VESANIEMEN KEHITTÄMINEN
VESANIEMEN TYÖPAJA 27.11.2018

Paikka: Kangasala-talon valtuustosali
Osallistujia: 26 henkilöä
Osallistujat jakautuivat kuuteen 4-5 hengen ryhmiin

Lisäksi saimme erikseen muutamalta nuorelta vastauksia työpajan tehtäviin.

Tehtävä 1: Tavoitemielikuva
o

= olemassaoleva

XX

= löytyy sekä halutuista
että ei-niin-halutuista

HALUTUT (>1)
6/6
Hiihto
o Melontapoolo
o Rantalentopallo
5/6
o Avanto
Kelluva saunalautta
Ulkoilmakuntosali
o Leikkipuisto
Ravintola/ kahvila
Sup

Huomioita
-

Moni osallistujille mieluisista aktiviteeteista on jo olemassa Vesaniemessä tai ne olisi helposti järjestettävissä sinne.
Tämä voi tarkoittaa sitä, että kyseisten toimintojen mielletään jo olevan osa Vesaniemeä tai ne voidaan helposti
kuvitella sijoittuvan sinne.

-

Talvitoiminnot, kuten avantouinti, retkiluistelu ja napakelkka ovat toivottuja toimintoja. Vastaajat ehdottavat itse potkukelkkasafaria, kävelyreittejä ja pilkkimistä järven jäällä.

-

Järvikylpylä ei kiinnosta. Sauna sen sijaan on tervetullut.

-

Kelluva saunalautta saa lämpimän vastaanoton. Kelluvaa
katsomoa ja erityisesti kelluvaa majoitusta ei kuitenkaan
haluta. Kelluvat trampoliinit jakavat vastaajien mielipiteitä.

-

Erityisesti wakeboarding tyrmätään. Pumptrack ja padelkenttä koetaan vieraiksi toiminnoiksi Vesaniemeen. Jalkapalloa ei myöskään haluta ehkä sen vaatiman tilan takia.

-

Tapahtumapaikkaa ja esiintymislavaa sekä kaivataan että
ei. Puistoshakki jakaa myös mielipiteitä.

-

Leikkipaikat koetaan tärkeiksi. Puumajat sen sijaan eivät
kiinnosta.

-

Vastaajat haluavat huomioida erityisryhmät ja heidän tarpeensa esteettömyydellä ja esimerkiksi toiminnoin (erityisryhmien melonta)

-

Osa näkee jo olemassa olevan matonpesun Vesaniemen
imagolle huonoksi asiaksi ja se haluttaisiin sieltä pois.

4/6
o Hiekkaranta
o Hyppylaituri
Keinut
Kelluvat trampoliinit
Kota ja grillipaikka
o Lasten uimaranta
Luistelu järven jäällä
o Matonpesu
Napakelkka
Paikka ulkoilmatapahtumille/ tapahtumat
o Puistojooga ja -jumppa
o Pukuhuoneet, wc
Riittävä pysäköintialue
Pyöräpaikat
Retkiluistelu
o Sauna, pukuhuoneet, wc
o Uimakoulun alue
o Veneenlaskupaikka
Vuokrattavat soutuveneet
Vuokrattavat/ lainattavat harrastusvälineet
3/6
o Kajakkien kuivaus
o Kajakkivarasto
Katukoripallo
Kelluva katsomo
Kiinteät äänentoistolaitteet
Stage/ esiintymislava
2/6
Katsomorakenne katolla
Leikkipaikat ja -reitit
Leikki
Monikäyttöinen rakenne
Puisto
Puistoshakki

o
o
o

o
o

VASTAAJIEN OMAT LISÄYKSET
Kävelyreitit jäällä (2)
Rantavahti
Vesihuvipuisto
Yrittäjät
Vierasvenelaituri
Uimakoppi rannan toiseen päähän
Eritysryhmien melonta
SM-tason melontakilpailu
Esteettömyys
Kalastus
Pilkkiminen
Perhokalastus
Parkour
Potkukelkkasafari
Melontasafari
Piknik (Puistoblues)
Ravit talvella (Bährend)

EI-NIIN-HALUTUT (≥1)
5/6
Wakeboarding
4/6
Kelluva majoitus
3/6
Jalkapallo
Järvikylpylä
Katsomorakenne katolla
Padelkenttä
Pumptrack
Puumajat
Stage/ esiintymislava
2/6
Kelluva katsomo
Liiketilat
o Matonpesu
Puistoshakki
Monikäyttöinen rakenne
1/6
Huvimaja/grillikota/ monikäyttö
Puistojooga ja -jumppa
Katukoripallo
Kelluvat trampoliinit
Kuntosali, monitoimisali, liiketiloja
Melojien maja
Muotoillut käytävät
Puisto
o Soutuveneiden säilytys
Paikka ulkoilmatapahtumille/ tapahtumat
Värikkäät pinnat
Kiinteät äänentoistolaitteet
VASTAAJIEN OMAT LISÄYKSET
o Hanhet

Tehtävä 2: Toiminnallinen profiili

Kuka/ mikä/ ketkä

Mitä tarvitsee

Mitä tuo/ mahdollistaa

-

Laituriratkaisut
Kisarata ja ajanottolaituri
Riittävä kanoottivarasto
Lämmin varasto/ säilytystila
Kaluston kunnostustila
Trailerien lastaus-ja purkutilat
Kanoottitrailerien säilytys
Melontaergometrisali
Kuntosalitilat
Pukuhuoneet m/n
WC- ja suihkutilat
Veneiden talvisäilytys

-

Lisää harrastajia
Kalustoa voidaan itse huoltaa ja korjata
Harrastajien/ urheilijoiden määrä ja taso nousee

Paikalliset
-

Erilaiset melojat
harrastajat: aikuiset, lapset
urheilijat - kilpailut

-

Satunnaiset liikkujat kesällä ja talvella

-

Avantouimarit

-

Avanto
Kisa-avanto
Iso sauna & pikkusauna, pukuhuoneet
Lämpötolppa

-

Lisää käyttäjiä talvikaudelle
Avantouintikisat

-

Perheet

-

Kunnossa olevat sosiaalitilat
Kioski/ ravintola
Ei sorapäällysteisiä polkuja rannalle (ikäviä paljain jalon)
Leikkipaikat
Uimakoulu, pukukopit

-

Asiakkaita
Asumisviihtyvyyttä paikallisille

-

Kaikki käyttäjät

-

Huoltorakennus
Sauna
Kioski/ kahvila, joka toimii

-

Lisää käyttäjiä

-

Liikuntarajoitteiset

-

Apuvälineet

-

Veneilijät

-

Laituripaikat
Vierasvenepaikat
Varastotilat +poijut

-

Auringonpalvojat

-

Muut liikkujat

-

Nurmikkoalueet
Hyviä, ohjeistettuja patikointireittejä talvellakin

-

Asukkaat

-

Yhdistykset
Melojat
Uintiseura
Naisvoimistelijat (Tiitola)

