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Taustatietoja

 Tutkimus tehtiin noin kahden viikon aikana 14.1.2021-25.1.2021.
 Haastateltavia tavoitettiin sekä kauppakeskus Triplassa että puhelimitse. Puhelimitse tavoitetut pyydettiin 

täyttämään sama lomake verkkolomakkeella. Kauppakeskuksessa tavoitettiin 100 henkilöä ja puhelimitse 
122, jotka vastasivat kyselyyn. 

 F2F tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin Mall of Triplassa To 14.1. - Ke 20.1. välisenä aikana jokaisena päivänä, 
pois lukien sunnuntai. Tiedonkeruuta tehtiin jokaisessa kauppakerroksessa eri puolilla kauppakeskusta. 
Suurin vastaajamäärä saatiin ruokamarkettien edustalta. Tutkimukseen pyrittiin saamaan mukaan 
kauppakeskuksesta ostavia asiakkaita, ei pelkästään ”hengaajia”. Haastattelijamme pyrkivät tavoittamaan 
vastaajiksi myös miehiä, jotka osallistuvat tutkimuksiin hyvin heikosti. Tiedonkeruu tehtiin itsetäytettävällä 
kaksipuoleisella A4 lomakkeella. Osallistumispalkkiona asiakkaille annettiin Fazerin Sininen -suklaalevy. 
Yleisesti tutkimukseen vastaaminen korona-aikana on vähäisempää, jolloin asiakkaat pyrkivät tekemään 
ostoksensa ja lähtemään kauppakeskuksesta pikaisesti pois.

 Puhelimitse vastanneiden kesken arvotaan Triplan 50 eur lahjakortti. 
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Vastaajien profiilit
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Vastaajien asuin- ja työpaikka on kysytty postinumerolla.



Vastaajien taustatietoja
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Triplassa asioinnin taustatietoja – käyntitiheys ja 
viipymä
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Triplassa asioinnin syyt

 Muissa syissä mainittuja syitä useimmiten 
mainittu erityisesti työ.

 Muita syitä aakkosjärjestyksessä:
 Alkossa, apteekki, Glitter, hiemna katsellut, 

Kahvilassa, katselemassa, Kierrätys, 
kuntosali,  Noutamassa postista uutta 
pankkikorttia, Posti, Postista verkko-ostosten 
nouto, Prisma yläkerta, Puhelin korjaus, 
Rautakirjassa, Ruohonjuuri, terveys, Työ, 
Työpaikka triplassa, Työtapaaminen, 
Työterveydessä, vaateostoksilla
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Väittämiä Triplasta

Yleisesti ottaen tyytyväisyys Triplaan oli korkealla tasolla. Erityisesti kiitosta saavat 
Triplaan tulemisen helppous sekä siisteys, turvallisuus ja viihtyisyys. 
Hieman huonommin Tripla tuntuisi pärjäävän jätehuollon sekä kierrätyksen kohdalla sekä 
siinä miten Tripla helpottaa vastuullisten valintojen tekemistä.
Vähiten yhtä mieltä oltiin opasteiden selkeydestä.
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Mikä on Triplassa tärkeää?

 Ehdottomasti tärkeintä Triplassa on 
mahdollisuus ostoksiin sekä ravintolatarjonta. 
Vähiten tärkeitä vastaajille oli hotelli sekä 
lääkäri-, rentoutus- ja kuntoilupalvelut.

 Sikäli kun vastaajille ostokset olivat tärkeitä, 
näistä tärkeimpiä olivat päivittäistavarat; minkä 
jälkeen muoti ja sisustus.
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Mikä on parasta Triplassa?
 Vastaus oli avoin tekstikenttä. Useimmat antoivat 

enemmän kuin yhden vastauksen. Parasta 
Triplassa ovat (eniten mainintoja saanut 
ensimmäisenä):

 Liikkeiden valikoima ja monipuolisuus (44)
 Ruokakaupat (26)
 Ravintolat (ja kahvilat) (25)
 Lähellä (25)
 Helppo tulla (18)
 Sijainti (16)
 Helppo liikkua ja löytää (13)
 Avaruus, tilan tunne (10)
 Palvelut (8)

 Tunnelma (7)
 Muut liikkeet (6)
 Pysäköinti (4)
 Hinnat ja tarjoukset (4)
 ”Siellä on kaikki” (4)
 Turvallisuus (2)
 Aukioloajat (1)
 Muut (8)

 Seuraavilla dioilla poimintoja avoimista 
vastauksista liittyen tähän kysymykseen.
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Liikkeiden valikoima ja monipuolisuus (44)

 Hyvät kaupat ja ravintolat
 hyvä valikoima erilaisia liikkeitä
 Aika monipuolinen valikoima liikkeitä, kahviloista ja 

ravintoloita;. 
 Eri vaateliikkeet kuin muualla
 erilaista tarjontaa
 Iso tarjonta
 Kattava kauppavalikoima, ravintolat ja 

ajanviettomahdollisuudet
 Kaupat
 Ehdottomasti palveluiden ja liikkeiden hyvä tarjonta.
 kauppojen ja palveluiden tarjoilu
 Kunnollinen ja laaja tarjonta samassa paikassa, joka 

paransi huomattavasti asuinalueeni 
palvelutarjontaa.

