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Helsingin kaupunki keräsi asukkailta ja muilta kiinnostuneil-
ta mielipiteitä Mustikkamaan virkistysalueen kehittämisestä 
sähköisen, karttapohjaisen kyselyn avulla 31.3. - 21.4.2022.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää, mitä asioita helsinkiläiset 
arvostavat Mustikkamaalla, missä paikoissa on huomattu 
epäkohtia, ja minne asukkaat toivovat esimerkiksi lisää ros-
ka-astioita, penkkejä, valaistusta tai palveluita. Kyselyssä sai 
antaa myös avointa palautetta alueeseen liittyen.

Kaupunki laatii kyselyn tulosten ja muiden lähtötietojen avul-
la Mustikkamaalle hoito- ja kehittämissuunnitelman. Mustik-
kamaan edellinen hoito- ja kehittämissuunnitelma valmistui 
vuonna 2015, ja sitä hyödynnetään suunnittelun pohjana.

Yhteyshenkilö:

Paula Hurme, maisema-arkkitehti
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Puh. 09 310 26093
paula.hurme@hel.fi
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Ei vastausta

Joukkoliikenteellä

Kävellen

Omalla autolla

Pyörällä

Tulen useimmiten alueelle...

Vastaajat

Vastaajat olivat pääosin 30-49 -vuotiaita Kalasatamassa tai 
Sompasaaressa asuvia.

Kysyttäessä miten vastaajat 
käyttävät Mustikkamaata, enit-
en mainintoja sai “Päivittäisen 
tai viikkoittaisen virkistyksen 
ympäristönä”.

Alueelle tullaan useimmiten 
kävellen.
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Herttoniemi

Kalasatama

Kallio

Kulosaari

Muu Helsinki

Muualla kuin Helsingissä

Sompasaari

Sörnäinen

Vallilla

Millä alueella asut?
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Päivitäisen tai viikottaisen virkistyksen ympäristönä (ulkoilu, lenkkeily, koiran ulkoiluttaminen,
muu oleskelu)

Sesonkikohtaisen harrastuksen ympäristönä (Jääkiekko, Hiihto, Tennis, Padel, Melonta, Uinti)

Vietän satunnaisesti aikaa alueella, esim. ulkoilmateatterissa, piknikillä tai kahviloissa

Vuosittain yksittäisen virkistyselämyksen ympäristönä (Seikkailupuisto, SUP, Korkeasaari)

Käytän Mustikkamaan aluetta... / Mikä on ensisijainen suhteesi Mustikkamaahan?
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Yhteensä 1235 pistemerkintää
Parasta Mustikkamaalla (vihreät) merkintöja yhteensä 416 

Mustikkamaan epäkohtia (punaiset) merkintöja yhteensä 403
Tulevaisuuden Mustikkamaa (siniset) merkintöja yhteensä 416
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g. Muu, mikä? Merkitse kartalle muut epämiellyttävät tai
kunnostusta kaipaavat paikat ja kirjoita avautuvaan ikkunaan

miksi merkitsemäsi paikka on epämiellyttävä tai kaipaa
kunnostusta.

f. Luonnon kuluneisuus Merkitse kartalle paikat, missä olet
huomannut, että luonto on kulunut tai kuluu jatkuvasti. Kerro

avautuvaan ikkunaan kuluneisuuden syy, esimerkiksi
oikopolut.

e. Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet Merkitse kartalle
paikat, missä kalusteet ja rakenteet ovat huonokuntoisia tai

puutteellisia.

d. Valaistus puutteellinen Merkitse kartalle paikat, missä olet
kokenut, että valaistus on puutteellinen.

c. Turvaton paikka Merkitse kartalle paikat, missä olet kokenut
turvattomuuden tunnetta. Kirjoita avautuvaan ikkunaan miksi

ja/tai milloin merkitsemäsi paikka on turvaton.

b. Meluisa ja rauhaton paikka Merkitse kartalle paikat, mitkä
koet meluisina tai rauhattomina. Kirjoita avautuvaan ikkunaan,

mikä melun tai häiriön syy merkitsemässäsi paikassa
tyypillisesti on.

a. Epäsiisti ja roskainen paikka Merkitse kartalle paikat, mitkä
ovat usein koettu epäsiisteinä tai roskaisina. Kirjoita

avautuvaan ikkunaan, mikä epäsiisteyden syy
merkitsemässäsi paikassa tyypillisesti on.

Mustikkamaan epäkohtia
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3. Palvelut Millaisia palveluita toivoisit
Mustikkamaalle? (esimerkiksi kahvila, sauna,

laituri, talviuintipaikka?)

f. Tähän toivoisin jotain muuta. Kirjoita
avautuvaan ikkunaan mitä.

e. Tähän toivoisin oleskelupaikka

d. Tähän toivoisin lisää leikki- ja
liikuntavälineitä

c. Tähän toivoisin lisää valaistusta

b. Tähän toivoisin lisää roskiksia

a. Tähän toivoisin lisää penkkejä/pöytäryhmiä

Mustikkamaan tulevaisuus

0 50 100 150 200 250 300 350

g. Muu, mikä? Merkitse kartalle muita suosittuja
paikkoja ja kirjoita avautuvaan ikkunaan miksi

merkitsemäsi paikka on suosittu tai sinun mielestäsi
hieno.

f. Luonnon monimuotoisuuden kohokohta Merkitse
kartalle paikat, missä luonto tai kasvi- ja eläinlajisto on

erityisen rikasta. Kerro avautuvaan ikkunaan siitä
minkälaiseen lajistoon olet törmännyt…

e. Luontoelämyksiä tarjoava paikka Merkitse kartalle
paikat, missä tunnet olevasi lähellä luontoa. Kerro
avautuvaan ikkunaan, minkälaisia luontoelämyksiä

olet kokenut merkitsemässäsi paikassa.

d. Suosikkipaikat Merkitse kartalle paikat, missä
tyypillisesti vietät aikaa Mustikkamaalla. Avautuvaan
ikkunaan voit kertoa lisää merkitsemästäsi paikasta,

esimerkiksi mitä tyypillisesti teet siellä.

c. Tärkeä kohtaamispaikka Merkitse kartalle paikat,
mitkä toimivat tärkeinä kohtaamispaikkoina

Mustikkamaalla. Avautuvaan ikkunaan voit kertoa lisää
merkitsemästäsi paikasta.

b. Hiljainen ja rauhallinen paikka Merkitse kartalle
paikat, mitkä koet hiljaisina ja rauhallisina. Avautuvaan

ikkunaan voit kertoa lisää merkitsemästäsi paikasta.

a. Hieno maisema tai Näkymä Merkitse kartalle paikat,
mistä avautuu hieno maisema tai näkymä. Kerro

avautuvaan ikkunaan, minkälainen maisema sieltä
avautuu.

Mustikkamaan vahvuuksia
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Parasta Mustikkamaalla (vihreät) merkintöja yhteensä 168 
Mustikkamaan epäkohtia (punaiset) merkintöja yhteensä 68

Tulevaisuuden Mustikkamaa (siniset) merkintöja yhteensä 34

Yhteensä 270 
viivamerkintää
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Mustikkamaan tulevaisuus: Piirrä kartalle reitit, joihin haluaisit uuden tai
paremman kulkuyhteyden.

Mustikkamaan epäkohtia: Vaikeakulkuiset tai epämiellyttävät reitit Löytyykö
Mustikkamaalla sellaisia reittejä mitä et käytä niiden vaikeakulkuisen luonteen

takia tai reittejä, mitkä koet epämiellyttävinä?

Mustikkamaan vahvuuksia: Missä ja miten tyypillisesti kuljet Mustikkamaan
ympäristössä?
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Parasta Mustikkamaalla:
Reittejä
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Parasta Mustikkamaalla: 
Hieno maisema tai 

näkymä
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A Rantakallioista Verkkosaareen - Vanhankaupunginlahteen
B Rantakallioista Keskustaan - Kajanokkaan
C Uimarannasta Kruunuvuorenselkään

A

B

C



Parasta Mustikkamaalla:
Hiljainen ja rauhallinen paikka
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A Itäranta
B Itäinen metsikkö
C Metsän keskellä Mustikkamaan keskellä

A

B

C

C



Parasta Mustikkamaalla:
Tärkeä kohtaamispaikka
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A Isoisänsillan kupeessa
B Korkeasaaren lipunmyyntipaviljonki
C Liikuntapuisto
D Risteys
E Uimaranta
F Rantakallioilla

A

B

C

D
E

F



Parasta Mustikkamaalla:
Suosikkipaikat
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A Kalliot Mustikkamaan lounaiskärjessä
B Ranta ennen virallista uimarantaa
C Uimaranta
D Itäinen ranta
E Liikuntapuisto
F Kalliot Mustikkamaan luoteiskärjessä
G Keskellä metsää

A

B
C

D

E

F

G

G

G



Parasta Mustikkamaalla:
Luontoelämyksiä / Luonnon monimuotoisuuden kohokohta
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A Koirapuiston itäpuoleinen metsikkö
B Syötävä puisto
C Metsä keskellä Mustikkamaata
D Itäiset kalliot
E Itäinen ranta

A

B
C

D

E



Parasta Mustikkamaalla:
Muut
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A B

A Seikkailupuisto Korkee
B Cafe Blobba



Parasta Mustikkamaalla:
Kooste
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Mustikkamaan epäkohtia:
Vaikeakulkuiset tai epämiellyttävät reitit
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A Mustikkamaanpolku
B Mustikkamaantie ja pysäköintikenttä katkeaa rantareittiä
C Vaikeakulkuiset reitit talvisin liukkaiden takia
D Vaikeakulkuinen ja pimeä huonokuntoinen hiekkatie

AC

C
C

D
B

B



Mustikkamaan epäkohtia:
Epäsiisti ja roskainen paikka
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A Isoisäsillan pääty
B Kalasataman ja Sompasaaren vastaiset rannat
C Liikuntapuisto
D Liikuntapalvelujen varikko
E Eteläiset rannat, uimarannat

B

B

C

D

E
E

E

E

B

A

B



Mustikkamaan epäkohtia:
Meluisa ja rauhaton paikka
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A Kalasataman ja Sompasaaren vastaiset rannat
B Uimaranta ja sen pohjoispuolella olevat metsät
C Mustikkamaanpolku

A

A

A

B

C

C

B

B

A



Mustikkamaan epäkohtia:
Turvaton paikka
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A Kävelyreitti luoteispuolella
B Isoisänsilta
C Kävelyreittin päättyminen pysäköintikenttälle
D Pysäköintikenttä
E Telakalle vietävä huoltotie

A

A

C C

D
E

E

B



Mustikkamaan epäkohtia:
Valaistus puutteellinen
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A

B

C

A Telakalle vietävä huoltotie
B Korkeasaarensillan alus
C Liikuntapuisto



Mustikkamaan epäkohtia:
Huonokuntoiset kalusteet ja rakenteet
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A Betonisilta
B Liikuntapuisto
C Eläinpatsaat
D Kioskirakennus

A

B

DC



Mustikkamaan epäkohtia:
Luonnon kuluneisuus
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A Isoisänniemen niittyalue
B Rantapolku
C Korkee

A

B

B

C



Mustikkamaan epäkohtia:
Muut
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A Ympäri vuoden käytössä WC:eiden tarve
B Koirapuiston sisäänkäynti veden varassa talvisin
C Veneille laiturit/kiinnityskohdat
D Nopeat pyöräilijät rantaraitilla
E Juomaveden ottamispaikka epäkunnossa
F Epäviralliset pyöräpysäköintipaikat
G Metsäreivit
H Yksityisen oloinen alue
I Vanha ja virheellinen infotaulu

A
B

D

H

I

E
F

G

F

A

D

C



Mustikkamaan epäkohtia:
Kooste
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Mustikkamaan tulevaisuus:
Uudet kulkuyhteydet
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A Selkeämpi pyöräreitti uimarannalle Kalasatamasta
B Selkeämpi pyöräväylä/ Kyltit saako ajaa pyörällä vai ei
C Esteetön reitti Isoisänsillasta Korkeasaarensiltaan’
D Luontoreitti metsän keskellä
E Selkeämpi yhteys Isoisänsillasta Liikuntapuistoon
F Pyörä- ja kävelykaista Mustikkamaanpolulle
G Paremmat polut lähellä rantaa
H Vaarallinen/epämielyttävä/epäselvä reitti/kohta
I Selkeämpi kävelyreitti parkkipaikasta Korkeasaareen

A

B

D

D

D

E

F
F

G

G

I

I
I

I

G

D

D

B

B

HH
HH H

C
C



Mustikkamaan tulevaisuus:
Uudet kalusteet ja varusteet
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 Penkkejä/Pöytäryhmiä
 Roskiksia
 Valaistusta
 Leikki- ja liikuntavälineitä
 Oleskelupaikka



Mustikkamaan tulevaisuus:
Uudet palvelut
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 Laituri
 Talviuintipaikka
 Sauna
 Kahvila
 Koirille uimaranta
 Lastenleikkipaikka/Metsäpäiväkoti
 Grillipaikka
 Vesipiste
 



Mustikkamaan tulevaisuus:
Kooste

Mustikkamaan tulevaisuus:
Kooste
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Sana on vapaa 
”Mustikkamaa on kaikenkaikkiaan hieno paikka.”
”Mustikkamaa on ihana paikka!”
”Mustikkamaa on ihana paikka.”
”Ihana paikka!”
”Kiva paikka tällaisenakin.”
”Mustikkamaa on hyvä paikka ulkoilla”
”Mustikkamaan taika on siinä, että alue on tarpeeksi villi 
eli luonnolle on jätetty tilaa ja ranta sekä kallioalueita ei ole 
täytetty väkinäisillä pöytäryhmillä ja penkeillä. Istuskelu kall-
iolla ja rantahietikolla tuntuu luontevalta ja saaren henkeen 
sopivalta.”
”Mustikkamaa on hieno paikka ja rakastan erityisesti maise-
man kontrastia joka on kalasataman ja mustikkamaan välillä, 
vaihtelevia merimaisemia kaupungin keskellä. Sen takia on 
ymmärrettävää että alue on suosittu eikä kulumista voi koko-
naan estää.”
”Mustikkamaa on historiallinen paikka kaikille helsinkiläis-
ille. Siellä on ainakin meidän perhe viettänyt aikaa jo monen 
sukupolven ajan.”
”Ihana paikka ja asukkaat järjestävät siivoustalkoita.”
”Kaiken kaikkiaan jo nyt mukava paikka viettää aikaa.”
”Hyvä ulkoilupaikka..”
Alue lähivirkistysalueena:
”Mustikkamaa on ihana pakopaikka hektiselle kaupunki-
ympäristölle.”
”Mustikkamaa on jo nykyisellään erittäin mukava ja luonnon-
mukainen ulkoilualue.”
”Mustikkamaa on ennen kaikkea tärkeä luonnon takia. Ur-
baanin Kalasataman ainoa lähiluontopaikka. Luonnn säilyt-
täminen ja suojelu on kaiken perusta. ”
”Mustikkamaa on ihana virkistäytymispaikka alueen asuk-
kaille.”
”Mustikkamaa on ihana uniikki ulkoilualue kapunki alueella ja 
sitä pitää suojella sellaisena.”
”Tärkein on lenkkipolku saaren ympäri ja toisaalta metsä ja 
luonto ympärillä.”
”Asumme aivan vieressä ja on tosi mukavaa kun tällainen 
paikka on lähellä.”
”Mustikkamaa on ennen kaikkea tärkeä luonnon takia. Ur-
baanin Kalasataman ainoa lähiluontopaikka. Luonnn säilyt-
täminen ja suojelu on kaiken perusta. ”
”Mustikkamaa on tärkeä henkireikä, toivottavasti alati lisään-
tyvä ihmismäärä ei kuluta sitä loppuun. Metsässä on ihanaa 
käppäillä etenkin pienen lapsen kanssa, mutta pitäisikö siitä 
luopua kulumisen takia? ”

