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Laukaan kirkonkylän sataman kehittämissuunnitelma
1

Nykytila, säilytettävä kohde tai alue

Koodi

Jätetty kommentti

1

Liikennepuisto on hyvä juttu!

2

Uimaranta on hyvä, ehkä jotain pientä parannusta voisi miettiä. Esim.
vesikasvien
tehokas
poisto,
poikittainen
laituri
estämään
veneilyn
aaltovaikutusta, yms.

3

Matonpesupaikka on säilytettävä, samoin sen yhteydessä oleva uimaranta. Koko
perheelle huvia ja hyötyä.

4

Tapahtuma-alue tulisi ehdottomasti säilyttää / muokata paremmin sopivaksi
useampien tapahtumien järjestämiseen. Esim. hiekkakenttä, kiinteä lava.

5

Tänne voisi lisätä veneilijöille / retkeilijöille grillialuetta, saunaa, suihkua

6

Kahvio olisi kiva säilyttää / muokata isommaksi ravintolaksi ympärivuotiseen
käyttöön. Muutoinkin satama-aluetta ja ravintolaa kannattaisi hyödyntää
ympärivuotisesti.

7

Frisbeegolf-rata hyvä, lisää väyliä voisi rakentaa ja merkitä ne paremmin.

8

RC-autorata on hyvä.

9

Ei kuulu kunnan hallinnoimiinsa alueisiin
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10

Keskeinen ja hyvä paikka

11

Lapsille kiva paikka leikkiä, toivottavasti säilyy ja ehkä laajenee. Samoin
liikennepuisto, siellä on hyvä harjoitella liikennesääntöjä.

12

Kirkkovene mukava muisto.

13

Mattolaituri ja uimaranta olisi hyvä, jos se pidettäisiin kunnossa.

14

Pellosniemessä asuvien viihtyisyys ja rauha

15

RC
-autot
ovat
hyvät
harrastusvaihtoehtoihin.

16

Golf-korit ja tämä puistikko on miellyttävä ulkoiluun ja puut tuovat varjoa
kuumilla ilmoilla.

17

Liikennepuisto on hyvä myös pyöräilyharjoittelupaikkana.

18

kahvila on kiva!

19

hyvät vierasvenelaiturit

20

Erilaiset aktiiviteetit kuten lentopallokenttä, pienoisgolf, kiipeilytelineet,
frisbeegolfkorit ja matonpesupaikka sekä hyvinhoidetut nurmialueet

21

Lasten leikkimis-ja liikkumapaikka

22

ranta

23

Lasten liikennepuisto.

24

Uimaranta, johon kaikilla mahdollisuus tulla uimaan.
suuntauksena olevan, että kaikki rannat rakennetaan.

25

Soutuvenepaikat. Rantaa voisi ruopata, ettei heinikko estä soutamaan lähtöä.

26

Venetalas osa Laukaan historiaa. Ansaitsisi arvoisensa paikan, nyt ollut alttiina
sotkemiselle.

27

Matonpesupaikka, perheet tulevat yhdessä rantaan mattopyykille. Lapset
viihtyvät järvessä äidin pestessä, isän vahtiessa tai toisinpäin. Kun matot saatu
pestyä, lähdetään yhdessä käymään jätskillä satamakioskissa, lapset voivat
leikkiä

28

toimintaa

29

Historiaa

30

Matonpesupaikka ehdottomasti parasta muun viihtyisyyden lisäksi.

31

Tällä hetkellä puiston toiminnot eivät vastaa nykyaikaa. Ainut mitä säilyttäisin on
kirkkovene ja sen katos

32

Laukaan Järvipelastajien tukikohtana toimiva rakennus

33

Ilmainen venepaikka sataman telaranta-alueelta Rantatie 1:ssä sijaitsevalle
kiinteistölle. Laukaan kunnan teknisen lautakunnan päätös 6.10.1992

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

harrastusmuoto

-

ja

tuo

monipuolisuutta

Nykyisin

tuntuu

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

FCGis-kyselyn tulokset

3 (14)

23.8.2016

34

Kuhaniemen veneilijöiden ikiaikaisena maihinnousupaikkana toimiva alue

35

Vuokrattavia soutuveneitä airoineen.

