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Yleistä

• Kysely toteutettiin karttapohjaisena verkkokyselynä 

käyttäen Mapita Oy:n Maptionnaire-palvelua 

(https://app.maptionnaire.com/fi/4509)

• Kyselyalueeseen kuuluivat Maunula, Metsälä, 

Patola, Pirkkola, Veräjälaakso ja Veräjänmäki

• Kysely oli avoinna aikavälillä 7.6.-7.7.2018

• Kyselyyn osallistui 846 vastaajaa

• Vastaajat jättivät kartalle 6680 merkintää
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Yhteenveto tuloksista - Karttakysymykset

0 200 400 600 800 1000

Tältä paikalta voisi avata näkymiä ympäröivään maisemaan

Paikka, jossa haluaisin päästä veden ääreen

Muu luontoympäristö, jota toivoisin kehitettävän

Metsä, jolle toivon hoitotoimenpiteitä

Tämä reitti tai alue tulvii ja lätäköityy usein

Tänne tarvitaan lisää valaistusta

Tälle reitille toivoisin talvikunnossapitoa

Puuttuva reittiyhteys

Kunnostusta kaipaava katu tai aukio

Vaikeakulkuinen reitti

Kunnostusta kaipaava puisto tai luonnonmukainen alue

Täällä pitäisi lisätä tai kunnostaa penkkejä

Muu ehdotus

Tänne tarvitaan lisää roska-astioita

Turvaton paikka

Metsä, jolle ei tule tehdä hoitotoimenpiteitä

Epämiellyttävä paikka

Muu luontoympäristö, jonka toivoisin säilyvän

Luontoelämyksiä tarjoava paikka

Tärkeä kohtaamispaikka

Virkistäytymisen paikka

Hieno maisema tai näkymä

Suosikkireittini

Alue, jossa ulkoilen eniten

Suosikkipaikkani alueella

Tärkeä viheralue
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• Vastauksissa positiivisina 

korostuvat alueen 

viheralueet, erityisesti metsät 

ja Vantaanjoen ympäristö

• Negatiiviset merkinnät 

keskittyvät enimmäkseen 

Oulunkylän aseman 

ympäristöön, jonne toivotaan 

lisää turvallisuuden tuntua ja 

viihtyisyyttä



Yhteenveto tuloksista - Monivalintakysymykset
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• Vastaajat olivat tyytyväisimpiä alueen ulkoilureittien viihtyisyyteen ja 

toimivuuteen, sekä lasten ulkoilumahdollisuuksiin

• Vähiten tyytyväisiä vastaajat olivat nuorten toimintamahdollisuuksiin. 



Kyselyn rakenne
• Kyselyn aihealueet (5 kpl): Kerro itsestäsi, Parasta tällä alueella, Mitä alueella 

pitäisi kehittää tai korjata?, Luonnonympäristö ja Palveluiden kehittäminen

• Vastaajat saivat merkitä kartalle 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 846

• Vastaajista 804 vastasi sukupuolta koskevaan kysymykseen, joista 

498 naisia, 284 miehiä ja 22 ei halunnut kertoa sukupuoltaan.
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Vastaajien sukupuoli

Nainen

Mies

En halua sanoa

0

50

100

150

200

250

300

350

0-6 7-17 18-29 30-49 50-64 65-

Ikä



Vastaajien taustatiedot

• Vastaajista suurin osa kertoi vaikuttavansa Maunulassa tai Patolassa

• Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi asuvansa alueella
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35 %

8 %
25 %

3 %

11 %

18 %

Millä alueella vaikutat:

Maunula

Metsälä

Patola

Pirkkola

Veräjälaakso

Veräjämäki

65 %

35 %

Kotitalouteeni kuuluu tällä hetkellä

Vain aikuisia

Aikuisia ja lapsia



Suunnittelualueen kartta

12

Kuva: Helsingin kaupunkiympäristön toimiala



Karttakyselyn vastaukset



Karttamerkintöjen jakautuminen 
kyselyn teemoittain
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60 %

26 %

14 %

Merkintöjen jakautuminen

Parasta alueella

Korjaamisen paikat

Luonnonympäristö

75 %

11 %

14 %

Kommenttien jakautuminen



Karttakyselytulosten ominaispiirteet ja ongelmakohteet

• 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 78 karttamerkintää. Kaksi vastaajaa oli jättänyt kartalle yli 70 merkintää 

