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Yleistä

• Kysely toteutettiin karttapohjaisena verkkokyselynä 

käyttäen Mapita Oy:n Maptionnaire-palvelua 

(https://app.maptionnaire.com/fi/4070)

• Kyselyalueeseen kuuluivat Honkasuo, 

Kuninkaantammi, Maununneva, Malminkartano ja 

Kannelmäki

• Kysely oli avoinna aikavälillä 7.6.-7.7.2018

• Kyselyyn osallistui 976 vastaajaa

• Vastaajat jättivät kartalle 7436 merkintää
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https://app.maptionnaire.com/fi/4070


Yhteenveto tuloksista - Karttakysymykset
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Tältä paikalta voisi avata näkymiä ympäröivään maisemaan

Paikka, jossa haluaisin päästä veden ääreen

Muu luontoympäristö, jota toivoisin kehitettävän

Metsä, jolle toivon hoitotoimenpiteitä

Vaikeakulkuinen reitti

Tämä reitti tai alue tulvii ja lätäköityy usein

Puuttuva reittiyhteys

Tälle reitille toivoisin talvikunnossapitoa

Tänne tarvitaan lisää valaistusta

Metsä, jolle ei tule tehdä hoitotoimenpiteitä

Täällä pitäisi lisätä tai kunnostaa penkkejä

Luontoelämyksiä tarjoava paikka

Kunnostusta kaipaava katu tai aukio

Muu luontoympäristö, jonka toivoisin säilyvän

Kunnostusta kaipaava puisto tai luonnonmukainen alue

Turvaton paikka

Muu ehdotus

Tänne tarvitaan lisää roska-astioita

Epämiellyttävä paikka

Tärkeä kohtaamispaikka

Virkistäytymisen paikka

Hieno maisema tai näkymä

Tärkeä viheralue

Alue, jossa ulkoilen eniten

Suosikkireittini

Suosikkipaikkani alueella • Vastauksissa positiivisina 

korostuvat alueen 

viheralueet, erityisesti metsät, 

peltonäkymät ja Mätäjoen 

ympäristö. 

Malminkartanonhuippu, 

Mätäjoki ja Keskuspuisto 

toistuivat useimmissa 

kysymyksissä tärkeimpinä 

paikkoina.

• Negatiivisina korostuivat 

Malminkartanonaseman 

seutu sekä Kannelmäen 

Sitratori. Syiksi kerrottiin 

järjestyshäiriöt ja paikkojen 

epäsiisteys



Yhteenveto tuloksista -
monivalintakysymykset

• Tulosten perusteella vastaajat vaikuttavat olevan enemmän 

tyytymättömiä alueen palveluihin ja toimintamahdollisuuksiin kuin 

tyytyväisä

• Vastaajat olivat kaikista tyytyväisimpiä alueen ulkoilureittien 

viihtyisyyteen ja toimivuuteen sekä lasten ulkoilumahdollisuuksiin
• Ulkoilureittien viihtyisyys ja toimivuus, täysin samaa mieltä 45 %

• Lasten ulkoilumahdollisuudet, täysin samaa mieltä 31 %
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Kyselyn rakenne
• Kyselyn aihealueet (5 kpl): Kerro itsestäsi, Parasta tällä alueella, Mitä alueella pitäisi 

kehittää tai korjata?, Luonnonympäristö ja Palveluiden kehittäminen

• Kyselyn karttamerkinnät olivat paikkoja (pisteet) ja reittejä (viivat)

Karttakysymykset (yhteensä 26 kohtaa)
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PARASTA TÄLLÄ ALUEELLA MITÄ ALUEELLA PITÄISI KEHITTÄÄ TAI KORJATA? LUONNONYMPÄRISTÖ



Kyselyn rakenne

Monivalintakysymykset (4)

ARVIOI VÄITTEITÄ
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Kyselyn rakenne

Klikattavien kohteiden kommentointi kartalla (28 kohdetta)

AVOVASTAUS
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Kyselyn rakenne

Vastaajatiedot
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Vastaajien taustatiedot

• Kyselyyn vastanneiden lukumäärä oli 979

• Vastaajista 927 vastasi sukupuolta koskevaan kysymykseen, joista 

580 naisia, 317 miehiä ja 30 ei halunnut kertoa sukupuoltaan.
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Vastaajien sukupuoli
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Vastaajien ikäjakauma



Vastaajien taustatiedot

• Vastaajista suurin osa kertoi vaikuttavansa Maunulassa tai Patolassa

• Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi asuvansa alueella
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2 %
6 %

22 %

35 %

19 %

16 %

Millä alueella vaikutat:

