Ryhmien tehtävät 17.4.2010
Tehtävän nimi
1. Nykytilanne
Kesto 25 min

Kysymys /
kysymykset
Mitä Kaukovainiolla
nyt on?

Tehtävän kuvaus
-

2. Uhkakuvat
Kesto 15 min

3. Tavoitteet ja
keinot
Kesto 15 min

4. Kartta
Kesto 40 min

5. Esityksen
valmistelu
Kesto 15 min

Mitä Kaukovainiolle
voi pahimmillaan
tapahtua esim.
seuraavan 20
vuoden aikana?
Mitä pitäisi tehdä?
(Mitä tarvitaan?
Mitä tavoitteiden
toteuttaminen
edellyttää?)

Millaista
ympäristöä
tavoitteiden
toteuttaminen
synnyttää?
Mitä ryhmä haluaa
kertoa muille?

-

-

-

-

-

-

Kukin osallistuja merkitsee vuorollaan kartalle a) jonkin hyvän paikan sekä
b) jonkin huonon tai parannettavan paikan.
Hyvät paikat merkitään vihreällä tarralla ja huonot paikat punaisella
tarralla. Tarraan kirjoitetaan juokseva numero (1,2,3…). Erilliselle paperille
kirjataan sama juokseva numero sekä valinnan perustelut: vahvuudet,
heikkoudet, ongelmat.
Vuoro kiertää. Ajasta riippuen jatketaan 2–3 kierrosta.
Voidaan kuvata myös parhaat reitit jalan ja pyörällä sekä parhaat
oikopolut.
Kukin osallistuja esittää tai valitsee vuorollaan jonkin mahdollisen
uhkakuvan. (Mahdollinen tarkoittaa tässä yhteydessä, että osallistuja arvioi
uhkan todelliseksi, vaikka ei uskoisikaan sen täydelliseen toteutumiseen.)
Uhkakuvia ei ole pakko luoda alusta vaan voidaan vapaasti hyödyntää
valmiita malleja. (Ks. seuraava sivu.)
Osallistujien valitsemat uhkakuvat toimivat yhteisen tavoitekeskustelun
pohjana. Määritellään tavoitteet ja keinot, joiden avulla vältetään valittujen
uhkakuvien toteutuminen.
Tuodaan esille asioiden riippuvuudet, esim. palveluiden riippuvuus
väestöstä. Ei suunnitella kaupungin palveluverkkoa tai seudullista
yhdyskuntarakennetta vaan keskitytään Kaukovainion kaupunginosaan.
Luodaan edellytyksiä esim. palveluiden kysynnälle.
Iskulauseet ja mielikuvat ovat sallittuja.
Keskustellaan vapaamuotoisesti.
Valitut tavoitteet ja keinot esitetään toimenpiteinä kartalla.
Keinoja voivat olla esim. mahdollisten uusien asuntojen sijoittaminen tai
vanhojen purkaminen, palvelurakentaminen, puistojen ja väylien
parantaminen tms.
Sovitaan mitä esitellään ja kuka esittelee. Esityksen pituus max. 4 min.
Koko työtä ei ehditä esitellä vaan valitaan n. 5–10 nopeasti kerrottavaa
asiaa. Asiat voivat olla nykytilasta, uhkakuvista, tavoitteista, keinoista tai
kartasta.
Kaupunki siirtää tiedot myöhemmin internettiin.

Ohjaajan tehtävät
Toimii keskustelun
ohjaajana ja kirjurina.
Kirjaa kohteet ja niiden
perustelut.

Toimii keskustelun
ohjaajana ja kirjurina.
Kirjaa uhkakuvat ja
niiden perustelut.
Toimii ohjaajana ja
kirjurina. Kirjaa
poimintoja keskustelusta:
tavoitteet ja keinot.

Toimii ohjaajana ja
kirjurina.

Toimii ohjaajana ja
kirjurina. Ripustaa
esittelykartan ruokalan
seinälle.

Uhkakuvamallit 17.4.2010
Uhkakuva
Väestö vähenee ja
vanhenee

Kuvaus ja perustelut
Väestön väheneminen ja vanheneminen sekä asumisväljyyden kasvu jatkuvat. Lapsiperheet muuttavat
nyt ja tulevaisuudessa kaupungin ulkokehälle ja ympäristökuntiin, koska alle 5 km etäisyydellä
keskustasta ei ole tarjolla halpoja pientontteja. Työpaikkaa vaihdetaan yhä tiheämmin, mikä voimistaa
seudun sisäistä muuttoliikettä.

Alueen arvostus heikentyy

Kaukovainion väestökehityksen mukana kaupunginosan asukkaiden keskimääräinen tulotaso laskee.
Rakennuksia ei korjata riittävästi. Alueen seudullinen arvostus laskee.

Julkiset palvelut siirtyvät
muualle

Väestön ikääntyminen vaikuttaa kuntatalouteen. Palvelurakennetta kehitetään siten, että palveluverkko
harvenee ja palvelurakennusten koko kasvaa. Kaukovainiolle ei rakenneta yhtenäistä peruskoulua
(luokkia 1–9) vaan luokat 7–9 sijoitetaan muihin kaupunginosiin. Kirjasto lakkautetaan. Nuorisotoimen
palvelut siirtyvät Kastellin monitoimitalolle. Vähintään yksi päiväkoti lakkautetaan. Myös seurakunta siirtää
palvelunsa muualle.

Kaupalliset palvelut siirtyvät
muualle

Kaukovainion keskuksessa sijaitsevat kaupalliset palvelut hajautuvat. Kaupat siirtyvät suurten
liikenneväylien risteyksiin. Osa palveluista siirtyy Kultatielle ja Hiirosen vetovoima kasvaa. Ostoskeskus
ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin, minkä jälkeen kaupunginosan ytimessä säilyy vain harvoja palveluita.

Joukkoliikenteen
palvelutaso laskee

Linja-autoliikenteen kilpailukyvyn lisäämiseksi Kaakkurista keskustaan kulkevat linja-autoreitit ohjataan
kulkemaan pääasiassa Pohjantien kautta. Samalla joukkoliikenteen palvelutaso laskee Hiirosessa ja
Kaukovainiolla.

Rakentaminen epäonnistuu

Energian hinnannousu lisää keskustan lähialueiden vetovoimaa. Kaukovainiolle rakennetaan uusia
asuinkerrostaloja. Korkeat rakennukset eivät kuitenkaan viehätä vanhoja asukkaita ja uudet lapsiperheet
aiheuttavat levottomuutta. Lopputulosta ei koeta onnistuneeksi.

Vehreys katoaa

Kaukovainiolle rakennetaan runsaasti uusia asuintaloja. Vapaa-ajan alueet vähenevät. Metsät ja
puistotkin rakennetaan ja metsäkaupungin vehreys katoaa.