(78, 73)

• 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
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Pistemerkinnät suunnittelualueella:
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Eniten merkintöjä keränneet viheralueet teemoittain
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Parasta alueella

Viheralueen nimi
Merkintöjen 

määrä

1. Oulunkylän urheilupuisto 354

2. Pikkukosken puistometsä 299

3. Pikkukoski 187

4. Pikkukoskenpuisto 162

5. Itsenäisyydenpuisto 135

6. Suursuonpuisto 128

7. Tulvaniitty 86

8. Oulunkylän siirtolapuutarha 70

9. Leikkipuisto mäkitorppa 55

10. Pirttipolunpuisto 51

Korjattavaa ja kehitettävää

Viheralueen nimi
Merkintöjen 

määrä

1.
Rata, rautatieasema -
tikkurila

100

2. Oulunkylän urheilupuisto 54

3. Suursuonpuisto 45

4. Pikkukoskenpuisto 42

5. Maunulanpuisto 38

6. Pikkukoski 34

7. Tulvaniitty 28

8. Kuusikkopuisto 27

9. Pikkukosken puistometsä 25

10. Itsenäisyydenpuisto 23

Luonnonympäristö

Viheralueen nimi
Merkintöjen 

määrä

1. Pikkukosken puistometsä 169

2. Oulunkylän urheilupuisto 121

3. Pikkukoskenpuisto 68

4. Itsenäisyydenpuisto 42

5. Suursuonpuisto 35

6. Tulvaniitty 23

7. Pikkukoski 22

8. Oulunkylän rantapuisto 21

9. Pirttipolunpuisto 16

10. Henrik sohlbergin puisto 16



Eniten karttamerkintöjä keränneet katualueet teemoittain
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Parasta alueella

Katualueen nimi
Merkintöjen 

määrä

1. Tuusulanväylä 81

2. Käskynhaltijantie 40

3. Mäkitorpantie 22

4. Oulunkyläntie 21

5. Maaherrantie 17

6. Pakilantie 14

7. Metsäpurontie 14

8. Klv - P K Y 13

9. Siltavoudintie 11

10. Männikkötie 9

Korjattavaa ja kehitettävää

Katualueen nimi
Merkintöjen 

määrä

1. Oulunkyläntie 62

2. Klv - P K Y 60

3. Mäkitorpantie 52

4. Pakilantie 49

5. Tuusulanväylä 47

6. Maaherrantie 33

7. Metsäpurontie 24

8. Käskynhaltijantie 18

9. Oulunkyläntori 17

10. Asesepäntie 15

Luonnonympäristö

Katualueen nimi
Merkintöjen 

määrä

1. Tuusulanväylä 17

2. Käskynhaltijantie 13

3. Klv - P K Y 9

4. Maaherrantie 6

5. Jokiniementie 3

6. Suopellonkaari 3

7. Pakilantie 3

8. Mikkolantie 3

9. Yhdyskunnantie 2

10. Pirjontie 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 268 pistemerkintää per kysymys

• Kommentteja keskimäärin 76 per kysymys

• Reitit: 
• Keskimäärin 209 merkintää per kysymys

• Reitti-kysymyksissä ei ollut kommentointimahdollisuutta
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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 keräsi kysymys ”Tärkeä viheralue” (782 merkintää) ja eniten kommentteja kysymys 

”Suosikkipaikkani alueella” (563 kommenttia)

• Vähiten merkintöjä sekä kommentteja keräsi kysymys ”Tärkeä kohtaamispaikka” (383 merkintää ja 301 

kommenttia)
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Kysymys Merkintämäärä Kommenttimäärä

Suosikkipaikkani alueella 701 563

Suosikkireittini 626 -

Alue, jossa ulkoilen eniten 648 -

Virkistäytymisen paikka 442 -

Hieno maisema tai näkymä 439 339

Tärkeä kohtaamispaikka 383 301

Tärkeä viheralue 782 -



Suosikkipaikkani alueella
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701 merkintää, 563 kommenttia

Vastaajien merkitsemät 

suosikkipaikat 

keskittyivät 

enimmäkseen ulkoilu- ja 

viheralueille, kuten 

metsiin ja 

Vantaanjoenvarrelle. 

