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ESIPUHE 

 
 
Ammattikorkeakouluopinnoissa käsiteltävät teemat liittyvät usein käytännön 
työelämässä esiintyvien ongelmien kuvaamiseen ja myös niiden ratkaisemiseenkin. 
Saimaan ammattikorkeakoulun perusopetusta pyritään integroimaan mahdollisimman 
tiiviiksi osaksi ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan 
(TKI). Rajanveto TKI-toiminnan ja perusopetuksen välillä voi olla tosin hyvinkin häilyvä. 
Perimmäisenä tarkoituksena kuitenkin on, että hyötysuhde on molemmin puoleinen ja 
lopputuloksena on luonnollinen symbioosi josta molemmat sekä alueen elinkeinoelämä 
hyötyvät. 
 
Tämä TKI-toiminnan ja opetuksen integraatio näkyy konkreettisesti tässä 
tutkimusraportissa jonka liiketalouden opiskelijat ovat yhteisöllisesti laatineet 
syyslukukauden 2010-2011 aikana. Tutkimusraportti on luotu Markkinointitutkimus –
opintojaksolla jonka keskeisenä tavoitteena on oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan 
markkinatutkimus käytännössä huolella valikoiduin menetelmin ja välinein. 
Opintojakson tavoitteena on myös soveltaa käytännössä jo aikaisemmilla 
opintojaksoilla opittuja asioita.  
 
Tämä Käytäntöön vienti –harjoitus näkyy myös kurssin pedagogissa valinnoissa: 
kurssin aikana opettaminen on paremminkin opiskelijoiden valmentamista ja 
ohjaamista jotta kysely etenee oikeaan suuntaan ja projektit pystyvät reagoimaan 
erilaisiin vaaranpaikkoihin. Osa projektien toteuttamisesta tapahtuu tieto- ja 
viestintäteknologia avustuksella verkko-opetuksena, esimerkiksi hyödyntämällä 
verkkokyselytyökaluja ja tilastollisia ohjelmistoja. 
 
Opiskelijaprojektina työmäärä on merkittävä, kurssin normisuoritus vaatii yhdeltä 
opiskelijalta noin 160 tunnin työpanosta joka vastaa noin 20 työpäivää. Projektit 
toteutetaan ryhmätöinä, ryhmissä on tyypillisesti kolme-neljä opiskelijaa. 
Kokonaisuutena yhden markkinatutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen voidaan 
arvioida kuluneen siis noin kolme henkilötyökuukautta. Vastuu projektien 
toteuttamisesta aina tavoitteiden asettamisesta ja lomakkeiden suunnittelusta 
vastauksien analysointiin ja raportointiin saakka on täysin opiskelijaryhmillä, jotka ovat 
koostaneet osan toteutetuista markkinatutkimuksista julkaisun muotoon. 
 
Jälkikäteen katsottuna, välillä hieman kivisenkin, tien kulkeminen on ollut kannattavaa. 
Projektien aikana on syntynyt hienoja oppimiskokemuksia ei ainoastaan opiskelijoille, 
mutta myös ohjaavalle opettajallekin. Toimeksiantajat ovat osoittaneet myös 
tyytyväisyytensä. Tutkimustulokset ovat sekä luoneet uusia ajatuksia että osittain 
vahvistaneet olemassa olevaa näkemystä ja tulevat jatkossa auttamaan toimeksiantajia 
päätöksenteossa. 
 
Parhaimpia tuloksia usein saadaan aikaan ennen kaikkea vain tekemällä asioita 
yhdessä, unohtamatta kuitenkaan asioiden valmistelua ja reflektointia, vanhojen 
asioiden kertaamista ja uuden tiedon omaksumista osaksi olemassa olevaa 
tietopääomaa. 
 

 
Juha Sorjonen 
Tuntiopettaja, YTM 
Tekniikan toimiala, Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
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1 JOHDANTO 

 

Asukasviihtyvyystutkimuksen toimeksiantajana oli Lappeenrannan kaupunki, ja 

tutkijoina toimivat Saimaan ammattikorkeakoulun markkinoinnin 3. vuosikurssin 

neljä opiskelijaa: Noora Hallikainen, Saara Hulkkonen, Jenni Kuusinen ja 

Tommi Pajari. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Lappeenrannan eteläisen, 

itäisen ja läntisen alueen asukkaiden sekä nuorten viihtyvyyttä omassa 

elinympäristössään. Tavoitteena oli löytää uusia ideoita sekä kartoittaa 

mahdollisia kehittämiskohteita alueilla. Tietoja haluttiin esimerkiksi maankäytön 

suunnittelun ja palveluiden kehittämisen tueksi. Tutkimuksen avulla pyrittiin 

myös selvittämään sitä, minkälaisen elinympäristön lappeenrantalaiset asukkaat 

haluaisivat tulevaisuudessa, ja mitkä seikat vaikuttavat asukkaiden 

viihtyvyyteen. 

 

Kysely teetettiin Lauritsalan alueraadissa (Lauritsalan koulukeskus 12.10.2010), 

eteläisen alueen alueraadissa (Myllymäen koulu 14.10.2010) ja Sammonlahden 

kokouksessa (Sammonlahden asukastila 1.11.2010). Myös alueiden 

asukastiloja hyödynnettiin: kyselylomakkeita oli Sammonlahden ja Lauritsalan 

asukastiloissa koko tutkimuksen ajan.  Kysely teetettiin 157 henkilölle, joten 

tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää alueilla asuvien ihmisten yleisiksi 

mielipiteiksi. Näin ollen käsittelemmekin tässä raportissa nimenomaan kyselyyn 

vastanneiden 157 lappeenrantalaisen asukkaan mielipiteitä. 

 

Tiedot kerättiin kirjallisen kyselylomakkeen avulla. Saatuja tuloksia käsiteltiin ja 

analysoitiin SPSS- ja Excel- ohjelmien avulla. Tutkimuksen tuloksissa esiintyi 

ristiriitoja johtuen asukkaiden jakautumisesta alueilla. Esimerkkinä 

Sammonlahti-Ruoholampi: Sammonlahdessa kauppojen lähettyvillä asuvat 

ihmiset olivat tyytyväisiä palvelujen läheisyyteen, mutta samalla tutkimuksen 

kannalta samaan asuinalueeseen (länsi) kuuluvat Ruoholammella asuvat 

vastaajat olivat tyytymättömiä palveluiden puuttumiseen.  
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2 TAUSTATIEDOT 
 

2.1 Vastaajien ikä 

 

 

Kaavio 1 Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 

 

Tutkimukseen vastasi yhteensä 157 henkilöä. 18–25-vuotiaiden vastauksia oli 44 

kappaletta (28 %), 26–40-vuotiaiden vastauksia 21 kappaletta (13,4 %), 41–60-

vuotiaiden vastauksia (24,2 %) sekä yli 60-vuotiaiden vastauksia 53 kappaletta 

(33,8 %). Kyselyyn vastanneista yksi ei ilmoittanut ikäänsä. 

 

2.2 Vastaajien sukupuoli 

 

 

Kaavio 2 Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma 
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Kyselyyn tulleista vastauksista 70 kappaletta oli miesten (44,6 %) ja 85 kappaletta 

naisten (54,1 %). Kaksi kyselyyn vastaajaa jätti vastaamatta kysymykseen, jossa 

kysyttiin sukupuolta. Miesten ja naisten vastausmäärät olivat melko tasapainossa. 

Naisten osuus kuitenkin hieman korostuu vastaajien joukossa. Naisilta tulleita 

vastauksia oli 15 kappaletta enemmän kuin miesten vastauksia. 

 

2.3 Aluejakauma 

 

 

Kaavio 3 Vastaukset ryhmittäin 

 

Vastaukset jakautuivat alueittain melko tasaisesti, mutta eteläisen alueen 

vastausmäärä jäi hieman muita vähäisemmäksi. Eteläiseltä alueelta vastauksia 

saatiin 26 kappaletta (16,6 %), itäiseltä alueelta 33 kappaletta (21 %) ja läntiseltä 

alueelta 54 kappaletta (34,4 %). Nuorten kohderyhmästä vastauksia saatiin 44 

kappaletta (28 %). Kaikki kyselyyn vastanneet ilmoittivat asuinalueensa. 

 

2.4 Asuinalueiden ominaisuudet 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään vastaajien tämän hetkisten asuinalueiden 

ominaisuudet. Vastaajat ovat arvioineet asteikolla neljästä kymmeneen 

asuinalueensa ominaisuuksia. Taulukosta näkyy ominaisuuksien keskiarvot 

asuinalueittain. 

 

Eteläinen
16,6 %

Itäinen
21 %

Läntinen
34,4 %

Nuoret
28 %
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8 

 

Asuinalueiden 
ominaisuudet Etelä Itä Länsi Nuoret 

Alueen turvallisuus 8,7 8,4 8,1 8,4 

Alueen viihtyvyys 8,3 7,8 7,8 8,2 

Alueen liikuntapaikat 6,7 7,2 7,6 7,7 

Alueen lasten leikkipaikat 6,9 6,7 7,4 7,9 

Alueen liikenneyhteydet 6,8 7,0 8,5 8,1 

Alueen koulupalvelut 8,5 8,1 8,3 8,3 

Alueen päivähoitopalvelut 7,9 7,7 8,2 8,0 

Alueen kaupalliset palvelut 8,0 6,7 8,1 8,5 

Muut 
harrastusmahdollisuudet 6,7 6,9 6,9 7,7 

Taulukko 1 Asuinalueiden ominaisuudet 

 

 

3 ETELÄINEN ALUE 
 

3.1 Ikäjakauma 

 

Eteläisellä alueella kysely teetettiin yhteensä 26 ihmiselle. Seuraavassa 

kaaviossa (kaavio 4) on esitetty vastanneiden ikäjakaumat.  

 

 

Kaavio 4 Eteläisen alueen vastanneiden ikäjakauma 
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Eteläisellä alueella kyselyyn vastanneiden ikäjakauma oli seuraava: 26–40-

vuotiaita oli seitsemän (28 %), 41–60-vuotiaita oli yhdeksän (36 %) ja yli 60-

vuotiaita oli yhdeksän (36 %). Vastanneista 17 oli naisia ja yhdeksän miehiä. 

 

3.2 Kulkuneuvojen käyttö 

 

Seuraavassa kaaviossa (kaavio 5) kuvataan, millaisilla kulkuneuvoilla eteläisen 

alueen kyselyyn vastanneet liikkuivat yleensä. 

 

 

Kaavio 5 Eteläisen alueen kulkuneuvojen käyttö ikäjakaumittain 

 

Kaikkien ikäryhmien vastaajat käyttivät eniten omaa autoa, moottoripyörää tai 

mopoa. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että palvelut ovat kaukana ja julkinen 

liikenne, kuten linja-autojen reitit, eivät tavoita kauempana asuvia. Vastaajien 

työpaikat saattavat sijaita kaupungin keskustassa, jonka takia he käyttävät 

esimerkiksi omaa autoa. Kukaan vastanneista ei ilmoittanut liikkuvansa 

kävellen, ja polkupyörällä liikkui vain muutama. 

 

3.3 Oma asuinympäristö 

 

Kyselyssä selvitettiin vastaajien nykyinen asumismuoto sekä se, millaisessa 

asunnossa he tulevaisuudessa haluaisivat asua. Tarkoituksena oli selvittää, 

muuttuvatko asumismuodot tulevaisuudessa radikaalisti.  
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Seuraavassa kaaviossa (kaavio 6) on esitetty, millaisissa asunnoissa eteläisen 

alueen vastanneet asuivat. 

 

 

 

Kaavio 6 Tämänhetkinen asunto (etelä) 

 

Kaikissa ikäryhmissä omakotitaloasuminen oli suosituin asumismuoto, kerros- 

ja rivitaloasumisessa ei ollut suurta hajontaa. Tämä johtuu varmasti siitä, että 

eteläinen alue on suurimmaksi osaksi omakotitaloaluetta, eikä siellä ole 

juurikaan kerrostaloja. Eteläinen alue on asuinalueenakin melko uusi.   

 

Seuraavassa kaaviossa (kaavio 7) on esitetty, millaisessa asunnossa eteläisen 

alueen vastaajat haluaisivat tulevaisuudessa asua. 
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Kaavio 7 Tulevaisuuden asunto (etelä) 

 

Eteläisen alueen kaikki ikäryhmät haluaisivat tulevaisuuden asuntonsa olevan 

omakotitalo. Vanhimpaan ikäryhmään kuuluvat vastaajat pitivät 

kerrostaloasumista yhtä hyvänä asumismuotona kuin omakotitaloasumista. 

Kaavioista 6 ja 7 voidaan päätellä vastaajien olevan tyytyväisiä tämän hetkiseen 

asumismuotoonsa, eivätkä he ole vaihtamassa asumismuotoaan.   

 

Kyselyssä haluttiin selvittää, haluavatko eteläisen alueen asukkaat asua 

tulevaisuudessakin samalla asuinalueella kuin nyt. Kyselyyn vastanneista 22 

henkilöä 26:sta vastasi haluavansa asua tulevaisuudessakin samalla 

asuinalueella. Kaksi henkilöä vastasi, ettei halua asua tulevaisuudessa samalla 

asuinalueella. Kaksi henkilöä ei vastannut kysymykseen.  

 

3.4 Tiedottaminen 

 

Kyselyssä haluttiin selvittää, pitäisikö kaupungin lisätä tiedottamista eteläisellä 

asuinalueella, ja jos tiedottamista tulisi lisätä, niin millä tavalla. Suurin osa 

vastanneista, 17 henkilöä 26:sta, toivoi lisää tiedottamista asuinalueelleen. 

