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Johdanto

• Vantaan ratikan suunnitteluun voi osallistua ja vaikuttaa eri tavoin. Halusimme kokeilla lasten ja nuorten osallistamista 

suunnitteluun uudella tavalla, Seppo.io-pelialustan avulla. Rakensimmekin kaksi ratikan suunnittelupeliä, toisen alakouluille 

(Päivä ratikan suunnittelijana) ja toisen yläkouluille ja II asteen oppilaitoksille (Suunnitellaan ratikkaa). Pelit olivat pelattavissa 

suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

• Pelin tavoitteena oli opettaa lapsille ja nuorille kaupunkiympäristön suunnittelua ratikkahankkeen avulla sekä kerätä heidän 

ajatuksiaan omasta lähiympäristöstään ja Vantaan ratikasta. Pelin tehtävät oli mahdollista linkittää eri oppiaineisiin, kuten 

maantietoon, historiaan ja yhteiskuntaoppiin tai ympäristöoppiin.

• Pelin testausaika oli 6.‒24.9.2021. Peliä testattiin Askiston, Kuusikon, Martinlaakson, Simonkylän ja Uomarinteen koulun 

oppilaiden kanssa. Yhteensä yli 100 oppilasta osallistui pelin testaamiseen

• Peli oli kaikkien koulujen ja oppilaitosten pelattavissa 15.11‒22.12.2021. Pelilinkit ja ohjeet löytyivät osallistuvavantaa.fi:stä.



• Päivä ratikan suunnittelijana -peli

o Peli sisälsi kymmenen erilaista tehtävää kaupunkisuunnitteluun ja ratikan suunnitteluun liittyen. Lisäksi pelistä 

pyydettiin palautetta. 

o Pelin ensimmäisessä tehtävässä vastaajia oli 168 ja viimeisessä 56.

• Suunnitellaan ratikkaa -peli

o Peli sisälsi yksitoista erilaista tehtävää kaupunkisuunnitteluun ja ratikan suunnitteluun liittyen. Lisäksi pelistä pyydettiin 

palautetta. Osa tehtävistä oli samoja kuin Päivä ratikan suunnittelijana -pelissä.

o Pelin ensimmäisessä tehtävässä vastaajia oli 127 ja viimeisessä tehtävässä 44.

• Peliä pystyi pelata yksin, pareittain tai yhdessä, siksi vastaajamäärä on todellisuudessa isompi.

• Peleihin liittyi monivalinta-, avo-, kuva- ja kartalle merkittäviä kysymyksiä. Kysymyksen tyyppi on merkitty vastausraportissa 

jokaisen kysymysotsikon alkuun. 

• Tulokset on esitetty vastausmäärinä. Jokaisen kysymyksen vastausmäärät on merkitty otsikon loppuun sulkeisiin.

• Vastauksista on tehty yhteenvetoja, kuvaajia ja taulukoita raporttiin. Raportissa tullaan ensin esittelemään kyselyn 

johtopäätökset, jonka jälkeen esitellään pelien tulokset.

• Vastaukset ovat osittain tulkintoja. Monissa avovastauksissa toistuivat samat sanat, jotka on viety suoraan teemoiksi.

Kyselyn toteutus



Johtopäätökset



• Peleistä saatiin valtava määrä erilaista tietoa kaupunkiympäristön ja ratikan suunnittelussa hyödynnettäväksi.

• Tuloksia on esitelty ratikkatiimille ja toimitettu tiedoksi laajemmin kaupunkiympäristön suunnittelusta vastaaville tahoille, kuten

asemakaavoitukseen. Tulokset on toimitettu tiedoksi myös esimerkiksi Lapsiystävällinen kunta -työhön.

• Uudenlainen osallistamisen tapa toi paljon uutta oppia kaupunkiympäristön suunnittelun vuorovaikutukseen.

• Pelien perusteella tuli tunne, että lapset ja nuoret ovat kiinnostuneita omasta lähiympäristöstään ja heiltä löytyy paljon

ajatuksia sen kehittämiseen.

• Moni pelaajista koki pelin olevan hyvä tapa ottaa lapsia ja nuoria mukaan suunnitteluun. Peli olisi kuitenkin voinut sisältää

enemmän pelielementtejä. Pelin vähäiset pelielementit ja osittain haastavat tehtävät vaikuttivat todennäköisesti siihen, että

osa pelaajista jätti pelin kesken. Tulevaisuudessa vastaavantyyppiset pelit olisi hyvä toteuttaa vielä tiiviimmässä yhteistyössä

esim. koulu- ja oppilaitosryhmien kanssa.

• Pelin positiivisissa palautteissa korostui myös useasti ajatusten ja mielipiteiden kertomisen tärkeys sekä mahdollisuus

osallistua suunnitteluun ja ympäristön pohtimiseen.

Yleiset johtopäätökset



• Kivoista paikoista korostuivat erityisesti erilaiset ostoskeskukset ja palvelukeskittymät, oma koti ja koulu, lähipuistot ja -

liikuntapaikat, joukkoliikenne sekä merkittyjen paikkojen rauhallisuus. Pelottavina tai ikävinä paikkoina nousivat esiin

erityisesti alueilla esiintyvät pimeät paikat, harmaus, levottomuus, melu sekä pelottavat ja uhkaavat ihmiset.

• Alueilta löytyi useita tunnistettavia paikkoja. Yleisimmin vastauksissa nousivat esiin ostoskeskukset ja palvelukeskittymät,

päiväkodit, koulut ja oppilaitokset sekä juna-asemat.

• Suunnitellaan ratikkaa -pelin Kaupunki muuttuu tehtävässä suunnittelutasojen tunnistaminen osoittautui hieman haastavaksi.

Toisaalta tehtävällä haluttiin juuri tehdä suunnittelutasoja tutuksi. Kaupungin muuttumiseen moni pelaajista suhtautui

positiivisesti ja mm. koki havainnekuvissa esitetyn ympäristön näyttävän hyvältä ja toimivalta. Kehitettävinä asioina pelaajat

näkivät muun muassa harmauden, tylsyyden ja sotkuisuuden. Ratikan pysäkkejä toivottiin sijoitettavan niin, että ne olisivat

koulujen ja tärkeiden maamerkkien lähellä ja että jatkoyhteydet pysäkeiltä olisivat hyvät. Ratikan nähtiin helpottavan nuorten

liikkumista. Myös rakennustyömaat, muut kulkumuodot, puistot ja luonto sekä korkearakentaminen nousivat esille.

• Ratikalla molempien pelien pelaajat halusivat matkustaa erityisesti ostoksille.

• Vihreäksi toivottiin molemmissa peleissä eniten nurmikkoa ja istutettuja puita. Taiteen osalta alakouluikäiset toivoivat eniten

maalaus- ja valotaidetta, yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat toivoivat näiden lisäksi eniten myös ympäristötaidetta.

Sekä taiteen että vihreyden valintoja perusteltiin muun muassa sillä, että ne näyttivät kivoilta tai hienoilta, sopivat paikkaan,

parantavat tunnelmaa, tuovat väriä, elävyyttä, siisteyttä ja viihtyisyyttä sekä parantavat katukuvaa.

Johtopäätöksiä kyselyvastauksista



• Pelaajat haluavat selkeästi vaikuttaa suunnitteluun. Heillä ei kuitenkaan ole välttämättä tietoa, miten sen voisi tehdä. Hieman

yli kolmasosa alakouluikäisistä halusi vaikuttaa suunnitteluun, mutta ei tiennyt miten voisi sen tehdä. Lisäksi kolmasosa ei

osannut sanoa haluaisiko vaikuttaa suunnitteluun. Yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden kohdalla tilanne oli hieman

toisenlainen. Kolmasosa pelaajista halusi vaikuttaa suunnitteluun, mutta ei tiennyt miten voisi sen tehdä. Lisäksi viidesosa

pelaajista halusi vaikuttaa suunnitteluun ja tiesi miten sen voi tehdä. Yläkoululaisista ja toisen asteen opiskelijoista vain

hieman yli kymmenesosa ei osannut sanoa haluaisiko vaikuttaa suunnitteluun.

