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KAUPUNKITILAKYSELY
_______________________________________________________________________________________

Kuvaus:	 Julkinen	kaupunkitila	näyttäytyy	ja	koetaan	eri	tavoin	riippuen	kokijan	lähtökohdis-
ta.	Kokija	voi	olla	nuori	tai	vanha.	Hän	voi	liikkua	jalan,	pyöräillä	tai	autoilla.	Myös	
kaupunkien	koko	vaikuttaa	niiden	keskustaan	liittyviin	odotusarvoihin.	Tässä	kyse-
lyssä	on	keskitytty	pieniin	ja	keskisuuriin	kaupunkeihin	(10	000	-	80	000	asukasta).	
Tällaisia	ovat	esimerkiksi	Loviisa,	Hyvinkää,	Järvenpää,	Porvoo	ja	Mikkeli.

	 Kyselyssä	on	kartoitettu	viihtyisän	kaupunkiympäristön	tekijöitä	kaupunkilaisten	
henkilökohtaisesta	näkökulmasta.	Kaupunkien	keskustoja	voidaan	kehittää	moneen	
eri	suuntaan.	Mitkä	ominaisuudet	tekevät	vastaajien	mielestäsi	kaupunkitilasta	sel-
laisen,	joka	on	mukava,	luokseen	kutsuva	ja	paikka	missä	vastaaja	voisi	viihtyä	myös	
pitempään?

	 Kysely	sisältää	yhteensä	16	kysymystä	kuudessa	eri	kategoriassa	(Katutila,	Palvelut,	
Liikenne,	Rakennukset,	Kaupunkitila	ja	Vapaa	sana).	Vastaajilla	on	mahdollisuus	
vastata	yhteen	tai	kaikkiin	kysymyksiin.	Useissa	kysymyksissä	vastaajalla	on	mah-
dollisuus	lisätä	annettujen	esimerkkivaihtoehtojen	lisäksi	myös	oma	vaihtoehtonsa	
listalle.	Kyselyn	palauttamisen	jälkeen	vastaajalla	oli	mahdollisuus	katsoa	kooste	
kaikista	annetuista	vastauksista.

Tavoite:	 Kyselyn	tavoitteena	on	luoda	käsitys	ihmisten	kaupunkirakenteeseen	liittyvistä	miel-
tymyksistä	ja	mielikuvista.	Kaupunkisuunnittelu	ja	keskustoihin	liittyvät	ratkaisut	
ovat	aina	tapauskohtaista	eikä	mistään	kyselystä	voida	tehdä	yleispäteviä	johto-
päätöksiä.	Olemassa	oleva	ympäristö	vaikuttaa	aina	ratkaisevasti	suunnitteluun	ja	
se	luonnollisesti	vaihtelee	kaupungista	toiseen.	Suunnittelijan	on	kuitenkin	hyvä	
tiedostaa	minkälaisia	reaktioita	erityyppiset	ratkaisut	ihmisissä	aiheuttavat.	Kyselyn	
tarkoituksena	ei	siis	ole	luoda	ohjenuoraa	tai	peruslinjaa	suunnittelulle,	vaan	pikem-
minkin	ohjata	suunnittelijat	ja	kaupunkisuunnittelusta	vastaavat	tahot	tiedostamaan	
tehtävien	ratkaisujen	merkitystä	kaupunkilaisille.

Toteutusaika:		 1.12.2016	-	5.1.2017

Toteutustapa:	 Internetissä	julkaistu	avoin	kyselylomake

	 Kysely	toteutettiin	maksuttomalla	Google	Forms	palvelulla,	joka	mahdollisti	yksin-
kertaisen	ja	selkeän	kysymyksenasettelun	ja	vaihtoehtojen	rajauksen	sekä	kuvien	
käytön.	Kysymysmäärä	pyrittiin	pitämään	pienenä	ja	vastausvaihtoehdot	rajallisina,	
jotta	vastaajan	mielenkiinto	säilyisi	kyselyn	loppuun	asti.	Annettujen	vaihtoehtojen	
lisäksi	lähes	joka	kysymykseen	oli	tarjolla	myös	vapaan	tekstin	kenttä	oman	vaihto-
ehdon	lisäämiseksi	tai	tehdyn	valinnan	perustelemiseksi.

	 Kyselylomakkeen	linkkiä	jaettiin	sosiaalisessa	mediassa	(Facebook,	Twitter).	Kyselyä	
pyrittiin	markkinoimaan	erityisesti	pienten	ja	keskisuurten	kaupunkien	sisäisissä	
Facebook	ryhmissä	ja	ns.	puskaradioissa.	Kysely	oli	esillä	ainakin	seuraaviin	kau-
punkeihin	liittyvissä	Facebook	kanavissa:	Lohja,	Hämeenlinna,	Savonlinna,	Naantali,	
Heinola,	Loimaa,	Alavus,	Kuusamo,	Lappeenranta,	Orimattila,	Kemi,	Porvoo,	Kotka,	
Paimio,	Raahe,	Akaa	ja	Hamina.



Vastaajat:		 635	kpl

	 Kyselyyn	vastasi	reilun	kuukauden	aikana	yhteensä	yli	600	henkilöä,	joista	noin	
3/4	oli	naisia.	Vastaajien	ikäjakauma	oli	melko	tasainen	eli	vastaajia	löytyi	kaikista	
ikäryhmistä	alle	15	vuotiaista	aina	yli	70	vuotiaisiin	asti.	Suurimmat	vastaajamäärät	
tulivat	kuitenkin	ikäluokista	41-50	vuotiaat	(22%),	21-30	vuotiaat	(21%)	ja	31-40	
vuotiaat	(20	%)	eli	työikäiset	olivat	tämän	kyselyn	aktiivisin	ryhmä.

	 Sukupuoli		(607	vastausta)	 	 										Ikä		(590	vastausta)

Yleistä:	 Tämä	kysely	toteutettiin	loppuvuodesta	2016	mielenkiinnosta	ympäröivää	kaupun-
kimaisemaa	ja	kaupunkisuunnittelua	kohtaan.	Yhtenä	innoittajana	kyselyn	laatimi-
seen	toimi	osaltaan	Porvoon	länsirantaan	liittyvä	kaavoitushanke	ja	siihen	liittyvä	
vilkas	keskustelu	paikallismedioissa.	Kyselyssä	on	kuitenkin	pyritty	ottamaan	laajem-
pi	näkökulma	asiaan	ja	keräämään	vastauksia	ja	mielipiteitä	pienten	ja	keskisuurten	
kaupunkien	asukkailta	yleensä.	Kyselyssä	on	pyritty	avaamaan	ikkunaa	tavallisen	
kaupunkilaisen	näkökulmaan	ja	mielipiteeseen.	Kyselyssä	on	keskitytty	erityisesti	
niihin	tekijöihin,	jotka	vaikuttavat	alueen	koettavuuteen	ja	tunnelmaan.	

	 Vaihtoehto-	ja	valintakysymysten	tilastollisen	tiedon	lisäksi	ehkä	mielenkiintoisin-
ta	antia	ovat	tekstimuodossa	annetut	vapaat	palautteet,	joita	valmiiksi	annetut	
vaihtoehdot	eivät	ole	kahlinneet.	Erityisesti	viimeiseen	vapaan	tekstin	kysymykseen	
tulleet	vastaukset	ovat	olleet	avartavia	ja	siihen	jaksettiin	myös	kiitettävästi	vastata.

 
	 Kyselyn	toteuttamiseen	ja	kysymyksien	asetteluun	olen	saanut	apua	kollegoilta	ja	

ystäviltä.	Kiitos	avusta	ja	kommenteista	Saara	Oilinki,	Jenni	Koskinen,	Iida	Juurinen,	
Toni	Saastamoinen,	Elli	Perämäki	ja	Heta	Seppälä.

	 Porvoossa	5.1.2017

 

	 Mika	Varpio
	 Maisema-arkkitehti

	 Maisema-arkkitehtitoimisto	AISTIMAA
	 www.aistimaa.fi



VASTAUKSET
___________________________________________________________________________________________

OSIO 1:  KATUTILA

Kysymys 1:  Onko keskustan viihtyisyydellä sinulle merkitystä?

Kuvaus:	 Jos	ihminen	vierailee	usein	keskustassa	ja	viettää	siellä	aikaa,	on	oletettavaa	että	
keskustan	viihtyisyydellä	on	hänelle	merkitystä.	Toisaalta	moni	kaupunkilainen	asuu	
keskustan	ulkopuolella	eikä	keskusta	välttämättä	ole	heidän	jokapäiväinen	vierailu-
kohteensa,	jolloin	sen	merkityskin	on	pienempi.	Mitä	tärkeämpänä	ihmiset	keskustaa	
pitävät,	sitä	enemmän	tulisi	ihmisten	mielipiteitä	huomioida	keskustan	toimintojen	ja	
rakenteiden	suunnittelussa.	Tähän	kysymykseen	annetutut	vastaukset	antavat	lähtö-
kohdan	muiden	kysymysten	käsittelylle.	Kysymyksen	tavoitteena	on	saada	yleiskäsitys	
siitä	minkälainen	merkitys	keskustan	viihtyisyydellä	on	kaupunkilaisille.

Vastaus 1:

Analyysi:	 Noin	90%:lle	vastaajista	keskustan	viihtyisyydellä	on	suuri	tai	erittäin	suuri	merkitys.	
Vain	noin	prosentille	vastaajista	kaupunkitilan	viihtyisyydellä	ei	ole	mitään	merkitystä.	
Vastausten	perusteella	keskusta	on	lähes	kaikille	kaupunkilaisille	tärkeä	paikka,	jossa	
vietätään	aikaa	ja	halutaan	myös	viihtyä.	



Kysymys 2:  Kuinka arvioisit seuraavien katutilojen viihtyisyyttä?

Kuvaus:	 Kysymyksessä	on	otettu	tarkasteluun	eri	tyyppisiä	katutiloja,	joita	kaupunkien	keskus-
toissa	voi	esiintyä.	Ensimmäisessä	katutilassa	(A)	nähdään	tyypillinen	kauppakeskuksen	
julkisivu.	Monotoninen	suljettu	suora	seinäpinta	ja	mainoksin	teipatut	ikkunat.	Kadulla	
kävelijä	ei	näe	rakennuksen	sisään	eikä	sieltä	näe	ulos.	Asfaltoitu	kävelyväylä	seinän	
vierellä	ja	viherkaista	puineen	ovat	varsin	kapeat	leveän	autotien	rinnalla.	Toisessa	
kuvassa	(B)	on	värikkäitä,	vanhanmallisia	puutaloja	ja	kapea	mukulakivikatu	talojen	
välissä.	Kolmannessa	kuvassa	(C)	on	vilkas	ja	aktiivinen	katutila	terasseineen.	Kuvasta	
voidaan	päätellä	että	kyseessä	on	kävelykatu,	jonne	autoilla	ei	ole	asiaa.	Neljännessä	
kuvassa	(D)	näkyy	korkeita	kivikerrostaloja	ison	tuntuisessa	keskustassa,	missä	autoille	
on	varattu	valtaosa	rakennusten	välisestä	katutilasta.	Kysymyksessä	haetaan	ensivaiku-
telmaa	ja	tunnetta,	minkä	kukin	kuva	vastaajassa	synnyttää.	

Analyysi:	 Katutilat	B	ja	C	koettiin	selvästi	viihtyisimmiksi	ympäristöiksi.	Niitä	yhdistävät	autotto-
muus,	kävelijöille	suunnattu	tieympäristö	ja	inhimillinen	mittakaava.	Lisäksi	vaihtoeh-
dossa	C	on	runsaasti	toiminnallisuutta	ja	elämää.	Viihtyisyydeltään	heikoimpana	ym-
päristönä	pidettiin	selvästi	vaihtoehto	A:n	kliinistä	katunäkymää.	Myöskään	vaihtoehto	
D	ei	tuntunut	vastaajista	kovin	viihtyisältä.	Vaihtoehtoja	A	ja	D	yhdistää	suuri	autoille	
varattu	tila	ja	pieni	kävelijöille	osoitettu	rooli	katuympäristössä.	

	 Perusteluista	käy	ilmi	että	tärkeitä	viihtyisyyden	lisääjiä	ovat	käveltävyys,	paikan	histo-
ria,	lämminhenkisyys,	katukulttuurin	erilaiset	ilmentymät,	kauniit	rakennukset,	katuvih-
reä	sekä	muut	ihmiset.	Sen	sijaan	pääosin	autojen	ehdoilla	toteutettu	ympäristö,	kolkot	
seinäpinnat	ja	teollinen	ilme	vähentävät	paikan	viihtyisyyttä.



Vastaus 2:

Perusteluita:

Vähemmän	autoja,	enemmän	tilaa	kävelijöille	on	aina	parempi
Noita	supermaketin	kamalia	mainosseiniä	löytyy	joka	kylästä.	Eivätkö	kaupatkin	voisi	toteuttaa	rakennuksensa	
vähän	houkuttelevammin?	Luulisi	että	mitä	pitempää	ihminen	paikalla	viihtyy	sitä	enemmän	hän	myös	sijoit-
taa	ostoksiin	ym.
Kahvilat	ja	palvelut	kadulla/kivijalassa	tuovat	ihmiset	lähemmäs	toisia	ihmisiä,	tie	ja	hallimainen	rakennus	on	
taas	kolkkoa.	Myös	idyllinen	puutalomaisema	on	kotoisa	ja	lämmin,	houkutteleva.
Helppo	käveltävyys	ja	eloisa	katukulttuuri	lisäävät	mielestäni	viihtyisyyttä.	Autolla	(poikkeuksena	invataksit	
ym.	ei	mielestäni	tarvitse	päästä	joka	paikkaan,	ja	autotien	ei	tule	ole	dominoiva	elementti	kaupunkikeskus-
tassa.
Viihtyisissä	keskustoissa	on	historiaa	ja	kulttuuria,	autoille	saa	paikan	jonnekin,	mutta	autolla	ei	tarvitse	ajaa.	
Keskustassa	on	paljon	pieniä	yrittäjiä,	ei	vain	kaupan	suuryksiköitä.
Historian	säilyminen	on	aina	arvokasta.	Samoin	keskustan	olohuonemaisuus	on	viihtyvyyttä.
Puutalot,	matalat	talot	ja	kahvilat	ja	kävelykadut	tuovat	kotoisan,	turvallisen	olon.	Miellyttävää	katseltavaa	
silmille.	Jokaisessa	talossa	oma	tarinansa,	kaikki	erilaisia.	Tuntuu	vaan	kotosalla	kävellä	sellaisessa	ympäristös-
sä.	Hengittää	historiaa.
Vanhan	käsityötaidon	näkyminen,	pintamateriaalit	ja	sen	tuoma	rosoisuus	sekä	mittakaava	ja	kasvillisuus	
luovat	viihtyisyyttä.	Myös	rauhallinen	ilmapiiri	ilman	autoja	on	tärkeää.

