Kangasalan viheralue- ja
ulkoliikuntapaikkaohjelma
Yhteenveto asukaskyselyn vastauksista

Kangasalan viheralue- ja
ulkoliikuntapaikkaohjelman
asukaskysely
• Kangasalan viheralue- ja
ulkoliikuntapaikkaohjelman asukaskysely
oli avoinna 8.6-14.8.2022 välisenä aikana

• Kysely toteutettiin verkkoselaimessa
toimivalla karttapohjaisella
kyselyohjelmalla
• Kyselyä markkinoitiin Kangasalan
verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä
paikallislehdessä
• Kyselyn aloitti yhteensä 682
vastaajaa, joista 321 vastaajaa palautti
kyselyn
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• 53 % vastanneista iältään 30-44-vuotiaita
• 71 % vastanneista naisia
• Eniten vastaajia kyselyyn osallistui
keskustan (197 hlö), Sahalahden (103 hlö)
ja Ruutanan (78 hlö) kaupunginosista

Mies

Riku

2,6 %
1,7 %

1,2 %

Saarenmaa

0,8 %

Raudanmaa

0,6 %

Vääksy

0,3 %

Vehkajärvi

0,3 %

Tiihala

0,3 %

Saarikylät

0,3 %

Lihasula

0,2 %

Kuohenmaa

0,2 %

En asu Kangasalla

2,9 %

Viheralueista ja ulkoliikuntapaikoista
tiedottaminen
• Vastaajat toivoisivat löytävänsä
tietoa palveluista kaupungin
verkkosivuilta, sosiaalisesta mediasta
sekä karttasovelluksesta
• Kommenteissa nostettiin esiin toive
ajantasaisen latutiedon esittämisestä
sovelluksessa tai nettikartalla, kuten
Tampereella (mski.fi-karttapalvelu)

Mitä kautta haluaisit ensisijaisesti löytää tietoa
Kangasalan viheralueista ja
ulkoliikuntamahdollisuuksista?
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Karttatehtävät
• Kyselyssä oli 6 karttaosiota koskien
seuraavia osa-alueita:
•
•
•
•
•
•

Ulkoilu-, retkeily- ja hiihtoreitit
Urheilu- ja pallokentät
Leikkipaikat
Uima- ja venerannat
Muut ulkoharrastuspaikat
Puistot ja viheralueet

• Kyselyyn tehtiin yhteensä 1 806
karttamerkintää

Tiivis yhteenveto karttavastauksista
• Kaikkien palveluiden osalta pääpaino olemassa olevien kohteiden ylläpidon ja laadun parantamisessa.
• Sahalahti ja Ruutana korostuivat alueina, jonne kaivataan enemmän ja laadukkaampia
ulkoliikuntapalveluita.
• Ulkoilureittien opastuksen ja viitoituksen parantaminen, erityisesti Kirkkoharju ja Kirkkojärvi.
• Pallokentistä toivotaan laadukkaampia (tekonurmi) ja toiminnoiltaan monipuolisempia.
• Jotkin leikkipaikkojen uudistukset eivät ole miellyttäneet käyttäjiä, vanhoja välineitä toivotaan takaisin.
Leikkipaikoille ja leikkipihoille kaivataan monipuolisempia välineitä ja varjostavaa
kasvillisuutta/rakenteita. Leikkipaikkaverkostossa on katvealueita.
• Useat uima- ja venerannat ovat asukkaiden mukaan huonossa kunnossa. Rannoille kaivataan
ruoppausta, kasvillisuuden harventamista, rakenteiden uusimista ja yleistä kunnossapidon parantamista.
Sahalahteen toivotaan uutta uimarantaa.
• Kaupunkiin toivotaan lisää ulkokuntosaleja monille eri alueille ja niihin laadukkaampia välineitä
säädettävillä painoilla.
• Frisbeegolfrataa toivotaan erityisesti Ruutanaan ja Sahalahteen.
• Skeittipaikkaa toivotaan erityisesti Ruutanaan, Sahalahteen ja Pikkolaan.
• Koirapuistoa toivotaan keskustan tuntumaan.
• Hevosille toivotaan uittopaikkaa kävelyetäisyydelle ratsastustalleista.

Yhteenveto kohteista, jotka
keräsivät paljon merkintöjä
Ulkoilu-, retkeily- ja hiihtoreitit

Ulkoilu- tai retkeilyreitin parantaminen
• Kirkkoharju
• Kävelyreittien ja
hiihtoreittien selkeämpi
merkitseminen talvisin

• Kirkkoharjun ratsastusreitti
• Ratsastusreitin
pidentäminen ja pohjan
kunnostaminen
• Talviaikaan selkeä
erottaminen
pulkkamäestä
• Reitistä tiedottaminen ja
opastus

• Kirkkojärvi
• Luontopolun siivous ja
kunnossapito (myös
talvisin), pitkospuiden ja
opasteiden uusiminen
• Laavun siivous ja katon
korjaaminen

• Sahalahti
• Pururata on huonossa
kunnossa, kasvaa
umpeen
• Ulkoilureitin pidentäminen
• Reitin yhteyteen
enemmän ja parempia
ulkokuntoiluvälineitä ja
frisbeegolfrata

• Kaarinanpolku

• Kunnossapidon
kehittäminen
• Parempi pinnoite polulle,
nyt osittain liian karkeaa
mursketta jota hankalaa
kulkea
• Joiltain osin polkua ei juuri
olleenkaan nähtävissä,
myös opasteet puuttuu
• Kaarinanpolun
kehittäminen vt 9
parantamisen yhteydessä.
• Olisi mahdollista luoda
myös pienempiä
rengasreittejä
• Lamminrahka-OjalaKatajajärvi lähireitistön
kehittäminen yhteistyössä
Tampereen kanssa

Hiihtoreitin parantaminen
• Kyötikkälä
• Koirakentän alueen latu on
ollut hyvä lisä latuverkkoon
• Kyötikkälän kentän
ulkopuolella kiertävä latuura on ollut hyvä
harjoittelupaikka
ikäihmisille, lapsiperheille ja
lajia aloitteleville. Onko se
mahdollista tehdä nyt
kentän remontinkin
jälkeen?
• Kyötikkälän kenttää pitäisi
saada hyödynnettyä
talvisin hiihtoon.

