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Kysely ja työpajat

• Karttapohjainen kysely (Maptionnaire) oli avoinna 6.8. – 18.9.2019 netissä 
ja sen kävi täyttämässä 545 vastaajaa. (Paperiset lomakkeet olivat 
pääkirjastolla ja Prisman kaupungin pisteessä)

• Hyvinvointiryhmien työpaja 19.8.2019

• Avoin työpaja 3.9.2019

• Nuorisovaltuuston työpaja 18.9.2019

Ympäristö- ja taideohjelma
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Ympäristö- ja taideohjelma

Hieno paikka, maisema tai 
näköala

• Uimarannat

• Harjut

• Näkötornit

• Isolukko

• Sorolan kartano

• Liuksiala

• Pikonlinna

• Järvien rannat

• Pelisalmi

• Vesijärvi

• jne.



Ympäristö- ja taideohjelma

Kohtaamis-

paikka

• Tori

• Kirjasto

• Uimahalli

• Pitkäjärven koulu

• Vatialan koulu

• Suoraman koulu

• Pikkolan koulu

• Kaupat

• Vesaniemi

• Liuttu

• Vehoniemi

• jne



Hieno 
rakennus



Luontoelämys

• Kirkkojärven ranta

• Kirkkoharju

• Isolukko

• Kisapirtin alue

• Liuttu

• Santarata

• Mäyrävuori

• Matkajärvi

• Haralanharju

• Vesijärvi

• Katajajärven alue

• Pitkäjärvi

• Vehoniemen harju

• ym.



Uusi kohtaamis- tai 
istuskelupaikka

• Tapulinmäelle
• Jäähallin ympäristöön nuorille suunnattu, 

skeittipuisto, parkour-paikka, kiipeilyseiniä/ 
telineitä, taiteilun toteuttamiseen siirreltäviä 
elementtejä 

• Lukion viereiseen leikkipuistoon
• Kaupungintalon takapuistikkoa voisi kehittää 
• Ukkijärven rantaa voisi kehittää
• Ruutanan keskustaan harrastusmahdollisuuksia
• Tori tarvitsisi oleskelutilaa kaikenikäisille, ja 

alueen jossa olisi elämää aamusta iltaan



Uusi elämyksellinen 
viherympäristö

• Keskusta-alueelle patsas-
/luontopolku interaktiivisen 
karttasovelluksen avulla.

• Tapulinmäelle aukio 
kokoontumisille

• Finnentien peltoaukeista 
puistoalue, yhteisöllistä viljelyä, 
niittykukkaketoa, 
hedelmäpuita. Voisi hyödyntää 
opetuksessa.

• Kaivannon entisestä 
leirintäalueesta pyöräilijöille ja 
vaeltajille lepopaikka, josta 
turvallinen yhteys kahviolle ylös.

• Pitkäjärven ranta
• Puutteenmäen alueen 

puistosta sellainen, että voisi 
mennä eväsretkelle

• Koulun pihaan enemmän puita 
ja kasveja



Uusi virkistymisen 
paikka

• Liikunta- ja virkistyspaikka 
uuden Vatialan koulun 
luokse

• Lentolaan oleskelutilaa 
johonkin rakennukseen

• Toosilan ranta



Uusi leikki- tai pelipaikka

• Iskelän kentälle skeittipaikka nuorille/lapsille ja 
kaukalon asfaltointi

• Leikkipaikka torille
• Nattarin leikkipuistojen parantaminen
• Koirapuisto



Uusi pysyvä tai väliaikainen 
taideteos

• Pikkolassa nuorille suunnatussa 
kohtauspaikassa saisi toteuttaa taiteellisia 
puolia, teoksia esille alueelle. Pikkolan 
alueen valaistus

