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Johdanto

Vastaajien ikä

Tämä kysely on osa Lempolan kauppapuiston asemakaavamuutoksen aloitusvaiheen lähtötietoselvityksiä. Kyselyn
tarkoituksena on alueen käyttäjien kuuleminen ja sitä kautta
osallistaminen. Kaavamuutoksen päätavoitteena on tutkia
mahdollisuus muuttaa korttelin käyttötarkoitusta, niin että
se mahdollistaa kaupan suuryksikön toteuttamisen. Muutoksen tavoitteena on myös parantaa alueen saavutettavuutta ja sisäisiä liikennejärjestelyitä sekä huomioida alueen
näkyvyys kaupunkikuvassa. Kaava-alueeseen kuuluu yksityisessä omistuksessa oleva kortteli 96 sekä osat Lohjanharjun- ja Lehmijärventeistä, ja se on kooltaan 10 hehtaaria.
Alue sijaitsee Ventelän kaupunginosassa Lohjanharjuntien
ja E18-sisääntulotien välittömässä läheisyydessä, ja siellä
sijaitsee sekä päivittäis- että erikoistavarakauppaa.
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Kuuden kohdan kysely toteutettiin internet-pohjaisena
Harava-palvelussa 11.4.-10.5.2017 välisenä aikana. Siihen
vastasi kaikkiaan 198 kaupunkilaista. Heistä noin neljännes on miehiä ja kolme neljäsosaa naisia. Vastaajia löytyi
kaikista ikäluokista, mutta ikäluokista painottuvat selkeästi
kuitenkin 30-44 sekä 45-64 –vuotiaat lähes 80 prosentin
yhteisosuudellaan. Vastaajien asuinetäisyys kauppapuistosta
jakautuu melko tasaisesti eri luokkien välillä siten, että 2-5
kilometrin etäisyydellä asuvia on eniten, reilu kolmannes;
vajaa neljännes vastasi asuvansa 1-2 kilometrin ja vajaa
viidennes 5-10 kilometrin päässä Lempolasta. Useamman
kerran viikossa Lempolassa käy 42, viikoittain 26 ja päivittäin 16 prosenttia vastaajista, eli reilusti suurin osa heistä on
palvelujen aktiivisia käyttäjiä. Auton käyttö hallitsee kauppapuistoon kulkemista, sillä 90 prosenttia ajaa paikalle. Vain
5 prosenttia vastaajista tulee jalan ja 3 prosenttia pyörällä.
Alueen sisällä käytetyt kulkumuodot jakautuvat tasaisemmin kuitenkin niin, että auto vaihtuu suurimmalla osalla
kävelyyn. Edelleen yli 30 prosenttia vastaajista ajaa autolla
kaupasta toiseen kävelyn kattaessa loput siirtymiset.
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Pyöräilyn ja kävelyn edistämismahdollisuudet

Mikä edistäisi sitä, että tulisin kauppapuistoon
kävellen tai pyörällä?

Kysyttäessä vastaajilta, mitkä kolme
vaihtoehtoa edistäisivät heidän saapumistaan paikalle pyörällä tai kävellen, saatiin
Tulen alueelle autolla, koska…
vaihtelevia tuloksia. Hieman yli puolet
Muu, mikä?
vastanneista valitsi ”Tulen alueelle autolla,
Viihtyisämmät kevyen liikenteen reitit
koska”, joka sisälsi myös omat perustelut avoimena kenttänä. Noin neljännes
Olemassa olevien väylien parempi hoito
vaihtoehdon valinneista perustelee auton
Olemassa olevien väylien parantaminen
käyttöään suurella ostosten määrällä tai
Uudet kevyen liikenteen yhteydet
painavilla kantamuksilla, ja toinen neljännes mainitsee syykseen kaukana asumisen.
Muita esiin nousseita autolla kulkemisen
tärkeimpiä perusteluja ovat kauppapuiston
sijainti työmatkan varrella, lasten mukanaolo, autoilun helppous sekä pyörällä
kuljettamisen vaikeus. Jalan tai pyörällä
paikalle saapumista edistäisi vajaan kolmanneksen mukaan nykyisten väylien
parantaminen. Vajaa neljännes rakentaisi
uusia kevyen liikenteen yhteyksiä ja vajaa
viidennes viihtyisämpiä kevyen liikenteen
reittejä. Parempaa teiden hoitoa vaatii
reilu kymmenys vastanneista.
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Lohjanharjuntien ylityspaikka kevyelle liikenteelle.
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Erittäin tyytyväinen

