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JOHDANTO
Kangasala vuonna 2022

Kangasala on yli 33 000 asukkaan hyvinvoiva ja
voimakkaasti kehittyvä kaupunki Tampereen rajalla.
Kaupungin väkiluku on kasvanut noin 2 500:lla
asukkaalla viimeisen vuosikymmenen aikana.

Asukastiheys keskustassa on noin 1000 asukasta / km2.
Kaupungin asukkaista 1/3 asuu 3 km säteellä
keskustasta. Kaupan palveluiden lisäksi keskustaan on
sijoittunut mm. kaupungin virastot ja sosiaalitoimi,
liikuntapalveluita ja uimahalli, pääkirjasto, Kangasala-
talo, seurakuntatalo ja 1700-luvun kivikirkko, kahviloita
ja ravintoloita sekä joukkoliikenteen keskus; linja-
autoasema. Keskustan kohokohdista mainittakoon
esimerkiksi kauniit harjut, joilta on upeat näkymät
keskustan reunoille ulottuville järville: Kirkkojärvelle,
Ukkijärvelle sekä Vesijärvelle.

Kehityshankkeilla keskustaan uutta elämää

Kaupalliset palvelut ovat Kangasalla keskittyneet
Kirkonkylän lisäksi Lentolaan. Kaupungin kasvavasta
asukasmäärästä ja suhteellisen voimakkaasta
keskustan asukaspohjastaan huolimatta keskusta on
menettänyt vetovoimaansa varsinkin erikoiskaupan
palvelujen suhteen. Vähentyneet palvelut ovat
puolestaan vähentäneet asukkaiden käyntejä
keskustassa.

Keskustan uudelleenelävöittämiseksi ja palveluiden
parantamiseksi on tehty kaupungin ja yrittäjien toimesta
paljon töitä. Keskustan tuntumassa on useita käynnissä
olevia tai suunnitteilla olevia kehityshankkeita.

Keskustassa on viimeisen kymmenen vuoden aikana
valmistunut muun muassa Kangasala-talo, linja-
autoaseman uudistus ja uudet asuinkerrostalot torin
kupeessa sekä uimahallin kortteliin rakentuneet
pysäköintitalo, uimahallin laajennus sekä
maamerkkimäinen asuin- ja hotellirakennus. Keskustan
merkittävimpiä tulevia hankkeita ovat muun muassa
Ellintien alikulku, torin uudistus kauppahalleineen,
Keskon kauppakeskushanke, sekä Timanttikortteli
kivijalan liiketiloineen. Tästä syystä keskusta tulee
olemaan laajalti työmaamyllerryksessä lähivuosien
aikana.

Matalan kynnyksen toimenpiteet keskustan
kehittämiseksi

Asukkaiden aktivoimiseksi ja keskustan kehittämisen
signaloimiseksi on tärkeää, että keskustaa kehitetään ja
elävöitetään suurten rakennushankkeiden lisäksi myös
lyhyellä tähtäimellä, matalamman kynnyksen
toimenpiteillä. Matalan kynnyksen toimenpiteissä
asukkaiden, yhdistysten ja yritysten roolia on syytä
korostaa. Kaupungin tehtävänä on mahdollistaa ja
tarjota sopiva alusta toimenpiteille.

Keskustan elävyys on kehittynyt viime vuosina erityisesti
terasseille levittäytyneiden ravintoloiden, Kangasala-
talon kulttuuritarjonnan sekä monipuolisten toria ja
muuta avointa kaupunkitilaa hyödyntävien tapahtumien
myötä. Tämän työn lopputuloksena on tuotettu lisää
konkreettisia toimenpide-ehdotuksia keskustan
kehittämiseksi sekä toimenpidesuunnitelma.
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Kangasalan keskustan elinvoiman 
lisääminen monipuolisuutta, 

saavutettavuutta ja houkuttelevuutta 
parantamalla

”Hyvinvoiva ja kehittyvä kesäpäivän kulttuuri-
kaupunki”

-Kangasalan kaupunkistrategia 2025:n visio



TYÖN TAVOITTEET

Ihmiset takaisin keskustaan!

Työn lähtökohtana on Kangasalan keskustan
elinvoiman lisääminen monipuolisuutta,
saavutettavuutta ja houkuttelevuutta parantamalla.
Työssä pyritään löytämään ratkaisuja ja
toimenpiteitä sille, kuinka saadaan ihmiset
palaamaan Kangasalan keskustaan. Keskusta-
alueiden suunnitelmallinen kehittäminen ja
ruohonjuuritason elävöittäminen ei ole
projektiluonteista työtä, vaan jatkuva erilaisten
muuttujien myötä elävä prosessi. Tämä
kehittämissuunnitelma pyrkii osaltaan antamaan
toimenpide-ehdotuksia sekä askelmerkkejä prosessin
tueksi ja suunnitelmallisuuden takaamiseksi.

Pääpaino lyhyen tähtäimen toimenpiteillä

Vaikka työn tavoitteet jatkuvat useamman vuoden
mittaiselle jaksolle, työssä annettavat toimenpide-
ehdotukset painottuvat etenkin lyhyen tähtäimen,
matalalla kynnyksellä toteutettavissa oleviin
toimenpiteisiin. Toimenpiteitä on mietitty etenkin
kolmen eri teeman näkökulmasta: palvelut,
houkuttelevuus ja viihtyisyys sekä saavutettavuus.
Toimenpiteet jaetaan myös kolmeen eri
aikatähtäimeen: välittömästi toteutettavissa oleviin,
parin vuoden sisään toteutettaviin sekä noin viiden
vuoden sisään toteutettaviin toimenpiteisiin.

1.1
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TYÖN KULKU JA 
OSALLISET

1.2

Yhteistyöllä laajempi näkemys

Työn laadinnassa on ollut mukana tilaajapuolelta
sekä Business Kangasalan että Kangasalan
kaupungin edustajia. Konsulttina työssä on toiminut
Sweco. Työn aikana on myös sitoutettu ja osallistettu
Kangasalan keskustan avainsidosryhmiä, kuten
asukkaita, yrittäjiä sekä päättäjiä.

Matka kick-offista toimenpidesuunnitelmaan

Työn laadinta alkoi maaliskuussa 2022, jolloin
pidettiin työn aloituspalaveri sekä lähtötietojen
koonti. Tämän jälkeen konsulttina toimiva Sweco
järjesti varsinaista työryhmää huomattavasti
laajemmalla kokoonpanolla kick-off -tapahtuman,
jolloin 15 Swecon maankäytön asiantuntijaa saapui
Kangasalle ideoimaan keskustan kehittämistä. Näitä
ideoita käytettiin hyväksi muun muassa
toukokuussa järjestetyssä yrittäjäillassa sekä
Kevätpäivä Kangasalla Festin yhteydessä
järjestetyssä, asukkaita osallistavassa Päiväni
Päättäjänä -budjetointipelissä.

Työn asiantuntijoiden, yrittäjien sekä asukkaiden
ideoita jatkojalostettiin ja kehitettiin konkreettisiksi
toimenpide-ehdotuksiksi kesän aikana, ja työ jatkui
syksyllä päättäjien sitouttamisella sekä
toimenpidesuunnitelman laatimisella.
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KESKUSTAN NYKYTILA 
JA KEHITTYMINEN
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Vahvuudet ja haasteet

Kangasalan keskustan pitkäaikainen kehitystyö näkyy
verrattain hyvin toimivana kokonaisuutena – keskustaan
on helppo saapua ja siellä on turvallista liikkua. Keskustan
vahvuuksiin kuuluvat myös virkistyspaikat, kuten
Kirkkoharju ja Kuohunharju sekä Kirkkojärvi, Ukkijärvi ja
Vesijärvi. Nämä ovat kuitenkin irrallaan toisistaan, eikä
niiden (henkinen) saavutettavuus keskustasta ole
toivotulla tasolla. Keskustasta puuttuu myös leikkiin,
levähtämiseen, viihtymiseen ja oleskeluun sopivia paikkoja.

