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TIIVISTELMA 

Tiehallinnossa  osallistumisen  ja  vuoropuhelun haasteena  on vuoropuhe-
luosaamisen  kokoaminen  ja  välittäminen hankkeesta  ja tiepiiristä  toiseen. 
Tämä selvitys pyrkii osaltaan vastaamaan haasteeseen esittämällä kolmen 
pilottihankkeen avulla käytännön esimerkkejä vuorovaikutuksen järjestämi-
sestä. Pilottikohteina olivat tiepiireissä vuodenvaihteessa  2006-2007  muu-
tenkin käynnissä olleet hankkeet. Hämeenkyrön ohitustien yleissuunnitelma 
toimi esimerkkinä isosta tiehankkeesta,  jolle  on  säädetty lakisääteiset osal-
listamisvelvoitteet. Keiteleen keskustaajaman hidastetöyssyhanke  ja  Otso- 
landen kevyen liikenteen alikulkutunnelin parantamishanke edustivat pie-
nempiä tiepiirien toimia, joissa vuorovaikutusta ei ole lailla säädetty. 

Pilottihankkeiden vuorovaikutusprosessien  kuvaus  ja  arviointi perustui suun-
nitelma-asiakirjojen analysointiin sekä suunnittelijakonsultin, asukkaiden  ja 
sidosryhmien  edustajien haastatteluihin. Hämeenkyrön pilottihankkeen osal-
ta kuvattiin ohitustien suunnitteluun ohjelmoitu vuorovaikutus  ja  arvioitiin  sen 

 toteutumista niin suunnittelijoiden kuin asukkaiden näkökulmasta. Keiteleen 
pilottihankkeessa järjestettiin asukkaille  ja  erilaisille tienkäyttäjille kävelykier-
rokset, joilla pyrittiin suoraan, kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen suunnit-
telijoiden  ja  kansalaisten välillä. Otsolanden pilottihankkeessa kartoitettiin 
kokemuksia internetpohjaisesta välillisestä vuorovaikutusmenetelmästä. 

Pilottihankkeiden  arvioinnin perusteella voidaan todeta, että tiedottaminen 
hankkeiden vuorovaikutusmandollisuuksista  ja  -menetelmistä  on  osallistumi-
sen  ja  vuorovaikutuksen onnistumisen avainkysymys. Pilottihankkeet osoitti-
vat, että kohdennettu tiedottaminen  ja  henkilökohtaiset yhteydenotot esim. 
hankealueen kouluihin, asukasyhdistyksiin  ja kansalaisjärjestöihin  aktivoivat 
asukkaita  ja sidosryhmiä  osallistumaan hankkeiden vuorovaikutustilaisuuk

-sun.  

Hyvin suunniteltu  ja  oikein ajoitettu vuorovaikutus auttaa selvittämään paikal-
listen sidosryhmien tarpeita. Vuorovaikutuksen suunnittelussa tulisi pystyä 
samastumaan eri tienkäyttäjäryhmiin. Tiedotusta olisi suunniteltava niin, että 

 sillä  tavoitetaan mandollisimman monta keskeistä sidosryhmää. 

Vuorovaikutuksella  voidaan edistää suunnitteluratkaisujen hyväksyttävyyttä 
 ja  parhaimmillaan nopeuttaa suunnitteluprosessia.  Sen  avulla voidaan myös 

löytää keinoja hankkeiden kielteisten vaikutusten lieventämiseksi  tai  haitto-
jen kompensoimiseksi. 

Onnistuneen vuorovaikutuksen edellyttämät resurssit tulee nähdä suunnitte-
lun laatua edistävinä sijoituksina. Kytkemällä uusia vuorovaikutusmenetel-
miä  jo  vakiintuneisiin kuulemis-  ja yleisötilaisuuskäytäntöihin  vuorovaikutuk-
sen kustannukset eivät nouse merkittävästi. 
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SAMMANFATTNING 

Utmaningen i fråga om deltagande och dialoger inom Vägförvaltningen  är  att 
sammanställa dialogkompetensen och förmedla  den  vidare från ett projekt 
och vägdistrikt  till  ett annat. Denna utredning försöker för  sin del  svara  på 

 utmaningen genom att presentera exempel  på  hur dialogen kan ordnas med 
hjälp av tre pitotprojekt. Pilotprojekten bestod av tre projekt som pagick vid 
arsskiftet  2006-2007.  Utredningsplanen för Tavastkyro omfartsväg fungera-
de som exempel  på  ett stort väg projekt, för vilket det finns lagstadgade skyl-
digheter i fråga om deltagandet. Fartguppsprojektet i  Keitele  centrumtätort 
och projektet för att förbättra underfarten för gång- och cykeltrafik i Björnvi-
ken representerade mindre projekt, där växelverkan inte har stadgats i  lag.  

Beskrivningen och utvärderingen av växelverkansprocessen i pilotprojekten 
baserade sig  pa en  analys av planhandlingarna samt intervjuer med plane-
ringskonsulter, invånare och representanter för intressenterna.  I fraga  om 
pilotprojektet i Tavastkyro beskrevs  den  växelverkan som hade  programme-
rats in  i planeringen av omfartsvägen. Dessutom utvärderades hur  den  hade 
förverkligats ur  bade  planerarnas och invånarnas synvinkel. För  Keitele  pi-
lotprojekts  del  ordnades  promenader  för invånarna och olika trafikanter. Med 
detta strävade  man  efter direkt och dubbelriktad växelverkan mellan plane-
rarna och medborgarna.  I  Björnvikens pilotprojekt kartlades erfarenheter av 

 en webbaserad,  indirekt växelverkansmetod.  

Pa basis  av utvärderingen av pilotprojekten kan  man  konstatera, att för att 
växelverkan skall lyckas  är  det av allra största vikt att informera om möjlighe-
terna  till  och metoderna för växelverkan i projektet. Pilotprojekten visade att 

 man  genom att rikta informationen och personligen ta kontakt med  till  exem-
pel skolor, invånarföreningar och medborgarorganisationer inom projektom-
rådet aktiverar invánare och intressenter att  delta  i växelverkan.  

En bra  planerad växelverkan i rätt tid hjälper att  få  reda  på de  lokala intres-
senternas behov. När växelverkan planeras borde  man  kunna identifiera sig 
med olika trafikantgrupper. Informationen borde planeras  så,  att  man  med 

 den  når sa  mãnga centrala intressenter som möjligt. 

Med växelverkan kan  man  främja att planeringslösningarna godtas och i 
bästa  fall  påskynda planeringsprocessen. Med dess hjälp kan  man  också 
hitta metoder för att lindra  de  negativa effekterna eller kompensera olägen-
heterna av projekt.  

De  resurser som  en  lyckad växelverkan förutsätter skall ses som invester -
ingar för att främja planeringskvaliteten. Kostnaderna ökar inte nämnvärt om 

 man  kopplar nya växelverkansmetoder  till  redan etablerade kutymer för hö-
rande och möten för allmänheten. 
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SUMMARY 

The challenge to participation and dialogue within the Finnish Road Admini-
stration is in acquiring and transferring dialogue skills from one project and 
road district to another. This report aims at responding to the challenge by 
presenting practical examples of organizing interaction with the aid of three 
pilot projects. The pilot projects are projects that were already underway in 
the road districts at the end of 2006. The general plan for the  Hämeenkyrö 

 bypass was an example of a major road project that was subject to statutory 
provisions on the obligation to participate. The speed bump project in the 
population centre of  Keitele  and the improvement project for the Otsolahti 
underpass for pedestrian and bicycle traffic are indicative of smaller actions 
carried out in the road districts, which are not subject to provisions on inter-
action. 

The description and assessment of the interaction processes of the pilot pro-
jects are based on analyses of the planning documents and interviews with 
the design engineering consultant, residents and stakeholder representa-
tives. The interaction programmed into the planning for the bypass was de-
scribed for the  Hämeenkyrö  pilot project and its implementation was as-
sessed from the perspective of the planners and residents. ln the  Keitele  pi-
lot project, inspections were organized for residents and the different road 
users with the aim of establishing direct, two-way interaction between the 
planners and citizens. ln the Otsolahti pilot project, an assessment was 
made of the experiences using an Internet-based indirect interaction 
method. 