	 Viihtyisä	 9	 1.5%

	 Melko	viihtyisä	 20	 3.3%

	 Neutraali	 133	 21.8%

	 Melko	epäviihtyisä	 164	 26.9%

	 Epäviihtyisä	 284	 46.6%

	 Viihtyisä	 332	 54.3%

	 Melko	viihtyisä	 200	 32.7%

	 Neutraali	 53	 8.7%

	 Melko	epäviihtyisä	 19	 3.1%

	 Epäviihtyisä	 7	 1.1%

	 Viihtyisä	 354	 58.2%

	 Melko	viihtyisä	 187	 30.8%

	 Neutraali	 38	 6.3%

	 Melko	epäviihtyisä	 21	 3.5%

	 Epäviihtyisä	 8	 1.3%

	 Viihtyisä	 7	 1.2%

	 Melko	viihtyisä	 44	 7.4%

	 Neutraali	 200	 33.6%

	 Melko	epäviihtyisä	 177	 29.7%

	 Epäviihtyisä	 167	 28.1%



C	miellyttävin	mannermaisen	ilmapiirinsä	ja	kaupunkimaisen	arkkitehtuurinsa	vuoksi	vuoksi.	D	vaikuttaa	mel-
ko	normaalilta	suomalaiselta	suuremmalta	kaupungilta	(Turku,	Tampere...),	mutta	sen	viihtyisyyttä	poistaa	se	
ettei	kadun	varrelle	ole	istutettu	puita.	Turun	Puistokatu/Koulukatu	olisi	hyvä	esimerkki	ruuhkaisen	ajoväylän	
ja	puuston	yhdistämisestä.	A	on	kuin	Lohja.	B	on	viehättävää	seutua,	mutta	kaupunkilaiselle	tuosta	ei	löytyne	
kuin	kävelyreitti,	palvelut	uupunevat.
Kohdissa	A	ja	D	on	huomioitu	lähinnä	autoilijoita	ja	ne	ovat	melko	ankean	näköisiä.	Kuvassa	A	on	onneksi	
pyörätie	ja	puita,	jonka	takia	se	ei	ole	ihan	täysin	epäviihtyisä.
Vanhat	puutalot	ja	mahdollisuus	kohdata	muita	ihmisiä	luovat	viihtyisyyttä	toisin	kuin	laatikkomaiset	betonira-
kenteet.
Viihtyisä	ja	Elinvoimainen	eivät	oikein	vertaannu	keskenään,	joten	näissä	kuvissa	joutuu	vastakkainasetteluun
Kadut	mieluummin	ihmisille	kuin	autoille
A	on	pahinta	mahdollista	täysin	kuollutta	jalankulku-	ja	kävelykaupunkia
Katu	on	viihtyisä	kun	se	on	suunniteltu	ihmisille
liian	paljon	autoja	ja	pakokaasuja
Vaikkka	liikenne	on	tärkeä,	viihtyisyyttä	se	ei	lisää.
B/vanha	miljöö	on	aina	viihtyisä	,rakennusten	arkkitehtuuri	hivelee	silmiäni.	C/moderni	miljöö	vaatii	kävelyka-
tua	ja	kahvilaa	ympärilleen,jotta	siitä	saadaan	viihtyisä.
Kävelykatu	kahviloineen	ja	ravintoloineen	sekä	ihmisvilinä	ilman	ajoneuvoja	tuo	viihtyisyyttä.
Viihtyisiä	ovat	ne	missä	on	ihmisiä	ja	paikkoja	ihmisille	olla
Kaikki	kaipaavat	enemmän	nurmikkoa	ja	vihreää.
Naantalin	historiaa	ajatellen,	viihtyisyyttä	katukuvaan	tuovat	puurakennukset,	ja	puusto.
Keskustassa	pitää	mielestäni	olla	palveluja,	siksi	kaunis	omakotitaloalue	ei	ole	ihan	keskustaan	sopivin
Pienikin	vihreä	kasvusto	luo	viihtyisyyttä.
Katukahvilat	ja	istutukset	luovat	viihtyisyyttä.
Vanhat	puutalot	luovat	pehmeyttä	ja	persoonallisuutta	ja	toisaalta	kahvilat	ja	terassit	taas	luovat	mahdollisuu-
den	tavata	ihmisiä	ja	sosiaalistavat	kaupunkilaisia.
Paras	keskusta-alue	on	mahdollisimman	monipuolinen.	On	kauppoja,	kahviloita,	viihtyisiä	katuja	ja	kujia.
A	Tylsää	betoni	B	Vanha	on	viihtyisää	C	Kaupunkia	parhaillaan	D	Tylsä
Vanhoja	viehättäviä	rakennuksia.Matalaa,	ihmisten	korkuista.*Olohuone*	katettu	kahvila;viihtyisä.
Oleskelutilaa,	siistit	ja	ehjät	materiaalit	tuossa	viihtyisimmässä
B-asumisviihtyisyys	C-sosiaalisuus
Rento	vaikutelma,	tilat	ihmisille,	turvallisen	tuntuiset
pienet	hiljaiset	kadut	ovat	viihtyisiä	ja	tunnelmallisia
Tykkään	lämmöstä,	pehmeästä	ja	ihmisistä.	Teollisuus	ja	kovuus	ja	kylmyys	ovat	kamalia.
Kaupungissa	pitää	olla	elämää
rakennukset	ovat	kauniita,	varsinkin	puutalot.
Harmaa	betoniseinä	ei	puhuttele	vaikka	olisi	miten	värikkäät	mainokset!
Vanhat	tylsät	kuluneet	rakennukset	on	epäviuäihtysiä.	Kauniit	värikkäät,	hyväkuntoset	on	viihtyisiä.	Kahvilay,	
terassit	ym	tärkeitä	viihtyvyyden	ja	kutsuvuuden	kannalta.
Mitä	enemmän	tilaa	autoile,	sitä	epäviihtyisämpi	tila	on.	Tila	B	on	luonteeltaan	yksityisempi	kuin	C	mutta	
intiimiydessään	ja	estetiikaltaan	viehättävä.	A:n	nihkeä	pelastus	on	puut.	Kuvakulman	muutos	jalkakäytävälle	
olisi	ehkä	vaikuttanut	tilan	D	arvioon.	Nyt	ollaan	keskellä	maantietä.
Rakastan	tunnelmallista	ympäristöä.	Vanhan	korostamista	esim	valolyhdyillä	ja	siistiyden	korostamista.
Rumat	rakennukset	vs	kauniit	rakennukset.	Kolmannessa	kahvilat	ja	paikat	viettää	aikaa	nostavat	viihtyvyyttä
Liikenne	on	ahdistava	tekijä	sekä	ruma	arkkitehtuuri
Epämiellyttäviä	kuvissa	kadut	ovat	kuin	harmaita	betoniputkia	keskustaan,	jossa	kaikki	palvelut	ovat	keskitty-
neet	pienelle	alueelle.	matkan	varrella	ei	ole	mitään	nähtävää	tai	mukavia	paikkoja	joihin	poiketa.	Miellyttä-
vässä	kuvissa	on	pieniä	liikkeitä	ja	kahviloita	joissa	viettää	aikaa	ja	seurustella.
Viehättävä	ympäristö,	josta	asukkaat	ovat	ylpeitä	ja	kokevat	he	sen	osaksi	yhteisöään.	Tämä	taas	edesauttaa	
yhteisön	taloudellisten	ja	sosiaalisten	olosuhteiden	parantamista.



Kysymys 3:  Mitkä ovat tärkeimmät viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät?

Kuvaus:	 Tässä	kysymyksessä	on	sanallisessa	muodossa	annettu	valittavaksi	tyypillisiä	viihtyi-
syyteen	vaikuttavia	tekijöitä.	Periaatteessa	tässä	kysymyksessä	on	mahdollisuus	pukea	
sanoiksi	edellisen	katuympäristön	tunnelmiin	vaikuttavia	asioita.

Vastaus 3:

Vastaajien	antamia	lisävaihtoehtoja:

• oleskelumahdollisuudet, erilaiset ajanvietto- ym. toimintamahdollisuudet
• mielenkiintoinen ympäristö, jossa on jotain nähtävää
• käveltävyys (on eri kuin ”kevyen liikenteen” väylä)
• ruokakaupan läheisyys
• erilaisen kaupunkikulttuurin ilmentyminen ja mahdollisuudet
• erilaiset katutapahtumat
• ei liikenteen melua
• äänimaisema
• tiiviys ja keskustarakenne kaupunkimainen
• kahvilat ehdottomasti
• elämä
• toimintaa, tapahtumia, jne.
• luonnon läheisyys

Analyysi:	 Tärkeimmiksi	viihtymiseen	vaikuttaviksi	tekijöiksi	vastaajat	nostivat	annetuista	vaihto-
ehdoista	istutukset	ja	katupuut	eli	käytännössä	kaupunkivihreän	(84%).	Toiseksi	eniten	
ääniä	sai	turvallinen	ympäristö	(71	%)	ja	kolmanneksi	rakennusten	arkkitehtuuri	(64%)	
sekä	valaistus	(64%).	Myös	monipuolista	palvelutarjontaa	pidettiin	tärkeänä	viihtyvyy-
teen	vaikuttavana	tekijänä	(61%).	Hyvät	autoilumahdollisuudet	jäivät	selvästi	viimeisek-
si	viihtyvyyteen	vaikuttavaksi	tekijäksi	(10%).

	 Vapaasti	annettavissa	lisävaihtoehdoissa	nostettiin	esiin	erityisesti	erilaiset	kaupunki-
kulttuurin	ilmentymät	ja	katutapahtumat	sekä	ylipäänsä	ympäristön	mielenkiintoisuus.



OSIO 2:  PALVELUT

Kysymys 4:  Mitkä toiminnot sopivat parhaiten keskustaan?

Kuvaus:	 Keskustat	ovat	usein	erilaisten	toimintojen	tiivistymiä.	Minkälaisia	toimintoja	ja	pal-
veluita	tulisi	kaupunkilaisten	mielestä	olla	tarjolla	keskustoissa?	Kysymyksellä	haettiin	
yleisluontoisia	palvelukokonaisuuksia	pyrkimättä	yksilöimään	vaihtoehtoja	liikaa.

Vastaus 4:

Vastaajien	antamia	lisävaihtoehtoja:

• asuminen
• skeittaukseen soveltuva kaupunkitila, jossa (mm.) skeittaus on sallittua
• liikuntapalvelut tilarajoituksin: kampin kuntosali(t) eivät juuri häiritse, koska ovat sisätiloissa siinä missä 

toimistot tai kaupatkin, mutta olympiastadionin parkkikenttä ei sovi keskustaan
• kela, posti ym. virastot
• penkit ja piknik-mahdollisuus
• vesi
• sujuva liikkuminen
• vesialueet, joko luonnon satama tai tehty vesipiste

Analyysi:	 Selvästi	eniten	ääniä	sai	Tori,	jonka	yli	90%	vastaajasta	valitsi	keskustaan	sopivaksi	pal-
veluksi.	Muita	runsaasti	ääniä	saaneita	vaihtoehtoja	olivat	kaupalliset	palvelut	(88%),	
kävelykatu	(85%),	puistot	ja	viheralueet	(80%),	kulttuuripalvelut	(67%)	ja	viihdepalvelut.	
Yksikään	vastaajista	ei	katsonut	tuotantolaitosten	sopivan	keskustaan.	Melko	vähän	
ääniä	saivat	myös	toimistorakennukset	ja	liikuntapalvelut	sekä	oppilaitokset.



Kysymys 5:  Millaiset kaupalliset toimijat sopivat ydinkeskustaan?

Kuvaus:	 Kaupunkien	keskustat	ovat	kaupallisille	toimijoille	monasti	se	tavoiteltava	sijanti,	missä	
asiakaskuntaa	on	riittävästi	ja	myynti	kannattavaa.	Miltä	kaupallisten	toimijoiden	tavoit-
teet	sitten	näyttävät	kaupunkilaisten	näkökulmasta?	Minkälaisia	liikkeitä	kaupunkilaiset	
haluaisivat	nähdä	ydinkeskustassa?	

Vastaus 5:

Vastaajien	antamia	lisävaihtoehtoja:

• muut aktiviteetit kuten elokuvateatterit yms, ihmisiä kokoontumaan ja yhdessä aikaa viettämään saavat 
palvelut 

• sattumanvaraiset tapahtumat
• kunnan/kaupungin info ja/tai palvelut
• leipomo
• kioskit, hampurilais paikat, ruokaravintolat, ravintolat, alko, posti, miksei huoltoasemakin, paikallisen ruoan 

tuottajat ja miksei myös vaikka hieman kauempaakin, vaate, eläin, optikot, kukka, lahja,
• kela, posti ym. virastot
• ruoka raaka-aineiden erikoisliikkeet

Analyysi:	 Keskustaan	sopiviksi	kaupallisiksi	palveluiden	kärjessä	olivat	ravintola	ja	kahvilat,	joita	
lähes	jokainen	vastaaja	piti	sopivina	palveluina	ydinkeskustaan.	Myös	pienet	erikoisliik-
keet	ja	apteekki	saivat	runsaasti	ääniä.	Vastaajien	mielestä	heikoimmin	ydinkeskustaan	
sopivat	mm.	hypermarketit	(9%),	rautakauppa	(9%),	huoltoasemat	(11%),	sekä	autoliik-
keet,	jotka	eivät	saaneet	kuin	muutaman	äänen.	



OSIO 3:  LIIKENNE

Kysymys 6:  Mitä liikennemuotoja keskustassa tulisi priorisoida?

Kuvaus:	 Liikenneympäristöllä	on	huomattava	merkitys	keskustan	koettavuuteen.	Minkälainen	lii-
kenneympäristö	luo	vastaajien	mielestä	miellyttävää	ulkotilaa	ja	mitkä	liikennemuodot	
tulisi	asettaa	etusijalle	keskustaan	liikennejärjestelyistä	päätettäessä?	

Vastaus 6:

Analyysi:	 Kevyen	liikenteen	priorisointi	osoittautui	vastaajien	mielestä	tärkeimmäksi	liikennejär-
jestelytavoitteeksi	keskustassa.	Lähes	kaikki	vastaajat	pitivät	jalankulun	priorisointia	
tärkeänä	tekijänä.		Samoin	pyöräily	ja	julkien	liikenne	koettiin	tärkeiksi	liikkumistavoiksi	
keskustassa.	Autoilun	edistäminen	keskustassa	sen	sijaan	jäi	vastauksissa	selvästi	vähi-
ten	tärkeäksi	tekijäksi.	