 Laaja tarjonta liikkeitä 
 Laaja valikoima
 Liikevalikoima on myös mukava, mutta siinä toivoisi 

paremmin hereillä olemista sen suhteen, millaisia 
liikkeitä taloon otetaan. Tunnetusti epäeettisiä 
ketjuja ei toivoisi näkevänsä.

 liikkeen monipuolisuus
 Liikkeet
 "Monia eri liikkeitä "

 monipuolinen
 Monipuolinen kauppa valikoima
 monipuolinen ostospaikka.
 Monipuolinen palveluvalikoima lähellä kotia
 Monipuolinen tarjonta
 Monipuolinen valikoima
 Monipuoliset liikkeet
 monipuoliset palvelut
 Monipuolisuus
 Monipuolisuus
 Monipuolisuus
 Monipuolisuus
 Monipuolisuus
 monipuolisuus ja sijainti
 Monipuolisuus on hyvä asia
 Monta ruokakauppaa, alko ja apteekki samassa 

kerroksessa, jonne pääsee myös joutumatta 
kulkemaan muun kauppakeskuksen läpi.

 Paljon eri liikkeitä
 Paljon erilaista kauppaa 
 Paljon ihania kauppoja
 Paljon kauppoja
 Paljon liikkeitä
 Paljon vaihtoehtoja 

 se on riittävän monipuolinen, sieltä saa suunnilleen 
kaiken, mitä tarvitsee. Ja jos sieltä ei saa, niin sieltä 
on helppo jatkaa julkisilla keskustaan tai muualle.

 Shoppailu liikkeissä mitä ei ole muualla suomessa.
 Tarjonta
 Tarjonta on monipuolinen
 vaatekaupat joita ei ole muualla
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Ruokakaupat (26)

 Alakerros päivittäis- ym
liikkeineen .

 Hyvät ruokakaupat.  Prismaa 
tulee käytettyä paljon.

 isot ruokakaupat
 Isot ruokakaupat
 Isot ruokakaupat
 isot ruokakaupat
 Lidl
 On lähellä isot ruokakaupat 

mikä on hyvä asia
 Suuret ruokakaupat

 hyvä ruokakauppa
 Edullisia ruokaostoksia 
 24h kauppa
 24h prisma
 24h prisma
 Prisma
 Prisma & lidl
 Prisma, Alko, apteekit, k-market
 Prisma, apteekki ja muutamat 

vaatekaupat.
 Prisma, Lidl, K-Market on 

vierekkäin. On helppo asioida.

 Prisman ja Lidlin edulliset 
hinnat.

 Ruokakaupat
 Ruokakaupat
 ruokakaupat
 Ruokakaupat, kukkakaupat ja 

apteekit, kahvilat
 Ruokakauppa itselle lähellä
 Ruokakauppa tarjonta hyvä.
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Ravintolat ja kahvilat (25)

 lounaat
 Kahvilat
 kahvilat, tarjontaa
 lounaspaikkojen määrä
 Luckiefuns
 Ravintolamaailma
 Ravintolat
 Ravintolat
 Ravintolat
 Ravintolat
 Ravintolat
 Ravintolat

 Ravintolat
 Ravintolat on lähellä toimitiloja, 

joten on etu. 
 Ravintolat/ruokakaupat
 Ravintolatarjonta
 Ravintolatarjonta on itselle 

lounakksi parasta
 Ravintolatarjontakin on loistava.
 Ravintoloiden yhteinen 

syömisalue
 Ruoka
 Ruoka puoli

 ruokapaikat hyvä lounastarjonta
 Ruokatavaroiden tarjonta
 ruokavalikoima on hyvä, 

aasialaiset ruokavalikoimat
 useat ravintolat 
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Lähellä (25)

 "Kun se on lähellä  "
 Etätyöaikana näppärästi 

kävelymatkan päässä kotoa.
 200 metrin päässä
 Lyhyt matka minulle 300metriä
 Lähellä ,työmatkalla helppo 

käydä ruokaostoksilla
 lähellä asun 
 Lähellä kotia
 Lähellä kotia
 Lähellä kotia 
 Lähellä kotia.

 lähellä kotiani
 Lähellä kotiovea
 Lähellä minua
 Lähellä minua
 Lähellä työpaikan ja kodin 

välillä
 Lähellä työpaikkaa
 Lähellä,
 Lähellä.
 Lähellä.
 Länsi-Pasilan läheisyys!
 On tarvitsemieni palveuiden

läheisyys päivittäin
 Se on lähellä
 Se on lähellä ja siellä on hyviä 

kauppoja ja varsinkin 
ruokakauppoja

 Se on lähellä ja siellä on iso 
ruokakauppa ja kaikki 
ruokakaupat ja alko samassa 
paikassa.

 Se on lähellä on hyvä asia 
itselle
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Avaruus ja tilan tunne & Helppo liikkua ja löytää

 Avaruus ja tilan tunne
 Avara

 Avaruus

 Kauppakeskus on siisti ja tilava

 Se on siisti paikka

 Siisti

 suunnittelu on hyvä-väljät käytävät,avaruuden
tunne.

 tilava

 Tilava ja selkeä. 