Seitsemän henkilöä oli tyytyväisiä alueen tiedottamiseen. Kaksi henkilöä ei 

vastannut kysymykseen. Tiedottamista toivottiin toteutettavan 

postilaatikkojakelulla, Internetissä, paikallislehdissä, kouluissa ja tarhoissa.  
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Erityisesti asuinalueen kehityshankkeista ja muista aluetta koskevista asioista 

haluttiin saada lisää tietoa. 

 

3.5 Vapaa-aika 

 

Asukkailta kysyttiin, mitä vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia he 

haluaisivat asuinalueellensa lisää. Kyselyyn vastanneet eteläisen alueen 

asukkaat halusivat asuinalueelleen lisää liikuntamahdollisuuksia ja -paikkoja 

sekä kerho- ja harrastustoimintaa. Eteläisen alueen 26 vastanneesta 18 vastasi 

vapaa-ajanviettoa koskevaan kysymykseen. 

 

3.6 Tulevaisuus 

 

Muun muassa seuraavat asiat nousivat esiin kysyttäessä, millaisia 

ominaisuuksia eteläisellä alueella kyselyyn vastanneet haluaisivat nähdä 

tulevaisuuden asuinalueellaan 10 vuoden päästä:  

 Siisteys 

 Rauhallisuus 

 Palvelut (kaupat, posti, pankkiautomaatti, kirjasto, koulut) 

 Joukkoliikenteen toimivuus 

 Asuinalueen aktiivisuus. 

 

Tulevaisuutta tarkastelevaan kysymykseen vastasi 16 henkilöä 26:sta kyselyyn 

eteläisellä alueella osallistuneesta. 10 henkilöä ei vastannut kysymykseen. 

 

3.7 Palvelut 

 

17 henkilöä 26:sta vastasi olevansa tyytyväinen eteläisen alueen palveluihin ja 

seitsemän ei ollut tyytyväisiä palveluihin. Kaksi henkilöä jätti vastaamatta 

kysymykseen. 

 

Tyytymättömyyttä eteläisellä alueella aiheuttivat muun muassa seuraavien 

palveluiden puuttuminen:  

 Pankkiautomaatti 
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 Postilaatikko 

 Kaupat 

 Nuorisotilat 

 Kioski. 

 

Palveluiden lähettyvillä asuvat eteläisen alueen asukkaat olivat kuitenkin 

tyytyväisiä kaupallisiin palveluihin. Tuloksissa tulee kuitenkin huomioida, että 

kyselyyn vastanneet asuivat eteläisen alueen eri puolilla. On kuitenkin 

ymmärrettävä, että palveluita ei voi joka alueella olla yhtä kattavasti. Aina löytyy 

jokin pienempi alue, jossa palveluita ei kannata pitää ja näin ollen alueen 

asukkaat eivät ole tyytyväisiä.  

 

 

4 ITÄINEN ALUE 

 

4.1 Ikäjakauma 

 

Itäisellä alueella kysely teetettiin yhteensä 33 ihmiselle. Seuraavassa kaaviossa 

on esitetty vastanneiden ikäjakaumat. 

 

 

Kaavio 8 Itäisen alueen vastanneiden ikäjakauma 

 

Vastanneista 19 oli naisia ja 13 miehiä. Yksi vastaajista ei ollut kertonut 

sukupuoltaan. 

26-40
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4.2 Kulkuneuvojen käyttö 

 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty itäisen alueen vastanneiden liikkuminen eri 

kulkuneuvoilla ikäjakaumittain.  

 

 

Kaavio 9 Itäisen alueen kulkuneuvojen käyttö ikäjakaumittain 

 

Itäisen alueen vastaajat liikkuivat eniten omalla autolla, moottoripyörällä tai 

mopolla. Julkisia kulkuneuvoja käytti vastaajista vain yksi henkilö. Suurin osa 

vastaajista liikkui omalla autolla. Oman auton käyttö johtuu mahdollisesti siitä, 

että palvelut ovat siirtyneet kauemmaksi asuinalueilta, ja julkinen liikenne ei 

tavoita reuna-alueilla asuvia niin hyvin. 

 

4.3 Oma asuinympäristö  

 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty, millaisissa asunnoissa itäisen alueen 

vastanneet asuivat. 
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Kaavio 10 Tämänhetkinen asunto (itä) 

 

Itäisen alueen vanhimmat vastaajat asuivat eniten omakotitalossa, seuraavaksi 

eniten asuttiin kerrostalossa. Rivitalossa asui vain muutama 41–60-vuotias. 

 

Seuraavassa kaaviossa esitetään, millaisissa asunnoissa itäisen alueen 

vastaajat halusivat tulevaisuudessa asua. 

 

 

Kaavio 11 Tulevaisuuden asunto (itä) 
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Vanhimpaan ikäryhmään kuuluvat vastaajat haluaisivat tulevaisuuden 

asuntonsa olevan joko omakotitalo tai kerrostalo. Omakotitalo oli myös kahden 

muun ikäryhmän toiveasunto. Omakotitaloasumista suosivat eniten vanhimmat 

kyselyyn vastanneet. Myös 41–60-vuotiaiden suosituin asumismuoto oli 

omakotitalo. Omakotitaloasumista suositaan kenties sen takia, että itäisellä 

alueella on hyvät mahdollisuudet omakotitaloasumiseen.  

 

Kyselyyn vastanneista 33 henkilöstä 25 vastasi haluavansa asua 

tulevaisuudessakin samalla asuinalueella. Tällaiseen tulokseen vaikuttaa 

varmasti se, että vastaajista enemmistö oli yli 60-vuotiaita. Myös 41–60-

vuotiaita oli merkittävä määrä vastaajista ja puolestaan nuorempia vastaajia 

paljon vähemmän. Vanhemman ikäluokan vastaajat ovat jo luultavasti ehtineet 

hankkimaan asunnon, jossa aikovat asua loppuelämänsä. Kahdeksan henkilöä 

vastasi, ettei halua asua tulevaisuudessa samalla asuinalueella. 

 

4.4 Tiedottaminen 

 

Suurin osa vastanneista, 25 henkilöä 33:sta, toivoi lisää tiedottamista 

asuinalueelleen. Kahdeksan henkilöä oli tyytyväisiä alueen tiedottamiseen. 

Tiedottamista toivottiin lisää erityisesti paikallislehdissä, ilmoituslehtisen 

muodossa, Internetissä ja paikallisradiossa. 

 

4.5 Vapaa-aika 

 

Kyselyyn vastanneet asukkaat halusivat alueelle lisää seuraavanlaisia vapaa-

ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia: 

 Kulttuuripalvelut 

 Liikuntamahdollisuudet ja paikat 

 Nuorisotila. 

 

Itäisen alueen 33 vastanneesta 19 vastasi vapaa-ajanviettoa koskevaan 

kysymykseen. 
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4.6 Tulevaisuus 

 

Seuraavat asiat nousivat esiin kysyttäessä, millaisia ominaisuuksia itäisen 

alueen kyselyyn osallistujat halusivat nähdä tulevaisuudessa asuinalueellaan 10 

vuoden päästä:  

 Viihtyisyys 

 Liikenneyhteydet 

 Luonto 

 Ekologisesti kestävä alue 

 Palvelut (kaupat, terveyspalvelut, vanhustenpalvelut, koulut) 

 Infrastruktuuri kunnossa. 

 

Tulevaisuutta tarkastelevaan kysymykseen vastasi 22 henkilöä 33:sta itäisellä 

alueella kyselyyn osallistuneesta. 11 henkilöä ei vastannut kysymykseen. 

Tuloksista voidaan päätellä, että vastaajat arvostavat luontoa ja ekologisuutta, 

ja odottavat näitä ominaisuuksia tulevaisuuden asuinalueelta.  

 

4.7 Palvelut 

 

Kysyttäessä tyytyväisyyttä itäisen asuinalueen palveluihin, vastaukset menivät 

melko tasan. 16 vastaajaa oli tyytyväisiä alueen palveluihin ja 17 ei ollut 

tyytyväisiä. Kysymykseen vastasi yhteensä 33 henkilöä. 

 

Tyytymättömyyttä itäisellä alueella aiheuttivat muun muassa seuraavien 

palveluiden puuttuminen: monitoimihalli, palvelut, pankkikonttori, uimahalli, 

Alko, kaupanalan erikoisliikkeet, poliisi, pankkiautomaatti, Kela ja posti. 

Vastaajat eivät maininneet tyytyväisyyttä lisääviä palveluita. 
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5 LÄNTINEN ALUE 

 

5.1 Ikäjakauma 

 

Läntisellä alueella kysely teetettiin yhteensä 54 ihmiselle. Seuraavassa 

kaaviossa on esitetty vastanneiden ikäjakaumat.  

 

 

Kaavio 12 Läntisen alueen vastanneiden ikäjakauma 

 

Vastanneista 28 oli naisia ja 26 miehiä. 

 

5.2 Kulkuneuvojen käyttö 

 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty läntisen alueen vastanneiden liikkuminen eri 

kulkuneuvoilla ikäjakaumittain.  

 

26-40
12 %

41-60
30 %60+

58 %

Läntisen alueen vastanneiden 
ikäjakauma 
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Kaavio 13 Läntisen alueen kulkuneuvojen käyttö ikäjakaumittain 

 

Läntisen alueen kyselyyn vastanneet liikkuivat selkeästi eniten omalla autolla, 

moottoripyörällä tai mopolla. Moni yli 60-vuotiaista liikkui myös kävellen. 

Tulokset ovat siinä määrin oletettavia, että suurin osa erikoispalveluista ja 

esimerkiksi työpaikoista sijaitsee kaupungin keskustassa. Läntiseltä alueelta 

löytyvät peruspalvelut. Se selittää osaltaan sitä, miksi kävelijöiden ja 

pyöräilijöiden määrä on suhteessa suurempi kuin muiden kulkuneuvojen käyttö. 

 

5.3 Oma asuinympäristö 

 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty, millaisissa asunnoissa läntisen alueen 

vastanneet asuivat. 
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Kaavio 14 Tämänhetkinen asunto (länsi) 

 

Suurin osa, 35 henkilöä, läntisen alueen vastaajista ilmoitti asuvansa 

kerrostalossa. Omakotitalossa asui 11 vastaajaa ja kahdeksan rivitalossa. 

Tuloksista voi havaita, että läntisen alueen vanhimmat vastaajat (60+) suosivat 

selkeästi kerrostaloasumista. 41–60-vuotiaista kyselyyn vastaajista enemmistö 

(11 henkilöä) asui kerrostalossa, mutta kyseiseen ikäluokkaan kuuluvat 

vastaajat suosivat myös omakotitaloasumista (7 henkilöä). 

 

Seuraavassa kaaviossa esitetään, millaisissa asunnoissa läntisen alueen 

vastaajat haluaisivat tulevaisuudessa asua. 

 

 

Kaavio 15 Tulevaisuuden asunto (länsi) 
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Vanhimpaan ikäryhmään kuuluvat vastaajat haluavat tulevaisuudessa asua joko 

kerros- tai rivitalossa. 41–60-vuotiaat haluaisivat tulevaisuuden asuntonsa 

olevan omakotitalo. Suosittuja vaihtoehtoja olivat myös kerros- ja rivitalo. 26–

40-vuotiaat vastaajat haluavat tulevaisuudessa asua omakotitalossa.  

 

Kyselyyn vastanneista 41 henkilöä 54:stä vastasi haluavansa asua 

tulevaisuudessakin samalla asuinalueella. 10 henkilöä vastasi, ettei halua asua 

tulevaisuudessa samalla asuinalueella. Kolme henkilöä ei vastannut 

kysymykseen. 

 

5.4 Tiedottaminen 

 

Lomakkeessa kysyttiin, pitäisikö kaupungin lisätä tiedottamista asuinalueella.  

28 henkilöä vastanneista oli sitä mieltä, että tiedottamista ei tarvitse lisätä. 

Vastaajista 21 henkilöä toivoi puolestaan tiedottamisen lisäämistä. Viisi henkilöä 

jätti vastaamatta tähän kohtaan. Tiedottamista haluttiin lisää muun muassa 

paikallislehdissä, kauppojen ilmoitustauluilla, radiossa ja kaupungin Internet-

sivuilla.  Erityisesti tapahtumista ja muista aluetta koskevista asioista haluttiin 

saada lisää tietoa. 

 

5.5 Vapaa-aika 

 

Kyselyyn vastanneet asukkaat haluaisivat alueelle lisää seuraavanlaisia vapaa-

ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia: 

 Uimahalli 

 Monitoimihalli 

 Kulttuuripaikat ja liikuntahalli 

 Nuorisotila 

 Kuntoilureitin kehittely 

 Tekojää 

 Uimarannan parantaminen 

 Kahvio. 
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38 henkilöä 54 vastaajasta oli vastannut vapaa-ajanviettoa koskevaan 

kysymykseen. 

 

5.6 Tulevaisuus 

 

Kyselyn yksi pääteema oli, millaisena vastaajat haluaisivat tulevaisuuden 

asuinalueensa nähdä. Muun muassa seuraavanlaiset asiat nousivat esiin 

läntisellä alueella:  

 Asuinalueen siisteys, turvallisuus ja viihtyisyys 

 Palvelut (erityisesti pankkipalvelut) 

 Liikuntapaikat 

 Tapahtumat 

 Sammontori virkeämmäksi. 

