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Kangasalan kaupungin kaupunkikehitystiimi



elinympäristö.

Vaatimattomasti paras



Kaupunkikehityskysely

• Kysely oli auki 24.8. - 13.9.2020

• Kyselyssä vierailleita 575

• Vastaajia 473 

Kysyttiin

• Vastaajan tausta

• Teema-arviointi koskien kaupungin 
toimivuutta ja viihtyisyyttä

• Vapaamuotoisempi 
kommentointiosuus

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn koskien 

Kangasalan kaupungin nykytilaa ja kehittämistä. 

Keräämme tietoa kaupungin kehittämistä ja 

toiminnan parantamista varten. Tuloksia tullaan 

raportoimaan yleispiirteisellä tasolla kaupungin 

nettisivujen "osallistu ja vaikuta" -osiossa.

Kysymme lyhyesti taustojasi sekä arviotasi 

kaupungin toimivuudesta ja viihtyisyydestä eri 

teemojen kautta. Aikaa kyselyyn vastaaminen vie 

viidestä viiteentoista minuuttia riippuen siitä, 

kuinka perusteellisesti haluat kysymyksiin vastata.



Vastaajien taustat

• Suuri osa vastaajista oli keski-
ikäisiä

• Koululaisyhteistyön kautta 
tavoitettiin nuoria vastaajia

• Suuri osa vastaajista asuu 
keskustaajamassa

• Pieni osa vastaajista oli kotoisin 
muualta kuin Kangasalta



Yleiset teemat

• Yleisesti kaupungin viihtyisyyden ja  
toimivuuden koettiin olevan hyvällä tasolla

• Kaupungin ilmapiiri, meininki ja tunnelma 
saivat yleisistä teemoista parhaimmat 
arvosanat

• Arjen toimivuus koettiin vaihtelevasti, mutta 
suurin osa vastaajista oli kuitenkin tyytyväisiä

• Kangasalan asuntotarjontaa pidetään 
monipuolisena ja taajamien asukkaat pitävät 
sitä riittävänä

• Maaseudun asukkaat toivoivat suurempia 
tontteja 



Palvelutarjonta: 
kaupat

• Ruokakauppojen tarjonta koetaan erinomaiseksi, mutta 
niille toivottiin enemmän kilpailua

• Muissa kuin ruokakaupoissa tarjonnassa koettiin olevan 
puutteita

• Eniten erikoiskaupoista Kangasalle toivottiin 
vaatekauppoja, urheiluvarustekauppoja ja 
rautakauppaa

• Keskustan asukkaat ovat muilta alueilta vastanneita 
tyytymättömämpiä keskustan palveluihin

• Yleisesti toivottiin lisää laadukkaita ravintoloita, kahviloita 
ja terassia



Palvelutarjonta:
vapaa-aika

• Kangasala koetaan olevan ulkoilumahdollisuuksiltaan 
ulkoilijan unelma: harjut, järvet ja yleisesti luonto saivat 
huippuarviot

• Liikuntamahdollisuuksia pidetään erinomaisina

• Kulttuuritarjonnan ja muun harrastustoiminnan osalta 
vastauksissa oli enemmän hajontaa, mutta niissäkin 
annettiin enemmän positiivisia kuin negatiivisia 
arvosanoja

• Kaupunkiin toivottiin lisää tapahtumia, oleskeluun 
houkuttelevaa puistoa, laadukasta leikkipuistoa 
keskustaan, koirapuistoa, skeittiparkkeja ja Kisarannan 
tanssilavan kehittämistä



Liikkuminen

• Kävely- ja pyöräilymahdollisuudet koettiin erinomaisina, 
mutta taajamien ulkopuolelle toivottiin lisää 
kevyenliikenteenväyliä

• Joukkoliikenne koettiin hyväksi nauhataajamassa, 
mutta kaupungin muihin osiin toivottiin enemmän sekä 
linja-autoreittejä että linja-autovuoroja

• Moni toivoi lähijunaliikennettä 

• Yleinen pysäköinti koettiin huonoksi ja keskustan 
pysäköintipaikoille toivottiin pidempiä aikarajoituksia

• Katujen kunto koettiin vaihtelevana ja se sai enemmän 
negatiivisia kuin positiivisia arvioita



Yhteenveto arvioista

Vahvimmat teemat

• Ulkoilu

• Liikunta ja urheilu

• Kävely ja pyöräily

• Ruokakauppojen tarjonta

Heikoimmat teemat

• Muiden kuin ruokakauppojen 
tarjonta

• Työpaikkatarjonta

• Katujen kunto

• Pysäkointi



Kiitos.

Kaupunkikehitystiimi

Sirkku Malviala
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