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Yleistä
• Kysely toteutettiin karttapohjaisena
verkkokyselynä käyttäen Mapita Oy:n
Maptionnaire-palvelua
(https://app.maptionnaire.com/fi/4510)
• Kyselyalueeseen kuuluivat
Aurinkolahti, Kallahti, Keski-Vuosaari,
Meri-Rastila, Nordsjön kartano sekä
Rastila
• Kysely oli avoinna aikavälillä 7.6.7.7.2018
• Kyselyyn osallistui 389 vastaajaa
• Vastaajat jättivät kartalle 3239
merkintää
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Kyselyn rakenne
• Kyselyn aihealueet (5 kpl): Kerro itsestäsi, Parasta tällä alueella, Mitä alueella
pitäisi kehittää tai korjata?, Luonnonympäristö ja Palveluiden kehittäminen
• Vastaajat saivat merkitä kartalle paikkoja (pisteet) ja reittejä (viivat)
Karttakysymykset (yhteensä 26 kohtaa)
PARASTA TÄLLÄ ALUEELLA

MITÄ ALUEELLA PITÄISI KEHITTÄÄ TAI KORJATA?

LUONNONYMPÄRISTÖ
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Kyselyn rakenne
Monivalintakysymykset (4)
ARVIOI VÄITTEITÄ
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Kyselyn rakenne
Klikattavien kohteiden kommentointi kartalla (28 kohdetta)
AVOVASTAUS
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Kyselyn rakenne
Vastaajatiedot
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Vastaajien taustatiedot
• Kyselyyn vastanneiden lukumäärä oli 389
• Vastaajista 363 vastasi sukupuolta koskevaan kysymykseen, joista 214 naisia, 142
miehiä ja 7 ei halunnut kertoa sukupuoltaan.
• 315 vastaajaa ilmoitti ikänsä. Suurimman ikäryhmän muodostivat 50-64 –vuotiaat
vastaajat, joita oli 126
Ikä

Sukupuoli
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Vastaajien taustatiedot
• Vastaajista suurin osa kertoi vaikuttavansa Keski-Vuosaaressa tai
Aurinkolahdessa
• Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kertoivat asuvansa alueella
Millä alueella vaikutat:

10 %

Kotitalouteeni kuuluu tällä hetkellä

2%

Keski-Vuosaari

10 %
40 %

12 %

24 %

Aurinkolahti
Kallahti

Vain aikuisia

Meri-Rastila

Aikuisia ja lapsia

Rastila
Nordsjön kartano
76 %
26 %
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Suunnittelualueen kartta
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Karttakyselyn vastaukset

Karttamerkintöjen jakautuminen
kyselyn teemoittain
Merkintöjen jakautuminen teemoittain

Kommenttien jakautuminen teemoittain

12 %

16 %

Parasta alueella

14 %

Luonnonympäristö
25 %

59 %

Korjattavaa ja kehitettävää

74 %
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Karttakyselytulosten ominaispiirteet ja ongelmakohteet
• Vastaajat olivat tehneet karttapaikannuksia kyselyalueen ulkopuolelle
• Kyselyalueen ulkopuolelle merkittyjä vastauksia ei ole esitetty tässä yhteenvedossa

• Paljon karttamerkintöjä jättäneet yksittäiset vastaajat
• Eniten pisteitä kartalle merkinnyt vastaaja jätti 91 karttamerkintää. Kolme vastaajaa oli jättänyt kartalle yli 50 merkintää
(91, 53, 52)
• Kuitenkin valtaosa näistä pisteistä jakautui kaikkien karttakysymysten kesken (21 pistemäistä karttakysymystä) ja
levittäytyi melko tasaisesti laajemmalle alueelle ja useampaan kohteeseen
• Pisteitä karsittiin, mikäli oli selkeästi havaittavissa, että vastaaja yritti vääristää tuloksia (yhteen kysymykseen liittyen
<5 merkintää 50x50 m solun alueella). Käytännössä tämä tarkoitti vain muutamien pisteiden poistamista.
• Valtaosa vastaajista merkitsi kartalle alle 30 vastausta

