”Mitä toimintoja toivot alueelle?”
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Taimisto-Tennarin liikuntapuisto
– Asukaskyselyn raportti

Kannen sanapilvi kuvaa sitä, mitkä sanat esiintyvät yleisimmin kyselyyn
saaduissa vastauksissa. Mitä suurempana sana on pilvessä, sitä useammin
se esiintyy. Sanapilvi on tehty Tagxedo -palvelun avulla.
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JOHDANTO
Taimisto-Tennarin alueen suunnittelun tueksi järjestettiin syksyllä 2015 asukaskysely
alueen nykyisestä käytöstä, toiveista alueen käyttöön liittyen ja vastaajien liikuntaharrastuneisuudesta. Kyselyn tavoitteena oli selvittää asukkaiden toiveita sekä ideoida mahdollisen liikuntapuiston toimintoja. Alueen liikuntatoimintojen kehittämiseksi kerättiin myös
tietoa ihmisten liikuntatottumuksista.
Kaavoituksen osalta alueella on käynnissä asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on
tutkia Sporttikeskus Tennarin kehittämistarpeet ja sen pohjoispuolisen viljelyaukean muutos osin Taimiston liikuntapuistoksi ja osin asumiseen. Alueen asemakaavan muutoksen
laadinta käynnistyi maaliskuussa 2015.
Kysely toteutettiin karttapohjaisella Harava-kyselypalvelulla 2.10.–30.10.2015 välisenä
aikana ja siihen saatiin 279 vastausta. Kyselystä tiedotettiin kaupungin internetsivuilla,
sosiaalisessa mediassa ja lehdistötiedotteella.
Kyselyn aiheet vastaavat asemakaavan muutoksen tavoitteita. Kyselyn laadinnasta vastasivat Lohjan kaupungin kaavoituksen kaavoitusarkkitehti Anitta Ojanen ja yleiskaavasuunnittelija Kaisa Långström sekä Lohjan Liikuntakeskuksen liikuntasihteeri Sinikka Pohjala.
Yleiskaavasuunnittelija Kaisa Långström ja kaavasuunnittelija Essi Vento ovat koonneet
kyselyn tulokset.
Asukaskyselyn tuloksia hyödynnetään mm. alueen kaavan laadinnassa. Kyselyn tuloksia
ja kerättyä Harava -aineistoa voidaan myös jatkossa käyttää hyödyksi alueen tarkemmassa suunnittelussa sekä alueen toteutuksessa.
Suunnittelualue sijaitsee Lohjan keskustan välittömässä läheisyydessä Karstuntien ja
Taimistonkadun välisellä alueella. Sen pohjoisosa on rakentumatonta viljelyaukeaa ja
kesantoa, jota rajaa korkea meluvalli Karstuntien reunassa. Taimistonkadun puolella alue
rajautuu Hiidensalmen pientaloalueeseen ja pohjoisessa teollisuusrataan. Kaava-alueella
sijaitsee Sporttikeskus Tennari sekä taimimyymälä.

