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1. JOHDANTO 

 

Espoonlahden hyvinvointityöryhmä järjesti Soukassa asuinympäristökävelyn 10.10.2012. Kävelyllä kuljettiin 
ennalta suunniteltu reitti ja havainnoitiin ympäristöä. Kävelyn aikana keskusteltiin, kirjattiin ja valokuvattiin 
alueen ympäristöä eri näkökulmista. Kävelyn päätteeksi oli kahvi-, keskustelu- ja lomakekyselyyn vastausti-
laisuus Soukan palvelutalossa.  

Kävelyn tarkoituksena oli selvittää: 1. Osallistujien käsityksiä ja kokemuksia ympäristön viihtyisyydestä, 
turvallisuudesta ja toimivuudesta sekä niihin vaikuttavista asioista, paikoista ja ilmiöistä, 2. Mahdollistaa 
asukkaiden sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden keskustelu ja verkottuminen sekä 3. Turvata yhdessä 
alueen viihtyisyys, toimivuus ja turvallisuus!  

Tässä raportissa kuvataan asuinympäristökävelyn osallistujien kävelystä antama palaute. Osallistujia pyy-
dettiin arvioimaan kävelyn toteutumista kolmen kysymyksen pohjalta:  

1. Mikä tapahtumassa oli hyvää?  

2. Missä emme nyt onnistuneet ja, miten kehittäisit kävelyä? 

3. Mitä muuta haluat sanoa? 

 

Palautetta saatiin 60 osallistujalta (+ yksi palaute sähköpostitse). 10 osallistujaa ei antanut palautetta ja 10 
lomakkeesta palauteosio oli jostain syystä jäänyt pois . 

 

2. MIKÄ TAPAHTUMASSA OLI HYVÄÄ? 

2.1. Asukkaiden palaute 

Tapahtumassa hyvää oli Maininnat 

Mahdollisuus keskustella virkamiesten kanssa tai porukalla, esittää omia mielipitei-
tä/näkökantoja helposti sekä puuttua epäkohtiin ja saada tietoa 

8 

Osallistujien suuri määrä: paljon osallistujia, asukkaita tai uusia ihmisiä mukana  6 

Järjestelyt, ohjeet, organisointi, kirjaajat ja reitti 6 

Hyvä idea/mukavasti erilainen tapahtuma ja mahdollisuus aktivoida väkeä sekä lisätä yh-
teisöllisyyttä/kotiseuturakkautta 

5 

Hyvä ja monipuolinen ryhmä, kaupungin puolelta oli hyvä edustus virkamiehiä 3 

Mahdollisuus katsoa paikkoja/ongelmia eri silmällä kuin normaalisti  2 

Sää suosi, kannatan jatkossakin uusintaa, Soukka näyttäytyi hyvissä asioissa, kaikki olivat 
kiinnostuneita Soukasta, ok 

yksittäiset 
maininnat 

 
”Loistava idea katsoa paikkoja eri silmällä kuin normaalisti ohikulkiessa tulee tehtyä. Hyvä idea! ” 

”Hyvä keskustella porukalla alueen kehittämisestä.”  

”Tiedonanto.” 

”Keskustelut kaupungin virkamiesten kanssa. Heille saattoi esittää omia näkökohtia pitkin kävelymatkaa.” 

”Keskustelu tärkeistä asioista. ” 

”OK ” 

”Ohjeet olivat selkeät ja reitti merkitty karttaan hyvin. ” 
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”Paljon osallistujia.” 

”Paljon osallistujia. Hyvä ryhmä, joka oli monipuolinen. Sää suosi.” 

”Hauskasti organisoitu kävely sekä se, että kirjuri oli järjestetty valmiiksi.” 

”Hyvin järjestetty kiva, että ns. tavallinen rivikansalainen pääsi helposti sanomaan mielipiteitä. Kävelyllä tuli  
tarkasteltua ns. ongelmia ihan eri silmällä kuin normaalikävelyllä. Tapahtuma lisää myös yhteisöllisyyttä ja 
ns. kotiseuturakkautta.” 

”Runsas osanotto. Riittävästi yhteistyökumppaneita ohjaamassa kävelyä.” 

”Hyvä tilaisuus puuttua epäkohtiin.” 

”Tilaisuuden aikaan saaminen yhdistävä tekijä.” 

”Kaupungin puolelta oli hyvä edustus.” 

”Oli ylipäänsä hyvä asia järjestää tällainen tapahtuma.” 

”En ollut kävelyllä, mutta kuulemistilaisuus oli hyvä.” 

