
KYSYMYS 8: MINKÄ ALUEIDEN TULISI OLLA HILJAISEMPIA TURUSSA?  LIITE 11 /1(5) 
POIMINTOJA VASTAUKSISTA  
 
 
Asuinalueet 
 

• Liikennemelua liikaa asuinalueilla. nainen 52 v  
 

• Asuinalueiden tulisi olla hiljaisempia. nainen 47 v  
 

• Suuret lähiöt ovat meluisia.(Runosmäki, Varissuo, Lauste)  mies 43 v  
 

• Uusia taloja rakennettu aivan vilkkaiden katujen viereen: suojavyöhykkeitä, puistikkoja 
istutettava heti, meluvalleja, melumittauksia enemmän. nainen 50 v 

 
• Lähiöitä häiritsee liikenteen melu ja ihmisten muita huomioimaton möykkääminen! 

Kotonaan pitäisi saada nukkua yönsä ikkuna auki. nainen 50 v 
 

• Asuinalueiden pitäisi olla hiljaisempia.  nainen 40 v 
 
Keskusta 
 

• Keskustan liikenne on häiritsevää. Kävelykatuja lisää. mies 42 v  
 

• Keskustan tulisi olla hiljaisempi yöaikaan. mies 27 v 
 

• Kauppatorista ja keskustasta tulisi tehdä autovapaita alueita. Turku takaisin asukkaille! 
Autot pannaan! nainen 36 v 

 
• Keskustan alueet raivostuttavan meluisia, vaikka eihän sille voi mitään. nainen 30 v 

 
• Hiljaisempi pitäisi olla Kävelykadun illalla ja yöaikaan. mies 

 
• Keskusta autottomaksi!! Rauhoittaisi äänimaisemaa ja lisäisi viihtyvyyttä. Puistot tärkeitä, 

säilykööt suojaisina! nainen 26 v 
 

• Keskusta on autojen ja liikenteen vallassa, kamalan meluisa, ei ole korttelia, jonka ympäri ei 
autolla voisi hurrutella! Pieni pätkä kävelykatua ei paljoa auta. Turku on liikennekaupunki, 
uhattu pakokaasulle ja liikenteen melulle! Järjettömämpiä asioita esim. Tuomiokirkon ja 
Brinkkalan rakennusten välisen alueen halkaiseva Uudenmaankatu! nainen 27 v 

 
• Koko keskusta on liian meluisa. Johtuu varmaan Uudenmaankadusta ja muutenkin 

turkulaisesta autojen diktatuurista. mies 25 v 
 

• Kävelykadulla on liikaa autoja. nainen 51 v 
 

• Keskusta-alue on liian kovaääninen, esim. Aninkaistenkatu.  nainen 20 v 
 

• Keskusta liikennemelua olisi kiva ja varmaan mahdollistakin vähentää. Hiljaisia alueita 
pitäisi kyllä olla enemmän ajatellen esim. liikuntarajoitteisia, joilla ei ole mahdollista lähteä 
kauas hiljaisuudesta nauttimaan.  nainen 25 v 
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• Keskustaan rakennetaan uusia kerrostaloalueita liian tiiviisti!  nainen 66 v 
 

• Pääväylät saisivat rauhoittua. Yksityisautoilu keskusta-alueelta pois. Olisi puhtaampaa 
hengittää.  mies 25 v 

 
• Hiljaisempia tulisi ainakin olla keskusta alueen, jokivarren sekä Helsingintien varsialueen. 

nainen 22 v 
 

• Keskustassa liian vähän hiljaisia paikkoja. Varsinkin vanhusten vaikea usein lähteä esim. 
Ruissaloon tms. hiljaisempaan paikkaan. Melun torjuntaan voisi kiinnittää enemmän 
huomiota. Helsingintien varteen meluvalleja. Talojen vieressä pienetkin puistikot 
rauhoittavat ja luovat hiljaisuuden tunnetta. nainen 35 v 

 
• Keskustassa tulisi olla hiljaisempaa. nainen 32 v 

 
• Keskustassa saisi olla enempi hiljaisia paikkoja. nainen 44 v 

 
• Keskusta hiljenisi, kun autoliikennettä rajoitettaisiin. Raitiovaunut olisivat hiljaisempia kuin 

bussit. nainen 46 v 
 

• Aivan tavalliset kadutkin voisivat olla hiljaisia. Täyttä hiljaisuutta en kuitenkaan halua. 
Kaupunkiin kuuluu äänet. mies 26 v 