 Tilava ja siisti yleisilme. 

 Väljyys, tilaa. Tilavat käytävät.

 Helppo liikkua ja löytää
 Helppo liikkua
 Helppo löytää päivittäis ruoat.
 Helppo pohja -> helppo löytää mitä haluaa
 helppo päästä ruokakauppaan omasta 

sisäänkäynnistä
 Selkeys
 Selkeys
 Selkeys ja monipuolisuus
 Selkeys päivittäistavarakauppana
 Selkeys vanhemmalle hlölle.
 selkeä järjestys 
 selkeä pohjapiirrustus. 
 selkeä pohjaratkaisu (ei REDI)
 Selkeä, uusi, siisti, helppo
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Palvelut & Tunnelma

 Palvelut
 Postin toimipiste sekä matkahuollon lokerikot

 Cinema 

 Pullonpalauttajat paikka

 Hotelli

 Hotelli :)

 Leffateatteri

 Leffateatteri 

 surffipaikka

 Tunnelma
 hyvä tunnelma
 Kodikkuus.
 matala kynnys tulla
 miellyttävä ympäristö
 elämää paljon
 Viihtyisä noin isoksi paikaksi. 
 Väljyys ja rauhallinen tunnelma onnistuneiden 

pintamateriaalien ja valaistuksen takia. 
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Pysäköinti & Muut

 Pysäköinti
 hyvä asia auton saa parkkiin ilman maksua

 Hyvä parkkihalli ja helppo tulla autolla

 hyvät pysäköintimahdollisuudet

 Ja se pysäköinti sinänsä on ihan mahtava, sen kun 
ajaa sisälle ja ulos (silloin kun tarvitsee tulla 
autolla)...

 Muut
 Mahdollisuudet
 mahdollisuus odottaa junaa siistissä "aulatilassa"
 Nopea asiointi työmatkalla
 palvelu on hyvä
 Toimitilat itsessään
 Tosi hieno on tämmöinen Pasilalalisille oma 

kauppakeskus,ei tarvitse mennä muualle
 Uutuus
 Koko
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Mitä liikettä toivoisit Triplaan?

 Vastaus oli avoin tekstikenttä. Useimmat antoivat 
enemmän kuin yhden vastauksen. Liikkeet, joita 
toivottiin Triplaan ovat kategorioittain (eniten 
mainintoja saanut ensimmäisenä):

 Muoti (36)
 En osaa sanoa (32)
 Erikoisliikkeet (24)
 Urheilu- ja retkeilyliikkeet (16)
 Palvelut (16)
 Halpahallit (15)
 Elektroniikka (13)
 Huonekalut ja sisustus (13)
 Kestävä kuluttaminen (9)

 Ravintolat & kahvilat (9)
 Askartelu (5) *
 Ei liiketilat (4)
 Tavaratalot (4)
 Kosmetiikka (3)

 Seuraavilla dioilla avoimet vastaukset liittyen tähän 
kysymykseen.

 * Tiger on täällä; voi vääristää
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Muoti (36)
 Laadukkaampia muotibrändejä, 

Samsoe Samsoe, Levi's ...
 Bershka
 Berska
 Cos
 Cos
 Esprit
 Esprit. Liikkeet ovat ok mutta 

kovin pieniä paitsi puolalaiset 
halpisvaateliikkeet

 haluan esimerkiksi Nanson 
myymälä, jotain muuta kuin 
halparättikauppoja, laadukkaita 
vaatteita myyviä liikkeitä, ei 
luksus vaan laatu

 Hieman laadukkaampia 
vaatekauppoja (Reserved, cropp, 

mojito jne. eivät tätä ole), esim. 
Cos tai Arket.

 KappAhl
 Kenkäkauppa toinen. 
 k-kenkä loppuu -elikä

kenkäkauppa
 M&S
 Massimo dutti
 Massimo Dutti -liike tai vastaavia 

laadukkaita vaatekauppoja
 monki
 Monki
 Nanso
 Nanso 
 New yorker
 New yorker
 Ousho

 Promod
 Samoja vaateliikkeitä mitä 

muuallakin. Laadukkaampia 
vaateliikkeitä.

 samsoe samsoe
 Vagabond
 weekday
 Zara
 Zara
 Zara
 Zara
 Zara
 Zara
 Zara, &otherstories, Dinsko, Xxl.
 Zara, river island, primark
 Zio kenkäkauppa
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Erikoisliikkeet (24)
 Japani kauppa
 Rautakauppaa
 Eurokangas tällä ollut hyvä
 Halpiskirjakauppoja.
 Confetti (tai muu leipomiseen 

erikoistunut liike)
 taidekauppa
 korkeatasoista 

herkkuelintarvikemyymälää
 K-rauta
 Lasten tarvikeliikkeitä lisää. 
 aasialainen ruokakauppa
 Itämainen ruokakauppa

 Akateeminen tai suomalainen 
kirjakauppa

 Etola
 pieni rautakauppa
 Punnitse ja säästä oli kiva-

harmi, kun korona vei sen
 Puuttuu kaikkea synttärilahjaksi 

esim. Tiger ,monitoimikauppa 
Tokmanni olis kiva olla

 Rautakauppa
 Rautakauppa
 Rautakauppa
 plantagen
 Yliopistoapteekki

 Yliopiston apteekki
 vegekauppa
 Eurokangas
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Urheilu- ja retkeilyliikkeet (16) &       Palvelut (16)
 Stadium
 Enemmän urheiluliikkeitä, partioaitta jne.
 Joku retkeilytarvikkeisiin erikoistunut liike, esim. 