• Ruutana
• Ruutana-asema -ladun
leventäminen. Latupohjan
muuttaminen pururadaksi.
• Ruutana ja KyötikkäläVatiala -liikuntareitit pitäisi
yhdistää toisiinsa
samantasoisella
ympärivuotisella
liikuntareitillä, joka toimisi
talvella hiihtoreittinä.
• Latupartio on upeasti
ajanut Ruutanan
Lakoniittyyn
mäenlaskumäkiä
koululaisille. Toivottavasti
tämä säilyy jatkossakin.

• Sahalahti
• Pururadalla kulkevan
ladun pidentäminen
• Hiihtolatuja muuallekin
kuin pururadalle,
huollettuna. Metsälatu.
• Aloittelijoille ja lapsille
sopiva latu.

Opastuksen tai viitoituksen parantaminen
• Kirkkojärven kierros
• Opastus todella
epämääräistä tällä
hetkellä
• Kirkkojärven reitille opastus
ja kartta reitistä esim.
torille
• Polun kunnostus koko
matkalle

• Kirkkoharjun näkötorni
• Opastuskartta Kirkkoharjun
reiteille ja kahvilalle
• Torniin pitäisi laittaa
näkymäopasteita ja
aukioloajat selvästi nettiin
ja paikanpäälle

• Sorolan monttu / Kirkkoharju
• Reittien merkitseminen
maastoon heikkoa
• Opastuksen parantaminen
pääreitillä + harjun reiteillä.
Esim. opasteet risteyksiin,
kahviloihin ja laavuille.
Etäisyydet näkyviin
• Opastaulu, jossa myös kesäja talvikartat. Lisäksi
pääpointit reittietiketistä.
• Yhteiset latu-/reittikartat,
opasteet ja latujen
kuntoseuranta Tampereen
kanssa
• Kyötikkälän kentän wc-tilat
tulisi olla auki säännöllisesti
ja aukioloaikatiedot
näkyvillä ovessa

• Ratsastusreitti
Kirkkoharjulla
• Mistään ei löydy
karttaa, missä Sorolan
montulla menee
ratsastusreitti, mistä
tiedän missä saa
ratsastaa? Mihin saa
jättää hevostrailerin?
• Ratsastajat liikkuvat
juoksupoluilla, joten
opasteita voisi
parantaa

Taukopaikan varustuksen parantaminen
• Rantakoiviston laavu
• Ranta-Koiviston laavulle
tarvitaan vessa.
• Arina rikki

• Ruutanan ranta
• Ruutanan ranta kaipaisi
laavua tai tulipaikkaa.
Palvelisi päivisin koulun
ulko-opetusta. Kodan/
laavun yhteydessä voisi
olla ulkovessa, puuliiteri ja
tuhkille paikka.

• Sahalahti
• Laavu tai grillipaikka
Sahalahteen

Valaistuksen parantaminen
• Yhdyslatu Tampereelle
• Valot latuverkkojen
yhdysladulle
• Valaistus alikulkutunnelilta
Aseman ja Lamminrahkan
suuntaan

• Sorolan monttu / Kirkkoharju
• Valaistus Sorolam
portaiden yläpäästä
olemassa oleville valaistuille
reiteille
• Vesitornin paikkeilla on
pimeä kohta muutaman
sata metriä

• Kirkkoharjun portaat
• Valaistus Kirkkoharjun
portaisiin

Yhteenveto kohteista, jotka
keräsivät paljon merkintöjä
Urheilu- ja pallokentät

Urheilu- ja pallokenttien kehittäminen
• Kirkonkylän kenttä
• Tekonurmi, kaukalo ja
ulkoliikuntavälineitä

• Mäyrävuoren pallokenttä ja
lentopallokenttä
• Pallokentän kehittäminen
(tekonurmi, potkuseinät ja
kaukalo)
• Lentopallokenttä kaipaa
kunnostamista (verkon
vaihto)

• Huutijärven pallokenttä
• Tekonurmi ja kaukalo
• Kentän viereen esim.
pituushyppypaikka,
juoksuratoja,
koripallotelineet

• Lemetyn kenttä
• Toimintojen lisääminen,
esim. koripallokenttä,
tekonurmi tai tenniskenttä
sekä ulkokuntosali
• Alueen ylläpidon
parantaminen

• Lukion kenttä
• Kenttää käytetään
erityisesti pesäpallon ja
jalkapallon pelaamiseen,
mutta soveltuu
kumpaankin huonosti
(pinta hyvin epätasainen)
• Tekonurmi tai vähintään
uusi kivituhkapinnoite,
takaosan aidan
korottaminen tai verkko.

