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Vuokatti 2035 

FCGgis kyselyn tulokset 
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Vastaajat 
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Mitkä ovat mielestäsi Vuokatin alueen 
vetovoimatekijät tai puutteet? 

n=30 
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Vetovoimatekijät 

• Luonto 

• Rauhallisuus 

• Liikunta- ja retkeilymahdollisuudet 

• Hyvät palvelut 

• Monipuolisuus 

• Tapahtumat 

• Ympärivuotisuus 

• Perhematkailu 

• Sijainti 

• urheiluopisto 
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Puutteet 

• Liikennejärjestelyt 

• Iso vetovoimainen naapurikaupunki 

• Matkailun keskipisteen puuttuminen, kokonaiskuvan puute 

• Vuokatinvaaran jämähtäminen 

• Vaara-alueen hotellimajoituksen puute 

• Katinkullan slummiutuminen 

• Yleisen uimarannan puute 

• Kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulta 

• Kesäurheilun monipuolistaminen 

• Ydinkeskustan puuttuminen 

• Yhdyskuntarakenteen sekavuus 

• Ulkoilureitit huonossa kunnossa 

• Hiihtoreitit ja moottorikelkkareitit tulisi eriyttää toisistaan 
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Mihin sijoittaisit Vuokatin alueella seuraavia 
toimintoja? 
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Uusi ulkoilureitti / uusi yhdysreitti 
(n=8) 
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Vesillä liikkumiseen liittyvää. 
Veneranta/satama/melontakeskus 

Golfkenttä 

Laavu, tulisija, kota 

Uusi monipuolinen urheilualue 

Tenniskenttien säilyttäminen tai uusiminen 

Puroon tulisi asentaa 
suodatin tai sakka-allas. 
Kevyenliikenteenväylän 
jatkaminen 
emäntäkoulun 
risteyksestä Eevalan 
risteykseen 
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Mitä kehitettävää Vuokatin alueen 
liikennejärjestelyissä on? 
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Säilytettävä kohde ja alue 
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9 
10 

7 

1 
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3 
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4 

5 

11 

13 

1 pisterinniemi ja kaarennieemi 

2 Golfkenttä 

3 Katinkulta 

4 Jäätionlammen rantaa kiertävä rauhallinen, luonnontilainen, ulkoilureitti/polku 
tulee säilyttää sellaisenaan.   Jossain kaavaluonnoksissa piirrettyä valaistua, 
pyörätietä ei toivota kyseiselle alueelle, koska ei tuo laisinkaan lisäarvoa vaan 
pilaisi alueen maiseman ja tunnelman.  

5 Harju maisema. 

6 Rinteet 

7 Urheiluopisto 

8 Särkisen ranta-alue + peltoalueet (vastapäätä Vuokatinhovia ja Urheiluopistoa) on 
säilytettävä maalaismaisemana paikallisasutuksineen. Ei kaikkea tarvitse rakentaa 
täyteen. Tapahtumakeskeisiä ja perhekeskeisiä paikkoja esim. Urheiluopiston ja 
Katinkullan alueille.  

9 Limakkolammen pohjoispuolinen alue säilytettävä luonnotilaisena metsäalueena. 
Urpialan tilan metsäalueelle en hyväksy minkäänlaisia reittirakentamista, 
ohjelmapalveluja tms. Masterplanissa myös Limakkolammen eteläpuoleinen 
Urpialan metsä- ja peltoalue on merkitty Keskuspuistoksi: alue säilytettävä 
metsätalousalueena, en hyväksy ulkoilu- ja virkistyskäytön lisäämistä. 

10 Huoltoasema 

11 Kaarenniemen kangasmaisemat ja hiekkatörmät. 

12 Topinlampi ja sen ympäristörannat tulisi säilyttää nykyisellään. Lammella ja 
Mujehoulun joella on rikas vesilinnusto ja kalasto. Kaarreniementien lähistöllä 
olevaa uimarantaa/venerantaa voisi parantaa hiekoittamalla ja laiturikin siinä voisi 
olla. 