-

Uintimahdollisuus
Rantaelämä
Uimavalvonta
Siisteys
Lisää roskiksia
Kunnollinen ja kaunis palviljonki
Ei rakennustaiteellista betonibunkkeria
Saunasta näkymä järvelle

-
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Kuka/ mikä/ ketkä

Mitä tarvitsee

Mitä tuo/ mahdollistaa

-

-

Vierailijat
-

Melontakaluston vuokraajat

-

SUP-lautavuokraajat

-

Asukkaat, jotka eivät entuudestaan tunne Vesaniemeä

-

Avantosaunojen kiertäjät

-

Lentopalloilijat

-

Urheilijat

-

Vapaa-ajan viettäjät

-

Miksi? Nykyisellään niistä ei ole hyötyä

-

Elämysmatkailijat
Kotimaan matkailijat
Paikalliset vierailijat (uusia ryhmiä)
Kalastusretkeilijät

Lisää kenttiä (ainakin +1 ja 1 tilapäinen)
Asianmukaisesti tehdyt (hiekka, pohja) ja aidatut kentät
Mahdollisuus väliaikaisten kenttien rakentamiseen turnauksia varten.
WC-tilat
Suihkumahdollisuus ulkona

Asiakkaita yrityksille
Lisää tunnettuutta
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Kuka/ mikä/ ketkä

Mitä tarvitsee

Mitä tuo/ mahdollistaa

Toimijat/ palveluntarjoajat
-

Luisteluyrittäjä

-

Saunalauttayrittäjä

-

Kahvilayrittäjä/ ravintoloitsija

-

Ravintolatoimintaa kesät talvet

-

Saunan ja kokoustilan vuokraus

-

Harrastusvälineiden vuokraus

-

Soutuveneiden ja kanoottien vuokraus

-

Erilaisia tapahtumia

-

Jääravit

-

Beach Volley -turnaukset

-

Melontakisat

-

Hotelli kunnanviraston paikalle

-

Välinevuokraus:
Tampereella retkiluistimia, kajakkeja yms. vuokraa Pekka 		
Tyllilä. Löytyisikö joku paikallinen toimija?

-

Ravintola/ terassi
K. Talon yrittäjät

-

Paikallisten seurojen vetäjät
Jääkiekko
Kuohu
Melojat
Kisa
LP-Kangasala

-

Toimitilat

-

Paremmat fasiliteetit
Riittävän iso pysäköintialue

-

Käyttäjiä
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Kuka/ mikä/ ketkä

Mitä tarvitsee

Viestintä/ markkinointi
-

Vesaniemen tunnettuus ei ehkä ole tällä hetkellä kovin hyvä
edes lähikunnissa.

-

Kaupungin nettisivun Vesaniemi -osio

-

Lehtimainonta

-

Opastuskyltit

-

Visit Kangasala

-

Vesaniemelle oma Facebook -tili

-

Vesaniemen mobiilisovellus

-

Säännöllinen seuranta:
Veden lämpötila
Hanhet
Sinilevätilanne
Bakteeriseuranta

-

Hotellille mainoksia Vesaniemestä

-

Brändäys: Mikä ja Miksi?
10 v. ?
15 v. ?
20 v. ?
25 v. ?

Kehitys kohti kiinnostavaa ja houkuttelevaa
virkistysaluetta, joka voi
ELÄTTÄÄ yrittäjän.

-

Ylläpito

-

Ylläpito

-

Mikä on kaupungin satsaus
Infra ja henkilöt?

Mitä tuo/ mahdollistaa

Tehtävä 3: Suunnitelman kehittäminen

Ehdotetut muutokset/ muut huomiot:
WAKEBOARDING
Lahden pohjukka luonnonsuojelualuetta
Törmäysvaara muun vesiliikenteen kanssa
Ei tarvita - pelkkä laituri ok
KELLUVAT TRAMPOLIINIT
Vesihuvipuisto
LEIKKIPUISTO
Leikkipuistoa voisi suurentaa ja siihen liittää parkour
RANTALENTOPALLOKENTTÄ
Nyt (liian?) aurinkoisella paikalla
Siirto padelkentän ja jalkopallokentän kohdalle
Siirto pumptrackin paikalle (nykyiselle paikalleen), hiekalle tarvittaessa
lisäkenttä
KORISKENTTÄ
Estää esteettömän näkymän järvelle
Aiheuttaa melua
Koriskentän siirto jalkapallokentän tai pumptrackin tilalle
Kokonaan pois
JALKAPALLOKENTTÄ
Pois, mahtuisiko keskuskentälle?
PADELKENTTÄ
Pois
PUMPTRACK
Jääkö Eero 1,5-v. pyörän alle: turvallisuus kyseenalainen
Valtaosa haluaa sen pois suunnitelmasta
Tila muuhun käyttöön (koripallokenttä, rantalentopallo)
KANOOTTIPOOLO
Kentän siirto (sijainti nyt uintialueella)
Kanoottipoolokentän molemmille pitkälle sivulle laiturit tuomareita 		
varten
MELONTARADAN SIJAINTI JA MAALI
Oltava näkyvillä ja lähellä rantaa
Rantalupa umpeutuu 2019
Rata mahdollisesti pitkittäin lähemmäs rantaa
Ajanottotorni?
Melontaradan nykyinen sijainti mahdollisesti toimivin kompromissi 		
alueen asutus ja veden syvyys jne. huomioiden
Katsomorakenne laitureilla
Maalikameralle ym. laitteistoille kiinteät rakenteet maaliviivalle radan
sivuun

KANOOTTIEN SÄILYTYS
Traileriliikenne otettava huomioon (viikottaista)
Melontakilpailujen kalustoliikenne huoltorakennukselle
Kanoottivajan tilatarve tulee kasvamaan entisestään
Osoitettu tila ei riitä kanooteille
Tarve lämpimälle huoltotilalle
Liian pitkä matka kantaa kajakkia osoitetusta paikasta
Kanoottien säilytys ei sovi ravintolamiljööseen
Kanoottivarasto entisen huoltorakennuksen paikalle, kulku järjestettävä
Pukuhuone ja suihkut melojille entiseen paikkaan
”Kangasalan Melojat näkee, että kanoottivajan ja pesutilojen sijainti
lähellä nykyisen vajan paikkaa on parempi, kuin niemen kärjessä. Lahti
on suojaisampi lähteä kiikkerillä kajakeilla ja myös esim. SUP-laudoilla.”
MELONTA
Lähtöpaikka entiselle paikalleen; vähemmän aaltoja
Lapsien ja erityisryhmien huomiointi
MATONPESU
Pois Vesaniemestä
SAUNARAKENNUS
Saunasta näkymä järvelle
Rakennuksen yhteyteen kunnon terassit myös lavalle (stage) päin
Yhteissauna ja pieni tilaussauna
JÄRVIKYLPYLÄ
Hyvä / ei hyvä - jakaa mielipiteet
Kangasalla on jo uimahalli
Miksi maauimala, kun voidaan käyttää avojärveä ja tehdä uimaratoja
sinne
Avantoa ei suunnitelmasta onnistuttu löytämään
Avantouintilaituri, avantouintikisat
Katsomorakenne pois
YRITYSTOIMINTA
Yrittäjän ja yhdistysten yhteistoiminnan pohtiminen. Kuka käyttää saunaa ja pukuhuoneita (riittävästi)?
Ympärivuotinen saunapalvelu yrittäjänäkökulmasta houkuttelevin vaihtoehto
KELLUVAT HOTELLIT
Utopiaa
Alle puolet riittää
Kokonaan pois
Tilalle mökkiläisten ym. vierasvenepaikat
Kunnanviraston hotelli kimpassa kelluvan hotellin kanssa
VENEENLASKU
Ehdotettu paikka matala, vaatii ruoppausta