• Karttamerkintöjen muoto
• Osa vastaajista oli yrittänyt merkitä pistein viivamaisia tai aluemaisia kohteita
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Yhteenveto tuloksista - Karttakysymykset
Suosikkipaikkani alueella
Tärkeä viheralue
Alue, jossa ulkoilen eniten
Suosikkireittini
Hieno maisema tai näkymä
Virkistäytymisen paikka
Tärkeä kohtaamispaikka
Tänne tarvitaan lisää roska-astioita
Metsä, jolle ei tule tehdä hoitotoimenpiteitä
Muu ehdotus
Luontoelämyksiä tarjoava paikka
Muu luontoympäristö, jonka toivoisin säilyvän
Epämiellyttävä paikka
Turvaton paikka
Kunnostusta kaipaava katu tai aukio
Kunnostusta kaipaava puisto tai luonnonmukainen alue
Täällä pitäisi lisätä tai kunnostaa penkkejä
Tänne tarvitaan lisää valaistusta
Tälle reitille toivoisin talvikunnossapitoa
Muu luontoympäristö, jota toivoisin kehitettävän
Metsä, jolle toivon hoitotoimenpiteitä
Paikka, jossa haluaisin päästä veden ääreen
Puuttuva reittiyhteys
Tämä reitti tai alue tulvii ja lätäköityy usein
Vaikeakulkuinen reitti
Tältä paikalta voisi avata näkymiä ympäröivään maisemaan

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

14

Pistemerkintöjen
keskittymät
suunnittelualueella
Vastauksissa positiivisina korostuivat rannat, näkymät
merelle sekä viheralueet. Tärkeimpinä paikkoina
useimmissa kohdissa toistuivat Aurinkolahden ranta,
Kallahden ranta, Kangaslampi sekä viheralueista
Mustankivenpuisto ja Pohjavedenpuisto
Negatiivisia vastauksia keräsivät eniten Vuosaaren ja
Rastilan metroasemat sekä Kangaslampi. Näitä paikkoja
pidettiin epäsiisteinä, epäviihtyisinä ja turvattoman
tuntuisina
Viereisessä lämpökartassa on esitetty paikat, joihin on
keskittynyt eniten vastauksia kustakin kyselyn osiosta.
Positiiviset merkinnät eli ”Parasta alueella”-osion
vastaukset on esitetty sinisellä, kehitysehdotukset ja
negatiiviset merkinnät oranssilla ja luonnonympäristöön
liittyvät merkinnät vihreällä.
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Eniten merkintöjä keränneet viheralueet teemoittain
Parasta alueella
Viheralue

Korjattavaa ja kehitettävää
Merkintöjen
määrä

Viheralue

Luonnonympäristö

Merkintöjen
määrä

Viheralue

Merkintöjen
määrä

1.

Aurinkolahden Uimaranta

99

1.

Aurinkolahden Uimaranta

21

1.

Pohjavedenpuisto

41

2.

Pohjavedenpuisto

57

2.

Ilveskorvenpuisto

19

2.

Ramsinniemin Ulkoilupuisto

22

3.

Ullaksenpuisto

43

3.

Mustankivenpuisto

15

3.

Vanttikallio

13

4.

Mustankivenpuisto

30

4.

Ison Kallahden Puisto

15

4.

Ullaksenpuisto

13

5.

Lokkisaarenpuisto

29

5.

Kangaslampi

13

5.

Ramsinniemen Lehto

11

6.

Ramsinniemin Ulkoilupuisto

28

6.

Pohjavedenpuisto

13

6.

Liinamaanpuisto

9

7.

Ilveskorvenpuisto

28

7.

Vuosaaren Urheilupuisto

13

7.

Lokkisaarenpuisto

7

8.

Ison Kallahden Puisto

27

8.

Vanttikallio

10

8.

Ilveskorvenpuisto

6

9.

Kauniinilmanpuisto

23

9.

Lokkisaarenpuisto

10

9.

Niinisaarentien Puistometsä

6

10.

Vanttikallio

22

10.

Leikkipuisto Haruspuisto

10.

Kangaslampi

5

9

16

Eniten merkintöjä keränneet katualueet teemoittain
Parasta alueella
Katu

Korjattavaa ja kehitettävää
Merkintöjen
määrä

Katu

Luonnonympäristö

Merkintöjen
määrä

Katu

Merkintöjen
määrä

1.

Aurinkoranta

11

1.

Vuotie

30

1.

Kallvikintie

2

2.

Aurinkolahden Aukio

11

2.

Valkopaadentie

21

2.

Pohjavedenkatu

1

3.

Valkopaadentie

9

3.

Meri-Rastilantori

16

3.

Pakrinpolku

1

4.

Tyynylaavantie

8

4.

Tyynylaavantie

13

4.

Tyynylaavantie

1

5.

Vuotie

6

5.

Kallvikintie

12

5.

Vuotie

1

6.

Ramsinniementie

4

6.

Meri-Rastilantie

8

6.

Merikorttitie

1

7.

Kallvikintie

4

7.

Mosaiikkitori

7

7.

