkevaa naista tai huudelko 
hänelle, kun olette humalassa äijäporukassa. Ette ehkä tarkoita 
pahaa, mutta se on silti aina ahdistavaa, kiusallista ja itsekästä.
Elina.

” ”
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    Eniten minua suututtaa se, että päällekarkaajani on 
ikuisesti pilannut kauniin jokivarren tunnelman.
Ellu” ”
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on useimmiten ottanut poikaystävänsä tai 
jonkun muun turvaksi mukaan.

»Lähinnä kuitenkin siksi, ettei kukaan va-
rastaisi kameraani. Kuvaan isolla Hasselbla-
dilla, mikä herättää joskus liikaa huomiota. 
Esimerkiksi Amsterdamin keskuspuistossa 
pyörii paljon narkomaaneja ja epämääräis-
tä sakkia.»

»Toisaalta haluaisin kulkea enemmän yk-
sin, jotta voisin kokea sitä tunnelmaa ihan 
itse.»

Tahvanaisen mielestä olisi syytä miettiä, 
miten naisten ahdistelua ja seksuaalista 
väkivaltaa käsitellään rikoksina, miten nii-

tä suhteutetaan muihin rikoksiin. Millaisen 
rangaistuksen saa raiskauksesta; millainen 
viesti sillä annetaan rikoksen vakavuudes-
ta. Hän ei kuitenkaan halua ajaa kovempia 
rangaistuksia, koska ei pidä niitä ratkaisu-
na mihinkään.

»Ehkä tärkeintä olisi, ettei tästä aihepiiris-
tä vaiettaisi. Ongelma pitäisi ottaa niin isona 
kuin se on. Mutta kun naiset alkavat puhua 
naisten elämään liittyvistä huolista, se lei-
mataan usein turhaksi marinaksi.»

Kumpi pelkää enemmän
Öinen alikulkusilta. Yksin kävelevä mies 
näkee, että toisesta päästä tunnelia lähes-
tyy humalainen, kovaääninen ja aggressii-
viselta vaikuttava miesjoukko.

Mitä hänen mielessään liikkuu sillä het-
kellä? Hyvin todennäköisesti hän kokee ti-
lanteen epämiellyttävänä, ehkä myös pelot-
tavana. Eikä syyttä: tilastojen mukaan mies 

joutuu katuväkivallan uhriksi paljon toden-
näköisemmin kuin nainen.

Mutta onko hänen pelkonsa erilaista kuin 
naisen pelko samassa tilanteessa?

»Uskoisin, että on», Tahvanainen sanoo. 
Hän myöntää, että olisi makaaberia ryhtyä 
vertailemaan, onko pahempaa pelätä rais-
kausta vai pahoinpitelyä, mutta arvelee, et-
tä raiskauksen pelko on kenties kuitenkin 
piinaavampaa.

»Raiskatuksi tuleminen vaikuttaa naisen 
elämään kaikilla tasoilla. Monet naiset ei-
vät ilmoita raiskausta poliisille – siihen 
liittyy häpeää, jota pahoinpitelyyn ehkä ei. 
Mutta en halua vähätellä miesten tunteita, 
ihmiset kokevat pelot joka tapauksessa eri 
tavoin. Voihan mieskin hävetä sitä, ettei ole 
pystynyt puolustautumaan pahoinpitelijöi-
tä vastaan.»

Tahvanaisen mielestä tilastot miesten 
useammin kokemasta väkivallasta ovat 

◼ Elina Kaisaniemenlahden rannalla. Eli-
nan vakituisen kulkureitin varrelle on 
istutettu pensaita. Niiden on tarkoitus li-
sätä alueen viihtyvyyttä, mutta yöllä ne 
tekevätkin siitä pelottavamman. ▶

◼ Autio junarata 
Bonnissa. Rata lisää 
lähiympäristönsä 
uhkaavuutta: junien 
aiheuttama meteli 
estää mahdollisten 
avunhuutojen kuu-
lumisen etäälle.
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kuitenkin harhaanjohtavia siksi, että mo-
net naisten kokemat tilanteet eivät ikinä 
päädy niihin.

»Yksikään minulle sattunut ikävä ta-                 
paus ei näy tilastoissa. Niistä ei ole jäänyt 
fyysisiä vammoja, mutta henkisiä mustel-
mia kylläkin. Joku on seurannut kadulla, 
itsensäpaljastaja vaaninut puskassa. Tätä 
vähätellään, vaikka se on pahimmillaan 
todella pelottavaa ja vaikutus kestää pit-
kään.»

Tahvanainen haastatteli lopputyötään 
varten useita kymmeniä naisia. Monissa ker-
tomuksissa toistui paha mieli siitä, että ah-
distelija on käytöksellään tärvellyt loppuelä-
mäksi jonkin kauniin maiseman tai muuten 
rakkaan paikan.

Parkkihallin painajainen
Pelon tunteeseen sisältyy usein irrationaa-

linen elementti; se vaikuttaa ihmiseen jär-
jen tuolla puolen ja siksi sen suitseminen 
on niin hankalaa.

Tahvanainen tietää, että naisten pelot syn-
tyvät todellisista kokemuksista – mutta jos-
kus myös silkasta fi ktiosta. Ne saattavat olla 
rankastikin liioiteltuja siihen nähden, mitä 
tietyissä paikoissa tai tilanteissa yleensä ta-
pahtuu.

Metsätie voi olla maailman turvallisin 
paikka, eikä syrjäkylän taaimmaisessa pu-
sikossakaan tarvitse ensimmäiseksi pelätä 
raiskaajaa. Yksinkertainen logiikka kertoo, 
että mies ehtisi kohmettua tai nääntyä ja-
noon ja nälkään ennen kuin sopiva uhri il-
mestyisi paikalle.

Ja sitten on tietysti parkkihalli.
Useimmat ihmiset ovat television ehdol-

listamia myös pelon suhteen. Ovathan tv-
sarjat opettaneet meille koko ikämme, mis-

sä vainoaja vaanii, mitkä paikat tulee kiertää 
kaukaa.

»Parkkihalli on tosiaan hyvä esimerkki», 
Tahvanainen sanoo.

»Siellä tapahtuu elokuvissa ja sarjoissa 
aina jotain pahaa, mutta tosielämässä var-
maan suhteellisen harvoin. Itsekin näen 
joka kerta parkkihalliin joutuessani silmis-
säni tilanteen, jossa juoksen betonilattiaa 
pitkin korkokengissä ja joku tarkkailee au-
ton takaa valmiina hyökkäämään.» SK

◼ Dinslakenilaiset Marie, Anna ja Elsa 
joutuvat kulkemaan tunnelin läpi kävel-
lessään keskustasta koteihinsa. Iltaisin 
he kulkevat matkan yhdessä, sillä hei-
dän vanhempansa eivät halua heidän 
liikkuvan yksin.
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    Pelkään paljon enemmän seksuaalista väkivaltaa 
kuin vaikka auton alle jäämistä.
Henna” ”