• Pikkolan tapahtumakenttä
• Tällä hetkellä kelvoton
urheilukäyttöön.
Epätasainen, puuttuu
kaikki fasiliteetit
• Voisi kehittää pesäpallon
peluuseen, johon lukion
kenttä on tällä hetkellä
heikosti sopiva

• Rantakoiviston kenttä
• Lisää maaleja, jotta voi
pelata nurmella että
hiekalla, valaistus,
ulkokuntosali

• Liuksialan koulun kenttä
• Tekonurmi, koripallokenttä,
BMX/pump track

Urheilu- ja pallokenttien kehittäminen
Ruutana & Suinula

Sahalahti

• Iskelän kenttä

• Vilpeilän tenniskenttä

• Toivotaan erityisesti ulkokuntosalia,
frisbeegolfkoreja ja kenttää jossa pelata
jalkapalloa

• Ruutanan koulun kenttä
• Toivotaan tekonurmea ja ulkokuntosalia

• Suinulan kenttä & pallokenttä
• Uusien pukukoppien rakentaminen
• Juoksuradan pinnoitus ja nurmikon kunnostus

• Havisevan koulun kenttä
• Uusi kaukalo
• Pallopelihäkki

• Pinnan uusiminen (pinta huonossa
kunnossa, kenttä on kovassa käytössä)

• Sariolan koulun kenttä
• Kentän toimintojen monipuolistaminen

• Taustialan kenttä
• Paljon vastauksia, jossa kentän huonoa
kuntoa kritisoitiin
• Peruskunnostuksen ja yleisesti paremman
kunnossapidon tarpeessa (esim. nurmen
leikkaus)

Urheilu- ja pallokenttien kehittäminen
Raikku

Kuhmalahti

• Raikun koulun kenttä

• Puntarin kenttä

• Peruskunnostuksen tarpeessa
• Koripallokenttä (nyt kori hiekka-alustalla)
• Yleisurheilun suorituspaikkoja (pituus,
korkeus, juoksu)

• Kuhmalahden kisa on omista rahoistaan
hoitanut sen minkä pystyy, mutta myös
koulu käyttää kenttää
• Kentän kunnostus (juoksurata,
pituushyppy, kuularinki, nurmen
uusiminen)

• Kuhmalahden beach volley -kenttä
• Ylläpitäminen hyvässä pelikunnossa,
verkko ja viivat pois talveksi

Uusi urheilu- tai pallokenttä
• Sorolan monttuun jäädytettävä kenttä

• Sahalahti/Sariolan koulun kenttä
• Nurmi-/tekonurmikenttä, koripallokenttä, tenniskenttä

• Kuhmalahti
• Kuhmalahdelta puuttuu kenttä. Toivotaan monitoimikenttää, jolla talvisin kaukalo.

Yhteenveto kohteista, jotka
keräsivät paljon merkintöjä
Leikkipaikat

Kehitettävä leikkipaikka
• Vaarinmaan leikkikenttä
(Tursola)
• Valaistus pois yöajaksi
• Enemmän välineitä ja
panostusta myös jo
isompiin lapsiin

• Variksenmarjan
leikkikenttä (Suorama)
• Kiipeilyteline, uusi
”kioskikatos”/leikkimökki

• Pikkolan leikkikenttä
• Pienten lasten
leikkivälineitä
kaivataan kovasti
takaisin (keinut,
kiipeilyteline, liukumäki)

• Huutijärven koulu
• Pihaan puita, istutuksia
ja katos

• Raikun koulu
• Koulun pihan hoitoa
laiminlyöty tänä
kesänä

• Iskelän leikkikenttä
(Ruutana)
• Talvikäytön ja
turvallisuuden
parantaminen
sijoittamalla välineet niin,
että pulkalla olisi
mahdollista laskea
rinteestä törmäämättä
laitteisiin
• Leikkivälineiden
päivittäminen
• Skeittipaikka ja
frisbeegolfkori

Kehitettävä leikkipaikka
• Sahalahden päiväkoti
• Varjoa piha-alueelle
kasvillisuudella tai
rakenteilla

• Sälssinkujan leikkikenttä
(Sahalahti)
• Suojaa auringolta
• Jotain aktiviteettia myös
isommille lapsille (esim.
korkeampi kiipeilyteline,
maatrampoliini,
skeittiparkki)

• Marjanraitin leikkikenttä
(Sahalahti)
• Toiminnallisuuden
parantaminen, tylsät
yksitoikkoiset välineet

• Kuhmalahden päiväkoti
• Lisää varjostavaa
kasvillisuutta
• Keväällä ja syksyllä vesi
seisoo pihalla

Uusi leikkipaikka
• Ilkko
• Ei leikkipaikkaa, lähimmät
leikkipaikat kaukana

• Suinula
• Kaivataan leikkipaikkaa
pienille lapsille, koulun
pihassa ei voi leikkiä
päivisin

• Horron alue
• Kaivataan leikkipaikkaa,
koulun pihassa ei voi
leikkiä päivisin

• Sahalahti, Paatialan alue
• Leikkipuiston
rakentaminen alueelle
jossa paljon lapsiperheitä

Yhteenveto kohteista, jotka
keräsivät paljon merkintöjä
Uimarannat ja venerannat

Uimarantojen kehittäminen
• Vesaniemen uimaranta
• Parempia palveluja
(esim. välinevuokraus,
kioski) sekä kunnolliset
WC-tilat
• Hanhien karkottamiseen
ja jätösten siivoamiseen
löydettävä keinoja
pikaisesti
• Nurmikon
kunnostaminen
• Kiinteiden penkkien ja
pöytien lisääminen

• Liutun uimaranta
• Talviuintimahdollisuus
(lämmin pukukoppi,
pulputin veteen)
• Pöytiä ja penkkejä
• Ulkokuntoilupaikka
• Uudet pyörätelineet

• Huutijärven uimaranta
• Vesikasvien
harventaminen,
kaislojen poisto
rannasta
• Siisteyden
parantaminen (WC:t ja
hanhien jätökset)
• Lisää penkkejä

Uimarantojen kehittäminen
• Havisevan uimaranta
(Suinula)
• Pukukoppi ja laituri
huonossa kunnossa,
tikkuja ja naulat
törröttää. Vaatii
uusimista.
• Alue pusikoitunut, vaatii
hoitamista
• Toimintojen
kehittäminen,
leikkipaikka tai beach
volley –kenttä

• Ruutanan uimaranta
• Vaatii perusparannuksen,
ranta kasvaa umpeen:
kasvillisuuden raivaus, uusi
laituri, rannan ruoppaus ja
leventäminen, uutta
hiekkaa rantaan
• Pukukoppien ja huussin
päivitys
• Toimintojen kehittäminen:
lasten leikkivälineitä,
uimahyppytorni,
ulkokuntosali

