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Kysely Kruununhaan asukkaille ja yhteisöille keväällä 2021 
 
Kysely toteutettiin ajalla 31.3.3021 -15.4.2021 ja siihen vastattiin krunikka.fi-sivustolla olleen linkin 
kautta. Kyselyä sai paperiversiona Kruununhaan liikkeistä, joissa on Krunikka-lehden teline. Kyselyn 
toteutti Kruununhaan asukasyhdistyksen hallitus ja sitä koordinoivat hallituksen puheenjohtaja 
Leena Nousiainen ja sihteeri Marjut Huttunen.  
 
Monia toimia ja tapahtumia, joita kyselyssä ehdotettiin, on jo sisällytetty yhdistyksen 
toimintasuunnitelmaan vuosille 2021–2022. Kyselyn perusteella asukasyhdistyksen hallitus nosti 
kehittämisen kohteiksi erityisesti seuraavat asiat: 
 

*liikenneturvallisuus ja liikennejärjestelyt 
Kruununhaassa 
*lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien 
lisääminen 
*vehreyden ja tätä kautta viihtyvyyden lisääminen 
Kruununhaassa 
*yhteistyökumppanuuksien ja yhteistyön 
lisääminen 
*asukasyhdistyksen näkyvyyden vahvistaminen 

Kuva: Ari Heinonen 
 

Katso myös sivustot www.krunikka.fi/asukasyhdistys-invanarforeningen ja www.krunikka.fi/hanke-sivut/, 
joissa on tietoa yhdistyksestä ja sen toiminnasta (mm. toimintasuunnitelma 2021–2022) sekä Kruununhakaa 
koskevista hankkeista. Myös Krunikka-lehdet ovat pdf-muodossa www-sivuilla,  
https://www.krunikka.fi/krunikka-lehti-tidningen/  

 
Kyselyyn tulleita vastauksia on tähän yhteenvetoon jonkin verran lyhennetty sekä yhdistetty 
samantyyppisiä palautteita. Yksittäisiin/tunnistettaviin henkilöihin kohdistuvia kommentteja ei 
julkaista. 
 
Jos yhteenvedon ehdotuksista, esim. harrastus- ja kerhotoiminta tai tapahtumat, löytyy sopivia ja 
olet kiinnostunut toimimaan vetäjänä, ole yhteydessä hallituksen puheenjohtajaan.  
 
 
Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa kyselystä, ole yhteydessä:  
 
Leena Nousiainen puheenjohtaja@krunikka.fi  ja  Marjut Huttunen jasenasiat@krunikka.fi 
 
 

”YHDESSÄ AIKAAN ENEMMÄN” 
 
 

http://www.krunikka.fi/asukasyhdistys-invanarforeningen
http://www.krunikka.fi/hanke-sivut/
https://www.krunikka.fi/krunikka-lehti-tidningen/
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Vastaajien lukumäärä sekä sukupuoli- ja ikäjakauma  
 
Vastaajia oli yhteensä 50, joista Kruununhaan asukasyhdistyksen jäseniä oli 22.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Eri toimintoihin osallistuneet vastaajista iän mukaan jaoteltuna 
 

 
 
Vastaajien tietoisuus Krunikka-lehdestä, krunikka.fi-sivustosta ja asukasyhdistyksen Facebookista 
sukupuolen ja iän mukaan jaoteltuna 
 

 
 
Tarvittavan tiedon löytyminen   Tyytyväisyys asukasyhdistyksen toimintaan 
krunikka.fi-sivustolta 
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Millaista toimintaa asukasyhdistyksessä tulisi jatkossa olla 

Edunvalvontaa, 
vaikuttamista ja 
lobbausta 
 
Aloitteiden ja 
kannanottojen 
tekemistä 
 
Kruununhaan 
kannalta 
parhaiden 
ratkaisujen 
edistämistä 
 

- aktiivinen Kruununhaan asioiden ja etujen ajaminen Helsingin kaupungin sekä 
muiden päättäjien ja sidosryhmien suuntaan  

- toimia linkkinä asukkaiden ja kaupungin hallinnon välillä 
- vaikuttaminen kaavoitusta, liikennejärjestelyjä ja julkista liikennettä koskeviin 

asioihin (ml. bussi 18 takaisin ja ajonopeuksien alentaminen) sekä palvelujen 
säilymiseen ja edelleen kehittämiseen 

- edistää Pohjoisrannan muuttamista enemmän rantabulevardin tapaiseksi 
toimivaksi miljööksi 

- vaikuttaa leikki- ja liikuntatilojen sekä viheralueiden parantamiseen ja lisäämiseen 
ja miettiä, mihin suuntaan Kruununhakaa kaupunginosana tulisi kehittää ja miten 
kaupunginosassa pystyttäisiin lisäämään lasten urheilumahdollisuuksia, 
skeittiramppi, luistelurata ja kunnon leikkipuisto lapsille 

- tuoda esiin yhdistyksen jäsenistön enemmistön näkökanta kulloinkin käsillä 
olevaan asiaan 

- tehdä tutuksi alueen yritystoimintaa ja edistää jäsenetuja kaupoista ja palveluista 
- Oma Stadi hankkeeseen osallistuminen yhdessä. 