 
• Suurien katujen melu vaivaa. nainen 26 v 

 
• Keskusta-aluetta tulisi rauhoittaa yöaikaan samoin jokirantaa. Festarit ja tapahtumat ovat 

asia erikseen, mutta tavallisina iltoina ei taida montaa vanhempaa ihmistä jokirannassa 
tavata. nainen 22 v 

 
• Koko keskustan pitäisi olla ilman moottoriliikennettä. nainen 50 v 

 
• Kauppatorilla voisi olla hiljaisempaa. mies 19 v 

 
• Keskustan tulisi olla hiljaisempi. mies 51 v 

 
• Kaikkien tulisi olla hiljaisempia. Erityisesti keskustan turhien äänten poistoon tulisi 

kiinnittää huomiota: ulos asennetut kaiuttimet, inkabändit, nuorisotapahtumat, aitaamattomat 
työmaat jne. Meteliä on tarpeeksi ilman näitäkin. mies 35 v 

 
• Keskustasta ja sen lähistöltä todella vaikea löytää yhtään melutonta soppea. Asuintalojen 

vierestä kulkevat kadut pitäisi ainakin jollain keinolla yrittää rauhoittaa. nainen 42 v 
 

• Hämeenkadun ja Aninkaistenkadun tulisi olla hiljaisempia. nainen 40 v 
 
 
 
 
 
Puistot 



KYSYMYS 8: MINKÄ ALUEIDEN TULISI OLLA HILJAISEMPIA TURUSSA?  LIITE 11 /3(5) 
POIMINTOJA VASTAUKSISTA  
 
 

• Yleisesti kaikkien puistojen tulisi olla hiljaisempia. nainen 39 v 
 

• Puistot pitäisi olla hiljaisia, jotta niissä voisi hiljentyä. Ihmiset meluavat liikaa. nainen 28 v 
 

• Puolalanpuisto ym. puistot eivät ole hiljaisia. Iltaisin kaikissa puistoissa melua ja aamulla 
roskaa. mies 27 v 

 
• Keskustan alueella puistoissa voisi olla hiljaisempaa. nainen 64 v 

 
• Keskustapuistotkaan eivät ole kovin hiljaisia, liikenteen melu kantautuu aina. Täytyy lähteä 

pyöräilemään pikkuteille, jos haluaa hiljaisuutta. nainen 33 v 
 
 
Jokiranta 
 

• Jokirannan tulisi olla hiljaisempi. nainen 15 v 
 

• Aurajoenrantakaan ei ole hiljainen. nainen 53 v 
 

• Jokirannassa voisi olla vähemmän moottoriliikennettä, mutta muuten kaupunkilaiselle on 
riittävästi hiljaisia alueita. nainen 26 v 

 
 
Muut 
 

• Ruissalon hiljaisuutta tulisi enemmän arvostaa. Auto- ja moottoripyöräliikenteen 
nopeusrajoituksien tulisi olla vielä nykyistäkin alhaisemmat. Se ehkä karkottaisi saarelta 
turhaan ajelevat. Pitäisi myös miettiä, sopiiko Ruisrock lainkaan Ruissaloon ja varsinkaan 
aikaan, jolloin monien lintujen pesintä on vielä käynnissä. Tapahtuma ei ainakaan saisi 
kestää 3 päivää kuten nyt vaan vähemmän.  

 
• Ruissalo ja Virnamäki saisivat olla hiljaisempia, mutta asialle ei ole varmaankaan juuri 

mitään tehtävissä. mies 26 v 
 

• Pelkään, että hiljainen Eerikinrinne menetetään, kun Kakolanmäki muutetaan asuinalueeksi.  
nainen 27 v 

 
• Autojen meteli pitäisi saada vähentymään. nainen 57 v 

 
• Koulujen ympäristöjen tulisi olla hiljaisempia. nainen 29 v 

 
• Hiljaisempia tulisi olla Tuomiokirkon ja vanhan suurtorin alue. nainen 

 
• Turun linnan ympäristö pitäisi olla sekä hiljaisempi että muuten rakennuksen arvolle 

sopivampi. mies 27 v 
 

• Ortodoksisen kirkon ympäristöä voisi hieman rauhoittaa liikenteeltä. nainen 31 v 
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• Apteekkimuseon takana ja siinä korttelissa olevia makasiinien välistä tilaa tulisi kehittää 
hiljaisuuden kortteliksi. nainen 53 v 

 
• Hiljaisia luonnontilaisia, eläviä alueita liian vähän. mies 64 v 

 
• Varissuon metsien tulisi olla hiljaisempia. Metsäpubi Varissuolla tekee hulluksi.  

 nainen 28 v 
 

• Suunnittelulla pitäisi yrittää vaikuttaa siihen, ettei syntyisi katuja joiden molemmilla puolilla 
on korkeita taloja, syntyy kuilu, jossa melu on kova.  

