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1. Vastaajien määrä, asuinpaikka ja ikä
Kyselyyn vastanneiden määrä:
Karttavastausten määrä:
Kommentteja annettiin nykyisiin penkkeihin:
Ehdotuksia uudeksi penkin paikaksi:

141 henkilöä
136 kpl
31 kpl
105 kpl

Eniten vastauksia tuli Keskustan (27%), Alikeravan (18%) ja Kalevan (15%) asukkailta. Jokivarressa
asuvilta ei tullut yhtään vastausta.
Vastaajan asuinpaikka
Muu paikka Keravan ulkopuolelta
Jokivarsi
Alikerava (mm. Jaakkola, Myllynummi)
Savio (mm. Kannisto, Koivikko)
Sompio
Kilta
Keskusta (mm. Sampola, Lapila, Heikkilä)
Kaleva (mm. Kurkela, Virrenkulma)
Ylikerava (mm. Kytömaa)
Kaskela
Ahjo (mm. Päivölänlaakso, Sorsakorpi)
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Vastaajista eniten oli 46-65 vuotiaita (33%). Vastaajista 26-45 ja 66-vuotiaita oli kutakuinkin yhtä
paljon (25%), ja 5-15-vuotiailta ei tullut yhtään vastausta.
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2. Penkkien käyttäminen
Vastaajista suurin osa (77%) käyttää nykyisiä penkkejä.

Käytätkö nykyisiä penkkejä?

23 %

Kyllä

Ei

77 %

Kommentteja siitä miksi vastaaja ei käytä penkkejä
• Penkit ovat epäsiistejä tai penkki saattaa olla huterassa kunnossa
• Penkistä puuttuu selkänoja tai penkin materiaali ei tyydytä
• Kiire eikä ole tarvetta käyttää penkkejä
• Penkit eivät ole sopivissa paikoissa tai oman reitin varrelta
• Penkki on ollut varattu, erityisesti keskustan penkit, ja usein juopuneiden valtaamina

Penkkien tärkein funktio on levähdys (50%). Toiseksi eniten penkkejä käytetään seurusteluun (24%).

Mikä on penkkien tärkein funktio omasta mielestäsi?
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Muita esiin tulleita penkin käytön funktioita:
• Luonnon ja eläinten tarkkailu
• Mietiskely ja jopa virkkaamiseen
• Hetken pysähdys ottaakseen kiven pois kengästä
• Juopuneiden levähdyspaikka
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3. Penkkien määrä, laatu ja ympäristö
Vastaajien mielestä penkkejä ei ole nykyisellään riittävästi. Vain noin 13% vastaajista piti penkkien
määrää edes suurin piirtein riittävänä. Täysin samaa mieltä oli 5% vastaajista ja täysin eri mieltä 22%
vastaajista.
Mielestäni penkkejä on nykyisellään riittävästi
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1 = Täysin samaa mieltä, 10 = Täysin eri mieltä

Penkkien määrän ja laadun suhde oli vastaajien mielestä aika tasaväkinen, aavistuksen enemmän
laadun puolelle kallistuen. Täysin samaa mieltä oli 11% vastaajista ja täysin eri mieltä 14% vastaajista.
Mielestäni penkkien määrä tärkeämpi kuin laatu
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Myöskin roska-astia koetiin tarpeelliseksi penkkien yhteyteen. Täysin samaa mieltä oli 55%
vastaajista ja täysin eri mieltä 6% vastaajista.
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Mielestäni jokaisen penkkiryhmän vieressä tulee olla roska-astia
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Sen sijaan kovaa pintaa eivät vastaajat välttämättä kaipaa penkin edustalle. Täysin samaa mieltä oli
9% vastaajista ja täysin eri mieltä 25% vastaajista.
Mielestäni penkin edustalla on oltava kova pinta, kuten kiveys tai
asfaltti
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4. Penkkien selkä- ja käsinojien tarpeellisuus, istumakorkeus ja materiaali
Selkänojan tarpeellisuus on kyselyyn vastanneiden mukaan ilmiselvä. Täysin samaa mieltä oli 39%
vastaajista ja täysin eri mieltä 5% vastaajista.
Mielestäni penkkien on oltava selkänojallisia
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Kysymys käsinojista jakoi vastaajat ehdottomasti kyllä, ei välttämättä ja ei tarvitse leireihin.
Vastauksissa ymmärrettiin, että vanhuksille, huonojalkaisille ja raskaana oleville käsinojat ovat
hyödyksi ylös noustessa ja istumaan laskeutuessa. Käsinojien sijainnin kannalta parhaana
vaihtoehtona pidettiin penkkien päitä. Vanhusten kannalta olisi käsinojan hyvä olla myös penkkien
keskellä siltä varalta, että tukea tarvitsee ottaa molemmilla käsillä.
Töhryt häiritsivät jotakin enemmän kuin penkin materiaali, väri tai malli. Osaa nykyisistä penkeistä
kritisoitiin huonon mallisiksi istua: joko selkänoja ei tukenut tarpeeksi, selkänoja oli liian kallellaan tai
selkänoja oli liian kaukana penkin reunasta. Vastaajat toivoivat myös, että yhtään selkänojatonta
penkkiä ei enää laitettaisi.