36

Pyöräparkki: vaijerilukon kiinnitysmahdollisuus.

37

Pyöräparkki: vaijerilukon kiinnitysmahdollisuus.

38

Auringonottotasanne nurmikolle.

39

Piknik-paikka omien eväiden syöntiä varten. Jykevärakenteisia puupöytiä ja
penkkejä, ehkä katoksellisena.

40

Miksi matonpesupaikka pitäisi siirtää muualle? Alueella
paremmin kuivumassa kuin vähemmän vilkkaalla paikalla.

41

Leikkipuistoon takaisin palautettava varastorakennus

42

Satamafestarin konsertteja varten alunperin rakennettu lavan paikka.

43

Meluaita häiritsevän konserttimelun leviämisen estämiseksi asuntoalueelle.

44

Meluaita häiritsevän konserttimelun leviämisen estämiseksi asuntoalueelle.

45

Meluaita häiritsevän konserttimelun leviämisen estämiseksi asuntoalueelle.

46

Taidenäyttelyiden ja kulttuuritilaisuuksien järjestämiseen myös jatkossa
erinomaisesti soveltuva kohde. Soveltuu myös kunnanvaltuuston kokouspaikaksi

47

Lasten liikuntapaikat. Liikennepuiston varastorakennus välineineen palautettava
alkuperäiseen
tarkoitukseen
leikipuistoon.
Nyt
rakennus
on
siirretty
Satamafestarien järjestäjien yksityiskäyttöön konserttien narikkapalveluja
varten.

48

Lasten liikuntapaikat

49

leikkipuistoa voisi laajentaa

50

liikennepuisto

51

Toimiva, lähialueen PARAS veneenlaskuluiska apulaiturilla varustettuna.

52

Viertola aktiivisemmaksi
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Nykytila, häiritsevä kohde tai alue

Koodi

Jätetty kommentti

1

Nurmialue frisbee-radan alueella on pienenkin sateen jälkeen käyttökelvoton.
Vesi jää seisomaan ja maa alkaa upottaa.

2

Onko liikennepuistolla oikeasti mitään "virkaa/käyttöä"? En muista 10 vuoteen,
että se olisi ollut aktiivisesti käytössä.

3

On harmi, että Satamafestivaali on lähes ainoa isompi tapahtuma toistaiseksi
puistossa. Festivaali itsessään on tietenkin melkoinen rasite puistolle ja
ympäristölle; meluhaitta, valtavat roska- ja jätekasat, vahingot nurmelle ja
kasveille, päihty

4

Satamakahvilan tupakka-alkoholi -myynti.
läpiajoreittinä. Lisää liikennemerkkejä yms.

5

Turha lutakko

6

Ohjelmaillat ja niistä aiheutuva meteli. Liikenne. Autoja pysäköidään miten ja
mihin sattuu ja niillä ajetaan kovaa, vaikka tiellä on nopeusrajoitus 30 km

7

turha

8

Mikä on toisen laiturin tarkoitus?Minusta joutaisi pois.Myöskin lasten
uimarantana ei ole toimiva tämä paikka tällä hetkellä koska äkkisyvä tulee
nopeasti vastaan

9

Liikennepuisto on kovassa käytössä,mutta sen kunto arvelluttava.Ehkäpä hieman
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ulkonäköä voisi parantaa
10

Kuka pelaa enään shakkia

11

Tämän lammikon epäsiisteys

12

kaljanjuonti, ei sinne voi normaali ihminen mennä

13

tämän lammen rannat pitäisi kunnostaa, suihkulähde tms.

14

Lampi pitäisi kunnostaa

15

Palveluja voisi olla enemmän. Visuaalisesti voisi olla miellyttävämpi ympäristö.
Koko alue pitäisi uudistaa reippaalla otteella.

