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Tämä projekti on jatkotoimeksianto Laurean opiskeluryhmän laatimaan turvallisuuden
kehittämistehtävään vuodelta 2015. Kyseinen kehittämistehtävä toimi alustana nykyiseen
projektiimme. Projektiryhmämme koostuu viiden henkilön turvallisuus- ja riskienhallinnan
opiskelijoista. Projektin asiakkaana toimii Vantaan kaupungin Fiksu Assa- hanke, jota johtaa
projektipäällikkö ja yhteyshenkilömme Sanna Meronen-Vilenius.

Vuonna 2015 tehty kehittämistehtävä keskittyi pääosin turvallisuuden edistämiseen sekä
turvattomuuden aiheuttajiin Vantaalla. Jatkamme kyseistä projektia samalla tarkoituksella, mutta
olemme keskittyneet lisäksi ympäristöystävällisiin ratkaisuihin vähähiilisyyden edistämiseksi.

Tavoitteena on kehittää turvallisuuden tunnetta ja vähähiilisiä ratkaisuja Vantaan
asemanseuduilla.

Saimme kahden tekemämme haastattelun pohjalta ajankohtaista tietoa, ideointia sekä hyviä
näkökulmia projektimme toteuttamiseen. Haastattelimme muun muassa nykyistä Vantaan
kaupungin turvallisuuspäällikköä, joka on myös toiminut pitkään poliisin virassa sekä Myyrmäkiliikkeen omistajaa, joka on vaikuttanut Myyrmäen alueella useita vuosia eri aktiviteettien ja
tapahtumien parissa. Lisäksi olemme hyödyntäneet lähteenä 2015 vuoden opiskelijaryhmän
tekemää raporttia. Projektimme ohjausryhmä suositteli olemaan yhteydessä haastateltaviin,
jonka johdosta olimme yhteydessä ja järjestimme etähaastattelun.
Projektin aikana nousi esiin keskeisiä tuloksia, kuten katutaideteosten vaikuttavuus tietyn
alueen viihtyvyyteen ja sen elävyyteen. Katutaideteokset ovat saaneet suosiota useissa
kaupungeissa, koska niiden avulla voidaan vaikuttaa positiivisesti alueen ilmapiiriin ja
turvallisuuden tunteeseen. Lisäksi lukuisat Vantaan asemanseudut ovat hyvinkin pimeitä, joten
valaistus ja alueen avaruus ovat tärkeitä seikkoja. Haastattelussa myöskin osoittautui, että
pelkästään ihmisten läsnäolo tietyllä alueella nostaa turvallisuuden tunnetta.
Ympäristöystävällisyyden edistämiseksi investoidaan ja innovoidaan globaalisti, mikä on myös
hiljattain kehittynyt Vantaallakin. Olemme pohtineet sähköautojen ja yhteiskäyttöautojen
yleistämistä, koska autoilusta koituu suuret määrät päästöjä, ruuhkia, sekä
liikenneonnettomuuksia. Toinen ympäristöystävällisyyden edistämisen ratkaisu olisi
sähkökäyttöiset kulkuneuvot. Ne vähentäisivät ruuhkia ja vakavia tieliikenneonnettomuuksia,
mutta vaatisivat kaupungilta investointeja ajoväylien lisäämiseen ja kunnostamiseen sekä
latauspaikkoihin. Olemme vahvasti sitä mieltä, että Vantaalla sähköautot sekä muut
kulkuneuvot yleistyvät huomattavasti tulevaisuudessa. Kehittämistoimenpiteeksi ehdotamme
valaistuksen, katutaiteen, sosiaalityön sekä harrastustoiminnan lisäämistä. Lisäksi yleiseen
alueen siisteyteen ja vähähiilisyyteen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.
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1

Johdanto

Vantaan turvallisuuskyselyyn vastanneista suuri määrä kokee turvattomuuden tunnetta
asemanalueilla. Monesti turvattomuuden tunne asemanalueilla johtuu siitä, että rikollisuus on
yleensä hyvin näkyvää. (Hammarström 2021.) 2017 vuonna tehdyssä turvallisuuskyselyssä
turvallisuudentunnetta heikensi eniten maahanmuutto. Kysymykseen 32 % vastanneista on
hieman huolestuneita ja 45 % on melko tai erittäin huolestuneita maahanmuutosta.

Tämä projekti keskittyy Myyrmäen asemanalueen turvallisuuden tunteeseen. Tavoitteena on
tutkia Laurean opiskelijoiden tekemää selvitystä vuodelta 2015 turvallisuuden tunteesta.
Perehdymme mitä on tehty ja miten siinä on onnistuttu sekä teemme kehitysehdotuksia siitä
mitä voitaisiin tehdä vielä lisää. Projekti pyrkii tekemään Myyrmäen asemanalueesta
viihtyisämpää paikkaa ja kehittää ehdotuksia, kuinka turvallisuuden tunnetta voitaisiin lisätä.

