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1.  Karttamerkintöihin liittyvät kommentit  

1.1 Kommentit katualueilla 

 
Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Airoparintie Hieno maisema tai 

näkymä 
Mahtava mäntyinen pääväylä jota vastaavaa saa hakea Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden Aukio Suosikkipaikkani alu-
eella 

kaunis ranta ja merinäkymä, terassit. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden Aukio Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kaunis ranta ja hieno merinäköala Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden Aukio Tärkeä kohtaamis-
paikka 

Tänne treffit kavereiden kanssa. Joskus myös Solmuun. Positiivinen Parasta alueella 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Aurinkolahden Aukio Tärkeä kohtaamis-

paikka 
Terassilla on kiva kohdata ihmisiä, Toinen kohtaamispaikka on Uute-
lassa tai sen lähellä sauna, jonne voi mennä. Ranta paikkoja ovat seu-
raavia, lisäksi Rastila campingilla on kiva, koska siellä ovat myös aktiivi-
tettejä asukkaille kuin puistojumppa, saunavuoroja, kahvila terassei-
neen ja sen lähellä uimaranta. Rastilan uimaranta pitäisi kunnostaa eli 
pohja uimarannan alueella pitäisi uusia ja poistaa kasveja jotka pääsivät 
läpi kasvamaan. Uimaranta Aurinkolahdeellä myös voittaisi parantaa ui-
mista varten koska pohja on aika täynnä kiviä ja on vaikea kävellä. Olisi 
kiva jos voittaisi myös meren rannalla tehdä enemmän esimerkiksi ta-
pailla ihmisiä joilla on intressi tavata. Kohtaamispaikkana ei tarvitsisi 
olla pelkkä pubi, ryyppy paikka vaan voittaisi olla esim. kalastajien ker-
hon tiloissa Kampelan vieressä joku muu lisätoiminta esimerkiksi kahvila 
tapainen paikka missä olisi vetäjä joka järjestäisi ihmisille yhteisiä tapaa-
misaikoja. Monilla ihmisillä on vaikea olla yksinään läpi elämä tai on vai-
keita aikoja elämässä ja silloin tarvitaan vertaistukiryhmiä. Ihmiset para-
nevat toisiaan olemalla yhdessä, terveys parane, ihmisten virkistystila 
parane, ihmiset tarvitsevat olla yhdessä. Kaupungilla olisi hyvä perustaa 
ensin Vuosaarelaisille ja sitten muuallekin toimitiloja jonne voittaisi 
kohdata, pelaa lautapelejä, tennispöytä, biljardia, toinen puoli olisi kes-
kustelu tila/huone, vapaa liikkuvuutta olisi suosiiteltävä.   

Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden Aukio Tärkeä kohtaamis-
paikka 

Terassipaikka missä voi myös illalla joskus istuä ja tavata ihmisiä. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden Aukio Tärkeä kohtaamis-
paikka 

Kivat terassit. Positiivinen Parasta alueella 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Aurinkoranta Suosikkipaikkani alu-

eella 
Suomen oloissa ainutlaatuinen ja viihtyisä rantapromenadi Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkoranta Suosikkipaikkani alu-
eella 

Erittäin tyylikäs rantapromenadi, jota ulkomaiset vieraanikin ovat ihail-
leet. 

Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkoranta Suosikkipaikkani alu-
eella 

Helsingin riviera Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkoranta Virkistäytymisen 
paikka 

Pyörälenkin jälkeen Loiston terassilla IPA:lla Positiivinen Parasta alueella 

Bertha Pauligin katu Muu ehdotus Reitti Columbuksesta itään päin aurinkolahden kanavan suuntaan on to-
della huono. Varmaan parin tuhannen ihmisen reitti metrolta/kaupasta 
kotiin kulkee S-marketin parkkipaikan läpi, peruuttelevia autoja väistel-
len. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Gustav Pauligin katu Suosikkipaikkani alu-
eella 

Ensinnä meri ja luonto. Toisena siisteys ja ympäristösuunnittelu. Ren-
tous oleskella. Pyörätuolilla liikkumisen helppous osassa paikkoja. 

Positiivinen Parasta alueella 

Gustav Pauligin katu Turvaton paikka Autot kaahailee ja koska tienvarrella on pysäköityjä autoja, ei kaahaili-
joita huomaa/kaahailija ei huomaa. Varsinkin pyöräilevät lapset vaa-
rassa! Tarvitaan valvontakamera ja hidasteet! 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Haapasaarentie Muu ehdotus Olen vuoden sisällä muuttanut Vuosaareen ja ensimmäinen hämmäs-
tykseni aihe oli hyvin puutteelinen ja /tai harvassa oleva roskakorien 
määrä ja sen myötä roskaisuus, verrattuna edelliseen asuinpaikkaani 
Helsingissä Katajanokalla. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Halkaisijanpolku Muu ehdotus Halkaisijanpolku kevyen liikenteen reitiksi oikeasti, turvalliseksi ilman 
kovaa ajavia autoja. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Halkaisijanpolku Turvaton paikka Halkaisijanpolun päästä kevyen liikenteen merkit ja pelastustien merkit 

pois, koska tämä antaa jalankulkijoille väärän turvallisuuden tunteen. 
Autot ajavat lujaa, kuskit puhuvat kännykkäänsä ajon aikana eivätkä 
tarkkaile liikennettä,  vaikka ajavat kevyen liikenteen väylällä. Oma lapsi 
viedään turvaan päiväkodin aidatulle alueelle ja sitten ajetaan lujaa väy-
lällä välittämättä jalankulkijoista. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Halkaisijantie Turvaton paikka Korkeat puskat pois Retkeilijän sillan alkupäästä, riskipaikka kaikille liik-
kujille. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Harustie Suosikkipaikkani alu-
eella 

Haruspuisto is good for both the children and adults Positiivinen Parasta alueella 

Hellekuja Alue, jossa ulkoilen 
eniten 

Länsireimarintien päässä oleva uudehko koirapuisto, mainio paikka. Positiivinen Parasta alueella 

Hellesilta Hieno maisema tai 
näkymä 

Tämäkin osa kanavaa on upea, etenkin iltaisin. Positiivinen Parasta alueella 

Hellesilta Turvaton paikka Jalankulkijat ja autot joutuvat jatkuvasti varomaan toisiaan kapealla sil-
lalla kanavan päädyn parkkihalliliikenteen takia. Erillinen jalkakäytävä 
olisi tarpeen. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Hellesilta Tärkeä kohtaamis-
paikka 

Pohjoisen sillan kohdalla tulee vastaan useasti kanavan alueella ulkoile-
via tuttuja pullonkaula-efektin ansiosta. 

Positiivinen Parasta alueella 

Hiekkalaituri Alue, jossa ulkoilen 
eniten 

Meren ihailu ja rauhallisuus Positiivinen Parasta alueella 

Kahvikuja Tärkeä kohtaamis-
paikka 

Terassit. Positiivinen Parasta alueella 

Kaivonkatsojantie Muu ehdotus Farlig korsning för cylklister då bilarna svänger till höger utan trafikljus. Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Kaivonkatsojantie Tärkeä kohtaamis-

paikka 
Tapaan tässä risteyksessä ystäviä ennen Vuosaaren asemalle menoa Positiivinen Parasta alueella 

Kalkkihiekantori Tärkeä viheralue Oman kodin rannassa oleva viheralue Positiivinen Parasta alueella 
Kallvikintie Muu luontoympä-

ristö, jonka toivon säi-
lyvän 

Kallvikintien reunapuuston katoaminen on surullista ja muuttaa aluetta 
paljon. 

Negatiivi-
nen 

Luonnonympä-
ristö 

Kallvikintie Muu luontoympä-
ristö, jonka toivon säi-
lyvän 

kallvikintien kadunvarren mäntymetsäalueet Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Kallvikintie Muu ehdotus Hidaste autoille molempiin suuntiin. Kun ylittää suojatien tästä kohtaa, 
todella usein autot vain painavat kaasua, eivätkä päästä jalankulkijoita 
yli. Hidaste töyssy tähän kohtaan tekisi ylittämisestä turvallista. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Kallvikintie Muu ehdotus Jättäkää myös Kallvikintie rauhaan tiivistyksiltänne! Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Kallvikintie Turvaton paikka Kallvikintien ylitys Lidlin vieressä on vaarallinen. Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Kallvikintie Turvaton paikka Paikalla pitäisi olla ylikulkusilta ulkoilijoille tie yli. Autojen nopeudet Kal-
vikintiellä ovat usein huomattavia johtuen jyrkästä mäestä. Suojatielle 
ei kannata astua, jos yksikin auto varsinkin raskas ajoneuvo on lähesty-
mässä. Varsinkin talvella suksien kanssa paikka on tosi haastava.  

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Karavaanikatu Muu ehdotus 1. Rastilan leirintä alueen portin edessä on jalankulkijoille suojatie ja 

pyörätie.  Matkailuautot ja matkailuvaunut pysäköivät jatkuvasti niiden 
päälle. Minulta löytyy vaikka kuinka paljon kuvia. He eivät vaan huomaa 
näitä koska on muuta tarkkailtavaa.  
Pyörätie pitäisi tehdä korotetuksi ja maalata hyvin. 
Leirialueen resepsuunin tiellä on pakollinen pysäköintimerkki ja se pi-
täisi siirtää kahdeksan metriä nousevan puomin eteen. 
Jalankulkutietä resepsuunin edessä ei talvella edes aurattu. 
Tätä kohtaa ei ole edes tarkoitettu autoille sisäänkuluksi Rastilanauki-
olle vaan se on pysäköintitalon vieressä. 
2. Rastilanaukiolla on vuoden odottanut asvalttia joku kaivettu kohta 
joka on vain merkitty tötsällä. 
Kun pysäköintitalon edessä oli 28 rakennusparakkia niin niiden sähköjen 
edestä kaadettiin yksi lehmuksista ja paikka on edelleen tyhjä. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Lohikallionranta Suosikkipaikkani alu-
eella 

Uutelan kanava: viihtyisä oleskelupaikka kaikenikäisille. Positiivinen Parasta alueella 

Maustetehtaankatu Turvaton paikka Kaupungin asuntojen asukkaat kaahailevat Maustetehtaankatu kaasu 
pohjassa. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Meri-Rastilantie Muu ehdotus Alikulkukäytävä Meri-Rastilan tien ali on ollut jo pitkää epämiellyttävä 
jatkuvan viemärihajun vuoksi. Haju leviää myös ympäristöön. Asiasta on 
ollut jo useaan otteeseen puhetta rakennusviraston edustajien kanssa, 
mutta tilanne ei ole parantunut yhtään. Nyt olisi korkea aika tehdä on-
gelmalle jotain... 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Meri-Rastilantie Turvaton paikka Meri-Rastilan ostari on aika ikävä paikka. Huume,humalahörhöt liikkuu. Negatiivi-

nen 
Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Meri-Rastilantori Muu ehdotus Ostarin alue laajemmaltikkin pitäisi rakentaa kauniiksi, paljon viherkas-
veja ja vesielementtejä, patsaita jne. Ei Betonia ja kolkkoa nykyarkiteh-
tuuria. Mallia helsingin keskustan ja vaikka ullanlinnan alueesta... Kivi-
jalka liikkeitä! 

Neutraali Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Meri-Rastilantori Turvaton paikka Alkoholistien, narkomaanien kokoontumispaikka Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Meri-Rastilantori Turvaton paikka Ostoskeskuksen örvelöjengi, joka pitää älämölöä päivittäin ja sotkee 
paikkoja. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Meri-Rastilantori Turvaton paikka Puliukot ja -akat Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Meri-Rastilantori Turvaton paikka Juoppoja örisijöitä ja narkomaaneja Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Meri-Rastilantori Turvaton paikka Alueella paljon alkoholisteja ja maahanmuuttajajengejä Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Merikorttitie Metsä, jolle ei tule 
tehdä toimenpiteitä 

Väljät tontit tulee säilyttää eikä kaupungin lobata lyhytnäköistä täyden-
nysrakentamista tonttien myynnistä saatavilla putkiremonttirahoilla, 
jne. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Mosaiikkipolku Muu ehdotus Columbuksen edessä on tyhjä tila joka voittaisi kunnosta ja tehdä joku 
kenttä nuorille. 

Neutraali Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Mosaiikkiraitti Muu ehdotus Mosaiikkiraittia voisi kehittää siten, että se ei tuntuisi niin autotiemäi-
seltä. Pelastustie tietty asettaa rajoitteita mutta aika kolkko tuo on kä-
velykaduksi. Taksit ja muu pihoille suuntautuva huoltoajo ajeöevat 
tuosta todella kovaa vaikka ympäristössä leikkii lapsia. 