”Mustikkamaa on ollut ihana rauhoittumisen paikka. Nyt jo 
näkee miten luonto kärsii kasvavasta käyttäjämäärästä. Mit-
en pystyttäisiin säilyttämään luonto ja rauha? Parhainta Mus-
tikkamaassa ovat olleet avarta näkymät merelle ja kantakau-
pungin kauniisiin rakennuksiin.”
”Kävelen päivittäin ympäri Mustikkamaata. Tykkään ulkona 
olevista kuntolaitteista, perheen kanssa käydään luistele-
massa, syötäväpuistossa joskus katsomassa kesäisin kanoja 
ja kasvimaata.”
”Mustikkamaa on kiva helmi, jonka monet ja monet ovat 
alkamassa löytää, ehkä liiankin moni.”
”Mustikkamaa on yksi suosikkipaikoistani koko kaupungissa.”
”Kalasataman alue kokonaisuudessaan tulee kasvamaan 
vielä tästä ja Mustikkamaa on lähistöllä ainoa alue, joka edes 
läheisesti muistuttaa meitä luonnosta!”
”Ihmiset viettävät kesäisin paljon aikaa kallioilla loikoillen.”
”Ensinnäkin mainiota, että tällaisia kyselyitä toteutetaan ja 
kaupunkilaisia osallistetaan kaupunkisuunnittelussa! Mustik-
kamaa itselle hyvin tärkeä paikka, sillä olen viettänyt saarella 
lapsuuden, nuoruuden siinä missä varhaisaikuisuudenkin ja 
uskon, että paikka on myös monelle muullekin yhtä keskein-
en osa Helsinkiä!”
”Mustikkamaa Isoisänsiltoineen on todella upea virkistysalue, 
mitä olen käyttänyt jo yli 40 vuotta ja viimeiset 3 vuotta Kala-
satamaan muutettuani useita kertoja viikossa.”
Koiran kanssa useiten kierrämme saaren rantoja pitkin. Vä-
lillä samoamme metsässä ja kallioilla. Kävelemme Mustik-
kamaalla päivittäin. Koira yrittää löytää rusakon papanoita, 
rusakoita ja oravia. Välillä heitän käpyjä tai lumipalloja koiral-
la. Välillä kävelemme koirakaverin ja emännän kanssa. Välil-
lä käydään Bron-ravintolassa, Meriperhosessa ja Blobbanilla 
juomassa kahvia. Välillä on omat eväät mukana.
Kierrän Mustikkamaan ympäri kun lenkkeilen yksin. Lasten 
kanssa laskemme pulkkamäkeä talvisin sillan viereisillä kal-
liolla ja kesäisin pyöräilemme uimarannalle. Käymme sään-
nöllisesti katsomassa Syötävän Puiston kanoja ja istumme 
pihassa eväitä syömässä. Syötävän Puiston jälkeen oikai-
semme Isoisän sillalle puiston takaa ja metsään, josta poim-
itaan mustikoita. Käytämme Korkee-puistoa kesäisin ja minä 
ulkoliikuntapaikkoja. Lasten leikkipaikka auttaisi saamaan 
lapset paremmin liikkumaan ja pystyisin itse esim kuntoilla 
kun lapset keinuvat tms.
Toivon, että mustikkamaalla säilyy sen nykyisen palvelut ja 
mieluummin niitä kasvatetaan. Seikkailupuisto korkee on hu-
ikea mesta esimerkiksi. Toivoisin myös, että talvella alueel-
le saisi liikkua rauhassa ilman mesoavia hiihtäjiä. He luovat 
usein talvisin turvattomuuden tunnetta (ei tietenkään kaikki, 
mutta muutama vakihiihtäjä).

”Vietin elämäni parhaan kesän viime kesänä mustikkamaan 
alueella. Suolistosairaana ihmisenä arvostin eniten että ul-
koilijoille oli tuotu todella monta bajamajaa sillan päähän. Ba-
jamajat olivat aina siistejä ja niitä oli riittävästi. Pullonkerääjät 
pitävät huolen ettei lasinsiruja pääse kallioalueelle.”
”Kuntolaitteet ovat erityisesti nyt pandemia-aikana olleet 
todella hyvät. ”
”Erityiskiitokset kuitenkin hiihtoladusta niinä muutamina 
päivinä kun se oli mahdollista tehdä.”
”Kokonaisuutena ihana kohde monenlaiseen käyttöön. Hyvä 
että varauduttu kasvaviin käyttömääriin”
”Saaren kalliot ovat upeat ja niitä on ihana, että pidetään siis-
tinä. Metsäaukiot ovat tärkeitä.”
”Uimaranta myös huippu!
”Mustiksessa on niin paljon potentiaalia yhdeksi kaupungin 
parhaista ulkoilu- ja harrastuspaikoista, että toivoisin sen 
näkyvän paitsi harrastusmahdollisuuksien kunnossa/laadus-
sa, myös niitä ylläpitävän henkilöstön ammattiylpeydessä. 
Lähialueen ihmisille se on myös arjen kiemuroissa monesti 
lähimpänä olevana alueena ainoa mahdollisuus pikaiseenkin 
karkaamiseen kaupungin kiireestä. Itse haluan liikkua lähellä 
kotia ja innostua yhä uudestaan siitä, mitä kaikkea Mustis voi 
tarjota koko perheelle. Se vaatii kuitenkin panostusta kau-
pungilta. Kiitos, jos kehitätte Mustikkamaata.”
”Toivon, että jatkosskin Mustikkamaa soveltuu partiotoimin-
nan järjestämiseen! Tarvitsemme metsää, kalliota ja meren-
rantaa. Teemapäivät rastiratoineen on kiva toteuttaa Mustik-
kamaalla.”
”Mustikkamaa on ihana, ei pahemmin tarvitse kehittää. Talvel-
la jäiset polut on kurjia, mutta pulkkamäki toisaalta tosi kiva.”
”Kahvilat kivoja. Talvella hiihto, luistelu, jääkiekko. kesällä 
mm suppailu ja tennis, jalkapallo  kivoja.”
”Ps. Aivan mahtavaa ja super iso kiitos sille joka keksi laittaa 
Mustikkamaalle David merkkiset kuntoiluvälineet. Ovat aivan 
huipputuotteet ja toimivat hyvin pakkasellakin. Ne pelastivat 
monen kuntoilijan tässä koronavuosien aikana. Itse käytän 
säännöllisesti ja aina siellä on paljon muita harjoittelemassa. 
Voisi jopa harkita yhden koneen lisäystä, mutta näilläkin pär-
jää. Arabian rannassa myös kymmenen konetta ja sielläkin 
käyneenä hyviä koneita on ja paljon kuntoilijoita. Iso kiitos”
”Viikonloppuisin Korkeasaareen tulevan kävelytien ja uima-
rannalle kulkevan tien risteyksessä on ollut ruokakioskeja, 
mikä on ollut tosi hyvä idea.”
Jonkin verran tulee käytyä ulkokuntosaleilla. On mukavaa, 
että niitä on eri puolilla saarta, jolloin treenaamisen voi suorit-
taa kävelylenkin lomassa eikä tarvi suorittaa kaikkea samassa 
pisteessä. Eli toivottavasti kaikki eri ulkokuntoilupisteet säily-
vät.
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HYVIÄ OMINAISUUKSIA, YLEISIÄ
HYVIÄ OMINAISUUKSIA, TOIMINNOT



”Mustikkamaa on kiva paikka, mutta perinteiseen stadilai-
seen/suomalaiseen tapaan, se on valitettavasti jäänyt “ihan 
kivaa” tasolle. Ulkoilureitit, hengailupaikat jne. ovat tasolla 
ihan kiva, mutta mikään ei ole ns. Huipputasolla. Hienoa, että 
tähän nyt panostetaan, sillä Kalasataman kehittymisen myötä 
tämä on entistä tärkeämpi henkireikä ihmisille! Kiitos.”
”Mustikkamaalla on nyt jo liikaa väkeä.”
”Tämä kysely jo itsessään paljastaa, ettei betovihreällä Hel-
singillä ole mitään ymmärrystä tai visiota.  Mustikkamaan 
luonto oli aikoinaan todella upeaa. Todellinen keidas monip-
uoliselle luonnolle, mutta myös ihmisille. Näin ei ole enää:  
- Mustikkamaan kävijämäärät ovat räjähtäneet: alue on tu-
hansien ainoa virkistysalue - ja ne tuhannet ovat talloneet 
herkän luonnon alleen. Siniseä kukkivat orvokkipellot, sam-
maleiset kalliot, kielometsät... Kaikki ovat enää muisto  - Mus-
tikkamaalla on nyt jo kohta enemmän polkuja ja rakennettuja 
väyliä kuin luontoa  - Roskaongelma on aivan jäätävä. Pi-
knikseurueet jättävät jälkeensä tolkuttoman siivon. Roskik-
sia ei ole riittävästi, niitä ei tyhjennetä riittävän usein ja ovat 
sitäpaitsi hillittömän rumia  - Mustikkamaa on tulevaisuudes-
sa liikenneväylien ympäröimä joka suunnalta. Liikenteen mel-
ua ei siis sielläkään pääse enää minnekään pakoon”
”Alue on Kalasataman valmistumisen jälkeen kuin nuorisota-
lo, jossa on aina bileet.”
”Myös valkoposkihanhet ovat jo majoittuneet Syötävän puis-
ton edustalle, jotka saattavat häiritä joitakin kulkijoita.”
Mustikkamaan korkeat kalliot, joista ennen siltaa upeat, es-
teettömät näkymät oli tärkeä rauhoittumisen paikka: kappale 
liki villiltä vaikuttavaa luontoa ja hiljaisuuttakin. Se on nyt pi-
lalla, mutta muista jää.
Negatiivista on, että täällä(kin) joutuu kärsimään musiikin soi-
tosta.

”Suuremmin valitettavaa ei ole, mutta suuri epäkohta on 
Mustikkamaanpolku, jota on hieman epämiellyttävä kulkea 
pyörällä, mutta erityisesti kävellen se tuntuu suorastaan vaar-
alliselta tien ollessa melko kapea ja pidempiä suoria näkymiä 
ei ole tien mutkaisuuden ja korkeuserojen vuoksi. Näin ol-
len bussi- ja muu autoliikenne pelottaa, kun tietä pitkin silloin 
tällöin kävelee. Nähdäkseni tie voisi aivan hyvin olla autoille 
kapeampi, jos vain pari ohituspaikkaa järjestetään ja tämän 
vapauttamalle tilalle tulisi tehdä kevyen liikenteen väylä.”
”Nyt tuntuu että pyöräilijät ovat kaiken keskiössä ja muut 
väistäkööt heitä Mustikkamaalla.”

”Mustikkamaa on vilkas. Tiet kapeita. Minustabsuurin ongel-
ma on pyöräilijöiden ja kävelijöiden yhteiselo. Jos on pyörän-
lenkillä urheilumielessä tai läpikulkumatkalla (eikä maisem-
ia katselemmassa), on vauhti usein ihan hirmuinen. Sanon 
tämän itsekin pyöräilevänä ja hiukan raskain mielin kun sieltä 
läpi kuljen itsekin Kulosaareen joskus, mutta minusta aivan 
ehdottomasti pyörät eivät kuulu Mustikkamaalle. Useita 
vaaratilanteita ollut, kun alue on nykyisin niin hirveän suosit-
tu. Japeilla teillä kahteen suuntaan kulkeva liikenne, lenkkeili-
jät, koiranulkoiluttajat, pienet ihmiset ja pyörät on valitettavas-
ti yhteensovittamaton kombo.”
”Autotiellä kävely tylsää”
”Rantareitti usein tosi märkä matalasta kohdasta ennen eläin-
tarhaa.”
”Bussit ajavat välillä liian lujaa. Lasten kanssa tuntuu vaaral-
liselta kulkea niillä. Hiekkatiet ovat toisinaan olleet huonossa 
ku kissa pyöräilyävarten.”
”Pyöräily tulisi kieltää saarta kiertävällä hiekkatiellä/ranta-
reitillä ja keskittää se saarta halkovalle asfalttiväylälle. Er-
ityisen vaarallinen paikka jalankulkijalle on Isoisänsillan ja 
Mustikkaan parkkialueen välinen osuus rantareitillä, pyöräili-
jät ajavat kovaa vauhtia mäkeä alas piittaamatta lainkaan 
jalankulkijoista, vastaavasti ylös rinnettä polkiessaan soitel-
laan aggressiivisesti kelloa ja vaaditaan jalankulkijoita hyp-
päämään ojaan, että ylämäkeä ajavien vauhti ei hiipuisi. 
Vastaavasti Isoisänsilta on erittäin epämiellyttävä ylittää jalan 
pyöräilijöiden vuoksi: sillalla ajetaan kovaa, liian läheltä ja 
muita kulkijoita pujotellen. Tästä syystä ja kapeutensa vuoksi 
Isoisänsillan tulisi olla vain jalankulkuun tarkoitettu.”
”Korkeasaaren portille ei pitäisi olla pääsyä kuin bussilla tai 
henkilökunnalla. Valvonta on varmasti vaikea järjestää, mutta 
reitin voisi ainakin vaikeuttaa. Nyt kääntöpaikalla näkee au-
toista erittäin usein nousevan ihan hyväjalkaisia ihmisiä jotka 
eivät vain jaksa kävellä parkkipaikalta asti. Liikenne on häir-
itsevää ja tiellä ajetaan usein liian kovalla tilannenopeudella”
”Kalasataman sillan valaistus on liian kirkas, näkö menee 
pariksi minuutiksi kun sen ylittää yöllä”
”Alueen mäet menevät hurjaan jäähän talvisin, josko sille 
mitään voi tehdä? ”
”Talvikunnossapito on erityisen huonoa.”
”Hiekoitus oli todella huonoa talvella.”
”välillä oli liian jäisiä polkuja kävellä, hiihtää ei uskalla kun latu 
yht’äkkiä loppuu alamäessä. Olen kastunut sen takia.”