Projektin idea kehittyi yhteistyössä Fiksu Assa- hankkeen kanssa. Myyrmäen asemanaluetta
pidetään yleisesti hieman huonomaineisena ja turvattomana alueena. Tämän vuoksi valitsimme
lähestymistavaksi tutkia aikaisempaa selvitystä, jotta pystymme kehittämään uusia ideoita
turvallisuuden parantamiseksi.
2

Toimeksianto

Toimeksiantona meillä oli perehtyä Laurean opiskelijoiden tekemään selvitykseen (Myyrmäen
turvallisuus 2015), jossa oli tehty toimenpide-ehdotuksia siitä, kuinka turvallisuuden tunnetta
voitaisiin lisätä Myyrmäessä. Toimeksiannon ideana on, että tutkimme mitä toimenpiteitä on
tehty ja kuinka ne ovat vaikuttaneet Myyrmäen asemanalueella sekä tarkastella nykytilannetta
ja kehitellä omia toimenpide-ehdotuksia keskittyen turvallisuuteen ja vähähiiliseen
liiketoimintaan.
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Projektimme yhteistyökumppanina toimii Fiksu Assa- hanke ja hankkeen yhteyshenkilönä meillä
toimii hankkeen projektipäällikkö Sanna Meronen-Vilenius. Hankkeessa on mukana
toteuttamassa Helsingin, Espoon, Vantaan, Riihimäen ja Hämeenlinnan kaupungit. Fiksu Assahanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta ja rahoittajana toimii Uudenmaan liitto.
Koordinaattorina toimii HSY. Suomen kasvukäytävä -verkosto on hakkeen viestintäkumppanina.

9
Liite 1

2.1

Toteuttajat

Kuvio 1: Projektiorganisaatio
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2.2

Kuvaus alueesta

Tarkasteltavamme alue on Myyrmäen asemanseutu, eli emme keskity koko Myyrmäen
suuralueeseen vaan rajasimme alueen aseman välittömään läheisyyteen. Myyrmäen
asemanseudun maine on kohtalainen ja aluetta pidetään yleisesti hyvinkin turvattomana. Tätä
oletusta ja mielikuvaa varmasti vahvistaa se, että usein kun uutisotsikoissa näkee nimen
Myyrmäki, niin kyseinen uutinen koskee jotain ongelmatilannetta. Tästä syystä alueen
turvallisuuden parantaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta alueelle saadaan lisää kiinnostusta
ja vetovoimaisuutta. Projektiryhmämme sisäiset oletukset sekä mielipiteet alueesta olivat hyvin
selkeät ja kaikki pidimme alueen turvallisuuden kehittämistä erittäin tärkeänä asiana.

Myyrmäen koko suuralueella asuu 57700 henkilöä, joka tekee alueesta erittäin suuren väestön
kannalta ja se on yksi Vantaan suurimpia väestökeskittymiä. Tämä koko alue on tietenkin hyvin
laaja ja me käsittelemme vain Myyrmäen keskustaa ja sielläkin asuu pienen kaupungin verran
ihmisiä, tarkemmin 17200 vuoden 2020 tilastojen mukaan (Vantaa 2021). Myyrmäki on erittäin
väestörikas alue ja sinne mahtuu kaikenlaista ja tämä tuo omat erityispiirteensä alueelle.
Myyrmäen asuinrakennusten rakenne koostuu pääosin kerrostaloista, uusiorakentaminen
erityisesti, vuonna 2010–2019 valmistuneista asuinrakennuksista 100 % oli kerrostaloja (Vantaa
2021). Alue on siis täynnä kerrostaloja, joka tekee alueesta hieman synkän ja ei niin
houkuttelevan silmälle.
Alueella on paljon yhden hengen talouksia, vuonna 2020 jopa 53% talouksista sisälsivät vain
yhden henkilön (Vantaa 2021). Tämä kertoo alueen väestörakenteestakin, Myyrmäen perheet
eivät asu keskustassa, vaan he ovat siirtyneet Myyrmäen suuralueen muille asuinalueille, jossa
on rauhallisempaa. Yksin elävät nuoret erityisesti kaipaavat tekemistä ja viettävät aikaansa
ulkona sekä kauppakeskuksissa ja voivat aiheuttaa siellä järjestyshäiriöitä.
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Myyrmäen vieraskielisten osuus on kasvanut tasaisesti lähivuosina vuosivuodelta, vuonna 2020
määrä oli jo peräti 25,7 %. Suuri vieraskielisyysprosentti vaikeuttaa ihmisten kommunikointia ja
täten aiheuttaa ongelmia kantasuomalaisten sekä vieraskielisten välillä. Myös vahva
vieraskielisten väestö aiheuttaa suuria ennakkoluuloja monissa kantasuomalaisissa ja
pahimmillaan tilanteet menevät fyysiseksi ja aiheuttavat tappeluita. (Vantaa 2021.)

Myyrmäki kokonaisuudessaan ei ole ongelmallinen alue, mutta Myyrmäen asema on surullisen
tunnettu turvattomuudestaan ja tämä sitten pilaa koko alueen maineen, koska ihmiset näkevät
Myyrmäki-nimen ja muistavat nämä asemanseudun ongelmat, joita he ovat nähneet esimerkiksi
iltapäivälehtien otsikoissa aiemmin. Nämä samat ongelmat, jotka koskevat Myyrmäen asemaa
ovat esillä myös monilla muillakin Vantaan asemilla (Hammarström 2021), joten tämä ongelma
on koko kaupungin laajuinen eikä vain yksittäisen alueen ongelma.
2.3

Toimenpiteet ja aikataulu

Kuvio 2: Projektin toteutus
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2.4

Asiakkuus

Projektissamme on ollut hyvä pohja asiakkuuden pohdinnalle, koska tällaisessa tilanteessa
tulee monta erilaista asiakkuuden kerrosta, eikä ole vain yhtä asiakasta ja ketju katkea siihen.
Meidän projektillamme on asiakas, joka on Fiksu Assa- hanke, heillä on oma asiakkaansa, joka
on Vantaan kaupunki ja lopulta pääsemme Vantaan kaupungin asiakkaisiin eli näihin
loppukäyttäjiin, jotka ovat nämä Myyrmäen asemaa käyttävät ihmiset. Asiakkuus ajatellaan
yleisesti vain ostotilanteisena vaihdantana, mutta kaupungin asukkaat ovat kaupungin
asiakkaita, vaikka he eivät suoranaisesti maksakaan tästä palvelusta sellaisenaan ja asiaa ei
ajatella niin yleisesti.

