
Ristinummen asumisen, turvallisuuden,
esteettömyyden ja viihtyisyyden kehittäminen

Maptionnaire-kyselyn raportti, 28.6.2022

Kysely toteutettiin osana ympäristö-
ministeriön lähiohjelmaa 2020-2022 ja
Ristinummen lähiöhanketta.

Kyselyn tietoja hyödynnetään niin
Ristinummen lyhyen kuin pitkän aikavälin
kehittämisessä. Asukasosallistuminen
on olennainen osa alueen kehittämistä.

Kysely oli avoinna 2.11.2021–31.1.2022

• Vastaajia: 508 henkilöä

• Karttavastauksia: 1582 kpl
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1. Taustatiedot

• Pääosa vastaajista on Ristinummella asuvia iältään 31-45-vuotiaita naisia, jotka asuvat kahden tai neljän
hengen taloudessa.

• Tulos vastaa pääpiirteissään edellisen, 23.11.2020–31.1.2021 toteutetun, Ristinummen lähiöhankkeen
ensimmäisen Maptionnaire-kyselyn vastaajajoukkoa.



2. Liikenneturvallisuus

• Hankala tai turvaton risteys tai liittymä: 140 vastausta
• Vaarallinen tienylityspaikka: 133 vastausta
• Korkeat ajonopeudet: 125 vastausta
• Puutteita väylän kunnossa: 72 vastausta
• Pysäköintiin liittyvä vaara: 28 vastausta

Hankala tai turvaton risteys tai liittymäKorkeat ajonopeudet

Korkeat ajonopeudet sijoitetaan erityisesti pääväylille
Kappelinmäentielle ja Vanhan Vaasan kadulle. Hankalaksi tai
turvattomaksi koetut risteykset ja liittymät sekä vaaralliset
tienylityspaikat sijoittuvat pääosin samoille väylille
pistemäisesti. Yksittäisinä risteyksinä Huutoniementiehen
yhdistyvät Lehtikuusentien sekä Haapaniementien risteykset
koetaan ongelmallisiksi.

Vaarallinen tienylityspaikka



3. Esteettömyys

Missä on esteellinen paikka?

• Suojatie: 28 vastausta
• Kevyen liikenteen väylä: 20 vastausta
• Palvelurakennukseen sisäänpääsy:

4 vastausta
• Muu esteellinen paikka: 3 vastausta

Esteellisiä suojatien ylityksiä ja kevyen
liikenteen väyliä merkittiin eri puolille
aluetta. Useat esteelliset suojatiet
sijoittuvat esteelliseksi koetuille kevyen
liikenteen väylille.

Käyttäjämäärän kannalta on
ongelmallista, että myös pääkaduilla
(Kappelimäentie ja Vanhan Vaasan katu)
on esteelliseksi koettuja suojateitä.

Esteettömyyden edistämiseen liittyvät
myös vastaajien avoimissa vastauksissa
esittämät tarpeet mm. katuvalaistuksen ja
talvikunnossapidon parantamisesta.

Esteelliset suojatietEsteelliset kevyen liikenteen väylät



4. Viihtyisyys

Epämiellyttävä paikka Viihtyisä paikka• Viihtyisä paikka: 228 vastausta
• Erityisen hieno paikka, todellinen

helmi: 143 vastausta
• Epämiellyttävä paikka: 149 vastausta

Vastaajien viihtyisiksi tai epämiellyttäviksi
kokemat paikat sijoittuvat kartalla eri
tavoin eli sama paikka on joko viihtyisä tai
ei. Epämiellyttäviksi paikoiksi koetaan
Ristinummen keskiosa ja S-marketin
ympäristö ja vastaavasti viihtyisiksi
paikoiksi esimerkiksi frisbeegolfradan,
uuden koirapuiston, Ämmänmäen sekä
Variskan koulun ympäristö.

Useat viihtyisiksi koetut paikat ovat
ulkoilumahdollisuuksia tarjoavia
virkistysalueita ja epämiellyttäväksi
koetut heikosti ylläpidettyjä rakennettuja
ympäristöjä, kuten vanha ostoskeskus
/palvelukeskus.



