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AVOIMET VASTAUKSET
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Puijonlaakson keskustan kyselyn avoimet vastaukset
•

Avoimia vastauksia oli mahdollista esittää kahteen kohtaan.

•

Ensimmäinen oli kohta, jossa kysyttiin annettujen vaihtoehtojen lisäksi muita
Puijonlaakson viihtyisyyttä heikentäviä tekijöitä. Tähän kohtaan vastasi 63 henkilöä.

•

Toinen oli kysymys: ”Millaisena haluaisit nähdä Puijonlaakson keskustan
tulevaisuudessa. Tulevaisuusvisiosi vuodelle 2030?. Vastaajia tähän kysymykseen oli
yhteensä 134.

•

Viihtyisyyttä heikentävistä tekijöistä katsottiin, mitkä asiat toistuvat vastauksissa
useimmin. Myös kuvaavia yksittäisiä vastauksia on nostettu esille.

•

Puijonlaakson keskustan tulevaisuutta käsittelevässä kysymyksen osalta tehtiin sanaanalyysi, jossa katsottiin mitkä sanat toistuvat vastauksissa eniten.

•

Vastaukset myös luokiteltiin ja katsottiin, mitkä asiat nousevat määrällisesti useimmin
esille vastauksissa. Kuvaajissa on esitetty luokitellut asiat, jotka ovat toistuneet
vähintään kahdessa vastauksessa.

•

Vastauksia on jaettu eri teemoihin. Teemoihin sopivia vastauksia on koottu yhteen.
Teemoja on hyödynnetty työpajatyöskentelyssä. Määrällinen luokittelu on mukana
teemojen dioilla.

Mikä heikentää Puijonlaakson viihtyisyyttä?
•

Avoimet vastaukset, vastaajien määrä yhteensä 64 henkilöä.

•

Viereisessä kuvassa on esitetty luokitellut avoimet vastaukset, jotka toistuivat
vähintään kahdessa vastauksessa.

•

•
•

•

•

Eniten kiinnitettiin huomiota viheralueiden kuntoon. Vastaajista 15 yksilöi
Sammakkolammen ympäristön paikoittaisen hoitamattomuuden viihtyisyyttä
heikentävänä tekijänä. Mainintoja saivat lisäksi Mallitalontien ja Savonian lähistön
metsät sekä lisäksi yleisemmin alueen metsä- ja puistoalueiden heikoksi koettu kunto.
Alueita kuvattiin esimerkiksi ryteiköiksi ja pusikoiksi.
Parempia puistoja lapsille, penkkejä ja valaistusta toivottiin lisää, parempi latu talvella:
”Sammakkolampi on Puijonlaakson helmi”
Pysäköinti nousee myös useissa vastauksissa esiin viihtyisyyttä heikentävänä tekijänä:
”pysäköintipaikkojen ja vieraspaikkojen vähäisyys, hiekkakentät pysäköintialueina,
autopaikkojen ahtaus, turvattomuus ylinopeuksien vuoksi, ostarin huono
talvikunnossapito (liukkaus) ja parkkipaikan pimeys”
Muutamissa vastauksissa nostetaan heikkoudeksi ostarin huono kunto ja
vanhanaikaisuus

Myös liikenteellisiin ratkaisuihin otettiin jonkin verran kantaa: ”kadut autoja varten,
kadut kaipaavat hidasteita ja ehkä suojateitäkin lisää, pääkadut turhan leveitä ja
kevyen liikenteen tiet kapeita, bussit liian täynnä, pyöräily jalkakäytävillä”

•

”Viheralueita on riittävästi, kunhan niitä ehostetaan.”

•

”Pelkona on, että rakennetaan tukkoon.” Uhkaava täydennysrakentaminen”, ”Mallitalon
tontin voisi rakentaa”, ”liian ahdas uusiorakentaminen”

•

”heikko ravintolatarjonta”, ”nuorisolle ei kokoontumispaikkaa tai tiloja / tekemistä lisää”

•

”kulahtavia vanhoja kiinteistöjä”

Mikä heikentää Puijonlaakson viihtyisyyttä?

