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1 JOHDANTO

Tässä raportissa esitellään espoolaisten virkistykseen ja virkistysympäristöihin liittyviä

toiveita ja näkemyksiä vuodenvaihteessa 2014–2015 kerätyn asukaskyselyn tulosten

pohjalta. Kysely toteutettiin karttapohjaisen Harava-kyselypalvelun avulla. Kyselyssä

selvitettiin, miten nykyiset virkistysalueet ja -reitit palvelevat asukkaita, ja minkälaisia toiveita

asukkailla on niiden kehittämiseen. Virkistysalueiden, -reittien ja -palveluiden lisäksi

kyselyssä selvitettiin minne vastaajat haluaisivat tiettyjä vapaa-ajan palveluita sijoitettavan.

Vastaajia pyydettiin myös kertomaan luonnonvaraisia eläimiä koskevista havainnoistaan.

Kyselylomake löytyy raportin liitteistä.

Virkistysalueella kyselyssä tarkoitettiin vapaa-ajalla käytettäviä virkistys-, viher-, puisto- ja

urheilualueita. Virkistysreiteillä tarkoitettiin erilaisia ulkoilu-, kävely-, pyöräily-, melonta-,

hiihto- ja ratsastusreittejä, luontopolkuja ja muita vapaa-ajalla käytettäviä reittejä.

Virkistyspalveluilla viitattiin erilaisiin vapaa-ajan palveluihin, joita virkistysalueilla ja reiteillä

on tarjolla. Iso osa kysymyksistä oli karttapohjaisia, jolloin vastaajalla oli mahdollisuus piirtää

kartalle kysymyksen mukaan joko alue, viiva tai piste ja täsmentää avovastauskenttään mitä

aluetta, reittiä tai palvelua merkintä tarkoittaa.

1.1 Keskeiset tulokset

Vuoden 2015 asukaskyselyn perusteella virkistyspalveluissa tärkeimpinä tekijöinä pidetään

sijaintia lähellä asuinpaikkaa, luonnontilaisuutta ja rauhallisuutta. Pyydettäessä vastaajia

piirtämään kartalle tärkeimmäksi kokemiaan nykyisiä virkistysalueita, keräsivät keskuspuisto,

Nuuksio, Suvisaaristo ja rantaraitti eniten merkintöjä. Tärkeimpinä virkistyspalveluina

ylipäätään pidettiin pyörä- ja kävelyteitä, metsää, ulkoilupolkuja ja uimarantoja.

Monista vastauksista välittyi toive olemassa olevien virkistysalueiden säilyttämisestä ja

turvaamisesta. Pääosin Espoon virkistysalueita kehuttiin hyviksi ja monipuolisiksi, ja monet

kehitysehdotukset kohdistuivatkin nykyisten virkistysalueiden kunnossapitoon ja

suojelemiseen. Moni vastaaja oli huolissaan lisääntyvän ja tiivistyvän rakentamisen

vaikutuksista omaan lähiluontoon. Toisaalta moni vastaaja toi myös esiin rakennetussa

ympäristössä sijaitsevia virkistysmahdollisuuksia. Vaikka enemmistön vastauksissa painottui

luonnontilaisen ympäristön arvostus, merkitsivät vastaajat tärkeinä virkistyspalveluina

kartalle myös esimerkiksi kaupallisia ja kulttuurisia palveluita.
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2 AINEISTO JA MENETELMÄT

Raportin aineistona toimii Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen vuonna 2014–2015

teettämä asukaskysely. Kyselyn kohdejoukkona olivat kaikki espoolaiset. Kyselyyn pystyi

vastaamaan sähköisesti Harava-kyselypalvelun kautta 1.12.2014–28.2.2015. Harava-

kyselypalvelussa toteutettiin samaan aikaan myös toinen Espoon kaupunkisuunnittelu-

keskuksen kysely, Tulevaisuuden asuinympäristöt Espoossa. Kyselyjen vastaajat ovat osin

päällekkäisiä.

Kyselystä tiedotettiin kyselyn alkaessa Espoo.fi -nettisivuilla (suomenkielinen, ruotsinkielinen

ja englanninkielinen tiedote) ja Espoon kaupungin Facebook-sivuilla. Lisäksi Länsiväylän

nettisivuilla oli muutaman viikon ajan mainos kyselystä. Tiedote kyselystä lähetettiin

sähköpostilla asukasyhdistyksille ja usealle eri espoolaiselle tai Espoossa toimivalle

järjestölle tai yhdistykselle.

Yläkouluille ja lukioille räätälöity tiedote lähetettiin suomeksi ja ruotsiksi Espoon koulujen

sähköisen oppimisympäristön Fronterin kautta. Kouluille räätälöidyssä tiedotteessa kerrottiin,

kuinka kysely voidaan ottaa osaksi oppituntia. Yksityisille kouluille tiedote lähetettiin suoraan

sähköpostilla. Tiedote lähetettiin myös Espoossa toimiviin ammatti- ja

ammattikorkeakouluihin sekä Aalto-yliopiston- ja maantieteenopiskelijoiden

sähköpostilistoille. Kyselyn puolivälin tienoilla kyselystä postitettiin postikortti jokaiseen

espoolaiseen kotitalouteen. Kyselyyn vastasi 343 ihmistä.

2.1 Vastaajien taustatietoja

343 vastaajasta hienoinen enemmistö on naisia, 59 % kaikista vastaajista (kuva 1).

Ikäjakauman osalta vastaajajoukko on melko tasaisesti jakautunut. Suurimman yksittäisen

ikäryhmän muodostavat alle 18-vuotiaat vastaajat, joskin 35–44-vuotiaat ja 45–54-vuotiaat

vastaajat ovat miltei yhtä runsain joukoin edustettuina. Vähiten vastauksia saatiin 18–24-

vuotiailta ja 75-vuotiailta tai sitä vanhemmilta. Yhteensä näiden ikäryhmien osuus kaikista

vastaajista on vain 4 %.
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Kuva 1. Vastaajien sukupuoli- ja ikäjakaumat

Perhetyypin ja asumismuodon osalta vastaajajoukon voi sanoa olevan painottunut

lapsiperheisiin ja pientaloasukkaisiin (kuva 2). Lapsiperheelliset vastaajat muodostavat

yhteensä 48 % kaikista vastaajista, selvän enemmistön (43 % kaikista) ollessa kahden

huoltajan lapsiperheessä eläviä vastaajia. Noin kolmannes vastaajista asuu lapsettomissa

kahden tai useamman hengen talouksissa. Asumismuodon osalta pientaloasukkaat

muodostavat kaksi kolmasosaa koko vastaajajoukosta.

Kuva 2. Vastaajien asumismuotoa ja perhetyyppiä koskevat jakaumat

Kuvassa 3 on esitetty vastaajajoukon auton käyttöä koskevat jakaumat. Kokonaisuudessaan

vastaajajoukko on varsin autoiluorientoitunutta. Autottomissa talouksissa asuvien vastaajien

osuus on vain 14 % kaikista. Miltei yhtä suurella osalla on taloudessaan käytössä yksi auto

(41 % vastaajista) ja kaksi autoa (38 % vastaajista). Kahta autoa suuremmat automäärät

taloudessa ovat harvinaisia. Autoja käytetään myös taajaan: hieman yli puolet

vastaajajoukosta sanoo, että taloudessa käytetään autoa monta kertaa päivässä. Vain

neljännes vastaajista sanoo autoa käytettävän harvemmin kuin kerran päivässä.
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Kuva 3. Vastaajien auton käyttöä koskevat jakaumat

Pyöräilykin on yleinen liikkumismuoto vastaajajoukon keskuudessa (kuva 4). Vain 16 %

vastaajista ei liiku pyörällä koskaan. Päivittäin kerran tai useammin pyörällä liikkuu vajaa

neljännes vastaajista. Vastausluokka muu sisälsi avovastausosion: valtaosa täsmensi siihen,

että käyttää pyörää lähinnä kesällä. Veneenomistajia vastaajista on noin kolmasosa.

Kuva 4. Vastaajien polkupyörän käyttöä ja veneilyä koskevat jakaumat

2.2 Vastaajien maantieteellinen jakauma

Kyselyn alussa vastaajia pyydettiin taustatietojen ohessa ilmoittamaan kotiosoitteensa.

Osoitetietojen perusteella vastaajat geokoodattiin kartalle. Näin saatiin tietoa siitä, minkä

verran vastaajia kysely tavoitti eri alueilta. Taulukossa 1 on lueteltu vastaajien määrät ja

prosentuaaliset osuudet suuralueittain. Kuvassa 5 suuralueiden edustus vastaajajoukossa

on esitetty kartalla suhteessa suuralueen todelliseen väestöosuuteen.
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Taulukko 1. Vastaajien määrät suuralueittain

Suuralue Vastaajia %
% Espoossa asuvista

vastaajista (N=317)

Pohjois-Espoo 25 7,3 7,9

Suur-Espoonlahti 92 26,8 29,0

Suur-Kauklahti 14 4,1 4,4

Suur-Leppävaara 71 20,7 22,4

Suur-Matinkylä 35 10,2 11,0

Suur-Tapiola 26 7,6 8,2

Vanha-Espoo 54 15,7 17,0

Osoitetiedot puuttuvat/ osoite ei

Espoossa 26 7,6

Yhteensä 343 100 100

Suurin vastaajajoukko löytyy Suur-Espoonlahdesta, jossa kyselyyn vastasi 92 ihmistä, 26,8

% koko vastaajajoukossa. Suhteellisesti suuri määrä vastaajia löytyy myös Suur-

Leppävaarasta, jossa kyselyyn vastasi 71 ihmistä, 20,7 % kaikista vastaajista (taulukko 1).