Meri-Rastilantori

1

8.

Mosaiikkiraitti

3

8.

Halkaisijanpolku

6

8.

-

-

9.

Vuosaaren puistopolku

2

9.

Havukuja

6

9.

-

-

10.

Hellesilta

2

10.

Leikosaarentie

6

10.

-

-
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Piste- ja viivamerkintöjä
• Seuraavien sivujen aihealueittain esitetyt kartat kuvaavat karttakyselyn
kysymyksiin annettuja piste- ja viivamerkintöjä ja huomioita näistä
• Kyselyalueen ulkopuolelle tehtyjä pistemerkintöjä ei ole esitetty kartoilla
• Pistemäisiä karttamerkintöjä annettiin suhteellisesti paljon enemmän
kuin viivamaisia kohteita
• Paikat:
• Keskimäärin noin 136 pistemerkintää per kysymys
• Kommentteja keskimäärin 128 per kysymys (kysymyksistä, joissa oli
kommentointimahdollisuus)

• Reitit:
• Keskimäärin 75 merkintää per kysymys
• Reitti-kysymyksissä ei ollut kommentointimahdollisuutta
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Karttakyselyn vastaukset

PARASTA TÄLLÄ
ALUEELLA

Parasta alueella - Yhteenveto
Parasta alueella -osiossa oli yhteensä 7 kysymystä, joista 6 oli pistemuotoisia (paikat) ja 1 viivamuotoinen
(reitti)
• Parasta alueella -osiossa eniten merkintöjä ja kommentteja keräsi kysymys ”Suosikkipaikkani alueella” (403
merkintää, 325 kommenttia). Vähiten merkintöjä sekä kommentteja keräsi kysymys ”Tärkeä
kohtaamispaikka” (182 merkintää ja 144 kommenttia)
Kysymys

Merkintämäärä

Suosikkipaikkani alueella

403

Tärkeä viheralue

369

Alue, jossa ulkoilen eniten

267

Hieno maisema tai näkymä

237

Virkistäytymisen paikka

217

Tärkeä kohtaamispaikka

182

Suosikkireittini alueella

246

Kommenttimäärä
325

188

144

20

Suosikkipaikkani alueella
403 merkintää, 325 kommenttia
3.

Vastaajien suosikkipaikat keskittyivät erityisesti
alueen rannoille, kuten Aurinkolahteen ja Kallahteen.
Paljon merkintöjä keräsivät myös viheralueet.
Kartalla tiheimmin merkintöjä keränneet paikat:

1.

Aurinkolahden ranta
Uimaranta ja rantapromenadi, Uutelankanava.
Rannalla ulkoillaan ja vietetään aikaa. Paljon
kehuja saivat kauniit merelle avautuvat maisemat
ja onnistunut arkkitehtuuri. Rantaa kuvailtiin
tunnelmaltaan eurooppalaiseksi.

2.

Kallahti
Ullaksen puiston ympäristöä vastaajat pitivät
kauniina ja luonnonläheisenä, Villa Ullas
mainittiin tärkeäksi paikaksi. Iso-Kallahden
uimaranta keräsi myös paljon merkintöjä.

3.

Kangaslampi
Vastauksissa lampea pidettiin piristävänä ja
kauniina paikkana rakennusten keskellä.
Mainintoja keräsi myös läheinen Ilveskorven
leikkipuisto.

4. Mustakivenpuisto

Vastaajat kuvailivat aluetta hienoksi puistoksi,
josta avautuu näkymät merelle.

4.

1.
2.
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Suosikkireittini alueella
246 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Valtaosa annetuista vastauksista liittyi vapaaajanreitteihin. Vastauksissa toistuivat reittien
päämäärättömyys, rento kävely tai lenkkeily
ilman sen kummempaa tarkoitusta. Merelle
avautuvat näkymät olivat yksi useimmin
kulkemisen tarkoitukseen liitetty kommentti.
Eniten suosittuja reittejä onkin keskittynyt
Aurinkolahden ja Kallahden rannoille sekä
Uutelankanavan ympäristöön. Alueen halki
kuljetaan
Liinamaanpuistoa
pitkin
sekä
Kallahden tietä. Liikkumismuodolla ei näyttänyt
olevan merkitystä reitin valintaan.

Miten kuljet tätä reittiä?
Kävellen
Pyörällä
Mu u
0

50

100

150

200
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Alue, jossa ulkoilen eniten
267 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Eniten ulkoilua koskevia merkintöjä keräsivät
rannat
sekä
viheralueet.
Suosituimpia
ulkoilutapoja olivat kävely, luonnon tarkkailu sekä
lenkkeily.
Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Aurinkiolahden ranta

2.