Kymmenen vuoden kehitystyö

Kangasalan keskusta on tunnistetuista haasteista
huolimatta kehittynyt merkittävästi 2010-luvulta tähän
päivään. Tänä aikana keskustaan on valmistunut muun
muassa kulttuuritarjontaa laajentavat Kangasala-talo sekä
kirjaston laajennus, pysäköintikapasiteettia ja –helppoutta
lisäävä pysäköintitalo Kuohunparkki, matkailijoita
palveleva Hotelli Kuohu sekä uimahalli Kuohun uudistus.
Keskustan asukaspohjaa on vahvistettu uusilla, torin
kupeessa sijaitsevilla kerrostaloilla sekä Ilmonin mäen ja
Antintien uudisrakentamisella. Keskustaa on lisäksi
kehitetty valaistuksen, linja-autoaseman sekä
liikennejärjestelyiden osalta.

Työ jatkuu

Menneen kehityksen lisäksi keskustaan on tulossa suuria
muutoksia esimerkiksi keskustan asukasmäärää ja
liiketiloja lisäävällä Timanttikorttelilla, turvallisuutta
parantavalla Ellintien alikululla, sekä palvelutasoa
parantavilla Keskon kauppakeskushankkeella ja
kauppahallilla. Torin uudistushankkeella tavoitellaan
ulkoilmassa viihtymiseen, kohtaamisiin ja vaihtuviin
tapahtumiin sopivaa aluetta, johon on helppoa ja
luontevaa saapua paikalle.

”Kangasala on ollut merkittävä kulkureitti 
harjujonon ja vesistöjen myötä. Kangasalan 
alueelta löytyy vanhoja asuinpaikkoja, joista 
Sarsan alue on tunnetuin. Kangasalan kartanot 
ovat luoneet ympärilleen kulttuurimaisemia, jotka 
ovat edelleen nähtävissä vanhojen rakennusten 
lisäksi avoimina peltoalueina ja puukujanteina. 
Kangasala on erityisesti tunnettu harjuistaan, 
niiden näkötorneista sekä torneista avautuvista 
järvimaisemista. Jääkauden vaikutukset näkyvät 
selvästi maisemassa.”

-Lumoava Kangasala 2020 -ohjelma
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LÄHTÖTIEDOT JA BENCHMARKING2.1 

Työssä hyödynnetyt selvitykset

Prosessin aikana järjestettyjen
vuorovaikutustilaisuuksien ohella työn
tärkeimpinä lähtötietoina ovat toimineet
esimerkiksi Kangasalan aikaisemmat
kaupunkilaiskyselyt, strategiat ja
selvitykset, kuten Kaupunkikehityskysely
2020, Lumoava Kangasala ohjelma,
strateginen yleiskaava ja sen selostus
sekä aiemmat kehityshankkeet.

Nokia ja Hyvinkää vertailukohteina

Työn aikana on kerätty tietoa myös
kahden Kangasalan kanssa
vertailukelpoisen kaupungin keskustojen
kehittämisestä. Nokian ja Hyvinkään
keskustoista tehdyn benchmarking-
selvityksen avulla tarkasteltiin mm.
kuinka muualla on ratkottu keskustan
vetovoimaan liittyviä vastaavia
haasteita. Benchmarking-selvityksissä
saatiin konkreettisten toimenpide-
ideoiden lisäksi muun muassa arvokasta
tietoa kehitystoimenpiteiden jatkuvuuden
ja budjetoinnin suunnittelun tärkeydestä.

Keskustakehityksen
havainnollistaminen

Koska Kangasalan keskusta on kehittynyt,
ja sitä kehitetään tulevinakin vuosina
merkittävästi, koettiin tarpeelliseksi
havainnoida Kangasalan keskustan
mennyttä ja tulevaa kehitystä visuaalisella
karttaesityksellä. Tämän avulla
varmistetaan, että kehitystoimenpiteet
ovat linjassa jo tehtyjen ja tulevien
kehityshankkeiden kanssa.

Kangasalan keskustan vahvuuksia,
heikkouksia, mahdollisuuksia sekä uhkia
kartoitettiin myös työryhmän yhdessä
laatiman SWOT-analyysin avulla. SWOT-
analyysi tehtiin kolmen eri
käyttäjäryhmän näkökulmasta: lapset ja
nuoret, aikuiset sekä matkailijat. SWOT-
analyysin tuloksia hyödynnettiin paitsi
kehityskohtien tueksi, myös Kangasalan
keskustan vahvuuksien sekä potentiaalin
tunnistamiseksi. Eri käyttäjänäkökulmien
tuonti osaksi analyysiä pidettiin erityisen
tärkeänä, jotta tehtävät
kehitystoimenpiteet kohdistuvat laajalle
käyttäjäryhmälle.

Kuvakaappaukset loppuraportin liitteenä olevista Nokian ja Hyvinkään
keskustojen kehittämisen benchmarking-selvityksistä.
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2.2

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN VIIMEISEN 10 VUODEN AIKANA

MENNYT JA TULEVA KEHITYS
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2.2

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN: KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

MENNYT JA TULEVA KEHITYS
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SWOT
2.3 

Vahvuudet
• Kulttuuritarjonta (yhdistystoiminta, kirjasto, Lepokoti, 

Kangasala-talo, kesäteatteri)
• Koulukampus (uudet oppilaitokset omenapuutarhoineen)
• Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet pyörämatkan päässä 

(seuratoiminta, uimahalli, jäähalli, urheilutalo, tennis, 
frisbeegolf, tekonurmikenttä, yleisurheilukenttä, hevostallit 
ja -reitit, maastopyöräilyreitit, suunnistus, Sorolammonttu: 
hiihto, portaat, pulkkamäet, kota)

• Kävely- ja pyöräily-ympäristö 
• Vesaniemen uimaranta

Heikkoudet
• Keskustan puistojen ja leikkialueiden vähyys
• Ostosmahdollisuudet puutteelliset
• Houkuttelevia nuorisotapahtumia puuttuu
• Joukkoliikenne lähialueilta keskustaan
• Ei viihdepalveluja (sisäleikkipuisto, hohtokeilaus, 

hohtogolf, pakohuone, lasersota, minigolf)
• Muiden harrastuspaikkojen puute (mm. skeittiparkki, 

pumptrack-rata, tanssitilat)
• Ei pikaruokaravintoloita (Mc Donald’s, Burger King)
• Ei trendikkäitä kahviloita (Starbucks, Espresso House)

Mahdollisuudet
• Esiintymisten ja tapahtumien järjestämisfasiliteetit 

(konserttisali, tori, Vesaniemi, jäähallit, Mobilia)
• Harjujen hyödyntäminen uusilla toiminnoilla (esim. 

vaijeriliuku, yläköysirata)
• Torialueen kehittyminen, kauppahalli
• Keskon kauppakeskus

Uhat
• Tampere ja sen tapahtumat vetää nuoria puoleensa
• Vapaa-aika vietetään Tampereella, eikä Kangasalla
• Turvattomuuden tunteen kasvu

LAPSET JA NUORET
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SWOT
2.3 

AIKUISET

Vahvuudet
• Helppo pysäköinti ytimessä
• Keskustan palvelut ovat lähellä toisiaan
• Kulttuuri- ja ravintolatarjonta (Kangasala-talo, Kirkkoharjun 

näkötorni, Paakari, Pazzi, Jalmari, Pepper, Myrskyluoto…)
• Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet kotiovelta sekä lyhyen 

automatkan päässä (uimahalli, jäähalli, urheilutalo, tennis, 
frisbeegolf, tekonurmikenttä, yleisurheilukenttä, hevostallit 
ja -reitit, maastopyöräilyreitit, suunnistus, Sorolammonttu: 
hiihto, portaat, pulkkamäet, kota)

Heikkoudet
• Keskustan puistojen vähyys, istahdus- ja 

levähdyspaikat
• Harjujen ja rantojen saavutettavuus
• Opasteiden puute (esim. luontopolulle)
• Keskustan kauppojen tarjonta ja monipuolisuus 

(muut kuin ruokakaupat)
• Koirapuistojen puute
• Satamapalveluja tai vierasvenepaikkoja ei ole 
• Ei viihdepalveluja (hohtokeilaus, hohtogolf, 

pakohuone, lasersota, minigolf)Mahdollisuudet
• Luontokohteet (Luontopolku, Kirkkoharju, Kuohunharju, 

