verkkokysely
vastaajien taustatiedot

mielipide suunnitelmasta

• 89 kpl vastauksia
• 62 % naisia, 36 % miehiä, 2
% muu
• 31-40 vuotiaita eniten (33kpl),
41-50 vuotiaita 21 ja 21-30 9
kpl.
• 78 % työssäkäyviä, 11,24
% eläkeläisiä, 4,49 %
opiskelijoita
• 27 % vastanneista asuu
Tikkurilassa
• kesäisin 46 % käy alueella
viikoittain, 19 % päivittäin
• talvella viikoittain 31 %, 9 %
päivittäin
• puistoon tullaan: 1)
ulkoilemaan, 2) nauttimaan
luonnosta 3) ohikulkumatkalla
• puistoon tullaan pääosin
kävellen ja pyörällä
• 52% mielestä alue ei
ole nyt viihtyisä. Syinä
mm. alueen epäsiisteys,
palveluiden puuttuminen ja
pusikoituminen
• 82% pitää aluetta tärkeänä.
Syiksi annettiin mm. sijainti,
luonto ja joki.

• 12. suunnitelmaa pidettiin
yleisesti hyvänä; se sai
keskiarvon 3.61
(1-5, 5=paras)
• tyytyväisiä oltiin mm.
- padon purku
- jokimaiseman avaaminen
- uudet yhteydet, sillat
- toiminnot
- rannan oleskelupaikat
- perhosniitty
• 13. Tyytymättömiä:
- kahvilaa toivotaan
(Vernissan kahvilan
parantamista)
- talviuintipaikka ja uintipaikka
puuttuvat
- oleskelurannan sijainti
- rakennetaan liikaa
- ulkokuntolaitteet puuttuvat
• 14. Aktiviteeteista
tärkeimmät:
1. ulkokuntolaitteet (65%
vastaajista)
2. pienten lasten leikki (30%)
3. tasapainorata 32 %
4. voimailuvälineet 28%
5. petankki 28%
6. trampoliini 27%

asukastyöpaja heurekalla
• 15. Tapahtumista ihmisiä
kiinnostaa eniten:
1. konsertit ja keikat 72%
2. puistojumppa, jooga,
ohjattu
liikunta (64%)
3. valaistustaide (64%)
4. ulkoilmaelokuvat (57%)
5. teatteri ja tanssitaide (49%)
• 16. Maksullisista toiminnoista
ihmiset voisivat mieluiten
maksaa:
1. kahvila (92%)
2. ravintola (78%)
3. kajakkivuokraus (61%)
4. teatteri (58%)
5. sauna (44%)
6. puistojumppa (33%)
• 17. Vastaajista voisi kuvitella
osallistuvansa:
1. roskien kerääminen 29%
2. kosken kunostukseen 23%
3. haravointitalkoisiin 23%
• 18. Suunnittelijoille terveisiä,
mm.:
”Silkin alueelle
Kaapelitehdastyyliin toimintaa”
”Ravintola/-sauna Heurekan
rantaan”
”Keravajoen melontaretkeilyyn
sopiva rantautumis/
laskupaikka”
”Tehkää yhteistyötä Velmun
ja muiden alueen toimijoiden
kanssa”.
”Vanhan kunnioitus sopivassa
määrin, vanha tehdasmiljöö ja
sen henkii, olisi hienoa, jos se
välittyisi jatkossakin.”

• Hanna K. esitteli suunnittelutilanteen, Milla H. kertoi suunnitelmasta
ja Veera T. kertoi työpajatehtävät.
• Yleisöstä kysyttiin padon purkamisen syitä. Muita kysymyksiä
suunnitelmasta ei noussut, ja siirryttiin työpajatehtäviin.
1) PUISTON YMPÄRIVUOTINEN TAPAHTUMAKALENTERI
• asukkaita pyydetiin ideoimaan puiston käyttöä.
• kesäkuukausille: melontaa, lammasaitaus, konsertteja,
ravintolapäivä, luontopolku, kirpputorit
• syksyllä: sadonkorjuu, käsityöläismarkkinat, fillarikierros koululaisille
• talvelle hiihtokilpailut, pulkkamäet, avantouinti
2) KÄYTTÄJÄPROFIILIEN TARKASTELU
• aluetta käsiteltiin eri käyttäjäprofiilien kautta:
• Salla Seniori, Mauri Matkailija, Tiina Teini, Liisa luontoilija. Käyttäjien
reittejä pohdittiin, sekä mietittiin käyttötarkoituksia eri hahmojen
kautta.
• Nuoret koettiin haasteellisina: heidän saavuttamiseen toivottiin
myös puiston pelillistämistä, ”VR-teknologiaa”
• yleisesti koettiin hyvänä paikka, jossa voisi pitää esim. avoimia
luentoja
3) IHMISTEN MUKAANNOTTO PUISTON TOIMINTAAN
• pohdittiin sitä, miten ihmiset saa mukaan puiston toimintaan: miten
asukkaat ottavat tilan olohuoneekseen.
• kaupungilla olisi hyvä olla selvä yhteyshenkilö puiston tapahtumien
järjestämiseen liittyen
• siivoustalkoot, luontoluotsi, piknik-tapahtumat, yhteiskunnallinen
julkinen keskustelu, kuten ”Vantaa-Areena” puistoon.
• Tapahtumien järjestämiseen saa apua, ja tapahtumien pito
tarkoittaa myös alueen kunnossapitoa
• Tapahtumissa hyvä olla toistuvuutta
4) ALUEEN TOIMINNALLISUUS JA TOIMINNOT
• pohdittiin alueen eri toimintoja ja tapahtumavälineistöä
• Vernissan lavaa toivottiin rannemmaksi
• Veininmyllyn tanssilavan muoto olisi toimivampi pyöreämpänä
• Alueelle toivottiin kanoottivuokrausta, kiipeilyä, katukorista,
minigolffia, petankkia, aurinkotuoleja
• Poukamaan toivottiin kelluvaa lavaa
• Uinti, sauna ja avantouinti, penkkejä, keinuja, vapaaehtoispiste:
”hae roskankeräysvälineet”
Työpajan loppussa pidettiin yhteenveto ja eri työpajatehtävien
fasilitoijat esittelivät lopputulokset.

