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Yleistä
• Kysely toteutettiin karttapohjaisena 

verkkokyselynä käyttäen Mapita Oy:n 

Maptionnaire-palvelua 

(https://app.maptionnaire.com/fi/6792/)

• Kyselyalueeseen kuuluivat Ala-Malmi, Ylä-

Malmi, Pukinmäki, Tapanila ja Malmin 

lentokenttä

• Kysely oli avoinna aikavälillä 12.9.−13.10.2019

• Kyselyyn osallistui 885 vastaajaa

• Vastaajat jättivät kartalle 6569 merkintää
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Yhteenveto tuloksista - Karttakysymykset
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• Vastauksissa positiivisina 

korostuvat alueen viher- ja 

virkistysalueet, erityisesti 

Vantaanjoki, Longinoja sekä 

Fallkulla ja Pukinmäen 

urheilupuisto

• Negatiivisina alueina 

vastauksissa korostuvat 

Pukinmäen ja Malmin asemien 

ympäristöt
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Tältä paikalta voisi avata näkymiä ympäröivään maisemaan

Tänne haluaisin opastuksen?

Puuttuva reittiyhteys

Tämä reitti tai alue tulvii ja lätäköityy usein

Tälle reitille toivoisin talvikunnossapitoa

Metsä tai muu luonnonalue, jolle toivon hoitotoimenpiteitä

Metsä tai muu luonnonalue, jolle ei tule tehdä hoitotoimenpiteitä

Vaikeakulkuinen reitti

Muu ehdotus

Kunnostusta kaipaava puisto tai luonnonmukainen alue

Täällä pitäisi lisätä tai kunnostaa penkkejä

Tänne tarvitaan lisää valaistusta

Tänne tarvitaan lisää roska-astioita

Luontoelämyksiä tarjoava paikka

Kunnostusta kaipaava katu tai aukio

Turvaton paikka

Tärkeä kohtaamispaikka

Epämiellyttävä paikka

Hieno maisema tai näkymä

Virkistäytymisen paikka

Tärkeä viheralue

Alue, jossa ulkoilen eniten

Suosikkireittini

Suosikkipaikkani alueella



Yhteenveto tuloksista -
Monivalintakysymykset

• Vastaajat olivat tyytyväisimpiä alueen ulkoilureittien viihtyisyyteen ja 

toimivuuteen, sekä lasten ulkoilumahdollisuuksiin

• Vähiten tyytyväisiä vastaajat olivat nuorten toimintamahdollisuuksiin. 
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Kyselyn rakenne
• Kyselyn aihealueet (6 kpl): Kerro itsestäsi, Parasta tällä alueella, Mitä alueella pitäisi 

kehittää tai korjata?, Luonnonympäristö, Palveluiden kehittäminen ja Palaute kyselystä

• Vastaajat saivat merkitä kartalle paikkoja (pisteet) ja reittejä (viivat)

Karttakysymykset (yhteensä 24 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 (25 kohdetta)

AVOVASTAUS
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Kyselyn rakenne

Vastaajatiedot
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Vastaajien taustatiedot
• Kyselyyn vastanneiden lukumäärä oli 885

• Vastaajista 786 vastasi ikää koskevaan kysymykseen. Suurimman ikäryhmän 

muodostivat 30-49 vuotiaat vastaajat

• Vastaajista 843 vastasi sukupuolta koskevaan kysymykseen. 560 vastaajaa ilmoitti 

sukupuolekseen nainen, 255 mies ja 28 ei halunnut kertoa. 
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Vastaajien taustatiedot

• Vastaajista suurin osa kertoi vaikuttavansa Pukinmäessä (45 %), 

seuraavaksi eniten Ylä-Malmilla ja Ala-Malmilla

• Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi asuvansa alueella
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45 %

21 %

17 %

12 %

5 %

Millä alueella vaikutat?

