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Projektin tarkoituksena oli perehtyä Myyrmäen asema-alueen turvallisuustilanteeseen ja 

turvallisuuden tunteeseen turvallisuuden ammattilaisten näkökulmasta, osana laajempaa Fiksu-

Assa hanketta. Fiksu-Assa hankkeen tavoitteena on löytää asemaseutujen potentiaali 

vähähiilisten uusien liiketoimijoiden kehitysalustana. Hanke pyrkii kehittämään toimintaa 

vähähiilisyyden kautta ja tuottaa myös uusia innovatiivisia ratkaisuja asema-alueelle. 



Hankkeessa pyritään keskittymään seutujen tarpeisiin, haasteisiin ja potentiaaliin. Tämä projekti 

on siis osa suurempaa kokonaisuutta Fiksu-Assa hankkeessa. 

Projektiryhmä kävi omatoimisesti tutustumassa kohteeseen ja sen ympäristöön saadakseen 

paremman kuvan alueesta, sekä saadakseen materiaalia ja valokuvia tulevaan analyysiin. 

Projektissa haastateltiin Fiksu-Assa hankkeen vetäjää Sanna Meronen-Vileniusta, jotta saatiin 

hänen näkökulmiaan aiheesta sekä toiveita projektin tuloksista ja kehityskohteista. Myös 

projektin aikana tulleita ideoita ja projektin suuntaa käytiin asiakkaan kanssa läpi kokouksissa. 

Projektiryhmä lähti hakemaan kehitysehdotuksia suoraan turvallisuusalan ammattilaisilta 

kyselyiden muodossa. Kyselyitä lähetettiin useille alueella toimiville viranomaisille sekä Vantaan 

kaupungin turvallisuustiimille. Ryhmä sai riittävästi vastauksia, joiden avulla tehtiin analyysi 

alueen ongelmista ja kehitysehdotuksista.

Projektin aikana ja kyselyiden tuloksia tarkastellessa projektiryhmä onnistui havaitsemaan 

erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttivat asema-alueen turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen. 

Projektissa havaittiin, että suurin osa turvattomuuden tunteesta alueella johtuu eri ihmisten 

häiriökäyttäytymisestä. Häiriökäyttäytymistä aiheuttavat yleisimmin nuoriso sekä eri päihteiden 

käyttäjät. Ryhmä pyrki keksimään jatkotoimenpiteitä näiden ongelmien minimoimiseksi. 

Jatkotoimenpiteiksi ehdotettiin muun muassa valvonnan lisäämistä, nuorten aktiviteetteja sekä 

päihdehoitoa.

Projektin lopputuloksena toteutettiin Fiksu-Assa hankkeen käyttöön raportti ryhmän 

havaitsemista ongelmista ja kehitysehdotuksista. Raportissa otettiin huomioon asiakkaan 

toiveet ja sen sisällys rakennettiin vastaamaan niitä.

Avainsanat: turvallisuus, turvallisuudentunne, Myyrmäki, asema-alue
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The purpose of the project was to orientate into the security situation around Myyrmäki railway 

station, from the perspective of security and safety professionals as part of a larger Fiksu-Assa 

venture. The goal for Fiksu-Assa venture is to find the potential of station areas as platforms for 

new low carbon businesses. The venture aims to grow businesses in the area through low 

carbon ideas and to produce new innovative solutions to station areas. The venture strives to 

concentrate to the region's needs, challenges, and potential that they hold. Therefor this project 

is part of a larger Fiksu-Assa venture.

The project team visited the area and orientated into the surrounding area to gain a better view 

of the area and to collect valuable data and photos for the future stages of this project. In this 

project we interviewed the leader of Fiksu-Assa venture Sanna Meronen-Vilenius, to gain her 

views on the subject and hopes for project results and development targets. Also, ideas that 

came up during the project were gone through with the client. Our project team started 

searching for development proposals from safety and security experts in the form of 

questionnaires. The questionnaires were sent to many authoritative personnel that are or have 

been working around the area and to the safety and security team of Vantaa. The project team 

got plenty of answer of which were analysed, and a list was made that included the main 

problems in the area and development proposals to improve the feeling of safety in the area.

During the project and viewing the answer of the questionnaires the project team successfully 

noticed different kind of factors that complicated the safety and the feeling of safety in the areas 



of the station. During the project it was noticed that most of the feeling of unsafety was because 

of disturbing behaviour of different people. The cause of disturbing behaviour has usually been 

the youth and different users of intoxicant substances in the area. The project group tried to find 

potential actions that could be made to minimize the said problems. suggestions for a potential 

follow-up the project group came up with are to increase the amount of surveillance that is 

happening in the area, some activities for the youth so they would not cause harm in the area 

because of lack of interesting ways to spend time and treatment for the substance users.