Honkasuo

Kuninkaantammi

Malminkartano

Kannelmäki

Hakuninmaa

Maununneva
68 %

32 %

Kotitalouteeni kuuluu tällä hetkellä

Vain aikuisia

Aikuisia ja lapsia



Suunnittelu-alueen kartta
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Kuva: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala



Karttakyselyn 
vastaukset



Karttamerkintöjen jakautuminen kyselyn teemoittain
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54 %

34 %

12 %

Merkintöjen jakautuminen

Parasta alueella

Korjaamisen paikat

Luonnonympäristö

72 %

15 %

13 %

Kommenttien jakautuminen



Karttakyselytulosten ominaispiirteet ja ongelmakohteet
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• Vastaajat olivat tehneet karttapaikannuksia kyselyalueen ulkopuolelle
• Kyselyalueen ulkopuolelle merkittyjä vastauksia ei ole esitetty tässä yhteenvedossa

• Paljon karttamerkintöjä jättäneet yksittäiset vastaajat
• Eniten pisteitä kartalle merkinnyt vastaaja jätti 57 karttamerkintää. Kolme vastaajaa oli jättänyt kartalle yli 50 merkintää 

(57, 56, 51)

• Kuitenkin valtaosa näistä pisteistä jakautui kaikkien karttakysymysten kesken (26 karttakysymystä) ja levittäytyi melko 

tasaisesti laajemmalle alueelle ja useampaan kohteeseen

• Pisteitä karsittiin, mikäli oli selkeästi havaittavissa, että vastaaja yritti vääristää tuloksia (yhteen kysymykseen liittyen

<5 merkintää 50x50 m solun alueella). Käytännössä tämä tarkoitti vain muutamien pisteiden poistamista.

• Valtaosa vastaajista merkitsi kartalle alle 30 vastausta

• Karttamerkintöjen muoto
• Osa vastaajista oli yrittänyt merkitä pistein viivamaisia 

tai aluemaisia kohteita



Pistemerkinnät suunnittelualueella
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Parasta alueella

Viheralueen nimi
Merkintöjen 

määrä

1. Kartanonhaka 514

2. Malminkartanonhuippu 446

3. Kaarelanpuisto 242

4. Keskuspuisto 237

5. Kartanonmetsä 100

6. Helene schjerfbeckin puisto 73

7. Hakunimaan puisto 65

8. Kuninkaantammenpuisto 60

9. Runolaulajantien puisto 48

10. Leikkipuisto kannelmäki 41

Korjattavaa ja kehitettävää

Viheralueen nimi
Merkintöjen 

määrä

1. Kartanonhaka 102

2. Malminkartanonhuippu 97

3.
Rata, huopalahti -
vantaankoski

80

4. Hakunimaan puisto 65

5. Kartanonmetsä 64

6. Kaarelanpuisto 52

7. Antinniitty 48

8. Helene schjerfbeckin puisto 47

9. Keskuspuisto 34

10. Runolaulajantien puisto 28

Luonnonympäristö

Viheralueen nimi
Merkintöjen 

määrä

1. Kaarelanpuisto 129

2. Kartanonhaka 102

3. Keskuspuisto 77

4. Malminkartanonhuippu 69

5. Kartanonmetsä 38

6. Hakunimaan puisto 28

7. Helene schjerfbeckin puisto 21

8. Nevapuisto 20

9. Runolaulajantien puisto 20

10. Rumpupolunpuisto 18

Eniten merkintöjä keränneet viheralueet teemoittain
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Eniten karttamerkintöjä keränneet katualueet teemoittain