”Uusia ihmisiä. Kaikki olivat kiinnostuneita Soukasta. Soukka näyttäytyi hyvissä asioissa.” 

”Huomaa, että ihmisiä saatu liikkeelle.” 

”Virkamiehet paikalla! Yhteiset keskustelut kävelyn aikana. Suhteellisen hyvä organisointi. ” 

”Paljon asukkaita mukana. Hyvät kirjaajat.” 

”Hyvä ja mukavasti erilainen tapahtuma aktivoida väkeä.” 

”Kannatan jatkossakin uusintaa.” 

Taustatieto puuttui 
”Paljon osallistujia. Hyvä edustus eri hallintokunnista. Hyvä reitti. Kiva, kun sai kahvin ja pullaa.” 

”Erinomaista, että porukkaa oli laaja-alaisesti paikalla monista kaupungin ryhmistä.” 

 

2.2. Kaupungin työntekijöiden palaute 

Tapahtumassa hyvää oli Maininnat 

Mahdollisuus keskustella, ottaa esiin ja kuulla asioita eri näkökulmista (esim. asukkaiden), 
asukkaille keino saada mielipiteensä kuuluviin 

10 

Eri osallistujatahot olivat paikalla, asukkaiden ja virkamiesten kohtaaminen ja asioiden 
pohtiminen yhdessä (paljon asukkaita ja eri tahoja mukana) 

8 

Onnistunut kävely, hyvä idea ja toimiva ratkaisu/tapa, tapa aktivoi asukkaita 6 

Hyvä tapa tutustua alueeseen, tärkeä alueen katselmus, avartava tilaisuus 4 

Asukkaat olivat täysillä mukana, rakentava ilmapiiri, iloista, mahdollisuus tavata ihmisiä 4 

Mukava ja hyvä reitti 3 

Avasi silmiä liikuntaesteisten maailmaan, ongelmien todentuminen 2 

Yhteisöllisyys, myös positiivista löytyi aika paljon, hyvä ryhmäjako, ryhmiin jako sujui, 
Soukka on kaunis 

yksittäiset 
maininnat  

 

”Kävely oli oikein onnistunut. ” 

”Eri edustus paikalla. Monelta kantilta tuli katsottua asioita. ” 

”Ihmiset saivat todennäköisesti mielipiteensä kuuluviin.” 

”Asukkaat olivat täysillä matkassa.” 
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”Hyvä tapa systemaattisesti tutustua alueeseen.” 

”Rakentava ilmapiiri. Mukava reitti.” 

”Iloista. Ihmisten tapaamisia. Tärkeä alueen katselmus.” 

”Paljon asukkaita. Mahdollisuus rauhassa ottaa esiin asioita. Asukkaiden ja virkamiesten kohtaaminen.  
Tällainen tapa ilmeisesti aktivoi asukkaita. Hyvä idea!!” 

”Mielenkiintoista keskustelua osallistujien kesken.” 

”Meillä oli monta näkökulmaa kävelyssä: poliisi, nuorisotyöntekijä, eläkeläisiä, kaupungin työntekijöitä yms.” 

”Yhteistyö asukkaiden kanssa.” 

”Oli erittäin antoisaa ”ulkopuolisena” tutustua Soukkaan ja sen ympäristöön. Kuulla asukkaiden mielipiteitä 
asumisestaan alueella.” 

”Eri näkökulmat alueesta.” 

”Hyvin järjestetty. Toimiva ratkaisu. Kiitos.” 

”Avasi silmiä liikuntaesteisen maailmaan (rakennusvalvojalle hyvä). Muutenkin mukava ja avartava tilai-
suus.” 

”Paljon porukkaa. Kiva reitti.” 

”Eri ammattiryhmiä/viranomaisia ja asukkaita yhdessä pohtimassa ja tutkimassa. liikuntaesteisiä mukana, 
joka todentanut ongelmia.” 

”Kokoontuminen tarkastelemaan yhdessä asuinympäristöä. Eri ammattiryhmien ja asukkaiden näkökulmat. 
Positiivista, että asukkaiden mielipiteet otetaan huomioon alueen kehittämisessä. Yhteisöllisyys.” 

”Keskustelu ryhmässä, kuulla asukkaiden kokemuksista, myös positiivista löytyi aika paljon.” 

”Hyvää keskustelua, paljon eri osapuolten edustajia.” 

”Paljon asukkaita, sidosryhmiä ja virkamiehiä liikkeelle. Kiinnostavaa tutustua alueen ”alkuasukkaiden” 
kanssa.” 

”Se, että järjestettiin. Tosin lähtöaika oli liian aikainen (16.00) työssäkäyville Soukkalaisille.” 