Jos suuralueiden vastaajien osuuksia kaikista vastaajista vertaa suuralueiden todellisiin

väestömääriin, Suur-Espoonlahden vastaajat vaikuttaisivat olevan aineistossa

yliedustettuina. Kaikista kartalla paikannetuista vastaajista heitä on 29 %, kun Suur-

Espoonlahdessa asuu 20,5 % kaikista espoolaisista (kuva 5).

Myös Suur-Kauklahden, Vanhan-Espoon ja Pohjois-Espoon asukkaat ovat aineistossa

hieman yliedustettuina, joskin näiden suuralueiden vastaajamäärät ovat absoluuttisesti

mitattuna melko pieniä. Suur-Tapiolasta kysely on tavoittanut suhteessa vähän ihmisiä.

Suurtapiolalaiset muodostavat vain 8,2 % kaikista espoolaisista vastaajista, kun Suur-

Tapiolassa asuu todellisuudessa 17,2 % kaikista espoolaisista (kuva 5).

Jos vastaajamääriä tarkastellaan pienalueittain, toistuu havainto suur-espoonlahtelaisten

sekä Keski- ja Pohjois-Espoon suhteellisesta aktiivisuudesta kyselyyn vastaamisessa (kuva

6). Eniten vastaajia on pohjoisessa Kalajärven alueelta, Keski-Espoossa Karhusuon ja

Muuralan alueilta ja Etelä-Espoosta Kivenlahdesta, Nöykkiönlaaksosta, Hannusjärveltä ja

Iivisniemestä.

Suur-Tapiolan vähäistä vastaajaosuutta lukuun ottamatta vastaajia on tavoitettu melko

tasaisesti ympäri seutua. Absoluuttisten vastaajamäärien jäädessä pieneksi niin
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pienalueiden, suuralueiden kuin koko Espoon osalta (N=343), raportissa esitettyihin tuloksiin

on syytä suhtautua suuntaa-antavina. Vastaajajoukon mielipiteitä ei voida yleistää kaikkien

espoolaisten mielipiteiksi, mutta ne antavat muuta tutkimustietoa tukevaa tietoa virkistykseen

liittyvistä toiveista ja tottumuksista.

Kuva 5. Vastaajien ja väestön jakaumat suuralueittain
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Kuva 6. Vastaajien määrät pienalueittain
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3 NYKYISET VIRKISTYSYMPÄRISTÖT

Kyselyn ensimmäisessä osiossa vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle heidän

käyttämiään virkistysalueita, virkistysreittejä ja virkistyspalveluita. Virkistysalueita merkittiin

kaikkein eniten (taulukko 2). Jokaisen kysymyksen kohdalla merkintöjä on huomattavasti

enemmän kuin yksittäisiä vastaajia, eli vastaajat ovat keskimäärin piirtäneet kartalle

useamman kuin yhden virkistysalueen, virkistysreitin tai virkistyspalvelun.

Taulukko 2. Tärkeimpiä nykyisiä virkistysalueita, virkistysreittejä
ja virkistyspalveluita koskevat merkinnät

Kysymys Merkintöjä N Yksittäisiä vastaajia N

Virkistysalueet 425 184

Virkistysreitit 232 124

Virkistyspalvelut 240* 84

*Mukana Espoon ulkopuolisia merkintöjä 30 kpl

Virkistysalueita, virkistysreittejä ja virkistyspalveluita koskevat merkinnät on visualisoitu

kuviin 7–12. Virkistysalueiden osalta vastaajien kartalle piirtämät polygonit on yleistetty

100x100 m ruudukkoon, jolloin alueet, joilla päällekkäisiä merkintöjä on runsaasti, nousevat

esiin kuumina pisteinä. Virkistysreiteille vastaava analyysi on tehty 250x250 m ruutukokoa

käyttäen. Virkistyspalvelut on esitetty kartalla vastaajien merkitseminä pisteinä ja teemoitettu

pisteiden yhteydessä olleen avovastauksen mukaan. Vastaajan piirrettyä merkinnän kartalle,

kyselyssä aukesi lisäkysymys, johon pystyi halutessaan sanallisesti täsmentämään mitä

merkinnällä on tarkoittanut.

Avovastauksista kävi ilmi, että monet eri vastaajat ovat saattaneet piirtää samaa aluetta tai

paikkaa tarkoittavan merkinnän alueena tai pisteenä. Erityisesti monet virkistyspalveluja

koskevat merkinnät eivät viitanneet tiettyyn yksittäiseen virkistysalueella tarjottavaan

palveluun, vaan saattoivat tarkoittaa laajempia kokonaisuuksia (esimerkiksi Pirttimäen

ulkoilualue tai Haukilahden uimaranta).

3.1 Tärkeimmät nykyiset virkistysalueet

Kuvassa 7 näkyy vastaajien tärkeimpinä pitämät nykyiset virkistysalueet 100x100 m

ruudukkoon visualisoituna. Virkistysalueita piirrettiin kartalle yhteensä 425 kappaletta.
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Väriluokittelu kertoo kuinka monta merkintää 100 metrin ruutuun on osunut. Punaista kohti

taittavat sävyt kertovat merkintöjen runsaasta määrästä, siniset pienestä määrästä.

Kuva 7. Tärkeimmät nykyiset virkistysalueet
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Keskuspuisto, Nuuksion kansallispuistosta Bodominjärven länsilaidalle ulottuva alue ja

Suvisaaristo muodostavat suurimmat yksittäiset merkintäkeskittymät. Erityisesti

keskuspuisto on kerännyt paljon merkintöjä. Pienempinä merkintäkeskittyminä erottuvat

myös Leppävaaran urheilupuisto, Hannusjärven ja Hannusmetsän seutu, Suinonsalmi ja

Hanikka sekä Luukin ulkoilualue.

Virkistysalueisiin liittyviin avovastauksiin oli pääasiassa kirjoitettu mitä aluetta merkintä

tarkoittaa. Osa vastaajista oli kertonut millä tavalla kyseisellä alueella virkistäytyy.

Suomenojan allas lintualueena oli kerännyt useampia merkintöjä. Myös hiihto marjastus, ja

pyöräily oli mainittu monissa vastauksissa.

3.2 Tärkeimmät nykyiset virkistysreitit

Nykyisiä virkistysreittejä koskevia merkintöjä tuli 232 kappaletta. Virkistysreittejä koskevista

merkinnöistä erottui selkeä trendi: rantaraitti on ykkönen. Merenranta Kivenlahdesta

Westendiin keräsi koko matkalta lukuisia merkintöjä ja piirtyy kartalle yhtenäisenä nauhana

(kuva 8). Laajempana merkintäkeskittymänä rantaraitin varrelta erottuu Hanikan luontopolku.

Paljon merkintöjä on kerännyt myös Bodominjärven ympäristö, erityisesti järven etelälaita ja

Oittaa. Pitkäjärven eteläinen laita erottuu myös nauhamaisena merkintäkeskittymänä.

Keskuspuiston alueella on myös paljon merkintöjä, mutta reitit kulkevat moniin suuntiin

eivätkä siksi muodosta yhtä selkeitä tummia nauhoja kuin esimerkiksi rantaraitin varrella.

Yksi selkeä nauhamainen merkintäkeskittymä kulkee keskuspuiston poikittain itä-

länsisuunnassa. Kaupungin itäosissa kartalta erottuvat Otaniemi, Villa Elfvikin ja Tarvaspään

ympäristöt Laajarannassa sekä Vermosta Leppävaaran urheilupuistoon ulottuva vyöhyke.

Virkistysreittejä koskevista avovastauksista käy ilmi, että moni on piirtänyt kartalle itselleen

tärkeitä lenkkeily- tai kävelyreittejä. Pohjois-Espooseen on piirretty myös useampia

ratsastuspolkuja. Pyöräilyreittien osalta monet merkinnät ovat itä-länsisuuntaisia Espoosta

Helsinkiin suuntautuvia joko radanvartta, keskuspuistoa tai rantaraittia mukaillen. Monista

merkinnöistä käy ilmi, että vastaajat ovat piirtäneet kartalle myös työmatkoja varten

käyttämiään kevyenliikenteenväyliä.
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Kuva 8. Tärkeimmät nykyiset virkistysreitit
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3.3 Tärkeimmät nykyiset virkistyspalvelut

Virkistyspalveluita merkittiin kartalle yhteensä 240 kappaletta, joista 210 Espooseen.

Visualisointeihin (kuvat 9–12) on otettu mukaan ainoastaan Espoon sisäiset virkistyspalvelut.

Espoon ulkopuolisista paikoista runsaasti merkintöjä keräsivät Porkkalanniemi

Kirkkonummella sekä Helsingin keskusta ja merenranta-alueet.

Kuva 9. Tärkeimmät nykyiset virkistyspalvelut Espoossa
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Kuvassa 9 on esitetty kaikkien Espooseen merkittyjen virkistyspalveluiden maantieteellinen

jakauma. Runsaasti merkintöjä ovat keränneet Espoonlahden keskus, Haukilahti, Tapiola,

Otaniemi, Leppävaara ja Bodominjärven seutu. Kuten teemoittain luokitelluista

virkistyspalvelukartoista (kuvat 10–12) käy ilmi, monien virkistyspalvelujen sijainti

kaupunkikeskuksissa kertoo, että vastaajat ovat merkinneet kartalle myös muita kuin

luonnonympäristöön liittyviä palveluita. Virkistyspalvelut on luokiteltu merkinnän yhteydessä

olleen avovastauksen perusteella. Avovastausten joukosta on etsitty toistuvia teemoja,

joiden perusteella jokainen piste on luokiteltu. Jos avovastaus on ollut erityisen

monipuolinen, on piste voinut luokittua useamman kuin yhden teeman alle.