Suunnittelualueen sijainti.
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ASUKASKYSELYN TOTEUTUS JA SISÄLTÖ
Taimisto-Tennarin asemakaavatyön tavoitteenasetteluvaiheessa pidettiin tärkeänä kartoittaa asukkaiden tavoitteita alueen toiminnoista sekä kerätä tietoa alueen nykyisestä käytöstä. Asukkaiden toiveiden selvittämiseksi laadittiin kysely, josta tiedotettiin sosiaalisessa
mediassa, lehdistössä, kaupungin nettisivuilla sekä ilmoitusten avulla.
Kysely toteutettiin karttapohjaisella Harava -kyselypalvelulla 2.10.–30.10.2015 välisenä
aikana. Harava-palvelusta vastaa Dimenteq Oy (www.eharava.fi).
Kyselyn alussa vastaajalla oli mahdollisuus tutustua kaava-alueen sijaintiin ja kyselyn
tavoitteisiin. Lisäksi kyselyn alussa oli valokuvia alueelta.
Kyselyn ensimmäisessä kysymyksessä vastaajaa pyydettiin ideoimaan esimerkkikuvien
avulla alueen toimintoja ja ilmettä. Esimerkkikuvat kuvasivat erilaisia toimintoja, kuten
perhepuistoa, ympäristötaidetta, pallopelejä, istutusaluetta, ulkoliikuntasalia, frisbeegolfia,
puistomaista aluetta sekä lasten leikkipuistoa.
Seuraava kysymys koski toiveita Taimiston liikuntapuiston suunnitteluun liittyen ja sitä,
mitä liikuntalajeja alueella halutaan harrastaa. Kysymyksessä oli luettelo erilaisista liikuntalajeista (20 kpl), lisäksi oli mahdollista keksiä omia liikuntalajeja. Liikuntalajeja oli mahdollista valita enintään viisi vaihtoehtoa.
Vastaajat saivat esittää myös liikuntaan liittymättömiä toiveita alueelle. Valittavana oli 11
vaihtoehtoa ja avoin vastausmahdollisuus. Näistä oli mahdollista valita enintään 4 asiaa.
Vastaajilta kysyttiin myös mihin vuodenaikaan he toivovat voivansa ulkoilla ja urheilla
Taimiston alueella.
Lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus kertoa avoimella vastauksella muita toiveitaan ja näkemyksiään lähiliikuntapaikan suunnitteluun liittyen.
Taustatietoina kysyttiin vastaajan ikää, sukupuolta, elämäntilannetta, harrastuneisuutta ja
suhdetta suunnittelualueeseen.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin lahjakortteja Neidonkeitaaseen.
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ASUKASKYSELYN TULOKSET
KYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT
Vastausaktiivisuus ja vastaajien taustatiedot
Asukaskyselyyn oli vastausaikana tutustunut 386 henkilöä. Lopullisia vastauksia saatiin
279. Nämä vastaajat olivat painaneet lähetä -painiketta. Kyselyyn vastattiin aktiivisimmin
juuri sen avauduttua sekä ennen kyselyn päättymistä.
Naiset vastasivat kyselyyn miehiä hieman aktiivisemmin. Vastaajista 54 % oli naisia.
Valtaosa eli 61 % vastaajista oli iältään 30–69-vuotiaita (173 kpl). Seuraavaksi eniten
vastauksia saatiin 16–19-vuotiailta, joita oli 58 kpl.
Vastaajista yli 60 % ilmoitti olevansa työssäkäyviä. Koululaisia oli hieman yli 25 %. Työttömiä ja eläkeläisiä oli vain vähän.

Vastaajien rooli suhteessa suunnittelualueeseen
Valtaosa vastasi oman liikunnan harrastamisen näkökulmasta tai lapsiperheen vanhemman näkökulmasta. Seuraavaksi eniten vastaajat edustivat koululaisen/opiskelijan ja
liikuntaseuran tai yhdistyksen näkökulmaa. Moni vastaajista vastasi kyselyyn useammasta
näkökulmasta.
Vastaajista 40 % asuu yli viiden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta, 18 % 2–5 km
etäisyydellä ja 37 % 500 m – 2 km etäisyydellä. Loput 5 % asuvat alle 500 metrin päässä
suunnittelualueesta.
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”toiveikas tuleva eläkeläinen”

”Fysioterapeutin näkökulmasta- saataisiin mahdollisimman moni harrastamaan liikuntaa”

”nuorisopalvelu”
”paikkakunnalla vierailija”
”maisemasuunnittelijan näkökulmasta”
”viheralan ammattilainen”
”liikuntaa harrastavien tuttavien näkökulmasta”
”pääosin asukkaan näkökulmasta”
”Kaikkien ikäkausien yhteisestä näkökulmasta”