16

Rakennus ei istu alueen maisemaan, häiritsevän ruma ja vanhanaikainen

17

liikuntapuistohärpäke? eihän sielä ole edes mitää millä leikkiä ja ajella. ja
näyttää keskeneräiseltä

18

carting-alue? onko siinä koskaan edes ajettu carting-autolla?

19

suihkulähde ja lampi ovat likaiset ja kasvusto on villiintynyttä. muokkaus tai uusi
voisi olla paikallaan. ja lähellä leikkipaikkaa ni ikävä olisi jos sinne joku hukkuisi

20

Kahvilan alueelle liian kovaääninen musiikki ja päihtyneet asiakkaat.

21

Satamafestarin konserttilava sijoitettava jatkossa konserttien aikana kuntalan
pysäköintialueelta, alunperin tarkoitusta varten leikkikentälle rakennettuun
paikkaan. Lava suunnattava, kohti Saravettä, jolloin musiikkimelu ei kohdistu
suoraan asutukse

22

Ravintola- ja yökerhomainen toiminta lakkautettava satamakahvilassa. Toiminta
palautettava alkuperäiseksi, veneilijöitä palvelevaksi toiminnaksi. Satamaan ei
tarvitse rakentaa uusia tiloja taidenäyttelyjä tai kunnanvaltuuston kokouksia
varten, kosk

23

Melu

24

Melu

25

Melu

26

Melu
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Ideoita tulevaisuuteen, uusi toiminto tai toiminnallinen ympäristö

Koodi

Jätetty kommentti

1

Ravintola

2

Koirapuisto

3

Aidattu koirapuisto välineineen. Puistossa ulkoilutetaan paljon koiria. Olisi
mukava päästää koira joskus vapaasti puistoon leikkimään. Paikalla olevaa
frisbeegolf-koria voisi siirtää tai harkita kokonaan sen lajin tarvetta.

4

talo

5

Makasiinialueen länsipuolelle, veden päälle, pienvenevalkamarivi Konneveden
Häyrylänrannan tyyliin.

6

Pellosniemen etelärannan raivaus ja ruoppaus sekä rannansuuntaisen laiturin
rakentaminen. Maalle laiturialueen taakse voisi rakentaa kevytrakenteisten,
erillisten, mutta toisiinsa kiinni rakennettujen, makasiinien rivistön kiinteiksi,
vuokrattaviksi

7

Aallonmurtaja Pellosniemen kärjestä kaakkoon siten, että se on suunnattuna
Pellosniemen kärjen kautta Sarakallion hirveen. Aallonmurtajan eteläkärkeen
Kalevalaa mukaillen maailmanpylväs nälöalapaikaksi (majakkana, kummelina?)”
kannattelemaan t

8

Sarajas-keskus
Pellosniemen
kärkeen:
Laukaan
kulttuurija
muinaiskulttuurikeskus (esim. Norjan Alta), jossa on pysyvät näyttelyt ja
esittelyt
mm.
Sarakallioista,
Laukaan
merkityksestä
muinaisena
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"liikennekeskuksena", Laukaan nykytaide- ja kulttuurit
9

Frisbeegolfradan kehitys!

10

satamapuistossa voisi talvella hiekkakentällä olla luistelurata ja jos lunta riittää
myös latu (joka siellä on ollutkin). puistossa voi järjestää yhteistä tekemistä ja
lapsille tulisi järjestää ohjattua toimintaa, leikkipuisto tulee kunnos

11

Liikennepuisto säilytettävä,mutta frisbeegolf ratana satama toimii huonosti kuska
tulee paljon vaaratilanteita kun sitä pelataan ja toiset lenkkeilee ja oleilee
puistossa.

12

Liikennepuisto olisi avoinna joka päivä kesäisin.

13

Ylläpitoa puistolle.

14

Tämä alue raivattava ranta, tehdä tästä oleskelu/auringonotto ranta. Laituri
mahdollisesti.

15

hyppytornit

16

Mikä tämä on?

17

Kuka pelaa shakkia?Ikinä en ole nähnyt.Mielestäni turha.

18

Liikennepuisto
liikennepuisto!