Kaivanto, Kirkkojärvi, Vesijärvi, Ukkijärvi, Längelmävesi ja 
Roine)

• Esiintymisten ja tapahtumien järjestämisfasiliteetit 
(konserttisali, tori, Vesaniemi, jäähallit, Kuohunparkki)

• Kauppahalli
• Vesaniemen uimaranta
• Maksukykyiset asukkaat ja hyvinvoiva kuntatalous

Uhat
• Tampereen vetovoiman kasvu
• Automarkettien kanssa kilpailu
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SWOT
2.3 

MATKAILIJAT

Vahvuudet
• Julkinen liikenne ja helppo pysäköinti ytimessä
• Keskustassa on paljon palveluita (kylpylämäinen uimahalli, 

kirjasto, kulttuuritalo, Lepokoti, Vesaniemi, kaupunkikanootit)
• Hotelli keskustassa
• Kulttuuri- ja ravintolatarjonta (Kangasala-talo, Kirkkoharjun 

näkötorni, Paakari, Pazzi, Jalmari, Pepper, Myrskyluoto…)
• Sorolammonttu (portaat, kota, pulkkamäet, hiihtoladut)

Heikkoudet
• Tunnettuus heikko
• Viipymä lyhyt
• Matkailun tuotteistus ja paketoiminen
• Tapahtumapalvelut ja huoltotilat (ruoka, vessat)
• Leirintämatkailun puute
• Keskustan puistojen vähäisyys
• Harjujen heikko saavutettavuus

Mahdollisuudet
• Luontokohteet (Luontopolku, Kirkkoharju, Kuohunharju, 

Kaivanto,  Kirkkojärvi, Vesijärvi, Ukkijärvi, Längelmävesi, Roine)
• Matkailukohteet  (Mobilia, Vehoniemi, Kisaranta, kirkko)
• Vahva kulttuurihistoria ja tarinat (Urut, Kaarinat, Kuohunlähde, 

Finne, Kartanot, Lepokoti, Ukkijärven haamut jne.)
• Esiintymisten ja tapahtumien järjestämisfasiliteetit 

(konserttisali, tori, Vesaniemi, jäähallit, Kuohun parkki)
• Kauppahalli ja lähiruoka
• Paljon olemassa olevia tapahtumia erityisesti kesäisin

Uhat
• Tampereen vetovoiman kasvu
• Yrittäjien riittävyys
• Liikekiinteistöjen purku ja vuokrahintojen 

kallistuminen
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VUOROVAIKUTUS-
TILAISUUDET

3
Sidosryhmät osana suunnittelua

Työn aikana pyrittiin osallistamaan sekä
sitouttamaan eri sidosryhmiä keskustan
kehittämiseen. Avainsidosryhmiksi tunnistettiin
seuraavat ryhmät: Kangasalan asukkaat (lapset ja
nuoret, aikuiset sekä seniorit), Kangasalan nykyiset
sekä potentiaaliset tulevat yrittäjät, sekä Kangasalan
kaupungin päättäjät. Lisäksi työn ohjausryhmän
kautta kuultiin kaupungin työntekijöiden sekä
Business Kangasalan näkemyksiä keskustan
kehittämisestä.

Työn aikana järjestettiin useita
vuorovaikutustilaisuuksia, jossa eri sidosryhmät
pääsivät tuomaan näkemyksiään esille. Työn aikana
yrittäjätilaisuus, jossa käytiin vapaamuotoista
keskustelua Kangasalla toimivien yrittäjien kanssa.
Yrittäjiltä saatua tietoa tarkennettiin lisäksi
kohdennetuilla haastatteluilla. Haastatteluita
järjestettiin myös kaupungin päättäjien kanssa.

Päiväni päättäjänä

Asukkaat pääsivät kertomaan näkemyksiään, kun
työn aikana jalkauduttiin torille Kevätpäivä
Kangasalla Festin yhteydessä keräämään asukkaiden
ideoita ja mielipiteitä keskustan elävöittämiseksi.
Asukkaiden ideoita kerättiin placemaking-henkisellä
kaupunkilaisdemokratian pelillistämisellä, Päiväni
päättäjänä -budjetointipelin muodossa. Pelissä
asukkaat saivat asettaa kehitystoimenpiteitä kartalle
tietyillä resurssirajoituksilla.

Placemakingilla paikan henkeä kunnioittaen

Vuorovaikutustilaisuuksissa hyödynnettiin laajalti
placemaking-henkeä sekä –periaatteita.
Placemaking on kaupunkitilamuotoilun
lähestymistapa, jonka ideana on kehittää paikkoja
niiden olemassaolevien identiteettien puitteissa sekä
paikan henkeä kunnioittaen. Placemakingin ytimessä
on ruohonjuuritason toiminta sekä suunnittelu
yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa: kaupungin rooli
on mahdollistaa ja fasilitoida – kaupunkilaisten rooli
on ideoida ja elävöittää.

”Osallistuva kaupunkilainen, osallistava 
kaupunki”

-tavoite Kangasalan kaupunkistrategia 2025:sta
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YRITTÄJÄILTA
3.1

Laaja palvelutarjonta edellyttää aktiivisia yrittäjiä

Yhdeksi työn merkittävimmistä avainsidosryhmiksi tunnistettiin
Kangasalan yrittäjät. Yksi merkittävimmistä tekijöistä keskusta-alueen
elävyyden suhteen on keskustan palvelutarjonta, jonka järjestämiseksi
tarvitaan aktiivisia yrittäjiä. Jotta yrittäjien tarpeita, toiveita ja ideoita
saataisiin huomioitua tehokkaasti työssä, järjestettiin yrittäjille oma
vuorovaikutustilaisuus. Yrittäjät kutsuttiin toukokuussa 2022
Kulttuuriravintola Jalmarissa järjestettyyn yrittäjäiltaan, jossa
käytiin keskusteluja kymmenen yrittäjän kanssa.

Haasteena nettikauppa ja kilpailevat kaupan keskittymät

Yrittäjäillan aikana käytiin läpi Kangasalan keskustan kehittämisen
avainhaasteita sekä kehitettäviä vahvuuksia. Keskusteluiden aikana
todettiin, että Kangasalan keskustasta on lähtenyt paljon ostovoimaa
esimerkiksi nettikauppaan sekä kilpaileviin keskuksiin. Tämän
seurauksena monet palvelut ovat kaikonneet, ja keskustan
elinvoimaa kurjistava syöksykierre alkanut. Syöksykierre tulisi saada
katkaistua. Keskustaa pidettiin rumana, eikä siellä yrittäjien mukaan
ole syitä viettää ylimääräistä aikaa. Sinne on kuitenkin verrattain
helppo saapua ja siellä liikkuminen on sujuvaa. Parannusta kaivattiin
myös torin tuntumassa saatavilla olevien liiketilojen suhteen sekä
opastukseen.

Keskusteluiden aikana nousi esille, että yrittäjät pitävät ihmisten
houkuttelemista keskustaan pelkkien kauppojen ja palveluiden avulla
huonona lähtökohtana: ihmiset tulisi saada houkuteltua takaisin
keskustaan viihtyisän, leikkisän ja aktiivisen ympäristön avulla,
jolloin he myös käyttävät keskustan palveluita siellä ollessaan.

Keskustaan lisää kukkia, taidetta, tapahtumia ja leikkiä

Keskustan tavoitetilaa kuvailtiin yrittäjäillan yhteydessä seuraavasti:
Keskustassa on paljon paikkoja viihtyä ja viettää aikaa. Ihmiset
tulevat keskustaan, koska siellä on paljon tapahtumia,
kulttuurielämyksiä ja luonnollisia ihmisten välisiä
kohtaamispaikkoja. Keskustassa vietetään muutenkin aikaa, koska
siellä on palveluja sisältäviä oleskelupaikkoja.

Avainkysymyksinä käsiteltiin seuraavia seikkoja:

• Miten Kangasalan keskustasta tehdään viihtyisämpi paikka oleskella?

• Miten saadaan keskustan viihtyisyyttä ulotettua myös tiettyjen kohokohtien (tori,
uimaranta jne.) välisille siirtymille? Kuinka Kangasalan kaupunkikohteiden
välistä henkistä etäisyyttä pienennetään?