Partioaitta
 Ns. eräkauppaa esim partioaitta tai vastaava, isompi 

urheiluliike, jossa urheiluvälineitä olisi laajalla 
valikoimalla myynnissä

 Partioaitta 
 Stadion liike
 Stadium
 Urheiluliikettä
 Urheiluliikkeitä lisää
 "Urheilutarvike liike (kattavampi)"
 XXL
 XXL
 XXL
 XXL
 xxl olisi kiva sada
 XXL-Urheiluliike
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 Elixia
 Elixia. 
 Yökerho.
 En tiedä onko jo suutari, mutta jos ei niin 

sellainen.
 HKL:n piste olisi hyvä.
 Kiipeilyseinä/areena.
 Hot-googa paikka.
 Pesula toimintaa
 Pankkiautomaatteja
 suutari jollei siellä ole
 Talletus automaatti
 Yökerho.
 Valuutan vaihto
 kattobaari
 sauna ja ulko- tai sisäuima-allas.
 Pesula



Halpahallit (15) &                       Elektroniikka (13)
 Tokmanni
 Tokmanni tms.
 Halpakauppa -Tokmani puuttuu
 Tokmanni
 Minimani
 Tokmanni
 Tokmanni
 Tokmanni
 Tokmanni
 Tokmanni tms.
 Tokmanni
 Tokmanni
 Tokmanni!!!
 Tokmannia
 Tokmannia
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 Ei ainuttakaan elektronikkaliikettä ,sellaista 
tarvittaisiin

 Elektroniikka/kodin koneet
 Elektroniikkaliike
 Gigantti
 Gigantti
 Gigantti
 Gigantti tai Verkkokauppa. Com
 kodinkoneliike
 Power
 Power
 Power, Gigantti tai joku vastaava, josta voi 

ostaa kunnolla elektroniikkaa, kun Prisman ja 
Clas Ohlsonin tarjonta aika vaatimatonta.

 Powr, tms kodinkokenliike.
 Verkkokauppa.comia



Huonekalut ja sisustus (13)   &      Kestävä kuluttaminen (9)
 Jysk
 Gigantti
 Hemtex
 Hemtex
 Huonekaluliike
 huonekaluliikkeitä
 Indiska
 Indiska
 Indiska
 Jysk
 Jysk, huonekalukauppa.
 Vepsäläinen
 Vepsölöinen, huonekakuliike
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 hävikkiruokakauppa (kuten Redissä 
WeFood)!!! se on ainoa miksi kävisin 
mieluummin Redissä

 Joku yhteiskäyttölainaamo, esim. 
urheiluvälineitä ja työkaluja.

 Joku kirpputori
 Kirpputori 
 Kirpputori
 UFF
 UFF
 FIDA
 Uffi



Ravintolat & kahvilat (9)    &          Askartelu (5)
 Turkkilainen ravintola.
 KFC
 lisää kahviloita, joista saa erikoiskahveja ja 

espressokahvipapuja kotiin.
 leipomo
 Mäkki
 parempii burgeripaikkoja, boneless tai vastaava
 Ravintola joka tarjoaa tavallista ruokaa, 

välipalatyyppinen ja chilimaustettu ruoka ei käy 
ruokarajoitteiselle . Ruokarajoitteisten parempi 
huomiointi tarjonnassa

 Ravintola, josta saisi ihan tavallista kotiruokaa (ilman 
chiliä ym. tulistuksia), esim. lihapullat ja muussi, 
kaalikääryleet, stroganoff ja keitetyt perunat, omeletti, 
kukkakaaligratiini jne. jne…

 vegaanista ravintolaa
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 Askartelu/käsityökauppa
 Flying Tiger of Copenhagen
 Käsityötarvikkeita, lankoja.
 Tiger
 Tiger of Köpenhagen



Ei liiketilat (4)          &                        Tavaratalot (4)
 Yleisiä ja yhteisiä maksuttomia tiloja, joissa voisi tehdä 

jotain yleishyödyllistä tai muuten vain hengailla
kuluttamatta. Niissä voisi vaikka järjestää luentoja 
ympäristöystävällisestä elämästä, valokuvanäyttelyitä 
yms.