Isoisänsilta. esim. tänään meni päiväkotilapset parijonossa 
Korkeasaareenpäin. Samaan aikaan alakoululaiset ohittivat 
pienemmät lapset useamman lapsen muodostelmassa. Koko  
silta oli tukossa. Vastaan tuli pyöräilijöitä ja koiranulkoiluttajia, 
jotka joutuivat pujottelemaan. Silta on jo tukossa, jos siinä 
kulkee molempiin suuntiin äiti lastenvaunujen ja koiran kans-
sa. Sitten tulevat lenkkeilijät, kovaa ajavat työmatkapyöräili-
jät jne. Kalasataman päässä kulkeminen on haastavaa, jos 
esim. tulee oikeaa reunaa Mustikkamaalta päin ja haluaa jat-
kaa suoraan Parrulaiturin vasenta reunaa, on ryhmittyminen 
ruuhka-aikana hankalaa.
(Tällä) rantaosuudella Isoisänsillalta Korkeasaaren parkki-
paikoille on kesäisin paljon pyöräilijöitä, luovat turvattomuut-
ta ja pöllyävät. Pyöräilijät tulisi ehdottomasti ohjata Mustik-
kamaanpolulle asfalttitielle, joka on vieläpä nopeampi kuin 
tuolla polulla hurjastelu
Reitti menee parkkipaikan vieritse: kesällä jalkakäytävällä on 
lapsiperheitä ja autotiellä hermostuneita autoja. Olen useam-
man kerran joutunut äkisti väistämään parkkipaikalta tullutta 
autoa, joka ei välitä kävelijöistä tai muistakaan. Korkeasaaren 
portille johtavalla tiellä ajetaan myös usein liian lujaa
Kesällä ei ongelmaa, talvella todella jäistä. Tähän kohtaan 
valuu jotain sulamisvesiä, jolloin kulkuväylästä muodostuu 
märkä ja jäinen luistinrata. Talvikunnossapitoa pitäisi paran-
taa oikeastaan koko Mustikkamaan alueella, mutta erityisesti 
tässä on talvella hankala kohta.
Mustikkamaanpolku: Ärsyttävä pätkä tietä, bussit ja muut au-
tot ajavat kovaa, ei pyörätietä, ei jalankululle tilaa. Esim tal-
vella, kun latu on vedetty Korkeen läpi ja muuten metsäkäve-
ly on räpiköintiä, olisi kiva kulkea tien viertä pitkin. Vaarallinen 
tie. Siili oli jäänyt auton alle.
Silta on hirmu ruuhkainen varsinkin viikonloppuisin, pyöräili-
jöiden on tuntuu olevan vaikea jonottaa ja ohitustilanteita ja 
vauhtieroja on paljon. Pyöräily eteläpuolen kävelyreiteillä on 
myös hieman vaarallista. Pyöräilyn voisi ohjata vain pohjoi-
sosan pätkään tai sitten kulkemaan varsinaisen tien kautta.
Tämä alamäki Korkeasaaren portin läheisyydessä on pelotta-
van jyrkkä irtokivien takia. Liikutaan lasten kanssa pyörillä tätä 
reittiä uimarannalle ja pyörien kanssa ei oikein ole parempaa 
tietä, ellei koukkaa Korkeasaaren portin edestä, joka voi josk-
us olla tosi ruuhkainen. Me liikutaan isolla kuormapyörällä, 
jossa 10v erityislapsi + 4v ja pyörässä on painoa. Sitä ei pysty 
taluttamaan mäkeä ylös eikä alas. 
Tämä [rantareitiltä lännestä saavuttaessa pysäköintialueelle 
mustikkamaan pohjoisosassa] osuus on valitettavan epäselvä 
ja lasten kanssa liikkuessa saa jatkuvasti katsoa ja ohjeistaa. 
Pysäköintialue on aika hiljainen, se voisi toimia yhdellä sis-
äänajolla, jolloin tuolta hiekkatieltä tultaessa ajon voisi sulkea 
ja muuttaa kävelyalueeksi. Suojatieylitys pysäköintipaikan 
toisella reunalla on aika pitkä (tie on tosi leveä).
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”Parkkipaikat haluaisin pois Mustikkamaalta.Ihan vaan täysi 
pysäköintikieltoalue tai sitten edes max 2h parkkipaikkoja. 
Varsinkin se rajoittamaton parkkipaikka tuntuisi olevan jok-
in autojen kestosäilytyspaikka kun eivät tietyt autot tunnu 
sieltä juuri liikkuvan minnekään. Varsinkin kesäisin tuo au-
topaikan etsimisralli on suorastaan vaarallista jalankulkijoille 
ja pyöräilijöille. Meinasimme pojan kanssa jäädä auton alle 
Mustikkamaalla viime vuonna kun paku lähti yhtäkkiä peruut-
tamaan kun löysi parkkipaikan kadun varresta.”   
”Olen useina vuosina soittanut kaupungille suunnitteluun,kun 
p-paikalle ihmiset ajavat isoja matkailuautoja ja leiriytyvät 
useaksi päiväksi. Nykyiset liikennemerkit eivät estä leirity-
mistä, tälle asialle on tehtävä jotain (esim. leiriytyminen kiel-
letty tai kiekko max 6 h)  ja myös hoidettava pysäköintivalvon-
ta viikonloppuisin. Ilmaiset p-paikat vain Helsinkiläisille, ei ole 
oikein että Korkeasaareen menijät (turistit ja leirielämää viet-
tävät) valloittavat ilmaiset p-paikat Helsinkiläisilä veronmak-
sajilta. Samoin siellä on venetrailereitä (ylipitkiä), peräkärryn 
päälle rakennettuja saunoja ym. parkissa 24/7.”
Urheilukenttä muutetaan kesällä Korkeasaaren parkkipai-
kaksi!! Kalasataman alue kasvaa ja alueella vähäiset liikun-
tamahdollisuudet. Tätä pysäköintiasiaa olisi hyvä kehittää 
kokonaisuutena. Korkeasaareen on hyvät julkiset yhteydet ja 
Redin pysäköintiä voisi varmasti hyödyntää hyvällä markki-
noinnilla. 

“Mustikkamaa on ihan järkyttävän kovassa kulutuksessa kes-
äisin ja varsinkin  Suur-Sörnäisten  alueella asuville se on 
miltei ainoa viheralue minne pääsee jalan.”
”Mustikkamaa on valitettavasti tiivistyneen lähiasutuksen ain-
oa lähiluontopaikka, ja se näkyy. Ihmiset liikkuvat ja ulkoile-
vat entistä enemmän, mutta tätä ei ole otettu huomioon. Sen 
seurauksen paine Mustikkamaata kohtaan on kohtuuton. 
Ruuhkaiset polut, tallatut oikotiet, täynnä olevat kalliot, sot-
ketut tienvierustat kuluttavat luontoa. Sama suuntaus on Ara-
bianrannassa, ja sekin vain lisääntyy. Jos oikeasti kaupunki 
haluaisi tehdä jotain, se ei rakentaisi näin täyteen tai se ain-
akin huolehtisi siitä, että lähiluontoa säilytettäisiin suhteessa 
rakentamiseen.”
”Ainoa huoleni on, että luonto siellä kuluu erittäin voimakkaas-
ti, kun virkistyskäyttö alueella kasvaa alueen väestömäärän 
kasvaessa.”
”Kävijöiden määrää pitäisi ehdottomasti vähentää, eikä 
lisätä.”

”Tämä kysely jo itsessään paljastaa, ettei betovihreällä Hel-
singillä ole mitään ymmärrystä tai visiota.  Mustikkamaan 
luonto oli aikoinaan todella upeaa. Todellinen keidas monip-
uoliselle luonnolle, mutta myös ihmisille. Näin ei ole enää:  
- Mustikkamaan kävijämäärät ovat räjähtäneet: alue on tu-
hansien ainoa virkistysalue - ja ne tuhannet ovat talloneet 
herkän luonnon alleen. Siniseä kukkivat orvokkipellot, sam-
maleiset kalliot, kielometsät... Kaikki ovat enää muisto  - Mus-
tikkamaalla on nyt jo kohta enemmän polkuja ja rakennettuja 
väyliä kuin luontoa”
Saari on alkanut kulua pahasti kun isoisän silta valmistui. 
Kävijämäärät ovat moninkertaistuneet, koska Kalasatama-
an ei ole suunniteltu mitään ulkoilualueita. Kalasataman väki 
tulee Mustikkamaalle ja sen herkkä luonto ei kestä sellaisia 
kävijämääriä. Myös kalasatamaan voitaisiin rakentaa puistoja 
eikä vaan mereen asti ulottuvia keinotekoisia kivisia teitä. . 
On ikävää kun vanhat hienot ulkoilualueet tuhoutuvat , kos-
ka ahne asuntorakentaminen tekee uusista alueista kivikyliä 
eikä esim. luonnollista rantaviivaa puineen ja pensaineen ole 
jätetty jäljelle.”
”Mustikkamaan käyttö on jo räjähtänyt siitä, mitä se ennen 
kalasataman alueiden rakentumisen käynnistämistä oli. 
Suurin osa ongelmista, mitä mustikkamaalla tällä hetkellä 
koetaan, on tästä syytä, kun alueelle ei ole tehty sellaista 
kehittämistä, mitä se ihmismassojen vuoksi olisi jo muutama 
vuosi sitten tarvinnut. Hyvä, että aluetta kuitenkin yritetään 
kehittää ja ehkä siinä samassa mustikkamaan luontoa, sen 
erikoisuutta ja palveluja saadaan säilytettyä ja vaalittua tältä 
ihmismassalta ja samalla reittejä ja palveluja kehitetään al-
ueella.  Ehkä tässä voisi myös miettiä, että olisiko mahdollista 
kaupungin tehdä yhteistyötä korkeasaaren toimijan kanssa ja 
mahdollistaa korvausta vastaan myös niiden alueiden käyt-
töä, jolloin tämän valtavan massan aiheuttama paine ei vain 
kohdistuisi yhteen alueeseen.”
”Kävijöiden kasvanut määrä huolettaa juuri luonnon ja rauhal-
lisen luontokokemuksen kannalta.”
”Mustikkamaan käyttö lisääntyy voimakkaasti. Samoin myös 
lieveilmiöt.”
”Mustikkamaa on hieno saari, joka tosin jo luonnoltaan polku-
jen varsilla aika kulunut.”
”Mustikkamaa on upea paikka ja varmasti kestävyytensä ra-
joilla koko ajan, koska siellä on paljon ihmisiä jatkuvasti.”
”Käyttäjämäärä on jo nyt suuri ja tulee kasvamaan, joten ihan 
samalla mallilla ei “voida” jatkaa.”
”Mielestäni tärkeintä on hyvin nopeasti kasvaneiden ja edel-
leen kasvavien kävijämäärien myötä nykyisen viihtyisyyden 
ylläpitäminen riittävällä kunnossapidolla ja fasiliteeteilla, et-
teivät ihmismassat pilaa tärkeää ja kaunista virkistysaluetta. 

”Koronakesinä roskaa on ollut aivan joka puolella saarta. ”
”Myös roskakorit usein täynnä ja houkuttelevat lokit paikalle.”
”Sotkeminen ja ilkivalta ja viikonloppujen bileet suurin epä-
kohta.”
”Viime vuosina roskaongelma on eskaloitunut ja yöllisten 
bileiden takia myös syrjäiset kallioalueet ovat roskaisia ja 
epäsiistejä.”
”Kesäisin saari on ruuhkainen, ja roskan määrä on valtava. 
Ihmiset käyvät tarpeillaan metsässä vessojen puutteen takia.  
Pidetään Mustikkamaa siistinä lähialueen asukkaita ajatel-
len.”
”Paikoin Mustikkamaan luonto on epäpuhdas ja varsinkin las-
ten kanssa saa varoa missä liikkuu.”
”Kesällä roskaisuus varsinkin viikonloppujen biletyksen jäl-
keen on todella suuri ongelma. Pulloja, ruokapakkauksia ja 
mm kertakäyttögrillejä jätetään kaikkialle. Metsät ovat täynnä 
wc-paperia, mikä on todella vastenmielistä.”
”Kesällä käyn kävelemässä ja picknikillä, olen huolissani val-
tavista roskamääristä niitä kasseja jätetään roskisten viereen 
kun ei mahdu ja eläimet esim. Linnut levittävät niitä.”
”Roskiksia on kesällä jopa liikaa, ihmiset vaan on kamalia ja 
ei halua viedä roskiaan sinne.”
”Roskaaminen hirveä ongelma, sille on tehtävä jotain. Isoisän 
sillan alussa olevat roskasäilöt eivät riitä. Helsinkiläiset ovat 
nähtävästi liian laiskoja kantamaan paskasnsa. Tupakan 
tumpit vasta hirveää tuhoa ympäristölle tekeekin, ne ei tosin 
omaa viihtyvyttäni niin paljoa häiritse, mutta voi linnut ja muut 
jotka helposti kuolevat niihin. Varmasti monissa virkistydpai-
koissa roskaamisongelmua, mutta mustikkamaa on ollut kak-
si kesää ihan törkeässä kunnossa jatkuvasti. En edes halua 
tietää, paljon roskaa kertyy mereen.”
”Syötävän puiston ympäristö kaupungin varikkoineen sotkui-
sa.”
”Viikonlopun bilettäjätkin sinne toki mahtuvat, mutta roskaami-
nen ja varsinkin virtsaaminen yms tuottavat kyllä ongelmia. 
Lapset kokoavat päiväkodissa ja vapaa-ajalla puunoksista 
majoja ja viikonlopun jälkeen ne ovat täynnä virtsaa, ulosteita 
ja niihin tarvittavia papereita.”
”Haisevat bajamajat heti sisääntulossa, toivottavasti ei tule 
uudestaan.”
Saapuminen Mustikkamaalle on epäsiisti lukuisten roska-as-
tioiden rykelmän vuoksi. Ajatus varmasti on, että lähdet-
täessä jätetään tähän roskat. Todellisuudessa roskat jätetään 
lähimpään astiaan oli tilaa tai ei eli kaikkiin roskiskohteisiin 
olisi hyvä saada isommat säiliöt. 
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Roskasäiliöiden määrää voisi lisätä. Isoisänsillan ja Kork-
easaaren välinen ”ruohikkoalye” on ollut ruokottoman surke-
assa kunnossa Jo pidempään. On näyttänyt siltä, että aluees-
ta ei pidetä lainkaan huolta vaikka se suosittu piknik - paikka 
onkin. Myös punkit viihtyvät pitkässä heinässä. 
Hiekkaranta usein viikonlopun jälkeen roskainen.
Oikeastaan aina hyvän sään tai viikonlppun jälkeen koko 
mustikkamaa täynnä roskaa. Vapaaehtoisia paikallisia käy 
usein siivoamassa, mutta joku parempi ratkaisu olisi saata-
va. Kaikki mustikkamaalle tulevat ihmiset eivät voi jättää piz-
zalaatikkoa jälkeensä ja muita roskia jälkeensä. Mitenköhän 
ihmiset saisivat rodkat vietyä roskiksille tai vaikka kotiin, jos 
roskikset täynnä.

”Mustikkamaan näkymät pilaa rumat Kruunusillat nyt ja 
tulevaisuudessa. Kaikki se kaunis meriluonto on mennyttä. 
Suoraan sanottuna vihaan siltahanketta sen tähden että se 
pilaa lähiluonnon.”
”toivottavasti siltatyömaan aiheuttama melu ja lika ei pilaa ui-
marantaa”
”Ja jos Kruunusiltojen myötä alueelle tulee vielä lisää kulu-
tusta, niin faktahan on, että vaikka mitä suunnittelisi niin ei 
mustikkamaan luonto voi mitenkaan säilyä sellaisena kuin se 
on ollut.”

Hieno pieni saari, nuotiopaikkoineen jne. Valitettavasti al-
ueella kieltokylttejä, vaikka vuokrasopimuksessa liikkumisen 
kieltäminen on kielletty. Tämä kannattaisi vuokrata jollekin ai-
dosti yleishyödylliselle yhdistykselle, eikä yhden miehen yh-
distykselle.
 