 

Tapahtumia  
eri vuoden ja 
kellonaikoina 
matalan 
kynnyksen 
periaatteella 
 
Ohjelmia eri 
ikäisille ja eri 
ryhmille 

- kulttuuri- ja taidetapahtumia, puisto- ja katujuhlia sekä muita ulkoilmatapahtumia, 
esim. kirpputori Liisanpuistikossa ja/tai Oikokadun aukiolla, maatilatori 
Liisanpuistikossa (esim. 1xkk/kutsua myyjät kokoon), yhteislaulua Tervasaaressa, 
kamarimusiikkia kadulla ja puisto- ja pihajumppaa 

- esitelmiä ja luentoja, lukupiiri, teemailtoja ja -keskusteluja, Krunikka puhuu -illat 
- asukaskävelyjä ja historiallisia kävelyjä, arkkitehtuurikierroksia ja 

puutarhakierroksia kauniilla sisäpihoilla ja erilaisia kävelyretkiä ja retkiä ja 
tutustumisia 

- istutustalkoita ja enemmän istutuslaatikoita eri puolille kaupunginosaa 
- säännöllisiä siivouskävelyretkiä nykyistä enemmän ja laajemmin  
- jotain uutta voisi olla 

Toimintaa nuorille 
ja lapsille 

- eri ikäisten lasten tapahtumia ja leikkitreffejä 
- nuorten ilta Mestassa 
- puuhapäiviä lapsille  

 

Tiedottamista ja 
viestintää 

- Kruununhaan asioiden esille tuontia, esim. Kruununhaan Facebook-ryhmä ja 
krunikka.fi -sivusto - yhdistyksen näkyvyys Facebookissa voisi olla parempi 

- tiedottaminen asukasyhdistyksen tavoitteista, toiminnasta ja ajankohtaisista 
asioista (kaavoitus, liikenne, kaupunginosan kehittäminen ...) 

- perillä olo ja tiedottaminen kaupungin palvelujen ja rakentamisen yms. tilasta ja 
suunnitelmista etukäteen 
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Mitä tapahtumia toivot asukasyhdistyksen järjestävän – Yhteisöllisyyttä edistäviä, matalan kynnyksen 
tapahtumia ja sisä- ja ulkotiloissa eri vuodenaikoina ja eri kelloaikoina (aamu, päivä ja ilta) 
 

• Kohtaamiset ja keskustelut: keskustelutilaisuuksia ja -iltoja, tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia 
kaupungin päättäjien kanssa, Sotamuseon -alueen ideointia Kruununhakalaisten tarpeisiin 
(vaihtoehtoista näköalaa sekä asukkaiden että esim. arkkitehtivisioinnin näkökulmasta) 
 

• Kierrätys ja kestävä kehitys: Kirpputoreja Liisanpuistikossa ja Oikokadun aukiolla, kirpputoreja sisältäen 
myös ”myyn omaa osaamistani” palveluja (esim. kastelen kukat, leivon pikkuleipiä kanssasi, autan 
ompelemisessa, vien koiria ulos, poraan hyllyt seinään, autan tietokone ongelmissa) 
 

• Kulttuuri: esim. konsertteja, elokuvailtoja, yhteislaulua Tervasaaressa, Krunikan kesäpäivät, musiikkia 
aukioille, kaduille ja puistoihin, tapahtumia, joissa on kulttuuriohjelmaa, musiikkia ja pientä syötävää 
ostettavissa, Liisanpuistikkossa piknik, jossa olisi musiikkia, kulttuuri ja taidetapahtumia 
 

• Lapset: Tervasaareen lapsille luontopolku, juhlissa ja tapahtumissa myös lasten ohjelmaa  
 

• Liikunta: Jumppaa Tervasaaressa - otetaan Krunikan ulkotilat haltuun 
 

• Liikkumisen mahdollistaminen: Kivijalkaliikkeiden edustoille korkeahkot tuolit tai penkit, joihin voisi 
istahtaa, jos voimat loppuvat kesken kauppareissun tai kävelylenkin.  

 

• Puutarha: kaupunkiviljely 
 

• Remontointi: luentosarjana, miten remontoin asuntoni, niin etten ”vahingossa” pilaa sitä / säilytän 
vanhan asunnon tunnelman, mitä voi muuttaa, mikä kannattaa säilyttää, materiaalit, tyylit jne.  

