Vuohensaaren kysely – ideoi Salon merellistä puistoaluetta
Yhteenvetoraportti 8.6.2020

SALON KAUPUNKI
MAANKÄYTTÖPALVELUT

Kysely oli avoinna 9.-25.5.2020
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää mielipiteitä Vuohensaaren mielipaikoista ja kehittämiskohteista, sekä
kartoittaa mitä toimintoja alueelta vielä puuttuu. Kyselyyn saatiin 235 vastausta. Kyselyn vastauksia hyödynnetään alueen asemakaavan laatimisessa taustamateriaalina.

Vastaajan ikä

Eniten vastauksia on ikäryhmissä 31-40 ja 41-50.

Mielipaikkasi Vuohensaaressa - Merkitse pisteellä mielipaikkasi kartalle

Suurin osa merkinnöistä kohdistuu saaren länsirannan uimarannalle ja kallioalueille ulkoilureitin
varrelle. Leikkipuiston ja venelaiturin, Ahtelan torpan ja kahvilarakennuksen alueelle kohdistuu
myös merkintöjä. Vuohensaaren itärannalla luonnonsuojelualueella on myös mielipaikkoja.
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Kehittämiskohteet - Piirrä mielireittisi kartalle

Mielireittejä ovat luontopolun reitit ja polut saaren pohjois- ja itärannalla.

Kehittämiskohteet - Mitä kohtaa haluaisit kehittää

Kehittämisen kohdemerkinnöistä suurin osa kohdistuu uimarannan ja vanhan saunarakennuksen ympäristöön sekä lasten leikkipuiston ja venesataman alueelle.
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Kehittämiskohteet - Mikä alue kaipaa parannusta

Kehittämisen aluemerkinnät kohdistuvat koko saaren alueelle. Useampia merkintöjä on venevalkamien alueilla, saaren pohjoisrannalla ja leikkipuiston alueella.

Millaisia tapahtumia haluaisit Vuohensaareen
Musiikkitapahtumat
-

ulkoilmakonsertteja, lasten konsertteja, popkonsertteja, festareita
vuohisrock, bluespiknik, kansanmusiikkia, pieniä bändejä
lavatanssit, tanssikurssit, rantaravintolaan karaoke

Liikuntatapahtumat
-

vesiaktiviteetteja; melonta, purjehdus, vesiskootteri, wakebord, suppailu, vesihiihto
puistoliikuntaa, uimakouluja, joogaa, juoksutapahtumia, minigolfturnaus, maastopyöräily
perhe-/ulkoliikuntapaikka
lajiesittelyjä

Luontotapahtumat
-

luonto-opastusretkiä, lasten luontoaiheisia teemapäiviä
linnunpönttöjen ja hyönteishotellien rakentelua
lintujen seurantaretket, kalastustapahtumia

Muut
-

ilmaisia tapahtumia, hiljaisia ja rauhallisia tapahtumia
taidenäyttelyitä, kesäteatteri, käsityöläismarkkinat, venetsialaiset, ”markkinatyyliset” tapahtumat, lasten leirit, työpajat
eri aikaan eri ikäisille suunnattuja tapahtumia ympäri vuoden
ei tapahtumia, ei pidä sulkea yksittäisen tapahtuman vuoksi kokonaan vaan pidettävä pääosin avoimena
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Toiveiden aarrearkku; tähän voit toivoa mitä vain Vuohensaareen sijoitettavaa välinettä,
toimintoa jne.
Urheilulajit ja välineet
-

kuntopiste, kuntolaitteet, kiipeilypuisto
satamapalveluita
slackline (kuormaliina jota pitkin sitten yritetään kävellä tai tehdä temppuja)
hyppytorni ja laituri uimarannalle, avantouintimahdollisuus, maauimala, kunnollinen uimaranta
kanootti-, soutuvene-, suplautavuokrausmahdollisuus, windsurffaus
toinen beach volley kenttä sellaiselle alueelle, että aurinko paistaa illallakin, kentät kaupungin liikuntapaikkavarausjärjestelmään
lainattavia kesäpelivälineitä kahvilaan esim. mölkky, kroketti, beach volley -pallo

