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Tämän projektin tavoitteena oli selvittää Myyrmäen asemanseudun yrittäjien sekä työntekijöiden
kokemaa turvallisuudentunnetta alueella työskentelystä. Tutkimuksen kohteena oli
asemanseudun yrittäjät sekä työntekijät eri aloilta. Tarkastelussa keskityttiin alueen kivijalassa
oleviin yrityksiin sekä pienempien ostoskeskuksien yrityksiin, tarkastelusta rajattiin pois alueella
oleva iso kauppakeskus Myyrmanni. Tavoitteena oli kartoittaa turvallisuuden tilannetta ja saada
yrityksien ääntä kuuluviin asemanseudun tilanteesta.
Projekti toteutettiin palvelemaan Fiksu Assa -hanketta osana laajempaa asemanseudun
kehittämistä. Fiksu Assa -hankeohjelman tavoitteena on luoda kestävän arjen palveluja, lisätä
asemanseutujen viihtyisyyttä ja edistää raideliikenteen houkuttelevuutta. Fiksu Assa -hanke saa
rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta ja rahoittajana toimii Uudenmaan liitto.

Tutkimuksen tietoperustaa varten tutustuimme aiheeseen liittyvään materiaaliin. Lähestymme
aihetta monesta näkökulmasta. Tietoperusta kattaa materiaalia turvallisuuden tunne -termistä,
Laurean opiskelijoiden vuonna 2015 tekemästä projektista Myyrmäen seudun turvallisuuteen
liittyen, Lähiöohjelmasta johon Myyrmäki kuuluu, Valtioneuvoston kanslia julkaisusta, jossa
perehdytään lähiympäristön turvallisuuteen ja Maslow tarvehierarkiasta.
Tämän projektin tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselytutkimusta. Kyselylomake lähetettiin
sähköisesti 31 alueen yritykseen. Kysely sisälsi niin monivalintakysymyksiä kuin
avokysymyksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää, kuinka turvalliseksi työntekijä kokee
asemanseudun: miten työntekijöiden turvallisuuden tunnetta saataisiin alueella paremmaksi?
Miten asiakkaat saataisiin viihtymään alueella paremmin? Ja kuinka tähän voitaisiin liittää
asemanseudun kestävä kehitys?
Vastausprosentin todettiin olevan käyttökelpoinen tutkimuksen tarkasteluun. Kyselytuloksien
kautta saimme paljon arvokasta dataa alueen yrityksien näkökulmasta. Lomakkeen
anonyymiset tulokset tuodaan esiin raportissa yksityiskohtaisesti.
Projektiryhmä analysoi yhdessä kehittämis- ja jatkotoimenpiteitä tietoperustan,
turvallisuuskävelyn sekä kyselytutkimuksen avulla. Merkittävimpinä ehdotuksina löydettiin
yrittäjien yhteydenpidon parantamisen asukkaisiin ja kaupunkiin nähden, alueen valaistuksen ja
valvonnan kehittämiseen sekä eriarvoistumisen tutkimisen ja ennaltaehkäisyn.
Projektin toteuttivat Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijat osana Asiakkuus- ja
projektiosaamisen kurssia keväällä 2021.
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1

Johdanto

Myyrmäki on Vantaan kaupunginosa ja suuralueensa keskus. Myyrmäen asemanseudun alue
on yleisesti koettu turvattomaksi uutisoinnin ja tapahtumien perusteella. Myyrmäen asema on
vilkas junien sekä bussien liittymäkohta. Alueella on potentiaalia kehittyä kuuntelemalla yrityksiä
ja asukkaita sekä puuttumalla epäkohtiin.

Kuvio 1: Myyrmäen asema kuvattuna Myyrinpuhoksen ostoskeskuksen suunnasta.

Tämän asiakkuusprojektin tavoitteena on kartoittaa Myyrmäen asemanseudun turvallisuuden
tunnetta yrityksien näkökulmasta. Loppuraportti annetaan projektin toimeksiantaja Fiksu Assa –
hankkeen käyttöön laajempaan hankeohjelmaan, jonka tavoitteena on luoda kestävän arjen
palveluja, lisätä asemanseutujen viihtyisyyttä ja edistää raideliikenteen houkuttelevuutta.
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Yrityksien työntekijöiden ja yrittäjien turvallisuuden tunne on tärkeää, jotta hankkeen tavoitteet
toteutuvat. Tavoitteena on saada alueesta viihtyisämpi turvallisuuden tunnetta tarkastelemalla,
jotta niin yrityksen väki kuin asiakkaat kokisivat alueen turvallisemmaksi ja viihtyisivät siellä
pidempään alueen palveluita hyödyntäen vähähiilisesti.

Projektin toimeksiantaja on Fiksu Assa -hanke. Fiksu Assa -hanke saa rahoitusta Euroopan
aluekehitysrahastolta ja rahoittajana toimii Uudenmaan liitto.
Raportin tavoite on kartoittaa alueen yrityksissä vallitsevaa turvallisuuden tunnetta ja sen
vaikutuksia alueen viihtyisyyteen ja houkuttelevuuteen.

Kuvio 2: Myyrmäen aseman sisätiloista.
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1.1

Toteuttajat

Projekti toteutettiin Fiksu Assa -hankkeelle, jonka yhteyshenkilönä toimii Sanna MeronenVileinius. Projektiryhmä koostuu viidestä Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijasta; Hilma
Marttila, Joel Haakana, Janne Lohilahti, Ilkka Lappalainen ja Alexandros Stamatiou.
Projektiryhmää ohjaavat lehtorit Lassi Kivinen, Harri Ruoslahti ja Eveliina Hytönen. Tarvittavaa
lisäapua ryhmä saa ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelija Saija Herttelilta, joka toimii Fiksu
Assa -projektin parissa.

Projektipäällikkö

Ilkka Lappalainen

ilkka.lappalainen@student.laurea.fi

Apulaisprojektipäällikkö

Hilma Marttila

hilma.marttila@student.laurea.fi

Sihteeri

Janne Lohilahti

janne.lohilahti@student.laurea.fi

Viestintävastaava

Alexandros Stamatiou

alexandros.stamatiou@student.laurea.fi

Aikatauluvastaava

Joel Haakana

joel.haakana@student.laurea.fi

Taulukko 1
2

Projektiryhmä

Taustakirjallisuus

Projektia varten tutustuimme aiheeseen liittyvään materiaaliin, joka liittyy asemanseutujen
turvallisuudentunteeseen. Taustoitamme Myyrmäen nykyistä tilannetta tämän
taustakirjallisuuden avulla.