On the basis of the evaluation of the pilot project, it can be stated that the 
provision of information on the interaction opportunities and methods in pro-
jects is the key to successful participation and interaction. The pilot projects 
demonstrated that the targeted provision of information and personal con-
tacts, for example, with schools in the project area, residents associations 
and civic organizations activated residents and interested parties to take part 
in the interaction events for the project. 

Well-planned and correctly timed interaction assists in clarifying the needs of 
local stakeholders. The various groups of road users must be identified in 
planning the interaction. The information should be designed so that it 
reaches as many of the key stakeholders as possible. 

Interaction makes it possible to promote the acceptability of design solutions 
and at its best speeds up the planning process. It can also assist in finding 
means to reduce the negative impacts of projects or for compensating the 
drawbacks. 

The resources necessary for successful interaction should be seen as in-
vestments that promote the quality of the planning. By incorporating new in-
teraction methods into practices relating to consultations and public events, 
which have already become established, the costs of the interaction will not 
rise significantly. 



ESIPUHE  

Tiehallinnossa  osallistumisen  ja  vuorovaikutuksen haasteena  on vuoropuhe-
luosaamisen  kokoaminen  ja  välittäminen hankkeesta  ja  tiepiiristä  toiseen. 
Tämä raportti pyrkii osaltaan vastaamaan haasteeseen esittämällä kolmen 

 pilotin  avulla käytännön esimerkkejä vuorovaikutuksen järjestämisestä eri
-tyyppisissä tiehankkeissa.  Projekti toteutettiin osana  Tiehallinnon  Asiakas- 

ryhmien tarpeet -tutkimusohjelmaa  (ASTAR).  

Projektin  on  toteuttanut  FM  Arto Ruotsalainen Pöyry  Environment  Oy:stä. 
Työtä  on Tiehallinnossa  ohjannut ylitarkastaja  Tytti Viinikainen  Asiantuntija- 
palveluista. Työhön ovat myötävaikuttaneet myös  pilottihankkeista  vastan-
neet  tiehallintolaiset  ja  konsultit, erityisesti  Sito  Oy, sekä haastatellut osalli-
set.  

Helsinki  elokuu  2007 

Tiehallinto 
Asiantuntijapalvelut 
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TYÖN TAUSTA  JA  TAVOITTEET  

Vuorovaikutus kansalaisten, elinkeinoelämän  toimijoiden  ja  muiden sidos- 
ryhmien kanssa  on  keskeinen keino selvittää eri  toimijoiden  tulevaisuuden 
odotuksia  tienpidolta,  ja  toisaalta kartoittaa heidän  kokemiaan  ongelmia  ja 

 puutteita nykytilanteessa. 

Vuorovaikutuksessa käytettäviä menetelmiä  on  olemassa runsaasti,  ja  niitä 
 on  esitelty  mm.  Tiehallinnon vuoropuheluoppaassa 1 . Tiehankkeiden  suunnit-

telussa,  YVA-menettelyissä  ja  erilaisissa  strategisen  tason  projekteissa  käy-
tetään jatkuvasti erilaisia  vuorovaikutusmenetelmiä 2 .  Lisäksi  mm.  internet-
avusteiset  menetelmät kehittyvät jatkuvasti. Kokemukset menetelmien käy-
töstä eivät kuitenkaan välttämättä  välity  yksittäistä hanketta  tai  projektia laa-
jemmalle.  

Vuorovaikutuspilotin päätavoitteina  on  ollut:  
• 	Tuoda apua  tiepiirien  hankkeissa  tai  toimenpiteissä  usein esiintyviin vuo- 

ropuhelun ongelmiin  (esim.  osallistujien edustavuus; vuoropuhelun jatku-
vuus vaiheesta toiseen; konfliktit; heikkojen ryhmien  osallistumattomuus; 
kandensuuntaisen  vuorovaikutuksen  ja  keskustelun saavuttaminen tie-
dottamisen sijasta) mandollisilla uudenlaisilla  menetelmävalinnoilla  tai 

 niiden yhdistelmällä  
•  Parantaa vuoropuhelun  dokumentoimista  ja  sitä kautta menetelmä- 

kokemusten välittymistä  tiepiiristä  ja  hankkeesta toiseen. 

Projektissa ei ole kehitetty täysin uusia, ennen  kokeilemattomia vuorovaiku-
tusmenetelmiä,  Sen  sijaan tässä raportissa kuvataan käytännön esimerkkei-
nä kolmen  Tiehallinnon  hankkeen  vuorovaikutusprosesseja  ja  niissä käytet-
tyjä menetelmiä.  

1.1 	Pilottihankkeiden  valinta 

Pilottikohteina  olivat  valikoidut tiepiireissä  vuodenvaihteessa  2006-2007 
 muutenkin käynnissä olleet hankkeet.  Pilottihankkeet  valittiin yhteistyössä 

Uudenmaan, Hämeen  ja  Savo-Karjalan  tiepiirien  sekä hankkeiden  suunnitte-
lukonsultin  kanssa. 
Kaikissa  pilottihankkeissa  varsinaisena  suunnittelukonsulttina  toimi  Sito  Oy, 
josta tähän työhön ovat erityisesti myötävaikuttaneet Heljä  Aarnikko,  Emmi 
Jouslehto, Noora  Airaksinen  ja  Lauri  Koponen.  

Pilottihankkeiksi valikoituivat  seuraavat  tiehankkeet: 
•  Valtatie  3  parantaminen Hämeenkyrössä rakentamalla ohitustie. Maan

-tielaissa  on  säädetty  Tiehallinnolle  lakisääteiset  osallistamisvelvoitteet 
 yleis-  ja  tiesuunnitelmissa.  Pilotin  avulla kuvataan  ja  arvioidaan, kuinka 

osallistuminen  ja  vuoropuhelu  on  tässä hankkeessa ohjelmoitu  ja  toteu-
tettu. Vuorovaikutuksen suunnittelusta  ja  järjestämisestä vastasi  Sito  Oy.  

1  http://alk  tiehallinto.fi/thohje/pdf/21 00044-v-06-tiehallinnon_vuoropuheluopas pdf 
2 Ks esim.  Vt  5 Tuppurala - Nuutilanmäki, vuorovaikutusprosessi. Tiehallinnon  selvityksiä  33/2006. 
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Keiteleen keskustaajaman liikenneturvallisuuden parantaminen rakenta-
malla uudentyyppisiä hidastetöyssyjä. Liikenneturvallisuuden parantami-
seen liittyvissä toimissa vuorovaikutusta ei ole lailla säädetty. Keiteleen 
tiehankkeessa  pilotilla  oli mandollista lisätä vuorovaikutusta perinteisen 
kuulemis-  ja  yleisötilaisuuden rinnalle. Vuorovaikutuksen suunnittelusta 

 ja  järjestämisestä vastasi Pöyry  Environment  Oy. 
Otsonlanden  kevyen liikenteen alikulkutunnelin parantaminen, Espoo. 
Tässäkään tapauksessa vuorovaikutusta ei ole lailla säädetty.  Pilotin 

 avulla kuvataan  ja  arvioidaan internetpohjaista käyttäjäkyselyä vuorovai-
kutusmenetelmänä. Vuorovaikutuksen suunnittelusta  ja  järjestämisestä 
vastasi Sito Oy. 

Hämeenkyrö  (VT3): 
Hämeenkyrön ohitustie, 
yleissuunnitelma.  

Keitele: 
Keskustaajaman 
hidastetöyssyt, 
liikenneturvallisuus

-hanke. 

a.  

Otsolahti,  Espoo: 
Länsiväylän alittavan 
kevyen liikenteen ali-
kulkukäytävän paran-
nustyöt.  