• Riun uimaranta
• Kasvaa umpeen:
kaislojen poisto,
nurmialueen kunnostus
• Pukukoppien kunnostus

Uimarantojen kehittäminen
• Jauksan uimaranta
(Sahalahti)
• Ranta kaipaa
uudistamista ja
leventämistä (kaislojen
poisto)
• Lisää hiekkaa
• Pukukoppien uusiminen
• Laiturin uusiminen
• Kiinteitä penkkejä
• Leikkipaikka

• Kuhmalahden uimaranta
• Rannan ruoppaus,
kasvillisuuden raivaus,
myös rantasaunan luota
• Siivousta parannettava,
myös hanhien ulosteet
• Uutta hiekkaa

Uusi uimaranta
• Vehoniemi / Raikku
• Raikun ja Vehoniemen
uimapaikkojen
palauttaminen kaupungin
ylläpitämiksi rannoiksi.
Laiturin rakentaminen.

• Sahalahti
• Uusi uimaranta
Sahalahteen
Längelmävedelle tai
Kirkkojärvelle

Kehitettävä veneranta
• Ruutanan veneranta
• Vene- ja uimarannan
ruoppaus
• Parempi ramppi veneen
laskemiseen

• Havisevan veneranta
• Kasvillisuus ja puiden
raivaus, alueen siistiminen
• Enemmän
maallevetopaikkoja

• Toosilannimen veneranta
• Vanhat, ei käytössä olevat
veneet pois
• Rannan siistiminen
• Ahdas ja huonokuntoinen
ajoreitti
• Kaupunkivene on liian
vaikea lainattavaksi.
avaimen haku ja palautus
Lentolasta ei toimi muuta
kuin keskustassa asuville.

• Pelisalmen veneranta
• Kivien poisto ja ruoppaus
• Ranta käyttökelvoton,
rikkoo veneen

• Siuronsalmen veneranta
• Veneenlaskuluiskan
parannus
• Rikkinäisten rakenteiden
poistaminen
• Siisteyden parantaminen

• Mobilian venesatama
• Venerannan laituri ja
istuinpaikat uusittava
• Vierasvenesatamaan
palveluita

Uusi veneranta
• Sahalahti
• Venepaikkoja Sahalahdelle
Längelmäveden rantaan

Muu ranta-alueiden kehittämisehdotus
• Uittopaikka hevosille
• Mobilian ympäristö / Tiihala
• joku ranta kävelymatkan päässä Tursolasta

• Uittopaikka koirille
• Liuttu
• Riku

• Uusia rantareittejä
•
•
•
•

Mobilian ympäristö
Mobilia-Kaivannon kanava
Pikonlinna-Keskusta
Sahalahden Kirkkojärvi

Yhteenveto kohteista, jotka
keräsivät paljon merkintöjä
Muut ulkoharrastuspaikat

Muut ulkoharrastuspaikat
• Uusi ulkokuntosali
• Ruutana (esim. Iskelän
kenttä tai Ruutanan ranta
• Liutun uimaranta
• Vesaniemen uimaranta
• Sorolan ulkokuntosalin
parantaminen
• Sahalahti, Sariolan koulun
kenttä
• Ulkokuntosalien laitteiden
parantaminen, toivotaan
säädettävillä painoilla
olevia laitteita (David)

• Uudet kuntoportaat
• Vatiala, Pitkäjärven koulun
ympäristö
• Sahalahti
• Suinula, Haralanharju

• Uusi frisbeegolfrata
• Ruutana, koulun tai
rannan ympäristö
• Sahalahti
• Sorola
• Mobilia

Muut ulkoharrastuspaikat
• Uusi skeittipaikka
• Pikkolan alue
• Iskelän kenttä tai Ruutanan
koulu
• Sahalahti

• Uusi koirapuisto
• Keskustan tuntumaan
• Sahalahti

• Muu ulkoharrastuspaikka
• Pump track –rata
• Kirkkoharjun
ratsastusreitin
sijoittaminen
rauhallisemmalle
alueelle Tursolan
läheisyyteen

Yhteenveto kohteista, jotka
keräsivät paljon merkintöjä
Puistot ja viheralueet

Kehitettävä puisto
• Vaarinmaan puisto (Tursola)
• Frisbeegolf-korien poisto
• Frisbeegolf estää puiston
muun käytön, ei jää tilaa
muuhun oleiluun tai
pelailuun
• On jo vahingoittanut
puita ja kasvillisuutta
• Jalkapallomaalit tilalle

• Luonnon
monimuotoisuuden
lisääminen kasvillisuudella
(kukkaketo)

• Pikkolan ulkoilupuisto
• Ympäristö karun näköistä
• Kangasalan mainoskyltti
antaa kaupungista kurjan
kuvan
• Kasvillisuuden lisääminen

• Kuohunlahden rantapuisto
• Viihtyisyyden
parantaminen, istutuksia ja
penkkejä

• Torin ympäristö
• Ydinkeskustaan lisää
vihreyttä (puita,
pensaita,
kukkapenkkejä)

• Mobilia
• Puistoalueen
kehittäminen Mobilian ja
Kisarannan välisellä
alueella: rantareitti,
maisemien avaus,
kukkaniitty
• Hanhien jätöksien siivous

Avoimet kommentit
Mitä muuta haluaisit kertoa viheralueiden ja
ulkoliikuntapaikkojen käyttöön, ylläpitoon tai
parantamiseen liittyen?
Voit myös antaa palautetta kyselystä tai esittää
toiveita hankkeeseen liittyen.

Ulkoilureitit ja hiihtoladut
•

Yhdysreitti Laipan retkeilyreiteille myös Kuhmalahdelta palvelisi Kuhmoisten suunnasta tulevia retkeilijöitä. Esim. Elamontien kautta onnistuisi melko
pienellä siirtymällä varsinaiseen reitistöön.