• Liikenneympyröihin väliaikaista, viher- tai 
muuta taidetta

• Liutun kioskirakennukseen taidetta tai 
ympäristötaideteos rannalle

• Ruutanan päiväkoti ennen tuhoamista
• Kirkkoharju



Uusi tapahtuman 
paikka

• Omenatarha
• Kirkkoharjun näkötorni 

liikuntatapahtuma
• Liuttuun konsertti
• Entiselle shellin alueelle 

tapahtumatori
• Suoraman kentät



Tarina tai muisto, Merkityksellinen paikka



Kangasalan vahvuudet
Kyselyn vastauksissa esitettyjä ajatuksia

Kaunis luonto Kaikki lähellä Paljon metsää Harjut Järvet

Kivat maisemat
Harrastus-

mahdollisuudet
Tapahtumat

Vanhat 
rakennukset

Rauhallisuus
Ulkoilu-

mahdollisuudet
Kulkuyhteydet Puistot Museot ja taide

Uimarannat

Ympäristö- ja taideohjelma



Ympäristö- ja taideohjelma

Taidekävely
Luvallisia 

graffitiseiniä
Jääveistokset Roskien keräys 

Hengailu-
paikkoja

Taiteiden yö
Yhteisö-

maalausteos
Pelitapahtumat Konsertti Liuttuun

NeulegraffittejaValotaide-
tapahtuma

Roopennotkon
pumppaamon 

siistiminen

Villasukan 
kudontaa 
yhdessä

Uimahalliin 
tapahtuma

Kaduille 
maalauksia

Taidetapahtuma tai yhdessä tehtävä projekti Kangasalta
Kyselyn vastauksissa esitettyjä ideoita



Ympäristö- ja taideohjelma

Työpajat

• Hyvinvointiryhmien työpaja 19.8.2019

• Avoin työpaja 3.9.2019

• Nuorisovaltuuston työpaja 18.9.2019

Työpajoissa ideoitiin kolmen eri teeman alla

• Pysyvä taide

• Väliaikaiset elämykset, tapahtumat ja taide

• Unelmien viherympäristö



Ympäristö- ja taideohjelma

Veistokset 
kierrätys-

materiaalista

Persoonalliset 
bussipysäkit

Kangasalantiestä 
taidetie

Harjulle tai 
uimarannalle 

taidetta

Taiteilijoiden tai 
urheilijoiden esiin 

nostaminen

Koiran muotoiset 
penkit

Valotaide, puut 
ym.

Teollisuus-
alueiden porteille 

taidetta
Vesiaiheinen teos

Lehmät, lampaat, 
maatalouskoneet

…

Oksalla 
ylimmällä -

patsas

Luvalliset 
graffittiseinät

Omat teokset 
asuinalueille ja 

kyliin

Taide 
kiipeilytelineenä

Arkeologia ja 
vanha asutus 

näkyväksi

Pysyvä taide
Työpajoissa esitettyjä ideoita



Ympäristö- ja taideohjelma

Metsäkonsertti Mäkiautokisat
Jää- tai 

lumiveistokset
Kulttuuribussi 

potkukelkka-

rata

Näkötorni-
piknikit

Kirkkojärven 
luontopolulle 

ympäristötaidetta
Porrasjuoksu Metsäretki

LaavuretketRunoja bussissa Taidegeokätköt
Taide-

kesäkierros
Puistofiesta

Vesisota 
uimarannalla

Väliaikaiset elämykset, tapahtumat ja taide
Työpajoissa esitettyjä ideoita



Ympäristö- ja taideohjelma

Lasten 
suunnittelemat 
leikkivälineet

Maatrampo-
liineja

Seikkailupuisto Penkkejä 
Viherseinät ja -

katot

Reitti keskustan 
läpi

Kirkkojärven 
luontopolulle 

ympäristötaidetta

Näköalojen 
parantaminen

Pensaslabyrintti

Yhteisönä 
istutettava metsä

Luonto-
opetuspuisto

Pienpuutarhoja 
keskustaan

Taide-

kesäkierros

Kukkapellot 
joutomaille

Viljelylaatikot

bussipysäkeille

Unelmien viherympäristö
Työpajoissa esitettyjä ideoita