Parasta alueella

Katualueen nimi
Merkintöjen 

määrä

1. Sitratori 27

2. Kaarelantie 19

3. Malminkartanonaukio 14

4. Kuninkaantammentie 12

5. Perhekunnantie 7

6. Maununnevantie 7

7. Arentitie 6

8. Paloheinäntunneli 6

9. Hakuninmaantie 6

10. Pelimannintie 5

Korjattavaa ja kehitettävää

Katualueen nimi
Merkintöjen 

määrä

1. Sitratori 155

2. Hämeenlinnanväylä 143

3. Malminkartanonaukio 73

4. Naapuripellontie 30

5. Kalannintie 28

6. Luutnantinaukio 27

7. Kanneltie 25

8. Kaarelantie 24

9. Pelimannintie 24

10. Mörssärinaukio 19

Luonnonympäristö

Katualueen nimi
Merkintöjen 

määrä

1. Kartanonkaari 4

2. Pihkapolku 3

3. Mörssärinaukio 3

4. Maununnevantie 2

5. Jälsipolku 2

6. Paloheinäntunneli 2

7. Kalannintie 2

8. Perhosenkierto 2

9. Kantelettarentie 2

10. Hämeenlinnanväylä 2



Piste- ja viivamerkintöjä

• Seuraavien sivujen aihealueittain esitetyt kartat kuvaavat karttakyselyn 

kysymyksiin annettuja piste- ja viivamerkintöjä ja huomioita näistä

• Kyselyalueen ulkopuolelle tehtyjä pistemerkintöjä ei ole esitetty kartoilla

• Pistemäisiä karttamerkintöjä annettiin suhteellisesti paljon enemmän 

kuin viivamaisia kohteita

• Paikat: 
• Keskimäärin noin 296 pistemerkintää per kysymys

• Kommentteja keskimäärin 79 per kysymys

• Reitit: 
• Keskimäärin 245 merkintää per kysymys

• Reitti-kysymyksissä ei ollut kommentointimahdollisuutta
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Karttakyselyn vastaukset

PARASTA TÄLLÄ 
ALUEELLA
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Parasta alueella - Yhteenveto
Parasta alueella -osiossa oli yhteensä 7 kysymystä, joista 6 oli pistemuotoisia (paikat) ja 1 viivamuotoinen 

(reitti)

• Eniten merkintöjä ja kommentteja keräsi kysymys ”Suosikkipaikkani alueella” (806 merkintää, 601 

kommenttia)

• Vähiten merkintöjä sekä kommentteja keräsi kysymys ”Tärkeä kohtaamispaikka” (362 merkintää ja 262 

kommenttia)

Kysymys Merkintämäärä Kommenttimäärä

Suosikkipaikkani alueella 806 601

Suosikkireittini 687 -

Alue, jossa ulkoilen eniten 643 -

Virkistäytymisen paikka 434 -

Hieno maisema tai näkymä 450 333

Tärkeä kohtaamispaikka 362 262

Tärkeä viheralue 628 -



Suosikkipaikkani alueella
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741 merkintää, 601 kommenttia

Lähes kaikki vastaajien 

merkitsemät suosikkipaikat 

liittyivät ulkoilu- ja 

viheralueisiin. Vastaajat 

merkitsivät suosikkipaikkoja 

laajasti koko alueelle ja 

erityisen tärkeiksi paikoiksi 

koettiin viihtyisät viheralueet, 

joissa voi ulkoilla, nauttia 

maisemista ja mahdollisesti 

myös palveluista, kuten käydä 

kahvilla. Laajat viheralueet, 

kuten Malminkartanonhuipun 

ympäristö, Mätäjoenvarsi ja 

Keskuspuiston reuna keräsivät 

eniten merkintöjä, mutta 

suosittuja olivat myös 

pienemmät puistot ja 

leikkipuistot. Muutamia 

merkintöjä sai 

Kuninkaantammen uusi 

asuinalue, Kannelmäen 

Kanneltalo sekä koko alueen 

kaupat ja palvelut.

Tiheimmin merkintöjä keränneet 

kohteet (numeroitu kartalle)

1. Malminkartanon huippu

Alueella kuntoillaan, 

ulkoillaan ja nautitaan kauas 

avautuvista näkymistä

2. Mätäjoenvarsi

Erityisesti mutka 

Kartanonhaan kohdalla on 

suosittu. Joen vartta 

kuvailtiin kauniiksi ja sitä 

pidettiin viihtyisänä 

ulkoalueena, jossa voi 

tarkkailla luontoa. 

Omenatarha, pellot ja metsä 

saivat myös paljon 

mainintoja. 

3. Pitkäkoski

Paikalla ihastellaan koskea, 

syödään eväitä ja käydään 

kahvilla. Vastauksissa 

nostettiin esille 

luonnonsuojelualueen 

läheisyys ja ulkoilureittien 

lähtöpiste



Suosikkipaikkani alueella 
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Nuoret ja nuoret aikuiset: 85 merkintää, 63 kommenttia

Ikäryhmittäin tarkasteltuna 

nuorempien vastaajien merkinnöissä 

ei ole merkittävää eroa verrattuna 

kaikkien vastaajien merkitsemiin 

suosikkipaikkoihin. Erityisen 

selkeästi nuorten vastaajien 

suosikkipaikoiksi erottuvat 

Malminkartanonhuippu ja Mätäjoen 

patoaltaan ympäristö. Kommenteissa 

toistuvat luonto ja 

ulkoilumahdollisuudet.



Suosikkipaikkani alueella 
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Yli 65-vuotiaat: 115 merkintää, 83 kommenttia

Ikäryhmittäin tarkasteltuna yli 65-

vuotiaiden vastaajien merkinnät ovat 

myöskin keskittyneet samoihin 

paikkoihin kuin kaikkien vastaajien 

yhteisesti tarkastellut merkinnät. 