2.1

Turvattomuuden tunne ja niiden syyt

Turvattomuuden tunnetta lisää pelko rikoksen uhriksi joutumisesta. Rikoksen pelko ei
kuitenkaan ole täysin korreloidu rikostilastojen kanssa. Vaikka rikollisuus nousisi tai laskisi
alueella ei rikoksen pelolle tapahdu samalla tavalla. Pelko voi perustua harhaluuloihin, silti se
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vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun. Pelko voi olla lyhytaikaista, tilannekohtaista tai ohimenevää.
Jos kuitenkin turvattomuuden tunne alkaa pitkittyä niin se alkaa haitata arkisia toimia. Erilaiset
fyysiset ja sosiaaliset merkit ympäristössä saattavat laukaista pelon tunteen. Fyysisiä merkkejä
ovat mm. rakennuksien rapistunut julkisivu, rikkinäiset katulamput, tyhjät talot ja tyhjät liiketilat.
Sosiaalisia ovat taas juopottelu ja levottomat naapurit. (Hirvola 2016.)

Rakennetussa ympäristössä tyhjät ja suljetun tuntuiset tilat luovat pelkoa koska mahdollisen
avunsaaminen ja poispääseminen tilanteesta on vaikeampaa. Tällaisia paikkoja ovat mm.
alikulkusillat, ahtaat kujat ja tunnelit. Myös baarit ja ravintolat nostavat turvattomuuden tunnetta
varsinkin, jos ihmiset huutelevat ja ovat muutenkin levottomia. (Hirvola 2016.)

2.2

Myyrmäen turvallisuus kehittämistehtävä

Vuonna 2015 Laurean kaksi opiskelijaa tekivät kehittämistehtävän liittyen Myyrmäen
turvallisuuteen. Kehittämistehtävässä käsiteltiin Myyrmäen asemaseudun turvallisuuden
tunnetta sekä liikenneturvallisuutta Myyrmäen alueella. Myyrmäen turvattomimmaksi alueeksi
rajattiin Myyrmäen asemaseudun alue. Alueen turvattomuus näkyi myös Itä-Uudenmaan poliisin
työtehtävissä Myyrmäessä vuonna 2014. Asemaseudun alue työllisti poliisia paljon
häiriökäyttäytymis tehtävinä sekä myös jonkin verran henkeen ja terveyteen kohdistuvina
tehtävinä. Viikonloput työllistivät eniten poliisia asemaseudulla, mutta erityisesti lauantaiyöt.
(Hussi & Kolehmainen 2015.)

Myyrmäen asemaseutu koettiin turvattomaksi ja kehittämistyössä pyrittiin löytämään keinoja sen
vähentämiseksi alueella. Kameravalvonnan lisääminen alueella oli yksi ehdotettu toimi, jolla
turvattomuuden tunnetta voitaisiin vähentää. Myös alueen viihtyvyyden, valaistuksen ja
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eloisuuden lisäämisellä voitaisiin saada vähennetty turvattomuuden tunnetta. (Hussi &
Kolehmainen 2015.)

2.3

Lähiöohjelma 2020–2022

Myyrmäki kuuluu yhteen Vantaan radanvarren keskustoihin, joissa halutaan Lähiöohjelma
2020–2022 (Ympäristöministeriö 2021) avulla parantaa vetovoimaa ja asukkaiden hyvinvointia.
Ohjelmassa halutaan kehittää aluetta muun muassa niin, että katukuvassa näkyvät vahvasti
taide, kulttuuri ja yhteisöllisyys. Alueellisten investointien avulla lisätään turvallisuutta ja
viihtyvyyttä sekä asukkaiden liikunta-, urheilu- ja harrastusmahdollisuuksia.

Segregaatiota pyritään vähentämään osallistumalla eri taustaisia asukkaita alueen
kehittämiseen. Asukkaiden aloitteita ja niiden toteuttamista pyritään myös tukemaan.
(Ympäristöministeriö 2021.)

Taide ja kulttuuripalvelut, kuten kirjastot, tuovat eri väestöryhmiä yhteen ja ovat tärkeä osa
laadukasta elin- ja asuinympäristöä. Taideteosten toteuttaminen julkiseen kaupunkitilaan tuovat
myös taiteen ihmisten arkeen. (Ympäristöministeriö 2021.)

2.4

Turvalliseksi koetun lähiympäristön ohjauksen ja suunnittelun nykytila ja suosituksia

Valtioneuvoston kanslia julkaisi osana 2018 vuoden selvitys- ja tutkimustoimeenpanoa
kokonaisuuden, jossa perehdytään lähiympäristön turvallisuuteen ja koettuun turvallisuuteen
suoraan ja epäsuorasti vaikuttavista tekijöihin sekä tämän tiedon hyödyntämiseen ja
soveltamiseen suunnittelun eri tasoilla.
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Hankkeen päätavoitteena oli tuottaa lähiympäristön suunnitteluperusteita ja esimerkkejä
strategisista ja operatiivisista ohjauskeinoista, joiden avulla voidaan lisätä lähiympäristön
turvallisuutta, koettua turvallisuutta ja rikosten ennaltaehkäisyä. Osana hanketta Myyrmäkeen
tehtiin turvallisuuskävely, jossa tehtiin keskustasuunnitelman arviointi virtuaalisesti.
Turvallisuuskävelyllä tarkasteltiin Myyrmäen keskustan aluetta, johon tämänkin työn kohdealue
rajautuu. (Valtioneuvoston kanslia 2019.)

Julkaisusta käy ilmi asukkaiden sekä suunnittelijat tuomia huomioita alueen turvallisuudesta. He
tunnistivat ulkotilojen aktivoinnin tärkeäksi toimenpiteeksi julkisen ulkotilan viihtyisyyden
kehittämisessä (Valtionneuvoston kanslia 2019). Paalukylänpuisto nousi aineistosta
poikkeuksellisen selvästi esiin turvattomana ja epämääräisenä koettuna alueena. Lisäksi alueen
valaistus sai parannusehdotuksia turvallisuuskävelyllä.