Pienemmistä kohteista 

suosittu oli Maunulan 

Sorsapuisto, jota pidettiin 

viihtyisänä erityisesti 

lammen vuoksi. Muista 

kohteista mainittiin usein 

Maunulatalo ja kirjasto. 

Eniten merkintöjä 

suosikkipaikoiksi keräsi 

Pikkukoski. 

Tiheimmin merkintöjä 

keränneet kohteet 

(numeroitu kartalle)

1. Pikkukosken uimaranta

Viihtyisä ranta, 

uimapaikka ja 

kuntoiluvälineitä

2. Patolanmetsä ja 

liikuntapuisto

3. Vantaanjoenvarsi 

kokonaisuudessaan

4. Pikkukosken 

puistometsä

Luontohavainnot ja 

ulkoilumaastot1.

2.

4.

3.



Suosikkipaikkani alueella 
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Nuoret ja nuoret aikuiset: 71 merkintää, 55 kommenttia

Ikäryhmittäin 

tarkasteltuna nuorempien 

vastaajien merkinnöissä 

ei ole merkittävää eroa 

verrattuna koko 

aineistossa esiintyviin 

suosikkipaikkoihin. 

Useampi vastaaja on 

merkinnyt 

suosikkipaikakseen 

Pikkukoskenrannan, 

Patolanmetsän ja 

Oulunkylän ostarin.



Suosikkipaikkani alueella
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Yli 65-vuotiaat: 72 merkintää, 61 kommenttia

Ikäryhmittäin tarkasteltuna 

yli 65-vuotiaiden vastaajien 

merkinnöissä ei ole 

merkittävää eroa verrattuna 

koko vastausaineistossa 

esiintyviin 

suosikkipaikkoihin. Eniten 

vastauksia on merkitty 

Itsenäisyydenpuistoon ja 

Pikkukoskenpuistometsään.



Suosikkireittini alueella
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626 merkintää, ei 

kommentointimahdollisuutta

Muu

Pyörällä

Kävellen

0 100 200 300 400 500

Miten kuljet tätä reittiä?

Suosituin reitti kulkee alueen itäreunassa

Vantaanjokea mukaillen. Tiheästi reittejä

piirrettiin myös Patolan ja Maunulan halki

halki Käskynhaltijantien ja Pakilantien

kautta. Patolanmetsässä ja Pikkukosken

puistometsässä erottuu lenkkimäisiä

virkistysreittejä. Valtaosa annetuista

vastauksista liittyi vapaa-ajanreitteihin.

Suosituin liikkumismuoto reiteillä oli

kävely. Liikkumismuodon ja reitin

valinnalla ei näytä olevan selkeää yhteyttä

aineiston perusteella.



Tärkeä kohtaamispaikka
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383 merkintää, 301 kommenttia

Tiheimmin merkintöjä keränneet 

kohteet (kohteet numeroitu kartalla)

1. Oulunkylän keskus

Liikenteen solmukohta ja 

palvelut, kirjasto mainittu usein 

kommenteissa

2. Pikkukosken ranta

Kohtaamisia uimarannalla, 

avannossa, saunassa ja 

kuntoillessa.

3. Oulunkylän liikuntapuisto

4. Maunulatalo

Tärkeimmiksi kohtaamispaikoiksi merkityt 

kohteet olivat palveluiden äärellä ja 

hyvien kulkuyhteyksien päässä sijaitsevia 

paikkoja. Oulunkylän keskuksen ja 

Pikkukoskenrannan lisäksi usein 

mainittuja kohteita olivat myös Maunulan 

saunabaari ja sorsapuisto.

1.

2.

3.

4.



Hieno maisema tai näkymä
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439 merkintää, 339 kommenttia

Pikkukoski keräsi eniten merkintöjä 

hienoksi maisemaksi. Pikkukosken 

puistometsässä pidettiin kallioista, 

Itsenäisyydenpuistosta mainittiin 

avarat näkymät ja joen läheisyys. 

Pirkkolassa Kirsikkapuro keräsi myös 

suhteellisen tiheästi merkintöjä.

