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KYSELYN TULOKSET

Ranta-Koiviston leikkikenttä ja ulkokuntoilupiste

1. Kyselyn vastaajat

Kangasalan kaupungin Ranta-Koiviston leikkikentän saneerauksesta ja

uudesta ulkokuntoilupisteestä järjestettiin nettikysely, jonka tarkoituksena oli
hakea kaupunkilaisten näkemyksiä suunnittelua varten. Ranta-Koiviston

leikkikentän välineistö on tullut elinkaarensa päähän ja leikkivälineiden

uusiminen kuuluu teknisen keskuksen vuoden 2022 työohjelmaan. Leikkikentän
saneerauksen lisäksi Ranta-Koiviston puistoalueelle on tarkoitus rakentaa pieni

ulkokuntoilupiste, joka lisää alueen liikuntamahdollisuuksia asukkaille.

Kyselyyn saatiin aukioloaikana (21.2.2022 mennessä) vastauksia yhteensä 86
kappaletta. Vastaajaryhmistä suurimpaan kuuluvat lähialueen asukkaat (88,4

%) ja muualla Kangasalla asuvista kyselyyn vastasi 9,3 % vastaajista.
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Oletko

Vastaajista yli puolet (52,4 %) ilmoittaa käyttävänsä Ranta-Koiviston
leikkikenttää viikoittain tai useammin ja 44,2 % ilmoittaa käyttävänsä

leikkikenttää kuukausittain tai harvemmin. Vastaajista vain 3,5 % ilmoittaa,

ettei käytä leikkikenttää koskaan.

Miten usein käytät Ranta-Koiviston leikkikenttää?

Vastaajien asuminen lähellä suunnittelualuetta vaikuttaa todennäköisesti
siihen, että vastaajat olettavat jatkossa käyttävänsä alueelle rakennettavaa

ulkoliikuntapistettä kohtuullisen paljon. Vastaajista 75,6 % ajattelee jatkossa

käyttävänsä liikuntapaikkaa viikoittain tai useammin ja vain 1,2 % katsoo, että
ei käytä paikkaa koskaan.
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Miten usein ajattelet tulevaisuudessa käyttäväsi alueelle rakennettavaa
ulkokuntoilupistettä?

2. Mitä välineitä leikkikentällä tulisi ainakin olla?

Seuraavassa osiossa vastaajilta kysyttiin, mitä heidän mielestään leikkikentälle
tulisi sijoittaa. Vastausvaihtoehtojen pohjana olivat leikkikenttien yleinen

välineistö. Vastauksia oli rajoitettu niin, että vastaajat saivat valita kolme

tärkeintä. Tärkeysjärjestystä ei kuitenkaan kysytty.

Kolmen kärkeen nousevat selkeästi keinut, jotka saivat ylivoimaisesti eniten

kannatusta (89,3 %) sekä liukumäki ja kiipeilyteline. Kannatusta saavat myös

hiekkalaatikko, tasapainorata ja monitoimiväline. Vähiten kannatusta saivat
jousikeinut ja kiikkulauta. Avoimeen kohtaan oli jätetty yksi ehdotus

monipuolisesta kiipeilytelineestä.

18,6 %

57,0 %

19,8 %

3,5 %

1,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Päiv i t täin

Vi ikoi t tain

Kuukausi t tain

Harv emmin kuin kuukausi t tain

En koskaan

Kaikki  vastaajat  (KA:2.12,  Hajonta:0.78) (Vastauksia:86)

89,3 %
34,5 %

58,3 %
27,4 %

45,2 %
6,0 %

3,6 %
29,8 %

1,2 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Keinut
Hiekkalaat ikko

Liukumäki
Moni toimiväl ine

Ki ipei lytel ine
Jousikeinuja

Ki ikkulauta
Tasapainorata

Jokin muu, mikä

Kaikki  vastaajat  (KA:3.31,  Hajonta:2.23) (Vastauksia:84)



kyselyn raportti 24.2.2022 4 (7)

Kangasalan kaupunki Tekninen keskus Vaihde
PL 50, 36201 Kangasala Urheilutie 13, 36200 Kangasala p. 03 5655 3000 www.kangasala.fi

3. Mitä uutta haluaisit leikkikentälle?

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin, mitä perinteisistä leikkivälineistä poikkeavaa

leikkikentälle toivottaisiin sijoitettavan. Vastauksia oli rajoitettu niin, että
vastaajat saivat valita kaksi tärkeintä. Eniten kannatusta saivat maatrampoliini

ja pyramidi-kiipeilyverkko. Myös linnunpesäkeinu ja köysirata saivat paljon

kannatusta. Vähiten kannatusta sai karuselli. Avoimessa kohdassa oli annettu
3 kpl ehdotuksia monipuolisesta kiipeilytelineestä ja 1 kpl pyörivästä

kiikkulaudasta.

4. Mitä liikunnallista haluaisit leikkikentälle?

Seuraavassa osiossa vastaajilta kysyttiin, mitä liikunnallista välinettä
leikkikentälle toivottaisiin sijoitettavan. Vastauksia oli rajoitettu niin, että

vastaajat saivat valita kaksi tärkeintä. Eniten kannatusta sai koripalloteline (58,

3 %). Myös tasapainorata, voimistelurenkaat ja rekkitangot saivat paljon
kannatusta. Vähiten kannatusta saivat estejuoksuaidat. Avoimessa kohdassa

oli annettu 2 kpl ehdotuksia minigolfradasta sekä 1 kpl palloseinästä ja 1 kpl

jalkapallomaalista.
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5. Mitä välineitä haluaisit erilliselle ulkokuntoilupisteelle?