2.5

Maslow tarvehierarkia

Abrahamin Maslow’n vuonna 1943 kehittämän tarvehierarkian mukaan ihmisten toimintaa
ohjaavat ja motivoivat tyydyttymättömät tarpeet. Teorian mukaan ensisijaisesti on tyydytettävä
alemman tason tarpeet ennen kuin siirrytään seuraavalle tasolle. Tutkijat kritisoivat
tarvehierarkian järjestystä ja näin Maslow myöntyi ja hyväksyi sen, ettei tarvehierarkia
välttämättä toteudu järjestyksen mukaan. Heikkilän (2009) mukaan Maslowin tarvehierarkiassa
on viisi eri tasoa. Alimmasta tasosta lähtien tarvehierarkian tasot ovat säilyttämisen,
turvallisuuden, liittymisen, arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeet. (Van Wagner 2009.)

Alimpana tarvehierarkiassa on säilyttämisen tarpeet, mihin kuuluvat kaikki elämiseen vaikuttavat
tarpeet esimerkiksi uni, ruoka, juoma ja seksuaaliset tarpeet. Toisen tason vaatimukset ovat
monimutkaisempia. Turvallisuus ja turvallisuuden tarpeet ovat ensisijaisia. Ihmisten halu hallita
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turvallisuuden tunnetta elämässään esimerkiksi etsimällä työpaikka ja hankkimalla
sairasvakuutus tai terveydenhuolto itselleen ovat kaikki turvallisuuden tunteeseen tähtääviä.
Kolmannella tasolla liittymisen tarpeet kuvaavat kuulumista johonkin yhteiskunnan
rakenteeseen. Emotionaaliset suhteet ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja toimintaa. Masennus,
yksinäisyys ja ahdistuneisuus ovat tekijöitä, joita pystytään muokata ihmisten käyttäytymisen
avulla. Välttämättöminä tekijöinä kolmannella tasolla ovat henkilökohtaiset suhteet perheeseen
ja lähimpiin ystäviin.

Neljännellä tasolla Maslowin hierarkiassa on arvostus ja kunnioitus. Alempien tasojen
täyttyessä arvostuksen merkitys korostuu ja suurempi rooli tarvitaan käyttäytymisen
motivoinnissa. Tässä vaiheessa yksilöllä on suuri tarve saada muilta kunnioitusta ja arvostusta.
Ihmisten on tunnettava, että heitä arvostetaan ja heidän panoksensa on tärkeä yhteiskunnassa.
Maslowin hierarkian huipulla ovat itsensä toteuttamisen tarpeet. Mitä ihminen voi olla? Mitä
hänen täytyy olla? Maslowin mukaan ihmisten on saavutettava täysi potentiaali ihmisenä. (Van
Wagner 2009.)

Maslowin määritelmän mukaan hierarkia voidaan kuvata löyhästi lahjakkuuksien,
mahdollisuuksien ja valmiuksien mukaan. Tämän kaltaiset ihmiset näyttävät täyttävän itsensä
sekä tekevän parhaansa. He kehittyvät ihmisinä siinä, missä pystyvät. (Van Wagner 2009.)

3

Tutkimusmenetelmät

Ensimmäisen vaiheen tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivinen lähestymistapa. Kyseinen
tutkimusmenetelmä on osoittautunut parhaaksi menetelmäksi saada mahdollisimman paljon
tutkimustietoa kohteesta sekä sisällyttää kaikki asetetut tavoitteet. Kvalitatiivinen tutkimus
soveltuu erilaisen toiminnan kehittämiseen, vaihtoehtojen etsimiseen sekä sosiaalisten
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tutkimuksien selvittämiseen. Lisäksi tutkimus auttaa ymmärtämään asiakkaiden ja yrityksien
käyttäytymiseen vaikuttavia syitä. (Heikkilä 2014.)

Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla hyödynnetiin ryhmämme erilaisten taustojen vahvuuksia,
mitkä mahdollistivat kyselylomaketta laadittaessa laajemman näkökulman kokonaisuuteen.
Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän päätavoitteisiin kuuluu tulkinta, selittäminen, soveltaminen
sekä tapahtuman ymmärtäminen. (Anttila 2005, 276.)

Kyselylomakkeen toinen vaihe sisältää tutkimustuloksien analysoinnin. Kvalitatiivisen
menetelmän avulla tulokset viedään kvantitatiiviseen muotoon ja järjestelmä laskee
tutkimustuloksien lopullisen yhteistuloksen, minkä jälkeen tulokset analysoidaan.
Kvantitatiivinen menetelmä perustuu lukuihin ja tilastoihin. Tuloksia tarkastellaan numeeristen
suureiden avulla tutkimalla eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai tapahtuvia muutoksia. (Heikkilä
2014.)

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa hypoteesin pohjalta tarkastellaan mittaustuloksia, kun taas
kvalitatiivisessa tutkimuksessa hypoteesi elää ja hakee lopullista muotoaan (Hirsjärvi, S.,
Remes, P. & Sajavaara, P. 1997. 127). Kvalitatiivisen tutkimuksen luonne on luotettava ja
helposti lähestyttävä. Tutkija ei määrää asioiden tärkeyttä, vaan tutkimusta ja aineistoa tulkitaan
ainutlaatuisena. (Hirsjärvi ym. 1997, 155.) Molempien tutkimusmenetelmien käyttäminen
projektissamme tuotti lisäarvoa lopputulokseen. Tutkimuksen eri vaiheet ovat mahdollistaneet
sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän hyödyntämisen, jolloin tulosten
analysointi tapahtuu syvällisemmin.
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3.1

Kyselylomake

Tieteellistä kyselomaketta laadittaessa otetaan huomioon vastaajien aikaresurssi,
vastaushalukkuus sekä kyky suoriutua kyselylomakkeesta. Kyselylomakkeen esivalmistelu,
suunnittelu ja testaaminen vaikuttavat suuresti tutkimuksen onnistumiseen. Onnistunut
kyselylomake ei pelkästään riitä, koska prosessissa tulee huomioida muutkin kyselyn
toteuttamiseen vaikuttavat tekijät. (KvantiMOTV 2010.)

