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Janne Rinne (Turun kaupunki)

Mitä Skanssilta toivotaan?
- Asukaskyselyjen tuloksia



• Avoin verkkokysely (4.-10.4.2016)

– 665 vastausta

• Moodpointer-kysely Skanssiaisissa (4.-10.4.2016) 

– n. 230 vastausta

• Paperikysely puistosuunnitelman työpajoissa (30.-31.3.2016)

– 16 vastaajaa

3 kyselyä





Verkkokysely1.
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Muut

Yhteiskäyttöpalvelut (mm. autot)

Koulu

Kevyen liikenteen yhteydet

Rakennusten kauneus, arkkitehtuuri

Korkealaatuinen rakentaminen ja asuminen

Maine, imago

Hinta-laatusuhde

Nykyaikaisuus, modernius, uusi teknologia

Yhteisöllisyys, muut asukkaat

Työ (opiskelu)

Rauhallisuus, turvallisuus

Asunnon ominaisuudet

Ekologisuus

Sijainti

Julkinen liikenne (ml. raitiotie)

Edullinen hinta ja vuokra

Alueen viihtyisyys, kauneus

Liikenne- ja kulkuyhteydet

Viheralueet, virkistysalueet, luonto

Palvelut, kaupat

Mikä on tärkein yksittäinen asia, jonka vuoksi muuttaisit Skanssiin?



Mikä olisi mielestäsi tärkeää Skanssin asuinalueella?

(monivalinta)



Jos asuisit Skanssissa, mitä asukkaiden yhteisiä tiloja tai 

palveluita käyttäisit? 

(monivalinta)



Voisitko kuvitella asuvasi 
Skanssissa?



Moodpointer-kysely2.
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Muut

Asunnon ominaisuudet

Liikunta, urheilu, harrastukset

Yhteisöllisyys, muut asukkaat

Nykyaikaisuus, modernius, uusi teknologia

Ikäihmisten asuminen ja palvelut

Julkinen liikenne (ml. raitiotie)

Työ (opiskelu)

Alueen viihtyisyys, kauneus

Ekologisuus

Sijainti

Edullinen hinta ja vuokra

Liikenne- ja kulkuyhteydet

Viheralueet, virkistysalueet, luonto

Palvelut, kaupat

Mikä on tärkein yksittäinen asia, jonka vuoksi muuttaisit Skanssiin?









Paperikysely3.



• Tärkeää Skanssissa: lähivirkistysalueet, ympäristön kauneus, 

hyvät liikenneyhteydet

• Halutuimmat yhteiset tilat ja palvelut: taloyhtiön harrastus- ja 

yhteistilat, piknik-alue, asukkaiden monitoimitila / pop up –tila

• Noin puolet vastaajista halusi harrastaa kaupunkiviljelyä

• Lähes kaikki toivoivat, että eri ryhmät käyttävät puistoa 

samanaikaisesti yhdessä (ei erotella eri ikä- ja muita ryhmiä eri 

alueille)

• Lähes kaikki voivat kuvitella asuvansa joskus Skanssissa

Paperikyselyn tuloksia



Yhteenveto



• Tärkeimmät asiat ja syyt muuttaa Skanssiin: 

– Hyvät palvelut 

– Luonto, viher- ja virkistysalueet

– Liikenne- ja kulkuyhteydet

– Sijainti

– Hintataso

– Ekologisuus

Pääviestit



• Eniten toivotut yhteistilat ja -palvelut 

– Piknik-alue

– Taloyhtiön harrastus- ja yhteistilat

– Viljelypalstat ja -laatikot

• Selvä enemmistö vastaajista voisi kuvitella asuvansa Skanssissa

Pääviestit



Kiitos!

Lisätietoja: janne.rinne@turku.fi


