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Kysymys 32.
Oliko kyselyyn vastaaminen:

Johdanto

Keski-Vuosaaren asukaskysely liittyy Keski-Vuosaaren
aluesuunnitelman laatimiseen. Kysely lähetettiin syyskuussa 2005 1000 asukkaalle Keski-Vuosaaren, Nordsjön
kartanon ja Rastilan pohjoisosan alueella. Kysely tehtiin
satunnaisotantana. Vastauksia saatiin 145 kappaletta
(14,5 %), mikä tarkoittaa että kyselyn tuloksia ei voida pitää tilastollisesti merkitsevinä. Vastaukset ovat kuitenkin
suuntaa antavia ja niitä voidaan käyttää aluesuunnitelman
laatimisessa lähtöaineistona.
Kyselyyn vastaaminen koettiin vaikeaksi. Vastauksissa
kritisoitiin kyselyn täyttämiseen kuluvaa aikaa sekä toistuvia kysymyksiä. Viheralueille toivottiin enemmän nimiä
kartalle. Useat vastaajat kokivat myös, että heillä ei ole
riittävää tuntemusta koko alueesta tai että alue on liian
laaja.

Vastausten määrät kysymyksittäin:
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Kysymys 30.
Onko rakennusvirasto huolehtinut Keskivuosaaren kaduista:

2

Kadut, aukiot ja torit

Katualueista on vastausten mukaan huolehdittu tyydyttävästi (49 %) - hyvin (40 %). Erityisesti viihtyisyyttä on koettu vähentävän roskaisuus, sekä huono kunto ja kevyen
liikenteen vaaratilanteet. Avoimissa vastauksissa kiinnitettiin huomiota myös valaistuksen puutteeseen ja esteettömyyteen (levähdyspaikat). Aurausta ja hiekoitusta pidetään keskimäärin riittävänä samoin kuin kulkureittien helppokulkuisuutta.
Kysymys 5.
Aurataanko ja hiekoitetaanko kadut ja niiden jalankulkualueet
yleensä hyvin:

Miellyttävimmiksi kaduiksi tai katunäkymiksi nousivat Vuosaaren puistopolku ja Lokitie. Huomionarvoisia olivat myös
Poijutie, Mustalahdentie ja Isonmastontie. Sen sijaan
oleskelu- ja kohtauspaikkoina toimivia katu- / torialueita
olivat odotetusti Ilveskorven ja vanhan ostoskeskuksen
ympäristö sekä kauppakeskus Columbuksen ja Vuotalon
ympäristö.

Kysymys 3.
Katujen tai torien viihtyisyyttä ja toimivuutta vähentää:
Kysymys 19.
Ovatko kulkureitit yleensä riittävän tasaisia, loivia ja helppokulkuisia kaikkien käyttöön:
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Kysymys 2.
Mitkä katualueet tai torit toimivat kohtaus- ja oleskelupaikkoina:
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Kysymys 31.
Onko rakennusvirasto huolehtinut Keskivuosaaren viheralueista ja puistoista:
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Kysymys 15.
Mikä viheralue kaipaa kiireisimmin perusteellista
kunnostusta:

Viheralueet

Viheralueiden hoito / kunto on vastausten mukaan tyydyttävää (57 %), mikä on hieman huonompi tulos kuin katualueilla. Viheralueiden viihtyisyyttä vähentää kyselyn mukaan eniten epäsosiaalinen käytös, riittämätön hoito ja
roskaisuus. Pahiten näitä ongelmia esiintyy Ilveskorvenpuistossa, jota myös käytetään paljon. Kiireisimmiksi kunnostuskohteiksi nousivat Marielundin puisto ja Puhospolun
puistometsä. Samojen alueiden osalta toivottiin myös hoitotoimenpiteiden tehostamista, mutta hoidon osalta Ilveskorvenpuiston hoidon tarve nousi ylivoimaisesti merkittävimmäksi.
Eniten käytetyiksi / ”arvokkaimmiksi” puistoiksi osoittautuivat Rastilanmäki, Vanttikallio, Punakivenpuisto ja Ilveskorvenpuisto. Vanhusten suosimia puistoja ovat erityisesti Ilveskorvenpuisto ja Satamasaarenpuisto / LP Lohikäärme.
Myös nuoriso viihtyy näillä alueilla sekä lisäksi Vuosaaren
urheilupuistossa. Lasten suosittuja leikkipaikkoja Lohikäärmepuiston lisäksi ovat kyselyn mukaan Ilveskorven
puisto ja Rastilan kallio.

