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Taustaa 

 Oma Tesoma -hanke pyrkii kehittämään Tesoman asuinaluetta sekä ehkäisemään alueen 
segregaatiota ja huonontumiskierrettä. Tavoitteena on lisätä alueen vetovoimaisuutta ja 
elinvoimaisuutta. 

 Asukkaita on otettu aktiivisesti mukaan alueen kehittämiseen 

 Millaisia kokemuksia asukkailla on osallistumisesta? Millaisena asukkaat kokevat 
mahdollisuutensa asuinalueen kehittämisessä ja millaisia osallistumismuotoja he 
kaipaisivat? 

 

 

 

Aineisto 

 Tähän mennessä viisi haastattelua, jotka toteutettu huhtikuun 2016 aikana 
kävelyhaastatteluina 

 Haastateltavat ovat Tesoman asukkaita, jotka ovat osallistuneet Oma Tesoma -
hankkeen erilaisiin projekteihin ja työpajoihin. 



Osallistumiseen motivoivat tekijät 

 Halu kehittää omaa asuinympäristöä entistä paremmaksi 

 Asukkailla ensikäden tietoa siitä, mitä alueelle halutaan 

 Uteliaisuus ja kiinnostus omaa asuinaluetta kohtaan 

 Innostus: Tesomaa ei ole kehitetty vuosikymmeniin 

 Metsäalueiden säilyttäminen 

 

 
”Tottahan oman asuinalueen asiat kiinnostaa!” 



Osallistumalla yhteisöllisyyttä 

 Uusiin ihmisiin tutustuminen 

 Verkostoituminen 

 Tarinoiden kuuleminen ja samalla uuden  

oppiminen asuinalueesta 

 Sisältöä elämään → jotain tekemistä 

 

 Kun tehdään ja suunnitellaan yhdessä, ilkivalta 
vähenee ja alueen arvostus kasvaa sekä 
ulkopuolisten että asukkaiden silmissä 

→ osallistumisella vaikutus maineeseen? 

→ viestittävä riittävällä volyymilla ulospäin 

 

 
”Jos ihmiset ajattelee nyt että Tesomalla asuu vaa 
juoppoja ja hulluja tyyliin ni kyllähän se antaa 
semmosen kuvan ulospäi, että täällä niinku ihmisiä 
kiinnostaa ja halutaan tehdä niinku yhdessä asioita.” 

”Mut tavallaa aina kiinnostaa niinku oppii uutta ja just 
kiinnostaa tehdä uutta ja sit ku tutustuu kaikkiin uusiin 
ihmisiin, et mimmosii tarinoita ja juttuja saa kuulla. ” 

 

”Kai se, että ku on yksin ni on sitte jotai tekemistä ja näkee 
ihmisiä siinä, ku ei mua tosiaan kiinnosta kauheesti 
tonne kaupunkiin lähtee. Ni hakee sit semmosta 
yhteisöllisyyttä.” 

 

 



Vaikutusmahdollisuudet 
Kolme eri tyyppistä kokemusta: 

 Negatiivinen: ei koe vaikutusmahdollisuuksia olevan lainkaan. 

”Mun mielestä se on ollu enemmänkin kaupungin työntekijöitten puuhapetepaikka. Elikä tuodaan  hienoja 
visioita ja mainoskuvia käsikädessä ja tämmöttiä näennäis.. Et ei se oo oikeesti semmosta, et keskustelua ja 
vuorovaikutusta. Ja sais mitä oikeesti halutaan täällä alueella. Että mä koin sen hyvin, hyvin negatiivisesti.” 

 

 Neutraali: kokee, että asukkaita kuunnellaan, muttei ole varma onko sillä vaikutusta. Kiinnostus 
enemmänkin kuulla, mitä suunnitellaan kuin varsinaisesti vaikuttaa. 

” Niin no, emmää tiiä. Mä oon ehkä enemmän semmonen kuunteleva. Kyllähän mää kommentoinkin, mut 
emmä tiiä sitte onko siitä niinku mitään hyöytyä. Mut et kun on niin pitkää tääl asunut, ni kyl nää 
kiinnostaa, kun tulee yhtäkkiä isoissa ryppäissä kaikkea.” 