 

Tulevaisuutta tarkastelevaan kysymykseen vastasi 38 henkilöä läntisen alueen 

54 vastanneesta. 16 henkilöä ei vastannut kysymykseen. 

 

 

5.7 Palvelut 

 

Suurin osa, 34 vastaajaa 54 henkilöstä, oli tyytyväinen asuinalueensa 

palveluihin. 15 vastaajaa oli tyytymättömiä, ja viisi jätti vastaamatta. 

Tyytyväisyyttä lisäsivät muun muassa seuraavat asiat: kaupat, terveyspalvelut, 

liikenneyhteydet, kirjasto, kirkko ja asukastila. 

 

Tyytymättömyyttä aiheuttivat muun muassa seuraavien palveluiden 

puuttuminen: monitoimihalli, palvelut, pankkikonttori, uimahalli, Alko, 

kaupanalan erikoisliikkeet, pankkiautomaatti ja posti. 
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6 NUORET 

 

6.1 Sukupuolijakauma 

 

Kysely teetettiin 44 lappeenrantalaiselle nuorelle. Vastanneista nuorista 21 oli 

naisia ja 22 miehiä, yksi henkilö ei ollut kertonut sukupuoltaan.   

 

6.2 Kulkuneuvojen käyttö 

 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty, millä kulkuneuvoilla nuoret liikkuivat 

yleisimmin. 

 

 

Kaavio 16 Nuorten ikäryhmän kulkuneuvojen käyttö  

 

Nuorista vastaajista vain yksi ilmoitti käyttävänsä julkisia kulkuneuvoja, 

polkupyörällä ja kävellen liikuttiin melko paljon. Ylivoimaisesti eniten liikkuminen 

tapahtui omalla autolla, moottoripyörällä tai mopolla. 

 

Tuloksista voidaan päätellä, että nuorten ikäryhmässä suositaan sekä autoilua 

että kävelyä ja pyöräilyä. Tähän vaikuttaa varmasti se, että suurin osa nuorista 

on opiskelijoita eikä kaikilla välttämättä ole tarvetta omalle autolle esimerkiksi 

koulun läheisen sijainnin vuoksi.  
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6.3 Oma asuinympäristö 

 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty, millaisissa asunnoissa nuoret vastaajat 

asuivat. 

 

 

Kaavio 17 Tämänhetkinen asunto (nuoret) 

 

Seuraavassa kaaviossa on esitetty, millaisessa asunnossa nuoret haluaisivat 

tulevaisuudessa asua. 

 

 

Kaavio 18 Tulevaisuuden asunto (nuoret) 
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Omakotitalo nousi tulevaisuuden toiveasuntoa kysyttäessä ylivoimaisesti 

suositummaksi vaihtoehdoksi nuorten vastaajien keskuudessa. Muutamat 

vastaajat mainitsivat myös kerros- ja rivitalovaihtoehdot. Nuorten kohdalla 

kerrostaloasuminen oli ylivoimaisesti suosituin tämän hetkinen asumismuoto. 

Tämä johtuu siitä, että suurin osa opiskelijoista asuu luultavimmin vuokra-

asunnoissa, ja yleensä vuokra-asunnot sijaitsevat kerrostaloissa.  

 

Kyselyyn vastanneista nuorista 12 vastasi haluavansa asua tulevaisuudessakin 

samalla asuinalueella. Nuorten ikäryhmästä monet saattavat asua vain 

opiskeluaikansa Lappeenrannassa, minkä vuoksi asuinalue ja jopa paikkakunta 

vaihtuvat tulevaisuudessa. 30 nuorta 44:stä vastasi, ettei halua asua 

tulevaisuudessa samalla asuinalueella. Kaksi henkilöä jätti vastaamatta asiaa 

koskevaan kysymykseen.  

 

6.4 Tiedottaminen 

 

Suurin osa vastanneista, 32 nuorta, oli tyytyväisiä asuinalueensa 

tiedottamiseen. 12 nuorta ei ollut tyytyväisiä tiedottamiseen ja halusivat sitä 

lisää. Tiedottamista toivottiin toteutettavan Internetissä, tiedotuslehtisissä, 

paikallislehdessä ja tapahtumakalenterissa. Erityisesti asuinalueen 

kehityshankkeista ja muista aluetta koskevista asioista nuoret kaipasivat lisää 

tietoa. 

 

6.5 Vapaa-aika 

 

Kyselyyn vastanneet nuoret haluaisivat omalle asuinalueelleen lisää 

seuraavanlaisia vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia: liikuntapaikkoja 

(kuten kuntosali, uimahalli, lenkkipolku, jääkiekkokaukalo) ja ravintoloita sekä 

kahviloita. 

 

Kyselyyn vastanneista 44 nuoresta, 33 vastasi vapaa-ajanviettoa koskevaan 

kysymykseen. 
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6.6 Tulevaisuus 

 

Muun muassa seuraavat asiat nousivat esiin kysyttäessä, millaisia 

ominaisuuksia nuoret haluaisivat nähdä tulevaisuuden asuinalueellaan olevan 

10 vuoden päästä:  

 Turvallisuus, viihtyisyys 

 Kaupat ja muut palvelut 

 Päiväkodit, leikkipuistot, koulut, terveydenhuolto 

 Liikenneyhteydet 

 Harrastusmahdollisuudet. 

 

Tulevaisuutta tarkastelevaan kysymykseen vastasi 33 nuorta. 11 nuorta ei 

vastannut kysymykseen. 

 

6.7 Palvelut 

 

40 nuorta vastasi olevansa tyytyväisiä asuinalueensa palveluihin ja vain neljä ei 

ollut tyytyväisiä. Lähellä sijaitsevat palvelut vaikuttivat eniten tyytyväisyyteen. 

 

 

7 TULEVAISUUS 

 

Tässä osiossa käsitellään tutkimuksessa ilmenneitä 157 lappeenrantalaisen 

asukkaan lappeenrantalaisten näkemyksiä siitä, mitä he odottavat 

tulevaisuuden elinympäristöltään. Analysoinnissa otetaan huomioon kaikki 157 

vastausta ilman aluerajauksia. 

 

7.1 Tulevaisuuden asuinalue 

 

Tulokset osoittavat että suurin osa lappeenrantalaisista haluaa tulevaisuudessa 

asua samalla asuinalueella kuin tällä hetkellä. Yhteensä 100 vastauksessa 

(63,7 %) 157:stä oltiin sitä mieltä, että oma asuinalue on hyvä ratkaisu myös 

tulevaisuudessa. 50 vastanneista (31,8 %) oli kuitenkin sitä mieltä, ettei halua 
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tulevaisuudessa asua samalla alueella kuin tällä hetkellä. Seitsemässä 

vastauksessa ei otettu kantaa kyseiseen kysymykseen. 

7.2 Tulevaisuuden kehittämiskohteet 

 

Kysymyksessä 10 kysyttiin vastaajilta, mitkä kaksi yhdeksännen kysymyksen 

ominaisuutta he kokevat tärkeimmäksi kehittämiskohteiksi lähitulevaisuudessa 

omalla asuinalueellaan. Kysymykseen vastasi 135 henkilöä (86 %). Esille nousi 

erityisesti liikuntapaikkojen tarve esimerkiksi pururatojen ja uimahallin 

muodossa. Liikenneyhteydet ja etenkin joukkoliikenteen toimivuus koetaan 

ominaisuudeksi, jota vastaajat toivoisivat kehitettävän lähitulevaisuudessa. 

Kaupalliset palvelut koetaan yhä yhdeksi tärkeimmistä ominaisuuksista, joita 

halutaan kehitettävän jatkuvasti. Myös alueen viihtyvyyden merkitys korostui 

vastauksissa: oman asuinalueen viihtyvyyden toivotaan niin ikään ehdotus 

paranevan tulevaisuudessa. 

 

7.3 Asumismuodot tulevaisuudessa 

 

 

Kaavio 19 Tulevaisuuden asuminen 

 

Kyselyyn vastanneet suosivat tulevaisuudessa omakotitaloa asumismuotona. 

90 kyselyyn vastannutta (57,3 %) koki omakotitalon parhaimpana tulevaisuuden 

asumisratkaisuna. Kerrostaloasumista suosivat tulevaisuudessa 33 henkilöä 

vastanneista (21 %). 
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7.4 Kulkuneuvojen käyttö tulevaisuudessa 

 

Kysymyksessä 5 todettiin, että jokaisella alueella sekä nuorten ryhmässä suurin 

osa kyselyyn vastanneista liikkui useimmiten omalla autolla, moottoripyörällä, 

mopolla tai muulla moottoriajoneuvolla. Kuitenkin tuloksia analysoitaessa ilmeni 

esimerkiksi kysymyksissä 10, 13 ja 15 se, kuinka tärkeänä pidettiin 

joukkoliikenteen toimivuutta. Useat vastaajat olivat sitä mieltä, että heidän 

asuinalueensa joukkoliikennettä tulisi kehittää. Tästä herää kysymys siitä, 

olisiko kyselyyn vastanneilla halukkuutta käyttää joukkoliikenteen palveluja, 

mikäli niitä kehitettäisiin heidän toivomustensa mukaisesti. 

 

7.5 Oma elinympäristö tulevaisuudessa 

 

Tutkimuksen kysymyksessä 13 kysyttiin näkökulmia siihen, minkälaisena oma 

asuinalue halutaan nähdä kymmenen vuoden päästä. Pyrimme kartoittamaan 

kyselyyn vastanneiden mielipiteitä siitä, mitkä palvelut ja ominaisuudet he 

kokevat tulevaisuudessa tärkeimmiksi. Kysymykseen 13 vastasi 109 henkilöä 

(69,4 % kaikista vastaajista). Vastaukset olivat hyvin kirjavia, ja tässä on 

muutamia esimerkkejä siitä, minkälaisena vastaajat haluavat nähdä oman 

asuinalueensa tulevaisuudessa. 

 

”Toimivana/aktiivisena asuinalueena. Toimivat julkisen liikenteen yhteydet 
kaupunkiin. Alueen lapset mahtuvat oman alueen päiväkotiin/kouluun. 
Lähikauppa alueelle.” 

 
”Onnistuneena sekoituksena lapsia, opiskelijoita, perheitä ja eläkeikäisiä.” 
 

”Viihtyisänä ja rauhallisena asuinalueena. 10 vuoden päästä lasten 
päiväkotipalvelut ja leikkipaikat, lähikauppa ja harrastusmahdollisuudet ovat 
tärkeimpiä.” 

 
”Myös viheralueiden määrä betoniviidakon keskellä on tärkeä seikka.” 

 
”Kadut on valmiiksi rakennettu ja alueella on siistejä asuinrakennuksia” 
 
”Infrastruktuuri kunnossa.” 

 
”Viihtyisä asuinalue jossa on huomioitu kaikki ikäluokat” 
 

”Kuntopolut, hiihtoladut pitäisi olla kunnossa. Ruokaravintoloita voisi olla.” 
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Viihtyvyys ja palvelut koettiin vastaajien mielestä tärkeiksi tekijöiksi 

tulevaisuuden asuinaluetta valittaessa. Vastauksissa ilmeni myös yksittäisiä 

toiveita, jotka liittyvät sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen, 

yksityisautoilun vähentämiseen sekä tontin pinta-alaan ja asunnon 

neliömäärään. 

 

Kysymyksessä 15 kysyimme, millaisilla palveluilla ja ominaisuuksilla on 

vaikutusta elinympäristön viihtyvyyteen. Kysymykseen vastasi 127 henkilöä 

(80,9 % kaikista vastaajista). Keskeisimpiä vastauksia olivat: lähikauppa, 

joukkoliikenteen toimivuus, asuinalueen yhteishenki, senioripalvelut, 

palveluiden, kuten kirjaston ja postin läheisyys sekä luonnon läheisyys.  

 

8 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Lappeenrannan asukasviihtyvyyttä. 

Tutkimus teetettiin 157 lappeenrantalaiselle, jotka asuivat eteläisellä, itäisellä ja 

läntisellä alueella.  Nuorten kohderyhmä käsiteltiin erikseen. 

 

Vastanneet olivat yleisesti tyytyväisiä turvallisuuteen ja koulupalveluihin. Kaikilla 

alueilla sekä nuorten ryhmässä näiden ominaisuuksien keskiarvot nousivat yli 

kahdeksan (taulukko 1). Vastanneiden mielestä heidän asuinalueidensa liikunta- ja 

harrastuspaikoissa, viihtyvyydessä sekä liikenneyhteyksissä on kehittämisen 

varaa.  

 

Oman asuinalueen ja kaupungin tiedottamisessa koettiin myös olevan 

parannettavaa. Tiedottamisen parantamiseksi vastaajat ehdottivat lisää näkyvyyttä 

kaupungin Internet-sivuilla ja paikallislehdissä. Vastaajat toivoivat myös 

tapahtumakalenterin tekemistä ja jakelulehtisten jakamista suoraan koteihin.  

