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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

JOHDANTO 

Tutkimuksen taustat 

Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan tehtävänä on tarjota 

perusedellytykset kaupungin ja sen ympäristön kestävälle kehitykselle, 

suunnitelmalliselle kehittämiselle sekä asukkaiden ja asiakkaiden 

tyytyväiselle asumiselle, yrittämiselle ja muulle elämälle.  

Tekninen ja ympäristötoimiala huolehtii muun muassa kaavoituksesta, 

maankäytön suunnittelusta ja kaupunkimittauksesta. Se pitää huolta myös 

rakennusvalvonnasta, ympäristöterveydensuunnittelusta sekä yleisten 

alueiden ja katujen kehittämisestä, hallinnasta ja ylläpidosta. Se huolehtii 

myös omasta ja naapurikuntien, Hollolan ja Nastolan 

ympäristönsuojelusta. Toiminnassaan lahden tekninen ja 

ympäristötoimiala pyrkii olemaan mahdollisimman asiakaslähtöinen.  

Toimiala teettää vuosittain asukastyytyväisyyskyselyn, jonka tavoitteena 

on mitata teknisen palvelujen tasoa, merkittävyyttä ja kysyntävastaavuutta 

sekä asukkaiden tyytyväisyyttä edellä mainittuihin palveluihin. Tässä 

tutkimuksessa teknisillä palveluilla tarkoitetaan liikennealueisiin, 

viheralueiden ja asuinympäristöön liittyviä asioita. Asiakaslähtöinen 

toiminta tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että tuotteet tai palvelut 

mitoitetaan asiakkaan tarpeen mukaan.  

Kyselyn päämääränä on saada ajankohtaista ja totuudenmukaista tietoa 

kaupunkilaisten tyytyväisyydestä palveluihin ja saada samalla kehitys- ja 

parannusehdotuksia kohdennettuna suuralueittain. Tutkimustuloksia 

hyödytnnetään päättäessä seuraavan vuoden määrärahoista. 

Tutkimustuloksista käy myös ilmi asukkaiden arvostuksissa tapahtuneet 

muutokset, koska vuoden 2015 tuloksia verrataan aikaisemmien vuosien 

tuloksiin. Tämä tutkimus on sarjassaan 22. ja kyselyitä on suoritettu 

vuodesta 1993 lähtien.  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena kyselylomakkeen avulla 

(LIITE 1). Kyselylomakkeet lähetettiin elokuussa 1574:lle 

satunnaisotantana valitulle lahtelaiseelle. Kyselyn vastaanotti 2,2 

prosenttia Lahden kahdeksan suuralueen: Keskustan, Mukkulan, Kivimaa-

Kiveriö-Joutjärven, Ahtialan, Kovala-Kujalan, Launeen, Kärpäsen ja 

Jalkarannan 18-70 -vuotiaasta väestöstä.  

Vastauksia saatiin 362 ja vastausprosentti oli 23 %. Tänä vuonna 

kyselylomakkeen saaneilla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus vastata 

kyselyyn myös sähköisesti. Tätä vastaustapaa käytti 36 henkilöä.  

Aineisto tallennettiin Digium- kyselyohjelmaan. Digiumista se siirrettiin 

Excel- ohjelmaan, jolla ainestosta luotiin grafiikat ja taulukot Pivot- 

taulukointia apuna käyttäen.  

Vastaajien taustatietojen sekä 2014 ja 2015 tulosten erot testattiin khii2-

testillä käyttäen Excel- ohjelmaa. Lähes merkittävänä tilastollisena erona 

pidettiin P=0,05, tilastollisesti merkittävä p=0,01 ja tilastollisesti erittäin 

merkittävä 0,001 arvoja. Testit suoritettiin, jotta tilastollisten erojen 

merkitsevyys saatiin selville.  

Tutkimus toteutettin yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kolmannen 

vuoden tradenomiopiskelijoiden kanssa, ohjattuna projektityönä. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 

Jakautuminen suuralueittain 

 

KUVIO 1 Vastaajien jakautuminen suuralueittain (%), (N=362, koko väestön 18-70 -vuotiaiden 
N = 72046 P= 0,761 

Eniten kyselyyn vastanneita oli Launeen alueella (25,4 %) ja toiseksi 

eniten vastasivat Keskustan alueen asukkaat (19,6 %). Kuten oheisesta 

kuviosta on huomattavissa, mikään suuralueista ei ollut merkittävästi yli- 

tai aliedustettu. 

Vastaajien määrä suuralueittain 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

KUVIO 2 KUVIO 2.. Vastanneiden määrä suuralueittain (kpl), (N=362, koko v’äestön 18-70 -
vuotiaiden N = 72 046) 

Eniten vastauksia saatiin Launeen alueelta (92), Keskustan alueelta (71) 

ja Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi alueelta. Kolava-Kujala alueelta vastauksia tuli 

vain kahdeksan. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Sukupuolijakauma 

 

KUVIO 3 KUVIO 3. Sukupuolijakauma (%) N= 347, koko väestön 28-70 -vuotiaiden N = 72046, 
P= 0,000 

Kyselyyn vastanneista 63 % oli naisia ja 37 % miehiä. Koko kaupungin 

väestöön suhteutettuna kyselyyn vastasi huomattavasti enemmän naisia ja 

vähemmän miehiä. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Ikäjakauma 

 

KUVIO 4 Vastaajien ikäjakauman vertailu (%), (N= 356, koko väestön 18-70 -vuotiaiden N= 72 
046, p=0,000) 

Prosentuaalisesti eniten kyselyyn vastanneita oli ryhmässä 65–70 -

vuotiaat (25,6 %). Seuraavaksi eniten oli ryhmässä 55–64 -vuotiaat (23,0 

%).  Huomattavasti aliedustettuina olivat 18–24 -vuotiaat, jotka 

vastasivatkin vähiten kyselyyn (5,6 %). Reilusti yliedustetuin ryhmä oli 65–

70 -vuotiaat. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Asumismuoto 

 

KUVIO 5. Teknisessä virastossa asioinnin syy (kpl), (N=159, vastaajat voineet valita useita 
vaihtoehtoja) 

Viimeisen vuoden aikana kyselyyn vastanneista 159 oli ollut yhteydessä 

tekniseen ja ympäristöalaan. Suurin osa yhteydenotoista koski katuja (39). 

Katujen lisäksi yhteyttä otettiin liikennettä (26), ympäristöasiaa (26), 

rakennuslupaa (16) sekä puistoja ja leikkialueita (15) koskevissa asioissa. 

Yhteydenottojen määrä on kasvanut kolmellatoista edellisestä vuodesta 

(2014), jolloin yhteydenottoja oli 146. Liikennettä koskevat yhteydenotot 

ovat kasvaneet huomattavasti yhdeksästätoista 26 ja myös 

ympäristöasioita koskevat yhteydenotot ovat nousseet kahdesta 22 

yhteydenottoon. Ympäristöterveyttä koskevat yhteydenotot ovat nousseet 

yhdestä 22 yhteydenottoon. Metsiä koskevat yhteydenotot ovat laskeneet 

huomattavasti viidestätoista kuuteen. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Asioinnin syy 

 

KUVIO 6 Teknisessä virastossa asioinnin syy (kpl), (N=159, vastaajat voineet valita useita 
vaihtoehtoja) 

Viimeisen vuoden aikana kyselyyn vastanneista 159 oli ollut yhteydessä 

tekniseen ja ympäristöalaan. Suurin osa yhteydenotoista koski katuja (39). 

Katujen lisäksi yhteyttä otettiin liikennettä (26), ympäristöasiaa (26), 

rakennuslupaa (16) sekä puistoja ja leikkialueita (15) koskevissa asioissa. 

Yhteydenottojen määrä on kasvanut kolmellatoista edellisestä vuodesta 

(2014), jolloin yhteydenottoja oli 146. Liikennettä koskevat yhteydenotot 

ovat kasvaneet huomattavasti yhdeksästätoista 26 ja myös 

ympäristöasioita koskevat yhteydenotot ovat nousseet kahdesta 22 

yhteydenottoon. Ympäristöterveyttä koskevat yhteydenotot ovat nousseet 

yhdestä 22 yhteydenottoon. Metsiä koskevat yhteydenotot ovat laskeneet 

huomattavasti viidestätoista kuuteen. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Mielipide asioinnista 

 

KUVIO 7 Mielipide asioinnista (%) (N=112) 

Kysymykseen vastasi 112 henkilöä. Heistä 54,5 % ilmoitti, että heidän 

asiansa hoitui ja asiakaspalvelu oli hyvää. 20,5 % kertoi, että heidän 

asiansa ei hoitunut, mutta he kokivat palvelun hyväksi. 14,3 % vastaajista 

koki, että heidän asiansa ei hoitunut eikä palvelukaan ollut hyvää. Loput eli 

10,7 % ilmoitti, että heidän asiansa hoitui, mutta palvelu ei ollut hyvää. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

ASIAKASPALVELU 

Asiointiin tyytyväiset 

 

KUVIO 8 Tyytyväisyyden kehitys asiointiin (%), (1995-2015), (N=93, p=0,654) 

Tässä kuviossa ja jatkossa tämän tyyppisissä kuvioissa esiintyvä 

katkoviiva 70 prosentin kohdalla on keskustan palveluille asetettu 

tyytyväisyysraja. Toinen viiva, 55 prosentin kohdalla, on tyytyväisyysraja 

keskustan ulkopuolisille palveluille. 

Teknisen ja ympäristöalan palveluita käyttäneistä suurin osa piti 

asiakaspalvelua hyvänä. Kuitenkin tyytyväisyysprosentti koki pientä 

laskua: tyytyväisyys laski 78,6 prosentista (vuonna 2014) 75 prosenttiin. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Asiani hoitui ja palvelu oli hyvää 

 

KUVIO 9 Tyytyväisyys palveluun (%), (1995-2015), (N=112, koko väestön N = 71928, p=0,938) 

Yli puolet vastanneista oli tyytyväisiä palveluun ja asioinnin 

lopputulokseen, tyytyväisiä vuonna 2015 oli 54,5 %. Tyytyväisyys oli 

kohentunut vuoteen 2014 verrattuna 0,4 prosenttiyksikköä 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 

 

Ympäristöasioiden hoidon suhteen vastaajat olivat tyytyväisimpiä 

vesihuoltopalveluiden saatavuuteen (95,7 %). Seuraavaksi tyytyväisiä 

olivat jätteiden kierrätysmahdollisuuksiin (89,3 %) ja luonto- ja 

ulkoilureitteihin (89,0 %). Tyytymättömimpiä vastaajat olivat 

meluntorjuntaan, johon tyytyväisiä oli 38,2 % vastaajista. 

  

KUVIO 10 Tyytyväisyys ympäristöasioiden hoitamiseen (%) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Ympäristöasioiden hoitaminen, avoimet vastaukset 

Ilmanlaadusta tiedottaminen 

 

+ - 

+erityisesti plussaa 

tekstiviestivaroituspalvelusta  

+Tietoa saa lehdistä ja radiosta 

+Tekstiviestit  

+tiedot uutisissa 

+Kännykkään ilmoitus 

-ikinä kuullutkaan  

-tiedotus ei ole tavoittanut  

-facebook päivityksiä voisi tulla  

-ei löydy tietoa 

-En tiedä missä ilmoitetaan  

-Lisää tiedotusta 

 

 

Luonto- ja ulkoilureitit 

 

+ - 

+Tosi hyvät.  

+Sujuvat  

+hyvät reitit  

 

-Hieman hankala löytää tietoa netistä  

-nettisivut vähän epäselvät  

-Hiihtolatualuetta odotan kovin paljon  

-enemmän patikointireittejä ja -polkuja 

kuin pururatoja  

-tiedote kotiin niistä  

-pitäisi olla merkitty jotenkin  

-Luonto on lähellä. Lähiluonto 

(salpausselkä) on vain tylsä. 

Ulkoilureitit salpausselällä ovat 

huonosti merkityt. Mikä polku on 

kenellekin tarkoitettu ja missä saa ja ei 

saa pyöräillä.  

-karttapalvelu reitteineen 

(aloituspisteet jne) olisi netissä hyvä.  

-Nykyinen sivusto ei toimi.  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Luonnonsuojelu 

 

+ - 

+Mielestäni riittävä  

+Lähiöiden metsät 

-Kehätiehanke  

-Mopoilijat pääsevät metsiin 

-haittaa virkistyskäyttöä  

-enemmän viheralueita  

 

 

Melun torjunta 

 

+ - 

+ Mikään ei häiritse -mopoille melurajoitus  

-asuinalueellamme liikaa liikennemelua 

-eri toimintojen sijoittelussa (liikenne, 

asuminen, teollisuus, jne.) sijoittelussa 

olisi vielä paljon petrattavaa 

-Liikennemelu  

-jatkuva tiemelu 

-rekat keskellä kaupunkia 

-meteliä aamusta iltaan 

-moottoritien melu 

-PHKS automelu 

-sataman mopomelu 

-liikennerakenne 

 

 

 

Tiedonsaanti ympäristöasioissa 

 

+ - 

+ympäristöneuvonta 

+meluvallit 

+riittävästi 

 

-miten hävittää huonekalut 

-mistä? 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Vesistöjen hoito 

 

+ - 

+Vesijärvi puhdistunut  

+ Vesijärvi puhdistunut 

+Vesijärvisäätiö 

+kampanjoitu paljon 

-Perhepuiston sorsalampi kasvaa 

umpeen, samoin mytäjärvi kasvaa 

heinää, molemmat voisi ryöpätä  

-rehevöityminen 

-lisää hoitoa vesijärvi+muut 

-ei tietoa 

-Päästetty huonoon kuntoon  

-Alasenjärveen hulavedet Kytölässä  

-ei tietoa 

-Vesijärven kunnostusta rummuttaa 

säätiö, Lahden kaupunki ei tue järven 

puhtaana pitämistä riittävästi. Lahti 

Energian hanke eteni lupaprosessiin 

asti, on ollut aitoa luottamusta siihen, 

että kaupunki ei laita vastaan! 

Rakentajat, maanviljelijät ja Lahti 

energia pitäisi saada mukaan vesien 

hoitoon kuormittamisen sijaan.  

 

 
 
 
 

Pohjavesien suojelu 
 

+ - 

+oikeaan suuntaan mennään 

+tarpeeksi hyvin 

 

-ohitie Renkomäkeen 

-aina voi parantaa 

-jopa liioiteltu 

-kehätie tulee pohjavesien päälle 

-autojen pesu kiellettävä 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Vesihuoltopalvelujen saatavuus 

 

+ - 

+putkisto pelaa vielä 

+pelaa 

-mikä palvelu tuo on? 

-vesijärvi, möysä 

 

 

 

Hulevesien (sadevesien) käsittely 

 

+ - 

+Kehittyy jatkuvasti. 

+Toimii.  

+Ei tietoa 

-Ei ole tilaa hulevesille. Pari 

viivytysallasta on hyvä alku, mutta ei 

vielä pelasta kaupunkia  

-pitäisi parantaa, sillä tiet lainehtivat 

-kaipaa parempaa ohjausta 

-Johtaminen Alasenjärveen Kytössä  

-Ei hajuakaan mitä tehdään 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Jätteiden kierrätysmahdollisuudet 

 

+ - 

+Lahti on mallikaupunki tässä! Nyt kun 

EU patistaa kaatopaikkajätteen 

vähentämiseen, Lahden kannattaisi 

näillä prosenteilla vetää tästä pisteet 

kotiin. se on ympäristökaupunkia. 

Kompostointiin voisi kaupunkilaisia 

vielä aktivoida, kampanjaa pystyyn.  

+Kujalan jätekeskus 

+Ainekin omassa taloyhtiössä toimii 

hyvin 

+roskiksissa lukee 

+Parasta Lahdessa! 

+tiedotetaan hyvin 

 

-roskiksia ja lajittelupisteitä enemmän 

-tiedotusta voisi lisätä 

-kierrätyspisteet harvassa 

-Kun ihmiset vain oppisivat 

-kallisjärjestelmä 

-Alue keräyspisteverkoston 

supistuminen huolestuttaa 

 

 

 

Ilmastonmuutoksen hillintä 

 

+ - 

+kaupunki menossa parempaan päin 

esimerkiksi katuja muutetaan 

kävelykaduiksi 

+tarpeeksi hillitään 

 

-kivihiilen käyttö 

-korkeat bussimaksut 

-panostusta uusiutuvaan energiaan 

-hiivanhaju polttimolla 

-liikennepäästöjä paljon 

-ei tietoa miten? 

-pyöräteissä kehitettävää 

-ei voida vaikuttaa, ei saa nostaa veroa 

 

  



18 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Osallistuminen ympäristöhaittojen ehkäisyyn  

 

KUVIO 11. Osallistumishalukkuus ympäristöhaittojen ehkäisyyn (%), (N=1142) 

N- arvona ensin vuoden 2014 ja sitten vuoden 2015 vastaajien lukumäärä: 

• Säästämään energiaa (N=279/277) 

• Vähentämään materiaalikulutusta (264/256) 

• Liikkumaan ympäristöystävällisemmin (181/207) 

• Muuttamaan ruokailutottumuksiani ympäristöä 

säästävämmäksi (142/140) 

• Hakemaan lisää tietoa ympäristöasioista (120/117) 

• Osallistumaan ympäristöaiheisiin tapahtumiin ja talkoisiin 

(80/90) 

• Osallistumaan yhteissuunniteeluun kaupungin yksiköiden 

kanssa (36/55) 

Vastauksia annettiin yhteensä 1102. Vastaajat saivat valita useamman 

kuin yhden vaihtoehdon. Ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaikista vastauksista 23,8 % olisi 

valmiita säästämään energiaa ja 22,0 % olisi valmis vähentämään 

materiaalikulutusta. Vähiten suosiota sai vaihtoehto “osallistumaan 

yhteissuunnitteluunkaupungin yksiköiden kanssa”, jonka kannatus oli 4,7 

%. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Asioiminen ympäristöneuvonta-auto Kaislassa tai ympäristöneuvonnassa  
 

 
KUVIO 12 Asioiminen ympäristöneuvonta-auto Kaislassa tai ympäristöneuvonnassa (%), 
(N=353) 

Vastaajista vain 6,8 % oli vierailut ympäristöneuvonnassa. Kävijämäärässä 
oli laskua 2,2 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2014.  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

YLEISIN KULKUTAPA 

 

KUVIO 13 Yleisin kulkutapa (%), (2012-2015), (N=353) 

Viimeksi kuluneen viikon aikana töihin, kouluun tai asioille kyselyyn 

vastanneista valtaosa (45,6 %) kulki henkilöautolla kuljettajana. 

Matkustajana henkilöautolla kulki 7,4 %. Toiseksi yleisin kulkutapa oli 

kävellen (19,0 %). Polkupyörällä kulki 18,7 %, ja linja-autolla 9,1 %. Suuria 

muutoksia edelliseen vuoteen ei ole havaittavissa. Voidaan kuitenkin 

mainita, että linja-autolla matkustaminen on saanut 2,4 prosenttiyksikköä 

lisää suosiota. Muulla tavalla matkustavia oli vuonna 2015 vain 0,3 % 

kaikista vastaajista. 

Muulla tavalla (0,3 %) avoimet vastaukset: 

• sähköpyörätuoli 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

KADUT, LIIKENNE JA VIHERALUEET 

Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 

 

KUVIO 14. Keskustan katujen puhtaus ja siisteys (5), (1993-2015), (N=353, p=0,067) 

Keskustan katujen puhtauteen ja siisteyteen oli tyytyväisiä 80,2 % 

vastanneista, eli tyytyväisyysraja keskustan palveluille ylittyi tänäkin 

vuonna reilusti. Nousua viime vuoteen (2014) on 4,2 prosenttiyksikköä. 

Tyytyväisimpiä keskustan puhtauteen ja siisteyteen kyselyn perusteella 

olivat henkilöautolla kuljettajana matkustavat (94,7 %), toiseksi tyytyväisiä 

olivat polkupyörällä (35,6 %) matkustavat ja kävellen (34,8 %) kulkevat. 

Tyytymättömimpiä olivat linja-autolla (18,9 %) ja henkilöautolla 

matkusstajan (13,2 %) kulkevat. (LIITE 5) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 

 

KUVIO 15 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys (%), (1993-2015), (N=344, 
p=0,173) 

Keskustan ulkopuolisten katujen puhtauteen ja siisteyteen tyytyväisten 

osuus kasvoi 3,5 prosenttiyksikköä viime vuoteen (2014) verrattuna, ollen 

tänä vuonna 68,6 %. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Tyytyväisten osuus alueittain 

 

KUVIO 16 Tyytyväisten osuus keskustan ulkopuolisten katujen puhtauteen (%), 
suuralueittain 

Tyytyväisempiä keskustan ulkopuolisten katujen puhtauteen ja siisteyteen 

suuralueista olivat Kivimaa-Kiveriö-Joutjärven (84,8 %) ja keskustan (78,9 

%) vastaajat. Tyytymättömämpiä olivat Ahtialan (64,5 %) ja Launeen (61,4 

%) asukkaat. 55 %:n tyytyväisyysraja ylittyi jokaisella asuinalueella. 