 
• Eerikinkadun, Humalistonkadun ja DataCityn alueet saisivat olla hiljaisempia. nainen 22 v 

 
• Pienillä sivukaduilla ajetaan usein liian kovaa sekä autoilla että mopoilla, mikä häiritsee 

erityisesti ilta-aikaan ja yöllä. nainen 27 v 
 

• Hiljaa kirjastoissa, ei kännykkään puhumista bussissa. Tämä sosiaalinen kakofonia ja 
jatkuva meluntuottamistarve on saaste! nainen 26 v 

 
• Uittamon K-kaupan edusta on aivan järkyttävän meluisa alue, varsinkin öisin. nainen 19 v 

 
• Ylipäätään hiljaisia ja edes ajoittain rauhallisia alueita tulisi olla tasapuolisesti eri puolilla 

kaupunkia. Autottomankin pitäisi päästä sellaisille alueille, siis kävelymatkan päässä.  
nainen 46 v 

 
• Paikat pitäisi olla kävelymatkan päässä (esim. vanhukset pääsisivät nauttimaan päivittäin.) 

nainen 59 v 
 

• Vilkkaasti liikennöityjä teitä tulisi mahdollisuuksien mukaan vaimentaa esim. vihreällä 
vyöhykkeellä. Tämä rajaisi ja/tai vaimentaisi osaltaan äänen kulkeutumista asuinalueille. 
Esim. pääsisääntuloväylät, Tampereentie, Satakunnantie, Naantalin pikatie, Hämeentie... 
Polkupyöräily kaupungin läpi pääväyliä pitkin ei ole miellyttävää, melu häiritsee ja satuttaa 
aistinelimiä, mopojen dB-tasot, raskaanliikenteen melu. mies 28 v 

 
• Minusta Korppolaismäki ja Vähäheikkilä kärsivät Stålarminkadun melusta koko ajan lisää, 

koska Hirvensalossa rakennetaan jatkuvasti. Lisäksi siinä ajetaan kovaa, joka lisää ääntä. 
Keskustan tuntumassa ei ole kuin puistot, mutta osaan niistäkin kuuluu liikenne liian hyvin. 
Raskas liikenne on lisääntynyt kuten muukin liikenne viiden vuoden aikana niin että ns. 
meluraja on siirtynyt nyt Maununtyttärentielle. Ennen oli hiljaisempaa vielä Kaartotielläkin. 
Siksi puistoalue ylempänä on tärkeä. mies 56 v 

 
• Valitettavasti siirtolapuutarhassa Ilpoisissa on kova automelu, kohina. nainen 

 
• Toivoisin merenrannan olevan hiljaisempaa ja rauhallisempaa. On mukava kulkea rannoilla 

lenkillä tai muuten vaan. Veneiden äänet eivät niinkään häiritse, mitä autoliikenne yms. 
nainen 29 v 

 
• Hiljaisia paikkoja pitäisi olla enemmän ja nykyisiä alueita tulisi suojella rakentamiselta 

kaikin tavoin. 54 v 



KYSYMYS 8: MINKÄ ALUEIDEN TULISI OLLA HILJAISEMPIA TURUSSA?  LIITE 11 /5(5) 
POIMINTOJA VASTAUKSISTA  
 
 

• Ruissalon kaupunkipuiston kävijämäärä on jo nyt luonnon sietokyvyn äärirajoilla. Mitä 
sitten kun täyteen asutetun Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran asukkaat alkavat sieltä hakea 
luonnonrauhaa? Jo nyt Hirvensalossa bussit + muut huristelevat omakotitalojen ulko-ovien 
edestä (syöpäyhdistyksen toimitaloon mennessään), Kukolan puolella olevat talot joutuvat 
saman kohtalon alaisiksi, kun tietä levennetään, Satavan läpikulkutie kulkee laaksossa, joten 
viereiset mäet ja kalliot pompottelevat ääniä edes takaisin. Meluvalleja lisää tai pitääkö 
ehdottaa Turun vetovoimaisimmille rakennusalueille, Turun talouden pelastajille (?), 
rakennettavaksi autoille liikennetunneleita! Onhan hiihtotunneleitakin. Kaikkien 
asuntoalueiden PITÄISI olla hiljaisempia ihmisten terveyden takia. Johtuuko ainaisesta 
melusta ja hälinästä lasten ylivilkkaus ja aikuisten matala ärsytyskynnys? nainen 66 v 



