
  
 
  
  
 
 

Laurea University of Applied Sciences   
Ratatie 22, 01300 Vantaa, Finland 

Phone +358 (0)9 8868 7150 
Fax +358 (0)9 8868 7200 

firstname.surname@laurea.fi       
www.laurea.fi 

Business ID       1046216-1 
Domicile           Vantaa 

    

 

 
 
 
PLEASE NOTE! THIS IS SELF‐ARCHIVED VERSION OF THE ORIGINAL ARTICLE  
 
To cite this Article: Pesso, K. (2015) Asukastalosta toivotaan avointa kohtaamispaikkaa. Keski‐Espoon Sanomat 3, 
5. 
 
URL: http://www.keskiespooseura.fi/images/KES_3_2015.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Keski-Espoon Sanomat 5

Teksti: Kaija Pesso, Lau-
rea-ammattikorkeakoulu

Asukastalo Tuunaamo, asuk-
kaille tarkoitettu avoin vaikut-
tamispaikka, toimi kauppakes-
kus Entressessä huhtikuussa
kahden viikon ajan. Tuunaa-
mon tavoitteena oli kuulla
asukkaiden ja järjestöjen tar-
peita ja toiveita asukastalolle
Espoon keskuksessa. Tapahtu-
man aikana saatiin koottua eri
järjestöjen, yhdistysten, Espoon
kaupungin ja Laurean Välittä-
vät Valittavat Verkostot – han-
keen toimijoita yhteen. Toimi-
jat järjestivät Tuunaamossa eri
teemailtoja ja osallistujat saat-
toivat kirjoittaa mielipiteitään
ja toiveitaan asukastalosta. Kä-
vijöitä Tuunaamossa oli noin
600.

Tuunaamon organisoineen
työryhmän mukaan alun perin
kokeiluluonteiseksi pilotiksi
tarkoitettu tapahtuma oli mo-
nin tavoin onnistunut. Työryh-
män jäsen Aikuisten sosiaali-
palveluiden aluepäällikkö Ta-
pio Nieminen kertoi, että kah-
den viikon aikana saatiin levi-
tettyä tietoa siitä, että alueelle
on tulossa asukastalo vuonna
2016. ”Saimme paljon alueen
asukkaiden ja toimijoiden nä-
kemyksiä ja toivomuksia siitä,
millaista erilaista toimintaa ta-
lossa voisi olla. Tärkeänä asiana
esiin nousi se, että taloon tulee

olla ns. matala kynnys ja taloa
ei saa omia mikään ryhmä tai
toimija. Sen on oltava alueen
asukkaiden näköinen paikka.” 

Keskustelut Tuunaamossa
toivat esille, että asukastalossa
toimintaa tulisi suunnata var-
sinkin ihmisille, joilla on vai-
keuksia syystä tai toisesta elä-
mässään, mutta samalla myös
niille, jotka ovat aktiivisia ja et-
sivät paikkaa toiminnan to-
teuttamiselle. ”Yhdessä teke-
miselle on tarvetta ja tahtoa”,
kommentoi tukipalvelupäällik-
kö Jaana Leppäkorpi.

Sosiaaliohjaaja Irene Ponka-
la-Karlsson Askeleesta kertoi
saaneensa alueen asukkailta
pelkkää positiivista palautetta
mahdollisuudesta osallistua
asukastalon kehittämiseen
Tuunaamossa. ”Asukkaat oli-
vat hyvin kiinnostuneita tule-
vasta talosta ja kyselivät kovas-
ti minne talo tulee ja minkälais-
ta toimintaa siellä tulee ole-
maan. Asukastalo olisi par-
haimmillaan koko Espoon kes-
kuksen alueen asukkaiden yh-
teinen kohtaamispaikka, jossa
olisi mielekästä tekemistä kai-
ken ikäisille ihmisille.” 