Tyytyvimpiä keskustan ulkopuolisten katujen puhtauteen olivat 

henkilöautolla kuljettajana kulkevat (74,3 %), ja kävellen matkustavat (49,1 

%). Tyytymättömimpiä olivat linja-autolla(21,0 %) ja henkilöautolla 

matkustajana kulkevat (18,2 %).(LIITE 5) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Oman asuinkadun kunto 

 

KUVIO 17 Tyytyväisyys oman asuinkadun kuntoon (%), (1993-2015), (N=354, p=0,614) 

Oman asuinkadun kuntoon tyytyväisiä vuonna 2015 oli 66,3 % vastaajista, 

mikä on 0,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna (2014). 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Oman asuinkadun kunto, tyytyväisyys alueittain 

 

KUVIO 18 Tyytyväisyys oman asuinkadun kuntoon (%) suuralueittain 

Tyytyväisempiä oman asuinalueensa kuntoon olivat Jalkarannan (82,6 %), 

ja Keskustan (80,3 %) vastaajat. Asetettua tyytyväisyystavoitetta ei 

saavutettu Kärpäsen (51,3 %) alueella.  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 

 

KUVIO 19 Keskustaan johtavien pääkatujen kunto (%), (1993-2015), (N=354, p=0,142) 

Tyytyväisten osuus keskustaan johtavien pääkatujen kuntoon nousi 

vuodesta 2014 vuoteen 2015 1,2 prosenttiyksikköä, ollen 76,6 %. 

Tyytyväisimpiä oman asuinkadun kuntoon olivat henkilöautolla kulkevat 

(90,1 %). Seuraavaksi tyytyväisimpiä olivat kävellen (44,8 %) ja 

polkupyörällä (34,9 %) matkustavat. Tyytymättömimpiä olivat linja-autollla 

(14,5 %) matkusavat ja henkilöatuolla matkustavat (15,1 %). (LIITE 5) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Keskustaan johtavien pääkatujen kunto, alueittain 

 

KUVIO 20 Tyytyväisyys keskustaan johtavien pääkatujen kuntoon (%), suuralueittain 

Eniten tyytyväisiä olivat Jalkarannan (82,6 %), Keskustan (80,3 %) ja 

Kolava- Kujalan (75,0 %) vastaajat. Tyytymättömämpiä olivat Kärpäsen 

(51,3 %) vastaajat. Kärpäsen alue oli ainoa, joka ei saavuttanut 

tyytyväisyystavoitetta. 

Tyytyväisimpiä keskustaan johtavien pääkatujen kuntoon olivat 

henkilöatuolla kuljettajana (90,6 %) matkustavat. Tyytymättämimpiä ovat 

linja-atuolla (16,1 %) ja henkilöautolla matkustajana matkustavat henkilöt 

(15,3 %). (LIITE 5) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Jalankulku- ja pyöräteiden kunto 

 

KUVIO 21 Jalankulku- ja pyöräteiden kunto (%), (1993-2015), (N=347, p=0,029) 

Vastaajista 72,9 % oli tyytyväisiä jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon. 

Tyytyväisten osuus nousikin 5,5 prosenttiyksikkö verrattuna vuoteen 2014. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Jalankulku- ja pyöräteiden kunto tyytyväisyys alueittain 

 

KUVIO 22 Tyytyväisyys jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon (%), suuralueittain 

Tyytyväisten osuus jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon oli suurin Kärpäsen 

alueella (84,6 %). Tyytymättömämpiä olivat Launeen (65,5 %) vastaajat. 

Jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon tyytyväisimpiä olivat henkilöautolla 

kuljettaja (82,6 %) matkustavat. Seuraavaksi tyytyäisiä olivat kävellen 

(45,0 %) ja polkupyörällä kulkevat (35,0 %). tyytymättömimpiä olivat linja-

autolla (15,8 %) ja henkilöautolla matkustajana (14,7 %) kulkevat. (LIITE 

5) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Lumenauraus omalla asuinkadulla 

 

KUVIO 23 Lumenauraus omalla asuinkadulla (%), (1993-2015), (N=348, p=0,000) 

Tyytyväisten osuus lumenauraukseen omalla asuinkadulla oli 59,5 % ja 

nousua viime vuoteen oli 0,6 prosenttiyksikköä (2014). Tavoiteraja pysyi 

siis täytettynä vuonna 2015. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Lumen auraus omalla asuinkadulla tyytyväisyys alueittain 

 

Kuvio 24 Tyytyväisyys lumenauraukseen omalla asuinkadulla (%), suuralueittain 

 

Tyytyväisimpiä olivat Keskustan alueen vastaajat (69,7 %). Vuonna 2015 

keskustan palveluille asetettu 70 % tyytyväisyysraja ei täyttynyt, toisin kuin 

vuonna 2014 täyttyi. Keskustan ulkopuolisten palveluiden tyytyväisyysraja 

täyttyi muissa suuralueissa paitsi Jalkarannan alueella (54,2 %). 

Jalkarannassa havaittavissa tilastollisesti suurta muutosta, sillä 

tyytyväisyysprosentti vuonna 2014 oli 65,2 % 

 

Lumenaruraukseen omalla asuinkadulla tyytyväisimpiä olivat 

henkilöautolla kuljettajana kulkevat (82,9 %), ja toiseksi kävellen (48,1 %)), 

ja kolmanneksi polkupyörällä kulkevat (36,7 %). Tyytymättömimpiä olivat 

niin linja-autolla (17,6 %) ja henkilöautolla matkustajana (14,2 %) kulkevat. 

(LIITE 5) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Lumenauraus suurimmilla keskustaan johtavilla pääkaduilla 

 

Kuvio 25 Lumenauraus suurimmilla keskustaan johtavilla pääkaduilla (%), (1993-2015), 
(N=351, p=0,146) 

Tyytyväisyysraja lumenauraukseen suurimmilla keskustaan johtavilla 

pääkaduilla oli 83,8 %, joten tyytyväisyysraja täyttyi tänäkin vuonna. 

Laskua viime vuodesta (2014) tuli 0,1 prosenttiyksikön verran. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Lumen auraus suurimmilla keskustaan johtavilla pääkaduilla tyytyväisyys 

alueittain 

 

Kuvio 26 Lumenauraus suurimmilla keskustaan johtavilla pääkaduilla (%), suuralueittain 

Kaikki suuralueet ylittivät tavoiterajan. Tyytyväisempiä olivat Kolava- 

Kujalan alueen vastaajat (87,5 %). Kivimaa-Kiveriö-Joutjärven tyytyväisyys 

prosentti oli vähiten (75,8 %), mutta ylitti tavoiterajan. 

 

Tyytyväisimpi lumenauraukseen keskustaan johtaville pääkaduilla olivat 

henkilöautolla kuljettaja kulkevat (87,7 %). Seuraavaksi tyytyväisiä olivat 

kävellen (39,9 %) ja polkupyörällä kulkevat (41,3 %). Tyytymättömimpiä 

olivat linja-autolla (15,8 %) ja henkilöautolla matkustajana (13,7 %) 

kulkevat. (LIITE 5) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Lumenauraus jalankulku- ja polkupyöräteillä 

 

Kuvio 27 Lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä (%), (1993-2015), (N=346, p=0,219) 

Tyytyväisten osuus lumenauraukseen jalankulku- ja pyöräteillä oli 45,6 %, 

ja laskua viime vuoteen neljä prosenttiyksikköä. Tavoiterajaa ei saavutettu 

tänäkään vuonna. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Lumenauraus jalankulku- ja polkupyöräteillä tyytyväisyys alueittain 

 

Kuvio 28 Tyytyväisyys lumenauraukseen jalankulku- ja pyöräteillä (%), suuralaueittain 

Eniten tyytyväisiä lumenauraukseen jalankulku- ja pyöräteillä olivat 

Kolava-Kujala-alueella (71,4 %).  Muilla alueilla tyytyväisyysrajoja ei 

tavoitettu. Keskustan alueella tyytyväisiä oli 54,5 % vastaajista, joten se 

jää selkeästi 70 %:n tyytyväisyysrajatavoitteesta. Vähiten tyytyväisiä oltiin 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi-alueen vastaajat (31,1 %), joka jää selvästi 

keskustan ulkopuolisten palveluiden 55 prosentin tyytyväisyysrajasta. 

 

Tyytyväisiä lumenauraukseen olivat henkilöautolla kuljettajana 

matkustavat (81,6 %), sekä kävellen (42,0 %) että polkupyörällä 

matkustavat (36,7 %). Tyytymättömimpiä olivat linja-autolla (23,0 %) ja 

henkilöautolla matkustajana kulkevat vastaajat (16,0 %). (LIITE 5) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Liukkauden torjunta (hiekoitus) jalankulku- ja pyöräteillä 

 

Kuvio 29 Tyytyväisten osuus liukkauden torjuntaan (hiekoitus) jalankulku- ja pyöräteillä, (%), 
(1993-2015), (N=349, p=0,037) 

Tyytyväisten osuus liukkauden torjuntaan oli 54,4 %, joka ei yllä 

asetettuun tavoiterajaan. Nousua viimevuotteen verrattain oli 5,8 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Liukkauden torjunta (hiekoitus) jalankulku- ja pyöräteillä tyytyväisyys 

alueittain 

 

Kuvio 30 Tyytyväisyys liukkauden torjuntaan (hiekoitus) jalankulku- ja pyöräteillä (%), 
suuralueittain 

Tyytyväisimpiä olivat Kolava-Kujala-alueen vastaajat (87,5 %). 

Tyytymättömämpiä olivat Kivimaa-Kiveriö-Joutjärven-alueen vastaajat 

(31,1 %).  

Liukkauden torjuntaan tyytyväisimpiä olivat henkilöautolla kulkevat (93,5 

%), ja toiseksi kävellen (40,3 %) kulkevat. Polkupyörällä kulkevat olivat 

kolmanneksi tyytyväisimpiä (36,7 %). Tyytymättömimpiä olivat linja-autolla 

(12,4 %) ja henkilöautolla matkustajana kulkevat (13,6 %). (LIITE 5) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Liukkaudentorjunta katujen ajoradoilla 

 

Kuvio 31. Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla (%), (1993-2015), (N=337, p=0,253) 

Liukkauden torjuntaan katujen ajoradoilla oli tyytyväisiä 75,7 % eli 

tyytyväisyysaste ylittyy tänäkin vuonna. Vuoteen 2014 verrattuna 

tyytyväisyysprosentti on 3,1 % prosenttiyksikköä pienempi. 

Tyytyväisyysprosentti liukkauden torjunta katujen ajoradoilla on 

huomattavasti suurempi kuin jalankulku- ja pyöräteillä.  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Liukkaudentorjunta katujen ajoradoilla tyytyväisyys alueittain 

 

Kuvio 32 Tyytyväisyys liukkauden torjuntaan katujen ajoradoilla (%), suuralaeittain 

Tyytyväisimpiä liukkauden torjuntaan katujen ajoradoilla olivat asukkaat 

Kolava-Kujala-alueella (100,0 %. Huomioon tulee kuitenkin ottaa, että 

kyseisen alueen vastausmäärä oli hyvin alhainen (vain kahdeksan 

henkilöä eli 2 % kyselyyn vastanneista). Tyytyväisyystavoite täyttyi muilla 

alueilla, paitsi keskustan alueella se jäi 65,7 % 70 prosentin 

tyytyväisyystavoitteesta. 

Tyytyväisimpiä liukkauden torjuntaan katujen ajoraidoilla olivat 

henkilöautolla kuljettajana kulkevat (94,2 %). Myös kävellen (39,6 %) ja 

polkupyörällä (41,8 %) matkustavat olivat tyytyväisiä. Tyytymättömimpiä 

olivat henkilöautolla (12,4 %) ja linja-autolla (11,6 %) matkustavat (12,4 

%). (LIITE 5) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Liikennevalo-ohjauksen toimivuus 

 

Kuvio 33 Liikennevalo-ohjauksien toimivuus (%), (1993-2015), (N=350, p=0,007) 

Liikennevalo-ohjauksen toimivuuteen tyytyväisyys laski viime vuodesta 

(2014) oli 6,8 prosenttiyksikköä, ollen tänä vuonna 71,7 %. 

Tyytyväisyystavoite täyttyi kuitenkin tänäkin vuonna .  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Liikennevalo-ohjauksen toimivuus tyytyväisyys alueittain 

 

Kuvio 34 Tyytyväisyys liikennevalo-ohjaukseen (%), suuralaueittain 

Tyytyväisyys liikennevalo-ohjauksen toimivuuteen ylitti tavoiterajan 

lähestulkoon kaikilla suuralueilla. Tyytyväisimpiä oltiin Kivimaa-Kiveriö-

Joutjärvi-alueella (77,4 %) ja tyytymättömämpiä (42,9 %). Tyytyväisyysraja 

ei ylittänyt keskustan alueella (66,2 %) ja Kolava-Kujalan alueella (42,9 

%). 

Tyytyväisimpiä liikennevalojen ohjaukseen olivat henkilöautolla 

kuljettajana kulkevat (80,8 %). Myös polkupyörällä (44,6 %) ja kävellen 

(40,6 %) matkustavat olivat tyytyväisiä. Tyytymättömimpiä olivat linja-

autolla (18,8 %) ja henkilöautolla (12,8 %) matkustavat. (LIITE 5) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Liikenneturvallisuus kokonaisuuteena 

 

Kuvio 35 Liikenneturvallisuus kokonaisuutena (%), (2002-2015), (N=348, p=0,350) 

Liikenneturvallisuuteen kokonaisuutena tyytyväisiä oli 80,7 %, joten 

nousua viime vuoteen (2014) oli 2,3 prosenttiyksikköä. Tyytyväisyystavoite 

saavutettiin aikaisempien vuosien tapaan. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Liikenneturvallisuus kokonaisuuteena tyytyväisyys alueittain 

 

Kuvio 36 Tyytyväisyys liikenneturvallisuuteen kokonaisuutena (%), suuralueittain 

Liikenneturvallisuuteen tyytyväisempiä olivat vastaajat Ahtialassa (90,5 

%). Kaikilla suuralueilla saavutettiin tyytyväisyysraja. Tyytymättömämpiä 

olivat Kolava-Kujala-alueen (75,0 %) ja Jalkarannan (75,0 %) vastaajat. 

Tyytyväisimpiä liikenneturvallisuuteen kokonaisuutena olivat henkilöautolla 

kuljettajana kulkevat (89,5 %). Myös polkupyörällä (37,8 %) ja kävellen 

37,8 %) matkustavat olivat tyytyväisiä. Tyytymättömimpiä olivat linja-

autolla (18,4 %) ja henkilöautolla (12,0 %) matkustavat. (LIITE 5) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Katuvalaistus 

 

Kuvio 37 Tyytyväisyys katuvalaistukseen (%), (2006-2015), (N=351, p=0,821) 

Tyytyväisten osuus katuvalaistukseen oli 84,0 %, eli tyytyväisten osuus 

nousi 0,1 prosenttiyksikköä. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Katuvalaistus, tyytyväisyys alueittain 

 

Kuvio 38 Tyytyväisyys katuvalaistukseen (%), suuralueittain 

Tyytyväisimpiä olivat Kolava-Kujala-alueen vastaukset (100,0 %), niin kuin 

viime vuonna. Tyytyväisyysrajat ylittyivät kaikilla suuralueilla. 

Tyytyväisimpiä katuvalaistukseen olivat henkilöautolla kuljettajana 

matkustavat (90,0 %). Seuraavaaksi tyytyväisiä olivat kävellen (43,0 %) 

sekä polkupyörällä (34,8 %) matkustavat. Tyytymättömimpiä olivat linja-

autolla (16,3 %) ja henkilöautolla matkustajana kulkevat (14,2 %). (LIITE 

5) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

keskustan puistojen hoito  

 

Kuvio 39. Keskustan puitojen hoito (%), (1993-2015), (N=316, p=0,197) 

Keskustan puistojen hoitoon tyytyväisiä olivat 85,5 %. Nousua viime 

vuoteen 1,8 prosenttiyksikköä. Pääsääntöisesti voidaan sanoa, että 

vuodesta 2005 tyytyväisyysprosentti on ollut nousussa.  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Keskustan puistojen hoito, tyytyväisyys alueittain 

 

Kuvio 40 Tyytyväisyys keskustan puistojen hoitoon (%), suuralueittain 

Tyytyväisyysrajat ylittyvät kaikilla osa-alueilla. Tyytyväisempiä oltiin 

Mukkulan- alueella (93,8 %). Tyytymättömämpiä olivat Kivimaa-Kiveriö-

Joutjärvi -alueella (78,2 %).  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoito 

 

Kuvio 41 Oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoito (%), (1993-2015), (N=346, 
p=0,877) 

Tyytyväisten osuus oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoitoon 

oli 65,6 %. Laskua viime vuoteen 0,1 prosenttiyksikköä. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoito, tyytyväisyys alueittain 

 

Kuvio 42 Tyytyväisyys oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoitoon (%), 
suuralueittain 

Suuralueista tyytyväisimpiä olivat Keskutan-alueen vastaajat (83,8 %). 

Tyytymättömänpiä olivat Kolava-Kujala -alueen vastaajat (37,5 %). Se 

olikin ainoa suuralue, joka ei yltänyt tyytyväisyystavoitteeseen.  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Oman asuinalueen leikkipaikkojen varustus 

 

Kuvio 43 Oman asuinalueen leikkipaikkojen varustus (%), (1993-2015), (N=275, p=0,667) 

Tyytyväisyys oman asuinalueen leikkipaikkojen varustukseen oli 74,2 %, 

joka on 2,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin viime vuonna (2014). 

Tyytyväisyysraja on kuitenkin pysytellyt tavoiterajan yläpuolella vuoden 

2008 jälkeen.   
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Oman asuinalueen leikkipaikkojen varustus, tyytyväisyys alueittain 
 

 
Kuvio 44 Tyytyväisyys oman asuinalueen leikkipaikkojen varustukseen (%), suuralueittain 

Tyytyväisimpiä oman asuinalueen leikkipaikkojen varustukseen olivat 

Kolava-Kujala-alueen asukkaat (100,0 %), mutta kuitenkin tulee ottaa 

huomioon, että kyseisen alueen vastausprosentti oli myös alhainen. 

Tyytymättömämpiä olivat Kivimaa-Kiveriö-Joutjärven-alueen vastaajat 

(63,3 %). Kaikki suuralueet ylsivät tavoiterajan yläpuolelle.  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Asuinalueen lähimetsien hoito 

 

Kuvio 45. Asuinalueen lähimetsien hoito (%), (1993-2015), (N=314, p=0,205) 

Tyytyväisiä asuinalueen lähimetsien hoitoon oli kyselyn mukaan 59,6 %. 

Tyytyväisyysprosentti laski viime vuodesta (2014) 2,8 prosenttiyksikköä.  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Asuinalueen lähimetsien hoito, tyytyväisyys alueittain 

 

Kuvio 46 Tyytyväisyys asuinalueen lähimetsien hoitoon (%), suuralueittain 

Suuralueittain tarkasteltuna korkeimman tyytyväisyysprosentin saavutti 

Keskusta (83,0 %).  Seuraavaksi tyytyväisimmät asukkaat olivat 

Jalkarannassa (72,0%). Tyytyväisyysrajasta jäätiin alueilla Kolava-Kujala 

(12,5%), Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi (43,1%), Kärpänen (50,0%) ja Ahtiala 

(52,5%). 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Tyytyväisyys yleisten alueiden hoitoon  

 

Kuvio 47 Tyytyväisyys yleisten alueiden hoitoon (%), (2014-2015 ja viiden vuoden keskiarvo) 

Kuviosta käy ilmi, että tyytyväisyys yleisten alueiden hoitoon on 

keskimääräisesti noussut enemmän kuin laskenut. Tyytyväisyysrajan alle 

jäätiin lumenaurauksessa  

jalankulku- ja pyöräteillä. Selvän nousun ja korkeimman tyytyväisyyden 

saavutti keskustan puistojen hoito. Tyytymättömyyttä aiheutti eniten 

lumenauraus jalankulku- ja pyöräteillä.  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

ASUINYMPÄRISTÖ 

Alueen arvostus 

 

Kuvio 48 Tyytyväisyys alueen arvostukseen (%), (1993-2015), (N=190, p=0,207) 

Tyytyväisten osuus alueen arvostukseen oli 87,3%, mikä oli 1,2 

prosenttiyksikköä vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Alueen arvostus 

on kuitenkin pysynyt tasaisen korkeana vuodesta 1993 lähtien tavoitteen 

mukaisesti. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

KARTTA 1 Tyytyväisyys alueen arvostukseen 2015 (%), tulokset suuralueittain (LIITE 8), 
vuoden 2014 tulos suluissa 

Alueen arvostukseen kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä Kolava-Kujalassa. 

Korkean tyytyväisyyden saavutti myös keskusta (92,1 %). 

