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nin asuinympäristön edellytykset, tekijät ja mahdollisuudet  
 
Tutkielma, 142 s., 12 liites.    
Maisemantutkimus 
Syyskuu 2009.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pro graduni aihe on lasten, nuorten ja lapsiperheiden Turun keskusta-alueen asuinympäris-
tön viihtyisyys. Selvitys kuuluu osana Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusviraston 
kaksivuotiseen syyskuussa 2007 käynnistyneeseen keskustan kehittämissuunnitelmaan, 
'Turun elävä keskusta' – hankkeeseen. Tärkeimmät tutkimuskysymykseni ovat: Mitä tekijöi-
tä lapset, nuoret ja lapsiperheet arvostavat ja kritisoivat keskustan ympäristössä - mitä pa-
rannuksia he toivovat? Mitkä tekijät vaikuttavat lapsiperheiden asuinpaikan valintaan ja 
asuinpaikassa viihtymiseen? Tutkimuksessa oli mukana 50 turkulaista 11–12-vuotiasta op-
pilasta Sirkkalan-, Topeliuksen- ja Martin kouluista sekä 96 kyselyyn vastannutta ja 7 haas-
tatteluun osallistunutta lapsiperhettä.   
 
Tutkimustrategia on pääosin fenomenografinen, mutta siinä on viitteitä tapaustutkimukses-
ta. Perheiden kertomuksien tulkitsemisessa käytin osaltaan narratiivista tutkimusta, jonka 
taustalla vaikuttaa fenomenologia ja humanistinen maantiede.  Triangulaatioasetelma koos-
tuu kolmen erilaisen aineiston dialogista: piirustuksista, kyselystä sekä haastattelusta. Tut-
kimuksen teoriaosuuden jälkeen käsitellään ensin koululaisten piirustuksia, niiden tulkintaa 
ja kuvia täydentävien tekstien sisällönanalyysiä. Toiseksi käydään läpi lapsiperhekyselyn 
toteutus ja tulokset. Kolmanneksi syvennän lasten, nuorten ja lapsiperheiden antamaa tietoa 
teemahaastatteluilla, jotka olen purkanut sisällönanalyysillä. 
 
Asumisen viihtyisyys koostuu monista tekijöistä. Keskustassa asumisessa arvostetaan si-
jaintia, palveluita ja kulkuyhteyksiä. Lapsiperheet haluavat väljempiä asuntoja, tämä vaikut-
taa usein myös muuttoaikeisiin. Muuton kohdatessa perheet valitsisivat uuden kodin pai-
kaksi keskustan läheisyydessä olevan ympäristön, vaikka asumishaaveena monilla perheen 
jäsenillä on omakotitalo. Lapsiperheet ovat huolestuneita nuorten harrastus- ja toiminta-
paikkojen puutteesta. Myös keskustassa olevat suuret turvallisuutta häiritseviä autotiet ja 
pyörätiet huolestuttivat perheitä. Eniten lapsiperheitä yhdistäviksi tekijöiksi koettiin puistot. 
Viihtyisän puiston merkittävimmät edellytykset olivat toimintamahdollisuudet sekä lähei-
nen sijainti. Nuorille mukavimmat paikat ovat erilaiset liikuntapaikat. Koululaiset arvostivat 
merkittävästi uutta kaupunginkirjastoa. Kauppatori jakoi eniten mielipiteitä koululaisten 
kesken, sillä se koettiin myös ei-mukavaksi. Ei-mieluisina pidettiin huomiota herättävästi 
edelleen Martin koulua ja pihaa, joita tulisi nuorten mielestä eniten kehittää. Tilan tuntu, 
sijainti sekä paikkojen siisteys, vehreys ja toimintamahdollisuudet merkitsevät lapsille ja 
nuorille paljon.  
 