Fokus keskustelussa painottui yleisesti keskustan kauneuteen ja
viihtyisyyteen. Todettiin, että palveluiden houkuttelemiseen ihmisillä
on paremmat lähtökohdat kuin ihmisten houkuttelemiseen
palveluilla. Keskustan todettiin olevan jo palvelumuotoilultaan toimiva,
mutta kiinnostavuutta ja kauneutta tulisi lisätä. Keskusta tarvitsee
yrittäjien mielestä lisää kukkia, taidetta, tapahtumia ja leikkisyyttä.
Näiden ympärillä pyörii ihmisiä, jotka tuovat ostovoimaa. Keskustan
peruspilareina toimii usein käytettävät palvelut (S- ja K-kaupat, LIDL),
ja kulttuuria voisi käyttää siltana ohjaamaan ostovoimaa myös muille
palveluina.

Yrittäjäillan aikana päädyttiin jatkotyöstämään ideaa siitä, että
keskustaa voitaisiin suunnitella rohkeammin leikkisämmän näköisesti.
Tämän pohjalta laadittiin myöhemmässä työvaiheessa keskustan
kehittämistyötä ohjaavaksi profiiliksi rohkeasti leikkisä.

14

!



HAASTATTELUT
3.2

Avainsidosryhmien haastatteluilla syvempää tietoa

Työn aikana kerättiin myös syvempää tietoa avainsidosryhmille
kohdennettujen haastatteluiden avulla. Haastatteluissa kerättiin
toisaalta uusia, nopeastikin toteutettavia kehittämisideoita, mutta
myös pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvia näkemyksiä Kangasalan
keskustan kehittymisen suuntaviivoista.

Haastatteluissa painottuivat hyvin samanlaiset teemat ja Kangasalan
keskustaa koskevat sisällöt.

Tunnettuus

Kangasalan keskusta on tällä hetkellä melko tuntematon ja liian
helppo ohittaa (Vt 12 pitkin). Tunnettuuden lisäämiseksi ihmisiä pitää
saada käymään edes kerran Kangasalan keskustassa esimerkiksi
tapahtumien yhteydessä, matkailukohteessa tai vaikkapa torilla.
Keinoina haastateltavat esittivät kohdennettuja mainoskampanjoita
ja keskustaan houkuttelevia kylttejä valtatien varrella.

Asuminen keskustassa

Kangasalan keskustasta tulee luoda vaiheittain kiinnostavin
asuinpaikka Tampereen seudulla. Keskustan kerroksellisuus,
”pikkukaupunkimaisuus”, elävyys, hyvä palvelutarjonta ja hyvät
joukkoliikenneyhteydet sekä Tamperetta selkeästi alhaisempi
kustannustaso ovat vetovoimatekijöitä. Keinoina ovat aktiivinen
markkinointi erityisesti lapsiperheille ja työikäisille.

Panostus nuoriin

Kangasalan keskustassa tulee olla turvallisia ja viihtyisiä paikkoja
nuorten kokoontumiselle ja oleskelulle ja ennen muuta mielekkäälle

tekemiselle. Nuoret kaipaavat heille suunnattuja palveluja,
tapahtumia ja oleskelupaikkoja, joissa on heitä kiinnostavia, ”omia
juttuja”. Paikkojen tulisi olla auki myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Nuorille tulee saada opiskelija-asuntoja keskustan välittömästä
läheisyydestä. Kehittämisessä tärkeää on nuorten ottaminen
mukaan suunnitteluprosesseihin ja heitä kiinnostavien paikkojen,
palvelujen ja tapahtumien kehittämiseen keskustassa.

Elävyys ja keskustan luonne

Kangasalan keskustasta tulisi luoda ”pienen eurooppalaisen
kaupungin keskusta” niin, että tori olisi ympärivuotisen viipymisen,
taiteen, kulttuurin ja kohtaamisen keskus. Viihtyisyyttä ja keskustan
vetovoimaa lisäävät uusi keskusta-asuminen, liikekorttelit, kävely-
yhteydet ja erilaiset tapahtumat. Ihmisten liikkuminen ja viihtyminen
keskustassa lisäävät myös yritysten uusia liiketoiminnallisia
mahdollisuuksia. Kangasalan keskustasta saadaan nykyistä elävämpi
ja viihtyisämpi mm. kävely- ja pyöräily-yhteyksien kehittämisen,
asunto- ja liikerakentamisen, viherrakentamisen ja istutusten,
valaistusten ja tapahtumien järjestämisen kautta.

Matkailua keskustaan

Kangasalan keskustasta tulee luoda matkailukohde ja mm. kaikkien
reittien keskipiste. Toriympäristöä tulee kehittää matkailijoita
palvelevana ja oleskelua lisäävänä alueena, jossa on Kangasala-talon
lisäksi muita matkailijoita kiinnostavia paikkoja ja syy tulla
keskustaan. Matkailijoita kiinnostavina kehittämistoimina
keskustaan tarvitaan lisää ympäristö- ja muuta taidetta, kulttuuria ja
maamerkkejä. Kangasalan keskustaa tulee haastateltujen mielestä
kehittää tapahtumien ympäristönä ja ”alustana”.
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3.3

PÄIVÄNI PÄÄTTÄJÄNÄ -BUDJETOINTIPELI
Sinun näköisesi kaupunki

Kangasalan Yrittäjät ry:n toukokuussa 2022

järjestämän Kevätpäivä Kangasalla Festin

yhteydessä jalkauduttiin torille osallistamaan

kaupunkilaisia placemaking-henkisen

budjetointipelin muodossa. Swecon

asiantuntijat järjestivät pelipajan

toritapahtuman telttojen vieressä, Kangasalan

kaupungintalon edessä.

Päiväni päättäjänä -pelissä asukkaat saivat

äänestää etukäteen ideoiduista toimenpide-

ehdotuksista omasta mielestään parhaita.

Toimenpiteistä piti kuitenkin valita, kuinka

ennalta määriteltyä budjettia käytetään:

kaikkeen ei ollut varaa.

Lisäksi pelissä sai antaa bonuksena omia

ehdotuksia tai kertoa muuta Kangasalan

keskustan kehittämisen liittyviä seikkoja, joita

toivottiin huomioitavan työssä.

Lopputuotoksena pelin tuloksista koottiin

yhteenvetokartta, josta näkyi suosituimmat

kehitysideat sekä niiden sijoittumiset kartalle.

Budjetointipelin ohjeet

Päiväni päättäjänä –pelin ideana on elävöittää
Kangasalan keskustaa matalalla kynnyksellä
toteutettavissa olevilla, nopeilla ja
kustannustehokkailla toimenpiteillä.

Pelissä asetutaan hetkeksi päättäjien kenkiin:
kompromisseja on tehtävä, kaikkeen ei ole
varaa.

Saat käyttöösi 10 kultarahaa (10x ), joilla
voit ostaa Kangasalan keskustaa elävöittäviä
toimenpidekortteja.

Vertaile toimenpidekortteja valmiista
ehdotuksista, ja yhdistele niistä sinulle
mieluisin kombinaatio annetun budjetin
sisällä. Kun olet valinnut mitkä
toimenpidekortit haluat ostaa, saat vielä
päättää minne sijoittaisit ne kartalle.

Bonustehtävä

Jos sinulla on omia toimenpide-ehdotuksia
Kangasalan keskustan elävöittämiseksi, saat
kirjoittaa/piirtää niitä tyhjälle lapulla. Arvioi
lopuksi oman ehdotuksesi hintaa samalla
kultarahavaluutalla vertailemalla sitä muiden
ehdotusten hintoihin.
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3.3

Kuvia Kevätpäivä 
Kangasalla Festissä
järjestetystä Päiväni 
päättäjänä -pelistä
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3.3 BUDJETOINTIPELIN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

2

6

3

8

1

Kuvan yläpuolella oleva numero 
kertoo kuinka monta ääntä 
kyseinen toimenpide sai. 
Oikeanpuoleinen kolikkomäärä 
puolestaan kertoo toimenpiteen 
hinnan pelin kultakolikoissa.
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3.3 BUDJETOINTIPELIN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
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3.3 BUDJETOINTIPELIN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
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Kuvan yläpuolella oleva numero 
kertoo kuinka monta ääntä 
kyseinen toimenpide sai. 
Oikeanpuoleinen kolikkomäärä 
puolestaan kertoo toimenpiteen 
hinnan pelin kultakolikoissa.
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3.3

PÄIVÄNI PÄÄTTÄJÄNÄ -BUDJETOINTIPELI
Pelitulokset

Päiväni päättäjänä -peliä pelattiin päivän aikana

yhteensä noin 40 kertaa. Pelin aikana onnistuttiin

tavoittamaan ja osallistamaan etenkin lapsiperheitä

sekä senioreita. 12–35-vuotiaiden tavoittaminen oli

haastavampaa. Tämä heijastaa toisaalta hyvin

Kangasalan keskustan nykyistä käyttäjäryhmää.