Tyytymättömimpiä alueen arvostukseen olivat Kärpäsen asukkaat (69,2 

%). Suurta laskua tyytyväisyydessä viime vuoteen (2014) verrattuna oli 

Kärpäsessä (10,8 %). (LIITE 3) 

 

Omakotitalossa (92,8%) ja paritalossa (80,0%) asuvat olivat tyytyväisimpiä 

alueen arvostukseen. Tyytymättömimpiä olivat kerrostalossa asuvat 

(59,3%). (LIITE 4) 

 

Alueen arvostukseen tyytyväisiä oli miehistä 89,8 % ja naisista 85,8 %. 

(LIITE 6)  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

Kuvio 49 Alueen arvostus, muutos viimeisen viiden vuoden aikana 

Suurimmaksi alueen arvostuksen muutoksen myönteiseen suuntaan 

kokivat Kolavan-Kujalan asukkaat (25,0 %). Kielteiseen suuntaan alueen 

arvostus on vuoden aikana muuttunut Mukkulassa (20,0 %) ja Kärpäsessä 

(18,4%). Kolava-Kujalassa ja Jalkarannassa vastaajat eivät kokeneet 

lainkaan muutosta kielteiseen suuntaan (0,0%).  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Alueen arvostus, avoimet vastaukset 

Keskusta 

+ - 

+Uusrakentaminen 

+Keskustaa uusittu 

+Kaikki parannukset alueella johtuu 

torin ja keskustan alueen remonttien 

valmistumisesta 

+Keskustan useat remontit 

valmistuneet 

 

 

 

Mukkula  

+ - 

+Vesijärven läheisyys 

 

-Kaupat hävinny 

-Kauppakeskus hiljenee 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ - 

+Asunnot kallistuneet 

+Enemmän asutusta sekä taloja 

+Pääkadun kunnostus 

+Keskustan läheisyys 

 

-Tuntuu että kaupungin päättäjät 

eivät välitä ollenkaa alueesta omana 

asuinympäristönä vaan kaikki 

tehdään niin että ulkopuolisella asiat 

on hyvin 

-huumeet 

-Alueen asukkaiden tausta ( 

sosiekonominen) -> 

välinpitämättömyys 

-Rauhattomia kulkijoita 

 

 

 

Ahtiala 

+ - 

+Lähitalojen saneeraukset 

+Kaupalliset palvelut vieressä 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Kolava-Kujala 

+ - 

+Alue kasvaa ja ennakkoluulot 

muuttuu 

+Kauppakeskus 

 

 

 

Laune 

+ - 

+Uusia asuntoja paljon 

+Alue täydentynyt 

+Puustoa harvennettu 

+palvelujen määrä 

+rakenteille uutta 

+Palvelut lisääntyneet 

+Uusi koulu 

+Matkakeskus valmistuu 

 

-Ikuinen Liipola imago vaikka alue 

on nykyisin hyvinkin viihtyisä ja 

rauhallinen 

-Ei ole kovin arvostettu alue 

aiemmin eikä nyt 

-Liikekeskuksen kaljoittelijat 

-Vuokratalot 

 

 

Kärpänen 

+ - 

+Omakotitalotontti tarjonta -Rintamamiestalot huonosti pidetty 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

lisääntynyt 

 

-Rikollisuus 

 

 

Jalkaranta 

+ - 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Alueen yleisilme 

 

Kuvio 50 Tyytyväisyys alueen yleisilmeeseen (%), (1993-2014), (N=233, p=1,10) 

Tyytyväisyys alueen yleisilmeeseen oli 86,0 %. Viime vuoteen verrattuna 

tyytyväisyys oli laskenut 1,3 prosenttiyksikköä.   
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

KARTTA 2 Tyytyväisyys alueen yleisilmeeseen 2015 (%), tulokset suuralueittain (LIITE 8), 
vuoden 2014 tulos suluissa 

Alueen yleisilmeeseen kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä Kolava-Kujalassa 

edellisvuoden mukaisesti.  Korkean tyytyväisyyden saavuttivat myös 

Jalkaranta (92,0 %) ja Mukkula (90,5 %). (LIITE 3) 

Kaikkein tyytyväisimpiä alueen yleisilmeeseen olivat omakotitalossa 

asuvat( 76,9 %), kun taas tyytymättömimpiä olivat paritalossa asuvat (42,9 

%). (LIITE 4) 

Alueen yleisilmeeseen tyytyväisiä oli miehistä 85,9 % ja naisista 86,0 %. 

(LIITE 6)  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

Kuvio 51 Alueen yleisilme, muutos viimeisen vuoden aikana 

 

Eniten alueen yleisilmeen muutoksen myönteiseksi kokevia vastaajia oli 

Launeen (22,5 %) alueella. Kielteiseen suuntaan vastanneita oli eniten 

Kärpäsessä (15,8 %). Kielteiseen suuntaan vastanneita ei ollut lainkaan 

Kolava-Kujalassa.  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Alueen yleisilme, avoimet vastaukset 

Keskusta 

+ - 

+Viheralueet saatu kuntoon 

+Uusia rakennuksia ja parannuksia 

 

-Aleksin naurettavuus 

-Keskeneräisyys 

-Keskustan jatkuva rakentaminen 

-Matkakeskuksen työmaa 

-Rakennuksista ei huolehdita 

 

 

Mukkula  

+ - 

 -Liika rakentaminen 

 

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ - 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

Ahtiala 

+ - 

+Nurmikoiden hoito ja alueiden 

auraus 

+Rakentaminen lisääntynyt 

+Katu rakennettu valmiiksi 

+Asfalttien uusiminen 

 

-Viheralueiden niitto ei riitä kerran 

kesässä. 

 

 

Kolava-Kujala 

+ - 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Laune 

+ - 

+Uudistukset 

+Kunnostuspiteitä puistot, metsät 

jne. 

+Rakennetaan uutta. 

+Uusia rakennuksia tullut 

+Siisteys parantunut 

+Metsänhuolto 

+Virkeämpi ympäristö 

+Talojen kunnostukset 

 

-Kaupungin alueen risukoita raivattu 

-Liikaa rakentamista 

-Pusikoituminen 

-Kerrostalot ei sovi 

omakotitaloalueelle 

-Likaiset pihat 

-Rakennustyömaat 

-Kansakoulunkadun palanut talo 

-Rikkoutunut vanha tehdaskiinteistö 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Kärpänen 

+ - 

+Asuinalueiden julkisvuremontit 

+Edellisestä johtuen alue siistiytynyt 

+Metsänhoito 

 

-Sallittu täydennys rakentamista, 

ok-talo, liian pienelle tontille, 

aiheuttaa monen laista haittaa 

-Katuja ei korjata routovaurioista 

-Pusikoistunut 

-Palanutta taloa  ei purettu 

-Metsänhoito toimet 

 

 

Jalkaranta 

+ - 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Alueen esteettömyys 

 

Kuvio 52 Tyytyväisyys alueen esteettömyyteen (%), (2002-2015), (N=349, p=0,675) 

Alueen esteettömyyteen tyytyväisiä oli 88,8 % vastaajista. Edellisvuoteen 

verrattuna nousua oli yhden prosenttiyksikön verran. Tyytyväisyys alueen 

esteettömyyteen on pysynyt korkeana kaikkina vuosina vuodesta 2002 

lähtien. 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

KARTTA 3 Tyytyväisyys alueen esteettömyyeen 2015 (%), tulokset suuralueittain (LIITE 8), 
vuoden 2014 tulos suluissa 

Edellisvuoden mukaisesti Kovala- Kujalan kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä 

alueen esteettömyyteen (100,0 %). Korkean tyytyväisyyden saavutti 

Jalkaranta (95,7 %).Tyytymättömimpiä oltiin Kivimaa- Kiveriö- Joutjärvi- 

alueella. (LIITE 3).  

 

Tyytyväisimpiä alueen esteettomyyteen olivat omakotitalossa asuvat (71,0 

%). Tyytymättömimpiä olivat paritalossa asuvat (50,0 %). (LIITE 4) 

 

Alueen esteettömyyteen tyytyväisiä oli miehistä 88,9 % ja naisista 88,5 %. 

(LIITE 6) 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

Kuvio 53 Alueen esteettömyys, muutos viimeisen vuoden aikana 

Myönteisimmäksi alueen esteettömyyden muutoksen kokivat Kolava-

Kujala (12,5 %) alueen vastaajat. Jalkarannassa alueen esteettömyyden 

muutosta myönteiseen suuntaan ei nähnyt kukaan (0,0 %). 

Kielteisimmäksi muutoksen kokivat Mukkulan (15,8 %) vastaajat. Kolava-

Kujalassa kukaan ei kokenut esteettömyyden muutosta kielteisenä (0,0 

%). 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Alueen esteettömyys, avoimet vastaukset 

Keskusta 

+ - 

 -Liikennerajoitteet 

-Kunnossapito ei säily 

-Keskustan jatkuva rakentaminen 

 

 

Mukkula  

+ - 

 -Kapeat kadut 

-Pyörätiet huonossa kunnossa 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ - 

+Jalankulku, pyörätie lisääntynyt 

 

-Keskustan teiden yksisuuntaisuus 

tekee autolla liikkumisesta vaikeaa. 

Esimerkkinä Jalkaranta-Möysä väli ei 

toimi (Aleksanterinkatu...) 

-Katutyöt 

-Virhepysänköinti on 

lisääntynyt(esim. jalkakäytäville) 

-Turvaton ympäristö lapsille 

 

 

Ahtiala 

+ - 

 -Läpiajot mopoilla ja autoilla välillä 

Aronkatu-Siivolankatu 

 

 

Kolava-Kujala 

+ - 

+Katujen päällystykset tehty 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

Laune 

+ - 

 -Talvella todella liukasta 

-Juoppoja ostarilla 

-Mopot pyörätiellä 

 

 

Kärpänen 

 

+ - 

  

 

Jalkaranta 

+ - 

 -Liikenneturvallisuus huonontunut 

liikenteen lisääntymisen vuoksi, 

-Rakentaminen 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Alueen viihtyisyys  

 

Kuvio 54 Tyytyväisyys alueen viihtyisyyteen (%), (2002-2015), (N=349, p=0,675 

Alueen viihtyisyyteen tyytyväisiä oli 87,2 % vastaajista. Tyytyväisten osuus 

laski 0,7 prosenttiyksikköä viime vuodesta (2014).  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

KARTTA 4 Tyytyväisyys alueen viihtyisyyteen 2015 (%), tulokset suuralueittain (LIITE 8), 
vuoden 2014 tulos suluissa 

Korkea tyytyväisyyden saavuttaneita vastaajien keskuudessa 

edellisvuoden mukaisesti saavuttivat Kolava-Kujala (100,0 %), Jalkaranta 

(92,0 %) Ahtiala (90,7 %) ja Mukkula (90,0 %). Huomattavaa pudotusta 

viihtyisyydessä vastaajien mukaan oli Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvessä, 5,2 

prosenttiyksikköä. (LIITE 3) 

 

Omakotitalossa (78,9 %) ja paritalossa (71,4 %) asuvat vastaajat olivat 

kaikki tyytyväisiä alueen viihtyisyyteen. Tyytymättömiä olivat kerrontalon 

(58,6 %) ja rivitalon (68,6 %) vastaajat. (LIITE 4) 

 

Alueen viihtyisyyteen tyytyväisiä oli miehiestä 88,3 % ja naisista 86,6 %. 

(LIITE 6)  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

Kuvio 55 Alueen viihtyisyys, muutos viimeisen vuoden aikana 

Myönteisimmäksi alueen viihtyisyyden muutoksen kokivat Ahtialan 

vastaajat (15,0 %). Kärpäsessä 89,5 % vastaajista koki viihtyisyyden 

pysyneen ennallaan. Mukkulassa kukaan ei vastannut viihtyisyyden 

muuttuneen kielteiseen suuntaa. Keskustassa (12,9 %), Kolava-Kujalassa 

(12,5 %), Jalkarannassa (12,0 %) ja Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvessä (11,9 

%) muutos kielteiseen suuntaan oli suurta.  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Alueen viihtyisyys, avoimet vastaukset 

Keskusta 

+ - 

 -Autot ajaa kävelytiellä (Sahanpuiston 

tie). 

-Paloaseman ulina 

-Keskustan rakentaminen 

-Laitapuolen kulkioita 

-Huumeruiskuja ja rikottuja pulloja 

 

 

Mukkula  

+ - 

  

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ - 

 -Ostoskeskus on karmea 

-Huono leikkipuisto 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Ahtiala 

+ - 

-Lähiöravintola poistunut 

-Lähimetsät raivatti 

 

 

 

 

Kolava-Kujala 

+ - 

 -Jatkuvat katujen aukirepimiset, 

keskeneräiset tontit 

 

 

 

Laune 

+ - 

-Puiden perkaus aloitettu 

-Palvelut lähellä 

 

-Liikaa rakentamista 

-Asumistiheys kasvaa 

-Mopoilijat metelöi 

-Epäsosiaalista ja epäsiistiä väkeä 

kadulla 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

Kärpänen 

 

+ - 

+Luonnonpolkujen kunnossapito 

 

-Kaupungin vuokratalojen asukkaat 

 

 

Jalkaranta 

+ - 

+Metsien hakkuu 

 

-Liikaa liikennettä ja melua 

-Roskia, graffiteita, joita ei ripeästi 

poisteta 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Alueen hiljaisuus 

 

Kuvio 56 Tyytyväisyys alueen hiljaisuuteen (%), (2002-2015), (N=357, p=0,200) 

Tyytyväisten osuus alueen hiljaisuuteen oli 75,9 %. Nousua edellisvuoteen 

(2014) oli kolme prosenttiyksikköä.   
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

KARTTA 5 Tyytyväisyys alueen hiljaisuuteen 2015 (%), tulokset suuralueittain (LIITE 8), 
vuoden 2014 tulos suluissa 

Alueen hiljaisuuteen tyytyväisimpiä olivat Mukkulan vastaajat (90,0 %). 

Nousua Mukkulan tyytyväisyydessä oli 13,3 prosenttiyksikköä. 

Tyytymättömimpiä alueen hiljaisuuteen olivat Keskustan (62,9 %), 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi (73,8 %) ja Launeen (76,9 %) vastaajat. (LIITE 3) 

 

Paritalossa (76,5 %) asuvat vastaajat olivat tyytyväisiä alueen 

hiljaisuuteen. Tyytymättömiä olivat kerrostalossa (55,6 %) ja rivitalossa 

(67,3 %) asuvat vastaajat. (LIITE 4) 

 

Alueen hiljaisuuteen tyytyväisiä oli miehistä 80,3 % ja naisista 74,5 %. 

(LIITE 6)  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

Kuvio 57 Alueen hiljaisuus, muutos viimeisen vuoden aikana 

Eniten kehitystä myönteiseen suuntaan alueen hiljaisuudessa kokivat 

Jalkaranta (8,0 %) ja Ahtiala (7,5 %). Kolava-Kujalassa kaikki vastaajat 

kokivat hiljaisuuden pysyneen ennallaan. Kielteiseen suuntaan suurimpia 

muutoksia kokivat Laune (27,8 %) ja Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi (25,4 %). 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Alueen hiljaisuus, avoimet vastaukset 

Keskusta 

+ - 

 -Kovaääniset mopot ja autot 

häiritsevät enemmän kuin talviaikaan. 

samoin jalankulkijoiden liikennevalot 

Vesijärvenkadun ja Kulmakadun 

risteyksessä 

-viritetyt autot 

-Keskustan rakentaminen 

-Liikenne lisääntynyt 

-läpikulkuliikenne lisääntynyt 

-Liikenteenkasvu 

-moottoripyörät 

-Liikenne 

lisääntynyt 
 

 

 

Mukkula  

+ - 

 -Ravintola 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ - 

+Hälytysajoneuvot vähentyneet. 

 

-Tuntuu, että Niemenkadun 

autoliikenteestä tuleva melu on 

lisääntynyt. Enemmän raskaita 

kulkuneuvoja kuin aiemmin. 

-Lisääntynyt liikenne 

-Likenne lisääntynyt 

-Liikenteen melu 

 

 

 

Ahtiala 

+ - 

+Nuoret ovat hiljempaa 

 

-Paljon läpiajoa, paljon huviajelun 

kaltaista turhaa ajoa... 

-Liikenne lisääntynyt 

-Liikenne lisääntynyt 

 

 

 

Kolava-Kujala 

+ - 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Laune 

+ - 

+Puusto kasvanut melusuojaksi 

 

-Liikaa rakentamista 

moottoriajoneuvojen, etenkin 

mopojen melu 

-Lisääntynyt liikenne 

-Matkakeskuksen rakennuksen 

aiheuttama melusaaste 

-Lisääntynyt liikenne. 

-Melu lisääntynyt 

-Liikenne lisääntynyt 

-Rakennustoimintaa 

-Liikenne ja koirapuisto 

-Uudet rakennukset 

-Mopoilijat metelöi 

-Liikennemäärä kasvanut 

-Rakentaminen lähellä 

-Lisääntynyt liikenne 

-Lisääntynyt liikenne 

-Liikenne melu 

-Nuoriso lisääntynyt 

-Busseja kulkee enemmän 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Kärpänen 

+ - 

+Baari lopetettiin 

 

-Mopot 

-Mopojen äänet 

 

 

Jalkaranta 

+ - 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Alueen siisteys 

 

KARTTA 6 Tyytyväisyys alueen siisteyteen 2015 (%), tulokset suuralueittain (LIITE 8) 

Tyytyväisimpiä alueen siisteyteen olivat Mukkulan (90,0 %) ja Jalkarannan 

(88,0 %) asukkaat. Tyytymättömimmät olivat Kivimaa-Kiveriö-Joutjärven 

(75,8 %) ja Kärpäsen (76,9 %) vastaajat. (LIITE 3) 

Tyytyväisimpiä alueen siisteyteen olivat omakotitalossa asuvat vastaajat 

(80,0 %). Tyytymättömimpiä olivat paritalossa asuvat vastaajat (42,9 %). 

(LIITE 4) 

Alueen siisteyteen tyytyväisiä oli miehistä 84,9% ja naisista 79,5 %. (LIITE 

6)  
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

Kuvio 58 Alueen siisteys, muutos viimeisen vuoden aikana 

Suurimman muutoksen alueen siisteydessä vuoden aikana positiiviseen 

suuntaan koki Kolava-Kujala (25,0 %). Kielteiseen suuntaan muutos oli 

suurta Kärpäsessä (18,4 %) ja Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvessä (17,5 %)   
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Alueen siisteys, avoimet kysymykset 

 

Keskusta 

+ - 

 -Liian vähän roskakoreja, eikä ihmiset 

viitsi kauas kantaa roskiaan 

-Keskustan rakentaminen 

-linja-autop. ympäristö 

-Huumeruiskuja ja rikottuja pulloja 

 

 

Mukkula  

+ - 

  

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ - 

 -Lisääntynyt roskaus 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Ahtiala 

+ - 

 -Rikkakasveja rehottavat -

Hoitamattomat viheralueet 

-Roskia nurmi- ja leikkialueilla 

-Rojuja tuotu tien varteen 

 

 

 

Kolava-Kujala 

+ - 

+Puistoa karsittu 

 

-Rakennusvaiheen roskaa 

 

 

Laune 

+ - 

+Pihapiireissä huolehditaan omien 

pihojen viihtyvyydestä ihan jo 

asukkaiden toimesta 

 

-Liikaa rakentamista 

-Matkakeskuksen rakennuksen 

aiheuttama epäsiisteys 

-Alueen hoitamattomuus 

-Ihmisten roskaaminen 

-Mopoilijat metelöi 

-Säästökuurit 

-Roskaaminen lisääntynyt 

-Roskaisuus lisääntynyt 

-Viheralueiden hoito vähäistä 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

 

 

Kärpänen 

+ - 

 -Koirien jätökset 

-Hoitamaton tontti 

-Destia ei hoida hommiaan teiden 

siisteydestä 

 

 

Jalkaranta 

+ - 

 -Roskia, graffiteita, joita ei ripeästi 

poisteta 
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Vesistöjen laatu 

 

Kuvio 59 Tyytyväisyys vesistöjenlaatuun (%), (2004-2015), (N=283, p=0,027) 

Tyytyväisyys vesistöjen laatuun oli tänä vuonna 83,0 %. Laskua 

edellisvuoteen (2014) oli 4,4 prosenttiyksikköä   
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LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 
KARTTA 7 Tyytyväisyys vesistöjen laatuun 2015 (%), tulokset suuralueittain (LIITE 8), 
vuoden 2014 tulos suluissa 

Kovala-Kujalassa kaikki vastaajat (100,0 %) olivat tyytyväisiä alueen 

vesistöjen laatuun. Tyytymättömimpiä vastaajat olivat Jalkarannassa (70,8 

%). Jalkarannassa taphtuimyös suurin muutos viime vuodesta, sillä 

tyytyväisten osuus laski prosenttiyksikköä. 

 

Vesistöjen laatuun tyytyväisimpiä olivat omakotitalossa asuvat (73,3 %), 

kun taas tyytymättömimpiä olivat paritalossa asuvat (33,3 %).  

Vesistöjen laatuun tyytyväisiä oli miehistä 80,0 % ja naisista 86,0 %. 

