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Kuinka suurena ongelmana
pidät kotialueellasi 

tapahtuvia järjestyshäiriöitä
ja rikoksia?

Etelä-Haagan osalta on to-
teutettu ns. YKS-projektia
jo vuodesta 2002, Pohjois-
Haaga tuli mukaan 2004 ja
Kivihaka 2005. Olennai-
nen osa projektia on ollut
kyselytutkimus, jonka tu-
loksia nyt voi jo vertailla
hieman pitemmältä ajan-
jaksolta. Ensimmäinen sa-
tunnaisotannalla tehty kir-
jallinen kysely tehtiin 2002
Etelä-Haagassa ja sen jäl-
keen niitä on jatkettu aina
tämän vuoden kevääseen
saakka. YKS-projektia ja
sen seuraajaa YKS2-pro-
jektia vetää Mikko Virka-
mäki ja sitä toteutetaan
eräiden Helsingin kaupun-
ginosien lisäksi muissakin
kaupungeissa. Projektin
myötä on muodostunut ns.
safety-ajattelu.

Koko projekti perustuu
kahteen väittämään, joista
ensimmäinen on, että ih-
miset eivät tiedä kotialu-
eensa oikeaa arkirikolli-
suus- ja rikospelkotilan-
netta. Tämän vuoksi satun-
naiset tapahtumat, huhut,
mielikuvitus ja uutisointi-
tapa ohjaavat rikospelon
kehittymistä. Toinen väit-
tämän on, että kotialueen
arkirikollisuus- ja rikos-

pelkotilannetta seuraamal-
la saadaan oikeaa tietoa.
Näin rikospelko vähenee ja
motivaatio toimia lisään-
tyy.

Kyselytutkimusten vä-
lillä on pyritty muutamin
keinoin vaikuttamaan tur-
vallisuuden tunteeseen.
Näitä ovat olleet mm. tur-
vallisuustalkoot ja kirjoit-
telu Haagalaisessa.

Kyselytutkimus on anta-
nut vastauksia mm. siihen
mitkä paikat Haagassa ko-
etaan pelottaviksi. Tässä
ovat nousseet esiin erityi-
sesti rautatieasemat Huo-
palahdessa ja Pohjois-Haa-
gassa sekä Näyttelijäntien
ostari. Hajanaisia huomioi-
ta on myös eräistä puistois-
ta.

Kuitenkin haagalaiset
kokevat alueensa hyvin
turvalliseksi mitä tulee jär-
jestyshäiriöihin ja rikok-
siin. Mm. Etelä-Haagan
osalta viimeisimmässä ky-
selyssä vastaajista yli 90 %
katsoo, että ne eivät ole
lainkaan tai vain melko
pieni ongelma. Vastaus
kertoo siitä, ettei alueella
vallitse arkirikollisuuden
pelkoa juuri lainkaan. Tä-
mä vastaa todellisuuttakin,

mikä on puolestaan todet-
tavissa poliisin keräämistä
tilastoista.

Kyselyn tulosten perus-
teella näyttä siltä, että yh-
teisöllisyys alueella olisi
noussut, mikä on projektin
kannalta keskeinen tavoite.
Yhteisöllisyyden kasvu
johtaa projektin logiikan
mukaan myös kiinnostuk-
sen lisääntymiseen omaan
kotialueeseen ja sitä kautta
yhteisön valvonnan lisään-
tymiseen ja madaltaa kyn-
nystä ilmoittaa häiriöistä
esimerkiksi poliisille. Pit-
kässä juoksussa yhteisölli-
syyden kasvun katsotaan
myös vaikuttavan turvalli-
suuteen konkreettisesti.
Näin esimerkiksi siistinä
pidetyssä ympäristössä
roskataan vähemmän kuin
roskaisessa ja arkirikol-
lisuuskin viihtyy parem-
min epämääräisissä oloissa
kuin hyvässä järjestykses-
sä olevissa.

Lehti julkaisee ohessa
pylväsdiagrammeina kyse-
lyyn vastanneiden käsityk-
sen Etelä-Haagan, Pohjois-
Haagan ja Kivihaan turval-
lisuustilanteesta ja esimer-
kin poliisille ilmoitetuista
teoista Etelä-Haagassa.

Haaga koetaan turvalliseksi
Kyselyn tulos todistaa:

Pohjois-Haagan nettisivut
Tiesitkö, että Pohjois-Haagalla on nettisivut?

Katso osoitteesta: 
www.kaupunginosat.net/pohjois_haaga


