
Mun paikka!
-

Pilottikysely Espoonlahden
kouluille



Perustietoja kyselystä

• Pilottikyselyn kohderyhmänä olivat Espoonlahden alueen suomenkielisen
opetuksen 5. ja 9. luokkalaiset
• Mun paikka! -kysely oli avoinna 17.10.2016 – 9.1.2017 sekä 7.4.-

12.5.2017
• Kyselyn vastausaikaa jatkettiin alueen rehtorien toiveesta

• Kyselyyn vastanneiden määrä oli 830 ja kartalle jätettiin 7016 merkintää
• Kyselystä tiedottaminen

• Vastausohjeet ja tietoa kyselystä aluepäällikön kautta
• Alueen rehtorikokouksissa tiedotettiin kyselystä, innostettiin vastaamaan sekä esiteltiin

tulokset



Vastaajien taustatietoja
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Vastaajien lukumäärä kouluittain

5. luokka
73 %

9. luokka
27 %

Vastaajien jakautuminen koululuokittain

Eniten vastaajia oli Soukan koulusta, Espoonlahden koulusta ja Saunalahden koulusta. Tämä näkyy myös kyselyn tuloksissa, sillä Espoonlahden alue
korostuu karttamerkinnöissä voimakkaammin verrattuna muihin alueisiin.



Vastaukset karttakysymyksiin
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Reitit
Useimmin käyttämäni koulureitti



Koulumatkani

56 %

22 %

10 %

6 %
5 %

1 %
Miten kuljet kouluun useimmiten?
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Vastaajien keskuudessa suosituin kulkumuoto kouluun oli
kävely (56 %). Pidempiä koulumatkoja vastaajat kulkevat
bussilla (10 %) tai autolla (6 %). Erityisesti Suvisaariston
suunnasta kuljetaan autolla. Seuraavilla sivuilla on eritelty
reitit kulkumuodoittain.

759 merkintää



Koulumatkani kävellen tai pyöräillen



Koulumatkani autolla tai bussilla



Kivat ja ikävät
paikat

Tämä paikka on kiva, inhottava, turvallinen tai turvaton



Kiva paikka
Eniten vastauksia keräsivät Espoonlahden
urheilupuisto, Soukan alueella kirjasto,
asukaspuisto ja hevostalli. Jonkin verran
merkintöjä keskittyi myös Kaitaan koulun ja
keskuksen ympäristöön, Saunalahden
kirjastoon sekä Hyljelahdelle.

Vastauksissa toistuivat koti, kaverit,
harrastukset, ulkoilu eri tavoin ja pelaaminen.
Myös paikan läheinen sijainti oli vastaajille
tärkeää. Useimmin esiintyvät sanat on eritelty
tarkemmin seuraavan sivun sanapilvissä,
joissa on jaoteltu 5.luokkalaisten vastaukset ja
9.luokkalaisten vastaukset.

869 merkintää, 631 kommenttia

”Urheilupuistossa voi pelata jalkapalloa ja mennä 
uimaan”

”Kotona saa levätä, pelata ja olla vapaasti. 
Kavereita asuu paljo lähellä.”

”Nätit maisemat ja kiva ruohokallio”

”Siellä saa pelata eri pelejä esim. Biljardia ja pingistä 
ja saa myös pelata tietokone - ja pleikkapelejä”

Urheilupuisto

Soukan kirjasto 
ja asukastalo

Lämpökartta 
merkinnöistä

Hyljelahti

Saunalahden kirjasto



Mikä tekee paikasta kivan?
5.luokkalaisten 

vastaukset
9.luokkalaisten 

vastaukset



Inhottava paikka
364 merkintää, 262 kommenttia

Inhottavia paikkoja kuvailtiin tylsiksi,
pelottaviksi ja epäsiisteiksi. Useat vastaukset
liittyivät päihtyneisiin, joiden oleskelu
koettiin pelottavana.

Vastausten perusteella suurin inhokkipaikka
oli oma koulu, mutta jos näitä ei oteta
huomioon, merkittiin inhottavia paikkoja
eniten Soukanraitille ja Kivenlahden Alepan
edustalle. Soukanraitille toivottiin lisää
valaistusta ja katualueiden siistimistä mm.
lasinsiruista. Alueella kerrottiin myös
pyörivän epämääräistä väkeä, joten
valvontaa toivottiin lisättävän.

”Paikka on likainen, ja siellä on inhottava kävellä 
vaikka yksin illalla.”

”Metsä jonne on roskattu kaikkea inhottavaa 
kuten polkupyöriä, pesukoneita ja imureita.”