”lemmikin kanssa liikkuessa”
”lohjan kiinnostavuus ja vetovoima”
”Matkailun, vapaa-ajan ja kaupungin
houkuttelevuuden näkökulmasta”
”mikä palvelisi kaikkia”
”Kaveriporukan liikuntamahdollisuutena”

”Paikkakunnalla käyvien turistien: vetävä puistoalue on houkutteleva kohde, yhdistettynä esim. kaivoskierrokseen, museo-/kirkkovierailuun.”
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Kyselyyn vastanneiden harrastuneisuus
Muiden taustatietojen lisäksi vastaajilta kysyttiin heidän liikuntaharrastustottumuksistaan;
kuinka usein he liikkuvat vapaa-ajallaan vähintään puolen tunnin ajan ja mihin ”liikunnalliseen ryhmään” (esimerkiksi kilpaurheilija, kuntoliikkuja jne.) he kokivat kuuluvansa.
Vastaajat olivat kertomansa mukaan melko aktiivisia liikkujia. Heistä 39 % ilmoitti liikkuvansa vapaa-ajallaan 4–6 kertaa viikossa vähintään puolen tunnin ajan. 32 % liikkui noin
kerran päivässä tai useammin ja 21 % 2–3 kertaa viikossa. 6 % vastaajista liikkui kerran
viikossa tai harvemmin.

”Millaisessa ympäristössä liikut mieluiten?”
Vastaajilta kysyttiin myös millaisessa ympäristössä he mieluiten liikkuvat. Kohdassa oli
kahdeksan valmista vastausvaihtoehtoa ja lisäksi avoin vastausmahdollisuus. Vastaajat
liikkuivat mieluiten metsässä (20 %), urheiluun tarkoitetuilla kenttäalueilla (20 %) ja merkityillä ulkoilureiteillä (17 %).

Missä liikut mieluiten?
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”autoteillä maaseudulla”
”kaikkialla”
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”Monipuolisessa, vaihtelevassa maastossa, missä saa olla
mitä vain.”
”Sellainen, missä olisi rasteja, joissa pitäisi tehdä jotain.
Vähän niinkuin ulkoilureitti.”
”yleisesti ulkona”

SUUNNITTELUALUEEN KÄYTTÖ JA LIIKKUMINEN
Vierailu alueella
Vastaajista noin 50 % vierailee Tennarin alueella viikoittain tai lähes päivittäin. Muutaman
kerran vuodessa alueella käy noin 20 % ja kuukausittain noin 16 % vastaajista. Pääasiassa vastaajat ovat alueen aktiivisia käyttäjiä. Noin kolmasosa vastaajista vierailee alueella
iltaisin, 22 % päivisin ja 16 % viikonloppuisin. Hieman yli 10 % vastaajista ei käynyt kyselyn laadinnan aikana alueella ollenkaan.