Pukinmäki

Ylä-Malmi

Ala-Malmi

Tapanila

Malmin lentokenttä Vain aikuisia
67 %

Aikuisia ja lapsia
33 %

Kotitalouteeni kuuluu tällä hetkellä



Suunnittelualueen kartta
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Karttakyselyn vastaukset



Karttamerkintöjen jakautuminen 
kyselyn teemoittain
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Korjattavaa ja 
kehitettävää

38 %

Luonnonympä
ristö
8 %

Parasta 
alueella

54 %

Karttamerkintöjen jakautuminen teemoittain

Korjattavaa 
ja 

kehitettävää
28 %

Luonnonym
päristö

8 %

Parasta 
alueella

64 %

Avovastausten jakautuminen teemoittain

N=2171N=6569



Karttakyselytulosten ominaispiirteet ja ongelmakohteet

• Paljon karttamerkintöjä jättäneet yksittäiset vastaajat
• Eniten pisteitä kartalle merkinnyt vastaaja jätti 70 karttamerkintää. Kolme vastaajaa oli jättänyt kartalle yli 60 merkintää 

(70, 69, 67)

• 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

enemmän kuin 5 merkintää 50x50 m solun alueella). Käytännössä tämä tarkoitti vain muutamien pisteiden 

poistamista.

• Valtaosa vastaajista merkitsi kartalle alle 20 vastausta

• Karttamerkintöjen muoto
• Osa vastaajista oli yrittänyt merkitä pistein viivamaisia 

tai aluemaisia kohteita
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Positiiviset ja 
negatiiviset 

paikannukset



Eniten merkintöjä keränneet viheralueet teemoittain
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Korjattavaa ja kehitettävää

Rata, rautatieasema –

Tikkurila (Malmin ja 

Pukinmäen alueella

sijaitseva rataosuus)

223

Karviaismäki, 

aluepuisto
91

Ala-Malmin puisto 66

Pukinmäen rantapuisto 44

Longinojanpuisto 44

Puistikko 43

Säveltäjänpuisto 38

Suojavyöhyke 34

Bockin puisto 25

Sunilanpuisto 23

Luonnonympäristö

Karviaismäki, 

aluepuisto
65

Malmin lentokenttä 47

Närepuisto 44

Pukinmäen rantapuisto 40

Longinojanpuisto 31

Fallkullan kartano 23

Sinimetsä 23

Bockin puisto 20

Sepänmäenpuisto 17

Malminkirkkopuisto 16

Parasta alueella

Pukinmäen rantapuisto 316

Malmin lentokenttä 251

Karviaismäki, 

aluepuisto
220

Longinojanpuisto 158

Fallkullan kartano 123

Närepuisto 121

Bockin puisto 103

Säveltäjänpuisto 47

Sunilanpuisto 47

Malminkirkkopuisto 45
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Eniten merkintöjä keränneet katualueet teemoittain

Korjattavaa ja kehitettävää

Ylä-Malmin tori 142

Ala-Malmin tori 46

Malmin aseman 

kävelyputki
32

Malmin kauppatie 26

Latokartanontie 24

Eskolankaari 24

Säterintie 23

Vanha Helsingintie 18

Pukinmäen aukio 15

Kaupparaitti 14

Luonnonympäristö

Anianpellontie 5

Smoltinkuja 1

Suomäentie 1

Malmin kauppatie 1

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Parasta alueella

Ylä-Malmin tori 34

Anianpellontie 11

Tukkisillantie 6

Malmin aseman 

kävelyputki
5

Säterintie 4

Päivöläntie 4

Ala-Malmin tori 3

Vilppulantie 3

Latokartanontie 2

Resedatie 2



Piste- ja viivamerkintöjä

• Seuraavien sivujen aihealueittain esitetyt kartat kuvaavat karttakyselyn 

kysymyksiin annettuja piste- ja viivamerkintöjä ja huomioita näistä

• Pistemäisiä karttamerkintöjä annettiin suhteellisesti paljon enemmän 

kuin viivamaisia kohteita

• Paikat: 
• Keskimäärin noin 287 pistemerkintää per kysymys

• Kommentteja keskimäärin 217 per kysymys (niistä kysymyksistä, joissa oli 

kommentointimahdollisuus)