 

 Positiivinen: kokee vaikutusmahdollisuudet myönteisinä tietyistä rajoista riippumatta. 

”Et mä oon ainakin saanu just semmosen kuvan, et kaikki haluaa, että se on sellasta osallistavaa eikä vaan, et 
joku vaan sanelee jostain jotain vaan että… Kun ei oo yhtä oikeeta vastausta, et mimmosii leikkikaluja pitäs 
tulla. On tietyt puitteet jonka pohjala lähdetään, mut ainahan se on vähän semmosta.. mielipideasioita ja 
näin että.” 

 



Tesomajärvi  
 Tesomajärven harventaminen ja avartaminen toimi 

työntävänä tekijänä osalle haastateltavista osallistua 
alueen kehittämiseen, järven ympäristön 
suunnittelemiseen ja metsäpuutarhahankkeeseen 

 Tesomajärven puiden ja luonnon säilyttämisen puolesta 
”taisteltiin” 

→ lähiluonnolla voimakas merkitys 

 Mielummin aitoa metsää, kuin puistoa 

 

 Tesomajärven rantojen avartaminen ja puiden 
kaataminen herättivät voimakkaita tunteita sekä 
puolesta että vastaan. Osa haastateltavista koki, että 
kaupunki oli kuunnellut asukkaiden toiveita ja 
lopputulos oli erinomainen. Osa taas koki metsän 
raivaamisen erittäin huonona asiana. Vaikutti siltä, että 
mielipide Tesomajärven kehittämisen onnistumisesta oli 
yhteydessä yleisesti myös tuntemuksiin osallistumisesta 
ja vaikutusmahdollisuuksista. 

”Ja tässähän on nyt hiukan  
kaadettu... Et onneks aika vähällä  

on päästy. Et vähä yritettii 
tapella.” 



Parantamisen varaa 

 Osallistuminen päälleliimattua ja näennäistä,  ennalta määrätyissä puitteissa tapahtuvaa toimintaa 

”Kun alettiin suunnittelee tätä aluetta ni annettii vaihtoehdot a, b ja c, suurin piirtein.    
 Ei niin, että oltas kuunneltu mitä ihmiset haluu. ” 

 Kommunikaatio liian yksipuolista  

 Suunnittelijoiden jalkauduttava alueelle asukkaiden kanssa  

→ aidompaa ja selkeämpää vuorovaikutusta  

 → kokemuksellisen tiedon tuottaminen asukkaiden tarpeista ja toiveista? 

 Parempaa ja täsmällisempää tiedottamista hankkeista ja tilaisuuksista 

→ pidemmällä aikavälillä tiedottaminen, jotta asukkaat ehtivät reagoida? 

 Metsäpuutarhahanketta ja puiden istuttamista ajatellen kaupungin olisi hyvä tarjota esim. 
työvälineitä ja multaa asukkaille 

 → kynnys osallistua madaltuu 



Kokemuksia kävelyhaastattelusta 

 Haastateltavat asiantuntijoina. Haastateltava ohjaa tutkijan merkityksellisinä pitämiinsä paikkoihin 

 Keskustelun teemoja luonteva vaihdella ympäristön vaihtumisen myötä  

 Tutkijalla mahdollisuus pureutua syvemmin siihen, miten asukkaat käyttävät asuinaluetta ja 
millaiseksi he sen kokevat 

 Väärinymmärryksen riski vähenee, kun käsiteltävä kohde on kummankin tarkasteltavissa 

 Haastateltavat puhuvat mielellään ja paljon. Keskustelu usein spontaania 

 Ympäristö stimuloi 

 

Haasteita: 

 Haastattelusta kehkeytyy helposti kotiseudun esittelykierros 

  Sääolosuhteiden vaikutus 

 Havainnointi ja kävelyreitin tunnistaminen voi olla työlästä 



Kiitos! 
  

Kuvassa Tesomajärven kaksi uusittua uimarantaa. 