KYSYMYS 9: MIKSI HILJAISET ALUEET OVAT TÄRKEITÄ VIRKISTÄYTYMISEN  LIITE 12 
KANNALTA?  
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• Virkistäytyminen melussa on mahdotonta. nainen 27 v 
 

• Olen urbaani cityihminen, joka ei halua poistua kaupungista edes kesällä, mutta tarvitsen 
breikkejä kaupungin hälyyn. nainen 39 v 

 
• Vain luonnon "hiljaisuus" hellii hermoja. nainen 36 v 

 
• Hiljaisuus/luonto rauhoittaa, pääsee eroon melusta ja kiireestä. Se antaa voimia. "Ah, eikö se 

ole onnea!", sanoi Lin Jutang. nainen 74 v 
 

• Hiljaiset alueet saavat kokemaan syvää, hyvää tekevää yhteyttä luontoon! Se on elintärkeää, 
puhdistavaa, energisoivaa. nainen 46 v 

 
• I en stad behöver man alla tillfällen att få varva ner. Detta funkar åtmistone bäst för mig i 

lugna och naturnära områden. mies 27 v 
 

• Mediakulttuurin jatkuva ärsykevirta luo stressiä ja ahdistusta, jota voi lieventää joko kovalla 
atonaalisella melulla tai hiljaisilla luonnon äänillä. mies 27 v 

 
• Melu aiheuttaa huomaamatta yllättävän paljon stressiä. mies 33 v 

 
• Rentoutumisen ja rauhoittumisen edellytyksenä on hiljainen, kiireetön ympäristö. mies 28 v 

 
• On mukava käydä maaseudulla ja muilla hiljaisilla paikoilla joskus. Se on rentouttavaa. 

nainen 12 v 
 

• Hiljaisuus antaa aivojen levätä. Luovuus paranee, stressi vähenee, elämänarvot menevät 
oikeaan järjestykseen. nainen 50 v 

 
• Hullun kiireisessä maailmassa missä jokainen enemmän tai vähemmän asuu, hiljaisuus 

rentouttaa ja antaa omille ajatuksille aikaa. Melu myöskin keskeyttää ajatukset ja näin ollen 
ei edesauta elämää millään tavoin. nainen 22 v 

 
• Koska ihminen tarvitsee hiljaisuutta rauhoittuakseen ja virkistyäkseen aikana, joka korostaa 

kaikessa kiirettä, ja melua on joka puolella. nainen 31 v 
 

• Liikun pyörällä ympäri Turkua päivittäin ja lepäilen hiljaisilla alueilla. Se on rauhoittavaa. 
nainen 74 v 

 
• Ihminen sairastuu jos elää jatkuvassa melussa. mies 56 v 

 
• Mieli vapautuu, tulee tilaa ajatuksille ja luovuudelle "happea". nainen 29 v 

 
• Ihminen tarvitsee hiljentymistä ja yksinoloa voidakseen todella olla yhteydessä ja 

vuorovaikutuksessa muihin. nainen 24 v 
 

• Hiljaisuus on ylellisyyttä.  mies 47 v 



POIMINTOJA VASTAAJIEN MUISTA KOMMENTEISTA HILJASIIN ALUEISIIN LIITTYEN. LIITE 13/1(3) 

• Lisää(hiljaisia alueita)! Loistavaa, että asiaan kiinnitetään huomiota! nainen 22 v 
 
• Kaupunkia ei saa rakentaa liian täyteen, kaupunkilaiset tarvitsevat "joutopaikkoja", 

puolivillejä ja ränsistyneitä paikkoja, joiden jokaista neliömetriä ei ole tarkoin suunniteltu. 
Usein tällaiset paikat ovat myös viihtyisiä hiljaisuudessaan, niissä on tilaa ajatella.  
nainen 27 v 
 

• (Hiljaiset alueet ovat)Tärkeitä ja arvokkaita ja kaikille saatavilla eli säilytettäköön ja 
suojeltakoon! Tää on tärkeä asia täällä parkkihallien luvatussa kaupungissa.. nainen 26 v 