Haasteellisinta ympäristön suunnittelun kohdalla on se, kuinka suunnittelijat ottaisivat jat-
kossa tutkittujen henkilöiden, varsinkin lasten antamat mielipiteet huomioon tulevissa 
suunnittelutöissään. Lapset ovat kuitenkin oman ympäristönsä asiantuntijoita. Heitä on 
kuunneltava!  
 
Asiasanat: lapsiperheet, kaupunkiympäristö, asuinympäristö, elinympäristö, asuminen, viih-
tyisyys, kehittämissuunnittelu, osallistava suunnittelu 
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9. Lopuksi 

 

Tutkimuksen päätarkoitus on palvella Turun keskustan kehittämissuunnitelmaa kerää-

mällä asumisviihtyvyyttä parantavia asioita, jotta jatkossa lapsiperheitä asuisi enemmän 

keskustassa. Asumisen viihtyisyys koostuu monista tekijöistä. Lapsiperheet haluavat 

väljempiä asuntoja. Perheet valitsevat asuntonsa koon perusteella, joka eniten vaikuttaa 

perheen muuttoaikeisiin. Tällä hetkellä keskusta-alueella asuvat perheet kokevat asun-

noissaan tilan ja avaruuden puutteen häiritsevimmäksi tekijäksi. Tulokset kuitenkin va-

kuuttavat lapsiperheiden useimmiten viihtyvän nykyisessä asuinympäristössä ja muuton 

kohdatessa he valitsisivat uudeksi kodin paikaksi keskustan läheisyydessä olevan ympä-

ristön, vaikka asumishaaveena monilla perheen jäsenillä on omakotitalo. Tutkimusai-

neiston perusteella keskustassa asuminen on valtaosalle tietoinen valinta. Kyselyn vas-

taajana olleet äidit sekä haastateltujen perheiden äidit ovat useimmiten niitä henkilöitä, 

jotka ovat ratkaisevassa roolissa päätettäessä asunnon paikkaa ja juurruttamassa perheen 

siteitä kotiin.  

 

Usein keskusta-alueen perheet näkevät itsensä heterogeenisempana ryhmänä verrattuna 

lähiöasukkaisiin. Keskustassa olevat erilliset osa-alueet koetaan eri tavoin. Tämä tukee 

taas väitettä, jonka mukaan ulkopaikkakuntalaisen on mahdollisesti helpompi hakeutua 

asumaan alueelle. Kun asukaskanta ja ympäristö ovat monipuolisempia, löytyy sieltä 

helpommin itselle soveltuva asuinympäristö. Turun keskusta-alueelle oli saatujen tutki-

mustulosten mukaan lapsiperheistä muuttanut muualta huomattava osa. Enemmistö lap-

siperheistä kuitenkin ilmoitti asuneensa keskustassa asumishistoriansa aikana. Keskus-

tassa sijainneiden vanhempien lapsuuden kotien vaikutus oli ollut merkittävää, sillä 

kolmannes kyselyyn vastanneista huoltajista ilmoitti, ettei perheen vanhemmista kum-

pikaan ollut asunut keskustassa lapsena.  

 

Tutkimusjoukossa oli lähes puolet niitä, jotka harkitsivat muuttoa muualle. Onkin syytä 

huolestua lapsiperheiden asumisviihtyvyyteen negatiivisesti vaikuttavien asioiden kehi-

tystarpeista. Näistä nousi selkeästi esille liikenneolosuhteet, jotka koettiin erityisen huo-

noiksi. Tutkimuksen alussa oletuksena oli, että keskustan liikennejärjestelyt vaikuttavat 

negatiivisesti viihtyvyyteen, joten hypoteesi sai vahvistusta tämän tutkimuksen tulosten 

kautta. Liikenne on tehty liikaa autoilevaa kansaa huomioivaksi. Paikoin keskustassa on 

suuria autoteitä, jotka lapsiperheet kokevat turvallisuutta häiritseviksi. Teiden liiken-

teestä johtuva melu, ilman laatu ja saasteet koetaan joillakin asunto-alueilla häiritseväk-
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si tekijöiksi. Pyörätiet olivat edelleen huolestumisen aiheita. Ne olivat katkonaisia, vaa-

rallisia tai niiden suunnittelussa ei ole huomioitu eri-ikäisiä.  