5. Turvattomat, rauhattomat, epäsiistit ja ilkivallan paikat

• Turvaton paikka: 189 vastausta
• Roskainen ja epäsiisti paikka: 180 vastausta
• Rauhaton ja meluisa paikka: 98 vastausta
• Muu ilkivallan paikka: 27 vastausta

Rauhaton ja meluisa paikka

Eri syistä epäviihtyisiksi koettujen paikkojen sijainnit ovat
varsin samat painottuen Ristinummen keskiosiin.

Roskainen ja epäsiisti paikkaTurvaton paikka



6. Sosiaalinen ympäristö ja kohtaamispaikat

Vastaukset kohtaamispaikan tärkeiksi koetuista ominaisuuksista
jakautuvat varsin tasaisesti vaihtoehtojen välillä, mutta erityisesti
kohtaamispaikkaan toivottiin wc-tiloja, istuinpaikkoja ja aukioloa
myös ilta-aikaan. Osittain voi olla korona-ajan vaikutusta, että
paikan toivottiin olevan mieluummin ulko- kuin sisätila.

Missä kohtaat ihmisiä vapaa-ajalla?

Minulle on tärkeää, että kohtaamispaikka/kohtaamispaikassa on... Vastaajat kohtaavat eniten ihmisiä arkisissa paikoissa, kuten
ruokakaupassa, ulkoilualueella tai puistossa, lasten leikkipaikoilla,
urheilu-/kuntoilupaikoilla, kirjastossa ja alueen tapahtumissa.



• Seuraavana on yhteenveto kyselyn avoimiin kysymyksiin saaduista kirjallisista vastauksista, jotka on ryhmitelty
vastauksissa esiin nousseiden keskeisimpien teemojen alle. Kyselyssä oli seuraavat avoimet kysymykset

• Mihin suuntaan toivot, että Ristinummen asumista kehitetään?

• Kuvaile asumista Ristinummella nyt ja tulevaisuudessa.

• Onko sinulla muita ajatuksia alueen kehittämisestä? Voit myös täydentää aiempia vastauksiasi.

• Eniten vastauksia/osumia saaneet teemat

7.1 Asumisen monipuolistaminen (119 vastausta)

7.2 Vuokratalojen purku (69 vastausta) & Vuokratalojen kunnostus (41 vastausta)

7.3 Viihtyisyys ja turvallisuus (58 vastausta) & Väylät ja liikenne (36 vastausta)

7.4 Palveluiden säilyttäminen ja kehittäminen (54 vastausta)

7.5 Ostoskeskuksen purkaminen tai kunnostaminen, lähialueen kehittäminen (52 vastausta)

7.6 Perhe- ja lapsiystävällisyyden parantaminen; päiväkodit ja koulut, nuorisolle toimintaa ja kokoontumispaikkoja
(45 vastausta)

7.7 Viheralueet ja puistot, leikkialueet, virkistys- ja liikuntamahdollisuudet sekä eri toiminnot (42 vastausta)

7.8 Ristinummella on hyvä asua, alueella hyviä puolia (35 vastausta) & Alueen maine ja sen parantaminen
(22 vastausta)

7.9 Ristinummen kehittämisen mahdollisuudet, alueen tulevaisuus (40 vastausta)

7.10 Kiitos alueen kehittämisestä!

7. Yhteenveto kyselyn tekstivastauksista



Merkittävä osa kysymykseen vastanneista on
sitä mieltä, että alueelle tulisi jatkossa
kaavoittaa tontteja erityisesti rivi- ja paritaloille
sekä omakotitaloille (yhteensä noin 290
vastaajaa).

Tonttien kaavoittaminen kaupunkipientaloille
(ns. townhouse) sai hieman enemmän
vastauksia kuin tonttien kaavoittaminen
kerrostaloille.

Osa on sitä mieltä, ettei asumiselle tulisi
kaavoittaa lainkaan tontteja alueella.

Kysymykseen saatiin yhteensä noin 430
vastausta.

Alueelle tulisi kaavoittaa asuintontteja erityisesti:

Huom. Pylväät kuvaavat vastausten absoluuttista määrää eikä
prosenttiosuutta.

7.1 Asumisen monipuolistaminen
Minkälaisille asuntotyypeille Ristinummella tulee jatkossa kaavoittaa tontteja?



• Monipuolista uutta asuntorakentamista alueelle, erityisesti rivi- ja pientaloja sopiviin paikkoihin,
townhouseja/kaupunkipientaloja, lisää omistusasuntoja.