Tyytyväisyys kauppapuistoon

Tyytyväinen

En osaa sanoa

Tyytymätön

Erittäin tyytymätön

Ihmisten tyytyväisyyttä tiettyihin asioihin kauppapuistossa mitattiin myös. Selvästi tyytyväisimpiä ollaan
pysäköintipaikkojen sijaintiin ja määrään, joihin on tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen kolme neljäsosaa
vastanneista. Lisäksi lastausalueiden sijoittelu tyydytti yleisesti. Verraten tyytyväisiä ollaan myös alueen
saavutettavuuteen kävellen sekä pyöräily-yhteyksiin, vaikkakin tyytymättömien (tyytymättömien ja erittäin
tyytymättömien yhteismäärä) osuus on molempien kohdalla noin neljännes tyytyväisten (tyytyväisten ja
erittäin tyytyväisten summa) määrän jäädessä molemmissa kuitenkin reilusti alle puoleen. Esteettömyyden
osalta tyytyväisiä ja tyytymättömiä oli lähes yhtä paljon. Muiden asioiden suhteen vastaajat ovatkin yleisesti
ottaen tyytymättömiä. Vähiten tyytyväisiä ollaan istumismahdollisuuksiin ja joukkoliikenteen reitteihin: istumismahdollisuuksiin on tyytymätön tai erittäin tyytymätön kolme neljäsosaa vastanneista, kun taas joukkoliikenteeseen on tyytymättömiä yhteensä 44 prosenttia ja tyytyväisiä kolme prosenttia. Lisäksi ympäristön
viihtyvyyteen ja liikenneturvallisuuteen ollaan hyvin tyytymättömiä, sillä molemmissa kolme viidestä vastaa
olevansa tyytymätön. Sisäisissä jalankulkuyhteyksissä tyytymättömien osuus on vielä hiukan suurempi, yli
kaksi kolmasosaa. Myös pyöräpysäköinnin osalta tyytymättömiä on selvästi enemmän kuin tyytyväisiä.

Liikenneturvallisuus

Kaupunkilaisia pyydettiin merkitsemään kartalle kehittämistä vaativat liikenneturvallisuuden kannalta
vaaralliset paikat. Merkintöjä tehtiin yhteensä 289. Selvästi suurin rypäs vaarallisia paikkoja on löydettävissä kauppapuiston sisältä eteläisestä 90 asteen käännöksestä. Toiseksi suurin keskittymä on kauppapuiston
pohjoisessa 90 asteen mutkassa. Myös kauppapuistoon päin johtava mäki aiheuttaa paljon vaaratilanteita.
Huomattava määrä merkintöjä on sijoitettu Lehmijärventien ja kauppapuiston sisäisen tien risteykseen, kiinteistön 758 eteen parkkipaikalle, Lohjanharjuntien eteläiselle jalankulun ylityspaikalle sekä Lohjanharjuntien
liikenneympyrään. Eniten vaaran paikkoja on ollut autolla liikuttaessa (123 kappaletta) ja toiseksi eniten
kävellen (48 kappaletta). Pyörällä vaaran on tuntenut 10 ihmistä ja useilla kulkutavoilla 23 ihmistä.

Pyöräilyn ja kävelyn reitit

Toisessa karttaosiossa ihmisiä pyydettiin piirtämään kävely- ja pyöräilyreitit, joita kukin käyttää alueelle
saapuessaan. Kävellen suurin joukko saapuu Lehmijärventien kautta sekä eteläistä että pohjoista jalankulun
sisäänkäyntiä käyttäen. Toiseksi eniten käytössä on Lohjanharjuntien ylityspaikka ja kolmanneksi eniten
Lohjanharjuntien liikenneympyrän pohjoispuolelta kulkeva reitti. Pyöräillen käytetyin reitti alueelle kulkee
Lohjanharjuntien ylityspaikalta. Toiseksi eniten ihmiset käyttävät Lehmijärventien pohjoista sisäänkäyntiä.
Kolmanneksi suosituin on Lohjanharjuntien liikenneympyrästä kauppapuistoon johtava reitti.