Tuunaamon aikana toteu-
tettiin myös kolme tilakävelyä
alueen nykyisiin asukastiloihin.
Jaana Leppäkorpi kertoi, että
olemassa olevat tilat tulivat tu-
tummiksi kävelyihin osallistu-
neille. ”Tuunaamossa järjeste-
tyssä päättäjien illassa kaivat-

tiin kokonaiskuvaa olemassa
olevista tiloista ja toiminnoista
sekä perusteluita asukastalon
tarpeelle. Tilakävelyiden kaut-
ta kartoitettiin tulevalle asu-
kastalolle myös yhteistyö-
kumppaneita. Tavoitteenahan
on, että tilakartta olisi asukkai-
den saatavilla, jolloin tilaa etsi-
viä voitaisiin ohjata parhaiten
sopivaan paikkaan.”

Tutkija arkkitehti Katja
Maununaho Tampereen tek-
nillisestä yliopistosta toi esille,
että oli hienoa havaita, miten
hyviä tiloja ja palveluita alueel-
ta löytyy. ”Eri paikoista muo-
dostuva kaupunkitilojen ver-
kosto voi todellakin olla suuri
vahvuus tälle alueelle. Verkos-
tomainen toimintatapa voisi
tarkoittaa esimerkiksi yhteisen
tiedonvälitystavan kehittämis-
tä, mutta myös erilaisia yhteisiä
tapahtumia. Tuleva asukastalo

voisi toimia verkostomallin ko-
koavana tekijänä.” Tilakävelyi-
den aikana ilmeni muun muas-
sa se, millä käyttäjäryhmillä ny-
kyiset tilat ovat selvästi riittä-
mättömiä. Esimerkiksi Sentte-
rin nuorisotilan käyttöaste on
erittäin korkea, ja vaikuttaa sil-
tä, että myös maahanmuutta-
jat tarvitsisivat lisää tiloja.

Kauppakeskus Entresse tar-
josi tilat Asukastalo Tuunamon
kokeilun toteuttamiseen.
Kauppakeskuspäällikkö Hannis
Raitasen mielestä kauppakes-
kuksista tulee yhä enenevässä
määrin tiloja, joissa ihmiset voi-
vat kohdata ja viettää aikaa
muutoinkin kuin ostoksilla. Hä-
nen mukaansa ”Espoon joihin-
kin muihin alueisiin verrattuna
Espoon keskus on jäänyt kehit-
tämisessä jälkeen ja nyt on hy-
vä hetki parantaa Espoon kes-
kuksen asioita, Asukastalolla

sekä muilla toimenpiteillä.” Es-
poon keskuksen maine ei ole
seurannut perässä sen suhteen,
miten hyvä paikka tämä on. 

Tapio Nieminen kertoi, että
”asukastalon suunnittelussa
osallisuus näkyy jatkossa niin,
että syksyllä 2015 ollaan järjes-
tämässä kaksi työpajaa, joihin
kutsutaan osallistujia vielä ide-
oimaan talon konseptia tar-
kemmin.” Asukastaloa on
suunniteltu Kanta-Espoon so-
siaali- ja terveystalo Samariaan.

”Hyvällä suunnittelulla saa-
daan aikaan toimiva kokonai-
suus. Jokaiselle käyttäjäryhmäl-
le varataan tasapuolisesti aikaa
ja tilaa kokoontua. Tällöin min-
kään ryhmän osuus talon toi-
minnassa ei kasva liian suurek-
si eikä talo leimaannu liikaa
jonkin käyttäjäryhmän taloksi
ja karkota muita käyttäjiä
pois” arvioi Irene Ponkala-
Karlsson. 

Vaikutelmaksi Asukastalo
Tuunamosta jäi, että Tuunaa-
mo toteutui matalan kynnyk-
sen kohtaamispaikkana. Toisel-
la viikolla kävi monia kävijöitä,
jotka olivat käyneet jo edellisi-
nä päivinä. Nyt tulevana syksy-
nä Tuunamosta kerätystä ai-
neistosta on tarkoitus rakentaa
näyttely kauppakeskus Entres-
seen. Näyttely avataan Espoo-
päivänä 29.8. ja on avoinna
20.9.2015 saakka. Tervetuloa
katsomaan ja vaikuttamaan.

■

Asukastalosta toivotaan avointa kohtaamispaikkaa
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