• Alueen nykyiset rivi- ja pientaloalueet ovat rauhallisia ja toimivia. Alueen maine paranisi asumisen
monipuolistamisen myötä.

7.3 Viihtyisyys ja turvallisuus (58 kpl) & Väylät ja liikenne (36 kpl)

7.1 Asumisen monipuolistaminen (119 kpl)

• Alueella on rikollisuutta ja ilkivaltaa, esim. autoja ja paikkoja rikotaan. Lisäksi varastellaan. Valvontaa tarvitaan
lisää, esim. poliisilta. Päihde- ja muut ongelmat ovat lisääntyneet. Huumeidenkäyttäjät ovat ongelma alueella.

• Katu- ja muu valaistus paremmaksi ympäri aluetta. Roskiksia tarvitaan kävelyreittien varsille ja muihin sopiviin
paikkoihin. Liikenneturvallisuutta on parannettava.

• Pyöräteitä tulee kunnostaa ja aurata aikaisin aamusta, sillä kouluun ja töihin kuljetaan myös pyörällä.

• Alueella pitää olla hyvä ja toimiva julkinen liikenne. Parantamisen varaa riittää. Alueella on paljon autottomia.

• Katujen kunto voisi olla parempi ja tieyhteyksiä on kehitettävä.

• Kaupungin on purettava vuokratalonsa alueella. Taloja hoidetaan huonosti eikä niitä enää korjata. Pihapiirit ovat
epäsiistit.

• Vuokratalojen kunnostus: alueella asuu paljon asukkaita, joilla ei ole mahdollisuutta/varaa muuttaa pois, esim.
paljon ikäihmisiä ja vähävaraisia. Heidän asumisen olojaan ja ympäristöään tulee parantaa.

7.2 Vuokratalojen purku (69 kpl) ja kunnostus (41 kpl)



• Nuorisolle tarvitaan ohjattua toimintaa sekä kokoontumispaikkoja. Uusi päiväkoti nykyisiä
päiväkoteja korvaamaan. Tai nykyisten päiväkotien remontointi. Alueen koulut ovat tärkeitä.

• Voisi satsata raunioalueen kehittämiseen, tuomalla sinne palveluita, taidetta, tekemistä ja eloa.
Kiva pieni kahvila ja putiikki voisi toimia, sillä alue kerää myös turisteja. Lisää opasteita ja
karttoja koko vanhan Vaasan alueelle. Vanhat tilat ja puistot henkiin!

• Kansainvälinen olohuone, pikku kauppa/kioski... lasten leikkipaikka, nuorisolle oma paikka.

7.4 Palveluiden säilyttäminen ja kehittäminen (54 kpl)

7.5 Ostoskeskuksen purkaminen tai kunnostaminen, lähialueen kehittäminen (52 kpl)

• Ostoskeskus on purettava. Tilalle esim. päiväkoti, asumista, monitoimirakennus, lähikauppa tai virkistys- ja
liikuntatoimintoja.

• Ostoskeskuksen kunnostaminen ja julkiset sekä yksityiset palvelut sinne takaisin.

• Ostoskeskuksen alue on turvaton varsinkin ilta- ja yöaikaan. Viereisessä metsässä on nuotiopaikka, jossa
mm. päihteiden käyttäjät oleskelevat.

• Puretun koulun tontille pitäisi saada asumista, palveluja tai muita toimintoja.

• Leikkikenttä vanhalle puretulle Ristinummen koulun tontille + ilmaista pysäköintitilaa autoille.



• Alueen asumista, palveluita ja toimintoja tulee kehittää lapsiperheystävälliseen suuntaan.
Lisää toimintaa lapsiperheille.

• Lapsiperheiden kannalta on tärkeää kehittää alueen päiväkoti- ja koulupalveluita. Päiväkotien
ja koulujen pihat ja lähiympäristö pidettävä siistinä.

• Lisää ulkoliikuntapaikkoja kaikenikäisille, puistoja, ulkokuntosali kuntoradalle, ja näiden
ylläpitoa, pidetään luonto lähellä!

• Kukkaistutuksia alueelle. Kukkaniitty, josta asukkaat voivat käydä noukkimassa kukkia.