 

Lapsiperheet olivat erityisen huolestuneita nuorten harrastus- ja toimintapaikkojen puut-

teesta. Mukavimmat paikat ovat nuorille juuri liikuntapaikkoja. Koululaiset kokivat 

määrällisesti merkityksellisimmäksi paikaksi Samppalinnan maauimalan, joka koettiin 

eniten mukavana kohteena ja toisiksi eniten sitä kohdetta oltaisiin myös kehittämässä. 

Koululaiset arvostivat merkittävästi, toiselle sijalle, uutta Kaupungin kirjastoa sekä 

kolmanneksi eniten Kauppatoria. Kyseinen tori kuitenkin eniten jakoi mielipiteitä kou-

lulaisten kesken, sillä se koettiin myös ei-mukavaksi. Ei-mieluisina pidettiin huomiota 

herättävästi edelleen Martin koulua ja pihaa, jota tulisi nuorten mielestä eniten kehittää. 

Laajat julkiset tilat olivat nuorille eniten ei-mukavia paikkoja ja niitä tulisi heidän mu-

kaansa myös kehittää. Hämmästystä nuorten mielipiteissä historiaa peilaavassa Turussa 

eniten herätti ei-mukavina paikkoina mainitut kirkot. Tilan tuntu, sijainti sekä paikkojen 

siisteys, vehreys ja toimintamahdollisuudet merkitsevät lapsille ja nuorille paljon. 

 

Keskustassa asumisessa arvostetaan erityisesti sen sijaintia, tarjolla olevia palveluita ja 

kulkuyhteyksiä. Alkuoletuksena oli, että palveluiden pakeneminen pois keskustasta vai-

kuttaa negatiivisesti viihtyvyyteen. Lapsiperheet eivät kuitenkaan kokeneet keskustan 

palveluiden heikentyneen huomiota herättävästi. Ainoastaan kunnollisten ruokakauppo-

jen puute koettiin jonkin verran ongelmallisena. Julkisista palveluista eniten arvostettiin 

kirjastoja sekä kouluja. Huonoimpana alueen palveluista pidettiin alueen nuorisotaloja, 

pyöräteitä sekä alueen liikennejärjestelyjä. Lapsiperheitä eniten yhdistäviksi tekijöiksi 

koettiin puistot, joista mieluisampana pidettiin Kupittaan puistoa ja Seikkailupuistoa. 

Harrastus- ja toimintapaikkoina eniten tyytymättömiä ollaan puistoihin. Eniten perheet 

pitivät Mannerheimin puistoa ja Puolalanpuistoa sellaisina puistoina, jotka eivät ole 

mukavia. Viihtyisän puiston merkittävimmät edellytykset olivat toimintamahdollisuudet 

sekä läheinen sijainti. 

 

Tutkimuksen teoriaosuus pohjautuu suurimmaksi osaksi suomalaiseen lähdekirjallisuu-

teen. Paikan kokeminen ja maiseman katsominen on kulttuurisidonnaista. Toisaalta täs-

sä tutkimuksessa oli tarkoitus perehtyä suomalaiseen, turkulaisten lapsiperheiden asuin-

seudun kokemiseen. Viihtymistä asuinseudulla on tutkittu, mutta lapsiperheiden näkö-

kulmasta ja tämän tutkimuksen aihepiirejä koskevaa tutkimuskirjallisuutta on melko 
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niukasti olemassa. Saman havainnon on tehnyt muun muassa Wiik 352 ja Kyttä353. Ai-

kaisemmissa tutkimuksissa on oltu kiinnostuneita esimerkiksi lasten ja aikuisten osallis-