Mielestäni alueelta tulisi näkyä...
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Mitä alueelta tulisi näkyä

Kyselyyn sisältyi myös kaksi avointa kysymystä. Ensimmäistä kysymystä
pohjustettiin kertomalla Lempolan kauppapuiston sijaitsevan moottoritien sisääntuloväylän varrella, olevan helposti havaittavissa ja toimivan
porttina Lohjalle. Itse kysymys kuului näin: ”Mitä alueelta tulisi näkyä?”
Kysymys johti monenkirjaviin vastauksiin, jotka eivät käsitelleet pelkästään kauppapuiston näkyvyyttä, vaan esimerkiksi alueen luonteen laatu
nousi esiin. Eniten mainintoja saavat Lempolan liikkeet, jotka pitäisi
saada näkyviin 23 vastaajan mielestä; 16 kertaa tulee esiin myös puiden
ja muiden istutusten tärkeys alueella. Seuraavaksi eniten kannatetaan
Lohjaan liittyviä mainoksia (12 vastaajaa), jotka saavat seuraukseen
merkittävän määrän kauppapuiston mainoksia haluavia tai yleensä mainostamisen mainitsevia. Maamerkin tahtoisi 6 vastaajaa ja vielä useampi
kauniimman julkisivun, taideteoksen tai opasteita. Lisäksi tyytyväisyyttä
alueen ilmeeseen yleisesti ilmaisee 5 vastaajaa.

Lempolan kauppapuiston etelänpuoleinen julkisivu.

Kauppapuiston kehittäminen

Parantamista vaativat asiat
25
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Toisena avokysymyksenä ja kyselyn viimeisenä kohtana oli muu palaute, johon oli tarkoitus kommentoida Lempolan kauppapuiston kehityskohteita. Vastaukset jakautuivat
melko luontevasti kahteen kategoriaan, joita
ovat toiveet kauppapuistoon lisättävistä
asioista, lähinnä erilaisista liikkeistä, sekä
parannuskohteet. Parantamista vaativista
asioista liikenne ja liikkuminen nousevat
pinnalle. Liikennejärjestelyiden parantamisen mainitsee muodossa tai toisessa 23
vastaajaa. Lisäksi 15 vastaajaa ottaa kantaa
käveltävyyden heikkoon tilaan alueella
muutaman vastauksen sisältäessä kritiikkiä pyöräiltävyydestä ja joukkoliikenteestä.
Esteettömyys ja viihtyisyys tulevat molemmat esiin 6 vastauksessa, ja valaistukseen
haluaa parannusta 3 vastaajaa. Kauppapuistoon toivotaan eniten Lidliä ja Alkoa, jotka
mainitaan yli 10 vastauksessa kumpikin.
Lisää kasveja haluaisi 8 vastaajaa ja pankkiautomaatin 6 vastaajaa. Vähintään neljästi
nousevat esiin myös huoltoasema, kahvila,
ravintola, vaatekauppa, pikaruokaravintola
ja ruokapaikka yleensä, puisto, lisäys kävelyteiden määrään sekä lisäys istumapaikkojen
määrään.
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Toiveita lisäyksistä Lempolaan
Tiger
Lidl
Alko
Urheilukauppa
Puutarhamyymälä
Vaatekauppa
Parturi-kampaamo
Posti
Huoltoasema
Pankkiautomaatti
Ruokapaikka
Kahvila
Ravintola
Pikaruokaravintola
Pysäköintihalli
Leveämmät ajoväylät
Pyöräparkki
Lisää pyöräteitä
Lisää kävelyteitä
Leikkipaikka
Puisto
Lisää istumapaikkoja
Lisää vihreää
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