Projektitiimimme näkökulmasta asiakkaan tarpeiden kartoittaminen ei ollut niin kovin kriittinen
tartuntapiste alkupäässä, koska tätä kyseistä tehtävää tarjottiin meille ja päätimme asiakkaan
toiveesta alkaa työstämään tätä projektia. Tai niin sen ajattelimme, mutta tottakai tämän jälkeen
olemme miettineet asiakkaan tarpeita ja miten voimme tuottaa sitä arvoa heille, jota tältä
projektilta odotetaan asiakkaan taholta. Tiimimme puolesta haluamme tietenkin tuottaa
asiakkaallemme arvoa tämän projektin avuin. Projektitiimillemme ensisijainen tarkoitus on ollut
oppia projektityöskentelystä ja asiakasosaamisesta käytännössä, joten meidän oma
asiakkuusosaamisemme pohja on vielä kehittämisvaiheessa, mutta tässä on päässyt
käytännössä oppimaan asioita. Tiimillemme tärkeä uusi oppi on ollut asiakkuuden laajuuden ja
eri tasojen ymmärtäminen, erityisesti asiakkaan ja loppukäyttäjän ero. Yleisesti tulee ajateltua,
että kaikki, jotka tästä hyötyvät ovat niitä asiakkaita, vaikka he olisivat vain palvelun
loppukäyttäjiä. Meidänkin projektissamme on pieni määrä asiakkaita, mutta todella suuri joukko
loppukäyttäjiä. Näiden erojen ymmärtäminen helpottaa ymmärtämään omaa toimintaa ja siitä
ymmärtää, että yhden asiakkaan mukana voi tulla enemmänkin käyttäjiä mukana.
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Tulevaisuudessa asiakkuuksia tarkastellessa voi olla relevanttia muistaa myös se, että sen
yhden asiakkaan menettäminen voi tarkoittaa suuren käyttäjämäärän menetystä, jonka takia
nämä asiat on hyvä tiedostaa. (Aarnio 2017.)
Projektimme toimeksiantajan näkökulmasta asiakkuudella on erittäin suuri merkitys heidän
toiminnassaan, jos vertaa esimerkiksi meidän miniprojektiimme, heillä on monia asiakkuuksia ja
heidän asiakkaillaan taas asiakkaita. Suuremmissa projekteissa asiakkuudet haarautuvat
helposti hyvinkin laajoiksi verkostoiksi ja tästä syystä asiakkuuksien hallinta on erittäin
tärkeässä roolissa, jotta osataan huomioida asiakkaiden tarpeet riittävän hyvin ja lopputulos on
mahdollisimman monelle mieleinen. Asiakkuuksien hallinnassa tulee myös muistaa se, että
omaa toimintaa tulee pyrkiä kehittämään jatkuvasti eikä tyytyä siihen palveluun, jota nyt
tarjotaan asiakkaille vaan aina pitää pystyä parantamaan jossain (Hytönen 2020).
Projektiluontoisessa toiminnassa erityisesti nämä palvelut tuotetaan asiakaskohtaisesti eikä
liukuhihnatyönä, joten tulee muistaa asiakkaiden tarpeet ja mitä he konkreettisesti haluavat.
Asiakkaat haluavat olla vuorovaikutuksellisesti mukana vaikuttamassa työn edetessä, eivätkä
he halua vain standardiratkaisuja mitkä sopisivat kenelle vain, tulosten tulee olla yksilöityjä
jokaiselle asiakkaalle (Kaski & Heilimoinen 2017).

Asiakaskokemuksen voi jakaa Leinon (Ahvenainen P, Gylling J, Leino S. Kappale 2) mukaan
kolmeen osaan, jotka ovat fyysinen-, digitaalinen- sekä tiedostamaton kohtaaminen. Näiden
osa-alueiden tulee toimia mutkattomasti yhteen, jotta asiakaskokemus olisi mahdollisimman
hyvä. Meidän projektimme tapauksessa nämä eivät sovi ihan näin suoraviivaisesti projektimme
asiakkuuden arviointiin, koska emme tarjoa niin selkeää tuotetta tai palvelua kun yleensä
asiakaskohtaamisia mietittäessä on. Korona-ajan digitaalisuus on poistanut fyysiset
kohtaamiset meidän ja asiakkaiden välillä. Vaikka me emme koe tätä fyysistä tasoa
asiakkuudessa suoraan, niin loppukäyttäjälle se fyysinen kohtaaminen on tämä tärkein osio
heidän kohtaamistansa tämän projektin tuloksia ajatellen. Tässä puhumme tietenkin Myyrmäen
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asemaa käyttävien asiakkaiden fyysisestä kokemuksesta siellä asemalla asioidessa, jonka
turvallisuutta tässä pyritään parantamaan asiakkaiden kokemuksen vuoksi. Heille digitaalinen
kohtaaminen on lähes mitätön, mutta sillä voidaan markkinoida ja houkutella näin uusia
asiakkaita esimerkiksi alueen parannusten mainostamisella. Tiedostamaton kohtaaminen eli
brändikokemus on iso osa Myyrmäen aseman ongelmaa ja sitä siellä tulisi kehittää eniten, jotta
ihmiset haluaisivat ja uskaltaisivat käyttää tätä palvelua. Tiedostamaton kohtaaminen sisältää
ihmisten mielipiteet ja ennakko-oletukset, jotka ovat vahvana esillä, kun Myyrmäen asemasta
käydään keskustelua. Ihmiset mieluummin välttelevät usein koko aluetta ja käyttävät esimerkiksi
viereisiä asemia, kun liikkuvat erityisesti iltaisin Myyrmäen kautta. Näihin tiedostamattoman
asiakaskokemuksen tuntemuksiin voidaan vaikuttaa vahvalla alueen turvallisuuden
parantamisella ja tämän toteennäyttämisellä asiakkaille digitaalisen markkinoinnin keinoin.
Nämä ovat tärkeitä pointteja meidän asiakkaamme asiakkaalle eli Vantaan kaupungille, joka on
lopulta sitten tuomassa näitä ratkaisuja loppukäyttäjille käytäntöön.
3