tamisesta, mutta koko lapsiperheen osallistamisesta kertovaa tutkimuskirjallisuutta löy-

tyi vähän. Tämä tutkimus osallistaa niin lapsia kuin vanhempia. Johtuuko lapsiperhei-

den osallistamisessa lasten kuuntelemisen puute siitä, että kuvitellaan aikuisten päättä-

vän lopullisen kodin paikan? Wiik puhui asumisen seulontoja tehdessä, että valinnoissa 

painotetaan lapsilähtöisyyttä. Ehkä ajatellaan, että perheen vanhemmat kuuntelevat las-

tensa ajatuksia, ja tekevät osaksi siltä pohjalta asuinvalintansa.  

 

Tässä tutkimuksessa perheiden haastatteluiden perusteella selvisi, että perheenjäsenillä 

keskenään saattaa olla eriävät mielipiteet asumistoiveista. Usein perheenjäsenet keskus-

televat monista arjen asioista ja tekevät kompromisseja valinnoissaan. Lapset ja nuoret 

eivät kuitenkaan päätä kasvuympäristöään, joka myös terminä on oletetusti heille vieras. 

Kuitenkin hyvällä ja viihtyisällä kasvuympäristöllä on ratkaiseva rooli heidän kehityk-

sensä kannalta. Tässä kohden vastuun suotuisasta kasvuympäristöstä kantavat lasten ja 

nuorten huoltajat sekä suunnittelun ammattilaiset. Tämä seikka on huomioitava suunnit-

telussa arvioitaessa lasten mielipiteitä ympäristöstä. Aikuiset voivat ajatella lastensa 

ehdoilla. Edelleen lapsen näkökulman suppeus voidaan nähdä Wiikistä yhtenä selityk-

senä toteutumattomille suunnitelmille 354. Ritala-Koskisen mukaan lapsiin on suhtaudut-

tu kriittisesti tutkimusten tiedonantajina 355. Tästä syystä en ole löytänyt kovin paljon 

lapsiperhetutkimuksia lasten näkökulmaa painottaen. Toinen tekijä on saattanut olla se, 

että sosiaalisen todellisuuden uskotaan avautuvan erilaisena alhaalta kuin ylhäältä päin 

tarkasteltuna 356.  

 

Tavoitteena oli osallistaa tiedonkeruussa kaiken ikäisiä lapsiperheen jäseniä. Pienten 

lasten osallistaminen on kuitenkin vaikeaa. Luotin siihen, että ne perheen aikuiset edus-

tajat, jotka osallistuvat tutkimukseen ajattelevat toivottavasti koko perheensä puolesta. 

Ritala-Koskinen toteaa, että vaikka tutkimuksissa olisi haastateltu lapsia, niin silti use-

asti käytetään tiedon varmistamisena sellaista lähdettä, jota pidetään objektiivisena. Täl-

                                                 
352 Wiik, Maarit: Asukasryhmät ja elinympäristö. Selvitys väestöryhmistä ja asukastarpeista. Suomen 
ympäristö, Ympäristöministeriö, Helsinki, 2005. s. 24−27. 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=39559&lan=FI,%202005. 28.3.2008. 22.6.2009. 
353 Kyttä 2004, 68. 
354Wiik, Maarit: Asukasryhmät ja elinympäristö. Selvitys väestöryhmistä ja asukastarpeista. Suomen 
ympäristö, Ympäristöministeriö, Helsinki, 2005. s. 24−27. 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=39559&lan=FI,%202005. 28.3.2008. 22.6.2009. 
355 Ritala-Koskinen 2001, 65−67. 
356 Ritala-Koskinen 2001, 65−67. 
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löin käytetään tiedon varmistamiseen esimerkiksi vanhempia. 357 Kun on tarkoitus sel-

vittää lapsiperheen viihtyvyystekijöitä, ei voida ainoastaan lasten vanhempia pitää rele-

vantteina tutkimushenkilöinä. Tässä tutkimuksessa lapset ovat olleet oman ympäristönsä 

asiantuntijoita. Lasten vanhemmat ovat kantaneet huolta samoista asioista kuin lapsen-

sa. Siksi voidaan vielä enemmän vakuuttua lasten soveltuvan yhtälailla aikuisten kanssa 

jatkossa antamaan lisää tietoa asuinympäristökokemuksista.  