	 Tärkeä	 526	 86.7%

	 Melko	tärkeä	 69	 11.4%

	 Neutraali	 7	 1.2%

	 Ei	kovin	tärkeä	 3	 0.5%

	 Ei	tärkeä	 2	 0.3%

	 Tärkeä	 319	 52.2%

	 Melko	tärkeä	 217	 36.2%

	 Neutraali	 44	 7.3%

	 Ei	kovin	tärkeä	 13	 2.2%

	 Ei	tärkeä	 7	 1.2%

	 Tärkeä	 106	 17.8%

	 Melko	tärkeä	 220	 36.9%

	 Neutraali	 172	 28.8%

	 Ei	kovin	tärkeä	 75	 12.6%

	 Ei	tärkeä	 24	 4%

	 Tärkeä	 265	 43.7%

	 Melko	tärkeä	 227	 37.5%

	 Neutraali	 93	 15.3%

	 Ei	kovin	tärkeä	 16	 2.6%

	 Ei	tärkeä	 5	 0.8%



Kysymys 7:  Mitkä ovat parhaat pysäköintitavat keskustoissa?

Kuvaus:	 Suuri	osa	keskustaan	kauempaa	suuntaavista	ihmisistä	kulkee	omalla	autolla	ja	tarvit-
see	ajoneuvolleen	parkkitilaa	keskustan	liepeiltä.	Autot	kuitenkin	vievät	paljon	tilaa	ja	
vaikuttavat	myös	visuaalisesti	ympäristöönsä.	Mitkä	ovat	vastaajien	mielestä	parhaat	
tavat	tarjota	pysäköintimahdollisuuksia	keskustoissa,	joilla	voidaan	tarjota	riittävät	tilat,	
mutta	toisaalta	minimoida	haittapuolet?

Vastaus 7:

Vastaajien	antamia	lisävaihtoehtoja:

• maanalaiset pysäköintitilat ovat periaatteessa hyviä, mutta niidenkin määrän tulee olla tarkoin harkittua
• luolia vain tarpeen mukaan, esim. Turussa paljon tilaa luolissa ja silti ängetään toriparkkia. Keskustaan 

autoilua ei tarvitse kannustaa, keskustan elinvoimaisuus syntyy muilla keinoin
• tietullit, salaparkkeerauksesta keskikaupungin sisäpihoille sakkomaksu.
• kadunvarsipysäköinti pienessä mittakaavassa niin, että erikoisliikkeisiin pääsee tarvittaessa ja logistiikka 

toimii.
• tämä riippuu paljon kunnan koosta. Pienissä on pakko olla henkilöautoille maanpäälliset pysäköinnit kun-

nossa, suuremmissa voidaan järjestää paremmin.
• pysäköintiluolat ovat hyviä, mutta syy, miksi niitä karsastetaan kuluttajan näkökulmasta, on posketon pysä-

köintihinta. Asia, jota ei jostain syystä julkisessa keskustelussa oteta puheeksi.
• ydinkeskusta voisi olla autovapaa, vain joukko- ja huoltoliikenne
• mikä vaan muu, kunhan ei pysäköidä autoja tienvarsiin.
• isoissa kaupungeissa ehkä maanalainen pysäköintikin sekä satelliittipysäköinti on tarpeen, mutta pienessä 

kaupungissa pysäköinti ei ole niin suuri ongelma.

Analyysi:	 Suosituimmaksi	pysäköintitavaksi	keskustoissa	vastaajat	valitsivat	maanalaiset	pysä-
köintiluolat	(54%).	Toiseksi	eniten	ääniä	saivat	maanpäälliset	pysäköintialueet	(48%)	ja	
kadunvarsipysäköinti	(47%)	ja	niiden	jälkeen	erilliset	parkkitalot	(35%).	Osa	vastaajista	
oli	sitä	mieltä	että	keskustassa	ei	tarvita	pysäköintimahdollisuutta	autoille	lainkaan	
(4%).

	 Autojen	pysäköintiin	nähdään	selvä	tarve,	mutta	toisaalta	autojen	ei	haluta	vaikuttavan	
liikaa	katukuvassa.	Yllättävää	oli	havaita	kuinka	hyvinä	maanpäällisten	pysäköintialueita	
pidettiin,	huomioiden	niiden	vaatima	tilantarve,	joka	on	pois	muilta	mahdollisilta	kes-
kustan	käyttötavoilta.



Kysymys 8:  Mikä on tärkeintä keskustaliikenteessä?

Kuvaus:	 Kysymyksessä	on	tarjottu	erilaisia	mahdollisuuksia	ja	painotuksia	liikenteen	järjestämi-
seksi	keskusta-alueella.	Pitäisikö	painopisteen	olla	kevyen	liikenteen	puolella	vai	olisko	
autoilun	edellytyksiä	keskustoissa	parannettava?	Kuinka	kaupunkilainen	kokee	kyseiset	
vaihtoehdot?	

Vastaus 8:

Vastaajien	antamia	lisävaihtoehtoja:

• kävelyrobahan ei ole mikään kävelykatu vaan parkkipaikka ja läpiajoväylä, joten kävelyalueet pitäisi suunni-
tella paremmin.

• keskustan saavutettavuus
• katukiveykset risteyksissä esteettömät kävelijöille, kärryille ja pyörätuoleille. Esteettömyys ja sujuvuus jalan-

kulkijoilla, vaunuilla ja invalideilla.
• esteettömyys!! Apuvälineiden turvin liikkuvat tulee huomioida, silloin kaupunki on KAIKILLE.
• minitaksit
• turvallisuus ja toisiaan kunnioittavat asenteet
• autolla pitää päästä lähelle, mutta jalankulun on oltava sujuvaa
• katuliikenteeseen nivoutuva katukahvila toiminta
• moottorin ulvottaminen jotenkin lopetettava keskustassa. Häiritsee aamulla herääviä.

Analyysi:	 Keskustan	käveltävyys	ja	kevyeen	liikenteeseen	liittyvät	ratkaisut	ovat	valtaosalle	
vastaajista	tärkeitä.	Tärkeimpinä	vaihtoehtoina	pidettiin	kattavaa	kävelyreittiverkostoa	
(67%).	Myös	parkkipaikkojen	riittävyyttä	pidettiin	tärkeänä	tekijänä	(55%).	Moni	myös		
piti	tärkeänä	autoilta	suljettuja	kävelyaluita	tai	kävelykeskustaa	(53%).	Myös	joukkolii-
kennettä	tukevat	toimet	koettiin	tärkeiksi	(53%).	

	 Tulokset	ovat	osittain	ristiriitaisia,	koska	esimerkiksi	kävelykeskusta	ja	autoiluun	viit-
taava	parkkipaikkojen	riittävyys	voivat	olla	haasteellisia	yhteensovitettavia	tekijöitä.	
Kävelypainotteisuus	näyttäytyy	kuitenkin	selvästi	tärkeimpänä	tavoiteltavana	piirteenä.



OSIO 4:  RAKENNUKSET
Kysymys 9:  Mikä on sopiva rakennuskorkeus keskustassa?

Kuvaus:	 Rakennuksien	merkitys	visuaaliseen	maisemakuvaan	on	suuri	ja	keskustoissa	raken-
nustiheys	yleensä	huomattava.	Rakennuskorkeus	vaikuttaa	horisonttilinjan	muodos-
tumiseen,	sekä	siihen	millainen	silhuetti	kaupungin	keskustasta	muodostuu.	Vastaajia	
pyydettiin	ottamaan	kantaa	siihen	mikä	heidän	mielestään	olisi	sopiva	kerrosmäärä	
keskustan	rakennuksissa.

Vastaus 9:

Vastaajien	antamia	lisävaihtoehtoja:

• suhteessa katutilaan eli mitä kapeampi katu, sitä matalampi rakennuskorkeus
• rakennuskorkeus ei ratkaise, kokonaisuus ratkaisee.
• esim. vaihteleva 2-10 krs; tämä toimii hyvin mm. Tokion alueella, jossa juna-asemien ja keskuksien kohdalla 

on korkeampaa, mutta sivukaduilla ja hieman erillään on mukavia ja lähestyttäviä matalampia alueita.
• kunkin kaupunkitilan kanssa soveltuva, tutkittava tapauskohtaisesti

Analyysi:	 Vastaajien	mielestä	keskikorkea	(3-4	krs)	rakennuskorkeus	olisi	paras	vaihtoehto	kes-
kustoissa	(40%).	Toiseksi	eniten	ääniä	sai	vaihteleva	(1-10	krs)	rakennuskorkeus	(30%)	ja	
kolmanneksi	eniten	korkea	vaihtoehto	(17%).	

	 Vastausten	perusteella	kaupunkilaiset	pitävät	miellyttävimpänä	vaihtelevaa	ja	keskikor-
keaa	rakennuskantaa	keskustassa.	Vaihtelevuus	tekee	horisonttilinjasta	elävämmän	ja	
riittävän	matala	kerrosluku	inhimillistää	rakennukset	ihmisen	mittakaavaan,	jolloin	ne	
ovat	helpommin	lähestyttäviä.



Kysymys 10:  Millainen rakennusten julkisivun tulisi olla?

Kuvaus:	 Rakennuksen	julkisivu	on	se	seinäpinta,	joka	näkyy	ulospäin	kadulle.	Kysymyksessä	
kartoitettiin	sitä	minkälainen	merkitys	julkisivulla	on	kaupunkilaisille.	Kävelläänkö	
rakennusten	ohi	sitä	sen	kummemmmin	pohtimatta,	vai	tulisiko	julkisivun	tarjota	jotain	
enemmän?	

Vastaus 10:

Vastaajien	antamia	lisävaihtoehtoja:

• vaihteleva, rakennuksia eri vuosilta
• toiminnallinen ja vuorovaikutteinen
• monenlaiset julkisivut voivat toimia, tärkeintä on ympäristön mielenkiintoisuus ja esteettisyys. 
• värikäs
• ei juurikaan merkitystä, kunhan julkisivu tarjoaa jotakin katutilaan. Katutilan elävöittämiselle on paljon  

muitakin tapoja.
• vanhoissa kaupungeissa vanhaan tyyliin sopiva
• ristiriita on mielenkiintoisen ja ´kustannustehokkaan´ välilllä
• elävä, vaihteleva, virkistävä ja silmiä hivelevä
• erilaiset ratkaisut tekevät näkymästä mielenkiintoisimman.
• vaihtelevan rikas, mutta siisti, yksityiset, ränsistyneet rakennukset yleensä pilaavat näkymää.
• katettu jalkakäytävä, suoja sateelta ja lumelta
• rakennusten pitää sopia ympäristöön, ei modernia lasipalatsia vanhojen talojen keskelle!

Analyysi:	 Suurin	osa	vastaajista	oli	sitä	mieltä	että	rakennusten	julkisivun	tulisi	tarjota	jotain.	
Erityisen	tärkeää	on	ettei	julkisivu	ole	vain	umpinainen	seinä.	Myös	ikkunoita	sisältävät	
seinät	voivat	olla	”umpinaisia”,	jos	ikkunat	eivät	tarjoa	mitään	mielenkiintoista	nähtä-
vää	katutilaan.	Vaihtelevuus	ja	vuorovaikutteisuus	vaikuttavat	myös	olevan	tärkeitä	te-
kijöitä	rakennusten	julkisivuissa.	Noin	3/4	vastaajista	oli	sitä	mieltä	että	julkisivun	tulisi	
olla	avoin	kadulle	päin,	kun	taas	5%	vastaajista	julkisivulla	ei	ollut	mitään	merkitystä.	



Kysymys 11:  Onko rakennusten katutason toiminnallisuudella merkitystä?

 Toiminnallisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä rakennuksen suhdetta katutilaan. 
Onko katutasossa putiikkeja, gallerioita, katukahviloita, terasseja tai muuta vastaavaa, 
jonka kanssa kadulla kävelijä voi olla vuorovaikutuksessa.

Kuvaus:	 Dialogi	rakennuksen	ja	kadulla	kulkevien	ihmisten	välillä	käydään	pääosin	katutasossa.		
Kiinnittääkö	vastaaja	huomiota	katutason	toiminnallisuuteen	ja	onko	sillä	merkitystä	
vastaajalle?

Vastaus 11:

Analyysi:	 Vaikka	muutamalle	vastaajalle	katutason	toiminnallisuudella	ei	ole	mitään	merkitystä,	
on	sillä	suurelle	enemmistölle	(90%)	suuri	tai	erittäin	suuri	merkitys.	Rakennusten	katu-
tason	tarjontaan	ja	interaktiivisuuteen	ihmisten	kanssa	on	vastausten	perusteella	syytä	
panostaa	viihtyisää	katu-	ja	kaupunkitilaa	tavoiteltaessa.



OSIO 5:  KAUPUNKITILA
Kysymys 12:  Kuinka arvioisit seuraavia kaupunkirakenteita?

Kuvaus:	 Kaupunkirakenteesta	otetut	kuvat	on	tarkoituksella	esitetty	melko	kaukaa,	jotta	yk-
sityiskohdat	eivät	liiaksi	erotu,	vaan	tilasta	syntyy	enemmänkin	rakenteellinen	kuva.	
Kaupunkirakenteiden	arvottaminen	ilmakuvista	on	tietysti	haasteellista,	koska	katu-
tilan	kokemukset	voivat	poiketa	suuresti	yläperpektiivistä	otetuista	kuvista	syntyvistä	
mielikuvista.	Ensimmäinen	kuva	on	Maarianhaminasta	(A)	ja	siinä	näkyy	arkkitehtoni-
sesti	mielenkiintoinen	rakennus	sekä	vaihtelevia	tieakseleita.	Toinen	kuva	on	Rauman	
vanhasta	kaupungista	(B)	ja	sen	rakennuskanta	näyttää	vanhalta	ja	matalalta.		Kolmas	
kuva	on	Vaasasta	(C),	ja	siinä	näkyy	korkeita	betonikerrostaloja,	joiden	väliin	jää	suora-
kulmaiset	tieverkko,	jonka	reunoilla	on	pysäköity	runsaasti	autoja.	Viimeisessä	kuvassa	
näkyy	Kajaanin	keskustaa	(D),	josta	pistää	silmään	erityisesti	suuri	puistoalue	ja	kirkko.	
Kyselyssä	ei	kerrottu	mistä	kaupungeista	kuvat	ovat,	jotta	paikkakuntaan	liittyvät	mieli-
kuvat	eivät	vaikuttaisi	mielipiteeseen.	Kuinka	vastaaja	kokee	kyseiset	näkymät?	

Analyysi:	 Vastaajat	pitivät	eniten	vaihtoehdosta	D	ja	vähiten	vaihtoehdosta	C.	Matalampi	raken-
nuskanta,	mielenkiintoinen	rakenteiden	vaihtelevuus	ja	viheralueet	sekä	autottomuus	
vaikuttivat	ilmeisesti	vastauksiin.	Suurin	osa	vastaajista	piti	kuvassa	C	esitettyjä	korkeita	
kerrostaloja	epämiellyttävänä	ympäristönä.

