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Miten kehittäisit seminaarin toimintaa
Vain suurpiireittäin syntyy
”Varmaan kehittyy itsestään”
Hajanaisuus häiritsi
Enemmän vuorovaikutusta
Olisi hyvä tutustua toisiinsa pienemmissä ryhmissä
Isojen ristiriitojen etsiminen olennaista
Voisi etsiä teemoja, joista löytyy konsensus viedä niitä eteenpäin
kaupunkisuunnittelijalle
Tiiviimpään tietyn osa-alueen yhteistoimintaan. Varsinkin joukkoliikenneyhteyksien
kehittämisen syventäminen.
Valmistautuminen  = valm. teht:t hyvää. Lisättävä.
Pöytätilaa

Mikä oli motiivisi osallistua ja arvioi numeerisesti aiheen tärkeyttä kaupunginosille
As.yhdistyksen yleiskaavavastaavuus
Vaikuttamaan oppiminen
Tuoda esille oman alueen tärkeitä asioita
Asukkaat mukaan poliittiseen keskusteluun
Päätimme yhdistyksessä osallistua ja osallistuminen lankesi minulle
Yleinen mielenkiinto itselleni uudesta aiheesta
Kaavoitus on lähellä sydäntä ja koen sen tärkeäksi.
Mielenkiinnon vuoksi
Kurki pyysi

Mitä mieltä olet tilaisuudessa esitetyistä ajatuksista? Mitkä asiat jäivät erityisesti
mieleesi? Mitä asioita pidät erityisen tärkeinä tai hyvinä?

Suht. hyvää
Esitykset/alustukset alussa hyviä tiedon saamiseksi. Ryhmätyöt hyviä, toivat
konkretiaa. Toivottavasti niistä saadaan jotain tuloksia myös meille
Kaikki asukkaiden mielipiteet
En ole tottunut siihen että esitelmistä ei ole jaettavaa aineistoa, joten sitten kun sitä
saa, pystyy sanomaan, mitä jäi mieleen.
Väestökehitys
Yhteisiä asioita eri kaupunginosien välillä löytyi paljon
Aika tavallisia aiheita
Kuulun yleiskaavaesityksen nyt 3. kerran. Kasvuennuste jäi mieleeni, koska se on
niin järisyttävä. Kaupunginosissa näytetään olevan paljolti samaa mieltä monista
teemoista.
Ilahdutti kauaskantoinen ennakkosuunnittelu kaupungin tulevaisuutta ajatellen.
Kontaktien syntyminen. Yhteistyön tiivistyminen.
Verkostokaupunki – ”kylien verkko”. Jako maantieteellisiin ryhmiin ->
verkostoituminen. Mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen ”mikrotasolla”
Ongelmien esittäminen osallistujat -> virkamiehet
Yllättäen kaikilla saman alueen edustajilla oli yhtenäisiä mielipiteitä
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Ei ollut paljoa uutta.

Mitkä mielestäsi ovat kolme tärkeintä aihealuetta, joita kannattaisi käsitellä
jatkossa?

Asuntoalueet, liikenneratkaisut, (julkinen)liikenne
Suuret liikennehankkeet ja niiden seuraukset, uusi täydennysrakentaminen,
keskusverkon muutokset
Liikenne, asuntokanta, siisteys
Liikenne, palvelut, ympäristöarvot
Liikenne, palvelut, liikunta
Palveluiden rakentaminen oikea-aikaisesti, liikenteen suunnittelu, onko kaikki
otettava Helsinkiin?
Liikenne, kauppa ja muut palvelut
Verkostokaupunki ja aluekeskukset, väestöennuste ja sen jakautuminen, tasa-arvoinen
asuminen ja työpaikat seudulla
Liikenne, viherympäristöt ja puistot, elinkeinot (miksi asuntoja, jos töitä ei ole!)
Kaupungin viranomaisten ja asukkaiden välinen vuoropuhelu. Tähän liittyen
tilaisuuksien luominen eri teemoista. Yhteystiedot.
Lähipalvelut. Väylähankkeet ja joukkoliikenne. Viheralueiden säilyminen.
Rakentaminen (mahdollisuudet) purettavien talojen – alueiden paikalle 1,5-3
kertaisina
Kaupungin rajaan vaikuttaminen. Liikenteen aluejako. Vanheneva väestö
omakotialueella.
Liikenne, kaupunkiekologia.