Nuorten vastaajien merkintöihin 

verrattuna varttuneempien vastaajien 

merkinnät hajautuivat alueellisesti 

hieman laajemmalle säteelle. 

Avovastauksissa kerrottiin, että 

suosikkipaikoissa tarkkaillaan 

luontoa, käydään lähimetsissä tai 

virkistäydytään omalla pihalla.



Suosikkireittini alueella
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686 merkintää

0 100 200 300 400

Kävellen

Pyörällä

Muu

Miten kuljet tätä reittiä?

Eniten suosikkireittejä piirrettiin Mätäjoen 

vartta pitkin. Mätäjoen ympäristöstä 

erottuu myös peltoa kiertävä reitti.

Suurin osa merkityistä reiteistä on 

vastaajien kävelyreittejä, mutta jonkin 

verran merkittiin myös pyöräilyreittejä. 

Kulkuneuvolla ei näytä olevan suurta 

merkitystä suosikkireitin kulkuun. 



Tärkeä kohtaamispaikka
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339 merkintää, 262 kommenttia

Tärkeimmiksi kohtaamispaikoiksi merkityt kohteet 

olivat palveluiden äärellä ja hyvien kulkuyhteyksien 

päässä sijaitsevia paikkoja. Vastaajat kertoivat 

avovastauksissa, että usein näissä paikoissa 

kohdataan tuttavia sattumalta asioiden hoitamisen 

yhteydessä. Tuttujen kanssa vaihdetaan 

kuulumisia ja saatetaan päätyä spontaanisti vaikka 

kahville.

Tiheimmin merkintöjä keränneet kohteet 

(numeroitu kartalle)
1. Kauppakeskus Kaari

Ostosten ohella käydään kahvilla ja törmätään 

tuttuihin. Ostoskeskusta pidettiin erityisesti 

sadepäivien ajanviettopaikkana.

2. Kannelmäen kirjasto ja Sitratori

Vastauksissa mainittiin usein Kanneltalon ja 

työväenopiston tapahtumat. Sitratoria pidettiin 

tärkeänä kohtaamispaikkana, mutta toisaalta 

myös rauhattomana seutuna, jota voisi kehittää 

viihtyisämmäksi.

3. Kannelmäen leikkipuisto

Kohtaamispaikka sekä lapsille että vanhemmille.

4. Malminkartanonaukio

Vastaajat kertovat, että aukiolla tapaa tuttuja 

matkalla palveluihin.



Hieno maisema
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403 merkintää, 333 kommenttia

Kyselyyn vastanneiden mielestä hienoimmat 

maisemat avautuvat Malminkartanonhuipulta. 

Matalammalta tarkasteltavia hienoja maisemia 

merkittiin Mätäjoen varrelle, jossa arvostettiin peltoja 

ja kauniita jokinäkymiä. Jonkin verran merkintöjä 

keräsi myös Vantaanjoen pitkäkoski sekä 

metsämaisemat Keskuspuiston läheisyydessä.

Tiheimmin merkintöjä keränneet kohteet 

(numeroitu kartalle)

1. Malminkartanonhuippu

Huipun laelta avautuu maisemat alueelle, 

mutta myös kauemmas

2. Mätäjoen varsi

Vastaajat arvostivat jokirannan 

peltomaisemia ja erityisesti laiduntavat 

hevoset nostettiin vastauksissa usein esille.

3. Kartanonhaan patoallas

Vastuksissa mainittiin usein miellyttävä 

jokimaisema, laituri ja linnut.



Tärkeä viheralue
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559 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Tärkeäksi viheralueeksi merkittiin laajasti alueen 

puistoja ja virkistysalueita. Alueen suosikit 

Malminkartanonhuippu, Mätäjoenvarsi ja 

Keskuspuiston reuna nousivat esiin myös 

tärkeinä viheralueina. Pienempiä tiheään 

merkintöjä keränneitä kohteita olivat esimerkiksi 

Maununnevan luonnonsuojelualue sekä 

Antinniitty Kannelmäessä. Viheralueiden tyypiksi 

valittiin useimmin luonnontilainen alue, mutta 

usein samoja alueita oli merkitty sekä 

rakennetuiksi puistoiksi että luonnontilaisiksi 

alueiksi. 

Tiheimmin merkintöjä keränneet 

kohteet (numeroitu kartalle)

1. Mätäjoenvarsi

2. Malminkartanonhuippu

3. Keskuspuisto



Alue, jossa ulkoilen eniten
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565 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Eniten ulkoilua koskevia merkintöjä keräsivät 

Malminkartanonhuippu, Mätäjoenvarsi sekä Keskuspuiston reuna. 

Vastaajat valitsivat useimmiten ulkoilutavakseen kävelyn. 