(LIITE 6)  
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Kuvio 60 Vesistöjen laatu, muutos viimeisen vuoden aikana 

Vesistöjen laadun muutokseen eniten myönteisesti vastanneita oli 

Jalkarannassa (16,0 %). Kolava-Kujalassa kaikki vastaajat kokivat 

vesistöjen laadun pysyneen ennallaan. Kielteisten vastausten osuus oli 

suurta Mukkulassa (17,6 %) ja Ahtialassa (12,2 %).  



96 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Vesistöjen laatu, avoimet vastaukset 

Keskusta 

+ - 

 -Vesijärveen pääsee liikaa saasteita. 

 

 

Mukkula  

+ - 

 -Kilpiäisten läheisyys 

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ - 

 -Lisääntynyt roskaus 

 

Ahtiala 

+ - 

 -Alanen 

-Rakennusvesien lasku järveen 

-Hulavedet johdetaan Alasenjärveen 

-Golf-kentän laajennus 
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Kolava-Kujala 

+ - 

  

 

Laune 

+ - 

+Vesijärviprojekti 

+Parantunut 

 

 

 

Kärpänen 

+ - 

  

 

Jalkaranta 

+ - 

+Vesijärven puhdistus 
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Alueen ilmanlaatu 

 

Kuvio 61 Tyytyväisten osuus alueen ilmanlaatuun (%), (2002-2015), (N=357, p=0,200) 

Tyytyväisten osuus alueen ilmanlaatuun oli 85,3 %. Viime vuoteen (2014) 

verrattuna laskua oli 3,2 prosenttiyksikköä   
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KARTTA 8. Tyytyväisyys alueen ilmanlaatuun 2015 (%), tulokset suuralueittain (LIITE 8), 
vuoden 2014 tulos suluissa 

 

Mukkulassa kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä alueen ilmanlaatuun 

edellisvuoden tapaan (100,0 %). Myös Jalkarannassa tyytyväisten osuus 

oli korkea (92,0 %). Tyytymättömimpiä olivat Kolava-Kujalan vastaajat 

62,5 %). (LIITE 3) 

 

Tyytyväisimpiä alueen ilmanlaatuun olivat rivitalossa asuvat vastaajat 

(75,0 %). Tyytymättömimpiä olivat omakotitalossa (52,6 %) ja 

omakotitalossa (52,6 %) asuvat vastaajat. (LIITE 4) 

 

Tyytyväisiä alueen ilmanlaatuun oli miehistä 84,7 % ja naisista 85,6 %. 

(LIITE 6)  
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Kuvio 62 Alueen ilmanlaatu, muutos viimeisen vuoden aikana 

Alueen ilmanlaadun muutosta myönteiseen suuntaan koettiin vähän: 

Suurimpina arvoina Mukkula (5,6 %) ja Jalkaranta (4,0 %). Kielteiseen 

suuntaan suurinta muutos oli Kolava-Kujalassa (14,3 %), Launeella (13,3 

%) ja Keskustassa (12,9 %).  
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Alueen ilmanlaatu, avoimet vastaukset 

Keskusta 

+  - 

 -Liikenteen lisääntyminen 

-Ankurinkadulla huono ilma. 

-Rakennuspöly 

-Liikenteenkasvu 

 

 

Mukkula  

+ - 

  

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ - 

 -Kaatopaikka haisee. 

-Liikenteen lisääntyminen 

-En osaa sanoa 
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Ahtiala 

+ - 

 -Rekkapajan maatyöt pöllyyttää 

ilmaan 

-Ilmansaasteet 

 

 

Kolava-Kujala 

+ - 

 -Liikenne lisääntynyt 

-Kujalan hajuhaitat 

 

 

Laune 

+ - 

 

Kärpänen 

+ - 

 -Ilmanlaatu 

 

 

  



103 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

Jalkaranta 

+ - 
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Alueen luonnonläheisyys 

 

Kuvio 63. Tyytyväisyys alueen luonnonläheisyyteen (%), (2002-2015), (N=348, p=0,646) 

Tyytyväisyys alueen luonnonläheisyyteen oli 93,1 %. Laskua 

edellisvuodesta (2014) oli 0,6 prosenttiyksikköä. 

  



105 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

KARTTA 9 Tyytyväisyys alueen luonnonläheisyyteen 2015 (%), tulokset suuralueittain (LIITE 
8), vuoden 2014 tulos suluissa 

Tyytyväisiä alueen luonnonläheisyyteen olivat kaikki vastaajat 

Jalkarannassa, Mukkulassa, Ahtialassa ja Kolava Kujalassa (100,0 %). 

Tyytymättömiä alueen luonnonläheisyyteen olivat Keskustan vastaajat 

(84,6 %). (LIITE 3) 

 

Alueen luonnonläheisyyteen tyytyväisimpiä olivat kerrostalossa asuvat 

vastaajat (87,5 %). Tyytymättömimpiä vastaajia olivat rivitaloissa asuvat 

(2,4 %). (LIITE 6) 

 

Alueen luonnonläheisyyteen tyytyväisiä oli 91,1 % miehistä ja 94,3 % 

naisista. (LIITE 6)  
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Kuvio 64 Alueen luonnonläheisyys, muutos viimeisen vuoden aikana 

Alueen luonnonläheisyyden muutos koettiin myönteisimmäksi Kivimaa-

Kiveriö-Joutjärvessä (8,8 %) ja Jalkarannassa (8,0 %). Kärpäsessä kaikki 

vastaajat kokivat luonnonläheisyyden pysyneen ennallaan. Eniten 

kielteiseen suuntaan vastanneita oli Launeella (6,8 %).  
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Alueen luonnonläheisyys, avoimet kysymykset 

Keskusta 

+ - 

 -Torialueen puut poissa 

 

 

Mukkula  

+ - 

 -Lähimetsän viereinen purkumaa 

 

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ - 

  

 

Ahtiala 

+ - 
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Kolava-Kujala 

+ - 

  

 

Laune 

+ - 

+Hyvät lenkkimaastot 

 

-Liikaa rakentamista 

-Kaikki metsät ja yksittäiset puut 

kaadetaan pois yhä uusien talojen 

rakentamisen vuoksi 

-Rakentamalla tuhotaan viheralueet 

-Kerrostalojen rakentaminen 

 

 

Kärpänen 

+ - 

  

 

Jalkaranta 

+ - 

+Metsä 
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Viheralueiden tavoitettavuus 

 

Kuvio 65 Tyytyväisyys viheralueiden tavoitettavuuteen (%), (1993-2015), (N=348, P=0,646) 

Tyytyväisten osuus viheralueiden tavoitettavuuteen oli 94,0 %. Nousua 

edellisvuoteen (2014) verrattuna oli 1,3 prosenttiyksikköä. Tyytyväisyys on 

pysynyt tasaisen korkeana (yli 90 %) vuodesta 2007 lähtien. 
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KARTTA 10 Tyytyväisyys viheralueiden tavoitettavuuteen 2015 (%), tulokset suuralueittain 
(LIITE 8), vuoden 2014 tulos suluissa 

Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä viheralueiden tavoitettavuuteen 

Jalkarannassa, Mukkulassa ja Kolava-Kujalassa (100,0 %). Tyytymättömiä 

olivat Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi -alueen vastaajat, joiden osalta pudotusta 

edellisvuoteen verrattuna oli 8,6 prosenttiyksikköä. (LIITE 3) 

 

Viheralueiden tavoitettavuuteen olivat tyytyväisiä omakotitalossa asuvat 

vastaajat (84,2 %), tyytymättömimpiä olivat paritalossa asuvat vastaajat 

(50,0 %). (LIITE 4) 

 

Tyytyväisiä viheralueiden tavoitettavuuteen oli miehistä 95,2 % ja naisista 

93,0%. (LIITE 6)  
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Kuvio 66 Viheralueiden tavoitettavuus, muutos viimeisen vuoden aikna 

Viheralueiden tavoitettavuuden muutoksesta eniten myönteiseen suuntaan 

vastanneita oli Jalkarannan- alueella (8,0 %). Kovala-Kujala -alueella 

kukaan ei kokenut muutosta myönteiseksi. Kielteisimmäksi muutoksen 

kokivat Launeen alueen vastaajat (6,7 %).   
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Viheralueiden tavoitettavuus, avoimet kysymykset 

Keskusta 

+ - 

  

 

Mukkula 

+ - 

  

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ -  

+ Enemmän tullut - Hoitamattomia 

 

Ahtiala 

+ - 

  

 

Kovala-Kujala 

+ - 

 - Puuttuu kevyenliikenteen väylä 

kohti Kariston väylältä 
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Laune 

+ - 

 - Liikaa rakentamista 

- Viheralueet katoavat kohta 

kokonaan tältä alueelta 

- Luontoa enemmän 

-  

 

Kärpänen 

+ - 

  

 

Jalkaranta 

+ - 

+ Metsä  
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Rakennusten kunto ja siisteys 

 

Kuvio 67 Tyytyväisyys rakennusten kuntoon ja siisteyteen (%), (2006-2015), (N=355, p=423) 

Rekennusten kuntoon ja siisteyteen tyytyväisiä oli 83,4 % vastaajista. 

Viime vuodesta tyytyväisten osuus laski 1,5 prosenttiyksikköä.  
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KARTTA 11 KARTTA 11. Tyytyväisyys alueen rakennusten kuntoon ja siisteyteen 2015 (%), 
tulokset suuralueittain (LIITE 8), vuoden 2014 tulos suluissa 

Suuralueista tyytyväisimpiä rakennusten kuntoon ja siisteyteen ollaan 

Kovala-Kujala alueella (100,0 %), verrattuna viimevuoteen alueen 

tyytyväisyysaste on pysynyt samana. Seuraavaksi tyytyväisimpiä olivat 

Ahtialan vastaajat (90,5 %). Tyytymättömimpiä rakennusten kuntoon ja 

siisteyteen oltiin Mukkulassa (68,4 %), jossa laskua viime vuoteen 

verrattuna oli 11,6 prosenttiyksikköä. (LIITE 3). 

 

Talotyypeittäin tarkasteltuna tyytyväisimpiä olivat omakotitalossa (81,8 %) 

ja paritalossa (81,8 %) asuvat vastaajat. Tyytymättömimpiä vastaajat olivat 

kerrostalossa asuvat (52,5 %). (LIITE 4).  

 

Rakennusten kuntoon ja siisteyteen tyytyväisiä oli miehistä 84,8 % ja 

naisista 82,9 %. (LIITE6)  
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Kuvio 68 Rakennusten kunto ja siisteys, muutos viimeisen vuoden aikana 

Eniten myönteistä kehitystä rakennusten kunnon ja siisteyden suhteen on 

kyselyn mukaan tapahtunut Ahtialassa (17,1 %). Tyytymättömimpiä 

rakennusten kuntoon ja siisteyteen oltiin Jalkarannan alueella, jossa 

tyytymätömiä oli 28,0 %.   
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Alueen rakennusten kunto ja siisteys, avoimet kysymykset 

Keskusta 

+ - 

+ Rakentaminen ja remontointi 

+ Alueella on tehty peruskorjauksia 

+ Saneeraukset 

 

- Rakennukset vanhenee ja kun 

ylläpitoakin on vähennetty, 

ulkoinen ilme heikkenee 

- Vanhenee aina 

- Rakennuksista ei huolehdita 

-  

 

Mukkula 

+ - 

 - Tyhjät liiketilat 

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ -  

+ Taloja kunnostettu 

+ Useita taloyhtiöitä peruskorjattu 

 

- Tonttila rapistuu 

- Homekoulut 

- Putkivuodot ja rakennusten ikä 
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Ahtiala 

+ - 

+ Naapurit kunnostaa taloaan 

+ Vuokratalojen saneeraukset 

+ Uudisrakentaminen 

+ Talojen perusparannukset 

+ Vuokrataloja remontoitu 

 

 

Kovala-Kujala 

+ - 
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Laune 

+ -  

+ Rakennukset ovat mielestäni 

kauniita 

+ Taloyhtiöiden remontit 

+ Taloyhtiössä katto ja ikkuna 

remontti tehty 

+ Kerrostalojen saneeraukset 

+ Kerrostaloihin remontti, mikäli 

tyhjänä 

- Liikaa rakentamista 

- Entisten rakennusten jämät 

- Vanheneva väestö 

- Ihmiset eivät korjaa talojaan 

- Korjaamattomat omakotitalot 

- Pihojen siisteys ei ole kaikilla 

kunnossa 

-  

 

Kärpänen 

+ - 

+ Julkisivuremontit - Keskeneräinen rakennus 

 

Jalkaranta 

+ - 

+ Uudisrakentaminen 

+ Tapanilakodin alueen ränsistyminen 
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Liikenneturvallisuus 

 

Kuvio 69 Tyytyväisytyys liikenneturvallisuuteen (%), (1993-2015), (N=535, p=0,502) 

Liikenneturvallisuuteen oli vastaajista tyyytyväisiä 78,5 %. Laskua viime 

vuoteen verrattuna oli 1,4 % prosenttiyksikköä. 
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KARTTA 12 Tyytyväisytys liikenneturvallisuuteen 2015 (%), tulokset suuralueittain (LIITE 8), 
vuoden 2014 tulos suluissa 

Liikenneturvallisuuteen tyytyväisimpiä oltiin Kovala-Kujala alueella. 

Alueella tyytyväisiä oli 87,5 %. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 

12,5 prosenttiyksikköä. Toiseksi tyytyväisimpiä oltiin Keskustan 

liikenneturvallisuuteen (84,3 %) alueen tyytyväisyys nousi 15,3 

prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Tyytymättömimpiä 

liikenneturvallisuuteen oltiin Mukkulan alueella (68,4 %).  (LIITE 3). 

 

Tyytyväisimpiä liikenneturvallisuuteen olivat rivitalossa asuvat (68,4 %) ja 

tyytymättömimpiä paritalossa asuvat vastaajat (60,0 %). (LIITE4).  

 

Liikenneturvallisuuteen tyytyväisiä oli miehistä 78,7 % ja naisista 78,0 % 

(LIITE6)  
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Kuvio 70 Liikenneturvallisuus, muutos viimeisen vuoden aikna 

Kyselyn mukaan eniten myönteistä kehitystä liikenneturvallisuudessa oli 

tapahtunut Mukkulassa (10,5 %). Suurin muutos kielteiseen suuntaan on 

tapahtunut kyselyn mukaan Launeella (30,0 %). Vastaajien mukaan 

jokaisella suuralueella liiketurvallisuus on mennyt huonompaan suuntaan. 
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Liikenneturvallisuus, avoimet vastaukset 

Keskusta 

+ - 

 - Ajoneuvojen nopeuksia ei valvota 

- Liikennevalojen muutokset 

- Liikennejärjestelyjen muutos 

 

Mukkula 

+ - 

+ Uusi asfaltti - Rattijuopot 

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ - 

+ Liikenneympyrät - Ylinopeus 

- Nopeusvalvonta puuttuu 

- Alueella pysäköintitila on 

ahdas... ja bussi ei mahdu 

kääntymään 

- Lisääntynyt läpiajoliikenne 

- Tunnelin ajonopeudet 

 

Ahtiala 

+ -  

 - Ajokäytös Karisman ja kaistojen 

käyttö liikenneympyrässä 
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- Autot ajavat jatkuvasti 

jalankulkuväyliä pitkin 

- Liikenne lisääntynyt 

-  

 

Kovala-Kujala 

+ - 

 - Liikenne vilkastunut, puuttuu 

kevyenliikenteenväylä kohti 

Kariston koulua (Karistonväylää) 

 

Laune 

+ - 

+ Kävelytiet kunnossa 

+ Nopeusrajoituksia on alennettu 

+ Alikulkutunnelit 

- Liikaa rakentamista 

- Matkakeskuksen remontin 

aiheuttaman liikenneruuhkan 

aiheuttamia vaaroja 

- Lisääntyneet tietyöt 

- Ylinopeudet kasvaneet 

- Ylinopeudet 

- Tapparakadulla ajetaan tosi 

kovaa. Lapset ylittävät kadun 

kouluun mennessään 

liikennevalot ehkä yksi idea? 

- Kaaharit 

- Läheisen Kyläkunantien liikenne 

on lisääntynyt+ seisovat suuret 

ajoneuvot esteenä 

- Liian suuret ajonopeudet 

- Kapeilla kaduilla kaahataan 
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- Liikenne lisääntynyt  

- Liikennejärjestelyt eivät ole 

turvallisia kun liikennemäärä 

kasvaa 

- Mopot pyöräteillä 

- Rakennustöitä meneillään 

- Liikenne lisääntynyt 

 

Kärpänen 

+ -  

 - Autot ajavat rajoitetulla alueella 

40 km/h ylinopeutta 

- Kadunvarsi pysäköinti lisääntynyt, 

vaikeuttaa talvihoitoa ja 

turvallisuutta 

 

Jalkaranta 

+ - 

 - Vilkas liikenne 
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Keskustan saavutettavuus 

 

Kuvio 71. Tyytyväisyys keskustan saavutettavuuteen (%), (2009-2015), (N=356, p=0,902) 

Keskustan saatavuuteen oli tyytyväisiä 94,9 prosenttia vastaajista. Nousua 

viime vuoteen verrattuna oli 0,1 prosenttiyksikköä.   
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KARTTA 13 Tyytyväisyys keskustan saavutettavuuteen 2015 (%), tulokset suuralueittain 
(LIITE 8), vuoden 2014 tulos suluissa 

Suuralueita tarkastellessa käy ilmi että keskustan tavoitettavuuteen ollaan 

tyytyväisimpiä Keskustassa (100,0 %) sekä Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

alueella (100,0 %). Tyytymättömimpiä keskustan tavoitettavuuteen ollaan 

Kovala-Kujala alueella (75,0 %). Mukkulassa tyytyväisyys keskustan 

tavoitettavuuteen oli laskenut viimevuodesta 7,2 % ja oli nyt 89,5 %. (LIITE 

3).  

Henkilöautolla kuljettajana olivat tyytyväisimpiä keskustan 

saavutettavuuteen (90,3 %). Tyytymättömimpiä olivat henkilöautolla 

matkustajana (14,9 %). (LIITE 5).  

Keskustan saatavuuteen tyytyväisiä oli miehistä 92,1 % ja naisista 96.3 %. 

(LIITE 6) 
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Kuvio 72 Tyytyväisyys keskustan saavutettavuuteen, muutos viimeisen vuoden aikana 

Eniten myönteistä kehitystä keskustan saavutettavuuteen on tapahtunut 

kyselyn mukaan Kovala-Kujala alueella, jossa 25,0 % vastaajista oli sitä 

mieltä, että muutos on mennyt myönteiseen suuntaan. Toiseksi 

tyytyväisempiä olivat Jalkarannan vastaajat (12,0 %). 
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Keskustan saavutettavuus, avoimet kysymykset 

Keskusta 

+ - 

+ Asun keskustassa  

 

Mukkula 

+ - 

  

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ - 

+ Tiheä joukkoliikenne - Bussivuorot muuttuvat 

huonommiksi 

 

Ahtiala 

+ - 

+ Hyvät bussiyhteydet  
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Kovala-Kujala 

+ -  

+ Bussivuorot tiheentyneet - Liikenneympyrä! Vielä puuttuu 

bussipysäkki Karistonkadun 

risteyksestä (tai läheltä) ja 

kevyenliikenteenväylä kohti 

Karistonväylää. 

 

Laune 

+ -  

+ Bussivuorot lisääntyneet 

+ Uudistettu joukkoliikenne 

+ Bussivuorojen lisäys 

- Linja-auto kyyti halvemmaksi 

- Asema-alueen rakennustyö 

- Matkakeskuksen työmaa 

- Tunnelityömaa 

- Rautatieaseman tunnelin 

muutostyöt. Ei voi käyttää sitä 

reittiä ollenkaan. Huonot 

liikennejärjestelyt! 

- Asemantaustasta vain yksi tie 

keskustaan 

- Patomäentien päällyste 

Porvoonjoentieltä keskustaan 

päin täysin kelvoton (osin 

hiekalla, osin surkea asfaltointi, 

epätasainen) 
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Kärpänen 

+ - 

+ linja-autot pysähtyvät matkalla. ja 

kiertävät sitä kautta 

 

 

Jalkaranta 

+ -  

 - Aleksanterinkadun 

yksisuuntaisuus 
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Joukkoliikenteen vuorotiheys 

 

Kuvio 73 Tyytyväisyys joukkoliikeenteen vuorotiheyteen (%), (2012-2015), (N=327, p=0,049) 

Tyytyväisyys joukkoliikenteen vuorotiheyteen oli 88,1 %. joka on 4 

prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna.  
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KARTTA 14 Tyytyväisyys joukkoliikenteen vuorotiheyteen 2015 (%), tulokset suuralueittain 
(LIITE 8), vuoden 2014 tulos suluissa 

Tyytyväisinpiä joukkoliikenteen vuorotiheyteen kyselyn mukaan oltiin 

Kärpäsen alueella, jossa tyytyväisyys oli 94,3 %. Toiseksi tyytyväisempiä 

oltiin Launeen alueella (90,7 %), nousua alueella oli 12,9 prosenttiyksikköä 

edelliseen vuoteen verrattuna. Tyytymättömimpiä oltiin Ahtialassa (83,3 

%). Kolmella suuraluella oli tapahtunut laskua tyytyväisyydessä: 

Kärpänen, Kovala-Kujala ja Keskusta. (LIITE 3). 