• Reitit: 
• Keskimäärin 225 merkintää per kysymys

• Kommentteja keskimäärin 105 per kysymys (niistä kysymyksistä, joissa oli 

kommnetointimahdollisuus)
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Karttakyselyn vastaukset

PARASTA TÄLLÄ 
ALUEELLA



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

(reitti)

• Eniten merkintöjä ja avovastauksia keräsi kysymys ”Suosikkipaikkani alueella” (734 merkintää, 568  

kommenttia)

• Vähiten merkintöjä sekä kommentteja keräsi kysymys ”Tärkeä kohtaamispaikka” (330 merkintää ja 232 

kommenttia)
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Kysymys Merkintämäärä Kommenttimäärä

Suosikkipaikkani alueella 734 568

Suosikkireittini 648 -

Alue, jossa ulkoilen eniten 516 -

Tärkeä viheralue 507 317

Virkistäytymisen paikka 407 -

Hieno maisema tai näkymä 375 280

Tärkeä kohtaamispaikka 330 232

Yhteensä 2869 1397



Suosikkipaikkani alueella
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734 merkintää, 568 kommenttia

Suosikkipaikoikseen vastaajat nimesivät alueella 

viheralueita, liikuntapaikkoja sekä paikkoja, joissa on 

tärkeää toimintaa ja palveluita. Eniten merkintöjä 

keräsivät viheralueet Vantaanjoen ja Longinojan 

varrella, Fallkullan kartanon ympäristö. 

1.

2.

3.

1. Vantaanjoen varsi 

Pukinmäen rantapuisto ja Bockin puisto 

Vantaanjoen varrella: hyvä ulkoilumaasto, 

kaunis maisema, luontoa

Longinojan varsi

Longinojanpuisto, Karviaismäki: luonto 

rauhallisuus

Fallkullan kartanon ympäristö

pellot ja puistot: kotieläinpuistossa mukava 

käydä erityisesti lasten kanssa

Pukinmäen liikuntapuisto 

Monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Malmitalo

Palvelut, kulttuuritarjonta, puisto

2.

3.

4.

5.

4.

4.



Suosikkipaikkani alueella: 7-17 -
vuotiaat 
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12 merkintää, 11 kommenttia

Nuoret vastaajat jättivät kartalle 

vain muutamia merkintöjä ja 

kommentteja. Karttapaikannukset 

sijoittuvat alueelle melko 

hajanaisesti. 



Suosikkipaikkani alueella: yli 65-
vuotiaat
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83 merkintää, 66 kommenttia

Yli 65-vuotiaiden vastaajien 

suosikkipaikoissa ei ollut suurta eroa 

verrattuna koko vastaajajoukon 

paikantamiin suosikkipaikkoihin. Eniten 

paikannuksia merkittiin viheralueille, 

kuten Ala-Malmin puistoon, Pukinmäen 

rantapuistoon sekä Bockin puistoon.



Suosikkireittini alueella
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648 merkintää

Muu

Pyörällä

Kävellen

0 100 200 300 400 500

Miten kuljet tätä reittiä?

Vastaajien suosituimmat reitit alueella kulkevat

Vantaanjoen varrella sekä Longinojaa mukaillen. Myös

Malmin lentokentän ympäri piirrettiin paljon

suosikkireittejä.

Suurin osa suosikkireiteistä liittyi vapaa-aikaan, ja ne

keskittyivät pääosin viheralueille.

Suosituin kulkutapa suosikkireitillä on kävely. Eri

kulkumuodolla kuljettavien suosikkireittien välillä ei ole

suurta eroa, mutta pyörällä kuljetut reitit keskittyvät

selkeämmin Vantaanjoen ja Longinojan varsille kuin

muille reiteille.



