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– On myös sellaisia erityisen vaativia työmaita, joita varten laite 
on käytettävä huollossa juuri ennen työmaan käynnistymistä, 
Pekka Kiljunen huomauttaa.

UUDEN OPETTELEMISTA RIITTÄÄ
Leica Service Centerissä Espoon Keilaniemessä geodesian 
mittalaitteiden huollossa työskentelevät huoltopäällikkö Arto 
Hallapään lisäksi huoltoteknikot Joonas Koski ja Jari Mäntynen. 
Arto Hallapää on alkuperäiseltä koulutukseltaan kelloseppä. – Kun 
tulin alalle, tarvittiin nimenomaan mekaniikan taitajia. Käytössä 
oli vielä paljon puhtaasti optis-mekaanisia laitteita. Nykyisin 
painottuvat elektroniikan ja ohjelmistojen hallinta. Alalle tullaan 
soveltuvan teknisen pohjakoulutuksen kautta ja vaadittava laite-
kohtainen koulutus saadaan valmistajalta, hän kertoo. 

Tarkkojen mittalaitteiden huolto on vaativaa työtä. Laitteet 
ja ohjelmistot kehittyvät jatkuvasti, joten ammattitaidon kehit-
tymiseen kuluu aikaa. – Leica Geosystems on aina panostanut 
voimakkaasti mittausteknologian kehittämiseen, joten alalla 
riittää aina uutta opittavaa. Toivon mukaan olemme omalta osal-
tamme myös tukemassa asiakkaidemme tarjoamaa laadukasta 
palvelua. Se tekee työstä sekä mielenkiintoista, että palkitsevaa, 
Arto Hallapää painottaa.

Espoon Leica Service Center on 
tehtaan sertifioitu huoltopiste.

HYVÄ   KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
suomalaisten kokemuksia ja toiveitaSusanna Kari

Kyselyyn vastanneiden 
 suomalaisten mukaan hyvä 

kaupunkiympäristö on 
 vilkas kaupan, kulttuurin ja 

 palveluiden keskittymä.

ILMOITUS
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HYVÄ   KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
suomalaisten kokemuksia ja toiveita

ASUNTOMESSUT JA RAMBOLL teettivät yhdessä kesäkuussa 
2017 kyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ja ko-
kemuksia kaupunkiympäristöstä: näkökulmia olivat esimerkiksi 
elinvoimaisuus ja yhteisöllisyys kaupunkiasumisessa.

Kyselyyn vastasi lähes 1 000 suomalaista. Vastaajat edustivat 
laajasti eri ikäluokkia (20–74 vuotta), mutta iän mukaan suurim-
mat vastaajaryhmät olivat alle 35-vuotiaat (23 % vastaajista) ja 
55–64-vuotiaat (22 %). Miehiä (53 %) ja naisia (47 %) vastaajista oli 
lähes yhtä suuret osat. Asuinalueen mukaan tarkasteltuna suurin 
osa vastaajista asui kaupungissa (49 %) tai kaupungin läheisellä 
pientaloalueella (33 %). Loput vastaajista asuivat maaseututaa-
jamissa (11 %) ja maaseudulla (7 %).
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KUKOISTAVAN KAUPUNGIN TUNTOMERKIT –  
ENTÄ TODELLISUUS?
Kyselyssä kartoitettiin vastaajille merkittävimpiä tuntomerk-
kejä elinvoimaisesta kaupungista. Vastaajat saivat valita 
annetusta listasta sellaiset asiat, jotka ovat heille erittäin 
tärkeitä viihtyisässä ja kukoistavassa kaupunkiympäristössä. 
Tärkeimmiksi listalta nousivat hyvät kaupan palvelut (74 % 
vastaajista valitsi kohdan) sekä tapahtumat ja ohjelma jul-
kisilla paikoilla (60 %). Kyselyyn vastanneiden mukaan hyvä 
kaupunkiympäristö tarjoaa myös monipuolisia liikuntamah-
dollisuuksia (59 %) sekä matalan kynnyksen oleskelu- ja 
ajanviettopaikkoja (56 %).
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 ”Kyselyyn  vastanneiden 
suomalaisten  nykyisessä 
 asuinympäristössä 
 parhaiten  toteutuvat 
 monipuoliset 
 liikuntamahdollisuudet.”