 Asiakasystävällisyys enempi
 Kattoterassi
 selkeämmät opasteet kerroksittain sekä aikataulunäytöt 

myös Länsi-Pasilan puoleiseen osioon (mikä sen nimi 
sitten in english mahtaakaan olla)
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 Laajaa tavarataloa, esim. suurempi 
Prismavalikoima.

 citymarket
 Prisman valikoima on huono -liian suppea 

piti mennä Itäkeksukseen hakemaan 
täydennystä

 Sokos

 Lush
 Lush
 Sephora

Kosmetiikka (3)



Rahan käytön arviointi

 Suurin osa vastaajista arvioi rahan 
käyttönsä välille 21-50 euroa.
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Tiedottaminen

 Ehdottomasti suosituin ja toivotuin 
tiedotuskanava on kauppakeskuksen omat 
verkkosivut. Toisella sijalla ovat 
kauppakeskuksen omat FB sivut sekä kotiin 
jaettavat mainokset.

 Verrattain moni vastaaja ei kuitenkaan halua 
kuulla tapahtumista ja tarjouksista.
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Triplan mainoksen näkyvyys
 Noin puolet vastaajista muisti nähneensä Triplan mainoksen jossakin. 

 Eniten mainoksia muistettiin nähneen bussi- ja muilla pysäkeillä sekä 
ulkomainonnassa. Muuta mainitut paikat aakkosjärjestyksessä:

 bussin kyljessä, Bussipysäkillä, Bussipysäkillä ja TV mainos, bussipysäkilä
ulkomainoksia, Bussissa, Enn muista, Ennen joulua mainoksia, erikauppojen 
mutta en muista kun joulun oman Triplan mainos, Facebook, Helsingin 
Sanomissa, Hämeenlinnanväylällä, Instagram, Joku kyltti, Jossain lehdessä 
oli, ehkä HU, Joulumainoslehti tuli kotiin, Jouluna otin Triplasta tarjous 
kirjasen mukaan., Joulunaikaan tuli mainoksia jakeluna, Julkisivussa, Juna 
laiturilla, Juna-asemalla, Junan kyljessä, Kadun varsilla, katumainos, kotiin 
tullut lehti, K-Supermarket, postin nouto, Lehdessä ,telkkarista, lehtunen
kotiin jaettu, mainoslehti kotiin jaettu, mtv-kanavalla, Netissä, netissä, erään 
kilpailijan nettisivuilla, Pasila-lehti, Puhelimeen tulee kaupan oma mainos, 
Ratikkapysäkillä, mainoslehdessä, Supermarketissa, televisiossa, Tien 
varressa, Triplan ikkuna mainonnasta. Kadun varsimainonta, Triplan 
ulkopuolella rakennusvaiheessa Pasilan sillalla, Ulkomainonta, YouTube
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Triplan yleisarvosana
 Yleisarvosanaa perusteltiin mm. näin:

 Aina on kiva tulla, Alakerrasta saa kaikki tarpeelliset., Ei ole kaikkia liikkeitä 
mitä haluaisin, Ei valittamista, Helposti suunnistettavissa, Homma toimii, Hyviä 
liikkeitä, Hyvä ja selkeä, Hyvä liikkua, paljon kauppoja, Hyvä sijainti, hyvät 
palvelut, Hyvät kaupat, Hyvät palvelut, Hyvät tilat, viihtyisä, Ilme on aina siisti, 
Iso, viihtyisä, Kaikkea hyviä liikenne ja joukkoliikenneyhteyksissä, Kaikki 
tarvittava, Kaupat ja palvelut saman katon alla, Kauppakeskus elää vielä 
(koska uusi), Keskeinen sijainti, kulkuyhteydet, 24h prisma, Kiva ja 
monipuolinen, vähän liikaakin asioita, Kiva sisustus, valoisa, Laaja tarjonta, 
Lähellä kotia ja helpot kulkuyhteydet., Matkustajille hyvä paikka, Monipuoliset 
palvelut, No helppo asioida, Paljon erilaisia kauppoja mitä ei ole muualla, 
Perus hyvä ja siisti kauppakeskus, Rauhallinen ja mukava, Siisti ja selkeä, 
Siisti, hyvin liikkeitä, Siisti, laadukas, monipuolinen, Siisti, monipuolinen, 
Suurin osa tarvittavista palveluista löytyy., Talvialennus, Tarjonta on 
monipuolista, Toimiva suunniteltu + hyvät palvelut ja paljon ravintoloita, Täällä 
on kiva oleskella, Uusi, siisti, Vaikea löytää liikkeet, WC-tä liian vähän, Vessat 
ja hissi hieman hankala löytää muuten hyvä, Viihtyisää ja reilusti palveluita :)
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Miten kehittäisit Triplaa?
 Vastaus oli avoin tekstikenttä. Useimmat antoivat 

enemmän kuin yhden vastauksen. Huomattavaa, 
että suurin ryhmä oli kuitenkin ne, jotka eivät 
osanneet vastata mitään. Vastausten perusteella 
Triplaa kehitettäisiin seuraavilla osa-alueilla (eniten 
mainintoja saanut ensimmäisenä):

 En osaa sanoa (30)
 Opasteet ja kyltit (26)
 Muut liikkeet ja valikoima (17)
 Siisteys ja selkeys (14)
 Viihtyisyys (14)
 Ravintoloiden kehittäminen (9)
 Eettisyys ja pikamuoti (5)

 Laadukkaat liikkeet (4)
 Pysäköinti (3)
 Kasvisruokatarjonta (2)
 Tiedottaminen (2)
 Muuta (9)

 Seuraavilla dioilla poimintoja avoimista 
vastauksista liittyen tähän kysymykseen.
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Opasteet ja kyltit (26)
 "Vaihtaisin kerrosten nimet selkeämmiksi 

ja suomalaisiksi"
 Enemmän opasteita
 Enemmän opasteita
 Hankala löytää, joutuu kyselemään. 