• Iso osa pelaajista koki, että heidän ajatuksiaan halutaan kuulla suunnittelussa. He toivoivat kuitenkin, että lapsilta ja nuorilta

kysyttäisiin vielä enemmän. Tässäkin kysymyksessä alakoululaisten sekä yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden

vastaukset poikkesivat hieman toisistaan. Alakouluikäisistä noin puolet kokivat, että heidän ajatuksiaan kuunnellaan

suunnittelussa. Yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden vastaava tulos oli 65 prosenttia.

• Suunnitteluun ja ratikan suunnittelijalle lähetetyissä terveisissä nousivat esiin muun muassa ympäristön ja luonnon merkitys,

turvallisuus, ratikan reitti ja pysäkkien sijainnit sekä lasten ja nuorten kuuntelun merkitys.

Lisää johtopäätöksiä kyselyvastauksista



Päivä ratikan suunnittelijana 
-pelin tulokset



Vantaan ratikan suunnittelija on siepattu. Jotta suunnittelu etenee

aikataulussa, ratikkatiimi tarvitsee kipeästi uuden suunnittelijan. Tarvitsemme

tehtävään juuri sinut! Auta meitä suunnittelemaan ratikka aikataulussa.

Päivä ratikan suunnittelijana -pelin tarina



Hyppää suunnittelijan saappaisiin
Monivalinta: Kuka suunnittelijahahmo olet? (n=168)

29%

21%
20%

16%

14%Puistosuunnittelija Puustoinen

Arkkitehti Auttavainen

Liikennesuunnittelija Liitäväinen

Vuorovaikutussuunnittelija Vuoropuheinen

Katusuunnittelija Kuoppainen



Suunnittelijan työstä
Yhdistämistehtävä: Mitä ratikan suunnittelijoiden työhön kuuluu? (n=143)

Liikennesuunnittelija

Miettii, mihin taloja tulee ja miltä ne 

näyttävät.

Puistosuunnittelija 

Vuorovaikutussuunnittelija

Katusuunnittelija
Miettii ja piirtää, missä katu kulkee ja 

miltä se näyttää.

Keskustelee eri ihmisten kanssa ja 

pohtii miten asukkaat voivat 

vaikuttaa suunnitteluun.

Miettii, miten esimerkiksi puistot, 

leikkipaikat ja ulkoilureitit rakentuu.  

Arkkitehti

Pohtii, missä eri liikennevälineet, 

kuten autot, pyöräilijät, bussit ja 

ratikka kulkevat.

70%

15%

6%

5%
3%

Roolin ja tehtävän oikein yhdistäneiden vastausten määrä prosentteina

Kaikki oikein

3 oikein

1 oikein

Ei yhtään oikein

2 oikein



Perehdy ympäristöön
Karttamerkintä ja avovastaus:
Mitkä paikat koetaan pelottavina tai kivoina?

• Karttamerkintöjä tehtävään tehtiin yhteensä 102. 

Merkinnöistä 73 piti sisällään avoimen kommentin, joista 4 ei 

liittynyt aiheeseen.

• Tehtävään liittyen Seppo.io -alustalle tuli kommentteja kivoista 

ja pelottavista paikoista yhteensä 84, joista 37 ei liittynyt 

aiheeseen.



Perehdy ympäristöön
Karttamerkinnän kommentti tai avovastaus:
Mitkä paikat koetaan pelottavina tai kivoina eri alueilla? (n=116)

Kivaa:

• Flamingo

• Jumbo 

• Koulumatka

• Liikkumisen paraneminen 

hyvä asia

• Lentokenttä

Pelottavaa tai ikävää:

• Pimeät metsät

• Metsät Tammistossa

• Liikenne ja levottomuus

• Nuorisolle ei ole paikkoja

• Nuorisojengit kaduilla

• Paikat, joissa kiusataan

Aviapoliksen suuralue

Kivaa:

• Kanniston koulu

• Tipula

• Tenniskenttä 

Pelottavaa tai ikävää:

• Koulu

• Nuorisojengit

Kivistön suuralue

Kivaa:

• Hienoja rakennuksia

• Mäkiä

• Kaupat, palvelut ja ostarit

• Iso Myyri ja Myyrmanni

• Ihmiset

• Kirjasto

• Oman kodin piha

• Uimahalli

• Urheilupuisto ja urheilukenttä

• Uomarinteen koulun piha

• Nuorisotalot

• Skeittiparkki

Pelottavaa tai ikävää:

• Myyrmäki ei tunnu turvalliselta

• Baarien ja kauppojen edustat, 

missä on humalaisia ihmisiä

• Pimeät paikat iltaisin

Myyrmäen suuralue



Perehdy ympäristöön
Karttamerkinnän kommentti tai avovastaus:
Mitkä paikat koetaan pelottavina tai kivoina eri alueilla? (n=116)

Kivaa:

• Joen ranta

• Ihmiset

• Aktiviteettien 

mahdollisuudet

• Joukkoliikenteen hotspot

• Kalkkikalliot

• Heidehoffin puisto

• Urheilupaikat

• Kaupat ja palvelut

• Koti

• Kanervankulma

Pelottavaa tai ikävää:

• Liikenne

• Pimeät puistot

• Levottomuus 

asemanseudulla

• Kuusikon alueella 

liikennejärjestelyt ei tuo 

kävelyä tarpeeksi, alueella 

on myös pelottava puisto

Tikkurilan suuralue

Koivukylän suuralue

Kivaa:

• Koti

• Havukoski

Pelottavaa tai ikävää:

• Koulu

• Ruma ympäristö Rintatiellä

Kivaa:

• Vaaralan alue ja sen 

rauhallisuus ja turvallisuus

• Viheralueet

• Koti ja sen ympäristö

• Urheilukenttä

• Rajakylän paloaseman 

lähellä olevat kalliot

• Rimapuisto ja Pallopuisto

• Oma kotitie

Pelottavaa tai ikävää:

• Hakunilan keskusta

• Pimeät paikat

Hakunilan suuralue



• Tehtävään tuli vastauksia yhteensä 

113, joista 18 ei liittynyt aiheeseen.

• Tehtävän vastaukset, jotka ovat 

Vantaan jokin paikka tai alue on 

jaoteltu kaupunginosittain kuvioon. 

• Vantaalaisten alueiden ja paikkojen 

lisäksi vastauksissa mainittiin 

Helsinki, Tuusula, Suomi, Nummela 

ja Niipperi.

Asuinalueet tutuksi
Avovastaus: Millä alueella tai missä paikassa sinä asut? (n=113)
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• Tehtävään saatiin yhteensä 100 vastausta

• Näistä 24 oli ei liittynyt aiheeseen, 6 vastasi en tiedä ja 4 koki, 

että alueella ei ole mitään tunnistettavaa

Myyrmäen kaupunginosa

• Kirkko

• Artsi-museo

• Myyrmanni

• Trampoliinipuisto

• Vantaa Energia rakennus

• Juna-asema

• Koti

• Skeittipuisto

• Uimahalli

• Uomarinteen koulu

Martinlaakson kaupunginosa

• Kulttuuritalo Martinus

• Martinlaakson ostari

Askiston kaupunginosa

• Taverna

• Askiston koulu

• Kimaran päiväkoti

• M-market

• Urheilukenttä

Hämeenkylän ja Havukosken kaupunginosat

• Hämeenkylän koulu

• Paljon rivi -ja omakotitaloja

• Havukosken vanha mylly

Kivistön kaupunginosa

• Keskellä ei mitään iso asuinalue

• Ei ole maamerkkejä

Koivukylän kaupunginosa

• Koivukylän asema

• Sulkasilta

Asuinalueet tutuksi
Avovastaus: Mistä alueen tunnistaa? (n=100)

