
Kyselyn tilastot:

Tilanne 1.2.2021:

Vastaajien lukumäärä: 388

• Vierailijoiden määrä: 658

• Karttavastausten määrä: 369

Kysely on tehty osana valtion lähiohjelmaa, ja sen 

aikana asukkailla on mahdollisuus osallistua 

Ristinummen kehittämistyöhön. 

Kysely avoinna 23.11.2020-

31.1.2021

Ristinummen viheralueet, leikkipuistot ja 
ulkoliikuntamahdollisuudet



Ikä Vastaajia

Alle 18-v. 27

18-30-v. 71

31-45-v. 133

46-60-v. 71

61-75-v. 32

Yli 75-v. 5

• Pääosa vastaajista on Ristinummella asuvia iältään 31-45-vuotiaita naisia, jotka 
asuvat kahden hengen taloudessa. Vastauksista on kuitenkin huomattava suuri 
alaikäisten vastaajien määrä (Variskan 9-luokkalaiset) ja useamman lapsen 
perheiden korkea osuus. Useamman lapsen talouksissa asuvien vastaajien 
osuutta selittänee kyselyn yhtenä teemana olevat leikkipuistot, koska itselle 
ajankohtaisiin kysymyksiin on motivoivaa ja helppoa vastata. 

Taustatiedot



Lämpökartta

Huom. Lämpökartalla lämpimämpi sävy tarkoittaa 

vastausten keskittymistä tähän kohtaan. 

Yksittäiset pisteet

141 / 369 karttavastauksista

Ulkokuntosali



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

Yhteenveto
Toiveita varustelusta: Laitteita: crossfit-laitteita, painonnostotanko ja irtopainoja, leuanvetotanko, vatsa-/selkäpenkki, jalkaprässi, monkey
bar, soutulaite, kuntopyörä. 

Muuta: Katos, kameravalvonta. 

Toiveita sijainnista:  Nummen koulun läheisyyteen, Ämmänmäen kuntoradan yhteyteen, Variskan koulun lähelle, Haapaniemen ja 
Ristinummen välissä kulkevan pururadan vanhan tenniskentän paikalle, Voimalinjan alle, entisen Ristinummen koulun paikalle (tyhjä kenttä). 

Hyviä esimerkkikohteita: Metsäkallion, Koivulahden, Koivupuiston, Botniahallin ulkoparkin ja pururadan laitteet, Seinäjoella Kyrkösjärven
rannan, Gerbyn kuntoilupaikat, Meilahden liikuntapuisto, Henrik Borgströmin puisto, Edvininpolun leikkipuisto  ("poropuisto”), Vantaan Kivistön 
ulkokuntosali, Jyväskylän sataman ulkokuntosali. 

Huomioitavaa: Laitteiden monipuolisuus (eri-ikäisten, -tasoisten ja -kokoisten liikkujien tarpeiden huomiointi), pysäköintipaikkoja varattava 
ulkokuntosalin yhteyteen, laitteiden pitkäikäisyys ja kestävyys (huomioi ilkivallan). 

Ulkokuntosali



Lämpökartta

Huom. Lämpökartalla lämpimämpi sävy tarkoittaa 
vastausten keskittymistä tähän kohtaan. 

Yksittäiset pisteet

137 / 369 karttavastauksista

Koirapuisto



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

Yhteenveto
• Toiveita maastosta: Pinta-alaltaan riittävän suuri ja mastonmuodoiltaan monipuolinen alue (tosin vähemmistö toivoo tasaista, kivetöntä 

pohjaa), jossa mieluiten myös puita, pensaita (ei vain tasainen hiekkakenttä).

• Toiveita varustelusta: Pienille ja isoille omat aitaukset, ihmisille penkkejä ja katos sääsuojaksi, roska-astiat, koirankakkapusseja tarjolle, 
hyvä valaistus, parkkipaikat puiston yhteydessä, kameravalvonta, turvalliset kulut puistoon ns. välieteisen kautta, vesipiste, hyvä ja 
korkea aitaus (minimoidaan karkaamiset), agilityharjoitteluun välineitä.