”Pimee tie kun ei ole valoja”

”Liikaa huonostikäyttäytyviä ihmisiä”

Soukanraitti ja 
kirjaston ympäristö

Kivenlahden Alepa

Lämpökartta 
merkinnöistä



Mikä tekee paikasta inhottavan?
5.luokkalaisten 

vastaukset
9.luokkalaisten 

vastaukset



Turvallinen paikka
514 merkintää, 371 kommenttia

Soukan koulu

Oma koti ja koulut saivat eniten merkintöjä
turvallisiksi paikoiksi. Perheen, lemmikkien ja
yleisemmin aikuisten läsnäolo koettiin
tärkeimmäksi turvallisuuden tunnetta
luoviksi tekijöiksi. Aikuisten ja ylipäänsä
muiden ihmisten läsnäolo koettiin tärkeäksi,
koska he voivat puuttua kiusaamiseen.
Kodista kerrottiin myös, että se on kotoisa
paikka, jonne kukaan ulkopuolinen ei pääse.

Muutamia vastauksia liitettiin yleisiin
tiloihin, kuten kirjastoihin ja turvalliselta
tuntuviin kadunpätkiin. Kartalle merkittiin
myös muutama salainen piilopaikka.

Piikkipuskassa on turvallista, koska siellä on piilopaikkani.

Vaikka on humalaisia osaan varoa ja se on kiva ja 
siellä on kirjasto lähellä.

Se on kotini ja minä olen siellä aina turvassa.

Koska ison tien ylittää turvallinen silta, josta 
lapset kulkevat turvallisesti aamuisin.

Lämpökartta 
merkinnöistä



Turvaton paikka
Tiheimmin turvattomuuden paikkoja
merkittiin Soukan kirjaston ympäristöön ja
Soukanraitille, Soukan torille, Iivisniemen
ostarille sekä Kivenlahden keskukseen.

Yleisin syy turvattomuuden tunnulle olivat
päihtyneet ja muut häiriökäyttäytymistä
aiheuttavat henkilöt ja porukat. Jonkin
verran jätettiin merkintöjä liikenteelliseen
turvattomuuteen liittyen erityisesti
Soukanraitille. Kommenteissa kuvailtiin
pelkoja joutua yliajetuksi, koska autot
ajavat risteyksiin kovaa vauhtia, mutta
joillakin katualueilla myös näkyvyys
mainittiin huonoksi.

317 merkintää, 225 kommenttia

”Siellä on paljon humalaisia huutelemassa ja 
polttamassa tupakkaa.”

”Hankala tien ylitys ja jyrkkä mutka joka vaikeuttaa 
muiden autojen pyörien ja ihmisten näkemistä”

”Autot ajavat kovaa”

”Siellä on aina humalaisia ihmisiä ei ole 
turvallista käydä kaupassa”

Lämpökartta 
merkinnöistä

Soukan tori

Iivisniemen ostari

Soukanraitti



Toiminnan paikat
Täällä tapaan kavereita, harrastan, urheilen ja shoppailen



Täällä tapaan kavereita
432 merkintää, 254 kommenttia

Useimmin vastauksissa toistuva tapaamispaikka oli oma
koulu, jossa on helppo nähdä kavereiden kanssa joka
arkipäivä. Muita tärkeitä tapaamispaikkoja liitettiin
erilaisten harrastusten ja toiminnan äärelle, kuten
liikuntapaikat ja paikat pelaamiselle tai leikkimiselle.
Paikan läheinen sijainti, helppo saavutettavuus ja katos
pään päällä olivat myös usein mainittuja kriteerejä.

”Paikka on hyvä tapaamispaikka koska lapset tulevat 
jokapäivä kouluun”

”Käyn pomppimassa kavereiden kanssa. Talvella varsinkin hyvä. Saa 
hyvää lihasjumppaa.”

”Katto pään päällä, voi rauhassa miettiä mitä tekee. kahviloita 
joissa voi jutella”

”Lähellä kaikkia ystäviäni.”

”Skeittipuisto”



Täällä käyn harrastuksissa
324 merkintää, 194 kommenttia

46 %

40 %

13 %

1 % 0 %

Kuinka usein harrastat täällä?

Useamman kerran
viikossa

Kerran viikossa

Joka päivä

Useamman kerran
kuukaudessa

Kerran kuussa

Harrastamisen paikkoja merkittiin erityisen paljon
Espoonlahden urheilupaikoille sekä Kivenlahteen. Lähes
puolet vastaajista kertoi käyvänsä kyseisessä
harrastuspaikassa useamman kerran viikossa. Useimmiten
vastaajat kertoivat harrastavansa kavereiden kanssa, mutta
muutamat kertoivat harrastavansa myös vanhempiensa
kanssa.