 

Vastaajien avoimista vastauksista ilmeni, että jokaiselle alueelle toivottiin lisää 

liikuntapaikkoja ja muita ulkoilumahdollisuuksia. Jo olemassa olevia 

liikuntamahdollisuuksia ja -paikkoja toivottiin parannettavan. Myös 
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kerhotoimintaa ja muuta ohjattua toimintaa toivottiin lisää eri-ikäisille. Vastaajien 

mielestä alueittain tulisi panostaa jo olemassa olevien liikuntapaikkojen, kuten 

kenttien ja hallien sekä koulujen salien hyötykäyttöön. 
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TUTKIMUSSUUNNITELMA 

 

Tutkimusongelma 

 

Tutkimusongelmana on selvittää Lappeenrannan eteläisen, itäisen, läntisen 

alueen sekä nuorten kohderyhmän asukasviihtyvyyttä. Tavoitteena on selvittää 

asukkaiden odotuksia omasta elinympäristöstään sekä kartoittaa tulevaisuuden 

näkymiä. Tarkoituksena on saada tärkeää informaatiota esimerkiksi 

aluesuunnitteluun ja palveluiden kehittämisen tueksi. 

 

Yhteistyötaho 

 

Toimeksiantajana on Lappeenrannan kaupunki. 

 

Tietojen hankintatapa 

 

Tietoja hankitaan kyselylomakkeen avulla. Kyselyvastauksia kerätään 

alueraadeista ja asukastiloista sekä nuorten kohderyhmän vastauksia Saimaan 

ammattikorkeakoulun opiskelijoilta. 

 

Aineiston analysointi 

 

Tiedot analysoidaan tilastollisesti SPSS- ja Excel –ohjelmien avulla. 

 

Tutkijat 

 

Tutkijoina toimivat Saimaan ammattikorkeakoulun markkinoinnin 3. vuosikurssin 

neljä opiskelijaa. 

 

Aikataulu 

 

Viikko 38 Tutkimussuunnitelman laatiminen 

Viikko 39 Tutkimussuunnitelman esittäminen ja kysymyslomakkeen laatiminen 

Viikko 40 Kysymyslomakkeen laatiminen 

Viikko 41 Kyselyvastausten kerääminen 

Viikko 42 Syysloma 

Viikko 43-48 Kyselyjen toteuttaminen 

Viikko 46-50 Tutkimusraportin kirjoittaminen ja analysointi 

Viikko 50 Tutkimusraportin esittäminen 

  

LIITE 1 
1 (4) 
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Asukasviihtyvyystutkimus 2010 
 

Lappeenrannan kaupunki tutkii eteläisen, itäisen ja läntisen alueen asukasviihtyvyyttä. 
Tutkimuksen tavoitteena on löytää uusia ideoita ja kehittämiskohteita. Tuloksia käytetään muun 
muassa maankäytön suunnitteluun ja aluekehitykseen. Vastaaminen on ensiarvoisen tärkeää 
Lappeenrannan kehittämisen ja asukasviihtyvyyden parantamisen kannalta. Tutkimuksen 
toteuttajina ovat Saimaan ammattikorkeakoulun markkinoinnin 3. vuosikurssin opiskelijat. 

 
Käsittelemme vastaukset ehdottoman luottamuksellisesti. Vastaajan henkilöllisyyttä ei voida 
yhdistää annettuihin vastauksiin. Tarvittaessa lisätietoja tutkimuksestamme antaa Tommi Pajari, 
puh. 040 7738 980 ja ohjaava opettaja Jyri Hänninen, puh. 040 5422 510. 

 

Tommi Pajari, Jenni Kuusinen, Saara Hulkkonen, Noora Hallikainen 

 

Rengasta vain yksi vaihtoehto. 

 

Taustakysymykset 

 

1. Ikä   18-25 26-40 41-60 60+ 

 

2. Sukupuoli   Nainen  Mies 

 

3. Asuinalueesi  ________________________________ 

 

4. Kuinka kauan olet asunut nykyisellä asuinalueellasi? 

    (täysinä vuosina, alle vuoden = 0 vuotta) _________ vuotta 

 

5. Millä kulkuneuvolla liikut useimmiten? 

 1 oma auto / moottoripyörä / mopo ym. 

 2 julkiset kulkuneuvot 

 3 polkupyörä  

 4 kävellen 

 5 muu, mikä? ________________ 

 

Oma asuinympäristö 

 

6. Millaisessa asunnossa asut tällä hetkellä? 

 1 omakotitalo 

 2 rivitalo    
 3 kerrostalo    
 4 muu, mikä? ________________ 

 

 

 

 

 

LIITE 2 
2 (4) 
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7. Millaisessa asunnossa haluaisit asua tulevaisuudessa? 

 1 omakotitalo 

 2 rivitalo    
 3 kerrostalo 

 4 muu, mikä? ________________ 

 

8. Haluatko tulevaisuudessa asua samalla asuinalueella kuin nyt? 

 1 kyllä 

 2 en 

 

9. Arvioi seuraavia oman asuinalueesi ominaisuuksia kouluarvosana-asteikolla 4 – 10. 

 

En osaa 

sanoa 

 

a. Alueen turvallisuus          4         5         6         7         8         9         10            0 

 

b. Alueen viihtyvyys          4         5         6         7         8         9         10            0  

 

c. Alueen liikuntapaikat          4         5         6         7         8         9         10            0 

 

d. Alueen lasten leikkipaikat          4         5         6         7         8         9         10            0 

 

e. Alueen liikenneyhteydet          4         5         6         7         8         9         10            0 

 

f. Alueen koulupalvelut          4         5         6         7         8         9         10            0 

 

g. Alueen päivähoitopalvelut          4         5         6         7         8         9         10            0 

 

h. Alueen kaupalliset palvelut          4         5         6         7         8         9         10            0 

 

i. Muut harrastusmahdollisuudet     4         5         6         7         8         9         10            0 

 

 

10. Mainitse edellisessä kysymyksessä mainituista asioista kaksi tärkeintä ominaisuutta, joita 
lähitulevaisuudessa tulisi kehittää alueella? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

11. Tulisiko mielestäsi kaupungin lisätä tiedottamista asuinalueellasi? 

1 kyllä 

2 ei 

 

Jos vastasit kyllä, niin millä tavalla? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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12. Mitä vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia haluaisit lisää asuinalueellesi? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

13. Millaisena haluaisit nähdä asuinalueesi kymmenen vuoden päästä ja mitä toimintoja tai 
palveluja tuolloin pidät tärkeimpinä? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

14. Oletko tyytyväinen asuinalueesi palveluihin?  

1 kyllä 

2 en 

 

Miksi? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

15. Millaisilla palveluilla ja ominaisuuksilla on vaikutusta elinympäristösi viihtyvyyteen? (Esim. 
lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, kirjasto, urheilukenttä tai muut lähiliikuntapalvelut, 
senioripalvelut, pihojen hyvä kunto, tutut naapurit ja hyvä asukkaiden yhteishenki, sosiaalitilat, 
parveke, asunnon neliömäärä jne.)  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

 

Kiitos vastauksistasi! 
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ETELÄINEN ALUE   
AVOIMET VASTAUKSET 
 
10. Mainitse edellisessä kysymyksessä mainituista asioista kaksi tärkeintä ominaisuutta, 
joita lähitulevaisuudessa tulisi kehittää alueella? 

 
Alueen viihtyvyys 

 
Hiihtolatu – pururata 

 
Joukkoliikenne, liikuntapaikat 

 
Liikenneyhteydet, harrastusmahdollisuudet eläkeläisille 
 
Harrastusmahdollisuuksia pitäisi saada lisää, kirjasto alueelle 

 
Kaupalliset palvelut, liikuntapaikat, liikennevalot Lidlin risteykseen koululta päin 

 
Viihtyvyys, muut harrastusmahdollisuudet 
 
Harrastustiloja lisätä nuorisolle. Liikuntatiloja lisää. 

  
Alueella ei ole toimintaa ikääntyneille, ei liikuntapaikkoja 

 
Kaupallisia palveluita voisi olla enemmän. Kouluasioille (tilakysymys) tulisi tehdä lähivuosina 
parannuksia, osittain kyllä jo suunniteltukin. 
 
Päivähoitopalvelut, koulupalvelut 

 
Lasten leikkipuistot ja liikuntamahdollisuudet 
 
Koulu ja päiväkoti 

 
Kaupalliset palvelut, alueen koulupalvelut 

 
Toimivat joukkoliikenneyhteydet, myös itä-länsisuunnassa sekä molempiin suuntiin Karhuvuoressa, 
jotta linja-auto palvelisi paremmin myös Ruukinmäen aluetta. 

 
Liikuntapaikat (esim. pururata puistoalueelle), kaupalliset palvelut (kunnon ruokakauppa 
”kyläkauppa”) 
 
Liikenneyhteydet ja puistoalueet 
 
Liikenne 
 
Alueen liikuntapaikat, alueen liikenneyhteydet 
 
Kaupalliset palvelut, liikuntapaikat – ohjattua liikuntaa lapsille/nuorille 
 
Nuorisotilat, kulkuyhteydet vielä paremmaksi nyt tunnin välein bussi keskustaan ja takaisin 
 
Meluvalli 
 
 
11. Tulisiko mielestäsi kaupungin lisätä tiedottamista asuinalueellasi? Jos vastasit kyllä, 
niin millä tavalla? 

 
Esim. postilaatikkojakelulla 

 
Ojala- Tuomela –alueen rakentamisesta ja aikatauluista tietoa 

LIITE 3 
3 (4) 
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Internet-sivuilla/sähköpostilla 
 
Jos päätöksiä tulee/tehdään, olisi hyvä pitää esim. asukkaille tilaisuus jossa informaatiota 
kerrotaan. Tai ilmaisjakelulehteen ilmoitus. 
 
Jos vielä enemmän tiedottamista paikallisessa lehdessä 
 
Esim. sähköpostilla 
 
Esim. halukkaille s-postilista tai koulujen/tarhojen oppilaiden/tarhalaisten mukana tiedotteita 
 
Alueella tapahtuu paljon muutoksia. Töiden aikatauluista voisi tiedottaa aktiivisemmin. 
 
Lehtikirjoituksia 
 
Enemmän informaatiota alueen suunnittelusta ja tulevista muutoksista. 
 
Kaikista mahdollisista muutoksista 
 
Pururadat, hiihtoladut, tulevat liikennejärjestelyt, kaavoitus 
 
Asukaspalaveria täällä koululla 
 
Nettikin riittää –omat sivut 
 
Tulevaisuuden visioita 
 
Lisää juttuja paikallisiin lehtiin eri asuinalueista 
 
 
12. Mitä vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia haluaisit lisää asuinalueellesi? 

 
Valaistuja ulkoilureittejä 
 
Ulkoilureittejä 
 
Aikuisille harrastuksia 
 
Jumppaa, kerhoja 
 
Pururata – hiihtoreitit 
 
Nurmijalkapallokenttä, nuorille kokoontumistila 
 
Kunnollinen pururata (vuoroiltoina myös koiraloiden käytössä). Lapsille kerhoja (tms. tapahtumia), 
yms. Harrastusmahdollisuuksia 
 
Nuorille jotain, valaistu latu, luistelukenttä 
 

Avoin päiväkotitoiminta, nuorisolle vapaa-ajanviettotilat. Lasten harrastustoiminta esim. iltaisin 
koululla. 
 
Lapsille lisää ohjattua toimintaa sekä ulko- että sisäliikuntaa. (ilman seurapakkoa) 
 
Jooga, jumppa, erilaiset käsityö- ja askartelumahdollisuudet niin aikuisille kuin 
lapsillekin. Koulun tilojen käyttöä lisää. Karhuvuoren kentälle parkkipaikkoja 
 
Valaistu latu, lenkkipolku ja luistelukenttä Hiessillan koulun läheisyyteen  
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Ohjattua liikuntaa ikääntyneille 
 
Nuorille kerhotila, etteivät hengailisi päiväkotien alueilla (mahd. seurauksia) 
 
Nuorisotilat 
 
Yleinen nuorille suunnattu salivuoro koululta alle kouluikäisille 
 
 
13. Millaisena haluaisit nähdä asuinalueesi kymmenen vuoden päästä ja mitä toimintoja tai 
palveluja tuolloin pidät tärkeimpinä? 

 
Kadut on valmiiksi rakennettu ja alueella on siistejä asuinrakennuksia 
 
Lähikauppa, kirjasto 
 
Liikennettä tulisi rauhoittaa. Liikkeitä jo tarpeeksi ja venäläistä turistia, pitäisi ohjata jo muualle  
 
Ruokakauppa lähellä, puistoa, pururata, liikuntapaikkoja 
 
Joukkoliikenteen toimivuus ja yhteydet useammin kuin kerran tunnissa 
 
Toimivana/aktiivisena asuinalueena. Toimivat julkisen liikenteen yhteydet kaupunkiin. Alueen 
lapset mahtuvat oman alueen päiväkotiin/kouluun. Lähikauppa alueelle. 
 
Lasten tiloja, nuorisolle ajanvietto paikkoja 
 
Ruokakauppa kävelymatkan päässä, samoin postilaatikko. Vainikkalantien varressa olevat 
maavallit (kaupungin maankaatopaikat) siistitty ja kunnostettu niin, että esim. talvella voi laskea 
mäkeä. Nyt pusikot ovat vallanneet toisen Ukonmäenkadun puoleisen vallin. 
 
Viihtyisä asuinalue missä olisi mukava asua ja palvelut lähellä. Koulua käyvillä ja aloittavilla olisi 
mahdollisuus päästä asumispaikan lähikouluun. 
 
Yläaste, riittävän iso ala-aste, lähikauppa 
 
Siisti, rauhallinen alue 
 
Pankkiautomaatti, postilaatikko 
 
Liikenneyhteydet keskustaan ja yläasteen kouluihin 
 
Yleinen siisteys, hiekkateitä vähemmän. Palvelujen osalta nojataan keskustan ja Myllymäen 
kaupallisiin palveluihin. 
 