Kysymys 16.
Mikä viheralue kaipaa kiireisimmin hoitotoimien
tehostamista:

Kysymys 14.
Viheralueiden viihtyisyyttä vähentää:
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Kysymys 18.
Tulisiko luontoalueiden maastoon jättää nykyistä
enemmän lahopuuta ja tiheikköjä:
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Metsät ja luonnontilaisuus

Puolet kyselyyn vastanneista ei halunnut lisätä
luontoalueiden
tiheiköitä
ja
lahopuun
määrää.
Luonnontilaisiksi alueiksi haluttiin jättää erityisesti
Vanttikallio, Rastilanmäki ja Vuosaaren liikuntapuisto.
Samoja
viheralueita
pidettiin
myös
”hienoina
luontokohteina”. Rastilanmäen osalta ongelmana on
kuitenkin pidetty pusikkoisuutta ja näkemien puutetta,
joten reitistöjen varrella tähän on kiinnitettävä huomiota.
Kysymys 17.
Mikä luontoalue tulisi mielestäsi jättää mahdollisimman
luonnontilaan, vaille hoitotoimia:
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Epäkohtia ja puutteita avoimien vastausten pohjalta:
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Puutteet ja epäkohdat

Kyselyssä nousi esille kolme keskeistä ongelmaa: 1. Liikenteen vaaratilanteet, kuten ajonopeudet sekä kevyen
liikenteen ja autoliikenteen yhtymäkohdat, 2. Viheralueiden ja raittien huono kunto, 3. Roskaisuus ja yleinen siivottomuus. Myös puutteellinen valaistus, talvikunnossapito, epäsosiaalinen käytös ja huono esteettömyys herättivät
ajatuksia.

Kysymys 23.
Onko suunnittelualueen kaduilla ja viheralueilla yleensä
turvallista liikkua:

Roskaisimmaksi / siivottomimmaksi alueeksi kyselyssä
nimettiin Ilveskorvenpuisto. Alueelle toivottiin myös lisää
roska-astioita. Eniten roska-astioita sekä myös penkkejä
toivottiin Rastilanmäen, Vanttikallion ja Kuusiaidan alueille.
Ilveskorvenpuisto koettiin myös alueen turvattomimmaksi
puistoksi, mihin vaikuttanee alueella esiintyvä epäsosiaalinen käytös.
Talvikunnossapito on katualueiden osalta koettu keskimäärin hyväksi, mutta puistoalueilla on puutteita. Erityisesti Rastilanmäen ulkoilureittien ja Kuusiaidan puistokaistojen talvikunnossapitoa pidetään huonona. Myös Kuusiaidan valaistusta pidetään riittämättömänä, samoin Keulapuiston valaistusta.

Kysymys 22b.
Alueelta puuttuu penkki:
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Kysymys 24.
Onko alueella jokin erityisen hieno kohde, jota kannattaisi
kehittää alueen ”helmenä”:
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Alueen helmi

Kyselyssä vastaajien mielestä alueen ”helmenä” kannattaisi kehittää Rastilanmäkeä. Hyvin ääniä saivat myös Ilveskorvenpuisto ja Vanttikallio.