 

Tutkimuksessa käytetty triangulaatioasetelma pyrki hahmottamaan tutkimusongelmaa 

menetelmä- sekä aineistotriangulaatiolla. Pyrin saaman esiin monenlaisia näkökantoja 

tutkimusaiheeni moniulotteiseen ilmiöön erilaisten menetelmien avulla. Yhdistin erilai-

sia metodeita ymmärtääkseni paremmin lasten, nuorten ja lapsiperheiden tunteita ja ko-

kemuksia sekä tutkimusongelman monipuolisuutta. 

 

Lapselle on luontainen tapa kertoa kokemuksista piirtämisen avulla. Pelkkä kuva voi-

daan kuitenkin tulkita virheellisesti. Tutkimuksessa lasten ja nuorten piirustukset sekä 

kuvasta kertovat tekstit täydentävät toisiaan. Joukossa oli lapsia ja nuoria, jotka eivät 

kokeneet piirustusta mieluisaksi tiedonantotavaksi. Tämä saattoi vaikuttaa tehtävän suo-

rittamiseen ja tiedonannon laatuun.   

 

Kyselyt tavoittivat laajan tutkimusjoukon mielipiteet. Vastaajan on toivottu miettivän 

perusteellisesti antamiaansa vastauksia. Tutkijalle jäi tunne, että vastauksiin oli valtao-

sin huolella paneuduttu. Kysymysten suuri määrä saattoi kuitenkin joissain tapauksissa 

uuvuttaa vastaajan. Osassa palautetuista kyselyistä heijastui, että kyselyä oli täytetty 

useaan eri ajankohtaan, jolloin aihetta oli saatettu miettiä näiden aikojen välillä. Osa 

kysymyksistä saatettiin ymmärtää samanlaisiksi. Myös kyselyiden käsinkirjoitettujen 

avointen vastausten tulkinnassa saatettiin tehdä virheitä. Kyselyillä oli kuitenkin tilai-

suus löytää yleistyksiä vastaamaan tutkimusongelmien asettamiin kysymyksiin. 

 

Haastatteluilla oli tarkoitus syventää jo kyselyiden ja piirustusten avulla saatua tietoa. 

Lapsiperheet olivat muutaman perheen kertoman mukaan jo ennen tutkimustilannetta 

keskustelleet ympäristötoiveistaan. Perheiden sisällä saattoi olla eriäviä mielipiteitä. 

Haastattelutilanteissa oli mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä, jos tutkijaa tai 

haastateltavia askarruttivat jotkin asiat. Haastattelutilanteet koettiin mieluisina, koska ne 

mahdollistivat perheen jakamaan yhdessä omia ja yhteisiä tunteita ja kokemuksia. Kes-
                                                 
357 Ritala-Koskinen 2001, 65–70. 
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kustelut saattoivat edetä niin syvällisiksi perheen keskuudessa, etteivät perheenjäsenet 

enää huomanneet tutkijan läsnäoloa. Tämä oli mielestäni näiden tutkimustilanteiden 

rikkaus. Oli mahdollista päästä käsiksi sellaisiin aihepiireihin, joita olisi ollut muuten 

esimerkiksi kyselyn avulla mahdotonta saavuttaa. 

 

Viime vuosina on koettu haastavaksi yhdistää kvalitatiivista ja kvantitatiivista tietoa358.  

Yhtenä syynä voidaan nähdä analysointivaiheessa käytettyjen menetelmien erilaisuus. 