Projektissa kyselylomakkeen työkaluksi valittiin Microsoftin oma Forms-työkalu. Microsoft Forms
-työkalun avulla oli selkeä laatia kyselylomake ja saada sähköisesti vastaukset lomakkeelle.
Sovelluksen helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus olivat tämän työkalun vahvoja etuja.
Kyselylomakkeen tulokset oli mahdollista arvioida palvelun analytiikka ominaisuuksien avulla
sekä vastaukset voidaan tarvittaessa ladata Excel-taulukkoon. Microsoft Forms -sovellus
mahdollistaa laajemman käyttöpotentiaalin esimerkiksi tenttien, visojen, testien ja kokeiden
laatimisessa.

Kyselylomakkeen tavoite oli saada mahdollisimman paljon dataa riittävän absoluuttisen tuloksen
varmistamiseksi. Microsoft Forms-työkalun avulla ryhmän jäsenillä oli mahdollisuus työskennellä
samassa tilassa samaan aikaan. Tiedoston jakaminen mahdollisti kaikkien ryhmän jäsenien
osallistumisen kyselylomakkeen laadintaan samanaikaisesti sekä tarvittavien muutosten
tekemisen.
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3.2

Kyselylomakkeen laadinta

Kyselylomakkeen ulkoasun selkeys sekä sen kohtuullinen pituus ovat erittäin tärkeitä
vastaajalle sekä myöhemmässä vaiheessa tietojen tallentajalle (KvantiMOTV 2010).
Kyselylomaketta laatiessamme panostimme kyselyn ulkoasun selkeyteen, kysymysten
loogiseen järjestykseen, sekä siihen että kyselylomakkeeseen vastaamiseen menee vastaajalta
maksimissaan viisi minuuttia. Ylipitkä kysely yleensä karkottaa ihmisten vastaamishalun
(KvantiMOTV 2010).

Kuvio 3: Kyselylomakkeen johdanto.

Yleensä kyselytutkimuksissa vastaajajoukko tuntee tutkittavan aiheen huonommin, kuin
kysymysten laatija (KvantiMOTV 2010). Meidän tapauksessamme asia oli toisinpäin.
Kyselylomakkeeseen vastanneet Myyrmäen asemaseudun yrittäjät ja työntekijät tuntevat
aihealueen meitä paremmin, koska heidän työpisteensä sijaitsevat tutkimusalueellamme ja
heillä on omakohtaisia kokemuksia tutkittavaan aiheeseen liittyen.
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Keräsimme kyselyssä dataa standardoidusti, joka kyselyssä tarkoittaa sitä, että asiaa on kysytty
kaikilta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla. Kyselyä laatiessamme projektiryhmämme päätyi
siihen tulokseen, että kyselyn kohdejoukkoon eivät tule kuulumaan kielivähemmistöt, eikä
kyselyä käännetä toiseen kotimaiseen kieleen. Päädyimme pitämään kyselyn vain
suomenkielisenä, koska Myyrmäen yleisimmät äidinkielet suomen kielen jälkeen ovat viron kieli
4,0 % ja venäjän kieli 3,2 % (Vantaa 2020), kyselylomakkeen kääntäminen näille kielille olisi
vienyt liikaa resursseja projektiryhmältä. Sekä kerätessämme dataa standardoidusti, olisi ollut
mahdollista, että kyselylomakkeen kääntäminen muille kielille, esimerkiksi englanniksi, olisi
häirinnyt kyselylomakkeesta saatua dataa.

Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella voidaan tunnistaa joko suoraan tai
välillisesti esimerkiksi yhdistämällä saatu tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaisi
henkilön tunnistamisen. Henkilö pystytään tunnistamaan esimerkiksi henkilötunnuksen, nimen
tai jonkin muun hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella. (Tietosuojavaltuutetun toimisto
2021). Näiden yllä olevien määritelmien mukaisesti emme keränneet minkäänlaista dataa
kyselyyn vastanneista, minkä avulla pystyisi tunnistamaan kyselyyn vastanneiden ihmisten
henkilöllisyyttä. Henkilöille, joille kyselylomake on lähetty, on informoitu sähköpostin yhteydessä
siitä, että emme kyselylomakkeessa kerää heiltä minkäänlaisia henkilötietoja.

Lomakkeen kysymykset on laadittu niin että ne etenevät loogisessa järjestyksessä.
Kysymyslomake sisältää sisällöllisesti hyvinkin erilaisia aihe alueita, mutta kysymysten looginen
järjestys ja looginen aihealueesta toiseen siirtyminen tekevät kyselylomakkeen
kokonaisrakenteesta ja sen sisällöstä selkeitä. Lomakkeen kysymykset sekä
vastausvaihtoehdot eivät olleet liian spesifejä, jolloin kyselylomakkeen vastaukset eivät
tuottaneet näennäistä mittaustarkkuutta. Kyselylomakkeeseen laadittiin kysymyksiä, joihin oli
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valmiit vastausvaihtoehdot, joissain kysymyksissä sai valita useamman vastauksen kuin vain
yhden vastauksen ja käytimme myös avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeessa käytettiin sekä
avoimia että suljettuja kysymyksiä, koska tiesimme kohdejoukon olevan aktiivinen vastaamaan
kysymyksiin, projektin aiheen koskettaessa vastaajajoukon jokapäiväistä elämää.

3.3

Tutkimuksen kohdejoukko

Kohdejoukko (populaatio) tarkoittaa perusjoukkoa, josta tutkimuksessa halutaan kerätä dataa,
esimerkkinä äänestysikäiset kansalaiset (KvantiMOTV 2003). Kvalitatiivisella toteutuksella
tehdyssä tutkimuksessamme, kohdejoukko oli iältään 18–75-vuotiaita. Kohdejoukoksi valikoitui
Myyrmäen asemaseudun alueelta eri toimialojen yrittäjiä sekä heidän työntekijöitään.