Myyrmäen juna-asemalta näkee 

suoraan kauppakeskus 

Myyrmannin, joten kannattaa tulla 

suoraan junalla

I identify my neighbourhood by the 

services/places nearby such as the 

martinlaakso ostari and the train 

station that is nearby

Myyrmäessä on suomen 

suurin skeittipuisto



Pakkalan kaupunginosa 

• Jumbo

Tikkurilan kaupunginosa

• Dixi

• Skeittiparkki

• Heureka

• Tikkurilan asema

• Kuninkaalan kaupunginosa

• Ikea, Tokmanni ja Helsinki Outlet

• Hiekkakenttä ja tenniskenttä

• Kuusikon koulu

• Kehä 3

• Maalitehdas

• Omakotitalot ja kehä 3

Länsimäen kaupunginosa

• Länsimäen kirjasto

• Länsimäen koulu

• Länsimäen kirkko

Rajakylän kaupunginosa

• Leikkipaikka

• Rajakylän koulu

• Länsimäen kyltti

• Mellunmäen metroaseman kyltti

• Pallopuisto

• Paljon pikkumetsiä

Kuninkaanmäen ja Hakunilan kaupunginosat

• Kuusijärven ja Sipoonkorven välinen silta

Asuinalueet tutuksi
Avovastaus: Mistä alueen tunnistaa? (n=100)

When the fields start I know 

I'm not in ylästö anymore

Tikkurila has a giant Prisma, a town 

hall, a lot of restaurants and stores and 

a library

Kuninkaalassa on kaikki ikeat

ja metropolit ja tokmannit ja 

esim Helsinki outlet

Rajakylässä on pitseria joka 

näyttää mökiltä

Hakunilassa on 

Paaaaaaaljon peltoja



Ratikkapysäkiltä reissuun
Avovastaus: Etsi lähipysäkkisi. Mikä on pysäkin nimi?(n=101)

• Tehtävään tuli vastauksia 

yhteensä 101, joista 32 ei 

liittynyt aiheeseen.

• Vastauksen sai kirjoittaa itse, 

minkä vuoksi vastauksissa 

on myös muita kuin ratikan 

tämänhetkisiä, suunniteltuja 

pysäkkejä
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Ratikkapysäkiltä reissuun
Monivalinta: Minne sinä matkustaisit lähipysäkiltä ratikalla? (n=202) 

23%

17%

17%

15%

14%

14%

Monivalinta: Minne sinä matkustaisit lähipysäkiltä ratikalla? 

Ostoksille

Harrastuksiin

Johonkin muualle

Kouluun

Kaverille

En vielä tiedä,
matkustaisinko ratikalla



Taidetta ja vehreyttä kaduille!
Monivalinta: Minkälaista vihreää ratikan reitin varrelle sopisi ? (n=198)

24%

16%

16%

16%

12%

9%

7%

Nurmikko ja istutetut puut

Nurmikko

Monimuotoinen kasvillisuus

Köynnökset

Kiveys ja istutetut puut

Pensaat, murske ja istutetut puut

Pensaat



Taidetta ja vehreyttä kaduille!
Monivalinta: Minkälaista taidetta ratikan reitin varrelle sopisi? (n=185) 

23%

18%

10%
10%

10%

9%

6%

6%

6%

Minkälaista taidetta ratikan reitin varrelle sopisi? (n=185)

Maalaustaide

Valotaide

Graffititaide

Perinteinen veistos

Ympäristötaide

Moderni veistos

Valokuvataide

Sanataide

Yhteisötaide



Näyttää kivalta / parantaa tunnelmaa / tuo värejä

• Vehreys ja taide näyttää kivalta

• Vehreys ja taide tuo kiinnostavuutta katutilaan

• Katutila kaipaa lisää värejä

• Taide tuo uniikkiutta katutilaan ja luo omaleimaisia paikkoja

Parantaa katukuvaa

• Vehreys ja taide tekevät pysäkin alueista mukavamman 

näköisiä

• Vehreys ja taide rikastavat ja pehmentävät katukuvaa

• Ympäristön tulee olla puhdas ja turvallinen

Luontoa lisää

• Luonto on tärkeää

• Luontoa tulee olla enemmän

Taidetta ja vehreyttä kaduille!
Miksi valitsit nämä vaihtoehdot? (n=89) 

Minusta ruohoa tai jotain kasvatettuja puita on 

kiva olla lähiympäristössä koska sitten 

maailma tai se tietty kaupunki ei näytä 

kuolleelta. Esimerkiksi yhteisötaide tai 

graffititaiteissa on todella paljon kirkkaita 

värejä, jotka voivat aiheuttaa päänsärkyä.

Koska siellä on paljon 

luontoa. Ja tykkään 

paljon luonnosta

I think the sample images I selected 

would help train stations/stops much 

prettier and more pleasing

• Tehtävään tuli kommentteja liittyen monivalintoihin yhteensä 89

• Näistä 13 ei liittynyt aiheeseen, 8 vastasi en tiedä

Puita siksi ettei happi ja kasvit 

loppuisi. Sekalainen kasvisto koska se vois 

näyttää aika kivalta. Pensaat koska ne 

näyttää tosi kivoilta. Perinteinen taide koska 

jos ulkomaalaiset menis ratikalla nii ne näkis

tollasta hienoo perinteistä taidetta.

It will simply make for a more modern-looking yet still welcoming and 

lively atmosphere. The trees, tiles, and stones make for a natural but still 

very mosaic structure that gives a nice modern neoclassical vibe to the 

place. Light art is just cool to look at at night. Paintings and sculptures 

are nice cultural landmarks for tourists

Mielestäni olisi kaunista jos 

maalaustaidetta olisi vähän 

enemmän

Valotaide koska idea on kiva ja yöllä jos tarttee ratikkaa nii 

must tuntuu et valotaide olis just täydellinen kun se on niin 

kaunis. Sanataide koska ne voi olla hauskoja ja sit vois 

alkaa nauraa ja sit ne voi olla myös sillee kauniita esim jos 

on ollu huono päivä nii se piristäis

Enemmän värejä!



Kaikilla on ääni suunnittelussa
Monivalinta: Kiinnostus oman kodin ja koulun tai oppilaitoksen lähiympäristön 
suunnittelua kohtaan (n= 84)

35%

31%

15%
14%
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35%

40%

Haluan vaikuttaa suunnitteluun, mutta en tiedä miten voisin sen tehdä

En osaa sanoa

Haluan vaikuttaa suunnitteluun ja tiedän miten voin sen tehdä

En ole kiinnostunut vaikuttamaan suunnitteluun, enkä tiedä miten sen
voisin tehdä

En ole kiinnostunut vaikuttamaan suunnitteluun, mutta tiedän kyllä
miten voisin sitä tehdä halutessani



Kaikilla on ääni suunnittelussa
Monivalinta: Kokemus kuulluksi tulemisesta (n=86)
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Koen, että ajatuksiani halutaan kuunnella suunnittelussa. Toivoisin kuitenkin, että
lapsilta ja nuorilta kysyttäisiin vielä enemmän ajatuksia suunnitteluun liittyen

En osaa sanoa

En koe että, ajatuksiani halutaan kuunnella suunnittelussa. Toivoisin, että lapsilta
ja nuorilta kysyttäisiin enemmän ajatuksia suunnitteluun liittyen

Koen, että ajatuksiani halutaan kuunnella suunnittelussa. Kuitenkin mielestäni
aikuiset voivat päättää lasten ja nuorten puolesta suunnittelusta

En koe että, ajatuksiani halutaan kuunnella suunnittelussa. Se ei haittaa, sillä
mielestäni aikuiset voivat päättää lasten ja nuorten puolesta suunnittelusta



Muuten:

• ’’Haluaisin oppia suunnittelusta ja Haluaisin antaa ideoita’’

• ’’Haluaisin suunnitella ja vaikuttaa mutta en tiedä miten’’

• ’’Toivon että ajatuksiani kuunneltaisiin’’

• ’’Piirtämällä kuvia’’

• ’’Tosi iloinen, että pääsen suunnittelemaan ja haluan että ratikka kulkee 

Myyrmäen läpi, kunnes voisin matkustaa sillä kaverille, kouluun ja ostoksille’’

Kaikilla on ääni suunnittelussa
Avovastaus: Miten toivoisit pääseväsi osallistumaan suunnitteluun tai miten 
toivoisit, että ajatuksiasi kysyttäisiin suunnittelussa? (n=84)

