Raportti Rakokiven
puistoluonnosten
kommentoinnista
Koottu kyselyaineiston pohjalta 8.2.2021

Nopeat poiminnat kyselystä
Vastaajat arvioivat
luonnoksen 1 sopivan
parhaiten Rakokiveen

Mielipiteitä jakoi

Huolta heräsi

•

Osa toivoi lisää
istuinpaikkoja, mutta
esille nostettiin myös
niiden ongelmallisuus.

•

Kasvillisuuden
peittävyydestä ja
epäasiallisesta
oleskelusta puistossa.

•

Rakokivi-teos ja sen
sopiva paikka

•

Kuntolaitteiden
puuttumisesta

•

Kasvillisuuden määrä

•

Vanhusten riittävästä
huomioimisesta

•

Kunnossapidon
toimivuudesta

Hyväksi siinä useampi koki
•
•
•

Pehmeät muodot
Puiden säilyttämisen
Näyttämön ja
katsomon

Toivottiin että
huomioidaan paremmin
•

Liikuntalaitteet ja
monipuolinen
leikkipaikka

101 vastaajaa kertoi mielipiteensä
•

Kysely koottiin Lahden kaupunkiympäristön palvelualueella Maptionnaire-karttakyselytyökalulla.

•

Kysely oli avoinna 1.–7.2.2021.

•

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kolmea puistosta laadittua luonnosta. Kyselyssä saattoi merkitä
hyvänä pidettyjä kohtia sekä parannettavia asioita. Lisäksi oli mahdollisuus kommentoida
vapaasti.

•

Kyselystä viestittiin asukastilaisuudessa, lehti-ilmoituksella, Wilma- ja Muksunetti-viesteillä sekä
sosiaalisessa mediassa. Kyselyyn saattoi vastata myös Palvelutorilla ja Nastolan kirjastossa.

•

Kyselyyn vastasi 101 henkilöä. Vastanneista 49 henkilöä ilmoitti ikänsä. Vastaajat olivat 3–68
vuotiaita ja vastaajien iän keskiarvo 39,5 vuotta. Valtaosa vastaajista asui Rakokivessä tai aivan
lähistöllä.

Puistoluonnoksen 1
arvioitiin
sopivan
parhaiten
Rakokiveen.

52 vastaajista antoi arvionsa luonnoksesta 1.
Asteikko 1 (huonosti) – 100 (erinomaisesti)

70

38 vastaajista antoi arvionsa
luonnoksesta 2.
Asteikko 1 (huonosti) – 100
(erinomaisesti)

35 vastaajista antoi arvionsa
luonnoksesta 3.
Asteikko 1 (huonosti) – 100
(erinomaisesti)