Vastaajilta pyydettiin myös näkemystä, mitä liikunnallisia välineitä erilliselle

ulkokuntoilupisteelle toivottaisiin sijoitettavan. Vastauksia oli rajoitettu niin, että
vastaajat saivat valita kolme tärkeintä. Eniten kannatusta saivat

monitoimiväline voimaharjoittelulle (66, 3 %) sekä penkit vatsa- ja selkälihaksille

(50 %). Seuraavaksi eniten kannatusta saivat ulkokuntopyörä,
suspensioharjoitteluväline, steppilauta ja leuanvetotangot. Vähiten

kannatusta saivat estejuoksuaidat.

Avoimessa kohdassa oli annettu yhteensä 10 kpl erillisiä ehdotuksia mm.
seuraavista välineistä: kuntoiluväline jaloille/pakaroille, senioreille sopivia

välineitä, voimaharjoitteluköydet, crosstrainer-tyyppinen ulkokuntoiluväline,

voimistelurenkaat, jalkaprässi ja kehonpainoharjoitteluvälineitä. Lisäksi oli
jätetty 2 kpl toiveita, jotka eivät koske ulkokuntoilupistettä vaan Ranta-

Koiviston puistoaluetta yleisesti: frisbeegolfkorit ja laituri Kirkkojärvelle.

6. Onko muuta, mitä leikkikentän saneerauksessa tai ulkokuntoilupisteen suunnittelussa
pitäisi mielestäsi huomioida?

Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus jättää avoimeen kohtaan mielipiteensä
asioista, joita leikkikentän tai ulkokuntoilupisteen saneerauksessa pitäisi vielä

huomioida. Avoimia ehdotuksia huomioitavista asioista jätettiin yhteensä 38

kpl, joista osa koski leikkikentän ja ulkokuntoilupisteen suunnittelua, mutta osa

ehdotuksista liittyi laajemmalti Ranta-Koiviston puistoalueen kehittämiseen.
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Leikkikentän osalta vastauksissa korostuvat eri ikäisten käyttäjien tarpeet ja

monipuolisuus. Vastauksissa toivotaan myös penkkejä, pöytäryhmiä ja

varjopaikkoja katoksella tai kasvillisuudella. Osa näkee, että hyvään
valaistukseen, roska-astioiden riittävyyteen ja esteettömyyteen tulee kiinnittää

huomiota. Lisäksi muutama toive koskee nykyisten ruusupensaiden poistoa ja

leikkikentän aitaamista.

Ulkokuntoilupisteestä jätettiin vain muutama kommentti avoimessa osiossa ja

niissä toivottiin ulkokuntoilupisteelle yleisesti kestäviä laitteita sekä irtopaino- ja

painonnostolaitteita.

Loput annetuista palautteista koskivat Ranta-Koiviston puistoaluetta yleisesti.

Vastauksissa korostuivat toiveet nykyisen peli- ja luistelukentän sekä

hiihtolatujen/ latuverkoston säilytyksestä alueella. Lisäksi toivottiin talviaurausta
leikkikentälle ja sille johtavalle tiellä sekä laituria Kirkkojärven rantaan.

Muutamissa toiveissa esitettiin myös puistomaisuuden säilyttämistä ja viihtyisiä

istutuksia alueelle.

Alla olevista taulukoista selviää avointen vastausten ja ehdotusten määrä

koskien leikkikenttää, ulkokuntoilupistettä ja puistoaluetta yleisesti:

Avoimen palautteen ehdotukset/ toiveet koskien leikkikenttää: Kpl

Monipuolisuuden huomiointi eri käyttäjille ja ikäryhmille 12

Riittävästi penkkejä ja pöytäryhmiä 6

Katos tai varjostavaa kasvillisuutta 5

Hyvä valaistus 4

Riittävästi roskakoreja 3

Esteettömyys 3

Ruusupensaiden poisto 2

Leikkikentän aitaus 2

Pyörätelineet 1

Vaijeriliuku 1

Koripallokori 1
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7. Lopuksi

Kangasalan kaupungin ulkoalueiden ylläpidon yksikkö kiittää kaikkia kyselyyn

vastanneita! Kyselyn vastaukset ovat arvokasta tietoa ja tuloksia
hyödynnetään suunnittelussa soveltuvin osin ottaen huomioon muun muassa

suunnittelualueen tila, määräraha ja turvallisuuskysymykset.

Lisätietoja suunnittelusta ja rakentamisesta antavat:

kaupunginpuutarhuri Jari Järvinen, puh. 050 550 9079 ja

suunnittelija Milla Santalehto, puh. 044 481 3009.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kangasala.fi

Avoimen palautteen ehdotukset/ toiveet koskien ulkokuntoilupistettä: Kpl

Painonnostolaitteita 1

Irtopainolaitteita 1

Kestäviä laitteita 1

Muut yleiset toiveet puistoalueelle: Kpl

Peli- ja luistelukentän säilytys alueella 4

Latujen säilytys alueella 3

Talviauraus ja muu kunnossapito 3

Laituri Kirkkojärvelle 3

Viihtyisyyttä ja istutuksia 2

Eläintenkieltokyltit 2

Piknik-paikkoja 1

Penkit näköalatasanteelle 1

Kioski 1

Koriskenttä 1

Skeitti/skuuttipaikka 1

Petankki tai vastaava pelipaikka 1

Frisbeegolfkoreja 1
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