Mikä seuraavista penkkimallityypeistä olisi mielestäsi paras vaihtoehto
raittipenkiksi?
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Penkkien korkeus on suurimman osan (84 %) mukaan sopiva. Noin 12 % vastaajista koki penkin liian
matalaksi ja vain 2 % koki penkin liian korkeaksi. Vastaajat toivoivatkin eri korkuisia penkkejä, jotta
mahdollisimman moni löytäisi itselleen sopivan penkin istua.

Nykyiset penkit ovat mielestäni
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Uusien penkkien toivottiin olevan kotimaisia ja kestäviä. Puu nousi odotetusti parhaaksi penkin
pintamateriaaliksi (76 %).

Mikä on mielestäsi paras penkkien pintamateriaali?
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Kommentteja penkkien pintamateriaaleista:
• Puupintaiset penkit ovat kylmällä säälläkin lämpimiä istua
• Penkin pintalaudat voisi tehdä myös kierrätyspuusta
• Penkkien pitäisi olla kyseiseen paikkaan sopivat, säänkestävät, helposti puhdistettavat
• Kierrätysmuoviset penkit eivät saisi olla pinnaltaan liukkaita
• Keskuspuiston lammen ympärillä olevia penkkejä pidettiin hyvinä
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5. Penkkien turvallisuus
Penkkien turvallisuuteen vaikuttaa monet asiat. Penkki pitäisi olla sijoitettuna oikealle ja näkyvälle
paikalle ja niiden pitää olla kiinteästi paikalleen kiinnitettyjä. Valaistus penkin lähellä lisää
turvallisuutta.
Penkkien pitää olla:
• Oikean mallisia
• Tukevia
• Kestävärakenteisia
• Oikeasta materiaalista valmistettuja
• Ekologisia
• Hyvä kuntoisia ja ehjiä
• Ei teräviä kulmia
• Ei tikkuja, irtoilevia osia tai lahoa
• Selkä- ja käsinojallisia
• Oikea istumakorkeus
• Turvallinen alusta penkin edessä samalla korkeudella kävelytien kanssa ja sopivalla
etäisyydellä kulkuväylästä

5.1. Kokemukset toistuvasta häiriöstä tai turvattomuuden tunteesta jonkin penkin läheisyydessä
Vastauksissa häiriökäyttäytymistä esiintyvistä paikoista tulivat esille:
• Keskusta ja erityisesti Taideportaat
• Prisman edustan penkit
• Kauppakaarella olevat Sirkushevosten viereiset penkit
• Suomalaisen kirjakaupan edustan penkit
• Hesburgerin edustan penkit
Uhkaaviksi paikoiksi koettiin:
• Sampolan tunneli
• Asematunneli ja juna-asema
Rauhattomiksi paikoiksi koettiin:
• Savion keskusta
• Salavapuiston penkit
Yksittäiset penkit, esimerkiksi torilla, Ylikeravantiellä, Keravan kirkon lähellä vastapäätä
sankarihautaa ja kevytsillalla Hiidenkiventien ja kävelyraitin risteyksessä, aiheuttivat ongelmia sekä
penkkien käyttäjille että vieressä asuville asukkaille. Päihteiden väärinkäyttäjien aiheuttamat häiriöt
ja huuteleminen ohikulkijoille kävelykaduilla pelotti monia sekä häiritsi useita penkkien käyttäjiä.
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6. Penkkitoiveita ja kehitysideoita
Nykyisten penkkien paikkoja ei aina pidetty ihanteellisena. Kyselyvastaukset antoivat hyvän kuvan
paikoista, joihin uusia penkkejä toivotaan. Uusia penkkien paikkoja toivottiin sekä karttamerkinnöin
että sanallisesti.
Sanallisesti uusia penkkejä toivottiin:
• Kävelykatu
• Puuvalonaukio
• Aurinkomäki
• Entisen Sokoksen edusta
• Terveyskeskuksen ja keskustan väli
• Kurkelan ja keskustan väli
• Savion taival
• Rautatieasema
• Hallintopuisto
• Aleksis Kiven tie
• Kirjaston terassi
• Salakapakan lähelle
• Bussipysäkit
• Jaakkola
• Virrenkulma
• Lasten leikkipaikkojen lähelle
• Keinukallio
• Keravanjoen varsi
• Kauniit luontopaikat ja metsiköt
Myös penkkien kunnossapitoon ja uusiin malleihin tuli toivomuksia. Vastaajat halusivat tietää voisiko
penkkejä kunnostaa jengalaisten voimin ja saisiko penkkejä eri värisinä kaupungin osien mukaan,
esimerkiksi iloisen, Keravan nopan, sirkuskaupungin värisinä.
Penkkien suuntausta moitittiin, koska nykyiset penkit eivät aina palvele auringonpalvojia tai linjaauton odottajia. Linja-autopysäkkien penkkien sijainnissa pitäisi myös ottaa huomioon, etteivät ohi
ajavat autot roiski vettä penkillä istujien päälle. Yksin tai kaksin istuttavia penkkejä toivottiin sekä
kävelyteiden varrelle että metsikköihin. Osan penkeistä toivottiin olevan vastakkain istuttavia.
Koirien kakkapussien laittamista penkkien viereiseen roska-astiaan pidettiin huonona asiana tai
ainakin roska-astioiden tyhjennysväliä pitäisi kesäaikaan tihentää.
Uusiin penkkeihin tuli myös joitakin yllättäviäkin toivomuksia kuten katoksellisia-, hierovia-,
aurinkokenno-, liikunta- ja näköalapenkkejä. Lisäksi vastaajat toivoivat, ettei uusia penkkejä sijoiteta
ihmisten talojen ja tonttien reunustoille ilman kuulemista.