Tulokset

Tässä kappaleessa käsitellään projektin tuotoksia, eli mitä olemme konkreettisesti tehneet
tämän projektimme aikana ja minkälaisia tuloksia näiden avulla on saatu. Käsittelemme myös
projektin tavoitteita ja kuinka näiden keinojen avulla on päästy tavoitteisiin.
Projektimme tutkimuskeinoina käytimme haastatteluja, omaa havainnointia paikan päältä
Myyrmäeltä, sekä yleinen tiedonkeruu Myyrmäen alueesta internetistä.
3.1

Laurean 2015 selvitys alueesta

Projektimme toimeksiannon lähtökohtana oli tutkia Laurean vuonna 2015 tekemää selvitystä
Myyrmäen alueen turvallisuudesta. Edellisen projektin toimenpide-ehdotuksissa painotettiin
vahvasti kameravalvonnan kehittämisen positiivisista vaikutuksista, sekä alueen yleisen
viihtyvyyden kehittämistä turvallisuudentunteen tuojana. Erityisesti alueen yleisen viihtyvyyden
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kehittäminen oli meidän mielestämme tärkeää, jotta alueelle saataisiin hieman turvallisemman
tuntuinen ilmapiiri. Vantaan kaupungissa on tapahtunut tällä aikavälillä isompikin
organisaatiomuutos liittyen kaupunkiturvallisuuteen ja se on varmasti suunta kohti parempaa
tulevaisuutta. Vuonna 2018 Vantaan kaupunki perusti uuden turvallisuusyksikön, jota kaupungin
oma turvallisuuspäällikkö Markus Hammarstöm johtaa. (Hammarstöm 2021.)

Alueen valaistus ja yleisilme on hieman karu sekä synkkä paikoitellen, mutta alueen yleisilmettä
on parannettu näiden kuuden vuoden aikana tehokkaasti Myyrmäki-liikkeen toimesta
katutaiteen muodossa. Alueelle on tehty monia katutaide-teoksia tämän projektin jälkeen ja ne
ovat parantaneet asemanseudun yleisilmettä hyvin tehokkaasti. Myyrmäki-liike on myös
kehittänyt alueen viihtyvyyttä muillakin keinoin, esimerkiksi tapahtumilla. Alueen valaistukseen
tulisi panostaa enemmän ja siinä ei ollut tapahtunut suuria muutoksia.

Kameravalvontaa Myyrmäen juna-asemalla on luontaisesti, mutta muuten alueella ei
ryhmämme havainnoinnin mukaan ollut laajemmin kameravalvontaa lisätty. Ryhmämme
käsityksen mukaan kameravalvonta ei itsessään tuo turvallisuudentunnetta, eikä vähennä kovin
laajasti rikollisuuttakaan. Kameravalvonta kylläkin on hyvä keino selvittää rikoksia ja se tuo
oman arvonsa pöytään, mutta monesti erityisesti päihteiden vaikutuksen alaisia henkilöitä ei
tällaiset seikat kiinnosta.
3.2

Myyrmäki-liike

Haastattelimme Myyrmäki-liikkeen vetäjää, jonka organisaatio on vaikuttanut Myyrmäen alueella
jo lähes kymmenen vuotta. Heidän toimintansa pohjautuu erilaisten aktiviteettien ja tapahtumien
järjestämiseen, jotka tuovat mukanaan yhteisöllisyyttä ja viihdykkeitä Myyrmäen kaupunkiin.
Lisäksi Myyrmäki-liike on mukana vaikuttamassa myös kaupungin turvallisuudentunteen
kehittäjänä, minkä takia halusimme haastatella toiminnan omistajaa projektiamme varten.
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Ensimmäinen Myyrmäki-liikkeen projekti oli tuoda elävyyttä asemanseudulle, koska
asemanseudun alikulkutunneleiden seiniä oli tuherrettu seinämaalauksilla. Myyrmäki-liike teki
parannustöitä asemanseudulla ja korvasi vanhat epäsiistit graffiittimaalaukset uusilla värikkäillä
ja elävillä katutaideteoksilla. Katutaideteokset ilmenivät Suomen ensimmäisenä
katutaideasemana ja teokset toivat mukavan ilmeen asemanseudulle. Katutaideteokset pistivät
positiivisesti silmäämme vieraillessamme asemanseudulla ensimmäistä kertaa. Teokset tuovat
kaupunkiin runsaasti elävyyttä, jonka johdosta myös turvallisuudentunne korostuu.
Haastateltavan näkemys turvallisuudentunteen korostamiseksi asemanseudulla tuo ihmisten
läsnäolo, mikä pitää mielestämme täysin paikkansa. Oli se sitten koiranulkoiluttaja tai lenkkeilijä,
läsnäolon vaikutus tuo mukanaan turvallisuudentunnetta. On kuitenkin huomioitava, että
Myyrmäen kaupunki on erittäin tiiviisti asutettu, mikä luonnollisesti esiintyy myös
levottomuuksien syntymisenä alueella. (Niskanen 2021.)

