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Pikkolan liikuntapuiston suunnitelmaehdotus

• Pikkolan liikuntapuiston 
suunniteltu sijainti Pikkolan 
kampusalueella ja Pikkolan 
puistossa.

• Käyttäjäryhmänä alueen 
koululaiset ja vierailijat sekä 
kaikki lähialueen asukkaat ja 
kauempaakin tulevat.

• Tavoitteena monipuolinen ja kaupunkikuvaan nähden keskeinen 
liikuntapaikka, joka parantaa laji- ja liikuntamahdollisuuksia 
alueella sekä lisää keskustan vetovoimaisuutta.

Ortokuva suunnittelualueen sijainnista ja nykytilanteesta.  



Kyselyn ja vastaajien taustaa

• Kysely oli auki ajalla 21.1. – 4.2.2020 sähköisesti Kangasalan
kaupungin nettisivuilla

• Kyselyyn vastattiin anonyymisti

• Vastauksia saatiin 382 vastaajalta

• Vastaajista 16 % asuu Pikkolan koulualueen läheisyydessä

• Vastaajista 43 % opiskelee Kangasalan lukiossa ja 5 % opiskelee
Pikkolan yläkoulussa

• Vastaajien ikähaarukka:
• Alle 20 - vuotiaat: 62 %
• 20-40 - vuotiaat: 15 %
• 40-60 - vuotiaat: 21 %
• Yli 60 – vuotiaat: 2 %



Pysäköinti

• Pysäköinnin läheisyyttä pidettiin yleisesti erittäin tärkeänä.

• Pysäköintialueelta oltiin yleisesti valmiita kävelemään 0-100 m.

• Vastaajista  80% oli sitä mieltä, että Pikkolan koulun välittömässä 
läheisyydessä oleva keskeinen piha-alue tulisi varata autojen 
pysäköintiin.

• Loput vastaajista (20%) kannatti keskeisen piha-alueen käyttöä 
lähiliikuntapaikkana.



Välineet ja toiminnot:
pienpelikenttien alue

• Yleisesti vastustettiin enemmän 
kuin kannatettiin pienpelikenttien 
alueen välineitä ja toimintoja.

• Tärkeimpinä välineinä ja 
toimintoina pienpelikenttien 
alueella pidettiin kuitenkin 
monitoimiareenaa ja koripalloa.

• Vähemmän tärkeisiin välineisiin ja 
toimintoihin lukeutui pingis.

Ote Pikkolan liikuntapuiston pienpelikenttien alueen suunnitelmasta.  



Välineet ja toiminnot:
liikunnallisen leikkikentän alue

• Yleisesti vastustettiin enemmän 
kuin kannatettiin liikunnallisen 
leikkikentän alueen välineitä ja 
toimintoja.

• Tärkeimpinä toimintoina 
leikkikentän puolella pidettiin 
kuitenkin köysiparkour-rataa ja 
pomppumattoa.

• Vähemmän tärkeisiin välineisiin 
ja toimintoihin lukeutuivat taas 
ulkosoittimet ja hiekkalaatikko.

Ote Pikkolan liikuntapuiston liikunnallisen leikkikentän 
suunnitelmasta.  



Suunnitelmaehdotuksen vahvuudet, 
poimintoja vastauksista

• Suunnitelmaehdotus lisää liikuntamahdollisuuksia liikuntatunneilla, 
välitunneilla ja vapaa-aikana (eniten vastauksia).

• Monipuoliset lajimahdollisuudet (paljon vastauksia). 

• Liikuntapuiston idea ja ajatus hyvä, mutta sijainti ei (paljon 
vastauksia).

• Tekemistä kaikille ikäryhmille.

• Hienoa saada nuoria ihmisiä liikkeelle.

• Lisää alueen viihtyisyyttä.

• Hyvä saavutettavuus.

• Monitoimiareena ja koripallo.

• Liikunnallinen leikkipaikka.



Suunnitelmaehdotuksen heikkoudet, 
poimintoja vastauksista

• Koulun parkkipaikat eivät saa vähentyä, pysäköinti jo 
nykytilanteessakin haastavaa (eniten vastauksia).

• Liikuntapuiston sijainti väärä, alue tulee suunnitella toisaalle kuin 
ehdotetulle paikalle (paljon vastauksia).

• Lukiolla auditorio, joka tarvitsee pysäköintimahdollisuuden. 

• Liikuntapuiston käyttöaste jää pieneksi, jos se rakennetaan 
ehdotetulle sijainnille.

• Lukiolaisten mielipidettä ja adressia ei ole huomioitu 
suunnitelmaehdotuksessa.

• Mahdollinen ilkivallan vaara .

• Suunnitelman toimintojen lisäksi alueelle tarvitaan mm. 
tenniskenttiä, ulkokuntoiluvälineitä sekä scootti- ja 
skeittauspaikkoja.



Kiitos.
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