Henkilöautolla kuljettajana kulkevat 85,0 % olivat tyytyväisimpiä 

joukkoliikeneen vuorotiheyteen. Tyytymättömimpiä olivat henkilöautolla 

matkustajana matkustavat vastaajat (15,6 %). (LIITE 5).  

Joukkoliikenteen vuorotiheyteen tyytyväisiä oli miehistä 83,3 % ja naisista 

90,2 %. (LIITE 6) 
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Kuvio 74 Tyytyväisyys joukkoliikenteen vuorotiheyteen, muutos viimisen vuoden aikana 

Kaikilla suuralueilla joukkotiheyden on koettu kehittyneen myönteisenpään 

suuntaan. Kovala- Kujala -alueella 62,5 % vastaajista oli sitä mieltä että 

muutos on ollut myönteistä. Tyytymättömimpiä joukkoliikenteen 

vuorotiheyden kehitykseen oltiin Kivimaa-Kiveriö- Joutjärvi alueella (15,3 

%). 
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Joukkoliikenteen vuorotiheys, avoimet vastaukset 

Keskusta 

+ - 

+ Uusia vuoroja 

+ Uudistus ok 

- Uudet vuorot 17 ja 21 ajavat usein 

peräkkäin 

 

Mukkula 

+ - 

+ Vuoroja lisätty  

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+ -  

 - Valitettavasti molemmat 

Niemenkadulta kulkevat vuorot 

(21 ja 17) kulkevat LÄHES 

samassa aikataulussa missä ei 

mielestäni ole mitään järkeä. 

- LSL viikonlopun vuorot 

- Bussivuorojen aikataulut sekavat 

- Linja 17 huono aikataulu 

- Bussit tulevat liian peräkkäin; 2-3 

min välein pysäkille 

-  
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Ahtiala 

+  -  

+ Vuoroja lisätty 

+ Busseja enemmän 

+ Hyvä, sillä paljon lapsia ja 

uimarantoja 

+ Ruuhka aikaan kolme vuoroa 

tunnissa 

 

- Bussilinjat huonontuneet 

 

Kovala-Kujala 

+ -  

+ Vuoroja lisätty  

+ Vuoroja lisätty 

+ Lisää vuoroja 

+ Vuorojen lisääminen 
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Laune 

+ -  

+ vissiin joukkoliikenne 

uudistuksesta 

+ myönteistä, mutta joukkoliikenne 

liian kallista käyttää 

+ Linja-auto vuoroista 

+ Vuoroja lisääntynyt 

+ hyvä.. 31 vuoron aikatauluja tulisi 

myyntin.k-> tori.. Jos menee bussilla 

esim kouluun (tiirismaan) bussivuoro 

voisi lähteä 8.20. 8.30 ja 9.30 ei 

kerke 

 

- Liikaa 

-  

 

Kärpänen 

+ - 

+ Linja-autojen aikataulu uudistus  

 

Jalkaranta 

+ - 

 - Liikaa bussivuoroja, bussit 

kulkevat lähes tyhjillään 
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Kaupallisten palveluiden tavoitettavuus 

 

Kuvio 75 Tyytyväisyys kaupallisten palveluiden saatavuuteen (%), (2012-2015), (N=352, 
p=0,128) 

Kaupallisten palelujen tavoitettavuuteen tyytyväisiä oli 87,5 % vastaajista. 

Nousua edelliseen vuoteen oli tullut 2,1 prosenttityksikköä 
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KARTTA 15 Tyytyväisyys kaupallisten palveluiden saatavuuteen 2015 (%), tulokset 
suuralueittain (LIITE 8), vuoden 2014 tulos suluissa 

Suuralueittain tyytyväisimpiä kaupallisten palveluiden tavoitettavuuteen oli 

Keskustan alueen vastaajat (98,6 %) ja toiseksi tyytyväisimpiä Launeen 

vastaajat (93.3 %). Tyytymättömimpiä kaupallisten palveluiden 

tavoitettavuuteen oltiin Mukkulan alueella (70,0 %). Mukkulassa 

tyytyväisyys oli tippunut 26,7 prosenttiyksikköä. (LIITE 3). 

 

Tyytyväisinpiä kaupallisten palveluijen tavoitettavuuteen olivat 

henkilöautolla kuljettajana matkustavat (93,1 %) ja tyytymättömimpiä 

henkilöautolla matkustajana kulkevat (12,5 %). (LIITE 5).  

 

Kaupallisten palvelujen tavoitettavuuteen tyytyväisiä oli mieheistä 86,5 % 

ja naisista 88.8 %. (LIITE 6).  



140 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 

Kuvio 76 Tyytyväisyys kaupallisten palveluiden tavoitettavuuteen, muutos viimeisen vuoden 
aikana 

Kaupallisten pallveluiden tavoitettavuus säilyi vastaajien mielestä 

ennallaan poislukien Mukkula sekä Jalkaranta. Tyytyväisinpiä oltiin 

Ahtialassa (22,0 %), ja tyytymättömämpiä Mukkulassa (40,0 %).   
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Kaupallisten palveluiden tavoitettavuus, avoimet vastaukset 

Keskusta 

+ - 

  

 

Mukkula 

+ - 

+ Mukkulan ostari 

+ Uusi kauppa avattu 

- K-supermarket ja valintatalo 

lopettaneet toiminnan syystä tai 

toisesta. 

- mukkulan ostoskeskus hiljenee 

(johtuen K-kaupan 

sulkemisesta..) 

- Myymälöitä lopetettu 

- Liike lopetettu 

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+  -  

 - Suljettu ja purettu 

 

Ahtiala 

+ -  

+ Siwa 

+ Siwa laajensi 
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Kovala-Kujala 

+ - 

  

 

Laune 

+ -  

+ Market-keskittymä 

+ Launeen marketit hyvät 

+ Kauppojen kilpailu 

+ Uusi K-supermarket Okeroinen 

 

- Apteekki olisi hyvä. 

- Apteekki kaukana 

 

Kärpänen 

+ - 

 - Alueella ei ole kauppaa eikä 

pankkiautomaattia. 

- Ei ole kioskia tai lähikauppaa 

- Vähemmän palveluita 

- Lähikauppa lopetti 

-  
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Jalkaranta 

+ - 

 - Yksi kauppa lähti, mutta 

pärjäillään ilmankin 

- Apteekki lähti 

- Liike lopettanut 

- Palvelut supistuivat 

- Palveluita vähentynyt 
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Kunnallisten palveluiden tavoitettavuus 

 

Kuvio 77 Tyyväisyys kunnallisten palvelujen tavoitettavuuteen (%), (2012-2015), (N=337, 
p=0,021 

Kunnallisten palvelujen tavoitettavuuteen tyytyväisiä oli 72,1 % kyselyyn 

vastanneista. Nousua edellisestä vuodesta oli 5,9 prosenttiyksikköä. 
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KARTTA 16 Tyytyväisyys kunnallisten palvelujen tavoitettavuuteen 2015 (%), tulokset 
suuralueittain (LIITE 8), vuoden 2014 tulos suluissa 

Tyytyväisinpiä kunnallisten palvelujen tavoitettavuuteen oltiin Keskustassa, 

jossa tyytyväisiä oli 86,4 % vastaajista. Toiseksi tyytyväisimpiä oltiin 

Ahtiala (76,9 %). Tyytymättöminpiä oltiin Kovala-Kujala alueella (25,0 %). 

(LIITE 3).   

 

Tyytyväisimpiä kunnallisten palvelujen tavoitettavuuteen oli henkilöautolla 

kuljettajana matkustavat (88,0 %) ja tyytymättömimpiä henkilöautolla 

matkustajana kulkevat (13,3 %). (LIITE 5). 

 

Kunnallisten palvelujen tavoitettavuuteen tyytyväisiä oli miehistä 68,0 % ja 

naisista 74,3 %. (LIITE 6)  
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Kuvio 78 Kunnallisten palvelujen tavoitettavuus, muutos viimeisen vuoden aikana 

Jokaisella suuralueella enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että 

kunnallisten palvelujen tavoitettavuus on pysynyt ennallaan. Suurin 

muutos kielteiseen suuntaan tuli Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi alueelta (22,8 

%). 
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Kunnallisten palveluiden tavoitettavuus, avoimet kysymykset 

Keskusta 

+ - 

  

 

Mukkula 

+  -  

  

 

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi 

+  -  

 - Aina vain vaikeampaa 
- Neuvola ja kirjasto muuttaneet 

kauas. 
- Ei ole tarpeeksi 
- Ei nopealla ajalla saatavissa 
- Itäinen terveyskeskus huonosti 

saavutettavissa jos ei omaa autoa 
- Supistettu 
- Terveyspalvelut ahtialassa 
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Ahtiala 

+ - 

+ Netti helpottaa asiointia 

+ Uusi päiväkoti alueella 

- Kirjasto vietiin pois 

 

Kovala-Kujala 

+  -  

+ Hammashoito aloitti - Päiväkodin tilanne on järkyttävä. 
On väärin että aluetta 
markkinoidaan lähipalveluilla ja 
kun muutto on tehty, ei mitään 
palveluita olekaan. 

-  

 

Laune 

+  -  

 - Asemantaustassa ei sijaitse 
juurikaan kunnallisia palveluita / tai 
ne ovat liipolassa 

- Huono. Lääkäri aika soitettu 4 
viikkoa sitten, ei vieläkään lääkäri 
aikaa. 

- Ei joukkoliikennettä lähiklinikalle 
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Kärpänen 

+ - 

  

 

Jalkaranta 

+ - 
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Kuvio 79 Tyytyväisyys asuinympäristöön (%), (2012-2015) 

Tyytyväisinpiä nykyisellä asuinalueellaan vastaajat olivat Keskustan 

saavutettavuuteen (94,9 %), viheralueiden tavoitettavuuteen (94,0 %), ja 

alueen luonnonläheisyyteen (93,1 %). Selkeästi tyytymättömämpiä 

vastaajat olivat kunnallisten palveluiden tavoitettavuuteen (72,1 %). 
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KAUPUNKISUUNNITTELU 

Kaksi tärkeinpänä pidettyä ominaisuutta kaupunkisuunnittelussa 

 

Kuvio 80 Mitä kahta edellä lueteltua ominaisuutta pidätte tärkeimpänä, kun kaupunkia 
suunnitellaan tulevaisuudessa (%), (N=663) 

Tärkeimpinä asioina vastaajat pitivät alueen viihtyisyyttä (19,0 %), 

liikenneturvallisuutta (11,0 %) ja alueen yleisilmettä (10,0 %). Vähiten 

tärkeinä vastaajat pitivät alueen arvostusta (2,9 %), viheralueiden 

tavoitettavuutta (2,7 %) sekä vesistöjen laatua (1,8 %). 
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Muuttohalukkuus 

 

Kuvio 81 Muuttohalukkuus seuraavan viiden vuoden kuluessa (%), (N=351) 

Vastaajista 22,2 % ilmoitti halukkuutensa muuttaa seuraavan viiden 

vuoden aikana. 37,0 % ei ollut aikeissa muuttaa, suunnilleen saman 

verran (40,7 %) ei osannut ilmaista kantaansa. 
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Nykyinen asuinalue 

 

Kuvio 82 Nykyinen asuinalue (%), (N=85) 

Prosentuaalisesti eniten muuttoa suunnittelevia asui Keskustassa (24,7 

%), Launeella (23,5 %) ja Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi alueella (16,5 %). 

Vähemmän muuttohalukkaita oli Kärpäsessä (9,4 %) ja Kovala- Kujala 

alueella (8,2 %). Mukkulassa, Ahtialassa sekä Jalkarannassa muuttoa 

suunnitteli 5,9 %). 
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Kuvio 83. Mihin haluaisitte muuttaa (%), (N=190) 

Hieman alle kolmannes (25,8 %) muuttoa suunnittelevista ei osannut 

sanoa tulevaa asuinaluettaan. Kolme suosituinta aluetta, jonne vastaajat 

haluaisivat muuttaa olivat: Lahden ulkopuolelle (21,1 %), Keskusta tai 

Paavola (16,8 %) sekä Keskustan kehälle (12,1 %). 
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KUVIO 84 Ristiinatulukointi miltä alueelta mille alueelle haluaisitte muuttaa (%) 
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Keskustan alueen muuttoa suunnittelevista vastaajista 30,0 % suunnitteli 

muuttavansa joko muualle Keskustaan tai Paavolaan. 10 % vastaajista ei 

osannut sanoa tulevaa asuinaluettaan.  

 

Mukkulasta muuttoa suunnittelevien halutuimmat kohteet olivat Kilpiäisiin, 

Kytölään ja Pesäkallioon (20,0 %).  

 

  

Kivimaa-Kiveriö-Joutjärvi alueen suosituimmat muuttokohteet olivat 

Keskusta ja Paavola (14,6 %) sekä Niemi, kivimaa, Kiveriö ja Möysä (14,6 

%). 

 

Ahtialan suosituin muuttoalue oli Keskustan kehälle (71,1 %). 50,9 % 

vastaajista ei osannut sanoa mihin haluaa muuttaa.  

 

Jalkarannan alueelta muutto suuntautuisi Lahden ulkopuolelle (38,5 %).  

 

Kärpäsen alueella suosituimmat uudet asuinalueet ovat Lahden ulkopuoli 

(26,3 %), Keskusta ja Paavola (15,8 %) sekä Keskustan Kehä (15,8 %).  

Launeen osalta suosituin tuleva asuinalue oli Lahden ulkopuolella (19,2 

%), muut suositut alueet olivat Keskusta tai paavola (17,3 %) sekä 

Keskustan kehä (17,3 %). 

 

Kovala-Kujala alueella vastaajia oli vain yksi jonka muuttokohde oli Lahden 

ulkopuolella. 
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Kuvio ilmentää muuttohalukkaiden määrän lukuina tietyltä alueelta tietylle alueelle.  

KUVIO 85 Risatiintaulukointi miltä alueelta mille alueelle haluaisitte muuttaa absoluuttisina lukuina 
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Tiedonsaanti kaavoitushankkeesta 

 

KUVIO 86 Mistä saatte tietoa kaavoitushankkeesta (%), (N=832, vastaajat ovat voineet valita 
useita vaihtoehtoja 

Parhaiten tieto kaupunkisuunnittelun kaavoitushankkeesta tavoitti ihmiset 

sanomalehden (28,8 %), internetin (yhteensä 21,0) ja ilmaisjakelulehtien 

(14,3 %) välityksellä. 
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KUVIO 87 Oletteko saaneet tarpeeksi tietoa kaavoitushankeesta (%), (N=353) 

Oletteko saaneet tarpeeksi tietoa kaavoitushankkeesta. Edellisen vuoden 

tapaan yli kaksi kolmasosaa (72,2 %) vastaajista oli mielestään saanut 

riittävästi tietoa kaavoitushankkeesta. 16,7 % vastaajista ei kokenut 

saaneensa tarpeeksi tietoa, osuus oli laskenut 3,9 prosenttiyksikköä 

edellisvuodesta (2014). Vastaajien, jotka eivät olleet saaneet lainkaan 

tietoa kaavoitushankkeesta, osuus oli laskenut vuoden 2014 11,7 

prosentista 11,0 prosenttiin. 
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KUVIO 88. Oletteko tutustuneet maankäytöstä laadittuun kaavoituskatsaukseen (%), (N=356) 

Kysymyksessä ovatko vastaajat tutustuneet kotiin jaettuun Teknisen ja 

ympäristötoimialan maankäytöstä laadittuun kaavoituskatsaukseen, 

vastaajista 53,4 % on tutustunut kotiin jaettuun kaavoituskatsaukseen ja 

3,9 % on tutustunut kaavoituskatsaukseen internetissä. 42,7 % vastaajista 

ei ole tutustunut kaavoituskatsaukseen lainkaan.   
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KUVIO 89 Onko paperinen kaavoituskatsaus mielestänne tarpeellinen (%), (N=347) 

Kyselyyn vastanneista 78,4 % oli sitä mieltä, että paperinen  

kaavoituskatsaus on tarpeellinen. 21,6 % katsoi, että kaavoituskatsaus 

internetissä on riittävä   
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LAPSIYSTÄVÄLLISYYDEN EDISTÄMINEN 

 

KUVIO 90 Mitkä toimenpiteet parhaiten edistäisivät lapsiystävällisyyttä Lahdessa (%), 
(N=1039, vastaajat voineet valita kolme vaihtoehtoa) 

Kysymyksen kolme eniten kannatusta saanutta vastausta järjestyksessä: 

1. huolehditaan päivähoidon ja perusopetuksen laadusta sekä niiden 

käyttämien rakennusten laadusta (26,7 %) 

2. turvataan mmonipuoliset ja edulliset harrastusmahdollisuudet (19,8 %) 

3. huolehditaan siitä, että lapsilla ja nuorilla on turvallisia aikuisia ja ystäviä 

(13,2 %) 
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Muut luetellut vaihtoehdot saivat noin kymmenen prosentin kannatukset. 

Vastausvaihtoehtoon: Jotenkin muuten, miten (0,4 %), avoimet 

vastaukset: 

- nettilehdistä (phnet.fi)  

- opiskelujen kautta  

- en ole hakenut tietoa kaavoitushankkeista  

- yleiskaavasta kartta.lahti.fi  

- en oikeen mistään  

- naapureilta  

- puolisolta  

- Kirjasto  

- valtuuston kokouksessa  

- Ammatti  

- kirjastosta  

- muilta ihmisiltä  

- pihalla kulkiessa myytävät tontit osoittavat sen  

- Kotona hankesuunnitelmasta  

- puskaradio  

- en mistään  

- raksa-messuilta  

- iskä /työskentelee tekn. virastossa)  

- Lahti Intra 
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YHTEENVETO 

Lahden teknisen ja ympäristötoimialan asukaskysely toteutettiin vuoden 

2015 elokuussa. Kyselyyn vastaajia oli 362 ja vastausprosentti 23 %. 

Kyselyssä selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä teknisen ja 

ympäristöpalvelujemn tasoon, sekä vastaajien näkemystä kuinka 

palveluita voitaisiin jatkossa kehittää. Asukaskyselyn tavoitteena oli, että 

vähintään 70 % vastaajista olisi vähintään melkotyytyväisiä keskusta 

alueiden palveluihin. Keskustan ulkopuolisten alueiden palveluille tavoite 

oli 55 %.  

Keskeiset tulokset 

Tyytyväisyys yleisten aluiden kunnossapitoon oli kasvanut. Keskimäärin 

tyytyväisyysaste katujen, liikennettä ja viheralueita koskeviin palveluihin oli 

71 % 

Yli 80 % tyytyväisyysasteen saavuttuvat, keskustan katujen puhtaus ja 

siisteys, lumenauraus suurimmilla keskustaan johtavilla pääkaduilla, 

liikenneturvallisuus kokonaisuutena, katuvalaistus sekä keskustan 

puistojen hoito. Yli 70 % tyytyväisyyden tason saavuttivat, keskustaan 

johtavien pääkatujen kunto, jalankulku- ja pyöräteiden kunto, liukkauden 

torjunta ajoradoilla, liikennevalo ohjauksen toimivuus ja oman asuinalueen 

leikkipaikkojen hoito. Yli 60 % tyytyväisyyden saavuttivat keskustan 

ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys, oman asunkadun kunto sekä 

oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoito. 

Asetetun 55 % tyytyväisyystason alapuolelle jäivät ainostaan liukkauden 

torjunta (hiekoitus) jalankulku- ja pyöräteillä sekä lumenauraus jalankulku- 

ja pyöräteillä. 

Vesihuoltopalvelut ja jätteiden kierrätysmahdollisuudet kiitoksen kohteena 

Ympäristöpalveluista vesihuoltopalveluiden saatavuus saavutti 96 % 

tyytyväisyysasteen. Myös jätteiden kierrätysmahdollisuus saavutti 90 

prosentin rajan. Yli 80 prosentin tyytyväisyys asteen saavuttivat luonto ja 
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ulkoilureitit ja pohjavesien suojelu. Seuraavien palveluiden, tiedonsaanti 

ympäristöasioista ja luonnonsuojelu, jäi hieman alle 80 prosentin.  

Kyselyn mukaan lahtelaiset olivat valmiita ehkäisemään ympäristöhaittoja 

lähinnä säästämällä energiaa sekä vähentämällä materiaaalikulutusta.  

Internetin rooli nousussa 

Kaavoitushankkeesta lahtelaiset saavat yleisimmin tietoa sanomalehdistä 

ja internetistä. 29 % ilmoitti tietolähteeksi sanomalehdet, 21 % internetin ja 

20 % ilmaisjakelulehdet.  

Teknisen ja ympäristötoimialan asiakkaista 75,0 % piti asiakaspalvelua 

hyvänä ja 65,2 yhteydenotoista johti toivottuun lopputulokseen.  