 
14. Oletko tyytyväinen asuinalueesi palveluihin? Miksi? 

 
Esim. ruokakauppa puuttuu, kioski puuttuu, kirjastoauto pysähtyy alueen reunalla, voisi pysähtyä 
keskellä; seurakunta-päiväkoti tienoolla. Linja-auto (4) kiertämään Tuulimyllynkadun kautta 
 
Pankkiautomaatti ja postilaatikko puuttuvat. 
 
Asemakaava vielä kesken 
 
Kaikki tarpeelliset liikkeet jo alueella 
 
Ruokakauppa puuttuu. 
 
Päivittäisruokakauppa ja pikapankki puuttuvat. 
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Suht koht lähellä palvelut 
 
Riittävät palvelut meidän perheelle 
 
Lähellä kun oma auto käytössä 
 
Alueelta puuttuu pankkiautomaatti, sekä laskunmaksumahdollisuus. Postilaatikko 
 
Kauppoja voisi olla enemmän esim. ruokakauppa 
 
Nuorisotilat! 
 
On sen verran lähellä kaupat ja kaupunki alle 5 km 
 
 
15. Millaisilla palveluilla ja ominaisuuksilla on vaikutusta elinympäristösi viihtyvyyteen? 
 

Kirjasto, urheilukenttä 
 
Lähikauppa, nuorisotilat, leikkipaikat, lähiliikuntapalvelut, yhteishenki, pihojen hyvä kunto, tutut 
naapurit 
 
Senioripalveluita 
 
Joukkoliikenteen toimivuus, lähiliikuntapalvelut, ympäristön siisteys, turvalliset ja kunnossapidetyt 
liikenneväylät (huomioiden Viipurintien rekkaliikenteen!!!) 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, kirjasto, muut lähiliikuntapalvelut, senioripalvelut, pihojen 
hyvä kunto, tutut naapurit, hyvä asukkaiden yhteishenki, sosiaalitilat, parveke 
 
Valmiit päällystetyt tiet. Siisti ympäristö. Turvallinen liikenne 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, kirjasto, senioripalvelut 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, senioripalvelut, sosiaalitilat 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, kirjasto, urheilukenttä, lähiliikuntapalvelut 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, kirjasto, urheilukenttä tai muut lähiliikuntapalvelut, 
senioripalvelut, pihojen hyvä kunto, tutut naapurit ja hyvä asukkaiden yhteishenki, sosiaalitilat, 
asunnon neliömäärä 
 
Joukkoliikenteen toimivuus, nuorisotilat vaikuttavat mm. nuorison liikehdintään ja mopoilun 
määrään rauhoittavasti ainakin jonkin verran. Koulut ja päiväkodit helpottavat asukkaiden elämää, 
toimivat joukkoliikenneyhteydet helpottavat kulkemista muiden palvelujen äärelle ja vähentävät 
ajan mittaan autoistumista 
 
Tontin koko, lähikauppa 
 
Karhuvuoren kadun nopeusrajoitus pitää pudottaa 40 km/h myös länsipäässä eli vanha Viipurintien 
ensimmäisestä liikenneympyrästä lähtien (nyt 60 h/km). Liikkuu paljon koululaisia pyörillä ja 
nopeudet nousevat joskus melko vaarallisen suuriksi. Vähentäisi myös liikennemelua ja tekisi 
liittymien tulon turvallisemmaksi ”kirkon” kohdalla. 
 
Lähikauppa, hyvä asukkaiden yhteishenki, hyvät liikuntapalvelut 
 
Joukkoliikenteen toimivuudella, tutuilla naapureilla ja alueen yleisellä siisteydellä on suuri merkitys 
viihtyvyyteen.  
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Naapurusto, nuorten tilat, urheilumahdollisuudet, joukkoliikenteen toimivuus 
 
Pihojen hyvä kunto, hyvä asukkaiden yhteishenki 
Lisää lähiliikuntapalveluita, pihojen hyvä kunto (=hyvin hoidettu) vaikuttaa tietenkin. SIISTEYS 
LÄHTEE JOKAISESTA ITSESTÄÄN! Lähikauppa vähentäisi oman auton käyttöä. Kirjastoauto käy 
koululla, koulu onneksi lähellä -> lapsille turvallinen koulumatka =) 
 
Joukkoliikenteen toimivuus, urheilukenttä, tutut naapurit ja hyvä asukkaiden yhteishenki. 
 
 
ITÄINEN ALUE  
AVOIMET VASTAUKSET 

 
10. Mainitse edellisessä kysymyksessä mainituista asioista kaksi tärkeintä ominaisuutta, 
joita lähitulevaisuudessa tulisi kehittää alueella? 

 
Toimiva joukkoliikenne, liikekeskuksen kehittäminen 
 
Alueen liikenneyhteydet ja kaupalliset palvelut 
 
Harrastuspalvelut 
 
Viihtyvyys, kaupalliset palvelut 
 
Viihtyvyys, liikenneyhteydet 
 
Liikenneyhteydet, kaupalliset palvelut 
 
Liikuntamahdollisuudet, viihtyvyys 
 
Liikuntapaikat 
 
Tehdasalueelta tulevan melun vähentäminen 
 
Liikuntapaikat, lasten leikkipaikat 
 
Viihtyvyys ja liikenneyhteydet 
 
Harrastusmahdollisuudet, leikkipaikat 
 
Harrastusmahdollisuudet (eri ikäryhmille), viihtyvyys (esteettisyyttä enemmän) 
 
Kaupalliset palvelut 
 
Tenniskentällä sählynpelaajia, tilaus?                                                                                                                        
 
Kaupalliset palvelut, harrastusmahdollisuudet 
 
Kevyenliikenteen väyliä 
 
Viihtyvyys 
 
Liikuntapaikat (pururata, hiihtolatu), koulu 
 
Kaupalliset palvelut, harrastusmahdollisuudet 
 
Liikenneyhteydet ja viihtyvyys 
 
Kaupalliset palvelut 
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Linja-auto aikataulut harvat, liian kova nopeus kaduilla                   
 
Kaupalliset palvelut, liikenneyhteydet (bussiyhteys asemalle puuttuu) (iso market) Alko puuttuu  
 
Lapsille leikkipaikka! 
 
Kanavansuulle jonkinlainen kioski tai pikkukauppa, pururataa ja latua talvella 
 
Koulupalvelut = kaikkien kouluasteiden, myös lukion säilyminen, liikenneyhteydet 
 
Liikekeskuksen vilkastuminen, ”kapakoiden siistiminen” = turvallisuus 
 
Liikenneyhteydet, kaupalliset palvelut 
 
Pontuksen koulu 
 
Koulu & liikuntapaikat 
 
Koulu + päiväkoti 
 
 
11. Tulisiko mielestäsi kaupungin lisätä tiedottamista asuinalueellasi? Jos vastasit kyllä, 
niin millä tavalla? 

 
Asuinalueen asukkaille kohdennettu tiedottaminen kaikista asuinaluetta koskevista suunnitelmista 
ja hankkeista esim. sanomalehden tai asukasyhdistyksen kautta. 
- katujen kunnostussuunnitelma 
- kaavoitus- ja rakentamissuunnitelmat 
 
Tiedotuslehti 1/kk 
 
Paikallisradio  
 
Kirjeitse 
 
Netissä 
 
Mm. paikallislehdet 
 
Sanomalehdissä suunnitelmista etukäteen 
 
Kaupungin kehityshankkeista kertominen 
 
Tiedotteet 
 
Liian pieni teksti lehdissä 
 
Ilmaisjakelulehtien väliin oman asuinalueen asioita koskevia juttuja, koska kaikille ei tule Etelä-
Saimaata 
 
Mitä kehitystä tulevaisuudessa! 
 
Muutaman kerran vuodessa jaettava tiedotuslehtinen alueelle 
 
Vaikka seinälehdellä / kotisivut 
 
Lehti 
 
Lehti 
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Lehtisin ja  lehdessä 
 
 
12. Mitä vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia haluaisit lisää asuinalueellesi? 

 
Kulttuuritapahtumia esim. kartanolla (konsertit, näyttelyt ym.) 
 
Kirjasto, kahvila, erilaiset liikuntamahdollisuudet 
 
Päivisin liikuntatapahtumia, illalla harrastustoimintaa 
 
Vapaata luontoa liikkua eikä omakotitaloja jokaiseen metsikköön. Nykyinen määräkin ahdistaa. 
 
Latuverkko 
 
Hiihtolatu, matonpesupaikka 
 
Liikuntapaikkoja (pururata) 
 
Nuorisolle paikka missä voisi pelailla, tavata kavereita ym. ei tarvitsisi ”notkua” kauppojen kulmilla 
 
Nuorille kokoontumis/vapaa-ajan viettopaikkoja (valvottuja) 
 
Seniori –liikuntaa, kuntopolkuja 
 
Lasten leikkipaikkoja, pururata 
 
Pururataa voisi kehittää esim. laavu-paikka? 
 
Kanavansuulle pururataa, latua, matonpesupaikka 
 
Nuoriso tarvitsisi kunnon tilat, vaikka Lauritsala talo pitäisi tarjoakin – ehkä koulun tiloja voisi 
enemmän käyttää. 
 
Nuorisolle vapaa-ajan viettopaikka, pienille lisää leikkipaikkoja (puistossa) 
 
Puistolan ladun parantaminen kanavan suulle 
 
Mustolan pururadan parantaminen kesällä ja talvella kattamaan koko Pontuksen alueella 
 
Pururadan ja hiihtoladun parantaminen 
 
Ulkoliikunta esim. hiihtolatu, kuntosali 
 
”Kesät mökillä” en osaa sanoa 
            
 
13. Millaisena haluaisit nähdä asuinalueesi kymmenen vuoden päästä ja mitä toimintoja tai 
palveluja tuolloin pidät tärkeimpinä? 

 
Viihtyisä, luonto säilynyt, ei täyteen rakennettu, päivittäistavarakauppa, apteekki, terveysasema 
(sos. ja terv. palvelut), hyvät liikenneyhteydet 
 
Roskaaminen ja töhriminen saatava loppumaan ettei asuta slummissa. 
 
Viihtyisänä, nykyisellään 
 
Ekologisesti kestävä alue 
 
Viihtyisä kaupunginosa, jossa peruspalvelut läsnä 
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Kaupalliset ym. palvelut 
 
Varmaankin tulee jo vanhustenhuolto 
Palvelut eivät ainakaan vähene 
 
Tarkoitus muuttaa pois nykyiseltä alueelta 
 
Ensikin jalkakäytävä kun on kapeat kadut 
 
Elävä: koulut, kaupat, pankki(t), terveyskeskus liikekeskuksessa, vanhusten asuntoja keskustassa 
– siis Luukkaalla. Infrastruktuuri kunnossa. 
 
Kävelysilta kanavan alkupäähän 
 
Vehreänä rauhallisena mutta kuitenkin koululaisten ja lukiolaisten vilkkaaksi tekemänä. 
 
Tehtaallehan ei paljon mitään voi, mutta … rantaraitti olisi mukava olla. Keskustassa olisi vireitä 
liikkeitä jotta keskustaan ei tarvitsisi mennä. Olisi Vehkataipaleelle tehty pyörätie ja Lauritsalassa 
olisi edelleen lukio.  
 
Kaupallisia palveluita (esim. kukkakauppa, kemppari) 
 
Kauppa 
 
Kauppa 
 
Lappeenrannan ja Joutsenon kaavan yhteen kasvaminen 
 
Liikunta (ed. mainitut), uusi koulu (ns. Pontuksen koulu) 
 
Kaupalliset palvelut 
 
 
14. Oletko tyytyväinen asuinalueesi palveluihin? Miksi? 

 
Ainut puuttuva palvelu on Alko. Omassa ikäryhmässä ei tarvetta esim. vaate- tai kenkäkaupalle. 
 
Liian vähän palveluja, vähennetty vuosien saatossa 
 
Vain ruokakaupat ovat hyvin edustettuina. Rautakauppa, polkupyöräkorjaamo, sähkö- ja 
kodinkoneliike olisivat tarpeellisia. 
 
Kaikki palvelut viedään alueilta pois. Esim. Kela, Op, Alko, rautakauppa, poliisi, kirjakauppa 
 
Pankit/maksuautomaatit viety pois, Kela poistettu 
 
Kaikki erityispalvelut loppuvat Lauritsalasta 
 
Kela lopetettu, pankkipalvelut 
 
Kaupat etäällä ja kioski 
 
Pankki, Kela ja erikoisliikkeitä puuttuu alueelta ja iso market 
 
Lähipalvelut puuttuvat (Kanavansuu) 
 

Ne riittävät melko hyvin, vaikka paljon nuoruuteeni verrattuna hävinnyt 
 
Paljon palveluja on kadonnut joten on pakko mennä keskustaan. 
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Puuttuu kukkakauppa, kemppari. Tosin on tulossa iso k-kauppa v. 2011 
 
Kauppa 
 
Kauppa 
 
Kaikki on kuitenkin lähellä 
 

Lähikauppa puuttuu 
 
Maksuautomaatti takaisin!!! Pankeilla on varaa. 
 