19

Leikkilaiva hieman outo,ei toimintoja ollenkaan kyseisessä leikkivälineessä.
Liukumäkeä kiipeilyä tms kaivattaisiin

20

Minigolf hassussa paikassa

21

Leikkipuistoa voisi laajentaa ja monipuolistaa,nyt toiminnot liian tavallisia ja
persoonattomia

23

Alueellinen pysäköintikieltomerkki Rantatien liittymään. Sataman tapahtumien
aikana Rantatiellä on pysäköitynä molemmin puolin tietä niin paljon autoja, että
esimerkiksi hälytysajoneuvojen liikkennöinti Rantatiellä ei ole mahdollista.

24

Portti, jolla voidaan estää turha ajoneuvoliikenne sataman pysäköintialuelle klo
23.00-07.00 välisenä aikana. Liikennemerkeillä osoitettu kielto kyseisenä aikana
ei ole toiminut koko sataman olemassaoloaikana vuodesta 1993 lähtien.
Pysäköintip

25

Meluaita sataman pysäköintialueen reunaan satamakahvilan terassilla ja
puistossa pidettävistä musiikkiesityksistä aiheutuvan melun ja tärinän leviämisen
estämiseksi.

26

Meluaita sataman pysäköintialueen reunaan satamakahvilan terassilla ja
puistossa pidettävistä musiikkiesityksistä aiheutuvan melun ja tärinän leviämisen
estämiseksi.

27

Meluaita sataman pysäköintialueen reunaan satamakahvilan terassilla ja
puistossa pidettävistä musiikkiesityksistä aiheutuvan melun ja tärinän leviämisen
estämiseksi.

28

urheilupuisto
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29

rantaan polkuveneitä tai kajakin vuokrausta

30

Frisbeegolf-rataa tulisi kehittää nykyisestä

31

Suurempi katettu lava esiintyjiä ja vaikkapa yhteislaulutilaisuuksia varten. Miksei
jopa kesäteatteri!

Ideoita tulevaisuuteen, uusi palvelu

Koodi

Jätetty kommentti

1

Kota / laavu makkaranpaistoon, eväiden syöntiin?

2

Veneilijöille ateria ja ruokatarveostos palvelu.

3

Jäätelökioski

4

Parempi vesiaihe!

5

Pihapelejä vuokrattavaksi satama kahvilasta

6

jotain tekemistä aikuisille? muutakin kun kahviossa istuskelua tai lapsien
vahtimista?
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Tapahtumat
Satamapuistossa järjestetään jo nyt erilaisia tapahtumia. Voisiko Satamapuisto
olla ympärivuotisesti aktiivinen tapahtumien alue?

Koodi

Jätetty kommentti

1

Uudenvuodenaaton juhla, yhteislaulua, kunnan tervehdys, ja iso ilotulitus (muu
ilotulitus voisi olla rajoitettua kirkonkylän alueella). Jos olisi lunta, voisi alueella
olla sopivalla paikalla lumenaurauksista saadusta lumesta tehty pulkkamäki.

2

konsertteja, festareita, markkinat, torin voisi siirtää tänne jne.

3

animecon

4

Liikuntatapahtumia ympäri vuoden maa- ja järvialueella.

5

Laukaan kirpputori kesäaikaan.

6

Lumen ja jään kanssa voisi jotain touhuta,samoin kuin talviriehaa.

7

Pulkkamäki lapsille.

8

Talvitapahtumana kunta voi järjestää "laskiaisriehan" mäenlaskuineen ja
makkaroineen satamaan. Joulunavaus yms.tapahtumat sopivat enemmän
keskustaan kauppojen lähelle.

9

ei ainakaan mitään mökätapahtumia, joista kunta maksaa maltaita yhdelle
pisneksenpyörittäjälle jotta tämäm saa myydä kaljaa
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10

lumiveistoksia, jääveistoksia kilpailuja. Talvirieha.

11

kirpputoritapahtuma?

12

Satamahölkän lähtö- ja maalipaikka. Yhteislaulupaikka.