PYSÄKÖINTI
Onko riittävästi paikkoja
Såhköautojen latauspisteet
Koriskettä pois, ja sen tilalle pysäköintipaikkoja
Muuntautuva pysäköinti; koriskenttä p-käyttöön tarvittaessa
Pysäköintialue kaukana talvikautta ajatellen
MUITA HUOMIOITA
Kaiken toiminnan keskittäminen yhteen rakennuskompleksiin arveluttaa
Liian paljon toimintoja näin pienelle alueelle?
Vesaniemen kärki tuulinen paikka vesiurheilua ajatellen. Laiturit ja/ tai
aallonmurtaja voisivat auttaa
Vesiurheilun kannalta itäpuoli liian matalaa ja ruohikkoista
Hanhien karkoitus
EHDOTUKSIA
Auringon hyödyntäminen brändäyksessä: aurinkokennoja rakennusten
katoille sekä sähköautojen latauspisteet (tarkoitetaan ilmeisesti, että
latauspisteet toimisivat aurinkovoimalla)
Kahvila laiturin nokkaan (nykyinen hyppylaituri)
Rullakiekkokenttä
Parkour
Köysirata
Vierasvenelaituri
Lisää venelaitureita, paikoista huutava pula
Uimarannalle pyörätuoliluiska (ks. Oittaan uimaranta)
Rikukivien ja lähisaarien hyödyntäminen (ladut+luistelu)
Ravirata (talvella)
Vähemmän aktiviteetteja, laatu korvaa määrän
NUORILTA SAATUJA HUOMIOITA JA EHDOTUKSIA
Puistomaisuus hyvä asia
Hyvä, että aktiviteetteja löytyy eri ikäisille
Ravintola/ kahvila houkutttelisi ihmisiä Vesaniemeen
Onko wakeboarding kuitenkaan tarpeellinen?
Kelluvia hotellihuoneita on liikaa
Puumajat voisivat muodostaa ryppään, joiden välillä olisi köysitikasrata
ja muita telineitä (rata stagen lähelle)
Pumptrackin yhteyteen irrallisia radan osia pienille
Matkusteleva saunalautta
Oleskelu/ ruokapöytiä enemmän etenkin rannan lähettyviin
Leikkipaikan lähelle puita/ varjoa
Maahan piirretty shakkilauta ja isot nappulat
Yksi grillauspaikka riittää - keskeltä pois
Rannan lähellä pitää myös olla pyöräteline
Laiturilta liukumäki järveen
Vuokrattavat rantatuolit
Kalastusta laitureilta
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Työpajan yhteenveto

Työpajaan osallistui 26 henkeä. Osallistujat jakautuivat 4-5 hengen ryhmiin, joita
muodostui yhteensä kuusi. Työpajaan osallistuvat olivat lähinnä keski-iän ylittäneitä ihmisiä, joista suurimman osan voisi sanoa ylittäneen eläkeiän. Nuorien
näkemys puuttuu vastauksista siis kokonaan.
Työpajaan osallistuneet olivat mielissään Vesaniemen kehittämisestä ja siihen
liittyvästä vuorovaikutteisesta suunnittelusta. Vesaniemestä halutaan toiminnallisempi, ympärivuotinen kokonaisuus, jossa huomioidaan erilaiset käyttäjäryhmät
ja turvallisuus. Tuttujen toimintojen, kuten melonnan ja avantouinnin, halutaan
edelleen löytyvän Vesaniemestä. Joihinkin ehdotettuihin toimintoihin suhtauduttiin varauksella ja tietyin ehdoin. Osallistujen mielestä nykyisten toimijoiden läsnäolo alueella ja toimintaedellytykset tulisi turvata myös tulevaisuudessa.
Brändäys
Vesaniemen ei koeta olevan kovin tunnettu edes lähikunnissa. Alueelle on vaikea
löytää ilman navigaattoria, sillä se on monen käännöksen takana ja opastukset
ovat myös osallistujien mielestä puutteellisia. Alueen brändäys nähdään tärkeänä
ja pitkäkestoisena prosessina. Brändiä luodessa pitää miettiä, millainen Vesaniemi tulee olemaan eri vuosikymmeninä ja mihin asioihin ja toimintoihin kannattaa
panostaa, jotta Vesaniemestä tulisi houkutteleva ja myös yritystoiminnan näkökulmasta kannattava virkistysalue. Vesaniemestä voisi tulla osallistujien mielestä
niin elämysmatkailijoiden kuin erilaisten retkeilijöiden, kalastajien ja saunojien
matkakohde. Brändäyksessä halutaan käytettävän hyödyksi teknologiaa, kuten
sähköautojen latauspisteitä ja aurinkokennoja sekä Vesaniemelle luotavaa sovellusta, yms. Markkinointivälineinä toimisivat Vesaniemen omat verkkosivut,
Visit Kangasala, kaupungin nettisivujen Vesaniemi-osio sekä perinteinen lehtimainonta. Sovelluksesta tai verkkosivuilta voisi myös tarkistaa Vesaniemen olosuhteet, kuten tuulisuuden ja sinilevätilanteen. Virtuaalinen Vesaniemi esittelisi
alueen toiminnot sovelluksessa, jonka kautta voitaisiin hoitaa esimerkiksi välinevuokraus.
Kisojen paikka
Tärkeä osa Vesaniemeä ovat siellä järjestettävät erilaiset kisat. Kangasalan Melojat järjestää Vesaniemessä vuosittaiset SM-tason melontakisat, jolle on varattava tarvittavat puitteet ratoineen ja maalikameroineen. Nykyisen radan rantalupa
päättyy 2019. Sen nykyinen sijainti nähdään kuitenkin hyvänä. Vesaniemessä järjestetään myös avantouinnin kisat. Katsomorakenteet olisivat siis paikallaan kisojen katselua varten. Osallistujat näkevät kuitenkin kelluvan katsomon vieraana
ja ehdottavat katsomon rakentamista esimerkiksi laiturien yhteyteen.
Kahvila
Kahvilalle on tilausta, sillä nykyinen kioski ei ole oikeastaan koskaan auki. Kahvilatoiminta tukisi kisatoimintaa tarjoamalla lämmikettä ja huurteisia kisojen katsojille. Kahvilan paikaksi ehdotetaan suunnitelmassa osoitetun paikan lisäksi
nykyisen hyppylaiturin nokkaa kelluvana rakenteena. Yrittäjävetoinen kahvilatoiminta takaisi kahvilalle nykyistä kioskia (ei käytännössä koskaan auki) paremmat
aukioloajat ja toimintaedellytykset.