Kuinka usein vierailet Tennarin alueella?
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Alueella liikkuminen
Valtaosa alueen käyttäjistä sekä saapuu Tennarin alueelle että poistuu sieltä etelästä
Karstuntietä pitkin tai Rantapuiston kadun suunnasta. Käytetyimmät reitit ovat Rantapuiston ja Karstuntien ajoväylät.
Yli 60 % vastaajista ilmoitti tulevansa Tennarin alueelle autolla, 17 % pyörällä, 12 % kävellen tai juosten, 5 % bussilla ja loput vastaajista saapuvat alueelle skootterilla, mopolla tai
moottoripyörällä.
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Vasemmanpuoliseen karttaan on koottu vastaajien kartalle merkitsemiä saapumiskohtia.
Oikeanpuolinen kartta kuvaa poistumista alueelta.
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Vastaajien merkitsemät yleisimmin käytetyt reitit.
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TOIVEET ALUEEN SUUNNITTELUUN LIITTYEN
Liikuntaharrastusmahdollisuudet
Kyselyssä oli mahdollisuus valita 20 erilaisesta liikuntalajista sekä vastata avoimella
vastauksella, mitä lajeja liikuntapaikalla tulisi olla mahdollisuus harrastaa. Vastaajat saivat
valita enintään viisi harrastusmahdollisuutta. Lajeja valittiin yhteensä 986 kertaa.
Eniten alueelle toivottiin mahdollisuutta pelata jalkapalloa, käyttää kuntoilulaitteita, ulkoilla
kiertävällä kävely- ja juoksuradalla sekä pelata katukorista. Myös kiipeily, parkour, katusähly, tasapainoilu, mini- ja frisbeegolf olivat suosittuja toiveita. Vähiten suosiota saivat
yleisurheilu, hiihto ja rullaluistelu.
Noin 13 % kaikista vastaajista halusi alueelle mahdollisuutta harrastaa jalkapalloa. 10 %
toivoi kuntolaitteita, 9 % kiertävää ulkoilurataa ja toiset 9 % mahdollisuutta katukorikseen.
Avoimissa vastauksissa ehdotettiin koirapuistoa, seikkailu- ja köysirataa, tanssia, amerikkalaista jalkapalloa, uintia, kamppailulajeja, lyöntiseinää tennikseen, kuntoilulaitteita
senioreille, telinevoimistelua, trampoliinipuistoa, street workoutia, pesäpalloa, rauhallisia
kävelypolkuja, krokettia ja paikkaa meditaatioon.

Liikuntapaikalla tulisi olla mahdollisuus harrastaa..
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Muita toiveita puistoalueelle
Liikuntalajien lisäksi vastaajilla oli mahdollisuus valita 11 erilaisesta muusta toiminnosta,
mitä he haluaisivat puistoalueelle. Vaihtoehtoja sai valita yhteensä enintään neljä. Valintoja tehtiin yhteensä 807.
Vastaajat toivoivat puistoalueelle eniten levähdyspaikkoja (penkkejä), oleskelu- ja piknikalueen ja monipuolisia istutuksia. Lähes 20 % toivoi alueelle levähdyspaikkoja.
Keinuja, leikkivälineitä, liikenneopetusta (liikennepuisto) ja pulkkamäkeä toivottiin melko
tasaisesti. Vähiten kiinnostusta herättivät soittimet ja kaupunkiviljely.
Avoimissa vastauksissa mainittiin kahvila, esiintymislava, puisto, vesiaihe, koirapuisto,
nurmialueet, pukuhuoneet ja labyrintti.

Mitä muuta toivoisit puistoalueelle?
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”TÄMÄ SOPISI TAIMISTO-TENNARIN ALUEELLE”
1. PALLOPELIT

Kuvalähteet:
1: Pallopelit, kuva: Lohjan Liikuntakeskus
2: Lohjan ulkoliikuntasali, kuva: Lohjan Liikuntakeskus
3: Launeen perhepuisto, kuva: Lahden kaupunki
4: Puistoalue Tampereella, kuva: Lohjan kaupunki
5: Porin Kirjurinluoto, kuva: Lohjan kaupunki
6: Frisbeegolf, kuva: Lohjan kaupunki
7: Lapset leikkipuistossa, kuva: Lohjan kaupunki
8: Jan-Erik Andersson, Pehr Kalm Revival,
ympäristötaideteos, 2012, kuva: Jan-Erik Andersson