Kuva  1-1. 	Pilottihankkeet. 
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1.2  Selvityksen menetelmät  

Selvityksessä kuvattiin kolmen tiehankkeen vuorovaikutusmenetelmiä  ja  ar-
vioitiin kunkin pilottihankkeen yhteydessä järjestettyä vuorovaikutusta. Arvi-
oinnin lähtökohtina olivat suunnitteluasiakirjat  ja suunnittelukonsultin  kanssa 
käydyt keskustelut vuorovaikutuksen tavoitteista  ja ohjelmoinnista.  Kirjallisen 
lähtötietoaineiston laajuus  ja riittävyys  vaihtelivat suuresti,  sillä pilottihank-
keet  olivat luonteeltaan erityyppisiä. Hämeenkyrön ohitustien yleissuunnitel

-man tarkistuksen toimintasuunnitelma  sisälsi runsaasti vuorovaikutuksen jär-
jestämiseen liittyvää tietoa, Keiteleen  ja Otsolanden  hankkeissa käytettävis-
sä olleet suunnitteluasiakirjat  ja  vuorovaikutukseen liittyvä dokumentointi oli-
vat huomattavasti suppeampia kuin Hämeenkyrön hankkeessa. 

Pilottihankkeiden  vuorovaikutusta koskeva arviointi perustui suunnittelu-
asiakirja-analyyseihin sekä suunnittelukonsultin  ja  osallisten kanssa käytyi

-hin  haastatteluihin. Osallisten näkemyksiä kartoitettiin seuraavasti: 
•  Hämeenkyrön hankkeessa sovellettiin ns. osallistuvaa havainnointia eli 

seurattiin paikan päällä yhden yleisötilaisuuden  ja asukasryhmätyösken- 
telyn  kulkua. Tämän lisäksi loppukeväästä  2007  haastateltiin  asukas- 
ryhmätyöskentelyyn  osallistunutta asukasta  ja  selvitettiin hänen näke- 
myksiään  koko vuorovaikutusprosessista. 

• 	Keiteleen pilottihankkeessa suunniteltiin  ja  järjestettiin kaksi kävelykier- 
rosta.  Niihin osallistuneiden näkemyksiä  ja  kokemuksia vuorovaikutuk-
sesta kartoitettiin käymällä vapaamuotoista keskustelua kävelykierrosten 
lopuksi. 

• Otsolanden  osalta haastateltiin puhelimitse hankealueen koulun rehtoria 
sekä asukasyhdistyksen edustajaa. 
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2  HÄMEENKYRÖN OHITUSTIE  (VT3) 

 2.1  Hankekuvaus 

Suunnittelutilanne  

Hämeen tiepiiri laatu yleissuunnitelmaa valtatien  3  parantamiseksi rakenta-
malla ohitustie Hämeenkyrön keskustan itäpuolelle. Yleissuunnitelman ta-
voitteena  on  määrittää yhteisesti hyväksyttävä, vaikutuksiltaan kohtuullinen 

 ja  taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu valtatien  3  parantamiseksi. 
Lähtökohtina ohitustien suunnittelulle ovat vuonna  1995  laadittu yleissuunni-
telman tarkistus Hämeenkyrön ohitustiestä, siihen liittyvä ympäristövaikutus

-ten  arviointi sekä vuonna  2005  laadittu valtatien  3  kehittämissuunnitelma  vä-
lillä Ylöjärvi -Vaasa.  Myös yleis-  ja  maakuntakaavassa,  joissa käytävä vuoro-
vaikutus määräytyy maakäyttö-  ja  rakennuslain  perusteella,  on  varauduttu 
ohitustien rakentamiseen. 

Vuorovaikutuksen lähtökohdat  ja  tavoitteet 

Työn laatimisen kannalta nähtiin olennaiseksi käydä riittävä  ja  laaja vuoro-
puhelu hankkeen tavoitteista  ja  uusista reunaehdoista alueen sidosryhmien 

 ja  asukkaiden kanssa  jo  työn alussa. Hankkeeseen osallistui suuri joukko 
asiantuntijoita, sidosryhmien edustajia  ja  kansalaisia. Kansalaiset, elinkei-
noelämä, ympäristöjärjestöt  ja  muut asianosaiset kytkettiin hankkeeseen  in

-ternetsivujen,  tiedotteiden, yleisötilaisuuksien, sidosryhmäseminaarien  ja 
 asukasryhmätyöskentelyn  avulla. 

Vuorovaikutuksen tavoitteet kuvattiin laajasti yleissuunnitelman tarkistuksen 
toimintasuunnitelmassa. Vuorovaikutuksen suhde suunnitteluprosessiin  on 

 esitetty kuvassa  2-1.  Laajalla vuorovaikutuksella  ja  asukastyöskentelyllä  py-
rittiin hankkeessa käsittelemään yhdessä suunnitelmaratkaisuja  ja  varmis-
tamaan parantamisratkaisujen hyväksyttävyyttä. Vuorovaikutuksen tavoit-
teena oli myös palvella vaikutusten arviointia, johon osallistuivat alueen 
asukkaat, kuntien edustajat, viranomaiset  ja  muut asianosaiset tiiviissä yh-
teistyössä suunnittelijoiden  ja  asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen vuorovai-
kutustilanteissa keskusteltiin toteuttamisvaihtoehdoista  ja  tien parantamisen 
vaikutuksista eri väestöryhmien näkökulmista.  Koko  prosessin tavoitteena oli 
saavuttaa sellainen lopputulos tien parantamisratkaisusta, johon mandolli-
simman moni hankkeen osapuoli voisi sitoutua. 



TEHTÄVÄN VALMISTELU 
- lahtötietojen  hankkiminen  ja  analy-

sointi sekä taydennystarve 
-  tiedotus-, osallistumis-  ja vuoropuhe-
lusuunnitelman tarkeritaminen 

- laatusuunnitelman tarkentaminen 
-  asukas-ja sidosryhmien  kartoitus 
- yhteenkytkentä maankäytön suun- 

Sopimus- 	nitteluun 
katselmus 	- liikenne-ennusteen lähtökohdat 

- suunniltelutyön  ja  hankkeen tavoittei-
den tarkentaniinen 

-  muut tyttohjelman tarkennukset 

PÄÄSUUNNITTELU 
- Tieverkolliset  vaihtoehdot 
- Ohituskaistavaihtoehdot 
-  Liittymä-ja linjausvaihtoehdot 
- Vertailutekijöiden  painotus 
-  Vertailut  ja peilaus  tavoitteisiin 

Sisainen - Riskitarkastelut  
laadun- - Alustavaja  lopullinen karsinta 
varrnistus perusteluineen 

Hankeryhmä  1  
Toiminta-  ja  vuoro- 

puhelusuunnitelma,  Tavoite-  ja reunaehto- 
Tavoitteet, reunaehdo  

välimuistio 	i  seminaari 

Esittelyaineisto  I 	Kutsu  ja  tiedote 

Esittelytilaisuus  1  

Välimuistio  vaihtoehdot 

 ja  niiden vertailu 

Päätös vaihtoehdosta 

Hankeryhmä  2  

Sidosryhmä 

 tapaamiset 

Esittelytilaisuus  2  ja 
Asukastyöpaja  1  

Hankeryhma  3  

Sidosryhmä 

 tapaamiset 

Hankeryhmä  4  

I- 

>  

Raporttiin suunni- Esittelytilaisuus  3  ja 
teirnaratkaisu  ja  vai- AsukastyÖpaja  2  
tukset 

Sidosryhmä - 

tapaamiset 	-  

I Loppurapodit  ja  muut 	Hankeryhma  5  

lopputuotteet  
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Työn eteneminen 
Laadun- 	 Kokoukset  ja  
varm  istus 	Osatehtävät 
	

Raportointi 	vuorovaikutus 

Sidosryhmä

-tapaamiset 

Kuulutus  ja  tiedote 

RATKAISUEHD0TUKSEN  VIIMEISTELY 
-  Toimenpiteiden  ja  vaikutusten 

_______________ tarkentaminen  

Liikenne- - Peilaus  tavoitteisiin 

turvallisuus - Kustannusarvioiden tarkentaminen 

tarkastus 
- Hallinriolliset  muutokset 
- Alustova kustannusjako 
-  Mandollinen toteuttamispolku 