6.1. Toiveita nykyisiin penkkeihin liittyen
Joidenkin penkkien vastaajat kertoivat olevan vanhoja, rikkinäisiä ja siivottomia. Näille paikoille
vastaajat toivoivat uutta penkkiä tai penkin kunnostamista maalaamalla. Bussipysäkkien penkit olivat
vastaajien mielestä kulahtaneita, väärin suunnattuja tai liian kaukana pysäkiltä. Viljelypalstojen
lähellä olevan penkin sijainti ja huono kunto olivat syitä toivoa uutta penkkiä uuteen paikkaan.
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6.2. Toiveita uusiin penkkeihin liittyen
Luonnon helma tuntui olevan monelle kyselyyn vastaajalle se oikea paikka penkille. Vastaajien
mukaan, penkki kivalla pienellä viheralueella antaa mahdollisuuden kuunnella lintujen laulua ja
katsella metsän elämää. Ihanteellinen kaunis paikka istua kesäiltaa tuo mieleen onnellisia ajatuksia ja
keskustelun aiheita.
”Keravanjoen rannalta olisi mukava katsella hienoa näkymää peltomaisemista ja joenvarren
rantaniittyihin.”
”Vesilinnut ja koskikara ruokailevat joen vedessä ja korennot lentelevät ympärillä. Voi istuskellessaan
kuunnella kosken kohinaa. ”
”Ollilan lammelta tai kuntopoluilta aukeaa levollinen näkymä laaksoon hevoslaitumia kohti. Pieni
metsälammikko vieressä, mukava, sopiva ja rauhallinen metsikkö.”
”Penkille voi istahtaa lukemaan romaania tai vaikka virkkamaan.”
”Kaunis paikka lapsiperheillekin syöttää sorsia.”
”Penkki aurinkoisella paikalla. Siellä aistit avautuvat, tunnet tuulen ja tasapainon.”
”Aimolanmäen rinteeltä kevätaurinko sulattaa mäen nyppylältä lumet ensimmäiseksi ja on syksyn
viimeisiä aurinkoisia paikkoja, näkymät ovat mitä kauneimmat puukoulun suuntaan ja sivuillekin
näkee esteettömästi.”
”Keinukallio tarvitsee paljon penkkejä ja pöytiä retki eväiden syömistä varten. Penkki voi olla myös
sopiva levähdys- ja venyttelypaikka puolivälissä patikkaa tai marjamatkaa. Tai penkiltä olisi hauska
katsella krikettipelejä tai harjoituksia.”
Jollakin alueilla ei ole lainkaan penkkejä, joten vastaajat toivoivat penkkejä keskustamatkan varrelle.
Tällöin penkeillä voisi levähtää kesken matkan. Vilkkaiden kävelyreittien varrella olevat penkit taas
ovat usein varattuja, joten penkkejä toivottiin näille reiteille lisää. Lisää penkkejä toivottiin myös
alueille, joilla asuu paljon vanhuksia tai penkkien määrä on alhainen asukaslukuun verrattuna.
Penkkejä toivottiin myös mäkien alle, jotta jaksaisi kävellä seuraavan mäen päälle tai voisi levähtää
heti pitkän mäen jälkeen. Penkeillä on myös mukava rupatella tuttujen kesken, minkä tähden
penkkejä toivottiin asuinalueiden keskelle. Aurinkomäen leikkipuistoon toivottiin penkkejä, jotta
siellä ei tarvitsisi istua kylmän pallon tai pollarin päällä.
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