Esim. Silmäasema. Raskasta liikkua, 
kivilattiat. Liian iso.

 Kartat selvemmäks
 "Kerrosopasteet ovat todella huonot, 

vaikea hahmottaa, missä on ja mistä 
löytää etsimänsä liikkeen. Junien 
aikataulunäytöt kerrassaan surkeasti 
sijoiteltu."

 Lisäisin opasteita.
 opasteet selkeämmiksi kerroksittain, 

missä on mitäkin jne
 Opasteita
 Opasteita lisää, viimeksi etsin pitkään 

ravintolaa
 opasteita selkeämmiksi.
 Opasteita? En osaa vielä oikein kulkea 

jos käyn syömässä lounaan niin tulee 
kiire töihin kun sokkeloinen

 "Opastus vielä paremmaksi. Erityisesti 
hissien kohdalla. 

 Paremmat opasteet
 Parempi siisteys, etenkin sisällä olevat 

pyöräparkit on tosi huonosti siivottu 
(roskia lattialla ja tosi likaista)

 selkeämmät opasteet, isommat tekstit ja 
paremmin näkyville. Suuntien 
osoittaminen huonoa opasteissa, ei 
selvillä mihin suuntaan menossa. Hissien 
merkitseminen helpommin löydettäviksi, 
jotta tietää millä hissillä tulin jne.

 Selkeyttä missä mikin on
 Selkeämmät opasteet
 Selkeämmät sisäkartat
 Sisäänkäynnit ovat hankalia ja paikkojen 

löytäminen hankalaa joskus
 Opasteet isompia tauluja tai Esim. 

pöytätyyppinen, mistä näkee heti tullessa 
sijainnin. - Reittiopastukseen, 
kosketusnäyttö esim. joka opastaa reitin.

 Ulko-ovien avaus voisi korona-aikana 
olla automatisoitu.

 Ulko-oville ehdottomasti paremmin ilmi 
liikkeet, joihin niiden kautta nopeimmin 
pääsee. Ja ulko-ovien käytettävyydestä 
paremmin opasteita, nyt ei ole ollut 
kunnollisia merkintöjä pois käytöstä 
oleviin oviin. Ovien karmit hämäävät 
myös aika paljon avautumissuuntaa ja 
automaattiovien kohdalta 
avautumiskohta on arvailun varassa 
monesti. Ovet ovat myös aika raskaat 
avata.

 Opastuksessa voisi mainita 
liukuportaiden olemassa oloa, varsinkin 
parkkihallissa.

 Vessakylttejä enemmän, selkeämmät 
hissikyltit (esim. Millä hissillä pääsee 
mihinkin).

 Vähän lisää opasteita
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Muut liikkeet ja valikoima (17)

 ei oikeastaan kodinkoneliike
 Ei ole huonekaluliikkeitä.  

Suutaripalvelut. Laadukkaampia 
palveluita.

 Ei tarvi on hyvä kaikkea, 
pankkipalvelut puuttuu jos 
ymmärtänyt oikein...

 Tokmanni vois tulla
 Elektroniikkaliike
 Enemmän liikkeitä.
 Eri valikoima kauppoja, ei 

samoja kuin joka paikassa
 Joku hyvä urheilu kauppa
 urheilu ja sisustus 

huonekaluihin. Lisää liike 

valikoimaa.
 gigantti
 Lisäisin yllämainitut kaupat
 lisäisin zaran ja vaihtaisin muita 

vaatekauppoja kotimaisiin ja 
tunnetumpiin

 Lisää muotia, ruotsalaista :)
 Parempia ruokakauppoja lisää -

erikois
 Lisää ulkomaalaisia liikkeitä.
 Monipuolisempia liikkeitä 

(lähinnä vaateliikkeitä)
 Olisi liikkeiden tarjonnassa 

myös uniikki liikkeitä. Pop up
liikkeitä mm. eikä vain isoja 

ketjuja, joita on muissakin 
ostoskeskuksissa.
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Siisteys ja selkeys (14)

 Alin kerros siistimmäksi.
 Hissejä lisää, saa hakea ympäri 

keskustaa
 Hissien käyttö on melko hankalaa, 

usein on epäselvää millä hissillä 
pääsee minnekin. Roska-astioita voi 
myös aina olla enemmän.