A report was made for Fiksu-assa that included the conclusions of the suggestions and 

problems the project group came up with or found. The wishes of the customer were taken in to 

account and content of the project was matched with it.

Keywords: safety, security, Myyrmäki, station area, development
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1 Toimeksianto

Projekti toteutettiin osana Vantaan kaupungin Fiksu-assa hanketta. Fiksu-assa hankkeen 

tavoitteena on löytää asemaseutujen potentiaali vähähiilisten uusien liiketoimijoiden 

kehitysalustana. Hanke pyrkii kehittämään toimintaa vähähiilisyyden kautta ja tuottaa myös 

uusia innovatiivisia ratkaisuja asema-alueelle. Hankkeessa pyritään keskittymään seutujen 

tarpeisiin, haasteisiin ja potentiaaliin. Tämä projekti on siis osa tätä suurempaa kokonaisuutta 

Fiksu-Assa hankkeessa. Projekti suoritetaan asiakkuus- ja projektiosaaminen kurssilla. 

Yhteistyöprojektissa Laurean kanssa pyritään löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat 

vähähiilisen ja turvallisuutta edistävän liiketoiminnan kehittämisen Myyrmäen asemaseudulla.

Yhdessä toimeksiantajan kanssa sovittiin projektin aiheesta. Projektin aihetta valittaessa pyrittiin 

toteuttamaan molempia osapuolia miellyttävä ratkaisu. Projektiryhmä opiskelee turvallisuutta ja 

riskienhallintaa, joten niiden elementtien sisällyttäminen projektiin oli erityisen mielekästä. 

Projektin aiheeksi muodostui turvallisuuteen tunteen arvioiminen sekä kehittäminen Myyrmäen 

asemaseudulla. Projektiryhmän aloitteesta asiaa haluttiin tarkastella turvallisuuden 

ammattilaisten näkökulmasta. Näihin ammattilaisiin lukeutuu poliisi, pelastuslaitos sekä 

yksityinen turvallisuusala. Projektia varten haluttiin kuulla myös Vantaan kaupungin 

turvallisuustiimiä, jonka yhteystiedot saatiin asiakkaalta. Vähähiilisyys tässä projektissa ei nouse 

isoon arvoon sen luonteen takia, joten projektissa pyritään löytämään turvallisuuteen ja 

turvallisuudentunteeseen vaikuttavia tekijöitä sekä sitä kautta tuottaa Fiksu-Assa hankkeelle 

arvokasta tietoa ja kehittämismahdollisuuksia.
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Kuvio 1: Myyrmäen asema. Kuva: Yle / Harri Anttila
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1.1 Toteuttajat

Kuvio 2: Projekti organisaatio
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1.2 Lähtökohdat ja tavoitteet

Myyrmäki sijaitsee Vantaalla ja se on tunnettu yhtenä vilkkaimmista ja isoimmista 

asemaseuduista. Myyrmäen asema on valmistunut vuonna 1975 ja sitä on korjattu muutamaan 

otteeseen aikojen saatossa, viimeisimpänä vuonna 2015 jolloin sitä ehostettiin uutta kehärataa 

varten. Normaaliaikana aseman arkivuorokauden matkustajamäärä on noin 11000 ihmistä. 

Viimeisimmän korjauksen yhteydessä asemalle asennettiin liukuportaat sekä lisää 

kameravalvontaa. Asemalle myös avattiin uusi grillikahvila. (Vantaan sanomat, 2016.) Vantaalla 

ja koko pääkaupunkiseudulla on paljon huonomaineisia asemaseutuja ja kyseiset alueet 

keräävät itseensä usein paljon ihmisiä ja sitä kautta myös paikoin ongelmia ja häiriötilanteita. 

Fiksu-Assa hankkeessa pyritään edistämään uusien liiketoimintojen mahdollisuutta ja alueella 

vallitseva turvallisuus ja ihmisten turvallisuudentunne on siinä myös keskeisessä asemassa. 

Projektiryhmä saikin turvallisuuden ammattilaisten yhteystietoja ja ehdotuksia mahdollisiin 

haastatteluihin liittyen. Projektiryhmä suunnitteli ja laati kyselylomakkeen kyseisille 

turvallisuuden ammattilaisille. Kyselylomakkeessa keskityttiin turvallisuudentunteeseen ja 

pyrittiin selvittämään ammattilaisilta mielipiteitä ja keinoja, jolla asiaa voitaisiin parantaa.

