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4 Maahanmuuttaj ien näkemyksiä Suvelasta ja sen kehi t tämisestä

Esipuhe

Maahanmuuttajien asuinolot ja monikulttuurisuuden ottaminen huomioon oikealla 
tavalla ovat nousseet suomalaisissa kunnissa ajankohtaisiksi selvitys- ja kehittämis-
tehtäviksi. MOVE – Monimuotoinen, vetovoimainen lähiö -hanke osallistui tähän 
järjestämällä Suvelaa koskevista maahanmuuttajien kokemuksista ja näkemyksistä 
neljä työpajaistuntoa lokakuussa 2010, joulukuussa 2010 ja toukokuussa 2011. Työpa-
jaosuus liittyy MOVE-hankkeen toiseen osatehtävään, josta on aikaisemmin ilmesty-
nyt raportti Suvela tilastoissa ja asukkaiden kokemana (2011). Siinä lähtökohtana oli 
kokemusten kartoittaminen postitse tehdyllä kyselyllä ja tilastoanalyysilla.

Työpajaistunnoissa kokemuksia kartoitettiin karttatyöskentelyn ja kirjallisten 
vastausten avulla. Aineisto oli luonteeltaan laadullista ja tarjoaa neljän vastaajaryh-
män näkemyksen Suvelan paikoista ja alueen käytön preferensseistä. Työpajoihin saa-
tiin sellaisia vastaajaryhmiä, joita on vaikea tavoittaa kyselylomakkeiden avulla. Tässä 
hankkeen julkaisussa kerrotaan työpajojen tuloksista ja tarkastellaan niiden yhteyk-
siä muihin vastaaviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Tekstin ovat kirjoittaneet tutkijat 
Terttu Nupponen ja Markku Norvasuo. Kiitokset kaikille työpajoihin osallistuneille!

MOVE kuuluu ympäristöministeriön lähiöohjelmaan Lähiöistä kaupunginosiksi 
(2008–2011) ja on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn rahoittama. Han-
ke sisältyy samalla Tekesin Kestävät kauppapaikat verkostokaupungissa -hankkeen 
(KAVERI) ensimmäiseen työpakettiin. MOVE-hankkeen johtoryhmässä ovat olleet 
erityisasiantuntija Jaana Nevalainen ympäristöministeriöstä, johtaja Kari Salmi 
ARAsta, projektipäällikkö Kai Fogelholm Espoon kaupungista sekä Aalto-yliopiston 
edustajina professori Raine Mäntysalo ja Markku Norvasuo. 

Työpajat järjestettiin yhdessä Suomen Pakolaisapu ry:n kanssa. Kiitämme yh-
teistyöstä Terhi Joensuuta, Eija Kontuniemeä ja Mervi Kivijoki-Poskipartaa. Espoon 
edustajista kiitokset kuuluvat erityisesti Kai Fogelholmille hänen Suvelan kehittämis-
tä koskevasta asiantuntemuksestaan. Lisäksi lämpimät kiitoksemme avusta Ali Abdi-
rahmanille, Trapesa-toimintakeskukselle, Entressen kirjastolle sekä jo lakkautetun 
Keski-Espoon ylä asteen opettajille. 
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1  Maahanmuuttajien asuminen     
 tutkimuskohteena

Maahanmuuttajien asuminen on noussut 2010 alkukymmenellä julkisen keskustelun 
kohteeksi Suomessa. On huomattu tärkeäksi selvittää maahanmuuttajien asuinoloja 
ja asumistarpeita, ja hankkeita on myös kehitelty esim. asuinaluekohtaisesti alkupe-
räisasukkaiden ja muuttajien yhteiselon parantamiseksi. 

Omistusasuminen on useimpien suomalaisten valitsema asumisen muoto. Vuok-
ralla asuminen on tyypillisesti pienituloisten vaihtoehto. Anneli Junton tutkimukses-
sa ehdoton enemmistö, 86 prosenttia vastaajista, halusi omistusasunnon. Omakotitalo 
oli tavoitteena pitkällä tähtäyksellä 56 prosentilla. Lapsiperheistä  46 prosentilla oli 
toivealueena maaseutu, kaikista vastaajista 38 prosentilla. Lähiöalueilla puolestaan 
halusi asua kaikista vastaajista 40 prosenttia, yksinhuoltajista 60 prosenttia, lapsetto-
mista, alle 34-vuotiaista nuorista pareista 50 prosenttia ja alle 34-vuotiaista yksin asu-
vista 45 prosenttia. Toiveita määräsi vahvasti se, mitä asuntomarkkinoilla on tarjolla, 
sekä vastaajan taloudellinen tilanne. (Juntto 2008, 5, 16.)

Suomalaisten asumisen tasoon vaikuttavat vahvasti taloudelliset resurssit. Väes-
töryhmien väliset erot ovat tässä suhteessa kasvussa. Taloudellinen asema vaikuttaa 
myös asumistoiveisiin ja lisää asumistyytyväisyyttä. Hieman vähemmän mutta kui-
tenkin merkittävästi asumistoiveisiin vaikuttaa asuntomarkkinoilla vallitseva tarjon-
ta.Viihtyisyyttä ja kohtuullisia asumiskustannuksia arvostavat kaikki. Pienituloiset 
tavoittelevat pienempiä asuntoja kuin hyvätuloiset ja varakkaat. Kaikki arvostavat 
luontoa ja asuinympäristön rauhallisuutta, mutta lisäksi palveluja ja alueen keskeis-
tä sijaintia. Asuinympäristöä koskevissa arvostuksissa painottuvat erilaiset asiat sen 
mukaan, millaisesta elinkaaren kohdasta ja perhevaiheesta on kysymys. (Juntto 2008, 4.)

Maahanmuuttajien asumistoiveita ja -tarpeita on selvitetty pääkaupunkiseudulla 
ja muun muassa Turussa jo vuonna 2003 (Turun kaupunki 2003). Pääkaupunkiseutua kos-
kevan haastattelututkimuksen mukaan somalit toivoivat asumisessaan ennen muuta 
”hyviä naapureita”, rauhallisuutta ja hyviä liikenneyhteyksiä sekä palvelujen läheisyyt-
tä (Virtanen 2007, 11). Somalit saivat asuntonsa useimmiten sosiaaliselta vuokrasektoril-
ta (Virtanen 2007, 13). Ongelmia on Suomessa kasvaneilla somalinuorilla huomattavasti 
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vähemmän kuin maahan varttuneina muuttaneilla. Lapsuuden kokemukset asun-
toalueilla näkyvät myöhemmissä asumista koskevissa valinnoissa. (Virtanen 2007, 16.) 
Haastateltujen somalien asumistoiveet eivät eroa paljonkaan suomalaisten toiveista. 
Omakotitalo rauhallisella alueella on tärkeällä sijalla asumistoiveissa. Sen ajatellaan 
ratkaisevan ajankohtaiset asumiseen liittyvät ongelmat. Tutkimuksen haastatellut 
somalit eivät pidä hyvänä ulkomaalaistaustaisten asukkaiden keskittämistä samoille 
alueilla ja samoihin taloihin. (Virtanen 2007, 12.) Toisaalta maahanmuuttajat eivät koe 
pystyvänsä vaikuttamaan asuinalueen valintaan, ja keskittyminen johtuu enemmän-
kin kantaväestön poismuuttamisesta (Beqiri 2008, 38–39).

Espoon Suvelan asuinaluetta on paljon tutkittu ja kehitetty. Siinä mielessä se 
tarjoaa kiinnostavan jatkumon tutkimuksia. Uusimpana tutkimuskohteena on maa-
hanmuutto, sillä Suvelassa ulkomaalaisperäisen väestön määrä on merkittävä. Ti-
lastokeskuksen mukaan vieraskielisten osuus on kasvanut viimeisenä kymmenenä 
vuotena juuri Suvelassa huomattavasti nopeammin kuin Espoossa tai Pääkaupun-
kiseudulla keskimäärin. Maahanmuuttajuus on niin muodoin ajankohtainen ja tule-
vaisuudessa entistä tärkeämmäksi tuleva asia Suvelan aluekehittämisessä ja Espoon 
kaupungin asuntopolitiikassa. Vuosina 1999–2010 vieraskielisten osuus kolminker-
taistui Suvelassa 788 hengestä 2531 henkeen, eli noin 7 prosentista 22,3 prosenttiin. 
Koko Espoossa vastaava kasvu oli samana aikana noin 4 prosentista 8,3 prosenttiin ja 
koko pääkaupunkiseudulla 4,5 prosentista 9,6 prosenttiin. Vieraskielisiä on Suvelassa 
suhteellisesti eniten Espoon kaikista pienalueista. Seuraavaksi suurin vieraskielisten 
osuus oli Kirkkojärvellä (19 %), Lakistossa (19 %) sekä Otaniemessä (17 %). Helsingis-
sä vastaava osuus oli kuudella alueella korkeampi kuin Suvelassa. Vantaalla sellaisia 
asuinalueita oli yksi. (Hirvonen 2011, 10–12.) 

Ulkomailla syntyneiden osuutta Suvelan asukkaista voidaan tarkastella vuoden 
2010 lukujen perusteella lähtien suurimmasta ryhmästä. Eniten oli eestinkielisiä (3,5 
%), sitten venäjänkielisiä (3,0 %), albaaneja (2,3 %), somaleja (1,8 %), vietnamilaisia 
(1,6 %), suomenkielisiä (1,2 %) ja  seitsemänneksi eniten arabiankielisiä (1,1 %). (Hir-

vonen 2011, 12, kuva 2.7.) Vertailun vuoksi voi mainita, että koko Suomen somalinkielinen 
väestö oli vuodelta 2010 olevan tiedon mukaan vajaan 11 000 asukkaan suuruinen. Sii-
tä kuitenkin 85 prosenttia asui Helsingin seudulla. (Vuori 2010, 25.)

Edellä on tarkasteltu maahanmuuttajien asumisen ajankohtaisuutta tutkimus-
kohteena ja Espoon kaupungin kehittämistehtävänä. MOVE-tutkimushankkeen 
työpajaosiossa kerättiin kaikkiaan 45 maahanmuuttajalta (29 naiselta ja 16 miehel-
tä kokemuksia ja näkemyksiä omasta asuinalueesta kirjallisen kyselylomakkeen ja 
kartta-aineiston avulla. Aineiston keruu tapahtui neljässä työpajaistunnossa syksyllä 
2010 ja keväällä 2011. Työpajaryhmiin kuului venäjänkielisiä, somaleja ja nuoria suo-
menkielisiä yhdeksäsluokkalaisia. 

Seuraavissa luvuissa selostetaan työpajaistuntojen lähtökohtia ja järjestämistä 
(luku 2), analyysimenetelmiä (luku 3), lomakekyselyn tuloksia (luku 4), kartoilla 
ilmaistuja paikkapreferenssejä ja reittejä (luku 5), karttoihin kirjoitettuja kommentteja 
(luku 6) sekä vertailuja muihin aineistoihin (luku 7). Vertailtaviin aineistoihin 
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kuuluu myös MOVE-hankkeen aikaisempi, postitse tehty kysely, joka pohjautui 1  000 
asukkaan otokseen Suvelan asukkaista. Vastauksia saatiin 47 prosentilta (Hirvonen 2011, 

17–18). Vastaajat eivät kuitenkaan olleet aivan samoilta asuinalueilta, eikä postikyselyn 
avulla tavoitettu maahanmuuttajia niin paljon kuin toivottiin. Viimeinen luku 8 
summaa työpajakyselyjen tulokset.   
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2  Suvelan työpajojen lähtökohdat

MOVEn tutkijat ja Suomen Pakolaisavun työntekijät järjestivät kaikkiaan neljä työ-
pajaistuntoa lokakuussa 2010, joulukuussa 2010 ja toukokuussa 2011. Ensimmäiseen 
työpajaan 5.10.2010 kutsuttiin venäjänkielisiä maahanmuuttajia. Se pidettiin kulttuu-
rikeskus Trapesan tiloissa Espoon keskuksessa. Seuraavat kaksi työpajaa järjestettiin 
13.12.2010 somalinkielisille, erikseen naisille ja miehille. Paikkana oli Espoon kes-
kus, Entressen kauppakeskuksen kirjaston Sininen sali. Kolmas ryhmä olivat Keski-
Espoon yhdeksäsluokkalaiset, joista osa oli maahanmuuttajaperheistä. Heidän työ-
pajansa pidettiin 5.5.2011 Keski-Espoon koulussa. Kaikkiin neljään työpajaistuntoon 
osallistui yhteensä 45 henkilöä – naisia 29, miehiä 16. Aivan kaikilta osallistujilta ei ei 
saatu vastaus lomakkeita.