Luonnonympäristöön liittyvät virkistyspalvelut näkyvät kuvassa 10. Luonnonympäristöön

liittyviä avovastauksia olivat nuotiopaikkoja, merkittäviä luontokohteita, lintutorneja,

ulkoilualueita ja uimarantoja koskevat merkinnät. Tämän teeman merkintöjä on ennen

kaikkea ranta-alueilla ja Pohjois-Espoon ulkoilualueilla. Ulkoilukohteina erottuvat Oittaa,

Pirttimäki ja Luukki, joissa merkinnät on piirretty tyypillisesti alueiden parkkipaikkojen ja

infopisteiden yhteyteen. Nuotiopaikkoja on merkitty hajanaisemmin näiden ulkoilukohteiden

ympäristöön. Uimarantoja on merkitty eniten merenrantaan, mutta myös Sorvalampi ja kaksi

eri Myllyjärveä erottuvat Pohjois-Espoon uimapaikkoina. Lintutorneja on merkitty erityisesti

Laajalahden luonnonsuojelualueen tuntumaan.

Kuvassa 11 näkyvät erilaisiin ulko- ja sisäharrastuksiin liittyvät virkistyspalvelumerkinnät.

Tällaisiksi luokittuivat hiihtoa, veneilyä, ratsastusta, luistelua, jäähalleja, uimahalleja ja muuta

sisä- tai ulkoliikuntaa koskevat merkinnät. Muu liikunta -merkinnät koskivat esimerkiksi

rantalentopalloa, skeittausta, Leppävaaran urheilupuistoa ja Laaksolahden talviuintipaikkaa.

Sisäliikuntamerkintöjä olivat lähinnä eri kuntosalit, joskin mukana oli myös tenniksen ja

miekkailun harrastuspaikat. Uimahalleja on piirretty kartalle runsaasti, merkintöjä saatiin

yhteensä 18. Erityisen monia merkintöjä keräsi Tapiolan uimahalli. Pohjois-Espoosta

uimahallimerkinnän alta erottuu Serenan vesipuisto.
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Kuva 10. Tärkeimmät nykyiset virkistyspalvelut: luonnonympäristöön liittyvät palvelut



15

Kuva 11. Tärkeimmät nykyiset virkistyspalvelut: harrastuksiin liittyvät palvelut

Kuvassa 12 näkyvät loput virkistyspalvelumerkinnät. Näihin kuuluvat leikkipuistot,

koirapuistot, kaupalliset ja kulttuuripalvelut sekä luokittelemattomat merkinnät, joita oli 26

kappaletta. Kirjastot keräsivät ainoastaan kaksi merkintää, kun kauppoja ja kauppakeskuksia

merkittiin kartalle 12 kappaletta. Ruokapalveluja merkittiin uimarantojen ohella kartalle

kaikkein eniten, 22 kappaletta. Monet ruokapalvelumerkinnöistä koskivat virkistysalueiden ja
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-reittien yhteydessä olevia kahviloita, kuten Pirttimäen ulkoilualueen tai Oittaan kahviloita.

Varsin moni merkintä viittasi myös kebab-pizzeriaan, millä saattaa olla yhteys alle 18-

vuotiaiden vastaajien runsaaseen määrään. Luokka muu luokiteltu virkistyspalvelu viittaa

merkintöihin, joissa avovastaukseen oli kirjoitettu jotain, mutta merkintä ei istunut riittävän

monen muun merkinnän kanssa samaan luokkaan. Tällaisia olivat esimerkiksi viljelypalstoja,

tiettyjä merenrantakohteita tai lintujenruokintapisteitä koskevat merkinnät.

Kuva 12. Tärkeimmät nykyiset virkistyspalvelut: muut palvelut
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4 TÄRKEÄT ASIAT VIRKISTYSALUEILLA

Virkistysalueiden, -reittien ja palveluiden sijainnin lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan

erilaisten tekijöiden tärkeyttä virkistysalueilla ja -reiteillä yleensä. Näiden kysymysten osalta

koko vastaajajoukon vastausjakauman lisäksi raportissa vertaillaan pientaloasukkaiden ja

kerrostaloasukkaiden vastausjakaumia, jotta saataisiin selville vaihtelevatko virkistykseen

liittyvät toiveet vastaajan oman asumismuodon ja sitä kautta asuinympäristön välillä.

Kysymyspatterin vastaukset on visualisoitu koko vastaajajoukolle kuvassa 13,

pientaloasukkaille kuvassa 14 ja kerrostaloasukkaille kuvassa 15. Ylimpänä kuvaajissa ovat

ne tekijät, jotka keräsivät suhteessa eniten tärkeydestä kertovia arvoja (hyvin paljon tai

melko paljon). Vastaajat arvottivat kunkin osion erikseen, eivät suhteessa toisiin.

Kuva 13. Tärkeät asiat virkistysalueilla ja virkistysreiteillä yleensä
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Kuvassa 13 on esitetty koko vastaajajoukon mielipiteiden prosentuaaliset jakaumat erilaisten

virkistysalueita ja -reittejä koskevien asioiden tärkeydestä. Virkistysalueiden ja -reittien

suhteen espoolaiset arvostavat ennen kaikkea hyvää sijaintia lähellä asuinpaikkaa. Sijaintia

piti hyvin tai melko tärkeänä 87,7 % vastaajista. 78,7 % vastaajista piti hyvin tai melko

tärkeänä rauhallisuutta ja 77,2 % luonnontilaisuutta. Luonnontilaisuuteen suhtauduttiin

kenties rauhallisuutta suuremmalla intohimolla: suurempi osa piti sitä hyvin tärkeänä

ominaisuutena virkistysalueilla ja -reiteillä.

Vähiten tärkeinä virkistysalueilla ja -reiteillä pidettiin historiallisia kohteita, virkistysalueita ja -

palveluita koskevia mobiilipalveluita ja elävää kaupunkimiljöötä. Alaspäin kuvaajassa

liikuttaessa melko vähän tai vähän tärkeä -vastausten osuudet kasvavat melko tasaisesti.

Poikkeuksia kuitenkin löytyy. Joukkoliikenneyhteyttä virkistysalueille on pitänyt hyvin tai

melko tärkeänä 54,9 % vastaajista, mutta vain vähän tärkeänä 13,8 % vastaajista. Pyöräily-

yhteys alueelle on viidenneksi korkeimpana kuvaajassa, mutta sitäkin verrattain moni, 8,3 %

on pitänyt vain vähän tärkeänä. Esteettömyyttä pitää vain vähän tärkeänä 13,6 %

vastaajista. Luvut osoittavat, että virkistysalueisiin ja -reitteihin liittyy myös tekijöitä, joilla ei

ole melko suurelle joukolle ihmisille juurikaan merkitystä, vaikka ne isolle osalle olisivatkin

tärkeitä.

Vastausvaihtoehdossa muu tekijä vastaajilla oli mahdollisuus tuoda avovastauksen

muodossa esiin muita tärkeänä pitämiään virkistysalueisiin ja -reitteihin liittyviä tekijöitä.

Avovastauksia tuli 49 kappaletta. Esiin nousi muutamia useampia mainintoja saaneita

teemoja: harrastusmahdollisuuksien lisääminen (9 mainintaa), luonnontilaisuus (7

mainintaa), rauhallisuus (5 mainintaa), virkistyspalveluiden (esim. wct:t ja tulentekopaikat)

lisääminen (4 mainintaa) ja siisteys (4 mainintaa). Valtaosa avovastauksista liittyi johonkin

muuhun asiaan. Luonnontilaisuus ja rauhallisuus olivat mukana kysymyspatterissa jo

valmiina vastausvaihtoehtoina. Niiden esiinnousu myös avovastauksissa kertonee

poikkeuksellisen tärkeäksi koetuista tekijöistä.

4.1 Vertailussa pientalo- ja kerrostaloasukkaat

Pientaloasukkaiden mukaan tärkeimmiksi asioiksi virkistysalueilla ja -reiteillä nousivat sijainti

lähellä asuinpaikkaa, luonnontilaisuus ja rauhallisuus (kuva 14) – samat tekijät kuin koko

vastaajajoukon vastausjakaumassa. Koska pientaloasukkaita on kaksi kolmasosaa kaikista

vastaajista, ei ole yllättävää että nämä kaksi vastausjakaumaa muistuttavat toisiaan. Vähiten
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hyvin tärkeä -arvoja keräsivät niin ikään samat tekijät: historialliset kohteet, virkistysalueita ja

-palveluita koskevat mobiilipalvelut ja elävä kaupunkimiljöö.

Kuva 14. Tärkeät asiat virkistysalueilla ja -reiteillä pientaloasukkaiden mukaan
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pyöräily-yhteyttä hyvin tärkeänä pientaloasukkaisiin verrattuna. Kerrostaloasukkaiden

joukossa vaikuttaisi siis asuvan intohimoisemmin pyöräilyyn suhtautuvia henkilöitä.

Verrattuna pientaloasukkaisiin, kerrostaloasukkaille suhteellisesti tärkeämpiä ovat myös

hyvät joukkoliikenneyhteydet virkistysalueille ja -reiteille: 39,3 % kerrostaloasukkaista ja 27,7

% pientaloasukkaista pitää tätä hyvin tärkeänä. Kerrostaloasukkaiden vastausjakaumassa

korostuvat myös virkistysalueiden ja -reittien internetissä esittelyn sekä merellisyyden

tärkeys. Ensimmäistä piti hyvin tai melko tärkeänä 59 % kerrostaloasukkaista ja 40,8 %

pientaloasukkaista. Merellisyyttä piti hyvin tai melko tärkeänä 60,5 % kerrostaloasukkaista ja

46,5 % pientaloasukkaista.

