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TAUSTAA
• Kasvava Espoo, metro ja hyvinvointi –seminaari 

13.4.2016
– Esitys lasten ja nuorten osallistamisesta karttapohjaisilla 

kyselyillä, Pihla Sillanpää
• Uusi OPS ja kouluyhteistyö
• Karttapohjaisen kyselyn edut
• Esimerkkejä toteutetuista kyselyistä osana kaavatyötä (POKE)

– > Tommi Tuominen innostui ajatuksesta yhdistää 
hyvinvoinnin parantaminen Espoonlahden alueella 
kaupunkisuunnittelun keinoihin sekä lasten ja nuorten 
osallistamiseen -> Marianne Kaunio lupasi, että hän ja 
Pihla Sillanpää lähtee mukaan ideoimaan yhteistyötä sekä 
samassa seminaarissa ollut kaupunkimuotoilija Niko 
Riepponen otettiin mukaan hankkeeseen.
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TAUSTAA
• Tavoitteet

– Hyvinvoinnin edistäminen kaupunkisuunnittelun keinoin –
kaupunkiympäristön viihtyisyys, turvallisuus ja toiminnallisuus

• Lasten ja nuorten kokemuksia omasta asuinalueesta kartoitetaan 
karttakyselyn avulla

• Työryhmän muodostaminen
– Kyselyn toteuttaja: Pihla Sillanpää, yleiskaavayksikkö
– Yhteyshenkilö koulujen suuntaan: Espoonlahden suomenkielisen 

opetustoimen aluepäällikkö
– Tiedon jatkokäyttäjät: Mervi Hokkanen, asemakaavayksikkö ja 

Niko Riepponen, KAKE sekä Espoonlahden hyvinvointityöryhmä 
aluepäällikön johdolla
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TAUSTAA

• Kohderyhmä ja kyselyn sisältö
– Kohderyhmänä pilottikyselyssä: Espoonlahden 

alueen suomenkielisen opetuksen 5. ja 9. 
luokkalaiset

• Aluerajaus: Espoonlahden aktiivisuus kyselyn 
toteuttamisessa

• Luokat: Haluttiin yksi luokka sekä alakoulusta että 
yläkoulusta
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• Taustatiedot
• Merkinnät kartalle

– Koulu, Koti ja koulumatka
– Kiva, inhottava, turvallinen ja turvaton paikka
– Toiminnan paikat

• Tapaan kavereita, urheilen, shoppailen, käyn harrastuksissa, 
kohtaamispaikka ja jotain muuta tekemistä

– Parasta omalla lähialueella ja muutosta kaipaava paikka 
omalla asuinalueella

• Muuta palautetta
– Mitä muuta haluat kertoa asuinalueestasi?
– Kerro mielipiteesi kyselystä

KYSELYN SISÄLTÖ



KYSELYN VASTAUSAIKA

• Kysely auki 17.10.2016–9.1.2017 sekä 7.4. –
12.5.2017
– Kyselyn vastausaikaa jatkettiin alueen rehtorien 

toiveesta
• Yhteydenpito kouluihin:

– Aluepäällikön kautta tietoa kyselystä ja 
vastausohjeet

– Alueen rehtorikokouksessa tulevasta kyselystä 
tiedottaminen ja innostaminen vastaamaan sekä 
vastausten esittely
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KYSELYN VASTAUKSET

• Vastaajia saatiin lähes kaikista kyselyyn 
osallistuneista kouluista (kohderyhmänä pilottikyselyssä: 
Espoonlahden alueen suomenkielisen opetuksen 5. ja 9. luokkalaiset)

– Kyselyyn osallistui 16 koulua, joista 14 koulusta kyselyyn 
vastattiin

• Kahdesta näistä vastauskertoja oli vain kaksi kappaletta,                
mutta muista 12 koulusta vastauskertoja oli runsaasti.

5. luokka
73 %

9. luokka
27 %

Luokkasi
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Kaikkiaan yli 7000 merkintää kartalle
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KYSELYN VASTAUKSET

• Karttamerkintävastauksia 
kertyi kyselyyn yli 7000 kpl
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KYSELYN VASTAUKSET
• Keskeiset havainnot:

– Paljon käytetyt paikat
• Mitkä paikat ovat keskeisiä lasten ja nuorten arjessa, mikä 

paikoista tekee suosittuja
– Alueen parhaat ja kivat paikat

• Mitkä paikat lapset ja nuoret kokevat erityisen miellyttäviksi ja 
miksi

– Paikat, jotka vaativat muutosta tai jotka koetaan 
turvattomina/inhottavina

• Pienistä valaistuksen parantamisen muutoksista toimintojen 
uudelleen sijoitteluun/ suunnitteluun