Liitteet:
Asukaskyselykartta ja viheralueiden nimet
Asukaskyselylomake
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2
3
4a
4b
5
6
7
8

Rastilanmäki
Rastilankallio
Kuusiaita (puistokaistat)
Rastilan uimarannan EV-alue
Vuoraitti - Vuotie EV-alue
Venemestarintien puistikko
Keulapuisto
Vuotie - Kallvikintie puistometsä
Kallvikintie - Airoparintie ja
Airoparintie - Lokintie suojaviheralueet
9
Lokitie - Airoparintie puistometsä
10
Rastilantie - Kallvikintie puistometsä
11
Rastilantie 3 tontti
12a Vanttikallio
12b Merikorttikuja 4 tontti
13
Kallvikintie - Merikorttitie - Purjetie
14
Rantakiventie - Kallvikintie puistometsä
15
Niinisaarentien puistokaista
16
Mustalahdentien puistokaista,
Mustalahdenpolku puistokolmio,
Vuosaaren puistopolku puistokaista
17
Ilveskorvenpuisto
18
Puhospolun puistometsä
19
Sudenkuoppa
20
Haapasaaren puisto
21
Vuosaaren puistopolku puistometsät
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23
24a
24b
25
26a
26b
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36a
36b
37
38
39
40
41
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Kallvikintien puistokaista, Kallvikintien suojapuisto,
Kallvikintien suojakaistat
Vuosaaren urheilupuisto (LIV)
Punakivenpuisto, Punakiventie - Punakivenpolku tontti
Naurulokinpuisto
Satamasaarenpuisto, LP lohikäärme,
Vuosaarentie - Punakivenkuja puistometsä
Mosaiikkipuisto
Tyynylaavantie - Mosaiikkiraitti
Omenapuurinne
Vuosaarentie – Punakivenkuja puistometsä
Porslahdentien puistometsä
Porslahdentie - Isovillasaarentie, Porslahden suojapuisto
Niinisaarentie - Porslahdentien suojapuisto
Rasavilliuksen metsä
Porslahdentien puistokaistat
Marielundinpuisto
Niinisaarentien metsäalue
Porslahden puisto
Hyrräpuisto
Porslahdentie - Pilvilinnankatu
Vuosaaren liikuntapuisto ja Porslahdentie - Varpepolku
Porslahdentie - Omenamäenkatu ja Omenapuisto
Porslahdenkuja - Omenamäenkatu
Nordsjön kartanopuisto

ASUKASKYSELY
KESKI-VUOSAARI
A. KADUT, AUKIOT JA TORIT
Vastaa A-kohdan kysymyksiin siten, että kirjoitat kadun, torin tai aukion nimen viivalle. Voit mainita joko yhden tai useamman kohteen. Kirjoita nimet tärkeysjärjestyksessä. Voit halutessasi tarkentaa vastauksiasi tämän
lomakkeen kääntöpuolelle.
1.

Missä Keski-Vuosaaren alueella on viihtyisiä katuja / miellyttäviä katunäkymiä?

2.

Mitkä katualueet tai torit toimivat kohtaus- ja oleskelupaikkoina?

3.

Katujen tai torien viihtyisyyttä ja toimivuutta vähentää

a.

huono kunto (epätasainen kiveys, irronneet reunakivet, kuluneet varusteet, hoitamaton istutus)

b.

pintavesiongelmat, lätäkköisyys

c.

puutteellinen valaistus

d.

kalustuksen tai istutusten puuttuminen

e.

melu

f.

roskaisuus

g.

jalkakäytävillä olevat mainokset tai kulkuesteet

h.

heikko näkyvyys tai näkemäeste

i.

jalankulun ja pyöräilyn vaaratilanteet

j.

mikä muu: missä?

4.

Mikä katu- tai torialue kaipaa kiireisimmin kunnostusta?

5.

Aurataanko ja hiekoitetaanko kadut ja niiden jalankulkualueet yleensä hyvin?

Rengasta valitsemasi vastaus
6.

a. kyllä

b. en osaa sanoa

Mitä talvikunnossapidon puutteita olet havainnut ja missä?
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c. ei

B. VIHERALUEET
Vastaa B-kohdan kysymyksiin siten, että kirjoitat kartan viheralueen numeron sulkeisiin (kysymyksestä nro 8 lähtien). Voit mainita joko yhden tai useamman kohteen. Merkitse kohteet tärkeysjärjestyksessä.
7.