• Toiveita sijainnista: Enemmän Vanhan Vaasan puolelle, Ristinummen puretun koulun kentälle, lähellä frisbeegolfrataa, Ämmänmäen 
läheisyydessä tai Ristinummen päiväkodin takana olevassa metsikössä, Radiotien kentän lähelle, Pilvilammelle, gamla motocrossbanan, 
Erämiehenpolun päässä oleva vanha tenniskenttä, ei ainakaan hautausmaan risteyksen kohdalle, Lidlin viereisille pelloille, 
Emännänkadun päässä kohtaan, jossa katu vaihtuu hiekkatieksi, Saarnitien päässä oleva pieni pururata, lähelle S-markettia, lammen 
lähelle, Variskan koulun vieressä olevan jääkiekkokaukalon jälkeen risuista metsää välikössä kohti Haapaniemen kioskia (maantie 
vasemmalla katsottuna), Vesilaitoksen tien pohjoispuolelle.  

• Hyviä esimerkkikohteita: Suvilahden koirapuisto, Helsingin Koirasaari, Vaskiluodon koirapuisto. 

• Huomioitavaa: Koirapuisto tuo meluhäiriötä asuinalueiden läheisyyteen ja tuo alueelle ylimääräistä liikennettä. Toivotaan rauhallista ja 
turvallista sijaintia vrt. hyvä saavutettavuus kävellen (ei liian syrjäinen paikka) -> sijainti pohdittava huolella.

Koirapuisto



Lämpökartta

Huom. Lämpökartalla lämpimämpi sävy tarkoittaa vastausten 
keskittymistä tähän kohtaan.

Yksittäiset pisteet

91 / 369 karttavastauksista

Oleskelupaikka



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

Yhteenveto
Kunnostuskohteet: Vanha ostari, frisbeegolfradan läheisen lammen kota, Alkulan kuntopolku kokonaisuutena, Vanhan Vaasan katu 14 
vastapäätä oleva leikkipuisto (Poraajanpolun?), Kappelinmäentie 5 ja fasaaninpolku 8-10 välissä oleva leikkipuisto (Fasaaninpolun?), 
voimalinjan alla oleva pururata. 

Huomiot oleskelupaikoista: Enemmän roskiksia ja yleinen siisteyden ylläpitäminen, penkit levähdyksiin (lenkkeilevät ikäihmiset) ja 
pöytäryhmät eväitä varten.  Nuorille omia oleskelupaikkoja (kuten katoksia) paikkoihin, joissa nuoret viettävät vapaa-aikaansa (leikkipuistot 
pikkulasten käyttöön).  Nuorille suunnattuihin oleskelupaikkoihin toivotaan aktiviteettejä, kuten koripallokoreja. Eri toimintojen sijoittaminen 
näköyhteyksien päähän toisistaan, kuten koirapuisto ja ulkokuntosali, ilkivallan vähentämiseksi (enemmän silmäpareja). 

Sijoituspaikka: Vanhan Vaasan Katu 14 vastapäätä olevan leikkipuiston yhteydessä olevalle kentälle. 

Huomioitavaa: Muutamissa vastauksissa oleskelupaikkoihin suhtaudutaan kielteisesti niissä tapahtuvan häiriökäyttäytymisen ja ilkivallan 
vuoksi. Tässä yhteydessä Frisbeegolfradan läheisen lammen laavu korostuu ongelmallisena paikkana. 

Oleskelupaikka



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

Yhteenveto
Muita laitteita: Maatramboliini, vaijerikeinu, parkour- rata, ylipäänsä
uudenlaisia ja erilaisia laitteita eri-ikäisille lapsille, nykyisten laitteiden
kunnostaminen.

Muuta varustelusta: Valaistuksen parantaminen, roskiksia, penkkejä ja
pöytäryhmiä, esteettömyys ja helppokulkuisuus, leikkipuistojen aitaaminen
ainakin ajotien reunalta, Pikkupiiankadulla toive käsitellä leikkipuiston
maaperää (savimaa pehmeä ja lätäkköinen) esim. lisäämällä turvahiekkaa
leikkivälineiden ympärille.

Esimerkkikohteita: Laivapuisto, Björssinkallion, Olavintien (Sepänkylässä)
leikkipuistot.