Täällä ulkoilen usein
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516 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Vastaajat merkitsivät eniten ulkoilupaikkoja Vantaanjoen 

varrelle, Longinojan varrelle, Pukinmäen urheilupuistoon 

sekä Fallkullan kartanon pelloille. Vastaajat pitivät myös 

Malmin lentokenttää tärkeänä ulkoilupaikkana.

Ylivoimaisesti suosituin ulkoilumuoto oli kävely.

0 100 200 300 400

Kävely

Luonnon tarkkailu

Lenkkeily

Pyöräily

Koiran ulkoilutus

Lasten kanssa leikkiminen

Hiihto

Muu

Sienestys ja marjastus

Miten ulkoilet täällä?
Vantaanjoen

varsi

Pukinmäen

urheilupuisto

Säveltäjänpuisto/ 

Leikkipuisto Unikko
Longinojan varsi



Virkistäytymisen paikka
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407 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Eniten vastaajat merkitsivät virkistäytymisen paikkoja 

viheralueille. Suosituimpia virkistäytymisen paikkoja 

olivat Pukinmäen rantapuisto, Longinojan varsi ja 

Fallkullan kartanon ympäristö.

Useimmin vastaajat valitsivat virkistäytymisen tavaksi 

maisemien ihailun.

0 50 100 150 200 250

Muutoin

Pysähtyen veden ääreen

Nauttien hiljaisuudesta ja
rauhasta

Ihaillen avautuvia maisemia

Miten virkistäydyt täällä?

Vantaanjoen

varsi

Pukinmäen

urheilupuisto

Fallkullan alue

Longinojan varsi



Hieno maisema tai näkymä
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375 merkintää, 280 kommenttia

Eniten hienoja maisemia tai näkymiä merkittiin 

Vantaanjoen varrelle, Longinojan varrelle, Fallkullan 

kartanon pelloille sekä alueen mäille. Näiltä paikoilta 

vastaajat kertoivat ihailevansa vehreyttä, avaria 

peltomaisemia sekä vettä.

1.

2.

4.5.

3.

1. Vantaanjoki

Jokimaisema, vehreys, luonto, avara, vesi

Longinoja

Peltomaisema, oja, puusillat

Weisteenmäki

Kallioilta näkymät jokilaaksoon

Fallkulla

Maalaismainen peltomaisema, eläimet

Ormusmäki

Linnoitus

Malmin kirkkopuisto

2.

3.

4.

5.

6.

6.



Tärkeä kohtaamispaikka
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330 merkintää, 232 kommenttia

Tärkeitä kohtaamispaikkoja merkittiin runsaimmin 

Pukinmäen ja Malmin keskuksien ympäristöön, 

Malmitaloon sekä Pukinmäen liikuntapuistoon ja 

Leikkipuisto Unikkoon. Kohtaamispaikkoihin liittyi myös 

erilaisia toimintoja: vastaajat kertoivat esimerkiksi 

tapaavansa ystäviä ja tuttavia harrastusten parissa, 

kirjastossa tai kahvilla. Myös leikkipuistoja kuvailtiin 

lasten ja vanhempien tärkeinä kohtaamispaikkoina.

1. Ylä-Malmin tori

Käytännöllinen kohtaamispaikka, palvelut 

lähellä. 

Malmitalo

Kulttuuripalvelut

Malmin Nova

Palvelut, kahvilat

Pukinmäen liikuntapuisto ja kirjasto

Pukinmäen juna-asema ja ostari

Leikkipuisto Unikko

2.

3.

4.

2.

3.

4.

1.

5.

6.

6.

5.



