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Kyläkyselyn toteutus

• Paperinen kysely lähetettiin syyskesällä 2014 postitse 270 talouteen.
– 195 kpl julkisena tiedotteena 25210-postinumeroalueelle
– 75 kpl postitse vapaa-ajan asukkaille
– mahdollisuus vastata sähköisesti Harava-palvelussa

• Vastauksia palautui 76 kappaletta:
– sähköisesti 42 kpl
– postitse 34 kpl => vastausprosentti 28 %

• Vastaajista kolmannes oli vapaa-ajan asukkaita, joten vastaukset
päätettiin käsitellä kahtena kokonaisuutena.

• Vastaukset koottiin raportiksi ja tulokset esiteltiin kyläkokouksessa
14.10.2014.

• Tulosten pohjalta Wartsalan kyläyhdistys kokoaa kyläsuunnitelman.
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Vakituiset asukkaat (58 vast.):
• 40 % lapsiperheitä, n. 1/2 kahden

aikuisen talouksia
• Pääasiallinen toimeentulo oli joko

palkkatyö (53 %) tai eläke (30 %).
Yrittäjiä oli vastanneista 11 %.

• Runsas 2/3 oli töissä Salossa ja toiseksi
yleisimmin käytiin töissä Turun
suunnalla.

Vapaa-ajan asukkaat (18 vast.):
• 20 % lapsiperheitä, 75 % kahden

aikuisen talouksia
• Vapaa-ajan asunto on ollut joko

omassa tai suvun omistuksessa 2/3:lla
yli 25 vuotta ja 25 %:lla 10-25 vuotta.

• Vartsalassa oleillaan keskimäärin 4
kuukautta vuodessa.

• Puolet vastanneista kertoi voivansa
harkita asuvansa kylässä vakituisesti.

Vastaajien taustatietoja

asuneet
aina
17 %

yli 10 v.
46 %

4 – 9 v.
17 %

alle 4 v.
20 %

Asumisen kesto
vakituiset asukkaat (58 vast.)
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Viihtymistekijät (74 vast.)

Meille on kylässä viihtymisen kannalta tärkeää:
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0% 25% 50% 75% 100%

luonto ja meri

maalaismaisema

kyläyhteisö

naapurit

harrastukset

muu

vapaa-ajan asukkaat vakituiset asukkaat

4

• Muu syy: sijainti, palvelut, rauha, turvallinen ympäristö lapsille
• Kyläyhteisö on vakituisille asukkaille tärkeä: heistä 70 % kokeekin tuntevansa

naapurinsa ja saavansa tarvittaessa naapuriapua. Tutustumisen suurimpana
vaikeutena pidettiin sopivien tilaisuuksien puutetta.
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Osallistuminen
(53 vak. / 12 vap. = 64 vast.)

Valitkaa sopivat vaihtoehdot:
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0% 20% 40% 60% 80%

Haluamme jatkossa osallistua talkoisiin.

Olemme mukana yhteisö- ja/tai
yhdistystoiminnassa.

Haluamme olla mukana kylätoiminnan
kehittämisessä.

Emme ole osallistuneet kylän
tilaisuuksiin.

Voisimme vetää harrastusryhmää.

vapaa-ajan asukkaat vakituiset asukkaat
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• Osallistuminen erityisesti talkoisiin on ollut runsasta, lähes 75 %. Myös työväentalon tanssit ja
juhlat sekä päiväkodin tapahtumat ovat koonneet kyläläisiä yhteen. Vapaa-ajan asukkaat taas
kertoivat osallistuvansa Angelniemen Lossirannan tilaisuuksiin.

• Syy osallistumattomuuteen oli vakituisilla ajan puute ja vapaa-ajan asukkaille tiedon puute.
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Tiedotus
(54 vak. / 15 vap. = 69 vast.)

