
KYSELY VILJELYLAATIKOISTA

Taustatietoa: Kaupungilla oli käytössä kesällä 2018 puistoihin ja yleisille alueille sijoitettuja viljelylaatikoita. 
Seuraavaa kesää ja uutta kokeilua suunnitellessa kysyimme Hyvinkää Äpin käyttäjiltä joulukuussa 2018 
ajatuksia viljelylaatikoista.

Kysyimme Hyvinkää Äpin käyttäjiltä tiesivätkö he, että Hyvinkäällä on ollut tällainen viljelylaatikkoja 
koskeva kokeilu. Tähän kysymykseen vastasi 320 henkilöä.

71 % vastaajista ei ollut kokeilusta tietoinen. 29 % vastaajista oli kokeilusta tietoisia.
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KOKEMUKSIA VILJELYLAATIKOISTA

Kysyimme Hyvinkää Äpin käyttäjiltä käyttivätkö he itse kyseisiä viljelylaatikoita.
Tähän kysymykseen vastasi 318 henkilöä, joista ainoastaan 4 henkilöä oli laatikoita käyttänyt. 

Laatikoilta käyttäneiltä henkilöiltä kysyimme vielä erikseen, onnistuiko viljelylaatikkokokeilu heidän 
osaltaan. 

Vastausasteikkona oli:

5 – erittäin hyvin
4- hyvin
3 – kohtalaisesti
2 – huonosti
1 – erittäin huonosti

75 % laatikoita käyttäneistä vastasi, että kokeilu oli onnistunut heidän mielestään hyvin, 25 % mielestä 
kohtalaisesti.
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ONKO TÄLLAINEN KOKEILU HYVÄ IDEA?

Kysyimme Hyvinkää Äpin käyttäjiltä onko tällainen kokeilu heidän mielestään hyvä idea?
Kysymykseen vastasi 242 henkilöä. 

Vastausasteikko oli 1-10 niin, että 1 tarkoittaa ”Ei todellakaan” ja 10 tarkoittaa ”Ehdottomasti”. 

Suurin osa, lähes 30 % vastanneista oli sitä mieltä, että kokeilu oli ehdottomasti hyvä idea. Neutraalilla 
linjalla (5) oli 18 % vastaajista. Enemmistö vastauksista sijoittui asteikolle 5-10. 
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Onko kokeilu mielestäsi hyvä idea?



VILJELYLAATIKOT ENSI KESÄNÄ?

Kysyimme Hyvinkää Äpin käyttäjiltä mitä voisimme tehdä paremmin ensi kesänä. Tähän avoimeen 
kysymykseen saimme kolme vastausta. Vastaajia mm. kiinnosti tietää, kun viljelee lähellä katua ruokaa 
(pinaatti, yrtit, porkkanat), niin tuleeko kasveihin paljon liikenteen myrkkyjä? Voisiko asiaa tutkia 
laboratoriossa? Lisäksi ehdotettiin, että seurattaisiin onko tällaiset viljelylaatikot ahkerassa käytössä.

Lisäksi kysyimme, jos viljelylaatikoita järjestetään myös ensi kesänä, aiotko hakea? 
Tähän kysymykseen vastasi 233 henkilöä. 63 % vastaajista ei aio hakea. 2 % vastaajista aikoo hakea ja 35 % 
vastaajista vastasi ehkä.
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PALAUTETTA VILJELYLAATIKOISTA

Hyvinkää Äpin käyttäjät saivat vielä antaa muuta palautetta viljelylaatikosta avoimella vastauksella.
Tähän saimme vastaukset 77 henkilöltä. 

Alla poimintoja saamastamme palautteesta:

• Loistava idea, toivottavasti saa jatkoa
• Hyvä idea varsinkin kerrostalossa asuville
• Enemmän tiedotusta asiasta
• Nykyaikaista ja tyylikästä
• Elävöittää katukuvaa
• Ei tarpeen, rahoille parempaa käyttöä
• Laatikoiden luo selkeä tieto, etteivät viljelykset ole yleisessä käytössä
• Kokeilu innostaa laittamaan laatikoita myös omaan pihaan