Neutraali Korjattavaa ja 
kehitettävää 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Mosaiikkiraitti Tärkeä kohtaamis-

paikka 
Lähellä metroasemaa. Tosin on edelleenkin rakentamatta puisto, joka 
meille 2002 luvattiin ensisijassa rakentaa. Mosaiikkiraitin alue Rastiksen 
viereltä on jo valmiiksi rakennettu ja se luvattiin puistoksi rakentaa 
lopppuun.  Lapsemme kasvoivat jo ja puistoa ei tullut. 
Meillä apulaiskaupungin johtajan antama lupaus aluen valmiiksi saatta-
misesta. Myöhemmin kun asiaa on kyselty, on selitetty että kaava on 
kesken. Helsingissä monin paikoin rakennetaan keskeneräisten alueiden 
kivetyksiä ja katujakin kuntoon ennekun talot ovat paikallaan. 
Pyydän oikeasti, että alue otettaisiin huomioon ja siihen laitettaisiin 
kasvamaan mielellään Vuosaaren aluperäiseen ilmeeseen kuuluneita 
mäntyjä. Asialla on kiire. Meitä ei ole kuultu. On syntynyt kuva eriarvoi-
suudesta kaupungin osien ja Vuosaaren osien osalta. 
Vilpittömästä pyydän nyt vihdoin asialle jotain tehtäväksi. Muualla kor-
jataan jo puistoja, jotka rakennettiin vuoden 2001 jälkeen. 

Negatiivi-
nen 

Parasta alueella 

Mosaiikkiraitti Tärkeä kohtaamis-
paikka 

Tämä on lähellä metroasemaa. Valitettavasti siitä puuttuu jo 2002 lu-
vattu puisto. Aluetta voisi kohentaa istuttamalla Vuosaaren alueelle en-
nen niin tunnusomaisia mäntyjä, jotta vehreyttä olisi koko vuoden. Vali-
tettavasti emme ole saaneet apulaisk 

Neutraali Parasta alueella 

Mosaiikkiraitti Virkistäytymisen 
paikka 

Tämä on kotini. Vielä ihailen puita ikkunoistani. Valitettavasti puut kaa-
detaan tai eteen rakennetaan taloja. 

Negatiivi-
nen 

Parasta alueella 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Mosaiikkitori Muu ehdotus Mosaiikkikompassin luona voittaisi olla enemmän kukkia ja ne jotka 

ovat tällä hetkellä voittaisi laittaa enemmän keskellä lähemmin Colum-
busta pääovia vastapäätä. Viime vuonna oli puutarhurin tekemiä töitä ja 
oli innostavaa ja kiinnostava katsoa miten kasvit kasvaa ja mitä niistä 
tule. Tälläistä me tarvitsemme enemmän. Hieno idea.   

Neutraali Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Mosaiikkitori Muu ehdotus Kolhoakin kolhompi paikka! Miten olisi japanilaistyylinen puutarha tai 
ihan mikä vaan puistomainen alue, mikä on viihtyisä myös syksyn loska-
keleillä. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Mosaiikkitori Tärkeä kohtaamis-
paikka 

Mosaiikkitori on karu. Toivoisimme kauniita kukkaistutuksia ja tapahtu-
mia alueelle. 

Negatiivi-
nen 

Parasta alueella 

Mustalahdentie Muu ehdotus Siirretään Isonvillasaarentien päässä olevat kierrätysastiat S-marketin 
edessä olevan aukion laidassa sijaitsevan bussipysäkin viereen nykyisten 
postin paperinkeräysastioiden paikalle. Kierrätysastiat pitää olla nykyi-
sen ostarin parkkipaikan  vieressä, kun käydään kaupassa, niin voidaan 
jättää metallit, lasit ym. samalla käynnillä.  Nyt jos tuo autolla kierrätys-
tavaraa, niin joutuu kiertämään toiselle puolelle Vuosaarta Isonvillasaa-
rentielle, kun voisi samalla kauppareissulla jättää tavarat saman parkki-
paikan viereen. Moni ei tuo tavaraa tuon kiertämisen takia. Astiat sinne 
missä ihmiset asioivat! 

Neutraali Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Mustalahdentie Muu ehdotus Mustalahdentien vartta käytetään auto- ja rekkaparkkina. Tien varressa 
myös hylättyjä autoja. Tekee alueesta epäviihtyisän. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Piippuhyllynkuja Muu ehdotus Rakennetaan kevyen liikenteen väylä valmiiksi Kallvikintien ja Rantaki-

ventien rinteen kulmaukseen, kuten piirustuksissa on. Siihen kuuluu 
myös Kuiskaajanpolulta nouseva polku, joka yhtyy siihen. Samalla saa-
daan Kuiskaajanpolulle siihen kuuluvat valaisimet nyt olevien kahden 
väliaikaisen ilmajohdollisen valaisimen tilalle. Kadun alla on tyhjät put-
ket valmiina lopullisille valaisimille. 

Neutraali Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Pomeranssikuja Muu ehdotus Pomeranssikujalla katuvalaistusta tulisi muuttaa siten, ettei valaistus 
häikäise kujan varren asuntoja. Pollarivalaisintyyppi soveltuisi parem-
min. 

Neutraali Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Porslahdenkuja Muu ehdotus Porslahdenkujan talojen edessä on pätkä puita ja vihreä nurmikkoa, 
joka voittaisi kunnostaa. Tietä Porslahdenkujalla myös voittaisi asfal-
toida uusiksi, koska on täynnä reikkiä. 

Neutraali Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Porslahdenpolku Muu ehdotus Porslahdenpolku on yleensä tukossa, missä on viemäri ja vesi seiso, lä-
täkkö ei voi kävellä ohi on niin iso. Joka kevät ja syys kausi mies on yrit-
tämässä tehdä pakoreitti ylittävälle vesimäärälle, joka laskee sitten rin-
nettä alaspäin. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Porslahdentie Muu ehdotus Liikennevalot Porslahdentielle Haapasaarentien ja Punakiventie risteyk-
siin, jotta jalankulkijoiden olisi nykyistä turvallisempaa ylittää tie. Autot 
ajavat usein ylinopeutta Porslahdentiellä. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Porslahdentie Muu ehdotus Asumme Sammalparrankujalla eikä Porslahdentien varteen saa autoja 
lainkaan pysäköityä. Meillä on asuntovaunu ja etenkin pitkistä reissuista 
palaaminen (ja miksei lähtökin) on hankalaa kun vaunua ei saa "bunk-
rattua" kodin lähellä. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Ramsinniementie Suosikkipaikkani alu-

eella 
Ramsinniemi mahtava pyäräilykohde merimaisemin. Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniementie Suosikkipaikkani alu-
eella 

Vaikuttava luontoalue, lähellä Positiivinen Parasta alueella 

Rantakiventie Turvaton paikka Jalkakäytävä puuttuu viimeiseltä 200 metriltä. Kadulla kulkee Linja-auto 
ja talvella on tosi vaarallista kävellä linja-auton vieressä kun menee ohi. 
Ajorata on niin kapea, että lastenvaunujen kanssa liikkuminen samalla 
tiellä kuin autot on tosi vaarallista. Läheltä piti tapauksia on lukuisia. 
Alueella on myös paljon pieniä lapsia. Puuttuvan jalkakäytävän voi lait-
taa kulkemaan toiselle puolelle katua, koska sillä puolella on hyvin tilaa 
ja tasaista. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Rantakiventie Turvaton paikka Rantakiventien loppupäästä puuttu n 200m jalkakäytävää. todella tur-
vaton paikka, varsinkin talvella, kun siin ä liikeenöi bussi ja katu on to-
della kapea. Jalkakäytävän voisi laittaa kadun loppuppäässä kulkemaan 
kadun lännenpuolelle, koska sielläon tilaa ja maasto tasaista. Se ei hait-
taa vaikka kadun alkuosalla jalkakäytävä on toisella puolella. Nyt on ta-
pahtunut usein läheltä piti tapauksia, ettei ole jäänyt auton alle. Bussi ja 
kävelevä ihminen samalla kaistalla ei ole hyvä yhdistelmä. Talviaikaan  
vapaata katua on n. 3 m ja siinä jalankukija ja Bussi ovat tosi ahtaalla. 
Helposti jalat jäävät pyörien alle, jos hiukankin jalka livettää. Jalkakäy-
tävä viipymättä ennen kuin joku kuolee tai loukkaantuu. Alueell paljon 
pieniä lapsi. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Rastilanraitti Virkistäytymisen 
paikka 

Merta ja lasten temmellystä Positiivinen Parasta alueella 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Retkeilijänsilta Muu ehdotus Puskat pois, jotka estävät näkyvyyden. rollaattorin kanssa kulkevalle 

vaarallinen, pyöräilijät eivät näe risteyksessä. 
Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Solvikinkatu Suosikkipaikkani alu-
eella 

Meren rantabulevardi. Penkit, joilla istuskella. Positiivinen Parasta alueella 

Tyynylaavantie Muu ehdotus Mielestäni columbuksen yleisilme pitäisi uusia ja narkkarit/juopot ja 
nuoriso pois maleksimasta columbuksen sisältä ja keskiovien edestä 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Tyynylaavantie Turvaton paikka Virtsalta haiseva alikulkukäytävä. Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Tyynylaavantie Tärkeä kohtaamis-
paikka 

Columbuksen kauppakeskus on Vuosaaren keskiössä. Tänne löytävät 
kaikki. 

Positiivinen Parasta alueella 

Uutelansilta Hieno maisema tai 
näkymä 

Etenkin iltavalaistuksessa kanava on upea. Olisi rannankin voinut tähän 
laittaa, mutta siellä oli jo niin monta pistettä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Uutelantie Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kiva kahvila, hoidetut puistot Positiivinen Parasta alueella 

Valkopaadentie Turvaton paikka Usein päihtyneiden kokoontumispaikka. Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Valkopaadentie Turvaton paikka Ne juopot ja narkkarit Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Valkopaadentie Turvaton paikka Alkoholisteja, huumeiden käyttäjiä ja muita agressiivisesti käyttäytyviå 
ihmisiä Columbuksen edessä 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Valkopaadentie Turvaton paikka Humalaiset ihmiset Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuoraitti Muu ehdotus Portaat Vuoraitilta Karavaanisillalle/Karavaanikadulle tuossa kohtaa oli-
sivat ihan kivat. 

Neutraali Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuosaaren puistopolku Tärkeä viheralue Vuosaaren "henkireikä"... Positiivinen Parasta alueella 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Vuosaarentie Muu ehdotus Talvesta asti on ollut suojatien merkki nurin Vuosaarentien -Sorakujan 

kulmassa, jossa on koulu. Päivittäin Staran autoja ajaa paikan ohi ke-
nenkään reagoimatta mitenkään ongelmaan kun ei kuulu minun hoi-
toon? Mielestäni tiedotusvastuuta pitäisi l 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuotie Muu ehdotus Kapea mäkinen mutka isolla korkeuserolla jossa ei näe lainkaan mitä 
toisesta suunnasta tulee. Etenkin pyöräilijöitä varten olisi hyvä olla peili 
kaarteen ulkolaidassa, ei häiritsisi viereisiä autoja 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuotie Muu ehdotus Pyörätien asvaltointi Neutraali Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuotie Muu ehdotus Yleisilme sangen nuhjuinen Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuotie Muu ehdotus Viherkansi Pohjavedenpuistosta pohjoiseen yli Vuotien ja metroradan Neutraali Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuotie Muu ehdotus Vuotien ja metroradan yli Pohjavedenpuistosta pohjoiseen on saatava 
kunnollinen leveä (60-100 m) viherkansi liikennemelun vaimentamiseksi 
ja etelä-pohjoissuuntaisen ekologisen käytävän parantamiseksi Kallah-
denniemeltä Mustavuorelle 

Neutraali Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuotie Muu ehdotus Asvaltointi mäessä Neutraali Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuotie Muu ehdotus Vuotien kevyen liikenteen reitin ja Retkeilijän sillan yhtymäkohdasta 
korkeat puskat pois, pyöräilijät eivät näe sillalta tulijoita tai päin vastoin. 
Vaarallinen paikka. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 
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Katu Kysymys Kommentti Tyyppi Aihe 
Vuotie Muu ehdotus Tätä kohta oli ennen siististi hoidettu puisto, mutta sen jälkeen kun 

