Grönområden, lekparker och möjligheter till
utomshusmotion i Korsnäståget

Enkäten har gjorts som en del av det statliga
förortsprogrammet och under det har invånarna
möjlighet att delta i utvecklingsarbetet i Korsnäståget.

Undersökningen öppen
23.11.2020-31.1.2021
Undersökning statistik:
• Situation 1.2.2021:
• Antal respondenter: 388
• Antal besökare: 658
• Antal kartsvar: 369

Bakgrundsuppgifter

Ålder

Respondenter

Under 18 år

27

18-30 är

71

31-45 år

133

46-60 år

71

61-75 år

32

Över 75 år

5

• Huvuddelen av dem som svarat är kvinnor i åldern 31–45 år som bor i
Korsnäståget och bor i två personers hushåll. Bland svaren kan man dock märka
en stor del minderåriga svarande (niondeklassister i Variska ) och en stor andel
familjer med flera barn. Andelen svarande som bor i hushåll med flera barn torde
också förklaras av att ett av enkätens teman är lekparker, eftersom det är
motiverande och lätt att svara på frågor som är aktuella för en själv.

Utegym
Värmekarta

Enskilda punkter
141 / 369 av kartsvar

Obs! En varmare färgton på värmekartan betyder att
svaren koncentrerar sig till det här stället.

Utegym

Sammanfattning
Önskemål om utrustningen: Anläggningar: crossfit-apparater, tyngdlyftningsstång och lösa vikter, pull-upstång, mag-/ryggbänk, benpress,
monkey bar, roddapparat, konditionscykel.
Övrigt: Skyddstak, kameraövervakning.
Önskemål om placeringen: I närheten av Nummen koulu, i anslutning till Kärringbackens motionsbana, nära Variskan koulu, på den plats
där den gamla tennisplanen har funnits vid spånbanan mellan Aspnäs och Korsnäståget, under kraftlinjen, där den Ristinummen koulu
tidigare fanns (tomt fält).
Bra exempelobjekt: Utrustningen på Skogsbergets, Kvevlax, Björkparkens och Botniahallens uteparkering och spånbana, i Seinäjoki
Kyrkösjärvis strands, Gerby motionsställen, Mejlans idrottspark, Henrik Borgströms park, Edvinsstigens lekpark (”renparken”), utegymmet i
Kivistö i Vanda, utegymmet i Jyväskylä hamn.
Att observera: Utrustningens mångsidighet (beaktande av behoven hos motionärer i olika åldrar, på olika nivåer och i olika storlek),
parkeringsplatser ska reserveras i anslutning till utegymmet, utrustningens livscykel och hållbarhet (beaktar vandalism).

https://www.vaasa.fi/tapahtumat/koivulahden-uuden-ulkokuntosalin-esittely/

Hundpark
Enskilda punkter

Värmekarta
137 / 369 av kartsvar

Obs! En varmare färgton på värmekartan betyder
att svaren koncentrerar sig till det här stället.

Hundpark
Sammanfattning
Önskemål om terrängen: Ett område som är tillräckligt stort till arealen och mångsidigt till terrängformationerna (dock önskar en minoritet
jämnt underlag utan stenar), där det gärna också finns träd, buskar (inte bara en jämn sandplan).
Önskemål om utrustningen: För små och stora egna inhägnader, för människorna bänkar och ett tak som skydd för väder och vind,
sopkärl, hundbajspåsar tillgängliga, god belysning, parkeringsplatser i anslutning till parken, kameraövervakning, trygga passager till parken
genom en s.k. förgård, vattenpost, bra och hög in-hägnad (rymningar minimeras) redskap för agilityträning.
Önskemål om placeringen: Mera mot Gamla Vasasidan, på planen vid den rivna skolan i Korsnäståget, nära frisbeegolfbanan, i närheten
av Kärringbacken eller skogsdungen bakom Ristinummen päiväkoti, nära Radio-vägens plan, vid Molnträsket, gamla motocrossbanan, den
gamla tennisplanen i ändan av Fångstmannastigen, åtminstone inte vid korsningen till begravningsplatsen, på fälten bredvid Lidl, vid
Husmorsgatan på det stället där gatan ändrar och blir till en sandväg, den lilla spånbanan i ändan av Askvägen, nära S-market, nära dammen, den snåriga skogen efter ishockeyrinken bredvid Variskan koulu i mellanrummet mot kiosken i Aspnäs (landsvägen från vänster sett),
på norra sidan av vägen till Vattenverket.
Bra exempelobjekt: Hundparken i Sunnanvik, Hundholmen i Helsingfors, hundparken i Vasklot.
Att observera: Hundparken medför bullerolägenheter i närheten av bostadsområdena och leder till extra trafik i området. Önskas ett lugnt
och tryggt läge jfr god tillgänglighet gående (inte en alltför avlägsen plats) -> läget ska övervägas med omsorg.

https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-aika/puistot-ja-viheralueet/koirapuistot/koirapuistot/

Vistelseplatser
Värmekarta

Enskilda punkter
91 / 369 av kartsvar

Obs! En varmare färgton på värmekartan betyder att
svaren koncentrerar sig till det här stället.