Lenkkeily, luonnon tarkkailu ja pyöräily olivat seuraavaksi 

suosituimpia tapoja ulkoilla alueella.

438

258

236

235

145

136

108

54
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Kävely

Lenkkeily

Luonnon tarkkailu

Pyöräily

Koiran ulkoilutus

Hiihto

Lasten kanssa leikkiminen

Sienien ja marjojen keräily

Muu

0 200 400 600

Miten ulkoilet täällä?

Tiheimmin merkintöjä keränneet kohteet 

(numeroitu kartalle)

1. Malminkartanon huippu

2. Mätäjoen varsi

3. Keskuspuisto



Virkistäytymisen paikka
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358 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Tiheimmin merkintöjä keränneet kohteet (merkitty 

kartalle)

1. Malminkartanon huippu

2. Mätäjoen varsi

3. Vantaanjoen Pitkäkoski

4. Keskuspuisto

Nauttien hiljaisuudesta ja…

Ihaillen avautuvia maisemia

Pysähtyen veden ääreen

Muutoin

0 100 200 300

Miten virkistäydyt täällä?

Paljon merkintöjä keräsivät viheralueet, erityisen 

suosittuja olivat Malminkartanonhuippu, 

Mätäjoenrannat (patoallas sekä niittyalue) ja 

suunnittelualueen itäreunalla Keskuspuiston 

yhteydessä sijaitsevat viheralueet. Vastaajat 

valitsivat useimmiten virkistäytymistavakseen 

hiljaisuudesta ja rauhasta nauttimisen ja 

maisemien ihailun.



Karttakyselyn vastaukset

MITÄ ALUEELLA PITÄISI 
KEHITTÄÄ JA KORJATA



Parasta alueella - Yhteenveto
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Kysymys Merkintämäärä Kommenttimäärä

Vaikeakulkuinen reitti 122 -

Puuttuva reittiyhteys 147 -

Tälle reitille toivoisin talvikunnossapitoa 147 -

Tämä reitti tulvii ja lätäköityy usein 124 -

Kunnostusta kaipaava puisto tai luonnonmukainen alue 254 -

Kunnostusta kaipaava katu tai aukio 218 -

Täällä pitäisi lisätä tai kunnostaa penkkejä 187 -

Tänne tarvitaan lisää roska-astioita 311 -

Tänne tarvitaan lisää valaistusta 164 -

Turvaton paikka 259 -

Epämiellyttävä paikka 319 -

Muu ehdotus 279 254



Mitä alueella pitäisi kehittää ja 
korjata
Parasta alueella -osiossa oli yhteensä 7 kysymystä, joista 6 oli pistemuotoisia (paikat) ja 1 viivamuotoinen 

(reitti)

• Eniten merkintöjä keräsi kysymys ”Epämiellyttävä paikka” (319 merkintää) 

• Kommentointimahdollisuus oli ainoastaan kysymyksessä ”Muu ehdotus” (254 kommenttia)

• Vähiten merkintöjä keräsi kysymys ”Vaikeakulkuinen reitti” (122 merkintää)
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Epämiellyttävä paikka
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574 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

0 50 100 150 200

Roskainen

Epäsiisti

Rauhaton

Meluisa

Miksi paikka on epämiellyttävä?

Epämiellyttäviksi paikoiksi koettiin alueella 

asemien ympäristöt, kuten 

Malminkartanonaukio ja Sitratori 

Kannelmäessä. Näitä paikkoja pidettiin 

meluisina ja rauhattomina, mutta myös 

epäsiisteinä ja roskaisina. 

Hämeenlinnanväylän ympäristö Hakuninmaalla 

keräsi paljon meluisuuteen liittyviä merkintöjä.

Tiheimmin merkintöjä keränneet kohteet 

(numeroitu kartalle)

1. Sitratori

2. Malminkartanonaukio

3. Hämeenlinnanväylän ympäristö



Turvaton paikka
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255 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

0 50 100 150

Valaistuksen puute

Heikko näkyvyys katu-…

Kunnossapito

Liikenne

Ilkivalta

Muu

Miksi paikka on turvaton?

Eniten turvattomuutta koskevia merkintöjä 

jätettiin Malminkartanonaukion ja Sitratorin 

ympäristöön. Turvattomuuden tunnetta paikoissa 

aiheuttaa ilkivalta ja häiriökäyttäytymiset. 

Vaihtoehtoon ”muu syy” liitettiin eniten 

päihteidenkäyttäjiä ja epämääräistä oleskelua. 

Muut alueelle merkityt yksittäiset pisteet liittyvät 

enimmäkseen liikenteelliseen turvattomuuteen.