 
15. Millaisilla palveluilla ja ominaisuuksilla on vaikutusta elinympäristösi viihtyvyyteen? 

 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, kirjasto, lähiliikuntapalvelut, senioripalvelut, hyvä 
asukkaiden yhteishenki, ympäröivä luonto; puistot, taajametsät, Saimaa, kanava jne. 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, kirjasto, lähiliikuntapalvelut, pihojen hyvä kunto, tutut 
naapurit, hyvä asukkaiden yhteishenki, parveke, asunnon neliömäärä 
 
Joukkoliikenteen toimivuus, lähiliikuntapalvelut, senioripalvelut, yhteishenki 
 
Senioripalvelut, asukkaiden yhteishenki 
 
Lähikauppa, senioripalvelut 
 
Kaikilla edellä mainituilla lisättynä ulkoilu- ja pyöräilyreiteillä. Hyvin hoidetut puistot ja 
kukkaistutukset ovat tärkeitä. Furulundin metsät jätettävä virkistyskäyttöön! 
 
Lähikauppa, liikenne, liikunta 
 
Senioripalvelut, kauppapalelut, liikuntapalvelut (pururata) 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, kirjasto, senioripalvelut, talossa hissi, pultsarit pois 
 
Kirjasto, urheilukenttä. pihojen hyvä kunto, koulut, esteettisyys 
 
Juuri nuo luetellut 
 
Joukkoliikenteen toimivuus (ei pääse asemalle) 
 
Kaikki edellä mainitut 
 
Alueen siisteys, lapsiperheitä alueella 
 
Puutarha, jätelavat olisi suotavat ei kuljetus mahdollisuuksia 
 
Kaikki tärkeitä 
 
Vaikkapa kaikki edellä mainitut! 
 
Kakkos juna-rataa ei pitäisi rakentaa. Tiet raskaalle liikenteelle esim. Harapaisentie pitäisi pitää  
hyvässä ”tasaisessa kunnossa”. 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, kirjasto, lähiliikuntapalvelut, pieni lähikauppa Kanavansuu-
Pontus –alueelle olisi tarpeen, talvisin latuja voisi olla 
 
Koulut, lähikauppa, kirjasto, uimahalli, yhteishenki 
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Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, kirjasto, urheilukenttä, muut lähiliikuntapalvelut, 
senioripalvelut, pihojen hyvä kunto, tutut naapurit, hyvä asukkaiden yhteishenki 
- näitä kaikkia meillä on 
- keskustassa soisi elävä musiikki ja vaikka kerran kuussa olisi kunnon tanssit! 
 
Linja-autoyhteydet, kaupat 
 
Lähikauppa, joukkoliikenne, tutut naapurit, yhteishenki, sauna, pääsee helposti luontoon. 
 
Lähikauppa, tutut naapurit, hyvä asukkaiden yhteishenki, sauna 
 
Lähiliikenne, liikunta 
 
Lähiliikuntapalvelut, tutut naapurit ja hyvä yhteishenki, asunnon viihtyvyys (neliöt + piha) 
 
Tutut naapurit, hyvä yhteishenki 
 
 
LÄNTINEN ALUE  
AVOIMET VASTAUKSET 
 
10. Mainitse edellisessä kysymyksessä mainituista asioista kaksi tärkeintä ominaisuutta, 
joita lähitulevaisuudessa tulisi kehittää alueella? 
 

 Alueen koulupalvelut, maksut halvemmiksi, edes kohtuullisemmiksi 
 
Muut harrastusmahdollisuudet, uimahalli keskelle kylää 
 
Ok 
 
Monitoimihalli lisäisi sekä viihtyvyyttä, että harrastusmahdollisuuksia 
 
Ulkoilureittejä ympärivuotiseen käyttöön ja skinnarinne kunnolliseksi mäenlaskupaikaksi. 
 
Koulupalvelut, liikuntakeskus missä esim. uimahalli, tilat kamppailu- ja taistelulajeille, myös 
sulkapallokentät ym ym. 
 
Kauppa alueella, linja-autoyhteys alueelle 
 
Viihtyvyys. Muut harrastusmahdollisuudet 
 
Kaupalliset palvelut, turvallisuus 
 
Toinen ruokakauppa saatava 
 
Lasten leikkipaikat (talvella paremmat auratut tiet ja hiekoitus) 
 
Viihtyvyys, liikenneturvallisuus 
 
Pienryhmiä eri asioiden ympärillä mm. kirkko ja asukastila 
 
Uimahalli 
 
Harrastus viihtyvyys 
 
Turvallisuus ja viihtyvyys 
 
Läntinen pelastusasema, läntinen uimahalli 
Uimahalli 
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Liikunta, harrastus 
 
Kaupalliset palvelut, harrastusmahdollisuudet 
 
Lasten leikkipaikat, muut harrastusmahdollisuudet 
 
Ulkoilualueet 
 
Viihtyvyys, liikuntapaikat 
 
Nuorten harrastusmahdollisuudet, Liikenneyhteydet Myllymäkeen ja muihin kauppakeskuksiin. 
 
Muut harrastusmahdollisuudet ja kaupalliset palvelut 
 
Viihtyvyys, muut harrastusmahdollisuudet 
 
Viihtyvyys, liikuntapaikat 
 
Muut harrastemahdollisuudet, alueenliikenneyhteydet  
 
Alueen kaupalliset palvelut, alueen viihtyvyys 
 
Viihtyvyys, liikuntapaikat 
 
Turvallisuus, viihtyvyys 
 
Koulupalvelu, päivähoitopalvelu 
 
Viihtyvyyttä voisi kehittää Skinnarinnettä ja Skinnarilan uimarantaa, mattolaituri takaisin 
 
Harrastusmahdollisuudet, turvallisuus 
 
Uimahalli pitäisi saada ehdottomasti! 
 
Uimahalli 
 
Viihtyvyys ja kaupalliset palvelut 
 
Viihtyvyys, lasten leikkipaikat 
 
Liikenne ja kaupalliset palvelut 
 
Kaupallisten palvelujen monipuolistuminen ja uudet liikuntapaikat (uimahalli kampukselle) 
 
Turvallisuus, viihtyvyys 
 
Uimahalli 
 
Turvallisuus, viihtyvyys, yritykset joista on helpo saada töitä 
 
Uimahalli 
 
Uimahalli 
 
 
11. Tulisiko mielestäsi kaupungin lisätä tiedottamista asuinalueellasi? Jos vastasit kyllä, 
niin millä tavalla? 
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Lehdissä tieto, että kaupungin nettisivuilta löytyy lisätietoa alueen tapahtumista ym. (koskee kaikkia 
asuinalueita) 
 
Enemmän tietoa tapahtumista! 
 
Lehdessä, ei kaikilla ole nettiä! 
 
Ilmaisjakelulehtien kautta Voisi tiedottaa kaikista kaupungin esille tulevista asioista esim. 
keskiviikkona klo 12.00 radiossa paikallisuutistunti. 
 
Paperilehti jakeluna 
 
Kylä toimikunnan yhteydessä 
 
Koteihin jaettava tiedotuslehtisiä 
 
Lisää tietoa lähitoiminnasta 
 
Työttömus ottamalla hoitoon 
 
Kaupungin toiminta avoimemmaksi helpommin lähestyttäväksi 
 
Ilmoittaa muutoksista ajoissa 
 
Kaupungin tiedot myös kauppojen ilmoitustauluille 
 
Aluelehti ”Raitinliplatus” 
 
Yhteisilmoituksia: kirkko ja yhteiskunta 
 
Lehdissä ja jos varaa niin jopa töllössä 
 
Lehdissä, kaupungin nettisivuilla 
 
Lehdessä, Etelä-Saimaa 
 
Liikuntaryhmistä tiedotettaisiin paremmin 
 
Lehdet, Radio 
 
Ilmoitus tapahtumista 
 
Kertomaan 
 
Kertomaan 
 
 
12. Mitä vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia haluaisit lisää asuinalueellesi? 
 

Ulkona oleskelun, istuskelu, paikkoja lisää 
 
Monitoimihalli, etenkin uimahalli olisi tärkeä 
 
Hiihtoladut ovat hyvät, mutta niitä olisi kiva käyttää muina aikoina  
 
Joku monitoimihalli olisi kiva 
 
Kulttuuri, liikunta  
 
Nuorisolle joku paikka jossa notkua, muuallakin kuin kauppojen luona 
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Uimahalli 
 
Murrosikäisille kokoontumispaikkoja lisää, muitakin kun kauppojen edustat 
 
Asukastupa 
 
Uimahalli, tanssipaikka 
 
Uimahalli ehdottomasti. liikuntasali, avantouinti 
 
Uimahalli 
 
Uimahalli, vapaa vietto 
 
Liikuntahalli 
 
Uimahalli 
 
Kuntoilureitin kehittely 
 
Nyt on asiat melko hyvin 
 
Talkootoimintaa  
 
Uskonnotonta, ei seurakunnan järjestämää avointa kerhotoimintaa lapsille, nuorille ja perheille 
Nykyiset riittävät hyvin, Nuorisotila olisi hyvä olla (Kourula) 
 
En kaipaa itse ko. mahdollisuuksia, Lapsille ja nuorille enemmän tiloja/mahdollisuuksia, ei 
ravintoloita lisää 
 
Uimahalli 
 
Tekojää, monitoimi-/liikuntahalli 
 
Uimahalli 
 
En oikein tiedä, lapsille + nuorille kehitettäviä peli + askartelua valvotusti 
 
Uimarannan parantaminen ja mattolaituri takaisin. Skinnarinne kuntoon. 
 
Petanquejoukkue 
 
Uimahallin lisäksi nyt ihan ok. Tai ehkä paremmat purupolut 
 
Huomattavasti parempi uimaranta (Sammonlahden uimaranta) 
 
Kahvio 
 
Kerhotoiminta 
 
Uimahalli olisi kiva. Pyöräilyä helpottaisi kunnon väylä rantaa pitkin yliopistolle asti  
 
Kerhoja riittää ja vielä uimahalli 
 
Uimahalli 
 
Uimahalli 
 
Elokuvateatteri 
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Elokuvateatteri 
 
 
13. Millaisena haluaisit nähdä asuinalueesi kymmenen vuoden päästä ja mitä toimintoja tai 
palveluja tuolloin pidät tärkeimpinä? 
 

Hoidettuna, siistinä 
 
Kuntopolut, hiihtoladut pitäisi olla kunnossa. Ruokaravintoloita voisi olla. 
 
Elintarvikemyymälä siellä olisi 
 
Uimahalli 
 
Turvallisempana & viihtyisämpänä, Sammontorille enemmän eloa ja palveluita! Yhteistä toimintaa 
MaMuille & valtaväestölle 
 
Alueena jolla on paljon kauppoja, Liikuntapaikkoja ja tilaisuuksia sekä aktiivinen ja vireä seurakunta 
 
Terveyskeskus edelleen sammonlahdessa, vanhustenpalvelutaloja lisää, nuorisolle  
Ajanviettopaikkoja, mahdollisesti uimahalli 
 
Siistinä ja viihtyisänä, jossa liikuntarajoitteisetkin voivat vaivattomasti, myös talvella! 
 
Lääkäripalvelut 
 
Ei lappeenrannan ”monacona”  kukaan ei maksa veroja eli sosiaalipummeja ei tarvita yhtään 
enempää. Kerrostalot saneerattuja siistimmiksi. Viherrakentamista lisää. Pummit ja juopot pois 
puskista. Ei enempää maahanmuuttajia. 
 
Sammontorin pyöreä bunkkerimainen ”ostoskeskus” pitäisi purkaa ja tilalle rakentaa  
asuinkerrostaloja, joiden pohjakerros olisi liikehuoneistoja. vrt. esim. Lauritsalassa Ruorintalo 
 
Sammontori jollain tavalla virkeämmäksi, pikku kauppoja tjs. 
 
Terveysasema, pankki, postipalvelut 
 
Seniori tapahtumia lisää 
 
Pankkipalvelut 
 
Liikuntahalli, vanhusten palveluja lisättävä 
 
Julkinen liikenne 
 
Yksityisautoilua vähemmän. 
 
Onnistuneena sekoituksena lapsia, opiskelijoita, perheitä ja eläkeikäisiä kaikista 
 
PienSaimaan tila parempi (kunnossa) , Helsingintie nelikaistainen, Sammontorin alueen 
kehittäminen 
 
Piensaimaa (eli asuinalueellani Sunisenselkä) puhdas, Helsingintie levennettynä, viheralueita 
kehitetty edelleen, kaupat, posti, apteekki kuten nykyään, kirjasto 
 
Samankaltaisena kuin nyt. Terveys ja sosiaalipalvelut 
 
Edelleen pientaloalueena säilyminen. Lähikauppa alueella tarpeellinen ( vaikka pieni kauppa) 
 
Vehreä pientalo alue, jossa lähiympäristössä kauppapalvelut ja liikuntapaikat 
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Kaikki erikoispalvelut puutteellisia joten tavaratalontyyppistä ”kaikki saman katon alle” 
 
Katso edellinen 
 
Koulut, päivähoitopaikka 
 
Oppineisuus kukoistakoon!  
 
Pankkipalvelut, suht iso ja kaikinpuolin toimiva kauppakeskus/liikekeskus! Ympäristö viihtyisämpi ja 
siistimpi. Bussipysäkit siistit ja kunnossa (Uus-Lavolassa karmeat!). Postipalvelut 
 
Viihtyisä asuinalue jossa on huomioitu kaikki ikäluokat 
 
Maaseutuyhteisönä säilyvänä 
 
Samoin kuin nytkin 
 
Tärkeää on terveyskeskuksen ja muiden palvelujen säilyttäminen 
 
Täällä pitäisi olla posti 
 
Palvelut pysyivät ennallaan, lääkäripalvelut 
 
Nytkin on kaikki hyvin 
 
Kaikki hyvin 
 
 
14. Oletko tyytyväinen asuinalueesi palveluihin? Miksi? 
 

(Suhteellisen) hiljaisuuden takia 
 
Hyvät kaupat, terveyspalvelut, kirjasto, kirkko, asukastupa 
 
Puuttuu monitoimihalli 
 
(Lähi)kaupat ja liikenneyhteydet keskustaan hyvät. (terveyskeskuksen palvelu voisi olla parempaa!) 
ainoa miinus! 
 