57

44

Luonnos 1

Hyvää ja parannettavaa
luonnoksessa 1

Hyvää luonnoksessa 1
Tiivistelmää avoimista vastauksista
• Lasten leikkipaikka (13 mainintaa)
• Näyttämö ja/tai katsomo (12)
• Kaarevat/ pyöreät/pehmeät muodot (10)
• Luonnollisuuden/metsän/puiden säilyttäminen (9)
• Taideteos (7)
• Polveileva luonnonmukainen polku (5)
• Viihtyisyys/mukavuus (3)
• Kasvillisuus (3)
• Kulkuyhteys monitoimitalolta puistoon (3)
• Rauhallisuus/tilojen erottaminen (3)
• Sympaattisuus ja rauhallisuus (3)
• Väljyys (2)
• Käytännöllisyys
• Leikkialue ja teatterialue erikseen
• Istutuksia kiertävät istuintasot kivoja!
• Monipuolinen tilankäyttö
• Helposti kesä- ja talvikunnossapidettävä.
• Ei katvealueita
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Leikkipaikka kaipaa jotain uutta ja lisää tilaa (11 mainintaa)
Huoli ei-asiallisen oleskelun mahdollistamisesta (4), mm. kasvillisuuden peittävyys
Katsomon osuus iso suhteessa leikkipaikkaan (3)
Leikkipaikkaan monenikäisille jotain (3)
Hankala paikka patsaalla (3)
Ei edes pientä ulkokuntosalia (2)
Patsas turha ”härpäke” keskellä/ei avaudu (2 mainintaa)
Näköyhteys leikkipaikkaan
Ei leikkipaikka autotien viereen
Nurmialuetta pitäisi jäädä leikkipaikan läheisyyteen, esim piknik-käyttö.
Tilan jakaminen kahteen osaan turhaa
Tarvitaan istuinryhmiä kohtaamisiin ja roskiksia niiden luokse (2)
Polku ei ole suorin reitti monitoimitalolta "alatorille”.
Säilytettävää metsää voisi ehkä hyödyntää jollain tavalla. Ehkäpä jotain lapsia aktivoivaa.
Aluetta tulee laajentaa monitoimitaloon päin.
Monitoimitalon näkymää pitäisi parantaa vähentämällä puustoa
Ajatus ”rakokiven” palauttamisesta on hyvä, mutta sen pitää olla riittävän suuri ja näyttävä. Valaistus ja läpikulkeminen
myös suotavia.
Tarvitaan hyvä valaistus.
Keskellä voisi olla hiekkakenttä, jossa voisi pelata esim. petankkia.
Säilytettävistä männyistä osan voisi kohdevalaista, näyttäisi hienolta.
Erilaisia havu- ja lehtipuita.
Varjopaikkoja ei ole huomioitu riittävästi, oleellisia vanhuksille.
Raskas terassointi

Luonnos 2

Hyvää ja parannettavaa
luonnoksessa 2

Hyvää luonnoksessa 2
Tiivistelmää avoimista vastauksista
• Istuintasot ja –tilat vehreässä ympäristössä, erilliset penkit, kivipenkit (15 mainintaa)
• Leikkipaikka lapsille (mm. mainittiin muun muassa rauhallisuus ja suurempi koko) (8)
• Iso ja hyvä katsomo istuskeluun ja tapahtumille (4)
• Metsän säilytys ja metsän reunan käyttöönotto (3)
• Suora reitti monitoimitalolta alatorille/puistoon (3)
• Suora katsomo (2)
• Metsäiset istumapaikat
• Monipuolinen leikkiteline sopivalla paikalla
• Portaat
• Runkolukittavia pyörätelineet
• Korotetut saarekkeet, joissa on istuintasot
• Taideteos
• Vihreys
• Pyörätelineet ovat hyvin syvennetty. Ne ovat selkeästi esillä eivätkä ole tiellä. Leikkipaikan läheisyys on
hyvä lisä.
• Puisto jaettu mukavasti osiin
• Kolmiomalliset istutukset
• Vapaata tilaa monipuoliseen tapahtumaan.
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Ei ole niin houkuttelevan näköinen (5 mainintaa) (mainittiin sekavuus ja kulmikkuus, kaipaa pehmeyttä)
Muunlaiset istuimet kuin kivipenkit (4) (ongelmana mainittiin penkkien kylmyys)
Leikkipaikalle vähän tilaa (4), (toivottiin lisää tilaa ja valaistusta leikkipaikalle)
Penkkien koettiin aiheuttavan ei-asiallista oleskelua (3).
Istutusaltaisiin toivottiin pyöreää muotoa (3)
Kasvillisuuden peittävyys voi mahdollistaa ei-toivottua käyttäytymistä (2).
Luonnonkivien käyttö
Leikkipaikka syrjäisessä nurkassa (mm. ei näköyhteyttä riittävästi)
Viheralueiden sijoittelu on mielestäni omituinen.
Taideteos ei tarpeellinen
Patsaan paikka irrallinen (toisaalta toinen vastaaja koki paikan myös hyväksi)
Ei koettu puuistutusta keskellä käytännölliseksi tapahtumien kannalta.
Portaat ja istuskelukatsomo samassa voi aiheuttaa turvallisuusriskin.
Suora katsomo ”jäyhän oloinen”
Kesällä voi olla kuuma, koska tila on avoin.
Yksityiskohtien lisääminen taideteoksen rinnalle voisi auttaa asiaa (esim. väri, istutuksia, yms.).
Leikkipaikan turvallisuus
Yhtenäisen tilan tunne puuttuu.