Puisto- ja metsäalueiden kunto
Liikaa rakentamista
Liikenneturvallisuudessa parannettavaa
Liian vähän pysäköintimahdollisuuksia
Hiihtoladuissa parannettavaa

Nuorisotilan puute
Ostoskeskuksen huono kunto
Asuinrakennusten huono kunto
Häiritsevä mopoilu
Liikennealueiden kunnossapito
Sosiaaliset ongelmat
Leikkipuistojen vähyys tai kunto
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Millaisena haluaisit nähdä Puijonlaakson keskustan
tulevaisuudessa. Tulevaisuusvisiosi vuodelle 2030 ?
•

Vastaajien määrä: 134

•

Seuraavan sivun kuvassa esitetty vastauksissa eniten toistuneet sanat. Sama sana on voinut
toistua yhdessä vastauksessa monta kertaa.

•

Sanojen eri muotoja ja sanaluokkia on yhdistetty ja yleistetty yhteen kantasanaan, samoin
synonyymejä on yhdistetty saman sanan alle. Esimerkiksi ”lampi” on yhdistetty sanaan
”Sammakkolampi”

•

Mitä suurempi sana, sitä useammin se vastauksissa toistuu. Seuraavan sivun kuvan sanat ovat
toistuneet vastauksissa vähintään 6 ja enintään 84 kertaa

•

Vastauksissa korostuvat palvelut, kauppakeskus, rakentaminen, pysäköinti ja Sammakkolampi.

•

Palveluista on kirjoitettu sekä yleisesti, että erikseen tiettyjä palveluita esiin nostamalla.

•

Alueen luonnetta kuvaavia sanoja ovat vastauksissa esimerkiksi viihtyisyys, elinvoimaisuus,
väljyys, siisteys, vihreys, esteettömyys turvallisuus ja yhteisöllisyys.

Millaisena haluaisit nähdä Puijonlaakson keskustan tulevaisuudessa?
1. Puistot, luonto ja viheralueet
”Sammakkolampi viihtyisäksi puistomaiseksi viheralueeksi, joka toimisi kaikkina
vuodenaikoina liikunta/levähdyspaikkana kaikille”
”Sammakkolammen ympäristö ja lampi siistittävä ja uintipaikka uusittava, laituri, jossa
portaat lampeen”

”sammakkolampi ruopattava ja hallittu veden virtaama, lammen reunat osittain
betonoitu” ”sadevedet ohjattu viemäreihin”
”paljon puita, pensaita, hoidettuja viheralueita”

”paremmat ja turvallisemmat puistot ja leikkipaikat lapsille”
”erillinen koirien ulkoilutuspaikka”, ”koirapuisto”
”matalampi puusto lammen/teiden varrella”
”piha-alueet puistomaisiksi”
”puistomainen keskusta”
”hyvä uimaranta ja mahdollisuus myös avantouintiin” ”isompi rantahiekoitus lammella”
”talvella hiihtolatu lammella”

Viihtyisät ja hoidetut viheralueet

Ulkoilu- liikunta- ja oleskelupaikat järjestetty

Luonto ja sen läheisyys säilynyt

Hyvä/ kunnostettu uimaranta

Leikkialueiden parantaminen/lisäys

Hyvät hiihtoladut

Koirien ulkoilutuspaikka Sammakkolammelle

Laituri lammelle

”kaikki lähimetsät siistitty ja raivattu”

”paljon metsä-luontoalueita”, ”metsäalueet raivattava pusikoista, lepikoista”
”lähiliikuntapuisto vauvasta vaariin”
”viihtyisä istuskelualue lammelle”, ”hengailulaituri lammelle”