Projektiryhmämme on pohtinut aktiviteettien kehittämistä, jossa kohderyhmänä olisi pääosin
nuoriso. Näitä aktiviteetteja voisi olla esimerkiksi ulkokuntosalit ja skeittiparkit, sillä uskomme
näiden aktiviteettien kiinnostavan nuorisoa. Koemme, että nuoriso viettää aikaa mieluummin
näissä aktiviteeteissä kuin vaikkapa juna-asemilla ilman tekemistä. Kerroimme ajatuksistamme
haastateltavalle, joka oli samaa mieltä. Vantaan kaupunki on rakentanut viime aikoina
skeittiparkkeja ja urheilupuistoja, mutta nämä ovat olleet kauempana ydinkeskustasta. Lisäksi
rahoitus on koitunut haasteeksi eri palvelujen ja aktiviteettien lisäämiseksi. Haastateltavan kanta
Myyrmäen kehityksestä on se, että ”Länsi-Vantaa, mukaan lukien Myyrmäki, on jäänyt niin
sanotusti jälkijunasta verrattuna Itä-Vantaaseen”. Lisäksi useampi paikkakuntalainen kokee,
että heidät olisi unohdettu. (Niskanen 2021.)

Rahoitushaasteista huolimatta, Myyrmäki-liike onnistunut tekemään konkreettisia muutoksia
pienelläkin budjetilla. Juna-aseman tunnelissa sijaitseva piano houkuttelee kaikenikäisiä
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soittajia laulamaan ja soittamaan ohikulkijoiden iloksi. Mielestämme tämä on kekseliäs ja
toimiva ratkaisu lisäämään mukavuutta kaupunkiin, tai etenkin juna-asemalle. (Niskanen 2021.)
3.3

Vantaan kaupungin turvallisuuspäällikkö

Pääsimme haastattelemaan Vantaan kaupungin turvallisuuspäällikköä, joka on toiminut
virassaan noin vuoden ja hänellä on kokemusta poliisin tehtävistä yli 20 vuotta, kuten
poliisikoordinaattorina. Hänen työnkuvansa lähtökohtana on ylläpitää ja kehittää turvallista ja
hyvinvoivaa kaupunkia. Pääsääntöiset työtehtävät ovat esimerkiksi turvallisuussuunnitelman ja
valmiussuunnitelman laadintaa sekä kriisitilanteisiin varautumista ja toiminta kriisitilanteissa.
(Hammarstöm 2021.)

Vantaan kaupungilla on pitkään toiminut turvallisuusorganisaatio, mutta käänne tapahtui vuonna
2018, kun henkilöstömuutokset vaikeuttivat organisaation toimintaa. Henkilöstömuutoksien
myötä katosi tietotaitoa ja aikaisempi turvallisuusorganisaation työhistoria ei ollut jälkeenpäin
tiedossa, Hammarström kertoo. Henkilöstömuutoksien jälkeen Vantaan turvallisuudesta on
vastannut vain yksi henkilö. Kuitenkin Vantaalla asuu yli 200 000 asukasta, joten mielestämme
turvallisuusorganisaation olemassaolo on välttämätöntä ja sen toiminta pitäisi olla jatkuvaa.
(Hammarstöm 2021.)

Lähivuosina Vantaan kaupunki on investoinut yhä enemmän turvallisuuteen. Vantaalla toimii
uusi turvallisuusorganisaation työryhmä, joka koostuu useammasta henkilöstä aikaisemman
yhden henkilön sijaan. Nykyinen työryhmä uskoo saavansa aikaan konkreettisia muutoksia
Vantaan turvallisuuden edistämiseksi. Muun muassa turvallisuusorganisaatiolla on meneillään
sukupuolitietoinen budjetointi, jonka avulla varoja kohdistetaan eri segmenteille.
Lisäksi työryhmä teki hiljattain turvallisuuskyselyn kaupunkilaisille, mihin he saivat vastauksia
reilu 1500, joista suurin osa oli 20—59-vuotiaita naisia. Kysely koostui karttapohjasta, johon

18
Liite 1

vastaaja sai merkitä paikkoja, joissa liikkuessaan hän tuntee olonsa pelokkaaksi tai uskoo
voivansa joutua rikoksen kohteeksi. Vastauksista kävi selvästi ilmi, että asemanseudut sekä
isommat kauppakeskittymät ovat alttiimpia rikoksille. Rikoksien ja väkivallan aiheuttajina ovat
päihteidenkäyttäjät. Tietyillä alueilla esiintyy vilkkaasti päihteiden myyjiä ja käyttäjiä, jotka
aiheuttavat häiriöitä sekä rikoksia, kuten ilkivaltaa ja varkauksia. Valitettava fakta myös on se,
että pandemialla on ollut negatiivisia vaikutuksia nuorison elämänlaatuun. Nuorisolta on voinut
keskeytyä harrastukset ja muut ajanvietteet pandemian myötä, joten tekemisen puute on ajanut
murto-osan nuorisosta oleskelemaan esimerkiksi asemille. Alaikäisten oleskelu asemilla on
koitunut ilkivallaksi, tappeluiksi ja päihteiden käyttö on kiihtynyt yhä enemmän nuorison
keskuudessa. Lopuksi tuli ilmi, että viimeisen vuosien aikana rikollisuuden määrät ovat
kasvaneet Vantaalla sekä turvallisuudentunne on heikentynyt, jotka tilastot kertovat.
(Hammarstöm 2021.)
3.4