Kunnostusta kaipaava katu tai aukio
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Naapuripellontie

212 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Kunnostusta kaipaavia katuja tai aukioita 

merkittiin tasaisesti koko alueelle. Kartalle on 

viivoin osoitettu paikat ja katualueet, joihin 

keskittyi eniten merkintöjä.

Malminkartanon 

aseman ympäristö

Hämeenlinnanväylä

Kannelmäen aseman 

ympäristö

Hämeenlinnanväylä



Puuttuva reittiyhteys
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147 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Puuttuvia reittiyhteyksiä merkittiin tiheimmin 

Malminkartanon ja Kannelmäen välille sekä 

Kuninkaantamessa Hämeenlinnanväylän

suuntaan ja Hakuninmaalle. Kartalle on viivoin 

osoitettu ne paikat, joihin keskittyi eniten 

merkintöjä.

Hämeenlinnanväylä

Yhteys 

Kuninkaantammen ja 

Hakuninmaan välillä

Yhteys Malminkartanon 

ja Kannelmäen välillä



Tälle reitille toivoisin talvikunnossapitoa
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147 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Mätäjoen varsi

Malminkartanon 

jätemäen ympäristö

Hakuninmaan puisto

Talvikunnossapitoa toivottiin eniten viheralueille, 

kuten Malminkartanon jätemäen ympäristöön, 

Mätäjoen varrelle ja Hakuninmaanpuistoon. 

Kartalle on viivoin osoitettu ne paikat, joihin 

keskittyi eniten merkintöjä.



Tämä reitti tai alue tulvii ja lätäköityy usein
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Mätäjoen ympäristö

Antinniitty

Hämeenlinnan väylä 

Runonlaulajantien 

kohdalla

124 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Usein tulvivia ja lätäköityviä reittejä merkittiin 

eniten Mätäjoen varrelle, Hämeenlinnan väylän 

poikki Runonlaulajantien kohdalla. Alueena 

Antinniitty Kannelmäessä keräsi paljon 

merkintöjä. Kartalle on viivoin osoitettu ne paikat, 

joihin keskittyi eniten merkintöjä.



Vaikeakulkuinen reitti
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Kanneltie

Hämeenlinnan väylän 

ylitys Runonlaulajantien 

kohdalla

121 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Vastaajat pitivät vaikeakulkuisimpina reitteinä 

Hämeenlinnan poikki kulkevaa reittiä 

Runonlaulajantien kohdalla, Kanneltietä 

Kannelmäessä. Kartalle on viivoin osoitettu ne 

paikat, joihin keskittyi eniten merkintöjä.

Mätäjoen ylitys



Kunnostusta kaipaava puisto tai 
luonnonmukainen alue
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248 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Mätäjoen varsi

Trumpettiaukion 

leikkipuisto

Antinniitty

Kunnostusta kaipaavia puistoja ja 

luonnonmukaisia alueita merkittiin eniten 

Mätäjoen varrelle, jossa tiheimmin merkittyinä 

paikkoina erottuvat Trumpetin leikkipuisto ja 

Kartanonhaan patoaltaan kohta. Kartalle on 

viivoin osoitettu ne paikat, joihin keskittyi eniten 

merkintöjä.



Täällä pitäisi lisätä tai kunnostaa penkkejä
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183 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Antinniitty

Mätäjoen varsi

Helene Schjerfbeckin 

puisto

Lisättävien tai kunnostettavien penkkien paikkoja 

merkittiin laajasti erityisesti viheralueille.  Kartalle 

on viivoin osoitettu ne paikat, joihin keskittyi 

eniten merkintöjä.

Malminkartanonhuippu



Täällä pitäisi lisätä valaistusta
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156 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Hakuninmaan puisto

Malminkartanonhuippu

Mätäjoen varsi

Sitratorin ympäristö

Valaistusta toivottiin lisättävän suosituilla 

viheralueilla, kuten Malminkartanon jätemäen 

ympäristössä, Hakuninmaanpuistossa sekä 

Mätäjoen varrella. Kannelmäessä Sitratorin 

ympäristö keräsi myös paljon merkintöjä.  

Kartalle on viivoin osoitettu ne paikat, joihin 

keskittyi eniten merkintöjä.



Tänne tarvitaan lisää roska-astioita
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320 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Helene Schjerfbeckin 

puisto

Hakuninmaanpuisto

Malminkartanon 

jätemäki

Mätäjoenvarsi

Sitratori

Roska-astioita toivottiin lisää suosituille 

viheralueille, kuten Malminkartanon jätemäen 

ympäristöön, Hakuninmaanpuistoon, Helene 

Schjerfbeckin puistoon sekä Mätäjoen varrelle. 

Kartalle on viivoin osoitettu ne paikat, joihin 

keskittyi eniten merkintöjä.