Luonnos 3

Hyvää ja parannettavaa
luonnoksessa 3

Hyvää luonnoksessa 3
Tiivistelmää avoimista vastauksista
• Leikkipaikka (6 mainintaa), (syyksi mainittiin, että leikkipaikalle mm. varattu tila suurempi ja erillinen)
• Istuskelupaikat (5) (mm. mahdollisuus valita valoinen tai varjoisa istuskelupaikka)
• Boulderointiseinät (5) (hyvänä pidettiin, jos eri-ikäisille)
• Toiminnallisuus, eri toimintojen huomioiminen (3)
• Metsän säilyminen (2)
• Katsomon pyöreä muoto (2)
• Mahdollisuus yleisötapahtumiin (2)
• Hyvin jäsennelty alue, tilankäyttö (2)
• Suora reitti monitoimitalolta torille (2)
• Leikkialueen vierellä tilaa istuskella
• Taideteos on kiva plussa
• Pyöreys hyvä
• Puuston säilyminen
• Riittävästi eri korkuista kasvillisuutta (luo varjoa)
• Hyvin sijoitettu terassointi.
• Korotetut kohdat tuovat puistoon näyttävyyttä
• Kiva idea että kuvia, joista syntyy yhtenäinen kuva/taideteos.
• Patsaan keskeinen sijainti
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Boulderointiseinät (9 mainintaa) (mainittiin että niitä on liian monta, mahdollistavat piiloutumisen)
Keräävätkö seinät graffiteja ja tageja? (5)
Myös seinien turvallisuus herätti huolta.
Esitettiin boulderointikiviä seinien tilalle, yhdistäminen Rakokivi-teokseen
Toivottiin monipuolisempia leikkivälineitä (4) (erityisesti toivottiin lisää toimintoja pienille lapsille)
Suunnitelma koettiin ahtaan näköiseksi (3)
Lisää tilaa leikkipaikalle (2)
Istutukset antavat liikaa näkösuojaa / eivät toimi (2)
Taideteos ja sen paikka
Istuinpaikat ongelmallisia Rakokivessä
Toisaalta toivottiin myös lisää pöytiä ja istuskelupaikkoja.
Toivottiin pyöreämpää muotokieltä
Portaiden paikka, mihin portaat kulkevat?
Toivottiin avoimempia näkymiä monitoimitalon ja Supermarketin suunnalta.
Jalankulunreitti K-Marketin suuntaan

Mitä sinä tykkäisit tehdä puistossa?

Vastaajat
kertoivat, että
he haluaisivat
erityisesti
leikkiä lasten
kanssa ja
oleskella
puistossa.

Katsella taidetta
4%

Leikkiä lasten
kanssa
21 % (41)

Viettää aikaa ja
oleskella
19 % (38)

Ihastella luontoa
12 % (23)
Osallistua
tapahtumiin
13 % (25)
Käydä
eväsretkellä
11 % (21)
Tavata ihmisiä
12 % (24)

Liikkua
8 % (16)

Vastaaja saattoi valita 1-3 vaihtoehtoa. Vastauksia tuli
196 kappaletta. Valintojen määrä suluissa prosenttiluvun
jälkeen.