Kaupunkilaistarinat ideoinnin 
 inspiraationa
Kesäkuussa 2017 toteutetun kyselytutkimuksen tuloksia 
hyödynnettiin osana Rambollin kaupunkisuunnittelutyö-
pajaa, joka järjestettiin Mikkelin Asuntomessuilla 8.8.2017 
yhteisöllisyyden ja yhdenvertaisuuden teemaviikolla. 
Työpajaan osallistui Mikkelin kaupungin ja alueen toi-
mijoiden edustajia sekä kaupunkilaisia ja matkailijoita.

Työapajassa ideoitiin tulevaisuuden Mikkeliä eri kau-
punkiympäristön käyttäjien näkökulmista: osallistujilla 
oli mahdollisuus samaistua erilaisten käyttäjäryhmien 
asemaan Mikkelissä sekä pohtia kaupunkiympäristön 
yleisiä haasteita ja mahdollisuuksia erilaisten kaupunki-
laisten perspektiivistä. Tällaisessa työskentelymuodossa 
korostui se, miten kaupunkisuunnittelussa tulee ottaa 
huomioon kaikkien erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet, 
jotta yhdenvertaisuus voi toteutua.

Jakamistalous ja yhteishankinnat herättivät mielen-
kiintoa työpajan osallistujien keskuudessa: esimerkiksi 
mahdollisuudet harrastusvälineiden lainaamiseen ja eri-
muotoiseen yhteisasumiseen sekä erilaisten mobiilisovel-
lusten aihiot nousivat esille usean eri käyttäjäryhmäpis-
teen pohdinnoissa. Esimerkkejä työpajan innoittamista 
ideoista olivat mm. lasten lelujen yhteiskäyttöpalvelu ja 
yhteisten retkien järjestämisen palvelualusta.

Rambollin kaupunkisuunnittelutyöpajassa Asunto-
messuilla 2017 pohdittiin erilaisten käyttäjäryhmien 
asemaa ja tarpeita kaupunkiympäristössä.

”Kaupunkisuunnittelussa 
tulee ottaa  huomioon 
kaikkien erilaisten 
 käyttäjäryhmien tarpeet, 
jotta yhdenvertaisuus voi 
toteutua.”

Mikä sitten on näiden tärkeäksi koettujen asioiden tilanne 
todellisuudessa? Kyselyyn vastanneiden suomalaisten nykyisessä 
asuinympäristössä tulosten perusteella parhaiten toteutuvat 
monipuoliset liikuntamahdollisuudet: 64 % vastaajista valitsi sen 
toteutuvan asuinympäristössään riittävän hyvin. Lähes yhtä moni 
vastaaja koki, että hyvät kaupan palvelut toteutuvat tarpeeksi 
hyvin heidän asuinalueellaan (63 %). Tärkeimmiksi koetuista 
kukoistavan kaupunkiympäristön tuntomerkeistä heikoimmin 
pärjäsi matalan kynnyksen oleskelu- ja ajanviettopaikat: vas-
taajista vain 28 prosentin mukaan heidän asuinalueellaan on 
riittävästi tällaisia paikkoja.

Kyselyn perusteella kaikista annetuista viihtyisän kaupungin 
elementeistä heikoimmin toteutuu tukitoiminta ja ohjaus eri 
elämäntilanteissa (17 %) sekä se, että asukkaiden oma kädenjälki 
näkyy ympäristössä (19 %). Nämä elementit eivät kuitenkaan 
olleet vastaajien keskuudessa kovin suosittuja viihtyisän ja 
kukoistavan kaupunkiympäristön tunnusmerkkejä: kädenjäljen 
näkymisen valitsi 27 % vastaajista ja tukitoiminnan 29 %.

