
Kuokkalan torin ideasuunnitelman arviointikysely

Kuokkalan torin viihtyisyyden ja 
toiminnallisuuden lisäämiseksi  
laaditusta ideasuunnitelmasta 

(Matka-konsepti) tehtiin 
karttapohjainen Maptionnaire-

kysely, jonka avulla kerättiin 
palautetta. Kysely oli avoinna 29.8. -

13.9.2020.

Vastaajien lukumäärä: 28
Vierailijoiden määrä: 169

Karttavastausten määrä: 59



Onnistunut
ratkaisu 1/2



✓ Hyvä, tämä tällä hetkellä kovin autio

✓ Yhteisöllisyyttä petankista.

✓ En jaksa nyt kaikkia asioita erikseen kommentoida, 
mutta minusta nämä KAIKKI suunnitelmat ovat 
ERINOMAISIA! Kiitos hyvistä ideoista - laittakaa 
toteen vaan!

✓ Kirsikkapuut ovat kauniita, ajattomia, klassisia mutta 
myös trendikkäitä. Kauniit värit lisäävät viihtyvyyttä.

✓ Juuri tälläistä kevyttä ja klassista yhteisöllisyyttä ja 
kevyttä urheilua on hyvä tuoda kaupunkikuvaan.

✓ Kukkivat puut ovat oikein nätti ratkaisu, joita saisi olla alueella 

✓ enemmänkin

✓ Kirsikkalehto....ja havu- kukkaistutukset, ja kävely- pyörätieväylä 
lukkarinpuiston ja kalonin talojen väliin.

✓ Ihanaa että säilytetään jo olemassa olevia puita. Säästäkää kaikki 
jotka on vain mahdollista säästää. Jos joudutte kaatamaan jotain, 
jättäkää rungot alueelle esim. penkeiksi, lahopuiksi tms.

✓ Se, että alueesta tulee puistomaisempi, on kiva. Nyt se on autio, 
kalsea tila. Toivoisin kyllä myös yhteistyötä Kuokkalan torin 
yrittäjien kanssa, jotta tori pysyisi siistinä. Koulun kanssa 
yhteistyötä myös tässä asiassa. Töhryjä on paljon, taloyhtiöiden 
pihan pielet roskia täynnä. Vaikka torialueesta tehtäisin kuinka 
hieno tahansa, homma ei pelitä, ellei koko yhteisöä oteta mukaan. 
Ennen kaikkea nuoria pitää kasvattaa kunnioittamaan omaa 
asuinaluettaan. 

✓ Uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä on erinomainen idea

✓ Nykyinen "puistikko" tällä kohdalla kaipaakin ehostusta

Onnistunut ratkaisu 2/2, kommentit



En pidä esitetystä
ratkaisusta 1/3



2/3 
Kehittämisidea: 

toinen
petankkikenttä



3/3 Kehittämisidea: 
avaruus ja 

torimaisuus
säilytettävä (ei liian
korkeita istutuksia)



Muita huomioita
1/3



Muita 
huomioita 2/3

• Mietin miten tästä mahtuu kulkemaan, onko 
myyntiä useinkin? (Myyntipaikka)

• Mihin pyöräparkit?

• Nuoriso on alueella joka tapauksessa. Heille 
pitäisi saada järkevää tekemistä, mikä lisää 
kaikkien viihtymistä alueella

• Tämän olisi voinut ottaa suunnittelun 
mukaan, tästä on hankala kulkea pyörällä. 
(kulkuväylä lounaassa)

• Mahtuisiko tähän vielä jotain vihreää?
(torialue Kalonin kohdalla)



Muita toiveita
3/3 • Toiveena jokapäiväinen kirpputori 

Kuokkalan torille. Esiintymislava, jossa 
paikalliset bändit voisi esiintyä. 