2. ULKOLIIKUNTAVÄLINEET

3. PERHEPUISTO

4. RAKENNETTU PUISTOALUE

5. ISTUTUSALUEET
6. FRISBEEGOLF

7. LASTEN LEIKKIVÄLINEET

8. YMPÄRISTÖTAIDE

Vastaajia pyydettiin äänestämään suosikkiaan kahdeksasta esimerkkikuvasta, jotka kuvasivat erilaisia liikuntamahdollisuuksia ja puistoalueita. Kuvista sai valita enintään kaksi,
joiden koki parhaiten soveltuvan Taimiston alueelle.
Pallopelejä esittävä kuva sai selvästi eniten ääniä, 28 % (156 kpl). Seuraavaksi suosituimpia vaihtoehtoja olivat ulkoliikuntavälineet (99 ääntä, 18 % äänistä) ja perhepuisto
(90 ääntä, 16 % äänistä). Näiden jälkeen suosituimmuusjärjestyksessä tulivat rakennettu
puistoalue, istutusalueet, frisbeegolf, lasten leikkivälineet ja ympäristötaide.
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AVOIMET VASTAUKSET
Kyselyn lopussa vastaajat saivat kertoa vapaasti muita toiveitaan ja näkemyksiään lähiliikuntapaikan suunnitteluun liittyen. Vastaajilta saatiin runsaasti kehittämisideoita, joita on
tässä ryhmitelty aihepiireittäin.
Liikuntalajit, pallopelit ja -kentät
58 vastaajaa otti avoimessa vastauksessaan kantaa pelikenttiin. Heistä 49 toivoi mahdollisuutta jalkapallon harrastamiseen. Suurimman osan toiveissa oli täysmittainen tekonurmikenttä. Monet vastaajat esittivät mahdollisuutta talvi-/syksykäyttöön, esimerkiksi lämmitettynä ja/tai katettuna (kupla). Vastauksissa mainittiin myös katsomo, kentän valaiseminen
ja useampi (juniori)kenttä.
Useissa vastauksissa ehdotettiin myös salibandya/”katusählyä”, maauimalaa, ulkokuntosalia sekä skeittausta ja scoottausta (temppupotkulautailua). Myös kävely- ja/tai juoksurata puiston ympäri, kiipeily, tanssilava ja puistojumpat saivat muutaman maininnan.
Näiden lisäksi yksittäisissä vastauksissa esitettiin alueelle kori- ja lentopallokenttiä sekä
beach volleyta, luistelureittiä, mailattomien luistelualuetta, hiihtolatua, pulkkamäkeä,
tenniksen lyöntiseinää, frisbeegolfia sekä mahdollisuutta seurapeleihin, rullaluisteluun,
parkouriin tai boulderointiin.
Kaikenlaisten käyttäjien huomioiminen
28 vastaajaa mainitsi avoimessa vastauksessaan erikseen tarpeen kaikille sopivaan,
monipuoliseen toimintaan. Suunnittelusssa toivottiin huomioitavan esteettömyys, kaikki
ikäryhmät ja kaikenlaiset ihmisryhmät, seuratoiminta, perheet sekä yksittäiset liikkujat.
Liikuntapuistosta toivottiin helposti lähestyttävää ja liikkumaan innostavaa paikkaa, jossa
lapset voisivat leikkiensä ohella kasvaa pienestä pitäen mukaan liikuntakulttuuriin.
Muita toivottuja toimintoja
Useat vastaajat ehdottivat alueelle piknik-paikkoja sekä kioskia, kahvilaa tai ravintolaa.
Monissa vastauksissa toistui toive leikkipaikoista (palloilualueen vieressä, mielellään erotettuna, liikennepuisto, liukumäki) ja niiden läheisyyteen sijoittuvista penkeistä. Useamman maininnan saivat myös oleskelupaikka, puistokonsertit, graffitiseinä ja koirapuisto.
Vastaajat toivoivat lisäksi labyrinttia, nuotiopaikkoja, keinuja myös aikuisille, paikkaa
meditaatioon sekä mahdollisuutta hyötyviljelyyn.
Viihtyisyystekijät
Alueen viihtyisyyteen vaikuttavista tekijöistä mainittiin wc-tilat, vesipiste, penkit ja pöytäalueet, hyvä valaistus, istutukset, avaruus, selkeys, luonnonläheisyys, värikkyys, visuaalinen monipuolisuus, esteettömyys, vesielementti, ympäristötaide sekä aktiivinen elämyspuisto, jossa on myös alueita rauhoittumiseen.
Ideaesimerkit
Osa vastaajista viittasi avoimessa vastauksessaan kyselyn kuvatehtävässä olleisiin esimerkkikuviin tai mainitsi muita onnistuneita esimerkkejä. Tällaisia mainittuja referenssikohteita olivat muun muassa Launeen perhepuisto Lahdessa (koko perheen huomioiminen),
Rauman liikennepuisto (monipuoliset käyttömahdollisuudet), Porin Kirjurinluoto (tunnelma), liikuntapuistot Espoon Leppävaarassa (tekonurmikenttä kokovuotiseen käyttöön),
Kirkkonummen Masalassa (hienosti toteutetut kentät) ja Turun Kupittaalla (mm. alueen
kiertävä reitti ja liikennepuisto) sekä parkour-puisto, Lutakon kiipeilyseinä ja Laajavuoren
seikkailupuisto Jyväskylässä.
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Yleiset kommentit
Aluetta koskevissa yleisissä kommenteissa nousi esiin mm. taimiston säilyttäminen,
Rantapuiston kadun liikenneyhteyden säilyttäminen välillä Aurlahti–Karstuntie, pysäköintipaikkojen riittävyys, erilaisten tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen, riittävän leveät
kulkuväylät suuria yleisötapahtumia ajatellen, koulujen mahdollisuus hyödyntää kenttiä
sekä kaupunkilaisten yhteinen puutarha.
Sisäliikuntatilat
Sisäliikuntatiloista mainintoja saivat talviharjoittelupaikka yleisurheilulle, keilahalli, kiipeilyja leikkipaikka lapsille sisätiloissa, sekä lisää tilaa koululiikunnalle ja/tai salibandylle.