Mistä olette saaneet tietoa kylän tapahtumista?
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0% 20% 40% 60%

tapahtumakalenteri kaupungin verkkosivuilla

lehti-ilmoitukset

kyläyhdistyksen avoimet kokoukset

Salon kaupunkitiedote

Wartsalan kyläyhdistyksen Internet-kotisivut

kotiin jaetut tapahtumatiedotteet

Facebookin Wartsala-ryhmä

naapureilta ja tuttavilta

ilmoitustaulut

vapaa-ajan asukkaat vakituiset asukkaat
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Tiedotuksen katsoi olevan kunnossa 82 % vakituisista asukkaista, mutta vapaa-ajan asukkaista
puolet ei saanut riittävästi infoa. Informaatio katkoa selittänee se, että tärkeimmät tiedotuskanavat
olivat Wartsala-ryhmää lukuun ottamatta paikallisia: ”puskaradio”, ilmoitustaulut ja tiedotteet.
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Harrastaminen ja kylän
palvelut

• Harrastusmahdollisuuksia kaipailtiin lisää erityisesti
lapsille: tanssia, pallopelejä, liikuntaryhmiä ja kerhoja.

• Aikuisia kiinnostaisi ohjattu ryhmäliikunta: jumppa,
tanssi, zumba ja ”äijäkävely”. Myös kuntosalia
kaipailtiin.

• Lähikoulua ja kylän päiväkotia arvostettiin, mutta
muuten koettiin, ettei kylällä ole palveluita.

• Erityisesti kommentoitiin joukkoliikenteen vähyyttä
varsinkin kesäaikaan ja korostettiin sen tärkeyttä
koululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

• Kesäkauppaa tai -kioskia toivottiin ja tuoretoria. Tässä
voisi yhdistää voimat angelniemeläisten kanssa.
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Yritystoiminta
(32 vak. / 7 vap. = 39 vast.)

Vartsalan yritystoiminnan kehittämisessä on tärkeää:

0% 20% 40% 60% 80%

paikallisten yrittäjien yhteistyön
lisääminen

kylän oman palveluhakemiston
kokoaminen ja painaminen

paikallisten palvelujen nykyistä parempi
markkinointi esim. vapaa-ajan

asukkaille

kylän oman palveluhakemiston
ylläpitäminen netissä

vapaa-ajan asukkaat vakituiset asukkaat
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Yritystoiminnan tukemiseksi tärkeimpänä pidettiin tiedotuksen vahvistamista. Varsinkin vapaa-ajan
asukkaat toivoivat lisää tiedotusta paikallisista palveluista. Sekä sähköistä palveluhakemista
kannatti painettua kannatettiin.
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Kylämaisema, ympäristö ja
rakentaminen

• Kylämaiseman tärkeistä paikoista vakituisilta sai maininnan useimmin
meri ja rannat sekä Pirunvuori hiidenkirnuineen (42 %). Myös vanhaa
sahan aluetta ympäristöineen arvostettiin (20 %).

• Kehitettävää taas olisi Penturannassa heikosti liikkuvan veden ja
läheisen venerannan vuoksi. Kokouksessa todettiin kuitenkin, että
järkevää on hyödyntää läheistä Kokkilan rantaa.

• Ympäristö kaipaisi eniten rantaruovikon ja pusikoiden perkausta (58
% vastanneista). Myös roskis linja-autopysäkille olisi hyvä. Perkausta
kuitenkin maltilla, jotta omaleimaisuus säilyy.

• Kaavoituksellisesti tarpeellisimpana pidettiin maisemasuunnitelmaa.
Tosin runsas neljännes ei pitänyt mitään ehdotettuja toimia
tarpeellisina (ks. seuraava dia).
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Kaavoitustarpeet
(vakituiset asukkaat, 47 vast.)

Vartsalaan olisi mielestämme tarpeellista tehdä:
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12 %

24 %

36 %

28 %
asemakaavan
päivittäminen
rakennus-
paikkakartoitus
maisema-
suunnitelma
ei tarvetta edellä
mainituille

10



www.salo.fi19.11.2014täydennetyt tulokset / Ahola

Kauniita ja tärkeät
paikat olivat
keskittyneet erityisesti
kolmelle alueelle:
1. Saha-penturanta
2. Pirunvuori
3. Vaisakko

Vaaran paikkoja olivat
pääasiassa risteykset.
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Turvallisuus ja liikkuminen

• Huolta aiheutti ilkivalta venerannassa samoin laiturin
kunto. Kokouksessa keskusteltiin kameravalvonnasta.