Vastaukset teemoittain Vastausten määrä

Ei liity aiheeseen 31

Muuten 16

Pelaamalla suunnittelupelejä 16

En osaa sanoa 14

Vastaamalla kyselyihin 6

En halua osallistua 2



Peliä koskevia terveisiä

• Peliä olisi kiva pystyä pelaamaan ensimmäisessä 

persoonassa

• Kiva peli

• Ei ollut niin kivaa

Ympäristön suunnittelu

• Sisäleikkipaikkoja tulisi olla enemmän

• Ympäristön esteettisyys on tärkeää varmistaa

• Luontoa tulee säästää

Ratikan suunnitteluun liittyviä terveisiä

• Ratikan väreiksi olisi kiva saada, musta, valkoinen, 

sateenkaari tai violetti

• Pysäkkejä voisi olla enemmän

• Ratikan reitille tulisi saada monipuolista kasvillisuutta

• Tulisi olla enemmän kuin yksi reitti ratikalle

• Vantaalle ei tarvitse tulla ratikkaa

• Ratikalle olisi hienoa saada maanalainen pysäkki

• Ratikka voisi tulla myös Länsi-Vantaalle

Yleisiä terveisiä

• Lapsilta ja nuorilta tulisi kysyä enemmän suunnitteluun 

liittyen

• Lapsia ja nuoria tulisi kuunnella enemmän

• Suunnittelijat tulisivat käymään kouluissa

• Suunnittelutyö oli mukavaa, kiitos siihen osallistumisen 

mahdollistamisesta

Homma hoidettu!
Avovastaus: Terveiset suunnitteluun 
ja suunnittelijalle (n=72)

• Tehtävään tuli terveisiä suunnittelijoille ja 

suunnitteluun yhteensä 72

• Näistä 16 ei liittynyt aiheeseen, 3 vastasi en tiedä

Terveiset Muistakaa jatkaa samaan malliin ja 

pitäkää ratikat puhtaina ja siisteinä! Lapset 

pitävät matkustaa ratikoilla kun siellä olisi 

turvallista ja siistiä :)

Suunnittele hyvä ja 

toimiva ratikka!

Kiitos kun olette suunnitellut Vantaalle 

ratikan, mutta eikä tämä vähän myöhään 

koska nyt olemme 12 vuotiaita ja 7 vuoden 

päästä ollaan 20 vuotiaita. Mutta silti kiitos!

Kiitos ja onnea työhön. Olen 

iloinen että Vantaalle tulee ratikka 

mutta en pääse sinne nopeasti 

koska asun Myyrmäessä. 

Thank you for hiring an incompetent nitwit to do your city planning. I couldn't 

do it without you. Keep in mind that since I'm not an official planner, nothing 

that I wrote matters, and you can overwrite this and throw it in a bin. Just 

keep in mind what the people say, have open spaces and think of the 

children's speech, not what you think the kids want

They can just ask young people in schools in 

order to understand their thoughts. Surveys 

work, but mostly they need to be done in school 

because nobody will have time to do it (or 

motivation)

Kannattaa katsoa kaikkien ajatukset ja 

ottaa niistä inspiraatiota, että siitä tulee 

semmoinen mistä kaikki pitävät



41%

37%

23%

Ihan jees

Tosi hauska!

En kyllä pelais uudestaan

Monivalinta: Mitä tykkäsit pelistä? (n=71)



Yleisiä kivoja asioita

• Ajatusten ja mielipiteiden kertominen

• Suunnittelu ja ympäristön pohtiminen

• Päättäminen ja vaikuttaminen

• Mahdollisuus kertoa vapaasti mitä haluaa

• Pelaaminen ja yhteistyö aikuisten kanssa

Peliä koskevia kivoja asioita

• Sivu oli kiva

• Karttatehtävä

• Valintatehtävät

• Suunnittelu ja ajatus siitä, että saa olla suunnittelija

• Yhdessä ystävän kanssa tekeminen

• Hahmojen valinta

• Pelin selkeys ja sen suuntaaminen lapsille ja nuorille

• Äänitteiden ja videoiden tekeminen

• Tehtävien monipuolisuus

Mitä tykkäsit pelistä?
Avovastaus: Mikä oli kivointa? (n=71)

• Tehtävään tuli kommentteja kivoista asioista yhteensä 71

• Näistä 9 ei liittynyt aiheeseen, 3 vastasi en tiedä

Kun sai ajatella mitä taidetta ja luontoa 

voisi laittaa enemmän ratikoiden tielle (ei 

siis sillee et ne ratikat jäis jumiin vaa sillee

et ne olis sillee sivus :))

Oli hauska 

suunnitella

Saa kertoa oman 

mielipiteen ja saa 

vaikuttaa

It was nice to give my own 

opinions on what should be 

done in the surroundings

Kivointa oli, että pääsin 

kertomaan, että minkälaisesta 

ratikasta minä tykkäisin

Se että saimme valita 

meidän mielestä parhaat 

maisemat ratikka mestalle

Tykkäsimme siitä, että pelissä oli 

esitetty kysymykset selkeästi ja peli 

oli tehty hyvin lapsille ja nuorille

Kivointa oli että ei ole 

vääriä vastauksia!

The game was interesting 

and fun. Not too boring

Pelissä oli kivointa se 

että mietti oikeasti 

olevansa suunnittelija

Se kun sai laittaa niitä kivoja 

paikkoja karttaan



Tylsää tai asioita, jotka ei toiminut

• Peli ei toiminut tai ladannut kunnolla

• Tehtävät olivat tylsiä

• Tehtävät olivat vaikeita tai pitkiä

• Piti kirjoittaa ja lukea paljon

• Ei ollut tarpeeksi pelimäinen

• Oli liian vähän ratikkaan liittyviä asioita

• Oman mielipiteen kertominen

Mitä tykkäsit pelistä?
Avovastaus: Mikä oli mielestäsi tylsää tai mikä ei toiminut ? (n=71)

• Tehtävään tuli kommentteja kivoista asioista yhteensä 71

• Näistä 9 ei liittynyt aiheeseen, 2 vastasi en tiedä

• 25 vastauksen perusteella mikään ei ollut tylsää ja kaikki toimi
The questions were boring and 

confusing. Also it would be hard

for independent players

Ei voinut ajella 

ratikalla pelissä

Pelissä oli mielestämme aika 

vähän ratikkaan liittyviä asioita

This isn't a game. It is a linear 

exercise



Suunnitellaan ratikkaa
-pelin tulokset



Suunnittelemme parhaillaan Vantaalle ratikkaa. Jotta suunnittelutyö etenee,

tarvitsemme siihen erilaisten ihmisten ja asiantuntijoiden ajatuksia,

asiantuntemusta ja apua.

Haluammekin kutsua suunnittelutyöhön mukaan myös juuri sinut! Tule mukaan

auttamaan ratikkatiimiämme ja tuomaan suunnitteluun nuorten ajatuksia, jotta

ratikka voi palvella tulevaisuudessa myös nuoria ratikan käyttäjiä.

Suunnitellaan ratikkaa -pelin tarina



Suunnittelijan työstä
Yhdistämistehtävä: Mitä ratikan suunnittelijoiden työhön kuuluu? (n=127)

Liikennesuunnittelija

Miettii, mihin taloja tulee ja miltä ne 

näyttävät.

Puistosuunnittelija 

Vuorovaikutussuunnittelija

Katusuunnittelija
Miettii ja piirtää, missä katu kulkee ja 

miltä se näyttää.

Keskustelee eri ihmisten kanssa ja 

pohtii miten asukkaat voivat 

vaikuttaa suunnitteluun.

Miettii, miten esimerkiksi puistot, 

leikkipaikat ja ulkoilureitit rakentuu.  

Arkkitehti

Pohtii, missä eri liikennevälineet, 

kuten autot, pyöräilijät, bussit ja 

ratikka kulkevat.

80%

10%

3%
3%

2%

1%

Roolin ja tehtävän oikein yhdistäneiden vastausten määrä prosentteina

Kaikki oikein

3 oikein

1 oikein

2 oikein

Ei yhtään oikein

4 oikein



Suunnittelijan työstä
Monivalinta: Mikä edellä mainituista tehtävistä kiinnostaa sinua eniten (n=167)

33 %

13 %

13 %

19 %

17 %

5 %

Arkkitehti

Katusuunnittelija

Puistosuunnittelija

Liikennesuunnittelija

En osaa sanoa

Vuorovaikutussuunnittelija



• Karttamerkintöjä tehtävään tehtiin yhteensä 166. 