YHTEENVETO
Taimisto-Tennarin alueen suunnittelun tueksi järjestetyllä asukaskyselyllä kyselyllä pyrittiin
kartoittamaan alueen nykyistä käyttöä ja toiveita alueen käyttöön liittyen. Kysely koostui
valinta-, kartta- ja avovastauskysymyksistä ja siihen saatiin 279 vastausta.
Vastanneista naisia oli hieman enemmän kuin miehiä. Iältään suurin osa vastaajista oli
30–69-vuotiaita ja elämäntilanteeltaan työssäkäyviä. Kyselyyn vastattiin yleisimmin oman
liikunnan harrastamisen tai lapsiperheen vanhemman näkökulmasta.
Vastaajista suurin osa asui yli kahden kilometrin päässä Taimisto-Tennarin alueesta ja
saapui nykyisin paikalle autolla. Tyypillisimmin alueella vierailtiin iltaisin ja viikoittain.
Eniten alueelle haluttiin mahdollisuutta harrastaa jalkapalloa sekä kuntoilla kuntoilulaitteilla
ja aluetta kiertävällä kävely-/juoksuradalla. Liikuntaan liittymättömistä muista toiminnoista
toivotuimpia olivat levähdyspaikat (penkit), oleskelu-/piknikalueet ja monipuoliset istutukset.
Vastaajia pyydettiin ideoimaan alueen toimintoja ja ilmettä myös esimerkkikuvien avulla.
Kuvat kuvasivat erilaisia toimintoja kuten perhepuistoa, ympäristötaidetta, pallopelejä, istutusaluetta, ulkoliikuntasalia, frisbeegolfia, puistomaista aluetta sekä lasten leikkipuistoa.
Suosituimmiksi referenssikuviksi nousivat pallopelit, ulkoliikuntavälineet ja perhepuisto.
Samat teemat toistuivat avoimissa vastauksissa. Vastaajista 58 otti kantaa pelikenttiin.
Erityisesti toivottiin täysimittaista jalkapallokenttää. Myös kaikenlaisten käyttäjien huomioimisen tärkeys nousi toistuvasti esiin avoimissa vastauksissa.
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