Vähähiilisyys

Miten vähähiilisyyttä voitaisiin lisätä Myyrmäen asemaseudun alueella? Tätä kysymystä
lähdimme ryhmässä pohtimaan turvallisuustilanteen kartoittamisen lisäksi. Fiksu Assahankkeessa yksi tärkeä osa-alue on alueella hiilijalanjäljen pienentäminen. Ryhmällämme oli
hieman haasteita aluksi yhdistää tätä osa-aluetta osaksi kokonaiskuvaa. Yritimme ehkä hieman
liikaa miettiä aluksi tätä turvallisuuden näkökulmasta, mutta päädyimme lopulta miettimään
tavallisempia vähähiilisyyteen liittyviä asioita ja parannusehdotuksia.

Ensimmäinen ajatus on toki liikenteestä johtuvien päästöjen vähentäminen asemaseudun
alueella. Vantaan kaupunki on asentanut Myyrmäen aseman alueelle sähköautojen
latauspaikkoja (Vantaa 2017). Vantaan kaupungin sivujen mukaan latauspisteitä pitäisi olla niin
Myyrmannin ostoskeskuksessa, kuin Myyrmäen liityntäparkissa. Kuitenkin palvelun tarjoajan
mukaan liityntäparkin latausasemat eivät ole käytössä ja niitäkin on vain kaksi (app.virta.global).
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Myyrmannin ostoskeskuksessa latausasemia on kuusi kappaletta. Suunta on oikea, mutta on
aivan selvää, että näitä olisi ehdottoman hyvä saada lisää. Autoilun sähköistyminen on kovaa
vauhtia nousussa niin täysin sähköisten, kuin plug- in hybridi- autojen muodossa.
Latauspaikkoihin tulee investoida lähitulevaisuudessa roimasti. Suurempi määrä sähköautojen
latauspaikkoja lisää myös muualta tulevia asiakkaita.

Ryhmämme mietti myös yhteiskäyttöautojen lisäämistä mahdollisuuksien mukaan. Vantaan
kaupunki on myöntänyt Myyrmäen alueelle yhteiskäyttöautoille ilmaisia pysäköintipaikkoja (IS
2020). Näiden sijainnista ja määrästä ei valitettavasti ole tämän tarkempaa tietoa. Yksi
kehitysehdotus olisi se, että kaupunki alkaisi tekemään vahvempaa yhteistyötä eri
yhteiskäyttöautoja tarjoavien yritysten kanssa. Esimerkiksi Omago:n kanssa, joka on juuri
laajentanut toimintaansa Helsingistä Espooseen. Asukkaat voisivat saapua julkisilla asemalle ja
tarvittaessa siitä ottaa itselleen käyttöön yhteiskäyttöauton. Tämä vähentäisi oman auton
tarvetta. Lähtökohtaisesti yhteiskäyttöautoja löytyy Helsingistä, jonkun verran Espoosta ja hyvin
vähän Vantaalta.

Viimeisin konkreettinen ehdotus ryhmältämme olisi sähköavusteisten kaupunkipyörien
käyttöönottaminen. Kuopiossa otettiin vuonna 2018 käyttöön sähköavusteiset kaupunkipyörät
(Yle 2018). Miksi juuri sähköavusteiset olisivat hyvät Myyrmäen alueelle? Vantaalla liikuttavat
matkat ovat keskimäärin pidempiä kuin esimerkiksi Helsingissä. Kaikissa pääkaupunkiseudun
kaupungeissa on kaupunkipyöriä, mutta ei sähköavusteisia. Näiden avulla asukkaat voisivat
liikkua pidemmän matkan, kuin tavallisella pyörällä. Varmasti suurimman osan kunto riittäisi
normaalilla pyörällä suorittamaan tarvittava matka, mutta sähköavusteinen pyörä vähentäisi
kynnystä valita se ”hikisempi” vaihtoehto verrattuna, vaikka omaan autoon.
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Lopputulema on se, että Vantaan kaupunki on menossa oikeaan suuntaa vähähiilisyyden
kanssa, mutta onko teot riittäviä? Meidän mielestämme näihin asioihin tulisi panostaa
enemmän. Toki ymmärrämme kustannustekijät ja sen vuoksi kokonaisuus tulee miettiä
kustannustehokkaasti.
3.5

Valaistus

Ryhmämme kävi päiväsaikaan kiertämässä Myyrmäen asema-alueelle ja tuolloin katuvalot
olivat pois päältä, tämän takia ryhmämme ei havainnut viallisia katuvaloja. Vantaan kaupunki
vastaa puistojen, katujen, liikuntapaikkojen ja kaupungin kiinteistöjen pihojen valaistuksesta.
Kaupungin halkovien pääteiden valaistuksesta vastaa ELY-keskus. Vantaan kaupungilla on
noin 46 000 yksittäistä ulkovalaisinta ja 450 katuvalokeskusta. Tammi-helmikuussa ja elosyyskuussa ajetaan vantaan kaupungilla huoltokierroksia, jonka tarkoituksena on vaihtaa
vialliset ja pimeät lamput. Kierrosten välillä myös vaihdetaan lamppuja, mikäli niitä on pimeänä
enemmän kuin kaksi perättäistä lamppua ja mikäli valot ovat pimeänä laajemmalta alueelta,
korjaus tehdään aina mahdollisimman pikaisesti. Ihmiset voivan myös itse tehdä ilmoituksen
Vantaan alueella pimeistä katulampuista verkossa. Katuvalojen huoltokustannukset ovat noin
0.6 miljoonaa euroa vuosittain (Vantaan kaupunki, 2021). Eli ryhmämme olettaa, että Myyrmäen
asemanalueen katuvalaistukset ovat kunnossa.
3.6