Hankeperustelut  ja YVAn  huomioon 
ottaminen 

Sisainen -  Ohjeet jatkosuunnitteiulle 
laadun-  I  
varmistus 

______________ Raportointi  ja  muut tehtävät 
-  Esitteen  ja  raportin laatiminen  ja 

painohuolinta 
- hankekortti 

________________ - esittelykalvot  

Hankkeen - lausuritopyynnöt 

loppuarviointc - tyornatenaali 

Kuva  2-1. 	Vuorovaikutus Hämeenkyrön ohitustiehankkeen 
yleissuunnitteluprosessissa.  (Kuva: S/to  Oy)  

2.2 Vuorovaikutusprosessi 

 Vuorovaikutuksen suunnittelu  ja  tiedottaminen  

Hankeryhmä,  jossa oli edustus Hämeen  tiepiiristä,  projekti-  ja  suunnittelu - 
konsultilta,  Pirkanmaan  ympäristökeskuksesta,  Pirkanmaan liitosta  ja  Hä- 
meenkyrön kunnasta, sopi vuorovaikutuksesta, teki alustavan määrittelyn  
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vuorovaikutuksen kohderyhmistä  ja  käsitteli vuorovaikutusprosessista saa-
tua palautetta. 
Hankkeen aloittamisesta kuulutettiin  ja  kuulutuksen  yhteydessä jaettiin tiedo-
te lehdistölle. Muut kuulutukset kytkethin yleisötilaisuuksiin, joista kuulutettiin 
paikallisissa lehdissä. Kuulutusten yhteydessä lehdistölle lähetettiin tiedottei-
ta. Asukasryhmille lähetettiin omat kutsut järjestettäviin palavereihin. Virallis-
ten kuulutusten lisäksi maakunnan sanomalehdessä oli ennen kutakin ylei-
sötilaisuutta noin puolen sivun kokoinen juttu hankkeesta  ja  tulevasta yleisö- 
tilaisuudesta. 

Sidosryhmäyhteistyö 

Sidosryhmäyhteistyötä  tehtiin pitämällä hankkeen alussa, ennen ensimmäis-
tä yleisötilaisuutta, sidosryhmäseminaari, jossa käsiteltiin hankkeen tavoittei-
ta  ja  reunaehtoja,  eri kohteiden teknisiä ratkaisuja  ja  arvioitiin hankkeen ym-
päristö-  ja  maankäyttövaikutuksia.  Seminaarin tarkoituksena oli selvittää laa-
jan vuoropuhelun perusteella keskeiset muutostarpeet aikaisemmalle suun-
nitelmalle sekä määritellä tärkeimmät lähtökohdat yleissuunnitelman laatimi-
selle. Sidosryhmät kutsuttiin seminaariin kirjeitse. 

Alueen elinkeinoelämä kytkettiin suunnitteluun yleisö-  tai  asukastilaisuuksien 
 kautta,  ja  kutsua heille välitettiin yrittäjäjärjestön kautta. Metsätilalliset, 

maanviljelijät  ja  hevostilan  pitäjät olivat mukana sekä yleisö- että asukastilai-
suu ksissa. 

Palautelomakkeet 

Yleisötilaisuuksiin osallistuvilla  oli mandollisuus esittää näkemyksiään  ja 
 mielipiteitään palautelomakkeita. Sekä ensimmäisessä että toisessa yleisöti-

laisuudessa palautelomakkeita täytettiin noin  20.  Viimeisessä yleisötilaisuu-
dessa joka  kolmas  osallistuja (yhteensä noin  60-70  osallistujasta)  täytti  pa

-lautelomakkeen. 

Yleisötilaisuudet  ja asukasryhmätyöskentely  

Asukkaiden kanssa käytävä vuorovaikutusprosessi (ks.  kuva  2-2)  rakentui 
"perinteisistä" esittelytilaisuuksista  ja  erikseen järjestetyistä asukasryhmä-
työskentelyistä, joihin asukkailla oli mandollisuus ilmoittautua ensimmäises-
sä esittelytilaisuudessa. Keskeiset kutsuttavat sidosryhmät tunnistettiin  ja 

 määriteltiin hankkeen ohjausryhmässä. 

Asukasryhmätyöskentelyssä  asukkaiden  ja  maanomistajien kanssa järjestet-
tiin kaksi tapaamista, joiden avulla kartoitettiin syvemmin hankkeen koke-
muksellisia vaikutuksia (esim. koettu estevaikutus, liikkumiseen liittyvät vai-
kutukset) sekä kerättiin asukkailta paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa 
suunnittelun tueksi. Tapaamisissa pohdittiin  mm.  uuden tielinjauksen sijain-
tia, kartoitettiin mandollisia haittoja asutukselle  ja  asukkaiden toiminnoille 
sekä ideoitiin toimenpiteitä haittojen lieventämiseksi. 
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1. Esittelytilaisuus 
-  Työn lähtökohtien  ja  alustavien vaihtoehtojen esittely  
-  Kansalaisten mielipiteet vaihtoehtojen täydentämiseksi  
ja tarkentamiseksi 

- Asukasryhmien  muodostaminen  ja täydentäminen  

2. Esittelytilaisuus  ja asukasryhmätyöskentely 
-  Mielipiteet  ja  näkemykset  viimeisteltävän  vaihtoehdon 

valintaan  
-  Tiedon kerääminen  ratkaisuvaihtoehdon  valintaan  

Asukasryhmätyöskentely 
-  Työskentely asukkaiden  ja  maanomistajien kanssa 

 -  Hankkeen koettujen vaikutusten selvittäminen  
-  Keskeisiä asioita  mm.:  muuttuvat  kulkuyhteydet, 

3. Esittelytilaisuus  ja asukasryhmätyöskentely 
	meluntorjunta, lunastus- ja korvausasiat  

-  Lähes valmiin  ratkaisuehdotuksen  esittely 
 -  Mielipiteet viimeistelyä varten  

Kuva  2-2. 	Asukasvuoro  vaikutus Hämeenkyrön  ohitustiehankkeessa.  

2.3  Menetelmät  ja  kokemukset 

 Yleisötilaisuudet  

Ensimmäinen yleisötilaisuus, johon osallistui noin  100  henkilöä, pidettiin Ky-
rökoskella  27.9.2006.  Tilaisuudessa esiteltiin yleissuunnitelmaprosessin läh-
tökohtia, tavoitteita  ja  hankkeen etenemistä sekä kerrottiin asukkaille osallis-
tumismandollisuuksista. Esittelyn jälkeen oli mandollisuus esittää yleisöky-
symyksiä, ottaa palautelomake täytettäväksi  ja  ilmoittautua asukasryhmiin. 
Käydyn yleiskeskustelun jälkeen osallistujilla oli mandollisuus tutustua suun-
nitelmiin pienryhmissä,  ja  esittää lisää kysymyksiä  ja  mielipiteitä. 

Toinen yleisötilaisuus pidettiin  10.1.2007.  Paikalle tuli runsaasti kiinnostunei-
ta, arviolta noin  140  henkilöä. Projekti-  ja  suunnittelijakonsultit  pitivät lyhyet 
alustukset hankkeesta  ja  suunnittelutilanteesta  ja  kertoivat siihenastisesta 
osallisilta saadusta palautteesta.  Sen  jälkeen siirryttiin keskustelemaan 
suunnitelmakarttojen ääreen. Osallistujilla oli mandollisuus ilmaista näke-
myksiänsä myös palautelomakkeilla. 
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Kuvat  2-3.18 2-4. 	Toisen yleisötilaisuuden esittely-  ja keskusteluvaiheet  
Hämeenkyrössä.  

Kolmas yleisötilaisuus  järjestettiin  28.3.2007,  jolloin esiteltiin  yleissuunnitel
-man ratkaisuehdotusta  ja  alustavia vaikutusten arvioinnin tuloksia. Paikalla 

oli noin  70  henkilöä  ja  tilaisuus noudatteli pääpiirteissään aiempien  yleisöti-
laisuuksien  ohjelmaa.  
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Asu kasryhmätyöskentely  

Ennen varsinaista toista yleisötilaisuutta järjestettiin asukasryhmätyöskente
-ly,  johon oli ollut mandollista ilmoittautua ensimmäisessä yleisötilaisuudessa. 