”lammen yhteyteen hieno ravintola ja sisäleikkipuisto”
”lammen ympäristö säilytetään enemmän luonnollisena kuin Valkeisenlammella tehtiin”
”luistinrata lammen ympäri”
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Millaisena haluaisit nähdä Puijonlaakson keskustan tulevaisuudessa?
2. Ydinvyöhykkeen tulevaisuuden visio
(hotelli+parkkipaikka+ostoskeskus+seurakuntatalo)
”ostoskeskus tulisi päivittää tälle vuosituhannelle”, ”nykyaikainen ja moderni
keskusta”
”kauppakeskus, jossa hyvät kaupat ja kahvilatoimintaa”, ”enemmän
palvelutarjontaa katutasossa”
”uusi ostoskeskus ja moderni kirjasto”
”nykyisen ostoskeskuksen alueesta muodostuisi omanlainen pienkeskusta
asuinalueen sisään”
”haaveena puistobulevardin henki”
”Puijonlaakson parkkipaikan voisi kattaa, jossa alakerta olisi parkkitilaa ja
katettua toritilaa”
”kauppakeskuksen kehittäminen – kaikki palvelut samassa rakennuksessa,
parkkipaikat keskuksessa asioiville”
”kauppakeskus olisi keskus, jossa olisi keskellä (sisällä) piazza eli tori, jossa
voisi järjestää erilaisia tapahtumia ja
liiketilat ja liikkeet olisivat piazzan ympärillä” ”ehdottomasti kahvila, joka olisi
ns. olohuone”
”Kuopio ei tarvitse toista ihmisistä ja autoista vapaata – autiota keskustaa”
”kauppakeskus pitää säilyttää”
”liikekeskuksen kehittäminen ja mahdollinen laajentaminen”
”liikekeskuksen yhteyteen lisää julkisiapalveluja”
”koirat sallittaisiin myös kauppakeskuksen käytäville”
”ostoskeskuksen ympäristö siistiksi ja elinvoimaiseksi, kauppakeskus
remontoitava ja ympäristö taloineen siistittävä”
”Puijonlaakson yleisilme retro ja sellaisena se olisi hyvä.

Hyvä palvelutaso
Ei rakenneta liian täyteen
Uusi tai kehitetty ostoskeskus
Ei lisää asuinrakentamista
Tapahtumatila, tori, kohtaamispaikka

Autot kannen alle/ maan alle
Liiketilojen päälle asuntoja
Uusia asuntoja
Kaikki palvelut ja kaupat saman katon alle
Kauppakeskus säilytettävä nykyisellään
Perheasuntoja
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Millaisena haluaisit nähdä Puijonlaakson keskustan tulevaisuudessa?
3. Liikenne, pysäköinti ja viisas liikkuminen
•

”ilmaiset parkkipaikat tulisi säilyttää”

•

”järkevä ja edullinen pysäköintijärjestelmä”

•

”pyöräily-kävelytie moottoritien ali turvallisemmaksi”

•

”hyvät yhteydet Savilahteen ja keskustaan”

•

”kaupunkipyörät ostoskeskuksen parkkipaikalle”

•

”ilmaisten parkkipaikkojen tilalle ei maksullisia ja kalliita parkkitaloja /ratkaisuja”

•

”kevyen liikenteen väyliä tulisi kehittää”

•

”joukkoliikennetarjontaa tulisi lisätä”

•

”Taivaanpankontien liikenne hidastettavaksi hidasteilla, mutkalla tai
muulla, tienpintaa laskettu”

•

”pysäköinnin keskittäminen, talokohtaisista pysäköintialueista voisi
luopua”

•

”autoton ja autot parkkeerattu maan alle”

•

”liikenteessä etusija julkiselle ja kevyelle liikenteelle”

•

”vieraspysäköinnin ratkaiseminen”

•

”parkkipaikkoja ei missään nimessä saa poistaa”

•

”myös autoilijoiden etua pitää ajatella, Kuopion keskivertotaloudessa on
vähintään yksi auto”

•

”autot maan alle”

•

”autoille, muille moottoriajoneuvoille ja polkupyörille riittävästi tilaa,
parkkitalo ja ulkotilat?”