Kallahdenranta

3.

Pohjavedenpuisto

4.

Vartiokylänlahti

4.

Miten ulkoilet täällä?
Kävely
Luonnon tarkkailu

3.

Lenkkeily
Koiran ulkoilutus
Pyöräily

1.

Lasten kanssa leikkiminen

2.

Sienien ja marjojen keräily
Hiihto
Muu
0
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Virkistäytymisen paikka
217 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Rannat ja meri olivat vahvasti läsnä vastaajien
virkistäytymisessä. Suurin osa virkistäytymisen
paikoista merkittiin rannoille, erityisesti Kallahteen ja
Aurinkolahteen. Viheralueet keräsivät myös jonkin
verran merkintöjä, suosituimpana Pohjavedenpuisto.
Vastaajista valtaosa kertoi virkistyvänsä ihailemalla
avautuvia maisemia, pysähtymällä veden ääreen
sekä nauttimalla hiljaisuudesta ja rauhasta. Muita
virkistäytymisen tapoja olivat kahvilat ja terassit sekä
luontoelämykset.
Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Aurinkolahden ranta

2.

Pohjavedenpuisto

3.

Ramsinniemi

2.

Miten virkistäydyt täällä?
Ihaillen avautuvia maisemia

1.

Pysähtyen veden ääreen
Nauttien hiljaisuudesta ja rauhasta
Muutoin

0

50

100

150

200

3.
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Hieno maisema tai näkymä
237 merkintää, 188 kommenttia
3.

Alueen hienoihin maisemiin liittyvissä merkinnöissä
toistuivat avarat näkymät merelle ja meri kaikkina
vuodenaikoina ja eri säätiloissa. Tiheimmin hienoja
maisemia
merkittiin
Aurinkolahden
rantaan.
Hajanaisempia merkintöjä jätettiin viheralueille, kuten
Kangaslammen ympäristöön ja Pohjavedenpuistoon.
Muutama vastaus käsitteli myös rakennettua
ympäristöä, kuten Revellin 60-luvun rakentamistyyliä.
Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

2.

3.

4.

Aurinkolahden ranta
Rantabulevardia kehutaan hienosti rakennetuksi.
Avarat merinäkymät, kalliot, hiekkaranta.
Kallahden rannat
Kallahdessa Ullaksen puiston ympäristö. Paikkaa
pidetään kauniina ja luonnonläheisenä. Villa Ullasta
vastaajat kuvailivat tärkeänä toiminnanpaikkana.
Kangaslampi
Lampea pidettiin piristävänä ja kauniina paikkana.
Mainintoja keräsivät lmyös äheinen leikkipuisto
sekä lintujen seuraaminen.

4.

2.

1.

Pohjavedenpuisto
Hieno puistoalue, josta avautuu näkymät merelle

25

Tärkeä kohtaamispaikka
182 merkintää, 144 kommenttia
Tärkeiksi kohtaamispaikoiksi vastaajat merkitsivät
paikkoja, jotka olivat hyvien kulkuyhteyksien
äärellä, sekä virkistäytymisen paikkoja, joissa on
mukava viettää aikaa. Vuosaaren metroasema ja
kauppakeskus saivat eniten merkintöjä tärkeiksi
kohtaamispaikoiksi. Myös uimarannat ja osa
puistoista, etenkin Keski-Vuosaaressa, olivat
tärkeitä kohtaamispaikkoja.

Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Vuosaaren metroaseman seutu
Metroasemaa kuvailtiin paikaksi, johon on
helppo sopia tapaaminen, ja johon on helppo
saapua ja lähteä. Kauppakeskuksessa on
tarjolla palveluita, kuten kahviloita ja
urheilukeskus, joissa vastaajat kertoivat
tapaavansa ystäviä ja tuttuja.

2.

Aurinkolahti
Rannan kahvilat sekä uimaranta

3.

Kallahti
Uimaranta ja kahvilapalvelut

1.

3.

2.
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Tärkeä viheralue
369 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Tärkeäksi viheralueeksi merkittiin laajasti alueen
puistoja ja virkistysalueita. Viheralueiden tyypiksi
valittiin useimmin luonnontilainen alue, mutta
usein samoja alueita oli merkitty sekä
rakennetuiksi puistoiksi että luonnontilaisiksi
alueiksi

Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Uutelan kanava

2.

Mustakivenpuisto

3.

Pohjavedenpuisto

4.

Ramsinniemi

1.

3.

2.