Muu ehdotus
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265 merkintää, 254 kommenttia

Muita ehdotuksia merkittiin laajasti koko alueelle. 

Valtaosa ehdotuksista koski katualueita ja muuta 

rakennettua ympäristöä, mutta myös 

viheralueille esitettiin ideoita. 

Tiheimmin merkintöjä keränneet kohteet

1. Hämeenlinnanväylä

Väylän varteen toivottiin meluvalleja

2. Sitratori ja aseman seutu

Toivottiin toimenpiteitä 

häiriökäyttäytymisen 

ehkäisemiseksi. Toivottiin myös 

ympäristön siistimistä esimerkiksi 

istutuksin.

3. Antinniitty

Vastaajat toivoivat leikkipuistoa 

sekä lisää toimintoja, kuten 

grillauspaikkaa ja kalusteita



Karttakyselyn 
vastaukset
LUONNONYMPÄRISTÖ



Luonnonympäristö
Luonnonympäristö -osiossa oli yhteensä 7 kysymystä, joista kaikki olivat pistemuotoisia (paikkoja)

• Eniten merkintöjä ja kommentteja keräsi kysymys ”Luontoelämyksiä tarjoava paikka” (188 

merkintää, 120 kommenttia) 

• Vähiten merkintöjä ja kommentteja keräsi kysymys ”Tältä paikalta voisi avata näkymiä 

ympäröivään maisemaan” (30 merkintää ja 26 kommenttia)

Kysymys Merkintämäärä Kommenttimäärä

Luontoelämyksiä tarjoava paikka 188 120

Tältä paikalta voisi avata näkymiä ympäröivään maisemaan 30 26

Paikka, jossa haluaisin päästä veden ääreen 83 -

Metsä, jolle toivon hoitotoimenpiteitä 94 -

Metsä, jolle ei tule tehdä hoitotoimenpiteitä 173 -

Muu luontoympäristö, jonka toivoisin säilyvän 237 -

Muu luontoympäristö, jota toivoisin kehitettävän 90 69



Luontoelämyksiä tarjoava paikka
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172 merkintää, 120 kommenttia

Suosittuja luontoelämyksiä tarjoavia paikkoja 

olivat Malminkartanon huippu ja sitä 

ympäröivät metsäalueet sekä Mätäjoenvarsi, 

jonka yhteydessä mainittiin erityisesti linnut. 

Maununnevan luonnonsuojelualueelle 

merkittiin myös tiheästi paikannuksia ja 

kohdetta kuvailtiin mielenkiintoiseksi.

Tiheimmin merkintöjä keränneet kohteet

1. Malminkartanonhuippu

Huipun laelta avautuu maisemat alueelle, 

mutta myös kauemmas

2. Mätäjoen varsi

Vastaajat arvostivat jokirannan 

peltomaisemia ja erityisesti laiduntavat 

hevoset nostettiin vastauksissa usein esille.

3. Kartanonhaan patoallas

Vastuksissa mainittiin usein miellyttävä 

jokimaisema, laituri ja linnut.



Tältä paikalta voisi avata näkymiä 
ympäröivään maisemaan

49

28 merkintää, 26 kommenttia

Näkymien avaamiseen liittyviä paikannuksia ja 

kommentteja jätettiin suhteellisesti paljon 

vähemmän kuin muihin kysymyksiin liittyviä 

vastauksia. Malminkartanonhuipun ympäristöön 

jätettiin muutama merkintä, joissa toivottiin rinteen 

puuston harventamista joistakin kohdista, jotta 

näkymä pysyisi avoimena. Niinikään 

Mätäjoenvarrelle jätettiin muutamia kommentteja 

joen varren pusikkojen raivaamiseen liittyen.



Paikka, jossa haluaisin päästä veden ääreen
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77 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Eniten merkintöjä jätettiin Kuninkaantammen 

Paletinlammen kohdalle. Veden äärelle toivottiin 

parempaa pääsyä myös Mätäjoenvarrella, 

erityisesti patoaltaan kohdilla, sekä 

Kuninkaantammessa Palettilammen äärellä.

Mätäjoen varsi

Palettilampi



Metsä, jolle toivon hoitotoimenpiteitä
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88 merkintää

Metsät, joille toivottiin hoitotoimenpiteitä olivat osittain 

ristiriidassa niiden metsäalueiden kanssa, joille ei toivottu 

hoitotoimenpiteitä. Suurin osa merkinnöistä koski 

huonokuntoisia puita, joita toivottiin kaadettavan, ettei niistä 

koidu vaaraa. Osa vastaajista piti metsäisimpiä alueita liian 

synkkänä ja toivoi harvennuksia.