	 Perusteluissa	tuotiin	esille	erityisesti	ympäristön	vihreyden	tärkeyttä,	tilan	ilmavuutta	
ja	ajan	kerroksellisuutta	positiivisina	tekijöinä.	Korkeat	betoniset	taloryhmät	antoivat	
mielipiteiden	mukaan	negatiivisen	vaikutelman.



Vastaus 12:

Perusteluita:

A:	Mielenkiintoinen	erilaisista	rakennuksista	koostuva	kokonaisuus,	B:	Matalia	ja	inhimillisen	kokosia	raken-
nuksia	ja	avointa	tilaa,	C:	Tornimaisia	betonitaloja	ja	parkkipaikkoja	ja	autoja,	D:	Paljon	vihreää,	puisto	ja	
rakennukset	tasapainossa
Vaikea	sanoa	vieraasta	paikasta	ilmakuvan	perusteella,	koska	viihtyisyyteen	liittyy	niin	paljon	se,	kuinka	tilojen	
sarjat	kokee	niiden	läpi	liikkuessa.	Mutta	yleisesti	vihreämmät,	kevyttä	liikennettä	suosivat,	autoliikenteeltä	
etäämpänä	olevat	tilat	ovat	viihtyisiä.	Paikkojen	tulee	myös	olla	jossain	määrin	arkkitehtonisesti	kiinnostavia,	
miellyttäviä	tai	vähintään	neutraaleja.
Ilmakuvasta	on	ehkä	vähän	vaikea	hahmottaa	tilan	viihtyisyyttä.
A:ssa	on	jonkin	verran	tasapainoisesti	puistoa	ja	erilaisia,	mielenkiintoisehkoja	rakennuksia,	sekä	järkevän	
oloiset	kävelymatkat	paikasta	toiseen.	B:ssä	on	tasapaksua	ja	kolkkoa	aluetta,	sekä	ankea	tori	joka	ammottaa	
harmaana	tyhjillään	suurimman	osan	ajasta.	C:ssä	on	kohtuullisesti	puistoaluetta,	mutta	leveät	tiet	ja	autokes-
keinen	lähestyminen,	plus	tylsiltä	70-luvun	kerrostaloilta	vaikuttava	Pasila-olemus.	D	vaikuttaa	ensivilkaisulla	
ihan	hyvältä,	mutta	kävelyetäisyydet	ovat	pitkät,	ja	talvella	lehtien	tiputtua	alue	lienee	aika	kolkko.	Kiva	tietty	
jos	tykkää	olla	nimeen	omaan	puistossa,	mutta	sateella	tai	kylmässä	se	ei	urbaania	ihmistä	lohduta.
C:ssä	liian	isot	korttelit,	B:ssä	liian	matalaa,	D:ssä	liian	harvaa	ja	pientä

	 Viihtyisä	 121	 19.8%

	 Melko	viihtyisä	 320	 52.5%

	 Neutraali	 134	 22%

	 Melko	epäviihtyisä	 26	 4.3%

	 Epäviihtyisä	 9	 1.5%

	 Viihtyisä	 51	 8.4%

	 Melko	viihtyisä	 145	 23.9%

	 Neutraali	 203	 33.5%

	 Melko	epäviihtyisä	 146	 24.1%

	 Epäviihtyisä	 61	 10.1%

	 Viihtyisä	 14	 2.3%

	 Melko	viihtyisä	 55	 9%

	 Neutraali	 192	 31.6%

	 Melko	epäviihtyisä	 246	 40.5%

	 Epäviihtyisä	 101	 16.6%

	 Viihtyisä	 305	 49.9%

	 Melko	viihtyisä	 246	 40.3%

	 Neutraali	 46	 7.5%

	 Melko	epäviihtyisä	 11	 1.8%

	 Epäviihtyisä	 3	 0.5%



Kaupunki	alueen	ei	pidä	olla	kuin	helsinki	vaan,	vihreää,	istutuksia,	kauniita	rakennuksia	sekä	miderneja	pil-
venpiurtäjä	kaupparakennuksia.	Sekoitettuna	milanoa	ja	venetsiaa.
A	on	vaihteleva	ja	sisältää	mielenkiintoisia	rakennuksia,	B	on	inhimillisessä	mittakaavassa,	joskin	aika	aution	
näköinen,	C	on	tylsä	tornimainen	(tulee	mieleen	pasilan	betonihelvetti),	D	on	mukavan	vihreä	ja	väljä.	Ilmaku-
vista	on	tosin	vaikea	hahmottaa	katutilan	viihtyisyyttä,	mutta	kyllä	nuo	korkeat	betonitornit	on	kamalia	joka	
paikassa
Vanhat	talot	ja	vehreys	viehättävät	eniten.	Mitä	enemmän	ennen	sotia	rakennettuja	taloja,	sen	kauniimpaa.
Mitä	vihreämpi	ympäristö,	sen	parempi.
Rumat	neliöpurkit	kerrostalo	lähiöt	ja	isot	asfalttialueet	ja	suoratat	tiet	tekee	tylsän	kauoungin
tykkään	vihreästä	ympärillä	ja	moninaisuudesta
Toki	kaupungin	koko	vaikuttaa...
B:ssä	näyttää	olevan	vanhoja	nättejä	rakennuksia,	tori	ja	reunalla	puistoa,	mikä	on	hyvä!
Tori	ja	puisto	lisäävät	viihtyisyyttä,	samoin	vanhat	tai	muuten	tyylillä	tehdyt	talot,	jotka	on	sijoitettu	keskus-
taan.	Korkeat	betonitalot	ilman	selkeää	keskipistettä	vähentävät	viihtyisyyttä	ja	luovat	olon	harhailemisesta	
ilman	aikaa	pysähtyä.
A	näyttää	viihtyisältä	ja	monimuotoiselta,	B	vihreys	puuttuu,	C	Tehokasta	kaupunkirakennetta	jossa	tiheys	on	
riittävä	palvelujen	toiminnan	kannalta,	D	Viihtyisä,	Eläköityvä	ja	taantuva	kuntakeskus,	autoilua	palvelujen	
perässä
Luonnonläheisyys!
Puistojen	pitää	olla	lähellä
Rauma
Vihreä	lisää	viihtyisyyttä
Arvostan	keskustan	tiiviyttä	(lyhyet	siirtymät),	viheralueita,	kauniita	rakennuksia	ja	Lohjalta	pitäisi	ehdotto-
masti	huomioida	järvi;	palveluita	myös	sinne	ja	mahdollisuuksien	mukaan	näköalan	mahdollisuuden	huomioi-
minen
Puistoalue	on	paras.
Leveät	kadut	ja	viheralueen.
Hyvinkin	erilaiset	voivat	olla	viihtyisiä	yksityiskohdista	riippuen
Kasvillisuutta	riittävästi
viimeisessä	on	vihreetä
puut	paikoin	korkeammat	kuin	rakennukste
Matalia	rakennuksia	ja	puita
Vihreä	puisto
Rakennusten	mittasuhteet,	kasvillisuuden	määrä,	ajan	kerroksellisuus,	joka	luo	katukuvaan	vaihtelevuutta.
D.	puisto	tekee	viihtyisän	ja	se	näyttää	hienolta.
Korkeat	talot	luovat	ikävän	betonisen	vaikutelman,	enemmän	vihreää	on	parempi
Tallinnan	vanha	kaupunki	oli	todella	minun	mieleeni.
Vaihtoehdossa	D	on	eniten	viherkasveja	ja	puita,	siksi	viihtyisin.
Viheralueet	toimivat	oleskelutiloina,	liikuntapaikkoina	ja	siten	lisäävät	viihtyisyyttä,	Viheralueet	herättävät	
ylpeyttä	ja	arvostusta	sekä	asukkaissa	että	yrittäjissä	=	kunnalle	hyv	investointi).	Ikivihreät	puut	vähentävät	
viileän	ilman	virtaamista	talviaikaan	ja	kesäaikaan	ne	tarjoavat	varjoa	lehtipuiden	kanssa.	vähentävät	huleve-
siongelmaa.	Maisemointi	lisää	yleistä	turvallisuutta	ja	vähentää	rikollisuutta	ja	onnettomuuksia.
Vaihtoehdoissa	A	ja	D	saattaa	löytyä	ihmisen	kokoisia	kahviloita	ym.		
Liian	suuria	cityjä	makuuni
Viheralue	pitää	olla	oikeassa	paikassa	ja	suhteessa	muihin	rakennuksiin.
Viheralueet	ja	puistot	tekevät	ehdottomasti	kuvan	D	rakenteesta	parhaan



Kysymys 13:  Mikä on sopiva rakennustiheys keskustassa?

Kuvaus:	 Keskustojen	rakennuspaikkojen	kalleuden	vuoksi	rakennustiheys	on	usein	suurempi	
kuin	keskustan	ulkopuolella.	Mitä	tiheä	rakentaminen	sitten	tekee	keskusta	kokemuk-
selle?	Mikä	olisi	vastaajan	mielestä	sopiva	rakennustiheys	keskustassa?

Vastaus 13:

Vastaajien	antamia	lisävaihtoehtoja:

• puutaloja paljon
• riippuu täysin kaupungista ja sen koosta. Yleisesti ottaen kuitenkin tiivis, jossa korkeudet vaihtelevat.
• toisella puolen matala 2-kerroksisia ja toisella 2-4 kerroksisia
• riippuu niin paljon siitä, mitä sinne väljyyteen sijoittaa

Analyysi:	 Yleisimmäksi	vaihtoehdoksi	vastaajat	valitsivat	vaihtelevan	rakennustiheyden	(40%)	ja	
toiseksi	eniten	ääniä	sai	tiivis	ja	matala	vaihtoehto	(27%).	Vastauksissa	oli	melko	paljon	
hajontaa,	mikä	toisaalta	kertoo	siitä	että	sopiva	rakennustiheys	on	aina	tapauskoh-
taista	ja	riippuu	pitkälti	ympäristöstä.	Tämän	vuoksi	eri	kaupungeissa	asuvat	vastaajat	
ajattelevat	asiasta	luonnollisesti	eri	tavoin.	Mielipiteiden	mukaan	sopiva	vaihtelevuus	
kuitenkin	tekee	rakennetusta	ympäristöstä	mielenkiintoisamman	ja	varmasti	myös	
viihtyisämmän.



Kysymys 14:  Mitkä ovat keskustan tärkeimmät tehtävät kaupungissa?

Kuvaus:	 Keskusta	on	kaupungin	ydinalue,	joka	sisältää	suhteellisen	pienessä	tilassa	monenlaisia	
palveluita	ja	toimintoja	kaupunkilaisille.	Mitä	palveluita	ja	millaista	toiminnallisuutta	
vastaajat	pitävät	tärkeimpinä	keskustoille?

Vastaus 14:

Vastaajien	antamia	lisävaihtoehtoja:

• palveluiden saatavuus
• palvella keskustassa asuvia ihmisiä mahdollisimman monin eri tavoin niin, että myös sosiaalinen yhdenver-

taisuus toteutuu mahdollisimman hyvin (esim. kaikki palvelut eivät ole maksullisia)
• toimiva kaupunki tarvitsee riittävästi ihmisiä
• palveluiden saatavuus
• kaupunkilaisia kokoava ja yhdistävä

Analyysi:	 Vastaajien	mielestä	keskustan	tärkein	tehtävä	on	tarjota	kaupunkilaisille	yhteinen	
julkinen	tila,	joka	mahdollistaa	sosiaalisen	kanssakäymisen	(87%).	Useat	vastausvaihto-
ehdoista	kuvasivat	kaupunkilaisille	suunnattujen	ulkotilojen	sosiaalisia	puolia	ja	yhtei-
söllisyyttä	hieman	eri	näkökulmista.	Nämä	vaihtoehdot	saivat	myös	eniten	ääniä,	mikä	
kuvastaa	kaupunkilaisille	yhteisen	sisällön	tarjoamisen	tärkeyttä.	Keskustan	on	tärkeää	
tarjota	tiloja	ja	tapahtumia,	joiden	avulla	kaupunkilaiset	voivat	olla	keskenään	vuorovai-
kutuksessa.

	 Toimia	kaupallisena	keskuksena	 447	 72.9%

	 Tarjota	viihtyisiä	ulkotiloja	kaupunkilaisille	 411	 67%

	 Toimia	joukkoliikenteen	keskuksena	 191	 31.2%

	 Toimia	autoliikenteen	keskuksena	 20	 3.3%

	 Toimia	sosiaalisen	kanssakäymisen	keskuksena	 530	 86.5%

	 Toimia	turistikeskuksena	 284	 46.3%

	 Toimia	kaupunkilaisten	yhteisenä	”olohuoneena”	 487	 79.4%

	 Muu	 6	 1%



Kysymys 15:  Millaiset rakenteet lisäävät kaupunkitilan viihtyisyyttä?

Kuvaus:	 Keskustan	viihtyisyyttä	voidaan	lisätä	monenlaisilla	rakenteilla	ja	tiloilla.	Minkälaiset	
rakenteet	toimivat	kaupunkilaisten	mielestä	parhaiten	viihtyisyyden	lisääjinä?

Vastaus 15:

Vastaajien	antamia	lisävaihtoehtoja:

• näköalatasanteet
• jokimaisema
• värikkäät seinät harmaiden tilalle
• ihmiset
• monipuolisus ja elävyys
• koirapuistot
• jätski- ja nakkikioskit
• torit

Analyysi:	 Vastaajien	mielestä	selvästi	eniten	kaupunkitilan	viihtyvyyteen	vaikuttavat	puut	ja	
istutukset	eli	viheralueet	(96%).	Myös	penkit	ja	pöydät	sekä	valaisimet	saivat	runsaasti	
ääniä	(83%).	Periaatteessa	kaikkia	rakenteita	pidettiin	keskustaa	elävöittävinä	tekijöinä,	
jotka	lisäävät	viihtyisyyttä	alueella.	Parkkipaikat,	joita	toisaalta	pidetään	välttämättö-
myytenä	(vrt.	vastaus	8),	eivät	kuitenkaan	lisää	juuri	muiden	kuin	autoilijoiden	viihtyi-
syyttä,	joten	ne	saivat	melko	vähän	ääniä	(25%).	Vastaajien	mielestä	myöskään	liikunta-
paikat	eivät	lisää	merkittävässä	määrin	keskustan	viihtyisyyttä	(25%).



OSIO 6: VAPAA SANA

Kysymys 16:  Millaista kaupunkitilaa arvostat ja miksi?