Fressin talon rakennustyömaa valmistui, ei rakennuttaja korjannut puis-
toa yhtään sen jälkeen kun oli vienyt työmaa tarvikkeet pois, ja nyt 
puisto on jätetty heitteille. Ennen paikalla oli paljon  ulkoilu toimintaa, 
mutta ei enää rakennuttajan sotkemiseen jälkeen. 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuotie Turvaton paikka Paljon ihmisiä Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuotie Turvaton paikka Huoltsikan lopetettua alue on iltaisin valoton Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuotie Turvaton paikka Taas ne juopot ja narkkarit Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuotie Turvaton paikka Kauppa on laadukas kokoisekseen mutta talon asukkaat roikkuvat ulko-
oven kieppeillä 

Negatiivi-
nen 

Korjattavaa ja 
kehitettävää 

Vuotie Tärkeä kohtaamis-
paikka 

Ostoskeskus on keskeinen kokoontumispaikka. Positiivinen Parasta alueella 

Vuotie Tärkeä kohtaamis-
paikka 

"Alla vägar leder till Columbus" Positiivinen Parasta alueella 

Vuotie Tärkeä kohtaamis-
paikka 

Tapaan tässä risteyksessä ystäviä ennen Vuosaaren asemalle menoa Neutraali Parasta alueella 
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1.2 Kommentit viheralueilla 

 

 
Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Rantaa, merta Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kuin etelässä. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Rohkea rakentaminen Aurinkolahdessa Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kaunis merimaisema ja kaupunkimaisuus yhdistyvät. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

merinäkymä Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Avautuvaa merimaisemaa, joka näkyy pitkälle Gustav Pauligin ka-
dulle 

Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Uimaranta ja meri Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Merenranta ja näkymä merelle. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Meri ja kalliot Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Rantabulevardi on hyvin onnistunut, ilo silmälle ja siellä on hyvä tun-
nelma. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Upea ranta ja hienot näkymät kokonaisuudessaan Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Utsikten över havet och mot Nybondas är fin Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Merta ja sen rantoja. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Avautuva näkymä merelle. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Hienosti rakennettu uimaranta merinäkymin muutenkin. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Hiekkaranta Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Upea merimaisema. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Muu ehdotus Why not? kahvila ylläpitäjille voittaisi sanoa, että pitää siistinä oma 
roska-astia /paikka. Sivoaminen pitäisi olla joka päiväistä eikä joskus. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Muu ehdotus Wc:tä ja palveluja kaivattaisiin myös uimarannan toiseen päähän Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Muu ehdotus Det behövs burkar för cigarettfimpar på stranden och mera soptun-
nor. 

Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Muu ehdotus Pysyvä kahvila tai muu ympärivuorokautinen tila tähän Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 



 
VUOSAAREN ALUESUUNNITELMA, ASUKASKYSELY 2018 19 

 

Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Aurinkolahden uima-
ranta 

Muu ehdotus Nyt on pikkulapsia ja aikuisia ajateltu. Entä nuoret? Rakentakaa jo-
tain samaa kuin Sasekapuistossa eli parkour-/temppuratamainen kii-
peilyteline isommille lapsille (mitä voi myös teinit ja aikuiset käyt-
tää). Ja voisiko aikuisten kuntoilulaitteita enemmän huoltaa. 

Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Muu ehdotus Wc puuttuu täältä päin rantaa! Sen ei tarvi olla ympärivuorokauti-
nen vaan samanlainen mitä rantavahdit ylläpitävät kesälomakautena 
rannan toisella puolella. 

Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Muu ehdotus Aurinkolahden uimarannan Uutelan puoleiseen päätyyn siirretään 
kesäksi kahvila/ravintolarakennus. Asia on sinänsä hyvä ja mukava 
lisä kesäajaksi. Ongelmana minun mielestäni on se, että ko. raken-
nus on ruma. Rakennuksen etupuoli, joka avautuu 

Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Muu ehdotus Haloo! Kuka ikinä keksi rakentaa koripallokentän kanavan viereen il-
man suoja-aitaa! Kuinka moni oikeasti osuu korilevyyn joka heitto-
kerrallaan? Tässä on 99% riski, että pallo lentää kanavaan, ainakin 
amatööreillä! 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Hieno rantabulevardi jossa terasseja ja muita aktiviteetteja Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Meren ranta, kesäisin ,kuin olisi etelän aurinkorannalla Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Den vackra strandpromenaden med en fantastisk strand. Det första 
intrycket var att jag inte längre var i Finland utan någonstans vid rivi-
eran. 

Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Hieno ranta, taloja ja kanava. Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Erittäin hieno uimaranta, venesataman, rantabulevardi Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

maisemat Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Helsingin paras ja kaunein ranta Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Fin strand för barnen. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Onnistunut rakennettu ympäristö Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Mukava alue, satama, kahvila, niemenkärki. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Suomen Riviera = Aurinkolahti, uimaranta ja aava merimaisena Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Näkymä merelle ja hiekkaranta sekä hieno rantabulevardi taloineen. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Todella hieno paikka kesällä ja talvellakin. Meri ja hiekkaranta. Olisi 
kuin jossain Etelä-Euroopan rannoilla. Hieno rantabulevardi ja talot 
siinä vieressä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Ranta on hyvä alue kesällä. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Mukava paikka Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Leppoisa, kaunis näköala Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Todella näyttävä rantabulevardi ja merimaisema. Paikat ovat yleensä 
siistissä kunnossa. Kakkosvaihtoehtona olisi Uutela ja sen hieno 
luontopolku ja rantamaisemat. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kiva ranta ja promenadi Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Hieno ranta ja promenadi. Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Ranta, promenadi Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Rantabulevardin merimaisemat Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kaunista Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Etelä-Euroopan meininkiä😃! Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kaunis maisema, sopii ulkoiluun Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Perinteinen hiekkaranta Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Pystyn kävelemään meren äärelle ja poikani pystyy sinne liikkumaan 
pyörätuolilla. 

Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Rannan ja kanavan välinen alue on suosikkini, ympäristö on kaunis ja 
viihtyisä 

Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Sekä ranta,, että kanava ja erityisesti niiden yhtymäkohta on suosik-
kejani 

Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Uimaranta Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kesällä Aurinkolahden ranta on tosi kiva paikka, on kaiken ikäisille 
tekemistä 

Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Hieno uimaranta, upeat maisemat ja kuitenkin lähellä kotia. Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Merellinen uimaranta Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Upea ranta ja -bulevardi Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kauniit maisemat ja hieno tunnelma Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Eriyisesti kesäisin rannalla on kiva käydä lasten kanssa ja ilman. 
Ranta on iso ja hyvät palvelut. 

Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Turvaton paikka Yöt läpeensä koripalloa pelaavat, musiikkia kovalla soittavat ja not-
kuvat nuorisoporukat. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Tärkeä kohtaamispaikka täällä ovat hyvällä ilmalla kaikki Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Tärkeä kohtaamispaikka Koko ranta on tärkeä kohtaamispaikka, mutta sitä pitää vielä vähän 
elävöittää. Yleinen sauna ja avantouintimahdollisuus pitää saada. Sa-
moin olisi kiva jos rannan tuntumassa olisi pysyvä lapsiystävällinen 
kahvila/oleskelutila/"olohuonemainen tila"/nuorisotilat. Nuoren pi-
tää saada viihtymään, että eivät turhautuneina aiheuta muuta häi-
riötä. Paikka missä viihtyvät kaikki ikään katsomatta! 

Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Tärkeä kohtaamispaikka Upeat maisemat Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Tärkeä kohtaamispaikka Kahvilan terassi ja ulkokuntoilupaikka Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Tärkeä kohtaamispaikka jumppatelineillä ja koripallokentällä voi kohdata muita Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Aurinkolahden uima-
ranta 

Tärkeä kohtaamispaikka På sommaren Cafe Why Not Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Tärkeä kohtaamispaikka Varsinkin kesäisin Aurinkolahden rannalla paljon ihmisiä. Jäätelö-
kioski, ravintolat, terassit, kirppistapahtumat ja itse ranta . 

Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Tärkeä kohtaamispaikka Kampela Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Tärkeä kohtaamispaikka Paljon hyväntuulisia ihmisiä Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Alue, jossa ulkoilen eni-
ten 

Erinomainen kuntoutuspaikka, jossa hyvät laitteet. Sääli, että muu-
alla Vuosaaressa EI OLE samanlaisia kunnon laitteita! 

Positiivinen Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Alue, jossa ulkoilen eni-
ten 

Kiva ulkoilualue, mutta liian kaukana tämä kiva kuntosali. Tällainen 
olisi hyvä Mosaiikkiraiutin varrelle uimahallin viereen. Olisi monen 
työmatkankin varrella ja siinä voisi hieman samalla kohetnaa lihas-
kuntoa. Näin liikuntapaikka olisi asukkaiden reitillä ja kivasti silmien 
alla että ilkivaltaakaan ei pääsisi tapahtumaan. 

Neutraali Parasta alueella 

Aurinkolahden uima-
ranta 

Virkistäytymisen paikka Kesäisin rannalla on mukava olla, talvisin ei oikeastaan. Positiivinen Parasta alueella 

Haruspuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kuusivanhukset ja kallioseinämä Positiivinen Parasta alueella 

Hiekkajaalanpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Meri, ranta Positiivinen Parasta alueella 

Hiekkajaalanpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Upeatnäkymät ulapalle niin myrskyllä kuin tyynellä Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Hiekkajaalanpuisto Hieno maisema tai nä-

kymä 
meri luonto Positiivinen Parasta alueella 

Hiekkajaalanpuisto Muu ehdotus Ilmainen wc olisi hyvä. Samanlainen kuin Aurinkolahden rannan tun-
tumassa oleva ympärivuorokautinen wc. 

Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Hiekkajaalanpuisto Muu ehdotus Kolho betonipylvästaideteos on aikansa elänyt. Elävöittäkää esim. 
urheilupuistolla missä jokaiselle jotain: pikkulapsille, isommille lap-
sille, teineille, aikuisille ja vanhuksille. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Hiekkajaalanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Asun Kallahdessa, merinäköala, vehreys, rauhallisuus, hyvät ulkoilu-
maastot ovat parasta alueella. 

Positiivinen Parasta alueella 

Hiekkajaalanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Meren ranta, kahvila Positiivinen Parasta alueella 

Hiekkajaalanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Merellinen ympäristö. Positiivinen Parasta alueella 

Hiekkajaalanpuisto Alue, jossa ulkoilen eni-
ten 

Tilaa ja luontoa ilman tiukkaa asumista Positiivinen Parasta alueella 

Ilveskorvenpuisto Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Pusikoita ja pajukoita voisi harventaa, että alueen ilme olisi siistimpi 
ja puistomaisempi. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Ilveskorvenpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kaunis lampi Positiivinen Parasta alueella 

Ilveskorvenpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Lampi puistoineen ja viereisen vanhan ostoskeskuksen peruskunnos-
tus (toinen puoli tyhjillään). 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Ilveskorvenpuisto Luontoelamys Tämä on aivan mahtava poisto. Suota, Rododendroneita aivan ihana 

lampi, joka hoitaa itse itsensä, kunhan se edes joskus puhdistettai-
siin kaikesta siitä rojusta mitä ihmiset sinne vuosikymmenien saa-
tossa ovat kaataneet. Otettaisiin edes pois se traktori, mikä kuule-
man mukaan on sinne joskus 1960 luvulla päätynyt. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ilveskorvenpuisto Muu ehdotus Vanhalla ostarilla on paljon juottoloita, mutta ei juuri muita kohtaa-
mispaikkoja (Lähiöasema on naurettavan pieni ja vähän tylsä). 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Ilveskorvenpuisto Muu ehdotus Kangaslammen seutu on hieno, mutta liikenteen melu haittaa Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Ilveskorvenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Hieno helmi Positiivinen Parasta alueella 

Ilveskorvenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Ilveskorven leikkipuisto sijaitsee sopivan matkan päässä ja lapset 
tykkäävät käydä leikkimässä siellä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Ilveskorvenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Ilveskorven puisto lampinen ja alpiruusuryhmineen Positiivinen Parasta alueella 

Ilveskorvenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Lampi, vanha ostoskeskus, ympäristön avaruus (ymäristössä yleensä 
matala rakennuskanta, joka ei varjosta joka suunnasta aurinkoa tal-
viaikanakaan). 

Positiivinen Parasta alueella 

Ilveskorvenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kangaslammen alue on kuin sadusta, ja piristää mukavasti vanhan 
ostoskeskuksen vieressä alueen ilmettä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Ilveskorvenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Näen sen ikkunastani. Istutukset ja puisto ovat kauniit. etenkin rho-
dojen kukkimisen aikaan. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Ilveskorvenpuisto Suosikkipaikkani alu-

eella 
Kangaslampi on mukava lisä Vuosaaressa, mutta olisi aivan loistava 
paikka jos vesi vaihtuisi lammessa eikä sen rannoille kerääntyisi laita-
puolen kulkijoita. 