Projektin aihe oli turvallisuuden ja turvallisuudentunteen arvioiminen sekä kehittäminen 

Myyrmäen asema-alueella. Asema-alueet ovat tunnetusti väkimäärältään vilkasta seutua ja 

tämä väenpaljous lisää myös mahdollisten ongelmakäyttäytyjien, sekä 
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ongelmatilanteiden ilmentyvyyttä alueella. Aiheen valintaa helpotti ryhmämme kontaktit, joiden 

tiesimme voivan auttaa projektin toteuttamisessa. Vähähiilisyyttä pyrittiin sisällyttämään 

mahdollisuuksien mukaan, mutta pääpainona toimi turvallisuudentunne. Projektiryhmä on 

rajannut aiheen yhdessä asiakkaan suostumuksella käsittelemään turvallisuutta ja 

turvallisuudentunnetta turvallisuusalan ammattilaisten näkökulmasta. Turvallisalan 

ammattilaisiin lukeutuu poliisi, pelastuslaitos, Vantaan kaupungin turvallisuusryhmä sekä 

yksityinen turvallisuusalan yritys Securitas. Projekti pyrki selvittämään Myyrmäen asema-alueen 

turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta kyseisten tahojen näkökulmasta sekä pohtimaan 

konkreettisia ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi. Projektiryhmän tavoitteena oli tuottaa 

hyödyllistä tietoa turvallisuuden tunteesta sekä turvallisuudesta asiakkaalle sekä löytämään 

ainakin muutamia keinoja, joilla turvallisuutta saataisiin parannettua. Lisäksi projektiryhmän 

tavoitteena oli saada hyvä arvosana tuotoksesta. Parhaassa mahdollisessa tilanteessa projektin 

avulla voidaan parantaa myös muiden asemaseutujen turvallisuuden tunnetta ja 

turvallisuutta. Tavoitetila projektin lopussa on, että projektiryhmä on saanut vastauksia kaikilta 

nimetyiltä turvallisuuden ammattilaisilta ja lisäksi sen on löytänyt konkreettisia keinoja ja 

ehdotuksia turvallisuuden ja turvallisuudentunteen parantamiseksi.

Projektin nykytilanne on seuraava: Projektiryhmä sai yhteensä viisi vastausta. Kyselyyn vastasi 

kolme poliisia Vantaan poliisilaitokselta sekä turvallisuusryhmän jäsen. Lisäksi projektiryhmään 

kuuluu alueella työskentelevä turvallisuusalan työntekijä, jolta ryhmä sai vastauksia 

kysymyksiin. Tätä raporttia kirjoittaessa projektiryhmä on saanut tehtyä hyviä johtopäätöksiä 

vastauksista. Nykytilaan on saatu arvioitua sekä mahdollisia ehdotuksia on muodostettu. 

Johtopäätöksistä on kirjattu tähän raporttiin sille kuuluvaan osaan.
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Nykytilanne
• Saatu riitävästi vastauksia 

turvallisuuden ammattilaisilta
• Johtopäätöksiä tehty ja ne 

raportoitu

Tavoitetila
• Turvallisuuden ammatilaisten 

vastaukset saatu
• Toimenpide-ehdotukset 

tehty ja ne realistisia

Kuvio 3: Projektin nyky- ja tavoitetila

1.3 Toimenpiteet ja aikataulu 

Kuvio 4: Projektin toteutus
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2 Asiakkuus

Asiakkaana tässä projektissa toimi Fiksu-Assa hanke. Tämä voitaisiin muotoilla paremmin niin, 

että konkreettinen asiakas tälle projektille on Vantaan kaupunki, sillä Fiksu-Assa on heidän 

perustamansa hanke. Projektiryhmälle ei jäänyt epäselväksi tavoitteet, mitkä asiakas halusi, 

että tämä projekti tulee täyttämään (Cowles, 2012). Joitain pieniä epäselvyyksiä tuli ilmi, mutta 

ne onnistuttiin heti ratkomaan ottamalla yhteyttä joko kurssin lehtoreihin tai asiakkaaseen. 

