
Helkan yleiskaavaseminaari 23.1.2014 

Osallistujapalautetta ( koonti Tarja Koskela ) 

Kyselylomakkeen palautti tilaisuuden päätteeksi  26 osallistujaa 

numeeriset arviot skaalalla 5-1 

1. 5 osallistujaa arvio hyödyllisyyden arvosanalla 5 , 13 /4, 6/3, 1/2 ja 1/ ei arviota 

2. mikä motivoi osallistumaan ja arvio yleiskaavan merkityksestä omalle alueelle: 

14/5, 9 /4,  2/3 ja 1/ ei arviota 

  

 

Miten kehittäisit seminaarin toimintaa 

Tiivistelmä vastauksista ( osa vastauksia vaikealukuisia= käsiala) 

1. alustukset ja pienryhmätyöskentely on  aiheuttaa ongelmia aikataulussa pysymiselle 

2. 4 tuntia työpäivän päätteeksi on liikaa 

3. enemmän aikaa tai vähemmän alustuksia 

4. vilkkaus ja vallattomuus oli hyvä 

5. realistisempi ote ryhmätöihin, nyt aiheena vain viheralueet 

6. ennakotehtäviä kannattaa harkita 

7. enemmän aikaa yhteiseen työskentelyyn 

8. parempi facebook-näkyvyys seminaareille 

9. selityksiä kartoille 

10. vähemmän asioita tai enemmän aikaa 

11. tiiviimmät esityksetäen  

12. tehtävien profilointi. väestön kasvattaminen ylikorostettua 

13. lisää karttoja ja välineitä ryhmätöihin 

14. kysymyksiin max 30 sek/henkilö 

15. vähän turhaa vanhan kertausta aluksi 

 

 

Motiivisi osallistua 

1. kulttuurin vaaliminen 

2. tasapaino uudelle ja vanhalle. alas puutaloeliitin valta 

3. kaupungin monipuolinen kehittyminen 

4. aluetoimijana kysymys on olennainen 

5. viheralueen  ja kulttuuriympäristön puolustaminen 

6. paremman suunnittelun mahdollistaminen 

7. kaupunkimaisemman ympäristön kehittäminen 

8. erilaisten näkemysten herättäminen 

9. täydennysrakentaminen 

10. aikataulun ymmärtäminen osana omaa työtä alueella 

11. yleistiedon lisääminen yleiskaava-asioissa 

12. vaikutusmahdollisuuksien selvittäminen 

 



Mielipiteitä esitetyistä  ajatuksista, mikä jäi mieleen, mikä tärkeää 

1. bulevardeja rumien moottoriteiden sijaan 

2. olli hakasen esitys 

3. tiivistämistä , ei viheralueille rakentamista 

4. utoopiset yleiskaavavisiot 

5. tiiviit alkuluennot 

6. hyvä keskustelu , eri alueitten näkökulmista oppiminen 

7. näkemykset tietoperusteisiksi 

8. ei mitään ylitse muiden 

9. yleiskaavan marssijärjestys 

10. liian abstraktia ,konkretiaa , lisää karttoja  

11. osa hyviä alustuksia, ei ensimmäinen 

12. luonnon kunnioitus, merkitys terveydelle 

13. ksv:n tiivistämisajatus, huonosti perustellut asukastavoitteet 

14. suunnitelmat ja visiot, raideliikenne,  asukkaiden  osallistuminen 

15. simo sankarin esitys mahdollisuuksista 

16. verkostoitumisen tärkeys 

17. liikenneväylät, liika metsäalueiden ja siirtoloiden kunnioittaminen 

18. erilaiset vaihtoehdot tärkeitä, hakasen puhe kiinnostava, mutta autoiluvastainen 

19. pikaraitiotie ja ”sormet” 

20. liikenne osa elämää , ei hukka-aikaa 

21. huono kuuluvuus häiritsi 

22. puuttui analyysi työllisyyden kehitysnäkymistä 

Kolme jatkoon esitettävää aihetta 

1. Eikö tulevien asukkaiden laadulla ole väliä 

2. kulttuurihistoria ja kaupunkisuunnittelu 

3. miten koota kehä III väki helsinkiin 

4. tiiviys, liikenne ja viheralueet 

5. vesiliikenne ja merellisyys 

6. kuntaliitosten vaikutukset 

7. asukkaiden vuorovaikutus 

8. engelin perintö ja rakentamisen arvot laajemmin 

9. maanvuokra, etuuksien tasaaminen ja erityisasuntokysymys 

10. liikennesolmut . erityisesti käpylä 

11. työn luonteen muutoksen vaikutukset 

12. liikennesuunnitelmien konkretisoiminen kartoille 

13. pois kaupunkirakennetta estävät asiat : parkkipaikat, meluntorjunta 

14. yritysystävällisempi helsinki 

15. vanhojen teollisuusalueitten hyödyntäminen 

16. ratkaistava asukkaiden ruokahuolto. hypermarket edellyttää autoa 

17. rakennussuojelu 

18. joukkoliikenteen kehittäminen 

 



Kerrotko seminaarin asioista lähipiirille 

 

Yksi ei tiedä, yksi ei aio kertoa ja koko muu joukko kertoo 

 

Aiotko osallistua toukokuun seminaariin 

 

Neljää lukuun ottamatta kaikki muut aikovat osallistua 

 

 

 

 

  

 

 