Positiivinen Parasta alueella 

Ilveskorvenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Ei niinkään merellinen, mutta rauhoittunut ympäristö. Positiivinen Parasta alueella 

Ilveskorvenpuisto Turvaton paikka Puistojuopottelu, kovaääninen kiroilu ja muu meteli lasten leikki-
puiston välittömässä läheisyydessä. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Ilveskorvenpuisto Turvaton paikka Lammen ympäristö vetää kesäisin puoleensa juoppoporukkaa, joka 
valtaa penkit. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Ilveskorvenpuisto Turvaton paikka Lammen ympärillä istuvat juovat porukat. Eivät ole koskaan mitään 
huudelleet, mutta sellainen pelko tulee kun heidän ohi kävelee. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Ilveskorvenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Lammen ranta ja leikkipuisto ovat pop Positiivinen Parasta alueella 
Ilveskorvenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Lammella mm. me koiranulkoiluttajat tapaamme spontaanisti toisi-

amme ja vaihdamme kuulumisia. 
Positiivinen Parasta alueella 

Ilveskorvenpuisto Tärkeä viheralue Rauhoittunut huomattavasti. Positiivinen Parasta alueella 
Ison Kallahden puisto Metsä, jolle ei tule 

tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Alueen luonto pärjää paremmin, jos sitä ei avata. Yksi uhkista on kui-
vuus. Hieno metsäinen kallio. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ison Kallahden puisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

luonnonmukaisuutta, paitsi roskaisuus ja koirien jätökset häiritsevät Negatiivinen Parasta alueella 

Ison Kallahden puisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kaunis ja syrjäinen Positiivinen Parasta alueella 

Ison Kallahden puisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Merimaisemaa niiltä osin kuin luonto on mahdollisimman koskema-
tonta. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Ison Kallahden puisto Suosikkipaikkani alu-

eella 
Rannassa on mukavasti puita ja pensaita. Positiivinen Parasta alueella 

Ison Kallahden puisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Niitty on laajemminkin kaunis ja virkistävä. Positiivinen Parasta alueella 

Ison Kallahden puisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Sjökullan torpan vanha kulttuurimaisema luontoalueen ja merenran-
nan vieressä on mainio. 

Positiivinen Parasta alueella 

Ison Kallahden puisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kaunis ranta oleiluun kesäpäivinä ja lähellä on ihastuttava ravintola 
vanhassa kartanossa. 

Positiivinen Parasta alueella 

Ison Kallahden puisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Meri-Rastilan ja Kalvikin niemen ulkoilumaastot rannalla ovat viihtyi-
siä ja maisemat upeita. 

Positiivinen Parasta alueella 

Ison Kallahden puisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Monimuotoinen puisto ja virkistysalue. Positiivinen Parasta alueella 

Ison Kallahden puisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

merellinen luonto Positiivinen Parasta alueella 

Ison Kallahden puisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Ison Kallahden uimaranta, kesäravintola ja Sjökullan torppa ovat 
hauska, toiminnallinen ja kaunis yhdistelmä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Ison Kallahden puisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Hieno metsäinen kallio. Positiivinen Parasta alueella 

Ison Kallahden puisto Tärkeä kohtaamispaikka Ravintola Mainingin terassilla ja sisätiloissa voi keskustella kenen ta-
hansa kanssa (tai olla itsekseen, jos tahtoo). Koiraystävällinen 
paikka. 

Positiivinen Parasta alueella 

Ison Kallahden puisto Tärkeä viheralue Vanhan torpan ympäristö. Positiivinen Parasta alueella 
Ison Kallahden puisto Virkistäytymisen paikka Ravintola Mainingin terassilla Positiivinen Parasta alueella 
Ivan Falinin puisto Hieno maisema tai nä-

kymä 
Kiva kun Vuosaaren männyt on säästetty. Positiivinen Parasta alueella 

Kallvikintie suojavih-
reytys 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Puut rauhoittavat aluetta liikenteen melulta Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Kallvikintie suojavih-
reytys 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Puusto Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Kallvikintie suojavih-
reytys 

Muu ehdotus Luontoarvojen takia metsäkaistale on ehdottomasti säilytettävä. Positiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Kallvikintie suojavih-
reytys 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Työmatka metrolle Positiivinen Parasta alueella 

Kallvikintie/merikort-
titie/purjetie 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Kalviikintien vieressä menevä pieni metsäalue Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Kallvikintie/merikort-
titie/purjetie 

Muu ehdotus Kallvikintien pohjoisosan nopeusrajoitus on jostain syystä 50 km/h, 
vaikka siellä ei ole hidasteita, liikennevaloja ja kiertoliittymiä. Siellä 
syntyy jatkuvasti vaaratilantei katua ylittäville ihmisille autojen usein 
selvästä ylinopeudesta johtuen. Kadun ylittää uusien asukkaiden li-
säännyttyä paljon lapsia kouluun, ostoskeskukseen ja päivakotiin. 
Kallvikintien muilla osilla on rajoitus 40 km/h ja siellä on myös liiken-
nevaloja ja kiertoliittymiä hidastamassa nopeuksia. En ymmärrä kor-
keaa nopeusrajoitusta, koska myös sillä osuudella kulkee paljon lap-
sia ja vanhuksia tien yli. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Kallvikintien puisto-
kaista 

Tärkeä viheralue Kallvikintietä reunustavat puut. Ne kuuluvat tämän lähiön ilmee-
seen. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kangaslampi Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kaunis lampi! Positiivinen Parasta alueella 

Kangaslampi Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kangaslampi on kaunis puisto. Alkoholisteja saisi siellä olla vähem-
män. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kangaslampi Hieno maisema tai nä-
kymä 

Vesinäkymä Positiivinen Parasta alueella 



 
VUOSAAREN ALUESUUNNITELMA, ASUKASKYSELY 2018 29 

 

Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Kangaslampi Muu luontoympäristö, 

jota toivon kehitettävän 
Lammen aluetta pitäisi siistiä ja saada vesi virtaamaan Neutraali Luonnonympä-

ristö 
Kangaslampi Muu luontoympäristö, 

jota toivon kehitettävän 
Tavallisesti pidän luonnontilaisesta metsästä, mutta lampi on niin 
ongelmapaikka, että se voitaisiin kyniä täysin steriiliksi puistoksi viih-
tyvyyden takia. 

Negatiivinen Luonnonympä-
ristö 

Kangaslampi Luontoelamys Mukava seurata lintujen pesintää ja poikasia. Vesi on aina ihana ele-
mentti katsella. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Kangaslampi Luontoelamys Kangaslampi. Lintuja, kasveja, vettä. Kaunista! Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Kangaslampi Muu ehdotus Kangaslampi ympäristöineeen pitäisi kunnostaa, vartiointia alueelle. Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Kangaslampi Suosikkipaikkani alu-
eella 

Lapsuudestani tuttu "ankkalampi" on todella kauniin näköinen kesäi-
sin ja sitä on ihana kävellä vaunuilla ja koiran kanssa ympäri,harmi 
vaan että nykyään on niin paljon sburguja/denoja/nistejä lammella 
hengailemassa koko päivän ettei sinne sinne enään niin usein uskalla 
lähteä kävelylle. 

Negatiivinen Parasta alueella 

Kangaslampi Suosikkipaikkani alu-
eella 

Ihana lammen ympäristö, jossa on mukava seurata vuoden vaihtu-
mista sen monine kasveineen ja eläimineen. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kangaslampi Suosikkipaikkani alu-
eella 

Lammen alue on ympäri vuoden kaunis luontonsa puolesta ja siellä 
viihtyy paljon ihmisiä. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Kangaslampi Suosikkipaikkani alu-

eella 
Lähdepohjainen luonnonlampi ja sen ympärillä puistoalue. Lam-
messa seurattavaa on kasvit ja kesällä linnut. Lampi tuli ruopata. 
Edellisestä ruoppauksesta on kauan aikaa. Puiston penkit, patsaat ja 
kasvit ( alppiruusut, yms) luovat tunnelmaa. Koiran ulkoilutus lenk-
kinä ihanteellinen. Roskikset tärkeitä. Puiden / nurmikon huolto tär-
keää. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kangaslampi Tärkeä viheralue Hieno puisto ja keskellä asutusta. Positiivinen Parasta alueella 
Katinkullanpuistikko Suosikkipaikkani alu-

eella 
Hyvin rakennettu alue Positiivinen Parasta alueella 

Kauniinilmanpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kaunis metsä ja merimaisema, vastarannalla uudet värikkäät talot Positiivinen Parasta alueella 

Kauniinilmanpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Idänpuoleinen kanavanranta on todella hieno ja kauniisti tehty alue. 
Toivottavasti myös pysyy viheralueena ilman rakennuksia. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Kauniinilmanpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

metsikkö Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Kauniinilmanpuisto Muu ehdotus Koirankakka pusseille tarkoitettuja roskiksia lisää Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Kauniinilmanpuisto Muu ehdotus Koiran kakka roskiksia saisi olla enemmän pitkin aurinkolahtea. Tun-
tuu että joka toiseen roskikseen ei saa heittää koirankakka pusseja 

Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Kauniinilmanpuisto Muu ehdotus Rakennetun kalliokivikon kivistä iso osa heitetty kanavaan, kivikko 
kaipaisi kunnostamista 

Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Kauniinilmanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Lähellä kotia. Kaunis paikka , katsoi mihin suuntaan tahansa: hauska 
sateenkaaritalo, suihkulähde. putous, hoidetut istutukset ja kaunis 
kangasmetsä sekä meri. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Kauniinilmanpuisto Suosikkipaikkani alu-

eella 
Uutelan alue on hienoa aluetta kuljettavaksi. Sekä liikunnallisessa 
mielessä että luontoa tarkkaillen. Ihan kanavan itäreunasta lähtien 
sieltä pitäisi suunnitelijoiden ja puisto-osaston pysytellä visusti pois. 
Annetaan sen olla ihan luonnontilassa!!! 

Positiivinen Parasta alueella 

Kauniinilmanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

kaunis puisto. Kesällä kiva paikka hengailla. Lenkkeilen myös usein 
tämän kautta. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kauniinilmanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kaunis ja rauhallinen paikka. Katsoi mihin suuntaan tahansa, näkymä 
miellyttää; hauskan näköinen kaareva talo, suihkulähde ja putous, 
hoidetut istutukset kaunis kangasmetsä . Luonto ja kaupunkiympä-
ristö käsi kädessä! Ainoa mikä tökkii, on koko ajan kasvava valkopos-
kihanhien määrä ja niiden inhottavat jätökset. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kauniinilmanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kauniit näkymät. Valitettavasti valkoposkihanhet pilaavat alueen. JO-
tenkin alue voisi olla paremmassa hoidossa. 

Positiivinen Parasta alueella 

Kauniinilmanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Hyvä kävelyreitti Positiivinen Parasta alueella 

Kauniinilmanpuisto Tärkeä viheralue Kanavan ympäristön viheralue Positiivinen Parasta alueella 
Keulapuisto Muu luontoympäristö, 

jota toivon kehitettävän 
Pusikon ja kosteikon sijasta puistomaisempi alue olisi toivottava. Neutraali Luonnonympä-

ristö 

Keulapuisto Tärkeä kohtaamispaikka Keulapuistossa on kivaa tavata ihmisiä Positiivinen Parasta alueella 
Kultahiekanpuisto Hieno maisema tai nä-

kymä 
Meri Positiivinen Parasta alueella 

Kultahiekanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Bra för promenad, har simstrand, restaurang och kafé Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Kurkimoisionpuisto Hieno maisema tai nä-

kymä 
Luontoa, rakastan sitä että voin kävellä metsään 10 minuutissa kau-
pungin hälinästä. Metsästä lähtee hyvät ulkoilureitit mustalle vuo-
relle ja rastilan/vartiolahden rantaa 

Positiivinen Parasta alueella 

Kurkimoisionpuisto Muu luontoympäristö, 
jota toivon kehitettävän 

Enemmän valoja reitille, kuolleita puita voisi viedä pois Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Leikkipuisto harus-
puisto 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Alueen luontoa. Hyvät kävelymahdollisuudet, polut kunnossa. Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto harus-
puisto 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Haruspuiston skeittiparkki, todella mukava ja syrjäinen paikka skei-
tata 

Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto harus-
puisto 

Turvaton paikka Haruspuiston koripallokentältä puuttuu penkit, jonka seurauksena 
koripallonpelaajat istuvat skeittiparkin kurbilla. Palloilijat ova siinä 
skeittaajien tiellä, ja aiheuttavat helposti vaaratilanteita sekä palloili-
joille, että skeittaajille. Varsinkin nuoremmat saattavat säntäillä 
äkisti penkiltä skeittiparkin puolelle, joka aiheuttaa vaaraa. Lapset 
myös usein heittävät roskia skeittiparkin puolelle (roskis on kentän 
vastakkaisella puolella) ja roskat aiheuttavat vaaraa skeittareille.  
Usein koripalloilijat saattavat äkisti tulla istumaan kurbille juuri, kun 
skeittari on tulossa tekemään tempun samalle kurbille, jolloin tapa-
turman vaara molemmille on suuri. Penkkien tuominen kentän toi-
selle laidalle siirtäisi koripalloilijat istumaan toiselle puolelle, jolloin 
tapaturman riski vähenisi ja puiston käytettävyys paranisi. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Leikkipuisto harus-
puisto 

Turvaton paikka ostarin juoppoporukka, joka saa terrorisoida koko aluetta törkeyksil-
lään ja sotkemisellaan. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Leikkipuisto harus-
puisto 

Tärkeä viheralue Rastilan camping alueen puustot ja hoidetut alueet sekä turisitien 
tuoma ihmisten kirjo alueelle. 

Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto harus-
puisto 

Tärkeä viheralue Puistoja ja vehreyttä tulee olla siellä missä asutaan. Neutraali Parasta alueella 

Leikkipuisto harus-
puisto 

Tärkeä viheralue Yhdistelmä luontometsää ja puistoa. Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto harus-
puisto 

Alue, jossa ulkoilen eni-
ten 

rullalautailu Positiivinen Parasta alueella 

Leikkipuisto lohikäär-
mepuisto 

Muu ehdotus Det finns alldeles för få ställen för ungdomar att samlas i Mellersta 
Nordsjö - INGA! Därav samlas det de ofta i Lohikäärmepuisto, och 
omnejd som är bekant sedan ungdomen, Resultatet är att lekparken 
ofta kvällstid är full av ungdomar som som tycärr inte alltid förstår 
att samla skräp i sopkorgar. 
FÖRSLAG: AKUT BEHOV AV STÄLLE FÖR UNGDOMAR ATT SAMLAS I 
OMRÅDET 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Leikkipuisto lohikäär-
mepuisto 

Tärkeä kohtaamispaikka Lohikäärmepuisto on lasten ja vanhempien tärkeä tapaamispaikka ja 
sen kunnostamisella olisi kiire. 

Positiivinen Parasta alueella 

Liinamaanpuisto Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Metsäreitti on vaihtoehto päällystetylle tielle. Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Liinamaanpuisto Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Metsäkäytävä on sellaisenaan toimiva ja reitit hyviä. Positiivinen Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Liinamaanpuisto Hieno maisema tai nä-

kymä 
Heteniityn kenttä on hieno Positiivinen Parasta alueella 

Liinamaanpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Vuosaaren puistopolku ympäröivine metsineen on erittäin tärkeä 
virkistysalue. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Liinamaanpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Vuosaaren puistopolku on kuin Helsingin keskuspuisto. Erittäin tär-
keä sykkivä suoni eteläisen ja posjoisen Vuosaaren välillä. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Liinamaanpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Vuosaaren puistopolku ympäristöineen = Vuosaaren keuhkot Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Liinamaanpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

vuosaaren keskuspuisto Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Liinamaanpuisto Luontoelamys Aina näkyy oravia, lintuja ja rusakoita/citykaneja ja metsikkö kaunis 
katsella ja tallustella. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Liinamaanpuisto Metsä, jolle toivon hoi-
totoimenpiteitä 

Metsä on todella roskainen Negatiivinen Luonnonympä-
ristö 

Liinamaanpuisto Muu ehdotus Metsäkäytävä läpi Vanhan Vuosaaren säilytettävä ja jopa yritettävä 
yhdistää Mustavuori Uutelaan ja rantaan asti. 

Positiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Liinamaanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Havumetsä, Lokkisaarentien puiston avara vehreys ja lintulampi, pit-
kospuut metsässä 

Positiivinen Parasta alueella 

Liinamaanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Hieno havumetsä Positiivinen Parasta alueella 

Liinamaanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Havumetsää Positiivinen Parasta alueella 

Liinamaanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Keskuspuisto ja puistotie tuovat vihreyttä Vuosaareen. Positiivinen Parasta alueella 

Liinamaanpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Metsikössä treffataan ennen lenkile lähtöä. Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Liinamaanpuisto Tärkeä viheralue Vuosaaren läpi menevän puistopolun ympäristö. Tätä voisi edelleen 

kehittää, mm. vetää talvisin ladut Mustavuoreen 
Positiivinen Parasta alueella 

Liinamaanpuisto Tärkeä viheralue Vuosaaren puistopolku on kävelyreitti ja virkistysalue Positiivinen Parasta alueella 
Lillkallvikinpuisto Muu ehdotus Pari 2-3 hengen riippukeinua merimaiseman katselua varten, saman-

laisia kuin Joensuussa. Voisi olla myös samanlainen lasten leikki-
paikka kuin tuli Tallinnanaukiolle. 

Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Lillkallvikinpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kaunis puisto Positiivinen Parasta alueella 

Lillkallvikinpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kauniita istutuksia. Rauhallinen. lähellä Positiivinen Parasta alueella 

Lillkallvikinpuisto Tärkeä viheralue Kartanon puisto ja muutenkin koko Lillkalvikinpuisto. Positiivinen Parasta alueella 
Lillkallvikinpuisto Alue, jossa ulkoilen eni-

ten 
Kirjan & Lehtien lukeminen Positiivinen Parasta alueella 

Lohiniemenranta Suosikkipaikkani alu-
eella 

Rannan tervaleppälehto on hieno. Lehdossa näkee myös erilaisia 
luonnonkukkia kevään ja kesän aikana. 

Positiivinen Parasta alueella 

Lohiniemenranta Suosikkipaikkani alu-
eella 

Merellinen sijainti, luonto Positiivinen Parasta alueella 

Lokitien venesatama Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Pusikoita ja pajukoita voisi harventaa, että meri näkyisi paremmin ja 
alueen ilme olisi siistimpi ja puistomaisempi. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Lokkisaarenpuisto Metsä, jolle toivon hoi-
totoimenpiteitä 

Kirkon takainen puistikko on liian tiheää, että siellä voisi kulkea tai 
oleskella ja näyttää epäsiistiltä. 

Negatiivinen Luonnonympä-
ristö 

Lokkisaarenpuisto Metsä, jolle toivon hoi-
totoimenpiteitä 

Epämääräistä pöheikköä jossa ei voi kulkea, mutta ei myöskään pal-
vele esteettisiä arvoja. 

Negatiivinen Luonnonympä-
ristö 

Lokkisaarenpuisto Metsä, jolle toivon hoi-
totoimenpiteitä 

Ojan ympäristöä voisi hieman siistiä Neutraali Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Lokkisaarenpuisto Muu ehdotus Tähän sopisi labyrintti Neutraali Kehitettävää ja 

korjattavaa 
Lokkisaarenpuisto Suosikkipaikkani alu-

eella 
Havumetsä, avara vehreys ja lintulampi, pitkospuut metsässä reitillä 
pohjoiselta ostarilta Lohikäärmepuistoon 

Positiivinen Parasta alueella 

Lokkisaarenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Avara vehreys ja lintulampi. Positiivinen Parasta alueella 

Lokkisaarenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Matka pohjoiselta ostarilta Lohikäärmepuistoon on viihtyisä hienon 
metsän takia. Lokkisaarentieltä alkava reitti ko. puistoon viehättää 
lintulammen ja avaran vehreyden takia. 

Positiivinen Parasta alueella 

Lokkisaarenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Koirapuistossa tapaa hyvin ihmisiä. Positiivinen Parasta alueella 
Lokkisaarenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Lasten ja nuorten yhteinen olohuone ja vanhan Vuosaaren tapaamis-

puisto. 
Positiivinen Parasta alueella 

Lokkisaarenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka vuosaaren eläkkeensaajien kohtaamispaikka seurakuntasali Positiivinen Parasta alueella 
Lokkisaarenpuisto Virkistäytymisen paikka Ruusutarha Positiivinen Parasta alueella 
Mosaiikkipuisto Muu luontoympäristö, 

jonka toivon säilyvän 
Tätä pitäisi kyllä jotenkin kehittää esim. istuttamalla niitä mäntyjä. Neutraali Luonnonympä-

ristö 

Mosaiikkipuisto Muu ehdotus Mosaiikkiraitin, Ulapparaitin ja Tyynylaavankuja on erittäin kaikuisa 
alue. Kesällä meteli korkokengistä ja puheesta häiritsee. Mitään peh-
mentäviäe elementtejä esim kasvillisuutta ei ole. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Mustankivenpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Hieno, nykyaikainen puistomaisema, avara Positiivinen Parasta alueella 

Mustankivenpuisto Muu ehdotus lisää penkkejä joka puolelle, ja paljon! Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Mustankivenpuisto Suosikkipaikkani alu-

eella 
Kiva puisto läpi Vuosaaren Positiivinen Parasta alueella 

Mustankivenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

lähellä, istutuksia Positiivinen Parasta alueella 

Mustankivenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kaunis, avara puistoalue, josta avautuu hienosti näkymä merelle 
Hiekkalaiturintien linjaa pitkin. Ainoa häiritsevä tekijä on se, että 
sinne kerääntyy kesäpäivinä lähes spurgu-asteella olevia tyyppejä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Mustankivenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kiva puisto Positiivinen Parasta alueella 

Mustankivenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Hieno metsäinen kallio. Positiivinen Parasta alueella 

Mustankivenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Mukava puisto vaikka pihapelejä varten Positiivinen Parasta alueella 

Mustankivenpuisto Turvaton paikka Juoppoja ja narkkareita notkumassa Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Mustankivenpuisto Turvaton paikka Illalla myöhään metrolta tultaessa Mustankivenpuisto on hyvin hei-
kosti valaitus ja tuntuu turvattomalta kulkea kun joutuu aina ylittä-
mään puiston 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Mustankivenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Mustankivenraitti/Mustankivenpuisto/Ulappasilta. Matkalla met-
rolle tai uimahallille kohtaa tuttuja. Mustankivenpuiston yläpäässä 
vilkasta menoa: kesällä potkivat palloa, talvella liukumäkeä ja iltaisin 
muuten vaan tapahtuu koko ajan jotain. 

Positiivinen Parasta alueella 

Mustankivenpuisto Tärkeä viheralue Vihreyttä tulee olla asuinympäristössä, ei laitamilla. Neutraali Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Niinisaarentien puis-
tokaista 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Luonto, läheinen kallioalue jolla vietän paljon aikaa kesäisin. Älkää 
KOSKAAN menkö rakentamaan MITÄÄN täältä!! (Tämä on jo kerran 
estetty ja teillä oli ainakin joku aika sitten jälleen rakennussuunnit-
telmia tälle alueelle). 

Neutraali Parasta alueella 

Niinisaarentien puis-
tometsä 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

kosteikko Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Niinisaarentien puis-
tometsä 

Luontoelamys Pieni, mutta runsaslajinen lintukosteikko. Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Niinisaarentien puis-
tometsä 

Muu ehdotus Alue, jolle ei lisäkehittämistä. Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Niinisaarentien puis-
tometsä 

Muu ehdotus Vuokrattavia autotalleja, harrastetiloja Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Niinisaarentien puis-
tometsä 

Tärkeä viheralue Lintukosteikko Neutraali Parasta alueella 

Nordsjön kartanon-
puisto 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Nordsjön kartanoalue metsineen Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Nordsjön kartanon-
puisto 

Metsä, jolle toivon hoi-
totoimenpiteitä 

Haluaisin että pienestä metsäpätkästä tehtäisin selkeästi puisto nä-
köinen. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Nordsjön kartanon-
puisto 

Muu ehdotus Epäselvää mikä on kartanon julkista ja yksityistä aluetta. Etenkin ny-
kyisten muistomerkkien ja polkujen suhteen. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Nordsjön kartanon-
puisto 

Muu ehdotus Nordsjön kartanolla voisi olla kaikille avointa toimintaa. Nykyään 
hieno rakennus on tyhjän panttina ja päärakennuksen lähellä kulke-
minen on ainakin periaatteessa kielletty. 

Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Nordsjön kartanon-
puisto 

Muu ehdotus Nordsjön kartanon puistoon on ilmestynyt Yksityisalue-kylttejä 
vaikka alue on asemakaavassa yleinen puistoalue. Kyltit tulisi pois-
taa. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Nordsjön kartanon-
puisto 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Historiallinen, hoidettu kartanopuisto. Häiritsee vain asiattomat kiel-
tokilvet. Etteikö muka saisi ulkoilla kaupungin omistamilla tiluksilla !? 

Negatiivinen Parasta alueella 

Nordsjön kartanon-
puisto 

Tärkeä viheralue Vanhan kartanon aluella satakielet laulavat ja voi hetkeksi aina pa-
lata menneeseen aikaan. 

Positiivinen Parasta alueella 

Nordsjön kartanon-
puisto 

Tärkeä viheralue Metsäpätkä jota pitäisi laittaa kuntoon selläisenään ja pidetään siis-
tinä. 

Neutraali Parasta alueella 

Ole kandelinin puist0 Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Mukavan metsäinen kaistale ulkoilureitin vierellä kestää paremmin 
esimerkiksi kuivuutta, kun maisemaa ei lähdetä avaamaan. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ole kandelinin puist0 Luontoelamys Pienikin metsäinen alue tarjoaa luonnon tunnun ulkoilureitin kulki-
jalle. Kalliotkin näyttävät mukavammilta, kun niillä kasvaa puita. 
Maisema on tavallaan kokonaisempi. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ole kandelinin puist0 Tärkeä viheralue grillikatos,polkua Ramsinniemen mennessä.Upeat maisemat Positiivinen Parasta alueella 

Omenamäenkadun 
puistometsä 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Pururata reunoille ja ulkokuntolaitteet. :) Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Omenamäenkadun 
puistometsä 

Luontoelamys Ihana idyllinen metsä pieni paikka jolle olisi hyvää laittaa pururata 
reunoille. Monet ihmiset kävelevät lapsien , koirien , yhdessä tätä 
reittiä. Olisi kiva myös asentaa kuntoilulaitteet sille aluelle. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Omenamäenkadun 
puistometsä 

Muu ehdotus Porslahdenkujan talojen takana voittaisi tehdä ympäri metsä puru-
rata ja asentaa ulkokuntolaitteet venyttelyä, keskikroppa, painon 
nostoja, selkä-, pakara- ja käsivarsi-, vatsa-, keinuvia laiteita ryhtiä 
parantavia, pyöritteleviä laiteita vinolihaksia varten. 

Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Omenamäenkadun 
puistometsä 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Lähellä asuntoamme. Tykämme paljon luonnosta ja on tärkeä, että 
kodin lähistöllä on metsä, linnut laulaa ja oravat hyppii ja muut eläi-
met oleskele. Meillä oli fasaanit mutta nyt kun rakennettu ympärillä 
asuntotaloja Omenamäki ja sen ympärillä muita fasaaneita ei näky-
nyt. Lintuja sentään vielä on.  

Positiivinen Parasta alueella 

Omenapuurinne Muu ehdotus Tänne Columbuksen ja koulun välissä lähellä Porslahdenpolkua tyh-
jälle kentälle voittaisi tehdä salibandykenttä kesälle ja talvella jää-
kenttä. 

Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Pikku kallahti Hieno maisema tai nä-
kymä 

Merimaisema Positiivinen Parasta alueella 

Pikku kallahti Tärkeä kohtaamispaikka Kahvila Villa Ullas, mukava paikka tavata tuttuja. Kannatan myös 
kahvilan toimintaperiaatetta. 

Positiivinen Parasta alueella 

Pohjavedenpuisto Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Epäilen lepakoiden talvehtivan näissä metsän suojaamissa louhikkoi-
sissa kalliorinteissä 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Avokalliot, vanha metsä keloineen ja kitukasvuisine puineen ja palo-
kärjen hakkamin maapuin on hieno kokonaisuus! 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Pohjavedenpuisto Metsä, jolle ei tule 

tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Monimuotoisena luonto kestää paremmin ja antaa paikkoja vaik-
kapa linnuille. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Erityinen kalliomainen reitti. Vuotien varteen kalliolle sopisi näköala-
tasanne. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Avokallio on upea sellaisenaan luonnonmukaisine jyrkänteineen Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Vain reuna-alueiden kevyttä täsmähoitoa. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Puun rungot pois, näin paljon kaatuneita puita eivät eliötkään tar-
vitse. Puita ei nyt tarvitse kaataa, on jo kaadettu, mutta ei viety niitä 
pois. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Mahtavat näkymät avomerelle Uutelan niemen edustalla, erämainen 
luonto avokallioineen, keloineen, palokärjen hakkaamin maapuin ... 

Positiivinen Parasta alueella 

Pohjavedenpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Keskellä ajoittain kiireistäkin kaupunginosaa on pieni pätkä rauhaa ja 
moninaista luontoa, jonka vaihtelevat maastot vievät hetkeksi pois 
hälystä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Pohjavedenpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Vanhojen isojen puiden latvusten yli näkyvä avomerimaisema (Hui-
kea!!) 

Positiivinen Parasta alueella 

Pohjavedenpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Kalliorinne ikivanhan metsän kera Positiivinen Parasta alueella 

Pohjavedenpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Luonnonmukaisuutta ja rauhaa, lintujen laulua ja muita metsän eläi-
miä seuraten. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Pohjavedenpuisto Hieno maisema tai nä-

kymä 
Rakentamattomuutta, luonnonmukainen sekametsä. Positiivinen Parasta alueella 

Pohjavedenpuisto Muu luontoympäristö, 
jota toivon kehitettävän 

Alue voisi olla tunnetumpi. Jää melko vähälle käytölle ja on pimeällä 
osittain turvattoman oloinen 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Pohjavesialue, tärkeä paikka ihmisille ja luonnolle. Tänne ei saa ra-
kentaa mitään, kaikkein viimeiseksi parkkitaloja. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Kallahden ne puistoalueet, jotka on liitetty Meri-Rastilan täydennys-
rakentamissuunnitelmiin. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Metsä ja kalliot Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Suojeltava pohjavesialue Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Avokallion juurella metsän ympäröimä suolampi Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Tärkeä pohjavesialue, luonnonmukainen metsä ja kasvillisuus. lepa-
kot ja muut eläime viihtyvät. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Pohjavesialue, mäellä lähde, ja hienot kalliot. Koko metsä säilytet-
tävä juuri tällaisena. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Luontoelamys Lähin metsä. Nopea pakotie pois kaupungista Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Luontoelamys lintujen laulu, rauha, meluttomuus, sieni- ja marjapaikat ym ym ja 
tärkeä pohjavesialue 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Luontoelamys Luontoelämyksiä ja rauhaa, tällaista paikkaa ei ole toista koko alu-
eella. Ainakaan niin lähellä, että sinne pääsisi itse. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Luontoelamys Pohjavedenpuiston luonnon rauha. Positiivinen Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Pohjavedenpuisto Luontoelamys Ihana sekametsä, luonto, linnut, rauhallinen, varjoisa kuumalla jne. Positiivinen Luonnonympä-

ristö 

Pohjavedenpuisto Metsä, jolle toivon hoi-
totoimenpiteitä 

Vuosaaren sataman vastainen ranta Uutelassa Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Metsä, jolle toivon hoi-
totoimenpiteitä 

Osa kaatuneista ja kaadetuista puista pois metsästä. Ei muita toi-
menpiteitä. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Pohjavedenpuisto Muu ehdotus Alue, jolle ei lisäkehittämistä. Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Pohjavedenpuisto Muu ehdotus Älkää vain "kehittäkö" luonnollista metsää rakennetuksi puistoksi tai 
rakennuksilla älkää pilatko tätä metsää. Taloille on muita paikkoja ja 
parkkitaloja on Vuosaaressa jo nyt tyhjillään, joten niitä ei kaivata li-
sää. Jos teette taloja, parkkitilat samalle tontille. Lähipuistomme ei 
ole parkkitalojen sijoituspaikka, se on meidän virkistysaluetta. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Pohjavedenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Lähipuistoni, jonne jaksan rollaattorilla mennä itse. Positiivinen Parasta alueella 

Pohjavedenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Luonnonmukainen, rauhallinen paikka ja lähellä minua. Positiivinen Parasta alueella 

Pohjavedenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kesällä varjoisa ja rauhallinen alue, ei meteliä, hermot lepää. Tätä 
pohjavesialuetta varjeltava kaikelta rakentamiselta. Vain kaatuneita 
puita poistettava ja roskikset tyhjennettävä useammin, roskiksia 
voisi lisätä tai isommat roskikset. 

Positiivinen Parasta alueella 

Pohjavedenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

luonnonmukainen alue, joita on harvassa Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Pohjavedenpuisto Suosikkipaikkani alu-

eella 
Alueen paras rauhoittumispaikka, luonnonmukainen, rauhallinen 
paikka. 

Positiivinen Parasta alueella 

Pohjavedenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Lähiluontopaikka, virkistyspaikka, rauhallinen ja kuumallakin var-
joisa. Suojeltava pohjavesialue. 

Positiivinen Parasta alueella 

Pohjavedenpuisto Turvaton paikka Metron ympäristö iltaisin, levotonta, epämääräistä porukkaa majai-
lee 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Pohjavedenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Kaverien tapaaminen kesäisin Positiivinen Parasta alueella 
Pohjavedenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka tärkeä reitti, että lapset ja aikuiset saavat kosketuksen luontoon ja 

näin ehkäisemme allergioita yms 
Positiivinen Parasta alueella 

Pohjavedenpuisto Tärkeä viheralue Suhteelliisen luonnontilainen metsä, täällä tuli paljon lapsena oltua. Positiivinen Parasta alueella 

Pohjavedenpuisto Tärkeä viheralue suojeltava pohjavesialue Positiivinen Parasta alueella 
Pohjavedenpuisto Tärkeä viheralue Nimikin sen kertoo, Pohjavedenpuisto. Tätä puistoa ei saa tuhota 

eikä rakentaa tänne mitään. 
Positiivinen Parasta alueella 

Pomeranssipuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

se näkyy ikkunoistani Positiivinen Parasta alueella 

Pomeranssipuisto Turvaton paikka "Kakkakukkula" on täynnä koirien jätöksiä joita talloa koska aurinko-
lahtelaisille pienikin pöheikkö on ikimetsää josta ei niitä tarvitse ke-
rätä. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Porslahden puisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Täältä korkeammalta avautuu näkymän länteen viljelypalstan ja 
asuinalueen yli. 

Positiivinen Parasta alueella 

Porslahden puisto Muu ehdotus Koirapuisto Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Porslahden puisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

puutarha-alueet ja rauhalliset metsätiet sekä golf-kenttä mukavaa 
vastapainoa kaupungille. 

Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Porslahdentien puis-
tometsä 

Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Kallioinen metsä tarjoaa upeat maisemat ja päivittäisen annoksen 
luontoreittiä. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Porslahdentien puis-
tometsä 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Näkymä korkealta asuinalueen yli itään taustalla näkyen Vuosaaren 
voimalaitokset. 

Positiivinen Parasta alueella 

Porslahdentien puis-
tometsä 

Luontoelamys Polveileva kallioinen metsäreitti. Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Punakivenpuisto Muu luontoympäristö, 
jota toivon kehitettävän 

Snyggas upp Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Punakivenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Pitkospuut metsässä. Positiivinen Parasta alueella 

Punakivenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Metsikkö jossa pitkospuut Positiivinen Parasta alueella 

Punakivenpuisto Tärkeä viheralue Vihreyttä pitää saada olla talojen väleissä ja asuinympäristöissä. 
Vuosaaressa ahnehditaan ja luodaan sen vuoksi huonovointisuutta. 
Itse haluan nähdä ikkunoistani puita. 

Neutraali Parasta alueella 

Punakiventien puisto-
metsä 

Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Mitä tiiviimpää täydennysrakentamista tehdään, sitä arvokkaam-
maksi luonnontilainen metsä käy. Puoli hehtaaria rehellistä aar-
niometsää vastaa kymmentä hoidettua puistohehtaaria. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Punakiventien puisto-
metsä 

Luontoelamys Vuosaaren korkeimpia kohtia ainutlaatuisessa kallioisessa ja vaihte-
levassa metsämaastossa. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Punakiventien puisto-
metsä 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Revellin korttelin upeat Punakiventien talot betonikannella, että nii-
den ja rivitalojen väliin jäävä mäkinen metsä ovat ehdoton 60-luvun 
Vuosaaren kulttuurimaisema ja täältä usein aloitan Vuosaaren esit-
telyn ihmisille. 