Kokoontumispaikka oli sama kuin ensimmäisessä yleisötilaisuudessa. Asu-
kasryhmätyöskentelyn aluksi osallistujille esiteltiin tilaisuuden ohjelma  ja  ta-
voitteet. Tilaisuudessa kartoitettiin asukkaiden  ja sidosryhmien  edustajien 
näkemyksiä  ja  toivomuksia suunnitelman vaihtoehdoista  ja  esitetyistä ratkai-
suista. Asukasryhmätyöskentelyn alussa paikalla oli  13  henkilöä. 

Osallistujat jaettiin asuinpaikkansa perusteella kolmeen ryhmään, joissa jo-
kaisessa oli suunnittelija vetämässä ryhmätöitä  ja kirjaamassa  ryhmätyön 
tuloksia. Lisäksi paikalla oli kaksi muuta asiantuntijaa vastaamassa tarvitta-
essa tarkempiin kysymyksiin esim. lunastus-  ja korvausmenettelyistä.  Ryh-
mät työskentelivät suunnitelmakarttojen ympärillä,  ja  keskustelun tukena 
käytettiin myös melumalleja, poikkileikkauksia  ja  muuta havainnollistavaa 
suunnitteluaineistoa. Ryhmät ohjeistettiin tarkastelemaan seuraavia asioita: 

•  Ohikulkutien vaikutukset sekä nykyisen että suunnitellun linjauksen ym-
päristöissä -- eri liikkujaryhmien  ja  eri ikäisten ihmisten kannalta, vaiku-
tukset liikkumistapoihin, turvallisuuteen jne. 

• 	Jatkosuunnittelussa huomioitavat  asiat, esim.  ulkoilu-  ja virkistysmandol- 
lisuuksien  osalta. 

• Ohitustien  aiheuttamien haittavaikutusten lieventämismandollisuudet. 
• 	Vaihtoehtojen vertailu  ja  palaute esitetyistä suunnitelmaratkaisuista. 

Ryhmätyöskentelyn  anti  purettiin siten, että kunkin ryhmän keskustelun 
muistiinpanot kirjannut suunnittelijakonsultti kertoi vuorollaan kaikille osallis-
tujille ryhmänsä keskeiset näkemykset. Asukaspajan lopuksi ryhmätyösken-
telyyn osallistuneita muistutettiin seuraavasta asukastilaisuudesta, johon lä-
hetettäisiin vielä erillinen kutsu. 

Toinen asukasryhmätyöskentely pidettiin ennen kolmatta yleisötilaisuutta. 
Osallistujamäärä oli sama kuin ensimmäisessä asukasryhmässä. Suunnitte-
lijakonsultti kävi aluksi tiivistetysti läpi edellisessä asukastilaisuudessa  ja  pa-
lautelomakkeissa ratkaisuvaihtoehdoista  annettua palautetta. Tämän jälkeen 
osallistujille kerrottiin, miten palautetta  on  voitu ottaa suunnittelussa huomi-
oon. Lopuksi jakauduttiin jälleen pienryhmiin  ja  käytiin läpi suunnitelmarat-
kaisuehdotusta. 
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Kuvat  2-5.  ja  2-6.  Asukastyhmätyöskentelyä. 



T.taats a1as3äin asutukseen 
lstuer  haittojen  

va 	eksi tiiveimmän 
sutukse 	otidalla - 	 -- 

.1 	Y- 

HÄMEENKYRÖN  E  

itien, Etelàntien  ja  Sivitien 
 tarvittaisiin slikulku  ja  kevyen 

väylä alikululta Ristamäentien 

Melusuojausttkettava  ohikulkutien 
eteläsivulla-fGäntvkuian kohdalla.  
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Vuorovaikutuksen raportointi 

Vuorovaikutusprosessin  eri vaiheista, eli sidosryhmäseminaarista,  asukas- ja 
yleisötilaisuuksista  sekä palautelomakkeista, laadittiin yhteenvetokartat  ja  -  
tekstit, jotka esiteltiin hankeryhmälle. Yleissuunnitelmaraporttiin laadittiin sa- 
nallinen kuvaus vuorovaikutuksen tuloksista sekä 	kartat osallisten mielipi- 
teistä, ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista  ja  haitallisten vaikutusten  lieven- 
tämisestä.  

V 	flu 	' 	Si A TI  SIA  
io  

..  T ' 	
'.jmvi 	n  viiei 

TA 

ASUKAS-JA  I  YLE ISOTILA  IS U US 
28.32007  

77  
. 

vyenti 	een . 

lkuIutjo  tammen Linjaus  on  nyt tasapuolisempi 
siten bttä 	utusta Pappilanjoen itapuolella. 

- SUOI 	avart 	tsmkltö .. 	 -  

sail 	(itai  pain)  Hämeenkyrön ETL:n kaakkoiskulma maisemallisesti  ja  
kaupallisesti arvokas paikka Onko eritasoliittymän muotoa 
vielá  mandollista muuttaa' 

\ 	
, 	HAMEENKYR ___________________________________  

• 

EU  yks tleyhteys 
Tiriiinttelteesmtettyhteys  kulkee 

•  s  suoraan metsapa$snapi -  

S  

aiempi lmnjaus oli parempi 

•  
• 	 /• 	 •••- 

/ 	
-  

____ 
Mandollisesti uutta 

• .•  asutusta Tmmmntmen varteen 
/,,,- - 

. 	 I 
I 	\  •.%i 

Kuva  2-7.  Otteita osall/silta  saadun palautteen perusteella laadituista 
yhteenvetokartoista.  (Kartat:  S/to  Oy)  
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I Puronsuun  ja  Pohjois-
Pappilanmetsän asuk-
kaideri elinympristön 
viihtyisyys heikkenee  .._ -.: 

IHMISIIN KOHDISTUVAT 
VAIKUTUKSET  4.4.2007 

Puronsuun virkistysalu-
een  luonne muuttuu tien 
laheisyyden vuoksi  

j 

4- f ..- 
• 

( 	
/ 

HAMEEPØ(YRON 	
- 	

I 	 - - 

ETt. 	 -- 	I,  
- 	 /. 	-- - 	 -' 	 - - 

/ 	- - 	 ----- 	
Maatilojen elinkelpotsuus 	 - 

• . 	•' 	 sailyy,  mutta toiminnalli- 

- 	 . 	 . 	 I 	 - 	 suus  heikkenee tien  jaka- 
' ' i 	 essa  maat tien molemmin 

- 	 puolin 	 ' 
- 	 . 	

- 	I 	 I  - 

- 	
.t_ 	 . 	

- 	 Valkjarven  rannan  kesa- 

- 	. 	 ', 	 • 	/ 	 asuntojen virkistyskaytto- 
- 	 .  I" 	 .. 	 arvo voi heikentyä 

•. -•- 
, -, - 	 IHMISIIN KOHDISTUVAT  
______________________ 	 VAIKUTUKSET  - haitGilisten vaiku- 
Tasausviivan  laskeminen Puron 	 tusten  Iieventäminen  4.4.2007  
suun asukkaiden elinympänstoön 	r 	 _________________________________________________  
kohdistuvien haittojen minimoimi- 	1_<  -  
seksi - melusuojausten  titan tame 	 -' .•.. 	___ - 	-  
näkymät asutuksen suunnalta ovat 	, 	 '-.... 	 ' - 
sidoksissa tasaukseen 	 • 	. 	- 
_____________________ 	

I' 

Linjauksen oikaiseniinen  Pohjois- 

- 	/1  Pappilanmetsän  asukkaiden elinympå- 	 -  
I 	ristoon  kohdistuvien haittojen  lieven- 	 - 	 - 

/ 	tamiseksi 	 - 

- 	,.-,I- 	
•' 

-  I. 	 HAMEENI(YRON - 	l 	Eli 	 Alikulkukaytavan lisäaminen Huuhkan- 

/ 	. 	 - 	 tien kohdalte metsäautotieyhteyksien 
turvaamiseksi Parantaa myös  marjas- 

- . 	
- 	 sienestysalueiden saavutetta 

LAj 	)' 	

,,l  

! 	 • 	
Valkjärven vedenlaadun  turvaaminen.  