Tutkimuksen luotettavuus  

Asukaskysely toteutettiin kyselytutkimuksena, joka on tyypillinen 

tilastotieteen mittari tutkittaessa laajan joukon mielipidettä eli tässä 

tapauksessa kaupunkilaisten tyytyväisyyttä palveluihin. Mittausta voidaan 

pitää relevanttina, sillä Lahden tekninen ja ja ympäristötoimiala saa 

tuloksista tietoa kaupunkilaisten tämänhetkisestä suhtautumisesta 

palveluihin sekä mahdollisista puutteista ja kehityksen kohteista.  

Mittauksessa käytettiin yksinkertaista järjestysasteikkoa, josta vastaajan oli 

helppo valita omaa tyytyväisyyttään kuvaava arvo kustakin palvelusta. 

Näin saatiin kerättyä selkeä ja kattava numeerinen aineisto kuvaamaan 

mitattavaa asiaa, jolloin tuloksien validiteettia voidaan pitää hyvänä 

Kyselyyn vastanneiden osuus (23 %) jäi melko alhaiseksi ja ikäluokista 

nuorten vastaajien osuus suhteessa vajaavaiseksi siitä huolimatta, että 

tänä vuonna kyselylomakkeen saaneilla oli ensimmäistä kertaa 

mahdollisuus vastata kyselyyn myös sähköisesti. Tätä vastaustapaa käytti 

36 henkilöä. 
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LIITE 1. Saatekirje ja kyselylomake 
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TEKNISTEN JA YMPÄRISTÖPALVELUJEN ARVIOINTIKYSELY 2015 KYSELYLOMAKE 
 

Pyydämme Teitä ystävällisesti vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Vastaukset annetaan joko 
ympyröimällä sopiva vaihtoehto/vaihtoehdot tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun kohtaan. 

 
TAUSTATIEDOT 

 
1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen  

2. Ikä 1 18-24 2 25-34 3 35-44 
 4 45-54 5 55-64 6 65- 

3. Miten asutte? 1 kerrostalossa 2 rivitalossa  

 3 omakotitalossa 4 paritalossa  

ASIAKASPALVELU 
4. Jos olette asioinut (käynyt, soittanut, lähettänyt postia tms.) teknisten ja ympäristöpalveluiden kanssa 

 
viimeisen vuoden aikana, mitä asiaa yhteydenottonne koski? Voitte merkitä useita vaihtoehtoja. 
5. Mielipiteenne asioinnistanne. Merkitkää yksi vaihtoehto. 

1 asiani hoitui ja palvelu oli hyvää 
2 asiani ei hoitunut, mutta palvelu oli hyvää 
3 asiani hoitui, mutta palvelu ei ollut hyvää 
4 asiani ei hoitunut eikä palvelu ollut hyvää 

YMPÄRISTÖNSUOJELU 
6. Miten ympäristöasiat on mielestänne hoidettu Lahdessa? 

 

 erittäin 
hyvin 

melko 
hyvin 

melko 
huonosti 

erittäin 
huonosti 

ei mieli- 
pidettä 

miksi 

Ilmanlaadusta tiedottaminen 1 2 3 4 5                                         

Luonto- ja ulkoilureitit 1 2 3 4 5                                         
Luonnonsuojelu 1 2 3 4 5                                         
Melun torjunta 1 2 3 4 5                                         
Tiedonsaanti ympäristöasioista 1 2 3 4 5                                         
Vesistöjen hoito 1 2 3 4 5                                         
Pohjavesien suojelu 1 2 3 4 5                                         
Vesihuoltopalvelujen (talousvesi ja 
viemäröinti) saatavuus 

1 2 3 4 5                                         

Hulevesien (sadevesien) käsittely 1 2 3 4 5                                         

Jätteiden kierrätysmahdollisuudet 1 2 3 4 5                                         
Ilmastonmuutoksen hillintä 1 2 3 4 5                                         

 
  

1 katuja 2 liikennettä 
3 puistoja tai leikkialueita 4 metsiä 
5 asemakaavoitusta 6 tonttijakoa tai tontin lohkomista 
7 maakauppaa 8 kartta- tai osoiteasiaa 
9 rakennuslupaa 10 rakennuspaikan mittaamista rakennushankkeessa 

11 ympäristöasiaa 12 ympäristöterveyttä (asuinhuoneistot, elintarvikkeet) 
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7. Mitä itse olisitte valmis tekemään ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? 

Voitte merkitä useita vaihtoehtoja. 

1 hakemaan lisää tietoa ympäristöasioista 

2 osallistumaan yhteissuunnitteluun kaupungin yksiköiden kanssa 

3 osallistumaan ympäristöaiheisiin tapahtumiin ja talkoisiin 

4 säästämään energiaa 

5 vähentämään materiaalikulutusta 

6 liikkumaan ympäristöystävällisemmin 

7 muuttamaan ruokailutottumuksiani ympäristöä säästävämmiksi 

8 muuten, miten                                                                                                                           
 

8. Oletteko asioinut viime vuoden aikana ympäristöneuvonta-auto Kaislassa tai ympäristöneuvonnassa Lahti 
INFOssa kauppakeskus Triossa? 

1 kyllä 2 en 
 

KADUT. LIIKENNE JA VIHERALUEET 
9. Miten yleisimmin kuljitte työhön, kouluun tai asioille viimeksi kuluneen viikon aikana? Merkitkää yksi 

vaihtoehto. 
 
 

1 kävellen 
2 polkupyörällä 
3 linja-autolla 
4 henkilöautolla 1 kuljettajana 2 matkustajana 
5 muulla tavalla, miten                                                                                              

 
 

10. Miten seuraavat käyttämänne palvelut on mielestänne hoidettu? 
 

 erittäin 
hyvin 

melko 
hyvin 

melko 
huonosti 

erittäin 
huonosti 

ei mieli- 
pidettä 

KADUT JA PYÖRÄTIET      
Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 1 2 3 4 5 

Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 1 2 3 4 5 

Oman asuinkadun kunto (tasainen, kuopaton, uraton) 1 2 3 4 5 

Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 1 2 3 4 5 

Jalankulku- ja pyöräteiden kunto 1 2 3 4 5 

Lumenauraus omalla asuinkadulla 1 2 3 4 5 

Lumenauraus suurimmilla keskustaan johtavilla pääkaduilla 1 2 3 4 5 

Lumenauraus jalankulku- ja polkupyöräteillä 1 2 3 4 5 

Liukkauden torjunta (hiekoitus) jalankulku- ja pyöräteillä 1 2 3 4 5 

Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 1 2 3 4 5 

Liikennevalo-ohjauksen toimivuus 1 2 3 4 5 

Liikenneturvallisuus kokonaisuutena 1 2 3 4 5 

Katuvalaistus 1 2 3 4 5 

PUISTOT JA METSÄT      
Keskustan puistojen hoito 1 2 3 4 5 

Oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoito 1 2 3 4 5 

Oman asuinalueen leikkipaikkojen varustus 1 2 3 4 5 

Asuinalueen lähimetsien hoito 1 2 3 4 5 
 
  



5 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

ASUINYMPÄRISTÖ 
11. Miten asuinympäristönne vastaa toiveitanne ja tarpeitanne seuraavien ominaisuuksien osalta? 

 erittäin 
hyvin 

melko 
hyvin 

melko 
huonosti 

erittäin 
huonosti 

ei mieli- 
pidettä 

Alueen arvostus 1 2 3 4 5 

Alueen yleisilme 1 2 3 4 5 

Alueen esteettömyys (toimiva, turvallinen ja miellyttävä 
käyttää) 

1 2 3 4 5 

Alueen viihtyisyys 1 2 3 4 5 

Alueen hiljaisuus 1 2 3 4 5 

Alueen siisteys 1 2 3 4 5 

Vesistöjen laatu 1 2 3 4 5 

Alueen ilmanlaatu 1 2 3 4 5 

Alueen luonnonläheisyys 1 2 3 4 5 

Viheralueiden tavoitettavuus 1 2 3 4 5 

Rakennusten kunto ja siisteys 1 2 3 4 5 

Liikenneturvallisuus 1 2 3 4 5 

Keskustan saavutettavuus 1 2 3 4 5 

Joukkoliikenteen vuorotiheys 1 2 3 4 5 

Kaupallisten palvelujen tavoitettavuus 1 2 3 4 5 

Kunnallisten palvelujen tavoitettavuus 1 2 3 4 5 
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12. Mitä kahta edellä lueteltua (kysymys numero 11) ominaisuutta pidätte 

tärkeimpinä, kun kaupunkia suunnitel- laan tulevaisuudessa?  ja __ 
 

13. Miten asuinympäristönne seuraavat ominaisuudet ovat muuttuneet 

viimeisen vuoden aikana ja mistä muutokset mielestänne johtuvat? 
 

kielteiseen 
suuntaan 

pysynyt 
ennallaan 

myönteiseen 
suuntaan 

mistä muutos johtuu 

Alueen arvostus -1 0 +1                                                                     

Alueen yleisilme -1 0 +1                                                                     
Alueen esteettömyys (toimiva, 
turvallinen ja miellyttävä 
käyttää) 

-1 0 +1                                                                     

Alueen viihtyisyys -1 0 +1                                                                     

Alueen hiljaisuus -1 0 +1                                                                     
Alueen siisteys -1 0 +1                                                                     
Vesistöjen laatu -1 0 +1                                                                     
Alueen ilmanlaatu -1 0 +1                                                                     
Alueen luonnonläheisyys -1 0 +1                                                                     
Viheralueiden tavoitettavuus -1 0 +1                                                                     
Rakennusten kunto ja siisteys -1 0 +1                                                                     
Liikenneturvallisuus -1 0 +1                                                                     
Keskustan saavutettavuus -1 0 +1                                                                     
Joukkoliikenteen vuorotiheys -1 0 +1                                                                     
Kaupallisten palvelujen 
tavoitettavuus 

-1 0 +1                                                                     

Kunnallisten palvelujen 
tavoitettavuus 

-1 0 +1                                                                     

 

14. Aiotteko muuttaa seuraavan viiden vuoden aikana? 

1 kyllä 2 en 3 en osaa sanoa 
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15. Mikäli aiotte muuttaa, mille alueelle aiotte muuttaa?  

1 Keskustaan tai Paavolaan 

2 Keskustan kehälle (Ankkuri, 
Ruoriniemi, Kivistönmäki, 
Mattilanmäki, Ruola, Asemantausta, 
Keijupuisto, Tornator) 

3 Kerinkallioon, Saksalaan, Liipolaan 

4 Launeelle, Hennalaan 

5 Nikkilään, Patomäkeen 

6 Sopenkorpeen, Kärpäseen 

7 Pirttiharjuun, Jalkarantaan 

8 Niemeen, Kivimaalle, Kiveriöön, 
Möysään 

9 Kilpiäisiin, Kytölään, Pesäkallioon 

10 Myllypohjaan, Koiskalaan 

11 Ahtialaan, Viuhaan, Kunnakseen 

12 Järvenpäähän, Kujalaan, Kolavalle 

13 Renkomäkeen, Ämmälään 

14 Jokimaalle, Okeroisiin 

15 Lahden ulkopuolelle 

16 en osaa sanoa 
 
 
 
16.Mistä saatte tietoa kaavoitushankkeista? Voitte merkitä useita vaihtoehtoja. 

1 sanomalehdestä  
2 ilmaisjakelulehdestä  
4 teknisen ja ympäristötoimialan toimintaesitteestä  

5 yleisötilaisuuksista  
 

4 asukasyhdistykseltä  
5 internetistä kaavoituskohteet-sivuilta  
6.internetistä LahtiUudistuu-sivuilta 
7 Facebookista tai Twitteristä  
8 radiosta  
9 kysymällä suoraan kaavoittajalta  
10 muualta, mistä 

_______________________________________________________________  
 
17.Oletteko mielestänne saanut tietoa kaavoitushankkeista? 

1 olen saanut riittävästi tietoa  

2 en ole saanut tarpeeksi tietoa  

3 en ole saanut tietoa  
 
18. Teknisen ja ympäristötoimialan maankäytössä on laadittu kaavoituskatsausesite, joka 
on jaettu koteihin.Oletteko tutustunut kaavoituskatsaukseen? 

1 kyllä, olen tutustunut kotiin jaettuun kaavoituskatsaukseen 
2 kyllä, olen tutustunut kaavoituskatsaukseen internetissä 
3 en ole tutustunut kaavoituskatsaukseen 
 

   

19.Onko paperinen kaavoituskatsaus mielestänne tarpeellinen? 
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1 kyllä  

2 kaavoituskatsaus internetissä on riittävä  
20.Kaupunginvaltuusto on linjannut strategiassa, että Lahdesta tehdään lapsiystävällinen 
kaupunki. Lapsillatarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita. Mitkä toimenpiteet parhaiten 
edistäisivät lapsiystävällisyyttä Lahdessa?Valitkaa kolme mielestänne vaikuttavinta. 

1 parannetaan liikenneturvallisuutta  

2 huolehditaan päivähoidon ja perusopetuksen laadusta sekä niiden 
käyttämien rakennusten laadusta  

3 edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä  

4 kehitetään viheralueita leikkiympäristöinä  

5 turvataan monipuoliset ja edulliset harrastusmahdollisuudet  

6 luodaan lisää paikkoja nuorille ja otetaan nuoret mukaan suunnitteluun  

7 kuullaan lapsia ja nuoria mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun 
valmistellaan heitä koskevia päätöksiä  

8 huolehditaan siitä, että lapsilla ja nuorilla on turvallisia aikuisia ja ystäviä  

9 jotenkin muuten, miten?  
10  

21.Viestejä kaupungin luottamushenkilöille ja virkamiehille teknisistä ja 
ympäristöpalveluista: 
_______________________________________________________________________
___________________  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________  
_______________________________________________________________________
___________________  
_______________________________________________________________________
___________________  
_____________________________
_____________________________
______ KIITOS 
VASTAUKSESTANNE!  
 
Oheista tarraa ei saa poistaa eikä 
siinä olevia tunnus- ja 
salasanatietoja saa peittää, jotta 
vastauksenne voidaan tallentaa 
kyselyohjelmaan. 
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Suuralue

N %

Keskusta 71 20 %

Mukkula 21 6 %

KKJ 63 17 %

Ahtiala 43 12 %

Kovala-Kujala 8 2 %

Laune 92 25 %

Kärpänen 39 11 %

Jalkarantra 25 7 %

362 100 %

Sukupuoli

N %

mies 130 37 %

nainen 217 63 %

347 100 %

Ikä

N %

18-24 20 6 %

25-34 49 14 %

35-44 45 13 %

45-54 69 19 %

55-64 82 23 %

65- 91 26 %

356 100 %

Asuntotyyppi

N %

kerrostalo 188 57 %

rivitalo 33 10 %

omakotitalo 100 30 %

paritalo 11 3 %

332 100 %

Yhteensä

Yhteensä

Yhteensä

Yhteensä

LIITE 2. Kyselyn suorat jakaumat N ja %  
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Asiointi koski 

N %

katuja 39 35 %

liikennettä 26 23 %

puistoja tai leikkialueita 15 13 %

metsiä 6 5 %

asemakaavoitusta 7 6 %

tonttijakoa tai tontin lohkomista 5 4 %

maakauppaa 3 3 %

kartta- tai osoiteasiaa 7 6 %

rakennuslupaa 16 14 %

rakennuspaikan mittaamista 

rakennushankkeessa 3 3 %

ympäristöasiaa 22 20 %

ympäristöterveyttä (asuinhuoneistot, 

elintarvikkeet) 10 9 %

Mielipide asioinnista

N %

asiani hoitui ja palvelu oli hyvää 61 54 %

asiani ei hoitunut, mutta palvelu oli 

hyvää 23 21 %

asiani hoitui, mutta palvelu ei ollut 

hyvää 12 11 %

asiani ei hoitunut eikä palvelu ollut 

hyvää 16 14 %

Yhteensä 112 100 %

Miten ympäristöasiat on mielestänne hoidettu Lahdessa?

Yhteensä

erittäin hyvin 

(Arvo: 1)

melko hyvin 

(Arvo: 2)

melko huonosti 

(Arvo: 3)

erittäin huonosti 

(Arvo: 4)

ei mielipidettä 

(Arvo: 0)

Ilmanlaadusta tiedottaminen 34 158 57 20 78 100 %

Luonto- ja ulkoilureitit 71 228 34 3 16 100 %

Luonnonsuojelu 30 186 56 11 66 100 %

Melun torjunta 27 151 86 24 56 100 %

Tiedonsaanti ympäristöasioista 44 191 58 11 50 100 %

Vesistöjen hoito 39 188 72 16 40 100 %

Pohjavesien suojelu 65 168 41 16 63 100 %

Vesihuoltopalvelujen saatavuus 132 138 11 1 70 100 %

Hulevesien (sadevesien) käsittely 38 139 58 19 96 100 %

Jätteiden kierrätysmahdollisuudet 146 170 34 4 4 100 %

Ilmastonmuutoksen hillintä 18 120 69 13 121 100 %

Yhteensä 644 kpl 1837 kpl 576 kpl 138 kpl 660 kpl
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Mitä itse olisitte valmis tekemään ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

N %

hakemaan lisää tietoa ympäristöasioista 117 33 %
osallistumaan yhteissuunnitteluun kaupungin 

yksiköiden kanssa 55 16 %

osallistumaan ympäristöaiheisiin tapahtumiin 

ja talkoisiin 90 26 %

säästämään energiaa 277 79 %

vähentämään materiaalikulutusta 256 73 %

liikkumaan ympäristöystävällisemmin 207 59 %

muuttamaan ruokailutottumuksiani 

ympäristöä säästävämmiksi 140 40 %

muuten, miten 24 7 %

Oletteko asioinut ympäristöneuvonta-auto Kaislassa tai ympäristöneuvonnassa Lahti INFOssa (kauppakeskus Trio)?

N %

kyllä 24 7 %

ei 329 93 %

Yhteensä 353 100 %

Kulkutapa

N %

kävellen 67 19 %

polkupyörällä 66 19 %

linja-autolla 32 9 %

henkilöautolla kuljettajana 161 46 %

henkilöautolla matkustajana 26 7 %

muulla tavalla, miten 1 0 %

Yhteensä 353 100 %

Miten seuraavat käyttämänne palvelut on mielestänne hoidettu?

erittäin hyvin 

(Arvo: 1)

melko hyvin (Arvo: 

2)

melko huonosti 

(Arvo: 3)

erittäin huonosti 

(Arvo: 4)

Tyytyväisten %-

osuus

Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 39 244 62 8 80,2 %

Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus 

ja siisteys 22 214 86 22 68,6 %

Oman asuinkadun kunto 58 178 86 34 66,3 %

Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 36 235 78 5 76,6 %

Jalankulku- ja pyöräteiden kunto 26 227 76 18 72,9 %

Lumenauraus omalla asuinkadulla 44 163 101 40 59,5 %

Lumenauraus suurimmilla keskustaan 

johtavilla pääkaduilla 63 231 50 7 83,8 %

Lumenauraus jalankulku- ja polkupyöräteillä 14 137 141 54 43,6 %

Liukkauden torjunta (hiekoitus) jalankulku- ja pyöräteillä21 168 120 40 54,2 %

Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 26 229 70 12 75,7 %

Liikennevalo-ohjauksen toimivuus 42 209 73 26 71,7 %

Liikenneturvallisuus kokonaisuutena 27 254 57 10 80,7 %

Katuvalaistus 63 232 48 8 84,0 %

Keskustan puistojen hoito 57 213 38 8 85,4 %

Oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoito45 182 89 30 65,6 %

Oman asuinalueen leikkipaikkojen varustus 44 160 56 15 74,2 %

Asuinalueen lähimetsien hoito 27 160 87 40 59,6 %

Yhteensä 654 kpl 3436 kpl 1318 kpl 377 kpl
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Miten asuinympäristönne vastaa toiveitanne ja tarpeitanne seuraavien ominaisuuksien osalta?

erittäin hyvin 

(Arvo: 1)

melko hyvin (Arvo: 

2)

melko huonosti 

(Arvo: 3)

erittäin huonosti 

(Arvo: 4)

Tyytyväisten %-

osuus

Alueen arvostus 119 189 33 12 87,3 %

Alueen yleisilme 74 233 43 7 86,0 %

Alueen esteettömyys 83 227 33 6 88,8 %

Alueen viihtyisyys 120 193 39 7 87,2 %

Alueen hiljaisuus 99 172 68 18 75,9 %

Alueen siisteys 73 217 58 7 81,7 %

Vesistöjen laatu 36 199 39 9 83,0 %

Alueen ilmanlaatu 76 213 42 8 85,3 %

Alueen luonnonläheisyys 180 144 24 0 93,1 %

Viheralueiden tavoitettavuus 167 164 19 2 94,0 %

Rakennusten kunto ja siisteys 67 229 48 11 83,4 %

Liikenneturvallisuus 45 232 60 16 78,5 %

Keskustan saavutettavuus 160 178 13 5 94,9 %

Joukkoliikenteen vuorotiheys 147 141 29 10 88,1 %

Kaupallisten palvelujen tavoitettavuus 155 156 36 8 87,6 %

Kunnallisten palvelujen tavoitettavuus 62 181 72 22 72,1 %

Yhteensä 1663 kpl 3068 kpl 656 kpl 148 kpl
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Mitä kahta edellä lueteltua ominaisuutta pidätte tärkeimpinä, kun kaupunkia suunnitellaan tulevaisuudessa?

