
Meidän paikka, mainettaan parempi



Tämän esitteen on 
tehnyt Lähiö-Inno 
- tutkimushanke. 

Esite kertoo, mitä 
aiheita hankkeessa 
työskentelevät tutkijat 
tutkivat. 

Tutkijoita ovat 
auttaneet Ristinummen 
ja Olympiakorttelin 
asukkaat kertomalla 
ajatuksiaan 
haastatteluissa. 

Lisätietoja:  
Illka Luoto
ilkka.luoto@uwasa.fi



Lähiö-Inno on Vaasan Yliopiston hanke. Se on osa 
Ympäristöministeriön lähiöohjelmaa. Lähiö-Inno on alkanut 
vuonna 2020 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Lähiö-
innossa työskentelevien tutkijoiden tavoite on tuottaa tietoa, 
joiden avulla Vaasan kaupunki voi kehittää Ristinummen ja 
Olympiakorttelin alueita. Tutkimusta varten on haastateltu 
Ristinummen ja Olympiakorttelin asukkaita sekä asuinalueiden 
tulevaisuuteen vaikuttavia eri tahoja. Lähiö-Innon 
yhteistyökumppaneita ovat Vaasan kaupunki, VOAS, Kiinteistö 
Oy Pikipruukki ja Kiinteistö Oy Sekahaku.

Tutkimustietoa hyödyntämällä kaupungin elinvoima paranee ja 
asukkaiden hyvinvointi vahvistuu!

Lähiö-Inno

Kuva: Voas



Yhteisöllisyys on tärkeä osa asuinpaikan viihtyisyyttä. 
Yhteisöllisyys tarkoittaa, että ihmiset tuntevat naapurinsa, 
luottavat heihin ja tekevät ehkä myös joitakin asioita yhdessä. 

Yhteisöllisyys on muuttunut: Ennen ihmiset tapasivat toisiaan 
talonyhtiön pihalla. Nykyään keskustelaan sosiaalisessa 
mediassa. 

Erään haastatellun asukkaan mukaan ”yhteisöllisyys tarkoittaa, 
että saa tulla mukaan ja olla oma itsensä.”

Yhteisöllisyys luo turvan tunnetta. Turvallisuus on tunne, jota 
syntyy pienistä arkisista sanoista ja teoista.

• Tervehdi naapuria! Kysy, mitä kuuluu?

• Huomioi naapurisi myös liikenteessä: Aja rauhassa, 
anna tietä. 

• Järjestäkää yhteisiä tapahtumia: Pelatkaa pihapelejä, 
käykää yhdessä kävelyllä, kokoontukaa pelaamaan 
lautapelejä. 

• Yhteisessä sosiaalisen median ryhmässä voi kes-
kustella ja jakaa hauskoja kertomuksia naapureiden 
kanssa. 

KEINOJA LISÄTÄ YHTEISÖLLISYYTTÄ

Yhteisöllisyys



Maine kertoo, mitä ihmiset asuinalueesta ajattelevat. Maine voi 
olla hyvä tai huono. Muualla asuvilla on usein huonompi kuva 
asuinalueesta kuin asukkailla itsellään. Sosiaalisella medialla on 
iso rooli maineen määrittelijänä.

Vaasan yliopisto opiskelijoiden tekivät kyselyn Ristinummella. 
Kyselyn perusteella 72% niistä, jotka eivät asu Ristinummella 
pitävät Ristinummen mainetta huonona. Ristinummen 
asukkaista 63% pitää Ristinummen mainetta hyvänä. Yleisesti 
Ristinummen aluetta pidetään rauhallisena ja luonnonläheisenä.

Myös Olympiakorttelin asukkaat pitävät Olympiakorttelia 
hyvänä paikkana asua. Olympiakortteli muodostaa tiiviin, 
kaupunkimaisen yhteisön. Tulevaisuudessa Olympiakorttelissa 
voi harrastaa yhdessä naapureiden kanssa esimerkiksi 
kaupunkiviljelyä.

• Pidä asuinalueesi siistinä: Ympäristön siisteydellä 
on tärkeä merkitys maineen muodostumisessa.

• Kerro ihmisille, mikä asuinalueessasi ilahduttaa 
sinua. 

• Mieti, miten alueestasi voisi saada vielä paremman 
paikan: Kerro siitä päättäjille ja poliitikoille.

• Jos kuulet asuinalueestasi ikäviä asioita, jotka eivät 
totta, kerro kuinka asiat oikeasti ovat.

• Älä levitä huhupuheita.

PIDÄ YLLÄ ALUEESI HYVÄÄ MAINETTA

Maine



Asukkailla on usein paljon ideoita ja ajatuksia omasta 
asuinalueestaan. He myös tuntevat asuinalueensa hyvin. Siksi 
heillä on tärkeä rooli kaupunkien kehittämisessä.  Kun asukkaat 
kokevat, että he voivat osallistua kaupungin kehittämiseen, voi 
kaupunki tulla hyväksi asuinpaikaksi kaikille.

Asukkaat voivat osallistua kaupungin kehittämiseen monilla 
tavoilla. Jos haluat osallistua oman kaupunkisi kehittämiseen, 
kokeile näitä:

Osallistu Vaasan kehitykseen

• Ota yhteyttä oman asuinalueesi asukasyhdistykseen. 

• Liity asuinaluettasi koskeviin sosiaalisen median 
ryhmiin. 

• Ole yhteydessä Vaasan kaupunkiin. Vaasan kaupunki 
järjestää asukastilaisuuksia ja tekee kyselyitä. 
Lisätietoa löydät Vaasan kaupungin nettisivuilta: 
www.vaasa.fi. 



PÄÄTÖSVALTAA NUORILLE!

Nuoret ovat Vaasan tulevaisuus. 

Jos olet nuori Vaasalainen, ota 
yhteyttä Vaasan nuorisovaltuustoon. 
Valtuustossa pääset kehittämään omaa 
kaupunkiasi. 

Kuva: Ilkka Luoto



Kiinteistö Oy Sekahaku