4.
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Karttakyselyn vastaukset

MITÄ ALUEELLA PITÄISI
KEHITTÄÄ JA KORJATA

Parasta alueella - Yhteenveto
Kysymys

Merkintämäärä

Kommenttimäärä

Vaikeakulkuinen reitti

27

-

Puuttuva reittiyhteys

32

-

Tälle reitille toivoisin talvikunnossapitoa

40

-

Tämä reitti tulvii ja lätäköityy usein

29

-

Kunnostusta kaipaava puisto tai luonnonmukainen alue

76

-

Kunnostusta kaipaava katu tai aukio

77

-

Täällä pitäisi lisätä tai kunnostaa penkkejä

56

-

Tänne tarvitaan lisää roska-astioita

161

-

Tänne tarvitaan lisää valaistusta

46

-

Turvaton paikka

86

-

Epämiellyttävä paikka

101

-

Muu ehdotus

117

111
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Mitä alueella pitäisi kehittää ja korjata
Parasta alueella -osiossa oli yhteensä 7 kysymystä, joista 6 oli pistemuotoisia (paikat) ja 1 viivamuotoinen
(reitti)
• Eniten merkintöjä keräsi kysymys ”Tänne tarvitaan lisää roska-astioita” (161 merkintää)
• Kommentointimahdollisuus oli ainoastaan kysymyksessä ”Muu ehdotus” (111 kommenttia)
• Vähiten merkintöjä keräsi kysymys ”Tänne tarvitaan lisää valaistusta” (46 merkintää).

30

Epämiellyttävä paikka
101 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

4.

Tiheimmin merkintöjä epämiellyttäviksi paikoiksi
keräsivät Vuosaaren ja Rastilan metroasemat, Uutelan
kanavan ympäristö sekä Kangaslammen ympäristö.
Epäsiisteys, rauhattomuus, roskaisuus ja meluisuus
liitettiin melko tasaisesti epämiellyttävyyden syiksi
kaikissa näissä paikoissa.
Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Rastilan metroasema

2.

Vuosaaren metroasema

3.

Uutelan kanava

4.

Kangaslampi

3.

1.

Miksi paikka on epämiellyttävä?
Epäsiisti
Rauhaton

2.

Roskainen
Meluisa
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Kunnostusta kaipaava katu tai aukio
77 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Kunnostusta kaipaavia katuja tai aukioita koskevat
merkintöjä jätettiin hajanaisesti lähes koko
alueelle, mutta eniten merkittiin paikkoja
metroasemien läheisyyteen ja näille johtaville
kaduille.

4.

Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Merirastilan tori

2.

Tyynylaavankuja

3.

Iiluodontie/ Valkopaadentie

4.

Itäreimarintie

1.

2.

3.
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Puuttuva reittiyhteys
32 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Puuttuvia reittiyhteyksiä piirrettiin suhteellisen
vähän. Toiveita uusiksi reittiyhteyksiksi jätettiin
eniten
Vuotien
ympäristöön
Vuosaaren
metroaseman ja kauppakeskus Columbuksen
kohdille. Muut merkinnät alueella olivat yksittäiviä
vastauksia lähinnä Keski-Vuosaaren ja Nordsjön
kartanon alueilla.

3.

1.
Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Kalvikintie

2.

Vuotie

3.

Liinamaanpuisto

2.

2.
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Vaikeakulkuinen reitti
27 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
4.

Vaikeakulkuisia reittejä piirrettiin suhteellisen vähän.
Eniten vaikeakulkuisia reittejä piirrettiin Vuosaaren
metroaseman ja kauppakeskus Columbuksen
ympäristöön.
Vaikeakulkuisina
pidettiin
myös
Vuosaarentietä ja Kalvikintietä. Muutamia yksittäisiä
toiveita on jätetty virkistysalueisiin liittyen, kuten kohti
Ramsinniemen kärkeä ja Uutelaa.

Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Vuosaaren metroasema ja Columbus

2.

Vuosaarentie

3.

Kalvikintie

2.

1.
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Tämä reitti tulvii ja lätäköityy usein
29 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Vastaajat merkitsivät tulvivia ja lätäköityviä reittejä
tai alueita suhteellisen vähän. Kartalle jätetyt
merkinnät olivat yksittäisiä ja lähes kaikki koskivat
jotakin viheraluetta.

2.

Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Punakivenpuisto

2.

Lokkisaarenpuisto

3.

Mustakivenpuistp

4.

Pohjavedenpuisto

1.

4.