N %

Alueen arvostus 19 2,9 % 3 %

Alueen yleisilme 66 10,0 %

Alueen esteettömyys 39 5,9 %

Alueen viihtyisyys 126 19,0 %

Alueen hiljaisuus 27 4,1 %

Alueen siisteys 57 8,6 %

Vesistöjen laatu 12 1,8 %

Alueen ilmanlaatu 25 3,8 %

Alueen luonnonläheisyys 53 8,0 %

Viheralueiden tavoitettavuus 18 2,7 %

Rakennusten kunto ja siisteys 21 3,2 %

Liikenneturvallisuus 73 11,0 %

Keskustan saavutettavuus 28 4,2 %

Joukkoliikenteen vuorotiheys 33 5,0 %

Kaupallisten palvelujen tavoitettavuus 41 6,2 %

Kunnallisten palvelujen tavoitettavuus 25 3,8 %

Yhteensä 663

Miten asuinympäristönne seuraavat ominaisuudet ovat muuttuneet viimeisen vuoden aikana ja mistä muutokset mielestänne johtuvat?

kielteiseen 

suuntaan (Arvo: -1)

pysynyt ennallaan 

(Arvo: 0)

myönteiseen 

suuntaan (Arvo: 1)

Alueen arvostus 28 262 60

Alueen yleisilme 32 261 56

Alueen esteettömyys 24 296 25

Alueen viihtyisyys 33 280 36

Alueen hiljaisuus 71 260 18

Alueen siisteys 51 275 22

Vesistöjen laatu 16 307 16

Alueen ilmanlaatu 29 309 9

Alueen luonnonläheisyys 12 318 17

Viheralueiden tavoitettavuus 12 323 13

Rakennusten kunto ja siisteys 45 262 43

Liikenneturvallisuus 68 263 19

Keskustan saavutettavuus 19 295 30

Joukkoliikenteen vuorotiheys 21 254 74

Kaupallisten palvelujen tavoitettavuus 35 274 38

Kunnallisten palvelujen tavoitettavuus 32 302 12

Yhteensä 528 kpl 4541 kpl 488 kpl
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LIITE 3. Tyytyväisyys palveluihin (%) suuralueittain 

 
  

Miten ympäristöasiat on mielestänne hoidettu

Keskusta Mukkula KKJ Ahtiala Kovala-KujalaLaune Kärpänen Jalkaranta
Ilmanlaadusta tiedottaminen 62,0 86,7 68,0 65,5 100,0 74,2 80,0 70,0

Luonto- ja ulkoilureitit 92,3 83,3 84,7 92,5 50,0 89,4 94,4 92,0

Luonnonsuojelu 78,6 85,7 72,3 68,6 40,0 81,7 76,5 76,2

Melun torjunta 56,1 83,3 59,2 61,8 71,4 63,2 64,5 59,1

Tiedonsaanti ympäristöasioista 77,6 73,3 74,5 77,1 100,0 77,9 74,3 82,6

Vesistöjen hoito 73,8 58,8 66,7 62,2 83,3 71,8 88,6 78,3

Pohjavesien suojelu 75,9 81,3 83,0 82,9 100,0 75,0 81,8 90,9

Vesihuoltopalvelujen saatavuus 96,1 92,3 93,9 97,2 100,0 94,6 97,0 100,0

Hulevesien (sadevesien) käsittely 64,6 73,3 60,5 71,4 85,7 75,0 71,4 71,4

Jätteiden kierrätysmahdollisuudet 85,9 95,0 86,9 97,6 87,5 85,6 97,4 88,0

Ilmastonmuutoksen hillintä 55,8 77,8 55,3 52,4 100,0 68,3 76,9 55,6

Miten seuraavat käyttämänne palvelut on mielestänne hoidettu

Keskusta Mukkula KKJ Ahtiala Kovala-KujalaLaune Kärpänen Jalkaranta
Keskustan katujen puhtaus ja 

siisteys 75,0 85,0 78,7 85,7 100,0 76,4 84,2 75,0

Keskustan ulkopuolisten katujen 

puhtaus ja siisteys 72,0 73,3 66,1 64,3 75,0 61,4 72,9 72,0

Oman asuinkadun kunto 72,0 55,6 57,4 60,5 75,0 67,0 51,8 72,0

Keskustaan johtavien pääkatujen 

kunto 84,0 84,2 68,3 86,0 100,0 75,0 73,6 84,0

Jalankulku- ja pyöräteiden kunto 77,3 70,0 67,7 71,4 75,0 65,5 84,6 77,3

Lumenauraus omalla asuinkadulla 54,2 61,9 55,7 64,3 50,0 55,2 56,4 54,2

Lumenauraus suurimmilla 

keskustaan johtavilla pääkaduilla 80,0 85,0 75,8 86,0 87,5 87,1 87,1 80,0

Lumenauraus jalankulku- ja 

polkupyöräteillä 44,0 47,6 31,1 40,5 71,4 41,2 46,1 44,0

Liukkauden torjunta (hiekoitus) 

jalankulku- ja pyöräteillä 47,8 60,0 40,7 54,8 87,5 54,4 61,5 47,8

Liukkauden torjunta katujen 

ajoradoilla 75,0 76,5 74,1 78,6 100,0 76,2 86,8 75,0

Liikennevalo-ohjauksen toimivuus 76,0 73,7 77,4 73,8 42,9 69,3 76,9 76,0

Liikenneturvallisuus 

kokonaisuutena 79,2 75,0 87,1 90,5 75,0 75,3 81,0 79,2

Katuvalaistus 72,0 85,0 82,3 85,7 100,0 83,9 86,8 72,0

Keskustan puistojen hoito 82,6 93,8 78,2 88,2 83,3 90,9 85,7 82,6

Oman asuinalueen puistojen ja 

viheralueiden hoito 76,0 72,2 60,0 57,1 37,0 63,6 56,7 76,0

Oman asuinalueen leikkipaikkojen 

varustus 84,2 90,9 63,3 64,9 100,0 74,4 83,3 84,2

Asuinalueen lähimetsien hoito 64,0 64,7 43,1 52,5 12,5 61,9 50,0 64,0
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Miten asuinympäristönne vastaa toiveitanne ja tarpeitane seuraavien ominaisuuksien osalta

Keskusta Mukkula KKJ Ahtiala Kovala-KujalaLaune Kärpänen Jalkaranta
Alueen arvostus 92,8 78,9 88,5 88,4 100,0 86,5 6,9 100,0

Alueen yleisilme 85,9 90,5 85,2 83,7 100,0 85,6 81,6 92,0

Alueen esteettömyys 92,5 85,0 87,1 86,0 100,0 86,5 89,2 95,7

Alueen viihtyisyys 84,5 90,0 83,9 90,7 100,0 86,8 87,2 92,0

Alueen hiljaisuus 62,9 90,0 73,8 79,1 62,5 76,9 84,6 88,0

Alueen siisteys 83,1 90,0 77,0 81,4 87,5 80,0 81,1 88,0

Vesistöjen laatu 87,9 76,5 79,2 80,5 100,0 88,3 81,5 70,0

Alueen ilmanlaatu 84,8 100,0 86,4 88,4 62,5 80,2 85,3 92,0

Alueen luonnonläheisyys 84,6 100,0 91,8 100,0 100,0 91,0 97,4 100,0

Viheralueiden tavoitettavuus 91,4 100,0 89,9 90,5 100,0 95,6 97,4 100,0

Rakennusten kunto ja siisteys 80,3 68,4 80,0 90,5 100,0 84,3 84,6 88,0

Liikenneturvallisuus 84,3 68,4 78,3 83,7 87,5 71,1 78,9 84,0

Keskustan saavutettavuus 100,0 89,5 100,0 95,3 75,0 91,2 91,9 96,0

Joukkoliikenteen vuorotiheys 86,8 89,5 84,7 83,3 87,5 90,7 94,3 88,0

Kaupallisten palvelujen 

tavoitettavuus 98,6 70,0 79,0 90,7 87,5 93,3 73,0 88,0

Kunnallisten palvelujen 

tavoitettavuus 86,4 64,7 62,1 76,9 25,0 73,6 68,4 70,8



 
 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

LIITE 4. Tyytyväisyys palveluihin talotyypin mukaan 

  

Miten asuinympäristönne vastaa toiveitamme ka tarpeitanne seuraavien ominaisuuksien oslta 

Kerrostalossa Rivitalossa Omakotitalossa Paritalossa

Alueen arvostus 59,3 68,4 80,0 83,3

Alueen yleisilme 64,3 66,7 76,9 42,9

Alueen esteettömyys 67,1 66,0 71,0 50,0

Alueen viihtyisyys 58,6 68,6 78,9 71,4

Alueen siisteys 63,2 64,5 80,0 42,9

Alueen hiljaisuus 55,6 67,3 76,2 76,5

Vesistöjen laatu 62,9 70,2 73,0 33,3

Alueen ilmanlaatu 51,4 72,7 52,6 75,0

Alueen luonnonläheisyys 87,5 62,4 67,4 82,6

Viheralueiden tavoitettavuus 64,5 66,9 84,2 50,0

Rakennusten kunto ja siisteys 52,5 67,1 81,8 81,8

Liikenneturvallisuus 65,0 68,4 60,7 60,0

Keskustan saavutettavuus 69,0 66,3 41,7 60,0

Joukkoliikenteen vuorotiheys 67,2 65,7 66,7 44,4

Kaupallisten palveluiden tavoitettavuus 61,4 67,8 78,8 75,0

Kunnallisten palveluiden tavoitettavuus 69,6 65,3 70,6 57,1

Miten seuraavat käyttämänne palvelut on mielestänne hoidettu 

Kerrostalo Rivitalo OmakotitaloParitalo

Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 65,7 64,5 77,9 50,0

Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 75,5 64,0 67,9 68,2

Oman asuinkadun kunto 58,1 70,0 71,7 46,7

Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 55,8 68,3 63,8 75,0

Jalankulku- ja pyöräteiden kunto 66,6 69,7 58,9 66,7

Lumenauraus omalla asuinkadulla 75,6 63,3 63,3 68,4

Lumenauraus suurimmilla keskustaan johtavilla pääkaduilla 58,1 66,5 73,3 71,4

Lumenauraus jalankulku- ja polkupyöräteillä 88,8 65,8 65,1 62,7

Liukkauden torjunta (hiekoitus) jalankulku- ja pyöräteillä 50,0 69,6 60,9 75,6

Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 52,3 66,0 68,8 50,0

Liikennevalo-ohjauksen toimivuus 66,6 69,1 58,2 64,0

Liikenneturvallisuus kokonaisuutena 64,0 68,2 58,9 60,0

Katuvalaistus 69,2 63,4 78,7 37,5

Keskustan puistojen hoito 68,8 68,5 76,4 71,4

Oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoito 81,3 70,6 55,8 40,0

Oman asuinalueen leikkipaikkojen varustus 60,9 65,5 60,7 80,0

Asuinalueen lähimetsien hoito 73,0 68,4 61,7 41,7
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LIITE 5. Tyytyväisyys palveluihin % kulkutavan mukaan 

Miten asuiympäristönne vastaa toiveitanne ja tarpeitanne seuraavien 

ominaisuuksien osalta 

  

Polku- Linja- Henkilöautolla Henkilöautolla 

Kävellen pyörällä autolla kuljettajana matkustajana Muuten

Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 34,8 35,6 18,9 94,7 13,2 2,6

Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 49,1 36,9 21,0 74,3 18,2 0,5

Oman asuinkadun kunto 44,8 34,9 14,5 90,1 15,1 0,6

Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 36,0 41,6 16,1 90,6 15,3 0,4

Jalankulku- ja pyöräteiden kunto 45,0 35,0 15,8 82,6 14,7 3,9

Lumenauraus omalla asuinkadulla 48,1 36,7 17,6 82,9 14,2 0,6

Lumenauraus suurimmilla keskustaan johtavilla pääkaduilla 39,9 41,3 15,8 87,7 13,7 1,6

Lumenauraus jalankulku- ja polkupyöräteillä 42,0 36,7 23,0 81,6 16,0 0,8

Liukkauden torjunta (hiekotus) jalankulku- ja polkupyöräteillä 40,3 39,6 12,4 93,5 13,6 0,6

Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 39,6 41,8 11,6 94,2 12,4 0,4

Liikennevalo-ohjauksen toimivuus 40,6 44,6 18,8 80,8 12,8 2,5

Liikenneturvallisuus kokonaisuutena 37,8 37,8 18,4 89,5 12,0 3,9

Katuvalaistus 43,0 34,8 16,3 90,0 14,2 1,6

Keskustan puistojen hoito 36,4 40,1 21,3 88,6 11,8 0,0

Oman asuinalueen puistojen ja viheralueiden hoito 38,9 40,5 22,2 83,6 14,3 0,6

Oman asuinalueen leikkipaikkojen varustus 39,0 44,3 19,3 84,0 11,0 2,3

Asuinalueen lähimetsien hoito 42,9 42,9 19,8 82,1 8,3 3,9

Miten asuinympäristönne vastaa toivettanne ja tarpeitanne seuraavien ominaisuuksien osalta?

Polku- Linja- Henkilöautolla Henkilöautolla Muuten

Kävellen pyörällä autolla kuljettajana matkustajana

Alueen arvostus 41,9 34,9 14,6 92,3 15,5 86,0

Alueen yleisilme 41,2 36,0 20,0 88,3 16,2 1,3

Alueen esteettömyys 38,7 44,4 18,8 81,7 15,1 1,2

Alueen viihtyisyys 35,4 33,3 14,9 98,7 14,8 0,0

Alueen siisteys 37,4 33,8 15,5 93,9 17,8 0,1

Alueen hiljaisuus 38,7 34,3 17,9 97,0 12,2 1,0

Vesistöjen laatu 46,6 30,0 19,7 90,3 12,9 0,5

Alueen ilmanlaatu 37,4 39,5 20,2 88,1 13,5 1,3

Alueen luonnonläheisyys 35,5 39,9 16,0 91,4 13,7 0,6

Viheralueiden tavoitettavuus 36,4 38,2 19,8 89,6 15,5 0,6

Rakennusten kunto ja siisteys 34,6 40,2 16,3 94,4 14,1 0,5

Liikenneturvallisuus 36,3 44,6 25,2 75,5 17,9 0,4

Keskustan saavutettavuus 39,8 38,3 16,1 90,3 14,9 0,6

Joukkoliikenteen vuorotiheys 37,3 36,0 19,8 85,0 15,6 0,7

Kaupallisten palveluiden tavoitettavuus 40,2 39,7 13,9 93,1 12,5 0,6

Kunnallisten palveluiden tavoitettavuus 50,1 29,4 17,6 88,0 13,3 1,6
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LIITE 6. Erittely miesten ja naisten vastauksista (%) 
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LIITE 7. Teknisten palvelujen arviointi vuosilta 199-2015 
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LIITE 8. Vastaajien määrä suuralueittain 
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LIITE 9. Avoimet vastaukset kysymykseen 21 

Talvikunnossapito 

 Lumen aurausta pitäisi parantaa varsinkin jalkakäytäviltä. 

 Talvisin jalkakäytävien parempi kunnossapito. Salpausselän ladut 

pitäisi pitää kunnossa, myös koulujen talvilomalla. Yleisesti myös 

kaikkien liikuntapaikkojen kunnossapito ja siisteys säästää pitkällä 

juoksulla terveydenhoito kuluissa. 

 Ei lastenrattailla pääse lumessa tarpomaan eteenpäin, kariston 

alueella viimeisenä ajetaan kävelykadulta lumet... Se siitä 

lapsiystävällisestä alueesta! 

 talvella lumet aurataan meidän pihaan.. aamulla töihin lähtö on siis 

hankalaa. Valtavat vallit portilla, ja lumentyöntö alkaa olla 

hankalaa.. 

 Talvisin tulee hoitaa kevyen liikenteen väyliä, paremmin. Kaupungin 

omistamia kiinteistöjä tulee kunnostaa enemmän sekä pitää siistinä. 

 Kevyenliikenteen pääväylien auraus yhteisövastuullisesti. Tällä 

hetkellä jaettu liian monelle aurayhtiölle, jolloin kokonaisuus ei ole 

kasassa.  

 Pihasta kadulle tulevat lumivallit mataliksi ja lumityöt paremmin 

tehdyksi. Pyörätuolilla vaikea liikkua kun kivetykset ovat 

tienylityspaikoissa liian korkeita. 

 lumenaurauksessa viimeistely! risteyksissä ei aurauslumia 

jalkakäytävän tukkeeksi. 

 keskustan ulkopuolella aurataan aamulla lumet suoraan 

jalankulkuväylille. Linja-autoon vaikea nousta. Eikö yksi ryhmä voisi 

ajaa nämä jalankulkuväylät, edes arki aamuisin. Tilanne ei tuo tällä 
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hetkellä liikkumista talvella! Viheralueiden ulkopuolelle jäävät alueet 

tulisi leikata edes kerran kesässä!  

 Katujen ja pyörä/kävelyteiden kuntoon kiinnitettävä varsinkin talvella 

enemmän huomiota. Hiekoitus heti eikä vasta monen päivän 

kuluttua. 

 Suojateiden hiekoitus paremmaksi. Sadevesikaivot parempiin 

paikkoihin, sillä tien reunoihin kertyy liikaa vettä, joka roiskuu 

jalankulkijo  

 Pyörätiet parempaan kuntoon ja varsinkin talvisin niille kunnollinen 

auraus.  

 Onko teiden suolaus talvisin todella tarpeeniden päälle? 

 Jalkakäytävien kunnossapito oli viime talvena ala-arvoista. 

 

 

Liikenne 

 Patomäentien uusiminen kokonaan ml. kevyen liikenteen väylän ja 

valaistuksen tekeminen KOKO tien osuudelle (etenkin 

hiekkapintainen osuus). Toivomus on, että toteutus voitaisiin hoitaa 

erillään riippumatta eteläisen ohitien aikataulusta. 

 Risteysalueet pusikoituvat. Estää näkyvyyttä ja katuvalot jäävä 

kasvavien puiden sisään. 

 Hoitakaa lopultakin kuntoon Jalkarannan ja Hämeenlinnantien 

välinen liikenne. Jatkuvasti rakennetaan lisää, sairaala on 

laajentunut ja liikenne Sammalsuonkadulla vain kasvaa. Liikenne 

karkaa pihakadun tasoiselle Tapanilankadulle, koska 

Sammalsuonkadun alapää on jyrkkä, eikä edes linja-autot selviä 
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siitä. Bussivuoroja lisättiin (11 ja 1) ja nyt ne kulkevat Tapanilan 

poikki lähes tyhjillään. Hiilijalanjälki on kasvanut roimasti. 

 Aleksin uudistus ei ole auennut asukkaille. 

 Pyöräteitä voisi parantaa. Roskaaminen kuriin. 

 Liikenne tulisi ohjata Karisma- Holma ohikulkutielle. Siruratie on 

rallireitti kun ajetaan huviajelua kaupungin ympäri. Kohtaa 5 

lisätäydennystä miinusta siitä että monesti kokohenkilökunta on 

yhteisellä kahvitauolla/kokouksessa kun soittaa ja tästä ei ole 

ilmoitettu. 

 Sujuvammat liikennevalot hiljaisina aikoina  

 Hiekkanummella ja Ahtialassa useat kadunnimikyltit peitossa ja 

tekstit ei näy hyvin.  

 Kannatan katuhanketta Matkakeskus-Saimaankatu.  

 Opasteita lisää. Roskiksia lisää. Bussipysäkit epäsiistejä. INSPIS 

hanke hyvä. Sataman WC:t auki talvella.  

 Rangat jätetään metsiin! Kariston rantatiettä sisäänmeno ahdas. 

Korkeat kivetykset ja huono näkyvyys.  

 Liikenneturvallisuus takaisin, poliisi sakottamaan myös nuoria 

(mopoja).  

 Melun torjuntaa on hoidettava. Pyörätieden kunto vanhemmilla 

väylillä heikkoa. 

 Tapparankadulla ja Mäntsäläntien risteyksen liikennevalot eivät 

hyvin ohjelmoitu. Kohta 2. Liikenteenmelu, asuinkerrostalojen 

alakerrasta pois keskikalja baarit. Suuri häiriötekijä niille, jotka eivät 

käy. 

 Aleksanterinkadun "kävelykatu" on täysi susi.  
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 Aleksanterinkadun pyörätie sujuvammaksi, etenkin Sokoksen 

kohdalta. Lisää viheralueita ja penkkejä keskustaan.  

 Matkakeskuksen työmaalla jalankulkijoille tarkoitetut muutokset 

eivät olleet selkeitä, liikennettä ohjaavat kyltit eivät olleet näkyviä ja 

selkeitä. 

 Aleksanterinkatu kaksisuuntaiseksi. Torille viherkasveja 

elävöittämään kivierämaata. 

 Parempi valaistus ulkoreiteille pimeällä  

 Aleksanterinkadun nykyinen järjestely ei hyvä. Paraatikadun pilaa 

nyt betoniporsaat.. Kävelijöille (tienylitys) ja ajajille epävarma katu. 

mielummin ajaisin toimisto ja liiketalojen ohi kuin katujen jossa 

paljon asutusta.  