Vuonna 2015 kaksi Laurean opiskelijaa tekivät kehittämistehtävän liittyen Myyrmäen
turvallisuuteen. He rajasivat Myyrmäen asemaseudulle alueen, jossa vuonna 2014 poliisilla oli
paljon työtehtäviä liittyen häiriökäyttäytymiseen. He jalkautuivat rajaamalleen alueelle ja löysivät
sieltä useita tekijöitä, jotka todennäköisesti lisäävät turvattomuuden tunnetta. (Hussi &
Kolehmainen 2015.) Kävimme myös projektiryhmämme kanssa paikan päällä Myyrmäessä ja
kiertelimme Fiksu Assa projektipäällikkö Sanna Meronen-Vileniuksen kanssa Myyrmäen
asemaseudun aluetta. Päädyimme rajaamaan samanlaisen alueen kuin vuoden 2015
kehittämistehtävässä, mutta ilman Kauppakeskus Myyrmannia (Kuvio 4). Kauppakeskus jäi pois
rajaamaltamme alueelta, koska katsoimme että iso kauppakeskus koetaan yrittäjien
näkökulmasta turvalliseksi paikaksi kauppakeskuksen omien vartijoiden vuoksi. Kohdejoukoksi
valitsimme yrityksiä, jotka sijaitsevat kuvion 4 punaisen alueen sisällä. Lähetimme tekemämme
kyselylomakkeen sähköpostilla vajaalle kolmellekymmenelle yritykselle rajaamamme alueen
sisältä. Pyrimme siihen, että saisimme kyselylomakkeeseen vastauksia eri toimialoilla
työskenteleviltä yrittäjiltä sekä heidän työntekijöiltään.
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Kuvio 4: Kohdejoukko sijaitsee punaisen alueen sisäpuolella (Google Maps).

4

Tulokset

Kyselyymme tuli 13 vastausta. 6 henkilöä vastasi toimialakseen kirjaston, 3 parturikampaamon,
1 museon, 1 seurakunnan, 1 turva- ja aulapalvelut sekä 1 muun toimialan.
Vastaajista 1 toimii yrittäjänä ja loput 12 työntekijän asemassa.
Suurin osa vastaajista, 6 henkilöä, on vastannut toimineensa samassa työpaikassa yli 10
vuotta.
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Vastaajista 11 oli naisia ja 2 miehiä. Vastaajista 12 ilmoitti iäkseen 26–55 vuotta, eli vastaajat
sijoittuivat laajasti työikäisten joukkoon. Vastaajien joukossa ei ollut alle 25-vuotiaita.

4.1

Nykytila

Kysymyksen ”Kuinka turvalliseksi koet Myyrmäen asemanseudun” (1=ei turvallinen,
5=turvallinen) keskiarvoksi muodostui 2,54. Yksikään vastaajista ei antanut arvosanaa 5 tähän
kysymykseen.

Kysymykseen ”Mitkä seuraavista ovat osuneet kohdallesi tai olet nähnyt tapahtuneen alueella”,
jossa vastausvaihtoehtoina olivat ryöstö/ryöstön yritys, näpistys, väkivaltatilanne, uhkaava
tilanne, ahdistelu ja vahingonteko, tuli jokaiseen kohtaan vähintään 4 vastausta ja 2 vastasivat,
että mikään näistä ei ole osunut kohdalleen.

Kuvio 5: Kysymyksen 7 vastaukset.

Kysyttäessä mikä yllä olevista on vakavin tapahtuma, joka on kohdalle osunut ja mitä tapahtui,
joka oli vapaavalintainen tekstikenttä, tuli 8 vastausta. Yksi vastasi lyhyesti ”pahoinpitely”, toinen
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”henkilökohtain uhkailu”. Kaksi vastasi, että humalaiset ovat selvittäneet väliään joko
väkivaltaisesti tai kinastellen. Yhden vastaajan tuttu oli ollut sivullisena viereisten kerrostalojen
ammuskelutilanteessa. Yhden vastaajan mielestä aseman ympäristössä käydään
huumekauppaa ja saman vastaajan työpaikalla on työvuoron aikana varastettu työpaikan
omaisuutta. Toisen vastaajan omaa henkilökohtaista omaisuutta on varastettu työpaikaltaan.
Yhden vastaajan liike on jopa ryöstetty, mutta saman vastaajan liikkeessä on muuten käyty vain
”uhoamassa”, mutta näistä tilanteista on selvitty puhumalla.

Suurin osa vastaajista vastasivat tasaisesti, että suurin osa levottomuuksista alueella tapahtuvat
arki- ja viikonloppuiltaisin. Vähiten levottomuuksia tapahtuu arki- ja viikonloppuaamuisin.
Kysyttäessä ”Jos/kun jotain on tapahtunut, koetko saaneesi viranomaisilta tarpeellisen avun?”
kukaan ei vastannut kieltävästi. Vastaajista 5 koki saaneensa tarpeellisen avun ja 8 ei ole
tarvinnut viranomaisten apua.

Suurin osa vastaajista piti todennäköisimpänä, että työpaikallaan tulee seuraavaksi
tapahtumaan näpistys tai vahingonteko. Toiseksi eniten vastauksia sai uhkaava tilanne. Vain
yksi vastaajista piti todennäköisenä, että mitään ei tulisi tapahtumaan työpaikallaan.
Suurin osa vastaajista 11 vastauksellaan oli sitä mieltä, että huumeet ja alkoholin väärinkäyttö
johtaa useimpiin levottomuuksiin Myyrmäen asemanseudulla. Toiseksi eniten vastauksia 8
vastauksella sai työttömyys.

Vastaajista 11 ei ole harkinnut työpaikkansa vaihtoa paremmin valvottuun paikkaan
Myyrmäessä ja 2 on harkinnut levottomuuksien takia. Vastaajista 5 ei ole harkinnut
työpaikkansa vaihtoa toiseen kaupunginosaan tai kaupunkiin, 4 on harkinnut levottomuuksien
takia ja 4 muun syyn takia.
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Kysyttäessä edelliseen kahteen kysymyksiin myöntävästi vastanneilta, jos alueen viihtyvyyden
parantaminen saisi vastaajan jäämään nykyiseen paikkaan, 7 vastasivat kyllä ja 3 ei.

4.2

Tulevaisuus

Seuraavaan kahteen vapaaehtoiseen ja vapaamuotoiseen kysymykseen tuli 12 vastausta. Yksi
vastaaja jätti vastaamatta molempiin kysymyksiin. Ensimmäiseen kysymykseen kysyttäessä
”miten työntekijöiden turvallisuuden tunnetta saataisiin alueella paremmaksi” tuli
seuraavanlaisia vastauksia: Kaksi oli sitä mieltä, että päihteidenkäyttäjät tai ”muut jengit” pitäisi
saada pois asemalta, kauppakeskuksien lähettyviltä tai katukuvasta. Jopa 8 vastaajaa ehdotti
valvonnan tai vartioinnin lisäämistä tai jatkamista alueella. Kaksi näistä ehdotti myös
nuorisotyöntekijöitä.