Tiheimmin merkintöjä keränneet 

kohteet (kohteet numeroitu kartalla)

1. Pikkukosken ranta

Avaramaisema joelle, 

Pirunkallio

2. Itsenäisyydenpuisto

Vastaajat kuvailivat itse puistoa 

kauniisti laitetuksi sekä näkymiä joelle 

avaraksi ja hyvinhoidetuksi

3. Kirsikkapuro

Puron ympäristöä ja alueen 

taloja kuvailtiin idyllisiksi 

3.

2.

1.



Tärkeä viheralue
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782 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Tärkeäksi viheralueeksi merkittiin laajasti 

alueen puistoja ja virkistysalueita. Alueen 

suosikit Vantaanjoenvarsi puistoineen ja 

metsäalueineen sekä Patolanmetsä nousivat 

esiin myös tärkeinä viheralueina. 

Viheralueiden tyypiksi valittiin useimmin 

luonnontilainen alue, mutta usein samoja 

alueita oli merkitty sekä rakennetuiksi 

puistoiksi että luonnontilaisiksi alueiksi

Tiheimmin merkintöjä keränneet 

kohteet (kohteet numeroitu kartalla)

1. Pikkukosken ranta

2. Patolanmetsä

3. Siirtolapuutarha ja viljelypalstat

4. Pikkukosken puistometsä

2.

1.

3.

4.



Alue, jossa ulkoilen eniten
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648 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Eniten merkintöjä keräsi Vantaanjoen 

kokonaisuudessaan, johon kuuluvat 

joenvarren puistot, siirtolapuutarha sekä 

Pikkukoski. Patolanmetsä ja Oulunkylän 

liikuntapuisto sekä Maunulassa sijaitseva 

suojavyöhyke Tuusulanväylän varrella olivat 

myös suosittuja paikkoja ulkoilulle.

0 200 400 600

Kävely
Lenkkeily

Luonnon tarkkailu
Pyöräily

Hiihto
Lasten kanssa…

Koiran ulkoilutus
Sienien ja marjojen…

Muu

Miten ulkoilet täällä?

Tiheimmin merkintöjä keränneet 

kohteet (kohteet numeroitu kartalla)

1. Vantaanjoen varren viheralueet

2. Patolanmetsä ja liikuntapuisto

3. Suojavyöhyke Tuusulanväylän

itäpuolella

3.

2.

1.

1.

1.



Virkistäytymisen paikka
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442 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

0 100 200 300

Muutoin

Pysähtyen veden ääreen

Ihaillen avautuvia maisemia

Nauttien hiljaisuudesta ja rauhasta

Miten virkistäydyt täällä?

Viheralueet keräsivät eniten vastauksia 

virkistäytymiseen liittyen. Suosittuja 

virkistäytymisen paikkoja olivat 

Pikkukoskenranta, siirtolapuutarha Vantaanjoen 

varrella, Itsenäisyydenpuisto sekä Patolanmetsä. 

Vastaajat valitsivat useimmiten 

virkistäytymistavakseen hiljaisuudesta ja 

rauhasta nauttimisen ja maisemien ihailun.

Tiheimmin merkintöjä keränneet kohteet 

(kohteet numeroitu kartalla)

1. Pikkukoskenranta

2. Patolanmetsä

3. Itsenäisyydenpuistp

4. Siirtolapuutarha

1.

2.

3.

4.



Karttakyselyn vastaukset

MITÄ ALUEELLA PITÄISI 
KEHITTÄÄ JA KORJATA



Parasta alueella - Yhteenveto

32

Kysymys Merkintämäärä Kommenttimäärä

Vaikeakulkuinen reitti 138 -

Puuttuva reittiyhteys 106 -

Tälle reitille toivoisin talvikunnossapitoa 92 -

Tämä reitti tulvii ja lätäköityy usein 87 -

Kunnostusta kaipaava puisto tai luonnonmukainen alue 165 -

Kunnostusta kaipaava katu tai aukio 128 -

Täällä pitäisi lisätä tai kunnostaa penkkejä 168 -

Tänne tarvitaan lisää roska-astioita 182 -

Tänne tarvitaan lisää valaistusta 91 -

Turvaton paikka 187 -

Epämiellyttävä paikka 217 -

Muu ehdotus 179 179



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” (217 merkintää) 

• Kommentointimahdollisuus oli ainoastaan kysymyksessä ”Muu ehdotus” (179 merkintää, 179 kommenttia)

• Vähiten merkintöjä sekä kommentteja keräsi kysymys ”Tärkeä kohtaamispaikka” (383 merkintää ja 301 

kommenttia)
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Epämiellyttävä paikka
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217 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

0 20 40 60 80 100 120 140

Meluisa

Roskainen

Epäsiisti

Rauhaton

Epämiellyttävä paikka

Epämiellyttäviksi paikoiksi koettiin alueella 

Oulunkylän asema ja ostoskeskus, 

Maunulatalon ympäristö ja Tuusulanväylän

viereinen alue. Kuusikkopuisto Maunulassa 

koettiin rauhattomaksi.