 Mitkä ovat omasta mielestäsi tärkeimmät kaupunkitilan viihtyisyyteen vaikuttavat 
tekijät? Voit mainita esimerkkejä kaupungeista, joiden keskusta on mielestäsi toimiva ja 
viihtyisä. Voit myös kertoa mistä paikoista et pidä ja miksi.

Selostus:	 Viimeisessä	kysymyksessä	vastaajalle	annettiin	vapaat	kädet	kertoa	miellyttävästä	
kaupunkitilasta	omin	sanoin.	Oletusarvoisesti	kysymyksiin,	joihin	pitää	vastata	kirjoitta-
malla	useampi	rivi	tekstiä,	tulee	huomattavasti	vähemmän	vastauksia	kuin	nopeisiin	ja	
helppoihin	monivalinta-	tai	vaihtoehtokysymyksiin.	Tekstipohjaiset	vastaukset	antavat	
kuitenkin	huomattavasti	enemmän	informaatiota	ja	mahdollistavat	suuremman	variaa-
tion	vastauksissa.	Tämän	vuoksi	kyselyyn	sisällytettiin	laaja	tekstikenttä	niitä	vastaajia	
varten,	jotka	halusivat	tuodan	oman	mielipiteensä	paremmin	julki.	

Analyysi:	 Huomattavan	moni	vastaaja	ilmaisi	mielipiteensä	myös	sanallisesti.	Vastauksissa	koros-
tuvat	kootusti	samat	tekijät	kuin	kyselyn	muissakin	osissa.	

	 Hyviksi	esimerkeiksi	esitettiin	mm.	seuraavia	paikkoja:	Tampere,	Rauman	puukeskusta,	
Vanha	Porvoo,	Helsingin	Tapiola,	Tammisaari,	Uusikaupunki,	Naantalin	vanhakaupunki,		
Kristiinankaupunki,	Oulun	keskusta,	Raision	pyörätieverkosto,	Turun	Aurajoen	ranta,	
Heinola,	Hamina,	Lappeenranta	ja	Loviisa.	

	 Suhtautuminen	seuraaviin	paikkoihin	vaihteli:	osa	vastaajista	koki	ne	epämiellyttävinä,	
mutta	osa	myös	piti	niistä:	Helsinki,	Kuopio,	Lieksa,	Kirkkonummi,	Raahe,	Kemi,	Savon-
linna,	Kouvola,	Seinäjoki,	Lahti	ja	Toijala

 
	 Viihtyisää	kaupunkitilaa	luoviksi	tekijöiksi	vastaajat	nostivat	esimerkiksi	käveltävyy-

den,	inhimillisen	mittakaavan,	siisteyden,	ympäristön	vihreyden,	väljyyden	ja	erilaiset	
aktiviteetit.	Myös	vaihtelevuus	ja	historiallinen	moniulotteisuus	koettiin	keskustan	
viihtyisyyttä	lisäävinä	tekijöinä.	Kaupungin	omaleimaisuuden	ja	sen	oman	identiteetin	
ja	vahvuuksien	korostaminen	oli	monelle	vastaajalle	tärkeä	tekijä,	joka	vaikuttaa	positii-
visesti	kaupungin	tunnelmaan.

	 Viihtyisyyttä	vähentäviä	tekijöiksi	taasen	esitettiin	liikaa	kaupallisuutta,	moottorilii-
kennettä	ja	yleistä	epäsiistiä	vaikutelmaa.	Myös	yksipuolisuus	ja	toisten	kaupunkien	
”apinointi”	sekä	vanhojen	talojen	korvaaminen	moderneilla	uudisrakennuksilla	koettiin	
usein	viihtyisyyttä	heikentävinä	tekijöinä.	Käveltävän	keskustan	puute	tuli	huomattavan	
monessa	mielipiteessä	esille	heikkoutena.



Tampere
Inhimillinen	mittakaava,	autoton	keskusta,	riittävästi	vihreää	(katupuita	ja	istutuksia),	hyvät	kävelyolosuhteet,	
runsas	palvelutarjonta	ja	erilaiset	tapahtumat	keskustassa	lisäävät	vetovoimaa	ja	viihtyisyyttä.	Autovaltaisuus,	
epäsiisteys	ja	liian	massiiviset	rakenteet	tekevät	keskustasta	epämiellyttävän.
Kaupungissa	pitää	olla	elämää	ja	mahdollisuus	luoda	sosiaalisia	kontakteja.	Raumassa	on	kaunis	puukeskusta.
Enemmän	ihmisiä	kuin	autoja	ja	pakokaasuja
Vihreää	ja	ihmisen	mittakaavassa	toimivaa	kaupunkitilaa,	joka	parhaassa	tapauksessa	toimii	yhteiskunnallises-
ti	vastuullisesti.
Kaunista,	perinteistä,	kokeilevaa,	uutta	ja	vanhaa.	Toimivaa	houkuttelevaa	ja	vetovoimaista	kokonaisuutta
En	pidä	Porvoon	suunnitelmista	sijoittaa	Keskon	hypermarkettia	joen	rantaan.Mielestäni	arvokasta	jokiympä-
ristöä	tuhotaan.
mittakaava	inhimillinen,	puut	ja	pensaat,	pienet	kaupat,	kahvilat,	kevyen	liikenteen	sujuvuus
Arvostan	orgaanista	kaupunkirakennetta	(hyi	ruutukaava),	jossa	vaihtelevat	katulinjaukset	yms.	vahvistavat	
paikan	henkeä.	Viheralueet	ja	-elementit	sekä	kävelyalueet	on	tottakai	pop.	Esimerkkinä	Tapiola!	:)
Jalankulkijan	huomioon	ottava,	aktiivinen,	kätevä	ja	ihmisiä	yhdessä	viihtymään	kutsuva	keskusta	on	mukava.	
Autoinen,	ruuhkainen,	kolkko,	ja	markettilähtöinen	keskusta	on	hirveä.	Kokemiini	mukaviin	kaupunkialueisiin	
kuuluvat	mm.	Tokio	(koostaan	huolimatta	hyvin	monipuolinen,	jatkuvasti	persoonallinen	ja	jalankulkijaystä-
vällinen)	ja	Barcelona	(Katuravintolat,	puistoa	ja	merenrantaa,	viihtyisiä	ravintoloita	ja	vaihtelevia	liikkeitä).	
Ikäviin	paikkoihin	kuuluvat	mielestäni	erityisesti	suomalaiset	pikkukaupungit,	joissa	keskustasta	löytyy	kolkko	
tori,	pari	liikekeskusta	ja	automarketit,	sekä	persoonattomia	ravintolaketjuja	eikä	mitään	yhteistä	tekemistä.	
Myös	täysin	autoille	suunnitellut	paikat	(mm.	Yhdysvalloissa)	ovat	ikäviä.
Siisteys,	muut	ihmiset,	turvallisuuden	tunne,	monimuotoiset	palvelut	(erikoisliikkeet,	kahvilat,	ravintolat),	
puistot,	lyhyet	kävelymatkat.	Esimerkkinä	viihtyisästä	keskustasta	Tammisaari	(erityisesti	kesällä).
Oman	paikkakunnan	täytyisi	olla	mielenkiintoinen	ja	näyttävä.	Tuoden	turisteja	yöpymiseen	ja	ostomahdolli-
suuksiin,	vanhusten	katu	shakin	peluuta,	petankia,	nuorten	parkouria,	skeittiramppeja,	koriskenttiä.	Aikuisille	
suojattuja	katukahvila	terasseja.	Suurperheille	ostosmahdollisuuksia,	ruokapaikkoja.	Lasten	nurkkauksia,	leik-
kipaikkoja	tapaamisia	varten,	bisnesihmisille	tilat	tapaamisiin,	työskentelyyn.	Aikuiset	saisivat	käyttää	paljon	
enemmän	mielikuvitusta	kaupunkisuunnitteluun	ja	lopettaa	turhat	”näin	on	muuallakin	tehty”	ajatukset.	Kaik-
ki	suunnittelu	ei	vie	niin	paljon	rahaa	kuin	luulisi.	Osa	on	ihmisen	perusajatuksesta	kiinni:	”tavata	toisiaan”.	
Paikka	jossa	ihmiset	kohtaavat.
Parhaita	paikkoja	ovat	autoista	vapaat	kävelyalueet,	jotka	sisältävät	runsaasti	erityyppistä	palvelutarjontaa.	
Terassit,	kauppahallit,	katuesitykset	yms.	vetävät	ihmisiä	puoleensa	ja	aktivoivat	alueen.
Väljyys,	sujuvuus..
Ihmisen	mittakaava	ja	katutilat,	joissa	on	tavalla	tai	toisella	muodostettua	elämää.
Tämä	ei	nyt	liity	kaupunkitilan	arvostamiseen,	mutta	haluaisin	antaa	kommentin	aiheeseen	liittyen.	On	aivan	
järjetöntä,	että	keskusta-alueen	ehkä	vilkkain	suojatie	lundinkadun	yli,	apteekin	risteyksessä,	entisen	tiimarin	
edessä	on	otettu	pois!!
Avaraa,	vaihtelevaa,	historiaa	arvostava	(Porvoo!)
Pidän	kaupunkitilasta,	joka	on	kutsuva,	avoin	kaikille,	eikä	kovin	voimakkaasti	kaupallinen.	Siisteys	on	tärkeää.	
On	myös	tärkeää,	että	kaupunkitilassa	voi	viihtyä	ilman	rahaakin,	hyvinvoinnin	lisäys	näkyy	myös	euroissa	
pitkällä	tähtäimellä.
Monipuolista	ja	toiminnallisesti	sekoittunutta,	elävää	kaupunkitilaa,	jossa	on	riittävästi	avointa	katutilaa,	jossa	
on	mukava	kulkea	ja	viettää	aikaa	(erilaiset	palvelut,	kahvilat,	liikkeet,	terassit,	toiminnot	&	ikkunat	aukeavat	
kadulle),	riittävästi	vehreyttä,	kävelijän	mittakaava,	rauhallinen	liikenne.
Pidän	monipuolisesta	ja	virikkeitä	tarjoavasta	kaupunkitilasta.	Käveltävyys	ja	inhimillinen	mittakaava	ovat	tär-
keitä.	Pienet	kujat	ja	katutilaan	levittäytyvät	putiikit	lisäävät	viihtyisyyttä.	Kävelyolosuhteilla	on	suuri	merkitys.	
Muilla	kulkumuodoilla	tulisi	olla	selkeät	omat	kaistat	lukuun	ottamatta	kävelykatuja,	joilla	myös	pyöräilyä.
Aktiivist,	helposti	saavutettavaa,	vihreää
Tarpeeksi	paljon	houkuttelevia	kauppoja,	vaihteleva	ympäristö	jossa	rakennettu	uutta	ja	säilytetty	vanhaa.	
Pienet	ja	paikalliset	usein	parhaita.	Mielenkiintoinen	kävelyreitistö,	jossa	esim	puistot,	vesiteema	ja	katuym-
päristö	vaihtelevat.	Riittävän	hyvät	mahdollisuudet	päästä	autolla	keskustaan.

Vastaus 16:



Viihtyisimpiä	ovat	vanhat	tiiviit	kaupungit,	joissa	on	miellyttävä	kävellä.	Palvelut	ovat	vain	muutaman	askeleen	
päässä,	ja	moottoriliikennettä	ei	juuri	ole.	Kadut	ovat	hyvin	kapeita	ja	yhdistyvät	pienille	aukioille.	Rakennus-
kanta	ja	arkkitehtuuri	on	pääosin	vanhaa,	jota	on	täydennetty	uusilla	rakennuksilla.	Esimerkkinä	Rodoksen	
vanhakaupunki	tai	Tukholman	vanhakaupunki.
Porvoo	ja	Tampere,	Helsingissä	Esplanadin	ja	empirekortteleiden	ympäristö.	Ulkomailla	esim.	historiallinen	
Split	on	jäänyt	mieleen.	Inhimillinen	mittakaava,	pienet	putiikit,	vesiympäristö	lähellä,	historiallisuus	viehättä-
vät.	Muutin	itse	Helsingin	kantakaupungissa	asutun	20	vuoden	jälkeen	Porvooseen	1,5	vuotta	sitten	ja	viihdyn	
paljon	paremmin.
Paikat	jotka	sisältävät	elämää	ja	toisia	ihmisiä	vetävät	puoleensa.	Paikat	missä	priorisoidaan	autoja	ja	parkki-
paikkoja	ovat	vastenmielisiä.
Rovaniemen	kävelykatu	->	tori,	markkinapaikka,	yhteisöllisyys
Mielestäni	Hyvinkää	on	viihtyisä	kaupunki.	Nuorisoa	tulevia	veronmaksajia	pitäisi	enemmän	ottaa	huomioon..
miten	niin	en	tiedä	?	Kirjastonaukio	on	kesäisin	ihana	paikka.	Siellähän	nuorisokin	viihtyy	toki.
Estetiikka	ja	palvelujen	laajuus	on	keskustan	tärkeimpiä	ominaisuuksia,	puistot,	vesielementit	ja	viihtyisät	
penkki-piknik	alueet	takaavat	suosion.	Kahviloiden	ja	ravintoloiden	tarjonta	tulisi	olla	laajaa	ja	monipuolista,	
putiikkien	ja	hyvinvointipalvelujen	myös.	Esimerkkiä	voisi	ottaa	monista	Eurooppalaisista	pikkukaupungeista	
vaikkeivat	ne	sellaisinaan	Suomessa	toteutuisikaan.
Järvepään	kävelykatu	tapahtumineen	toimiva.
Turvallisuus	sekä	sujuvuus	kaikilla	kulkuvälineillä	tai	jalkaisin	liikuttaessa.	Palvelujen	monipuolisuus	ja	keskittä-
minen	kaupunkien	keskusta-alueelle.	Kaupunkien	vihreys	ja	luonnonläheinen	julkikuva.	Siisteys	ja	huolto.
Sellaista	joka	elää	vuodenaikojen	ja	tapahtumien	mukana.	Sellaista,	mikä	ei	ole	vain	asfalttia	ja	betonia.
Kävelykadut	ja	runsaasti	penkkejä/pöytiä
Kaupunki	ja	kiinteistöjen	omistajat	uskovat	kehittämisen	voimaan	ollen	aktiivisia	ja	yhteistyökykyisiä.
Uusikaupunki,	Tammisaari,	Porvoo
toimivaa	ja	kaunista,	helppo	kulkea
Sellainen	missä	on	mukava	viettää	vapaa-aikaa	ja	tärkeimmät	ostokset	helposti	saatavissa.
Uudenkaupungin	keskusta	toimii
Viihtyisyyttä	lisäävät	yksityiskohtien	runsaus	ja	harmonia	(mieluummin	kasvillisuutta,	kauniita	näyteikkunoita	
ja	luonnonmaterialeja	kuin	räikeitä	värejä	ja	vilkkuvia	valoja).	Esim.	Tampereella	rakennukset	ovat	korkeita	ja	
pääkatu	meluisa,	mutta	siihen	yhdistyy	puistoja,	koski	ja	monet	histoarialliset	rakennukset,	jotka	pehmentävät	
kokonaisvakutelmaa	ja	luovat	vaihtelua.	Harva	rakennus	on	luotu	vain	kaupallisia	tarkoituksia	varten	(vertaa	
Kamppi	ja	Forum	Helsingissä)	mikä	näkyy	arkkitehtuurissa	(hyvä	asia!).	Koskenranta	on	jopa	oleellisempi	osa	
keskustan	julkisivua	kuin	pääkatu.	Savonlinnassa	löytyy	näitä	ominaisuuksia	myös.
Kaikkein	tärkein	asia	on	siisteys.	Muutoin	korttelit	yleisesti	ovat	mieleeni.	Kiertely	on	paljon	mukavampaa	kuin	
edes	takaisin	kävely/ajelu.	Suomessa	on	useita	pikkukaupunkeja,	joiden	keskusta	on	ainoastaan	kylänraitti	ja	
ne	ovat	melko	tylsiä.
Elävää,	vehreää,	kaupunkimaista.	Tarvitaan	tilaa	mikä	ei	ole	pelkästään	maksullista.	Kirjastoja,	näyttelytiloja,	
nuoriso/pelitiloja	ja	uudistuvaa	rakentamista,	ettei	kaikki	ole	vain	70-lukua
Kivoja	ovat	”vanhat	kaupungit”
Ihmisen	kokoinen,	kuten	Naantalin	vanha	kaupunki.	Rakennukset	kauniita,	tasapainoisia.	Myös	vihreää.	Van-
hoja	puita	ja	puistoa.	Ihania	kävelyreittejä	ja	palvelut	kävelyetäisyydellä.
Arvostan	helposti	hahmotettavaa	esim.	Joensuu,	jossa	rakennukset	eivät	liian	korkeita	ja	helppo	kulkea.	Hel-
singistä	en	pidä.
Sopiva	sekoitus	viheralueita,	erilaisia	liikkeitä	ja	kävelykatuja,	joukkoliikenne	kulkee	sopivan	läheltä	ja	autoille	
on	ydinkeskustan	ulkopuolella	tai	alla	pysäköintitilaa,	kuten	Helsingissä	ja	Oulussa.
Kiireetön
Naantalin	keskusta	on	hyvin	rakennettu.	On	viihtyisä	puistoalueineen	ja	meri	on	vieressä.	Kuparivuori	on	
erittäin	viihtyisä	kun	on	koskematonta	metsää	ja	kalliota.	Siellä	on	ihana	kävelytie	maisemat	ovat	upeita.	Torin	
laidalla	on	pieniä	liikkeitä	kahviloita	ja	ruokapaikkoja.	Vanha	kaupunki	on	ihanaa	aluetta.	Samoin	kirkkopuisto.	
Tyhjät	liiketilat	harmittavat.	Naantaliin	olisi	mukavaa	saada	vaatekauppa	esim.	Seppälä	tai	h&m	mistä	saisi	
koko	perheelle	vaatteet.	Yksi	liiketila	sopisi	kaupalle.	Siellä	olikin	ennen	s-market.	Olisi	mukavaa	jos	s-market	
muuttaisi	siihen	takaisin	ja	nykyisen	s-marketin	tilalle	tulisi	prisma.