Kuva 15. Tärkeät asiat virkistysalueilla ja -reiteillä kerrostaloasukkaiden mukaan
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5 UUDET VIRKISTYSYMPÄRISTÖT

Tärkeimpien nykyisten virkistysalueiden, -reittien ja -palveluiden lisäksi vastaajia pyydettiin

merkitsemään kartalle, mihin heidän mielestään tulisi perustaa uusia virkistysalueita tai

virkistysreittejä. Merkintöjä uusista virkistysalueista ja -reiteistä piirrettiin selkeästi

vähemmän kuin nykyisistä. Ehdotuksia uusista virkistysalueista tuli 116 kappaletta ja

virkistysreiteistä 76 kappaletta (taulukko 3). Kysymykseen vastanneet piirsivät jälleen

keskimäärin useamman kuin yhden merkinnän.

Taulukko 3. Uusia virkistysalueita ja virkistysreittejä koskevat merkinnät

Kysymys Merkintöjä N Yksittäisiä vastaajia

Virkistysalueet 116 83

Virkistysreitit 76 48

5.1 Uudet virkistysalueet

Kuvassa 15 on visualisoitu uusia virkistysalueita koskevat merkinnät. Vastaajien piirtämät

polygonit on yleistetty 100x100 m ruutuihin. Oranssilla ja punaisella sävyllä merkityt alueet

ovat keränneet vähintään viisi merkintää. Maksimissaan 100 metrin ruutua kohti on 9

merkintää – huomattavista vähemmän kuin nykyisten virkistysalueiden osalta, joita paikantui

samalle alueelle parhaimmillaan 31 kappaletta. Uusia virkistysalueita on merkitty

lähtökohtaisesti vähemmän ja ne ovat kenties hajaantuneet maantieteellisesti laajemmalle

alueelle.

Tiheimmät merkintäkeskittymät löytyvät Bodominjärven etelälaidalta, Vanttilasta

keskuspuiston reuna-alueilta, Hannusjärveltä ja Suvisaaristosta. Uusien virkistysalueiden

merkintäkeskittymät ovatkin pitkälti samoja, kuin nykyisten tärkeiden virkistysalueiden

merkintäkeskittymät – joskin kooltaan ja merkintämääriltään pienempiä. Erona olemassa

oleviin tärkeinä pidettyihin virkistysalueisiin uusien virkistysalueiden kartalta esiin nousevat

myös Leppävaaran urheilupuiston pohjoispuolinen alue, Kalajärvi ja Otsolahden länsiranta.
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Kuva 16. Ehdotukset uusista virkistysalueista
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Myös uusien virkistysalueiden kohdalla karttamerkinnän yhteyteen oli mahdollista täsmentää

sanallisesti omaa ehdotusta uudesta virkistysalueesta. Avovastauksista kävi ilmi, että jotkut

olivat piirtäneet kartalle virkistysaluemerkinnän kun toivoivat uutta virkistysreittiä, tai

reittimerkinnän kun tarkoittivat sen varrelle toivottavia pistemäisiä palveluita. Taulukkoon 4

on luokiteltu avovastauksissa esiinnousseita teemoja. Yleisimpiä vastaustyyppejä olivat ne,

joissa toivottiin virkistysalueelle uusia tai parempia kulkureittejä sekä ne, joissa (olemassa

oleva) virkistysalue oli merkitty kartalle ja toivottiin, ettei siihen rakennettaisi. Monet

ehdotukset uusista virkistysalueita olivat siis ehdotuksia siitä, että vanhat virkistysalueet

säilytettäisiin. Osa vastaajista oli myös piirtänyt kartalle olemassa olevia virkistysalueita,

joille toivoi parempaa kunnossapitoa tai virkistystoiminnan kehittämistä.

Taulukko 4. Uusia virkistysalueita koskevista merkinnöistä nousseet teemat

Teema Merkintöjä N
Kulkureitti 14
Luontoarvojen säilyttäminen/ei saa rakentaa 14
Ruokapalvelu 12
Ulkoilu 12
Leikkipaikka 10
Puisto 9
Pyöräily 7
Lenkkeily 7
Parempi kunnossapito/kehittäminen 6
Levähdyspaikka 5
Veneily 5
Hiihto 4
Urheilukenttä/puisto/halli 3
Uiminen 3
Frisbeegolf 3
Ratsastus 3
Lintutorni 3
Muu harraste 13
Muu 20
Luokittelematon 10

Kuvissa 17–19 näkyvät uusia virkistysalueita koskevat ehdotukset sellaisista teemoista,

joihin liittyviä merkintöjä on vähintään viisi kappaletta. Ensimmäiseen karttaan on visualisoitu

kulkureittejä, luontoarvojen säilyttämistä ja parempaa kunnossapitoa käsittelevät ehdotukset,

toiseen ulkoiluaktiviteetteja koskevat ehdotukset ja viimeiseen muut vähintään viisi

teemamerkintää keränneet ehdotukset. Karttamerkintöjen yhteyteen on poimittu joitain

merkintöjä koskevia avovastauksia. Monipuolisilla avovastauksilla varustellut merkinnät on

voitu luokitella useampaan kuin yhteen teemaan.
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Kuva 17. Uudet virkistysalueet: virkistysalueiden kulkureittejä, luontoarvoja ja kunnossapitoa koskevat
ehdotukset ja esimerkkejä avovastauksista

Kulkureittejä toivottiin uusia virkistysalueita koskevissa ehdotuksissa eniten. Kulkureiteiksi on

tässä yhteydessä tulkittu kaikki merkinnät, joissa on ollut sana reitti tai polku, oli kyse sitten

yleisestä kevyenliikenteenväylästä tai luontopolusta (kuva 17).  Oranssilla merkityissä

parempaa kunnossapitoa painottavissa merkinnöissä toivottiin usein myös parempaa

huolenpitoa olemassa oleville ulkoilureiteille. Kellertävät merkinnät koskevat alueita, joille ei
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toivota lisää rakentamista virkistysalueiden kustannuksella. Kaikista kolmesta teemasta

löytyy merkintöjä ympäri kaupunkia.

Kuva 18. Uudet virkistysalueet: ulkoiluaktiviteetteja koskevat ehdotukset ja esimerkkejä avovastauksista
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Kuva 19. Uudet virkistysalueet: muita virkistyspalveluita koskevat ehdotukset ja esimerkkejä
avovastauksista

Kuvassa 18 näkyvät ulkoiluaktiviteetteja mahdollistavia uusia virkistysalueita koskevat

ehdotukset. Niitäkin on piirretty joka puolelle Espoota, veneilyä koskevien merkintöjen

painottuessa merenranta-alueille. Kuvassa 19 näkyvät uusia puistoalueita, leikkipaikkoja,

levähdyspaikkoja ja ruokapalveluja (ravintolat, kahvilat) koskevat merkinnät.
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5.2 Uudet virkistysreitit

Uusia virkistysreittejä koskevia merkintöjä saatiin karttamerkinnöistä kaikkein vähiten,

yhteensä 76 kappaletta. Toisaalta myös monet uusia virkistysalueita koskevat merkinnät

pitivät sisällään ehdotuksia uusista kulkureiteistä (taulukko 4 & kuva 17).

Kuva 20. Ehdotukset uusista virkistysreiteistä
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Uusia virkistysreittejä koskevien ehdotusten vähäisestä määrästä johtuen ehdotukset eivät

muodostaneet yhtä vahvasti selkeitä, monta merkintää yhdistäviä ”kuumia reittejä” (kuva 17).

Kuva 20 osoittaa, että merkinnät levittäytyvät ympäri kaupunki ja risteävät vain harvoin.

Kuten uusien virkistysalueiden kohdalla, myös uusien virkistysreittien osalta monet

ehdotukset paikantuvat olemassa olevien reittien lähelle. Uusia virkistysreittejä on piirretty

paljon merenrantaan, jossa rantaraitti nousi tärkeimmäksi nykyiseksi virkistysreitiksi.

Risteäviä ehdotuksia on myös keskuspuistossa, Friisinmäessä, Pitkäjärven länsilaidalla,

Bodominjärven pohjoisrannassa, Karhusuon ja Nuuksion välisellä alueella ja Luukinjärven

tuntumassa.

Uusien virkistysreittien avovastauksista esiinnousseet teemat on eritelty taulukossa 5. Suurin

osa merkinnöistä koski uusia lenkkeily- tai kävelyreittejä, joskin ehdotuksia hiihto- ja

pyöräilyreiteistä oli myös piirretty runsaasti. Kuten uusien virkistysalueiden kohdalla, uusia

virkistysreittejä oli piirretty myös selvästi myös kulkemisen sujuvoittamisen näkökulmasta.

Uusia kulkureittejä ehdotettiin 11 merkinnän verran.

Taulukko 5. Uusia virkistysreittejä koskevista merkinnöistä nousseet teemat

Teema Merkintöjä N
Lenkkeily/kävely 29
Hiihto 16
Pyöräily 13
Kulkureitti 11
Ulkoilu/luonnossa
liikkuminen 8
Ratsastus 4
Ruokapalvelu 2
Muu 7

Kuviin 21 ja 22 uusia virkistysreittejä koskevat merkinnät on visualisoitu avovastauksista

nousseiden teemojen perusteella. Kuvassa 21 näkyvät ulkoiluaktiviteettejä koskevat

merkinnät uusista virkistysreiteistä. Uusia ratsastusreittejä, pyöräilyreittejä, lenkkipolkuja,

hiihtolatuja ja muita ulkoilureittejä koskevat merkinnät näkyvät kartalla eri väreillä. Kuten

uusien virkistysaluemerkintöjen kohdalla, esiin on nostettu joitain merkintöjä koskevia

avovastauksia. Kuvassa 22 näkyvät loput – ruokapalveluita, kulkureittejä ja muita reittejä –

koskevat merkinnät.
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Kuva 21. Uudet virkistysreitit: ulkoiluaktiviteetteja koskevat ehdotukset ja esimerkkejä avovastauksista
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Kuva 22. Uudet virkistysreitit: muita teemoja koskevat ehdotukset ja esimerkkejä avovastauksista
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6 VIRKISTYSPALVELUT TOIVEASUINYMPÄRISTÖSSÄ

Virkistysalueiden kannalta tärkeiden asioiden lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan

virkistyspalvelujen sijaintiin liittyviä kysymyksiä. Vastaajia pyydettiin arvottamaan miten

tärkeää olisi, että tietyt virkistyspalvelut sijaitsisivat kävelyetäisyydellä asunnosta. Yleisen

vastausjakauman läpikäymisen lisäksi myös näiden kysymysten osalta raportissa vertaillaan

pientaloasukkaiden ja kerrostaloasukkaiden vastausjakaumia. Virkistyspalveluiden

saavutettavuutta koskevien kysymyspatterien vastausjakaumat on visualisoitu kuvissa 23

(kaikki vastaajat), 24 (pientaloasukkaat) ja 25 (kerrostaloasukkaat). Ylimpänä kuvaajissa

ovat ne tekijät, jotka keräsivät suhteessa eniten suuresta tärkeydestä kertovia arvoja (erittäin

tärkeä tai tärkeä). Vastaajat arvottivat kunkin osion erikseen, eivät suhteessa toisiin.