Laadullisella aineistolla pyritään aineiston ymmärtämiseen ja tulkintaan, kun taas mää-

rällisen materiaalin analyysissä käytetään tilastollisia menetelmiä. Kumpaakin aineiston 

analyysitapaa voidaan kuitenkin tarkastella sekä laadullisesti että määrällisesti. 359 Mie-

lestäni tässä tutkimuksessa laadullinen ja määrällinen tapa tarkastella aineistoa täyden-

sivät toisiaan. Metodien yhdistäminen lisää tutkimuksen luotettavuutta.  Jos halutaan 

tarkastella eri metodien kautta kerättyä aineistoa, voidaan tämä tehdä lukemalla piirus-

tuksia, kyselyjä ja haastattelua koskevat osiot erikseen. Eri menetelmillä kerättyä aineis-

toa ei ole tarkoitus vertailla keskenään, vaan niiden tulee täydentää toisiaan, luoda ikään 

kuin vuoropuhelu yhdessä ja yksin koetuista ja jaetuista ympäristökokemuksista. 

 

Tutkimussaineisto on laaja. Työn määrää ei helpottanut kyselyiden kysymysten suuri 

määrä ja se, että avoimia vastauksia oli paljon. Suuri ja monipuolinen aineisto palvelee 

tutkimuksen tilaajaa, koska saadut tulokset kuvaavat hyvin ja monipuolisesti tutkittua 

otosta. On mahdollista, että tutkittavat vastasivat kysymyksiin tavalla, jota kuvittelivat 

tutkijan odottavan. Mikäli näin käy, tutkimustulokset vääristyvät ja virhemahdollisuudet 

heikentävät tutkimuksen luotettavuutta. Kokemisesta kertominen tai halu julkituoda 

omia sisimpiä ajatuksiaan muille voi olla toisinaan yksilöille vaikeaa, hankalaa tai jopa 

tunkeilevalta tuntuvaa. Ympäristönkokemusten tutkimisessa tulee ottaa huomioon, että 

tyhjentäviä vastauksia voi olla mahdotonta saada. Esimerkiksi tiedon anti, analyysi ja 

päätelmät tehdään eri aikoina. Mielipiteet saattavat muuttua jo hetkestä riippuen. Mai-

seman kokemiseen saattaa vaikuttaa paljon mediassa esillä olleet aiheet, kuten uutisot-

sikot. Lisäksi ympärillä olevan maiseman kokemiseen vaikuttaa lapsiperheen elämän 

hektisyys. 

 

Suurella kyselyllä voidaan tehdä paremmin yleistyksiä. Haastatteluilla oli tarkoitus sy-

ventää yleistysten antia, jotta subjektit maiseman kokijoina korostuisivat. Jatkossa rajai-
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sin monipuolista kyselyä suppeammaksi. Tarkastelisin esimerkiksi asuntoa eri tutki-

muksessa kuin muuta asuinympäristöä. Tilaaja esitti kuitenkin toiveen asunto-

olosuhteiden tutkimisesta. Edelleen työn rajausta hankaloitti se, että tutkittaviin kuului 

monen ikäisiä jäseniä. Tutkimusalue oli myös haasteellinen, sillä alueella korostuu voi-

makkaasti väestön heterogeenisuus, jolloin yleistyksiä voi olla kyseenalaista tehdä. Sa-

masta syystä tutkimus palvelee erityisesti paikallista suunnittelua. Jos tutkimusta halu-

taan käyttää suuntaa antavana tutkimuksena muiden kaupunkien suunnittelua palveleva-

na, tulee vakuuttua alueen samanlaisesta väestökannasta. Silti ympäristökokemukset 

ovat aina subjektista lähtöisin olevia. Työ paisui lisäksi sen takia, että kyselyihin vastasi 

odotettua suurempi joukko. Oletettiin, että ajankohtana heinäkuu supistaisi vastaajien 

määrää varsinkin keskusta-alueen tutkittavien osalta, joiden oletettiin osan olevan kyse-