Merkinnöistä 125 piti sisällään avoimen kommentin, joista 12 ei 

liittynyt aiheeseen.

• Tehtävään liittyen Seppo.io -alustalle tuli kommentteja kivoista 

ja pelottavista paikoista yhteensä 91, joista 76 ei liittynyt 

aiheeseen.

Perehdy ympäristöön
Karttamerkintä ja avovastaus:
Mitkä paikat koetaan ikävinä tai 
pelottavina tai kivoina tai positiivisina?



Perehdy ympäristöön
Karttamerkinnän kommentti tai avovastaus:
Mitkä paikat koetaan pelottavina tai kivoina eri alueilla? (n= 128)

Kivaa, positiivista tai toimivaa:

• Palvelut

• Rauhallisuus

• Koti

Kivistön suuralue

Kivaa, positiivista tai 

toimivaa:

• Palvelut 

• Kulkuyhteydet

• Rauhallisuus

• Jumbo

• Flamingo

• McDonald’s

• Lentokenttä

• Yhteisöllisyys

• Viheralueet

Ikävää, pelottavaa tai 

kehitettävää:

• Koulut, päiväkodit ja 

nuorisotyö kuormitettuja

• Jumbon alueen 

levottomuus

• Moottoritiet

• Melu

• Alue tarvitsee jotain 

positiivista ja kaunista

Aviapoliksen suuralue

Kivaa, positiivista tai 

toimivaa:

• Koulu ja yhteishenki

• Tiet ulkoiluun

• Liikunnan mahdollisuudet

Ikävää, pelottavaa tai 

kehitettävää:

• Pelottavat ja uhkaavat 

ihmiset

• Asemanseutu

Myyrmäen suuralue

Ikävää, pelottavaa tai kehitettävää:

• Syrjäisyys

• Baarit

• Pelottavat ja uhkaavat ihmiset

• Huumeet

Korson suuralue



Perehdy ympäristöön
Karttamerkinnän kommentti tai avovastaus:
Mitkä paikat koetaan pelottavina tai kivoina eri alueilla? (n= 128)

Kivaa, positiivista tai 

toimivaa:

• Ikea

• Erilaiset asuinalueet

• Kauniit rakennukset

• Visuaalisuus

• Palvelut

• Joukkoliikenne

• Toiminnallisuus ja 

aktiviteetit

• Metsä

• Frisbeegolfrata

• Joenranta

Ikävää, pelottavaa tai 

kehitettävää:

• Pelottavat ja uhkaavat 

ihmiset

• Dixin levottomuus

• Liikenne

• Sokkeloisuus

• Huonokuntoiset talot

• Asemanseutu

Tikkurilan suuralue

Kivaa, positiivista tai 

toimivaa:

• Rauhallisuus

• Turvallisuus

Ikävää, pelottavaa tai 

kehitettävää:

• Pelottavat ja uhkaavat 

ihmiset

• Levottomuus

Hakunilan suuralue

Kivaa, positiivista tai 

toimivaa:

• Palvelut 

• Joukkoliikenne

• Rauhallisuus

• Liikuntapaikat

• Rauhallisuus

• Turvallisuus

• Ihmiset

Ikävää, pelottavaa tai 

kehitettävää:

• Pelottavat ja uhkaavat 

ihmiset

• Harmaus ja autius

Koivukylän suuralue
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Asuinalueet tutuksi
Avovastaus: Millä alueella tai missä paikassa sinä asut?(n=103)

• Tehtävään tuli vastauksia 

yhteensä 103, joista 5 ei liittynyt 

aiheeseen.

• Tehtävän vastaukset, jotka 

ovat Vantaan jokin paikka tai 

alue on jaoteltu 

kaupunginosittain kuvioon.



• Tehtävään saatiin yhteensä 81 vastausta.

• Näistä 17 ei liittynyt aiheeseen, 5 vastasi en tiedä.

Yleiset:

• Paikan nimen kuuluttaminen ratikassa

• Kyltit ratikan sisällä, pysäkeillä, radan varrella, kaduilla ja 

juna-asemilla

• Kylteissä voisi lukea katujen, teiden ja kaupunginosien nimet 

Liikennemerkit

• Google Mapsista katsominen

• Juna-asemat

• Talojen ulkonäkö

Tikkurilan kaupunginosa:

• Dixi

• Yleisesti Tikkurila

• Heureka

• Joki

• Tikkurilan pientaloalue

Martinlaakson kaupunginosa:

• Martinlaakson ostoskeskus ja Martinus

• Vantaan energia-areena

• Martsarin lukio ja Martinlaakson koulu

• Mika Häkkisen aukio

• Mercuria

• Jokiuoman puisto

• Huumerikokset

Asuinalueet tutuksi
Avovastaus: Mistä alueen tunnistaa? (n=81)

Oman asuinalueen voi tunnistaa esim. juna-

asemista tai ihan vaan talojen ulkonäön 

perusteella esim. Rekolassa lähes kaikki talot 

ovat omakotitaloja toisin kuin Koivukylä, jossa 

on lähes kaikki kerrostaloja.

Pysäkeille suuret kyltit, joissa on 

kaupunginosan nimi, sekä tietenkin 

myös kuulutukset ratikkaan.

Vantaan voi tunnistaa esim. kylteistä, 

jotka ovat kaikkialla kaduissa, teissä ja 

juna-asemissa. Voit myös tunnistaa 

Vantaan siitä, että se on 4. väkiluvulta 

suurin kaupunki Suomessa.Tikkurilan merkittävin maamerkki lienee ohikulkijalle toki 

kauppakeskus Dixi, vaikka Tikkurilaan kyllä huomaa 

tulleensa jo huomatessaan alueen olevan huomattavasti 

kaupunkimaisempi kuin monet kaupunginosistamme.

Kyllä oman kotipaikkakunnan 

tunnistaa, kun on tutut paikat.



• Tehtävään saatiin yhteensä 81 vastausta.

• Näistä 17 ei liittynyt aiheeseen, 5 vastasi en tiedä.

Pakkalan kaupunginosa: 

• Jumbo ja Flamingo

Kivistön kaupunginosa: 

• Liikennemerkeissä lukee Kivistö

• Mopojen ja mopoautojen ääni

• Värikäs ulkoasu

• Keskusta

• Ikävän näköinen koulu

Hakunilan kaupunginosa: 

• Ostari 

• Ei metroja tai raitiovaunuja lähistöllä

• Ikea

Rekolan kaupunginosa: 

• Rekolan asema

• Keltainen yli 100-vuotta vanha koulu

• Pieni kylä, jossa kauppoja ja liikkeitä

• Peijas

• K-market

• Omakotitalot 

• Rekolantie

Asuinalueet tutuksi
Avovastaus: Mistä alueen tunnistaa? (n=81) Hakunila - when you see 

Ikea, you know you're in 

Hakunila

Rekolan tunnistaa sen päätiestä 

(Rekolantie), joka kulkee koko alueen 

läpi ja myös sen lukuisista 

omakotitaloista

Vantaan erottaa

Jumbosta.

Kivistön sen

värikkäästä ulkoasusta.



20%

15%
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13%
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Kyytitien ja Hakunilantien risteys, Hakunilan Keskusta

Tikkurilanraitio Tokmannin edusta, Tikkurila

Aviabulevardi, Aviapolis juna - asema eteläinen uloskäynti

Rälssitie, Jumbon ympäristö

Kielotien ja Tikkurilantien risteysalue, Tikkurila

Kyytitien pysäkkiympäristö, Hakunila

Länsimäentien ja Pallastunturintien risteysalue, Länsimäki

Tikkurilantien ja Liljatien risteysalue, Viertola

Kaupunki muuttuu
Monivalinta: Valitse kuvista yksi tai useampi, jotka ovat mielestäsi kivan 
näköistä ratikkakaupunkia (n=215)



Kaupunki muuttuu
Yhdistämistehtävä: Yhdistä mielestäsi oikea suunnittelun taso sitä kuvaavaan 
selostukseen (n=77)

38%

30%

13%

12%

3%
5%

3 oikein

5 oikein

2 oikein

1 oikein

Ei
yhtään
oikein

4 oikein

Yleiskaava

Suunnitellaan esimerkiksi mihin 

kohtaan ja kuinka korkeita taloja voi 

rakentaa, mitä pihoille tulee tai taloihin 

sisäänkäynti.