Pyrimme koko projektin ajan miettimään täyttääkö nykyinen toiminta asiakkaan asettamat 

kriteerit onnistuneelle projektille. Tämän takia olimme osallisena jokaisessa mahdollisessa 

tapaamisessa asiakkaan kanssa, kun niitä järjestettiin. Koimme nämä palaverit hyvinkin 

hyödyllisinä projektin lopputulosta ajatellen, sillä näissä palavereissa esitimme asiakkaalle 

täydentäviä kysymyksiä projektin lopputulosta ajatellen, näin varmistaen, että lopputulos tulee 

vastaamaan asiakkaiden haluamaa lopputulemaa. Oli myös hyvä, että näissä tapaamisissa 

asiakas itse kysyi meiltä kysymyksiä projektista ja sen etenemisestä, josta sai taas varmuutta 

siihen, että projekti on etenemässä oikeaan suuntaan. Kokonaisuudessaan ryhmä onnistui 

omasta mielestään hyvin projektin asiakkuusosion hoidossa.

2.1 Turvallinen kaupunki

Vantaan kaupungilla on korkeana prioriteettina asukkaiden, sekä kaupungissa vierailevien 

ihmisten turvallisuus. Kaupunki käyttää hyväkseen yhteistyötä eri yritysten ja yhteisöjen kanssa. 

(Vantaa.fi 2021.) Tämä korkean turvallisuuden tason tarve onkin yksi syistä, miksi ryhmällemme 

valikoitui projektiaihe Fiksu-Assa hankkeelta. Fiksu-Assan suurin asiakas on Vantaan kaupunki, 

mutta myös kaikki siellä asuvat, sekä liikkuvat ihmiset ovat heidän asiakkaitaan, koska yleisesti 

hyvä turvallisuustilanne kaupungissa auttaa kaikkia, jotka siellä liikkuvat, tai elävät. On tärkeä 

myös muistaa, että ihmiset yhdessä parantavat turvallisuustilannetta ja parantamalla heidän 
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oloansa, parantuu myös turvallisuus tilanne (Hirvola, 2016.) Asema-alueet ovat 

poikkeamakohtia, joiden kautta kaupunkilaiset kulkevat, joten niiden turvallisuus tason 

parantaminen on hyvin järkevää. Turvallisuuden tasoon kaupungissa huomattavasti vaikuttava 

tekijä on yksityinen turvallisuusala. Yksityinen sekä julkinen turvallisuusala on nykyään hyvin 

näkyvässä asemassa arkisessa katukuvassa. Julkisen sektorin turvallisuushenkilöstö, kuten 

poliisit pitävät yllä turvallisuus tilannetta. Valitettavasti valtion resurssit eivät riitä miehittämään 

jokaista valvontaa tarvitsevaa aluetta poliiseilla, joten yksityinen turvallisuusala auttaa 

täyttämään tämän tarpeen.  Yksityinen turvallisuusala edesauttaa turvallisuustilannetta 

Myyrmäen asemaseudulla, myös epäsuorasti. Aseman viereisillä, ostoskeskus Myyrmannin 

alueilla on yksityisen turvallisuuspuolen yrityksien vartijoita, sekä järjestyksenvalvojia. Heidän 

toiminnastaan, sekä paikalla olosta johtuva turvallisuuden tunteen lisääntyminen heijastuu myös 

aseman alueille. Asemalla käy myös aika ajoin junissa kulkevia järjestyksenvalvojia. Asemalla 

liikkuvien tieto junissa matkaavien järjestyksenvalvojien olemassaolosta luo myöskin 

turvallisuuden tunnetta. Näistä yksityisen puolen turvallisuushenkilöistä maksavat yritykset ja 

ihmiset, koska tarvitsevat heidän palvelujaan, mutta epäsuorasti he palvelevat myös alueella 

liikkuvia niin sanotusti ulkopuolisia ihmisiä, eli meitä kaikkia, tuomalla vartijoita ja 

järjestyksenvalvojia näkyvään katukuvaan. 

3 Tulokset

Viranomaisten vastausten perusteella suurin turvattomuuden tunnetta aiheuttava tekijä on 

häiriökäyttäytyminen. Häiriökäyttäytymiseen syyllistyneet henkilöt ovat useimmiten joko 

alkoholisteja, huumeiden käyttäjiä, nuorisoa tai kaikkia edellä mainittuja yhdessä. 

Häiriökäyttäytyjien ikähaarukka on poliisin mukaan suurimmilta osin 13–40-vuotta.
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3.1 Junamatkustaminen

Haastattelemamme poliisit olivat myös sitä mieltä, että missä junarata, siellä ongelma. 