•

Paljon on jo tehty. Itse pyöräilijänä toivo tietysti että latupohjia voisi huomioida kesäpyöräilijöitä ajatellen, Puro ylitys tms.

•

Keskustan alueelle ei käytännössä ole enää urheilukenttiä lainkaan. Keskuskentän hävittäminen oli virhe. Tapahtumakenttä nykymuodossaan on
lähinnä (huono) vitsi. Urheiluun se on täysin sopimaton - se sopii ainoastaan rekkakuskien yöpymispaikaksi. Pohja on huono ja sieltä puuttuvat kaikki
fasiliteetit harrastustoimintaan. Pikkolasta ei enää löydy kuin lukion kenttä. Se on liian pieni ja hiekkapohja soveltuu huonosti pallopeleihin.
Suoraman tekonurmet palvelevat ainoastaan jalkapalloilijoita.

•

Pelisalmessa on katetut nuotiopaikat (ei ehkä kodaksi voi sanoa), miksi niitä ei ole merkattu mihinkään karttoihin yms. Jonkinlainen vessa sielläkin
ehkä hyvä.

•

Enemmän resursseja pitämään huolta matkailukohteiden ympärillä olevista alueista varsinkin kesäaikaan. Talvella hiihtoladuista pidetään
erinomaisen hyvää huolta ja ne ovat saaneet paljon kiitosta hiihtäjiltä. Myös muita talviliikkujia (kuin hiihtäjiä) on hyvä muistaa talvisin esim.
ylläpidettävillä talvipoluilla. Hyvä esimerkki oli Kirkkoharjun talvipolku jota käytettiin ahkerasti.

•

Pikonlinnan alueelle on muuttanut paljon uusia ihmisiä. Pikonlinnan rantareitti pitäisi merkitä selkeästi ulkoilualueeksi, kun uudet kerrostalot omivat
rantaa omaan käyttöönsä. Kunnon purukerros rantareitin merkiksi ja kyltit paikalle. Vallitun alueella olisi paljon mahdollisuuksia parantaa reitistöä
puun juurakoilta paremmin kuljettavaksi.

•

Enemmän penkkejä ja roskiksia. Penkkejä kaivataan Kirkkoharjulle, ikäihmiset kaipaavat erityisesti levähdyspaikkoja liikuntareitin varrelle.

•

Hyvin halpaa olisi lisätä levähdyspaikkoja vanhuksille ja muille liikuntarajoitteisille. Nyt niitä ei ole useista pyynnöistä huolimattamatta saatu.
Kangasala on hyvin karu ja kitsas moneen muuhun paikkakuntaan verrattuna.

•

Talvella pitäisi enemmän olla kävelijöille luontoreittejä. Lähes kaikki ovat talvisin latuja ja kaikki kun eivät harrasta hiihtoa!

•

Vaikka Kyötikkälä on loistava niin pitää myös Sahalahdelle vähän yrittää panostaa latuja. Jos koko talven kiertää tuota kilometrin rinkulaa niin jää
hiihdot monelta hiihtämättä. Vähän tasa-arvoisuutta alueellisesti kaivataan.

•

Talvella olisi todellakin mahtavaa, jos luonnossa pystyisi hiihtämisen lisäksi kävellä. Jos pururadoille mahtuisi myös kävelijöitä, olisi kaikille mukavaa
liikkumista tarjolla!
Lisäksi ulkoroskiksien lisäys ympäri kaupunkia, varsinkin Vatialaan, olisi tarpeen. Siisteys parantuu helposti, ja esim. koirien jätöksiä on matalampi
kynnys kerätä kun niitä ei joudu kantamaan mukana ikuisuuksia.

•

Viime vuosina on erilaisia ulkoliikuntapuistoja kehitetty voimakkaasti. Ihan ok, mutta toisaalta myös liikuntauria pitää kehittää. Paukkuja Ruutanan ja
Aseman väliseen ympärivuotisen liikuntauran kehittämiseen!

Kentät
•

Olisi huippuhienoa, jos kaupungilla olisi tarjota jokin nurmi-/hiekkakenttä lainattavaksi/vuokrattavaksi koiraharrastajien (yhdistyksille) käyttöön, esim.
koirien tottelevaisuuskoulutusta varten.

•

Sariolan koulun ”alakenttä” on pitkään ollut ns. tyhjänpanttina. Tähän kentälle sopisi loistavasti joko isompi aidattu tekonurmikenttä tai monitoimipeli
kaukalo

•

Vilpeilän tenniskenttä on ollut aktiivisessa käytössä vuosia, sitä käyttävät tenniksen pelaajien lisäksi koripallon ja sählyn pelaajat ja talvella suosittu
luistelurata. Nyt pinnoite on niin huono, että käyttö on selvästi vähentynyt ja mm. koriksen pelaajat ovat pelanneet kesäkaudenkin sisätiloissa.

•

Raikun koulun piha on tärkeä virkistäytymis- ja liikuntapaikka kyläläisille. Siellä olemassa olevia hienoja mahdollisuuksia tulisi pitää yllä.

Leikkipaikat ja leikkipihat
•

Kangasalta puuttuu kokonaan hyvät leikkipuistot. Yksikin jossa olisi kaikki pelit ja vempeleet olisi hieno juttu. Tämän hetkiset ovat vanhoja, kuluneita
ja yksinkertaisia. Useamman kerran tulee lähdettyä Tampereelle leikkipuistoon, esim. Kaukajärven laivapuisto todella kiva.

•

Ruutanan koulun piha uudistetaan uuden koulun myötä. Ruutanan koulu on aktiivinen Saappaanpohjan ranta-alueen käyttäjä. Toivottavasti
Ruutanan uimarantaa kehitettäessä huomioidaan koulun tarpeet. Toivoisin keskustelutilaisuutta esim. viheraluepuolen, koulun ja kyläläisten kesken,
jotta upeaa luontoaluetta voitaisiin kehittää kaikki käyttäjät huomioiden.