3.
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Tälle reitille toivoisin talvikunnossapitoa
40 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Talvikunnossapitoa toivottiin erityisesti viheralueille
oletettavasti osaksi talven virkistysreittejä. Eniten
merkintöjä keskittyi Pohjavedenpuiston ympärille,
Ilveskorvenpuistoon, Vartiokylänlahden rannoille sekä
Lillkalvikinpuiston länsireunaan.
Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Pohjavedenpuisto

2.

Lillkalvikinpuisto

3.

Uutelan kanava

4.

Ilveskorvenpuisto

5.

Vartiokylänlahti

4.

5.

3.

1.

2.

36

Kunnostusta kaipaava puisto tai luonnonmukainen alue
77 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta

1.

Kunnostusta kaipaavia puistoja ja viheralueita
merkittiin laajasti Aurinkolahden, Kallahden ja KeskiVuosaaren alueille. Erityisen paljon merkintöjä
keräsivät Ilveskorvenpuisto, Lokkisaarenpuisto ja
Pohjavedenpuisto.
Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Ilveskorvenpuisto

2.

Lokkisaarenpuisto

3.

Punakivenpuisto

4.

Pohjavedenpuisto

2.
3.

4.
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Tänne kaivataan lisää roska-astioita
101 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Lisää roska-astioita toivottiin lisää erityisesti
suosituimpien virkistysalueiden yhteyteen, kuten
Aurinkolahden rantaan, Pohjavedenpuistoon sekä
Vuosaaren urheilupuistoon. Erityisen tiheästi
merkintöjä tehtiin myös Halkaisijantien ympäristöön.
4.
Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Aurinkolahdenranta

2.

Pohjavedenpuisto

3.

Halkaisijantie

4.

Vuosaaren urheilupuisto

3.

2.

1.
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Täällä pitäisi lisätä tai kunnostaa penkkejä
56 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Penkkejä toivottiin lisättävän tai kunnostettavan
muutamilla viheralueilla sekä rannoilla. Vastaajat
merkitsivät penkkien paikkoja eniten Kallahden
rantaan ja Aurinkolahden rantaan, Uutelan kanavan
ympäristöön sekä Vartiokylänlahden rantaan.

4.

Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Kallahdenranta

2.

Aurinkolahden ranta

3.

Uutelan kanava

4.

Vartiokylänlahden ranta

3.

2.
1.
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Täällä pitäisi lisätä valaistusta
46 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Viher- ja virkistysalueista eniten valaistusta
toivottiin
lisättävän
Isokallahdenrannassa,
Mustakivenleikkipuistossa
sekä
Mosaiikkipuistossa. Katualueille lisää valaistusta
toivottiin
Kallvikintien
varteen
sekä
Leikosaarentien varrelle.
Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Isokallanhdenranta

2.

Mustakivenleikkipuisto

3.

Kallvikintie

4.

Leikosaarentie

3.

4.
5.

2.
1.
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Turvaton paikka
86 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Turvattomalta tuntuvia paikkoja merkittiin eniten
Vuosaaren ja Rastilan metroasemien ympäristöön.
Turvattomuutta koettiin joillakin viheralueilla, kuten
Kangaslammen ympäristössä ja Mustakivenpuistossa,
joissa
turvattomuus
liittyi
rauhattomuuteen
ja
päihtyneiden
pelottavana
koettuun
oleiluun.
Liikenteeseen liittyvää turvattomuutta ja huonoa
näkyvyyttä katualueilla merkittiin hajanaisesti joillekin
katualueille.

4.

Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Rastilan metroasema

2.

Vuosaaren metroasema

3.

Mustakivenpuisto

4.

Ilveskorvenpuisto

3.

1.

Turvaton paikka
Muu
Ilkivalta

2.

Liikenne
Valaistuksen puute
Heikko näkyvyys katu- tai viheralueella
Kunnossapito
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Muu ehdotus
117 merkintää, 111 kommenttia

5.

Vastaajien omat ehdotukset levittäytyivät laajasti lähes
koko alueelle ja ideat liittyivät useisiin eri teemoihin, kuten
liikenteellisiin ratkaisuihin, palveluihin ja viihtyisyyden
lisäämiseen.
Tiheimmin merkintöjä keskittyi Vuotien ja Kallvikintien
risteyksen
kohdille,
jossa
toivottiin
esimerkiksi
viheryhteyttä Vuotien yli, pyörätien asfaltointia sekä
meluvallien
rakentamista.
Aurinkolahteen
toivottiin
ympärivuotista kahvilaa ja rantaan lisää vessoja.
Uutelankanavan ympäristöön merkittiin useita sekalaisia
ehdotuksia, kuten kukkaistutuksia, luistinrataa ja toiveita
nuorten toimintapuistolle. Vuosaaren metroasemalle
toivottiin yleisilmeen kohottamista sekä toimenpiteitä
viemärinhajun poistamiseksi Vuotien alikulkutunnelissa.
Kangaslammen ympäristöä toivottiin kohennettavan.