 Terveyskeskuksiin pääsy lähes mahdotonta koskien akuutteja ja 

pitkäaikaisempaa hoitoa. Palvelu on tylyä ja välinpitämätöntä niin 

jokaisen ikäluokan hoidossa. Puhelimiin ei vastata eikä kukaan 

tiedä mistään mitään  

 olisikohan pitänyt kuulla asukkaitakin aleksin yksisuuntaisuudesta, 

maailman hölmöin idea oli!  

 Aleksanterinkadun ajoradalta pois esteet. Katu muutettava 

kaksisuuntaiseksi, kaupungilla on oltava yksi selkeä pääkatu, jota 

ajetaan kahteen suuntaan. Nykyinen pujottelurata on tökerö. Kadun 

pinta tasoitettava, nykyinen erittäin kuoppainen. 

 Liikennetunnelin rakentaminen  

 Näkyvyyttä risteysalueille! Pusikot ja pensaat raivattava riittävältä 

alueelta. 

 Petsamonkatu 21A'n kohdalle saatiin betoniporsaat. Nuoriso ajaa 

edelleen mopoilla ja moottoripyörillä sekä autoilla päivällä sekä 



 
 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

yöaikaan siirtäen porsaita kävelyteiellä. Mitä tehdä turvallisuuden 

hyväksi? 

 

 

Liikenneturvallisuus 

 Lasten turvallisuus etusijalle! Kevyenliikenteenväylät, suojatiet jne 

laitettava kuntoon! Kevyen liikenteen edistämisellä toteutetaan 

myös laajempaa hyvää: lasten mahdollisuus harrastaa lisääntyy, 

arkiliikunta mahdollistuu ja vaikutukset ulottuvat kansanterveyteen 

saakka.  

 Lähiöissä liukkaat jalkakäytävät/pyörätiet.  

 Liikennejärjestelyt keskustassa päivitykseen. Vaarallista. 

Rakennustyömaat riski. 

 kaukkarintien ylitys virtalantien kohdalla vaarallinen heikon 

näkyvyyden ja kovien nopeuksien vuoksi. 

 Liikenneturvallisuutta pitäisi parantaa! 

Julkinen liikenne 

 Joukkoliikenteen uudistuksessa vielä paljon viilattavaa 

esimerkiki aikataulujen osalta. Tulisi itsekin enemmän 

joukkoliikennettä käytettyä jos se kulkisi omalta asuinalueeltani 

säännöllisesti, eikä niin että kaksi bussia menee samaan aikaan 

kolme kertaa tunnissa. 

 Bussiyhteydet kulkevat ihan sopivin välivuoroin, mutta 

lopettavat liikennöinnin liian aikaisin. Minun on mahdotonta 

lähteä illanviettoon ilman, että tulisin suunnilleen heti takaisin 

kotiin tai ottaisin taksin (ja kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei 
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ole kauhean opiskelijaystävällinen). Asun opiskelijatalossa ja 

täällä monelle se on ongelma, jopa turvallisuusriski. Kynnys 

lähteä tuntemattoman luo yöksi on matalampi jos omaan kotiin 

on vaikea päästä. 

 Okeroisiin pitäisi saada bussivuoroja! 

 

 

Ympäristö, puistot ja viheralueet 

 Ulkoilualueiden ja leikkipuistojen kunto vaikuttaa paljon 

asumismukavuuteen. Perhepuistoa ei ole kehitetty vuosiin, vaikka 

se on tunnettu tuote lahtelaisten ja muualta tulevienkin 

keskuudessa. Jos sinne laitettaisiin vaikkapa 1/5 osa siitä mitä 

Lahden pääkadun kunnostukseen ennen hiihtokisoja, saataisiin 

vuosiksi vetonaula 

 Uusi torin alue on asiallinen. Urheilukeskuksen ja kisapuiston 

alueissa siistimisen varaa. Lahti on urheilukaupunki, joten ilmeen 

pitäisi olla sen mukainen. 

 Roskakoreja enemmän ja tyhjennykset ajallaan. 

 Jalkakäytävien ja pyöräteiden auraus huonoa 

 Viheralueita enemmän keskustaan ja torille. Kaipaisin kävelykatua 

keskustaan.  

 Pitäisi kehittää muutakin kuin keskustaa. Viheralueiden kunto 

huono. 

 Toivoisin, että koirien jätökset saataisiin vähenemään. Mopot pois 

kävelyteiltä. 



 
 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 Kävelytien Mustakalliontieltä Elokadulle (mutkanmäki) puustoa ja 

pusikkoa pitäisi raivata. Se ei nykytilassa ole turvallinen nuorille, 

jotka illalla palaavat kaupungilta. Vaatisi reilua raivausta. Kävelytie 

lähtee Mustakalliontie 21-23 talojen vastapäätä. 

 Lähiöiden palvelut turvattava. Viheralueet tulee säilyttää. Ilmaston 

puhtaus tärkeää.  

 Latomäessä on pystyyn kuolleita puita...  

 Puita ja pensaita karsittava. 

 Metsäalueille metsänhoitoa. 

 Muutin Kaukkariin keväällä, yksi kriteeri oli uimarannan läheisyys. 

Keväällä kesärannan virk. alueella oli vielä laituri, odottelin 

uimakoppeja rantaan, mutta sitten laiturikin vietiin pois eikä niitä ole 

näkynyt koko kesänä, Mielestäni ei ole mitenkään hyvä virkistysalue 

jos siellä ei ole muuta kuin kyltti kertomassa että paikan pitäisi olla 

virkistysalue ja roskis. Tyttö 16 w mietti samaa. 

 Ruohonleikkaus Aunenkatu-Järvenpäänkadun välillä Ahtialantien 

varresta, kapeasta puistoalueesta. 

 Nurmialueiden leikkauksen laatuun voisi kiinnittää huomiota 

lähiöiden viheralueilla. Lahti on kiva kaupunki asua, kiitos! 

 Metsät ja tienvarret rytteikkköisiä 

 Sepänniemen kentän viereen viheralueelle koirapuisto, jossa koira 

ihmiset voisivat tavata, jotta oman pihan istutukset eivät kärsisi. 

Ahtialan koulun piha-alueen uudistukset 10 + 

 Merrasojan reunamat tulisi siistiä kävely- ja pyöräteiksi 

Mukkulankadulta Vesijärven rantaan. Ryteiköstä puistoa. 

Koivumäentien viereisen metsän pusikot ovat näköeste 

liikenteessä. Siivottava säännöllisesti joka vuosi. Lehtiojantien 
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palvelutalon nurmialueita ei hoideta: ovat lehtikoteloiden paratiisi ja 

suuri ongelma naapureille. 

 Toivottavasti vihreä asenne jatkossakin. 

 Vihreydessä onnituttu. Urheilumahdollisuudet laajat. Matkakeskus 

epäonnistunut. 

 Valvoa paremmin alueiden kunnossapitoa mm.viheralueet ja 

talvella myös jalankulkuväylien auraus aamuisin. Suuri kiitos 

liukkausvaroituksista, jotka tulevat puhelimeeni 

 Toivon saksalaan myös koiranjätöspusseja ym. Roskia varten 

roska-astioita. Talvisin lumenauraus kävely- ja pyöräteiltä 

nopeammalla aikataululla( esim. Upon-silta vaarallinen) ja 

kesäpientareiden leikkaus useammin jotta kotilot eivät aiheuta 

ongelmia. Lahti on kaunis ja hyvä paikka asua! Kiitos myös 

ympäristövastaaville! 

 Päästöt vesijärvelle lopetettava. 

 Jalkarannan alueen katuvarsien puuston hoito on ollut 

osaamatonta. Melua ja liikennesaasteita vähentevä 

pensaskasvillisuus on tuhottu. Puustoa hoidettu kuin 

tekometsää(=puupelto) ja risut ja roskat jätetty korjaamatta. Kaunis 

tuhottu: tuomet, pihlajat, vuokot, kielot jne. Hävetkää 

 Verjämäenkadun puisto on kyllä tiheä metsä, harvennusta 

kaivataan. 

 -roskiksia lisää katukuvaan -seponkadulla olevat parkkipaikat 

maksulliseksi niin vieraatkin saisivat autonsa ruutuun. Autot seisoo 

koko pvän ja välillä käydään vain kääntämässä kiekkoa! -

Levähdyspenkkejä enemmän 

 Laajojen nurmikenttien niittäminen kerran kesässä ei riitä, tekee 

ahtialassa yleisilmeen epäsiistiksi ja toisaalta esim. frisbeegolf ei 
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ole ollut tänä kesänä mahdollista nuorille sepänniemenkentän 

läheisyydessä vaikka rehottava keto hetkittäin kauniisti kukkiikin 

rikkakasveista... ja nastolan lapakisto 10+ 

 Kierrätyspisteitä enemmän, myös ongelmajätteille. Lisää 

roskalaatikoita kaduille. 

 

 

Kaavoitus ja rakentaminen  

 Jatkuva uusien asuinkerrostalojen rakentaminen olisi lopetettava, 

uusiorakentamiselle ei ole mitään perusteita. Suomalaiseen 

maisemakulttuuriin ja rakentamiseen kuuluvaa väljää rakentamista 

tulkisi tukea. Vallalla oleva, ilmeisesti yhden 

suunnittelijan/arkkitehdin jyräämä "kansainvälinen tiivis 

rakentaminen", on tullut toivottavasti tiensä päähän. Keskustan 

jatkuva parin vuosikymmenen välein tapahtuva isojen korttelien 

kokoisten rakennusten purkaminen ja uusi rakentaminen tilalle on 

järjetöntä. Hennalan kasarmialueelle ei myöskään pitäisi rakentaa 

uusia kerrostaloja pilaamaan maisemaa ja upeata varuskunta-

aluetta. Yhtenä ideana kannatan jo aiemmin julkisuudessa esiin 

tuotuja ajatuksia alueen säilyttämisenä sellaisenaan korjausta 

vaativien toimenpiteiden jälkeen ja toiminta-ajatuksena jo 

päätettyjen toimintoje lisäksi jonkinlainen taide- ja käsityö miljöö 

erilaisine putiikkeineen ja pajoineen. Hennalassa olevan vanha 

"tulitikkutehdas" tulisi korjata omistajan taholta (Enso?) ja korjattuja 

tiloja voisi vuokrata esim. kaupunki nuorten yms. harrastekäyttöön. 

 Homeongelmiin puututtava 

 Asiakaspalvelu oli huonoa LVI valvonnassa. 
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 Hävettää laiminlyöntinne kouluja ja päiväkoteja kohtaan 

homeongelmissa. Peräänkuulutan virkamiesten vastuunottoa. 

 Rakennus vaiheessa otetaan huomioon suojaaminen sään 

vaihteluilta eikä anneta kastua rakennusmateriaalien--> näin 

säästytään kosteus- ja homevaurioilta. 

 mitä vanhoille ja tyhjille päiväkoti rakennuksille tehdään? penkkejä 

ja istuskelu paikkoja enemmän tien varsille sekä ostareille katujen 

hiekoitus kuntoon talvella lisää leikkipaikkuja lapsille niin lähiöille 

kuin keskustaan 

 Urakoitsijoiden työnjälkiä tarkkailtava ja oltava tiukkana että työt on 

tehty sovitulla tavalla 

 

 

Sekalaista 

 Toimivat internet sivut ovat erittäin tärkeät. Launeen kehätien 

väkisin läpi runnominen on vienyt luottamuksen päättäjiin täysin. 

Keskelle asutusta rakennettava kehätie ei ole kenenkään alueella 

asuvan etu. Vaikka tutkitusti melu on tuossa vaihtoehdossa yli 

ohjearvojen, joku kaupungin valopää lehdessä kertoi että arvot 

voidaan kyllä tässä tapauksessa ylittää. Jos vastaavaa hanketta 

olisi suunniteltu esim. Jalkarantaan, se olisi kyllä vähin äänin 

haudattu vedoten pohjavesiin ja meluhaitoihin, liito-oraviin tai ties 

mihin. Launeella nuo eivät tunnu haittaavan päättäjiä. Vaikka miten 

päin asukkaat äänestävät kehätietä vastaan, järjestetään niin 

monta äänestystä että esitys menee läpi. Ja kerrotaan että kun nyt 

on kerran näin päätetty, se on kiveen hakattu ja ei voi perua. "Tiks 

lukkoon ja avaimet hukkaan". Aivan lapsellista touhua. Ei noin voi 

yhteisiä asioita hoitaa. Järjetön kustannusarvio, ja edelleenkään ei 

ole tietoa miksi edullisempi ja järkevämpi Renkomäen vaihtoehto on 
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niin paljon huonompi kun Launeen asutuksen läpi älyttömillä 

tunnelisuunnitelmilla ja järjettömillä kustannusarvioilla varustettu? 

Päättäjistä ei taida kukaan asua Launeella? Todellista palvelua olisi 

kuunnella asukkaita ja toimia sen mukaan. Jos halutaan 

lapsiystävällinen kaupunki nimeltä Lahti, ei isot meluhaittaiset 

kehätiet halkomaan keskeltä puhdasta asuinaluetta paljon asiaa 

edistä 

 Olen kotoisin Lahdesta mutta asunut pitkään Tampereella. Nyt asun 

Lahdessa väliaikaisesti töiden takia ja palaan Tampereelle pian. 

Kun näitä kahta kaupunkia vertaa niin Lahdessa riittää paljon 

tekemistä, että kaupungista saisi viihtyisän. Esim. keskusta on 

melkeinpä pelkkää betonia ja liikennettä, sinne kaipaisi lisää 

vihreyttä ja siistejä puistoja. Myöskin liikennevalojen ohjaus on 

mielestäni huonolla tolalla. Jalankulkijana saa seistä jatkuvasti 

punaisissa valoissa, vaikkei autoja näy missään. 

 Olen iloinen, että pääsen pois ennen suurlukioita. Yksilöt hukkuvat 

massaan. 

 Kaupungin yleisilmettä ovat rasittaneet keskustan mittavat 

rakennushankkeet. Rakennustyöt valmistuvat ja ilme paranee. 

Kaupungin roskaisuus ja graffitien paljous (Jalkarannan kadulla 

yms.)on hämmästyttävää ja viihtyisyyttä alentavaa. Laajalla 

rintamalla eteneminen parempaan suuntaan tarpeellista: 

yleisötilaisuuksin, nuoret mukaanottavalla suunnitteluryhmällä, 

järjestämällä taidepaikkoja graffitiseiniä, tapahtumia, graffitien ja 

roskien nopeaa poistoa vääristä paikoista, tehostamalla roskien ja 

graffitien nopeaa poistoa, asiassa tulisi olla nollatoleranssijakso, 

jolloin asiasta tiedotettaisiin runsaasti. Toteutetut liikenneympyrät 

ovat osoittautuneet hyviksi ratkaisuiksi. Liikenneympyröitä tulisi 

suunnitella lisää, esim. nykyisen linja-autoaseman eteen ja 

Mytäjäisiin. Ehkä pelkkä ympyrä ei toimi vilkkaasti liikennöidyissä 

kohdissa, mutta joillakin liikennevaloilla (vähemmillä kuin nyt) 
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liikenteen ohjailu ja joustava vetoisuus olisi saavutettavissa. 

Puistoissa on huonokuntoisia puita, joita tulisi poistaa ja istuttaa 

uusia taimia tilalle. Kaupungin puistoissa olisi mukava ja jopa kait 

mahdollista järjestää haravointitalkoita ennakkoon ilmoittautuneille, 

info suunnattaisiin erityisesti päiväkoteihin ja eläkeläisille. 

Tilaisuuteen tulisi myös kaupungin johtoa vaihtuvin vuoroin paikalle 

haravan varteen ja rupattelemaan kaupungin asioista 

kaupunkilaisten kanssa. Tilaisuuteen lisättäisiin myös keittotarjoilu 

tai kahvitarjoilu ja näin luotaisiin yhteisöllisyyttä mukavan 

kaupunkimme toimintoihin. Talvella tulisi toteuttaa puistoihin auratut 

ladut kaupunkihiihtoa varten lapsille ja vanhemmalle väelle, joka ei 

lähde pitkille lenkeille. Luistinrata torille talvisin. Pyöräilyn 

suosiminen on toivottavaa:varmoja pyöräparkkeja(varastaminen 

ennätyksellistä kuluvana aikana) ja kuntayhteistyössä Hollolan 

rantareitille pyöräilykaista 

 Linjan 17 aikatauluihin säännöllisyyttä. Skeittaushalli olisi hyvä. 

Tonttilan ostoskeskus kaipaa uudistusta 

 Keskustan maine kärsii nykyisistä liikennejärjestelyistä. Lähikouluja 

ei pitäisi lopettaa. Uimahallia on odotettu. Tapparankadun liikenne 

kuntoon. 

 Joukkoliikenne liian tiheää Puistoalueiden hoito metsänperkaus 

saisi esim Patomäessä olla tehokkaampaa. Puskat pois! 

 Olen yrittänyt saada yhteyttä yhden koivun kaatamisesta talomme 

päädystä 4 vuotta. Koivu liian lähellä taloa istutettu, karistaa kaikki 

lehdet ja roskat katollemme tukkien rännit ja aiheuttaen merkittävää 

työt. Ilmeisesti puuta on käyty katsomassa mutta sitä ei ole 

kaaduttu.. mitä voin tehdä enää kun virallisen valituksen? 

 Riihelä- Pirttiharju alueelle lähikauppa + kioski 
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 Nuorille tarvitsisi enemmän infoa kierrätyksestä sekä 

roskaamisesta.  

 Lapsista ja nuorista tulisi huolehtia enemmän 

 Enemmän sijaisia päiväkoteihin ja erityislapsille avustajat. 

Päiväkotiryhmät liian isoja. Kouluihin tulee laittaa enemmän rahaa, 

koska nämä sitä kaipaavat enemmän.. urheilulle ei enää yhtään. 

 Kirjaston wc ei saisi olla maksullinen 

 Pyhättömänmäen alueen lämpöputkiverkosto heikentää ajoteiden 

laatua talvisin erittäin paljon, ja vaarapaikkoja syntyy. Lisäsi 

pysäköinti omakoti- ja kerrostaloalueiden välillä on jaettua siten että 

se lisää asuinratkaisujen eriarvoisuutta. Omakotialueella voi 

pysäköidä jota kuinkin miten sattuu ja kerrostaloalueella talvella 

pysäköinti on hyvin rajattua ja vaikeaa.Lähimetsissä huumeneuloja. 

 toivoisin uutta uimahallia. Luonnonjärvien parempaa hoitoa, 

pohjakasvien poistamista, ettei rehevöityisi. 

 Nuorten palveluista ei saisi säästää liikaa.  

 Kilpiäisten vene-/uimaranta on huonossa kunnossa! Samoin sinne 

johtava tie erittäin kuoppainen. 

 Voimakas melu (summer up ja riku motor) häiritsevät elämistä  

 Ahtialantien alkupäähän meluaita 

 

 

Tekyn toiminta 

 Postissa tulleet esitteet hukkuvat mainoksien joukkoon joten niitä ei 

tule kateltua. Kaavoitukset paremmin näkyviin netissä, esim. 
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videomuotoon johonkin Lahden Kaupunki youtube kanavalle. Nuoret ja 

monet aikuisetkin nykyään tarttuvat audiovisuaalisiin esityksiin 

paremmin kuin paperisiin. 

 Soittopyyntöihin vastataan toisinaan huonosti. Löytyy myös 

kokemusta, kun soittopyyntöön ei ole vastattu lainkaan. 

 Hyvin menee. Lisää huomiota viheralueille. 

 Asukkaat tarvitsevat yhteyshenkilöitä ja asiantuntijoita.  

 Asiat kuntoon, kansalaiset maksaa siitä. Lisää työpaikkoja 

 Hyvä ja turvallinen kaupunki. Luonto huomioitu kaavoituksessa. 

vesiurat yms. Upeaa näyttää vierailijoillemme. Toiveena eläkekortti 

liikenteeseen! 

 Kyselyn toimittajille kysymys : toteutusaika oli huono, olin itsekin 

lomalla 2 kk ajasta. 

 Töitä riittää, jos on halua 

 Lahden kaupungin nettisivut ovat sekavat, oikeaa tietoa on vaikea 

löytää. 

 Käyttäkää rohkeammin värejä 

 Kiitos työstänne meidän asukkaiden hyväksi! 

 Useista soitoista ja sähköposteista huolimatta Destia ei poistanut 

keväänä hiekoitusta ajotieltä. Eikä korjannut hiekoituslaatikoita josta 

valuvat hiekat viemäriin. 

 Olkaa enemmän kaupunkilaisille saatavilla, antakaa mahdollisuuksia 

vaikuttaa muutoinkin kun vain valtuuston valitsemisessa.  



 
 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU, Liiketalouden ala 

 Satsataan jatkossakin laadukkaisiin peruspalveluihin, vältetään turhia 

ja "överihintaisia" kehätie ym. hankkeita esimerkiksi kaupungin 

lapsiystävällisyys on tärkeämpää. 

 