”Mustikkamaan luonnon säilyttäminen on ehdottoman 
tärkeää!”
”Jättäkää edes joku paikka ja alue koskematta Helsingissä. 
Edes sitten Mustikkamaa.  Mikä on tämä kumma into on pi-
lata ympäristöä rakentamalla ja sörkkimällä milloin mitenkin.  
Antakaa Mustikkamaan olla!!!!!!!!!!”
”Vielä säilyneet metsäiset rinteet säästyvät parhaiten jos val-
aistus ja muu toiminta painottuu rantaan, silloin keskialue jää 
edelleen metsäisemmäksi.”

”Toivon että Mustikkamaalle jää paljon metsää ja metsäistä 
tilaa.”
”Toivoisin, että Mustikkamaa säilyy jatkossakin rauhallisena 
ja luonnonläheisenä paikkana. ”
”Samoin raivata ryteiköt pois ja avaruutta lisää. Samoin isot 
puut saisivat kasvaa.”
”Mustikkamaa saa olla hieman villi. ”
”Mustikkamaa toimii kalasataman alueen keuhkoina, joten 
toivoisin jatkossakin panostuksia lähiluonnon vaalimiseen.”
”Mustikkamaa tulee pitää luonnollisena, metsäisenä ei tehdä 
siitä mitään leikkipustoa. Niitä on sekä kalasatamassa että 
muissa paikoissa jo. Luontoa ei ole esim kalasatamassa lain-
kaan.”
”Koko alue on pyhitettävä luonnon arvoille eikä sinne tule 
lisätä mitään kaupallista toimintaa nykyisestä.”
”Mustikkamaa pitäisi pitää mahdollisimman luonnon  val-
taamana  eikä sitä pitäisi muuttaa pelkäksi aukeaksi puistoal-
ueeksi.”
”Viheralueita pitäisi lisätä lähialueille, ettei mustikkamaa oli-
si niin houkutteleva. Tämä on kalasatamalaisten ainoa hen-
kireikä ja luontoalue.”
”Äärimmäisen tärkeää on kuitenkin säilyttää Mustikkamaan 
luontoa mahdollisimman paljon.”
”Enemmän puita ja aitoa luontoa. Nyt siellä on liikaa ihmisiä 
ja roskaa.”
”Tärkeintä olisi siis suojella luontoa. En kannata “kehit-
tämistä”, joka tarkoittaisi lisää ihmisvirtpja alueen asukkaiden 
ainoaan lähiluontoon.”
”Luonnontilaisuuden säilyttäminen”
”Mustikkamaa pitää säilyttää luonnonvaraisena, koska Hel-
singin metsiköt vähentyvät ja uimarannat pilaantuvat raken-
tamisen takia!”
”Myrskyjen jäljiltä saarella on paljon rikkoutuneita puita, jotka 
ovat rumia ja vaarallisiakin. Olisi tärkeää saada lahot rungot 
ja maahan pudonneet oksat pois.”
”Mustikkamaalla pitäisi ehdottomasti säilyttää nykyinen 
määrä vapaata luonnonmukaista tilaa -siis ei lisää päällystet-
tyjä liikunta-, leikki- tai muitakaan alueita.”
”Kasvillisuutta toivon että suojataan esim opastein ja reitti-
ohjauksin. Välillä kyltit osoittavat minne sattuu.”
”Toivoisin, että Mustikkmaa pysyy ensisijaisesti luonnon-
mukaisena ulkoilualueena”
”Toivon Mustikkamaa luonnon ennallistamista. Autot pois al-
ueelta ja kielto avotulelle. Mustikkamaa toimii parhaiten kun 
on mahdollisimman luonnontilassa.”

”Toivoisin Mustikkamaan kestävän mahdollisimman luonnon-
tilaisena lähiluontona. Koirapuistojen rakentaminen oli esim 
ihan kahjoa?  Kahviloita saarella jo on, liikuntapaikkojakin rei-
lusti.”
”Tärkeintä olisi saada säilytettyä Mustikkamaa mahd. luon-
nontilassa. Mahdollisesti luonnonsuojelualueeksi?”
”Kyselyssä ei tuotu luonnon rikastamisen toiveita. Mustik-
kamaata vaivaa turha ja raskas liikenneinfra, joka halkoo 
saarta kahtia. Tätä pitäisi häivyttää ja korvata pienellä 
metsäelämyksellä. Puhutaan luonnosta, mutta missä luonto? 
Lisää luonnonmukaista tilaa keskelle saarta. Leveämmät po-
lut rantabulevardeille.  Korkeasaaren sillan edusta on karu ja 
luonnoton. Vosiko miettiä puhtaalta pöydältä.”
”Säilytetään Mustikkamaan luonnonvaraisuus.”
”Ei liikaa mitään; annetaan Mustikkamaan olla luonnonlähei-
nen eikä rakenneta tai tuoda mitään kalustoa mielenmäärin 
(penkkejä, pöytiä, liikuntavälineitä, saunaa, laituria jne.”
”Toivoisin Mustikkamaan säilyvän mahdollisimman luonnon-
mukaisena.”
”Rannalla voisi olla myös kukkaistutuksia ja esimerkiksi pal-
muja.”
”Lisäksi toivoisin, että kaatuneet puut ja oksat siivottaisiin al-
ueelta ja haketettaisiin energiakäyttöön.”
”Toivoisin että kulkureittejä kehitettäisiin, mutta luonto säi-
lytettäisiin.”
Toivoisin, että mustikkaa pyrittäisiin pitämään mahdollisim-
man luonnollisena. Ei kaiken maailman piknik pöytiä, penk-
kejä, hiekkalaatikoita jne jne joka paikkaan. Ne lisäävät vain 
yöllisiä reivejä ja juhlia paikalla. Ne rikotaan ja siirretään 
kuitenkin minne sattuu.

 

”Hylätyt talot tulisi myös purkaa tai hyötykäyttää.”
”Mustikkamaan keskiosan villat tuntuu olevan käytössä lähin-
nä tilavuokraukseen, eli miten saataisiin huviloihin vaikka 
yleisölle avoimia kahviloita kesäkäyttöön?”
”Ehdottomasti toivoisin, että mustikkamaalle ei rakenneta 
enää mitään ja rakentamatonta villiä luontoa vaalitaan kaikin 
tavoin. Luontoaluetta saisi kasvattaakin jos mahdollista.
”Aivan ihana paikka. Yhtään enempää ei saa rakentaa mitään”
”Vanhat rapistuneet rakennukset voisi kunnostaa tai purkaa.”
”Olisi kiva, jos uimarannan lähellä (siitä vähän itään) olevalle 
paviljongille keksittäisiin jotain käyttöä ja jos se olisi parem-
massa kunnossa.”
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”Myös vanha rakennus jossa ollut kahvila olisi kiva saada 
kunnostettua.”
”Ja se saaren keskeinen ravintolarakennus, miten saada elin-
voimaiseksi?”
”Mustikkamaata EI pidä  kehittää  eikä rakentaa. Ymmärrän 
että jollakulla on tekemisen himo ja syyhyttää. Budjettikin on 
kai saatu. Antakaa Mustikkamaan olla luonnontilassa. Halu-
amme nauttia LUONNOSTA.  Parantelu  olisi luonnon pilaa-
mista. Kiitos, ystävät.”
”Kruunusilta pilaa maiseman, voisipa siihen vielä vaikuttaa...”
”Tätä ei kysytty mutta kerron silti: Mustikkamaalle saa ja tulisi 
rakentaa tornitaloa nykyisten parkkialueiden päälle. Autotto-
mia ja savuttomia taloja. Myös telakan alueelle jonka toimin-
not pitäisi siirtää muualle.”
”Toivon, ettei rakenneta lisää tai viedä hienoa luontokokemus-
ta.”
”Toivottavasti mustikkamaata kehitetään luontoarvoja uno-
htamatta. Jos rakennetaan, niin kannattaa rakentaa paikoille 
joissa ei tule tuhotuksia hienoja metsäplänttejä, kuten kävi 
koirapuiston kanssa.”
”Haluaisin vähentää, en lisätä Mustikkamaan rakennelmia ja 
palveluita. Toivoisin mahdollisimman luonnonmukaista ja rau-
hallista ulkoilualuetta.”
”Älkää tehkö mitään, Mustikkamaa on hyvä tällaisenaan. Mitä 
vähemmän kaupunki kehittää, sen parempi.”
”Voidaan vaikka rakentaa täyteen asuntoja niin kuin on tapa-
na lännessäkin”
”Ei liikaa rakentamista sinne, kallioinen luonto itsessään riit-
tää.”
”Toivoisin, että paikasta ei tulisi liian tehtyä ja rakennettua, 
vaan se saisi olla sellaisenaan. Nautin siitä suunnattomasti 
jo nyt.”
”Mustikkamaa on merkittävä virkistyskohde joka tulee säilyä 
luonnontilassa. Mitään pysyvää rakentamista ei tule alueelle 
käynnistää.  Maksimissaan jokin kotieläinpiha-tyyppinen toi-
minta voisi sopia.”
”Toivon, ettei luonnonkaunis Mustikkamaa muutu  järjestetyk-
si alueeksi . Mustiksen off-paikat on parasta antia.”
”Uimarannalla oleva rakennus voisi olla värikkäämpi ja kodik-
kaamman oloinen.”
”Liiallista kehittämistä alueelle ei mielestäni tarvita. Satunnai-
set kahvilat ovat toki mukavia, mutta alueella on tärkeää säi-
lyttää myös luonnonmukainen ympäristö.”
”Mustikkamaata ei pidä kehittää koska se tarkoittaa aina tu-
hoa viihtyisille alueille. Työllistäkää itsenne jollain muilla ta-
voilla kuin  kehittämällä  kohteita jotka eivät tarvitse  kehit-
tämistä .”

”Olisi myös kiva, jos autotien reunaan saisi selkeän pientar-
een jossa kävellä, jos sitä kautta oikaisee. En tiedä onko ti-
lallisesti mahdollisesti.” 
” Toivoisin paremmat opasteet Isoisän sillalta tuleville, jotka 
haluavat kiertää saaren. Monessa kohtaa pitää vähän arpoa 
reittiä, erityisesti pimeällä.”
“Bussiyhteys mustikkamaalle tai kalasatamaan.”
”Kulkureitit erotettava selvemmin maastosta, jottei maasto 
kulu lisää.”
”Mustikkamaalla pitäisi ottaa huomioon eläintarhan kävijät, 
joita kulkee alueen läpi puoli miljoonaa vuosittain, ja joista 
etenkin parkkialueelta tulijat ovat ulkopaikkakuntalaisia. Eli 
opastuksia reippaasti lisää.”
”Reitti Korkeasaaren sisäänkäynnille parkkipaikalta tulisi 
merkata selvemmin. Lisäksi tälle reitille olisi hyvä laittaa en-
emmän penkkejä (myös muualle kuin rantaraitin kohdalle) 
sekä lisätä roskiksia.”
”Hiihtoladuille olisi hyvä saada paremmat merkinnät ja kiel-
tokyltit laduilla kävelijöille.”
”Kävelyreitit kävelykuntoon myös talviaikaan! Hiekoitus, su-
olaus, auraus ym. keinoja,jotta Mustikkamaasta voisi nauttia 
talvellakin! Latukoneet tekemään eri pituisia hiihtolatuja.
” 2) monta katuvaloa on rikki, ja kun niitä muutenkin on har-
vassa, ei hämärän aikaan uskalla lenkille ilman otsalamppua. 
Valaistuksen parantaminen! 3) lisää lenkkipolkuja ja olemas-
saolevien polkujen leventäminen, koska kävijämäärä on iso”
”…talvisin teistä pitäisi pitää paremmin huolta, tuntuu että au-
raus ja hiekoitus käy niin harvoin että tiet on aina ihan luistin-
rataa.”
”Kasvavat kävijämäärät pitää huomioida infrastruktuurin ke-
hittämisellä.” 
”Pöyräilemisen helpottamista. Ainiin, vielä tästä kuormapy-
örällä liikkumisesta: Kuvailin kuinka rannalle menemme joko 
autotietä pitkin. Tällöin siirrymme uimarantahiekkatielle si-
itä urheilukentän kohdalta. Päädymme jyrkkään alamäkeen 
juuri ennen rantaa, jonka lopussa pitää pystyä kääntymään 
jyrkästi oikeaan saadakseen pyörän parkkiin. Alamäki on pe-
lottava irtokivien takia. Parkkeeraus on pystytetty niin, että 
jos menee ohi, pyörä tipahtaa alas hiekkaan. Jos taas me-
nemme Korkeasaaren portilta rantaa pitkin, vastassa on se 
jyrkkä alamäki portin tienoilla. Jotta painavan kuormapyörän 
suuntaa ei tarvitse kääntää, kuljemme aina yhtä reittiä sinne 
ja toista takaisin. Molemmat reitit siis tärkeitä.”
”Olosi hienoa jos metsäreitit merkittäisiin paremmin ja ei 
tarttisi mudassa kävellä, esim lammassaaren tyyppinen 
puukäytävä voisi olla hhyvä vaihtoehto metsäreiteille! Pmus 
penkkejä ja oleskelupaikkoja myös muille ranta-alueille kuin 
vaan virallisille biitsille”