Puistosuunnitelma 

Katusuunnitelma

Alueellinen kaavarunko

Suunnitelma tehdään yleensä 

ohjaamaan suuremman alueen 

yksityiskohtaisempaa suunnittelua. 

Esimerkiksi Aviapoliksen tai 

Tikkurilan alueen suunnittelua.

Suunnitellaan esimerkiksi kuinka leveä 

katu tulee olemaan, mihin ratikkakiskot 

tulevat ja puut kadun varrella.

Suunnitellaan esimerkiksi puistoja, 

puistoleikkipaikkoja, koira-aitauksia, 

skeittiparkkeja, urheilu- ja 

ulkoilualueita sekä ulkoilureittejä.

Asemakaava

Ohjaa yleispiirteisesti minne tulee 

esimerkiksi asumista, työpaikkoja tai 

viheralueita koko kunnan alueella. 



Positiivisia kommentteja:

• ”Ympäristön ulkonäöllä ei mielestäni ole niin paljoa väliä, 

ratikan reitti on tärkeämpi. Ympäristö on siis tarpeeksi 

toimiva sellaisenaan Vantaalla.”

• ”Ympäristö näyttää hyvältä ja toimivalta.”

• ”Ympäristö näyttää tällä hetkellä hyvältä eikä tarvitse 

muuttaa paljon mitään.”

• ”Ulkona rakennetaan paljon, siellä näyttää kivalta.”

• ”Tunnen lähes kaikki kuvien paikat hyvin... Monet näistä 

ympäristöistä näyttävät jo nykyään oikein hyviltä, mutta 

tulevaisuudessa kaikki kaipaavat vielä paljon tyylikästä ja 

modernia korkearakentamista.”

• ”Tämä voisi olla toimiva ja mukavahkoa seutua ratikalle 

(Aviabulevardi).”

• ”Kyytitien ja Hakunilantien välinen risteys näyttää hienolta, 

siellä on paljon rakennuksia joista ihmiset tulisivat 

ratikkaan, paikka näyttää toimivalta.”

Kaupunki muuttuu
Avovastaus: Miltä ympäristö mielestäsi tällä hetkellä näyttää? (n=65)

• Tehtävään saatiin yhteensä 65 vastausta.

• Näistä 28 ei liittynyt aiheeseen.



Kehitettävää:

• ”Martinlaaksossa on erittäin paljon rakennustyömaita, joka 

tekee esim. koulureiteistä vaikeakulkuisempia”

• ”Luonto näyttää vähän harmaalta tällä hetkellä.”

• ”En kauheasti pidä koulun ympäristön rakennuksista, mutta 

eivät ne pahimmastakaan päästä ole. Pidän lähialueen 

silloista. Mielestäni tämä alue toimii aika hyvin.”

• ”Nykytilanteesta on vaikea saada huonompaa”

• ”Etenkin Hakunilan voisi melkein kokonaan purkaa ja 

rakentaa uudeksi toimivaksi kaupungiksi.”

• ”Jotkut paikat näyttää tylsiltä. Noissa uusissa kuvissa ne 

näyttää hienoilta.”

• ”Minun mielestä pitäisi olla vähemmän taloja.”

• ”Ympäristö näyttää nykyään vähän tylsältä, kaikki toimii 

mutta nuorille on liian vähän tekemistä. Kaupassa ei voi 

käydä koska ei ole rahaa.”

• ”Ympäristö näyttää monessa paikkaa sotkuiselta koska 

siellä on maassa kaikkea roskaa.”

Kaupunki muuttuu
Avovastaus: Miltä ympäristö mielestäsi tällä hetkellä näyttää? (n=65)



Ratikan reitti ja pysäkkien sijainti:

• ”Ratikan pysäkit pitäisi sijoittaa paikkoihin, joista pääsee 

helposti moneen paikkaan? Ja josta pääsisi jatkamaan 

matkaa helposti esim. junalla tai bussilla.”

• ”Parasta olisi jos ratikka reitti kulkisi mahdollisimman 

monen koulun ohi. Tämä olisi muutos, joka luultavasti 

palvelisi eniten jokaista Vantaan nuorta.”

• ”Mielestäni ratikan kannattaisi kulkea koulujen ja tärkeiden 

ns. maamerkkien  kuten esim. Jumbo läheltä. Nykyiset 

kulkuyhteydet ainakin Koivukylästä Jumboon julkisella 

liikenteellä ovat aika haastavat. Olen varma, että useat 

nuoret haluaisivat helpomman reitin sille seudulle.”

• ”Leinelästä pitäisi olla myös ratikka.”

• ”On toimivia ja voisi tulla Kivistöön asti ratikat.”

Nuoret ja liikkuminen:

• ”Ei tunnu vaaralliselta ja ratikan reitit ovat selkeät. Ja ne 

ovat hyvät kulkuvälineet kaikille etenkin nuorille.”

• ”Ratikka helpottaisi nuoria liikkumaan paikasta toiseen.”

Kaupunki muuttuu
Avovastaus: Miltä muuttuva kaupunki sinusta tuntuu? (n=65)

• Tehtävään saatiin yhteensä 65 vastausta.

• Näistä 14 ei liittynyt aiheeseen ja 3 vastasi en tiedä.



Arkkitehtuuri, vihreys ja luonto:

• “Not to tear too much of the forest up because the nature is 

nice to have. The green looks nice like in Helsinki when the 

tram is in-between the trees.”

• ”Ratikoiden ympäristöön pitäisi lisätä puistoalueita tuomaan 

viihtyisyyttä. :)”

• ”Ei jää luontokappaleille tilaa asfaltin keskellä mm. Oravat, 

ketut ja peurat tulevat kärsimään, kun elintila viedään 

rakentamisen kiimassa.”

• ”Korkearakentaminen ja tulevaisuuden moderni arkkitehtuuri 

on se juttu. Puistoja lisää kaupunkikuvaan!” 

• ”Olisi paremmin, jos olisi enemmän taloja ja korkeampia.”

Muut kulkumuodot ja liikenne:

• ”Muuttuva kaupunki on hyvä, koska se on kehitystä kuitenkin 

kehityksessä pitäisi huomioida mahdollisuus pyöräilylle ja 

kävelylle, autot huomioiden.” 

• ”Yksityisautoilu”

• ”Ratikka vantaalle kuulostaa huonolta idealta, juna ja bussi on 

riittäviä. jotta kaupunkiympäristö palvelisi etenkin nuoria, 

pitäisi saada niille enemmän tekemistä/monipuolisempaa.”

• “The light rail might cause more traffic and inconveniences for 

people.”

Kaupunki muuttuu
Avovastaus: Miltä muuttuva kaupunki sinusta tuntuu? (n=65)



Muut kommentit:

• ”Ratikan reitin varrelle tehdyt suunnitelmat ovat mielestäni 

toimivia ja ratikka toimisi hyvin Vantaalla mielestäni.” 

• ” On hyvä idea tehdä tänne ratikka.” 

• ”Innostavalta.”

• ”Muuttuva kaupunki tuntuu vähän jännän kuuloiselta.”

• ”Muuttuva kaupunki voi aluksi tuntua ahtaalta ja todella 

tiuhalta ja uudelta mutta sitten se toipuu ja siitä tulee ihana.”

• ”Liian paljon asukkaita.”

• ”No pitämällä itse asukkaat kurissa ettei tule mitään Koivukylä 

2.0. Kaikkia huume juttuja y know.”

• ”Hankala suunnistaa, liikaa rakennustyömaita. Jos ratikka 

menee olennaisten paikkojen läpi, niin tietyötkin menevät.”

• ”Muuttuva kaupunki on hyvä juttu sen kannalta että 

huonompia paikkoja voidaan kehittää paremmaksi. Ratikka 

olisi hyvää edistystä ja uskoisin että sitä tullaan käyttämään 

paljon jos se toteutuisi.”