Vastaajat mainitsivat myös nämä
Leikki ja liikunta
• Pomppia trampoliinilla
• Ehdottomasti liikkua ja urheilla jos siihen olisi puistossa mahdollisuus esim. ulkokuntosalin avulla.
• Käydä myös pimeään ainaan leikkimässä lapsen kanssa
• Tämä on usein ohikulkumatkalla, joten erityisesti lapsen kanssa liikkuessa voisi pysähtyä tähän. Esim.
Lahden keskustan torin ohi kuljettaessa lapsi pyytää aina, voidaanko jäädä leikkimään kyselyn
kuvituksena olevassa leikkipuistossa.
• Leikkiä ja liikkua lasten kanssa
• Luulin että tämä on leikkipuisto!
Tapahtumat, eväsretket ja ulkoilu
• Eväsretket ja kauppareissulla kesäisin istahtaa vaikka syömään jäätelöt.
• Haluaisin tapahtumua ja mahdollisuutta vaikka istuskella jätskillä, mutta se ei ole mahdollista
Rakokivessä millään muotoa. Alueesta ei saada mukavaa ja turvallista ellei juopotteluun, kännissä
laulamiseen, tappeluun, virtsaamiseen ja julkiseen naimiseen puututa valvonnan kautta.
• Tekemistä lapsille ja istuinpaikkoja vanhemmille/aikuisille.
• Puistossa voisi olla pienimuotoista tapahtumatoimintaa koko perheelle
• Olisi kiva jos alueella huomioidaan lapset ja nuoret!
• Erilaisten taidetapahtumien järjestäminen
• Saattaa esim. vanhuksen Linnunlaulun palvelukeskuksesta hetkeksi ulkoilemaan.
• Nauttia rauhasta, joka voi olla vaikeaa kun viereen tehdään uusi tieyhteys läpi uimahallille.

Muita terveisiä suunnittelijoille 1/6
•
•
•
•

•
•

Puistoon olisi ihan mahtavaa saada myös pari "kiipeilykuutiota" eli isoja, vaikeasti rikottavia
elementtejä, joissa on kiipeilyotteet. Tällainen on ollut esim. Kuopiossa Lippumäen puistossa,
ehkä Kompanin tuotantoa?
Käyköhän tässä niin, että kun noita istuinpenkkejä tulee, niin ne täyttyy laitapuolen kulkijoista.
Välillä kesällä toripolun penkilläkin on viinakassien kanssa istujia.
Luonnoksissa ei näkynyt olevan mitään lapsille. Kiipeilyteline, keinut, liukumäki yms. kuuluisi
kyllä puistoon.
Panostakaa lasten leikkialueeseen ja tehkää siitä mahdollisimman monipuolinen ja lasten
liikunnallisuutta tukeva. Huomioikaa eri ikäluokat leikkipuiston suunnitelussa.
Jos mahdollista lisätkää puistoon edes pieni ulkokuntosali aikuisille. Tälläiselle on todella paljon
kysyntää täällä päin niin nuorten aikuisten, aikuisten kuin iäkkäämpien keskuudessa.
Suunnitelma nro 1 oli paras ja puistomaisin, muut tuntuivat ahtaalta tai betonimaisilta.
Alueella on monitoimikeskus johon tulee koulu yms. joten puisto voisi olla hieman enemmän
suunniteltu myös tästä näkökulmasta. Taide yms. voi olla pienemmässä muodossa/sivussa, jotta
aktiviteeteille on myös tilaa.