Myyrmäen asemaseutu ei heidän mielestään poikkea muista asema-alueista, koska ongelmia 

aiheuttavien henkilöiden on helppo kulkea junalla paikasta toiseen. Asema-alueet keräävät 

paljon ihmisiä ja aseman välittömässä läheisyydessä oleva Myyrmanni-ostoskeskus houkuttelee 

ihmisiä paikalle paljon enemmän, kuin esimerkiksi Tapanilan asema, jossa ei ole liikekeskuksia 

lähettyvillä.

Haastattelemillamme henkilöillä oli hyviä näkemyksiä asemaseudun turvallisuuden 

parantamisen toimenpiteiksi. Ehdotuksia tuli koskien junamatkailua, valvonnan lisäämistä ja 

ongelmia aiheuttavia ihmisiä.

Saimme ehdotuksen junamatkailua koskien, koska alkoholistien ja narkomaanien on helppo 

kulkea junalla ja se on pääsääntöinen kulkuneuvo, jolla asema-alueelle näitä kyseisiä ihmisiä 

saapuu. Ehdotuksina olivat liputta matkustamisen valvonnan lisääminen sekä julkisen 

matkustamisen hinnan korottaminen. Ryhmäläisten omien kokemuksien ja havainnoinnin 

tuloksena olemme sitä mieltä, että lippuhintoihin on turha kajota turvallisuudentunteen 

parantamisen takia. Ongelmia aiheuttavat ihmiset, eli tässä tapauksessa alkoholistit ja 

narkomaanit matkustavat usein ilman lippua. Täten lippuhintojen korotus ei ryhmäläisten 

mielestä poista ongelmaa.

Liputta matkustamisen valvonnan lisääminen saattaisi toimia jonkinlaisena ratkaisuna. 

Sakottaminen ei ongelmia aiheuttavien henkilöiden kohdalla todennäköisesti toimisi, koska he 

ovat usein varattomia, eivätkä maksaisi sakkoja kuitenkaan. Junasta poistaminen seuraavalla 

asemalla on tietenkin varteenotettava toimenpide, mutta mikään ei estä kyseisiä henkilöitä 
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nousemasta jo seuraavaan junaan ja jatkamasta matkaa seuraavalle asemalle. Emme löytäneet 

eksakteja lukuja, mutta näemme, että valvonnan lisäämisestä junamatkustuksessa olisi liikaa 

kuluja käytännössä saatuihin hyötyihin nähden. 

Kuvio 5: Lähijuna. Kuva: Jari Laukkanen

3.2 Valvonnan lisääminen

Laatimamme kyselyn vastauksissa toistui myös ehdotus valvonnan lisäämisestä asema-

alueella. Näkyvän valvonnan lisääminen tarkoittaisi järjestyksenvalvojien lisäämisestä asema-

alueelle. Järjestyksenvalvojien lisääminen tuo lisäkustannuksia, joten mahdollinen vaihtoehto 

lisäämiselle voisi olla järjestyksenvalvojien toimintatapojen muuttaminen. Käytännössä tämä 

voisi tarkoittaa sitä, että vartioimisliikkeet pyrkisivät pitämään aina mahdollisimman monta 

järjestyksenvalvojaa näkyvillä samanaikaisesti.
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Olemme sitä mieltä, että näkyvän valvonnan lisääminen parantaisi alueen 

turvallisuudentunnetta. Pohdimme asiaa jokaisen ryhmäläisen kohdalla ja jokainen oli sitä 

mieltä, että tieto järjestystä ylläpitävän henkilön läsnäolosta tuo tiettyä mielenrauhaa hieman 

levottomalla alueella asioidessa. Näkyvän valvonnan lisääminen ei kuitenkaan poista kokonaan 

ongelmaa, joka tässä tapauksessa on häiriökäyttäytyminen. Alueella toimii kaksi eri yksityistä 

vartiointiliikettä: Myyrmannissa oma ja asemalla omansa. Esimerkkinä voimme ottaa tapauksen, 

jossa henkilö aiheuttaa häiriötä Myyrmannin puolella. Myyrmannin järjestyksenvalvoja poistaa 

henkilön kiinteistöstä, mutta järjestyksenvalvojan toimivalta ulottuu vain Myyrmannin ulko-oville. 

Tämän jälkeen henkilö jatkaa häiriökäyttäytymistä aseman puolella, josta henkilön poistaa 

aseman järjestyksenvalvoja. Henkilö palaa takaisin Myyrmanniin ja henkilöä pallotellan aseman 

ja Myyrmannin välillä, kunnes poliisi kutsutaan paikalle viemään henkilö säilöön. Edellä mainittu 

toiminta ei ole millään tavalla tehokasta ja syö niin poliisien kuin järjestyksenvalvojien aikaa. 