”Mustikkamaa on Kalasataman lapsile tärkeä ulkoliikuntapa-
ikka. Siksi suora reitti isoisänsillalta liikuntapuistoon olisi tar-
peen.”
”Polkupyörät, potkulaudat yms omille reiteilleen! Kävelyreitit 
on rauhoitettava jalankulkijoille.”
”Mustikkamaalle pitäisi ehdottomasti mennä vesibussi kesäi-
sin!”
”Pyöräilyn suhteen olisi hyvä pohtia erilaisia vaihtoehtoja. 
Isoisänsilta on suosittuina aikoina liian ahdas kävelijöille ja 
pyöräilijoille, samoin rantareitin kulkuväylät. Ruuhkassa ai-
heutuu vaaratilanteita ja tilanne tulee vain vaikeutumaan, 
kun Kalasataman asukasmäärät kasvavat. Pyöräilyn keskit-
tämistä Mustikkamaan läpi kulkevalle autotielle voisi harkita.”
”… mutta ylläpitäkää kiitos nykyisiä reittejä, niiden roskiksia ja 
niiden valaistusta. Suuri kiitos!”
”Kävelytiet saisi olla leveämmät kun kävelijöitä, pyöräilijöitä , 
koiria ja vaunuttelijoita on paljon.”
”Toivon selkeää ja valaistua pyörätietä Iso-isän sillalta lähtien 
urheilukentän ohi. Nyt siellä keskikohdassa ei ole varsinais-
ta pyörätietä vaan pitää lasten kanssa pyöräillä tiellä, jossa 
kulkee bussi todella kovaa. Muutaman kerran jo meinattu 
jo jäädä alle. Pientareella on osittain myös huonokuntoinen 
polunpätkä mutta näitä kunnostamalla pyörätien rakentam-
inen ei olisi kovinkaan iso urakka. Lapset ajaa itse monta 
kertaa viikoittain pelaamaan jalkapalloa Kulosaaren jalkapal-
lokentälle ja aina saa olla huolissaan.. kiitos”
”Lapsille pitäisi saada turvallinen reitti Kalasatamasta liikun-
tapuistoon. Nopein tie on kapea autotie, joten kulkevat siitä.”
”Ja ehdottomasti näkyvät ohjeet/opastaulut alueen käyttäjille, 
useammalla kielellä, johon kuuluu mm. avotulen teko on kiel-
letty, meluaminen kielletty klo - klo, suojele arkaa ainutlaatu-
ista luontoa, huolehdi roskat roskikseen,  jne.”
”Mustikkamaa on ihana paikka koska se on ainoa puisto missä 
on paljon ihmsiä. Väyliä ja palveluita pitäisi kehittää niin, että 
saataisiin siitä joku cerntral park -tyylinen kokonaisuus missä 
virkistyä, urheilla ja viettää aikaa. Parkkipaikat, peltihallit ja 
venevarastot eivät kuulu Mustikkamaalle.”
”Turistijuna Kalasatamasta Korkeasaareen Isoisänsillan kau-
tta voisi olla kätevä. ”
”Valmiita polkuja voisi olla pari uutta, kuten näin jossain su-
unnitelmassa.”
” Ei liikaa kieltomerkkejä. Sallitaan saarella käppäily kaikille. 
Ei venepaikoille.”
”Pyöräily pitäisi turvallisuussyistä kieltää kokonaan Isoisä sil-
lalla ja rantareitille. Mustikkamaata halkova asfaltoitu tie voisi 
toimia pyöräreittinä ja autojen sijaan polkupyörille voisi jär-
jestää pysäköintitilaa isolta parkkialueelta.”
”
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Myös liian kovaa ajavat pyöräilijät kuuluvat muualle, koska he 
aiheuttavat mutkaisilla ja mäkisillä poluilla paljon vaaratilan-
teita.”
”Haluaisin että pyöräilijät käyttäisivät eri reittiä kun kävelijät/
juoksijat. Muuten tyytyväinen eläkeläiskävelijä”
”Pyöräilykielto lenkkipoluilla, varsinkin rantareitille.”
”Siihen liittyen toiveena selkeät ohjeet (vrt. Kuusijärvi) milloin 
latu yhteiskäytössä kävelijöiden kanssa ja mitkä osuudet kiel-
letty kävelijöiltä. Erityisesti Alia-ravintolan lähellä oleva mäki, 
jonka alla latu tekee mutkan on vaarallinen kun mäkeä lask-
iessa yht’äkkiä ladulla onkin koira.”
”Pyöräteitä lienee mahdotonta saada erikseen teiden kapeu-
den takia?”
”Lisäksi toivoisin lisäää koiran kieltokylttejä. Monet ihmiset 
uittavat mustikkamaalla koiriansa, ilman remmiä, pärskyttäen 
turkista tulevaa sontaa kaikkien päälle. Sanomisetkaan ei 
auta, olisi kiva jos koiranomistajia valistettaisi asiasta.”
Rantareiteillä, varsinkin pysäköintialueen ja Iso isän sillan 
välillä, on kesäisin liikaa kovavauhtisia pyöräilijöitä. Miten 
saada pitkän matkan työmatkapyöräilijät pois jalankulkijoi-
ta kiusaamasta? Kuitenkin siten, ettei puita tarvitsisi paljoa 
kaataa. Voisiko pyöräilijät ohjata saaren keskelle, bussireitille.
Alamäki olisi kiva saada päällystettyä. Niin ja rotvallit mad-
allettua ja ihan selkeä reitti päästä pyörällä uimarannalle 
suorinta reittiä Kalasatamasta. Mustikkamaa voi kesäisin olla 
niin ruuhkainen, että etenkin kuormapyörällä jyrkän käännök-
sen tekeminen voi olla työlästä. Eli kun ajan Isoisän sillalta 
Mustikkamaalle, on paljon helpompaa jatkaa vain suoraan 
KOrkeasaarelle päin, eikä kääntyä vasemmalle rantareitille. 
Siellä myös jyrkät mäet. Käytämme toki usein myös autotietä 
reittinä. Sinne pääsyä voisi helpottaa merkit asfaltissa, että 
pyörä saattaa kääntyä ajokaistalle. 
Rantareitti on sen verran kapea, että kun siellä ulkoilee 
kävelijät, koiranulkoiluttajat ja lapsiperheet niin joukoon tule-
vat pyöräilijät aiheuttavat vaaratilanteita. Pyörillä on aina 
kova vauhti päällä. Voisiko pyöräilyn kieltää rantareitillä koko 
tai sitten pyörät vain taluttaen? Rantareitti ei ole mikään läpi-
menoväylä pyörille.
Pyöräily pitäisi kieltää rantareitiltä. Olen kokenut monta vaara-
tilannetta, kun kovaa ajavat pyöriäilijät polkevat kävelijöiden, 
koirien ja lasten joukossa. Ranta ei ole kuitenkaan mikään 
läpiajoreitti. Pyörät voisi taluttaa tällä alueella. 

”Talviaikaan toivoisin parempaa talvikunnossapitoa kävely-
reiteille. Hiihtolatu on lumisina talvina mainio bonus, mutta 
voisiko tuolloin lisätä jokusen kyltin esim. hiihtosuunnasta 
ja kehottaa kävelijöitä kävelemään kävelyreitillä, ei ladun 
päällä?”
”Kierrän eniten rantareittiä, joka on ollut paikoittain kamalassa 
kunnossa tänä talvena - pelkkää jäätä eikä hiekoitusta ollen-
kaan. Toivoisin tähän parannusta tulevina vuosina!   Kiitos :)”
”Olisi hienoa, jos talvella ympärysreitti olisi hiekoitettu. Men-
neenä talvena alue ei sopinut ulkoilukäyttöön.”
”Rantareitin hoitaminen talvisaikaan pitäisi priorisoida parem-
min.  Siellä on erittäin paljon kulkijoita erityisesti Kalasatama-
sta. Huomattavasti vilkkaampi nyt kuin ennen Kalasataman /
isoisän sillan rakentamista. Tämä pitäisi huomioida.”
”1) Talvikunnossapito! Aluetta käyttää pääasialliseen liikkumi-
seen todella suuri määrä ihmisiä, niin on hankalaa, kun se on 
ihan jäänä monta kuukautta. Omatkin lenkit siirtyivät salille.”
”Talvikunnossapidosta tulisi huolehtia paremmin. Ulkoilupai-
kat mahdollistavat arkiliikunnan kaupunkilaisille ja auttavat 
ehkäisemään terveysongelmia. Varsinkin pimeään vuodenai-
kaan.”
” - Kävelyreitin talvikunnossapito pitää saada tapahtumaan”
”Asutaan Sompasaaressa, joten Mustikkamaa on ensisijain-
en paikka missä käydään ulkoilemassa. Tänä talvena käve-
lyreitit on ollut erittäin huonossa kunnossa ja super liukkaita. 
Talvikunnossapitoon toivottaisiin ehdottomasti parannusta.”
”Mustikkamaan kiertävälle kävely/pyöräreitille kunnollinen tal-
vikunnossapito, jotta alueella voisi ulkoilla myös talviaikaan.”
”Talvikunnossapito kaipaisi paljon kehittämistä. Alue on 
käytännössä ainut ulkoilualue Kalasatamassa, mutta talvel-
la se on pahimmillaan täysi luistinrata, jossa on mahdotonta 
liikkua turvallisesti.”
”Mustikkamaan pururataa voitaisiin erityisesti talvisin hoitaa 
paremmin, esim. liukkailla ja lumisilla keleillä.”
”Talvikunnossapito! Päivittäinen auraus ja hiekoitus.”
”Talvisin kävelyreitit liian huonossa kunnossa.”
”Talvella saarta kiertävän kävelyreitin kunto on paikoin erittäin 
huono.”
”Talvikunnossapitoa pitää lisätä ja parantaa.”
”Toivoisin talvikunnossa pitoa, nyt käveleminen ollut lähes 
mahdotonta.”
”Valumavedet jäädyttävät kävelytiet talvisin. Ojitukset ko. pai-
koissa helpottaisivat tilannetta.”
”Talvikunnossapidon teille toivoisin parantuvan.”

”Korkeasaari käyttää hiekkakenttää pysäköintiin, joten se ei 
ole käytettävissä liikkumiseen kesäisin.”
”- Mustikkamaan pysäköintialue on muutettava 12 tun-
nin pysäköintialueeksi, jotta mahdollisimman monet Kork-
easaaren vierailijat pystyvät pysäköidään ja pääsevät lasten 
kanssa helposti. On aivan käsittämätöntä, että keskustan 
tuntumassa on ilmainen parkkialue ilman rajoituksia, jossa 
ihmiset säilyttävät trailereitaan ja auton rötisköjään. Ja on 
myös todella outoa, että virkistysalueen parkkipaikka on ul-
komaalaisten turistien camping-alueena sen sijaan, että he 
käyttäisivät camping-alueitamme.”
”Kuljemme liikuntaesteisen takia paljon autolla, kesäisin park-
kipaikka on aika villialue.”
”Parkkipaikoista huolehdittava, niitä ei saa vähentää!  Kes-
kikesällä Korkeasaaren turistit täyttävät paikat niin, että vaikea 
saada autolle paikkaa. Vaikka lähellä asunkin, liikuntarajoit-
teiselle tulee matkasta liian pitkä, jos kävellen tulee. Liikun-
tarsjoitteistenkin voitava kuitenkin ulkoilla ja käyttää yhteisiä 
ulkoilualueita.invapaikkojen lisäys ei auta, koska suurin osa rii-
kuntarajoitteisista on muita kuin invalapun omaavia. Väestön 
ikääntyessä tämä joukko vaan kasvaa, ja vanhuksetkin pitäisi 
saada liikkeelleja ulos toimintakyvyn tukemiseksi.”
”Yksityisautoilu pitäisi kieltää kokonaan (lukuunottamatta 
inva-tunnuksella ajavia) alueella -parkkipaikka Kulosaares-
ta tulevan sillan kohdalla olisi varattava ainoastaan Mustik-
kamaalle, Korkeasaareen ja omalle venepaikalleen tuleville.”
”Toivoisin enemmän pysäköinninvalvontaa ruuhka-aikoina 
ja vähemmän parkkipaikkoja eli että ihmiset tulisivat muuten 
kuin yksityisautoilla paikalle.”
”Parkkialueesta vielä se, että siihen tulisi muuttaa 24h vapaa 
pysäköinti jotenkin, ettei siellä majoituta viikko kaupalla asun-
tovaunuilla tai säilytetä venetrailereita puolta vuotta. On hyvä, 
että normi kävijällä on usean tunnin aika pitää autoa parkissa, 
mutta säilytys paikkana se ei saa toimia.”
”Mikä funktio tällä parkkialueella ylipäätään on. Olen huoman-
nut, että maksuttomuutensa takia siellä jopa asuu ihmisiä pi-
dempiaikaisesti autoissaan”
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”Parkkipaikat iso ongelma.  Toivoisin, että Korkeasaareen tu-
lijat saisivat autonsa parkkeeratuksi pysäköintialueelle. Nyt 
ympärivuotisessa ja -vuorokautisessa käytössä ja säilytyk-
sessä. Joku poliitikko on ehdottanut läheistä urheilukenttää 
tapahtuma-alueeksi luullen sen olevan parkkipaikka-aluet-
ta (urheilukenttä lienee syytä säilyttää sekä kesä- että tal-
vikäytössä luistinratana). Toivoisin parkkipaikalle 6-8 tunnin 
parkkiaikaa, jolloin loppuisi autojen säilytys alueella. Kork-
easaareen on kait tarkoitus saada lapsiperheitä ja muita kävi-
jöitä ja tarvitsevat autopaikan. Nyt parkkipaikat muiden autoil-
ijoiden, asuntovaunujen ym. säilytyksessä. Tosin parkkipaikat 
antavat tilaa mm. Kalasataman asukkaille, joilla ei ole alueel-
la parkkipaikkoja.  Itse en omista edes autopaikkaa ja käytän 
joukkoliikennevälineitä, mutta harmittaa virkistäytymään tuli-
joiden surkea parkkitilanne.”
Pysäköinti maksulliseksi kesällä, jotta kaikki tällä alueella 
oleskelevat autot poistuvat ja tulee lisää tilaa Korkeasaaren 
kävijöille. Samalla saa reaaliaikaista tietoa pysäköintitilan-
teesta, jolloin auton voi suosiolla jättää vaikka Rediin. Ilmain-
en pysäköinti ei ole tätä päivää!
Parkkipaikka-alueen yleinen kunnostus ja parempi tilankäyt-
tö. Myös veneen laskupaikka kulunut (olen uittanut koiraa 
täällä). Cafe torpedo toimi ennen parkkipaikan takana, mutta 
parkkipaikka esti kaiken näkymän merelle. Jos tähän tulee 
uusi yrittäjä, niin parkkipaikka ei saa olla palveluiden esteenä

”Toivoisin epävirallisen uimarantaan kunnon uimalaituri josta 
portaat mereen”
”Uimarannan viihtyisyyttä voisi parantaa uusimalla puku-
huoneet/suihkut”
”Myös yleinen sauna + avanto olisi todella jees.”
”Länsilaidan kallioilta käydään paljon uimassa, ja laituri 
uimaportaineen olisi tervetullut lisä (kaikki eivät halua käydä 
hiekkarannalla).
”Uimarantaa voisi levittää hieman ja pohjaa siistiä pidem-
mältä pätkältä. Retkipöydät olisivat mukava lisä sinne tänne 
ripoteltuna.”
”Sauna ja mahdollisesti sen yhteydessä oleva pieni teras-
sialue voisi houkutella väkeä enemmänkin viettämään aikaa 
kesällä.”
”Rannalle paremmat palvelut ja talviuintipaikka.” 
”Sompasaunan voisi siirtää muodossa tai toisessa saarelle. 
Tai muu yleinen saunarakennelma kokovuotiseen käyttöön 
esim olemassaolevan tai rakennettavan laiturin nokkaan.”

”Uskon, että talviuimapaikalla olisi Mustikkamaalla käyttäjiä. 
Avanto ja lämmin pukukoppi olisivat aivan riittävät parannuk-
set nykytilanteeseen.”
”Historiallinen naturalistinen uimalaitos tulisi elvyttää entisel-
leen!!”
”Talviuintipaikka vaikkapa pelkällä pukukopilla olisi hieno juttu 
!”
”Kevyitä pukukoppeja esim.kuten Pihlajasaaressa rannoille.”
”Jokin saunajuttukin voisi olla paikallaan. Kuitenkin niin että 
mustikkamaan rauhallisuus ja luonto säilyy. Mustikkamaan ei 
ole tarkoitus olla Eiranranta.”
”Mustikkamaalle voisi myös sopivaan paikkaan rakentaa 
avantouintipaikan ja saunan.”
”Kesäaikaan mietin uimaveden puhtautta ja siitä viestimistä. 
Mitä tuoreempaa ja selkeämpää tietoa on saatavilla, sitä 
paremmin.”
”Tämän lisäksi uimarannan alueen palveluiden kehittämi-
seen, esim. julkinen sauna ja talviuimapaikka olisi loistava!”
”Rantoja olisi hyvä siistiä lisääntyvän ihmismäärän vuoksi, 
rantakahvilan uusimista kaivattaisiin.”
”Alue palvelee jo nyt suhteellisen hyvon käyttötarkoitusta, 
mutta esimerkiksi laitureita tulisi olla saarella useampikin ui-
mareita ajatellen.”
”Toivoisin Mustikkamaalle talviuintipaikkaa. Pukukoppia , jo-
hon saisi maksamalla jäsenyyden , avaimen .”
”Talviuintipaikkaa toivoisin hartaasti.”
”Sauna!”
”Talviuintipaikka Seurasaaren tapaan!”
”Uimarannan ja uimapaikkojen kehittäminen olisi toivottavaa. 
Uimarannalle tarvitaan wc:t, nykyiset wc:t ovat kovin kauka-
na. Lisäksi toivoisin kunnon uimalaituria ja talviuintipaikkaa..”
”Laituri jossa mahdollisuus harrastaa talviuintia”
”Uimaranta on kiva, mutta kaipaisi ehkä vähän tuunausta.”
”Uimaranta on hyvin pieni ja ruuhkainen, epämiellyttävä siksi 
joten kallioalueilla enemmän tilaa ja rauhaa viettää aikaa.”
”Jos sen vesipostin rannalta joku viitsisi korjata ensi kesäksi 
,viime vuonna se meni särki kesäkuussa eikä sitä pyynnöistä 
huolimatta kukaan viitsinyt ottaa asiakseen korjata.Vaikut-
ti enemmänkin kiusanteolta tiettyjä ihmisiä kohtaan se kor-
jaamattomuus !!!!!”
”Uimarannalle olisi kiva saada ponttooni, jonne voisi uida.”