•

Ilkkoon olisi mukava saada lapsen lapsille leikkipuisto ja onhan täällä uusiakin asuinalueita ja paljon lapsiperheitä.

Uimarannat ja venerannat
•

Liutun uimarannalla käy runsaasti aamu-uimareita keväästä syksyyn. Kaipaisimme kovasti mahdollisuutta jatkaa uintia myös talvella. Siksi
ehdotukseni on, että rannalle saataisiin lämmitettävä koppi ja veteen pulputin pitämään jään auki.

•

Toivottavasti uimarantojen esim. Liuttu ja Vesaniemi, wc-tilat korjataan ja pidetään käyttökelpoisena esim. pitämällä ovet lukittuna ilta/yöaikaan
jotta tiloja ei rikottaisi. Ei ole mukava käydä naisten wc:issä kun kopeissa ei ole edes ovia.

•

On todella karua katsoa karttaa ja todeta, ettei omalla asuinalueella ole mitään kaupungin ylläpitämää viheraluetta eikä ulkoliikuntapaikkaa!
Hävetkää! Yhtälailla "syrjäkyliltä" virtaa rahaa kaupungin kassaan. Kehittäkää nyt edes niitä pieniä rippeitä, joita palveluista on jäljellä. Käykää
Kautialan uimarannalla - karuhan se on, mutta monelle todella tärkeä uimapaikka. Pienellä ehostuksella aivan toista luokkaa. Vaikka ei mitään
massiivista tekisi, niin ihan vain sillä, että olisi mietityt ratkaisut eväiden syömiseen ja vaatteille ja pyyhkeillä. Joku pieni leikkiväline ja pari kuntolaitetta
isommille - koko perhe viihtyisi rannalla paremmin.

•

Hei, en tiedä mihin osioon tämä kuuluisi, mutta veneenlaskupaikalle ja vuokrattavalle venelaiturille olisi kovasti kysyntää sahalahdessa. Kiitos!

Muut ulkoharrastuspaikat
•

Mahdollisuuksia harrastaa ulkoliikuntaa ympäri Kangasalaa ja parantaa nykyisiä ulkoilualueita joko kasvattamalla tai uusilla välineillä

•

Kangasalle muuton jälkeen olen kaivannut vain kunnon laitteilla varustettuja ulkokuntosaleja. Kunnon ulkokuntosalit motivoisivat paremmin ihmisiä
liikkumaan.

•

Golfkenttä olisi kiva. Kaupunki tuskin alkaa semmoista pyörittämään, mutta kaavoittaa voi. Täysimittaista 18 reiän kenttää ei tarvita.
Lyöntiharjoittelualue ja 9-reikäinen par-3 kenttä riittää pitkälle, eikä vie valtavasti tilaa.

•

Kangasala voisi ottaa mallia Valkeakoskesta. Olimme positiivisesti järkyttyneitä, kun kävimme Valkeakoskella liikennepuistossa. Samassa yhteydessä
on tekonurmikenttä, iso crossfit ulkopaikka ja ulkokuntosali aikuisille. Miksi tällaisia ei löydy Kangasalta?? Kyötikkälässäkin on vain kolme kunnollista
laitetta. Ei kolmella laitteella tee kunnollista treeniä esim. lapsen jalkapalloharjoitusten aikana. Ottakaa mallia esim. Valkeakoskelta, Tampereen
Ratinasta tai Pirkkalasta, jossa on kunnolliset ulkokuntosalit.

•

Kaikissa lähikunnissa alkaa olemaan pumptrack. Sorolan monttu olisi hyvä paikka myös tälle.

•

Lisää ilmaisia, ns.matalan kynnyksen liikuntapaikkoja ympäri kaupunkia.

•

Tehkää vanhuksille sopivia ulkoliikunta paikkoja kun ei kunnasta muita asukkaita kohta löydy

•

Muistakaa myös ratsastajat liikunnan harrastajina. Heppakarnevaali 23.07.2022 keräsi Pikkolan kentälle pari tuhatta ihmistä, erityisesti lapsiperheitä.
Hevostalous on ainoa kasvava maatalouden ala Suomessa, houkuttelee ihmisiä Kangasalle, koska täällä vielä väljyyttä hevosen pitoon.
Kangasalan Ratsastajat aktiivinen seura, kaupungin kannattaa tehdä yhteistyötä. Ratsastusreitit edullisia toteuttaa ja ylläpitää esim urheiluhalleihin
verrattuna.

•

Toivoisin hevosten uittorantaa ja enemmän merkittyjä ratsastusreittejä, varsinkin sellaisia, joissa voi pelkän kävelyn sijaan myös kunnolla ravata ja
laukata.

•

Olisi ollut hyvä kun tilaa olisi ollut enemmän perustella kehittämisehdotuksia. On hyvä idea valita kartasta kohde, josta haluaa antaa palautetta.
Ehdottaisin vielä uutta frisbeegolfrataa, sillä ko. laji on kovin suosittua ja Metsäkulman rata on kovin täynnä heittäjiä. Paikkaa tälle uudelle radalle en
osaa ehdottaa, mutta vaatii ehdottomasti tilaa ympärilleen. Kiitos mahdollisuudesta antaa palautetta ja esittää toiveita!

•

Hienoa, että tällaista palautetta kerätään. Kiitos siitä! Moni asia on erinomaisesti mutta kunnon ulkokuntosalit nostettavine painoineen olisi
tarpeellinen ja odotettu lisä! :)

•

Ratsastusreittien lisääminen. Yksi ehdotus olisi "laukkarata" missä pääsisi laukaten kiertämään vaikka jonkin ison pellon.