Aineisto kerättiin muutaman tunnin kestäneissä työpajaistunnoissa kirjallisen 
kyselylomakkeen ja havainnollisen karttatyöskentelyn avulla. Tavoitteena oli kartoit-
taa kokemuksia ja mielipiteitä muun muassa siitä, miten Suvelan aluetta pitäisi kehit-
tää, miten maahanmuuttajaryhmät elävät keskenään ja miten alue jäsentyy vastaajien 
mielissä. Kehittämisnäkökulma oli siten tärkeä. 

Ajankohtainen, monen työpajojen osanottajan elämään vaikuttanut asia Suvelassa 
oli Espoon kaupungin varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan helmikuussa 2011 ly-
hyellä valmisteluajalla tekemä päätös lakkauttaa Suvelassa sijainneen Keski-Espoon 
koulun yläaste.2  (HS 18.3.2010.) 

Tutkijoiden kiinnostus koski erityisesti maahanmuuttajaväestöä. Muihin kuin 
Keski-Espoon koulun yhdeksäsluokkalaisten työpajaan tulikin vain maahanmuut-
tajia. Työpajojen järjestämiseen osallistui myös Suomen Pakolaisapu, jolla oli vuosi-
na 2009–2010 käynnissä KOTILO-projekti. Projekti käsitteli maahanmuuttajien ja 

2        Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta oli antanut valmistelukehotuksen luokkien 7–9  siir-
tämiseksi muihin kouluihin syksystä 2010 alkaen ja kesään 2011 mennessä. Ks. Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja 
opetuslautakunta 18.3.2010, Asianro 840 / 400 / 2010, http://www.espoo.fi/asiakirja.asp?path=1;31;37423;37424;374
25&id=B74E7E3E0C75DAD8C22576F2002BED3F&kanta=Kunnari\\intrakun_e.nsf (luettu 15.11.2010). Asiakirja ei 
ole enää tässä osoitteessa. Asiakirjan mukaan ”Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta on kokoukses-
saan 18.2.2010 antanut suomenkielisen opetuksen tulosyksikölle valmistelukehotuksen Keski-Espoon koulun vuosi-
luokkien 7-9 siirtämiseksi alueen muihin kouluihin hallitusti syksystä 2010 alkaen. Koulun vajaakäytössä olevia tiloja 
halutaan tehostaa kehittämällä koulusta vetovoimainen monitoimikoulu. Lautakunnalle esitetään, että Keski-Espoon 
koulun vuosiluokkien 7–9 opetus siirretään alueen muihin kouluihin vaiheittain kesään 2011 mennessä.” 
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suomalaisten asumista, ja sen kohdealueita olivat pääkaupunkiseutu, Turku ja Pir-
kanmaa.3 Venäjän- ja somalinkielisten valintaa voi perustella ensinnäkin venäjää ja 
somalia puhuvien yleisyydellä Suvelassa. Venäjä edustaa kulttuurisesti suhteellisen 
”läheiseksi” koettua väestönosaa, kun taas somalitaustaisia on etenkin mediassa kä-
sitelty kulttuurisesti ”etäisempänä” maahanmuuttajaryhmänä. Lisäksi somalinkielis-
ten tavoittaminen oli Suvelan postikyselyssä osoittautunut vaikeaksi, sillä yhtäkään 
lomaketta ei palautettu. Venäjänkielisistä kyselyyn oli vastannut noin kolmannes, kun 
suomen- ja ruotsinkielisistä vastasi noin puolet. (Hirvonen 2011, 19.) 

Nuoria on kuultu Suvelan kehittämisessä aiemminkin, Suvelan Sofy-tutkimuk-
sessa. Keväällä 1988 Kristiina Uski teki nuorisotutkimuksen, jossa perustettiin niin 
kutsuttu lähistudio Suvelan kerhokeskukseen, asukastilaisuuksia oli tuolloin kolme. 
Käytössä oli myös ideavihko, jonka teko jäi kuitenkin melko vähäiseksi. Nuoria oli 
kiinnostanut enemmän videon tekeminen. (Suvelan kehittämissuunnitelmaehdotus 1990, 35.)  

Vastaajien tavoittaminen ja työpajojen organisointi

Merkittävä osa työpajojen valmistelua oli osallistujien tavoittaminen. MOVE:n tut-
kijat toimittivat kutsut venäjänkielisten työpajaan Trapesan tiistaikerhon kautta. 
Somalinkielisiin naisiin ja miehiin saatiin yhteydet Entressen Sinisessä huoneessa 
kokoontuvan naisten kansainvälisen yhdistyksen AVO ry:n, Entressen kirjastonhoi-
tajien ja somalinkielisten ilmoitusten avulla. Yhdeksäs luokkalaisiin saatiin yhteys 
Keski-Espoon koulun rehtorin kautta. 

Venäjänkielisten vastaajien tavoittamisessa osoittautui arvokkaaksi kansainvä-
linen Trapesa-toimintakeskus Espoon keskuksessa. Keskusta ylläpitää Filoksenia 
ry, joka on Suomen ortodoksisen kirkon vuonna 1996 perustettu avustus- ja vapaa-
ehtoistyötä tekevä järjestö. Trapesa järjestää muun muassa kerhotoimintaa.4 Työpa-
jan lähtökohdaksi otettiin tiistai-iltaisin kokoontuva aikuisten kerho. Sen ohjaaja oli 
sekä suomen- että venäjäntaitoinen ja toiminut kielenkääntäjän ammatissa, joten hän 
pystyi avustamaan tilaisuudessa. Tilaisuutta varten laadittiin venäjänkielinen kutsu, 
jonka ohjaaja käänsi venäjäksi. Kutsuja toimitettiin kolme viikkoa ennen tilaisuutta 
Trapesaan. 

Venäjänkielisten työpajaistuntoon 5.10.2010 osallistui 18 naista ja yksi mies. Suu-
rin osa osallistuneista oli eläkeikäisiä, ja monet kuuluivat inkeriläisiin maahanmuut-
tajiin. 16 osallistujaa oli muuttanut Suomeen suoraan Venäjältä, kaksi Ukrainasta ja 
yksi Virosta. Kahdeksan osanottajista asui Suvelassa, neljä Sunassa ja Espoon keskuk-
sen alueella ja loput muualla Espoossa. Valtaosa eli 16 henkeä oli täyttänyt 65 vuotta, 
muut kolme olivat työikäisiä, ikäryhmää 30–65. Suvelassa asui venäjänkielisistä kah-
deksan, Espoon keskuksessa neljä ja muualla Espoossa seitsemän osallistujaa: neljä 

3 Kotilo-projektista on tietoa enemmän Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivuilla http://www.ara.fi/de-
fault.asp?contentid=13153&lan=fi (luettu 16.3.2012); ks. myös  http://www.socca.fi/files/295/Kotilo_projekti_190810.
pdf (luettu 16.3.2012).
4  http://www.ortodoksi.net/index.php/Filoksenia ; http://filoksenia.kotisivukone.com/     (luettu 29.12.2011). 
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Leppävaarassa, yksi Kirkkojärvellä ja kaksi Kauklahdessa. Kysymyslomakkeet olivat 
suomenkieliset mutta tulkattiin tarvittavin osin venäjäksi. Moni vastaajista kykeni 
keskustelemaan suomeksi, mutta vain kolme kirjoitti suomen kielellä ja useimmat (13 
henkeä) käyttivät venäjää. Venäjänkieliset vastaukset suomensi myöhemmin ammat-
tikääntäjä. 

Somalinkielisten tavoittaminen oli kaikkein vaikeinta, mutta toisaalta heissä oli 
eniten Suvelassa asuvia. Apua tavoittamiseen saatiin maahanmuuttajayhteisössä 
vaikuttavalta somalitaustaiselta henkilöltä, joka avusti myös somalinkielisen kutsun 
kääntämisessä. Kutsua toimitettiin tilaisuutta edeltävien kahden viikon aikana usei-
siin paikkoihin ilmoitustauluille  ja mukaan otettavaksi. Paikkoja olivat muun muassa 
kauppakeskus Entressen kirjasto, Espoon keskuksen läheinen Talk shop -puhelinkah-
vila, Suvelan nuorisotila Sentteri ja Suvelan ostoskeskuksen päivittäistavaramyymä-
län ilmoitustaulu. Kutsuja toimitettiin myös Suvelassa toimivaan moskeijaan. Laajas-
ta tiedottamisesta huolimatta vastaajia saatiin kumpaankin työpajaan alle 10.

Somalinaisten työpajaistuntoon maanantaina 13.12. 2010 klo 11–13 tuli seitsemän 
osanottajaa – useimmat olivat nuorenpuoleisia mutta 30 vuotta täyttäneitä; nuoria 
vasta 20 vuotta täyttäneitä oli 2 henkeä. Osallistujista kolme asui Suvelassa, yksi lä-
hellä Kiltakalliossa ja yksi kauempana Espoon Koivuhovissa. Kahden asuinpaikasta 
ei saatu tietoa. He kaikki olivat tulleet Suomeen suoraan Somaliasta, kolme heistä oli 
asunut Suomessa 5–10 vuotta, kolme yli 10 vuotta. Alle kaksi vuotta asuneita oli yksi. – 
Vastaukset olivat suomenkielisiä paitsi yksi. Se käännettiin somalista suomeksi. 

Somalimiesten työpajaan saman päivän iltapäivällä klo 15–17 tuli 9 osanottajaa. 
Osallistujista oli 7 henkeä nuoria, alle 30-vuotiaita miehiä. Kaksi osallistujaa asui Su-
velassa, yksi Sunassa, yksi Espoon keskuksessa, kaksi muualla Espoossa – Matinkyläs-
sä ja Mikkelässä – ja yksi Helsingissä. Kahden asuinalueesta ei saatu tietoja. Suomessa 
oli miehistä kolme asunut 5–10 vuotta, neljä yli 10 vuotta. Alle kaksi vuotta asuneita oli 
yksi. – Kaikki vastaukset olivat suomenkielisiä.

Somalinkielisten työpajoissa kysymyslomakkeet oli käännetty somaliksi, ja muka-
na tilaisuudessa oli somalinkieltä taitava tulkki. Osin tulkin ansiosta suurin osa kirjal-
lisista vastauksista saatiin suomenkielisinä. Vain yhden henkilön vastaukset joudut-
tiin suomentamaan jälkikäteen.

Neljäs työpaja haluttiin järjestää Keski-Espoon koulun yhdeksäsluokkalaisille en-
nen kuin yläaste siirtyisi kokonaisuudessaan pois Suvelasta. Työpajaa varten oltiin 
yhteydessä Keski-Espoon koulun yläasteeseen. Työpajaistunto pidettiin opettajan 
läsnäollessa koulupäivän aikana maanantaina 5.5.2011 klo 8–10, ja siihen osallistui 10 
nuorta. Seitsemän osallistujaa asui Suvelassa, kolme muualla Espoossa: kaksi Kirk-
kojärvellä, yksi Matinkylässä. Näiden työpajalaisten maahanmuuttajatausta ei tullut 
esiin. Kuusi osanottajaa kertoi syntyneensä Suomessa, muiden syntymämaa ei käynyt 
selville. Osanottajista neljä oli tyttöjä ja kuusi poikia. Koululaisten lomakkeet olivat 
suomenkielisiä, mutta niitä oli hieman muutettu ikäryhmää varten. Kaikki vastaukset 
olivat suomenkielisiä.
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Taulukko 1. Yhteenveto työpajaistuntojen osallistujamääristä. Suvelan tienoo tarkoittaa 
tässä varsinaisen Suvelan lisäksi viereisiä alueita Sunaa ja Espoon keskusta (johon 
Suvelakin osana kuuluu). 

Työpaja 
(yht. 4 työpajaa)

Nais-
puolisia

Mies-
puolisia Yhteensä

Suvelas-
sa asuvia

Suvelan tie-
noolla asuvia

Maahan muuttaja-
taustaisia

Venäjänkieliset 18 1* 19 8 14 19

Somalinkieliset 
naiset 7 - 7 3 4 7

Somalinkieliset 
miehet - 9 9 2 4 9

Nuoret (9-luokka-
laiset) 4 6 10 6 7 **

Yhteensä 29 16 45 19 29 > 35

* Ei jättänyt vastausta. ** Ei tiedusteltu.

Työpajamateriaali

Työpajojen käytännön järjestelyillä oli seuraavat tavoitteet:
•	 mahdollisuus käydä materiaali läpi noin kahden tunnin kuluessa
•	 materiaalin havainnollisuus ja selkeys sekä työskentelyn helppous
•	 havaittavissa oleva luottamuksellisuus ja anonyymius
•	 opastuksen tarjoaminen tilanteissa, joissa kysymyksiin vastaaminen tuottaisi vai-

keuksia. 