Puutalokortteleita	kuten	esim.Kristiinankaupungissa
Monipuoliset	kaupat	ja	ravintolat.	Penkkejä	levähdystä	varten	ja	myös	istutuksia	viihtyisyyden	takaamiseksi
Pienet	kahvilat	ja	terassit,	kävelykadut,	vanhat	rakennukset,	tori.
Pidän	paljon	Oulun	keskustan	rakenteesta,	siellä	on	sekä	vanhoja	että	uusia	rakennuksia,	erikokoisia	raken-
nuksia,	kaikki	tärkeät	kaupat	ovat	lähellä,	kirjasto,	teatteri,	pankit	yms.	ovat	myös	lähellä.	Oulun	keskustassa	
on	paljon	ravintoloita.	Siellä	on	kävelykatuja	ydinkeskustassa,	joissa	ei	tarvitse	varoa	autoja	ollenkaan,	suuri	
kauppatori..	Suuri	maanalainen	parkkialue	ja	Valkea-kauppakeskus	ovat	myös	plussaa.
Puistot	ja	kauniit	rakennukset
Olisi	mukava	olla	omaleimainen	eikä	seurata	mitä	muut	tekevät.	Naantalilla	siihen	loistavat	puitteet!	ei	kanna-
ta	haaskata	tilaisuutta	jollain	apinoinnilla	:(	Oltaisiin	se	kaupunki	jota	ihaillaan	ja	ajatellaan	että	voi	olisipa	kiva	
asua	tuolla	<3
Raisiossa	on	toistaiseksi	toimivin	pyöräilyverkosto	johon	olen	Suomessa	törmännyt.	Hyvin	nuorikin	pyöräi-
lijä	pääsee	leveitä	pyöräteitä	pitkin	yksin	keskustan	läpi	kampusalueelle	joutumatta	kertaakaan	ylittämään	
autotietä	matkansa	varrella,	kiitos	lukuisten	alikulkutunnelien	ja	autoteistä	erillään	kulkevien	puistomaisten	
pyöräteiden.	Ja	se	on	Raisiossa	paljon	se,	koska	koko	kaupunki	on	suurta	ajoteiden	risteystä.	Myös	Suomen	
suurimpiin	kauppakeskuksiin	lukeutuvaan	Myllyyn	pääsee	kätevästi	fillaroiden.	Turku	taas	on	mielestäni	sopi-
va	sekoitus	puistomaisuutta,	jokivarren	idylliä	ja	kulttuuria	huokuvaa	kaupunkiympäristöä.	Naantali	on	seutu-
kunnalla	taas	se	rustiikimpi	mukulakivi-puutaloidylli.	Näiden	välillä	kulkeva	joukkoliikenne	on	maan	huippua,	
se	on	riittävän	usein	kulkevaa	ja	sen	seuraamiseksi	on	tarjolla	esim.	reaaliaikaista	gps-seurantaa	ja	dynaamisia	
aikatauluja,	jotka	kertovat	paljonko	vuoro	on	aikataulustaan	jäljessä	tai	edellä.	Kaiken	kaikkiaan	tuon	kolminai-
suuden	seutu	on	hyvin	inspiroivaa,	ja	kulkeminen	suuntaan	ja	toiseen	onnistuu	huomattavan	helposti.
Missä	ihmiset	kokoontuvat	ja	viihtyvät,	mielellään	autovapaa	ydinkeskusta,	missä	on	palveluja	ja	virikkeitä	
ihmisille.
Tukholman	keskusta	on	viihtyisä
Vanhasta	Porvoosta	pidän	sen	kauniiden	puutalojen	ja	autojen	vähäisyyden	vuoksi.	Samoin	Helsingin	Kruunu-
haka	on	kaunis	arkkitehtuurin	vuoksi,	vaikka	talot	ovatkin	korkeita.	Esimerkiksi	Kouvolasta	ja	Lahdesta	en	pidä,	
koska	niissä	on	liikaa	betonitaloja.
Elävä	kaupunki	tarvitsee	ihmisiä,	riittävästi	asuntoja.	Turkukin	oli	elävä	70-80-lukujen	taitteeseen	saakka.	Tästä	
voisi	keskustella	pitkään	mikä	sitten	meni	pieleen.
Tilaa	ihmisille	oleskeluun	-	lapsista	vanhuksiin
Turku	Aurajoen	ranta,	siellä	on	kivasti	yhdistetty	luonto,	vesi	ja	ravintolat
Vanhat	puumiljööt	tuovat	tunnelmaa.	Värejä	saa	käyttää.	Kauppoja	ja	musiikkia	ja	Kulttuuria	tarjolle!
Elävää	ja	vaihtelevaa	tilaa,	jossa	liikkuu	ihmisiä	myös	toimistoaikojen	ulkopuolella	jo	ihan	sosiaalisen	kontrollin	
ja	turvallisuudenkin	takia.	Autot	pois,	lisää	ihmisiä.
Rakennuskannan	historiallinen	kerroksellisuus,	arkkitehtonisesti	kestävä	ja	laadukas	ympäristö,	se,	että	sekä	
asuntoja,	kouluja,	leikkipuistojaja	että	liikkeitä+kauppoja
Vanhat	rakennukset,	vesistö.	Savonlinna,	porvoo..
Kaupunkikeskus	on	mielestäni	toimivaa	aluetta,	kun	siellä	viihdytään	vähän	pitempään	kuin	juuri	ostosten	tahi	
pikaisen	ruokailun	verran.	Suomen	talvi	tuo	suuria	haasteita,	silloin	on	oltava	usein	sisätiloissa,	niinpä	galleriat	
voisivat	toimia	myös	olohuoneina,	jossa	tavata	ihmisiä	ja	keskustella.	Ei	haittaa,	onko	suuri	tai	pieni	kaupunki.
Raahe,	tämä	kaupunkini,	ei	toimi.	Kaduilla	kävely	kärryjen	kanssa	rasittavaa.	Yksikään	katukiveyksen	reuna	
ei	ole	optimoitu	risteyksessä	sujuvaksi,	liikkeiden	ja	talojen	portaat,	katuvalot	yms	katkaisemaan	kevyenlii-
kenteen	väyliä	niin	että	joutuu	ajoradan	puolelta	kiertämään.	Kadut	ovat	likaiset,	liikenne	ei	suju,	suojatietä	
turvattomuutta,	eikä	niitä	ole	merkitty	näkyvästi.	Viheralueet	köyhiä	ja	hoitamattomana,	katurakennukset	
rumia	ja	lisää	vain	rakennetaan	rumuuttaa,	todella	rumia	rakennuksia.	Vanhat	hienot	tuhotaan.	Lasten	puistot	
huonoja	ja	puutteellisia,	aikuisten	läsnäolo	tehty	mahdottomaksi.	Liikkeet	köyhiä.	Jne.	Arvostan	kaikkea	päin-
vastaista.
Paikallisen	leiman	omaavat	toimivat
Madrid
Yksilöllisyys
Tampere	ja	Turku	ovat	viihtyisiä.	Helsinki	on	liian	ahdas	ja	huonosti	maanpäällisiä	parkkipaikkoja.	Betonivii-
dakko.



Paikat,	joissa	on	säilytetty	historia,	esim.	Porvoon	vanha	osa,	tarjolla	myös	paljon	pikkuliikkeitä	ja	kahviloita.	
Ts.	paljon	katseltavaa,	hyvin	”elävä”.
Eri	ikäisille	palveluja.	Kävelyetäisyydellä	toisistaan	kauppoja	ja	kahviloita.
Viheralueet	ja	mielenkiintoiset	näyteikkunat	/	digitaaliseinät
Väestöpohjaltaan	erilaisilla	kaupungeilla	aika	erilaiset	tarpeet	esimerkiksi	rakennusten	suhteen.	Sitä	ei	ole	
huomioitu	kysymysten	laadinnassa.
Kyllä	viheralueet	ja	palvelut	kuuluvat	kaupunkiin.	Lohja	on	minulle	riittävän	rauhallinen	ja	kaunis	kaupunki.	On	
kahviloita	ja	ravintoloitakin	riittävästi.
Kahviloita,	terasseja	kauniissa/viihtyisässä	ympäristössä.
Heinolassa	on	kaunis	keskusta	ja	ranta	pulevardi.	Nyt	joulu	näkyy	valoilla	kauniisti	ja	kesällä	on	istutuksia	
paljon
Tärkein	on	helppokulkuisuus	ja	että	samasta	ympäristöstä	löytyy	vaihtoehtoja.	Autottomana	ihmisenä,	Kuljen	
kävellen	ja	pyörällä	joten	mukava	että	kaikki	asiat	saisi	kerralla	hoidettua	eikä	tarvitsisi	kulkea	pitkiä	välimat-
koja	paikasta	toiseen.	Myös	4	lapsen	äitinä	pian	siitä	että	lapsille	olisi	paljon	eri	vaihtoehtopaikkoja	leikkiä,	
harrastaa	ym	kuluttaa	aikaa.
Myös	kaupungissa	tulee	ottaa	luonto	ja	kasvillisuus	huomioon
Siisteys	ja	toimivuus,	ei	liikaa	kauppoja	eikä	paljoa	liikennettä
Asun	Naantalissa,arvostan	sitä.Tykkään	vanhasta	miljööstä.Liikkeitä	on	sopivasti	keskustassa.Toivottavasti	
pysyvätkin,kun	trendi	tuntuu	olevan	se	,että	suurta	pitää	olla.Esim.pikku	ruokakauppojen	katoaminen	on	sääli.
Vanhoilta	ihmisiltä	viedään	kaikki	palvelut	kauas	pelloille.Esim.maaseudulla	se	on	tosi	surullista.Nimenomaa	
keskustaa	pitäisi	elävöittää.Sääliksi	käy	esim.omia	vanhempiani,joilta	on	viety	sen	takia	kaupassa	käynnin	
mahdollisuus.
Vihreää,	paljon	istutuksia	ja	erilaisia	puistoja!
Pidän	keskustoista	joissa	on	elämaa	myös	virka-ajan	jälkeen.	Kahviloita	jotka	ovat	auki	myös	iltaisin	ja	viikon-
loppuisin.	Yökerhot	ja	menomestat	sijaitsevat	keskustan	ulkopuolella.
Hämeenlinnassa	on	viihtyisä	tori	puistoalueineen	ja	veden	läheisyydessä.
Kemissä	on	kehittynyt,	kävelykadut	ja	merenranta-olohuone.	Kauppojen	sijaintia	olisi	aihetta	vielä	parantaa.	
Pysäköinti	on	vaikeaa,	ahtaat	pysäköintipaikat	ovat	vaikea	ongelma,leveämmät	tilat	autoille	ja	jalankulku	
liikkeisiin	turvallisemmaksi.
Kaupungit	missä	puistoja	ja	vettä	lähellä/keskustassa	toimii	aina.	Samoin	kahvilat	terasseineen	tuovat	viihtyi-
syyttä.	Tampere	kiva	esimerkki,	kun	vettä	löytyy	läheltä	ja	kuitenkin	vilkas	kaupunkielämä	myös
Viihtyisässä	kaupungissa	ihminen	ei	koe	olevansa	rakennusten	piirittämä.	Myös	puistoja	ja	viheralueita	löytyy.	
Kaupungin	keskustan	tulisi	kannustaa	rytmin	hidastamiseen,	eikä	täysillä	sen	läpi	porhaltamiseen.
Prahan	keskusta	on	upea,	on	vanhaa	ja	uutta	monenlaista	rakennusta.
Pieni	on	kaunista.	Jotain	erilaista	saisi	olla.
Haluaisin	Lohjasta	Stars	Hollow’n	(viihtyisä	keskusta	jossa	palveluja)
Monipuolista,	vaihtelevaa,	kauppa,	kulttuuri	ja	palvelut	sopusoinnussa
Viihtyisä	keskusta	on	sellainen,	jossa	on	tilaa	ihmisille	ja	ajatuksille.	Viihtyisässä	keskustassa	on	tarpeeksi	
luontoa.
Vanhat	ja	tiiviit	kaupungin	keskukset	ovat	hyviä,esim.Naantali,vanha	Rauma,Porvoo.Kävelykatuja,ei	autoliiken-
nettä.kesäisin	ravintolaterasseja	ym.ulkoaktiviteettia
Viihtyisyyden	ei	tarvitse	tarkoittaa	toimimattomuutta.	Esteettömyys	tulee	olla	huomioitu	todella	ja	käyttää	
julkisen	rakentamisen	esteettömyysmääräyksiä.	Palvelee	jokaista!
Kaupunkitilaa,	missä	kunnioitetaan	kyseisen	kaupungin	historiaa	myös	uudisrakennusten	arkkitehtuurissa!
Puistot	ja	rannat	on	aina	plussaa!
Monipuolista,	kulttuuritiloja	ja	liikuntapaikkoja,	jotka	autoton	voi	tavoittaa,	hyviä	pyöräteitä,	monipuolisia	
kaupallisiakin	palveluita
Puistoja	ja	kävelykatu	pitää	olla.
Kaupugissa	pitää	olla	”ilmaa”	puita,	muita	kasveja.	Kävelykadut	ovat	pikku	kaupungeissa	hyviä.	:)
Raahessa	on	viihtyisä	keskusta.	Paljon	kaikkea.



