
Etelä-Haagan ja Kivihaan
18. aluefoorumi pidettiin
turvallisuusfoorumina
12.5. Haagan VPK:n talol-
la Kylänevankujalla. Laa-
jaa keskustelua alusti ja
turvallisuuskyselyn tulok-
sia esitteli projektijohtaja
Mikko Virkamäki. Käsi-
tellyistä aiheista nousi
keskustelussa keskeiseen
asemaan Huopalahden
asema, jonka erittäin moni
kyselyyn vastannut nimesi
Etelä-Haagan turvatto-
mimmaksi paikaksi. Syyt
jäivät jossakin määrin
epäselviksi, mutta alue-
foorumissa käyty keskus-
telu selvensi asiaa.

Turvallisuustilannetta
on Etelä-Haagassa kyselty
otantatutkimuksella asuk-
kailta kolmannen kerran.
Ensimmäinen kysely teh-
tiin marraskuussa 2002,
toinen marraskuussa 2003
ja nyt kolmas tämän vuo-
den helmikuussa. Kysely
lähetettiin eri kerroilla
noin 1000 sattumanvarai-
sesti valittuun haagalaista-
louteen. Vastaajat olivat
periaatteessa kullakin ker-
ralla eri henkilöitä. Kyse-
lyitä on nyttemmin ruvettu
nimittämään Safety- kar-
toituksiksi ja ne ovat laa-
jentuneet vuoden 2002
muutamasta kokeilualu-
eesta koko Helsinkiä kat-
tavaksi ja asia on otettu
mukaan kaupungin turval-
lisuusstrategiaan. Myös
muita Suomen kaupunkeja
on tullut mukaan.

Alun perin YKS-pro-
jektiksi nimetyssä toimin-
nassa lähdetään siitä, että
ympäristön siisteys ja ko-
dikkuus vaikuttavat ih-
misten käyttäytymiseen.
Huonosti hoidetussa ja
epäsiistissä ympäristössä
tapahtuu tämän logiikan
mukaan vähemmän rik-
keitä ja rikollisuutta kuin
siistissä ja hoidetussa ym-
päristössä. Sanasta ympä-
ristö on kotoisin lyhenteen
Y. Saman ajattelutavan
mukaan kommunikatiivi-
nen lähiyhteisö vähentää
ensin rikospelkoa ja sen

myötä arkirikollisuutta,
tästä lyhenteen K. Lyhen-
teen S puolestaan tarkoitta
seurantaa, jonka avulla
alueen asukkaat voivat ar-
vioida kehityksen suuntaa,
mikä puolestaan motivoi
ihmiset toimimaan pitkä-
jänteisesti. Numeerinen
tieto on myös helpommin
verrattavissa muihin vas-
taaviin kuin luulo tai
”musta tuntuu” -tieto.

Vastausprosentti on
vaihdellut eri vuosina seu-

raavasti: 2002 16 %, 2003
34 % ja nyt 2005 21 %.
Erot johtunevat siitä, että
kyselyn jakelu on eri vuo-
sina suoritettu eri tavoin ja
se on tavoittanut ihmiset
vaihtelevasti. Vastaajista
kuvastuu naisten ilmeinen
kiinnostus aiheeseen, 2/3
vastaajista on joka kerta
ollut naisia. Vastaajien
ikärakenne oli kullakin
kolmella vastauskerralla
samankaltainen kuten luo-
kittelu senkin mukaan mi-

ten pitkään vastaaja oli
alueella asunut.

Huopalahden 
asema koetaan 
pelottavana

Niin tehdyssä kyselyssä
kuin aluefoorumissa käy-
dyssä keskustelussakin
pelottavaksi paikaksi yli
muiden ehdokkaiden nou-
si Huopalahden asema.
Yhteensä 76 vastaajaa eli
yli 80 % tähän kysymyk-
seen vastanneista piti ase-
maa turvattomana. Käy-
dyn keskustelun perus-
teella syynä näyttää ole-
van ainakin se, että ase-
man lämmitetyt tilat ke-
räävät puoleensa väkeä,
jonka oleskelu koetaan pe-
lottavana. Esimerkkinä
mainittiin nuorten kaljoit-
telu pitkin iltaa kyseisissä
tiloissa. Portaikot ja tun-
nelit koetaan myös pelot-
tavina, eikä jossakin mää-
rin puutteellinen valaistus
ja alueen ajoittainen epä-
siisteys asiaa yhtään auta.
Myös melko kauan sitten
asemalla tapahtunut väli-
kohtaus kioskilla saattaa
vaikuttaa edelleen.

Keskustelun perusteella
johtopäätös oli se, että oli-
si otettava yhteys asemas-
ta vastaaviin tahoihin ja
tehtävä ehdotuksia toi-
menpiteistä, jotka saisivat
tilanteen parantumaan.
Yhtenä keinona nähtiin
mm. jonkinlaisten toimin-
tojen saaminen asemalle,
valvonnan lisääminen ja
rakenteiden muuttaminen.

Mielenkiintoinen tulos
oli, että vain 15 vastaajaa,
eli noin 16 % asiaan kan-
taa ottaneista, oli sitä
mieltä, että Etelä-Haagan
puistot ja metsät ovat tur-
vattoman tuntuisia. Ylei-
sesti puistoja pidetään tur-
vattomina, mutta ilmeises-
ti ainakaan Etelä- Haagas-
sa ei näin ole.

Etelä-Haagan turval-
lisuustilanne ei liene eri-
tyisen huono, koska ky-
syttäessä pitääkö vastaaja
kotialueensa järjestyshäi-
riöitä ja rikollisuutta paha-
na ongelmana valtaosa
vastaajista ongelman ole-
van melko pieni. Lähes
viidennes vastaajista on
jopa sitä mieltä, että on-
gelmaa ei edes ole. Vasta-
painoksi kuitenkin muuta-
mat vastataajat näyttävät
pitävän tilannetta melko
pahana tai ongelmaa jopa
hyvin suurena.

Samaan tulokseen tul-
laan kyselyn kohdissa,
jossa tiedustellaan sitä,
tuntuuko turvalliselta il-
lalla. Valtaosa, yli 90 %
vastaajista, tuntee olonsa
Etelä-Haagassa illalla klo
18–21 hyvin tai melko tur-
valliseksi, klo 21–24 vas-
taajista edelleen yli 70 %
kokee asian samoin.

Tähän juttuun ja
oheisiin kaavioihin on
poimittu vain pieni osa
kyselyn tuloksista, täydel-
liset tulokset löytää: 
www.kaupunginosat.net/
etelahaaga
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Turvallisuuskysely nimeää
Huopalahden aseman pelottavaksi

Huopalahden aseman portaikot ja tunneli koetaan pelottavaksi paikaksi.

Grooveyard Villa di Cesaressa
Grooveyard with Nina S.
Newton and Antti Vuoren-
maa, soittaa lauantaina
28.5. ravintola Villa di
Cesare’ssa, Kaupintie 18,

Lassila alkaen klo 22.
Kitaristi Jaakko Kuulan

perustama haagalainen yh-
tye koostuu ”puoliammatti-
laisista konkareista”, jotka

ovat kutsuneet mukaan
muusikkoystäviään. Yhtye
soittaa Texas-tyylin kau-
punkibluesia.

Vapaa pääsy!

Grooveyard