– Käytetyt koulureitit
• Antaa vastauksia erityisesti kävelyn ja pyöräilyn reittien 

suunnitteluun
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Koulumatkani
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KOULUMATKANI

Autolla
29

6 % Bussilla
46

10 %

Pyörällä
94

21 %Kävellen
261

59 %

Muu
16

4 %

Kulkutapa



Parasta omalla lähialueella

• Mikä tekee paikasta 
parhaan?
– Koti ja kaverit
– Hyvä, kiva, hauska tai 

kaunis paikka
– Luonto ja vesi
– Turvallisuus ja rauhallisuus
– Erilaiset toiminnot ja 

palvelut
• Urheilumahdollisuudet, 

nuorisotila, koulu, kirjasto, 
skeittirampit, kauppa
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PARASTA

METSÄ, 
MAISEMA, 
RAIKAS ILMA,
TEKONURMI

KIRJASTO,
METSÄ

URHEILUPUISTO,
URHEILU
LIPPULAIVA,
KAUPAT,



Muutosta kaipaavat paikat
• Miksi ja miten paikkaa 

tulisi muuttaa?
– Valvonnan lisääminen
– Siivoaminen
– Uudistaminen  ja 

rakentaminen 
– Ilmeen parantaminen
– Turvallisuuden 

parantaminen
– Valojen lisääminen
– Palveluiden ja toimintojen 

lisääminen
– Liikkumisen parantaminen
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MUUTOSTA KAIPAAVA

ENEMMÄN KAUPPOJA
UUDISTAA,

VALVONNAN LISÄÄMINEN,
LISÄÄ VALOJA,
SIIVOOMINEN,
TURVALLISEMMAKSI,
ILMEEN PARANTAMINEN

PAREMMAT KAUPAT,
BAARIN MUUTTAMINEN



MUUTA PALAUTETTA

• Kerro mielipiteesi kyselystä:
– 191 antoi jonkinlaisen vastauksen tähän

• Noin 70 % positiivista palautetta, noin 21 % negatiivista 
ja loput neutraaleja/ muuta
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”Hyvä👍👍”

”hyvää äidinkielen tunnin kulutusta” 

”Kiva sanoa mielipiteeni”

”Tämä kysely oli hauska ja hyvä idea! 
Toivottavasti ideat toteutuu!”

”Kysely on hyvä koska vähän ihmesiä kysyvät 
jotain alakoululaisella”

”Todella hyvin suunniteltu, muutenkin hyvä”
”omituinen!”

”Outoa että ei voi laittaa että menet kouluun esim. Kävellen ja 
pyöräillen vaan voi valita vaan yhden vaihtoehdon.”

”vaikea ja liian pitkä”

”Aika turha mielestäni.”



KYSELYN VASTAUSTEN 
HYÖDYNTÄMINEN

• Mun paikka! –Espoonlahti –kyselyn runsasta 
vastausaineistoa analysoidaan ja hyödynnetään ainakin:
– Alueen osayleiskaavatöissä (Espoon yleiskaavayksikkö)
– Alueen asemakaavatöissä (Espoon asemakaavayksikkö)
– Kaupunkitekniikan hankkeissa (Espoon kaupunkitekniikan keskus)
– Muissa Espoonlahden alueen kehittämishankkeissa,                           

mm. Espoonlahden virkistysvisiossa
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MUN PAIKKA! –KYSELYN JATKO
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JATKOEHDOTUS

• Aluepäälliköiltä tullut toivetta laajentaa Mun paikka! 
–kysely muille alueille

• Esimerkiksi asemakaavoittajat ovat kokeneet kyselyn 
vastausaineiston hyväksi lähteeksi suunnitteluun –
antaa uudenlaista ja vastausmäärien puolesta 
kattavaa tietoa alueista sekä erityisesti siitä, miten 
alueet koetaan lasten ja nuorten parissa

-> Mun paikka! –kyselyn laajentaminen koko Espooseen
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JATKOEHDOTUS

• Koko Espoon kysely tarjoaisi:
– Uudenlaista tietoa koko Espoon alueelta suunnittelun ja 

muun kehittämisen tueksi
• Esim. yleiskaavoitus, asemakaavoitus, liikennesuunnittelu, KAKE…

– Kattavan käsityksen lasten ja nuorten kokemuksista
– Mahdollisuuden vertailla eri alueista saatuja vastauksia 

toisiinsa
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