Näkemyksiä, kokemuksia ja tietoja kerättiin istunnoissa kahdella tavalla, sekä loma-
kekyselyllä että karttatyöskentelyn avulla. Käytännössä karttatyöskentely edelsi lo-
makekysymyksiin vastaamista, mutta tässä on tarkoituksenmukaista käydä sisältö 
läpi vastakkaisessa järjestyksessä. 

Lomakevaiheessa osanottajat vastasivat kolmen eri teeman kysymyksiin kirjal-
lisesti. Kirjalliset kysymykset koskivat kolmea teema-aluetta: mitä työpajan osanot-
taja ajattelee asuinalueestaan, miten alueesta saisi paremman ja mitä olisi tarjottava 
lapsille ja nuorille. Viimeksimainittu kysymys muotoiltiin nuorten ryhmälle henkilö-
kohtaisempaan muotoon. Venäjänkielisten työpajassa karttatehtävät ja kysymykset 
projisoitiin diaesityksenä. Somalinkielisten työpajoihin laadittiin erillinen, somaliksi 
käännetty kysymyslomake (liitteet 2 ja 3). Suomenkielistä lomaketta muokattiin edel-
leen nuorten työpajaan sopivaksi (liite 4).

Toisena tehtävänä oli merkitä kahdelle A3-kokoiselle kartalle nykytilannetta ja 
tulevaisuutta koskevia näkemyksiä alueesta. Karttoja oli tulostettu kullekin osanot-
tajalle kaksi, keltareunainen kuvaamaan käsitystä nykytilanteesta ja sinireunainen 
kehittämistä koskevia näkemyksiä varten. Karttapohjan reunoilla oli pieniä valoku-
via keskeisistä paikoista (liite 1). Reunaväriä lukuunottamatta kartat olivat identti-
siä. Karttoihin pyydettiin merkitsemään paikkoja ensisijaisesti värillisillä pyöreillä 
tarroilla (taulukko 2). Vastaajille annettiin myös värikynät ja pyydettiin piirtämään 
nykytilannetta kuvaavalle kartalle käytetyt reitit ja tulevaisuutta kuvaavalle kartalle 
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puuttuvat mutta tarpeelliset reitit. Karttoihin sai myös kirjoittaa kommentteja, ja osa 
vastaajista käytti tätä mahdollisuutta.

Taulukko 2. Karttoihin liimattavien tarrojen värien merkitykset. Tyhjissä kohdissa väri ei  
ollut käytössä. 

väri merkitykset nykytilanteessa tulevaisuutta koskevat merkitykset

VIHREÄ miellyttävät paikat hyvät ja säilyttämisen arvoiset paikat tai rakennukset

KELTAINEN korjauksen tai parantamisen tarpeessa olevat paikat 
tai rakennukset

PUNAINEN epämiellyttävät paikat poistettaviksi joutavat paikat tai rakennukset

MUSTA turvattomat paikat

SININEN käytössä olevat palvelut tarpeelliset uudet palvelut

Alkujaan tarkoitus oli käyttää myös kolmatta, laajemmin pääkaupunkiseutua esit-
tävää karttaa, johon olisi merkitty oman asuinpaikan lisäksi ystävien ja sukulaisten 
asuinpaikkoja sekä muita tärkeitä paikkoja. Kuitenkin jo ensimmäisessä työpajassa 
huomattiin, että tämä vaihe olisi pidentänyt tilaisuutta liikaa, joten kaikissa työpajois-
sa käytettiin vain Suvelan karttoja. 

Työpajametodin yksityiskohdat

Karttatyöskentely jäljitteli niin kutsuttua pehmoGIS-menetelmää, jolla voidaan kar-
toittaa vastaajien kokemuksia ympäristön laadusta joko yleisesti tai jonkin aiheen, 
kuten turvallisuuden kannalta. Menetelmä on tarjolla vuorovaikutteisena internet-
karttapalveluna.5 Nykymuotoinen pehmoGIS on kuitenkin pitemmälle kehittynyt ja 
sisältää useampia osioita kommenttimahdollisuuksineen. Alkumuodossaan myös tätä 
menetelmää on sovelletettu manuaalisena karttapohjien avulla. Menetelmässä on 
mahdollista soveltaa karttamerkintöjä luovasti, eikä esimerkiksi niiden sallittua mää-
rää ole rajoitettu. 

Tärkein syy paperikarttojen käyttöön verkkopohjaisen kyselyn asemesta oli luot-
tamuksen säilyttäminen. Oletettiin, että maahanmuuttajat saattaisivat olla erityisen 
kriittisiä kaikenlaista sähköistä tiedonkeruuta kohtaan. Samasta syystä osallistujien 
nimiä ja yhteystietoja ei kerätty. Osallistujat identifioitiin numerolla ja taustatieto-
ja kysyttiin niukasti. Osallistujista kerättiin ikäryhmätiedot, Suomeen muuttamista 
edeltäneen asuinmaan nimi sekä tieto Suomessa ja Suvelassa asumisen vuosien mää-
rästä. Aineistot julkaistaan tässä vain yhteenvetoina.

Toinen syy paperikarttojen käyttöön oli helppous ja konkreettisuus. Karttatyös-
kentelyn tarkoitus oli houkutella osallistujat työskentelyyn ilman erillistä perehty-
mistä tai merkintöjen selittämistä. Ilmeisesti tässä onnistuttiin, sillä tilaisuuksiin 
osallistujat eivät juuri esittäneet karttojen tulkintaa koskevia kysymyksiä. Muutamat 
varmistivat, että olivat ymmärtäneet oikein joidenkin paikkojen, kuten Kirstintien 
tai kauppakeskus Entressen sijainnin. Vain harva työpajojen osanottajista tarvitsi 

5  http://pehmogis.tkk.fi/pehmogis/fi/helsinki.html (luettu 30.12.2011).
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työpaja istunnossa lomakkeiden täyttämiseen ja karttojen merkintään tulkkausapua. 
YTK:n tutkijat järjestivät aineiston keruun jälkeen somalin- ja venäjänkielisten vas-
tausten kääntämisen. Tarvetta siihen oli 13 venäjänkielisen ja yhden somalinkielisen 
kyselylomakkeen tapauksessa.

Kartoista pyrittiin tekemään niin helppokäyttöisiä ja havainnollisia, ettei osallis-
tujien tarvitsisi varsinaisesti tulkita karttamerkkejä. Karttapohja piirrettiin ja väri-
tettiin puuväreillä naturalistisesti, esikuvana lapsille tarkoitetut kuvitukset. Raken-
nukset esitettiin kolmiulotteisessa projektiossa, viheralueet puustoineen kuvattiin 
vihreän sävyillä ja tiet merkittiin vastaavasti ruskealla värillä. Karttapohjan reunoille 
lisättiin pieniä valokuvia keskeisimmistä paikoista ja rakennuksista. Valokuvissa ko-
rostuivat asiointipaikat, kuten koulut, päiväkodit, liikkeet ja ravintolat. Viivalla osoi-
tettiin kohteen paikka kartalla. Paikoista nimettiin erikseen vain Suvela, Espoon kes-
kus ja Tuomarilan asema. 

Valokuvien käyttö karttapohjissa on menetelmän kannalta hieman ongelmallis-
ta. Toisaalta valokuvat houkuttelivat kommentoimaan ja helpottivat ilmeisen paljon 
työskentelyä. Jotkut osallistujat kiinnittivät tarroja sekä karttapohjaan että valoku-
viin, muutamat yksinomaan kuviin. Toisaalta kuvien esittämät kohteet voivat olla 
etusijalla, jolloin kynnys merkitä muita paikkoja nousee. Kuitenkin osallistujat mer-
kitsivät kartoilta myös monia sellaisia paikkoja, joista valokuvaa ei ollut. Moni valoku-
vissa olleista paikoista oli myös sellaisia, jotka joka tapauksessa erottuvat pelkistetys-
tä lähiö ympäristöstä. 
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3 Työpajojen analyysi

Osanottajien asuinpaikat ja ikärakenne

Kaikkien työpajoihin osallistuneiden joukossa oli suvelalaisia 19 henkeä eli 42,2 pro-
senttia. Muualla Espoon keskuksen alueella asui seitsemän henkeä (15,6 %) ja lisäk-
si kolme henkeä (6,7 %) Sunassa aivan Suvelan eteläpuolella. Kauempana Espoossa 
(Kauklahdessa, Kiltakalliossa, Koivuhovissa, Latokaskessa, Leppävaarassa, Lippajär-
vellä, Matinkylässä ja Mikkelässä) ja Helsingissä asui yhteensä 12 henkeä eli 26,7 pro-
senttia. Neljän osallistujan asuinalueesta ei saatu tietoja. 

Suomessa pitkään, yli 10 vuotta asuneita, oli suhteellisesti eniten venäjänkielis-
ten joukossa – 9 henkeä eli 47,4 prosenttia. Melko vastaava osuus näitä pitkäaikaisia 
asukkaita oli myös somalinkielisten ryhmissä – naisista kolme, miehistä neljä henkeä. 
Myös alle kaksi vuotta maassa asuneita oli venäjänkielisten ryhmissä suhteellisesti 
enemmän kuin muissa ryhmissä – neljä henkeä eli 21,1 prosenttia. Tällaisia henkilöitä 
oli vain yksi kummassakin somalinkielisten ryhmässä.

Suvelassa asui venäjänkielisten koko ryhmästä kahdeksan henkeä (42 %), somalin-
kielisten naisten ryhmästä kolme (42,9 %), somalinkielisten miesten ryhmästä kaksi 
(22,2 %) ja yhdeksäsluokkalaisista kuusi (60 %). Jos lasketaan mukaan myös viereiset 
Suna ja Espoon keskuksen ympäristö eli tarkastellaan Suvelaa lähitienoineen, vastaa-
vat luvut ovat venäjänkielisille 14 henkeä (73,6 %), somalinkielisille naisille neljä  (57,1 
%), somalinkielisille miehille samoin neljä (44,4 %) ja yhdeksäsluokkalaisille seitse-
män (70 %). Näistä luvuista on huomattava, että somalinkielisistä kahden miehen ja 
kahden naisen asuinpaikka jäi selvittämättä (epäselvä tai puuttuva merkintä). 

Työpajaryhmät poikkesivat toisistaan osanottajien iän puolesta. Nuorimmat oli-
vat yhdeksäsluokkalaisten pajassa – nämä keväällä 2011 koulua käyneet osallistujat 
olivat 15–16-vuotiaita. Venäläisten työpajalaisista puolestaan lähes kaikki, runsaat 
84 prosenttia, olivat täyttäneet 65 vuotta. Somalinkielisten naisten pajassa suurin osa 
oli 30 vuotta täyttäneitä. Somalinkielisten miesten pajassa keski-ikä oli alhaisempi – 
miehistä oli 7 eli 78 prosenttia alle 30-vuotiaita. 

Työpajaryhmien välisistä eroista voi päätellä, että venäjänkielisten vastaukset 
kertovat lähinnä Suvelaa ja Espoon keskusta, Leppävaaraa sekä Kauklahtea koskevista 
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kokemuksista ja näkemyksistä. Yhdeksäsluokkalaisten ja somalinkielisten osallis-
tujien vastaukset koskevat puolestaan ensi sijassa Suvelaa ja yksittäisiä alueita 
muualla Espoossa. 

Lomakekyselyn analysointi

Kaikkien neljän työpajaistunnon lomakevastaukset jäsenneltiin teema- ja kysymys-
kohtaisesti omiksi listoikseen. Vastaukset tyypiteltiin sitten yhteisten piirteiden ja 
erojen pohjalta ja niistä kirjoitettiin työpajakohtaiset yleisemmän tason yhteenvedot.

Useimpiin kyselylomakkeen 11 kysymyksestä eivät vastanneet kaikki osanottajat. 
Tällaisia kysymyksiä oli kaikkiaan seitsemän. Neljä kysymystä oli sellaisia, joihin vas-
tasivat kaikki työpajojen osalliset jollain tavalla: 3A, 1B, 1C ja 3B. Vähiten vastattiin 
kysymykseen 2B, ”mitä palveluja pitäisi erityisesti parantaa ja miksi”. 

Karttamateriaalin analysointi

Analyysivaiheessa karttoihin värikoodatut paikkamerkit koottiin yhteen sekä vastaa-
jaryhmittäin että teemoittain.

 Vastaajaryhmiä oli viisi, joista viimeiseen oli koottu kaikki yhteen:
1. somalinkieliset naiset
2. somalinkieliset miehet
3. venäjänkieliset
4. nuoret
5. kaikki yhteensä.

Teemoja oli vastaavasti kahdeksan:
1. nykytilanne, miellyttävät paikat
2. nykytilanne, epämiellyttävät paikat
3. nykytilanne, turvattomat paikat
4. nykytilanne, käytetyt palvelut
5. kehittäminen, säilytettävät paikat
6. kehittäminen, korjattavat paikat
7. kehittäminen, poistettavat paikat
8. kehittäminen, uudet palvelut.