”Organisointi. Pienryhmäkävely eri tahojen edustuksella, syntyi hyvää keskustelua.” 

”Hyvä, nopea, satunnainen ryhmäjako! Reitit oli suunnattu vilkkaisiin paikkoihin, palvelujen ja asutuksen 
saumassa.” 

”Ryhmissä kivasti eri-ikäisiä, ammatteja ja mielipiteitä.” 

”Ryhmiin jako sujui (yllätys, yllätys) hyvin. Tuli esiin monta mielipidettä ja näkemystä. Soukka on kaunis.” 

 
2.3. Yhteistyökumppaneiden palaute 
Tapahtumassa hyvää oli Maininnat 

Paljon asukkaita mukana 3 

Virkamiesten laaja osallistuminen, valtuutettujen mukaan saaminen, innostuneet vetäjät, 
asukkaille mahdollisuus esittää mielipiteitä, hyviä havaintoja ja toiveita asukkailta viihty-
vyyden parantamiseksi, tiedon jako asukkaille, kävely ja keskustelu pienryhmissä, seka-
ryhmät, sopivan kokoiset ryhmät, paljon asiantuntemusta, tosi hyvä tapahtuma 

yksittäiset 
maininnat 

 
”Innostuneet vetäjät, kaupungin virkamiesten laaja osallistuminen, sopivan kokoiset ryhmät, valtuutettujen 
mukaan saaminen, hyvä sää, sopiva kellonaika. (Pimeämmällä voisi tosin tulla erilaisia vastauksia). ” 

”Alueen asukkaiden ja toimijoiden aktiivinen osanotto ja mahdollisuus esittää näkemyksensä.”  

”Asukkaille tiedoksi. ” 
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”Kävely ja keskustelu pienryhmissä. Hyvä, että ryhmiin sekoitettiin virkamiehiä, asukkaita ja luottamushen-
kilöitä.”  

”Tosi hyvä tapahtuma. Paljon asiantuntemusta. Paljon asukkaita mukana. Ilmeisesti tiedottaminen oli onnis-
tunutta.”  

”Asukkaiden kiinnostus tapahtumaan. Hyviä havaintoja asukkailta ja toiveita viihtyvyyden parantamiseksi. ” 

 

3. MISSÄ EMME NYT ONNISTUNEET JA MITEN KEHITTÄISIT KÄVELYÄ? 

 
3.1. Asukkaiden palaute 

Missä emme nyt onnistuneet/parannusehdotukset Maininnat 

Liian vähän keskustelu/kyselyaikaa reittiin nähden, aika loppui kesken 5 

Ääni ei kuulunut, heikko äänentoisto megafonista huolimatta 3 

Parempi tiedotus/informaatio kävelystä, kutsu jaettava jokaiseen talouteen 2 

Enemmän kolmannen sektorin/ järjestöjen/yhteisöjen edustajia mukaan 2 

Enemmän vuorovaikutusta asukkaiden ja ryhmän virkamiesten kesken, selkeämpi kart-
ta (ja rastit), pitäisi järjestää myös pimeäkävely, enemmän ”tavallisia, vanhoja asukkaita 
paikalle, nuoret puuttuivat, reitin laajentaminen niin, että ryhmät olivat käyneet eri pai-
koissa, organisointi kesti yli puoli tuntia, kaupungin virkamiesten kaulaan iso kyltti, josta 
ilmenee edustettu yhteisö, luotava lisää keskustelumahdollisuuksia ja jatkuvaa yhtey-
denpitoa 

yksittäiset 
maininnat 

 

”Keskustelun kuuluvuus varsinkin palvelutalossa. Tietääkseni palvelutalossa on omat mikrofonit ja kovaää-
niset.” 

”Enemmän vuorovaikutusta asukkaiden ja ryhmän ”virkamiesten” kesken. Luotava lisää keskustelumahdol-
lisuuksia.”  

”Liian vähän keskustelu - kyselyaikaa.” 

”Tilaisuuteen voisi kutsua kolmannen sektorin toimijoita omalla kutsulla. Alueella toimii esimerkiksi 3 par-
tiolippukuntaa ja urheiluseuroja.” 

”Hieman lisää aikaa.” 

”Kartta voisi olla selkeämpi ja rastit merkitty selvemmin.” 

”Kaikki meni mielestäni hyvin . Kahvin kanssa voisi olla jotain suolaista esim. suolakeksejä?!:)” 

”Reittiin nähden liian vähän aikaa. 

”Kävely pitäisi järjestää siten että olisi myös pimeyden elementti mukana, jotta valaistuksen heikkous nä-
kyisi konkreettisesti.” 