Laituri josta pääsee suoraan uimaan eikä tarvitse kahlata. 
Jäsenmaksulle perustuva avain lukolliseen pukukaappiin ku-
ten on Marjanienessä. Samoin vastaava avaintouintipaikka. 
Laituri uintia varten puuttuu myös Sompasaaresta nyt kun ei 
ole enää Sompasaunaa ja joutuu menemään uimaan keltai-
sia portaita pitkin joita ei ole tarkoitettu uimaportaiksi. Eiran 
rannassa vastaavissa portaissa on edes kunnollinen kaide 
portaiden yläpäässä, Somoasaaresta nämä puuttuu. Kun 
asutaan meren rannalla on selvää, että asukkaat haluavat 
käydä uimassa. Laiturilla voi olla varoitus, että uinti omalla 
vastuulla.
talviuintipaikka. 
Uin täällä kun meri on avoin, noin huhtikuusta joulukuuhun. 
Uimarantaa käyttää myös muut kylmävesiuimarit. Virallinen 
talviuintipaikka olisi mahtava uudistus, kovin lähellä ei ole 
avantomahdollisuutta. Nykyisissä uimarannan pukukopeissa 
voisi olla katot, nyt niihin sataa sisään vettä, räntää ja lunta 
mikä vaikeuttaa talviuimarin elämää.

Kuljemme usein koiran kanssa myös Mustikkamaan rannal-
la. Vietämme kesäisin myös paljon aikaa rannalla. Harmik-
semme itse uimaranta ei ole koiraystävällinen, eli joudumme 
kiertämään varsinaisen  valvotun  uimarannan. Toivoisimme, 
että koirille sopivat alueet merkittäisiin kunnolla  koiraystäväl-
lisiksi  osiksi.
Nuoret oleskelevat koirien kanssa rannalla pitäisi selvem-
min merkata missä koirien kanssa ulkoilu ei sallita. Ennen 
varsinaista uimaranta on pienempää rantaa joka on koirien 
ulkoiluttajien suosiossa eikö koirille voisi ihan osoittaa jotain 
pienempää rantaa.
Koirien määrä on  lisääntynyt huomattavasti. Olisi hyvin 
tarpeellista saada koirille uusi virallinen uimaranta. Monet 
koirat kärsivät jatkuvasti lisäänyvästä kuumudesta kesäi-
sin. Koirapuistossa leikkimisen jälkeen olisi hienoa pystyä 
päästämään koiraveteen. Toisto koira-aitausta ei tarvitsisi 
tehdä, vaan jonkin lainen pieni tila jossa koirat voivat uida 
vapaasti.
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”Mustikkamaa on kalasatamalaisten lähin urheilupaikka. 
Kenttä välineineen pitää kunnostaa ja pyhittää liikunnalle.”
”…tenniskenttien päällysteiden uusiminen. Liikuntapuistoon 
voisi ylipäätään tuoda myös pienille lapsille sopivia element-
tejä.
”Liikuntalaitteet voisi siirtää liikuntapuistoon ja rakentaa liikun-
tapuistosta viihtyisä alue, ei parkkipaikka joka pilaa suuren 
osan Mustikkamaasta.
”Tenniskentät kaipaisivat remonttia, erityisesti kentän pinta.”
”Lisäksi panostuksia erityisesti Liikuntapaikkojen kehittämi-
seen, kuten ulkokuntosalit (lisää laitteita, ehkäpä uusiin pai-
kkoihin), tekonurmi hiekkakentän tilalle, uusia padel kenttiä 
jne..”
” Tarlvella tarvittaisiin kunnon tekojää”
”Tekojää Mustikkamaan kentälle!”
”Mustikkamaalla 40 vuotta talvilätkää pelanneena on men-
ty heikompaan. Ilmastonmuutos lienee iso syy. Kaukalon 
jää kaipaisi tekojäätä ja valaistus tulisi laittaa paremmaksi. 
Kenttä on jäänyt itselläkin vähälle käytölle, koska muualla on 
nykyään paremmat kentät.”
”Mustikkamaan liikuntakentän hoito on luokatonta vuoden 
ympäri. Viime vuosituhannella laiskanoloiset vahtimestarit 
hoitivat homman nykytilaan verrattuna loistavasti. Jäänhoito 
retuperällä, koristelineet jää talveksi, asfalttikenttä on hiekka-
inen ja likainen sekä muutenkin uusimisen tarpeessa. Valais-
tus pitäisi saada päälle käyttäjien toimesta.”
”Jalkapallokaukaloa voisi huoltaa useammin ja paremmin. 
Esim. tekonurmi on “valunut” pois osasta reunoja ja muodost-
anut vaarallisen vaon.”
”Jalkapallokenttä tarvitaan kesäisin jalkapallokäyttöön, ei Ko-
rkeasaaren turistien autoille. Tenniskentät tulisi kunnostaa ja 
mahdollisuus varauksiin.”
”Toivottavasti tenniskenttien lähellä olevasta vesipisteestä 
pidetään huolta, vaikka se onkin vähän kummallisessa pai-
kassa.”
”Kun silta valmistuu, haaveilen pääseväni Kruununhaasta 
lukiolaisten kanssa mustikkamaalle pitämään liikuntatunte-
ja, kuten tennistä, korista, suunnistusta ja metsäkävelyä. 
Toivoisin, että urheilukentän yhteyteen saadaan välineille 
jotain tilaa, jotta voisi pitää muutamaa koripalloa ja jalkapal-
loa siellä. Opettajana voi kulkea kävellen tai pyörällä paikalle. 
Nykyisinkin käymme siellä toisinaan ja pyöri on välineiden 
kanssa haastavaa.”
”Eniten kuitenkin tökkii se, että jalkapallokaukalo on niin pi-
meä, että syksyisin pelit ei voi kestää pitkälle iltaan. Kaukalo 
on myös melko aktiivisessa käytössä, joten toivoisin siihen 
panostettavan. Ärsyttää myös, että hyvällä säällä hiekkakent-
tä on täynnä autoja, joten jos “isot pojat” on kaukalossa, niin 
missään ei sitten oikein voi potkia nelivuotiaan kanssa.”

”Urheilupuistoon toivoisin katettuja odottelupaikkoja, pöytäry-
hmiä ja päivänvarjoja, sillä tennisvuoron odottelu on aika 
tuskaista suorassa auringonpaisteessa. Ja kunnollista katet-
tua kahvilaa, mikä loisi Urheilupuistoon turvallisuutta ja viihty-
isyyttä.   Tennispaikalla voisi olla esim kaupungin järjestämiä 
ohjattuja tennistunteja halukkaille, lähinnä nuorille ja lapsille. 
Ohjattua toimintaa kesäisin enemmän kaupungin toimesta 
esim jokin liikuntakerho.”
”Vesipiste Tenniskentälle väliverhot tms, ettei pallot toisten 
kentillä koko ajan.”
”Urheilukentät ehdottomasti siihen käyttöön. Tekojää talvisin 
ja kesälle tekonurmi. Etelän puolen rantojen kiiskien  kunno-
stus ja elävöittäminen”
”Tenniskentille kunnon päällyste Lauttasaareen kenttien tyyli-
in, nykyinen on vanha ja kovettunut. Kuluttaa kenkiä ja pal-
loja.”
Lenkkeilen ympäri vuoden Mustiksella, käymme perheen 
kanssa uimarannalla ja urheilukentällä. Pelaisimme miele-
llään enemmän tennistä mutta kenttien pohja on jo niin lopus-
sa, että pallo pomppii minne sattuu. Tenniskentät pitäisi eh-
dottomasti uusia mahdollisimman pian hiekkanurmeksi.
Tenniskenttien täydellinen remontointi. Tässä ollaan niin pal-
jon monia muita kaupunginosia jäljessä. Laadukkaasti to-
teutettu hiekkanurmipohja on käyttäjäystävällinen ja kestävä 
ratkaisu. Myös koripallokentät kaipaisivat uudistusta. Talvella 
on todella sääli, että moneen muuhun kaupunginosaan ver-
rattuna luistinradan kunto on viime vuosina ollut ala-arvoinen. 
Mustikkamaata käyttää nykyään jo niin paljon suurempi ih-
misjoukko Kalasataman myötä, että harrastusmahdollisuuk-
siin pitäisi panostaa sen mukaisesti. Kiitos!

”Mustikkamaan koirapuisto on muutoin erinomainen, mutta 
talvisin puiston portin eteen muodostuu aina usean metrin 
pituinen lammikko, jolloin puistoon ei pääse ilman kenkien 
kastelua. Kesäisin puistossa käy todella paljon koiria, joten 
vesipisteen asennus olisi erinomainen ratkaisu sekä koirien 
että ihmisten nesteyttäjäksi.”

”Rannan läheisyydessä sijaitsevaa kuntoilupaikkaa voisi laa-
jentaa, sillä etenkin kesäisin se on täynnä ja ruuhkautunut.”
”Ulkokuntoiluvlineitä lisää!!”
”Uimarannalle voisi hankkia lisää hyviä kuntoilulineitä, välillä 
ruuhkaa ja vielä muutama laita puuttuu. Varmasti hyvä panos 
kansanterveyteen.”

”Leuanvetotanko katosi muutama vuosi sitten, enkä ole 
löytänyt vastaavaa uutta.”
”…vielä entistä monipuolisemmin liikuntamahdollisuuksia 
esim kiipeilyä varten”
”… ulkoliikunta/urheilumahdollisuuksien ylläpitäminen. Ran-
nan ulkokuntosali on loistava!”
”Useampia kuntoiluvälinepisteitä”
”Toivoisin Mustikkamaalle erityisesti tekonurmikenttää ja lisää 
liikuntapalveluja. Nykyisistä palveluista liikuntapuiston ulkolii-
kuntalaitteeet kaipaavat uudistusta.” 
”Liikuntatelineet ovat olleet hyvässä käytössä.  Niiden kun-
non tarkistaminen olisi tärkeää.”
”Ulkokuntosalin kehittäminen”

”Jos nyt jotain lisää toivoisin Mustikkamaalle niin lapsille leik-
kipaikkaa.”
”Olisipa mahtavaa myös, jos Mustikkamaalla olisi leikkipaik-
ka lapsille, mallia voisi ottaa Korkeasaaren hienoista puisista 
leikkipaikoista”
”Lisäksi uimarannalla pitäisi olla lapsille enemmän virikettä.”
”Lisäksi voisi olla joku leikkipaikka lapsille.”
”Mustikkamaalta puuttuu lasten leikkipuisto. Se olisi oleel-
linen Kalasataman hiekka- ja asfalttipuistojen vastapainoksi.”
”Lastenleikkipaikka suurena haaveena! keinut, liukumäki, 
köysirata.”
”Mustikkamaalle pitäisi saada leikkialue/leikkipuisto, jossa ol-
isi monipuoliset usealle ikäryhmälle sopivia laitteita.”
”Joku leikkipaikka lapsille olisi tärkeä”
”Kiva leikkipaikka lapsille olisi tervetullut.”
”Toivoisin sinne kunnon juoksukenttää ja isoa lasten leikkia-
luetta.”
”Toivoisin alueelle kunnon leikkipuistoa. Olisi ihana saada vä-
lillä vain istua ja nauttia luonnon läheisyydestä mutta neljän 
lapsen kanssa tämä jää monesti haaveeksi”
”Lapsille pieni leikkipuisto rannan läheisyyteen olisi mahtavaa”
Mustikkamaalla ei ole missään lastenleikkipaikkaa. Sellainen 
olisi kiva.
Lastenleikkipaikka 
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“Frisbeegolfrata Mustikkamaalle!”
”Kaikki lisäpalvelut tervetulleita, kajakkien vuokraus ja ravin-
tola/kahvilatoiminta on tosi jees!”
”Toiminnallinen kehittäminen kannattaa keskittää nykyisten 
futiskenttien alueelle ja rakentaa sitä viihtyisämmäksi, samoin 
Korkeasaaren portin luokse.”
”Koripallopelitapahtuma. Viikottain olisi pelitunti jonne voisi 
tulla pelaamaan korista kaikki halukkaat. Yksin ei saa jouk-
kuetta kasaan”
”Lisää punttivehkeitä ja koriskenttiä”
”Luonto tulee alueela kulumaan pois joka tapauksessa, 
kun Kalasataman ja Laajasalon asukkaat ryntäävät Mustik-
kamaalle. Olisi ehkä paikallaan kehittää saaresta enemmän 
itäisen kantakaupungin keskuspuiston tapaista paikkaa, jos-
sa on mm. musiikkiesityksille lavoja, hoidettua puistoa ja puu-
tarhaa, nurmikenttiä, istuskelupaikkoja, yms. Mallia voi ottaa 
suuren maailman keskuspuistoista, joissa ei varsinaisesti 
pystytä luonnonmukaista metsää säilyttämään, koska pohja-
kasvillisuus tallautuu joka tapauksessa.”
”Lisää merellisyyttä! Laiturit on kivoja paikkoja oleskella + 
mahdollistavat ympärivuotisen uimisen. Sauna olisi tosi jees 
myös, mutta itselle ei keskeinen elementti. Myös esimerkiksi 
vesiaktiviteettien vuokraus voisi olla kiva lisä (ainakin jos niille 
varattaisiin suunnitelmissa tila), suppailu ja melonta kiinnos-
taa eniten. ”
”Myös jokin juomapullon täyttöpiste ym olisi hieno juttu.”
”Kuntoportaat ois kivat”
”Kaipaisin saarelle lisää tekemistä! Ulkokuntosalin parannus-
ta, padel-kenttiä, talviuimapaikka jossa sauna”
”Jos alueelle tulee palveluita, jokin luontoaiheinen kohde 
lapsille olisi mahtava. Vähän niinkuin Harakka-saaressa on 
luontotalo, jossa voi tutustua alueen kasvillisuuteen ja eläimi-
in opastusten, lelujen yms avulla.”
”Mustikkamaalla voisi olla myös katoksellinen grillipaikka (tai 
monta sellaista).”
”Lisäksi skeitti- ja skuuttipuisolle voisi olla käyttöä.”
”Mustikkamaalle voisi myös suunnitella 2-3 yhteistä grillipai-
kkaa, niin ettei ihmisten tarvitsisi otta kertakäyttögrillejä mu-
kaan”
”Pienimuotoista frisbeegolfrataa kannattaa miettiä, lajin suo-
sio on hurjasti kasvussa ja se tuo luontoon ihmisiä tuhoamat-
ta luontoa. Pienenkin radan rakentamisessa kannattaa ottaa 
huomioon roskien keräykselle tarkoitetut pisteet ym. Tietysti 
unohtamatta että halutaan pitää luonnossa alueita  koske-
mattomina  sekä monipuolisina.”
”Grillipaikkaa ei ole (kun se vuosia sitten poltettiin). Mutta 
voisiko vielä yrittää? Silloin joskus oli grillikatos entisen uima-
rannan kioskirakennuksen vierellä.