Näin saatiin jokaista viittä ryhmää kohden kahdeksan teemakarttaa, eli karttoja 
laadittiin yhteensä 40 kappaletta. Tarroilla ilmaistut paikat siirrettiin karttoihin 
rasteriperiaatteella siten, että samaan ruutuun osuvien merkintöjen lukumäärä 
ilmaistiin sekä luvulla että värin muutoksella tummemmaksi. 

Kuviin tehdyt merkinnät sijoitettiin viivan osoittamaan kohtaan kartalla. Jos vas-
taaja oli aivan ilmeisesti merkinnyt kohteen sekä kuviin että karttaan, vain kartan mer-
kintä otettiin huomioon. Kaikki kartalle tehdyt merkinnät samalta vastaajalta otettiin 
kuitenkin huomioon, lukuun ottamatta joitakin piirretyn kartta-alueen ulkopuolelle 
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osuvia epäselviä tapauksia. Lisäksi tulostusvaiheessa karttaa rajattiin esitysteknisistä 
syistä siten, että muutama reunemmalle tehty merkintä rajautui pois. Näillä ei kuiten-
kaan ollut merkitystä Suvelan ja Espoon keskuksen tarkastelulle. Karttoihin merkityt 
sanalliset huomiot tarjosivat lisätietoa vastaajien näkemyksistä.

Koska yksi vastaaja saattoi merkitä vapaasti haluamansa määrän paikkoja, ei ollut 
mahdollista päätellä vastausten välisiä tilastollisia suhteita. Vastaajat saattoivat myös 
keskustella keskenään vastaustilanteessa, joten tulokset eivät välttämättä olleet riip-
pumattomia. Aineistoa tarkasteltiin laadullisesta näkökulmasta ja visuaalisen analyy-
sin kautta. Vastaajaryhmien välille syntyikin huomattavia eroja siinä, miten eri tee-
mojen merkinnät jakautuivat tilallisesti. 

Reittejä ei siirretty yhtenäisille kartoille. Reittien piirtäminen vaihteli myös vas-
taajaryhmittäin, ja myös tällöin oli mahdollista tehdä joitakin havaintoja tilankäytöstä. 



174 Lomakekyselyn tulokset    

4  Lomakekyselyn tulokset

Asuinalueet ja sen asukkaat. Ensimmäiseen teemaan kuuluivat kysymykset, jotka kos-
kivat vastaajan asuinalueellaan arvostamia asioita (liite 2, 1A), häiritseviä asioita (1B), 
alueen turvattomuutta ja syitä siihen (1C) sekä mielipiteitä alueen asukkaista (1D).

Venäjänkieliset arvostivat asuinalueitaan luonnon, metsän ja eläinten, seudun 
rauhallisuuden sekä erityisten kiinnostavien paikkojen ja hyvien palvelujen kuten kir-
jaston, terveysaseman ja sosiaalipalvelujen ansiosta. Somalinkielisille naisille olivat 
arvostettavia asioita oma lähipiiri – perhe, somaliyhteisö, ystävät, monikulttuurisuus 
– sekä hyvä päiväkoti. Muita arvostuksen aiheita olivat hyvät palvelut l. koulu ja lii-
kenneyhteydet, alueen rauhallisuus, naapurien kunnioittava suhtautuminen, talojen 
hienous, pienten kauppojen ja palvelujen lukuisuus. Somalinkielisten miesten arvos-
tus kohdistui naapureihin, palveluihin – niitä olivat kulut, päiväkodit, kaupat, palvelu-
paikat, liikenneyhteydet, kirjasto ja sen henkilökunta – sekä alueen lapsiystävällisyy-
teen ja siihen, että saa olla rauhassa. Yhdeksäsluokkalaiset arvostivat kotiaan, ”meiän 
koulua”, ostaria ja kauppoja, tekonurmea/koriskenttää, sitä että asukkaita on monesta 
maasta sekä kulkuyhteyksiä. 

Kaikkia työpajalaisia häiritsivät (ks. liite 2, kysymys 1B) asukkaiden ja kulkijoi-
den häiriökäyttäytyminen sekä kielteiset asenteet joko maahanmuuttajia tai Suvelaa 
kohtaan. Jonkun venäjänkielisen vastaajan mielestä liikenne- ja terveyspalvelut ovat 
kalliita, vaikkakin hyviä. Joitakin somalinkielisiä naisia vaivasi rakennusten ja leik-
kipaikkojen huonokuntoisuus ja yleinen epäsiisteys, somalinkielisistä miehistä jota-
kuta nuorison kokoontumispaikkojen puuttuminen. Yhdeksäsluokkalaisia häiritsivät 
liikenne ja melu.

Turvattomuuden tunteita koki kyselyvastausten perusteella asuinalueellaan vain 
joka toinen venäjänkielisistä, ja kolme heistä oli kokenut häiriöitä (liite 2, kys. 1C). 
Somalinkielisten naisten mukaan turvattomuutta oli kesäisin ja päihtyneitten ihmis-
ten takia; pari vastaajaa halusi baarit pois, asuinalueen ulkopuolelle. Somalinkieliset 
miehet korostivat turvattomuuden suhteellisuutta: turvattomuuskokemuksia syntyy 
ravintolakäynneistä ja eri kansallisuuksien kohtaamisesta. Parin vastaajan mukaan 
turvattomuutta ei ole. Toisten mukaan taas varsinaisia ristiriitoja ei ole omilla alueil-
la samalla tavalla kuin on Hakunilassa tai Soukassa. Yksi vastaaja ei pitänyt Suvelan 
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syyllistämisestä. Yhdeksäsluokkalaisille turvattomuuden tunnetta tuli juopoista ja 
riehumisista. Parin vastaajan mielestä turvattomuutta ei ole, mutta taas toiset kaksi 
kokivat sitä kuitenkin.

Vastaajien kokemukset alueittensa asukkaista (liite 2, kys. 1D) olivat yleensä 
myönteisiä. Jotkut heistä korostivat asukkaiden moninaisuutta. Joidenkin yhdeksäs-
luokkalaisten mukaan erimielisyyksiä oli paljon eri porukoitten välillä.

Kyselyn toista teemaa ”Miten asuinalueesta saisi paremman?” käsiteltiin lomak-
keessa neljän kysymyksen kautta. 

Venäjänkieliset kaipasivat alueelleen palveluja, lisää ja parempia, niin että ne vas-
taisivat muun muassa paluumuuttajien tarpeita. Häiriöt olisi myös saatava pois. (Liite 
2, kys. 2A.) Somalikieliset naiset halusivat Suvelan Olkkarin takaisin, naisille työpajan 
joka auttaisi myös suomalaisia kulttuurien tutustumisessa toisiinsa, kasvatuskoulu-
tusta lasten hoitamisessa suomalaisittain, lapsille leikkitilaa pihoilla, leikkipuistojen 
korjausta. Jonkun vastaajan mielestä R-kioski ja kauppa olivat hänelle liian kaukana. 
Somalinkieliset miehet kaipasivat käyntipaikkoja: kahvilaa, kuntosalia, asukaspis-
tettä, jalkapallohallia. Jätehuoltoa olisi parannettava, joku kaipasi ”erilaisia ihmisiä”, 
toinen kasvatustapojen parantamista. Vanhemmille olisi saatava valistusta ”moni-
kulttuurisen yhteisön kasvattamiseksi ja tasavertaisen Espoon luomiseksi”. Yhdek-
säsluokkalaiset kaipasivat kaupallisia palveluja lisää ml. kauppakeskuksia tai niiden 
laajennuksia, jalkapallokenttää, moderneja rakennuksia – joku ”jotain siistin näköis-
tä”.

Venäjänkieliset vastaajat halusivat parannettavaksi (liite 2, kys. 2B) terveys- ja 
liikennepalveluja, tulkkauspalveluja, tupakanvastaisen työn lisäämistä nuorison pa-
rissa; jonkun mielestä elämänmeno oli normaalia, ts. muutoksia ei tarvittaisi. Soma-
linkielisten naisten mielestä asiakaspalveluja olisi parannettava maahanmuuttajien 
kohtelemiseksi asianmukaisesti. Avoimia päivähoitopalveluja tarvittaisiin kotona 
olevien naisten avuksi, lapsille tarvittiin kerhotoimintaa. Somalinkielisten miesten 
mielestä tarvittiin kiinteistönhoitopalvelujen parantamista, lisää urheilumahdolli-
suuksia, avoimia tapahtumia asukkaiden keskinäistä tutustumista varten. Tarvittai-
siin työpalveluja ja -koulutusta, Olkkari, asukaspiste ja kuntosali, myös suomen kielen 
opetusta. Yhdeksäsluokkalaiset halusivat lisää nuorison ajanviettopaikkoja.

Venäjänkielisten vastaajien mielestä ympäristöä pitäisi parantaa (liite 2, kys. 2C) 
tekemällä Kirstinmäen polku S-markettiin talvella turvalliseksi. Somalinkielisten 
naisten mielestä oli tarpeen järjestää yhteisiä tapahtumia, niin että suomalaiset voi-
sivat tutustua somaleihin. Somalinkieliset miehet toivat esille ympäristönhuollon 
tarpeita: oli saatava liikennevaloja ja hidasteita lisää, hylättyjä autoja pois, lisää ja riit-
tävästi pysäköintipaikkoja, lisää lumityöntekijöitä, huoltoyhtiöiden työn parantamis-
ta niin että auraaminen tapahtuisi nopeammin. Jonkun vastaajan mukaan ympäristö 
paranisi ”olemalla ja kasvattamalla itseä ja muita ihmisiksi”. Yhdeksäsluokkalaisten 
mielestä ympäristö tarvitsi parannuksia ja siistimistä Suvelassa. 

Venäjänkielisten mielestä yleiset liikennevälineet toimivat hyvin: ”liikenne on ih-
meen hyvää”. He toivoivat kuitenkin metroa toivotaan ja lisää busseja Suvelaan. (Liite 
2, kys. 2D.) Somalinkieliset naiset toivovat lisää bussiyhteyksiä muun muassa Koivu-
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hoviin ja Ymmerstaan, metroa Espoon keskukseen. Junia olisi uudistettava; matalalat-
tiabussit ovat parempia lasten kanssa liikkuessa. Liikenne on hyvää. Lunta voisi aurata 
enemmän. Somalinkieliset miehet toivovat bussivälien tihentämistä, ratikkaa ja lisää 
töyssyjä hidasteiksi asuinalueille. Joku vastaaja haluaa lisää busseja Leppävaaraan. 
Yhdeksäsluokkalaiset haluavat metron, busseja lisää ja aikataulussa pysyviä. Toisten 
mielestä liikenneyhteyksiä ei tarvita lisää, mutta kaduista voisi tehdä modernimman 
näköisiä. Liikenneyhteydet ovat mainiot.

Kolmantena teemana oli kysymys, mitä olisi tarjottava lapsille ja nuorille. Sitä 
lähestyttiin lomakkeessa kolmen kysymyksen kautta. Tiedusteltiin, onko alue hyvä 
paikka lapsille ja nuorille (liite 2, kys. 3A), millaisia palveluja lapset ja nuoret tarvitse-
vat lisää (liite 2, kys. 3B) ja millaisia uusia palveluja tulisi järjestää lapsille ja nuorille 
(liite 2, kys. 3C). Viimeinen kysymys alakohtineen esitettiin yhdeksäsluokkalaisille 
ensimmäiseksi ja sinä-muodossa: ”Mitä asuinalueellasi olisi tarjottava sinun ikäisil-
lesi?” (liite 4).

Venäjänkielisten mielestä alue on rauhallinen ja yleensäkin hyvä: urheilumahdol-
lisuudet ovat hyvät, lapsille on palveluja (kys. 3A). Toisten vastaajien mielestä alue 
ei ole hyvä, koska nuorilta puuttuu menopaikkoja, disko ja elokuvat sekä iltakerhoja. 
Lapsille olisi saatava edullisia päivähoitopaikkoja. Kulkuneuvot ovat kalliita. Joiden-
kin somalinkielisten naisten mielestä Suvela ei ole turvallinen paikka lapsille. Suve-
lan asukkaat leimataan ulkomaalaisuuden ja päihtyneiden asukkaiden perusteella. 
Toisten mukaan Suvela on hyvä paikka, varsinkin kirjasto. Jonkun mielestä lapsille 
on saatava kerhohuone. Joidenkin somalinkielisten miesten mielestä Suvelan alue on 
hyvä ja melko turvallinen – jalkapallokenttä on korjattu, palvelut ovat hyvät, muun mu-
assa kirjasto ja koulu ovat lähellä. Alue on rauhallinen lapsille; lapsille on enemmän 
leikkikavereita kuin jossain muualla. Lapsia olisi kuunneltava ja kysyttävä heiltä, mitä 
he ajattelevat asuinalueesta. Useimpien yhdeksäsluokkalaisten mielestä oma alue on 
hyvä muun muassa liikenneyhteyksien tai nuorten asukkaiden ansiosta. Joidenkin 
mielestä oma alue on ”ihan normaali”. Toisten mielestä oma alue ei ole ylipäätäänkään 
hyvä, taikka siellä on liikaa juopottelijoita, on turvatonta ja liian vaarallista. 