 
• Säilyttäkää kaikki jo olemassa olevat hiljaiset alueet! mies 26 v 
 
• Toivottavasti hiljaisia alueita tulee lisää. Ihmiset tarvitsevat niitä jaksaakseen. nainen 27 v 

 
• (Hiljaiset alueet ovat)Ehdottoman tarpeellisia ja tulee säilyttää ja voisi lisätäkin. mies 43 v 

 
• Säilyttäkäämme ne(hiljaiset alueet)!  nainen 22 v 

 
• Hiljaiset alueet säilytettävä! Lisääminenkin suotavaa! nainen 32 v 

 
• Kiitos kun tutkitaan ja jos säilyy myös rauhallisia alueita kaupungissa, se on hyvä.  

nainen 64 v 
 

• Ne (hiljaiset alueet) ovat voimavara, ne tulee säilyttää! Kansantaloudellisestikin on tärkeää, 
että ihmiset jaksavat tehdä töitä, kun voivat rauhoittua välillä. nainen 31 v 

 
• Hyvä, että joku älyää kiinnittää asiaan huomiota. Toivottavasti huomioidaan asia 

kaavoituksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa. nainen 30 v 
 

• Voisiko Kakolanmäen rakentamisessa ottaa yhdeksi lähtökohdaksi hiljaisuuden? Siellä 
näkee muuten myös tähtitaivaan!  

 
• Älkää kaavoittako Kakskertaa ja Satavaa liian tiheälle asutukselle. mies 61 v 

 
• Toivottavasti Satavan metsäalue pysyy yhtenäisenä ja hiljaisena lisääntyneistä 

rakennuspaineista huolimatta. mies 35 v 
 

• Eritoten Katariinanlaakson, mutta myös muiden alueiden, hiljaisuus ja luonnon herkkyys 
tärkeä ottaa huomioon tulevassa kaavoituksessa, eritoten kun suunnitellaan siltoja ja uusia 
teitä. mies 27 v 

 
• Ellei hiljaisia alueita luonnostaan ole, niitä voi tehdä. Puut ja pensaat vaimentavat melua ja 

luovat miellyttävän äänimaiseman. Lisää istutuksia kaupunkialueelle! nainen 42 v 
 

• Mielestäni kaupungin nykyisiä hiljaisia ulkoilureittejä ja alueita ei saisi kaavoittaa ja tuhota 
rakentamisella, niin kuin kävi esim. nykyisen Länsinummen alueella. 54 v 

 
• Kulttuurikaupungista tehtävä myös hiljainen kaupunki aina siinä määrin kuin mahdollista; 

vihreyttä vielä lisää teiden varsille; lehtipuiden ohella havupuita! nainen 50 v 
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• Toivoisin, että liikennettä vähennettäisiin. nainen 57 v 
 
• Autot oikeastaan ainut ongelma (hiljaisuuden kannalta), rakennustyöt väliaikaisesti.  

mies 25 v 
 

• Kärsin etenkin liikenteen melusta, toivon keskustan alueelle korotettuja suojateitä, 
nopeusvalvontaa, kaikkia mahdollisia keinoja että kaahailu ja turha päristely saataisiin 
kuriin. nainen 33 v 

 
• Hiljainen alue pitäisi olla tavoite kaikkialla. Melun tieteelliset haittavaikutukset on 

tunnistettu. Liikennemelun minimointi, muutoin hiljaisten alueiden 
saavuttaminen/toteuttaminen on haave. Liikennemelun läsnäolo arjessa on jo tapahtunut ja 
läsnä, tämän vahingon korjaaminen jälkikäteen tulisi ottaa haasteena. mies 28 v 

 
• Hiljaisuuden lisäksi alueiden tulee olla kauniita ja siistejä. Kukkia saisi olla paljon.  

nainen 67 v 
 

• Hiljaisuus ei varmaankaan ole yksinään asia, mikä tekee jostakin paikasta viihtyisän tai 
rahoittavan. Rauhoittavaan paikkaan liittyy hiljaisuuden ohella maisemat ja paikan 
luonnollisuus. nainen 34 v 

 
• Hiljaisen paikan löytää, jos viitsii etsiä sellaisen. Esim.  voi mennä metsään. Vaikka taloni 

vieressä on vilkas liikenne, ei se häiritse minua. Ikkunani ovat onneksi sisäpihalle. mies 25 v 
 