Avaraa
Kodikas	monipuolinen
En	osaa	erikseen	nimetä	tähän	nyt	mitään,	mutta	semmoinen	kaupunki	tila,	jossa	on	helppo	liikkua	niin	
autolla,	mopolla	tai	julkisilla	kuin	kävellen	tai	pyörällä.	Myös	esimerkiksi	istutukset	ovat	hoidettuna	kauniita.	
Myöskin	jokin	puisto	voisi	olla	kiva,	ja	koiran	omistajana	joku	koirien	oma	aidattu	alue	jossa	saisivat	temmel-
tää.	Lapsille	saisi	myös	olla	jokin	jossa	saisivat	touhuta,	aidattu	voisi	olla	tuokin	alue.
Toimiva	ja	viihtyisä:	Kuopio,	Porvoo,	Pori,	Hki
Järvenranta	jossa	kaikki	voivat	oleskella,	myös	koirat	lenkkeillä,	pois	pelipaikat	rantakentiltä.
Savonlinna	on	ihana,	koska	vesistöä	on	paljon	ja	lähellä.
Kemin	kesäinen	kaupunkilaisten	olohuone;	sisäsatama,	mihin	esimerkiksi	veneilijöillä	on	helppo	saapua,	upeat	
maisemat,	loistavat	ravintolat	ja	viihtyisä	kokonaisuus.	Joensuussa	selkeä	asemakaava	ja	torin	ja	kävelykadun	
hyvä	yhteys.	Porin	kävelykadun	toimivuus,	etenkin	ravintoloiden	osalta.
Mahdollisimman	monimuotoinen.	Jokaisella	jotain.
Sellaista,	missä	ei	joudu	jonottamaan	liikennevaloissa	eikä	pysäköinnistä	tarvitse	maksaa.
Joensuu,	Porvoo
Keski-Eurooppalainen	kävelykatu	kauppoineen	ja	halleineen
Lahti,	Tampere.	Ihanat	torit,	selkeät	liikennemerkit.	Simppelit	ja	yksinkertaiset.
Moderni	ja	tyylikkyys	sekä	selkeys.
Ihmiskeskeistä,	rauhallista.
Arvostan	idyllistä	kaupunkitilaa,	keskustaa	josta	löytyy	puistoja	ja	viheralueita,	sekä	pieniä	erikoisliikkeitä	ja	
kahviloita.
Tori	ja	sen	tuomat	mahdollisuudet,	kahvilat,	kasvit,	valaistus,	kävelykadut.Jyväskylän	keskusta😊
Avarat,	puistot,	pienet	kahvilat
Väljä,	puistomainen	olotila,	mahdollisuus	ihmisten	tapaamiseen	ulkotiloissa,	kivijalkapuodit,	kahvilat,	leikki-
paikat,	kävelykadut.Varsinainen	kaupallinen	toiminta	ja	liikenne	ydinkeskustan	ulkopuolella.
Viihtyisää,	paljon	katukahviloita,	viheralueita.
kuopio,	kristiinankaupunki
Palvelut	ja	viheralueet
Puistojen	ja	joen	läheisyys.Rakennusten	mataluus.Vanhat	rakennukset.Esim.Piispankatu	Turussa.
Kauppahalli
Autotonta
Elinvoimaiset	yritykset	keskustan	alueella,	jotka	toimivat	yhteisvoimin.	Saavat	toiminnallaan	ja	tempauksillaan	
kaupunkilaiset	olemaan	keskustassa/torilla	aikaan	saaden	yhteisöllisyyttä.
Pidän	Naantalin	ja	turun	kaupungeista	missä	näkyy	vanhaa	ja	uutta
Oulun	pyörätieverkosto
Hamina	on	esimerkki	viihtyisästä	kaupunkimallista.	Viihtyisä	kaupunki	on	vihreä,	puistoja	ja	istutuksia	ja	kau-
nista	arkkitehtuuria.	Mieluiten	säilytettynä	vanhoja	kauniita	taloja.	Pelkkä	betonikeskusta	on	kamalaa.
Kuopiossa	keskusta	on	helppo	saavuttaa	autolla,	koska	parkki	on	torin	alla	ja	se	ei	häiritse	näkymää.	Tori	suih-
kulähteineen,	kauppahalleineen	ja	kaupungintaloineen	onnkaunis	silloin,	kun	siellä	on	toimintaa.	Tyhjä	tori	
puolestaan	ei	ole	kovin	viihtyisä.	Jyväskylän	kävelykatu	on	viihtyisä	terasseineen.
Turvallinen	liikkua	kesällä	ja	talvella,	hyvä	valaistus
Loviisa,	Rauma
Esim.	Turun	keskusta	toreineen	ja	Aurajoen	ranta	molemmin	puolin.	Se	on	siinä,	eli	viihtyvyys.
vanhat	puukaupungin	osat.	esim.	Porvoon	vanhakaup.	Lieksa	on	rakas	kaupunki,	ennen	oli	parempi,	ennen	
sittarin	parkkii.	koko	sitymarketti	pilas	kivan	keskustan-
Turun	keskusta	koska	siellä	on	kaikki	kävelyetäisyyden	päässä	ja	tosi	kauniita	rakennuksia
Hyvinhoidettu	ympäristö,	rakennukset,	kadut	jalkakkäytävät.	Vanhaviehättää,	tokiuusikin	voi	olla	kaunista.	
Rentous😊Ei tarvitse olla tiptop esim hki teurastamoi, mutta elämänmakua



Kaunis	ja	viihtyisä	kaupunki	kunnioittaa	vanhaa	arkkitehtuuria;	vanhoja	taloja	ei	pureta,	vaan	niiden	ympä-
rille	rakennetaan	uutta.	Viihtyisyys	ei	tule	siitä,	että	kaikki	on	samanlaista	-	vaihtelevaisuus,	arkkitehtooniset	
yllätykset,	oudot	pikkukujat,	odottamattomissa	paikoista	löytyvät	puistorepaleet,	penkit,	kiihottavat	yksityis-
kohtien	valaistukset,	harha-askeliin	houkuttelevat	polut.	Epäsymmetrisyys,	odottamattomuus	ja	ylipäätään	
sovinnaisuudesta	pois	pyrkiminen.
En	ole	käynyt	monen	kaupungin	keskuksissa	ni	en	osaa	sanoa.
Ei	liikaa	autoja,	ei	liian	suuria	ja	tuulisia	aukioita
Lappeenranta.	Kävelykatuja,	mutta	myös	autoilu	sujuu.
Tori,	ja	krukor	pitää	olla.
Puistoja,	kahviloita,	terasseja,	pikkuputiikkeja.	Tammisaaren	keskusta	ja	Loviisa	ovat	mieleeni.
Porvoon	keskusta,	kahviloita,	ravintoloita	ja	kaikki	kävellen	saavutettavissa
Kuopion	tori
Savonlinnan	keskusta	on	viihtyisä	mutta	sillan	toiselle	puolelle	pitäisi	suunnitella	lisää	viihtyvyyttä	parantavia	
kohteita	kuten	kahvila	yms.	Myös	turvallisuutta	tulisi	lisätä	itäisellä	puolella.
Forssan	torin	ympäristö	on	onnistunut,	kauniita	istutuksia	ja	avaraa	matalaa	rakentamista.	Hämeenlinnan	
kaupunkipuisto,	joka	ulottuu	keskustaan	luo	myös	hyvää	tunnelmaa,	myös	vanhat	kauniit	rakennukset	luovat	
tätä.	Riihimäen	keskusta	on	pirstaloitunut	ja	monet	rakennukset	ovat	rumia.
Siisteys,	selkeys,	kunnossapidetty	rakennuskanta,	ruutukaava.
Ne	alueet,	joissa	on	jätetty	luontoa,	esim.Ruonan	alue,	on	viihtyisä.	Ei	sitä	saa	pilata	lisärakentamisella.	Luon-
toa	kun	tuhotaan	ja	kallioita	murskataan,	sitä	ei	saa	koskaan	takaisin.	Uudet	talot	kaupungin	laidoille.	Palvelut	
pitää	myös	pysyä.
Esim	oulun	keskusta	on	kiva	kun	on	pelköstään	kävelijöille	tarkoitettuja	katuja	ja	rotuaari!	On	myös	puisto-
alueita	ja	liikkeitä.
Naantali
Porvoon	vanha	kaupunki,	Turun	aurajoen	ymp.	Niistä	pidän
Kuva	on	kesäinen,	mitä	talvikaudella?	Kuka	haluaisi	istua	ulkona	kuin	pakkanen	on	yli	-15?	Kuinka	liukkautta	
on	estetty?	Onko	kävelykatu	silloinkin	turvallinen?
Kuopion	kävelykeskusta	loistava	esimerkki,	josta	voitaisiin	ottaa	mallia	Savonlinnaankin.
Pedestrian	streets
Hesingissä	osataan	käyttää	hienosti	valoja.	Tampereen	ja	Turun	joet	luovat	upeaa	tunnelmaa.	Porvoo,	Naantali	
käsittämättömän	lämmin	puutalomiljöö.	Eli	kasvit	ja	luonnon	läsnäolo.	Jos	joka	paikka	on	pelkkää	betonia	ja	
symmetrisesti	istutettuja	puita,	niin	ei	se	kovin	viihtyisä	ole.
Selkeät	suurilinjaiset,	tapahtumaa,	elämää	kuten	kuvass.	Pientä	piperrystä	joka	on	olevinaan	jotain	panostus-
ta	ympäristöön	saa	ahdistuneeksi.
Kirkkonummen	keskusta	ei	muodonmuutoksen	jälk	nekään	on	ole	tullut	viihtyisäksi.	Ennen	muutoksia	se	oli	
aivan	kauhea,	nyt	vain	aika	kauhea.	Rakentamisen	kerroksellisuus	ja	ennen	kaikkea	vanhat	rakennukset	ja	
puistot	lisäävät	viihtyisyyttä.	Myös	ulkotilaa	oleskelulle,	esim.	kahviloiden	terasseilla.
Puistoja	ja	kävelyreittejä
Puistot,	joissa	mahdollisuus	piknikeille	tai	lasten	leikkipuistoja.	Kahviloiden	pihaterassit	suht	rauhallisella	
alueella	automelulta
Vanhat,	mutta	hyväkuntoiset	ja	toiminnassa	olevat	rakennukset
Riittävä	valaistus,	ei	pimeitä	nurkkia.	Turhan	melun	välttäminen.
Mielenkiintoiset	rakennukset,	harmaat	laatikkotalot	masentavat.
Esim.Porvoon	pääkadun	läpikulkuliikenne	pilaa	koko	kaupungin.	Palvelujen	keskittäminen	keskustan	ulkopuo-
lisiin	automarkettikeskuksiin,	jolloin	uhkana	on	keskustan	liiketilojen	autioituminen,	tämäkin	löytyy	Porvoos-
ta.	Viihtyisää	kaupunkitilaa	löytyy	mm.	Helsingistä	ja	Jyväskylän	kävelykatu	osoitti	kuinka	ihmiset	käyttävät	
kävelykadun	palveluja	vaikka	kauppiaat	sitä	epäilivätkin.	Kaupunki	on	ennen	kaikkea	ihmistä,	eikä	autoja	
varten.	Liikenne	syntyy	ihmisten	tarpeesta	liikkua	ja	liikuttaa	tavaroitaan	ja	kun	palvelut	ovat	lähellä	ja	julkinen	
liikenne	toimivaa,	ei	yksityisautoilua	tarvita.	(Ainakaan	nykyisessä	määrin)
Autolla	pitää	päästä	liikkumaan.	Porvoon	vanha	kaupunki	on	todella	ihana.	Kemin	kävelykadusta	en	pidä	
yhtään	se	on	epäonnistunut.