Kaupunki muuttuu
Avovastaus: Miltä muuttuva kaupunki sinusta tuntuu? (n=65)
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Kaupunki muuttuu
Avovastaus: Etsi lähipysäkkisi. Mikä on pysäkin nimi (n=79)?

• Tehtävään tuli vastauksia 

yhteensä 79, joista 7 ei liittynyt 

aiheeseen.

• Vastauksen sai kirjoittaa itse, 

minkä vuoksi vastauksissa on 

myös muita kuin ratikan 

tämänhetkisiä, suunniteltuja 

pysäkkejä.



28%

18%

15%

15%

14%

10%

Ostoksille

Kaverille

En vielä tiedä,
matkustaisinko
ratikalla

Harrastuksiin

Johonkin muualle

Kouluun

Ratikkapysäkiltä reissuun
Monivalinta: Minne matkustaisit ratikalla? (n=149)



Taidetta ja vehreyttä kaduille!
Monivalinta: Minkälaista vihreää ratikan reitin varrelle sopisi? (n=153)

22%

16%

15%

15%

12%

12%

8%

Nurmikko ja istutetut puut

Monimuotoinen kasvillisuus (puut,
pensaat, perennat ja heinät
sekaisin)

Köynnökset

Nurmikko

Kiveys ja istutetut puut

Pensaat, murske ja istutetut puut

Pensaat



Taidetta ja vehreyttä kaduille!
Monivalinta: Minkälaista taidetta ratikan reitin varrelle sopisi? (n=167)
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7%
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Maalaustaide

Ympäristötaide

Valotaide

Perinteinen veistos

Graffititaide

Valokuvataide

Moderni veistos

Yhteisötaide

Sanataide



Näyttävät kivalle, hienolle, nätille:

• Näyttää kivalta, hienolta tai kauniilta

• Tuovat ympäristöön mielenkiintoisuutta ja viihtyisyyttä

• Houkuttelee ihmisiä ja asiakkaita

• Vehreyttä ja taidetta on kiva katsella

Sopivat hyvin:

• Sopivat alueille, katukuvaan ja ratikan reitille

• Tuovat jotain uutta kaupunkiin ja katukuvaan

• Elävöittävät katutilaa

• Lisäävät modernia ja nykyaikaista ilmettä katukuvaan ja 

ympäristöön

Taidetta ja vehreyttä kaduille!
Avovastaus: Miksi juuri valitsemasi esimerkkikuvat sopivat sinusta ratikan reitin 
varrelle (n=62)

• Tehtävään saatiin yhteensä 62 vastausta

• Näistä 8 ei liittynyt aiheeseen ja kaksi vastasi en tiedä

Koska nämä olisi erilaisia ja niitä 

olisi ehkä kivempi katsoa kuin 

joitain puskia

Ne ovat nättejä ja sopisi hyvin 

ratikanvarrelle, koska ne toisivat 

ympäristöön mielenkiintoisuutta.

Nämä taideteokset tuovat 

paljon eloisuutta 

ratikkareitin varrelle

Jotain kivaa kasvillisuutta piristämään 

päiviä ja taidetta, joka on siistiä ja 

selkeän näköistä i guess. 

Ratikan reitille tarvitaan jotain uutta ja 

valitsemani vaihtoehdot ovat mielestäni 

sellaisia, joita Vantaalla ei oikeastaan ole.



Eloisuus, uutuus, siisteys, viihtyisyys:

• Taideteokset tuovat eloisuutta ratikkareitin varrelle

• Näyttävät siistille ja viihtyisälle

• Saavat ratikan ympäristön näyttämään raikkaalta ja 

viihtyisältä

• Valot tuo tunnelmaa ja taide piristää ympäristöä

Vihreys:

• Tykätään vihreistä maisemista 

• Vehreys rauhoittaa

• Vehreys ja taide tekee maisemasta hienomman

• Ovat luontoystävällisiä

• Vehreyden lisääminen on tärkeää

• Kasvillisuus lisää turvallisuudentunnetta

Taidetta ja vehreyttä kaduille!
Avovastaus: Miksi juuri valitsemasi esimerkkikuvat sopivat sinusta ratikan reitin 
varrelle (n=62)

Runsas kasvillisuus tuo mukavaa turvallisuuden 

tunnetta omasta mielestäni. Maalauksia on 

mielenkiintoista katsella ja tutkia.
Graffiti is good for us, we can do it 

ourselves. We can go buy some 

graffiti paint and paint floor and walls. 

Only legal graffiti

Kaikki kasvit sopisivat reiteille koska ne 

ovat värikkäitä ja tekevät maisemasta 

hienomman.

Ratikka on modernein osa Vantaata, joten kaiken 

sen ympärillä pitää pyrkiä moderniuteen ja 

visuaalisesti siistiin vihreyteen.



Kaikilla on ääni suunnittelussa
Monivalinta: Kiinnostus oman kodin ja koulun tai oppilaitoksen lähiympäristön 
suunnittelua kohtaan (n=61)
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Haluan vaikuttaa suunnitteluun, mutta en tiedä miten voisin sen tehdä

Haluan vaikuttaa suunnitteluun ja tiedän miten voin sen tehdä

En ole kiinnostunut vaikuttamaan suunnitteluun, enkä tiedä miten sen voisin tehdä

En osaa sanoa

En ole kiinnostunut vaikuttamaan suunnitteluun, mutta tiedän kyllä miten voisin sitä
tehdä halutessani



Kaikilla on ääni suunnittelussa
Monivalinta: Kokemus kuulluksi tulemisesta (n=57)
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Koen, että ajatuksiani halutaan kuunnella suunnittelussa. Toivoisin kuitenkin, että
lapsilta ja nuorilta kysyttäisiin vielä enemmän ajatuksia suunnitteluun liittyen

Koen, että ajatuksiani halutaan kuunnella suunnittelussa. Kuitenkin mielestäni
aikuiset voivat päättää lasten ja nuorten puolesta suunnittelusta

En koe että, ajatuksiani halutaan kuunnella suunnittelussa. Toivoisin, että lapsilta ja
nuorilta kysyttäisiin enemmän ajatuksia suunnitteluun liittyen

En osaa sanoa

En koe että, ajatuksiani halutaan kuunnella suunnittelussa. Se ei haittaa, sillä
mielestäni aikuiset voivat päättää lasten ja nuorten puolesta suunnittelusta



Kaikilla on ääni suunnittelussa
Avovastaus: Miten toivoisit pääseväsi osallistumaan suunnitteluun tai 
miten toivoisit, että ajatuksiasi kysyttäisiin suunnittelussa? (n=63)

Muuten:

• ’’Peli on hankala’’

• ’’Tuomalla turvaa, että uskaltaa kävellä rauhassa ilman väkivallan pelkoa.’’

• ’’Tämän suunnittelu oli haastavaa mutta uskon, että minulla meni hyvin.’’

• ’’Kyllä jatkossakin voisi vaikuttaa koska on hyvä kun kysytään mielipidettä ja 

tämä on anonyymi niin on helppo kertoa omia ajatuksia’’

Vastaukset teemoittain Vastausten määrä

Pelaamalla suunnittelupelejä 11

Vastaamalla kyselyihin 6

Vaikuttamalla erilaisiin teemoihin / asioihin 5

Muuten 4

Osallistumalla tapaamisiin ja keskusteluihin 2

Äänestämällä 2

Osallistumalla työpajoihin 2

Tekemällä videoita 1

Nuorten edustus ratikan suunnitteluryhmässä 1



Ympäristö, turvallisuus ja rakentaminen:

• ’’Try to keep the greenery and forests, keep your promises. We do like the forests and we appreciate the freshness.’’

• ’’Laittakaa paljon kasveja’’

• ’’Turvallisia liikenneväyliä kevyelle liikenteelle ja urheilu- ja ulkoilumahdollisuuksia. Koulun ympäristön tiet voisi aurata 

paremmin korokesuojatiet koulujen eteen’’

• ’’Toivottavasti on turvallista käyttää ratikkaa että ei vaikka ryöstetä, kuten Hesan puolella tapahtuu.’’