Kangasalan Melojat
Kangasalan Melojat ovat hyvin näkyvä toimija Vesaniemessä ja heidät tulee ottaa suunnittelussa vielä paremmin huomioon. He tarvitsevat nykyistä enemmän
tilaa niin säilytykseen, laitteiden ja varusteiden kunnostukseen kuin saunomiseen, kuntoiluun ja oleskeluun ympäri vuoden. Myös suunnitelmassa esitetyt tilat vaikuttivat riittämättömiltä. Niemen nokka melonnan lähtöpisteenä koetaan
huonoksi paikaksi tuulisten olosuhteiden sekä tilanpuutteen takia. Melojat korostavat, että traileriliikennettä on etenkin kesäisin paljon niin harrastajien kuin
paikalla järjestettävien kisojen takia. Heidän toimintansa integroiminen yrittäjälähtöiseen saunamaailmaan nähdään myös ongelmallisena. Nykyinen paikka
niin kajakkien kuivauspaikalle, huollolle sekä varastoinnille nähdään edelleen
parhaimpana. Lahden pohjukka on myös turvallisempi lähtöpaikka kiikkerien kajakkien suhteen.
Vuokraustoiminta
Kangasalan Melojat järjestää jo nyt kurssitoimintaa sekä kajakkien ja SUP-lautojen vuokraustoimintaa. Kurssit ja vuokraustoiminta ovat heille tärkeitä tulonlähteitä. Jos Vesaniemeen tulee muuta kurssi- ja välinevuokraustoimintaa, tulisi
ne sulauttaa osaksi tai niiden tulisi toimia osana Kangasalan Melojien kurssi- ja
välinevuokraustoimintaa.
Saunamaailma
Paikalla oleva sauna koetaan riittämättömäksi, eikä se juurikaan palvele suurta
yleisöä. Se on myös auttamattomasti liian pieni jo nykyisillekin käyttäjille. Yrittäjävetoinen saunamaailma kuitenkin mietityttää - miten turvataan yhdistysten
toiminta ja käyttö yritystoimintaan perustuvassa mallissa? Kaupunki vuokraa
nykyistä saunarakennusta myös ulkopuolisille. Vesaniemessä toimivat yhdistykset eivät voi silloin käyttää saunatiloja. Miten tämä hoidetaan tulevassa saunakompleksissa, jos yhdistykset käyttävät saunamaailman tiloja osana omaa
toimintaansa? Yhteiselo vaatii erikoisjärjestelyjä ja hyvän konseptin. Yrittäjävetoisuus mahdollistaisi kuitenkin saunapalvelujen ympärivuotisuuden ja toisi mahdollisesti lisää käyttäjiä.
Järvikylpylä
Saunamaailman yhteydessä olevaa järvikylpylää ei ihan ymmärretä, sillä järven
sekä keskustassa sijaitsevan uimahallin nähtiin yhdessä tarjoavan riittävät puitteet uintiin sekä kesällä että talvella. Lämmitetyt järvivesialtaat kuitenkin lisäisivät talviaktiviteettien määrää alueella ja saattaisivat houkutella myös matkailijoita. Kelluva saunalautta koettiin hauskana ja kannatettavana ideana.
Toiminnot
Osallistujien mukaan moni toiminto vaatisi uudelleentarkastelua ja -sijoittamista. Osa osallistujista kokee, että suunnitelmassa on jo liikaa toimintoja, ja että
Vesaniemi tulisi niistä liian täyteen. Erityisesti pumptrack, padelkentät ja wakeboarding koetaan vieraiksi. Wakeboarding nähdään myös turvallisuutta vaarantavana tekijänä veneilyn ja uinnin suhteen sekä uhkana lahden pohjukan luonnonsuojelualueelle. Osallistujat saattavat tyrmätä kyseiset toiminnot myös siksi,

etteivät he koe olevansa varsinaista kohderyhmää. Koripallokentästä pelätään
aiheutuvan liikaa meluhaittoja lähialueen asukkaille ja sitä toivotaan siirrettävän.
Nuorten uskotaan tulevan paikalle skoottereilla ja mopoilla, joista tulee myös
häiritsevää melua. Rantapallokenttien koetaan olevan liian aurinkoisella paikalla
- joko pelaajien tai auringonpalvojien takia - ja ne sijoitettaisiin takaisin sinne,
missä ne nytkin ovat tai sitten jalkapallokentän tilalle. Osallistujilla on myös muutamia toimintoja koskevia ehdotuksia, kuten rullaluistelulätkäkenttä ja parkour
leikkipuiston yhteyteen. Leikkipuisto saisi olla isompi. Talvitoimintoja korostetaan
ja niille halutaan hyvät ja toimivat puitteet. Erityisryhmät ja esteettömyys tulee
ottaa suunnittelussa paremmin huomioon.
Veneily
Alueelle toivotaan lisää venepaikkoja vierailijoita varten. Myös vuokrattavia venepaikkoja pitäisi olla enemmän. Soutuveneiden talvisäilytyksen mielekkyyttä
epäillään ja pohditaan, tulisiko säilytys siirtää ylipäätänsä muualle, jolloin ranta
vapautuisi muuhun käyttöön.
Majoitus
Osallistujat näkevät kelluvan majoituksen utopistisena. Se on myös mitoitukseltaan liian suuri. Kangasalan Melojien antamassa erillisessä lausunnossa mainitaan Suomen melonta- ja soutuliiton järjestämä valmennustoiminta. Jos Vesaniemeen rakennettaisiin majoitusmahdollisuudet, siellä voitaisiin järjestää myös
erilaisia leirejä ja leirikouluja. Mitä jos hotellimajoitus muutettaisiinkin leirikeskukseksi ja retkeilijöiden majaksi? Voisiko se olla myös lähestyttävämpi ideana?
Pysäköinti
Pysäköintipaikkojen koetaan olevan riittämättömät ja saunamaailmasta katsottuna liian kaukana etenkin talvikautena. Etenkin lapsiperheet saapuvat runsaan
tavaramäärän takia Vesaniemeen autolla. Tälläkin hetkellä Vesaniemessä tapahtuu liikaa kääntöliikennettä, kun ihmiset etsivät turhaan vapaita paikkoja. Vapaan
keskustelun yhteydessä pysäköintiratkaisuksi ehdotetaan pysäköintiopastaulua,
joka ohjaa Vesaniemeen tulijat lähimmälle pysäköintipaikalle kadun varressa tai
kaupungin keskustassa. Ihmisten asenteiden kuitenkin tulisi ensisijassa muuttua,
jotta auto haluttaisiin jättää kauemmaksi itse paikasta.