 

• Ruoka: toripäivät eri teemoilla, esim. sadonkorjuutori, kirpputori, ravintolapäivä, keittiötarviketori jne. 
(pöytiä olisi saatavilla vähällä vaivalla ja lyhyellä varoitusajalla), ruokamarkkinat, voisiko olla "kuukauden 
ravintola", jossa saisi tietyn annoksen jäsenkortilla edullisemmin tai vaikka juoman etuhintaan 

 

• Tiedotus: tiedotus, opastus ja valistustapahtumia ajankohtaisista aiheista - päättäjiä, rakentajia yms. 
tahoja kertomaan suunnitelmista etukäteen 

 

• Tutustuminen Kruununhakaan: tutustumiskäyntejä kohteisiin, jonne päästäkseen pitää koota ryhmä. 
"Turistikierroksia" kruununhakalaisille Kruununhaassa 

 

• Ympäristö: ympäristön hoitoon liittyviä tapahtumia, siivoustalkoot, kukkiva Kruununhaka ja muita 
talkootapahtumia, nopean aikataulun "talkoita", esim. lumenluontitalkoot Tervasaaressa, kävelytiet auki 
talkoovoimin. Ehkä vielä lumipenkalle latu 

 

 
Miten kehittäisit asukastila Krunan Mestan toimintaa:  

• harrastustoimintaa, kerhoja ja kursseja eri teemojen ja elämäntilanteiden mukaan, esim. 
askartelu, henkinen hyvinvointi, kokkikerho, käsityö, kulttuuri, maalaus, muskari, taide  

• lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa, esim. nuorten ilta, koska lähimmät nuorisotalot ovat 
aika kaukana ja läksyjen lukupiiri sekä tapahtumia perheille 

• muuta mm. yleissivistävä seura, ylimääräisten tavaroiden ja hävikkielintarvikkeiden vaihtoa, 
SPR:n toimintaa, baari/kahvila, Krunan KuntosaliMesta, nettivaraus, josta näkisi vapaat ajat,  
tilanvuokraus mahdollisuus jatkossakin ja valoisampi ilme Mestalle 
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Mitä muuta krunikka.fi -sivustolla voisi olla: aloitteita ja ideoita alueen kehittämiseksi keskusteluun 
ja mietittäväksi kaikille kiinnostuneille, vaikuttaminen koottuna, tiedottaminen tapahtumista ja 
kulttuurista sekä palvelujen ”löytämisestä” (mistä voi noutaa paketit, mistä voi nostaa rahaa, minne 
mennä lääkäriin, mitä lähellä tapahtuu, miten lähimuseot, galleriat, kirkot, virastot yms. ovat auki, 
asukkaiden ilmoituksia ja keskusteluja, korttelin naapurilainaamo ja sivut paremmin tunnetuksi.  

 
Palautetta asukasyhdistykselle 

• nykyiset toiminnat hyviä, jatkaminen nykyisellä strategialla, jatkoa entiselle toiminnalle ja 
toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on hyvä 

• jäseneksi liittyminen oli hoidettu hyvin 1/21 lehdessä 

• hyvä kokeilu yhteistyö jäsenliikkeiden kanssa, jäsenkortit jäsenille 

• asukasyhdistys näyttää virkistyneen, Krunalaisten pitää ajaa itse omia asioitaan, kiitos kaikille 
aktiiveille ja kiitos, että meillä on asukasyhdistys ja Krunikka-lehti 

• hieman vaisua on ollut netin puolella, yhdistyksen on tärkeä olla siellä missä ihmiset ovat 

• ottaa kantaa ja toimii aloitteellisesti, kun ongelmia alueella ilmenee, esim. julkisen liikenteen 
heikentäminen, postipalvelut, vaaralliset liikennejärjestelyt ja puistojen kunto 

• Krunikka puhuu -tilaisuudet ovat hyviä, kun niihin saadaan hyviä puhujia ja paikallisia päättäjiä 

• Krunikka- lehti on tärkeä tiedotusväline ja se on kehittynyt hyvin, lehden uudistus on oikein 
onnistunut, Krunikka-lehti on loistava, Krunikka lehti on laadukas ja kiinnostava, kiitos siitä!   

• Krunikka-lehteen enemmän Kruununhakaa koskevia asioita (6 numeroa vuodessa lisäisi tiedon 
ajankohtaisuutta), Krunikka-lehti on hyvin tehty, mutta painottuu liikaa julkisuuden henkilöiden 
haastatteluihin 

 
Muita kommentteja: enemmän keskustelua siitä, mitä asukkaat haluavat, mitä asioita ja mihin 
suuntaan pitäisi kehittää, esim. liikennejärjestelyt ja rakentaminen, ilmastonmuutoksen vastaista 
toimintaa, Teatteri Jurkan esitysten ja kesäteatterin jatkuminen ja Krunan festareiden ajankohta 
(syksyllä osa asukkaista on vielä mökeillä, ja sää on mitä sattuu. Hienot järjestelyt menevät hukkaan, 
enemmän paikallisia kauppoja ja palveluja mukaan ja festareiden järjestäminen teemallisina) 
 

 
Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille! 

Aurinkoista kesää toivottaa Asukasyhdistyksen hallitus 
 

 