Mielestämme näkyvän valvonnan lisääminen lisää turvallisuudentunnetta, mutta sitä ei voi pitää 

lopullisena ratkaisuna ongelmaan.

Kuvio 6: Järjestyksenvalvoja. Kuva: Jaakko Stenroos
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3.3 Oleskelupaikka ongelmia aiheuttaville ihmisille

Kyselyn vastauksissa ehdotettiin useampaan otteeseen myös ongelmia aiheuttavien ihmisten 

omaa oleskelupaikkaa. Aikaisemmin Myyrmannin jätekatoksen vieressä oleva ”monttu” oli 

aidattu, mikä houkutteli laitapuolen kulkijat oleskelemaan aitojen sisällä. Aitojen läpi eivät 

ohikulkijat nähneet, jolloin humalaisista ja häiriökäyttäytymisistä ei ollut niin paljon haittaa muille 

ihmisille. Ongelma aidatun alueen kanssa oli, että aitojen sisällä tapahtuneet tappelut jäivät 

näkemättä, jolloin niihin oli hankalaa puuttua. Sittemmin aidat ovat montun ympäriltä poistettu.

Idea oleskelupaikasta on projektiryhmäläisten mielestä ajatuksena hyvä, mutta käytännössä 

toteutus on hankalaa. Oleskelupaikalla tulisi ryhmäläisten mielestä olla valvontaa aina silloin, 

kun se on auki yleisölle. Ilkivalta ja muut vahingonteot sekä väkivaltaisuudet ovat erittäin 

todennäköinen ongelma oleskelupaikan toimivuutta huomioidessa. Vaikka häiriökäyttäytymiset 

saataisiinkin suuremman yleisön silmistä pois siirtämällä ongelmatapaukset yhteiseen 

oleskelupaikkaan, heidän valvomisestaan ja paikan ylläpitämisestä koituu kustannuksia. Lisäksi 

oleskelupaikan vakuutuksien hinnat ja vastuukysymykset tapaturmien sattuessa voivat 

aiheuttaa turhan paljon kuluja.
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Kuvio 7: Myyrmäen asema. Kuva: Joel Helén

3.4 Aktiviteetit nuorille

Yksi kyselyyn vastaajista toi esiin kulttuurilliset erimielisyydet, jotka aiheuttavat 

häiriökäyttäytymistä. Erimielisyyksiä tapahtuu niin nuorten kuin vanhemmankin väestön 

keskuudessa. Kulttuurillisia ryhmiä erittelemättä tilanne Myyrmäen asema-alueella on vastaajan 

mukaan tällä hetkellä tulehtunut. Tietty ryhmä ei pidä toisesta ryhmästä, joka ei taas pidä jostain 

toisesta ryhmästä ja niin edelleen. Vanhemman väestön keskuudessa mielipiteet ovat yleensä 

juurtuneena heidän arvomaailmaansa, mutta nuorison välillä asiaan voi vielä mahdollisesti 

vaikuttaa. Kyselyyn vastannut henkilö ehdottikin jotain aktiviteettia nuorten välille, jotta he 

oppisivat tuntemaan toisensa paremmin ja hyväksymään toisensa kulttuurillisista taustoista 

huolimatta.
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Kun pandemiatilanne helpottaa alueella/Suomessa, Vantaan kaupungin nuorisotoimi voisi 

järjestää yhdessä paikallisten urheiluseurojen kanssa urheilutapahtumia, kuten jalkapallo- tai 

sählyturnauksia. Yhdessä liikkumalla ja keskenään pelailemalla nuoret saisivat muuta 

tekemistä, kuin asema-alueella oleskelun ja tutustuisivat muihin nuoriin. Myös tapahtumaan 

osallistuvat urheiluseurat hyötyisivät, koska he saisivat mainostettua samalla omaa toimintaa ja 

houkuttelisivat samalla uusia nuoria lajin pariin.

Tiedostamme projektiryhmän sisällä, että nuorille järjestettävien tapahtumien järjestäminen ei 

välttämättä tuo välittömästi näkyviä tuloksia asema-alueen turvallisuuden tunteen 

parantamiseksi. Pitkällä aikavälillä tuloksia taasen näkyisi, kun nuoret tuntevat toisensa 

paremmin ja erimielisyyksien aiheuttamien häiriökäyttäytymisten ja tappeluiden määrä vähenisi. 