Kommentit nuorilta
Nuoret pitävät suunnitelman puistomaisuudesta ja eri ikäisille suunnatuista aktiviteeteista. Hyvänä huomiona on pyörätelineiden puutuminen rannan läheisyydestä. Myös piknikpöytiä halutaan lisää. Grillipaikoista toisen voisi kuitenkin
poistaa suunnitelmasta. Wakeboarding tuntuu nuoristakin turhalta, kun taas
pumptrackin yhteydessä toivotaan huomioitavan perheen pienimmätkin. Nuorien mielestä puumajat tulisi sijoittaa lähemmäksi toisiaan, jotta niiden välille voisi luoda köysi- ja kiipeilyradan. Laiturille voisi sijoittaa kalastusta sekä yhdelle
liukumäen.

VESANIEMEN KEHITTÄMINEN
KYSELY KAUPUNKILAISILLE

Kyselyn osoite: www.muuan.fi/vesaniemi
Kysely avoinna: 3-17.12.2018
Kyselyyn vastanneita: 57 vastausta

Taustatiedot
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IKÄ

PERHE

ASUINPAIKKA

18-25 (12,2%)

Asuu yksin (12,2%)

Kangasalan keskusta (32,7%)

26-35 (8,2%)

Kaksi aikuista (38,8%)

Muualla Kangasalla (55,1%)

36-45 (20,4%)

Aikuinen ja lapsi (2%)

Muualla kuin Kangasalla (12,2%)

46-60 (42,9%)

3 henkilöä (12,2%)

61- (16,3%)

4 tai useampi henkilö (34,7%)

Muualla kuin Kangasalla asuvista
87,5% vierailee Kangasalla päivittäin ja 12,5% viikottain.

TALVI

KEVÄT

< 1-2 krt/vk

1-2 krt/vk

KESÄ

SYKSY

1-2 krt/kk

harvemmin

VESANIEMESSÄ VIERAILU
Valtaosa vastaajista, 77,6%, käy Vesaniemessä uimassa kesällä ja/ tai avannossa.
Saunomassa kävi 16,3%, joista suurimman osan voisi kuvitella olevan avantouimareita. Vesaniemi näytti olevan myös suosittu lenkkeilypaikka, sillä 38,8% vastaajista kävi
siellä joko juoksu- tai kävelylenkillä. Leikki (24,5%) ja mattojenpesu (26,5%) olivat myös
tärkeitä Vesaniemen toimintoja. Muita toimintoja olivat melominen, veneily, auringonotto,
jäällä kävely ja hiihto sekä maisemien katselu.

Saavutettavuus ja kehitystarpeet
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SAAVUTETTAVUUS

OPASTUS

DIGITAALINEN SAAVUTETTAVUUS

75,5% vastaajista arvioi Vesaniemen melko saavutettavaksi
(3-4 asteikolla 1-5). Vastaajista kuitenkin 87,8% oli paikallisia,
joista kolmasosa asuu Kangasalan keskustassa. Ulkopaikkakuntalaiset voivat tuntea Vesaniemen saavutettavuuden
hyvin eri tavalla. Esimerkiksi työpajassa arveltiin paikan löytämisen vaativan paikallistuntemusta. Kyselyn vastauksissa
mainittiin Vesaniemen huono saavutettavuus erityisesti Ukkijärven suunnasta.

Vastaajat arvioivat Vesaniemen opastuksen keskinkertaiseksi tai kehnon puoleiseksi, joten opastuksessa olisi selkeästi kehittämisen varaa. Kysely korreloi työpajan vastausten kanssa.

Vesaniemen digitaalinen saavutettavuus on tällä hetkellä
huono. Sama tuli ilmi myös työpajassa. Vesaniemestä löytyy hyvin vähän tietoa internetistä, eikä edes kaupungin
omilta sivuilta löydy juurikaan tietoa Vesaniemen toiminnoista, tapahtumista puhumattakaan. Vesaniemestä tarjoavat avantouintiin ja saunomiseen liittyvää tietoa Kangasalan Uintiseura sekä Uimaseura Kangasalan Kuohu omilla
nettisivuillaan. Vesaniemen saunasta löytyy tietoa Visit
Tampere -sivustolta, joka ohjaa etsijän kangasalan Uintiseuran sivuille.

TOIVOTUT VIESTINTÄKANAVAT TULEVAISUUDESSA
1
2
3
4
5
6

Sosiaalinen media
Kunnan nettisivut
Vesaniemen omat nettisivut
Paikallislehti
Tapahtuman järjestävän seuran nettisivu
Seurojen nettisivut

Vastaajat haluaisivat tietoa erityisesti palvelujen aukioloajoista (89,8%) ja tapahtumista (87,8%). Vastaajat olivat
myös kiinnostuneita saunan vuokraus- ja varaustilanteesta (51%) sekä veden lämpötilasta (65,3%).

Teemat, toiminnot ja tapahtumat
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LIIKUNNALLISET JA AKTIIVISET TOIMINNOT SEKÄ
ALUEKOKONAISUUDET

RETRIITTIMÄISET RAUHOITTUMISEN PAIKAT
JA TOIMINNOT

TAPAHTUMAT VESANIEMESSÄ

Vesaniemi on selkeästi liikunnalliseksi ja aktiiviseksi mielletty virkistysalue ja sitä sinne halutaan myös tulevaisuudessa.

Koska Vesaniemen koetaan olevan erityisesti aktiivisten toimintojen alueeksi, rauhallisia toimintoja ei luonnollisesti koeta niin tärkeäksi. Kyselystä voi kuitenkin lukea niille olevan
tilaa myös Vesaniemessä.

Tapahtumien järjestämisestä Vesaniemessä oltiin montaa
mieltä. Niemi koetaan ongelmalliseksi etenkin kovaäänisten
musiikkitapahtumien järjestämiselle, sillä äänet kantautuvat
vettä pitkin laajalle alueelle ja aiheuttaisivat näin meluhaittoja lähialueen asukkaille sekä mökkeilijöille. Vesaniemestä
halutaan kaupunkilaisten olohuone, jossa luonto ja ulkoilma
ovat pääosassa. Toisaalta kyselyyn vastanneet ideoivat monenlaisia tapahtumia eri vuodenajoille. Liikunta eri muodoissa oli ehdotuksissa suuressa roolissa.