13

hankiolympialaiset laskiaisen aikaan

14

Pellehyppyjen mm-kisat

15

Pysyvä isompi lava, miksei myös kesäteatteri

16

Taide- yms. näyttelyitä myös kuntalaisille

Satama ja satamarakennus
Toimiiko satama mielestäsi moitteettomasti? Tarvitaanko alueelle uusi
monipuolisempi
satamarakennus,
joka
mahdollistaisi
ravintolatoiminnan
ympärivuotisesti? Mitä muita palveluita uudessa satamarakennuksessa voisi olla?

Koodi

Jätetty kommentti

1

Ei ympärivuotista "kaljakuppilaa" eli ei enempää anniskeluoikeuksia. Satama ei
ole sille paras paikka. Kesätoiminta on paikallaan jo veneilijöitä varten ja se voisi
alkaa aikaisemmin ja jatkua myöhempään säistä riippuen. Usein viikonloppuisin

2

Retkeilijöille grillipaikka kota/laavu, uimaranta, suihkut, sauna jns.
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3

Ympärivuotinen käyttö. Ruoka/tanssiravintola. Saunatilat ja grillimahdollisuudet
voisi jättää vanhaan rakennukseen.

4

anime fani kerho

5

RC-radan läheisyyteen voisi rakentaa satamarakennuksen / nuorisotalon, joka
palvelisi hyvällä sijainnillaan Laukaan nykyisen (kohta purettavan) nuorisotalon
käyttäjiä (erityisesti MLL ja partiolaiset). Tämä erityisesti siinä tapauksessa, että
p

6

Jäätelökioski uudelle yrittäjälle.

7

Kunnon ruokaa ja Laukaan kunnan info/matkailupiste

8

Hyvä ruoka-ja kahvipaikka.

9

Uutta
satamarakennusta,
joka
mahdollistaisi
ravintolatoiminnan
ympärivuotisesti, ei tarvita. Kesän tapahtumat riittävät. Tuskin matkailijat
talvisin Laukaan satamaan eksyvät ja hiihtäjät eivät ravintolapalveluita kaipaa.

10

ei kaljanmyyntiä!!!

11

Uudet venepaikat (Rantatie 3:n alapuolella sijaitseva vesakoitunut ranta-alue)

12

enemmän laitureita missä istuskella ja katsella maisemia ja veneitä

13

Nykyinen rakennus veneilijöiden tukikohtana on palveluiltaan ja tilavuudeltaan
riittävä, joten uutta ympärivuotiseen ravintolatoimintaan tarkoitettua rakennusta
ei
tarvita.
Mahdollinen
pintaremontti
nykyisessä,
hyväkuntoisessa
hirsirakennuksessa ri

14

Nykyisen satamakahvilan paikalle ei tarvita monipuolisempaa satamarakennusta,
eikä
varsinkaan
ravintolatoimintaa
ympärivuotisesti.
Ympärivuotinen
ravintolatoiminta soveltuu parhaiten sijoitettavaksi Laukaantien varteen
esimerkiksi purettavalsii suunni

15

tätäpäivää, elikkä kaikki mahdollinen joka toimisi myös kahdenkymmenen
vuoden päästä. houkuttelisi turistit maihin käyttämään muitakin kylän palveluita.
olisi kylän helmi.

16

avantouimareille oma lämmin koppi. kahvilan tilat esim. muuhun käyttöön.