Tiheimmin merkintöjä keränneet kohteet 

(numeroitu kartalla)
1. Oulunkylänkeskus

2. Maunulatalon ympäristö

3. Kuusikkopuisto

4. Tuusulanväylänvarsi

3.

2.

1.

4.



Turvaton paikka
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187 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

0 50 100

Kunnossapito

Heikko näkyvyys katu- tai
viheralueella

Valaistuksen puute

Ilkivalta

Liikenne

Muu

Miksi paikka on turvaton?

Eniten turvattomuutta koskevia 

merkintöjä jätettiin Maunulatalon ja 

Oulunkylän keskuksen 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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128 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Kunnostusta kaipaavia katuja tai 

aukioita koskevat merkinnät keskittyivät 

Oulunkylän aseman ja ostoskekuksen

ympäristöihin. Muuten yksittäisiä 

merkintöjä jätettiin melko tasaisesti 

koko alueelle.



Puuttuva reittiyhteys

37

147 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Puuttuvia reittiyhteyksiä merkittiin 

tiheimmin Tuusulanväylän yli sekä 

Patolassa Käskynhaltijantien 

varteen. Kartalle on viivoin 

osoitettu ne paikat, joihin keskittyi 

eniten merkintöjä.

Yhteys Tuusulanväylän

poikki

Käskynhaltijantie



Tälle reitille toivoisin talvikunnossapitoa
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92 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Talvikunnossapitoa toivottiin 

eniten viheralueille, kuten 

Patolanmetsään ja Vantaanjoen 

varrelle. Kartalle on viivoin 

osoitettu ne paikat, joihin keskittyi 

eniten merkintöjä.

Patolanmetsä

Vantaanjoen varsi



Tämä reitti tai alue tulvii ja lätäköityy usein

39

87 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Merkinnät usein tulvivista ja 

lätäköityvistä reiteistä tai alueista 

eivät muodosta kovin selkeitä 

tiheitä keskittymiä vaan 

hajautuvat alueelle. Enemmän 

merkintöjä on piirretty esimerkiksi 

Veräjälaaksoon siirtolapuutarhan 

alueelle.



Vaikeakulkuinen reitti
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183 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Vastaajat pitivät vaikeakulkuisimpina 

reitteinä Tuusulanväylän poikki 

kulkemistä, Käskynhaltijantien vartta 

sekä Maunulassa Suursuonlaitaa ja 

Suonotkontietä. Kartalle on viivoin 

osoitettu ne paikat, joihin keskittyi 

eniten merkintöjä.

Yhteys 

Runoilijanpolulta 

Jokiniementielle

Yhteys Tuusulanväylän

poikki

Käskynhaltijantie 

Suursuonlaita ja 

Suonotkontie



Kunnostusta kaipaava puisto tai 
luonnonmukainen alue
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165 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Merkinnät kunnostusta kaipaaviksi 

puistoiksi ja luonnonmukaisiksi alueiksi 

levittäytyvät laajasti koko alueelle. Eniten 

merkintöjä keräsivät Suursuonpuisto, 

viheralueet Vantaanjoen varrella sekä 

Taiteilijanpuisto. Kartalle on viivoin 

osoitettu ne paikat, joihin keskittyi eniten 

merkintöjä.

Suursuonpuisto

Taiteilijanpuisto

Henrik Sohlbergin 

puisto



Täällä pitäisi lisätä tai kunnostaa penkkejä
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168 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Lisättävien tai kunnostettavien 

penkkien paikkoja merkittiin laajasti 

erityisesti viheralueille.  Kartalle on 

viivoin osoitettu ne paikat, joihin 

keskittyi eniten merkintöjä.