Venäjänkielisten mielestä lapset ja nuoret tarvitsevat leikkipaikkoja, harrastusklu-
beja, skeittauspaikkoja. (Kys. 3B.) Somalinkielisten naisten mukaan on tarpeen saada 
kerhoja. Lapsia on ohjattava sopivaan tekemiseen ja tarpeiden toteuttamiseen. Alueen 
on oltava lapsille turvallinen. Lapset pelkäävät leikkiä ulkona kesäisin. Somalinkie-
listen miesten mielestä kerhot ovat tarpeen ja erityisesti suomen kielen opiskelua ja 
läksyjen tekemistä varten – vertailukohtana on Pasilan asukastalon kerho. Tarpeen on 
nuorisotalo sekä tytöille että pojille. Tarvitaan urheilupaikkoja. Yhdeksäsluokkalaiset 
kaipasivat ajanviettopaikkoja lisää – tavallisia puistoja, nuorisotiloja, kauppoja, jalka-
pallokenttiä. Monet paikat tarvitsevat uudistamista.          

Venäjänkielisten toiveisiin uusista lasten ja nuorten palveluista kuuluivat lasten ja 
nuorten kerhot. Eräs vastaaja halusi kertoa, että poliisia on turha kutsua selvittämään 
humalaisten ja nuorten melua, sillä se saapuu liian myöhään. Somalinkielisistä naisista 
eräs vastaaja korosti virikkeiden tarvetta muun muassa äitien mielenterveydelle. 
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Toisten mielestä oli tärkeää matkustusrauha junissa ja busseissa. Oma kerho 
tarvittaisiin lapsille ja nuorille, niin ikään hyviä koulunkäyntimahdollisuuksia. 
Somalinkieliset miehet toivoivat kerhoja lisää – niissä muun muassa läksyapua ja 
pelaamista sekä urheilua. Tarpeen ovat lasten ja vanhempien yhteiset paikat leikkimistä 
ja ajanviettoa varten, niin ikään kahvila ja toimintakeskus. Yhdeksäsluokkalaiset 
haluaisivat lapsille ja nuorille kauppoja sekä lisää ja laajempia kauppakeskuksia. 
Ostari olisi remontoitava. 
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5 Paikkapreferenssit kartoilla

Samoin epämiellyttävät paikat vastasivat melko hyvin sekä nykytilanteessa turvatto-
miksi koettuja että tulevaisuudessa poistettaviksi esitettyjä paikkoja. Suvelassa pois-
tettavia paikkoja oli erityisesti lounaispään ravintoloiden ympäristössä. 

Korjattavat paikat sijaitsivat erityisesti Suvelassa, muualle niitä merkittiin vähän. 
Lisäksi Suvelan sisäinen alueellinen hajonta oli laajaa. Osa sijoittui muun muassa 
Kirstinharjun alueelle, mutta myös Suvelan ostoskeskuksen ja koulun ympäristöön 
toivottiin parannuksia. Nämä seikat yhdessä voivat viitata siihen, että Suvelan ympä-
ristön yleinen ilme ja laatu koettiin puutteellisiksi. Uusia palveluja ei juurikaan toivot-
tu. Nuoret merkitsivät Suvelaan paljon korjattavia paikkoja.

Yksittäisiä vastauksia tutkimalla voi havaita poikkeuksellisiakin yhdis-telmiä. 
Vastaajat olivat saattaneet merkitä esimerkiksi terveyskeskuksen palveluksi mutta 
samalla turvattomaksi, tai käyttämänsä ravintolan palveluksi mutta samalla toisessa 
kartassa poistettavaksi. Tällaiset asiat eivät ilmene suurempaa vastausjoukkoa 
tarkasteltaessa.

Teemakartoille on koottu jokaisen neljän vastaajaryhmän (somalinkieliset naiset 
ja miehet, venäjänkieliset sekä nuoret) sekä viidentenä kaikista ryhmistä yhdistetyt 
preferenssit. Jokaista näistä kohden on kahdeksan erilaista karttaa, neljä nykytilan-
netta ja neljä kehittämistä koskevaa. 

Ensimmäisessä kuvassa on karttapohja nimistöineen. Kartassa vasemmalla yl-
häällä on Espoon keskuksen asema ja keskellä Kirstintietä myötäilevä Kirstinharju.  
Toisessa kuvassa on Suvelan viistoilmakuva. Nämä kuvat helpottavat seuraavien kart-
taesitysten tulkintaa (katso myös liite 1). Niihin on koottu teemoja koskevat kartta-
merkinnät. Neliömäisten merkkien väri vaihtelee teemoittain, ja lisäksi numero esit-
tää merkin kohdalle osuneiden vastausten määrää. 

Kartat on aseteltu aukeamittain neljän ryhmiin. Ensimmäisellä aukealla ovat so-
malinkielisten naisten nykytilannetta koskevat näkemykset (teemat 1–4) ja toisella 
aukealla somalinkielisten naisten kehittämistä koskevat näkemykset (teemat 5–8). 
Kolmannella ja neljännellä aukemalla ovat samalla tavalla ryhmiteltyinä somalinkie-
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listen miesten vastaukset ja niin edelleen, kunnes viimeiset kaksi aukeamaa esittävät 
kaikki vastaukset yhteen koottuina. 

Vastaajaryhmien välille syntyi eroja jotka ilmenevät yksityiskohtaisemmin kar-
toista ja niiden kuvateksteistä. Esimerkiksi somalinkieliset miehet merkitsivät nai-
siin verrattuna melko vähän turvattomia paikkoja, ja venäjänkielisten merkinnät ko-
konaisuutena kattoivat laajimman alueen. Karttamerkintöjen perusteella voi otaksua, 
että sekä somalinkielisille naisille että nuorille yhdeksäsluokkalaisille nimeomaan 
Suvelan yleismiljöö oli arkielämässä tärkeä. 

Kaikki vastaajat suhteellisesti huomioon ottaen Suvelassa oli miellyttäviä paikko-
ja melko runsaasti. Kokonaisuutena miellyttävät paikat vastasivat varsin hyvin sekä 
nykyisin käytettyjä palveluja että tulevaisuudessa säilytettäväksi esitettyjä paikkoja. 
Miellyttävien paikkojen kirjo oli kuitenkin näitä ryhmiä laajempi. Erityisen paljon 
miellyttäviä paikkoja merkitsivät venäjänkieliset, mutta niistä vain osa oli Suvelan 
alueella. 
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Espoonväylä

Kirkkojärventie

Sunantie

Suvelantie

Silta
katu

Siltakatu

Asema

Espoontori
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tie

Kuva 2. Viistoilmakuva Suvelan alueesta kohti pohjoista. Taka-alalla Turun rata (Espoon keskuksen 
asema jää kartan vasemman laidan ulkopuolelle) ja sen edustalla Suviniitty (kolmiomainen puuton 
alue). Kirstinharjun kerrostalojono alkaa kuvan vasemmasta laidasta viistosti Kirstintien suuntaisena. 
Keskellä koulurakennus ja sen edustalla ostoskeskus. Vertaa liite 1.

Kuva 1. Suvelan karttapohja ja keskeisimmät paikannimet.
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SOMALINKIELISET NAISET, NYKYTILANNE

Kuva 3. Somalinkielisten naisten miellyttävät paikat ovat melko hajallaan Suvelan ja Espoon 
keskuksen julkisilla alueilla. Mm. Suvelan asukaspuisto on mukana.

Kuva 4. Epämiellyttäviä paikkoja on suhteellisen vähän, eikä niissä voi havaita selvää 
keskittymistä.
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Kuva 5. Myös turvattomat paikat ovat hajallaan. Espoon keskuksen pohjoispuolinen osa 
korostuu jonkin verran. Mahdollisesti arkinen liikkuminen yksinään selittää kokemuksia, 
jolloin julkisilla paikoilla häiriöitä olisi vähemmän.

Kuva 6. Käytetyt palvelut edustanevat valtaosin päivittäispalveluja.
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SOMALINKIELISET NAISET, KEHITTÄMISNÄKEMYS

Kuva 7. Säilytettävät paikat vastaavat melko hyvin miellyttävinä pidettyjä paikkoja.

Kuva 8. Korjattavat paikat sijoittuvat siten, että ne näyttävät kohdistuvan erityisesti asuinympäristöön.
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Kuva 9. Poistettavia paikkoja on niukasti, lähinnä Suvelan lounaispäässä.

Kuva 10. Uusien palvelujen kuviossa korostuvat yhden vastaajan näkemykset, joten kuva ei ole kovin 
edustava.
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SOMALINKIELISET MIEHET, NYKYTILANNE

Kuva 11. Somalinkielisten miesten miellyttävät paikat saattavat liittyä kokoontumismahdollisuuksiin ja 
päivittäispalveluihin. Koulut ovat edustettuina.

Kuva 12. Harvat epämiellyttävät paikat ovat mm. ravintoloiden ympäristössä.
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Kuva 13. Turvattomia paikkoja on vain muutamia.

Kuva 14. Käytettyjä palveluja on merkitty niukasti.
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SOMALINKIELISET MIEHET, KEHITTÄMISNÄKEMYS

Kuva 15. Säilytettävät paikat vastaavat myös somalinkielisillä miehillä melko hyvin 
miellyttäviä paikkoja.

Kuva 16. Korjattavat paikat eivät ole niinkään asuinympäristössä, toisin kuin naisilla.
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Kuva 17. Poistettavat paikat keskittyvät ravintoloiden piiriin.

Kuva 18. Uusiin palveluihin sisältyi mm. muutama liikenneturvallisuuden parannuskohde.
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VENÄJÄNKIELISET, NYKYTILANNE

Kuva 19. Venäjänkielisillä miellyttäviä paikkoja oli runsaasti, ja ne jakautuivat laajalle alueelle.

Kuva 20. Myös epämiellyttäviä paikkoja oli merkitty kohtalaisen paljon, ja monet niistä olivat 
kulkuväylien varsilla.



335 Paikkaprefenssi t  kar toi l la

Kuva 21. Turvattomat paikat olivat erityisesti Suvelan lounaispäässä (mm. ravintoloiden lähellä) ja 
Espoon keskuksen aseman ympärillä.

Kuva 22. Käytetyt palvelut jakaantuivat melko laajalle. Mahdollisesti moni käytti matkan varrella Es-
poon keskuksen palveluja.
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VENÄJÄNKIELISET, KEHITTÄMISNÄKEMYS

Kuva 23. Säilytettävät paikat näyttävät liittyneen usein palveluihin, mm. koulut ja uimahalli ovat 
hyvin edustettuina.

Kuva 24. Korjattavia paikkoja oli suhteessa vähän.
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Kuva 25. Poistettavissa paikoissa korostui ravintoloiden ympäristö.

Kuva 26. Uusia palveluja ei juuri kaivattu.



36 Maahanmuuttaj ien näkemyksiä Suvelasta ja sen kehi t tämisestä

NUORET (YHDEKSÄSLUOKKALAISET), NYKYTILANNE

Kuva 27. Miellyttävissä paikoissa korostui koulun ja Espoon keskuksen alue. Myös uimahalli oli suo-
sittu, samoin hotellin ja ammattiopiston rakennus. Nuorista suurin osa oli Suvelasta.

Kuva 28. Epämiellyttävät paikat olivat Suvelan lounaispäässä ja siellä mm. ravintoloiden ympäristössä.
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Kuva 29. Turvattomia paikkoja nuorilla ei ollut kovin paljon.

Kuva 30. Käytetyt palvelut vastaavat melko hyvin miellyttäviksi katsottuja paikkoja.
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NUORET (YHDEKSÄSLUOKKALAISET), KEHITTÄMISNÄKEMYS

Kuva 31. Säilytettävät paikat jakautuivat melko laajalle alueelle, ja mukana oli ilmeisesti 
myös asuinympäristöä.

Kuva 32. Korjattavia paikkoja oli nuorten mielestä erityisesti Suvelassa.
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Kuva 33. Poistettavat paikat keskittyivät ravintolapalvelujen läheisyyteen, mutta myös 
koulu sisältyi niihin.

Kuva 34. Uusia palveluja nuoret kaipasivat vähän.
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KAIKKI VASTANNEET, NYKYTILANNE
Kuva 35. Kaikkien vastaajien miellyttävät paikat jakaantuivat laajalle alueelle, mutta Espoon keskus, 
päivittäispalvelut, koulut, uimahalli, hotelli ja Suvelan asukaspuisto olivat hyvin edustettuina. Suvelan 
miellyttäviksi koettujen paikkojen keskittymä on merkittävä, tässä mielessä alue on verrattavissa 
Espoon keskukseen yleensä.