Pelin ääniharavat olivat kahdeksalla äänellä Tee-se-

itse skeittipuisto sekä Julkinen tila olohuoneeksi.

Asfalttitaide, Kaupunkikeinut ja Istutusruukut keräsivät

kukin kuusi ääntä. Jokainen ehdotus sai vähintään

yhden äänen. Ihmiset esittivät myös kiitettävästi omia

ehdotuksiaan, näitä ei oltu valmiina ”budjetoimaan”,

mutta suurin osa ehdotuksista painottui oikean

kokoluokan toimenpiteisiin. Omia ehdotuksia annettiin

esimerkiksi:

• Kiinteitä myyntikojuja torille (vrt. Tampereen

joulutorin kojut)

• Omenapuut takaisin keskustaan

• Kirkkojärven reitti liian kaukana + liian pitkä:

vaihtoehtoja

• Valotaideteos, jonka sisälle voi mennä

• Pop up -yrittäjätiloja nuorille (esim. torilla oleva

sorakenttä)

• Lisää esteettömiä kävelyreittejä

Heatmap, joka korostaa, mille alueille toimenpiteitä asetettiin eniten. Toimenpiteitä asetettiin ylivoimaisesti
eniten torille ja sen välittömään läheisyyteen. Myös Kuohunlahti, Vesaniemi sekä Kirkkojärvi keräsivät jonkin
verran kiinnostusta.
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3.3

PÄIVÄNI PÄÄTTÄJÄNÄ -BUDJETOINTIPELI

Kartat, joihin on merkitty jokainen pelissä asetettu merkintä oikealle paikalleen. Kartoilta näkee mitä toimenpiteitä on toivottu minne.
Esimerkiksi Kuohunlahden ympäri toivottiin terassoitua jalankulkureittiä valtatien viereen. Torille taas toivottiin istutuslaatikoita sekä
asfalttitaidetta. Skeittipuistoa toivottiin esimerkiksi Vesaniemelle, urheilutielle sekä kaupungintalon edustalle.
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KESKUSTAN 
PROFIILI

Rohkeasti leikkisä

Keskustan kehittämiseen leikkisyyttä

Työn aikana Kangasalan keskustan profiiliksi valikoitui
Rohkeasti leikkisä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että Kangasalan keskustan kehittämisessä painotetaan
leikkisyyttä lisääviä toimenpiteitä. Leikkisyydellä ei tosin
tässä yhteydessä tarkoiteta ainoastaan lapsille
suunnattuja muusta kaupunkirakenteesta erillisiä
leikkipaikkoja, vaan leikkisä kaupunki luo kiinnostavia
pysähtymispaikkoja jokaiselle käyttäjäryhmälle.

Leikkisään profiiliin päädyttiin, koska
vuorovaikutustilaisuuksissa saadun palautteen
perusteella Kangasalan keskustaa pidettiin tylsänä ja
paikoittain rumanakin paikkana, jonne kaivattiin lisää
kukkia, taidetta ja elämää. Lisäksi Päiväni Päättäjänä –
pelin toimenpiteet ja pelin yhteydessä saatu avoin
palaute painottui vahvasti lasten ja nuorten
houkuttelemiseksi takaisin keskustaan.

Lasten näkökulmasta suunniteltu leikkisä
kaupunkiympäristö onkin usein myös aikuisten mielestä
yllätyksellinen, kiinnostava sekä viihtyisä paikka
oleskella. Lapsiystävällisellä kaupunkisuunnittelulla
tulee lisäksi huomioitua myös muiden käyttäjien
mukavuutta ja arjen helppoutta lisääviä seikkoja,
esimerkiksi esteettömyyden sekä turvallisuuden
tunteen lisäämisen kautta. Elävässä
kaupunkiympäristössä kuuluu olla tarpeeksi eri
käyttäjäryhmiä simuloivia sekä miellyttäviä elementtejä,
jotta eri elämänvaiheissa olevat ihmiset pystyvät
kohtaamaan luonnollisella sosiaalisella sekoittumisella.

4

”Every child has the right to grow up in an 
environment where they feel safe and secure, 
have access to basic services and clean air and 
water, can play, learn and grow and where their 
voice is being heard and matters.”

-Child Friendly Cities Initiatives, UNICEF
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4

KESKUSTAN PROFIILI

Kaupunkilaisten leikkikenttä

Kangasalan keskustan kehittämiseksi valittu
profiili, rohkeasti leikkisä, ilmentää
lapsiystävällisen kaupunkisuunnittelun
periaatteita. Lapsiystävällisellä
kaupunkisuunnittelulla saadaan aikaan
hauskaa, kiinnostavaa ja ihmisen
mittakaavaista kaupunkia, unohtamatta sen
turvallisuutta sekä arjen helppoutta.
Lapsiystävällisessä kaupungissa on paljon
värejä, elämää ja kohtaamisia –
lapsiystävällinen keskusta on
kaupunkilaisten leikkikenttä, jossa viihtyy
kaiken ikäiset ihmiset.

Kangasalan keskustan kehittämishankkeessa
on valitun profiilin mukaan suosittu
lapsiystävällisyyttä kehittäviä toimenpiteitä.
Kaupunkitilaa elävöitetään leikkisyydellä,
saavutettavuutta parannetaan tekemällä
siirtymistä kiinnostavia sekä helppokulkuisia,
ja palveluntuottajien edellytyksiä kehitetään
houkuttelemalla ihmisiä viettämään aikaa
keskustassa.

Vahvistetaan hyvää

Leikkisä profiili näkyy konkreettisesti
kehittämistoimenpiteissä, joissa suositellaan
esimerkiksi interaktiivisuutta sekä
värikkyyttä lisääviä kalusteita, katutaidetta
sekä tapahtumia. Tämän lisäksi profiili näkyy
koko työn viitekehyksissä sekä
lähestymistavassa – lähtökohtana ei ole
ongelmien ratkominen vaan hyvien asioiden
vahvistaminen. Hyödynnetään Kangasalan
keskustan parhaita puolia, vahvistetaan niitä
ja kehitetään keskustaa niiden ympärille.
Keskeisessä osassa on myös keskustan
vahvojen puolien jatkuvuuden
varmistaminen. Yhdistetään pirstaloituneesti
sijoittuneita viihtymisen alueita toisiinsa
luontevalla jatkumolla esimerkiksi taiteen,
opastuksen sekä värien avulla.

Lapsiystävällisellä lähestymistavalla
kaupunkisuunnitteluun Kangasala varmistaa
samalla UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –
mallin mukaisten tavoitteiden huomioinnin ja
vahvistaa mahdollisuuksiaan hakea
Lapsiystävällinen kunta –tunnustusta.
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5

KEHITTÄMIS-
TEEMAT

Kangasalan keskustan kehittämistyön
kehittämistoimenpiteitä on laadittu kolmesta
eri kehittämisteemasta: palvelut,
houkuttelevuus ja viihtyisyys sekä
saavutettavuus.

Palveluiden kehittäminen

Palveluiden näkökulmasta kehittämisessä on
panostettu etenkin palveluntuottajien sekä
kauppiaiden tarpeisiin. Vahvistamalla
keskustan houkuttelevuutta yrittäjien
näkökulmasta vahvistetaan samalla
palveluntarjontaa asukkaille.