17

Veneilijöille WC, vaikka maksullinen tai kausikortillinen

18

Yleinen ympärivuotinen sauna & avantouintipaikka

Mitä muuta haluaisit kertoa?
1. Ollan ylpeitä jo nykyisestä Rantapuistosta. Se on kaunis, monipuolinen ja
hyvin hoidettu. Kaikki ihastelevat sitä. Matonpesupaikkaa älkää muuttako.
Se on toimiva ja hyvä. Ihmiset käyttävät sitä paljon, koska se on
keskeisellä paikalla. Mattojenpesu perheen kanssa on vanhaa hyvää
perinnettä. Jos se siirretään, puiston käyttäjämäärät vähenevät.
2. Satama-alue on Laukaan kauneimpia paikkoja ja se pitäisi ehdottomasti
saada ympärivuotiseen käyttöön ja sen tulisi olla aktiivisessa käytössä
koko kesän. Liikennepuiston voisi purkaa ja tapahtuma-alueen esim.
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hiekoittaa vaikka toria varten. Muutoinkin siirtäisin kaikki markkinat ja
vastaavat tuonne sataman alueelle. Nurmikko on tällä hetkellä huono
alusta tapahtumien järjestämiseen.
3. Toive että avantouintimahdollisuus säilyy edelleen satamassa, kiitos!
4. anime pls kerhotalo
5. Sarastus-keskus
Pellosniemen
kärkeen:
Laukaan
kulttuurija
muinaiskulttuurikeskus (esim. Norjan Alta), jossa on pysyvät näyttelyt ja
esittelyt
mm.
Sarakallioista,
Laukaan
merkityksestä
muinaisena
"liikennekeskuksena" (vesireitit, jääjärvi), Laukaan nykytaide- ja
kulttuuritarjonnasta,
Laukaan
kunnasta
jne.
Keskuksessa
olisi
seminaaritiloja, paikallista käsityömyyntiä (Kädenjäljen myymälälle tila?),
näyttelytila
(Galleria
SarÃ¡?),
kahvila-konditoria
(Herkkukondis?).
Keskuksesta lähtisi kuljetukset mm. Järvilinnan taidekeskukseen,
Sarakallioille, Hyppään vuorille jne. Sarakalliot matkailukohteena pitäisi
tuotteistaa tehokkaasti kuntavetoisesti; kunnan tulisi tarjota paikallisille
yrittäjille mahdollisuudet järjestää keskuksesta käsin erilaisia kuljetuksia
(lautta-, maantie-, kanootti-, moottorikelkka-, hiihto-). Ts. myös
Sarakallion rantaan pitäisi rakentaa rantautumisalue ja pysäköintialue
maastoon. Kalliomaalausalue olisi syytä aidata, alueelle pääsy olisi
mahdollista vain Sarastus-keskuksesta ostettua lippua vasten (esim.
magneettikortti laivaterminaalien tapaan). Liikkumisterasseja olisi myös
syytä rakentaa maalausten äärelle. Kaikki myyntitoiminta olisi siis
Sarastus-keskuksessa. Kalliomaalausalueella olisi vain kameravalvonta.
6. Aallonmurtaja Pellosniemen kärjestä kaakkoon siten, että se on
suunnattuna
Pellosniemen
kärjen
kautta
Sarakallion
hirveen.
Aallonmurtajan
eteläkärkeen
Kalevalaa
mukaillen
maailmanpylväs
nälöalapaikaksi (majakkana, kummelina?) kannattelemaan taivaankantta
sarajaisten (kannattimien) avulla.
7. Pellosniemen etelärannan raivaus ja ruoppaus sekä rannansuuntaisen
laiturin rakentaminen. Maalle laiturialueen taakse voisi rakentaa
kevytrakenteisten, erillisten, mutta toisiinsa kiinni rakennettujen,
makasiinien
rivistön
kiinteiksi,
vuokrattaviksi
tapahtumatai
varastotiloiksi. Näiden länsipuolelle, veden päälle, pienvenevalkamarivi
Konneveden Häyrylänrannan tyyliin.
8. Ps. Laukaassa on innokas ja ammattitaitoinen saunalautan rakentaja..
voisiko hän rakentaa Sarakallio-lautan matkailijoita liikuttamaan. Lautalla
olisi katsottavissa videoituja infoja / tietoa Saraakallion maalauksista,
sateellakin.
9. Kunnantoimintoja
järjestämiseen