Vaarallisia kohteita: Pikkupiiankadun leikkipuiston suuret kivet
(putoamisvaara) ja aitaamattomuus (esim. Poraajanpolun leikkipuisto),
yleisiltä alueilta löytyvät huumeruiskut.

Muita huomioita: Ristinummelaiset ovat sosiaalisia ja kaipaavat muitakin
kohtaamispaikkoja kuin leikkipuistot, esimerkiksi kahvilan. Kerätty adressi
Ristinummen leikkipuistojen korjauksen puolesta. Lapsiperheiden lisääntyvän
leikkipuistojen käytön uskotaan vähentävän ilkivaltaa (lisää valvovia silmiä).
Tässäkin yhteydessä nuorille toivotaan omia oleskelupaikkoja, jotta
leikkipuistot olivat pienempien lapsien käytössä.

Leikkialueet



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

Yhteenveto
Toiveita: Metsäinen ja luonnonmukainen ympäristö säilytetään, mutta suurempi osa vastaajista kuitenkin toivoo kasvillisuuden siistimistä ja
raivaamista. Lammesta poistetaan jätteet ja se ruopataan vedenlaadun parantamiseksi esimerkiksi koirien uimapaikan toteuttamiseksi. Lammen
ympäristön kehittäminen sekä frisbeegolfaajien että muiden käyttäjäryhmien näkökulmasta. Penkkejä ja roskiksia viihtyisyyden ja siistiyden
ylläpitämiseksi. Tulentekopaikkaan suhtaudutaan kaksijakoisesti; laavun ja tulentekopaikan poistaminen vrt. varustetason parantaminen.
Nykyisten kuntoportaiden kunnostus tai uusien rakentaminen pulkkamäen yhteyteen.

Huomioitavaa: Lammen laavulla esiintyy nuorison häiriökäyttäytymistä: alkoholia, sotkemista ja metelöintiä. Pienimuotoista konfliktia on
havaittavissa frisbeegolf-harrastajien ja muiden ulkoilijoiden välillä alueen käyttämiseen liittyen.

Pysäköintitarve: Pysäköintialueen laajentamiselle on olemassa tarve, koska samoja pysäköintipaikkoja käyttävät frisbeegolfaajat ja lammen
ympäristössä muuten ulkoilevat. Pysäköintialueen ylikuormitus näkyy kadunvarsipysäköintinä lähikatujen varsilla etenkin kesäviikonloppuisin.
Pysäköintipaikkojen määrän tulisi olla noin kaksinkertainen nykyiseen nähden eli 20-30.

Frisbeegolfradan ja lammen ympäristö



Ulkoalueiden kehittämistoimet

Yhteenveto
Varustelu: Kuntoportaita toivotaan useampaan paikkaan, esimerkiksi terveysaseman taakse (Ostospolulle) tai Ämmäenmäelle sekä
olemassa olevien kunnostaminen ja pidentäminen.

Kehitettävät paikat: Poraajanpolun leikkipuisto, Ristinummen ja Haapaniemen välinen metsikkö ja siellä oleva vanha tenniskenttä,
Ämmänmäen alue kokonaisuutena, vanhan ostoskeskuksen ympäristö, kuntorata (pururata), Alkulan tila.

Ylläpito: Enemmän roskiksia ihmisten omatoimiseen siivoukseen ja tiheämpi tyhjennysväli, alueen asukkaiden siivouspäivät.

Toiveita: Ristinummen säilyttäminen metsäisenä, sillä luonnonläheisyys on monelle ristinummelaiselle syy viihtyä alueella. Kuitenkin osa
vastaajista toivoi olevien viheralueiden siistimistä risukoista ym. Päivittäisten palveluiden säilyminen, mitä edesauttaa alueen kehittäminen
yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kesken.

Huomioitavaa: Tämän ja muutaman muun kysymyksen yhteydessä on vastauksia, joissa todetaan alueen kehittämisen olevan turhaa
ilkivallan vuoksi. Lisäksi ihmetellään uusien asuinalueiden rakentamista samalla, kun jo rakennettujen alueiden koetaan rappeutuvan ja
jäävän vaille investointeja.

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


