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Pienryhmäkeskustelujen nostot ja yhteenveto
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Pienryhmäkeskustelu

Viherlaakso kokonaisuutena

• Mitä arvostat Viherlaaksossa? Mitkä ovat 

Viherlaakson parhaat puolet?

• Onko mielestäsi tarvetta alueen kehittämiselle ja 

missä?
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Täydennysrakentaminen

• Miten suhtaudut lisärakentamiseen?

• Missä lisärakentaminen on onnistunut? Kerro esimerkkejä

• Miten lähiympäristöä ja omaakin kiinteistöä voisi kehittää 

yhdessä naapuruston kanssa?

Virkistysalueet

• Millaisia virkistysalueita/viheralueita kaipaisit ja mitä 

alueita haluaisit kehitettävän edelleen?

Palvelut

• Onko mielestäsi lähipalveluiden suhde muihin palveluihin 

kohdillaan?

• Mitä lähipalveluita haluaisit lisää ja mitä edelleen 

kehitettävän?

Liikenne ja liikkuminen

• Miten Viherlaakson liikennettä ja liikkumista voisi 

mielestäsi kehittää?

• Luottamuksellisuus, ymmärryksen 

syventäminen, kokemuspuhe, kunnioitus. 

• Ei yksimielisyyden, ratkaisujen tai 

päätöksenteon tarvetta.



Ryhmä 2

• Viherlaakso säilytettävä yleisilmeeltään nykyisenlaisena; Viherlaakson tulee olla jatkossakin 

pientaloasuinalue.

• Arvostetaan lähiluontoa, vihreyttä ja järveä.

• Kirjasto ja perusterveydenhuoltoa lähipalveluina.
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Ryhmä 3

• Lähipalvelut ovat tärkeitä, asukaspuistoon ollaan tyytyväisiä.

• Virkistysalueita ja niiden yhteyksiä toivotaan kehitettävän.

• Mahdollinen liikennemäärien kasvu huolettaa Keran kehittymisen myötä. 
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Ryhmä 4

• Arvostetaan lähiluontoa, vehreyttä, metsiä ja järveä.

• Täydennysrakentamisessa huomioidaan lähiympäristön mittakaava, pientaloalueella 

pientaloja, kerrostalot lähirakennusten kanssa samaan korkeuteen.

• Kirjasto ja perusterveydenhuoltoa lähipalveluina.
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Ryhmä 5
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• Arvostetaan lähivirkistysalueita (puistoja ja uimarantaa) sekä saavutettavuutta

• Alueen kehittämisen lähtökohtana tulee olla keskustan toimintojen sekoittuminen, ei 

pelkästään asumista.

• Keskusta-aluetta tulee kehittää nopealla tahdilla, jotta alueen elinvoimaisuus taataan.



Ryhmä 6 

• Palveluiden turvaaminen

• Täydennysrakentaminen huomioiden alueen identiteetti ja luonnonmukaisuus

• Vehreys ja vihreys säilytettävä -> Luonto!
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Ryhmä 7

• Viherlaakso on ihana ja viihtyisä pientaloalue, keskustaan korkeaa rakentamista, muualle

matalaa, ostoskeskusta kehitettävä.

• Lähivirkistysalueet ovat tärkeitä, samoin järvi.

• Kevyen liikenteen suunnitteluun enemmän huomiota. Lippajärven ympäri jalankulku- ja 

pyörätie.
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Ryhmien yhteenveto

• Viherlaakso koostuu niin pientaloalueista kuin kerrostaloistakin. Alueen identiteetti koostuu 

juuri erilaisista aluekokonaisuuksista. 

• Alueen palvelutason lasku huolestuttaa asukkaita ja sen takia keskustan kehittäminen 

lähitulevaisuudessa koetaan tärkeänä.

• Viherlaakson luonnonläheisyys tulee näkyä tulevaisuudessakin.
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