Houkuttelevuuden ja viihtyisyyden
kehittäminen

Houkuttelevuuden ja viihtyisyyden
näkökulmasta kehittämisessä on panostettu
etenkin julkisen tilan elävöittämiseen. Elävä
julkinen tila, kuten puistot, tori sekä
ulkoilureitit takaavat viihtyisän sosiaalisen
ympäristön, jossa ihmiset viettävät mielellään
aikaa.

Saavutettavuuden kehittäminen

Saavutettavuuden suhteen työssä on
keskitytty etenkin henkisen etäisyyden,
opastuksen sekä kaupunkitilan koettuun
tylsyyteen. Näitä teemoja kehittämällä
voidaan parantaa paikkojen saavutettavuutta
tietyissä määrin ilman kalliimpia ja hitaita

fyysisen infrastruktuurin kehityshankkeita.

Kehittämistoimenpiteiden aikajänne

Vaikka kehittämistoimenpiteitä on mietitty
näistä kolmesta eri näkökulmasta, on ne
lopulta jaoteltu teemojen sijaan aikajänteiden
mukaan. Tämä johtuu siitä, että kaikki kolme
näkökulmaa ovat riippuvaisia toisistaan.
Parantamalla yhtä niistä parannetaan samalla
myös muita kategorioita. Kattava
palveluntarjonta on esimerkiksi merkittävä
tekijä viihtyisyyden suhteen, kun taas
houkuttelevuus on merkittävä tekijä
saavutettavuuden suhteen.

Kehittämistoimenpiteet on jaettu kolmeen
eri aikajänteeseen: Vuoden sisällä
toteutettavissa olevat, 1-3 vuoden sisään
toteutettavissa olevat sekä 3-5 vuoden
sisään toteutettavissa olevat toimenpiteet.

Työssä on pyritty löytämään mahdollisimman
paljon eri sidosryhmiä sitouttavia ja
osallistavia toimenpiteitä. Sitouttamalla
alueen asukkaita ja yrittäjiä osallistumaan
suunnitteluun sekä toteutukseen, omaksuvat
he tilan helpommin omakseen, ja käyttävät
aluetta ja sen palveluita suuremmalla
todennäköisyydellä. Ei voida kuitenkaan
odottaa kaupunkilaisten elävöittävän
kaupunkitilaa ilman kaupungin tukea. Tämän
takia toteuttamissuunnitelmassa on mietitty
myös toteuttamisen vastuunjakoa valmiiksi.
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”The quality of the public space defines the 
participation of citizens. Cities need great 
streets which connect to even better places. A 
public zone has to be intuitively useable. Users 
should want to stay and feel home. The urban 
architecture has to provide good plinths (active 
ground floors) in the human scale.”

-Placemaking Europe
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5.1

PALVELUT
Toimenpiteillä ihmiset takaisin keskustaan

Palveluihin liittyviä toimenpiteitä suunniteltiin
yhdessä Kangasalan yrittäjien kanssa.
Yhteisymmärrykseen päästiin siitä, että ihmisiä ei
pystytä houkuttelemaan pelkkien palveluiden avulla,
vaan palveluita tulisi houkutella ihmisien avulla.
Toimenpiteitä tulisi siis tehdä ensisijaisesti ihmisten
houkuttelemiseksi Kangasalan keskustaan.
Toimenpiteet tulisi painottaa keskustan viihtyisyyden,
kiinnostavuuden sekä kauneuden parantamiseen.

Uudet liiketilat torin ympärille

Strategiatason sekä lähestymistavan lisäksi yrittäjiltä
tuli myös konkreettisempia toivomuksia heidän
liiketoimintansa edellytyksiä koskien. Uusia, ja
parempia liiketiloja toivottiin aivan Kangasalan
kaupallisen keskustan ytimeen, eli torin ympärille.
1-2 kilometriä torista koettiin jo liian pitkäksi
etäisyydeksi. Yrittäjät toivoivat kaavoituksen sekä
kehittämisen fokuksen pysyvän mahdollisimman
lähellä toria, jotta kaupallinen keskusta ei lähtisi
leviämään turhan laajalle alueelle vaan pysyisi
helppona, yhden pysähdyksen keskustana.

Oranssilla värillä merkitty suuntaa-antava hahmotelma siitä, mikä alue koetaan Kangasalan kaupalliseksi keskustaksi,
ja minne yrittäjät toivoisivat lisää liiketiloja. Mustilla palloilla on merkitty Kangasalan valtuutettujen iltakoulussa
asettamat Kangasalan keskustan keskipisteet.
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5.2

HOUKUTTELEVUUS 
JA VIIHTYISYYS

Elämää ja ääntä keskustaan

Viihtyisyyden toimenpiteitä on työstetty
vahvasti asukkaiden sekä yrittäjien
ideoita käyttäen. Monet Kangasalan
asukkaista sekä yrittäjistä kokivat
keskusta-alueen rumaksi sekä tylsäksi,
eivätkä nähneet paljon syitä tulla
keskustaan viettämään aikaa. Myös
nuorison puutteesta oltiin yleisesti
ottaen huolissaan. Nuorison mukanaan
tuomaa ääntä ja elämää kaipasivat
myös monet vanhempaa sukupolvea
edustavat ihmiset keskustaan.

Kangasalan asukkaat kaipasivat
keskustaan lisää kasvillisuutta,
puistomaisuutta, oleskelupaikkoja sekä
taidetta ja värejä. Myös helpommin
saavutettavia ulkoilureittejä sekä
vesistöjen parempaa hyödyntämistä
toivottiin usein.

Torin kehittämisessä potentiaalia

Vuorovaikutustilaisuuksissa nousi myös
esille joitain fyysisiä paikkoja, joissa
nähtiin paljon potentiaalia, ja jonne
toivottiin lisää elämää. Kangasalan tori

oli selvästi eniten huomiota saanut
paikka. Monet toivoivat vielä tarkemmin
torin koillisnurkassa, jäätelökioskin
edustalla sijaitsevan pienen sorakentän
ottamista hyötykäyttöön. Siihen
toivottiin esimerkiksi skeittiramppia,
oleskelutilaa tai leikkipuistoa. Torin
myyntikojuja pidettiin myös epäsiisteinä
ja luotaantyöntävinä. Ratkaisuksi tähän
esitettiin esimerkiksi joulumarkkinoilta
tutuksi tulleita, kevytrakenteisia
puukojuja.

Puisto kokoontumispaikkana

Paljon huomautuksia tuli myös siitä, että
Kangasalan keskustasta puuttuu selkeä
puisto, joka toimisi paikallisten
luonnollisena kokoontumispaikkana.
Yhtenä ratkaisuna esitettiin, että torin
ympäristöstä tehtäisiin puistomaisempi
istutusruukkujen sekä tekonurmen
avulla. Toisena vaihtoehtona pidettiin
Kuohunlahden rannalla, hautausmaan
takana sijaitsevan puiston
saavutettavuuden parantamista sekä
sen pysähtymispaikkojen lisäämistä.
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SAAVUTETTAVUUS

Avainreittien kiinnostavuuden 
parantaminen

Saavutettavuuden suhteen työssä ei
keskitytty fyysisen infrastruktuurin
kehittämiseen, vaan henkisen
läheisyyden, opastuksen sekä reittien
koetun laadun kehittämiseen. Henkistä
etäisyyttä sekä koettua tylsyyttä
voidaan parantaa nopeillakin, matalan
kynnyksen kustannustehokkailla
toimenpiteillä, jotka painottuvat
mielenkiintoisten kohteiden ja paikkojen
lisäämiseen avainreittien varrelle.

Työn aikana yritettiin vastata seuraaviin
kysymyksiin ”Miten keskustan ja
lähialueiden henkistä etäisyyttä voidaan
pienentää?”, sekä ”Miten keskusta
tehdään näkyväksi ohikulkijoille ja
kehitetään keskustaan saapuvien
palvelukokemusta?”