•

Mäyrävuoren lentopallokenttä hyvä ja toimiva!
Mäyrävuoren ulkokuntosalia kai toivottiin ikäihmisten käyttöön, mutta on toisaalta sääli, että laitteet ovat mitoitettu niin, ettei niissä ole vastusta /
liikerataa ns. normaalikuntoiselle. Aika vähällä käytöllä tuntuu olevan, paitsi lasten leikkipaikkana.

Puistot ja viheralueet
•

Katupuita keskustaan! Etenkin Kangasalatalon viereinen katualue on todella karun näköinen ilman katupuita.

•

Toivoisin, että monimuotoisiin istutuksiin panostettaisiin ylipäätään reilusti enemmän. Niittypeltoja lisää ja tienvarsien annettaisiin tollahtaa
vapaammin kukkaan ja heinään. Samoin keskustaan enemmän istutuksia ja vehreyttä! Kaupunki voisi miettiä kukkapuistoa jonnekin Arboretum
Frickin lisäksi. Metsikkoisia alueita olisi hyvä pitää vapaampana vesakoista, jotta yleisilme pysyisi siistinä ja kutsuvana. Sekametsä on eri kun
hoitamaton metsä.

•

Kaupunki voisi satsata puistojen ja viheralueiden kauneuteen enemmän

•

Leikatkaa niitä puita ja nurmikkoa/niittyä, että niissä voi jotain tehdä.

•

Kiva kun kaupunki istuttaa kasveja. Sääli etteivät kaikki asukkaat ymmärrä niiden arvoa, vaan katkovat kasveja kiipeilemällä ja kiekoilla.

•

Hieno kysely. Yksi huomio: Parannettavien puistojen kartalla oli hämmentävää todeta puistojen puuttuminen väkirikkaan Suoraman alueelta. Alue
varmasti tarvitsisi virkistysalueita.

•

Toivoisin, että viheralueille jätettäisiin tilaa, väljempää rakentamista. Nyt paikka paikoin todella ahdasta rakentamista, ei houkuttele.
Konkkalankujalla ja sen seudulla Vatialassa ihanaa väljää puistoaluetta. Tällaista lisää. Lisää maisemapeltoja. Vatialan koulun vieressä on pieni
metsäkaistale, toivottavasti se säästyy eikä enempää rakenneta siihen. Löytyisikö Vatialasta paikka, johon voisitehdä pienen laavun ja metsäpolun?
Vatialasta puuttuu metsää, missä voisi retkeillä. Esim. Koululta ja päiväkodilta olisi kiva päästä metsäpolkuja laavulle (koululta johonkin kiveliöön päin
kenties). Mäyrävuoren luolille ei ollut yhtään opastetta, vaikka sitä nähtävyytenä mainostetaan. Ranta-alueet ovat kauniita. Olisiko aika uusia esim.
Liutun vessa/pukukoppi rakennus (haisee homeelle)?

•

Tämä kysely ei vastannut odotuksia. Viheralueet ovat erittäin tärkeä virkistäytymispaikka mutta niistä ei kysytty mitään. Kaupungin metsäalueet tulisi
säästää maisemahakkuilta, ettei käy niin kuin 12tien varressa lähellä Lentolaa, jossa virkistysmetsä hakattiin todella rumaksi. Kysely ei huomioinut
mitenkään merkittäviä luonnonkohteita kuten Pitkäjärveä ja Ilkon upeita kallioita, jotka ovat esim. tarperelaisille upea luontokohde nyssematkan
päässä. Olisi aika tajuta myös teillä siellä että metsät ovat näin koronan jälkeen entistä tärkeämpiä luontokohteita ja virkistäytymispaikkoja!

Kunnossapito
•

Tulisi olla riittävän usein huoltokäynnit, joilla tarkastetaan kunto. Roskiksia on monessa paikassa turhan vähän.

•

Olisi mukava, jos saisi lupiinit kitkettyä ja sotketut penkit, roskikset, liikennemerkit, kaiteet siivottua ja graffitit poistettua.

•

Puistoalueilla, leikkikentillä, urheilukentillä ja asuinalueilla voisi järjestää esim. keväisin tai syksyisin kaupunkilaisia osallistavia siivoustalkoita, jotka
lisäisivät osallisuutta ja viihtyisyyttä. Esim. Antintien leikkipuistossa käy aktiivisesti samoja perheitä ja eräät vanhemmat ovat talkoovoimin keränneet
sinne kaikkien käytössä olevia hiekkaleluja. Puiston käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä tähän, mutta laajemmalla talkoohenkisellä puistoalueiden
huolenpidolla tulisi huolehdittua, että roskien kerääminen ja paikoista huolehtiminen olisi kaikkien kaupunkilaisten vastuulla.

•

Yleistä siisteyttä voisi parantaa esim. Lisäämällä roska-astioita yleisille kulkuväylille sekä huolehtimalla niiden tarpeeksi usein tapahtuvalla
tyhjentämisellä.
Kysely oli aluksi hankala täyttää, vaikka olen tottunut käyttämään nettikyselyitä. Kunnolliset ja yksinkertaiset ohjeet puuttuvat. Karttaohjelma on
turhan laaja, kun kyseessä on vain Kangasalaa koskeva kysely.

•

Yleisiä roskiksia olisi syytä tyhjentää useamman. Sorolan montun kuntoportaiden yläpäähän harjulle olisi hyvä saada roskis, nyt ihmiset heittelevät
esim. nenäliinoja maahan.

•

Koirankakkapussi "tolppia" saisi olla kävelyreiteillä enemmän ja roskiksia

Tiedotus
•

Lisätkää verkkosivuille enemmän tietoa liikuntapaikkojen saavutettavuudesta

•

Esimerkiksi tämän tyyppinen karttasovellus josta leikki ja retkipaikat löytyisivät olisi kiva. Leikkipaikoista olisi kiva olla panoramaakuvat
alueesta/välineistä.

•

Kaarinanpolun ja muiden luontokohteiden markkinoinnin lisääminen ja kehittäminen.