Oma havainnointi

Tutustuessamme Myyrmäen aseman alueeseen kohtasimme epäsiistit piha-alueet ja
kulahtaneet vanhat rakennukset. Parhaiten tätä kokemusta kuvasi meidän mielestämme
ankeus. Lisäksi asiaan vaikutti myös se, että kyseinen päivä oli kolea ja loskainen, mutta ei tätä
silti sään piikkiin voida laittaa. Parilla seinustalla oli isot seinämaalaukset, jotka loivat urbaanin
taiteen avulla mukavaa väriä muuten hyvin harmaaseen betonitalojen ryhmittymään. Varsinkin
vanhan ostoskeskuksen puolella on paljon kapeita ja pimeitä alueita, joissa ryhmämme haluaisi

21
Liite 1

välttää liikkumista pimeän aikaan. Tärkeää on huomioida, että kävimme päiväsaikaan
tekemässä omat havaintomme ja silti näkemyksemme ovat valitettavan negatiiviset.

Ryhmämme ei kohdannut avointa päihteiden käyttöä tai uhkaavia tilanteita, mutta toki mikäli
olisimme olleet tekemässä havaintoja viikonloppuna ilta-aikaan uskomme tilanteen olevan
hieman eri. Tätä myös tukee vuonna 2015 tehty raportti, johon on kerätty poliisilta tietoa alueella
tapahtuvista rikoksista.

4

Kehittämis- ja/tai jatkotoimenpiteet

Mitä sitten tulisi kehittää konkreettisesti? Tässä osiossa käymme meidän
kehittämisehdotuksiamme Myyrmäen alueen turvallisuudentunteen sekä vähähiilisyyden
parantamiseksi.
Otamme kantaa Myyrmäen infrastruktuurin viihtyvyyteen, sekä palveluiden laatuun, jotka
voisivat parantaa alueen viihtyvyyden kautta turvallisuuden tunnetta kaikille aseman käyttäjille.
4.1

Katutaide

Kuten aikaisemmin toimme ilmi katutaiteen positiivisen ilmeen ja vaikuttavuuden
asemanseudulla, näin ollen koemme katutaiteen olevan tarpeellinen kehitysehdotus
turvallisuudentunteen vahvistamiseksi. Katutaide on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina
lukuisissa kaupungeissa.
Esimerkiksi Kirkkonummi investoi asematunnelin uudelleenkorjaukseen, jossa merkittävänä
osana oli katutaidemaalaukset. Kirkkonummen asemantunneli oli aikaisemmin karun näköinen
ja siellä tapahtui tilastollisesti eniten ilkivaltaa ja rikoksia. Uusi asemantunneli valmistui viime
vuonna ja tämä toi mukanaan täysin eri ilmeen juna-asemalle. Katutaide ei kuitenkaan
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yksiselitteisesti poista ilkivaltaa ja rikoksia, mutta se elävöittää ja tuo viihtyvyyttä alueille, joissa
on tunnetusti huono ilmapiiri ja joissa levottomuuksia tapahtuu.

Kuvio 3: Myyrmäen juna-asema
4.2

Vähähiilisyys

Tutustuessamme alueeseen huomasimme, että kaupunkipyöriä ei ollut ollenkaan näille
tarkoitetussa telineessä käytössä. Herääkin kysymys, onko kaikki pyörät käytössä vai onko niitä
kadonnut ilkivallan seurauksena? Olipa syy kumpi tahansa tulisi jatkossa pyöriä olla paremmin
saatavilla alueen asukkaille. Ehdotammekin uusien pyörien hankinnassa käyttämään harkintaa,
olisiko mahdollista lisäpyörien olla sähköavusteisia? Mikäli budjetti antaa tähän mahdollisuuden,
olisi se erittäin vahva osoitus kaupungilta halua panostaa vähähiiliseen liikkumiseen.
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Tarkastellessamme sähköautojen latausmahdollisuutta tulimme siihen tulokseen, että
sähköautojen latauspisteitä olisi hyvä olla enemmän. Ladattavien autojen kanta Suomessa
kasvaa ja sähkön latauksen tarve lisääntyy. Varsinkin tällä hetkellä, kun Myyrmäen liityntäparkin
pari latauspistettä on pois käytöstä korostaa se latauspisteiden vähäistä määrää. Suurempi
määrä latauspisteitä toisi myös lisää kuluttajia alueelle, sillä he tiedostaisivat, että Myyrmäen
aseman alueella on mahdollista ladata omaa autoaan.