Saavuttavuuden avainhaasteiksi ja
kohteiksi tunnistettiin seuraavat:

Mobilia / Kisaranta / Pohtiolampi

• Henkinen etäisyys, infrastruktuuri

Kirkkoharju

• Opastus/selkeys, korkeusero,
esteettömyys

Kirkkojärven lenkki

• Opastus, reitillä ei ole selkeää alkua
eikä loppua, liian pitkä reitti,
lyhyemmän vaihtoehdon puute,
ympärivuotisuus

Pikkola

• Opastus, koettu tylsyys, henkinen
etäisyys

Vesaniemi

• Opastus/selkeys, palveluiden
jatkuvuuden katkeaminen

Saavutettavuuden kehittämisessä
pyrittiin myös huomioimaan työssä
valittua leikkisän keskustan profiilia,
joten toimenpiteiksi valittiin etenkin
pysähtymisen arvoisten paikkojen
lisääminen matkan varrelle (kevyt taide,
valaistus yms.) sekä paikkojen
korostaminen rohkeilla nostoilla.

5.3
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SAAVUTETTAVUUS

Fyysisiä esteitä ja henkinen etäisyys haasteena

Kangasalan keskustan sydämenä toimii toriaukio ja sen
ympäröivät korttelit. Sinne on helppo saapua autolla,
bussilla, jalan tai pyörällä. Ydinkeskusta rajautuu
kuitenkin useampaan suuntaan fyysisistä esteistä,
kuten etelään päin valtatie 12:sta, tai itään päin
Kuohunlahdesta. Keskusta-aluetta rajaa myös henkiset
esteet, kuten se, että länteen päin liikuttaessa on
Pikkolan tapahtumakentän tienoilla kaupunkitilallinen
tyhjiö, joka katkaisee taajama-alueen ja kasvattaa
henkistä etäisyyttä koulukeskuksen suuntaan.

Keskustan ainoa varsinainen puisto, Kuohunlahden
puisto, on myös saavutettavuuden suhteen hankalassa
paikassa, hautausmaan sekä pysäköintitalon takana.
Kuohunlahden puisto pitäisi saada keskustasta käsin
paremmin esiin, jotta käyttö sen lisääntyisi ja se
koettaisiin luontevammin osaksi keskustaa. Toisen
ajanviettopaikan, Vesaniemen, ongelmana taas on noin
kilometrin mittainen kävelymatka, jonka varrella ei
tapahdu mitään. Vaikka matka itsessään ei ole pitkä,
lyhenisi sen koettu pituus huomattavasti, jos matkan
varrella olisi jokin syy pysähtymiseen.

Nykyiset virkistysreitit sekä hyvin toimivat jalankulkuyhteydet ovat
merkittynä kartalle vihreällä palloviivalla. Punaisella palloviivalla on
merkitty heikommin toimivat tai kokonaan puuttuvat
jalankulkuyhteydet, joiden kehittäminen olisi oleellista keskustan
saavutettavuuden suhteen.

5.3
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OPASTUKSEN TAVOITETILA

31

• Seuraavat reitit tunnistettiin opastuksen
kannalta tärkeimmiksi reiteiksi. Kyseisten
reittien opastuksella parannettaisiin koko
keskustan saavutettavuutta huomattavasti.

1. Ydinkeskustan tärkeimmät suunnat kulkevat
itä-länsisuuntaisesti, ja yhdistävät muut
keskustasta lähtevät reitit toisiinsa

2. Kirkkojärven luontopolku kaipaa selkeää
aloitus/lopetuspaikkaa sekä opastusta niille

3. Ukkijärven ympärilenkki ei ole merkittynä
maastoon

4. Vesaniemeen ei ole merkitty opasteita, vaikka
siellä sijaitsee uimaranta sekä venesatama

5. Kirkkoharjun virkistysreitti kulkee yhtenä
jatkumona aina Sorolan montun
liikuntapaikalle asti

6. Pikkolassa sijaitsee mm. kouluja, päiväkoti,
urheilupaikkoja sekä palvelutalo

7. Kisarantaan / Mobiliaan kulkee hieno reitti
Kuohunharjua pitkin, joka kuitenkin katkeaa
ilman opastusta

8. Mäyrävuoren liikuntareitti palvelee lähialueen
asukkaiden lisäksi myös keskustasta saapuvia

5.3
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KEHITTÄMIS-
TOIMENPITEET Tässä luvussa esitellään työn aikana ideoidut

kehittämistoimenpiteet, joiden tarkoituksena
Kangasalan keskustan elinvoiman lisääminen
monipuolisuutta, saavutettavuutta ja
houkuttelevuutta parantamalla.

Toimenpide-ehdotukset esitellään
aikajärjestyksessä: ensimmäisenä nopeat
toimenpiteet, joiden toteuttaminen olisi
mahdollista jo yhden vuoden sisällä. Nämä
toimenpiteet ovat myös kustannustasoltaan
sekä kynnykseltään matalimpia. Tämän jälkeen
esitellään hieman enemmän suunnittelua
vaativat toimenpiteet, joita pystyttäisiin
kuitenkin toteuttamaan suhteellisen pienin
panoksi 1-3 vuoden sisällä. Viimeiseksi
esitellään tämän työn pitkäjänteisimmät
toimenpiteet, jotka ovat sekä kustannukseltaan
että kynnykseltään vaativimpia. Nämä
toimenpiteet voitaisiin realistisesti toteuttaa 3-
5 vuoden sisään tämän kehittämistyön
valmistumisajankohdasta.

Kaikki toimenpide-ehdotukset on laadittu
Kangasalan keskustan tärkeimpien
sidosryhmien, kuten yrittäjien ja asukkaiden,
toiveita sekä ideoita kuunnelleen ja
huomioiden.
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Alle vuoden sisällä toteutettavat

1. Tilapäiset opasteet 
Kuohunlahden puistoon

2. Kirkkoharjuntien jyrkän nousun 
esittäminen hauskalla tavalla

3. Digitaalinen opastaulu torille

4. Asfalttitaidetta torille 

+ Keskustan opasteiden kehitystyön 
aloitus

6.1
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Alle vuoden sisällä toteutettavat

1. Toteutetaan tilapäiset opasteet
Kuohunlahden puistoon –
Kalmistontien ollessa suljettuna
ohjataan kulku selkeästi puistoon
Antintietä pitkin.

2. ”Markkinoidaan” Kirkkoharjuntien
jyrkkää nousua – kylttejä matkan
varrelle: esim. nyt olet polttanut
jäätelön verran kaloreita tms.
Parannetaan saavutettavuutta ja
ympärivuotisuutta yksinkertaisella ja
kustannustehokkaalla lainalapion
viemisellä rinteelle. Liikunnan
edistäminen hauskalla, visuaalisella
tavalla. Opastus torilta kahvilalle.

3. Asennetaan digitaalinen opastaulu
torille – tuodaan keskustan kaupat
ja palvelut esille ostoskeskusmaisen
opastaulun avulla, joka sijoitetaan
kirjaston eteen, torin kupeeseen.
Opastauluun lisätään myös tietoja
ajankohtaisista rakennushankkeista
ja tuodaan esille, mitä keskustassa
tapahtuu.

4. Luodaan asfalttitaidetta torille –
nopea ja kustannustehokas tapa

saada väliaikaisesti piristettyä
työmaa-alueen keskellä sijaitsevaa
tärkeää aluetta. Suunnitellaan talven
aikana ja toteutetaan keväällä
yhteistyössä esim. koulujen kanssa.

• Parannetaan opasteita keskustassa
– aloitetaan työ keskustan
opastuksen parantamiseksi. Tilataan
jatkosuunnittelu tässä työssä
määritellyn tavoitetilan avulla.

6.1
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1-3 vuoden sisällä toteutettavat
6.2

1. Kaupunkikeinut Kuohunlahden 
puistoon 

2. Skeittipuisto joko kaupungintalolle, 
Vesaniemeen tai Kuohunharjuntielle 
myöhemmässä vaiheessa 

3. Soitinpuisto Pikkolan 
tapahtumakentän kulmille

4. Tekonurmella ja huonekaluilla 
tilapäistä oleskelutilaa torille 

5. Kilpailu Kangasalan maamerkistä 

6. Maahan upotetut trampoliinit 
uimahallin ja pysäköintitalon eteen

• Markkinoidaan aktiivisesti 
keskustaan tulevia uusia liiketiloja
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1-3 vuoden sisällä toteutettavat
6.2

1. Tuodaan kaupunkikeinut
Kuohunlahden puistoon – luodaan
pysähtymispaikka, joka herättää
kiinnostusta ja lisää viihtyisyyttä

2. Skeittipuisto joko kevyenä
ratkaisuna kaupungintalolle,
hieman raskaampana
Vesaniemeen, tai laajempana
ratkaisuna Kuohunharjuntielle
myöhemmässä vaiheessa –
Houkutellaan nuorisoa keskustassa
paikkaan, jossa voi pitää ääntä ja
jonne kerääntyy luonnollisesti
vapaa-ajan viettäjiä. Kontaktoidaan
esim. Pirkanmaan Kaarikoirat ry
mahdollisten yhteistyökuvioiden
selvittämiseksi.