• ’’Olisin todella kiitollinen jos rakentaisitte enemmän ostoskeskuksia. Kiitos kaikesta mitä teette, olette parhaita.’’

• ’’Rakentaa Hiekkaharjuun pysäkki’’

Homma hoidettu!
Avovastaus: Terveiset suunnitteluun ja suunnittelijalle (n=54)

• Tehtävään tuli vastauksia yhteensä 54, joista 16 ei liittynyt 

aiheeseen ja 3 vastasi en osaa sanoa / en tiedä. 



Muut:

• ’’Ottakaa nuorisovaltuuston edustaja konkreettisesti mukaan 

suunnittelutyöhön.’’

• ’’Ratikoille ei ole tarvetta. Se ei kuitenkaan vaikuta niin 

moniin vantaalaisiin.

• ’’Toivon että ratikat jäis pois vantaalta. Ja keksisitte 

monipuolisempaa tekemistä nuorille’’

• ’’Make bus times more consistent, and bus times for 

frequent, stop cancelling bus lines (like 562).’’

• ’’Myyrmäkeen tehtiin oppilaiden suunnittelema urheilupuisto, 

josta tykkäämme. Eli enemmän hengailupaikkoja nuorille, 

tekemistä ulkona, katutaidetta (maalauksia graffiteja kasveja 

yms). Mielestämme asiat on aika hyvin Vantaalla. ’’

• ’’Kouluruoka saisi olla parempaa. Hyvä kun suunnittelette 

vantaasta paremman paikan’’

• ’’Moi! Me toivotaan, että ratikka valmistuu pian ja nopeesti. 

Me halutaan, että me päästään esim. harrastuksiin ja esim. 

Jumboon shoppaileen. Ja hyödyttäis tosi paljon liikenteessä. 

Se on kiva lisäys. Ja että sil pääsis helpommin, 

ettei tarviis mennä aina iskän ja äitin kyydillä. Tehkää 

se nopeesti! ’

Homma hoidettu!
Avovastaus: Terveiset suunnitteluun ja suunnittelijalle (n=54)



Peliä koskevia terveisiä:

• ’’Ratikkapeliä oli hauska tehdä, mutta olisi hyvä jos 

ratikkahanke yltäisi myös länsivantaalle.’’

• ’’Oli tosi kiva pelata tätä peliä. Kiitokset!’’

• ’’Kiitos yhteistyöstä. Oli kiva suunnitella’’

• ’’Mielestäni peli oli mahtava.’’

• ’’Voisi ottaa ideoita kyselyjen perusteella.’’

• ’’Moi, peli oli ihan ok. Siinä oli paljon kohtia mitkä olivat 

epäselviä ja oli turhia kohtia.’’

• ’’Pahoittelemme, jos tehtävä oli lyhyesti tehty. Tämä oli 

kiinnostava kokemus  ja omasta mielestäni tälläisiä voisi olla 

enemmän ja laajemmin.’’

• ’’Ottakaa todella tämän kyselyn myötä tulleet tulokset 

huomioon.’’

• ’’Hyvä suunnittelu, mutta kysymykset oli kyllä haastavia 

mutta hyvin tehty.’’

Yleiset terveisiä:

• ’’Kiitos paljon että tein kaiken itse! Parhaat terveiset, herra 

pomo.’’

• ’’Moi tehkää hieno spora’’

• ’’Tehkää hyvin hommat’’

• ’’Moi. Voisitte jatkaa samaan malliin tehtävien 

kanssa. Tehtävät ovat hyviä ja sopivia nuorille. ’’

• ’’Hyvää työtä teille ’’

• ’’Terveisiä ja pysykää terveinä’’

• ’’Kiitos ja rakentakaa’’

• ’’Ei minulla mitään ihmeellisiä terveisiä ole. Eihän ratikka 

kuitenkaan minuun vaikuta, koska se ei kulje lähialueellani 

ja olisi helpompaa vain käyttää bussia tai junaa.’’ 

Homma hoidettu!
Avovastaus: Terveiset suunnitteluun ja suunnittelijalle (n=54)



Monivalinta: Mitä tykkäsit pelistä? (n=53)

60 %
21 %

19 %

Ihan jees

Tosi hauska!

En kyllä pelais uudestaan



Yleisiä kivoja asioita

• Pelissä oli kaikki kivaa

• Että sai kertoa omia mielipiteitä ja  vaikuttaa

• Että sai lähettää mielipiteen eri muodossa kuin

normaalisti

• Oli kiva tietää lisää ympäristöstä ja tulevaisuudesta

• Joku tai ei mikään

• Suunnittelu

• Pelissä oli kiva keskustella kaupungista

Peliä koskevia kivoja asioita

• Nopea pelata

• Monipuolinen

• Tiettyjen paikkojen mainitsemisen mahdollisuus

• Sai valita mitä haluaisi ratikan varrelle

• Kuvien valitseminem

• Monivalinnat

• Terveisten kirjoittaminen lopussa

• Jotain muuta kuin normi koulutehtäviä

Mitä tykkäsit pelistä?
Avovastaus: Mikä oli kivointa? (n=53)

• Tehtävään tuli vastauksia yhteensä 53, joista 5 ei liittynyt 

aiheeseen ja 7 vastasi en osaa sanoa / en tiedä. 

Maisemiin vaikuttaminen

ja tiettyjen paikkojen

mainitsemisen

mahdollisuus oli hyvä

lisäys peliin

Yleisesti peli on vallan

hyvä idea, kivointa ehkä

monivalinnat näin

kyselyihmiselle

Pelissä oli kivointa

valintatehtävät ja 

tehtävien moni-

muotoisuus

Pictures and letting us 

express our own opinions 

anonymously without 

being judged in person.

We liked how it was like a 

treasure map. questions 

were easy to understand 

and give answers to. 

Good visuals.



Kaikki oli tylsää:

• Kaikki oli tylsää

• Aika tylsä, tylsää oli turhat tehtävä

Kaikki toimi hyvin / ei mikään:

• Ei mikään 

• Kaikki toimi hyvin

• Peli oli mahtava ja kiva

• Ihan hyvä

Tehtävien muoto / vaikeus:

• Pitkät kappaleet

• Tehtävät oli epäselviä ja osa hieman tylsiä ja vaikeita

• Liikaa avoimia vastauslaatikoita, liikaa tehtävää aikaan 

nähden

• Liikaa kirjoittamista

• Pitkät vastaukset

• Karttatehtävä ei toiminut

Mitä tykkäsit pelistä?
Avovastaus: Mikä oli mielestäsi tylsää tai mikä ei toiminut? (n=53)

• Tehtävään tuli vastauksia yhteensä 53, joista 8 ei liittynyt 

aiheeseen ja 3 vastasi en tiedä. 

"Luovien" tehtävien 

tekstikysymyksissä hieman 

hiottavaa, voivat olla tylsistyttävän 

laajoja nuoremmille lapsille esim. 

alakoululaisille.,

Nuoret eivät ehkä osaa kirjottaa omia 

mielipiteitään niin vapaasti, joten valmiit 

vaihtoehdot ovat hyvät. Silti vapaa 

tekstikenttä on myös tärkeä.
Itseäni ei oikein 

kiinnosta tämän 

kaltainen suunnittelu, 

muuten ihan fine.

Finding own pictures from google 

street view or somewhere else



Ongelmat pelissä:

• Seppo.io sovellus ei toiminut yhtä hyvin kuin se olisi voinut

• Karttatehtävä ei toiminut.

• Peli oli hieman hidas

• Muut:

• Tehtävät ja peli oli aika yleisellä tasolla

• Peli ei ollut peli

Mitä tykkäsit pelistä?
Avovastaus: Mikä oli mielestäsi tylsää tai mikä ei toiminut? (n=53)

• Tehtävään tuli vastauksia yhteensä 53, joista 8 ei liittynyt 

aiheeseen ja 3 vastasi en tiedä. 

The really long

paragraphs, other wise 

the questions were easy 

to understand.

Minusta oli haastavaa 

löytää hauskat ja 

pelottavat paikat.

Tämän ikäisten osan 

on vaikea ymmärtää 

yleiskaava/asemakaa

va jne. tehtävää.


