
Sirpunpuiston 
kunnostaminen

Laitilan kaupungin 9.-23.11.2020 toteuttaman kyselyn tulokset
Vastaajia kyselyyn oli 84

Mainiompi Laitila



1. Miten muuttaisit alueen luontoa / lajistoa?

Lintukosteikko, 
lintulampi

Lammas-
aitaus /                          
laidunnettuja                
alueita

Luonnon-
mukaisuus, 
luonnollisuus, ei                
liian pelkistetty/ 
rakennettuVesielementti                

(lampi, kosteikko, 
puroja, patoja,             
ojia)

Puistomaisuus, 
lehtipuita,                 
tammia

Siistimiselle,                
pusikon/vesakon 
karsimiselle                 
tarvetta

Rantojen                      
perkaus/siistiminen,                  
näkyvyys jokeen, 
rannan ruoppaus

Luonnon-
kukkaketo,                      
niitty-
kasvillisuutta

(Kukka)istutuksia

Monipuolinen 
kasvillisuus, lisää 
kasveja, paljon 
erilaisia kasveja

Helppohoitoinen 
kasvillisuus

Erityisesti vastauksissa esiin nousivat seuraavat toiveet:

Pensaikkolintujen/ 
pesimäalueiden ja -
rauhan               
olemassaolo 
turvattava



Myös vastattiin:

- Koivukuja

- Jokeen kalojen istuttamista

- Mehiläistarha / mehiläispesiä

- Jokeen koski

- Hyötykasveja

- Harvinaisia puulajeja

- Selkeyttä

- Avaraa ja valoisaa

- Luonnonvarainen luonto

- Eläinten ruokinta-alue

- Lintujen pönttöjä

- Lahopuita tulee jättää metsään

- Puulajipuisto

- Eläinaitauksia

- Maan vettyminen estettävä

- Perhokalastuskivikkoja jokeen

- Sammakkolampi, kalalampi

- Pesimärauha tulee säilyttää

- Säilytettävä nykyisellään

- Puupuisto merkkihenkilöille

- Paikallinen kasvillisuus

- Alue perhosille

- Jätteet ja roskat siivottava alueelta pois

- Pienviljelyyn vuokrattavia pieniä maa-alueita



2. Mitä virkistystoimintaa alueelle toivoisit?

Seuraava dia



2. Mitä virkistystoimintaa alueelle toivoisit?
Toiveet virkistystoiminnasta alueella (sanalliset vastaukset):

Infotauluja                
(kasveista) 
aformismitauluja, 
tarinallisia                
opaskylttejä

Uimapaikka
(ihmisille /                
koirille), laituri

Rannan 
läheisyydessä 
kulkeva polku

Esteetön reitti

Pitkospuut, 
lautapolku

Kuntoilureitti, 
kävelyreitti                      
(eri reittivaihto-
ehdoilla)

Pyöräiltävä reitti

Eri vuorokauden ja 
vuodenaikoihin 
käyttökelpoinen

Penkkejä 
levähdykseen ja 
maiseman ihailuun

Näköalatorni, 
lintutorni

Liikennepuisto

Piknik-puisto /              
- alue

Frisbeegolf-rata

Skeittipuisto



Myös vastattiin:

- Luontopolku

- Vesistö melontakelpoiseksi

- Kajakkipiste

- Kala-allas

- Luistelurata

- Pururata-tyyppinen polku

- Rantalentiskenttä

- Koripallokenttä

- Pieneläinhautausmaa

- Seikkailulabyrintti

- Ulkopakohuone

- Luonnon shakkipuisto

- Pesiskentän laajennus

- Petanque-alue

- Minigolf-alue

- Kiipeilykiviä / parkour-mahdollisuuksia

- Virikkeitä nuorille

- Ratsastusreitti

- Hiekkaranta

- Vanhuksille keinuja

- Luontopolkurastit



3. Millaisen tauko-/retkipaikan toivoisit tulevan 
ulkoreitin varteen?

Retkipaikka                  
(laavu tms.                 
rakenne) lähellä 
rantaa

NuotiopaikkaKota

Penkki / penkkejä 
reitin/joen                 
varrella

Laavu, usein                  
toivottu  
yksinkertaista ja 
kestävää(Katoksellinen) 

grillauspaikka, 
yleensä toivottu              
laavun                  
yhteydessä

Reitin varrelle 
useampi 
levähdyspaikka / 
laavu

Katoksia

Vessat/puuceet 
laavun 
tms. yhteyteen

Esteettömyys
huomioitava

Erityisesti vastauksissa esiin nousivat seuraavat toiveet:



Myös vastattiin:

- Nuotiopaikka

- (Kesä)kahvila

- Ruokaravintola

- Jäätelökioski

- Ei kannata tehdä mitään 
(ilkivallan pelko)

- Kiipeilyjuttuja lapsille

- Savusauna

- Katoksia sateen/helteiden varalle

- Pirttipöytiä

- Pöytäryhmiä ja grillauspaikkoja 
tasaisin välimatkoin



4. Mikä merkitys Sirpunpuiston alueella ja sen 
kunnostamisella on sinulle kuntalaisena?

Vastattu esim. kaupungin houkuttelevuus / imago,                            
keskustan kaunistuminen, keskustan elävöittäminen



5. Mitä muuta toivoisit huomioitavan                  
Sirpunpuiston kunnostuksessa?

- Kunnollinen valaistus koko reitille

- Esteettömyys, pyörätuolilla 
kulkeminen

- Alueelle tarpeeksi jäteastioita, 
alueesta toivotaan siistiä

- Alueen aktiivinen kunnossapito ja 
jäteastioiden tyhjennys

- Alueelle vartiointi/valvontakamerat

- Kestävät materiaaliratkaisut

- Ympäristöarvojen kunnioittamista

- Silta Sirppujoen yli 
(kaarisilta, riippusilta)

- Reitille pääsy monesta kohtaa

- Kuntalaisten osallistaminen

- Puuaitaus Sirppujoen rantaan

- Kokovuotisen käytön huomioiminen

- Kodassa grillausmahdollisuus (jotta grillata voi 
metsäpalovaara-aikaan ja talvella)

- Kaupungin polttopuut grillauspaikalle

- Tulvaveden nousu polulle estettävä

- Alueen kunnostaminen on turhaa rahanmenoa

- Eri ikäiset käyttäjät huomioitava

- Alueen pitäminen rauhallisena

- Koirapuistossa selkeät säännöt sen käyttöön,                     
kaksi aitausta eri kokoisille koirille

- Maitolaiturin tapaisia myyntikojuja                                        
yrittäjien käyttöön

- Joen rantatörmää loivennettava
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