Kuva  2-8. 	Otteita osallisilta saadun pala utteen perusteella laadituista 
vaikutusten arviointikartoista. (Kartat: Sito Oy) 

Vuorovaikutuksen arviointia 

Hämeenkyrön ohitustien suunnittelu  on  ollut vireillä kauan  ja  nyt käynnissä 
olleella yleissuunnitelmatyöllä oli  varsin  vähän liikkumavaraa vaihtoehtojen 

 ja  tien sijoittumisen suhteen. Siitä huolimatta, suunnittelijakonsultin näke-
myksen mukaan, vuorovaikutusprosessilla, asukkaiden näkemyksillä  ja  pa-
lautteella voitiin vaikuttaa ohitustien linjaukseen, kevyen liikenteen järjeste-
lyihin  ja jatkosuunnitteluperusteisiin. 
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Asukastyöryhmät  olivat alueellisesti  edustettuja  ja  eri asuinalueiden asuk-
kaiden lisäksi tilaisuuksiin osallistui kesäasukkaita,  maanomistajia  ja  metsäti-
lallisia.  Vaikka enemmistö  asukasryhmätyöskentelyyn  osallistuneista koostui 
keski -ikäisistä  miehistä, saatiin  suunnittelijakonsultin  mukaan keskustelujen 

 ja  palautelomakkeiden  avulla välillisesti  kartoitettua  myös  lasten, nuorten ja 
 ikääntyneiden  näkemyksiä.  Lasten  liikkumismandollisuudet  tulivat voimak-

kaasti esille asukkaiden kautta  ja  ikääntyneiden liikkumismandollisuuksista 
 nykyisen valtatien varrella saatiin tietoa  palautelomakkeiden  muodossa. 

Kutsumalla alueen kouluja  ja  esim.  urheiluseuroja mukaan  asukasryhmä
-työskentelyyn olisi hiljaisten ryhmien osallistumista voitu edelleen parantaa. 

 Asukasryhmätyöskentelyyn  osallistuneen asukkaan mielestä keskustelu oh-
jautui helposti  tonttikohtaiseksi. Esittäytymiskierros asukasryhmätyöskente-
lyn  aluksi helpottaisi ymmärtämään kunkin esittämiä näkökantoja  ja  voisi 
edistää  koko  aluetta  tai  muita väestöryhmiä koskevien näkemysten  kartoit-
tamista.  

Vuoropuhelu oli jatkuvaa vaiheesta toiseen  ja  eri vaiheiden  asukastyöryh
-mun  osallistuivat samat henkilöt. Vuoropuhelun jatkuvuudesta kertoo myös 

 se,  että hankkeessa ei ollut nähtävissä  ns. osallistumisväsymistä,  sillä  kaik-
kiin  yleisötilaisuuksiin  osallistui paljon asukkaita. 

Asukkaiden  ja  sidosryhmien  kanssa käydyn vuoropuhelun kautta tien lähi-
alueen asukkaat saivat  ajantasaista  tietoa hankkeesta  ja sen  konkreettisista 
vaikutuksista. Osallisia voitiin  motivoida  ja  heidän mielenkiintonsa vuorovai-
kutukseen säilyttää esittelemällä heille jokaisessa tilaisuudessa aiemmin 
saatua palautetta  ja sen  huomioimisesta  suunnittelussa.  

Vuorovaikutusprosessi  näkyi myös konkreettisina  muutoksina  ja  lisäyksinä 
ohitustien suunnitteluratkaisuissa,  sillä  hankeryhmään  vietiin asukkaiden 
esittämä vaihtoehto, jossa  on  panostettu  mm. melusuojaukseen.  Lisäksi ke-
vyen liikenteen ratkaisuja laadittiin osallisten näkemysten  ja  toiveiden mu-
kaisiksi.  

Haastatellun asukasryhmätyöskentelyyn  osallistuneen asukkaan mukaan 
hankkeesta  ja  osallistumismandollisuuksista  tiedottaminen oli hyvää  ja  riittä-
vää.  Resurssointi asukastyöskentelyyn  koettiin riittäväksi  ja  tilaisuuksissa 
apuna käytettyä materiaalia oli paljon, vaikkakin jaettujen  tai  esillä olleiden 
kopioiden laatu ei aina ollut tyydyttävää. 

Parasta  vuorovaikutusprosessissa  oli asukkaan mukaan  kuunteleva  ja  ym-
märtävä ote, "asukkaita edes yritettiin kuunnella  ja  järjestettiin tällaiset  osal-
listumistilaisuudet".  Myös parantamisen varaa asukkaan näkökulmasta löy-
tyi. Asukkaiden kysymyksiin annettavien vastausten tulisi olla selkeämpiä, 

 sillä  suunnittelijat käyttävät helposti asiaan  perehtymättömille  vierasta  ter-
minologiaa.  "Vastaus saattaa  äkkiseltään  kuulostaa hyvältä, mutta jälkikä-
teen  ajateltuna  takana saattaa olla tyhjää.  Eli  asukasta kuullaan muttei 
kuunnella". Myös vastuun ottamista  ja  varmempia  tietoja  esim, lunastus-  ja 

 korvausmenettelyistä  toivottiin, mikäli  se on vain  mandollista suunnittelun 
tässä vaiheessa.  

Vuorovaikutteisen  suunnittelun avulla asukkaat saivat ainakin osittaista mie-
lenrauhaa  ja  varmuuden siitä, että heillä  on  mandollisuus jatkossakin osallis-
tua  ja  vaikuttaa tien suunnitteluun.  



24 
	 Uudet  vuoropuhelumenetelmät tienpidossa  

KEITELEEN  HIDASTETÖYSSYHANKE  

3  KEITELEEN  HIDASTETOYSSYHANKE  

3.1 	Hankekuvaus  

Savo-Karjalan tiepiiri  on  yhteistyössä Keiteleen kunnan kanssa suunnittele-
massa keskustaajamaan Keiteleentielle  ja Pikonmäentielle  yhteensä  6-7 kpl 
loivapiirteisiä hidastetöyssyjä. Suunnittelukonsulttina  hankkeessa toimii Sito-
Kuopio Oy  ja vuorovaikutuskonsulttina  Pöyry  Environment  Oy.  

Ns.  Tanskan  mallin  mukaisia loivapiirteisiä töyssyjä  on  rakennettu Suomes-
sa aiemmin Pohjois-Karjalaan vuoden  2006  syksyllä  ja  niistä saadut koke-
mukset ovat olleet myönteisiä. Uusilla töyssyillä  on  tehokkaasti ehkäisty suu-
ria ylinopeuksia,  ja  vähennetty liikenteen jarruta-kiihdytä-ilmiötä. Liikenteen 
sujuvuus  on  parantunut  ja meluhaitat  ympäristölle ovat vähentyneet.  

3.2  Vuorovaikutusprosessi  

Kunta, Tiehallinto  ja suunnittelijakonsultti  neuvottelivat hidasteiden suunnitte-
lu-  ja toteutusperiaatteista ja  ratkaisivat hidasteiden sijaintipaikoista alusta-
vasti talvella  2007. 

Loivapiirteisten töyssyjen rakentamissuunnitelmasta  järjestettiin yleisötilal-
suus Keiteleellä  29.3.2007.  Samalle päivälle suunniteltiin kaksi kävelykier

-rosta,  ensimmäinen iltapäivällä erityisesti autottomille tienkäyttäjille  ja  toinen 
illalla järjestettävän yleisötilaisuuden yhteyteen.  

3.3  Menetelmät  ja  kokemukset  

Autottomien  kävelykierros 

Ensimmäiselle kävelykierrokselle kutsuttiin Keiteleeltä autottomia tienkäyttä-
järyhmiä. Ryhmien tunnistamisessa käytettiin apuna  mm. Tiehallinnon vuo-
ropuheluopasta,  jonka perusteella vuorovaikutuskonsultti teki ensimmäisen 
ehdotuksen kutsuttavista tahoista. Ehdotus toimitettiin kunnan edustajalle, 
joka teki kutsuttavien listaan tarvittavat lisäykset  ja  toimitti konsultille yh-
dyshenkilöiden yhteystiedot. Vuorovaikutuskonsultti oli  ensin  henkilökohtai-
sesti (puhelimitse) yhteydessä kutsuttavlin tahoihin  ja  lähetti  sen  jälkeen heil-
le taustatietoja hankkeesta sähköpostilla  ja  kirjeitse. Edustettuina  1.  kävely-
kierrostapaamisessa olivat vanhusneuvosto, koululaisneuvosto sekä ala-  ja 

 yläasteen oppilaat  ja  opettaja yläasteelta. 