1.

4.
Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:

1.

Vuotien ja Kallvikintien risteys

2.

Vuosaaren metroasema

3.

Aurinkolahdenranta

4.

Uutelankanava

5.

Kangaslampi

3.
2.
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Karttakyselyn
vastaukset
LUONNONYMPÄRISTÖ

Luonnonympäristö
Luonnonympäristö -osiossa oli yhteensä 7 kysymystä, joista kaikki olivat pistemuotoisia (paikkoja)
• Eniten merkintöjä keräsi kysymys ”Metsä, jolle ei tule tehdä hoitotoimenpiteitä” (123 merkintää). Lähes puolet tämän osion
kysymyksistä keräsi alle 40 vastausta, mikä oli suhteellisen vähän kyselyn muihin kysymyksiin verrattuna
• Vähiten vastauksia jätettiin kysymykseen ”Tältä paikalta voisi avata näkymiä ympäröivään maisemaan”. Eniten kommentteja
jätettiin kysymykseen ”Luontoelämyksen paikka” (73 kommenttia)

Kysymys

Merkintämäärä

Kommenttimäärä

Luontoelämyksiä tarjoava paikka

109

73

Tältä paikalta voisi avata näkymiä ympäröivään maisemaan

23

18

Paikka, jossa haluaisin päästä veden ääreen

32

-

Metsä, jolle toivon hoitotoimenpiteitä

37

-

Metsä, jolle ei tule tehdä hoitotoimenpiteitä

123

-

Muu luontoympäristö, jonka toivoisin säilyvän

107

Muu luontoympäristö, jota toivoisin kehitettävän

39

34
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Luontoelämyksiä tarjoava paikka
109 merkintää, 73 kommenttia
Valtaosa luontoelämyksiä tarjoavista paikoista
keskittyi Ramsinniemeen ja Pohjavedenpuistoon.
Muutamia hajanaisempia merkintöjä jätettiin muille
viheralueille.

3.

Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:
1.

2.

3.

Ramsinniemi
Vastaajien mielestä alue on oikeutetusti
luonnonsuojelualue. Alueella nautitaan
rauhasta, vanhasta metsästä ja ihastellaan
suurta muurahaiskekoa.

2.

Pohjavedenpuisto
Vastaajat nostivat puiston lähiluontokohteeksi,
jonne pääsee nopeasti ja helposti esimerkiksi
viilentymään kuumalla säällä. Puistoa kuvailtiin
vastauksissa useimmiten ihanaksi,
monimuotoiseksi metsäksi, jossa on mukava
seurata lintuja.
Kangaslampi
Myös Kangaslampea arvostettiin sen läheisen
sijainnin vuoksi, jonne myös vanhusten on
helppo kulkea. Alueella tarkkaillaan lintuja ja
rauhoitutaan veden äärellä.

1.
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Tältä paikalta voisi avata näkymiä ympäröivään maisemaan
23 merkintää, 18 kommenttia
Näkymien avaamiseen liittyviä merkintöjä ja
kommentteja jätettiin suhteellisesti melko
vähän. Annetut vastaukset eivät muodosta
alueelle mitään selkeitä keskittymiä, vaan ne
sijoittuvat hyvin hajanaisesti. Muutamissa
yksittäisissä merkinnöissä toivottiin joidenkin
viheralueiden yleisilmeiden siistimistä, kuten
Kaunislammen ympäristössä ja Vanttikallion
viheralueella.
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Paikka, jossa haluaisin päästä veden ääreen
32 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Merkintöjä veden äärelle pääsyyn liittyen jätettiin
melko vähän, joten ne eivät muodosta kartalla
kovin tiiviitä keskittymiä. Eniten merkintöjä jätettiin
Meri-Rastilan alueelle.
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Metsä, jolle toivon hoitotoimenpiteitä
37 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Metsät, joille toivottiin hoitotoimenpiteitä, olivat
osittain samoja kuin ne metsät, jotka haluttiin
säästää
hoitotoimenpiteiltä.
Suurin
osa
merkinnöistä koski huonokuntoisten puiden
poistamista, jottei niistä aiheutuisi vaaraa
kaupunkilaisille ja rakennuksille. Eniten merkintöjä
jätettiin Lokkisaarenpuistoon, jossa toivottiin
pienimuotoista
siistimistä
ja
pusikoiden
raivaamista. Pohjavedenpuistossa toivottiin, että
osa kuolleista puista voitaisiin poistaa, mutta
muuten jättää alue ilman hoitotoimenpiteitä.