 Hissillä ei pääse suoraan ylös
 Jos ei olisi niin sokkelo
 Lastenvaunuilla liikkuminen hankalaa, 

hissit ei mene jo kerrokseen vaan 
hissejä on vaihdettava

 "Parantaisin kulkuyhteyttä 
ruokakaupoista 
neloskerrokseen/asemahalliin, se on 
todella huonosti suunniteltu. En käy 
ruokakaupassa autolla, vaan jalan, eli 
kuljen töistä tullessani kuljen 
asemahallin läpi ykköskerroksen 

ruokakauppoihin, ja sieltä taas 
takaisin neloskerrokseen kävelläkseni 
kotiini Itä-Pasilaan. Painavien 
ruokakassien kanssa on kauheaa 
etenkin ruuhka-aikana kulkea useita 
liukuportaita, joiden päätkään eivät ole 
ihan vierekkäin, vaan on liukuportaalta 
toiselle päästäkseen joutuu 
kiertelemään ja väistelemään 
käytävillä seisoskelevia 
ihmisporukoita lastenrattaineen yms."

 Parempi selkeys hissien kukusta.
 Petrattavaa siivouksessa, kilpailijalla 

parempi siivous. 
 Pyörällä saapuminen pohjakerrokseen 

on sekavaa työmaista johtuen.
 Helpompi pääsy kerroksista toiseen ja 

rakennuksen päästä päähän hissejä 
käyttäen on haastavaa

 Selkeämpi liikkuminen
 Teen ruokaostokset Prismassa ja 

Lidlissä ja sitten kävelen seiskan 
ratikkapysäkille, mikä tuntuu aina tosi 
hikiseltä, raskaalta, ärsyttävältä ja 
sokkeloiselta... olisi kiva jos voisin 
jotenkin kulkea lähemmäs pysäkkiä 
ostoskärryn kanssa kun se on oikeasti 
aika pitkä vaellus...

 Vaikka juna-asema on triplassa. 4. 
kerros hämmentää. Pitää vaihtaa 
hissiä kun haluaa juna-asemalle eli 
hyvin vaikeaa löytää. Sekavaa, puolin 
ja toisin. Hissi numerointi sekavaa.
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Viihtyisyys (14) 

 Haluaisin että olisi 
dynaamisempi. En pidä 
ihmisryhmistä jotka oleilevat 
tiloissa. Oleilu pois.

 Harmillinen että linnut törmäileen
ikkunoihin-harmittaa

 Joku kiva rauhallinen 
hengailupaikka/yhteistoimisto

 Kunhan korona hellittää, voisi olla 
jotain tapahtumia tms. 
yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa.

 Käytävillä maleksivat lähinnä 
nuorista koostuvat ryhmät pois.

 Lapsille teatteria , 
musiikkituokioita, sisäaukiolle

 Lisää hengailupaikkoja
 Lisää vartioita

 Lisää WC tiloja
 musiikkia voisi monipuolistaa, 

musiikki itsessään hyvä asia
 Nistit kuriin
 Nuorisotalo tms. olis hyvä jotta ne 

siellä maleksivat ja juoksevat 
nuoret saisivat oleskelupaikan.  
Toki tilanne varmaan tasaantuu 
kun korona-aika on ohi.

 Ympäristön kehittäminen 
vähemmän 
kauppakeskusmaiseksi.

 Ja ne levähdyspaikat: kaikki 
istuimet ovat matalia ja 
keskenään suunnilleen 
samankorkuisia! Meitä on 
monenkokoisia!!! Ja 

monenikäsiä!!! Ei me vanhat 
ihmiset voida istuutua niille 
matalille, käsinojattomille 
niinkupenkeille, ja kuitenkin meillä 
se vasta on tarve saada välillä 
levähtää! Nyt niillä istuu vain 
nuoria, tai ne on tyhjillään... 
Minäkin olen 70+ ja pituutta on yli 
180 cm ja nivelrikko vaivaa 
polvia, ne istuimet on ihan 
mahdottomia... "
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Ravintoloiden kehittäminen (9) & Eettisyys ja pikamuoti (5)
 Ravintolat
 Ravintoloiden lounaslistat voisi edes joskus vaihtua.
 ruokapaikkoja voisi kehittää, jotain spesiaalimpaa
 Ruokarajoitteisten parempi huomiointi 

ruokapalveluissa,  
 Sellanen Triplan kompleksiin kaipaisin hyvää 

lounasravintola tavallinen kotiruoka , rauhallista 
paikkaa-ravintolaa-curmee. Nykyiset  ravintolat on 
tyypillistä kauppakeskusravintoloita  ,erilaista 
kaipaisin..

 Kfc
 Kfc
 Lisää ravintoloita
 Ravintoloita voisi uudistaa ja etsiä kaikenlaista 

tarjontaa.
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 Muuttaisin vaateliikkeiden tarjontaa. 
Nykyinen tarjonta perustuu 
halpavaateliikkeisiin ja se ei ole kestävän 
kulutuksen kannalta hyvä asia.

 ehkä toivoisi erilaisia eettisempiä liikkeitä,
 ehkäpä kirpparikin
 Ei niin paljon pikamuoti liikkeitä
 siinä toivoisi paremmin hereillä olemista sen 

suhteen, millaisia liikkeitä taloon otetaan. 
Tunnetusti epäeettisiä ketjuja ei toivoisi 
näkevänsä.