Alueella ei juuri ole palveluita 
 
Kaupat on skinnarilassa, apteekki mennyt pois, posti kaukana lavolassa.. Luulin että palveluita 
katoaa Joutsenosta, mutta ne katoaakin Sammonlahdesta. 
 
Eipä ole muuta kuin kauppa ja posti/kukkakauppa. pitäisi saada lisää kauppoja ja muita palveluita!  
 
Täältä saa melkein kaikki tarvittavat palvelut läheltä 
 
Asukastupa tarvitaan yksinäisyyden torjumiseen. Nyt alueen talouksista yhden henkilön talouksia 
noin puolet. 
 
Puuttuu yhä vaatekauppa 
 
Kaikki muu löytyy paitsi pankkikonttori. 
 
Puuttuu: uimahalli, alko, linja-autolla ei pääse matkakeskukseen (linja 5 ei aja Orioninkatu – 
Sammonlahdenkatu)  
 
Kaupan alan erikoisliikkeet puuttuvat lähes kokonaan. Alue on täydellinen vastakohta Lauritsalalle.  
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Kun pankki lähti pois 
 
Otto mattia lisää 
 
Ruokakauppa, terveyskeskus, asukastila ,kirkko 
 
Toistaiseksi 
 
Mitä täältä puuttuu? 
 
Terveyskeskuksessa hyvä palvelu ”kaikki pelaa”. 
 
Kaikki on lähietäisyydellä. 
 
Hyvin pärjää näillä ainakin niin kauan kun käyn töissä ja työmatka kulkee keskustan läpi, palveluja  
 
Löytyy kyllä sieltä. Miinuksena pankkiautomaatin puuttuminen. 
 
Tämän hetkiseen elämäntilanteeseen nähden tarvittavat palvelut löytyvät lähiympäristöstä. 
 
Lähellä on kaikki palvelut ja apteekki 
 
Kauppoja saisi olla enemmän erilaisia 
 
Kaikki lähellä 
 
Iso asuinalue länsialue n. 15 000 asukasta eikä kunnollisia kaupallisia palveluja -> ei kaavoitettu 
sopivaa liikekeskusta -> Sammontori kuollut ja liikkeet lopettaneet -> miksi? Kysyttävä monilta 
yrittäjiltä! 
 
Liikenne ja kaupalliset palvelut puuttuvat 
 
Kaikin on hyvin 
 
Peruspalvelut on melko hyvin hoidettu. Ekstraa ei oikein ole. 
 
Lähikauppa on (kaksi) ja on kirkko ja kaikki on hyvä palvelu 
 
Olen tyytyväinen, paitsi posti puuttuu 
 
Posti puuttuu 
 
On kerho asukastila, kirkko, kirjasto, kaksi kauppa, apteekki, terveyskeskus 
 
Posti tarvitaan 
 
 
15. Millaisilla palveluilla ja ominaisuuksilla on vaikutusta elinympäristösi viihtyvyyteen? 
 

PANKKIPALVELUT!!!! 
 
Lähikauppa tärkeä ja lähiliikunta mahdollisuus. 
 
Kaikilla yllämainituilla!! 
 
Tutut naapurit ja hyvä yhteishenki, luonto 
 
Pihojen kunto, naapurit, parveke neliömäärä. 
 



 

  

51 

 

Peruspalveluiden saatavuus, MaMujen kotouttaminen, ikäihmisten huomiointi palveluissa & 
tapahtumissa, Kirjasto tärkeä ja asukastila. 
 
Lähikauppa, joukkoliikenne, lähiliikuntapalvelut, pihojen hyvä kunto, tutut naapurit, ulkoilua varten 
hyvä pururata 
  
Kaupat, joukkoliikenteen sujuvuus, hyvät ulkoilumahdollisuudet, terveyskeskus 
 
ASUKKAIDEN YHTEISHENKI eri muodoissa 
 
Kunnossa olevat kadut ja pihat, hyvä yhteishenki naapureilla, asuntojen sähkölaitteiden kunto 
 
Kirjasto, joukkoliikenteen toimivuus 
 
Asukastila on hyvä paikka tavata ihmisiä. 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, pihojen hyvä kunto, parveke, asunnon neliömäärä 
Lähiliikuntapalvelu, senioripalvelu ja yhteishenki 
 
Lähikaupat, senioripalvelut, joukkoliikenne, hyvät, mukavat naapurit, alueelle olisi hyväksi 
yhteishenki – asukasyhdistys toimivaksi – toimintaa myös asukkaille eikä vain hallitukselle. 
 
Lähialueen viihtyvyys ja turvallisuus, lähialueen palvelut (kauppa, kirjasto, posti), (joukko)liikenteen 
sujuvuus, lähinaapurit 
 
Tärkeintä että oma asuinalue (eli meikän oma katu) on viihtyisä. Sen jälkeen tulevat kauppa, 
kirjasto ja apteekki sekä joukkoliikenne. Muutkin yllämainitut hyviä asioita ja vaikuttavat 
viihtyisyyteen, mutta eivät yhtä ratkaisevasti 
 
Omakotitalo aluemaisuus, lähikauppa, tutut lähiasukkaat 
 
Turvallisuus, helppo lähteä lenkille talvella sekä kesällä 
 
Kauppapalvelut, liikuntamahdollisuus, rauhallisuus, turvallisuus 
 
Lähikauppa, kirjasto, senioripalvelut, pihojen hyvä kunto, sosiaalitilat, parveke 
 
Asukkaiden yhteishenki, pihojen hyvä kunto, lähikauppa 
 
Kaupat, sujuva liikenne, kirjasto, liikuntapaikat, uimaranta, luonto, metsää, hyvä asunto ja piha, 
mukavat naapurit ja sukua lähellä 
 
Kirjasto, naapurit, asukkaiden yhteishenki 
 
Luontohenkisyys ja ulkoilumahdollisuudet ok 
 
Ulkoinen viihtyvyys, siisteys ja turvallisuus, niin yrittäjätkin tulevat liikkeitä pitämään alueelle, kun 
asiakkaat viihtyvät ja tulevat. Kadut toimiviksi ja turvallisemmiksi. Liikenne sujuvaksi – nyt se ei sitä 
oikein ole. Sammontorin kehittäminen, liikekeskus, kaupungin jätepäästöt (20v) kuriin 
Sammonlahden rantavesiin! Bussipysäkit Uus-Lavolassa kuntoon. Pankki alueelle ja lisää 
pankkiautomaatteja = on vain yksi S-lahdessa! Käykö Ruoholammen kerma kaup. keskustassa 
liikkeissä ja asioilla mieluummin kuin Sammonlahden aluekeskuksessa/Sammontorilla 
”slummialueella” – ei saada toimivaa liikekeskusta  
 
Elinympäristön viihtyvyys koostuu mielestäni monista eri asioista 
 
Liikenne, kauppa, tutut naapurit, asuntokunnossa, sosiaalitilat kunnossa 
 
En osaa sanoa 
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Lähikauppa, kirjasto, senioripalvelut, pihojen hyvä kunto, sosiaalitilat, parveke 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, tutut naapurit, asunnon neliömäärä 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, kirjasto, urheilukenttä, senioripalvelut, pihojen hyvä kunto, 
tutut naapurit, hyvä asukkaiden yhteishenki, sosiaalitilat, asunnon neliömäärä, lisää penkkejä 
 
Yllämainitut 
 
Senioripalvelut 

 

 
NUORET  
AVOIMET VASTAUKSET 

 
10. Mainitse edellisessä kysymyksessä mainituista asioista kaksi tärkeintä ominaisuutta, 
joita lähitulevaisuudessa tulisi kehittää alueella? 

 
Kaupalliset palvelut  
 
Spurgut pois! Sammontori elämään! 
 
Joukkoliikennettä voi aina parantaa. 
 
Liikenneyhteydet, harrasteet 
 
Turvallisuus, viihtyvyys 
 
Liikuntapaikat, liikenneyhteydet 
 
Alueen turvallisuus(Taipalsaarentie) viihtyisyys (kohtuu ankean näköistä seutua, kuten koko Lpr 
keskusta. 
 
Alueen teitten talvikunnossa pito ja liikennejärjestelyt yleensä 
 
Liikuntapaikat, kaupalliset palvelut 
 
Viihtyisyys, liikuntapaikat 
 
Liikuntapaikkoja lisää 
 
Liikenneyhteydet turvallisimmaksi ja joustavammaksi, harrastusmahdollisuudet 
 
Liikuntapaikat ja liikenneyhteydet 
 
Liikuntapaikat ja muut harrastusmahdollisuudet 
 
Lasten leikkipaikat, kaupalliset palvelut 
 
Liikenneyhteydet ja alueen viihtyvyys 
 
Alueen liikuntapalvelut: lisää lenkkeilymaastoja kävellen ja koirien kanssa liikkuvalle varsinkin  
talvisin. Liikenne yhteydet -> myös yölinja-auto vuoroja. 
 
Viihtyvyys ja lasten leikkipaikat 
 
Liikuntapaikat ja muut harrastusmahdollisuudet 
 
Alueen turvallisuus, alueen viihtyvyys 
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Parkkipaikkoja lisää 
 
Liikuntapaikat, kaupalliset palvelut 
 
Turvallisuus, liikuntapaikat 
 
Liikuntapaikat, viihtyvyys 
 
Kaupalliset palvelut ja harrastusmahdollisuudet 
 
Kaupalliset palvelut, liikenneyhteydet 
 
Alkoja ja alkaliparistoja 
Turvallisuus ja viihtyvyys 
 
Päivähoito, harrastusmahdollisuudet 
 
Alueen viihtyvyyttä ja muita harrastusmahdollisuuksia voisi parantaa. 
 
Alueen turvallisuus ja liikuntapaikat 
Liikuntapaikkoja lisää, esim. kuntosali ja lisätä alueen viihtyvyyttä. 
 
Turvallisuus, kaupalliset palvelut 
 
Kaupalliset palvelut, liikenneyhteydet 
 
Turvallisuus, harrastusmahdollisuudet, uimahalli 
 
Liikuntapaikat, harrastusmahdollisuudet 
 
Liikuntapaikat ja muut harrastus mahdollisuudet 
 
Liikuntapaikat 
 
 
11. Tulisiko mielestäsi kaupungin lisätä tiedottamista asuinalueellasi? Jos vastasit kyllä, 
niin millä tavalla? 
 

Enemmän tietoa alueen palveluista ja liikuntamahdollisuuksista. 
 
Netissä tai tiedotelappuja 
 
Tiedotteilla 
 
Tiedottamista voitaisiin lisätä jakamalla erillisiä lehtisiä kerrostaloihin ja muihin asuntoihin koskien 
tulevaisuudessa tapahtuvia tapahtumia. 
 
Laittakaa postii. 
 
Selkeä tapahtumakalenteri olisi eduksi 
 
Netti ja lehti 
 
Harrastusmahdollisuuksista voisi tiedottaa enemmän 
 
 
12. Mitä vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia haluaisit lisää asuinalueellesi? 
 

En mitään 
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Kuntosali, uimahalli, kirjasto 
 
Kuntosali (opiskelijan budjettiin sopiva) 
 
Lisää ravintoloita ja erilaisia tanssiryhmiä lisää 
 
Harapaisen puisto-aluetta voisi kehittää 
 
Kahviloita, puisto-alueita, pieniä kauppoja joista saa esim. tuoretta leipää ja vihanneksia. 
 
Liikuntapaikkoja 
 
Liikuntamahdollisuudet 
 
Kansalaisopiston liikuntatunteja 
 
Luistelukenttä/kaukalo 
 
Baareja ja yökerhoja. Myös hiihtotuubi kesäks. Amsterdam tyylinen Coffee house. 
 
Uimahalli 
 
Frisbeegolf-rata, salibandykenttiä 
 
Biljardisali 
 
Harrastusmahdollisuuksia löytyy riittävästi kivenheiton päästä keskustan alueelta 
 
En osaa sanoa 
 
Huhtiniemen liikuntakeskuksessa paljon toimintaa, mutta perus lenkki polkuja lisää. 
 
Kaikki nyt jo tarpeeksi lähellä. 
 
Nothing 
 
Laskettelun harjottamil mahdollisuuksia 
 
Laskettelurinne 
 
Laskettelupaikkoja, tenniskenttä 
 
Monipuolisempia sisäliikunta vaihtoehtoja ja tapahtumia 
 
Pururatoja lisää 
 
Enemmän liikuntamahdollisuuksia 
 
Urheilukenttä, kuntosali 
 
Monipuoliset liikuntamahdollisuudet 
 
Ulkoilupolkuja 
 
Lisää viheralueita ja lenkkipolkuja keskustan alueelle. 
 
En mitään! 
 
Kaikki tarvittava löytyy 
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13. Millaisena haluaisit nähdä asuinalueesi kymmenen vuoden päästä ja mitä toimintoja tai 
palveluja tuolloin pidät tärkeimpinä? 

 
En halua asua alueella 10 vuoden päästä. 
 