Vistelseplatser

Sammanfattning
Saneringsobjekt: Det gamla köpcentret, kåtan vid dammen nära frisbeegolfbanan, Alkula motionsstig som helhet, lekparken på andra sidan
om Gamla Vasagatan 14 (Borrarstigens?). Lekparken mellan Kapellbacksvägen 5 och Fasanstigen 8-10 (Fasanstigens?), spånbanan under
kraftlinjen.
Observationer om vistelseplatser: Mera sopkärl och upprätthållande av den allmänna snyggheten, bänkar där man kan vila sig (äldre som
är ute på motionsrunda) och bordsgrupper för matsäck. Egna vistelseställen för unga (såsom skyddstak), där unga kan tillbringa sin fritid
(lekparkerna för småbarn). På de vistelseställen som är riktade till unga önskas aktiviteter, såsom korgar för korgboll. Placering av olika
funktioner på synhåll från varandra, såsom hundpark och utegym för att minska vandalism (mer ögonpar).
Placeringsställe: På fältet i anslutning till lekparken mitt emot Gamla Vasagatan 14.
Att observera: I vissa svar förhåller man sig negativt till vistelseplatserna på grund av det störande beteende och vandalism som sker där. I
det här sammanhanget kommer det fram att vindskyddet nära dammen vid frisbeegolfbanan är en problematisk plats.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/pilvilammen-uusi-grillikatos-valmiina-vastaanottamaan-retkeilijoita?publisherId=67975446&releaseId=69888673

Lekparker
Sammanfattning
Annan
utrustning:
Marktrampolin,
vajergunga,
parkour-bana,
överhuvudtaget ny och annorlunda utrustning för barn i olika åldrar,
iståndsättande av den nuvarande utrustningen.
Annat om utrustningen: Förbättrande av belysningen, sopkärl, bänkar och
bordsgrupper, tillgänglighet och lättframkomlighet, inhägnad av lekparkerna
åtminstone vid kanten till vägbanan, på Lillpigsgatan ett önske-mål om att
lekparkens mark behandlas (lerjord mjuk och med pölar) t.ex. genom att öka
skyddssanden runt lekredskapen.
Exempelobjekt: Skeppsparkens, Björsbergets, Olavsvägens (Smedsby)
lekparker.
Farliga objekt: De stora stenarna i Lillpigsgatans lekpark (fallrisk) och
avsaknaden av staket (t.ex. Borrarstigens lekpark), drogsprutor som finns på
de allmänna områdena.
Andra observationer: Invånarna i Korsnäståget är sociala och vill ha även
andra mötesplatser än lekparkerna, exempelvis ett café. En adress har
samlats in för iståndsättande av lekparkerna i Korsnäståget. En ökad användning av lekparkerna bland barnfamiljerna tror man att ska minska
vandalismen (mera övervakande ögon). Också i det här sammanhanget
önskar man att de unga ska få egna vistelseplatser, för att lekparkerna ska
vara i de mindre barnens användning.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/lastenvaunuralli-laivapuistossa?publisherId=67975446&releaseId=68702816

Omgivningen kring frisbeegolfbanan och dammen

Sammanfattning
Önskemål: Den skogbevuxna och naturenliga miljön bevaras, men en större del av dem som svarat önskar dock att växtligheten ska ansas
och röjas. Från dammen avlägsnas avfall och den muddras för att vattenkvaliteten ska förbättras till exempel för att skapa en badplats för
hundar. Utvecklande av miljön runt dammen både ur frisbeegolfarnas och ur andra användargruppers perspektiv. Bänkar och sopkärl för
upprätthållande av trivsamheten och snyggheten. Till brasplatsen förhåller man sig tudelat; avlägsnandet av vindskyddet och brasplatsen jfr
förbättrande av standarden. Iståndsättande av den nuvarande motionstrappan eller byggande av en ny i anslutning till pulkbacken.
Att observera: Vid vindskyddet vid dammen förekommer bland de unga mycket störande beteende: alkohol, oreda och oväsen. En småskalig
konflikt kan ses mellan frisbeegolfutövare och andra friluftsmänniskor i an-slutning till områdets användning.
Parkeringsbehov: Det finns ett behov av att utvidga parkeringsområdet, eftersom samma parkeringsplatser används av frisbeegolfarna och
de som annars är ute och rör på sig i dammens omgivning. En överbelastning av parkeringsområdet syns i form av parkering invid gatan på de
närliggande gatorna, speciellt på sommar-veckosluten. Antalet parkeringsplatser borde vara ungefär det dubbla jämfört med de nuvarande,
dvs. 20–30.

https://de-de.facebook.com/Liikuntapalvelut-Vaasan-kaupunki-Idrottsservicen-Vasa-stad-335722416450771/?rf=201523673219094

Utvecklingsåtgärder för uteområden

Sammanfattning
Utrustning: Motionstrappor önskar man till flera ställen, till exempel bakom hälsostationen (Köpstigen) eller vid Kärringbacken och
iståndsättande och förlängning av de existerande.
Platser som ska utvecklas: Borrarstigens lekpark, skogsdungen mellan Korsnäståget och Aspnäs och tennisplanen som finns där,
Kärringbackens område som helhet, det gamla köpcentrets omgivningar, motionsbanan (spånbanan), Alkula gård.
Underhåll: Mera sopkärl så att människorna städar självmant och tätare tömningsintervall, städdagar för om-rådets invånare.

Önskemål: Bevarande av Korsnäståget skogbevuxet, eftersom närheten till naturen för många invånare i Korsnäståget är en orsak till att
man trivs på området. Emellertid önskade en del av dem som svarade att grönområdena ska snyggas upp och snår och buskage rensas
m.m. Bevarande av den dagliga servicen, vilket främjar utvecklandet av området i samarbete mellan den offentliga och privata sektorn.
Att observera: I anslutning till den här och några andra frågor finns svar, där man konstaterar att utvecklandet av området är onödigt på
grund av vandalismen. Därtill förundrar man sig över att nya bostadsområden byggs samtidigt som redan byggda områden upplevs förfalla
och bli utan investeringar.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/ojbergetin-kuntoportaat-valmistuivat?publisherId=67975446&releaseId=69864376