Tärkeä viheralue
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507 merkintää, 317 kommenttia

Tärkeäksi viheralueeksi merkittiin laajasti alueen 

puistoja ja virkistysalueita. Eniten merkintöjä keräsivät 

Vantaanjoenvarsi puistoineen ja metsäalueineen sekä 

Longinojan varsi. Vastauksissa viheralueita kuvailtiin 

useimmin tärkeiksi rauhoittumisen paikoiksi, joissa voi 

tarkkailla luontoa ja liikkua.

2. 3. 4.

1.

6.

5.
1. Pukinmäen rantapuisto

Joki, tilaa, luontoa

Bockin puisto

Rauhallisuus

Karviaismäki

Luonto, lasten leikkipaikka

Longinojanpuisto

Pellot, avara maisema, luonto

Närepuisto

Lähimetsä

Fallkullan kartano

Luonto, pelto, eläimet

2.

3.

4.

5.

6.



Karttakyselyn vastaukset

MITÄ ALUEELLA PITÄISI 
KEHITTÄÄ JA KORJATA



Mitä alueella pitäisi korjata ja kehittää- Yhteenveto
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Kysymys Merkintämäärä Kommenttimäärä

Epämiellyttävä paikka 355

Turvaton paikka 318

Kunnostusta kaipaava katu tai aukio 260 221

Tänne tarvitaan lisää roska-astioita 233

Tänne tarvitaan lisää valaistusta 229

Kunnostusta kaipaava puisto tai luonnonmukainen alue 193 155

Täällä pitäisi lisätä tai kunnostaa penkkejä 193

Muu ehdotus 171 167

Vaikeakulkuinen reitti 165 134

Tälle reitille toivoisin talvikunnossapitoa 108

Tämä reitti tai alue tulvii ja lätäköityy usein 108

Puuttuva reittiyhteys 96 75

Tänne haluaisin opastuksen? 63 55



Mitä alueella pitäisi kehittää ja 
korjata
Mitä alueella pitäisi kehittää ja korjata -osiossa oli yhteensä 13 kysymystä, joista 9 oli pistemuotoisia (paikat) ja 

4 viivamuotoinen (reitti)

• Eniten merkintöjä keräsi kysymys ”Epämiellyttävä paikka” (355 merkintää) 

• Eniten kommentteja keräsi kysymys ”Kunnostusta kaipaava katu tai aukio” (221 kommentia)

• Vähiten merkintöjä sekä kommentteja keräsi kysymys ”Tänne haluaisin opastuksen” (63 merkintää ja 55 

kommenttia)
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Epämiellyttävä paikka
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355 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

0 50 100 150

Meluisa

Roskainen

Epäsiisti

Rauhaton

Epämiellyttävä paikka

Valtaosa epämiellyttävistä paikoista merkittiin 

Pukinmäen asemalle ja ostarille sekä Malmin aseman 

ympäristöön, Ylä-Malmin torille ja Ala-Malmin puistoon.

Epämiellyttävyyden syillä (rauhattomuus, epäsiisteys, 

roskaisuus ja meluisuus) ei ollut merkittävää 

paikkakohtaista eroa. Useimmin epämiellyttävyyden 

syyksi valittiin rauhattomuus ja epäsiisteys.

1.

2.

3.

Pukinmäen asema ja ostari

Ylä-Malmin Tori

Ala-Malmin puisto

Malmin asema

1.

2.

3.

4.

4.



Vaikeakulkuinen reitti
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165 merkintää, 134 kommenttia

Vaikeakulkuisia reittejä merkittiin eniten Ylä-Malmin ja 

Ala-Malmin välille. Erityisen hankalana vastaajat 

kokivat kulun asemalle. Monet kommentit käsittelivät 

epäkunnossa olevia hissejä ja rullaportaita. Myös 

siivottomuus nousi usein esiin vastauksissa. 

Säterinpolun silta keräsi kommentteja, joissa moitittiin 

sen jyrkkyyttä. Pekanraitilla uimahallin kohdalla 

toivottiin pyöräilijöille ja jalankulkijoille erotellumpia  

liikennejärjestelyjä. Isopellontielle toivottiin 

päällystyksen uusimista.