Juopot saatu pois ja turvallisempaa liikkua iltaisin. Uusia kauppoja. 
 
Suurin piirtein samanlaisena. Liikuntamahdollisuuksia voi aina kehittää ja parantaa. 
 
Alueen opiskelijoihin panostetaan enemmän, on paikkoja myös muille kuin yliopiston opiskelijoille.  
 
 Kaupat ja terveyden huolto 
 
Haluaisin sen säilyttävän nykyisen ilmeensä. 
 
Jos samanlaisena pysyy kuin nyt niin hyvä on. 
Viihtyisänä ja rauhallisena asuinalueena. 10 vuoden päästä lasten päiväkotipalvelut ja leikkipaikat, 
lähikauppa ja harrastusmahdollisuudet ovat tärkeimpiä. 
 
Kasvaneena ja laajentuneena, ihmismäärän lisääntyessä kaikenlainen lähikauppa-toiminta tärkeää 
 
Sekä liikuntapalvelut ovat huomattavasti nykyistä paremmat.  
 
Turvallisena paikkana, missä on riittävästi päiväkoteja, leikkipuistoja ja kouluja. 
 
Isompi elintarvikekauppa alueelle 
 
Tärkeimpänä liikenneyhteydet, lasten päiväkotipalvelut, kaupat 
 
Enemmän yrityksiä, mutta myös kaupungin ulkonäköön on panostettu esim. puistoalueet. Kaikki 
tarvittava on lähellä. 
 
Suht samanlaisena. 10 vuoden päästä tärkeimmiksi nousee varmasti viihtyisyys, naapurit, lasten 
päivähoito ja leikkipalvelut sekä terveydenhoito palvelut. 
 
Samanlaisena kuin nykyään, tärkeimpiä kaupalliset palvelut 
 
Alue voisi olla turvallisempi 
 
Viihtyisänä ja rauhallisena asuinalueena, lähellä keskustaa, mutta myös hyvät palvelut omalla 
alueella 
 
Hyvät kulkuyhteydet kaikkialle (kauppaan, keskustaan) 
 
Turvallisuus tärkeää, palvelut (kaupat, hoitopaikat lähellä) 
 
En lähtisi muuttamaan aluetta mihinkään suuntaan 
 
En osaa sanoa 
 
Yleiset palvelut pitää löytää läheltä 
 
Kaupalliset palvelut lähellä, koulut lähellä, korkeampi tasoisia asuntoja, enemmän parkkipaikkoja 
autoille 
 
En varmasti asua enää tällä samalla alueella 10 vuoden päästä, mutta toivoisin oman asuinalueeni 
olevan silloinkin yhtä monipuolinen palveluiden suhteen. Myös viheralueiden määrä betoniviidakon 
keskellä on tärkeä seikka.  
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Samalla ku nyt. Kaikkia 
 
Samanlaisena. Koulut tarhat, ruokakaupat, liikuntapaikat 
 
En ole ajatellut asiaa niin pitkälle mutta luultavasti liikunta mahdollisuuksia kauppapalveluita 
terveydenhuolto ja joukkoliikenne reitit. Mielellään lentokentän läheisyyttä. 
 
Kauppoja, ravintoloita, harrastepaikkoja 
 
Melko samanlaisena kuin nyt, rauhallisena ja kylän tapaisena alueena 
 
Lähikauppa ja jonkinlainen ajanviettokuppila 
 
Aurinkokennojen latauspiste tulee ensimmäisenä mieleen. Fuusioitumisen seurauksena kaiken 
pitäisi olla isompaa. 
 
Rauhallisena, ruokakauppoja 
 
 
14. Oletko tyytyväinen asuinalueesi palveluihin? Miksi? 

 
Liian vähän palveluita! Vain ruokakaupat. 
 
Kaupat ovat lähellä ja muutenkin palvelut toimivat. 
 
Ihan ok 
 
Toimivia palveluita 
 
Suurin osa tarvittavista palveluista on lähellä. 
 
Tarmo ja kioski lähellä 
 
Tärkeimmät ovat lähellä. 
 
Kaikki hyvin 
 
Kauppa, posti ja liikuntamahdollisuudet ovat lähellä. 
 
Keskustassa sijaitsee pääosa palveluista, kaikki lähellä 
 
Lähellä keskustaa ja kaikkia palveluja 
 
Laaja valikoima kauppoja yms. 
 
Laaja valikoima kaupallisia palveluja 
 
Asuinalueella on tarpeeksi kauppoja ja harrastusmahdollisuuksia 
 
Kaikki tarpeelliset palvelut ovat lähellä 
 
Kaupungin palvelut tarpeeksi lähellä 
 
En ole kokenut mitään puuttuvan 
 
Kaikki on suhteellisen lähellä 
 
Kaikki palvelut ovat lähellä, enintään 5 min kävelymatkan päässä. Palvelut tällä alueella ovat myös 
monipuoliset. 
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On tarpeeksi lähellä 
 
Ne ovat lähellä 
 
Kaikki on kivenheiton päästä 
 
Kyläkauppa(monipuolinen) olisi kiva 
 
Koska pikisaaressa ei ole palveluja 
 
Olen vain 
 
Tarpeelliset asiat ovat lähellä 
 
No oon vaan 
 
Keskustassa on kaikki mitä tarvitsee 
Lähikaupat kävelymatkan päässä. 
 
Kaikki tarvittava löytyy melko läheltä, mutta alue on kuitenkin hieman keskustan hälyn ulkopuolella 
 
Riittävät nykytarpeisiini 
 
Keskustan palvelut lähellä tällä hetkellä 
 
 
15. Millaisilla palveluilla ja ominaisuuksilla on vaikutusta elinympäristösi viihtyvyyteen? 

 
Kauppa, joukkoliikenne, liikuntapalvelut 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, kirjasto, lähiliikuntapalvelut, tutut naapurit, hyvä 
asukkaiden yhteishenki, sosiaalitilat, parveke, asunnon neliömäärä. Oma asuinkumppani on hyvä. 
 
Lähikaupalla, joukkoliikenne, kirjasto ja urheilumahdollisuuksilla. Naapurit vaikuttavat myös aina 
asuinviihtyvyyteen.  
 
Kaikki palvelut, joita tarvitsee löytyy läheltä (kuten esim. kaupat, bussit, kirjasto, apteekki ja 
terveydenhuolto) 
 
Kaikki vaikuttaa 
 
Urheilukenttä, lähiliikuntapalvelut 
 
Urheilukenttä, kaupat lähellä, pihat hyvässä kunnossa, puisto, asukkaat. Parveke ois kiva. 
 
Esim. lähikaupat, elokuvateatterit, kuntosali, pururata, koulu vaikuttavat viihtyvyyteen kuten 
muutkin listalla olevat. 
 
Lähikauppa, tutut naapurit 
 
Tärkeitä ovat lähikauppa, yhteishenki ja yleinen toimivuus… 
 
Joukkoliikenteen toimivuus, urheilukenttä ja muut lähiliikunta palvelut. Tutut naapurit ja hyvä 
yhteishenki, turvallinen asuinalue 
 
Lähikauppa, lähiliikuntapalvelut 
 
Asunnon kunto (nykyinen asuinkerrostalo kaipaa kunnostusta), kivat naapurit, hyvät 
liikenneyhteydet muualle kaupunkiin, asuinympäristön rauhallisuus ja turvallisuus.  
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Joukkoliikenteen toimivuus! Talvisin teidenauraus. Lähiliikuntapalvelut. Turvallisuus. Lähikauppa.  
 
Hyvät tieyhteydet. Pihojen hyvä kunto.   
 
Lähikauppa, kirjasto, joukkoliikenteen toimivuus, liikuntapalvelut, pihojen hyvä kunto 
 
Kaupat, joukkoliikenne, pihojen hyvä kunto, yhteishenki 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, lähiliikuntapalvelut  
 
Lähikauppa, ulkoilumahdollisuudet, harrastusmahdollisuudet (uimahalli, keilahalli) KOIRAPUISTO! 
 
Eniten vaikuttaa lähikaupan sijainti sekä hyvät pysäköintimahdollisuudet (parkkipaikat, autotallit) 
 
Kauppa ja keskusta lähellä, hyvä asunto, parveke, kauniit maisemat.  
 
Joukkoliikenne, erikoisliikkeet, siisteys, sauna 
 
Kauppojen läheisyys helpottaa elämää ja on helpompi käydä harrastuksissa kun sinne pääsee 
helposti. Kauniit pihat ja hyvät naapurisuhteet piristävät päivittäistä elämää.  
 
Tärkeimpiä viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat joukkoliikenteen toimivuus, liikuntapalvelut sekä 
hyvä yhteishenki asukkaiden kesken. Kauppojen merkitys ei ole enää niin suuri, sillä autolla tai 
pyörällä pääsee nopeasti lähelle ostospaikkoja. Ehkä jopa parempi, että suuret marketit hallitsevat 
nykyään kauppojen piirissä, sillä ne rakennetaan kauas asuinalueista ja ruuhkat vähenevät.  
 
Lähikaupalla, liikuntapalveluilla, yhteishenki jne. 
 
Lähikaupat, liikuntapaikat, leikkipaikat, koulut, tarhat 
 
Lähikauppa, joukkoliikenteen toimivuus, parveke, asunnon neliömäärä. muut lähiliikuntapalvelut 
 
En ole ajatellut asiaa niin pitkälle mutta luultavasti liikunta mahdollisuuksia, kauppapalveluita 
terveydenhuolto ja joukkoliikenne reitit. Mielellään lentokentän läheisyyttä. 
 
Kauppoja, ravintoloita, harrastepaikkoja. Puistoilla 
 
Lähikauppa, joukkoliikenne, urheilukenttä, lähiliikuntapalvelut, hyvä yhteishenki ja sosiaalitilat 
 
Puistomainen/kaunis asuinympäristö(Saimaa) 
 
Lähikauppa, joukkoliikenne, kirjasto, lähiliikuntapalvelut, pihojen hyvä kunto, hyvä asukkaiden 
yhteishenki, sosiaalitilat, parveke ja asunnon neliömäärä 
 
Kaukaan piippu lisää viihtyvyyttäni.  
 
Lähikauppa, urheilukenttä, hyvät naapurit, parveke, asunnon neliömäärä ja Alko 
 
Palvelut (kaupat), vapaa-ajan aktiviteetit  
 
Asunnon rauhallisuus, hiljaisuus, parveke, lähikaupat 
 
Asunnon viihtyisyys ja yhteishenki taloyhtiössä ovat tärkeitä. En pidä palveluiden läheisyyttä yhtä 
tärkeänä koska liikkuminen kaupungissa on helppo polkupyörällä tai autollakin.  
 
Pihojen hyväkunto, luonnonläheisyys, hyvä asukkaiden yhteishenki 
 
Kauppa 
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Käytännössä nuo kaikki 
 
Asunnon yleiskunto, parkkipaikka lämmitystolpalla keskustassa, lähikauppa, lähikuppila 
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KAAVIOT JA TAULUKOT 
 
 

.  

Kaavio 1 Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 
 

  
Kaavio 2 Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma 
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.  

Kaavio 3 Vastaukset ryhmittäin 
 
Asuinalueiden 
ominaisuudet Etelä Itä Länsi Nuoret 

Alueen turvallisuus 8,7 8,4 8,1 8,4 

Alueen viihtyvyys 8,3 7,8 7,8 8,2 

Alueen liikuntapaikat 6,7 7,2 7,6 7,7 
Alueen lasten 
leikkipaikat 6,9 6,7 7,4 7,9 

Alueen liikenneyhteydet 6,8 7,0 8,5 8,1 

Alueen koulupalvelut 8,5 8,1 8,3 8,3 
Alueen 
päivähoitopalvelut 7,9 7,7 8,2 8,0 
Alueen kaupalliset 
palvelut 8,0 6,7 8,1 8,5 

Muut 
harrastusmahdollisuudet 6,7 6,9 6,9 7,7 

Taulukko 1 Asuinalueiden ominaisuudet 

Eteläinen
16,6 %

Itäinen
21 %

Läntinen
34,4 %

Nuoret
28 %

Vastaukset ryhmittäin
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.  

Kaavio 4 Eteläisen alueen vastanneiden ikäjakauma 
 

.  

Kaavio 5 Eteläisen alueen kulkuneuvojen käyttö ikäjakaumittain 
 

.  

Kaavio 6 Tämänhetkinen asunto (etelä) 
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.  

Kaavio 7 Tulevaisuuden asunto (etelä) 
 

.  
Kaavio 8 Itäisen alueen vastanneiden ikäjakauma 
 

.  
Kaavio 9 Itäisen alueen kulkuneuvojen käyttö ikäjakaumittain 
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Kaavio 10 Tämänhetkinen asunto (itä) 
 

.  

Kaavio 11 Tulevaisuuden asunto (itä) 
 

.  

Kaavio 12 Läntisen alueen vastanneiden ikäjakauma 
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Kaavio 13 Läntisen alueen kulkuneuvojen käyttö ikäjakaumittain 
 

 
Kaavio 14 Tämänhetkinen asunto (länsi) 
 

 
Kaavio 15 Tulevaisuuden asunto (länsi) 
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.  

Kaavio 16 Nuorten ikäryhmän kulkuneuvojen käyttö 
 

.  

Kaavio 17 Tämänhetkinen asunto (nuoret) 
 

.  

Kaavio 18 Tulevaisuuden asunto (nuoret) 
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.  

Kaavio 19 Tulevaisuuden asuminen 
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