Kuva 36. Kaikkien vastaajien epämiellyttävissä paikoissa korostuvat Suvelan ravintolapalvelujen 
ympäristöt. Keskitttyminen on voimakkaampaa kuin miellyttävien paikkojen tapauksessa. 
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Kuva 37. Turvattomat paikat jakautuivat kaikilla vastaajilla varsin laajalle alueelle. 
Suvelan ravintoloiden ympäristöt korostuivat hieman. Suvelan ohella Espoon keskuksen 
ympäristö koettiin turvattomaksi. 

Kuva 38. Käytetyt palvelut jakautuivat melko laajalle alueelle. Espoon keskus ja Suvelan päivittäis-
palvelut olivat odotetusti hyvin edustettuina.
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KAIKKI VASTANNEET, KEHITTÄMISNÄKEMYS

Kuva 39. Kaikkien vastaajien säilytettävät paikat muodostavat suhteellisen heterogeenisen kokoelman. 
Hotellin ja uimahallin ympäristö sekä Espoon keskus ja koulut korostuivat. Toisaalta Suvela oli hyvin 
edustettuna Espoon keskuksen rinnalla. 

Kuva 40. Korjattavat paikat koskivat ensisijaisesti Suvelaa, mutta jakaantuvat siellä hajalleen. Tämä voi 
viitata ympäristön yleisesti puutteelliseksi koettuun laatuun. 
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Kuva 41. Poistettavat paikat keskittyvät hyvin voimakkaasti Suvelan lounaispäähän ja ravintoloiden 
läheisyyteen.

Kuva 42. Uusien palvelujen kartta ei ole erityisen edustava.
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6  Karttoihin kirjoitetut kommentit 

Karttoihin sai kirjoittaa myös vapaasti kommentteja. Nämä on esitetty kahdessa tau-
lukossa (3 ja 4), joista ensimmäinen kuvaa nykytilannetta, toinen tulevaisuutta koske-
via kehittämisideoita. Karttojen tekstejä on hieman jouduttu tulkitsemaan, niitä ei siis 
ole esitetty sellaisinaan vaan hieman yleistäen ja osaksi esimerkinomaisesti, pyrkien 
kuitenkin säilyttämään olennainen sisältö. 

Taulukko 3. Nykytilannetta koskevat karttakommentit. Somalinkielisten miesten ryhmältä 
ei tullut nykytilannetta koskevia kommentteja. Nuorten sarake puuttuu, koska nuoret eivät 
kirjoittaneet mihinkään karttoihin kommentteja. Jos saman asian on maininnut useampi, 
vastaajien lukumäärä on suluissa.

Somalinkieliset naiset Somalinkieliset miehet Venäjänkieliset naiset

Nykytilanne: hyvät 
paikat

Moskeija (2; paikkaa ei 
merkitty, mahdollisesti 
Kirstinharju 1–3).

Keskuspuisto (2), kävely-
reitit (3; voi myös viitata 
keskuspuistoon), kauppa 
(Suvelan ostoskeskus), 
Entressen kirjasto. Myös 
Espoon tuomiokirkko (3), 
Kellonummen hautaus-
maa, Kirkkojärven koulu. 
Henkilökohtaisia merkityk-
siä edustivat esimerkiksi 
”lapsenlapsen koulu”, eläi-
met Espoon keskuksessa.

Nykytilanne: epä-
miellyttävät paikat

Espoon keskus (hieman 
epäselvää), Samaria; myös 
Jorvin sairaala (hieman epä-
selvää).

Nykytilanne: turvat-
tomat paikat

Kirstintie, junalla mat-
kustaminen yleensä 
kaikenikäisille, koko 
Kirstinharju.

Leppävaara, terveyskeskus.

Nykytilanne: 
käytetyt palvelut

Moskeija (2; paikkaa 
ei merkitty, mahdolli-
sesti Kirstinharju 1–3), 
Espoon keskuksen pal-
velutarjonta, Kirstintiien 
hyvät kulkuyhteydet. 

Terveyskeskus, Samaria, 
ravintola Satulinna, Sunan-
tie 9:n ravintola.
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Muutamaan venäjänkielisten naisten vastaukseen oli kirjoitettu paikkojen nimiä (ku-
ten Jorvin sairaala) ilman tarraa. Nämä on jätetty taulukosta, koska sanojen merkitys 
ei ilmene kunnolla. 

Espoon keskusta somalinkielinen nainen kommentoi tähän tapaan: ”Palveluja 
on todella hienosti. Vaarallista siinä. Saa agressiiviset ihmiset vastaansa. Onneksi on 
vartijoita, viihtyy, mutta ei [ole] miellyttävää, jos kolme somalia pysähtyy keskustele-
maan, saa kuulla pahaa.” Koettu turvattomuus ja muiden aggressiivisuus tulivat ilmi 
myös joissakin muissa kommenteissa. 

Kehittämistä koskevat karttakommentit

Taulukko 4. Kehittämistä koskevat karttakommentit. Nuorten sarake puuttuu, koska 
nuoret eivät kirjoittaneet mihinkään karttoihin kommentteja. Jos saman asian on maininnut 
useampi, vastaajien lukumäärä on suluissa.

Somalinkieliset naiset Somalinkieliset miehet Venäjänkieliset naiset

Kehittäminen: 
säilytettävät 
paikat

Moskeija. Espoon keskuksen (käve-
ly-) silta, K-supermarket, 
uimahalli, Kirkkojärven 
koulu, Espoonkruunun 
kortteli. Mahdollisesti Es-
poon keskuksen palvelut 
(hieman epäselvää). 

Kehittäminen: 
korjattavat 
paikat

Palvelukeskus remontoita-
vassa kunnossa, Kirstin-
harjun rakennukset.

Kehittäminen: 
poistettavat 
paikat

Suvelan asukaspuistoa 
vastapäätä ”pub”.

Kehittäminen: 
uudet palvelut

Ompeluun ja ruuanlaittoon 
soveltuva kerhohuone 
naisille ja lapsille, kerho-
huone lapsille ja aikuisille, 
Työpaja–kunto keskus–
iltapäivä kerho lapsille, 
työpaja maahan muuttajille 
(äideille) ja kanta väestölle-
kin, R-kioski Kirstintien 
lounaispäähän, Citymarket 
Espoon keskukseen, uusi 
bussiyhteys Ymmersta–
Koivu hovi–Espoo, turvalli-
sempi ympäristöä Kirkko-
järven koulun kohdalle. 
Suvelan vanhaa Olkkaria 
toivottiin takaisin (2).

Turvallisempi liikenne (valo 
tai hidaste) Sunantielle 
Kirstinharjun kohdalle (3), 
hidasteita Kirstinmäkeen, 
Kirkkojärven tienoolle iso 
kahvila, lisää bussivuoroja 
Tuomarilan suuntaan, kaup-
pa (”esim. HM”) Entres-
seen, nuorisotila, pelejä 
yms. Espoon keskukseen, 
nuorisotila Suvelaan, yli 
18-vuotiaiden kerhotila 
pelimahdollisuuksineen 
Kirstinharjuun, työnhaun 
palvelukeskus nuorille Su-
velaan. Olkkaria vastaava 
asukaspiste.

Työvoimatoimistoa 
Espoon keskukseen.

Karttoihin piirretyt reitit

Reittejä oli merkitty etupäässä nykytilannetta koskeviin karttoihin. Ne kuvasivat siten 
sitä, miten vastaajat olivat tottuneet liikkumaan ympäristössään. Reitteihin oli mer-
kitty ilmeisesti sekä kulkuvälineillä että jalan tehtäviä matkoja. Vain harvoihin kehit-
tämistä koskeviin kuviin oli merkitty reittejä. 
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Somalinkieliset naiset

Somalinkielisistä naisista nykytilannetta kuvaavia reittejä oli piirtänyt kuusi; yhdeltä 
ne puuttuivat. Kahdella vastaajalla esiintyi radan vartta Siltakatua noudatteleva reitti 
Suvelan koillisosiin. Kahdella muulla vastaajalla oli merkitty Suvelan ja Espoon kes-
kuksen välinen reitti Sunantien yli mutta pienempiä väyliä myöten. Yksi vastaaja, joka 
ei asunut Suvelassa, oli todennäköisesti merkinnyt julkisen liikenteen yhteyksiä: rau-
tatien Espoon keskuksesta kohti Helsinkiä ja tieyhteyden Suvelasta kohti Turunväy-
lää. Lisäksi oli merkitty joitakin Suvelan sisäisiä reittejä. 

Kahdessa tulevaisuutta koskevassa kartassa toivottiin reittiä Suvelan keskustasta 
palvelukeskuksen kautta Kirkkojärven koululle, ja kolmannessa kartassa reittiä Suve-
lasta palvelukeskuksen kautta Espoon keskukseen. 

Somalinkieliset miehet

Miesten reittimaininnoissa lähiympäristö ilmeni heikosti eikä Suvela juuri lainkaan. 
Miehistä vain kolme merkitsi nykyisin käyttämiään reittejä, ja niissä korostui Espoon 
keskuksen ympäristö, erityisesti Kirkkojärventie. Yksi näistä vastaajista asui Espoon 
keskuksessa, toinen Helsingissä, joten vastaukset voi tulkita tältä pohjalta. Samoista 
vastaajista kaksi toivoi uusia reittejä. Mukana oli radan ylittävä reitti palvelukeskuk-
sen kohdalla, ja yksi vastaaja ( joka asui Suvelassa) toivoi lisää busseja Suvelasta Tuo-
marilan suuntaan. 

Venäjänkieliset naiset

Nykytilannetta koskevaan karttaan oli merkinnyt reittejä vain kaksi vastaajista, tule-
vaisuutta koskevaan ei yksikään. Kumpikin vastaajista kuvasi reitin keskuspuistosta 
Sunantietä Kirstinkadulle, toinen lisäksi Sunantietä Espoon keskuksen kautta van-
halle kirkolle. Myös kaksi muuta vastaajaa oli merkinnyt keskuspuiston reunalle (kar-
tan oikeaan alakulmaan) vihreän merkin ja sanan ”reitit”; kolmas ilmoitti pitävänsä 
eläimistä. Vastaajille luontosuhde vaikutti tärkeältä. Todennäköisesti he käyttivät ym-
päristöä laajasti ja liikkuivat melko paljon jalan. Tätä päätelmää tukee myös monien 
miellyttävien tai säilyttämisen arvoisten paikkojen sijainti viheralueilla. 

Nuoret

Nuoret merkitsivät eniten reittejä. Niitä oli piirretty seitsemään nykytilannetta 
kuvaavaan karttaan, kolmesta ne puuttuivat. Nuorille tärkeitä kiinnekohtia olivat 
Keski-Espoon koulu sekä Espoon keskus kauppakeskuksineen. Nuorten liikkuminen 
painottui tälle osalle Suvelaa. Neljässä – viidessä vastauksessa (tulkinnasta riippuen) 
yhteys koulun ja kauppakeskuksen välillä korostui. Kulku tapahtui joko Kirstinharjun 
yli tai Sunantien kautta. Sunantie oli merkitty moneen vastaukseen muutenkin. 
Yksi vastaajista oli reitittänyt tiheästi Suvelan katuverkon sekä Suvelan ja Espoon 
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keskuksen välisen alueen. Espoon keskuksen katuja radan molemmin puolin oli 
vastauksissa myös merkitty reiteiksi. 

Uusiksi reiteiksi kaksi vastaajista ehdotti Saarniraivion suunnalta etelästä Kirs-
tinharjulle ulottuvaa oikoyhteyttä; on mahdollista, että kyseessä oli ystävysten kotien 
välinen matka. 

Sunantien kevyen liikenteen yhteys Suvelan keskuksen ja Espoon keskuksen välil-
lä oli tärkeä. Etenkin somalitaustaiset kokivat Sunantien ylittämisen vaaralliseksi. He 
toivoivat valoja tai töyssyjä turvallisuutta lisäämään. 
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7  Vertailu muihin aineistoihin

Urbaani Onni

Urbaani Onni -hankkeessa tehtiin pääkaupunkiseudun yhdessätoista lähiössä pehmo-
GIS-kysely otokselle 15–64-vuotiaista asukkaista. Aineistoa hankittiin myös Suvelas-
ta. Suvelan kyselyyn vastasi 248 asukasta: 142 naista ja 106 miestä, melko tasaisesti eri 
ikäryhmistä. Vastaajia oli merkittävästi enemmän 25–29-, 45–49- ja 60–64-vuotiaista 
kuin muista ikäryhmistä. Useimmat asuivat korkeissa kerrostaloissa, mutta suuri ryh-
mä myös rivi- tai paritaloissa. Niin ikään useimmat omistivat asuntonsa. Suvelalaisten 
vastaajien osuus tutkimusaineistossa on hieman vähäisempi kuin Suvelan asukkaiden 
suhteellinen osuus kyselyn perusjoukosta l. osuus kaikkien asuntoalueiden kaikista 
asukkaista. (Kahila ym. 2011, 3.) 