Kuva 23. Virkistyspalvelut kävelyetäisyydellä: koko vastaajajoukon tärkeänä pitämät asiat
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Tulosten perusteella vastaajat pitävät kaikkein tärkeimpänä pyörä- tai kävelytien sijaintia

kävelyetäisyydellä asunnosta (kuva 23). Tätä piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä 85,5 %

vastaajista. Tärkeänä pidettiin myös ulkoilumetsän (80,3 % pitää erittäin tärkeänä tai

tärkeänä) ja ulkoilupolun (78,9 % pitää erittäin tärkeänä tai tärkeänä) saavutettavuutta jalan.

Mikroautoradan, golfkentän ja metsästysmaaston sijaintia kävelyetäisyydellä asunnosta

pidettiin vähiten tärkeänä. Noin 60 prosentille vastaajista näiden palvelujen

saavutettavuudella kävellen ei ollut merkitystä.

6.1 Vertailussa pientalo- ja kerrostaloasukkaat

Myös pientaloasukkaiden osalta tärkeimmiksi kävelyetäisyydellä sijaitseviksi

virkistyspalveluiksi koettiin pyörä- ja kävelytie, ulkoilumetsä ja ulkoilupolku (kuva 24).

Kaikkein vähiten tärkeintä oli frisbeegolfradan, laari-, säkki- tai muun väliaikaisen viljelyn

sekä metsästysmaaston saavutettavuus jalan.

Jos pientaloasukkaiden (kuva 24) ja kerrostaloasukkaiden (kuva 25) vastausjakaumia

verrataan keskenään, huomataan että kuvaajat muistuttavat suuresti toisiaan. Myös

kerrostaloasukkaiden tärkeimmiksi kävelyetäisyydellä sijaitseviksi virkistyspalveluiksi

kohosivat pyörä- ja kävelytie, ulkoilupolku ja ulkoilumetsä – kuten pientaloasukkaillakin.

Ulkoilupolun ja ulkoilumetsän osalta kerrostaloasukkaista hieman suurempi osaa pitää

palvelujen saavutettavuutta jalan tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

Pientaloasukkaiden ja kerrostaloasukkaiden vastausjakaumat eroavat kuitenkin muutamien

virkistyspalvelujen osalta: huomattavimpana kenties kaupunkiviljelyn osalta. Kaupunkiviljelyn

teemasta kyselyssä tiedusteltiin vastaajien mielipidettä kolmesta eri virkistyspalvelusta.

Vastaajilta kysyttiin miten tärkeänä he pitävät viljelypalstan, laari-, säkki- tai muun

väliaikaisen viljelyn sekä viherkattojen ja kattoviljelmien sijaintia kävelyetäisyydellä

asunnosta. Kaikkien kolmen osalta kerrostaloasukkaista suurempi osa piti niiden

saavutettavuutta jalan tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

Viljelypalstan saavutettavuutta jalan piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä 16,2 %

pientaloasukkaista ja 25,5 % kerrostaloasukkaista. Viherkattojen saavutettavuutta jalan piti

erittäin tärkeänä tai tärkeänä 13 % pientaloasukkaista ja 25,9 % kerrostaloasukkaista.

Väliaikaisen viljelyn saavutettavuutta jalan piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä 9,6 %

pientaloasukkaista ja 25,9 % kerrostaloasukkaista. Erityisesti viherkatot ja laari-, säkki- tai

muut viljelmät tuntuivat siis kiinnostavan enemmän kerrostaloasukkaita.
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Kerrostaloasukkailla suuremman merkityksen saivat myös kahvilan, rakennetun puiston ja

Espoon virkistyssaarten saavutettavuus jalan. Pientaloasukkaille suhteessa tärkeämpää oli

golfkentän ja pelikentän läheisyys.

Kuva 24. Virkistyspalvelut kävelyetäisyydellä asunnosta: pientaloasukkaiden tärkeänä pitämät asiat
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Kuva 25. Virkistyspalvelut kävelyetäisyydellä asunnosta: kerrostaloasukkaiden tärkeänä pitämät asiat
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7 TEEMAKYSYMYKSET

Kyselyn loppupuolella vastaajilta pyydettiin näkemyksiä ajankohtaiseksi koettuihin

virkistysteemoihin. Vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle missä olisi sopiva sijainti

erilaisille harrastuspaikoille, ja missä on nähnyt hirven, peuran tai kauriin ylittävän tien.

Tämän jälkeen vastaajia pyydettiin vielä omin sanoin kertomaan mielenkiintoisina

pitämistään luonnonvaraisia eläimiä koskevista havainnoista. Lopuksi vastaajilta kysyttiin

mielipidettä siihen, mitä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita Espoon

virkistysalueille tulisi asettaa.

Taulukko 6. Teemakysymyksiä koskevat karttamerkinnät

Missä olisi sopiva paikka
Merkintöjä

N
Yksittäisiä

vastaajia
Hevostallille 205 94
Pienviljelylle 143 80
Veneiden talvisäilytykselle 125 87
Missä olisi mielestäsi tarve uudelle venesatamalle tai nykyisen
laajentamiselle? 101 62
Missä olet nähnyt hirven, peuran tai kauriin ylittävän tien? 282 113

7.1 Hevostallit

Hevostallien osalta vastaajilta tiedusteltiin sopivan paikan lisäksi yleistä mielipidettä siitä,

voiko hevostalli sijaita lähellä asuinaluetta. Valtaosa vastaajista piti tätä sopivana. Verrattuna

pientaloasukkaisiin, kerrostaloasukkaiden joukossa hieman useampi suhtautuu suopeasti

hevostallien sijaintiin lähellä asutusta (kuva 26). Myös pientaloasukkaista 65 % on kuitenkin

sitä mieltä, että hevostalli voi sijaita lähellä asuinaluetta.

Kuva 26. Pientalo- ja kerrostaloasukkaiden mielipiteet hevostallien sijainnista
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Kuvassa 27 hevostallien sijaintia koskevat merkinnät on yleistetty 1000x1000 m ruutuihin.

Merkintöjä saatiin yhteensä 205 kappaletta (taulukko 6). Ruutujen ulkopuolisille alueille

merkintöjä ei ole piirretty. Merkinnät painottuvat jonkin verran Pohjois-Espooseen. Erityisesti

Bodominjärven ympäristössä on runsaammin merkintöjä potentiaalisista sijanneista

hevostalleille. Mustalla pisteellä kartassa näkyvät nykyiset Espoon hevostallit. Nekin

painottuvat maantieteellisesti Pohjois-Espooseen. Keskuspuiston ympäriltä löytyy alueita

(oranssit ruudut), joilla hevostalleja ei tällä hetkellä ole, mutta merkintöjä uusista talleista on

piirretty runsaasti.

Kuva 27. Ehdotukset sopivista paikoista hevostalleille ja nykyisten hevostallien sijainnit
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7.2 Pienviljely

Kuva 28.  Ehdotukset sopivista paikoista pienviljelylle ja nykyiset viljelypalstat
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Kuvassa 28 näkyy 1000 metrin ruutuihin tehty yleistys pienviljelyä koskevista merkinnöistä,

joita saatiin yhteensä 143 kappaletta. Pienviljelyä koskevat merkinnät painottuvat radan

eteläpuoleiseen Espooseen. Useampia merkintöjä on Espoonlahdessa, Pohjois-Tapiolassa

sekä pohjoisessa Niipperissä. Yksi selitys merkintöjen sijoittumiselle löytyy kuvasta 29, jossa

on esitetty pientalo- ja kerrostaloasukkaiden osuuskuntamuotoista pienviljelyä koskevien

mielipiteiden jakaumat. Kerrostaloasukkaista huomattavasti suurempi osa on kiinnostunut

osuuskuntamuotoisesta pienviljelystä. Kerrostaloasukkaista kiinnostuneita on 39 %

vastaajista, kun pientaloasukkaista kiinnostuneita on vain 21 %. Samansuuntainen tulos

saatiin jo kävelyetäisyydellä sijaitsevien virkistyspalveluiden tärkeyttä koskevista

kysymyksistä. Verrattuna pientaloasukkaisiin, kerrostaloasukkaista suurempi osa piti

tärkeänä erilaisten pienviljelypalveluiden sijaintia kävelyetäisyydellä asunnosta (kuvat 24 &

25).