•

Toivoisin Mski-palvelua käyttöön, siitä näkisi hiihtolatujen, luistelukenttien ja uimarantojen ajankohtaisen tilanteen.

•

Jatkuva sometiedottaminen tärkeää; palvelujen ja kehittämiskohteiden esittelyä, muutoksista tiedottamista.
Kaupungin nettisivuilla ja seudullisessa karttapalvelussa kohteiden ja reittien esittely selkeästi ymmärrettävässä muodossa.
Ks. esim. Oulu https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu. Jyväskylän karttapalvelu https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kartat-japaikkatiedot/karttatuotteet/ulkoilukartta . Turku polut, reitit ja ladut: https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/ulkoilualueet/polut-reitit-ja-ladut

•

Retkeily/juoksu/maastopyörälenkit sekä ladut olisi hyvä saada selkeämmin nettisivuille tai karttasovellukseen. Olisi hyödyllistä, jos reitit olisivat selvästi
merkitty ja nimetty. Esim. maastopyöräily olisi mukavampaa merkittyä reittiä pitkin. Tällöin ei tarvitsisi jatkuvasti pysähtyä katsomaan kännykästä
polkuja.

Alueellinen tasavertaisuus
•

Lisää liikuntamahdollisuuksia Sahalahteen.

•

Kaupunkilaisia kohdellaan epätasa-arvoisesti. Pää Kangasalan puolella kaikkea ja kaikkialle pääsee helposti ja nopeasti. Sahalahdessa ei mitään.
Täältä ei kesällä pääse julkisilla kulkemaaan. Nuoret vaan lorvii, kun ei ole mitään. Ei edes kunnon uimarantaa hyppytorneineen. Ei saa venettä
vesille. Joskus voisi kehittää alueita pää Kangasalan ulkopuolella, ehkä sieltäkin kiinnostuttaisiin lähteä tutustumaan lähialueisiin. Pälkäneestä voisi
ottaa mallia! Frisbeegolfin perässä moni kulkee pidempiäkin matkoja.

•

Panostusta myös tänne Sahalahteen kiitos. Tehkää ylipäätään Kangasalasta lapsiperheille sopivampi, nykyinen kaupunki on eläkeläisille.

•

Panostettaisiin myös ”syrjäkylien” mahdollisuuksiin.

•

Se että myös Kuhmalahdelle tulisi jotain, täällä on kuitenkin aktiivista väkeä.

•

Yleisesti ottaen lapsiperheille suunnattuja ulkoilupaikkoja on mielestäni huonosti ja
ovat huonossa kunnossa (vrt. esim. Jämsään ja Heinolaan, joista minulla kokemusta on). Sahalahti etenkin tuntuu unohtuneen ihan kokonaan.
Lapsiakin täällä on!!!! Vettä olisi uimarannalle, talvella laduille lääniä mutta ei - Kangasalle on lähdettävä jos yhtään pidempään haluat hiihtää tai
edes jonkinlaisella rannalla uida. Kangasalan nettisivut ovat epäselvät ja niistä on vaikea löytää ajantasaista tietoa.

•

Kovin on Kangasala/keskusta/länsiosa painotteinen, Sahalahdella ei ole oikein mitään.

•

Suinula / Havisevan alueesta enemmän huolehtimista. Alueella kehitettävää, jota voisitte tehdä esim yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa.
Urheilukentän koko kesä mennyt pilalle ruohon uusimisenne kanssa, joka on todella käsittämätöntä toimintaa.
Samoin tämä kysely, pitäisi olla mainokset kyselystä paikoissa, joista vastauksia toivotte. Havisella kesäaikaan tiedot kyselystä koululla, jossa on
vähemmän liikettä kesäaikana. Miksi ilmoituksia ei ole esim uimarannoilla / urheilukentillä, jossa ihmiset käyvät. Ihan kun, että haluaisi vastauksia
näiltä alueilta edes saada.

Yleiset kiitokset
•

Kiitos siisteistä ja hyvin hoidetuista viheralueista ja liikuntapaikoista.

•

Kiitos siitä, että Rantakoiviston puistoa ja leikkikenttää kehitetään ja sinne tulee ulkokuntosali.
Olen iloinen Kangasalan laajasta latuverkosta. Olisi hyvä, että myös maastolatuja ajettaisiin ahkerammin.

•

Kysely oli laadittu hyvin perusteellisesti. Kaupunkiympäristön laatuun, viheralueisiin ja liikuntamahdollisuuksiin satsaaminen on erittäin perusteltua.
Oleellista on myös tehdä parannukset laadukkaasti ja kestävästi. Hieman "puolivillaiset" toteutukset palvelevat harvoin ketään oikein hyvin.

•

Olen iloinen lukuisista laavuista!

•

Hyvä, että tällainen kysely tehdään! Kangasalla tällä hetkellä ihan selvä ulkoliikuntabuumi - hieno homma!

•

hyvä että kysytään asukkailta.

•

Kiitos tähänastisesta arvokkaasta työstä ja toivottavasti rahaa riittää kehittämiseen.

•

Vatialan ulkokuntoliikuntapaikka on todella hieno! Kiitos!

•

Hiihtoladut pidetään upeassa kunnossa, iso kiitos siitä!
Liutun ranta on talvella pienten lasten wonderland. Hienosti tehty.
Yleisesti toivoisin luonnon kunnioittamista kaavasuunnittelussa.

•

Hienoa, että harjulle on viime vuosina ilmestynyt kaikkea uutta! Itselle tärkeitä kehittämiskohteita ovat erityisesti lapsiperheille soveltuvat paikat.

•

Kiitos, että kysytään!

•

Kiitos kyselystä. Toivoisin myös samanlaista kyselyä liikenneyhteyksistä, jossa voisin kertoa Ruutanan puutteellisista polkupyöräyhteyksistä asemalle ja
Linnainmaalle.