Seuraavassa vapaamuotoisessa kysymyksessä, jossa kysyttiin ”miten asiakkaat saataisiin
viihtymään alueella paremmin” tuli seuraavanlaisia vastauksia: Neljä vastaajista ehdotti
jonkinlaista alueen siistimistä esimerkiksi kukka-asetelmilla tai katukuvan siistimisellä. Viisi
vastausta liittyi jotenkin turvallisuuden lisäämiseen joko valvonnalla tai saamalla tiettyjä
ihmisryhmiä muualle alueelta. Näihin lukeutuvat mielestämme vastaukset ”saamalla rymyläiset
pois nurkista”, ”päihteidenkäyttäjät pois näkyviltä” ja ”nuorille muutakin toimintaa kuin aseman
alueella oleminen”. Kolme vastaajaa ehdotti tapahtumien tai muiden aktiviteettien järjestämistä.

Kysyimme että mitä mieltä oltaisiin, jos kasvatettaisiin vartijoiden ja järjestyksenvalvojien
määrää siellä missä vastaaja on töissä. 8 vastaajaa haluaisi lisätä vartiointia ja 5 ei halunnut
lisätä. Valvontakameroiden lisäämistä haluttiin enemmän kuin edellä mainittua vartioinnin
lisäämistä, 9 vastasi ”Kyllä” ja 4 ”Ei”. 2 vastaajaa, jotka olivat olleet vartioinnin lisäämistä
vastaan, haluaisivat mieluummin lisätä kameravalvontaa, kun taas vain yksi oli sitä mieltä, että
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vartiointia pitäisi lisätä muttei valvontakameroita. 2 vastaajaa, jotka olivat olleet vartioinnin
lisäämistä vastaan, haluaisivat mieluummin lisätä kameravalvontaa, kun taas vain yksi oli sitä
mieltä, että vartiointia pitäisi lisätä muttei valvontakameroita. Loput olivat joko sitä mieltä, että
täytyy lisätä kumpaakin valvontaa tai eivät halunneet lisätä valvontaa. Vastaajista suurin osa, 10
kappaletta vastasi, että ulkovalaistusta tulisi lisätä aseman alueella. 3 vastasi että ei tarvitse
lisätä.

Kuvio 6: Kysymyksen 20 vastaukset.

4.3

Kestävä kehitys

Vapaan tekstikentän kysymykseen, ”Miten kestävä kehitys näkyy työympäristössä tai
asemanseudulla?” tuli 8 vastausta. Kolmessa näistä vastauksista tuli esille, että ei juuri
mitenkään, tai ei osannut vastata. Eräässä vastauksessa harmiteltiin ettei ”edes roskikset ole
valmiiksi lajiteltuja, niin kuin monessa muussa kauppakeskuksessa”. Toinen taas kehui, että
Myyrmäkitalossa oli hyvät jätteiden kierrätyspisteet. Parissa vastauksessa kerrottiin, että näkyy
töissä mm. ympäristövastaavana työyhteisössä mutta asemanseudulla ei ollenkaan näy kestävä
kehitys. Eräässä vastauksessa harmiteltiin, että kierrätysastiat ovat kadonneet alueen remontin
takia. Kysymykseen ”kuinka hyvin kierrätys on järjestetty alueella? (1=huonosti, 5=hyvin)” tuli
keskiarvoksi 2,62. Yksi vastaajista antoi numeron 1. Melkein kaikki vastaajat olivat sitä mieltä,
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että lisäämällä mm. kukkia tai puita alueelle, voisi muuttaa viihtyvyyttä parempaan suuntaan.
Vain yksi vastasi kysymykseen ”ei”.

Kuvio 7: Kysymyksen 22 vastaukset.

Kysymykseen ”mitä seuraavista palveluista toivoisit alueelle vähähiilisyyden edistämiseksi?”
vastaus vaihtoehtoina olivat yhteiskäyttöautot, lisää kaupunkipyöriä, hävikkiruokakauppoja tai
ravintoloita, sähköautojen latauspisteitä, monipuolisemmat lajittelumahdollisuudet, kirpputoreja
ja muu. Kaikki kohdat saivat vähintään 2 ääntä. Näistä suosituimmat olivat ”hävikkiruokakappoja
ja ravintoloita”, joita halusi 8 vastaajaa ja monipuolisimpia lajittelumahdollisuuksia toivoi 9
vastaajaa. Sähköautojen latauspisteitä ja kirpputori saivat vastauksissa kummatkin 5 ääntä.
Kaupunkipyörien lisääminen sai 4 ääntä. Vähiten ääniä saivat yhteiskäyttöautot ja kohta muu,
kummatkin saivat 2 ääntä. Kysyttäessä ”onko sinulla muita ideoita vähähiilisyyden lisäämiseksi
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Myyrmäen asemanseudulla?” tuli vain kolme vastausta, joista kaksi vastasi ”ei ja ”ei ole”. Yksi
vastaaja ehdotti ”enemmän kävelybulevardeja ja paljon puita ja kukkia”.

4.4

Vapaa sana

Seuraava kysymyksessä oli vapaa tekstikenttä, kysymykseen ”haluatko antaa muita ehdotuksia
liittyen alueen turvallisuudentunteeseen tai vähähiilisyyteen?” vastasi 4 vastaajaa. Eräs
vastaajista kertoi että ”aseman ympäristössä on vielä paljon ankeaa ja rumaa harmaata betonia.
Maalausprojektit ja asukkaiden sitouttaminen yhteistyöhön toisi viihtyvyyttä paljon lisää”. Yksi
vastaajista, joka on ollut yli 10 vuotta töissä alueella, hän vastasi: ”Olen ehkä liian tottunut tähän
ympäristöön, joten osaan varoa, että voi yllättävää tapahtua. Onneksi itse en ole joutunut
uhriksi”. Yksi vastaajista kertoi yksinkertaisesti ”ihmisroskat pois”.