”Täällä oli mielestäni liian vähän Soukan ”tavallisia, vanhoja asukkaita”. Olisi kaivattu parempi informaatio. 
Olisi ollut hyvä jakaa jokaiseen talouteen oma kutsu.” 

”Ehkä vähän olisi voinut laajentaa siten, että eri ryhmät käy vähän eri suunnissa.” 

”Aika loppui kesken. Ainutkertainen - pitäisi olla jatkuvaa yhteydenpitoa.” 

”Megafonista huolimatta ääni ei kuulunut.” 

”Tiedottaminen laajemmin.” 

”Organisointi pienryhmiin kesti yli ½ tuntia! Jokaisen isäntäyhteisön (kaupunki ym.) edustajan kaulaan iso 
kyltti, josta ilmenee edustettu yhteisö. Pienryhmässä oli edustaja vain parista yhteisöstä.” 
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”Nuoret puuttuivat (lähes) -> miten nuorten ja lasten näkökulmia esiin. Äänentoisto heikko.” 

 

3.2. Kaupungin työntekijöiden palaute 

Missä emme nyt onnistuneet/parannusehdotukset Maininnat 

Alun ryhmiin jako/organisointi oli vähän sekavaa, olisi voinut sujua jouhevammin 5 

Tuli hieman kiire, aikaa enemmän, keskustelevalta ryhmältä loppui aika, kommenttien 
kirjoittamiseen tulisi varata enemmän aikaa 

3 

Karttaan olisi pitänyt panostaa, selkeämpi kartta 2 

Kaupungin johtoa pitäisi olla paikalla, ei nähty valaistusta, en pitäisi kävelyä, paljon asuk-
kaita -> ryhmät liian isoja, lämpimämpi keli, lisää viranomaisia mukaan, ei niin paljon en-
nakkomateriaalia, ripeämpi vauhti ja laajempi kierros, ryhmien kiinteys 

yksittäiset 
maininnat 

 
”En osaa sanoa.” 

”Tulisiko kaupungin johtoa joskus laajemmin mukaan vastaamaan kaupunkilaisten kysymyksiin?” 

”Alussa ryhmiin jako vähän sekava.” 

”Kaikki meni ihan hyvin.” 

”Ei nähty valaistusta, kun oli valoisaa.” 

”En pitäisi kävelyä.” 

”Paljon asukkaita, joten ryhmät kasvoi isoiksi, mutta hyvä, että oli paljon osallistujia.” 

”Lämpimämpi keli ” 

”Lisää viranomaisia mukaan.” 

”Ryhmien jako olisi voinut sujua jouhevammin.” 

”Hieman kiire tuli, enemmän aikaa. Myös kommenttien kirjoittamiseen varattava enemmän aikaa.” 

”Alun ohjeistus/organisointi hieman epäselvää. Kävelylle olisi voinut varata enemmän aikaa.” 

”Parempi organisointi ryhmiin jaossa, selkeämpi kartta. Ei niin paljon ennakkomateriaalia ”rivivirkamiehel-
le”.” 

”Ryhmiin jakaminen oli hankalaa ja keskustelevalta ryhmältä loppui aika, piti oikoa reittiä. Mukaan annettu 
kartta oli surkea, siihen olisi voinut panostaa.” 

”Kävely olisi voinut olla vähän ripeämpi. Yksi henkilö ryhmästä vie liikaa aikaa höpinällään. Laajempi kier-
ros ja ripeämpi vauhti.” 

”Ryhmien kiinteys oli epähavainnollista. Jokin numerotaulu tai värilippu voisi hahmottaa ja olla helpompi 
seurata!” 

 
3.3. Yhteistyökumppaneiden palaute 

Missä emme nyt onnistuneet/parannusehdotukset Maininnat 

Ryhmiin jako hieman sekavaa, olisi voinut hoitaa jämäkämmin 2 

Enemmän nuoria mukaan 2 

Enemmän opastusta siihen, mihin kaikkeen kannattaa kiinnittää huomiota, kyselylomak-
keet/kysymykset etukäteen, virkamiesten nimikyltit näkyville 
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”Olisi hyvä, jos nuoria saataisiin enemmän mukaan. Ryhmissä olisi ehkä voinut vielä enemmän opastaa 
siihen, mihin kaikkeen voisi tai kannattaisi kiinnittää huomiota. ” 

”Enemmän nuoria mukaan! ” 

”Alun ryhmien jaon olisi voinut hoitaa jämäkämmin, nyt oli vähän epämääräistä. Mutta hoitui kuitenkin ” 

”Kyselylomakkeet / kysymyksiä etukäteen. ” 

”Ryhmiin jako oli hieman sekavaa. Ryhmiin jako esim. 1…8   1..8 huudoilla. Riittävän selvästi virkamiehet 
ryhmissä ”kaup. nimilätkä” hyvin näkyville.” 