lyjen aikana lomaa viettämässä kodin ulkopuolella. Toisaalta kyselyyn vastanneiden 

määrä vakuutti työn tarpeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta. Jos tutkimus tehtäisiin toi-

seen kertaan, voisi jonkin verran tutkimustulokset muuttua. Tämä johtuu monipuolisesta 

aineistosta. Päätutkimustuloksia kuitenkin voidaan käyttää suunnittelun hyödyksi, sillä 

ne olivat niin selvästi erottuvia monipuolisen aineiston avulla. Samansuuntaisia tuloksia 

ovat saaneet edellisessä luvussa esillä olleet aiempien tutkimusten tekijät. 

 

Jatkotutkimuksia ajatellen olisi kiintoisaa tarkastella lapsiperheiden viihtyvyystekijöitä 

niiden perheiden osalta, jotka ovat jo muuttaneet pois keskusta-alueelta tai jotka eivät 

jostain syystä muuttaisi keskusta-alueelle. Mielenkiintoista olisi tutkia lisäksi esimer-

kiksi Allaksen korostamaa näkö- ja kuuloaistin merkitystä erityisesti lapsille paikan 

kokemisessa. Allaksen mukaan nämä edellä mainitut aistit ovat länsimaissa korostuneet 

huomattavasti 360 ja samansuuntaisia tuntemuksia oli havaittavissa nyt turkulaisten kes-

kusta-alueen koululaisten piirustuksista. Kuitenkin tutkimuksessa esiintyi näkö- ja kuu-

loaistin lisäksi muitakin tuntemuksia monissa kuvissa ja niitä koskevissa kirjoituksissa. 

Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia miten asuinympäristön laatuun vaikuttavat erilaisten 

aistien avulla koetut maisemat. Minkälaisessa asemassa asuinseutua päätettäessä ovat 

esimerkiksi ääni-, haju- tai tuntomaisema suhteessa katsoen havaittuun maisemaan?  

 

Ennen tätä tutkimusta ei alueen lapsiperheiden kokemuksia ollut Turussa tutkittu. Kyse-

lyjen vastauksissa perheet saivat kertoa mielipiteensä siitä, pitivätkö tärkeänä tutkimuk-

sen tekemistä. 74 vastasi kyllä, ei-vastauksia oli 2 ja en osaa sanoa-vastauksia tuli 18. 

Valtaosa myös haluaisi jatkossa osallistua lähiympäristön kehittämiseen. Tästä syystä 
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jatkossa ympäristö- ja kaavoitustoimen ympäristösuunnittelijoiden tulisikin tehdä 

enemmän yhteistyötä alueen lapsiperheiden kanssa. Kotona tehtävä koko perhettä osal-

listava haastattelu voisi olla erinomainen tiedonhankinta- ja tiedonvälityskeino myös 

jatkossa. Haasteellisinta ympäristön suunnittelun kohdalla on se, kuinka suunnittelijat 

ottaisivat jatkossa tutkittujen henkilöiden, varsinkin lasten antamat mielipiteet huomi-

oon tulevissa suunnittelutöissään. Lapset ovat kuitenkin oman ympäristönsä asiantunti-

joita. Heitä on kuunneltava! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Lapsiperheiden asuinympäristön viihtyisyyden avaimet 
löytyvät heiltä itseltään. Tässä Turun keskusta-aluetta kos-
kevassa tutkimuksessa lapset ja nuoret ovat olleet oman 
ympäristönsä luovia ammattilaisia  ja heidän vanhempan-
sa arjen   asiantuntijoita.   Aikuiset  ovat  kantaneet huolta 
samoista asioista  kuin heidän lapsensakin.   Lapsiperhei-
den ääntä on kuunneltava kaupunkisuunnittelussa. Lapsi-
perheet pitävät kaupunkikeskustat elävinä.

Turun kaupunki 
Ympäristö- ja kaavoitusvirasto
Yleiskaavatoimisto
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