Ehdotamme myös, että Vantaan kaupunki tekisi vahvemmin yhteistyötä yhteiskäyttöautoja
tarjoavien yrityksien kanssa, jotta Myyrmäen alueelle saataisiin yhteiskäyttöautoja nykyistä
enemmän. Ryhmämme keräämien tietojen mukaan mahdollisesti yksi yritys tarjoaa
yhteiskäyttöautoja kyseisellä alueella, mutta tähän emme saaneet valitettavasti vahvistusta.
4.3

Myyrmäen yleinen siisteys

Kiertäessämme Myyrmäen asemanalueella ryhmämme silmään pisti alueen epäsiisteys.
Alueella oli hyvin paljon roskia ja mielestämme alueen siisteyteen ei ollut panostettu tarpeeksi.
Huomasimme, että alueella oli vieläkin esimerkiksi vanhoja roskia uudenvuoden juhlimisesta.
Myös jalkakäytävien ja pensaiden kivetykset olivat likaisia ja kaipaisivat pesua. Ryhmämme
mielestä alueen viihtyvyys ja turvallisuuden tunne paranisi, kun pieniinkin asioihin kiinnitetään
huomiota. Alueen yleinen parempi siisteystilanne myös auttaa siihen, että ihmiset haluavat pitää
sen siistinä jatkoakin ajatellen, joten he eivät roskaa lisää. Ehdotamme, että alueella
panostetaan enemmän siivoamiseen ja tätä kautta saadaan alueesta viihtyisämpi.
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Kuvio 4: Myyrmannin toinen pääsisäänkäynti
4.4

Harrastustoiminta

Iso osa lähiöiden ongelmista koostuu siitä, että nuorisolla ei ole tarpeeksi aktiviteettejä, joihin he
käyttäisivät energiansa tehokkaasti vaan se alkavat sitten töhrimään ja rikkomaan paikkoja.
Tähän ongelmaan Myyrmäessä on jo joitain ratkaisuja esim. Myyrmäki-liikkeen haastattelussa
ilmi tullut piano joka on kerännyt positiivista ilmapiiriä ympärilleen ja tätä kautta parantanut
asemanseudun viihtyvyyttä (Niskanen 2021).

Ryhmämme ehdotuksena olisi kehittää vieläkin tehokkaammin nuorten harrastustoimintaa sekä
nuorisotyötä, jotta he eivät päätyisi niin herkästi pahoille teille tylsyyksissään. Korona-aikana
erityisesti ulkokuntosalit ovat yleistyneet ja keränneet suosiota erittäin paljon ja näiden
kehittäminen sekä vahvempi markkinointi asukkaille voisi olla hyvä keino saada ihmiset
harrastamaan yhteisöllisesti myös Myyrmäessä.
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4.5

Sosiaalityö

Kaikille on selvää, että huonommassa elämäntilanteessa tulee tehtyä tyhmempiä ratkaisuja
epätoivossa. Tämä ongelma on esillä myös Myyrmäessä, kuten suurella osalla Vantaan
kaupungin juna-asemia. Myyrmäen asemanseutu sisältää halpoja vuokra-asuntoja ja tämä tuo
alueelle vähävaraisempia ja mahdollisesti sosiaaliturvan alaisena eläviä ihmisiä. Se ei itsessään
ole ongelma, mutta huonommassa elämäntilanteessa päädytään monesti hakemaan lohtua
alkoholista sekä muista huumaavista aineista ja tämä aiheuttaa erittäin laajoja lieveilmiöitä.
Vantaan kaupungin asemanseutujen suurin turvallisuudentunnetta alentava tekijä on
päihtyneiden henkilöiden aiheuttamat turvallisuushäiriöt. (Hammarstöm 2021.)
Korona-aika on aiheuttanut tähän myös omat ongelmansa ja ihmiset ovat olleet hyvinkin
eristyksissä muusta maailmasta, eikä ole päässyt liikkumaan niin vapaasti, joten tällaiset
ongelmat ovat lisääntyneet. Vantaan kaupunki on kyllä jalkauttanut esim. nuorisotyön yksikköjä
(Hammarstöm 2021), joka on loistava keino huolehtia asukkaista tämän vaikean ajan
keskelläkin, muistetaan vain tulevaisuudessakin panostaa näin tehokkaasti tällaisiin ongelmiin.
Tämä on laaja ongelma ja siihen tulisi panostaa niin kovasti kuin ikinä mahdollista budjetin
rajoissa, koska vaikka sosiaalityö on kallista mutta siitä maksetaan paljon suurempaa hintaa, jos
työ jätetään tekemättä ja ongelma eskaloituu entisestään.
5

Yhteenveto

Yleisesti Myyrmäen asemanalue tunnetaan huono maineisena ja turvattomana paikkana.
Tämän vuoksi on hyvin tärkeää saada turvallisuus entistä paremmalle tasolle. Turvallisuuden
myötä Myyrmäki saa uutta kiinnostusta ja täten saadaan tehtyä Myyrmäestä viihtyisämpi paikka
kaikille. Myyrmäki koostuu suurelta osin kerrostaloista ja suurin osa on yksin asuvia henkilöitä.
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Mielestämme projektimme onnistui hyvin ja onnistuimme saamaan uusia ideoita, kuinka
turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta saataisiin paremmaksi. Yleisesti Vantaan kaupunki on
hoitanut asiat hyvin Myyrmäessä, vaikka tietysti parantamisen varaa myös löytyy. Toivomme,
että Vantaan kaupunki ottaa huomioon meidän tekemänne ehdotukset ja pohtii niiden
käyttöönottoa.

Turvallisuuden tunne on hyvin tärkeä osa Myyrmäessä, koska mielestämme liian moni tuntee
sen olevan jo huonolla tasolla. Hyvällä tasolla oleva turvallisuus lisää alueen viihtyisyyttä ja
täten ihmiset voivat paljon paremmin. On tärkeää, että turvallisuuteen kiinnitetään huomioita,
koska nykypäivänä turvallisuus pitäisi olla yksi tärkeimmistä asioista.
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