Rittävästi parkkipaikkoja, toimiva
pysäköintijärjestelmä
Hyvä joukkoliikkennetarjonta
Kevyen liikenteen väylien kehittäminen
Toimiva liikennejärjestelmä kokonaisuutena
Pysäköinnin oltava ilmaista

Autot kannen alle/ maan alle
Autoilun edellytykset turvattava
Vähemmän riippuvuutta autosta
Liikenneturvallisuuden parantaminen
Kaupunkipyörät ostarille
Yhteys Puijon urheilulaaksoon
Parkkitalo autoille
Riittävästi liikkumisesteisten pysäköintipaikkoja
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Millaisena haluaisit nähdä Puijonlaakson keskustan tulevaisuudessa?
4. Ihmisvirrat, kevyt liikenne, liikkuminen ja kohtaamispaikat
•

”Myös alueella paljon lapsiperheitä ja opiskelijoita: näiden kaikkien
yhteisöllistä tekemistä turvaavia ratkaisuja – kuten

•

vaikkapa asukastupa, perhe- ja nuorisotilat yhden katon alle.”

•

”Asukastupa ja palvelutalo voisivat olla keskustassa, jolloin vanhukset
pääsisivät sisäkautta kauppaan”

•

”sisäliikuntapaikka keskustassa mm. jumpille”

•

”ajonopeudet voisi alentaa, turvalliset ja selkeät kevyen liikenteen reitit”

•

”bussiyhteyttä ei ole enää terveyskeskukseen, kuten ennen oli nro 5 –
huonokuntoiset eläkeläiset joutuvat menemään

•

taksilla tai Palilla”

•

”toimiva julkinen liikenne ja kaupunkipyöräasemat”

•

”hyvä asiointi ja kohtaamispaikka”

•

”pieni myyntitori”

•

”jalankulun turvallinen järjestäminen ja mahdollisuuksien mukaan erillään
muusta liikenteestä”

•

”ostoskeskuksen ja sen lähettyvillä olevien senioreiden asuintalojen
välinen jalankulku paremmaksi”

Hyvä joukkoliikkennetarjonta
Kevyen liikenteen väylien kehittäminen
Toimiva liikennejärjestelmä
kokonaisuutena
Tapahtumatila, tori, kohtaamispaikka

Asukastupa kaikille ja kaikenikäisille
Vähemmän riippuvuutta autosta
Liikenneturvallisuuden parantaminen
Kaupunkipyörät ostarille
Yhteys Puijon urheilulaaksoon
Sisäliikuntapaikka
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Millaisena haluaisit nähdä Puijonlaakson keskustan tulevaisuudessa?
5. Asuminen, palvelut ja väestörakenne
•

”Sama palvelutaso kuin nyt tai jopa parempi”, ”ainakin nykyiset palvelut oltava”

•

”lisää peruspalveluita, lisää asuinrakennuksia ei tarvita”

•

”kaiken ikäisten ihmisten hyvä ja turvallinen asuinpaikkapaikka”, ”kaiken ikäisille yhteisöllinen kaupunkimainen
alue,

•

jossa on tärkeimmät palvelut ja turvallinen asua” , ”nuorekkuus rakentamisessa”

•

”houkutteleva asuinalue lapsiperheille”, ”joukkoon mahtuu rikkaita, köyhiä, sairaita tai terveitä”

•

”kauppoja uusien talojen alakertaan niin, että niihin pääsee esteettömästi hissillä”

•

”elinvoimainen, viihtyisä ja monimuotoinen alue, jossa otetaan huomioon kaikki ikäryhmät”

•

”ei rakentamista luonnon kustannuksella”, ”ei liian täyteen rakennettu”, ”riittävän väljä”

•

”ikäihmisille vaihtoehtoisia yhteisöllisiä asuinmuotoja, kevyempinä vaihtoehtoina palvelutaloille”

•

”palveleva kaupunkikeskus, jossa uusia erikokoisia asuntoja, palveluja kaikenikäisille, myös hoivapalveluja”

•

”pieniä piha-alueita ja lapsiperheille leikkialueita”

•

”ostoskeskuksen päälle voisi rakentaa asuntoja”