Metsä, jolle toivon hoitotoimenpiteitä
Toivon, että alueen kuolleita ja
huonokuntoisia puita kaadetaan, ettei
niistä aiheudu vaaraa.
Alue on liian tiheäpuustoinen, synkkä ja
turvaton. Toivon lisää valoa ja näkymiä.
Alueella on mielestäni liikaa pusikkoa
peittämässä näkymiä.
Toivon, että alueella olisi helpompi
liikkua myös ulkoilureittien ulkopuolella.
Muu
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Metsä, jolle ei tule tehdä hoitotoimenpiteitä
123 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Eniten
vastaajat
jättivät
merkintöjä
Pohjavedenpuistoon,
Kallahdenrantaan
sekä
Ramsinniemeen. Yksittäisiä merkintöjä jätettiin
myös muille viheralueille. Tärkeimmäksi syyksi
hoitotoimenpiteiden välttämiselle vastaajat valitsivat
luontoarvojen säilyttämisen.
Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:
1.

Pohjavedenpuisto

2.

Ramsinniemi

3.

Kallahden ranta

1.

Metsä, jolle ei tule tehdä hoitotoimenpiteitä
Haluan alueella olevien
erityisten luontoarvojen kuten
arvokkaiden kasvi- ja
eliölajistojen säilyvän.
En pidä siitä, että puita
kaadetaan tai pusikoita
raivataan.

2.

3.
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Muu luonnonympäristö, jota toivon kehitettävän
39 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Kehitettäviä luontoympäristöjä merkittiin useille
alueen
viheralueille.
Luontotyypiksi
valittiin
useimmiten vaihtoehto ”Muu”. Merkinnät hajautuvat
laajasti
koko
alueelle,
eivätkä
muodosta
tunnistettavia keskittymiä. Vastaajat toivoivat
esimerkiksi Kallahdenrantaan grillipaikkoja ja
penkkejä,
esteettömän
kulkemisen
reittejä
Vanttikallion alueella, sekä Pohjavedenpuiston
tunnettavuuden
lisäämistä.
Ramsinniemessä
huomautettiin metsän roskaisuudesta.

Muu luontoympäristö, jota toivoisin kehitettävän

Muu

Vesistö (puro, lampi tai oja)

Niitty

Maisemapelto
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Muu luonnonympäristö, jonka toivoisin säilyvän
107 merkintää, ei kommentointimahdollisuutta
Eniten
merkintöjä
keräsivät
Pohjavedenpuisto,
Ramsinniemi sekä Kallvikintietä reunustavat puut.
Merkintöjä saivat myös Vuosaaren lammet sekä
Liinamaanpuisto. Säilytettävän luontoympäristön tyypiksi
valittiin useimmiten vaihtoehto ”Muu”, johon liitettiin
useimmin metsä, puut tai kalliot.

5.

4.
3.

Eniten merkintöjä keränneet paikat kartalla:
1.

Pohjavedenpuisto

2.

Koivunokka

3.

Kallvikintie

4.

Vuosaaren lammet

5.

Liinamaanpuisto

Muu luontoympäristö, jonka toivoisin säilyvän

2.

Muu
Vesistö (puro, lampi tai oja)

1.

Niitty
Maisemapelto
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Monivalintavastaukset

Monivalintavastaukset

Alueen ulkoilureitistö on
yksipuoleinen ja riittämätön

Täysin samaa mieltä

Yleisiltä alueilta löytyy riittävästi
vanhuksille sopivia ja miellyttäviä paikkoja

Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa

Nuorille on riittävästi oleskelu- ja
toimintamahdollisuuksia alueella

Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Lapsille on riittävästi
ulkoilumahdollisuuksia
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Monivalintavastaukset

• Vastaajat olivat kaikista tyytyväisimpiä alueen ulkoilureittien
viihtyisyyteen ja toimivuuteen sekä lasten ulkoilumahdollisuuksiin
• Ulkoilureittien viihtyisyys ja toimivuus, täysin samaa mieltä 42 %

• Vähiten tyytyväisiä oltiin nuorten ulkoilu- ja toimintamahdollisuuksiin,
sekä vanhusten toiminta- ja oleskelumahdollisuuksiin: täysin samaa
mieltä väittämien kanssa oli vain noin 10% vastaajista
• Vastausten perusteella voidaan tulkita, että vastaajat toivoisivat
alueelle lisää toiminta- ja oleskelumahdollisuuksia erityisesti nuorille
ja vanhuksille
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