Itsenäisyydenpuisto

Pikkukoskenranta

Kylänvanhimmanpuisto

Mäkitorpanpuisto



Täällä pitäisi lisätä valaistusta
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91 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Valaistusta koskevia merkintöjä jätettiin 

jonkin verran esimerkiksi Patolanmetsään

ja Oulunkylän aseman ympäristöön. 

Kartalle on viivoin osoitettu ne paikat, 

joihin keskittyi eniten merkintöjä.

Oulunkylän asema

Pikkukoskenpuisto

Patolanmetsä

Kuusikkopuisto



Tänne tarvitaan lisää roska-astioita
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182 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

Roska-astioita toivottiin lisää 

Oulunkylän aseman läheisyyteen, 

Maunulatalon ympäristöön sekä 

viheralueille, kuten Pikkukosken 

ympäristöön. Kartalle on viivoin 

osoitettu ne paikat, joihin keskittyi 

eniten merkintöjä.

Kuusikkopuisto

Oulunkylän asema

Pikkukoskenpuisto



Muu ehdotus
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179 merkintää, 179 kommenttia

Muita ehdotuksia merkittiin laajasti 

koko alueelle. Valtaosa 

ehdotuksista koski katualueita ja 

muuta rakennettua ympäristöä, 

mutta myös viheralueille esitettiin 

ideoita. 

Tiheimmin merkintöjä keränneet 

kohteet (numeroitu kartalle)

1. Oulunkylän aseman ympäristö

Aseman ja ostarin alueen 

viihtyiisyyden lisääminen, 

ilmaisten oleskelutilojen 

lisääminen

2. Mäkitorpantie

Tie koettiin kolkoksi ja 

meluisaksi. Erilaiset 

ehdotukset liittyvä esimerkiksi 

ajonopeuksiin, 

pysäköintijärjestelyihin ja 

viihtyisyyden lisäämiseen.

3. Maunulanpuisto

Ehdotettiin esimerkiksi lasten 

huomioimista uuden 

päiväkodin valmistuttua, 

kuntoitulaitteiden lisäämistä

3.

1.

2.



Karttakyselyn 
vastaukset
LUONNONYMPÄRISTÖ



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

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

merkintää, 153 kommenttia) 

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

ympäröivään maisemaan” (27 merkintää ja 21 kommenttia)

Kysymys Merkintämäärä Kommenttimäärä

Luontoelämyksiä tarjoava paikka 246 153

Tältä paikalta voisi avata näkymiä ympäröivään maisemaan 27 21

Paikka, jossa haluaisin päästä veden ääreen 63 -

Metsä, jolle toivon hoitotoimenpiteitä 86 -

Metsä, jolle ei tule tehdä hoitotoimenpiteitä 207 -

Muu luontoympäristö, jonka toivoisin säilyvän 237 -

Muu luontoympäristö, jota toivoisin kehitettävän 73 53



Luontoelämyksiä tarjoava paikka
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246 merkintää, 153 kommenttia

Luontoelämyksen paikoiksi 

merkityt muodostavat kaksi 

tiheämpää keskittymää: 

Vantaanjoen varsi ja Patolanmetsä

ovat keränneet lähes kaikki 

merkinnät. Vantaanjoen varrella 

korostuu erityisesti Pikkukosken 

ympäristö.

Tiheimmin merkintöjä keränneet kohteet
(numeroitu kartalle)

1. Patolanmetsä

Vastaajat arvostivat metsän rauhaa ja 

luonnon monimuotoisuutta keskellä 

kaupunkia

2. Pikkukoski

Vastauksissa toistuivat kalliot, joki ja 

ranta

3. Pikkukosken puistometsä

Vastaajat arvostivat alueen 

metsäisyyttä ja vanhoja puita

1.

2.

3.



Tältä paikalta voisi avata näkymiä 
ympäröivään maisemaan
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27 merkintää, 20 kommenttia

Näkymien avaamiseen liittyviä 

paikannuksia ja kommentteja 

jätettiin suhteellisesti 

huomattavasti vähemmän kuin 

muihin kysymyksiin liittyviä 

vastauksia. Vantaanjoen varrelle 

on jätetty joitakin kommentteja 

joen varren pusikkojen 

raivaamiseen liittyen.



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

Veden ääreen pääsyä 

toivottiin Vantaanjoen 

varressa, eniten merkintöjä 

keskittyi 

Itsenäisyydenpuistoon ja 

Pikkukoskenrantaan.