Positiivinen Parasta alueella 

Punakiventien puisto-
metsä 

Virkistäytymisen paikka Sielu lepää täydellisesssä Revellin miljöössä. Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinkannas Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Luonto kestää rehevänä paremmin ja tarjoaa samalla paikkoja vaik-
kapa linnuille. Viime vuosina avatut paikat näyttäisivät kestävän hei-
kommin kuivia jaksoja. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Ramsinkannas Muu ehdotus Rauhaan lisäkehittämseltä jätettävä alue. Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Ramsinkannas Suosikkipaikkani alu-
eella 

Upeat saaristolais-merimaisemat ja pyöräillessä saa mäissä kuntoa. Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniemen lehto Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Alue ihana jo tällaisenaan Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemen lehto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Upeaa että on vielä paikka Helsingissä jossa tuntee olevansa saaris-
tossa ja turmeltumattomassa luonnossa 

Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniemen lehto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Ramsinniemi on upea sellaisena kuin se on. Vanha tie huviloineen 
jne. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemen lehto Luontoelamys Rauhallinen paikka kokea luontoa sekä marjastaa ja sienestää Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemen lehto Luontoelamys Alueella on iso muurahaiskeko . Positiivinen Luonnonympä-
ristö 



 
VUOSAAREN ALUESUUNNITELMA, ASUKASKYSELY 2018 47 

 

Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Ramsinniemen lehto Luontoelamys Kaikenkaikkiaan hieno luontopaikka, mutta onneksi jo luonnosuoje-

lualueena. 
Positiivinen Luonnonympä-

ristö 

Ramsinniemen lehto Luontoelamys Kivaa maastoa Uutelan lisäksi kävellä ja katsella luontoa. Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemen lehto Luontoelamys Hienoa, että meillä on edes tämä pieni luonnonsuojelualue meren 
äärellä. Hyvä. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemen lehto Luontoelamys Vanha suojeltu metsä. Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemen lehto Luontoelamys Upea niemi kaikenkaikkiaan Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemen lehto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Hieno metsä Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniemen lehto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Lehto on erityisen hieno keväällä. Toisaalta lehto saa vahvuutensa 
myös siitä, mitä sen ympäriltä löytyy. 

Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniemen lehto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Luonon rauha Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniemen lehto Virkistäytymisen paikka Suojelualueen arvokasta kasvillisuutta tutkien. Positiivinen Parasta alueella 
Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Ilta-aurinkopaikka upealla maisemalla jos puustoa hoidettaisiin Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Lisäisin vielä yleisesti vastauksiini, että haluan luonnon säilyvän kai-
killa luonnonvaraisilla alueillamme mahdollisimman autenttisena. Se 
on ihmisten hyvinvoinnille ensiarvoisen tärkeää! 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Ramsinniemen luonto on monimuutoista ja kestää paremmin ilman 
ylimääräistä hoitamista. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Upea harju vanhoine huviloineen. Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Fina stränder och häckningsområden för fåglar. Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Merta ja rauhaa Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Merinäköalaa Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Hieno maisema tai nä-
kymä 

Merellisyys ,luonnontila, luonto, viheralue. Metsän terapiaa. Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Muu luontoympäristö, 
jota toivon kehitettävän 

Merirasilan metsä on myös kaunis mutta roskaiswmpi kuin esim uu-
tela 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Ramsinniemen alueelle ei lisärakentamista Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Koskematon ranta-alue Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Ramsinniemen kärki Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Luontoelamys Ihana ympäristö Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Muu ehdotus Alue, jolle ei lisäkehttämistä. Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Hieno luonto ja oiva uimapaikka. Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Vaikuttava luontoalue, lähellä Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Tärkeä viheralue Ihana alue: hienot puut ja meri Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Tärkeä viheralue Hieno niemi rakennuksineen Positiivinen Parasta alueella 

Ramsinniemin ulkoilu-
puisto 

Virkistäytymisen paikka Sienien ja marjojen keräily Positiivinen Parasta alueella 

Rantakiventien puis-
tometsä 

Muu ehdotus Gammal skolbyggnad som står och förfaller, borde åtgärdas. Farlig 
för barn som brukar vistas olovligt där. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Rastilan neva Suosikkipaikkani alu-
eella 

Hieno suo lähellä kotia keskellä asuinaluetta, helppo käydä lastenkin 
kanssa. 

Positiivinen Parasta alueella 

Rastilan ulkoilumaja Suosikkipaikkani alu-
eella 

Paikka on siisti ja viihtyisä. Positiivinen Parasta alueella 

Rastilan ulkoilumaja Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kaunis miljöö Positiivinen Parasta alueella 

Rastilantien puisto-
metsä 

Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

hiilinielu Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Rysäpuisto Muu luontoympäristö, 
jonka toivon säilyvän 

Puistoinen kävelyreitti Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Rysäpuisto Tärkeä viheralue Kävelytie kotoa Meri-Rastilan keskustaan, missä talvella pulkkamäki 
ja kiva puistoaukio (ilmeisesti aiotaan rakentaa täyteen) 

Positiivinen Parasta alueella 

Solvikinpuisto Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Merelle Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Solvikinpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Parkour/leikkipuisto Positiivinen Parasta alueella 
Solvikinpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Harmittaa kun ympärilta kaadettiin metsä. Vieläkin itkettää, mutta 

pidetään edes tämä pikkupuisto kunnossa eikä anneta vempaimien 
rapistua 

Negatiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Ullaksenpuisto Metsä, jolle ei tule 

tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

luontaisesti uudistuva vanhojen ja nuorien puiden metsä on hieno! Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ullaksenpuisto Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Luontaisesti uudistuva metsä on helmi kaupungissa Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ullaksenpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Luonnonranta lahden yli avautuvine näkymineen avomerelle Positiivinen Parasta alueella 

Ullaksenpuisto Hieno maisema tai nä-
kymä 

Luontoa ja merta näkyy. Positiivinen Parasta alueella 

Ullaksenpuisto Muu luontoympäristö, 
jota toivon kehitettävän 

Kivaa aluetta, mutta vähän voisi tehdä kasvojenkohotusta. Esim 2 
grillipaikkaa lisää, puistopenkkeja lisää. rantaamaisemaa muokata? 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Ullaksenpuisto Luontoelamys Tässä voi kahvilasta käsin seurata luonnon kiertokulkua Positiivinen Luonnonympä-
ristö 

Ullaksenpuisto Muu ehdotus Ympäri vuoden käytössä oleva WC tähän päähän rantaa Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Ullaksenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

kaunista Positiivinen Parasta alueella 

Ullaksenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Ranta lähellä kotiani. Positiivinen Parasta alueella 

Ullaksenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Café Ullas, skogen, strandpromenaden Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Ullaksenpuisto Suosikkipaikkani alu-

eella 
Villa Ullas on loistopaikka, yhteiskuntavastuuta (nuorten työ-
hönopastus), historiaa (säilytetty vanha torppa), loistava kahvila 
(aina tuoretta pullaa ja kahvia, halpa), loistavat luontoarvot (voi seu-
rata mm lintujen pesintää ja vuoden kiertokulkua luonnossa) ja lä-
hellä. Uhkana rakentamisen liukuminen lähemmäs rauhallista ran-
taa. 

Positiivinen Parasta alueella 

Ullaksenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kahvila Villa Ullas. Silkkiuikkupariskunnan vuosittainen parityösken-
tely ja pesintä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Ullaksenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Viihtyisä kahvio Villa Ullas. Silkkiuikkupariskunta. Positiivinen Parasta alueella 

Ullaksenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

kahvila Ullas Positiivinen Parasta alueella 

Ullaksenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Rauhallinen ranta Positiivinen Parasta alueella 

Ullaksenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Aluetta ei ole "stailattu" vaan se on luonnontilassa. Koko ranta on 
mieluinen ja on hyvä että se on monipuolinen - sekä luontoa että 
tehtyä. Ympäri vuoden käytössä olevia käymälöitä tulee lisätä ran-
nalle, nyt sellainen on vain lähellä Uutelan kanavaa. Sellainen tarvi-
taan myös toiseen päähän rantaa ja yleensäkin kaikkien kaupungin-
osan kävelyreittien varrelle palvelemaan muitakin liikkujia kuin ui-
mareita. 

Positiivinen Parasta alueella 

Ullaksenpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Ihana ranta, rauha, merellisyys, mieli virkistyy katsellessa kauniita 
paikkoja ja maisemia 

Positiivinen Parasta alueella 

Ullaksenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Kahvila Ullas on ulkoilureittien varrella. Mukava edullinen kahvia. Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Ullaksenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Villa Ullaksen kahvilan terassilla nauttii suojaisesta merellisestä tun-

nelmasta. Koiraystävällinen paikka. Vain rentoja, mukavia ihmisiä 
(kait ympäristöstä johtuen) 

Positiivinen Parasta alueella 

Ullaksenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Villa Ullas, tuttujen kanssa kahvittelua Positiivinen Parasta alueella 
Ullaksenpuisto Tärkeä kohtaamispaikka Cafe Ullas som är jätte mysigt Positiivinen Parasta alueella 
Ullaksenpuisto Tärkeä viheralue Yhdistelmä luontoalueesta, rakennetusta puistosta ja rannasta Positiivinen Parasta alueella 

Ullaksenpuisto Tärkeä viheralue Rakennettu puisto + luontoalue + ranta Positiivinen Parasta alueella 
Ullaksenpuisto Virkistäytymisen paikka kiva paikka käydä Positiivinen Parasta alueella 
Ullaksenpuisto Virkistäytymisen paikka Hieno kahvilapaikka, Kahvila Ullas Positiivinen Parasta alueella 
Ullaksenpuisto Virkistäytymisen paikka Kahvila Villa Ullaksen terassi Positiivinen Parasta alueella 
Ullaksenpuisto Virkistäytymisen paikka Lintujen elämää tarkkaillen Positiivinen Parasta alueella 
Uutelankanava Hieno maisema tai nä-

kymä 
Tämäkin osa kanavaa on upea, etenkin iltaisin. Positiivinen Parasta alueella 

Uutelankanava Hieno maisema tai nä-
kymä 

Luontoa Positiivinen Parasta alueella 

Uutelankanava Hieno maisema tai nä-
kymä 

Etenkin iltavalaistuksessa kanava on upea. Olisi rannankin voinut tä-
hän laittaa, mutta siellä oli jo niin monta pistettä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Uutelankanava Muu ehdotus Luistinrata talveksi, kiitos! Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Uutelankanava Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kaunis ja sopivan rauhallinen paikka. Positiivinen Parasta alueella 

Uutelankanava Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kanava on tehty luontoa kunnioittaen. Ihmiset viihtyvät hyvin kesäi-
sin kanavan rannoilla. 

Positiivinen Parasta alueella 



 
VUOSAAREN ALUESUUNNITELMA, ASUKASKYSELY 2018 53 

 

Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Uutelankanava Turvaton paikka Jalankulkijat ja autot joutuvat jatkuvasti varomaan toisiaan kapealla 

sillalla kanavan päädyn parkkihalliliikenteen takia. Erillinen jalkakäy-
tävä olisi tarpeen. 

Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Uutelankanava Tärkeä kohtaamispaikka Pohjoisen sillan kohdalla tulee vastaan useasti kanavan alueella ul-
koilevia tuttuja pullonkaula-efektin ansiosta. 

Positiivinen Parasta alueella 

Uutelankanava Tärkeä viheralue AURINKOLAHDEN RANNNALLA olen lastenlasten kanssa, myös Rasti-
lan uimarannalla 

Positiivinen Parasta alueella 

Uutelanneva Hieno maisema tai nä-
kymä 

Det vackra skogslandskapet och vattnet i Uutela Positiivinen Parasta alueella 

Uutelanneva Metsä, jolle toivon hoi-
totoimenpiteitä 

Huonojalkaisellekin reitti metsään. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Vanhankallionpuisto Tärkeä viheralue Kaikki rakennettua aluetta halkovat viheralueet ovat tärkeitä ja miel-
lyttäviä 

Positiivinen Parasta alueella 

Vanttikallio Tältä paikalta voisi avata 
näkymiä ympäröivään 
maisemaan 

Pusikkoa ja pajukkoa pois ulkoilureitin ja meren väliltä. Puustoa voi 
myös harventaa kohtuudella. 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Vanttikallio Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Det behövs också områden sombevaras i sitt naturliga tillstånd. Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Vanttikallio Hieno maisema tai nä-
kymä 

Avaruutta ja näkymää Vartiokylänlahdelle. Myös pimeyttä esim. täh-
tien tarkkailussa. 