3. Rakennetaan Soitinpuisto Pikkolan
tapahtumakentän kulmille –
paikkaan, joka on helposti
saavutettavissa, lähellä kouluja,
mutta jossa toiminta ei tuota liikaa
häiriötä ja jossa keskustan
jatkuvuus paranee.

4. Luodaan tekonurmella ja
huonekaluilla oleskelutilaa torille –
toteutetaan osin yrittäjille
vuokrattavana terassina.

5. Toteutetaan kilpailu Kangasalan
maamerkistä –järjestetään kilpailu,
jolla Kangasala saa näkyvyyttä
(esim. Kummelista, tonnin seteli-
patsas). Kohderyhmänä nuoret,
matkailijat ja yritykset.

6. Maahan upotetut trampoliinit
uimahallin ja pysäköintitalon eteen
– lisätään leikkisyyttä ja pehmeyttä
paikkaan, joka toimii
saapumisporttina keskustaan.
Lisätään samalla pysäköintitalon
houkuttelevuutta.

• Markkinoidaan aktiivisesti
keskustaan tulevia uusia liiketiloja
– tuodaan uudet liiketilat näkyville
ja löydetään yhteistyökumppaneita
ajoissa
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3-5 vuoden sisällä toteutettavat
6.3

1. Ratkaistaan yhteystarve 
Kuohunlahden ympäri

2. Taiteellinen meluvalli 
Valtatielle Kuohunlahden 
kohdalle 

3. Valotaidetta Ukkijärven 
rantaan 

4. Kauniit myyntikojut torille

5. Kuohunharjuntie 
autottomaksi 
virkistysväyläksi ja 
maisemareitiksi
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3-5 vuoden sisällä toteutettavat
6.3

1. Laadukas polkumainen reitti
Kuohunlahden ympäri – selvitetään
mahdollisuutta esimerkiksi
terassoida Kuohunlahden eteläosa.
Tällä saataisiin lyhyt, helposti
saavutettava ja hieno ulkoilureitti
aivan Kangasalan ytimeen, joka on
samalla luonteva lähtöpisteen
Kirkkojärven lenkille ja nostaa
Kuohonlahden profiilia.

2. Rakennetaan taiteellinen meluvalli
valtatielle Kuohunlahden kohdalle
– toteutus osana terassointia niin,
että keskusta tulee näkyviin
valtatieltä ja puiston identiteetti
korostuu.

3. Tuodaan valotaidetta Ukkijärven
rantaan – Rakennetaan rantaan
pienelle penkkialueelle leikkisä ja
interaktiivinen, pieni valotaideteos.
Laajentaa koettua keskusta-aluetta.

4. Ohjataan torin yrittäjiä käyttämään
myyntikojuja telttojen sijaan –
luodaan esteettiset ja torikauppaa
koskevat ohjeistukset ja
suositukset.

5. Muutetaan Kuohunharjuntie
virkistysväyläksi ja autottomaksi
maisemareitiksi – rakennetaan
Kuohunharjulle keskustan,
Kisarannan ja Mobilian yhdistävä
viherkäytävä ja maisemallinen
virkistysyhteys. Reitin varrelle voi
ajan myötä kehittyä lisää virkistystä
tukevia toimintoja, kuten
skeittipuistoa, leikkipaikkaa tai
maisematasanteita.
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TOIMENPIDE-
SUUNNITELMA

Miksi ja millainen:

”Toimenpidesuunnitelman tulee 
olla jatkuvasti päivitettävä, ajassa 
elävä ja yhdessä työstettävä raami 
ja työpaperi Kangasalan keskustan 
kehittämiseksi.”

Miten edistymistä seurataan: 

”Kehittämisen tueksi tarvitaan 
asukkaita, yrittäjiä ja kaupunkia 
yhdistävä foorumi.”

”With community-based participation at its 
center, an effective placemaking process 
capitalizes on a local community's assets, 
inspiration, and potential, and it results in the 
creation of quality public spaces that contribute 
to people's health, happiness, and well being.”

-Project for Public Spaces
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7.1

TOIMENPIDESUUNNITELMA

Toimenpide Aikajänne Kustannusarvio

1.1 Tilapäiset opasteet Kuohunlahden puistoon Alle 1 vuosi 500 €

1.2 Kirkkoharjuntien jyrkän nousun esittäminen hauskalla tavalla Alle 1 vuosi 1 000 €

1.3 Digitaalinen opastaulu torille Alle 1 vuosi 10 000 €

1.4 Asfalttitaidetta torille Alle 1 vuosi 500 € (yhteistyö koulujen kanssa, ehkä myös yritysten?)

1.5 Keskustan opasteiden suunnittelutyö Alle 1 vuosi 8 000 €

2.1 Kaupunkikeinut Kuohunlahden puistoon 1-3 vuotta 5 000 €

2.2 Skeittipuisto Vesaniemeen 1-3 vuotta 500 - 50 000€ (riippuu toteutuspaikasta ja mittakaavasta)

2.3 Soitinpuisto Pikkolan tapahtumakentän kulmille 1-3 vuotta 10 000 € 

2.4 Tekonurmella ja huonekaluilla tilapäistä oleskelutilaa torille 1-3 vuotta 5 000 € (mahdollisuus vuokrata tilaa yrittäjille)

2.5 Kilpailu Kangasalan maamerkistä 1-3 vuotta 1 500 €

2.6 Maahan upotetut trampoliinit uimahallin ja pysäköintitalon eteen 1-3 vuotta 5 000€

2.7 Markkinoidaan aktiivisesti keskustaan tulevia uusia liiketiloja 1-3 vuotta 8 000 €

3.1 Taiteellinen meluvalli valtatielle Kuohunlahden kohdalla 3-5 vuotta 100 000 € (yhteisrahoitus ELY:n kanssa)

3.2 Virkistyspolku Kuohunlahden ympäri 3-5 vuotta 45 000 € (Natura-arviointi, suunnittelu, toteutus)

3.3 Valotaidetta Ukkijärven rantaan 3-5 vuotta 15 000 €

3.4 Kauniit myyntikojut torille 3-5 vuotta 3 000 € (yrittäjät toteuttavat kojunsa, kaupunki asettaa suositukset)

3.5 Kuohunharjuntie autottomaksi virkistysväyläksi ja maisemareitiksi 3-5 vuotta 50 000 – 500 000 € (riippuu toteutustavasta, suunniteltava erikseen)40
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LOPUKSI

41

Kangasalan kaupungin, Business 
Kangasalan ja Swecon
yhteistyön tulokset on esitelty 
Kangasalan valtuustolle 
iltakoulussa 27.9.2022. 

Toivomme, että esitetyt ideat ja 
toimenpide-ehdotukset 
innoittavat kaikkia osapuolia 
kehittämään Kangasalan 
keskustaa määrätietoisesti 
valittuun suuntaan. 

”Pehmeä on kovinta” 
– kaupunginjohtaja Oskari  Auvinen



Kehittämissuunnitelman laatijat

Työtä ovat ohjanneet: 

Päivi Kuusivaara, Business Kangasala

Sirkku Malviala, Kangasalan kaupunki

Juuso Heinisuo, Kangasalan kaupunki

Työn käytännön laatimisesta on vastannut Sweco Infra & Rail Oy:n asiantuntijaryhmä:

Kimmo Vähäjylkkä, projektipäällikkö
Maritta Heinilä
Filemon Wolfram
Mikko Raninen
Jani Päivänen

Työ on laadittu 03/2022 - 09/2022 välisenä aikana
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