Muita terveisiä suunnittelijoille 2/6
•

•
•
•

Turha suunnitella mitään, jos alueen negatiivisiin lieveilmiöihin ei puututa. Muuan
kunnallispoliitikko ja kauppias ja posti poisti penkit, joka jonkin verran rauhoitti tilannetta. Onko
kaupungilla intressejä/ varaa pitää huolta istutuksista. Pääsääntöisesti kaikki vihreä vaatii
huolenpitoa pysyäkseen siistinä. Pensaat antavat suojaa juopottelulle ja nisteille, joita ei hauta
koulun läheisyyteen.
Hyvä, että kaikki suunnitelmat säilyttävät mäntymetsän. Vihreä keidas nastolalaisille, kiitos!
Luonnonmukainen kasvillisuus on huomioitava, kyseessä on kuitenkin Salpausselän
paahdeympäristö. Puistossa tulisi ehdottomasti olla vesipiste tms. kosteuden lähde (vrt. Launeen
perhepuisto).
Lähiseudulla on myös paljon aktiivisia ikäihmisiä, joten minusta ei olisi hassumpi idea ottaa
puistoon ulkoliikuntalaitteita. Seniorikansalaiset voisivat liikkua, tavata toisiaan ja samalla pistää
riehuvat teinit ja kaikki epäilyttävät kulkijat järjestykseen. :D Vakavasti puhuen toivoisin, että
puistosta tulisi alueen kaikkien ikäryhmien yhteinen paikka. Olisi kiva, että puistossa olisi
luontevaa läpikulkuliikennettä eri vuorokauden aikoihin.
Jotain kivoja kulttuuritapahtumia puistossa voisi myös järjestää, ehkä alueen
tapahtumajärjestäjillä on tähän jotain ideoita ja huomioita.
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Miten huomioidaan/vaikutetaan siihen, etteivät laitapuolen kulkijat valtaa puistoa?
Olen pitkään kokenut, että Rakokivessä olisi tarvetta puistolle, jossa voisi oikeasti viettää hetken
aikaa. Toki olen unelmoinut hieman laajemmasta rakennetusta viheralueesta, mutta ehkä tämä
voi täyttää tarkoituksen. Toivotaan, että puistosta saadaa kutsuva ja viihtyisä kaiken ikäisille.
Täällä kaikki rikottavissa oleva rikotaan ja töhritään, mikä on harmi. Tehdään kaikesta riittävän
kestävää ja helposti puhdistettavaa. Valvontakamerat kannattaa myös asentaa ja hyvä valaistus.
Launeen leikkipuisto mini kokossa
Lapsille voisi luoda leikkitelineen lisäksi jotain muuta tekemistä eli sinne voisi lisätä ainakin
yhden telineen. Telineen ei mielestämme tarvitse olla iso eikä kauhean erityinen, vaan
esimerkiksi keinut ja maatrampoliinit(samat kuin mitä Lahden keskustan torilla on). Kuvissa
emme nähneet roskakoreja, joten niitä tulisi olla useampi kappale eri puolilla puistoa.
Istumapaikkoja olisi myös hyvä olla eri puolilla puistoa.
Näistä kolmesta luonnoksesta parhain meidän mielestämme oli numero 2. Se oli näyttävä,
looginen ja luonnonläheinen. Siinä oli monia yksityiskohtia, joista pidämme ja koimme sen olevan
kaikista käytännöllisin sijaintiin nähden.
Terkuin Lahtimimmit Nea ja Saga :)
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Lasten leikkijuttuja lisää paljon!
Lapset otettava huomioon. Liikuntavälineitä olisi myös kiva saada
Ihanaa että ankean ja suuren parkkipaikan tilalle suunnitellaan kauneutta, viihtyisyyttä ja
Nastolaan paikkaa, jossa voi viettää aikaa koko perheen kanssa. Tärkeää, että puistossa
toimintoja on monen ikäisille.
Toivon, että tehdään kerralla kunnollinen ja aidosti viihtyisä puisto eikä vain jotain sinnepäin
puolivillaista, jossa kukaan ei viihdy tai käytä. Yksinkertaisia ja kestäviä kiintokalusteita, reilusti