2.

3.

1.

1.

2.

3.

Malmin asema

Pukinmäen asema

Isopellontie

Säterinpolun silta

Pekanraitti

4.

5.

4.

5.



Puuttuva reittiyhteys
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96 merkintää, 75 kommenttia

Puuttuvia reittiyhteyksiä merkittiin eniten Malmin 

aseman kohdalle. Vastauksissa toistuivat helpompi 

pääsy asemalle polkupyörän kanssa sekä radan 

helpompi ja lyhyempi ylitys. Pukinmäen aseman 

kohdalla toivottiin myös kävelijöille ja pyöräilijöille omaa 

kulkua radan yli.

Pukinmäen asema

Malmin asema



Tälle reitille toivoisin talvikunnossapitoa
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108 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Talvikunnossapitoa toivottiin monille alueen 

kulkuyhteyksille. Eniten merkintöjä piirrettiin 

Madetojanpolulle, Pekanraitille sekä Vantaanjoen 

varrelle.

Pekanraitti

Madetojanpolku

Vantaanjoki



Tämä reitti tai alue tulvii ja lätäköityy usein

38

108 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Tulvivia ja lätäköityviä alueita ja reittejä piirrettiin melko 

hajanaisesti. Eniten merkintöjä keräsi Madetojanpolku.

Madetojanpolku



Kunnostusta kaipaava puisto tai 
luonnonmukainen alue

39

193 merkintää, 155 kommenttia

1.

Vastaajat jättivät merkintöjä melko tasaisesti alueen 

viheralueille. Tiheimmin merkintöjä keräsivät Ala-

Malmin puisto sekä Leikkipuisto Unikko.

Ala-Malmin puisto

Epäsiisti, huumekauppaa 

Leikkipuisto Unikko

Kaipaisi pientä ehostusta, puistossa 

on paljon kävijöitä

Pukinmäen rantapuisto

Aluetta voisi muuttaa 

puistomaisemmaksi

2.

3.

1.

3.

2.



Kunnostusta kaipaava katu tai aukio
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260 merkintää, 221 kommenttia

1. Pukinmäen asema

Siistimistä, vehreyttä, kodikkuutta

Ylä-Malmin tori

Viihtyisyyttä, epämääräisen oleilun 

parempaa valvomista, vesialtaan 

kunnostus tai korvaaminen istutuksin

Ala-Malmin tori

Siistimistä, huumekaupan 

hillitsemistä

2.

3.

Eniten merkintöjä keräsivät Pukinmäen asemanseutu, 

Ylä-Malmin tori ja Ala-Malmin tori. Vastauksissa 

toivottiin yleisilmeen kohennusta, siistimistä ja 

istutuksia.

1.

2.

3.



Täällä pitäisi lisätä tai kunnostaa penkkejä
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193 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Eniten lisättäviä tai kunnostettavia penkkejä merkittiin 

Ylä-Malmin torille, Pukinmäen ostarille,sekä muutamille 

viheralueille, kuten Säveltäjänpuistoon, 

Karviaismäkeen ja Pukinmäen rantapuistoon.

1.

2.

3.

Ylä-Malmin tori

Pukinmäen ostari

Säveltäjänpuisto

Karviaismäki

Pukinmäenrantapuisto

4.
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2.

5.
3.

5.



Tänne tarvitaan lisää roska-astioita
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233 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Roska-astioita toivottiin lisää koko alueelle. Vastaajat 

kaipasivat roska-astioita eniten Ylä-Malmin torille, 

Pukinmäen ostarille sekä hajanaisemmin alueen 

viheralueille ja katujen varsille.

Ylä-Malmin tori

Pukinmäen ostari

Pukinmäen rantapuisto ja sitä reunustavat 

kadut: Pukinmäen kaari, Isopellontie

Karviaismäki

1.

2.

3.

4.

1.

3.

2. 4.