Seuraavaksi kartoitamme, missä ovat asukkaiden mielestä arvokkaimmat viheralueet.

Merkitse kuvakysymyksessä alueen numero/numerot tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseen ruutuun.
minulla
ei ole
mielipaikkaa

en osaa
sanoa

’KAUNIS MAISEMA’
Kauniiksi ja viihtyisäksi kokemasi viheralue/puisto
(kauniit näkymät, valokuvauksellisuus...)

□

□

b

’HIENO LUONTOKOHDE’
Arvokas viheralue, jossa on erityistä luonnontuntua
(kasvit, eläimet, kalliot, kivet, rannat …)

□

□

c

’METSÄNTUNTU’
Viheralue, jossa tunnet olevasi metsässä.

□

□

d

’TILAN- JA VAPAUDENTUNTU’
Viheralue, jossa voi nauttia tilasta ja vapaudesta.

□

□

e

’HIENO PUISTO’
Erityisen kaunis puisto, jossa on kauniit istutukset, tyylikkäät rakenteet …

□

□

f

’RAUHA JA HILJAISUUS’
Viheralue/puisto, joka on rauhallinen ja meluton.

□

□

’TOIMINTAMAHDOLLISUUDET’
Alue, jossa on hyvät leikki-, kuntoilu-, ulkoilu- tai harrastusmahdollisuudet

□

□

’HISTORIA JA KULTTUURI’
Alue tai paikka, jossa on kiinnostavaa paikallishistoriaa
tai kulttuuria

□

□

ARVOKKAAT VIHERALUEET

a

g
h

viheralueen
numero /
numerot

merkitse sulkeisiin
viheralueen numero

8.

Millä viheralueilla / puistossa tiedät vanhusten ulkoilevan paljon?

(

) (

) (

)

9.

Millä viheralueella / puistossa tiedät nuorison viihtyvän?

(

) (

) (

)

(

) (

) (

)

11. Mitä viheralueita itse käytät eniten?

(

) (

) (

)

12. Mitä viheraluetta tiedät käytettävän paljon talvisin?

(

) (

) (

)

(

) (

) (

)

10. Millä viheralueella / puistossa lapset leikkivät mielellään
Lohikäärmepuiston (nro 25) lisäksi?

13. Onko jollakin viheralueella käyttämätön kaluste, leikki- tai pelialue?
Mikä?
Missä?

B. VIHERALUEET

merkitse sulkeisiin
viheralueen numero

14. Viheralueiden viihtyisyyttä ja käytettävyyttä vähentää
a.

riittämätön hoito

(

) (

) (

)

b.

roskaisuus

(

) (

) (

)

c.

melu

(

) (

) (

)

d.

puutteellinen valaistus

(

) (

) (

)

e.

epäsosiaalinen käytös (kaljoittelu, huono koirakuri yms.)

(

) (

) (

)

f.

pusikkoisuus, näkymien puute

(

) (

) (

)

g.

kalustuksen tai istutusten puute

(

) (

) (

)

15. Mikä viheralue kaipaa kiireisimmin perusteellista kunnostusta?

(

)

16. Mikä viheralue kaipaa kiireisimmin hoitotoimien tehostamista?

(

)

17. Mikä luontoalue tulisi mielestäsi jättää mahdollisimman luonnontilaan, vaille hoitotoimia
(esim.

metsät,

niityt,

ojanvarret

…)?