Neutraali Parasta alueella 

Vanttikallio Hieno maisema tai nä-
kymä 

luonnon kalliota, avointa maisemaa Positiivinen Parasta alueella 

Vanttikallio Hieno maisema tai nä-
kymä 

kallioilta on hienot näkymät Positiivinen Parasta alueella 

Vanttikallio Hieno maisema tai nä-
kymä 

Meri, rannat Positiivinen Parasta alueella 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Vanttikallio Muu luontoympäristö, 

jota toivon kehitettävän 
Esteettömän liikkumisen reitit. Levähdyspaikat Neutraali Luonnonympä-

ristö 
Vanttikallio Muu luontoympäristö, 

jota toivon kehitettävän 
Vuosaaressa voisi olla virallinen koirien uimapaikka Neutraali Luonnonympä-

ristö 
Vanttikallio Muu luontoympäristö, 

jonka toivon säilyvän 
Jyrkkä metsäinen rinne. Positiivinen Luonnonympä-

ristö 
Vanttikallio Muu luontoympäristö, 

jonka toivon säilyvän 
Kallioalue Positiivinen Luonnonympä-

ristö 
Vanttikallio Luontoelamys Kävely/pyöräily meren äärellä. Positiivinen Luonnonympä-

ristö 
Vanttikallio Muu ehdotus Rauhaan kehttämiseltä jätettävä alue. Neutraali Kehitettävää ja 

korjattavaa 
Vanttikallio Suosikkipaikkani alu-

eella 
Kaunis luonto Positiivinen Parasta alueella 

Vanttikallio Suosikkipaikkani alu-
eella 

Merimaisema, vehreys, rauha, veneily ja kalastus. Positiivinen Parasta alueella 

Vanttikallio Suosikkipaikkani alu-
eella 

Fullt med fina klätterträd för yngre generationer och fin natur. Och 
där har jag själv lekt som barn. 

Positiivinen Parasta alueella 

Vanttikallio Suosikkipaikkani alu-
eella 

Todella hieno rakentamaton kallioalue, loistavin näkymin. Myös kal-
lioperältään ja kasvistoltaan hieno, joskin paikoin kulunut. 

Positiivinen Parasta alueella 

Varjakanpuisto Suosikkipaikkani alu-
eella 

Vartiokylänlahden ympäröivä kävelyreitti on alueena upea. Mahdol-
lisuus istua ja katsella merta sekä lenkkeillä. Oivallinen paikka ren-
toutua. 

Positiivinen Parasta alueella 

Vuosaaren liikunta-
puisto 

Metsä, jolle ei tule 
tehdä hoitotoimenpi-
teitä 

Rehevä metsikkö, joka on toistaiseksi saanut olla rauhassa, vaikka lä-
heltä menetetään aluetta liikuntapuiston laajennukseen. 

Positiivinen Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Vuosaaren liikunta-
puisto 

Muu ehdotus Pallokujan lähistölle voittaisi rakentaa iso liikuntakeskus, missä olisi 
juoksurata, yleisurheilulle harrastaville ihmisille, salibandylle, kori, 
lento, sulkapallo, pöytätennis, kuntosaali, ryhmäliikunta, harrasta-
ville kaikki ikäisille ihmisille. 

Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Vuosaaren liikunta-
puisto 

Muu ehdotus Miksi kaikki pitää rakentaa ja tehdä vähintään puistoksi. Jätetään ny-
kyiset vielä luonnontilaisina olevat alueet sellaisiksi lintuine ja muine 
eläimineen ja käytetään ne määrärahat nykyisten paikkojen siistinä 
pitämiseen. Minä olisin hyvin tyytyväinen nykyiseen Vuosaareen. 

Neutraali Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Vuosaaren liikunta-
puisto 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Pieni mäki ja metsikkö. paljon nurmikkoa ja ihanat puutarhapalstat 
ympärillä. 

Positiivinen Parasta alueella 

Vuosaaren liikunta-
puisto 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Hieno urheilupuisto Positiivinen Parasta alueella 

Vuosaaren liikunta-
puisto 

Tärkeä kohtaamispaikka Viktigt med sportanläggningar. Positiivinen Parasta alueella 

Vuosaaren liikunta-
puisto 

Tärkeä kohtaamispaikka Tapaan ystäviä vuosaaren skeittiparkki Pilessä Positiivinen Parasta alueella 

Vuosaaren liikunta-
puisto 

Alue, jossa ulkoilen eni-
ten 

Kuntolaiteita käyttäen Positiivinen Parasta alueella 

Vuosaaren liikunta-
puisto 

Alue, jossa ulkoilen eni-
ten 

Kuntoilu Positiivinen Parasta alueella 

Vuosaaren liikunta-
puisto 

Alue, jossa ulkoilen eni-
ten 

Skeittaus ja koripallo Positiivinen Parasta alueella 

Vuosaaren liikunta-
puisto, puistoalue 

Muu luontoympäristö, 
jota toivon kehitettävän 

Urheilupuiston läheisyyteen selkeät lenkkeilyalueet Neutraali Luonnonympä-
ristö 
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Viheralue Aihe Kommentti Tyyppi Aihe 
Vuosaaren urheilu-
puisto 

Metsä, jolle toivon hoi-
totoimenpiteitä 

voisi harventaa pitempiä puita kentän pohjoispuolella, varjostavat ri-
vitaloamme 

Neutraali Luonnonympä-
ristö 

Vuosaaren urheilu-
puisto 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Vihreys, raikas ilma, hyvät lenkkireitit Positiivinen Parasta alueella 

Vuosaaren urheilu-
puisto 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Kesäisin mukava hyvät mahdollisuudet urheilla. Positiivinen Parasta alueella 

Vuosaaren urheilu-
puisto 

Suosikkipaikkani alu-
eella 

Heteniitystä tulisi tehdä yleisurheilun mekka ja jäähallista ympäris-
töineen palloilun pyhättö mm. Kunnollisella jalkapallostadionilla jo-
hon mahtuisi 3000 katsojaa ja jossa olisi mahdollisuudet ulkoilma 
konsertteihin, festareihin ym. Joukko tapahtumiin. 

Neutraali Parasta alueella 

Vuosaaren urheilu-
puisto 

Turvaton paikka Irrallaan liikkuvat koirat Negatiivinen Kehitettävää ja 
korjattavaa 

Vuosaaren urheilu-
puisto 

Tärkeä viheralue Keskuspuisto on tärkeä väylä pohjoisesta Vuosaaresta "etelän" ran-
noille. 

Positiivinen Parasta alueella 
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2.  Palvelupisteisiin liittyvät kommentit  

2.1 Leikkipaikat ja leikkipuistot 

 
Leikkipaikka/-puisto Kommentti Tyyppi 
Leikkipaikka Punakiventien puisto-
metsä 

Viimeksi kun kävin niin oli grafiitteja ja paikat sotkettu,vähän piilossa. Negatiivinen 

Leikkipaikka Punakiventien puisto-
metsä 

Leikkipaikka varsin kulahtanut. Voisiko leikkivälineet uusia? Negatiivinen 

Leikkipaikka Punakiventien puisto-
metsä 

Erinomainen leikkipaikka erinomaisessa ympäristössä metsäisine kallioineen. 
Se, että kaikki eivät tätä paikkaa tiedä ei tarkoita, että se on huono. Ympäröi-
vässä korttelissakin on kuitenkin jo useita satoja perheitä joille tämä on lähi-
leikkipuisto. 

Positiivinen 

Leikkipuisto Haruspuisto Rauhaton alue Negatiivinen 
Leikkipuisto Haruspuisto Enemmän toimintaa perheille, myös iltaisin Neutraali 
Leikkipuisto Haruspuisto / Luistelu-
kenttä 

Parempi kunnossapito Negatiivinen 
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Leikkipaikka/-puisto Kommentti Tyyppi 
Leikkipuisto Lohikäärmepuisto Pitäisi olla aidattu Negatiivinen 
Leikkipuisto Lohikäärmepuisto Lohikäärmepuisto lähialueineen on tällä hetkellä aika keskeneräisen näköinen 

ja kaipaisi kohennusta. Koulun väistötilat vievät tilaa ja toinen puoli leikkipuis-
toa on rakennustyömaata. 

Negatiivinen 

Leikkipuisto Lohikäärmepuisto Rakennus- ja kunnostustyöt tulisi aloittaa pikaisesti. Puistorakennus puuttuu 
ja piha rempallaan. 

Negatiivinen 

Leikkipuisto Lohikäärmepuisto Alue yhtä työmaata. Kalusteet vanhahkot ja monet ovat rikki, huomio turvalli-
suus! 

Negatiivinen 

Leikkipuisto Lohikäärmepuisto Kovasti odotetaan että valmistuu! Neutraali 
Leikkipuisto Lohikäärmepuisto Uusi leikkipuisto-rakennus pian pystyyn. Uima-allas säilytettävä ja lisää muka-

via välineitä lapsille 
Neutraali 

Leikkipuisto Lohikäärmepuisto Lekparken bör förnyas! 
Se tidigare kommentar -> Ungdomar använder lekparken som vardagsrum 
när de inte har andra ställen att besöka -> AKUT BEHOV AV STÄLLEN FÖR 
UNGDOMAR I MELLERSTA NORDSJÖ 

Neutraali 
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2.3 Koirapuistot 

 
Koirapuisto Kommentti Tyyppi 
Ullaksenpuiston koira-aitaus Suuremmaksi ja viihtyvyyttä  Neutraali 
Uutelan uusi koira-aitaus Ei taida ainakaan vielä olla koira-aitaus Neutraali 
Punakivenpuiston koira-aitaus Verkkoaidat isojen puolella matalia, löysiä ja kamalassa kunnossa. Koiria ka-

rannut aitojen välistä. 
Negatiivinen 

Uutelan uusi koira-aitaus Lisää penkkejä eri puolille aitausta kuten muissa Vuosaaren koirapuistoissa. 
Isojen koirien puolella omistajat vain istuskelevat portin vierellä ja iso osa sy-
västä aitauksesta jää hyödyntämättä kun koirat oleskelevat omistajien lähellä. 
Harva lähtee kiertämään perälle asti koiria innoittaakseen. 

Negatiivinen 
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2.4 Luistelukentät 

 
Luistelukenttä Kommentti Tyyppi 
Heteniitynkenttä / luistelukenttä positiivista, että montussa on  pikaluistelurata 

negatiivista, että on liian ruuhkainen (voisi olla jossakin toinen kenttä lisää) 
Neutraali 

Heteniitynkenttä / luistelukenttä Toivon, että mahdollisuus matkaluisteluun säilyy tulevinakin talvina Positiivinen 

Heteniitynkenttä / luistelukenttä Urheilukentän juoksuradan jäädyttäminen matkaluisteluradaksi on aivan huippu-
juttu. Sinne olisi hyvä saada näkyville jonkinlaiset käyttäytymissäännöt, jotta pit-
killä terillä luistelu olisi edes mahdollista. 

Positiivinen 

Leikkipuisto Haruspuisto / Luistelukenttä Parempi kunnossapito Negatiivinen 
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2.5 Ulkokuntoiluvälineet 

 

Liikuntapaikka Kommentti Tyyppi 
Vuosaaren liikuntapuisto / Ulkokuntoilu-
välineet 

Myös lapsille leikkipaikka tähän Neutraali 

Ison Kallahden uimaranta / Ulkokuntoilu-
välineet 

enemmän ulkoiluvälinenitä ja valaistusta paremmaksi. Neutraali 

Mustavuori / Ulkokuntoiluvälineet Vajavaiset välineet Negatiivinen 
Aurinkolahden uimaranta / Ulkokuntoilu-
välineet 

Ulkokuntoiluvälineet soveltuvat aika huonosti kovempaan treeniin, sinänsä hie-
not ja varmaan aika kalliit välineet, mutta soveltuvat lähinnä vanhuksille yms. 
heikkotasoisille liikkujille. Kaipaisin esim. leuanvetotankoa  yms. 

Neutraali 

Aurinkolahden uimaranta / Ulkokuntoilu-
välineet 

Enemmän huoltoa. Lisää vempeleitä, myös isommille lapsille/ teineille. Neutraali 

Heteniitynkenttä / ulkokuntoiluvälineet Lisää tämänkaltaisia paikkoja joissa vaikka vain leuanvetotankoja ympäri Vuo-
saarta lenkkipoluille. 

Positiivinen 

Heteniitynkenttä / ulkokuntoiluvälineet Laitteiden kunnossapidosta ja siisteydestä pitää pitää huolta. Neutraali 

Meri-Rastila / Ulkokuntoiluvälineet Älkää vain poistako tätä kuntoilupistettä (kuten Uuutelasta n. 10 v. sitten) Neutraali 

 