EHDOTUKSIA TAPAHTUMISTA
-

Koko perheen tapahtumat
Lasten tapahtumat ja aktiviteettipäivät, rastit
Seurojen ja seurakunnan tapahtumat
Pienimuotoiset piknik- ja puistokonsertit eri musiikin lajeille
Muut musiikkitapahtumat
Omaehtoiset, rauhalliset tapahtumat
Kirsikkakukkafestivaali (Vesaniemessä ei ole
kirsikkapuita?)
Liikuntaan liittyvät tapahtumat, kuten puistojumppaa ja muuta kuntoilua kaiken ikäisille
Vesiliikunta ja -urheilutapahtumat
Vuodenajan mukaan vaihtuvat tapahtumat, kuten
juhannus- ja uudenvuodenjuhlat, venetsialaiset
Lavatanssit laiturilla
Pienimuotoiset messupäivät ja kirpputorit
Illanistujaiset
Kangasalalaiset tapahtumat
Talvitapahtumat, joissa jää käytössä
Tapahtumat eivät saisi aiheuttaa alueelle kovaa
melua ja häiriötä, vaan Vesaniemi toimisi ennemminkin rentoutumiskeitaana

Toiminnot
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SEUROJEN JA JÄRJESTÖJEN OHJATTU TOIMINTA

HARRASTUSVÄLINEIDEN VUOKRAUSPALVELUT

VESILLÄ LIIKKUMISTOIMINNOT

Erilaiset seurat ja järjestöt ovat jo nykyisellään näkyviä toimijoita Vesaniemen alueella. Vastaajat mieltävät ne olennaiseksi
osaksi Vesaniemeä ja sen toimintakenttää ja haluavat myös
osallistua niiden toimintaan.

Harrastusvälineiden vuokrauspalvelut ovat tervetulleita Vesaniemeen. Vuokrauspaikaksi ehdotetaan esimerkiksi kioskia, josta voisi sponttaanisti vuokrata välineet käyttöönsä.
Kangasalan melojat vuokraa tälläkin hetkellä kalustoa Vesaniemen kävijöiden käyttöön.

Vesillä liikkuminen kuuluu olennaisesti Vesaniemeen. Vastaajat näyttivät olevan halukkaita vuokraamaan erilaisia vesillä liikkumiseen liittyviä kulkuvälineitä. Vesiskootterit eivät kuitenkaan kuulu Vesaniemeen. Useampi
vastaaja muistutti, että vesiskootterit ovat kiellettyjä Vesijärven eteläosassa. Ne aiheuttaisivat myös turhaa
melua ja näin ollen ne tulisi sallia korkeintaan poliisin käyttöön. Talvella vastaajat haluaisivat vuokrata erilaisia
välineitä, kuten potkukelkkoja ja sähkökäyttöisiä läskipyöriä jäällä liikkumista varten. Vuokrausmahdollisuus
tulisi toimia sponttaanisti myös ilman ennakkovarausta esimerkiksi kioskista.

Toiminnot
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PELIT JA KENTÄT

PIENTEN LASTEN TOIMINNOT

Uimaranta ja uimahyppylaituri ovat tämän kategorian suosituimmat toiminnot. Molemmat ovat jo olemassa olevia toimintoja. Yllättäen esimerkiksi melontapoolokenttä ei
saa kovasti kannatusta, toisin kuin työpajassa, johon osallistui monta melojaa. Pumptrack ja wakeboarding ovat kyselyssäkin epäsuosituimmat toiminnot. Myös tenniskenttä
ja padelkenttä nähdään epäsopivina Vesaniemeen. Pelikenttien toivotaan myös olevan tarpeeksi sivussa, jotta pallo ei voisi vahingossa lentää rannalla oleskelevien päähän.
Vastaajat ehdottavat listaan lisättäväksi kiipeilyseinää, parkour-rataa sekä minigolfia. Minigolf-rata sopisi kaikenikäisille, mutta veisi paljon tilaa. Vesaniemi ei ole kovin iso, eikä
sinne ei mahdu yhtä aikaa kovin montaa pelikenttää, joten sinne tulevat pelikentät on valittava ja sijoitettava huolellisesti.

Lapsille suunnatut aktiviteetit koetaan tärkeäksi osaksi Vesaniemeä. Kaikki
pienille lapsinne ehdotetut toiminnot saivat melkein yhtä paljon kannatusta.
Leikkipuiston referenssiksi ehdotetaan Porin Pelle Hermannin puistoa, joka
on varsin suuri, eri ikäisille lapsille suunnattujen leikkialueiden puistokokonaisuus. Maahan upotettavat trampoliinit vaihtoehtona vedessä kelluville
trampoliineille olla kiinnostava lisäys leikkipuistoon. Lapsille myös toivottiin
järjestettävän erilaista ohjelmaa ja tapahtumia.

Toiminnot
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TALVITOIMINNOT

MUUT TOIMINNOT

Kyselyyn vastanneet haluavat kehittää Vesaniemeä ympärivuotisesti toimivaksi
virkistysalueeksi. Ehdotetut talvitoiminnot saavat kannatusta ja niitä ehdotetaan
kyselyn vapaissa vastauksissa useaan otteeseen. Retkiluistelureittien varrelle toivotaan makkaranpaistopaikkaa. Lähisaariin, kuten Rikukiville, voisi rakentaa pienen
kodan tai makkaranpaistopaikan. Jäälle ehdotetaan erilaisia reittejä, kuten hiihtoreittejä, joilla myös koirat sallitaan, ratkastusreittejä, sähköpyörärata sekä aurattuja
kävelyreittejä. Avantouinti on tärkeä toiminto Vesaniemessä. Avantouintikisoja varten tarvitaan 25 metriä pitkä rata. Myös pilkkimiselle pitää löytyä paikkansa, kuten
muullekin kalastukselle ympäri vuoden.

Rannalla oleskelu ja mahdollisuus piknikkiin on kyselyyn vastanneille tärkeää. Rannan läheisyydessä voisi olla lukollisia kaappeja tavaroiden säilytystä varten, niin ei
tarvitse pelätä varkaita uimassa ollessa. Kyselyssä ehdotetaan alueelle rakennettavaksi kirsikkapuupuistoa ja parkourrataa. Vesaniemessä voisi myös olla kausittaisia
oheistoimintoja ja -palveluita.

Tilat, rakennukset ja pysäköinti
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TILAT JA RAKENNUKSET

PYSÄKÖINTI

Vesaniemeen halutaan kunnon sauna, joka on ympärivuotisessa käytössä, ja jota voi mahdollisuuksien mukaan vuokrata eri tilaisuuksia varten. Saunoja voisi olla useampi, yksi iso ja kuumempi
sauna sekä miedommille löylyille tarkoitettu pienempi sauna, joiden lisäksi tai sijasta Vesaniemestä voisi löytyä myös savusauna. Saunan yhteydessä tulee olla mukavat ja riittävät oleskelutilat sekä
sisällä että ulkona. Mahdollisuuksien mukaan sisätiloista voisi löytyä myös yhteiskäyttöön tarkoitettu keittiö. Rannalla olevat pukukopit pitäisi siirtää hiekalta nurmelle. Rannan läheisyydestä pitäisi
löytyä myös wc. Kangasalalaiset kaipaavat Vesaniemeen myös ympäri vuoden toimivaa kahvilaa tai ravintolaa, joka voisi mahdollisesti sijaita niemen kärjessä. Myös kesäisin auki oleva kioski olisi
hyvä. Kioski voisi toimia myös välineiden vuokrauspisteenä. Hotellia ei koeta vielä ajankohtaiseksi.