Metsä, jolle toivon hoitotoimenpiteitä
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86 merkintää

0 10 20 30 40 50

Toivon, että alueella olisi helpompi liikkua
myös ulkoilureittien ulkopuolella.

Muu

Alueella on mielestäni liikaa pusikkoa
peittämässä näkymiä.

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

ja näkymiä.

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

reiteillä tai tonttien reunoilla.

Metsä, jolle toivon hoitotoimenpiteitä

Metsät, joille toivottiin hoitotoimenpiteitä 

olivat osittain ristiriidassa niiden 

metsäalueiden kanssa, joille ei toivottu 

hoitotoimenpiteitä. Suurin osa merkinnöistä 

koski huonokuntoisia puita ja valoisuuden 

lisäämistä. Patolanmetsässä toivottiin 

aiempien myrskytuhojen siivoamista sekä 

yleisen siisteyden parantamista (maastossa 

mm. vanhoja patjoja).



Metsä, jolle en toivo hoitotoimenpiteitä
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207 merkintää

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 että metsiä 

raivataan. Vaihtoehtona ”muu syy” 

kuvailtiin metsäntunnun säilyttämistä ja 

lähimetsien merkitystä. Eniten merkintöjä 

on tehty Pikkukosken puistometsään, 

Pikkukoskenpuistoon ja Patolanmetsään.

0 100 200

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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73 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

0 5 10 15 20 25 30 35

Maisemapelto

Niitty

Vesistö (puro, lampi tai oja)

Muu

Muu luontoympäristö, jota toivoisin 
kehitettävän

Luonnonympäristön kehittämiseen 

liittyviä merkintöjä jätettiin alueelle 

suhteellisen vähän, eniten merkintöjä 

saivat Tuusulanväylän viereinen 

suojavyöhyke sekä Vantaanjoen varsi. 

Luonnonympäristön tyypiksi valittiin 

useimmiten vaihtoehto ”muu”. 

Vantaanjoen varteen toivottiin lisää 

penkkejä, keinuja ja oleskelupaikkoja. 

Maunulaan puron viereen ehdotettiin 

istutettavan lisää puita, kuitenkin alueen 

luonnonmukaisuuden säilyttäen. 

Pikkukoskella ehdotettiin Pirunkalliolle 

maisemareittiä kaiteineen sekä reittien 

ulkopuolisen liikkumisen helpottamista.



Muu luontoympäristö, jonka toivoisin 
säilyvän
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237 merkintää, ei 

kommentointimahdollisuutta

0 50 100 150

Maisemapelto

Niitty

Vesistö (puro, lampi tai oja)

Muu

Muu luontoympäristö, jonka toivoisin 
säilyvän

Luontoympäristöjen säilyttämiseen 

liittyvät merkinnät osuvat pitkälti samoille 

viheralueille, jotka ovat olleet suosittuja 

muidenkin kysymysten puitteissa. Eniten 

merkintöjä jätettiin Patolanmetsään, 

Pikkukoskenpuistometsää ja 

Pikkukoskenpuistoon sekä 

Itsenäisyydenpuistoon. 



Monivalintavastaukset



Monivalintavastaukset
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Alueen ulkoilureitistö on yksipuolinen ja riittämätön

Vanhuksille löytyy yleisiltä alueilta riittävästi sopivia ja miellyttäviä paikkoja

Nuorille on riittävästi ulkoilu- ja toimintamahdollisuuksia

Lapsille on riittävästi ulkoilumahdollisuuksia90
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Monivalintavastaukset

• Vastaajat olivat kaikista tyytyväisimpiä alueen ulkoilureittien 

viihtyisyyteen ja toimivuuteen sekä lasten ulkoilumahdollisuuksiin
• Ulkoilureittien viihtyisyys ja toimivuus, täysin samaa mieltä 42 %

• Lasten ulkoilumahdollisuudet, täysin samaa mieltä 34 %

• Vähiten tyytyväisiä oltiin nuorten ulkoilu- ja toimintamahdollisuuksiin: 

täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli vain noin 10% vastaajista

• Vanhusten toiminta- ja oleskelumahdollisuuksista yhtä suuret 

osuudet vastaajista oli täysin samaa mieltä ja täysin eri mieltä
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