”Lisäksi tarvittaisiin enemmän palveluita pienille (0-3-vuo-
tiaille). Isoimmille on tekemistä riittämiin, mutta pienille ei 
oikein mitään. Uimarannan seutu olisi paras sijainti.”
”Vettä tulisi hyödyntää palveluja kehittäessä, alueella on 
hienoja luonnonrantoja.  Honkaluodon vuokrasopimusrik-
komuksiin (kieltokyltit), voisi pikkuhiljaa puuttua.”
”Teen pienten lasten kanssa eväsretkiä, makkaranpaisto 
mahdollisuus olisi huippu, siinä voisi olla myös kioski joka 
myy mehua, makkaraa yms.”
”Toivoisin Mustikkamaalle saunaa, talviuintipaikkaa, koirau-
imarantaa, kahviloita ja ravintoloita. Sekä paljon erilaisia 
palveluja ja yrittäjiä (kesäisin ruoka-autot ovat kivoja).”
”Toivoisin Mustikkamaalle:  -Saunayritystä -Kahviloita -Rav-
intoloita -Enemmän laitureita, joista pääsee uimaan -Koir-
ien uima-aluetta -Vesivälinevuokraamoa rannan tuntumaan 
-Talviuintipaikkaa -Grillauskatoksia -Roskapussitelineitä 
-Lammasaitausta -Picnic-alueita -Kota -Alue ruoka-autoille 
-Padel-kentät -Ravintolalaivoja -Pitkospuualue tai muu kiva 
kasvillisuusreitti luonnon keskellä -Lisää penkkejä merelle 
päin -Parkkipaikka paremmalle hyötykäytölle ja niin, että mer-
imaisema näkyy -Satama-alue avoimeksi kaikille (rantakatu, 
jossa voi ihailla veneitä) -Katselupaikka luonnonsuojelual-
ueelle -Suunnistuspisteitä -Vesipiste koirapuistoon -Pullo-
roskiksia, jotta pullonkerääjien ei tarvitse penkoa roskiksia 
-Kalasataman puoleisen ja kulosaaren sillan puoleisen mus-
tikkamaan kehittäminen (tällä puolella rantareitin varrella ei 
oikein ole mitään -Lintubongauspaikka -Korkeasaaren sis-
äänkäynnin kahvilan terassin parantaminen  -kukkaistutuksia 
-rodo-puistoalue Mustikkamaan pohjoispuolelle”
”Ehkä palveluiden ym. kehittäminen voisi keskittyä Mustik-
kamaata kiertävälle rantareitille ja keskiosat saisivat pysyä 
luonnontilaisina.”
”Kota tai pari tulentekopaikkaa voisi olla mukava lisä.”
”Koirapuisto voisi olla Kalasataman puolella mantereella.”
”Kierrän mustikkamaata lenkillä tai koiran kanssa. Kourille 
oma uima-alue olisi kiva,aidattu sellainen.”
”Syötävän puiston tapahtumia voisi mainostaa enemmän, 
heillähän on ollut siellä mm lettuja myytävänä kerran viikossa 
jonakin vuonna.”
”Teatteritoiminta jää liiaksi piiloon, enemmän mainoksia kes-
äteatteriesityksistä.”
”En ole ihan varma jäikö seuraava kommenttini kaiken säädön 
jälkeen enää karttamerkintöihin, siispä uudestaan nostona: 
kesällä saarella olisi kiva olla mahdollisuus vuokrata kesäpe-
lejä tms. esim. pop up -pisteeltä, joka voisi esim. sijaita tenn-
iskenttien kupeessa.”
”Grillipaikka”
”Lisää Valaistusta ja 1 yleisö Wc ja miks ei R-Kioski  joka on 
Vartioitu”

”Kalasataman myötä ihmisten määrä on lisääntynyt Mustik-
kamaalla niin paljon, että toivoisin kävelijöiden, lasten ja koir-
ien ulkoiluttajien parempaa huomioimista.”
”Toivoisin Mustikkamaalle grilliä. Aikaisemmin oli, mutta se 
paloi eikä uutta ole tullut. Olisi sopiva paikka esim. entisen 
kahvilan betonisella alustalla.”
Mustikkamaa on erityisesti kesähesalaisten paikka ja to-
imiikin monelle landen korvikkeena. Olisikin kiva, jos jostain 
lähettyviltä olisi esim. kesäaikaan mahdollista vuokrata kesä/
pihapelejä kohtuuhintaan. Esim. tenniskenttien/isosillan vier-
essä pop up -josta voisi noutaa panttia tai pientä korvausta 
vastaan pelejä mm. mölky, kroketti jne. 

”Nk. piknikpöytiä tai puiston penkkejä voisi olla useammassa 
paikassa.”
”Lisää paikkoja oleskella”
”Toivoisin enemmän levähdyspaikkoja istumiseen polkujen 
varrelle.”
”Muutama penkki lisää kallioon kiinnitettynä ettei niitä heti 
rikota. Ja tietysti valvontaa ettei siellä tuhota kaikkea irti lähte-
vää, niin kun on tapahtunut isoisän sillan tulemisen jälkeen.”
”Voisiko saada lisää penkkejä ja roskiksia.”
”Penkkejä lisää.”
”Toivottavasti säilyisi vähintään tällaisena, pöytä-penkki ryh-
miä voisi olla enemmän.”
”Minulle on istumapaikat tärkeitä, myös pöydät ja penkit että 
voi nauttia eväistä.”
”Mustikkamaa on oikein mukava mutta ajoittain hyvin ruu-
hkainen. Oleilupaikat ovat aika keskittyneet, joten niitä olisi 
kiva saada lisää, jotta ihmiset hajaantuisivat useampaan pai-
kkaan. Penkit ovat hyvä ja niitä toivottavasti tulee lisää mutta 
olisi kiva saada myös muunlaisia ajanviettomahdollisuuksia, 
kuten ryhmiä, piknikalueita tai jopa riippumattoja yms, joissa 
päivää voi viettää.”
”Lisää penkkejä pitkin reittiä, eritoten kahvilan viereisille alue-
ille ja miksei hiekkarannankin.”
”…siellä voisi olla joku pöydällinen paikka eväiden syöntiin”
”mutta isoisän siltaa kuljen kallioille menen tai toiseen suun-
taan kahville. ja kävelen siellä vaikka missä ja istuskelen kal-
liolla, mutta olisi kiva saada pöytiä ja tuoleja jos menis picnic 
.lle sinne, kallio on hankala vanhemmille ihmisille ei hanuri 
kestä sitä pitkään :) :)”
”Piknikkiin soveltuvia pöytäryhmiä ja muutenkin enemmän 
penkkejä.”
”Pitkin rantaa voisi olla myös kiinteitä pöytäryhmiä, mihin 
voisi tulla syömään omia eväitä, kenties myös muutama gril-
lipaikka”
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”Mustikkamaalta puuttuu kiva rantakahvila.”
”… joku viihtyisä kahvila. Ravintola Alian toimintaa voisi ak-
tivoida esim tarjoamalla kesäisin lounasta.”
”Olisi myös hienoa saada taas ravintola- ja kahvilatoimintaa 
kartanorakennukseen.”
”Ehdottomasti pitäisin Kulosaaren puoleisen kahvilan auki 
ympärivuotisesti (tiedostan että juoksevanveden kanssa 
haasteita mutta esim. Pahvimukit, kahvit, kaakaot ja munkit 
varmasti menisi).”
”Alian mahdollisuudet alihyödynnetty.”
”Kesäkahvilat ovat kiva juttu!”
”Uimarannan konttilkahvilan tilalle iso kahvila, kunnon iso 
terassi ja lisää istumatilaa.”
”Ehkä ainoa asia, jota meidän perheemme kaipaa olisi es-
teetön kahvila, jossa invavessa. Toki kivoja ravintoloita al-
ueelta jo löytykin.”
”Uusi terassikahvila/ravintola olisi myös tervetullut lisä.”
”Mustikkamaalla voisi olla jossakin sovitussa kohtaan ruoka-
rekkoja tai muuta pop-up catering toimintaa.”
”Mustikkamaalla olisi ihana, jos siinä olisi joku kiva kahvila 
josta kiva näköala merelle :)”
”Ainoa mitä kaipaan olisi talvellakin avoinna oleva pieni ul-
kokahvila”
”Mustikkamaan tulisi säilyä ensisijaisesti luonnonomaise-
na puistona, mutta esim. ravintola- ja kahvilapalveluita voisi 
hyvinkin kehittää nykyisestä.”
”Kahvilatoimintaa myös isoisän sillan kupeeseen, sekä ves-
soja ja roskakoreja.”
”Uimarannan lähellä oleva kioski olisi kunnostettava oikein 
nätiksi”
”Viime kesien kahvila uimarannalla on ollut tervetullut. Mutta 
mainoskylttejä voisi poistaa kun sesonki on ohi. Olisiko eri 
Mustikkamaa fb ryhmä hyvä idea. Nyt on vaikeaa tietää mitä 
och auki ja mitä toimii.”
”Myös pienet kioskit jotka tarjoavat ruokaa / elävöitäisivät pai-
kkaa.”
”Uimarannalla olevan vanhan kahvilan voisi kunnostaa sel-
laiseksi, että siinä olisi terassi.”
”Kahvila- ja ravintolatoimintaa”
”Mitä tehdä entiselle kioskirakennukselle, kun se on syr-
jässä uimarannan kannalta. Uimarannalla voisi olla pysyvä 
kioskirakennus.”

”Mustikkamaan palveluita olisi hyvä kehittää. Merinäköalalla 
varustettu kahvila-ravintola-sauna-talviuintipaikka joko yht-
enä kompleksina Löylyn tapaan tai pienimuotoisemmin erik-
seen olisi loistava lisä. Olennaista olisi, että kahvila-ravin-
tola olisi ympärivuotisesti auki ja valikoimat olisivat hieman 
laajemmat ja laadukkaammat kuin Korkeasaaren Bronissa. 
Esim. Ursula-Carusel-linjalla salaatteja yms.”
”Vuoden ympäri auki oleva kahvila olisi kiva.”
“Jokunen toimiva kahvila, drinkki paikka olisi ihana”
”Myös kahvilapalveluja olisi hyvä kehittää. Määrä saarella 
hyvä.”
”Haluaisin jonkun paikan, mistä voisi lainata soutuveneitä. 
Ravintolat riittää, jos ALIA toimisi ravintolana, BLOBBA toimi-
si ravintolana. Bron jo toimii ravintolana. Meriperhonen toimii. 
Parkkipaikan kioski voisi olla useammin auki. Toivottavas-
ti parkkipaikan alapuolen laivaravintola saa uuden omista-
jan. Korkee on kiva, kallista saunalaivaa saa vuokrata jo 
nyt, samoin suppilautoja ja kanootteja. Ruokapopuppeja on 
muutamia jne. Koirapuistossa ei käydä, kun”
”Uimarannalle toivomuksena olisi myös kunnon, katettu kah-
vilarakennus, missä tarjottaisiin mm päivän keitto, ja esime-
rkiksi brunssia.”
”Toivonkin, että vaikka Mustikkamaalle kaavaillaan erilaisia 
palveluja tms. niin se silti säilyttäsii oman  autenttisuutensa 
. Esim. pysyvät ravintolat tms. eivät kuulu mielestäni Mustik-
kamaan luonteeseen. Pop up -ravintolat kesäisin sen sijaan 
varmasti lunastaa tarvepaikkansa mutta niissäkin toivon, että 
pienyrittäjiä suositaan isojen franchise ketjujen sijaan ja että 
määrä pysyy MALTILLISENA! Kalasatama/REDI on kuiten-
kin tätä nykyään aivan lähellä ja mielestäni on ihan itsestään 
selvää, että Mustikkamaalle pitää itse tuoda eväät ym. Jos 
ruokapalveluja tms. haluaa lisätä, niin sitten esim. fillarimyy-
jät tms. saarella aurinkoisiin päiviin myymään esim. marjoja, 
kahvia, jätskiä, sämpylää tms., mutta ei mielestäni välttämät-
tömyys. Sen sijaan juomavesipisteitä sekä isoja roskiksia 
(joissa huomioitu lajittelu) soisi saarella olevan lisää.”
”Uimarannalle toinen kioskipaikka laiturin puoleiselle ran-
nalle.”
”Entä urheilupaikan lähellä toiminut ravintola? Jatkuuko siellä 
vielä toiminta? Olen käynyt siellä muutaman kerran syömässä, 
ja kalapöytä oli ainakin niinä kertoina todella hyvä. Itse ravin-
tolan ympäristö on epäsiisti ja kolkko. Entä kuinka moni tietää 
Hopeasalmella kanootteja vuokraavasta liikkeestä ja  siellä 
toimivasta ravintolasta?  Enemmän opasteita ja mainoksia 
kohteeseen ja valaistusta, etenkin Hopeasalmen vierelle 
kulkevalle tielle.”
”Vanha ravintola urheilukenttien vieressä olisi kiva saada 
käyttöön (tanssiravintolana ehkä).”

Lisää kahviloita ja ravintoloita sekä kioskeja olisi kiva saada. 
Tärkeintä kuitenkin olisi säilyttää Mustikkamaa mahdollisim-
man luonnonmukaisena, ja siksi palvelut olisi hyvä keskittää 
ns. ryppäisiin. Erityisesti Mustikkamaan Itä / Kaakko reunan 
toivoisin pysyvän hyvin rauhallisena.