Lopuksi kysyimme palautetta vastaajilta kyselystämme ja projektistamme vapaalla
tekstikentällä. Parista vastauksesta kiiteltiin ja kerrottiin että tämä on tärkeä projekti ja kun
saadaan tuloksia, niin toivotaan että jakaisimme tulokset myös alueen toimijoiden kanssa.
5

Johtopäätökset

Kyselytuloksien perusteella alueen yritykset ja työntekijät ovat kiinnostuneet turvallisuuden
tunteesta alueelta ja aiheista, joita se kattaa. Alueen haasteita on tunnistettu jo aiemmin
tutkimuksissa (Hussi & Kolehmainen 2015).

5.1

Yhteydenpidon kohentaminen

Jotta Myyrmäen asemanseudun houkuttelevuus kohentuisi, olisi hyvä tutkia mahdollisuuksia
kehittää alueen yrittäjien ja asukkaiden yhteydenpitoa sekä yrittäjien että kaupungin
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yhteydenpitoa. Kyselyvastauksista huomaa vastakkainasettelun näkökulmaa, joka voi hidastaa
tai pysäyttää asemanseudun turvallisuuden tunteen positiivisen kehityksen. Aiheeseen
vaikuttaa segregaatio, josta Vantaan kaupungilla on aloitettu ohjelmasuunnitelma ”Myönteisen
erityiskohtelun toimintaohjelma 2019–2021” (Vantaa 2019–2021), joka tukee myös tätä projektia
ja sen tuloksia. Myös Ympäristöministeriön (2021) Lähiöohjelma 2020–2022 tuo esille sen, että
segregaatiota saataisiin vähennettyä osallistumalla eri taustan omaavia asukkaita alueen
päätöksentekoon. Myös nuoria pitäisi paremmin ottaa huomioon, kun suunnitellaan kaupungin
tiloja. Nuorten ajanviettopaikkoihin kannattaa ottaa nuoret mukaan suunnittelemaan, että mitä
he haluisivat nuorten tiloissa olevan, että he viihtyisivät siellä, jotta nuorten ilkivallanteoilta
vältyttäisiin. (Hirvola 2016.)

5.2

Valaistus ja valvonta

Levottomuuksien ja häiriökäyttäytymisten ajankohdat sijoittuvat yrittäjien sekä heidän
työntekijöidensä mielestä arki-iltoihin, viikonloppuiltoihin sekä viikonloppuöihin. Vuonna 2014
nämä kyseiset ajankohdat olivat myös poliisia työllistävimpiä ajankohtia Myyrmäen
asemanseudulla, varsinkin lauantai-illat ja -yöt. (Hussi & Kolehmainen 2015.) Pitäisi tutkia
enemmän voiko valaistuksen puute lisätä levottomuuksia ja vähentää ihmisten turvallisuuden
tunnetta. Tähän tulisi paneutua enemmän ja miettiä yhdessä sidosryhmien kanssa minkälaisia
toimenpiteitä pitäisi tehdä, jotta asemaseudusta saataisiin turvallisempi paikka sekä
levottomuudet vähenemään näinä tiettyinä ajankohtina.

Melkein kaikille vastaajille oli tapahtunut tai olivat olleet näkemässä jotain ikävää, kuten
esimerkiksi väkivaltatilanteita, ahdistelua, uhkaavia tilanteita ja ryöstöjä. Tämä kertoo, että
levottomuus on aika korkealla tasolla asemanseudulla. Turvallisuutta voitaisiin saada lisää
parantamalla valvontaa, vaikka valvontakameroiden avulla. Jos taas haluttaisiin lisätä
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järjestyksenvalvontaa, niin selvästi vilkkaimmat ajat olisivat arki- ja viikonloppuillat ja -yöt. Myös
muut ihmiset toimivat ”turvakameroina”, vaikka ryöstöt useasti tapahtuvatkin julkisilla paikoilla
(Hirvola 2016).

Asemaseutu tuntuu olevan sokkeloinen ja yksi kyselylomakkeen vastaajista oli maininnut, että
viihtyvyyttä saataisiin lisäämällä näkyvyyttä ns. ”pimeisiin nurkkiin” eli paikkoihin ja polkuihin,
joihin näkyvyys on huono. Vuoden 2015 kehittämistehtävän opiskelijoiden mielestä
turvallisuuden tunnetta saataisiin lisättyä kaupunkisuunnittelulla, esimerkiksi lisäämällä
pikkuteille poistumisreittejä enemmän kuin yhden ja rakentamalla tai korjaamalla asemaseudun
tiloja siten, että valoa olisi riittävästi pimeään aikaan. (Hussi & Kolehmainen 2015.) Esimerkkinä
tällaisesta paikasta on Artsinpolku (Kuvio 8), joka sijaitsee kirjaston oikealla puolella asemalta
päin katsoen. Tälle pikkupolulle näkyvyys muualta on huono, valaistus on heikohko sekä
poistumissuuntia on vain eteenpäin ja taaksepäin, oikealla puolella on aita, joka estää polulta
pois pääsemisen. On myös mahdollista, että polulla sijaitseva neularoskis (Kuvio 8, roskis
oikeanpuoleisessa kuvassa) voi tuoda turvattomuuden tunnetta ihmisille, koska se saattaa
herättää ihmisissä erilaisia mietteitä polulla kävellessä.

Vastaajista 10 ihmistä 13:sta kertoivat, että valaistusta pitäisi lisätä. Valaistus kasvattaa
turvallisuuden tunnetta. Tämä tunne liittyy ennalta-arvattomuuteen. Pimeästä lähentyvää
hahmoa ei pysty tunnistamaan kunnolla, valaistus auttaa tunnistamaan hahmon paremmin ja
näin pystyy ennakoimaan paremmin. Tämä vähentäisi pelkoja. (Hirvola 2016.) Hyvä
ulkovalaistus vähentää rikoksia ja ilkivallantekoja. Ilkivallanteoista kyselyn ihmiset olivat myös
kertoneet nähneensä eniten. Valaistus viestii järjestyksestä. Valo tuo turvallisuutta alueelle ja
turvallisessa ympäristössä ihmiset haluavat enemmän viettää aikaa. Tämä toisi myös
mahdollisesti enemmän asiakkaitakin yrittäjille. (Hirvola 2016.)
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Kehittämisehdotuksina annetaan uudenlaisen valaistuksen suunnittelemisen sekä lisäämisen
asemanseudulle ja valvonnan lisäämisen viikonloppuisin varsinkin lauantai-iltaisin ja -öisin, mitä
moni kyselyynkin vastaajista oli ehdottanut.