Täällä pitäisi lisätä valaistusta
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229 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Lisää valaistusta toivottiin tiheimmin Pukinmäen 

aseman ympäristöön. Viheralueista Bockin puisto, 

Sunilanpuisto, Karviaismäki ja Säveltäjänpuisto, sekä 

katualueista Rälssintie ja Eskolantie keräsivät paljon 

merkintöjä, mutta kullekin alueelle ne oli merkitty 

enimmäkseen yksittäisen vastaajan toimesta.



Turvaton paikka
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318 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Vastaajat merkitsivät tiheimmin turvattomalta tuntuvia 

paikkoja Pukinmäkeen aseman ja ostarin ympäristöön, 

sekä Malmille Ylä-Malmin torille, bussiasemalle, 

Malmin Novaan ja Ala-Malmin puistoon. Useimmin 

turvattomuuden syiksi valittiin ilkivalta, sekä vaihtoehto 

”muu”, johon kuvailtiin häiriökäyttäytymisiä ja niiden 

uhkaa.

Pukinmäen ostari

Ylä-Malmin tori

Malmin Nova

Ala-Malmin puisto

1.

2.

3.

4.

1.
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Valaistuksen puute
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Turvaton paikka
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Tänne toivoisin opastusta
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Lisää opastusta toivottiin eniten Malmin aseman 

ympäristöön. Asemaa kuvailtiin sekavana ja hankalana 

erityisesti niille, jotka kulkevat alueella vain 

satunnaisesti. Esimerkiksi vaihtoyhteyttä junasta 

bussiin pidettiin melko huonosti merkittynä. Pukinmäen 

asemalle merkittiin myös useampi kommentti, joissa 

toivottiin parempia opasteita kulkusuunnista. Aseman 

viereiseen pyöräily- ja jalankulkutunneliin toivottiin 

paremmin merkittyä erottelua pyöräilijöille ja kävelijöille.

63 merkintää, 59 kommenttia



Muu ehdotus
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171 merkintää, 167 kommenttia

Muita ehdotuksia merkittiin eniten Malmin asemalle, 

Ylä-Malmin torille, Alamalmin torille, Pukinmäen 

aseman ympäristöön sekä Säveltäjänpuistoon/ 

Leikkipuisto Unikkooon. Ehdotukset olivat aiheiltaan 

hyvin monipuolisia, ja enimmäkseen niissä toivottiin 

samankaltaisia asioita kuin muihin kyselyn kysymyksiin 

merkityissä vastauksissa. Useimmin toistuvat 

kommentit liittyivät kunnossapitoon, siisteyteen ja 

viihtyisyyden parantamiseen. Viheralueille toivottiin 

enemmän toimintamahdollisuuksia, kuten 

ulkokuntoiluvälineitä, sekä lisää roska-astioita.



Karttakyselyn 
vastaukset
LUONNONYMPÄRISTÖ



Luonnonympäristö
Luonnonympäristö -osiossa oli yhteensä 4 kysymystä, joista kaikki olivat pistemuotoisia (paikkoja)

• Eniten merkintöjä ja kommentteja keräsi kysymys ”Luontoelämyksiä tarjoava paikka” (246 

merkintää, 146 kommenttia) 

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

ympäröivään maisemaan” (49 merkintää ja 30 kommenttia)

Kysymys Merkintämäärä Kommenttimäärä

Luontoelämyksiä tarjoava paikka 246 146

Metsä tai muu luonnonalue, jolle ei tule tehdä hoitotoimenpiteitä 133

Metsä tai muu luonnonalue, jolle toivon hoitotoimenpiteitä 132

Tältä paikalta voisi avata näkymiä ympäröivään maisemaan 49 30



Luontoelämyksiä tarjoava paikka

49

246 merkintää, 146 kommenttia

Longinoja

Taimenet, peltomaisemat, kunnostettu puro, 

puron solina

Vantaanjoki

Jokimaisema

Fallkulla

Eläimiä, lintuja, maaseutumaista ympäristöä

1.