0 20 40 60

Toivon, että alueen kuolleita ja huonokuntoisia puita
kaadetaan, ettei niistä aiheudu vaaraa

ulkoilualueilla, reiteillä tai tonttien reunoilla.

Alue on liian tiheäpuustoinen, synkkä ja turvaton.
Toivon että puustoa hoidetaan niin, että metsässä

olisi enemmän valoa ja näkymiä.

Alueella on mielestäni liikaa pusikkoa peittämässä
näkymiä.

Muu

Toivon, että alueella olisi helpompi liikkua myös
ulkoilureittien ulkopuolella.

Metsä, jolle toivon hoitotoimenpiteitä



Metsä, jolle en toivo hoitotoimenpiteitä

52

152 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Metsät, joille vastaajat eivät toivo hoitotoimenpiteitä 

olivat pitkälti samoja kuin ne, joille toiset vastaajat 

toivoivat toimenpiteitä. Useimmin valittu syy sille, 

miksi ei haluta metsänhoitotoimenpiteitä, oli 

luontoarvojen säilyttäminen, sekä se että vastaajat 

eivät pidä siitä, että metsiä raivataan.

0 20 40 60 80 100 120

Muu

En pidä siitä, että puita kaadetaan
tai pusikoita raivataan.

Haluan alueella olevien erityisten
luontoarvojen kuten arvokkaiden
kasvi- ja eliölajistojen säilyvän.

Metsä, jolle ei tule tehdä hoitotoimenpiteitä



Muu luontoympäristö, jota toivon kehitettävän
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87 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Luontoympäristöjen kehittämiseen liittyvät merkinnät olivat 

enimmäkseen vesistöjä tai kategoriaan ”muu” kuuluvia. 

Eniten merkintöjä keskittyi Malminkartanonhuipun 

ympäristöön ja Mätäjoen varrelle. Malminkartanonhuipun 

alueella toivottiin kuntoilumahdollisuuksien potentiaalin 

tehokkaampaa hyödyntämistä esimerkiksi lisäämällä ja 

kunnostamalla reittejä ja portaita. Mätäjoen varrella 

ehdotettiin pusikkojen raivaamista ja pohdittiin ojan 

ruoppaamisen mahdollisuuksia. Ojan varrelle toivottiin 

lisää penkkejä viihtyisyyttä lisäämään.

0 10 20 30 40

Maisemapelto

Niitty

Vesistö (puro, lampi tai oja)

Muu

Muu luontoympäristö, jota toivoisin kehitettävän



Muu luontoympäristö, jonka toivoisin 
säilyvän
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217 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

0 20 40 60 80 100

Niitty

Maisemapelto

Vesistö (puro, lampi tai oja)

Muu

Muu luontoympäristö, jonka toivoisin säilyvän

Luontoympäristöjen säilyttämiseen liittyvät merkinnät 

osuvat pitkälti samoille alueille, jotka ovat olleet suosittuja 

muidenkin kysymysten puitteissa. Paljon merkintöjä 

jätettiin Mätäjoen varrella sekä itse vesistön kohdalle että 

myös sitä ympäröiville metsä- ja peltoalueille. Jonkin 

verran paikannuksia on jätetty Malminkartanonhuipun 

ympäristöön sekä Keskuspuiston reunaan. Pienemmistä 

kohteista tiheästi merkintöjä sai Maununnevan 

luonnonsuojelualue.



Monivalintavastaukset



Monivalintavastaukset
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä

Alueen ulkoilureitistö on yksipuolinen ja riittämätön

Vanhuksille löytyy yleisiltä alueilta riittävästi sopivia ja miellyttäviä paikkoja

Nuorille on riittävästi ulkoilu- ja toimintamahdollisuuksia

Lapsille on riittävästi ulkoilumahdollisuuksia



Monivalintavastaukset
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• Tulosten perusteella vastaajat vaikuttavat olevan enemmän 

tyytymättömiä alueen palveluihin ja toimintamahdollisuuksiin kuin 

tyytyväisä

• Vastaajat olivat kaikista tyytyväisimpiä alueen ulkoilureittien 

viihtyisyyteen ja toimivuuteen sekä lasten ulkoilumahdollisuuksiin
• Ulkoilureittien viihtyisyys ja toimivuus, täysin samaa mieltä 45 %

• Lasten ulkoilumahdollisuudet, täysin samaa mieltä 31 %

• Vähiten tyytyväisiä oltiin nuorten ulkoilu- ja toimintamahdollisuuksiin: 

täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli vain noin 8% vastaajista 

(täysin eri mieltä 45 %)

• Vanhusten toiminta- ja oleskelumahdollisuuksiin täysin tyytyväisiä oli 

noin 12 % (täysin eri mieltä 35 %)