Suosituimpia harrastuksia olivat jalkapallo, jääkiekko, partio,
tanssi ja musiikkiharrastukset. Harrastuspaikkoja pidettiin
hyvinä varustelun, läheisen sijainnin ja kulkuyhteyksien ja
hyvän ohjauksen vuoksi.



Täällä urheilen
417 merkintää, 218 kommenttia

Urheilupaikkoja merkittiin erityisen tiheästi Espoonlahen
urheilupuistoon. Paljon mainintoja saivat myös itsenäinen
liikkuminen metsissä ja lenkkipoluilla. Merkityistä
urheilupaikoista pidettiin, koska niiden puitteita
urheilulajille pidettiin hyvinä ja toimivina. Osa vastaajista
arvosti paikkojen rauhallisuutta. Lähes puolet kertoi
urheilevansa kyseisessä paikassa useamman kerran
viikossa. Vastauksissa toistuivat eniten joukkuelajit kuten
jalkapallo ja jääkiekko, mutta myös tanssi ja
urheilukenttien lajit.

46 %

17 %

16 %

12 %

5 %
4 %

Kuinka usein urheilet täällä?

Useamman kerran
viikossa

Kerran viikossa
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kuukaudessa

Harvemmin

Kerran kuussa



Täällä shoppailen

30 %

21 %20 %

12 %

11 %

6 %

Kuinka usein käyt täällä?

Useamman kerran kuukaudessa

Useamman kerran v iikossa

Kerran viikossa

Harvemmin

Kerran kuukaudessa

Joka päivä

382 merkintää, 216 kommenttia

Hyviä shoppailupaikkoja merkittiin laajasti alueen
kaupallisiin keskittymiin. Hyviä shoppailupaikkoja
perusteltiin monipuolisella kauppavalikoimalla tai
jollakin tietyllä erikoisliikkeellä. Myös useat ruokakaupat
saivat mainintoja. Osa vastaajista kertoi viettävänsä
aikaa kaupoilla ja kahviloissa.



Jotain muuta tekemistä
211 merkintää, 136 kommenttia

Muun tekemisen paikkoja merkittiin kartalle monipuolisesti.
Usein toistuvia vastauksia olivat uinti, leikkiminen ja erilaiset
pelit. Monissa vastauksissa toistui luonnon läsnäolo, kuten
leikkiminen metsässä ja kallioilla tai eläinten seuraaminen.
Vastaajat kertoivat useimmiten puuhailevansa kavereidensa
kanssa.

”Siellä on uimaranta. Kavereiden kanssa on kivaa uida 
tai olla eväsretkellä!”

”Siellä voi leikkiä metsäisiä leikkejä.”

”Keinun, leikin pihalaisten kanssa ja 
välillä potkin palloa ”

”No kun voi mennä hoitokoiran tai kaverin 
koiran kanssa sinne”

”Olen ulkona ja nautin”

”Siellä on paljon kiipeilytelineitä ja iso nurmikko”

”Hengaan kavereiden kaa”

”Olen tässä Saunalahden Nuorisotiloilla. Täällä voi pelata erilaisia 
peljä kuten biljardia. ”



Parasta ja 
korjattavaa

Mikä on parasta lähialueellani ja mitä pitäisi muuttaa?



Parasta omalla lähialueellani
365 merkintää, 264 kommenttia

Vastaajat pitivät parhaina asioina omalla lähialueellaan
mahdollisuuksia toimintaan, kuten peleihin ja leikkeihin. Osa
vastaajista arvosti kauppoja ja muita palveluita. Joillekin
vastaajille oli tärkeää päästä luontoon rauhoittumaan ja
ulkoilemaan. Nuorisotilat keräsivät paljon kommentteja.

Erityisen tiheästi merkintöjä tehtiin Espoonlahden
urheilupuistoon ja Lippulaivan kauppakeskukseen.

”Luonto maisema leikkipaikka kiipeily raikas ilma”

Siellä on  parhaat Poke-paikat ”

”Koska nuorisotila <3”

”Siellä on tramppa. talvella paljon lunta. nurmikkoa. kaksi puuta jossa 
voi kiipeillä.”

”Siellä voi keilata, shoppailla ja muita aktivitteettejakin löytyy.”

”Tää metsä on tarpeeks kaukana kotoa kun mä tartten rauhaa”

”Mä harrastan jalkapalloa”



Korjattavaa lähialueellani
247 merkintää, 197 kommenttia

Eniten merkintöjä keskittyi Kivenlahteen, Lippulaivan
kauppakeskuksen kohdille, Soukanraitilleja Iivisniemen
ostarille.