•

”uusia asuntoja”, ”rakennetaan lisää liiketiloja ja asuntoja”

•

”rakennetaan myös perheasuntoja, ei vain pieniä kerrostaloasuntoja ja senioritaloja (kuten nyt)”

•

”kouluihin panostaminen” ”Kys ja yliopisto osana Puijonlaaksoa”

•

”60-luvun kerrostalot saneerattu ja kiinnitetty huomiota niiden ulkonäköön”

•

”parkkipaikan voisi kattaa, jossa olisi alakerrassa parkkitilaa, katettua tilaa ja sen päällä vaikka senioriväestön ja

•

nuorison asumista”

•

”hyvä kirjasto, posti, apteekki, kaupat, lääkäripalvelut”, ”vetovoimana hotelli ja Puijo, maauimala”,”hyviä etnisiä

•

ravintoloita, muutama vaatekauppa, kenkäkauppa, kampaamopalvelut”, ”kirjastoon kaupungin infopiste”

•

”ei enempää asumista ostoskeskuksen läheisyyteen”

•

”uimarannalle kioski-kahvila -yrittäjä / ruokarekka kesällä”, ”keilahalli”

Hyvä palvelutaso
Kaikenikäisille
Kirjasto
Kaupat
Senioreille
Ei lisää asuinrakentamista
Nuorille
Lapsiperheille
Apteekki
Lapsille

Ravintolat
Posti
Liiketilojen päälle asuntoja
Kampaamot

Uusia asuntoja
Pizzeria
Kioski
Hotelli
Leipomo
Sisäliikuntapaikka
Lääkäripalvelut
Kukkakauppa
Kirpputori

Perheasuntoja
Erikoispalveluja
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Millaisena haluaisit nähdä Puijonlaakson keskustan tulevaisuudessa?
6. Tapahtumat ja kaupunkikulttuuri
•

”Alueella on jo paljon virkeitä eläkeläisiä, joilla mittava elämänkokemus ja voimavara
hyödynnettävissä mihin vain.”

•

”yhteisöllisyyttä lisää”

•

”joku tapahtumatila, missä voisi olla jotain esityksiä kesällä”

•

”yhteistiloja tulisi kehittää ja järjestää tapahtumia yli ikäryhmien yhteisöllisyyden luomiseksi”

•

”lapsille ja nuorille tekemistä, vaikka nuorisotalo – kirjaston aukioloajat pidemmäksi”

•

”kaikki kaupat ja palvelut saman katon alle”

•

”liikunta-aktiviteetteja ympäri aluetta”

•

”kehittämistoimintaa Puijon urheilulaakson kanssa, suunnitelmat hienoja ja toiveena, että ne
toteutuvat”

•

”mahdollisuuksia kohtaamiselle ja kaupunkikulttuurin muodustumiselle”

•

”ulkona olisi viihtyisiä tiloja, missä ihmiset voisivat kohdata toisiaan, vaikka suihkulähde ja
kauniita istutuksia”

•

”paljon tapahtumia, kesäteatteria pienimuotoisesti, konsertteja”

•

”vireä ja vihreä keskus, jossa tilaa tapahtumille ja kulkijoille levähtää”

•

”piazzalla toimisi talvisin ja viikonloppuisin kirpputoreja tai rompetoreja, konsertteja,
taidenäyttelyitä, stand-upia,

•

yhteislaulutilaisuuksia, popup myymälöitä” ”piazza voisi olla Puijonlaaksolaisten
kokoontumispaikka”

•

”kaiken kaikkiaan lisää toimintaa ja palveluja, jotka ovat tärkeitä nuorisolle ja nuorille perheille”

•

”joku kohtaamispaikan tapainen ostoskeskuksen tienoille”

•

”virkistystoimintaa entistä enemmän”

Ulkoilu- liikunta- ja oleskelupaikat
järjestetty
Tapahtumatila, tori,
kohtaamispaikka
Yhteisöllisyyttä

Tapahtumia, esityksiä
Asukastupa kaikille ja kaikenikäisille
Lisää nuorisotiloja
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