2.

3.

Luontoelämyksiä tarjoavia paikkoja merkittiin eniten 

Longinojan varrelle, Vantaanjoen varrelle sekä 

Fallkullaan. Joitakin merkintöjä tehtiin myös 

Närepuistoon ja Sinimetsään.

1.

2.

3.



Tältä paikalta voisi avata näkymiä 
ympäröivään maisemaan
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49 merkintää, 30 kommenttia

Maiseman avaamiseen liittyviä tehtiin melko vähän ja 

hajanaisesti. Muutamia merkintöjä keskittyi 

Ormusmäelle, Malmin kirkkopuistoon sekä radan 

varrelle. Kommenteissa toivottiin useimmin pusikoiden 

siistimistä.

Ormusmäki

Malmin kirkkopuisto



Metsä tai muu luonnonalue, jolle toivon 
hoitotoimenpiteitä
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132 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Metsien tai muiden luonnonalueiden hoitotoimenpiteitä 

toivottiin melko hajanaisesti alueen useimmille 

viheralueille. Suurin osa vastauksista liittyi puuston ja 

pusikoiden siistimiseen. 

0 10 20 30 40 50

Niittyjen kukinnan ja lajirunsauden
ylläpito

Liikkuminen ulkoilureittien ulkopulella

Muu

Tiheä ja synkkä puusto

Kuolleet ja huonokuntoiset puut

Liikaa pusikoita

Metsä tai muu luonnonalue, jolle toivon hoitotoimenpiteitä



Metsä tai muu luonnonalue, jolle en 
toivo hoitotoimenpiteitä
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133 merkintää

Metsiä tai muita luonnonalueita, joille ei toivota 

hoitotoimenpiteitä, vastaajat merkitsivät eniten 

Närepuistoon ja Sepänmäenpuistoon. Joitakin 

paikannuksia tehtiin myös Fallkullaan, Malmin 

Kirkkopuistoon, Bockin puistoon sekä Pukinmäen 

rantapuistoon. Syyksi suurin osa vastaajista valitsi, että 

he eivät pidä että puita kaadetaan tai pusikoita 

raivataan.

0 20 40 60 80 100

Muu

En pidä siitä, että puita
kaadetaan tai pusikoita

raivataan.

Metsä tai muu luonnonalue, jolle ei tule tehdä 
hoitotoimenpiteitä
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Monivalintavastaukset



Monivalintavastaukset
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Alueella on lapsille riittävästi leikki- ja ulkoilumahdollisuuksia

Nuorille on riittävästi oleskelu- ja toimintamahdollisuuksia alueella

Yleisiltä alueilta löytyy riittävästi vanhuksille sopivia ja miellyttäviä
paikkoja

Alueella on monipuolisesti eriluontoisia ulkoilureittejä, jotka ovat
viihtyisiä ja toimivia

Täysin samaa mieltä Samaa mieltä En osaa sanoa Eri mieltä Täysin eri mieltä



Monivalintavastaukset

• Vastaajat olivat kaikista tyytyväisimpiä alueen ulkoilureittien 

viihtyisyyteen ja toimivuuteen sekä lasten ulkoilumahdollisuuksiin. 

Näissä kysymyksissä tyytyväiset ja tyytymättömät vastaukset 

jakautuivat kutakuinkin tasan, kuitenkin tyytyväisiä vastauksia oli 

hieman enemmän
• Ulkoilureittien viihtyisyys ja toimivuus, täysin samaa mieltä 22 %, samaa 

mieltä

• Lasten ulkoilumahdollisuudet, täysin samaa mieltä 28 %

• Vähiten tyytyväisiä oltiin nuorten ulkoilu- ja toimintamahdollisuuksiin 

sekä vanhusten toimintamahdollisuuksiin
• Vanhukset 12 %

• Nuoret 12 %
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