Toimenpide-ehdotus ei ole myöskään kovin konkreettinen ehdotus, mutta se toisi 

yhteisöllisyyttä alueen ihmisten välille, joka ei koskaan ole huono asia.
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Kuvio 8: Jalkapallo ja pelaaja. Kuva: Taloustaito

3.5 Päihteidenkäyttäjien auttaminen

Yksi projektiryhmäläisistä on työskennellyt Myyrmannin ostoskeskuksessa vartijana ja hänen 

työyhteisössään on keskusteltu Myyrmäen asema-alueella liikkuvien päihteidenkäyttäjien 

kanssa. Useampi päihteidenkäyttäjistä on valittanut, että etenkin koronan aikaan on vaikeata 

päästä päihdehoitopiirin pariin. Moni päihteidenkäyttäjistä on ilmaissut myös halunsa päästä 

eroon päihteistä, mutta ilman apua se tuntuu heistä toivottamalta. Päihteidenkäyttäjien 

auttamisella olisi projektiryhmäläisten mielestä hyötyä asema-alueen turvallisuudentunteen 

parantamisessa.

Alueella kiertää liikkuvia nuorisotyöntekijöitä, jotka keskustelevat nuorison kanssa ja auttavat 

heitä tarvittaessa. Saman tyyppistä ratkaisua voisi kokeilla päihteidenkäyttäjien auttamiseksi. 

Alueelle voisi jalkauttaa muutaman henkilön päihdetyöstä keskustelemaan päihteiden käyttäjien 
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kanssa ja kertomaan eri vaihtoehdoista päihteistä irti pääsemiseksi. Jotta edellä mainitusta 

toimintamallista ei tulisi liian iso lovi lompakkoon, projektiryhmäläisten mielestä riittää, että 

alueella kiertäisi liikkuva päihdetyö edes 1–2 kertaa viikossa.

Päihteidenkäyttäjien auttamisella katkaisuhoitoon ei ole välittömästi näkyviä tuloksia, mutta 

pidemmällä aikajaksolla se voisi vähentää päihteidenkäyttäjien määrää asema-alueella luoden 

parempaa turvallisuuden tunnetta. Kuten viranomaiset ovat kyselyymme vastanneet, useimmat 

häiriötilanteet johtuvat päihteistä ja niiden vaikutuksen alaisista henkilöistä. Jos 

päihteidenkäyttäjiä on vähemmän, häiriötilanteita on vähemmän ja asema-alue on 

turvallisemman tuntuinen.

Kuvio 9: Henkilö asematunnelissa. Kuva: Mostphotos

4 Kehittämis- ja/tai jatkotoimenpiteet 

Projektiryhmä sai vastauksia yhteensä viideltä henkilöltä. Yksi henkilö on yksityisen 

turvallisuusalan työntekijä, ja loput neljä vastannutta henkilöä ovat poliiseja. Projektin tarkoitus 
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oli saada vastauksia poliisilta, pelastuslaitokselta ja yksityisen turvallisuusalan ammattilaisilta. 

Vastaukset pelastuslaitokselta jäivät uupumaan, joka poistaa automaattisesti tietynlaiset 

näkökulmat käsiteltävään asiaan. Tässä raportissa esitetyt tulokset ja kehittämisehdotukset 

koostuvat siis usean eri poliisin mielipiteistä sekä kokeneen yksityisen turvallisuusalan 

ammattilaisen näkemyksistä. Kohdassa tulokset käsitellään projektiryhmän saadut tulokset 

Myyrmäen asemaseutuun liittyen. Tuloksissa käsitellään myös projektiryhmän omia havaintoja 

asemaseudulta. Tähän kappaleeseen on kerätty analysoinnin perusteella tärkeimmät 

kehittämisehdotukset. Kehittämisehdotuksissa on otettu huomioon niiden toteutettavuus sekä 

kustannukset ja kustannustehokkuus. Kaikkia tuloksissa ehdotettuja toimenpiteitä ei voida 

suorittaa niiden laajuuden takia, joten tähän kappaleeseen on koottu projektiryhmän mielestä 

mahdolliset kehitysehdotukset. 

