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Illan tavoitteet

1. Luoda tilannekuva Henttaan 
asukkaiden liikenteeseen 
liittyvistä huolista, koetuista 
ongelmista ja arvioida eri 
ratkaisumalleja sekä tuottaa 
parannusehdotuksia

2. Kohdata ja pohtia asioita 
yhdessä



Miltä tilanne näyttää ulkopuolisen silmin?

● Taustalla kirjalliset aineistot, mediakirjoittelu, somekeskustelu, 
havainnot paikan päällä, s-postit ja keskustelut seurojen sekä 
kaupungin edustajien kanssa

● Huoli liikenneturvallisuudesta ja erityisesti lasten turvallisuudesta 
kaikkien jakama

● Alue on pitkäaikaisen muutoksen kourissa, uusi ja vanha kohtaavat, 
keskeneräisyys tuo haittoja ja tulevaisuus huolettaa

● Kokemus jatkuvista häiriöistä vahvistaa mielikuvia
● Opinmäen kampuksen kohdalla kehitystä parempaankin suuntaan



Erilaisia käsityksiä ongelmista ja niiden 

mittasuhteista
• Liikenneverkon kapasiteetin riittävyys; nyt ja tulevaisuudessa

• Koulun lähistön liikenteen turvattomuus – turvallisuus

• Liikenteen sujumattomuus – sujuvuus

• Maakirjantien avaamisen vaikutukset

■ Hyödyt / haitat



Erilaiset käsitykset ratkaisuista ja niiden aikaperspektiivistä 

● Esimerkiksi Maakirjantien avaaminen / sulkeminen
● Voidaan hoitaa betoniporsailla vs kaavamuutos – katusuunnitelma –

kilpailutus – rakentaminen

● Pärjätäänkö pienillä liikenneturvallisuutta lisäävillä toimenpiteillä vs
koko liikennejärjestelmän uudelleen arviointi ja muuttaminen?

● Mitä ”kaupungin” tulisi tehdä? Mitä koulu voisi tehdä? Mitä 
minä/me voisimme tehdä?



Osapuolten väliset suhteet 

● Ajan saatossa turhautuminen ratkaisuihin ja/tai niiden puutteeseen 
on kasvanut

● Myös epäluottamus varsinkin kaupungin toimijoita kohtaan on 
lisääntynyt. Tämä näkyy mm toimintatapojen kritiikkinä, motiivien 
ja tarkoitusperien epäilynä

● Ongelmista ja ratkaisuista ei ole suoraan kasvotusten keskusteltu 
vaan pääasiassa sähköpostein ja kirjallisin kannanotoin

● Onko kaupungin eri toimijoiden näkemyksissä myös 
yhteensovittamisen tarvetta? (kaavoitus, liikennesuunnittelu, 
toteutus ja ylläpito, rakennusvalvonta)

● Asia on saanut kokoonsa nähden suhteellisen suuren huomion 
myös päätöksenteossa



Ryhmien työskentelyohjeet

● Ryhmillä on 3 tehtävää pohdittavana, kaikilla ryhmillä samat kysymykset

● Kysymykset muotoutuneet ennakkokeskustelujen pohjalta

● Jokaisessa ryhmässä on fasilitaattori, joka vastaa turvallisesta keskusteluilmapiiristä ja 

yhdessä ryhmän kanssa kirjaa keskustelussa esiin nousseet keskeiset asiat valmiille 

lomakepohjille

● Osassa ryhmiä on mukana kaupungin edustajia (valmistelijoita, asiantuntijoita, 

luottamushenkilöitä) kuuntelemassa, kysymässä ja osallistumassa keskusteluun

● Yksi englanniksi työskentelevä ryhmä

● Aikaa työskentelylle reilu tunti

● Ryhmäkeskustelun lopuksi nostetaan jokaisesta ryhmästä muutamia löytöjä

● Tilaisuuden jälkeen tehdään kirjallinen yhteenveto



Ryhmissä käsiteltävät kysymykset

1. tehtävä; keskustelkaa ja listatkaa ongelmia, joita koette Henttaan liikenteeseen 

liittyvän. Olkaa mahdollisimman tarkkoja, esim jos ongelma on turvallisuus, niin 

yksilöikää esimerkiksi missä ongelma(t) ovat, keneen ne kohdistuvat, milloin ne 

ilmenevät jne. Kirjatkaa myös tulevaisuuteen liittyvät uhkakuvat.

2. tehtävä; arvioikaa ratkaisumallien (3 kpl) hyvät ja huonot puolet, kirjatkaa muita 

mahdollisia huomioita tai kysymyksiä sekä parannusehdotuksia

3. tehtävä; pohtikaa muita mahdollisia toimenpiteitä joilla koettuja ongelmia voitaisiin 

ratkoa/vähentää?



Keskustelun pelisäännöt

- Kunnioitetaan toisiamme ja esitettyjä puheenvuoroja. Keskitytään kuuntelemaan 

toisiamme, ei puhuta päälle eikä käydä sivukeskusteluja

- Aktiivinen kuuntelu ei ole vain hiljaa olemista, vaan myös jatkokysymysten 

esittämistä ja tarkennusten pyytämistä 

- Keskustelulla ei tavoitella yksimielisyyttä, asioista ei äänestetä eikä tehdä 

päätöksiä, vaan tavoitteena on, että kaikkien näkemykset tulevat esille

- Kaikilla on yhtäläinen oikeutus näkemyksilleen ja kokemuksilleen. Tässä 

keskustelussa ei ole oikeita tai vääriä mielipiteitä

- Ollaan asioita kohtaan kriittisiä mutta ihmisiä kohtaan ystävällisiä

- Kaikki kirjattavaksi haluttu kirjataan