• Liikkumisen suhteen vaaratilanteita aiheuttaa
ylinopeudet ja huono näkyvyys. Pensaiden leikkausta
olisi usealla tontilla – näistä omistaja vastuussa.

• Tien kuntoa kommentoitiin ja kapeutta. Talvella
lumiseen aikaan vain puolitoista kaistaa käytössä.

• Turvallisuuden vuoksi lasten koulumatkalle Vartsalasta
Angelniemeen ja Työväentalon pysäkiltä Vartsalan
keskustaan olisi tarpeen saada kevyen liikenteen väylät
tai vähintään jonkinlaista levennystä. Toivottiin myös
valaistusta Vartsala – Angelniemi.

• Uiton kurvin kaislat olisi myös tarpeen niittää.
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Kylähankkeet
(vakituiset asukkaat 42 vast.)

Valitkaa mielestänne tärkeimmät hankkeet (enintään 3 kpl).
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Meri-Halikon koulun ja vartsalalaisten
yhteistoiminnan lisääminen

Päiväkodin ja kyläläisten yhteistoiminnan
lisääminen

Ulkoilureittien suunnittelu ja toteutus.

Luontokohteiden kehittäminen matkailu-
palveluiksi (Pirunvuori, hiidenkirnu)

Sahan alueen kehittäminen

Saarten kehittäminen retkeilykohteina

Kartta Vartsalan luonto- ja virkistyskohteista

Katuvalot Vartsalan ja Kokkilan välille

Koulumatkojen turvallisuuden parantaminen
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Mahdolliset seuraavat
hankkeet:

• kartta luontokohteista

• pensasaitojen siistiminen

• paikallinen
palveluhakemisto
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Kylän kehittäminen

• Tärkeimpänä kehittämiskohteena Vartsalassa pidettiin
lasten koulumatkojen turvallisuutta: näkyvyyden
parantamista, valaistusta ja tien levennystä

• Seuraavaksi eniten kannatettiin luontokohteiden parempaa
hyödyntämistä mm. matkailukohteina.

• Sahan alueelle ideoitiin siistimisen lisäksi kävelyreittejä,
joissa pääsee liikkumaan myös rattailla/rollaattoreilla.

• Saarten kehittämiseksi ehdotettiin niin suojelua kuin
luontopolkuja, melontareitistöjä ja lauttakuljetusta
penturannasta.

• Vapaa-ajan asukkaat kaipailivat lähinnä rannan siistimistä,
tien kunnon kohennusta ja tiedotuksen parantamista mm.
ilmoitustaululla.
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Vartsalan vahvuuksina…

… merellinen ympäristö ja kauniita
luontokohteita mm. Vartsalan saari,
Vaisakko ja Pirunvuori

… hyvä sijainti ja asemakaava
… lähipäiväkoti ja Meri-Halikon koulu
… talkoohenki

Vartsalassa korjattavaa…

… lasten koulumatkojen turvallisuus
… harrastusmahdollisuuksia lapsille
… paikallisten palveluiden

markkinointi / palveluhakemisto
… tiestön kunto

Vuonna 2020 Vartsalassa on…

… lapsille turvalliset kulkutiet

… luontokohteet ja paikalliset palvelut myös matkailijoiden tiedossa

… toimiva ja turvallinen venesatama
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Kylien Salo -kehittämishanke,
Salon kaupunki

YHTEYSHENKILÖT:
Henrik Hausen, hankekoordinaattori, puh. 044 7787715
Tanja Ahola, hanketyöntekijä, puh. 044 778 7714

Sähköposti: etunimi.sukunimi@salo.fi

Kotisivu: www.salo.fi/kyliensalo

Blogi: http://kyliensalo.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/kyliensalo

Rahoitus: Leader-rahoitus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta
(Ykkösakseli, I Samma Båt, Jokivarsikumppanit, Uudenmaan ELY-keskus)
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