Vesaniemeen tullaan usein autolla, mikä kävi ilmi
työpajassa. Autojen pysäköintimahdollisuus on
myös tärkeää kyselyyn vastanneille. Polkupyörien pysäköinti on kuitenkin kyselyyn vastanneille
vielä tärkeämpää. Pyörätelineitä olisi hyvä saada myös rannan välittömään läheisyyteen. Myös
skoottereille olisi hyvä löytyä pysäköintitilaa.
Vesaniemeen tulisi tuoda sähköisiä pysäköintiopasteita, joita olisi jo matkan varrella. Auton voisi
myös mahdollisesti jättää keskustan uuteen pysäköintihalliin ja kävellä sieltä Vesaniemeen. Talvikaudella rannalta olisi hyvä löytyä myös muutama sähköpistoketolppa auton lämmittämistä
varten. Sup-laudoille ja kanooteille pitäisi olla
turvallinen säilytyspaikka.

Yhteenveto ajatuksista ja mielipiteistä

Vesaniemen koetaan olevan Kangasalan helmi ja kaupunkikeskustan sielu. Vesaniemi sijaitsee hienolla paikalla, mutta on tällä hetkellä aika kulahtaneessa
kunnossa. Siitä halutaan tehdä kaikille ympärivuotinen, kaikenikäisille kaupunkilaisille avoin olohuone, joka keskittyy erityisesti liikuntaan, oleskeluun ja yhdessäoloon. Luonnonläheisyys ja rentous tulee säilyttää. Vesaniemeä ei saa myöskään rakentaa aivan täyteen, jotta rauhallinen tunnelma ja kauniit järvinäkymät
säilyisivät.
Saavutettavuus
Vesaniemi sijaitsee kapean tien päässä, eikä siellä ole etenkään kesällä tarpeeksi
pysäköintipaikkoja. Pysäköinti koetaan avaintekijäksi menestykseen. Jos pysäköintipaikkoja ei ole tarpeeksi, kävijämäärät jäävät pieneksi. Pysäköinti tulisi olla
maksutonta. Toisaalta osa olisi valmis jättämään autonsa keskustan pysäköintihalliin ja kävelemään rannalle. Kadunvarsipysäköintiä voisi myös kehittää etenkin kaupungin virastotalon liepeillä.
Rakentaminen
Vesaniemen koetaan olevan aika pieni, eikä sinne mahdu samanaikaisesti montaa toimintoa. Ranta-alue ja mahdollisuus uintiin koetaan tärkeäksi, eikä uimarantaa saisi ainakaan pienentää. Ranta-aluetta ehdotetaan laajennettavaksi
täyttömailla. Vanha saunarakennus tulisi purkaa ja uusi sijoittaa järkevämmällä
tavalla. Uuteen saunaan toivotaan savusaunaa sekä kuumaa ja miedompaa saunaa. Avantosaunavuorot tulee säilyttää. Alueella toivottaisiin kiinnitettävän huomiota myös laadukkaaseen viherrakentamiseen.
Kahvila/ ravintola
Kangasalalaiset kaipaavat kahvilaa tai ravintolaa, josta aukeaa järvinäkymät, sillä
sellaista ei vielä kaupungissa ole. Kahvilalle sopivaksi paikaksi ehdotetaan niemen kärkeä. Kahvila voisi mahdollisesti liittyä saunan toimintaan. Kahvilan pitäisi
olla toiminnassa ympäri vuoden. Vesaniemeen ehdotetaan myös ympäri vuoden
toimivaa ravintolalaivaa, jonka edustalla toimisi terassi. Ravintolan yhteydessä
olisi grilli ja kesällä Minetin jäöätelökioski.

Toiminnot
”Vesaniemestä ei pidä tehdä luontoon siojoitettua puuhamaata” (suora lainaus),
mutta toimintoja sinne kuitenkin halutaan. Uimiseen liittyvät toiminnot ovat vatsaajille tärkeitä, ja niitä tulee entisestään parantaa. Talviuinnin terveysvaikutuksia
voisi tuoda paremmin ilmi. Kaupunki ylläpitää tällä hetkellä kylmäkylpylää, joten
se pitäisi tulevaisuudessakin löytyä. Moottorilla kulkevia välineitä, kuten vesiskoottereita ei Vesaniemeen haluta, vaan siitä halutaan ennemminkin moottorivapaa alue. Joogaa ei voi harrastaa räntäsateessa ainakaan ulkona, joten Vesaniemeen pitää luoda toimintoja myös talvelle. Retkiluistelua pidetään hyvänä,
luonnonläheisenä harrastuksena, jota tukemaan voisi rakentaa makkaranpaistopaikkoja myös lähisaariin. Järven jäätä halutaan hyötykäyttää myös monilla muilla tavoilla, kuten hyvin ylläpidetyillä kävelyreiteillä, hiihtoladuilla järven jäällä sekä
raviradalla, jota voisi kisojen ulkopuolisina aikoina käyttää luistelualueena. talvitoimintojen lisäksi vastaajat ehdottivat Vesaniemeen esimerkiksi minigolf-rataa
ja parkourpuistoa.
Tapahtumat
Vesaniemeen toivotaan erityisesti erilaisia kilpailuja, kuten avantouintikisat ja
talviravit jäällä, sekä eri ikäisille suunnattuja, mahdollisuuksien mukaan ilmaisia
musiikkiesityksiä ja festivaaleja. Lapset tulee ottaa tapahtumien suunnittelussa
hyvin huomioon. Juhannuksena Vesanimessä voisi olla kokko ja siellä voisi juhlia
muitakin sesonkiin liittyviä juhlia, kuten venekauden päättäjäisiä eli venetsialaisia
ja uutta vuotta. Toisaalta tapahtumien koetaan uhkaavan Vesaniemen rauhallista
ja luonnonläheistä tunnelmaa. Erilaiset markkinat ja tempaukset koetaan omaa
olemista ja liikkumista häiritsevinä tekijöinä. Musiikkitapahtumista aiheutuisi
myös liikaa niin rannalla oleskelevia kuin lähialueen asukkaita ja mökkeilijöitä
häiritsevää melua, kun ääni kantautuisi vettä pitkin laajalle alueelle.
Veneranta
Tämän hetkinen tapa säilyttää soutuveneitä koetaan hankalaksi, sillä veneitä
on raskasta työntää veteen. Venerantaan toivotaan lisää laitureita, toisaalta niitä
koetaan olevan liikaa. Vierasvenepaikkoja pitäisi olla isommillekin veneille.