Kalusteet, varusteet, liikenne
-

leikkipuistoon uusia leikkivälineitä
useampia grillauspisteitä, grillit maassa kiinteästi, picnicruokailupaikka
grillikatos/ kota, laavu yöpymistä ja ruokailua varten
penkkejä merenrantapolun varteen, uimarannalle ja venelaiturin tietämille
valaistuksen parannus
yhteys Vaisakkoon, silta tai lossi vastarannalle Vaisakkoon
parempi saavutettavuus (torilta joenvartta pitkin pyörätie/lenkkipolku ja veneellä saapuville kunnon laiturit)
kuljetus Salon jokea pitkin esim. torilta Vuohensaareen tapahtumien aikana
venereitin kehittäminen, jokialueen kehittäminen (jokilaivat, rantakioskit)
bussikuljetus tori-Vuohensaari tapahtumien alkaessa/loppuessa.
kaupunkilautta tms. pieni edullinen yhteysalus, joka kulkisi em. väliä
”lumenkaatopaikka” parkkialueeksi, Vuohensaaren tien asfaltointi
pyörille oma parkkipaikka
caravan alueen parannus, sähköpisteet ja selvät paikat rantaan asti
julkinen saaristoristeily/siipiratasalus muualle saaristoon

Rakennukset
-

yleinen sauna uimarannan yhteyteen, sauna vanhaan saunarakennukseen, jäätelökioski, pieni kahvila saunarakennuksen ja kesäteatterin väliselle alueelle
saunan vuokrausmahdollisuus yksityiskäyttöön
Suomen korkein näkötorni ravintolapalveluineen
vesiurheilukeskus Vuohensaareen johtavan tien varteen
tanssilavan kunnostus
ei uusia rakennuksia ei ainakaan harkitsemattomasti sijoitettuja eikä ympäristöön sopimattomia

Muut
-

koirauimaranta
kotieläintarha
rauhoitettu kokonaan luonnonsuojelualueeksi (vrt. Ruissalo), leirintä ja autoilu invapysäköintiä lukuunottamatta pois
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Vapaa sana; onko vielä jotain muuta mitä haluaisit sanoa
-

hieno paikka, toivottavasti pidetään hyvässä kunnossa
kohdetta pitäisi kehittää lapsiperheiden näkökulmasta
saaren kehittäminen enemmän uimiseen ja saunomiseen
toivon Vuohensaaressa säilyvän metsää luontopolkuja varten
pidetään kiinni alkuperäisen lahjakirjan ehdoista
monimuotoinen luonto tulee olla ensisijalla
saaren vanha tunnelma tulisi säilyttää, ei liikaa kehittää maisemallisesti tai rakennuksilla
upea paikka jonka markkinointi on jäänyt vähäiseksi
ei lisämökkejä
nykyisen luontopolun kunnostus
Salon pursiseuran ja Salon navigaatioseuran yhteistyöllä näkemystä alueen kehittämiseksi veneilijöille
ei ”Vuohisrokkeja”, pääosassa upea luonto
parasta siellä on nyt leirintäalue, leikkikenttä, wctilat, kahvila ja luonto
tie kuntoon, leveämpi silta
torilta jokilaivakuljetus Vuohensaareen
silta Vuohensaaresta Vaisakkoon
soutuveneiden, suplautojen, kajakkien ja kalastusvälineiden, lintukaukoputken vuokrausta
nuoret ja aikuiset liikkumaan
useampia roskiksia, roskisten tyhjentäminen useammin
uimaan ei tule mieleen mennä likaisen veden vuoksi ja teatterikin tuo alueelle liikaa hulinaa
puomi joka estää iltaisin alueellepääsyn on mielestäni väärin
siisteyteen tulee panostaa
kaupunkilaisten tulee saada järjestää omia tapahtumia
mahdollisuudet ovat miltei rajattomat. Jos on rahasta kiinni niin voidaanko pyrkiä saamaan yksityistä rahaa?
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