__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(

)

18. Tulisiko luontoalueiden maastoon jättää nykyistä enemmän lahopuuta ja tiheikköjä?
Rengasta valitsemasi vastaus

a. kyllä

b. en osaa sanoa

c. ei

C. KOKO ALUETTA KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ
(kadut, torit, aukiot ja viheralueet)
Vastaa C-kohdan kysymyksiin kirjoittamalla kadun, torin tai aukion nimi kysymyksen perässä olevalle viivalle ja
viheralueen numerot niille varattuihin sulkeisiin. Voit mainita joko yhden tai useamman kohteen. Merkitse kohteet tärkeysjärjestyksessä.
19. Ovatko kulkureitit yleensä riittävän tasaisia, loivia ja helppokulkuisia kaikkien käyttöön?
(vanhukset, odottavat äidit, lastenvaunujen kanssa kulkevat, pyörätuolilla liikkuvat …)
Rengasta valitsemasi vastaus

a. kyllä

b. en osaa sanoa

c. ei

Jos eivät ole, niin missä ovat mahdolliset epäkohdat? ______________________________________
_________________________________________________________________________________
Millaisia epäkohtia olet havainnut? _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
20. Merkitse puuttuva tai katkeava kulkureitti karttaan viivalla
21. Onko alueellasi paljon käytetty kulkureitti, mistä puuttuu
a.

valaistus _______________________________________________________

(

) (

) (

)

b.

talvikunnossapito _________________________________________________

(

) (

) (

)

merkitse sulkeisiin
viheralueen numero

Kirjoita viivalle kadun, torin tai aukion nimi.

22. Puuttuuko jostakin:
a.

roska-astia

(

) (

)(

)

b.

penkki

(

) (

)(

)

c.

pyöräteline

(

) (

)(

)

d.

kuntoiluväline

(

) (

)(

)

e.

opaste

(

) (

)(

)

f.

muu, mikä? ______________________________________________________

(

) (

)(

)

) (

)

(

) (

)

(

) (

) (

)

(

) (

) (

)

) (

)

) (

)

23. Onko suunnittelualueen kaduilla ja viheralueilla yleensä turvallista liikkua?
Rengasta valitsemasi vastaus

a. kyllä

b. en osaa sanoa

c. ei
(

Jos ei, missä koet turvattomuutta?

) (

Miksi?____________________________________________________________________________
24. Onko alueella jokin erityisen hieno kohde, jota kannattaisi kehittää alueen ”helmenä”?
___________________________________________________________________

(

)

25. Mikä on mielipaikkasi?
a.

Keski-Vuosaaressa

b.

muualla Helsingissä

26. Mikä on mielestäsi paras kohtaamispaikka Keski-Vuosaaressa?

_________________________________________________________________________________
(

27. Mitkä ovat mielestäsi viihtyisimmät, vetovoimaisimmat kävelyreitit?

) (

_________________________________________________________________________________
(

28. Onko alueella kohteita, joissa toivoisit järjestettävän asukastalkoita?

) (

_________________________________________________________________________________
29. Mitä talkootyönä voisi tehdä? ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
30. Onko rakennusvirasto huolehtinut Keski-Vuosaaren kaduista:
Rengasta valitsemasi vastaus
a. erittäin hyvin

b. hyvin

c. tyydyttävästi

d. huonosti

e. erittäin huonosti

31. Onko rakennusvirasto huolehtinut Keski-Vuosaaren viheralueista ja puistoista:
Rengasta valitsemasi vastaus
a. erittäin hyvin

b. hyvin

c. tyydyttävästi

d. huonosti

e. erittäin huonosti

a. helppoa

32. Oliko kyselyyn vastaaminen

b. vaikeaa

parannusehdotuksia kyselyn laatijalle

VASTAAJAN TIEDOT
Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto takaa tutkimuksen luottamuksellisuuden. Kyselyn tuloksia käytetään vain aluesuunnittelussa.
Ikä ____
Sukupuoli

a. mies

b. nainen

Taloudessani asuu liikuntarajoitteisia.

a. kyllä

b. ei

Katuosoitteeni on

__________________________________________________

Ajatuksia katu- ja viheralueiden kehittämiseksi:

Kiitoksia vastauksestasi!
Leikkaa tästä arvontalipuke →
Osallistun kirjapalkintojen arvontaan
Nimi
_______________________________________________________________________________
Osoite
_______________________________________________________________________________
Arvontalipuke palautetaan vastauskuoressa. Palkinnot lähetetään lokakuussa ja voittajien nimet julkaistaan rakennusviraston internetsivuilla.