Saimme lähes kaikilta vastaajilta suosituksen vahvan vartioinnin ylläpitämisestä. Vartiointi ei 

poista nuorten tai päihdeongelmaisten kaikkia haittavaikutuksia mutta se ylläpitää yleistä 

järjestystä asemaseudulla. Esimerkiksi nuoret kokoontuvat asemaseudulla varmasti vartijoiden 

läsnäolosta huolimatta, mutta auktoriteetin läsnäololla on suuri merkitys esimerkiksi tappeluiden 

ja muun häiriönkäyttäytymisen ehkäisemiseksi ennalta. Tämän projektin tehtävänä oli löytää 

keinoja parantamaan asema seudun turvallisuudentunnetta. Vartijoiden/järjestyksenvalvojien 

läsnäolo vähentää häiriökäyttäytymistä sekä eri ihmisryhmien välisiä kontakteja ja siten 

parantaa turvallisuutta. Häiriökäyttäytymisen väheneminen lisää aseman käyttäjien 

turvallisuudentunnetta, kuin myös se, että asemalla nähdään yksityisen turvallisuusalan 

työntekijöitä. Tiedostamme, että vartioinnin lisääminen on kallista, mutta koimme tarpeelliseksi 

nostaa asian esille, sillä lähes kaikissa vastauksissa vahva vartiointi nähtiin lisäävän 

turvallisuudentunnetta. Korkeiden kustannusten lisäksi näkyvän valvonnan lisääminen ei poista 

turvattomuuden tunnetta aiheuttavaa ongelmaa, vaan toimii lievittävänä toimenpiteenä 

turvallisuuden tunteen parantamiseksi. Täten emme suoraan suosittele vartioinnin lisäämistä.
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Saamiemme vastauksien mukaan turvattomuudentunnetta aiheuttaa myös eri ihmisryhmien 

väliset kiistat ja tappelut. Tällaiset ongelmat juurtuvat syvältä ja niitä on vaikea muuttaa, mutta 

on tärkeää löytää ratkaisuja, jotka parantavat asenteita toisia ihmisiä kohtaan. Tähän 

ongelmaan ei ole nopeaa ratkaisua, mutta pitkällä aikavälillä muutoksia voidaan saada 

aikaiseksi. Ehdotamme siis lähtökohtaisesti nuorille suunnattua aktiviteettia järjestettäväksi 

ehkä jopa säännöllisesti. Tällaisia aktiviteetteja voi olla esimerkiksi koripallo/sähly/jalkapallo 

turnaus tai muu samanlainen tapahtuma. Tapahtuma voitaisiin mahdollisuuksien mukaan 

järjestää jonkin urheiluseuran kanssa yhteistyössä, mikäli halukas seura löytyy. Tällaisten 

aktiviteettien kautta nuoret voivat ainakin pitemmällä aikavälillä parantaa asenteitaan toisia 

ihmisryhmiä kohtaan. Aktiviteeteillä voidaan mielestämme luoda oikeanlaista kulttuuria ja 

edistää koko asemaseudun mainetta sekä pitemmällä aikavälillä myös turvallisuudentunnetta.

Yhden vastaajan mukaan monet päihdeongelmaiset pyrkivät päästä katkolle tai avun piiriin. 

Vastaajien mukaan nuorisoa auttavia henkilöitä liikkuu asema seudulla runsaasti. Ehdotamme, 

että päihdetyöntekijöitä pyörisi myös yksinomaan päihdeongelmaisia varten asemaseudulla ja 

antaisi mahdollisesti neuvontaa katkolle pääsystä ja eri mahdollisuuksista. Tällä tapaa kaikki 

apua tarvitsevat pääsisivät mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti avun piiriin.

Myyrmäen asemaseudulla vieraillessamme, huomasimme nuorten ja niin sanottujen 

”laitapuolen kulkijoiden” vahvan läsnäolon. Mielestämme tällaiset henkilöt aiheuttavat eniten 

turvattomuudentunnetta asemaseudulla. Suunnitellessamme kyselyä eri viranomaisille pyrimme 

selvittämään heidän kantaansa kyseiseen ongelmaan. Kaikkien vastaajien mielestä suurin 

ongelma Myyrmäen asemaseudulla on juuri häiriökäyttäytyminen nuorten sekä eritoten kaiken 

ikäisten päihdeongelmaisten toimesta. Yhteiskunnassa on paljon eriarvoisuutta ja näihin 

ongelmiin puuttuminen rakentavalla tavalla voi olla ajoittain haastavaa. Ei ole yksittäistä oikeaa 
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tapaa, mutta päihdehoito sekä nuorisotyö ovat tärkeitä askelia ennaltaehkäistäessä 

yhteiskunnasta syrjäytymistä. Mielestämme siis Myyrmäen asemaseutuun liittyvät jatkoprojektit 

tulisivat liittyä tähän aiheeseen. 
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