Kävelykierroksen  avulla pyrittiin kartoittamaan eri tahojen näkemyksiä töys-
syjen sijainnista  ja  niiden vaikutuksista etenkin kävelijöiden  ja  pyöräilijöiden 
liikkumisolosuhteisiin  ja liikenneturvallisuuteen.  Erityinen painoarvo annettiin 
myös liikkumisen esteettömyydelle. 

Tilaisuuden aluksi suunnittelukonsultin edustaja kertoi lyhyesti  ja  mandolli-
simman kansantajuisesti hidastetöyssyistä, niiden ominaisuuksista  ja  alusta-
vista sijoituspaikkavaihtoehdoista.  Esittelyn tukena käytettiin havainnollista

-via  ja  selkeitä valokuvia (ks.  kuva  3-1),  joiden avulla kohteet saatiin paikallis-
tettua  jo  ennen maastoon lähtöä. Tämän jälkeen vuorovaikutuskonsultti ker-
toi vuorovaikutuksen, tässä tapauksessa siis kävelykierroksen, tavoitteista  ja 

 menetelmistä. 
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Kuva  3-1. 	Vuorovaikutusta edesauttavia havainnollistavia kuvia.  (Kuvat:  Sito  Oy) 
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Paikallaolijoille  jaettiin  A3-kokoiset  opaskarttasuurennukset suunnittelualu-
eesta.  Heitä pyydettiin miettimään  ja  merkitsemään kartalle leikin,  harrastuk-
sien  tms. kannalta tärkeitä paikkoja, tärkeät  tienylityskohtia  sekä liikenteen  ja 

 liikkumisen kannalta  pelottavia  tai turvattomia  paikkoja. Osallistujille annettiin 
hetki aikaa pareittain pohtia asioita, minkä jälkeen niistä keskusteltiin yhdes-
sä ennen  kävelykierrokselle  lähtöä. 

Kävelykierros  

Ennen kierrosta: 
miettikää  ja merkitkää 

 kartalle 
leikin,  harrastuksien  
tms. kannalta tärkeät 
paikat 
tärkeät  
tienylityskohdat  
liikenteen  ja 

 liikkumisen kannalta 
pelottavat  tai 
turvattomat  paikat  

Kuva  3-2 	Ensimmäisen  kävelykierroksen tehtävänantoa. 

Kävelykierroksella  käytiin tutustumassa lähimpiin  ehdotettuihin hidastetöys-
syjen sijoituspaikkoihin.  Jokaisessa kohteessa pysähdyttiin keskustelemaan 

 ja  arvioimaan miten  töyssyt  vaikuttavat jalankulkijoiden  ja  pyöräilijöiden liik-
kumiseen,  ja  miten ratkaisuja voitaisiin kehittää.  Kävelykierroksen  jälkeen 
palattiin  kokoustiloihin,  missä keskeiset havainnot purettiin yhdessä keskus-
tellen.  

Hidastetöyssyjä  pidettiin myös  autottomien  tienkäyttäjien näkökulmasta lii-
kenneturvallisuuden edistämisen kannalta tärkeinä.  Töyssyihin  suhtauduttiin 
myönteisesti etenkin kun saatiin lisätietoa minkä tyyppisestä  hidasteesta  on 

 kyse. Osalliset ehdottivat myös kunnan vastuulla oleville  tieosuuksille  hidas -
teita  asuinalueiden  ja  päiväkodin ympäristön rauhoittamiseksi. 
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Kuva  3-3.  Kävelykierroksella  tutustuttiin paikan  pääilä hidastetöyssykohteislln. 
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Varsinainen yleisötilaisuus  ja  siihen yhdistefty toinen kävelykierros 

Kunnaninsinööri  avasi yleisötilaisuuden, minkä jälkeen suunnittelukonsultti 
esitteli hidastetöyssyhankkeen  ja  käytiin yleiskeskustelua. Paikallaolijat tote-
sivat uudenmalliset loivat töyssyt tervetulleiksi,  sillä  niiden avulla voidaan pa-
rantaa keskustaajaman liikenneturvallisuutta  ja  hillitä iltaisin vilkastuvaa  kort-
telirallia.  

Yleiskeskustelun jälkeen paikallaolijoille kerrottiin kävelykierroksesta,  sinne 
kutsutuista tahoista,  kierroksen tavoitteista  ja  menetelmistä. 

Kävetykierros 

Kuljetaan kävellen 
ehdotettujen töyssyjen 
paikoille 
Pysähdytään  ja  merkitään 
muistiin esim. seuraavia 
asioita: 

mitä huonoa 
mitä hyvää 
mitä kehittäisin 

Palataan takaisin 
kunnantalolle  ja  käydään 
kohteet yhdessä läpi  

Kuva  3-4.  Toisen  kävelykierroksen tehtävänantoa.  

Toiselle kävelykierrokselle kutsuttiin edustajia paikkakunnan autoilevista 
tienkäyttäjäryhmistä, kuten eläkeläisyhdistyksestä (ikääntyneet autoilijat), 
omakotiyhdistyksestä (tavallisen henkilöautoilijan näkökulma), taksista  (am-
mattiautoilijan  näkökulma) sekä paikallisesta linja-autoyhtiöstä  ja kuljetusliik-
keestä  (raskaan liikenteen näkökulma). Kävelykierrokselle lähtivät paikalle 
saapuneiden kutsuttujen lisäksi kaikki yleisötilaisuuteen osallistuneet, eli yh-
teensä  15  henkeä. Kävelykierroksella saatiin tietoa  mm.  uusista suojatien 
tarpeista. Hidastetöyssyjen sijaintia oli mandollista tarkentaa ottaen parem-
min huomioon raskaan liikenteen käyttämät reitit. 

Vuorovaikutuksen arviointia 

Osalliset suhtautuvat myönteisesti järjestettyyn kävelykierrokseen. Etenkin 
autottomien tienkäyttäjien näkemysten kartoittamista pidettiin erittäin terve-
tulleena lisänä hankkeen suunnitteluun. Kävelykierroksen järjestäminen  on 
kustannustehokas  menetelmä, jonka avulla saatiin huomioitua paikallisten 
ihmisten yleisimmät kulkureitit  ja  kuultiin myös jalankulkijoita. 

Koulua pidettiin hyvin hankkeeseen sopivana sidosryhmänä,  sillä  on  tärkeää 
kartoittaa  nuorten  äänet. Samalla voitiin toimittaa nuorille myönteistä  ja  osal-
listumiseen rohkaisevaa viestiä vaikuttamismandollisuuksista  ja  -kanavista 
elinympäristöä koskevassa suunnittelussa  ja  päätöksenteossa. 
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Kävelykierroksen  onnistumisen kannalta henkilökohtainen  yhteydenotto  kut-
suttaviin  on  tärkeää. Näin toimien voidaan paremmin herättää osallisten 
kiinnostus hanketta kohtaan  ja motivoida  heidän osallistumistaan suunnitte-
luun.  Esittelymateriaalin havainnollisuus,  selkokielinen  suunnittelutermien 

 käyttö, ihmisille tutut  karttapohjat  ja valokuvasovitteet  helpottavat hankkees-
ta keskustelua  ja  "yhteisen kielen" löytämistä.  Yleisötilaisuus  ja  käynti paikan 
päällä  suunnittelukohteissa  antavat  osallisille  tarkempaa tietoa kuin pelkkä 
karttojen avulla  keskusteleminen. Paikkakuntalaiset  kokivat myös, että aktii-
vinen vuorovaikutus asukkaiden  ja  suunnittelijoiden välillä vähentää turhaa 

 yleisönosastokirjoittelua,  ja  siten edesauttaa hankkeen  hyväksyttävyyttä  ja 
 toteuttamista. Oikea-aikainen vuorovaikutus  ja  tiedottaminen  uudentyyppisis

-tä  hidastetöyssyistä  lisäsivät kansalaisten tietoa  ja  vaikuttivat osallisten 
hankkeeseen suhtautumiseen. Uusien  töyssyjen toimintaperiaatteista  kerto-
minen paikanpäällä muutti kuntalaisten  alun  perin kielteisiä käsityksiä, jotka 
perustuivat oikean tiedon sijaan kokemuksiin naapurikunnan  vanhantyyppi-
sistä töyssyistä.  