”Erillinen roskis lasipulloille ja kertakäyttögrilleille olisi hyvä.”
”Lisää vessoja ja siivousta. Alue tarvitsee puistovahteja ja 
-kummeja, kun käyttäjiä on paljon, roskaa syntyy.”
”roskiksia lisää, bajamajoja kesäisin”
”Kesällä ilmenee säännöllisesti 3 ongelmaa, joihin toivon 
ratkaisua: 1. Piknik-roskat jätetään pitkin poikin saarta kos-
ka roskiksia on liian vähän ja niitä ei ole tarpeeksi tiheässä. 
Isoisän sillan juurella on ollut 6 isoa roskista, mutta ne pitäisi 
levitellä laajemmin saaren rantareitille. Lisäksi roskiksia tar-
vitsee reilusti lisää. Bilekunnossa oleva porukka ei selkeäs-
tikään jaksa kantaa roskia kovin pitkälle.  2. Yölliset bileet 
pitää saada kuriin. Niitä on kesäaikaan vähintäänkin viikon-
loppuisin. Ongelma on, että vesi kantaa äänet todella kauas.  
3. Hanhet. Yrittäkää keksiä tapa, millä hanhet saataisiin py-
symään pois Mustikkamaalta. Ne pilaavat ja sotkevat rannat 
ja nurmikkoalueet.”
”Roskiksia ainakin lisää joka paikkaan kesällä siellä on paljon 
väkeä, joten roskaa tulee.”
”Lisäksi roska-astiatilanne on epäsiisti ja kaoottinen. Joka pai-
kkaan isommat astiat ja vaikka roskisten viereen roskiskart-
ta, jossa näkyy lähimmät roskikset, jos kyseinen on täynnä. 
Muilta osin olen tyytyväinen Mustikkamaahan, toki siellä ole-
vat elementit varmaan kaipaavat osin kunnostusta.”
”Lisää isoja roskiksia, jotta helppo pitää siistinä.”
”Myös roskiksia lisää ja niiden tyhjennys tulisi hoitaa erityis-
esti kesäviikonloppuisin, kun saarella käy paljon väkeä.”
”Lämpimänä kesäpäivänä vähän liikaakin porukkaa. Ihmiset 
ostaa eväät Redistä ja nauttivat ne kallioilla, rannoilla jne. Tar-
vittaisiin lisää roskiksia. Ja vaikka ihan take away pakkauksi-
iin tekstejä, muistathan kierrättää minut.”
”Isoja roskiksia säännöllisin välimatkoin”
”Roskiksia olisi hyvä olla paikoissa, jonne juhlijoita kerään-
tyy.”
”Myös roskisten määrää tulisi yleisesti lisätä.”
”Mustikkamaa saa olla juuri sellainen kuin se on, roskiksia 
tarvitaan moneen paikkaan, pieniä penkkien viereen ja suuria 
maahanupotettuka niille alueille, missä vietetään iltaa ja gril-
lataan ja kaljotellaan.”
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”Nykyisiä puistoalueen tyyppisiä paikkoja siellä kannattaa pu-
olestaan kohentaa ja suosituimmille paikoille tuoda siisteyttä 
edistäviä asioita (roskikset, saniteettitiloja siellä täällä).”
”Kävijöiden määrä pitäisi saada jotenkin kuriin. Ihmisiä käy 
tuolla jo liikaa, luonto ei sitä kävijämäärää mitenkään kes-
tä. On myös ikävää että kaljottelijoita on kesällä niin paljon. 
Pulloja rikotaan luontoon ja lapset eivät uskalla mennä sinne 
seikkailemaan.”
”Roskakoreja voisi olla enemmän.”
”Enemmän roskiksia ainakin niin että mustikkamaa pysyisi 
mahdollisimman siistinä ulkoilu ja esim piknik kohteena.”
”Enemmän roskiksia ja istumapaikkoja.”
”Eli roskiksia paljon lisää.”
”Roskikset saisivat olla isompia. Pienet täyttyy aina. Varsinkin 
Sompasaaren puoleisessa päässä missä ihmiset käyvät pi-
knikillä, roskikset täyttyvät aina.”
”Olisi kiva jos Mustikkamaalla olisi vielä enemmän isoja ros-
ka-astioita, joita tyhjennettäisiin viikonloppuisin useammin, 
sillä kesällä saarella on roskaista ja linnut sekä tuuli kuljetta-
vat roskia myös mereen.”
”Mustikkamaan uimarannan ulkorakennuksen viereisessä 
männyssä on korkealla ruma muovipussi, joka olisi esteetti-
sistä syistä saatava pois sotkemasta maisemaa!”
”Rantakallioiden lähi metsikkö on usein roskainen. Toivon 
roskakoreja moneen paikkaan ja piknikkautena tyhjennet-
tävän usein. Toivon roskapihtejä lasinsiruja varten ja roska-
pusseja roskisten yhteyteen. Roskisten tulee erottua ja ne 
ei voi olla avoimia niin että linnut levittävät pursuavat roskat. 
Pulloille omat astiat niin kerääjät löytävät ne helposti.”
”Ehdotan, että isoisän sillan eteen laitetaan vielä enemmän 
isoja roskiksia joita tulee tyhjennetään usein!  Osallistun  
myös vapaaehtoisiin ympäristön siivouksiin.  Toivoisin että 
Korkeasaaren luota voisi jotain panttia vastaan lainata roska-
pihtejä sekä jätesäkkejä tai kasseja siivoukseen!”
”Isommat roskikset kaikkien pienien tilalle.”
”Toivoisin, että töhryihin, tägäyksiin ja grafiteihin reagoitaisi-
in nopeasti. Nyt ne pysyvät kauan, etenkin Isoisän sillalla ja 
roskiksissa sekä käyttämättömissä rakennuksissa. Kun niihin 
reagoidaan nopeasti, väsyvät myös töhrytaiteilijat, ja alue 
näyttää ja tuntuu turvallisemmalta.”
”Isompia/enemmän roskiksia, sellaisia joista linnut/muut 
eläimet eivät saa kaivettua niitä ulos.”
”Roskakoreja lisää.”
Roskalaatikoiden tyhjennystä tarvitaan useammin. Yleiseen 
siisteyteen saisi panostaa. Esim. tyhjiä pulloja jää luontoon 
viikonloppujen ja juhlien jälkeen, joten lasipulloille ja metal-
litölkeille saisi olla erillisiä suuria säiliöitä alueella, varsinkin 
kallioilla ja uimarannalla.”

”Roskiksia pitäisi lisätä rantareitille, ettei roskat kulkeudu 
mereen. Rantareitin läheisyydessä välillä Isoisä silta, Kork-
easaarensilta kesäisin tuhannet ihmiset viettävät aikaansa 
picnicillä. Roskaa tulee valtavasti. Viime kesänä hämmästyk-
sekseni siltä väliltä poistettiin roskiksia. Pikemminkin olisi 
pitänyt lisätä niiden määrää ja täydentää vielä molokkityyp-
pisillä, koska roskan määrä on valtava.”
”Kesäinen juhliminen ja pullojen särkeminen ja roskaaminen 
ärsyttää suunnattomasti. Se häiritsee myös luontoa. Tähän 
toivoisin sääntöjä.”
”Olen myös paljon pohtinut tupakoijien stögöjä ja sitä, miten 
tämän roksaamisen voisi ratkaista. Vastausta ei ole, mutta 
kenties ideariiheen > stögiksiä tms.? Koiranulkoiluttajilla on-
neksi nykyään pussinsa.”

”Enemmän bajamajoja ja roskiksia. Ei vain virallisen rannan 
viereen. Ja hyvät tyhjennysvälit.”
”Paljon käyn kavereiden ja perheen kanssa Mustikkamaalla 
ja käymälöitä pitäisi kyllä saada alueelle.”
”Mustikkamaalla tulisi olla wc käytössä varsinkin kesällä myös 
ilta- ja yöaikaan. Mielellään ihan kunnollinen vessa, kuten ui-
marannalla eikä vain vihreää epäsiistiä koppia. Esim. valvon-
taa uimarannalla voisi kesäiltaisin järjestää pidempään, jotta 
vessat voisivat olla auki.”
”Kaipaisin itse kuitenkin paikan päälle enemmän WC-tiloja, 
koska usein on nähtävissä tietyillä nurkilla, että puskassa on 
käyty. Tällä saisi alueen viihtyvyyttä nostettua entisestään.”
”Sekä paljon enemmän WC tiloja etenkin uimarannan lähe-
isyyteen. Tekisi kesäpiknikeistä ja rannalla olosta miellyt-
tävämpää.”
”Urheilukentän wc voisivat olla auki koko vuoden kaikkina 
päiviä. Wc:tä on liikavähän.”
”Lisää vessoja sekä rannalle,että reittien varsille. Samoin 
roskiksia!”
”Toivoisin myös mustikkamaalle yleisö wc:tä lähelle isoisän 
siltaa ja kallioita. Olisi mukava kesäillan viettäjille ja urheili-
joillekin.”
”… bajamajoja kesällä useampaan eri kohtaan”
”Lisää vessoja”
”Uimarannalla voisi olla useampi vessa, joka on auki myös 
muulloin kuin uimavahtien työaikana.”
”Yleisiä WC on kai vaan yksi, joka on keskellä saarta, siellä 
siitä ei ole kuin korkeasaareen menijöille apua. WC pitäisi 
saada länsipuolelle ehdottomasti.”
”Saarella voisi myös olla toinen yleisö-WC.”

”Wc olisi kiva saada ennen isoa uimarantaa ja varsinkin sille 
toiselle “pikku rannalle” wc olisi todella tarpeellinen..”
”Samoin wc-itä tarvitaan useita lisää.”
”Uusi WC lähemmäksi uimarantaa.”
”Enemmän vessoja muuallekin, kun uimarannalle.”
”Bajamajat merkitylle paikalle ympärivuotiseksi, myös park-
kialueelle.”
”Uimarannan tuntumassa tarvittaisiin lisää WC-koppeja, jotka 
olisivat auki muutenkin kuin kesällä.”
”Sen sijaan saarelle olisi kyllä ihan perusteltua rakentaa vielä 
yksi pysyvä käymälä esim. Isoisänsillan kupeeseen. Kesäi-
sin saarella tulee myös olla pysyvästi bajamajoja eri puolel-
la saarta! Ei palvele ketään, että ihmiset joutuu juoksemaan 
puskissa! Saarella on ja tulee aina olemaan kaupunkilaisia 
viettämässä kesäiltaa ja tämä olisi kyllä hyvä huomioida.”
”WC voisi olla useampia.”
Kalliot antavat hyvän ilta-auringon ja tilaa on paljon. Pääsee 
uimaankin jos haluaa pulahtaa. Toki hyvin paljon käytetty 
alue ja esim jonkinlainen saniteettitila olisi tänne hyvä ettei 
urea ole liikaa (ja naisen on mukavampi ja siistimpi käydä 
siellä kuin puskassa, ettei vaatteet mene. 

”Toivoisin että tulevana kesänä puututtaisiin laittomiin bileisiin 
joita Mustikkamaalla kesäisin järjestetään.
”Toivoisin että kaupunki = poliisi valvoisi paikkaa esim kesäisin 
ettei siellä saisi pitää ulkobileitä jotka roskaavat ja soitetaan 
kovaa musiikkia myöhään yöhön, koska se häiritsee asutusta 
Kulosaaressa.”
”Olen vuosikymmeniä jo kulkenut Mustikkamaalla, eniten 
80-90 luvulla asuessani Merihaassa. Kaikki on ollut hyvin ja 
hienoa paitsi kunnollisten vessojen puute on ollut aina ongel-
ma.  Ja toinen juopottelevien porukoiden roskaaminen. Varti-
ointia pitäisi tehostaa ja vartioiden tosiaankin puuttua asiaan.”
”Kesälisin levoton, enemmän valvontaa ja sääntö että esim 
00-07 ei kovaa meteliä/juhlintaa.”
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”TÄRKEIN TOIVE: Syötävän puiston eteen raahatut valkoisek-
si maalatut puunjuuret toivon poistettavaksi. Teos on turha ja 
rumentanut maisemaa jo aivan liian kauna, pahoittaa ulkoili-
jan mielen kerta toisensa jälkeen. Amen.”
”Valkoiseksi maalatut juurakot pois pilaamasta kaunista ni-
ittyä ja näkymää syötävään puutarhaan. Miksi ne teatterin 
lavasteet piti sinne roudata, pilaavat koko rinteen.”
”Enemmän taidetta Mustikkamaalle. Esimerkiksi Alicja 
Kwaden  Big Be-Hide  teoksen kivet sopisivat hienosti Mus-
tikkamaalle. Ovat tällä hetkellä kasassa verkkosaaressa, joka 
ei ole sopiva paikka taideteokselle.”

”Karttaohjelma toimii huonosti, joten kyselyyn vastaaminen 
on hankalaa.  Luovutin siis kartalle minkään merkkaamisen.”
”Tämä kysely on teknisesti hieman vaikea teknisesti orientoi-
tumattomille. Valitettavasti heidän mielipiteitään ette näin kat-
tavasti saa. Ikäryhmässä on kuitenkin paljon Mustikkamaan 
käyttäjiä.”
”No enpä onnistunut keksimään miten tohon kartalle saisi 
jotain lisättyä.”
”Kyselyssä oli tavallaan kiva toteutus, mutta kartat jökkivät 
paljon ja se teki vastaamisesta todella raskasta ja jätin monta 
asiaa kertomatta vastaamisen vaikeuden takia.”   
”Hei tämän kyselyn kartalle merkitsemisen sovellus toimii 
aivan umpisurkeasti. Olin jo luovuttamassa itse kyselyn suht-
een, kun karttamerkkien sivupaneeleja ei saanut näkyviin tai 
se vilkkui edestakaisin jäämättä kuitenkaan näkyviin, kunnes 
koko kartta päättikin hävitä näkyvistä täysin itsestään. Ilmeis-
esti merkintäni kuitenkin jäivät paikoilleen. Mutta toistan, har-
voin noin epämiellyttävää on asioida minkään applikaation 
kanssa. Toivottavasti asialle saadaan jatkossa tehtyä jotain. 
Tällaisiin kyselyihin vastaamisen tulisi olla mahdollisimman 
helppoa.”
”Kyselyn tekniikka karsii useimmat vastaajat, valitettavas-
ti hyvä tarkoitus pilataan ammattitaidottomalla toteutuksella 
(skaalautuva kartta - oi ei!!) ja turhalla monimutkaisuudella. 
Tuliko testiajo tehdyksi?”
”Anteeksi jos tuli samaan paikkaan paljon pympyröitä, kart-
tanäkymä oli tosi buginen eikä antanut poistaa.”
”Huomio, kyselyä oli mahdoton tehdä mobiililla! Karttaan ei 
pysty merkitsemään mitään.”
”Kartta ei toiminut mobiililaitteella.”
”Kysely oli kyllä aika kökkö teknisesti. Testatkaa ensi kerralla 
vaikka käyttää Maptionnairea, eikä tätä käyttäjävihamielistä 
kopiota.”
”Ps. Karttapalautteen keräys ihan kiva idea, mutta hankala 
käyttää puhelimella. Suosittelen muokkaamaan kyselyn niin, 
että helppo kaikilla päätelaitteilla.”
”Valitettavasti aika huonolaatuinen pohja tälle kyselylle, jäi 
vastaamatta suurimpaan osaan”
”Reitin piirtäminen karttaan oli erittäin hankalaa, siksi kartat 
jäi käyttämättä ja täyttämättä”
”Ei onnistunut piirtäminen, mutta kuljen koiriennkanssa ranta-
reittiä pitkin saaren ympäri.”
”Kartan käyttäminen ei onnistunut.
”ei oikein piirtäminen onnistunut , kuva vain liikkui :(”
”Karttatoiminto ei toiminut.”

”Harmillisesti täytyy sanoa, että kyselyn täyttäminen vaati 
norsun hermoja ja aitoa motivaatiota vastata kyselyyn. En-
teilen, että vastausprosentti saattaakin olla toivottua piene-
mpi. Mikäli vastaavia kyselyitä jatkossa toteutetaan, niin olisi 
syytä panostaa kyselyn käyttäjäystävällisyyteen ja huomioida 
myös saavutettavuus sekä mobiililaitteen käyttömahdollisuus. 
Kyselyn mainostamiseen olisi kenties voinut vielä panostaa.  
Kiiitos kuitenkin mahdollisuudesta vaikuttaa ja mukavaa kes-
än odotusta!”
(Tää karttasysteemi ja ylipäänsä on todella epäkäytettävä, 
epälooginen ja esteellinen. Ette varmasti saa kattavia vas-
tauksia, vain kärsivälliset ja korkeakoulutetut, joilla ei ole 
mitään kognitiivisia rajoitteita kykenevät käyttämään tätä.)
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