7.6 Perhe- ja lapsiystävällisyyden parantaminen; päiväkodit ja koulut,
nuorisolle ohjattua toimintaa ja turvallisia kokoontumispaikkoja (45 kpl) &
a

7.7 Viheralueet ja puistot, leikkialueet, virkistys- ja liikuntamahdollisuudet sekä
eri toiminnot (42 kpl)

7.8 Ristinummella on hyvä asua, alueella hyviä puolia (35 kpl) &
Alueen maine ja sen parantaminen (22 kpl)

• Ei-halutun asuinalueen leima näkyy selvästi ulospäin ja mainehaittaa on hankalasti muutettavissa
paremmaksi. Alueen pientaloalueet ok mutta ei kerrostaloalueet ja osa rivitaloalueista, jotka ylläpitävät
alueen huonoa mainetta.

• Alueen monipuolisen kehittämisen tulisi olla jatkuvaa. Maineen parantaminen on pitkäjänteistä työtä.

• Mukava, valmiiksi rakennettu asuinalue, jossa palvelut lähellä! Monipuolinen ja luonnonläheinen. Elämä
täällä on rauhallista ja hyvää.



• Nyt alue etsii vähän suuntaa, mahdollisuuksia on paljon, esim. rapistuva ostari ja entisen Ristinummen ala-asteen
tyhjä hiekkakenttä. Kaupungin on tehtävä töitä, jotta saa kaupunginosan uudelleen eloon. On jo aika, että tämä
kaupunginosa pääsisi stigmastaan huonona alueena, sillä sitä se ei missään nimessä ole. On aika nostaa alue
loistoonsa ja saada sille kaikki ansaitsemansa kunnia.

• Tulevaisuudessa elinvoimainen ja kukoistava alue, josta koko Vaasa saa olla ylpeä. Alue on todellisuudessa
rauhallinen ja viihtyisä, vaikka maine onkin huono.

• Pientalovaltaisuutta kannattaa vahvistaa, sillä alueen nykyiset pientalovaltaiset osa-alueet ovat hyvinvoivia. Pohjois-
Ristinummi on rauhallinen ja luonnonläheinen, siellä asuu lapsiperheitä ja ikäihmisiä.

• Kehittäkää aluetta siten, että työssäkäyvät lapsiperheetkin muuttavat tänne, koulut ja päiväkodit täältä löytyy.
Vahvistetaan alueen hyviä puolia.

• Tulevaisuudessa kivoja puistoalueita, perhekeskeinen ja palvelut lähellä.

• Rauhallinen, luonto vieressä. Kehittää voisi ulkoilun/toiminnan alueiden lisäämisellä. Tulevaisuudessa lisätä ja
kehittää juuri lisää viihtyvyyttä ja kohtaamispaikkoja, esim. liikunta-alueet ja ulkokuntosalitoimintaa, penkkejä,
istutuksia.

• Väljä, puistomainen, kaupunkimainen. Hyvä ja toimiva julkinen liikenne.

• Yhteisöllisyys pitäisi saada vahvemmin takaisin. Pitkäaikainen asuminen pientaloilla on usein todennäköisempää ja
sen takia niitä voisi olla enemmän.

• Elämä täällä on rauhallista ja hyvää. Ja aina vain paranee, kun aluetta kehitetään. Koirapuisto aivan mahtava ja esim.
Pikkupiiankadun leikkipuistosta tulossa Vaasan paras. Asun itse vanhalla asuntomessualueella ja täällä kaikki Ok.

• Katujen ja puistojen kunnostaminen & ylläpito nostaa alueen laatua ja tuo esille sen, että Ristinummi on tärkeä ja siitä
huolehtiminen kaupungille sydänasia!

7.9 Ristinummen kehittämisen mahdollisuudet, alueen tulevaisuus (40 kpl)



• Kiitos, kun panostatte alueeseen. On hienoa, että aluetta kehitetään ahkerasti

• Ps. Kiitos koirapuistosta, se on superhyvä!!! 😊
• Kiitos, että otatte Ristinummen kehittämisen asiaksenne ja kysytte myös asukkaiden mielipiteitä.

• Ollaan niin onnellisia jo toteutetuista ja tänne tulevista uudistuksista, kiitos 😊
• Parhaillaan uudistuksen alla olevasta "krokotiilipuistosta" vaikuttaa tulevan superkiva puisto, lapset jo innoissaan

odottaa valmistumista. Tästä on hyvä jatkaa!

7.10 Kiitos alueen kehittämisestä!