Pienviljelylle sopivia paikkoja koskevat merkinnät olivat tiheimmillään kaupunkikeskuksien

alueilla, todennäköisesti siksi, että kyseisillä alueille on enemmän kerrostaloissa asuvia

(kuva 28). Mustilla pisteillä merkityt nykyiset viljelypalstat sijoittuvat nekin tiiviimmin

asutettuun Etelä-Espooseen. Paikkoja, joita monet vastaajat ovat pitäneet pienviljelylle

sopivana mutta josta viljelypalsta uupuu, löytyy Soukasta, Kaitaalta ja Kivenlahdesta,

Latokaskesta, Suurpellosta ja Kirkkojärveltä.

Kuva 29. Pientalo- ja kerrostaloasukkaiden mielipiteet osuuskuntamuotoisesta pienviljelystä
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Kuva 30. Ehdotukset sopivista paikoista erilaisille pienviljelymuodoille



40

Pienviljelyä koskevien karttamerkintöjen yhteydessä vastaajia pyydettiin tarkentamaan

minkä tyyppiselle pienviljelylle paikka olisi sopiva. Vastausvaihtoehtoja olivat

siirtolapuutarha-alue, johon kuuluu viljelypalsta ja mökki, pelkkä viljelypalsta, laari-, säkki- tai

muu väliaikainen viljely ja kattoviljely. Eri ehdotuksia koskevat merkinnät on visualisoitu

kuvaan 30 ja ehdotusten määrät esitetty taulukossa 7.

Taulukko 7. Pienviljelyvastaukset eriteltynä

Pienviljelymuoto Merkintöjä N
Viljelypalsta 75
Siirtolapuutarha-alue 31
Laari-, säkki- tai muu väliaikainen viljely 31
Kattoviljely 30
Luokittelematon 13
Useampi pienviljelymuoto samassa vastauksessa 29

Viljelypalsta oli ehdotuksissa kaikkein suosituin tai Espooseen sopivaksi katsotuin

pienviljelyn muoto. 143 pienviljelyä koskevasta merkinnästä 75 koski viljelypalstaa. Muita

pienviljelyn muotoja, siirtolapuutarha-aluetta, kattoviljelyä ja laari-, säkki- tai muuta

väliaikaista viljelyä oli ehdotettu suunnilleen saman verran, noin 30 merkintää. 29

merkinnässä vastaajat olivat valinneet useamman kuin yhden pienviljelymuodon.

Kolmessatoista merkinnässä ei oltu tarkemmin määritelty, minkälaista pienviljelyä vastaaja

merkinnän osoittamalle paikalle haluaisi.

Kuvaan 30 on kerätty eri pienviljelymuotoja koskevat ehdotukset. Mikäli vastaaja on

ehdottanut useampaa pienviljelymuotoa yhdessä merkinnässä, näkyy sama piste kaikkia

mainittuja ehdotuksia koskevissa kartoissa. Kaikkien ehdotusten painopiste on kaupungin

eteläisissä osissa. Siirtolapuutarha-aluetta, viljelypalstaa ja laari- tai säkkiviljelyä koskevia

merkintöjä on yksittäisiä myös Espoon pohjoisemmissa osissa. Siirtolapuutarha-alueita on

ehdotettu rakennettujen alueiden ulkopuolelle erityisesti keskuspuiston laidoille ja

Leppävaaran tuntumaan. Tapiolaan paikantuu useita viljelypalstaa ja laari- tai säkkiviljelyä

koskevia merkintöjä. Espoonlahden suunnalla painottuvat kattoviljelyä ja viljelypalstoja

koskevat ehdotukset.



41

7.3 Veneily

Veneilyn osalta vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle missä olisi sopiva paikka

veneiden talvisäilytykselle, ja missä olisi tarve uudelle venesatamalle tai nykyisen

laajentamiselle. Veneiden talvisäilytystä koskevia merkintöjä tuli 125 kappaletta ja

venesatamia koskevia merkintöjä 101 kappaletta. Kuvissa 31 ja 32 merkinnät on jälleen

visualisoitu 1000x1000 metrin ruutuihin.

Veneiden talvisäilytystä koskevat merkinnät keskittyvät merenrantaan, joskin Pohjois-

Espoon järvien rannoille on merkitty yksittäisiä pisteitä, Bodominjärven koilliskulmaan

useampi. Vähintään viisi merkintää on Kaitalahden, Nuottaniemen ja Matinlahden alueilla.

Selkeästi eniten merkintöjä, kaikkiaan 27, on Finnoonlahdella (kuva 31).

Venesatamia koskevat ehdotukset paikantuvat myös pitkälti merenrantaan (kuva 32).

Finnoonlahden ja Nuottaniemen alueet nousevat kuumiksi pisteiksi myös venesatamien

osalta. Useampia merkintöjä löytyy myös Kivenlahdesta, Laurinlahdesta, Soukansalmesta,

Haukilahdesta ja Westendistä. Mustilla pisteillä karttoihin on merkitty olemassa olevat

veneiden talvisäilytyspaikat ja venesatamat, sekä kaupungin hallinnoimat että yksityiset.
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Kuva 31.  Ehdotukset sopivista paikoista veneiden talvisäilytykselle ja nykyiset talvisäilytyspaikat
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Kuva 32. Ehdotukset paikoille, joissa tarve uudelle venesatamalle tai nykyisen laajentamiselle ja nykyiset
venesatamat
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7.4 Eläinhavainnot

Kuva 33, Paikat, joissa tehty näköhavainto hirvestä, peurasta tai kauriista ylittämässä tietä 1000x1000 m
ruuduissa

Eläinhavaintoihin liittyen vastaajia pyydettiin merkitsemään kartalle, missä he ovat nähneet

hirven, peuran tai kauriin ylittämässä tietä. Suurin vastaussuma paikantuu Hannusjärven

tienoille (kuva 33). Runsaasti merkintöjä on myös Kehä III:n varressa Hepokorven kohdalla.
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Ylipäätään merkintöjä on laajemmalla alueella kaupunkia kuin muita merkintöjä.

Eläinhavaintamerkintöjen määrä, 282, oli myös pistemäisistä merkinnöistä suurin.

Mielenkiintoisimmista eläinhavainnoista pyydettiin kertomaan myös sanallisesti. Kuvassa 34

on esitetty havaintoja koskevissa tarinoissa mainittujen eläimien määrät. Kettuja ja peuroja

on havaittu Espoossa kaikkein eniten noin kuudenkymmenen vastaajan sanoessa

nähneensä jommankumman. Myös hirvistä, jäniksistä ja kauriista oli kustakin vähintään 20

mainintaa. Linnuista useimmat havainnot koskivat tikkaa ja palokärkeä, joskin suurin osa

vastaajista viittasi lintuihin lintulajia erittelemättä tai tunnistamatta. Muihin eläimiin kuuluvat

yksittäiset havainnot sudesta, piisamista, kärpästä, saukosta, vesiliskosta, sammakosta ja

etanoiden massavaelluksesta.

Kuva 34. Luonnonvaraisia eläimiä koskevat havainnot

61
59

34
33

20
16
16

10
10

8
8
8

5
5

4
4

3
2

7

10
7

6
5

4
3

45

0 20 40 60 80

Kettu
Peura

Hirvi
Jänis

Kauris
Orava

Siili
Supikoira

Käärme
Citykani
Lumikko

Liito-orava
Lepakko

Mäyrä
Hiiri/rotta

Karhu
Ilves
Hylje

Muu eläin

Tikka
Palokärki

Haukka
Joutsen
Fasaani

Merikotka
Muu lintu

Eläinhavainnot Espoossa (N)
Vastaajat N=163



46

7.5 Luonnon monimuotoisuus

Kyselyn lopussa vastaajia pyydettiin omin sanoin kertomaan, millaisia luonnon

monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita Espoon virkistysalueille tulisi vastaajan mielestä

asettaa. Osioon vastasi 131 vastaajaa. Vastaukset osoittivat, että luonnon monimuotoisuus

ei ollut vastaajille yksiselitteisesti ymmärrettävä käsite. Valtaosa lähestyi kysymystä

luontoalueiden säilyttämisen kautta. Erityisen vahvasti korostui luonnontilaisen luonnon

säilyttämisen teema, joka oli läsnä 35 vastauksessa. 17 vastaajaa korosti erikseen, että

viheralueita tulee säilyttää eläinten elinalueiden ja kulkureittien turvaamisen vuoksi. 10

vastaajaa sanoi, ettei luonnon kustannuksella saa rakentaa lisää alueita, ja 10 vastaajaa

painotti luonnonsuojelullisia arvoja.

Kuva 35. Luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tavoitteita koskevat merkinnät teemoittain
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lisääminen virkistysalueille. Opaskylttien uskottiin lisäävän tietoisuutta Espoon

monipuolisesta luonnosta kaiken ikäisille, ja sitä kautta tahtoa monimuotoisuuden

säilyttämiseksi.

7.6 Espoon virkistysalueet, -reitit ja -palvelut: sana on vapaa

Kyselyn viimeisellä sivulla vastaajille annettiin mahdollisuus vielä omin sanoin kertoa jotain

Espoon virkistysalueisiin, -reitteihin ja -palveluihin liittyvää. Osioon vastasi 165 ihmistä.

Vastauksissa kommentoitiin monenlaisia asioita, yleisimmät vastaustyypit löytyvät kuvasta

36.

Kuva 36. Sana on vapaa: yleisimmät vastaustyypit

Suunnilleen yhtä moni esitti kiitokset Espoon nykyisistä virkistyspalveluista kuin toivoi

virkistyspalveluita lisättävän. Lisää virkistyspalveluita toivottiin tyypillisesti hyvin täsmällisten

ehdotusten kautta: vastaajat toivoivat esimerkiksi enemmän kahvilapalveluita virkistysreittien

yhteyteen, parempia kajakinsäilytysmahdollisuuksia ja enemmän tekemistä nuorille.