 

4. HALUATKO SANOA VIELÄ JOTAIN? 

 
4.1. Asukkaiden palaute 

 
Yleisin kommentti oli kiitos kävelyn järjestämisestä. Tämä lisäksi osallistujat esittivät erilaisia toiveita alueen 
tai asioiden kehittämiseksi/muuttamiseksi. 

 

”Viheralueet on pidettävä kunnossa metrorakentamisen aikana ja sen jälkeen. Selvä työnjako, mikä kuuluu 
kaupungin hoidettavaksi ja mikä Soukan huollon! ” 

”Lisärakentamista metron saataessa Soukkaan. Soukankuja 7:n As Oy. Soukanmetsän isolle parkkipaikalle 
lähelle kääntöpaikan päätä korkea tornitalo, josta näkyy kauas merelle = maamerkki Meri - Soukkaan. 
Olemme alustavasti keskustelleet joidenkin taloyhtiömme asukkaiden kanssa. Parkkipaikka maan alle. 
Myös muut parkkipaikat maan alle ja päälle lisärakennusta ja puisto- sekä viheralueita = tuo lisää viihtyi-
syyttä. ” 

”Poliisille ja seurakunnalle (nuorisotoimi): Soden nuoret voisivat tupakoida ja parkkeerata muualla kuin päi-
väkotien läheisyydessä.” 

”Soukka on erittäin hyvä paikka asua. On kävely ja ulkoilureittejä tarpeeksi, liikenneyhteydet hyvät. Vielä 
kun saataisiin esim. kaikille eläkeläisille bussiliput puoleen hintaan, silloin uskaltaisi mennä vaikka uuteen 
metroon. Kiitos paljon!” 

”Ei lisärakentamista ostariaukiolle eikä viheralueille! Seurakunnan nuorisotilan aiheuttamat häiriöt (roskaa-
minen, mopoterrori ym.)” 

”Soukka on hyvä asuinalue. Soukkaan saatava toimintaa myös taloyhtiöissä. 

”Kiitos, että kutsuitte koolle ja yhdessä tutustuimme alueen hyviin ja huonoihin puoliin. Parannusta.” 

”Myös omasta puolestani T. ”soukkalainen”.” 

”OK ” 

”Kiitos.” 

”Kiva kun järjestitte. ” 

”Olisi hyvä saada mukaan luottamushenkilöitä. Ehkä heistä mukaan oma ”edustamasi ryhmä”.” 

”Kovin mieluusti vastaavia tilaisuuksia voisi järjestää vastakin. Jatkossa olisi kiva saada tietoa siitä, miten 
nämä kerätyt ajatukset ja huomiot vaikuttavat kaupungin alueen suunnitteluun.” 

”Kiitoksia tästä mahdollisuudesta ” 

”Kiitos, että järjestitte. Kannatan kaikille alueille. Voisin mennä uteliaisuuttani mukaan.” 

”Alueneuvottelukunnat tapaisin ELANK tai LÄHIDEMOKRATIAA. Kiitos itsellenne!!” 

”Kiitos samoin teille!” 
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”Kiitos!” 

 

4.2. Kaupungin työntekijöiden palaute 
 

Yleisin kommentti oli kiitos. Lisäksi esitettiin pari konkreettista toivetta. 

 

”Sää oli ihan hyvä, ei edes satanut! Nuorisotoimi olisi voinut markkinoida kävelyä nuorille. Heille olisi voinut 
olla vaikka oma ryhmä.” 

”Soukan rantatien kävelytieltä voi paikoin pudota mereen! Olisi tutkittava, mihin tarvittaisiin kaidetta tai käsi-
johdetta!” 

”Kiitos!! Ole hyvä ” 

”Kiitos Martoille hyvästä kahvista ja pullasta.” 

”Onnistunut tapahtuma.” 

”Hyvin valittu sää ” 

”Kiitos kävelyn järjestäjille!” 

”Kiitos tilaisuuden järjestämisestä! Oli hyvä, että asukkaita oli paljon paikalla.” 

”Kiitos, oli hyvä tapahtuma.” 

”Kiitos järjestäjille!” 

 
4.3. Yhteistyökumppaneiden palaute 
 

”Kiitos kiinnostavasta kävelystä! ” 

 

 

 