leikkitelineitä, penkkejä, tyylikäs valaistus ja erilaisia puita. Esiintymisareenaa/tapahtuma-aluetta
en pidä niin tärkeänä tapahtumien vähäisyyden vuoksi, mutta lapsille ja perheille toiminnallista
viihdykettä niin käyttäjiä riittää.
Kiitos, että Nastolaan vihdoin tulee puisto, jonne ei ole ikärajaa ja siitä tehdään viihtyisä ja
kaunis. Koko kylän puisto, jonne toivottavasti kaikki mahdutaan ilman suukopua ja omimista.
Suunnittelussa tulisi paremmin huomioida eri ikäryhmät. Nyt toimii nuorille ja aikuisille. Ja
vanhuksillekin. Mutta ei pikkulapsille.
Ottakaa huomioon roskaaminen ja talvella kunnossapito. Laadukkaat, kestävät ja turvalliset
materiaalit. Riittävä valaistus.
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Puisto tulisi varustaa sähköliittymillä, jotta puistossa voitaisiin järjestää valotaidetapahtumia.
Kiitos, onpa kivaa jos puisto saadaan aikaiseksi. Olisi mukava, jos Nastolassakin voisi istua
hetken vaikka tuttujen kesken esim. kauppamatkan yhteydessä.
Hyvältä näyttää, kunhan muistaa ottaa suunnittelussa huomioon kaiken kunnossa pidon, mikä
tapahtuu kesät ja talvet. Muuten kesällä roskainen ja talvella sohjoinen.
Minne siirtyvät parkkipaikat? Olisi ensin hyvä katsoa mikä on parkkipaikkojen tarve kun tulee
uusi monitoimitalo ja mahd. terveyskeskus.
Olisi todella tärkeää saada puistoon lapsille kunnolla virikkeitä/tekemistä. Viereisen koulun
leikkitelineet eivät ole päivisin käytössä koska ovat koulualueella ja tällaiselle keskellä kylää
olevalle lapsiperheiden ulkoalue-kohtaamispaikalle olisi todella paljon tarvetta. Siellä täytyisi
kuitenkin olla lapsille kunnolla tekemistä, että paikka toimisi. Tekemällä puistosta lapsille ja
samalla perheille viihtyisän oleskelupaikan, toisi se nastolalaisia enemmän yhteen ja olisi
merkittävä tekijä ihmisten sosiaalisten verkkojen rakentumidessa. Vanhemmat ihmiset viihtyvät
myös katsellessaan lasten touhuja. Samalla kun puistoa tulisivat käyttämäät lapset ja perheet
paljon, ehkäisisi se päihteidenkäyttäjien juurtumisen puistoon. Jos puistosta tehdään pelkkä
istuskelu/taideteos/porras-paikka, siellä ei viihdy lapset perheineen mutta sitäkin enemmän
sitten nastolalaiset päihteiden sekakäyttäjät, jotka kylällä paljon pyörivät isossa porukassa ja
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1. luonnos on parhaimman näköinen.
Nyt kuitenkin puistosta on tulossa hengailupaikka ja se tulee tarkoittamaan mitä
todennäköisemmin sitä, että siellä hengailee nuoriso ja laitapuolenkulkijat.
Osallistuin Teamsin kautta esittelytilaisuuteen ja kun siinä eräs osallistujista kysyi jotenkin näin,
että millä estetään, ettei se ole laitapuolenkulkijoiden hengailupaikka? Siihen vastattiin, että siitä
on tarkoitus tehdä niin kiva paikka, että siellä on toimintaa yms, jotta siellä tavis kansalainen
viihtyy. Nyt kuitenkaan sinne ei ole tulossa kuin istuskelupaikka (katsomo) ja pienen pieni
leikkialue.
Kivaa juttua ollaan tekemässä, mutta se ei riitä sille, että siellä esim lapsiperheet viihtyisivät.
Eikä siinä mitään, jos se päätetään tehdä nuorison hengailupaikaksi, niin se olisi varmasti hyvä,
mutta näillä suunnitelmilla siitä ei ole tulossa koko kylän viihtyisää puistoa.
Liian vähän aktiviteettia. Näillä suunnitelmilla siitä tulee nuorison ja päihtyneiden oleskelupaikka.

Kuvankaappauksia
kyselystä