• Mitä rauhallisemmin haluat olla, mene sen sivumpaan. nainen 57 v 

 
• Voi valita liikkumisensa sellaisen ajan, että saa olla rauhassa /esim. Ruissalossa aamuisin tai 

lauantaisin jne. Joskus pitää päästä metsistä meren kohinaa kuuntelemaan. nainen 60 v 
 

• Pienikin annos hiljaisuutta esim. kesken kaupunkireissun auttaa. Kesällä ei mielellään mene 
sisälle. Talvella monet puistot ovat hiljaisempia kuin kesällä. nainen 53 v 

 
• Ongelmat kasaantuvat kesäaikaan: kaaharit, meluavat porukat, terassit ym. Talvella 

lumipeite ja kurja sää hillitsevät mukavasti melua. mies 35 v 
 

• Hiljaisten alueiden kartoitus sinänsä hyvä asia, mutta pitäisi kiinnittää huomiota myös 
siihen, että kaupunki noin yleisestikin olisi inhimillinen paikka. Tuntuu, että muilla alueilla 
saa mekastaa miten vaan haluaa, kun on olemassa noita suojelualueita. mies 27 v 

 
• Hiljaisuutta voitaisiin edellyttää kansalaisilta tietyillä alueilla myös kielloin, käskyin ja 

pyynnöin esim. ympäristöön sopivat opastustaulut. mies 28 v 
 

 
• Koiran ulkoiluttajat ja hiljaisten paikkojen tarvitsijat eri paikkoihin. Hautausmaat ovat 

hiljaisia, mutta ajan mittaan ikävystyttävät. Merenrantaankaan ei kaupunkialueelta pääse 
helposti, meri loppujenlopuksi hiljainen iltaisin. nainen 53 v 

 
• Hiljaiset alueet voivat olla öisin myös pelottavia. nainen 18 v 
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• Vain erämaa-olosuhteissa lähestytään ns. absoluuttista hiljaisuutta, jolloin veren kohina 

omissa korvissa alkaa poikkeuksellisesti kuulostaa lähes "melulta". mies 47 v 
 

• Kunpa vaikka Kuhankuonoon tai muihinkin oikeisiin erämaa-alueisiin olisi autottoman 
helpompi päästä. Ja kunpa joka paikka ei olisi niin täynnä ihmisiä. nainen 31 v 

 
• Jotenkin tuntuu, että vesialueet rauhoittavat mieltäni! Ja siksi uskon niiden vaikuttavan 

vastauksiini, kun käy lahdella talvella. Et voi uskoa kuinka hiljaista voi olla. Se luo turvaa. 
mies 25 v 

 
• Meluun on aika pahasti jo tottunut. Mun valitsemat paikat on aika meluisia kai. En tiedä sitä 

kun enää kuule sitä meluna vaan osana luontoa. nainen 19 v 
 

• Hiljaiset alueet kutsuvat ihmistä pysähtymään, levähtämään ja tutustumaan itseen 
paremmin. Auttavat löytämään hiljaisuuden sisältä ja tuomaan hiljaisuutta myös kotiin ja 
ympäristöön. Välttämätöntä tasapainon ja hyvinvoinnin kannalta! mies 24 v 

 
• Erittäin tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille, mielenterveydelle. nainen 46 v 

 
• Päivät ja työ ovat niin täynnä melua, ääntä ja puhetta, että hiljaisuus on tärkeätä. Edes 

kotona. nainen 40 v 
 

• Kiinnostavaa kun huomaa, että kyse on ainakin itsellä ensisijaisesti urbaani vs. luonto-
asettelusta. Voiko olla kaupunkiluontoista "hiljaisuutta"?  nainen 46 v 

 
• Hiljaisista alueista pitäisi puhua julkisuudessa enemmän. nainen 40 v 

 
• Järkyttyvä tulevaisuus melusaasteen ympäröimillä, ahtaasti asumaan sullotuilla kaupungin 

asukkailla: vasta vanhainkodissa sinulla on mahdollisuus nauttia kasveista ym. luonnosta, 
jos pääset paikkaan, johon on rakennettu mielenterveyspuutarha ja sen jälkeen sanat: on vain 
hiljaisuus ja tunne sanaton, mut tiedämme, sun hyvä olla on! nainen 66 v 

 
• "Jos ihminen olisi luotu puhumaan ja mesoamaan, meille olisi luotu kaksi suuta ja vain yksi 

korva". Terveisiä vain aforismin keksijälle. mies 18 v 
 
 
 