Kuvio 8: Artsinpolku kirjaston vieressä.

5.3

Syrjäytymisen ennaltaehkäisy

Suonensisäisten huumeiden käyttäjille on hyvä, että Artsinpolulla on neuloille tarkoitettu roskis,
koska selvästi päihteet ja huumeet ovat isossa osassa asemanseutua. Ennemmin tällaiseen
tarkoitukseen soveltuva roskis löytyy kuin että piikkejä löytyisi kaduilta, alueen yritysten tiloista
tai muista julkisista paikoista. Neularoskisten syrjäisyys on ymmärrettävää siinä mielessä, että
huumeidenkäyttäjät vievät mieluummin käytetyt neulat roskikseen, joka ei ole niin keskeisellä
paikalla.
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Syrjintä, syrjäytyminen tai sen uhka ja toiseuden kokemukset voivat usein johtaa siihen, että
päihteidenkäyttäjien yhteiskunnallinen osallisuus heikkenee (Särkelä-Kukko 2020). Monet
kyselylomakkeen vastaajista olivat sitä mieltä, että asemaseudun levottomuuksiin johtaa
päihteiden väärinkäytökset (alkoholin ja huumeiden) sekä työttömyys. Nämä kolme kohtaa
olivat eniten pisteitä saaneet kohdat, mitkä vastaajien mielestä johtavat levottomuuksiin
asemaseudulla. Vuoden 2015 kehittämistyössä myös yhdeksi turvattomuuden tunteen lisääjäksi
muodostui päihteiden käyttö (Hussi & Kolehmainen 2015). Työttömyys voi lisätä syrjäytymisen
mahdollisuutta sekä syrjäytyminen tai sen uhka voivat lisätä ihmisten päihteidenkäyttöä
(Särkelä-Kukko 2020.) Olisi hyvä panostaa syrjäytymistä ehkäiseviin toimiin ja tunnistaa se/ne
ryhmä(t), jotka tarvitsevat apua, olisivatko ne sitten nuoret henkilöt vailla opiskelupaikkaa tai
töitä vai varttuneemmat työttömät henkilöt. Syrjäytymisen estämisellä ja työttömyyden
vähentämisellä voi olla positiiviset vaikutukset asemaseudun levottomuuksien määrään.

5.4

Kestävä kehitys ja viihtyisyys

Myyrmäen aseman seudun kestävä kehitys on osittain puutteellista. Kyselyvastauksien
perusteella alueen kestävä kehitys on keskitasolla. Kyselylomakkeen kahdeksan vastauksen
pohjalta voidaan todeta kestävän kehityksen puutteiden syinä olevan tietämättömyys ja
välinpitämättömyys. Kyselylomakkeen vastausten perusteella voidaan havaita myös
ristiriitaisuutta. Osa vastaajista kokee kestävän kehityksen näkyvän omassa ympäristössään,
kun taas osa toteaa kestävän kehityksen olevan heikosti toteuttavissa. Lisäksi alueen remontilla
saattaa olla negatiivinen vaikutus yleiseen siisteyteen ja sen ylläpitämiseen. Tilanne saattanee
helpottua alueen remonttien jälkeen, kun alueen työmaita on valmistunut. Kestävään
kehitykseen on erilaisia ratkaisuja, mitkä saattavat vaikuttaa positiivisesti alueen viihtyvyyteen.
Esimerkkinä voidaan esittää kasvillisuuden ja puiden lisäämistä alueelle.
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Vähähiilisyyden edistämiseksi toivottiin erilaisia ratkaisuja, joilla pystyttäisiin edistämään ja
lisäämään ihmisten halua olla mukana kehittämässä vähähiilisyyden tavoitteita.
Kyselylomakkeen vastaajista osa näki myönteisenä kaupunkipyörien määrän lisäämisen,
yhteiskäyttöautot, hävikkiruokakaupat tai ravintolat, sähköautojen latauspisteet,
monipuolisimmat lajittelumahdollisuudet, kirpputorit sekä muut edistävät palvelut. Vastausten
joukosta nousi esille tavoite laajentaa lajittelumonipuolisuutta. Myönteistä kehitystä vastausten
perusteella saattaa lisäksi edistää sähköautojen latauspisteet ja kirpputorit, mitkä lisäävät
ihmisten halukkuutta palvelujen käyttöön. Kaupunkibulevardi voisi olla edistyksellinen tekijä
vähähiilisyyden tavoittelemiseen, mutta se edellyttäisi suurempia päätöksiä.

Myyrmäen aseman seudun kestävää kehitystä voidaan edistää lisäämällä alueelle
kasvillisuutta, kuten puita ja pensaita. Lisäksi yleisille alueille on syytä lisätä kierrätysohjeistusta
esimerkiksi kierrätysilmoitustaulujen avulla, mitkä ovat helposti saatavilla ja yksinkertaisia
tulkita. Toimenpiteiden toteuttamiseksi on määriteltävä vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat alueen
siisteydestä sekä viheralueiden ja kierrätyksen kunnossapidosta. Jotta edistykselliset
toimenpiteet toteutuisivat, se edellyttää laaja-alaista yhteistyötä eri sektoreiden välillä.
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Kuvio 9: Myyrinpuhoksen seinämä.

Kyselylomakkeeseen vastanneiden mielestä asemaseudun viihtyisyyttä saataisiin paremmaksi
siistimällä asemaseudun katukuvaa ja purkamalla turhia rakennuksia ja kauppakeskuksia. Myös
meidän ryhmämme huomasi jalkautuessa Myyrmäen asemaseudulla, että alue oli ominaisuuksiltaan karu ja väritön. Näin myös totesivat vuoden 2015 Myyrmäen turvallisuuden
kehittämistyön opiskelijat (Hussi & Kolehmainen). Kehittämisehdotuksia voisi antaa alueen
viihtyvyyteen vähähiilisyyden pohjalta. Lähiympäristön viihtyvyyttä voisi kehittää kasvillisuudella,
kierrätyspisteillä ja muilla siisteyttä sekä kauneutta kohentavilla ratkaisuilla.
Ympäristöministeriön (2021) Lähiöohjelma ehdottaa myös taiteen lisäämistä katukuvaan
turvallisuuden lisäämiseksi.

Tämä raportti jää Fiksu Assan käyttöön.
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