Laadukkaat liikkeet (4) Pysäköinti (3)
 Ehkäpä laadukkaampia kauppoja lisää
 Eikä laatuvaatteita.
 kunnianhimokkaita yrittäiä. Laadukkaampia ketjuja ja 

liikkeitä.
 Laadukkaampia ravintoloita ja jokin uusi vaateketju. 

Ei halpis tai puolalainen
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 3 tunnin maksuton pysäköinti, monissa 
paikoissa on jopa 4 tunnin maksuton

 Pidempi ilmainen pysäköinti
 Mutta kun minulla on iso tila-auto, niin ne 

sisääntulo- ja ulosajoreitit puomille varsinkin 
Firdonkadun puolelle ovat ihan toivottoman 
ahtaat ja mutkaiset. Senhän näkee jo niiden 
pilareiden "vauhtiviivoista". Niiden kolmen 
kaistan sijaan riittäisi kaksi leveää!!! Tuntuu, 
kuin arkkitehti ei olisi koskaan ajanut autolla 
parkkihalliin, tai jos on, niin ajaa Minillä, 
sellaisella vanhanaikaisella Minillä... Paikat 
sinänsä on hyvin mitoitettu, autosta mahtuu 
ulos likaamatta takkiaan!!!

 Enemmän vegaanivaihtoehtoja ylätasolle
 Vegaani ravinotlaa en ole löytänyt triplasta, joten 

sellainen olisi erittäin kiva. Ja urheiluväline liike, nyt 
liikkeissä tuntuinlevan vaan vaatteita.

Kasvisruokatarjonta (2)



Tiedottaminen (2)                               Muuta (9)
 Parempi tapahtumista ilmoittaminen.
 Tarjouksia fb:hen tai omille verkkosivuille kunnolla. Eli 

ei saa kunnolla tietoa tarjouksista ja tarjonnasta. 
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 Koiraparkki ruokakauppojen eteen. 
(Häkkimuotoinen)

 Koronan takia triplaa ei voi kehittää
 Metro! (Taitaa olla kaupungista kiinni)
 Pankkiautomaatit olisi erittäin tärkeitä
 Postipalvelut ensimmäiselle tasolle
 Tanssipaikka vois tulla  kun korona ohi
 Toivottavasti elokuvateatteri pysyisi koronan 

jälkeen.
 Triplassa mahdollinen asiointi vaatii nykyisin 

paljon aikaa. Siksi ei mm. ole kiinnostava.
 Pesula puuttui ainakin enen koronaa,nyt olen 

etätöissä niin en tiedä jos jotain uutta tullut-
kauppoja palveluja



Asioinnin siirtyminen
 Jopa reilu puolet vastaajista on siirtänyt pääasiallista asiointi Triplan 

valmistuttua.
 Eniten siirtymää on tapahtunut Helsingin keskustasta. Seuraavassa mainittuja 

paikkoja aakkosjärjestyksessä:
 Aleksis Kiven kadun S-market, Alepa Alepa, S-market, Alueen pienistä 

kaupoista, Arabia, Arabia, redi, keskusta, Arabianrannassa kaupat, ehkä jotakin 
vaatekauppoja, en halua sanoa, ennen tein kaikki ruokaostokset Redissä, 
Kurvin Lidlissä ja Vallilan S-marketissa vuorotellen, nyt käyn usein Triplassa, 
Finnkinon leffateatterit, Forum, länsipasilan alepa, Forumin ja Kampin 
kauppakeskus, Helsingin keskusta, Jumbo vantaa, Kaikkialta, 
kampaamopalvelut, Kampin kauppakeskus, Kannelmäen kauppakeskus, 
Kauppakeskus Kaari, Keskusta, Mustapekka, Keskusta/Itäkeskus, Keskustan 
alueella tai Malmilla, Keskustan Foorumi ja Kamppi, Keskustan liikkeet, Redi, 
keskustan liikkeistä, keskustan ruokakaupoista, Keskustan S-market 
lasipalatsissa, Käpylässä Mustapekka, Käyn vain triplassa, lounaspalvelut 
muista ravintoloista, lähi K-kaupasta, Lähikaupasta, Lääkäripalvelut, urheilun, 
kaupat, myös ravintolapalveluita, malmilla aikaisemmin, Monista eri paikoista, 
Muista ostoskeskuksista, Mustapekka-Käpylä, Onkos pakko sanoa, parista 
lähistön kaupasta Arabiasta ja S marketista sekä itäkeskus, Pasilan seudun 
liikkeistä, Prisma viikki, Prismasta Malmilla, Päivittäisruokakauppa ostokset on 
siirtynyt Triplaan, Päivittäistavarat. Apteekki, Redi, Ruokakauppa Alepa 
aiemmin, ruokaostoksissa S-marketista Aleksis Kiven katu, tai Pasilan Lidlistä, 
K-market Pasaatista, sattumoisin missä lähellä vain, Sello, S-market –
Keskusta, Stockmannilta, Supermarket Mustapekka,Munkkivuoren ostoskeskus, 
Työmatkalla ruokaostokset, Vallilaan s- market, Viikin prisma, Ydinkeskustasta, 
Triplasta löytyy lähes kaikki tarvitsemani.
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Lisätietoja:

Minna-maari.harmaala@haaga-helia.fi
050 547 5947
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