13 Vuokatin asema 

Säilytettävä kohde n=6, säilytettävä alue n= 9 
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Arvokas luontokohde ja alue 
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Arvokas luontokohde n=3, arvokas luontoalue n= 6 

1 rantatörmä 

2 Kaarenniemen hiekkakankaat, niemi sekä hiekkatörmät. 

3 Jäätiönlampi 

4 Harjut. 

5 Vuokatinvaara 

6 Tällä alueella on hyvät peltoalueet viljelykseen, monipuolinen 
kasvisto sekä ranta- ja peltoalueen linnusto sekä eläimistö. 

7 Arvokas harjumaasto, pohjavesialue ja maisema-alue sekä 
lähiliikunta-alue. Limakkolammen ranta-alueet luonnontilaisia. 
Haapalanlahden alue maisemallisesti arvokas ja perinteinen 
maaseutualue. Masterplanin suunnitelmat ohjattava Nurmestien 
länsipuolella ja kankaalan monttuun. Keskuspuistorajaus 
poistettava Urpialan metsä- ja peltoalueilta. 

8 Topinlampi ja Mujehoulunjoki.  Runsas vesilinnusto ja kalasto. 
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Muuta yleiskaavoituksessa huomioitavaa 
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Muuta yleiskaavoituksessa huomioitavaa n= 4 

Kivilahden (Taivallahdentie) 
alueelle on jo tehty valmis 
kunnallistekniikka. Alueella on 
rakennusoikeudeltaan vähäinen 
ranta-asemakaava. Yleiskaavaan 
on saatava merkinnät 
suuremmalle rakennusoikeudelle, 
jopa mahdollistettava 
omakotirakentaminen. 

Reitit tulee paaluttaa kaavaan 

Onko nimitys Vuokatin keskus realismia? 
Paikka on matkailu- ja liikuntakeskus 

Vuokatin keskus. Palvelujen ja asumisen keskittymä 

Särkinen halutaan säilyttää paikallisväestön ja 
lomailijoiden rauhallisena veneily- ja 
kalastusalueena. Ei moottorisoituja veneitä ja 
muita laitteita ja rajoitettu moottorikelkkailu 
talvisin. Särkinen mielletään lomailijoiden 
silmissä "rauhan tyyssijana", jossa hiihdellessä 
tai kesällä soudellessa, sielu lepää. 
Moottorikelkkailun voisi huoletta siirtää 
kokonaan pois Särkisen ympäristöstä. Älyvapaa 
kelkkailu aiheuttaa tosi paljon melua ja 
vaaratilanteita latujen risteyskohdissa sekä 
luvatonta kelkkailua jääalueen ulkopuolella. Ei 
tarvitse lähteä mukaan vouhkaamaan kaikkien 
visioiden perässä, kun vähempi voisi olla 
matkailijoidenkin mielestä parempi. 
Ulkoilureittikartat olisi vihdoin viimein 
päivitettävä vastaamaan tätä päivää. Sillä 
vältyttäisiin yhteentörmayksiltä "hesalaisten" 
kanssa yksityisillä piha-alueilla. Ei 40 v. sitten 
käytössä olleet peltotiet ole enää olemassa 
monessakaan paikassa. Monet maanomistajat 
haluavat edelleen vuokrata peltonsa viljelijälle ja 
tukea näin viljelijäyrittäjää. Kunnan ja muiden 
tahojen pitäisi arvostaa ja kunnioittaa 
maanomistajien ratkaisua, eikä viedä väkisin 
maita korvauksetta johonkin muuhun, kuntaa ja 
matkailuyrittäjiä hyödyntävään suuntaan. Jos 
maanomistaja haluaa myydä maitaan esim. 
kunnalle, niin siitä pitäisi saada kunnon käypä 
korvaus; eivät maanomistajatkaan harrasta 
hyväntekeväisyyttä. Rakentaminen pitäisi 
keskittää sellaisille alueille, missä on jo 
ennestään matkailurakentamista eikä uuden 
rakentaminen riko enempää maisemaa.  