Useampi vastaaja toivoi uimahallia Matinkylään. Täsmälliset ehdotukset koskivat myös

veneiden talvisäilytystä. Kymmenen vastaajaa toivoi veneiden talvisäilytyksen säilyvän
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nykyisessä paikassa tai rannikolla; moni kommentoi suunnitelmia siirtää veneiden

talvisäilytys Ämmässuolle pöyristynein sanankääntein.

Virkistyspalveluita hyväksi kommentoineet vastaajat sanoivat Espoon

virkistysmahdollisuuksien olevan yleisesti hyvät ja monipuoliset, tai kehuivat jonkun tietyn

virkistyspalvelun tarjontaa. Ratsastus- ja hiihtoreittejä kiiteltiin useammissakin vastauksissa.

Osan mielestä hiihtoreittejä oli jopa liikaa, ja niiden moitittiin talvisaikaan vievän tilaa muilta

ulkoilureiteiltä.

Erään vastaajan mukaan Espoon virkistysalueet ja -palvelut ovat hyvät, mutta niitä ei käytetä

tarpeeksi. Paremmat opasteet ja brändäys saattaisivat vastaajan mukaan lisätä

virkistysalueiden käyttöä. Monissa vastauksissa nykyisiä virkistysalueita ja -palveluita

kehuttiin ja haasteena pidettiin niiden ylläpitoa ja säilyttämistä. 15 vastaajaa toivoi nykyisille

virkistysalueille parempaa kunnossapitoa ja 28 vastaajaa ilmaisi huolensa virkistysalueiden

ja luonnontilaisten alueiden säilyttämisestä. Lisääntyvä tai liian tiivis rakentaminen nähtiin

uhkana nykyisille luonnonympäristöille. Erityisesti Hannusmetsän ja Hannusjärven

kohtalosta oltiin huolissaan. Kyseiseltä alueelta oli vastattu kyselyyn aktiivisesti.
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8 YHTEENVETO

Vuoden 2015 asukaskyselyn tulokset osoittivat että, että espoolaiset ovat pääsääntöisesti

varsin tyytyväisiä kaupungin virkistysalueisiin ja -palveluihin. Kysyttäessä

parannusehdotuksia, uusien virkistysalueiden, -reittien ja -palveluiden ehdottamisen lisäksi

moni vastaaja ilmaisi huolensa olemassa olevien virkistyspaikkojen turvaamisesta.

Mielipiteistä välittyi toive sekä lähivirkistyspalveluiden että laajempien luontoalueiden

säilyttämisestä nykyisellään. Rakentamisen vaikutuksista luonnontilaisen ympäristön

hupenemiseen oltiin huolissaan.

Pyydettäessä vastaajia merkitsemään kartalle tärkeimmäksi kokemiaan nykyisiä

virkistysalueita ja virkistysreittejä, piirtyi Espoon suosituimmista virkistyskohteista selvä kuva.

Paljon merkintöjä keräsivät keskuspuisto, Nuuksio, Hannusmetsä, Suvisaaristo ja

Leppävaaran urheilupuisto sekä virkistysreiteistä rantaraitti. Tärkeimmiksi virkistysalueiksi

nousivat vahvasti ulkoiluun ja luonnossa liikkumiseen liittyvät virkistysalueet. Kyselyn

perusteella espoolaiset arvostavatkin virkistysalueilla rauhallisuutta ja luonnontilaisuutta.

Pientaloasukkaiden ja kerrostaloasukkaiden virkistysalueisiin ja -palveluihin liittyvät

mielipiteet olivat varsin samankaltaisia. Kaikkein tärkeimmäksi tekijäksi virkistysalueilla

koettiin virkistysalueen sijainti: miltei 90 % vastaajista piti sijaintia lähellä asuinpaikkaa

erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Saavutettavuuden osalta tärkeäksi tekijäksi nousi myös hyvä

pyöräily-yhteys virkistysalueelle. Erityisen tärkeää pyöräily-yhteys virkistysalueille oli

kerrostalovastaajille. Kerrostalovastaajista yli puolet piti pyöräily-yhteyttä erittäin tärkeänä

tekijänä virkistysalueilla yleensä.

Kevyenliikenteenväylien merkitys nousi esiin jälleen, kun vastaajilta kysyttiin miten tärkeäksi

koetaan erilaisten virkistyspalveluiden sijainti kävelyetäisyydellä asunnosta. Tässäkin

kysymyspatterissa pyörä- ja kävelytie nousi kaikkein tärkeimmäksi kävelyetäisyydellä

sijaitsevaksi virkistyspalveluksi. Toisena teemana korostui jälleen luonnossa liikkuminen:

ulkoilumetsää ja ulkoilupolkua pidettiin suunnilleen yhtä tärkeinä lähivirkistyspalveluina.

Vastaajien virkistyspreferenssit painottuvat selkeästi kohtuullisen luonnontilaiseen

ympäristöön liittyviin virkistysmahdollisuuksiin. Tähän saattaa vaikuttaa se, että reilu

enemmistö vastaajista on pientaloasukkaita, jotka oletettavasti muutenkin vaalivat

asumisvalinnoissaan luonnonläheisyyttä. Vertailtaessa pientaloasukkaiden ja

kerrostaloasukkaiden mielipiteitä, kävi esimerkiksi ilmi, että kerrostalovastaajista hieman
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useampi arvosti elävää kaupunkimiljöötä virkistyksen kannalta tärkeänä tekijänä. Koko

vastaajajoukon mitalla elävää kaupunkimiljöötä pidettiin kuitenkin vähiten tärkeää tekijänä

virkistysalueilla yleensä.

Toisaalta pyydettäessä vastaajia merkitsemään kartalle tärkeimmiksi kokemiaan nykyisiä

virkistyspalveluita, vastaukset osoittivat, etteivät kaikki tärkeimmät virkistyspalvelut ole

luonnonympäristöön tai viheralueisiin liittyviä. Useampia merkintöjä keräsivät paitsi erilaiset

sisäliikuntapalvelut – erityisesti uimahallit – myös ravintolat, kahvilat ja muut ruokapalvelut,

kauppakeskukset sekä kirjastot. Erityisesti hyvin vastaajajoukossa edustettuna olleet nuoret

arvostivat erilaisia ruokapalveluita. Virkistyspalveluista eniten kartalle merkittiin uimarantoja.

Uimaranta koettiin myös tärkeäksi kävelyetäisyydellä sijaitsevaksi virkistyspalveluksi.

Espoon nykyisiin ratsastuspalveluihin oltiin pääasiassa tyytyväisiä, mutta sopivia paikkoja

uusille hevostalleille ehdotettiin silti runsaasti, lähinnä keskuspuiston tuntumaan ja Espoon

pohjoisosiin. Valtaosa vastaajista suhtautui suopeasti hevostallin sijaintiin lähellä asutusta.

Pienviljelyn osalta ehdotukset sopivista paikoista painottuivat Etelä- ja Keski-Espooseen,

erityisesti tiiviisti rakennetuille alueille Tapiolaan ja Espoonlahteen. Verrattuna

pientaloasukkaisiin kerrostaloasukkaista useampi olikin kiinnostunut pienviljelystä. Veneilyn

osalta ehdotukset talvisäilytyspaikoista ja venesatamista keskittyivät pitkälti rannikolle.

Valtaosa vastaajista ei pitänyt virkistysalueisiin ja -palveluihin liittyviä mobiilipalveluita

kovinkaan tärkeinä, mutta niitäkin toivottiin. Avovastauksissa ehdotettiin esimerkiksi

karttapohjaista virkistyspalvelusovellusta, ja ylipäätään usea vastaaja toivoi parempia

karttoja ja enemmän tietoa virkistysalueista.



LIITE 1. VIRKISTYKSEN
TOIVEYMPÄRISTÖT ESPOOSSA:
KYSELYN RAKENNE

Kyselyn tarkoitus

Asukaskysely Espoon virkistysalueista,
virkistysreiteistä ja virkistyspalveluista

Kyselyssä selvitetään miten nykyiset
virkistysalueet ja -reitit palvelevat
asukkaita ja minkälaisia toiveita asukkailla
on niiden kehittämiseen. Kyselyssä
virkistysalueella tarkoitetaan erilaisia
virkistys-, viher-, puisto-, ulkoilu- ja
urheilualueita, joita käytät vapaa-ajallasi
eri vuodenaikoina. Virkistysreitillä
tarkoitetaan erilaisia ulkoilu-, kävely-,
pyöräily-, melonta-, hiihto-, ratsastus- ja
kävelyreittejä, luontopolkuja ynnä muita
vapaa-ajalla käyttämiäsi reittejä.
Virkistyspalveluilla tarkoitetaan erilaisia
ulkoilu-, urheilu-, ja muita vapaa-
ajanpalveluita, joita edellä mainituilla
virkistysalueilla ja -reiteillä
tarjotaan.

Ensin kysytään nykyisten
virkistysalueiden, -reittien ja -palveluiden
käytöstä, sitten niiden kehittämisestä.
Lopuksi nostetaan esiin tiettyjä Espoon
yleiskaavoituksen kannalta
ajankohtaisia teemoja.

Kysely on avoinna 1.12.2014-28.2.15.
Vastaaminen vie aikaa noin 40-50
minuuttia.

Kyselyn tulokset julkaistaan vuoden 2015
aikana kaavoituksen nettisivuilla
osoitteessa www.espoo.fi/kaavoitus.
Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi
asema- ja yleiskaavoituksessa.

Ohjeet

Yleiset ohjeet

Pääset siirtymään sivulta toiselle
Seuraava ja Edellinen painikkeilla tai
sivujen numeropainikkeista. Vastaa
ainakin pakollisiksi merkittyihin
kysymyksiin. Pakolliset kysymykset on
merkitty *-merkillä. Vastauksesi
tallennetaan sivuilla automaattisesti.

Lähetä kaikki vastauksesi minkä tahansa
sivun Lähetä-painikkeella.