Istutukset	ovat	tärkeitä,	Heinolan	keskusta	on	kesäisin	kaunis,	talvella	hienosti	valaistu	mikä	on	myös	tärkeää.	
Istumapaikkoja,	kahviloita	tai	muita	kokoontumispaikkoja	pitää	olla	ja	kesäisin	jäätelökioski.	Laatikkomaiset	
betonirakennelmat	luovat	kolkon	tunnelman
Kuopiossa	on	suht	toimiva	keskusta.	Savonlinnassa	huono,	keskustassa	ei	ole	laisinkinkaan	otettu	huomioon	
vauvoja	(hoitopöytien/imetyksen/ruokailun)	näkökulmasta	ja	eikä	vanhempiakaan	lapsosia	millään	tavalla.	
Myös	kaupalliset	toimijat	vähissä.	Savonlinnan	pääkadun	varrelta	puuttuu	myös	ulkoilmakahvilat,	penkit	ym..
Porvoon	keskusta	on	kuollut.Syke	puuttuu	ja	viihtyvyys.Katujen	risteysalueet	kapeita	autoiluun.Kävelykatu	
puutuu,missä	olisi	kauppoja.
Rakastuin	Tallinnan	vanhaan	kaupunkiin.	Paljon	valaistusta.	Kauniiden	vanhojen	tiiliseinien	esille	tuomista.	
Siisteyttä.
Arvostan	keskustoja,	jotka	ovat	hallittavissa	kävellen	ja	joissa	tapahtuu	jotain:	pieniä	liikkeitä,	kahviloita,	ihmi-
siä,	tapahtumia,	jotain	mitä	mennä	katsomaan.	Vanhan	arkkitehtuurin	säilyminen	on	tärkeää.	Myös	moninai-
suus	on	tärkeää,	että	löytyy	kaikkea	vähän	erilaista	ja	jännittävääkin,	ei	pelkästään	ketjuravintolaa	jne.	Oman	
kotikaupunkini	Loimaan	keskusta	on	päinvastainen.	Ihmiset	ovat	valuneet	kauemmas	keskustasta	marketeille,	
ja	usein	keskusta	on	tyhjänä.	Tapahtumia	ei	järjestetä,	ja	jos	järjestetään,	ihmiset	eivät	löydä	niitä.	Rakennuk-
set	ovat	rumia,	vanhat	talot	on	purettu	pois.
Omaa	silmää	miellyttää	vanhat	kaupungit,	joissa	vanhaa	on	vaikka	uudenkin	seassa.	/70-luvun	neuvosto-hen-
kisen	betonibunkkerit	ovat	kauhistus
Loviisa	kiva,	Kotka	hirveä,	Porvoo	ikvävä	,	Tammisaari	epäkäytännöllinen
toimiva	keskusta	on	sellainen,	joka	on	kaikkien	kaupunkilaisten	toimintakeskus	eli	keskeisimmät	asiat	löytyy	
sielä.	Myös	Läpikulku,	pysäköinti	ja	kautta	kulku	pitää	tehdä	jouhemaksi.
siistiä	ja	tilavaa
Terassit	kesäisin	tärkeitä	samoin	puistot.	Helsinki	Espan	ympäristö	kiva.
Tori,	kasvillisuus.
Pidän	pienestä	kaupungista,	jossa	on	säilytetty	vanhaa	ja	on	kaunista	arkkitehtuuria.	Porvoo	on	minulle	ehdo-
ton	paikka,	jossa	tosin	parasta	on	vanha	kaupunki,	jokiranta	sekä	kehittyvä	länsiranta.
kaupungit,	joissa	on	erilaisia	hirtoriallisia	kerroksi	ja	vanhaa	rakennuskantaa	on	vaalittu.	Viheralueet	erittäin	
tärkeitä	ja	mielenkiintoiset	arkkitehtoniset	ratkaisut.
Jalankulkijoille	tilaa	ja	puistot	viihtyisiksi.
Jalankulkijan	/koirakon	huomioiva,	riittävästi	pysähdyspaikkoja	sekä	varjoissa	että	aurinkoisia,	mielellään	jon-
kinlaisia	sadekatoksia,	penkkejä,	istutuksia,	yhteinen	”olohuone”,	ranta	hyödynnettävä	virkostypaikkana
vanhat	puutalokaupungit	ovat	viihtyisimpiä	sekä	kaupungit,	joissa	on	ylipäätään	vanhoja	rakennuksia
Rauhallisuus,	siisteys,	turvallisuus.	Luonnonläheisyys.	Kamalinta	on	runsas	liikenne,	nuorisojengit,	jengit	yli-
päänsä,	kerjäläiset,	pulsut	yms.	Esim	turun	keskusta	on	isoksi	kaupungiksi	OK.	Salo	on	ankea.	Paimio	on	ihana.	
Mynämäki	on	kiva.	Pori	on	yksi	viihtyisimmistä	ja	Rauma.	Helsinki	on	painajainen
Vähän	autoja,	paljon	ihmisiä	liikkumassa	ja	viihtymässä	kaupunkitilassa,	toimintaa	ja	eloa	ympäri	vuoden,	veh-
reyttä,	mahdollisuuksia	pysähtyä	katselemaan	kaupunkielämää
Kaupungin	elämää	kuvaava	ympäristö.	Siis	asukkaittensa	näköinen.
Siistiä,	kauniita	rakennuksia,	ei	60-luvun	rumia	rötisköjä
Jyväskylässä	on	hyvin	toimiva	keskusta	kävelykatuineen.
ulkoilmakahvilat	kesällä
Arvostan	ensisijaisesti	kaupunkitilan	kauneutta	ja	tunnelmaa,	tykkään	myös	eri	kaupunkien	vanhojen	kaupun-
ginosien	boheemista	fiiliksestä.	Istutukset,	penkit,	siisteys	ja	taide	ovat	tärkeitä	kaupungin	koosta	riippumatta.	
Helsinki	(kantakaupunki	erityisesti,	Eira,	Etu-Töölö,	Kamppi,	Ullanlinna..)	on	kaunis	kuten	myös	Loviisa	vaikka	
pieni	kaupunki	onkin.	Lahti	ja	Kouvola	taas	ovat	rumia	paikkoja.	Peruspalvelut	tulee	löytyä	keskustasta.	Itse	
asun	ydinkeskustassa	Loviisassa	juurikin	siksi	että	arvostan	palveluita	ja	”kaupunkilaisten	olohuonetta”.	En	
voisi	kuvitella	elämää	keskustan	ulkopuolella.	Aiemmin	olen	asunut	Etu-Töölössä	Helsingissä.
Turku	on	hieno	esimerkki	viihtyisästä	kaupunkialueesta,	varsinkin	joen	viereiset	alueet.
Väljät	tilat



Palvelut	ja	liikkeet	tulee	olla	väljästi,	ei	pienelle	alueelle	keskittynyttä.	Kuka	määrittelee	minkä	kokoinen	
”keskustan”	tulee	olla?	Lahti	on	esimerkki	huonosta	keskustasta,	siellä	ei	ydinkeskustaa	lukuunottamatta	ole	
mahdollista	mennä	edes	kahvilaan,	viikonloppuisin	on	täysin	kuollutta	kun	putiikit	pistävät	aikaisin	kiinni.	
Juottoloita	kyllä	löytyy.
Kouvolan	Manski	ainakin	oli	viihtyisä,Porvoon	keskusta	myös,Mikkeli	hieno.
Torit,	katukahvilat
Sujuva	keskustan	alueen	kattava	joukkoliikenne	(esim.	raitiovaunu).	Talvella	valaistut	kävely-	ja	pyörätiever-
kostot,	Keskustan	tilavat	viheralueet,	puistot	ja	ulkopelitilat,	maisemasuunnittelu	ylipäänsä.	Kaupunki	viljely	
mahdollisuus	kaikille.	Ihailen	Kotkan	kaupungin	puistoja	ja	mm	Sapokan	puistoa.	En	pidä	esim.	Helsingin	
Pasilasta	yhtään.
Toimiva	ja	viihtyisä	keskusta	löytyy	esim.	Lappeenrannasta,	Raumalta,	Turusta,	Savonlinnasta,	Helsingistä.	En	
pidä	Kouvolasta,	Seinäjoesta	enkä	Lahdesta.	Tärkeää	on	lähellä	oleva	ja	näkyvä	luonto	(vesi,	puistot)	ja	kauniit	
rakennukset.	Arkkitehtuuri	on	minulle	suurin	viihtyisyyteen	vaikuttava	asia.
Ihmisläheistä,	mielenkiintoista,	kaunista
En	pidä	turvattomista	alueista,	pimeistä	katvealueista.	Pidän	avaruudesta	ja	esteettisyydestä.	Tärkeää	on,	että	
on	huomioitu	lapset,	vanhukset	ja	esteettömyys.	Hyvinvointi	rakentuu	näiden	ympärille.
Tampere:	selkeä	keskusta,	viheralueet	hyödynnetty	hyvin,	vanhaa	ja	uutta	rakennusta	sopuisasti	yhdessä,	
vesielementti	ydinkeskustassa	tuo	viihtyisyyttä.	Akaan	Toijala:	Sekasotku,	keskusta	pelkkiä	ajohidasteita	toisen	
perään,	viheralueet	hyödyntämättä,	roska-astioita	aivan	liian	harvassa,	yritetty	kohottaa	ulkonäköä	katuva-
loilla	jotka	ei	sovellu	keskustan	henkeen	lainkaan.	Harvat	posititiiviset	asiat	että	keskustan	torialue	säilytetty	
ja	yksi	rakennus	uusitaan	vanhan	rakennuksen	hengen	mukaan	(Leskirouva	ravintolan	talo).	Ja	että	tärkeiden	
kulkuyhteyksien	juna-asema	säilyy	vaikkakin	rapistuu	kun	ei	sitä	hoideta.
Ei	saa	olla	liikaa	ihmisiä	tai	liikaa	liikennettä
Esimerkki	:	Jyväskylä	.	Kävelykatu	on	keskustan	sydän
Paljon	vihreyttä,	puita	ja	istutuksia.	Penkkejä	ja	kesäisin	ulkoilukahviloita.	Kaupat	lähellä	autopysäkkejä.
Raahe,	sopivan	pieni	kaupunki	ja	vanha	Raahe	ja	meri	on	kaunis.
Kävelykatu,	joustava	ja	reilu	parkkipaikka	riittävän	lähellä,	luonnonmukaisia	istutuksia,	hyvä	valaistus,	iloa	
ihmisille	ts.	jokin	hauska	tapahtuma,	näyttely,	puheenaihe.
Katu-kahvilat,	torit	ja	virkeä	keskustatoiminta	liikkeineen	esim.	Lahti	jossa	on	virkeä	tori-kulttuuri	ja	satama	
alue	terasseineen	ja	kaikki	lähellä.
Kaupunkitilassa	tiiviys,	elävyys	ja	monipuoliset	palvelut	ovat	mielestäni	tärkeitä	piirteitä,	mutta	niiden	vasta-
painoksi	tulisi	löytyä	avaruutta	ja	väljyyttä,	mielellään	puistomaisia	alueita,	joissa	voi	hengähtää.	Käveltävyys	
ja	pyöräiltävyys	aina	plussaa,	myös	historiallisten	kerrostumien	ja	modernin	jatkumot	viehättävät.	Liitän	luo-
taantyöntäviin	keskusta-alueisiin	pimeät	kadunpätkät,	elottomuuden	(esimerkiksi	alueet,	joissa	vain	toimistoja	
ja	jotka	sulkevat	ovensa	iltaisin),	yksitoikkoisen	arkkitehtuurin	sekä	väljien	paikkojen	puutteen.



LOPUKSI

Reflektointi:	 Kysely	toteutettiin	nimettömästi,	mikä	nopeutti	ja	helpotti	kyselyyn	vastaamista.	Toi-
saalta	se	ei	mahdollistanut	vastaajien	taustatietojen	tarkistamista.	Monilla	vastaajilla	oli	
havaittavissa	selvää	ristiriitaisuutta	vastauksissa.	Haluttiin	esimerkiksi	kävelypainotteista	
keskustaa,	mutta	pidettiin	silti	autojen	maanpäällisiä	parkkipaikkoja	tärkeinä	keskustas-
sa.	Osa	vastaajista	käytti	vastauksien	mitoittamiseen	myös	hieman	suurempia	kaupun-
keja.	Vertailukohtia	haettiin	joissakin	tapauksissa	Helsingistä	ja	Tokiosta	asti.	Kohteita	
ja	hyviä	ratkaisumalleja	voidaan	toki	löytää	kaikkien	kokoluokkien	kaupungeista,	mutta	
keskustan	rakenteeseen	ja	toiminnallisiin	vaatimuksiin	kokoluokalla	on	selvä	merkitys.	
Ei	voida	vaatia	että	pienen	kaupungin	keskustalla	olisi	samankaltaista	toiminnallisuutta	
ja	palveluita	kuin	miljoonkaupungin	keskustalla.	Eri	kokoluokan	kaupungit	kilpailevat	
aivan	erityyppisillä	vahvuuksilla.	

	 Kysely	julkaistiin	hieman	eriaikaisesti	eri	kaupunkien	kanavissa.	Vastauksissa	oli	havait-
tavissa	tiettyä	suuntautuneisuutta	paikkakunnan	mukaan.	Eri	paikkakunnilla	keskusto-
jen	kehitykseen	liittyvät	erilaiset	ongelmat,	tavoitteet	ja	toiveet,	ja	vastaukset	korreloi-
vat	jonkin	verran	paikkakuntien	sisäisesti.	Koska	kysely	pyrittiin	pitämään	tehokkaana,	
jätettiin	pois	monitahoisten	oheistietojen	antaminen.	Tavoitteena	oli	saada	lyhyessä	
ajassa	riittävä	määrä	vastauksia,	missä	myös	onnistuttiin.	Vastaavanlainen	kysely	olisi	
mielenkiintoista	toteuttaa	myös	siten,	että	tuloksia	voisi	korreloida	esimerkiksi	iän	ja	
asuinpaikkakunnan	mukaan,	mutta	tässä	kyselyssä	käytetty	lomakemalli	ei	tällaista	
toiminnallisuutta	mahdollistanut.	

Facebook:	 Koska	kysely	oli	esillä	monen	kaupungin	facebookin	ns.	”puskaradioryhmässä”,	syntyi	
aiheesta	luonnollisesti	keskustelua	myös	varsinaisen	kyselyn	ulkopuolella.	Näitä	keskus-
teluja	oli	myös	mielenkiintoista	seurata,	joskaan	keskustelun	taso	ei	välttämättä	nous-
sut	kovin	korkeaksi.	Oli	lähinnä	tragikoomista	seurata	kuinka	moni	haukkui	kaupunkinsa	
surkeuksia	ja	toiset	samoja	paikkoja	kehuivat.	Tähän	loppuun	on	koottu	muutamia	
nimettömiä	nostoja	eri	kaupunkien	yhteyksissä	käydyistä	keskusteluista:

• paska paikka
• ihana paikkakunta asua, ihanat naapurit, ystävälliset pussikuskit ym. En lähtis takai-

sin Espooseen olen jo vanha mummo ja pelkäisin liikkua siellä
• huono palvelu, ahne kaupunki, ahdas olavinkatu, jne.....
• ekat pari vuotta täällä olin sillä fiiliksellä ettei tästä tule mitään, missään ole mitään 

ja näin päin pois. Nyt asunut säännöllisesti 6v ja tuntuu enemmän kodilta kuin en-
nen niin rakas Helsinki. Toki monissa asioissa on puutteita, mutta missäpä ei olisi

• oli ihan ok sillon joskus kauan sitten
• :) Mukava ja kotoisa pikkukaupunki
• surkeasti toteutetut liikennejärjestelyt. Kun on jalkaisin liikkeellä, niin saa aina pelä-

tä jääkö auton alle
• on hyvä paikka asua vanhemmankin ihmisen
• karseita rakennuspalikoita koko keskusta täynnä :-(
• tämä on maailman paras paikka asua
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