Valtaosa vastauksista liittyi järjestyshäiriöihin, joita
toivottiin vähennettävän esimerkiksi valvontaa lisäämällä.
Laajat rakennustyömaat herättivät osassa vastaajissa
turhautumista, kuten esimerkiksi Länsimetron jatke
Kivenlahteen. Paljon vastauksia liitettiin myös ankeaan
ympäristöön, kuten rakennusten ulkonäköön ja
epäsiisteihin paikkoihin. Joitakin vastauksia jätettiin
liikenteelliseen turvallisuuteen liittyen, kuten päällysteiden
uusimiseen ja valaistuksen lisäämiseen liittyen.

”Poliisit voisivat käydä siellä joskus koska siellä on paljon humalaisia !”

”Tielle pitäisi laittaa katuvalot”

”Liian likainen paikka”

”Siihen pitäisi tulla kunnon kävelytie”

”Liian liukasta kulkea”

”Soukan koulun piha on liian pieni 600 lapselle.”

”Koska siellä on ällöttävää. Voisi parantaa paikkaa silleen 
ettei olisi kuin yksi baari ostarilla.”

”Vähän kolkkoa seutua”



Mun paikka! –kysely ja 
Kaitaanlaakson ideakilpailu



Kaitaanlaakson
ideakilpailu
Ideakilpailun tavoitteena on suunnitella
Kaitaanlaaksoon toiminnallinen puistoalue, joka
vahvistaisi alueen identiteettiä ja edesauttaisi
uusien asukkaiden kiinnittymistä paikkaan.
Ideakilpailun kohteena oleva alue on rajattu
viereiselle kartalle punaisella.

Mun paikka! –kyselyssä vastaajat jättivät
varsinaisen kilpailualueen sisälle suhteellisen
vähän karttamerkintöjä, mutta alueen
välittömässä läheisyydessä on kohteita, jotka
nousivat esille kyselyn tuloksissa.
Suunnittelualueen halki kulkee esimerkiksi
tiheästi koulureittejä läheisiin Kaitaan ja
Iivisniemen kouluille.



Reitit
Vastaajat merkitsivät
tiheästi suunnittelualueen
halki jalan ja pyörällä
kuljettavia koulureittejä
Kaitaan ja Iivisniemen
kouluille.



Positiiviset
merkinnät

”Siellä on rauhallista ja 
kaunista”

”Mukava puisto, jossa 
voi leikkiä ja olla 
kavereiden kanssa”

”Hauska paikka, jossa 
koirat saavat olla 
vapaasti”

”Verkkokeinussa on kiva 
keinua”

”Siellä on tekonurmi ja 
voi pelata fudista!”

”Metsä”

Positiivisia merkintöjä jätettiin eniten
kilpailualueen reunoilla sijaitseviin
asuinrakennuksiin, joissa sijaitsi vastaajan
oma koti tai kaverin koti. Kotien lisäksi
turvallisiksi koettiin koulut.  Kaitaan
kilpailualueelle jätetyt merkinnät liitettiin
paikan rauhallisuuteen tai toimintaan, 
kuten leikkimiseen, koiran ulkoilutukseen
tai pelaamiseen. Jalkapallokenttä
kilpailualueen pohjoispuolella keräsi paljon
innostuneita kommentteja.  Positiivisia
merkintöjä tehtiin runsaasti myös
Hyljelahden viheralueelle
suunnittelualueen kaakkoispuolella.



Negatiiviset
merkinnät
Inhottavana ja turvattomana paikkana
vastaajat pitivät Iivisniemen ostaria, 
jossa erityisesti järjestyshäiriöt loivat
turvattomuuden tuntua. Pari yksittäistä
vastaajaa oli tehnyt negatiivisia
merkintöjä alueen koirapuistoon.

”Lisää valoja”

”Paikkaa voisi parantaa katsomalla 
etteivät ihmiset juo liikaa etteivät he ole 

ihan sekoja”

”Se on metsä ja 
siellä on pelottavaa”



Toiminnan
paikat

Suunnittelualueen sisällä toiminnan
paikkoina nousevat esiin koirapuisto
sekä hiekkakenttä alueen
pohjoisreunalla. Kavereita tavataan
eniten kouluissa tai kodeissa
kilpailualueen ulkopuolella.

”Käyn retkellä. 
Siellä on 
paljon puita”

”Voi mennä 
hoitokoiran tai 
kaverin koiran 
kanssa sinne”

”Se on uusi ja 
hieno kenttä”

” Siellä voi 
juosta ja 
temmeltää”

”Siellä on kiva 
metsä”