Turvallisuus
Vesaniemi koetaan ilkivallalle alttiiksi, eikä tavaroita voi tällä hetkellä jättää vahtimatta varkauksien takia. Grillipaikan rakentaminen olisi turhaa, sillä siitä tulisi
juoppojen oleskelupaikka, jonka nuoet töhrisivät. Pyörä halutaan tuoda rantaan
lähelle, jotta sitä pystyy pitämään silmällä. Rannan läheisyyteen toivotaan lukollisia kaappeja, jotta voi käydä huoletta uimassa. Myös toimintojen turvallisuuteen
pitää kiinnittää huomiota. Melojat haluttaisiin siirtää venerannan puolelle pois uimarannan lähettyviltä turvallisuuden takia. Myös talviuintipaikan turvallisuuden
pitää olla korkeaa tasoa. Venerannan laitureille tulisi rakentaa lukittavat portit ja
asentaa valvontakamerat. Kahvilatoiminnan koetaan olevan turvallisuutta luova
tekijä, sillä se toisi alueelle luonnollista valvontaa. Siisteydestä huolehtiminen on
tärkeää, joten ainakin roskakoreja tulisi lisätä.

TO DO -LISTA

-

Moni kyselyn ja työpajan suosituimmista aktiviteeteista löytyy jo jollakin
tasolla Vesaniemestä. Näitä toimintoja tulisi mahdollisuuksien mukaan
vaalia ja vahvistaa, sillä ne ovat tärkeä osa Vesaniemeä ja osasyy sille,
miksi sinne mennään nykyään.

-

Etenkin työpajassa tuli ilmi, että melojat tarvitsevat paljon nykyistä
enemmän tilaa toiminnoilleen. Heidän käyttöönsä tulevat tilat ja alueet
tulee mitoittaa tarkasti ja tarkistaa, että ne vastaavat myös tulevaisuuden tarpeita.

-

Sekä työpajassa että kyselyssä korostettiin talviaktiviteettejen merkitystä. Niitä tulisi täten entisestään korostaa suunnitelmassa, vaikka usea
mainittu toiminto siellä jo olikin. Esimerkiksi Rikukiville rakennettavan
makkarapisteen mahdollisuus tulee selvittää.

-

Melojat huomauttivat, että traileriliikenne on etenkin kesäisin päivittäistä, mikä voi aiheuttaa turhaa haittaa niemen nokassa, jos heidän toimintansa on yhdistetty saunamaailmaan. Niemen nokka nähdään myös
tuulisuusolosuhteiltaan epäedullisena heidän toiminnalleen.

-

Riittävästi tilaa uimiselle ja uimiseen liittyviin toimintoihin. Vesiliukumäelle voisi miettiä paikkaa.

-

-

Joitakin suunnitelmassa esitettyjä toimintoja tulee arvioida uudelleen
sekä niiden tarpeellisuuden ja sijainnin suhteen. Esimerkiksi koripallokentästä koettiin aiheutuvan liikaa melua, vaikka se olisikin ihan toivottava toiminto Vesaniemeen. Sen paikkaa voisi vielä miettiä uudelleen.
Wakeboarding osoittautui hyvin epäsuosituksi toiminnaksi, sillä sen
koettiin aiheuttavan vaaratilannetta uinnin ja veneilyn kanssa sekä uhkaavan lahden pohjukan luontoarvoja.

Yrittäjähenkisen toiminnan yhdistäminen yhdistyksien toimintaan nähdään hankalana. Jos melojien ja muiden yhdistysten ja seurojen toiminta yhdistetään saunamaailmaan, pitää konsepti ja toimintojen yhteensovitus miettiä tarkoin.

-

Melojat haluaisivat pitää toimintansa entisellä paikallaan erillään saunamaailmasta. Kyselyssä kuitenkin mainittiin, että melojien läsnäolo nykyisellä paikallaan aiheuttaa haittaa uimarannalla ja etenkin vedessä.
Melojien toiminnan sijoittaminen pitää siis miettiä tarkaan ja monesta
eri näkökulmasta. Melojien lisäkonsultointi on ehkä tarpeen.

-

Melojat harjoittavat alueella jo jonkinlaista välineiden vuokraustoimintaa, mikä pitää ottaa huomioon vuokraustoimintaa kehittäessä.

-

Suunniteltujen toimintojen sijainti suhteessa turvallisuuteen varmistettava. Roskakorien paikat näkyviin.

-

Vesaniemen pysäköinnin riittävyys huoletti kangasalalaisia. Tällä hetkellä pysäköintipaikat eivät riitä kaikille autolla Vesaniemeen tulijoille,
eikä niitä koettu olevan tarpeeksi suunnitelmassakaan. Vesaniemi on
kuitenkin suhteellisen pieni alue, eikä sitä voi täyttää pelkillä pysäköin-

-

-

Sekä työpajassa ja kyselyssä ehdotettu parkour-rata kuulostaa hyvältä
ja sille tulisikin etsiä hyvä paikka Vesaniemestä, todennäköisesti leikkipuiston vierestä. Leikkipuisto koettiin tärkeäksi asiaksi ja sitä voisi mahdollisuuksien mukaan laajentaa.
Tapahtumia toisaalta haluttiin, toisaalta Vesaniemi haluttiin pitää rauhallisena luontokohteena. Miten tapahtumista aiheutuvat meluongelmat ratkaistaan Vesaniemen alueella? Tapahtumia ei saa olla liikaa, ja
ne voisivat tapahtua kausiluonteisesti niin, että Vesaniemessä on myös
täysin rauhallisia jaksoja.

tipaikoilla. Pysäköintijärjestelyille tulee miettiä muita järjestelyjä, esimerkiksi ohjattua pysäköintiä, missä hyödynnettäisiin keskustan uutta
pysäköintihallia.
-

Suunnitelmassa on liian vähän pyöräpysäköintiä ja sitä tulee lisätä etenkin rannan läheisyydessä. Nuorille suunnattujen toimintojen lähellä pitää olla mopoille pysäköintitilaa.
Venelaiturien mahdollinen lisääminen ainakin vierasveneitä varten.

-

Hotelli voitaisiin esittää maanläheisemmin, jotta suunniteltu majoitustoiminta tuntuisi luontevammalta. Melojat toivat esiin tarpeen leirikeskukselle - ehkä tästä saisi kehitettyä Vesaniemeen paremmin soveltuvan
konseptin, joka linkittyisi yhteen saunamaailman ja ravintolan kanssa.

-

Vesaniemi tulisi digitalisoida, jonka voisi tuoda paremmin esiin myös
suunnitelmassa. Digitaalisen Vesaniemen eli Vesaniemen nettisivujen
tai sovelluksen kautta kävijät saisivat tietoa Vesaniemestä, sen saavutettavuudesta, tapahtumista ja olosuhteista liveseurannalla. Digitaalisuus olisi myös osa Vesaniemen brändiä, jonka kehittämistä kangasalalaiset pitivät tärkeänä.