Suvelan vastaajat nimesivät kartalta onnen paikkoja vähemmän kuin muilla tutki-
musalueilla. Näitä paikkoja oli hajanaisesti eri puolilla Suvelaa. Tärkeällä sijalla olivat 
siellä onnen paikkoina viheralueet sekä julkisten ja liikennerakennusten alueet. (Kahila 

ym. 2011, 4.) 

Vastaajat nimesivät Suvelan myönteisiä puolia. Viisi eniten mainintoja kerännyttä 
asiaa olivat se, että

•	 kävellen tai pyörällä liikkuminen on sujuvaa,
•	 paikka on rauhallinen,
•	 paikka on luonnonläheinen,
•	 siellä on hyvät harrastus- ja tekemismahdollisuudet,
•	 ympäristö on kaunis. (Kahila 2011, 5.) 

Vastaajien nimeämistä kielteisistä puolista viisi eniten mainintoja saanutta, ver-
rattuna 10 muun asuinalueen vastaaviin mainintoihin, olivat se, että

•	 ympäristö on ruma,
•	 ympäristö on epäsiisti,
•	 alueen maine on huono,
•	 paikka on rauhaton ja
•	 sosiaalinen turvallisuus on huono. (Kahila 2011, 5.) 
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Negatiivisia mainintoja vastaajilta saivat kartalle varsinkin Espoon keskus ja Suvelan 
alue. (Kahila 2011, 5.) Espoon keskuksen vastaajat kokevat melko kielteiseksi laatute-
kijöittensä puolesta – sosiaaliselta laadultaan, ilmapiiriltään ja ulkoiselta ilmeeltään. 
Espoon keskuksen alue ja uusi Entressen alue on koettu toiminnalliselta ja sosiaalisel-
ta laadultaan kuitenkin miellyttäviksi. Pappilanmäki on erityisen myönteinen paikka. 
Suvelan kerrostaloalueelle kohdistuvia myönteisiä mainintoja on suhteellisen paljon 
ja monipuolisesti, mutta niissä ei juuri oteta kantaa alueen ulkoiseen ilmeeseen. Kiel-
teisten tekijöiden maininnoissa korostuvat sosiaaliseen laatuun, ilmapiiriin ja ulkoi-
seen ilmeeseen liittyvät tekijät. Kirstintien ympäristöä pidetään sosiaalisesti kieltei-
senä, varsinkin sen eteläpäätä ilmapiirinsä vuoksi. Nämä tekijät korostuvat tosillakin 
l. Kirstinmäen ja Kirstinharjun alueilla. (Kahila ym. 2011, 7.) 

Suvelaa koskevat vapaamuotoisten kommenttien aiheena oli alueen ulkoinen ilme 
selvemmin kuin tutkimuksen muihin asuinalueisiin kohdistuneissa kommenteissa. 
Kerrostaloja koskevat kommentit koskivat epäsiisteyttä ja isojen kerrostalojen ru-
muutta, mutta pien- ja rivitaloalueita pidettiin luonnonläheisinä ja rauhallisina. Su-
velan kommentoijat eivät korostaneet sosiaalisia ongelmia yhtä paljon kuin tutkimus-
hankkeen vastaajat tekivät muiden kaupunginosien kohdalla, joitain mainintoja oli 
”maahanmuuttajista” ja ”nuorisosta”. (Kahila 2011, 8.) 

Suvelan vastaajat tekivät aluetta koskeneita parannusehdotuksia vajaat 390. Ne 
olivat

•	 tiettyjen kohteiden säilyttämistä koskeneita ehdotuksia (150 kpl),
•	 toisten kohteiden kohentamista koskeneita ehdotuksia (123 kpl),
•	 uusien rakennusten sijoittamista koskevia ehdotuksia (44 kpl) sekä
•	 poistettavien kohteiden paikannuksia (70 kpl). (Kahila 2011, 10.)

Eniten näitä esityksiä ja paikannuksia tuli Suvelan puoleiselle Espoon aseman-
seudulle ja Suvelan korkeiden kerrostalojen alueelle. Suvelan ulkopuolelle lähiympä-
ristöön tuli niin ikään paikannuksia: Espoon tuomiokirkko, Kirkkojärven puoleiselle 
asemanseudulle ja Kurkiniityn alueen keskuspuistoon tuli paljon merkintöjä. (Kahila 

2011, 10.) 

4V-hankkeen aineisto

4V-hankkeessa selvitettiin kaikille kuntalaisille avoimien tilojen ja ulkoalueiden tar-
peellisuutta ja käyttöä sekä käyttäjien tyytyväisyyttä. Menetelminä oli 1500 asukkaalle 
suunnattu postikysely, sitä täydentänyt internet-kysely sekä tilojen ylläpitäjien kans-
sa tehty haastattelututkimus. Postikysely suunnattiin Kirkkojärven, Leppävaaran ja 
Suvelan asukkaille. (Engdahl ym. 2010, 3.) Vastauksia saatiin 542, vastausprosentti oli 36.

Varsinkin ulkoalueita käytetään runsaasti, ja niitä pidetään tärkeinä oman 
asuinalueen viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden kannalta. Ulkoalueet ovat itse asiassa 
merkittävämpiä kuin sisätilat. Niissä ei 80–88 prosenttia vastaajista ollut käynyt 
lainkaan parin viimeisen vuoden aikana. (Engdahl ym.2010, 16.) Yhteisten tilojen 
käyttämättömyys johtuu vastaajien mukaan usein siitä, ettei ole aikaa tai tarvetta 
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tiloissa käymiseen tai ettei ollut tietoa tiloista. Tietyt tilat saatettiin myös käsittää 
erityisryhmille tarkoitetuiksi. (Engdahl ym. 2010, 18.) 

Yhteisissä tiloissa noin joka kolmas vastaaja halusi lukea lehtiä tai kirjoja, harras-
taa liikuntaa tai jumppaa sekä tavata ystäviä ja tuttavia. Lisäksi vastaajista joka toinen 
oli kiinnostunut kahvilasta tai ruokailusta ja kirpputorista.

Yhteisistä tiloista yleisimmin käytettiin kirjastoja. Niitä käyttivät etenkin kor-
kea- tai ammattikorkeakoulutetut, mutta myös työttömät ja muuten työelämästä ti-
lapäisesti poissa olevat asukkaat. (Engdahl ym. 2010, 16.) Keskimääräistä vähemmän kir-
jastossa olivat käyneet ne, jotka asuivat 10 000–30 000 euroa vuodessa ansaitsevassa 
taloudessa asuivat Suvelassa, olivat ruotsinkielisiä, elivät avo- tai avioliitossa, olivat 
lapsettomia, olivat käyneet vain perus- tai kansakoulun tai olivat eläkkeellä. (Engdahl 

ym. 2010, 16.)

Suvelan ja Kirkkojärven asukkaat käyttivät liikuntapuistoja vähemmän kuin muut 
vastaajat. Näitä puistoja ei alueilla myöskään ole. (Engdahl ym.2010, 18.) Asukaspuistoi-
hin keskimääräistä tyytyväisempiä olivat Suvelassa asuvat samoin kuin korkea- tai 
ammattikoulutetut ja 25–34-vuotiaat vastaajat. (Engdahl ym. 2010, 26.) 

Vastaajista useimmat toivoivat yhteisiin tiloihin muunm muassa kirpputoreja, toi-
mintaa eläkeläisille, palveluja nuorille ja lapsiperheille sekä kahvilatoimintaa. Ulko-
tiloihin toivottiin muun muassa lisää liikuntalaitteita ja liikunnallisia toimintoja, oh-
jattua toimintaa, puistojumppaa, teemailtoja, piknik-paikkoja, grilli- ja keittokatoksia 
ja moninaisia musiikkitapahtumia. Muita uusia toimintoja toivottiin järjestettäviksi 
erityisesti kirjastoissa ja toiseksi myös kauppakeskuksissa.Vastaajat saivat myös ker-
toa omin sanoin, mitä toimintaa he toivovat yhteisissä tiloissa. Kolmanneksi suosituin 
uusien toimintojen järjestämispaikka oli liikuntatila ja ulkoliikuntatila. (Engdahl ym. 

2010, 16.)

Yhteiset tilat olivat keskimäärää tärkeämpiä naisille, Suvelassa asuneille ja eng-
lanniksi vastanneille. (Engdahl. ym. 2010, 30.)

Kaikkien vastaajien mielestä yhteisten tilojen ja ulkoalueiden toiminnassa lapset 
ja lapsiperheet on huomioitu melko hyvin. Huonoiten vastaajien mielestä on huomi-
oitu vajaakuntoiset, liikuntarajoitteiset ja vammaiset sekä yksinasuvat ja työttömät. 
(Engdahl ym. 2010, 16.) 

Suvelan asukkaille (vastaajia 474 kaikista 1  000 kyselylomakkeen saajasta) tehdyssä 
postikyselyssä tulee esiin isojen vastaajaryhmien samantapaisia tärkeysjärjestyksiä 
ja kokemuksia kuin tässä raportissa analysoiduissa runsaan 40 vastaajan työpajaky-
selyissä. Vähintäänkin jokseenkin tyytyväisinä Suvelaan asuinalueena pitivät itseään 
postikyselyn vastaajista useimmat – kaikkiaan kolme neljästä vastaajasta. Tyytymät-
tömiä oli vastaajista 15 prosenttia, mutta nuorimmissa alle 30-vuotiaissa tyytymättö-
miä oli peräti 40 prosenttia. (Hirvonen 2011, 32.) 

Suvela postikyselyn valossa
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Suvelan luonnetta 70-luvulla valmistuneena asuinalueena määritteli kaavoitus- ja 
aluerakentamissopimusten prosessi, jonka seurauksena uuden Espoon keskuksen kyl-
keen kohosi arkkitehtikilpailun voittoehdotukseen verrattuna paljon korkeampi sosi-
aalisen asuntotuotannon asuinalue. Segregaatioprosessi lähti liikkeelle, ja espoolaiset 
kutsuivat alusta pitäen Suvelan lähiötä Mustalaismäeksi. (Polyteekkari 2007.)

Muita aineistoja

Helsingissä vuosina 2007–2009 tehdyssä laajassa (1288 vastausta) tutkimuksessa 
selvitettiin 3.–6.-luokkalaisten helsinkiläislasten arkea ja ajankäyttöä. Peräti 21 pro-
senttia vastanneista nimesi kauppakeskuksen suosituimmaksi paikaksi. Erityisesti yli 
11-vuotiaat tytöt olivat tätä mieltä. Kuluttamisen lisäksi mahdollisuus tavata kavereita 
oli tärkeää. Tytöillä korostuivatkin sosiaaliset suhteet, kun taas pojille toiminnallisuus 
oli tärkeämpää. Monet muut paikat liittyivät enemmän harrastuksiin ja kiinnostuksen 
kohteisiin, kuten kirjastot (6 prosenttia vastanneista), liikuntapaikat (8 %), urheilu-
kentät (9 %) ja uimahallit (21 %). (Stenvall 2009, passim.)

Tyytyväisyyttä herättivät vähintäänkin 85 prosentissa vastaajista joukkoliikenne, 
kirjasto, ruokakaupat sekä puisto- ja ulkoilualueet (Hirvonen 2011, 33). Joukkolii-
kenteeseen oli tyytyväisiä 90 % vastaajista. Sen palvelun osalta tyytyväisyys oli myös 
vahvempaa kuin valtakunnallisissa tutkimuksissa.  (Hirvonen 2011, 37.) Alueen viih-
tyisyyden, rauhallisuuden ja terveyspalvelujen osalta tyytymättömien osuudet olivat 
17–19 %, korkeammat kuin muiden palvelujen kohdalla, mutta erot ovat vähäisiä. Tur-
vallisuutta, ravintoloita ja asukastoimintaa koskevaa tietoutta käsitelleissä kolmessa 
kysymyksessä tyytymättömiä oli kussakin parikymmentä prosenttia. Ravintoloista ja 
asukastoiminnoista oltiin kuitenkin epävarmoja, sillä ei osaa sanoa -vaihtoehdon va-
linneita oli paljon, 36 ja 50 prosenttia. (Hirvonen 2011, 33–34.) 
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8 Päätelmät

Tässä julkaisussa on kuvattu, miten Espoon Suvelassa järjestettiin neljä maahan-
muuttajille tarkoitettua työpajaistuntoa, ja millaisia tuloksia niistä saatiin. Tuloksia 
ei voi tulkita tilastollisesti merkitsevällä tavalla, mutta toisaalta työpajoihin saatiin 
muunm muassa somalitaustaisia miehiä ja naisia, joita on vaikea tavoittaa perinteisin 
lomakekyselyin. Tuloksilla on siten arvoa siinä, että ne kuvaavat maahanmuuttajien 
omia näkemyksiä Suvelasta ja laajemmin Espoon keskuksen alueesta. 