YLEISESSÄ ILMAPIIRISSÄ PARANNETTAVAA
Kyselytutkimuksen tuloksissa on nähtävissä, että asuinalueiden 
yhteisöllisyydessä on kehittämisen varaa. Vastaajista vain vähän 
yli puolet (58 %) oli sitä mieltä, että oman paikkakunnan yleinen 
ilmapiiri on hyvä. Erityisesti nuorimmilla suomalaisilla näyttää 
olevan tulosten perusteella vähiten myönteinen suhde naapurus-
toonsa: esimerkiksi vain alle kolmasosa (28 %) alle 35-vuotiaista 
vastaajista arvioi saavansa naapurilta apua sitä tarvittaessa.

Yhteishankinnat ja jakamistalous voivat osaltaan vauhdit-
taa asuinalueen yhteisöllisyyttä – tai toisaalta olla yhteisölli-
syyden seurausta. Kyselytutkimuksessa selvitettiinkin myös 
vallitsevia asenteita kotitalouksien yhteishankintoihin. Vaikka 
kyselyn tulosten perusteella yhteishankinnat vaikuttavatkin 
vielä heikosti tunnetulta mahdollisuuksien alueelta, yli kaksi 
kolmasosaa vastanneista suomalaisista on kiinnostunut täl-
laisista hankinnoista.

Eniten kiinnostusta vastaajien kesken oli hankkia yhteishan-
kintoina huolto- ja korjauspalveluita (47 % valitsi vaihtoehdon), 
yhteisiä harrastus- ja työtiloja (40 %) sekä verkkoyhteyksiä ja 
tietoteknisiä laitteita (36 %). Vähiten kiinnostusta tutkimuksessa 

Ra
m

bo
ll



31MAANKÄYTTÖ 4|2017

esitettyihin yhteishankintakohteisiin oli veneen (13 %), 
polkupyörän (9 %) tai asumisen palveluiden (8 %) hank-
kimiseen. Kiinnostus tuntuu siis painottuvan toistaiseksi 
enemmän pienempiin, erityisesti arjen hankintoihin.

Yhteishankinnoissa näyttää kyselyn tulosten perus-
teella olevan huomattavaa potentiaalia suomalaisten 
keskuudessa: vain 30 % vastanneista pitää ajatusta 
yhteishankinnoista itselleen täysin vieraana. Vastan-
neiden suomalaisten mukaan tärkein keino vauhdittaa 
kotitalouksien yhteishankintoja olisi parempi tiedotus jo 
olemassa olevista mahdollisuuksista (53 % vastaajista). 
Lisäksi hyvän kauppapaikan tarjoaminen verkossa olisi 
tulosten perusteella yksi keino kannustaa jakamaan 
resursseja.

Kyselyn tuloksista heijastuu, että yhteishankintojen 
vauhdittamisen lisäksi suomalaisilla on kiinnostusta 
yleisestikin kehittää asuinalueiden ilmapiiriä. Kysyt-

 ”Kyselyn tulosten  
perusteella yhteishankinnat 
vaikuttavat vielä 
heikosti tunnetulta 
mahdollisuuksien alueelta.”

Suomalaisten toivekaupungissa yhdistyvät asukkaiden aktiivinen 
kanssakäyminen, kestävyys ja hyvinvointi.

täessä tulevaisuuden kaupunkiympäristöstä tulosten mukaan 
suomalaisten tulevaisuuden toivekaupunki on yhdistelmä aktii-
visempaa asukkaiden kanssakäymistä, kestävää ekologisuutta 
ja maailman muutoksiin sopeutuvaa hyvinvointia.

Ra
m

bo
ll

Kirjoittaja on 
kaupunki ympäristön 
 kokemuksellisuuden 
asiantuntija. Sähköposti 
susanna.kari ramboll.fi.