Vastaaminen kartalle

Lähennä karttaa haluamaasi kohteeseen
joko karttaikkunan oikeassa reunassa
olevan palkin avulla tai hiiren rullalla.
Lähentämällä tarpeeksi lähelle saat
näkyviin myös tiennimet. Karttaa voi
liikuttaa pitämällä hiiren ykköspainike alas
painettuna liikuttamisen aikana.
Valitse vastausvaihtoehdon oikealla
puolella oleva piirtotyökalu. Työkalun
ollessa valittuna
hiiren kursorin kärjessä näkyy pieni
ympyrä. Piirrä alue klikkaamalla
aloituskohtaa, jatka
piirtoa klikkaamalla seuraavaa kohtaa ja
lopeta alueen piirto kaksoisklikkaamalla
päätöspisteeseen. Samalla tavalla
piirretään viiva tai merkitään piste. Tämän
jälkeen osassa kysymyksiä aukeaa
merkittyä aluetta, viivaa tai pistettä
koskeva lisäkysymys. Vastaa siihen ja
tallenna vastauksesi. Tämän jälkeen voit
merkitä toisen alueen samaan
kysymykseen tai valita toisen
vastausvaihtoehdon piirtotyökalun tai
siirtyä kyselyssä eteenpäin.

Lisätietoja kyselyn sisällöstä:
Tanja Hämäläinen
tanja.h.hamalainen (at) espoo.fi,
puh. 043 8255224
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Taustatiedot

Sukupuoli
· Nainen
· Mies

Syntymävuosi (pudotusvalikko)

Osoite ___

Kadunnimi____

Kadunnumero____

Postinumero___



Nykyinen perhetyyppi
· Kahden huoltajan lapsiperhe
· Yhden huoltajan lapsiperhe
· Kahden tai useamman hengen
· talous, ei alaikäisiä lapsia
· Yksin asuva
· muu, mikä?___

Nykyinen asumismuoto
· Pientalo
· Kerrostalo

Kuinka monta autoa on taloudessa
käytettävissä? ___

Kuinka usein taloudessanne käytetään
autoa?

· ei lainkaan
· kerran kuukaudessa
· kerran viikossa
· kerran päivässä,
· monta kertaa päivässä
· muu, mikä?

Kuinka usein taloudessanne käytetään
polkupyörää?

· ei lainkaan
· kerran kuukaudessa
· kerran viikossa
· kerran päivässä,
· monta kertaa päivässä
· muu, mikä?

Omistatko veneen?
· kyllä
· ei

Missä virkistäydyt

Merkitse kartalle tärkeimmät käyttämäsi
· Virkistysalueet
· Virkistysreitit
· Virkistyspalvelut

Ohje:
Valitse vastausvaihtoehdon oikealla
puolella oleva piirtotyökalu. Työkalun
ollessa valittuna hiiren kursorin kärjessä
näkyy pieni ympyrä. Piirrä alue
klikkaamalla aloituskohtaa, jatka piirtoa
klikkaamalla seuraavaa kohtaa ja lopeta
alueen piirto kaksoisklikkaamalla
päätöspisteeseen. Samalla tavalla

piirretään viiva tai merkitään piste. Tämän
jälkeen aukeaa merkittyä aluetta, viivaa tai
pistettä koskeva lisäkysymys. Vastaa
siihen ja tallenna vastauksesi. Tämän
jälkeen voit merkitä toisen alueen samaan
kysymykseen tai valita toisen
vastausvaihtoehdon piirtotyökalun tai
siirtyä kyselyssä eteenpäin.

Mitä pidät tärkeänä

Mitä pidät tärkeänä virkistysalueilla ja
reiteillä

Kuinka tärkeänä pidät seuraavia asioita
virkistysalueilla ja -reiteillä yleensä?

· Hyvin paljon
· Melko paljon
· Kohtalaisesti
· Melko vähän
· Vähän
· En osaa sanoa

Sijainti lähellä asuinpaikkaa
Pyöräily-yhteys alueelle
Joukkoliikenneyhteys alueelle
Pysäköintialue
Valaistus
Luonnontilaisuus
Elävä kaupunkimiljöö
Merellisyys
Järvien ja jokien läheisyys
Hiljaisuus
Rauhallisuus
Esteettömyys
Kulkemisen sujuvuus alueella mm. Suorat
reitit
Opasteet
Penkit, levähdyspaikat
Eri-ikäisten virkistysmahdollisuuksien
yhteensovittaminen
Esteettiset arvot
Avoin maisema
Historialliset kohteet
Virkistysalueiden ja -reittien
Esittely internetissä
Virkistysalueita ja -palveluita koskevat
mobiilipalvelut
Muu tekijä, mikä?___

Mitä kehittäisit

Merkitse kartalle, mihin tulisi mielestäsi
perustaa



· Uusi virkistysalue
· Uusi virkistysreitti

Ohje:
Piirrä alue klikkaamalla aloituskohtaa,
jatka piirtoa klikkaamalla seuraavaa
kohtaa ja lopeta alueen piirto
kaksoisklikkaamalla päätöspisteeseen.
Samalla tavalla piirretään viiva tai
merkitään piste. Tämän jälkeen aukeaa
merkittyä aluetta, viivaa tai pistettä
koskeva lisäkysymys. Vastaa siihen ja
tallenna vastauksesi. Tämän jälkeen voit
merkitä toisen alueen samaan
kysymykseen tai valita toisen
vastausvaihtoehdon piirtotyökalun tai
siirtyä kyselyssä eteenpäin.

Avautuva lisäkysymys virkistysalueille:
Mitä keskeisiä toimintoja tai
virkistysmahdollisuuksia haluaisit
kyseisellä viheralueella olevan?___

Avautuva lisäkysymys virkistysreiteille:
Mitä toimintaa varten ja millainen reitin
tulisi olla?___

Toiveympäristösi

Kun mietit toiveasuinympäristöäsi, miten
tärkeää
olisi, että seuraavat virkistyspalvelut
olisivat
kävelyetäisyydellä asunnostasi?

· Erittäin tärkeä
· Tärkeä
· Kohtalainen
· Vain vähän merkitystä
· Ei merkitystä
· En osaa sanoa

Rakennettu puisto
Ulkoilumetsä
Pyörä- ja kävelytie
Ulkoilupolku
Leikkipuisto
Koira-aitaus
Pelikenttä
Skeitti-/scuuttauspaikka
Mikroautorata
Ulkokuntoiluvälineet
Hiihtolatu
Luistelukenttä
Kahvila

Uimaranta
Talviuintipaikka
Uimahalli
Viljelypalsta
Laari- tai säkkiviljelypaikka tai muuta
väliaikaista viljelyä
Viherkatto ja kattoviljelmä
Kotieläinpiha
Metsästysmaasto
Yhteys Espoon virkistyssaariin
Golfkenttä
Frisbeegolfrata
Kiipeilypaikka
Seikkailurata puissa
Parkour-rata
Ratsastustalli
Puistotapahtumapaikka
Muu, mikä?
Muu, mikä?
Muu, mikä?

Teemakohtaiset kysymykset

Teemat: Hevostallit, kaupunkiviljely,
veneily, luotoarvot ja eläimistö

Viimeisessä osiossa kysytään
näkemyksiäsi muutamaan ajankohtaiseen
teemaan.

Merkitse kartalle, missä olisi mielestäsi
sopiva paikka

· Hevostallille
· Pienviljelylle

Lisäkysymys:
o siirtolapuutarha-alue (sisältää

palstan ja mökin)
o viljelypalsta (sisältää pelkän

palstan)
o laari-, säkkiviljely tai muu

väliaikainen viljely
o kattoviljely
o muu, mikä?

· Veneiden talvisäilytykselle
· Missä olisi mielestäsi tarve uudelle

venesatamalle tai nykyisen
laajentamiselle

· Missä olet nähnyt hirven, peuran
tai kauriin ylittävän tien

Ohje:
Valitse vastausvaihtoehdon oikealla
puolella oleva piirtotyökalu. Työkalun
ollessa valittuna hiiren kursorin kärjessä



näkyy pieni ympyrä. Piirrä piste
klikkaamalla haluamaasi kohtaa kartalla.
Tämän jälkeen osassa kysymyksiä
aukeaa merkittyä pistettä koskeva
lisäkysymys. Vastaa siihen ja tallenna
vastauksesi. Tämän jälkeen voit merkitä
toisen alueen samaan kysymykseen tai
valita toisen vastausvaihtoehdon
piirtotyökalun tai siirtyä kyselyssä
eteenpäin.

Voiko mielestäsi hevostalli sijaita lähellä
asuinaluetta?

· kyllä
· ei

Oletko kiinnostunut
osuuskuntamuotoisesta pienviljelystä
lähialueellasi? Osuuskuntaviljelyn ideana
on järjestää viljelytoimintaa jäsenilleen.
Viljelyosuuskunta tarjoaa jäsenilleen
mahdollisuuden pienimuotoiseen
omatoimiseen viljelyyn ja/tai oikeuden
lunastaa osuutensa verran osuuskunnan
tuottamia viljelytuotteita.

· kyllä
· ei

Kerro kolme mielestäsi mielenkiintoisinta
luonnonvaraista eläintä koskevaa
havaintoasi
Espoon virkistysalueilla ja/tai piha-alueilla
- missä ja mikä eläin?___

Millaisia luonnon monimuotoisuuteen
liittyviä tavoitteita Espoon virkistysalueille
tulisi
mielestäsi asettaa?___

Sana on vapaa

Mitä vielä haluaisit sanoa Espoon
virkistysalueista, virkistysreiteistä tai
virkistyspalveluista?___
Miten haet tietoa kaavoituksesta?___
Miten haluaisit saada tietoa
kaavoituksesta?___
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