Asuinaluetta ja asukkaita koskevat arvostukset vaihtelivat vastaajaryhmittäin. 
Venäjänkielisillä korostuivat ympäristöseikat ja palvelut (osin Suvelan ulkopuolella). 
Somalinkielisillä arvostukset olivat usein sosiaalisia (perhe, ystävät, yhteisö), palve-
luja ja liikenneyhteyksiä koskevia. Yhdeksäsluokkalaiset arvostivat oleskelu- ja har-
rastuspaikkoja, monikulttuurisuutta ja liikenneyhteyksiä. Kaikkia työpajalaisia häi-
ritsivät asukkaiden ja kulkijoiden häiriökäyttäytyminen sekä kielteiset asenteet joko 
maahanmuuttajia tai Suvelaa kohtaan. Vastaajien kokemukset alueittensa asukkaista 
olivat yleensä myönteisiä. Turvattomuus ei ollut korostetusti esillä, mutta varsinkin 
somalinkielisillä naisilla ja yhdeksäsluokkalaisilla oli tällaisiakin kokemuksia, usein 
päihtyneistä. 

Asuinalueen parantamista koskien vastaukset riippuivat myös osin vastaajaryh-
mästä. Uusista asioista kaivattiin lisää alueellisia palvelu- ja oleskelupaikkoja, har-
rastusmahdollisuuksia sekä alueellisia tapahtumia, ja lisäksi moderneja rakennuksia. 
Palvelujen osalta parannettavaa oli muun muassa terveys- ja liikennepalveluissa ja 
etenkin somalinkielisten naisten mielestä maahanmuuttajien asianmukaisessa koh-
telussa. Ympäristön parantamisessa korostuivat Kirstinmäen rinteen polun talvikun-
to ja muu talvihuolto, liikenneturvallisuus ja pysäköinti, kiinteistönhoito ja alueen 
siisteys. Liikenneyhteyksiin oltiin melko tyytyväisiä; joitakin lisäyhteyksiä toivottiin 
ja parannuksia lasten kanssa liikkumiseen. 

Lasten ja nuorten tarpeita koskevat näkemykset vaihtelivat: osan mielestä alue oli 
hyvä, osan mielestä jopa huono. Yhdeksäsluokkalaiset eli nuoret itse kaipasivat eten-
kin ajanviettopaikkoja, kaupallisia palveluja ja Suvelan ostarin remontointia. Osa piti 
alueestaan, osa taas ei turvattomuuden ja päihtyneiden vuoksi. Muiden näkemyksissä 
korostuivat leikki-, urheilu- ja harrastuspaikat. Osa korosti nuorten ja lasten tarvit-
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semaa ohjausta, esimerkiksi kerhoja, sekä mahdollisuuksia harrastaa yhdessä van-
hempien kanssa. Kaivattiin myös paikkoja suomen kielen opiskelua ja koululäksyjen 
tekemistä varten. 

Karttojen avulla selvisi, että miellyttäviksi koetut paikat vastasivat melko hy-
vin säilytettäväksi esitettyjä paikkoja ja toisaalta käytettyjä palveluita. Miellyttävien 
paikkojen kirjo oli kuitenkin laajempi. Uusia palveluja ei juuri toivottu. Epämiellyttä-
vät paikat puolestaan vastasivat melko hyvin poistettavaksi esitettyjä ja toisaalta tur-
vattomiksi koettuja paikkoja. Poistettaviksi esitetyt paikat olivat erityisesti Suvelan 
ravintoloiden ympäristössä. Korjattaviksi esitetyt paikat sisälsivät paljon hajontaa, 
mikä voi viitata ympäristön yleisesti puutteelliseksi koettuun laatuun. 

Maahanmuuttajat voivat olla jopa keskimääräistä selvemmin asuinpaikkaansa ja 
sen mahdollisuuksiin sitoutuneita, mutta muuten heidän toiveensa eivät ole erityisiä. 

Muutamia erityisesti Suvelaa koskevia toiveita:
•	 Suvelan aiempaa Olkkaria vastaava asukaspiste haluttiin takaisin
•	 Erityisesti nuorille ja äideille lapsineen toivottiin asunnon ulkopuolisia oles-

kelu- ja harrastustiloja, joista osa voisi olla erityisesti maahanmuuttajille so-
pivia

•	 Paikallisiin liikennejärjestelyihin, erityisesti jalankulun turvallisuuteen ja ajo-
nopeuksien hillintään toivottiin hidasteiden ja liikennevalojen tyyppisiä pai-
kallisia parannuksia (mm. Sunantie, Kirstinmäki)

•	 Alueen yleisen ilmeen ja siisteyden voi vastausten ja karttojen perusteella olet-
taa kaipaavan parantamista

•	 Alueen koettu turvattomuus kaipaa myös huomiota mutta olisi kenties ratkais-
tavissa kohdistamalla huomiota häiriökäyttäytymisen syihin ja keskittymiin.  

Erityisenä asiana, joskaan ei korostetusti, voi vielä mainita toiveet maahanmuutta-
jataustaisten perheiden nuorten koulunkäynnin tukemiseksi. Toiveen voi ymmärtää 
sitä taustaa vasten, ettei näillä perheillä ole useinkaan omia mahdollisuuksia tukea 
lapsia samalla tavalla kuin koulujärjestelmää paremmin tuntevalla kantaväestöllä. 
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Työpajoissa käytetty Suvelan karttapohja

Keltareunaista karttaa käytettiin nykytilanteen kuvaamiseen. Tulevaisuutta ku-
vaavassa kartassa reuna oli sininen, mutta kartta oli muuten sama. 
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Suvela-työpajat, somalinkielisen käännöksen pohjana 
olleet suomenkieliset kysymykset

Kartta jossa on keltainen reuna
Lisää karttaan värillisillä tarroilla seuraavat asiat:
• miellyttävät paikat joissa viihdyt
• epämiellyttävät paikat joita vältät
• turvattomat paikat
• palvelut ja muut paikat, joissa käyt usein (esimerkkejä: kaupat, kioskit, 

ravintolat, kirjastot, koulut, päiväkodit, kerhot, uskonnolliset tilaisuudet).
• Piirrä karttaan kynällä: 
• reitit  joita usein kuljet.

Kartta jossa on sininen reuna
Lisää karttaan värillisillä tarroilla seuraavat asiat:
• hyvät rakennukset ja paikat, jotka pitäisi säilyttää
• rakennukset tai paikat, joita pitäisi korjata tai parantaa
• rakennukset tai paikat, jotka saisi poistaa
• uudet tarpeelliset palvelut (voit kirjoittaa viereen, millaiset).
• Piirrä karttaan kynällä:
• uudet reitit, joita tarvittaisiin.

KYSYMYKSIÄ 

Mitä ajattelet asuinalueestasi?
1A Mitä asioita alueellasi arvostat eniten?
1B Mitkä asiat häiritsevät sinua eniten?
1C Koetko alueen turvattomaksi? Miksi?
1D Mitä mieltä olet alueen asukkaista?

Miten asuinalueestasi saisi paremman?
2a Mitä asioita olet eniten kaivannut alueellesi?
2B Mitä palveluja pitäisi erityisesti parantaa tai lisätä?
2C Miten ympäristöä pitäisi erityisesti parantaa?
2D Mitä liikenneyhteyksiä tarvittaisiin lisää?

Mitä olisi tarjottava lapsille ja nuorille?
3A Onko asuinalueesi hyvä paikka lapsille ja nuorille? Miksi?
3B Millaisia paikkoja lapset ja nuoret tarvitsisivat lisää?
3C Millaisia uusia palveluja lapsille ja nuorille pitäisi tarjota?
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Suvela-työpajat, kysymykset somalinkielisille

(Foomka Su’aalaha ee Siminaarka Suvela  13.12.2010)

Kaartada oo dhinaca jaaladda ka ah
Ku dar kaartada warqadaha midabeysan ee koolada leh arrimaha soo socda:

meelaha aad ka heshid ama aad jeceshahay

meelaha aadan ka helin ama aadan jecleyn

meelaha aan amaanka laheyn

adeegyada iyo meelaha aad tagto badanaaba (sida dukaamada, iskuulada, xanaanadaha, meela-
ha la isugu yimaado iyo munaasabooyinka diimaha).

Kaartada ku sawir qalinka: 
dariiqa aad badanaa marto.

Kaartada oo dhinaca buluugga ka ah
Ku dar kaartada warqada midabeysan ee koolada leh arrimaha soo socda:

meelaha iyo dhismooyinka fiican oo ay ahaadaan sidooda

meelaha iyo dhismooyinka la hagaajinaayo ama la dayactiraayo

meelaha iyo dhismooyinka  la baabi’inaayo gebi ahaanba

meelaha cusub oo loo baahan yahay (waadku dhinac qori kartaa, noocee).

Kaartada ku sawir qalinka
jidadka cusub ee loo baahnaan karo.

SU’AALOOYIN
Maxaad u maleynkartaa meesha aad degantahay?

1A Maxay tahay waxa sida aad iyo aadka ah ugu bogtay amaba ugu maq-
suuday meesha aad degan tahay?
1B Maxay tahay waxa sida aad iyo aadka ah kuu arbusha?
1C Ma dareemi kartaa meesha aad degan tahay inay nabad aheyn? sabab?
1D Sideebay kuula muuqdaan ra’yi ahaantaada dadka meesha degan?

Sidee loo hagaajin karaa meesha aad degan tahay?
2A Maxay tahay waxa sida aad iyo aadka aad u tabaysid meesha aad degan 
tahay?
2B Adeegyadee sida qaaska ah loo hagaajiyaa amaba loo kordhiyaa?
2C Sidee deegaanka ama bii’ada gaar ahaan loo hagaajiyaa?
2D Maxaa arrimaha gaadiidka loo baahan yahay lagu kordhiyaa?

Maxaa loo soo bandhigi karaa caruurta iyo dhalinyarada?
3A Meesha aad degan tahay ma u fiican tahay caruurta? sabab?
3B Meelo noocee ah ayaa caruurta iyo dhalinyarada loo baahan yahay  in 
loogu kordhiyo?
3C Adeegyo noocee ah oo cusub ayaa loo soo bandhigaa caruurta iyo 
Dhalinyarada?
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Suvela-työpajat, kysymykset nuorille (23.5.2011)

Kartta jossa on keltainen reuna

Lisää karttaan värillisillä tarroilla seuraavat asiat:
mukavat paikat, joissa viihdyt

ikävät paikat, joita vältät

turvattomat paikat

palvelut ja muut paikat, joissa käyt usein (esimerkkejä: kaupat, kioskit, ravintolat, kirjastot, koulut, 
päiväkodit, kerhot, uskonnolliset tilaisuudet).

Piirrä karttaan kynällä: 
reitit,  joita usein kuljet.

Kartta jossa on sininen reuna

Lisää karttaan värillisillä tarroilla seuraavat asiat:
hyvät rakennukset ja paikat, jotka pitäisi säilyttää

rakennukset tai paikat, joita pitäisi korjata tai parantaa

rakennukset tai paikat, jotka saisi poistaa

uudet tarpeelliset palvelut (voit kirjoittaa viereen, millaiset).

Piirrä karttaan kynällä:
uudet reitit, joita tarvittaisiin.

KYSYMYKSIÄ
Mitä asuinalueellasi olisi tarjottava sinun ikäisillesi?

3A Onko asuinalueesi hyvä paikka sinun ikäisillesi? Miksi?
3B Millaisia paikkoja ikäisesi tarvitsisivat lisää?
3C Millaisia uusia palveluja toivoisit?

Mitä ajattelet asuinalueestasi?
1A Mitä asioita alueellasi arvostat eniten?
1B Mitkä asiat häiritsevät sinua eniten?
1C Koetko alueen turvattomaksi? Miksi?
1D Minkälaista asukkaiden yhteiselämä on alueellasi?

Miten asuinalueestasi saisi paremman?
2A Mitä asioita olet eniten kaivannut alueellesi?
2B Mitä palveluja pitäisi erityisesti parantaa tai lisätä?
2C Miten alueen ympäristöä pitäisi erityisesti parantaa?
2D Miten liikkumista alueella tai muille alueille voisi parantaa?
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Työpajakutsut

Venäjänkielinen kutsu työpajoihin. 



Somalinkielinen kutsu työpajoihin.
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