upeisiin

maisemiin

ja

pitopalvelupaikka

juhlien

10. Laukaan nykyisen vanhan nuorisotalon käyttäjät kannattaisi ehdottomasti
huomioida mahdollisen uuden satamarakennuksen suunnittelussa. Tämä
kytkeytyy vanhan nuorisotalon kohtaloon, jos se puretaan ja käyttäjille
tulee löytää uudet tilat.
11. hyppytorni maffaka
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12. Venelaituriin hiukan isompia "karsinoita". Nykyiset perheveneet vaatisivat
noin 0.5m pitempiä ja 20cm leveämpiä "karsinoita". Erillisen vieraslaiturin
rakentaminen mahdollistaisi venepaikan varanneiden laiturin varustamisen
lukitulla portilla. Suunnittelijat käykää tutustumassa Korpilahden sataman
tiloihin, palveluihin ja laitureihin.
13. Tuossa oli kyllä kysymykset, mutta ei mitään paikkaa, mihin olisi voinut
vastata.
14. Olen todella harmissani siitä, miten meluisaan ja levottomaan suuntaan
nyt viihtyisää puistoaluetta ollaan kehittämässä. Lähellä asuvana koen
satamafestarit erilaisine lieveilmiöineen ja erityisesti melun vuoksi erittäin
ikävänä. Yhä enemmän näyttää tulevan niitä viikonloppuja, jolloin joutuu
lähtemään pois Laukaasta. Mielestäni Satamakahvilan meluisan toiminnan
laajentaminen ei ole toivottavaa.
15. Jos kehitys jatkuu tähän suuntaan, joudun varmaan myymään asuntoni ja
jos Laukaan kehittämisen linja on tämä, harkitsen todennäköisesti
siirtymistä Jyväskylän puolelle, jossa työskentelen, mutta josta olen vuosia
tuonut veromarkkani Laukaaseen.
16. Todella ikävä "kehityssuunta".
17. Satamakahviosta tullut
lapsiperheen kannalta.

juopottelupaikka,

joka

ei

ole

hyvä

asia

18. Kaikki kehitys on positiivista verrattuna nykyiseen hieman karuun ja
vanhanaikaiseen puisto-olemukseen.
19. En päässyt vastaamaan kyselyyn. Ei siis toiminnut! Harmi!
20. Toivottavasti säilytätte osan toiminnoista ja osaa kehitätte.
21. Ympärivuotinen satamarakennus ei liene
avantouimarit sellaista kaipaavat. Tai hiihtäjät.

välttämätön

22. Matonpesupaikka on ylellisyyttä keskellä kirkonkylää.
rakennettu kokonaisuus, mikä sopii satama-alueelle hyvin.

paitsi

Hieno,

jos
hyvin

23. Satama ja rantapuisto on todellinen helmi, ja aluetta pitää kehittää
kaikkien ehdoilla tasapuolisesti. Muutoin osa asukkaista/asiakkaista
äänestää jaloillaan.
24. Suurempi ravintola ja vierasvenepaikkoja voisi olla enemmän.
25. Jos ja kun Vuonteen uusi silta tulee korkeudeltaan sellainen että isommat
veneet pääsee kulkemaan.Ehdottaisin uutta satama kioski-ravintolakokous-rakennusta ei mitään mammuttia niin kuin Mari sanoi.Siirretään
Viertola tai Saralinna satamaan niin museovirasto tykkää.
26. Olisi hienoa saada portit kahdelle laiturille Satamassa ja avaimet niihin
paikan lunastaneilla.ei pitäs paljoa kaksi porttia maksaa.
27. Olen miettinyt rakentavan palutteen antoa ko. asioista. Toivottavasti tämä
on sitä !!!
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28. Hyvä että tällaisia kyselyitä tehdään. Toivottavasti saatte paljon hyviä
ideoita.
29. Satamaa kehitettäessä tulee huomioida mihin kuntalaisten verorahoja
käytetään. Kaikkea vanhaa, toimivaa, ei pidä hävittää ja vain rakentaa
uutta uudistamisen vuoksi. Mistä tiedetään kuinka pitkään nykyinen
yrittäjä jatkaa tapahtumien järjestämistä...
30. kunta voisi olla sponsaamatta yhtä pisneksenpyörittäjää tai ainakin kysellä
muista haluaako ne myydä kaljaa
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