Hankkeen esittely yleisötilaisuudessa  ja  järjestetyt  kävelykierrokset  koettiin 
erittäin  käyttäjäläheisinä  ja -ystävällisinä vuorovaikutusmenetelminä.  Osalli-
set näkivät, että heillä  on  aito mandollisuus vaikuttaa  suunnitteluratkaisuihin 

 ja  tarjota suunnittelijoiden käyttöön arvokasta  paikallistuntemusta. 
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4  OTSOLAHDEN ALIKULKUKÄYTÄVÄN 
 PARANTAMINEN  

4.1 	Hankekuvaus 

Otsolanden  kevyen liikenteen alikulkukäytävä auttaa erittäin vilkkaasti liiken-
nöidyn Länsiväylän Tapiolantien  ja  Karhusaarentien liittymien välisellä alu-
eella Espoossa. Alikulkutunneli  on  lähes sata metriä pitkä, vapaa-aukon le-
veys  on 5 m  ja alikulkukorkeus  pienimmillään  alle  2  metriä. Länsiväylän pa-
rannuksen yhteydessä  1990-luvulla tunnelia jatkettiin ramppeja varten, jol-
loin vanhan osan  ja  uusien osien välille jätettiin valoaukot. Muualla tunnelis-
sa ei ole valoaukkoja. Tunneli  on  edelleen hyvin pimeä  ja  ahtaan oloinen. 
Käyttäjämäärät ovat olleet todennäköisesti kohtalaisen vähäiset. 

Tunnelissa  on  esiintynyt paljon vesivuotoja, jotka vaativat korjaamista. Sa-
massa yhteydessä  on  tarkoitus parantaa  tunnelin  viihtyisyyttä rakentamalla 
kaksi uutta valoaukkoa sekä uusimalla valaistusta  ja pinnoituksia.  

4.2  Vuorovaikutusprosessi  

Tunnelin ehostuksen  liittyen järjestettiin loppukevään  2007  aikana internet-
pohjainen käyttäjäkysely, jolla pyrittiin selvittämään  tunnelin  nykyinen käyttö 

 ja  arvioimaan lisääntyisikö käyttö,  jos ehdotetut parannustoimenpiteet  toteu-
tettaisiin. lnternetpohjainen käyttäjäkysely toimi hankkeessa kevyenä vuoro-
vaikutuksen vaihtoehtona esim. maastossa tehtäville käyttäjähaastatteluille.  
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Kuva  4-1. 	Otsolanden käyttäjäkyselyn aloitussivu. 
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Internetkyselystä  tiedotettiin toukokuun lopussa alikulkutunnelin lähialueen 
asukasyhdistyksille, kouluille  ja  tiedotusvälineille. Suunnittelijakonsultti lä-
hestyi keskeisiä sidosryhmiä lisäksi puhelimitse  ja  kyselystä laadittiin tiedote 
Tiehallinnon internetsivuille. 

Kyselyn vastausaika ulottui vuorovaikutuspilotin raportoinnin ulkopuolelle, 
minkä vuoksi näkemykset vuorovaikutusprosessista saattavat jossain määrin 
olla puutteellisia. Etenkin koululaisten näkemysten kartoittaminen jäi puut-
teelliseksi,  sillä  kyselyn ajoittuminen koulujen kesälomien alkuun haittasi 
koulujen tutusturnista  ja  vastaamista kyselyyn. Tarvittaessa kysely avataan 
uudestaan alkusyksystä  2007. 

4.3  Menetelmät  ja  kokemukset 

Yleistä  internetpohjaisista  kyselyistä  

lnternetpohjainen kyselylomake  on  periaatteessa käytännöllinen  ja kustan-
nustehokas  menetelmä kansalaisten mielipiteiden, näkemysten  ja  palautteen 
keräämiseksi. Nettipohjaisen osallistumisen tekninen järjestäminen  on  suh-
teellisen vaivatonta  ja konsulteilla  on  käytettävissä työkaluja kyselyjen ylläpi-
toon, vastausten kokoamiseen  ja analysointiin.  Lisäksi kyselyjen kohdenta

-minen ja  niiden toistettavuus  on  suhteellisen vaivatonta. 

Kansalaiset aktivoituvat parhaiten silloin, kun valmisteltava asia  on  heille 
merkitsevä. Kyselyjen onnistumisen  ja  tulosten hyödynnettävyyden kannalta 

 on  tärkeää, että hanke nostetaan esille  ja  kysely järjestetään silloin, kun vai-
kuttaminen hankkeen kohdalla  on  ajankohtaista. (Valtiovarainministeriö 

 2005.)  

Otsolanden suunnittelukonsultin  kokemusten mukaan internetpohjaisia asu-
kaskyselyjä  on  tähän saakka tehty tiehankkeita yleisimmin esim. kaupunki-
keskustojen kehittämishankkeissa, joissa vastausprosentit ovat olleet suh-
teellisen hyviä. 

Tiehankkeissa,  esimerkiksi yleissuunnitelmissa  tai  YVA-hankkeissa,  inter
-netkysely  on  usein laadittu perinteisemmän vuorovaikutuksen, kuten yleisöti-

laisuuksien, rinnalle. Vastausprosentti  on  niissä kuitenkin lähes poikkeukset-
ta ollut alhainen, vaikka kävijöitä hankkeiden sivuilla  on  ollut enemmän. Il-
meisesti kansalaiset haluavat edelleen ilmaista mielipiteensä mieluummin 
yleisötilaisuuksissa. Yksi osatekijä aihaisiin vastausprosentteihin voi olla 
myös siinä, että kyselyt eivät tavoita internetin suurkuluttajia. 

Näkemyksiä  Otsolanden  kyselystä  

lnternetpohjaisten  kyselyjen kotisivujen julkisuus  ja  kyselyistä tiedottaminen 
 on  tärkeää. Otsolanden verkkokyselystä tiedotettiin Tiehallinnon internetsi-

vuilla  ja  alueen paikallislehdessä. Tämän lisäksi keskeisille kohderyhmille, 
joita olivat alueen asukasyhdistykset, koulut  ja  alueen oma internetportaali, 
ilmoitettiin puhelimitse kyselystä. Suunnittelijakonsultin mukaan koulut pitivät 
kyselyä tärkeänä. Ainoa kritiikki kohdistui kyselyn hankalaan ajoitukseen ai-
van kevätlukukauden loppuun. 
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Etenkin alueen koulut arvostivat yhteydenottoa puhelimitse,  sillä  kyselystä 
tiedottaminen myös muutoin kuin virallisilla tiedotteilla lisää hankkeen julki-
suutta  ja  edesauttaa koululaisten osallistumista. Suunnittelualueen lukion 
rehtorin mukaan suhtautuminen internetpohjaisiin kyselyihin ylipäänsä  on 

 erittäin myönteinen. Elinympäristön kehittämiseen liittyvät  asiat  sopivat si-
nänsä monenlaisiin kursseihin  ja  aineisiin, kuten ympäristö-  ja  luonnontie-
toon  sekä yhteiskuntaoppiin  ja  aluemaantieteeseen,  joiden opetukseen ky-
selyyn tutustuminen  ja  vastaaminen  on  mandollista kytkeä. Otsolanden ali-
kulkukäytävän parantaminen nähtiin sopivana hankkeena verkkokyselylle, 

 sillä  juuri nuoret muodostavat kevyen liikenteen verkon tärkeän käyttäjäryh
-män.  Rehtorin mukaan nuorilla  on  hyviä ajatuksia,  ja  he  ovat innokkaita  net

-tivastaajia.  Koulu pyrkii lisäksi ohjamaan oppilaitaan aktiiviseen kansalais-
vaikuttamiseen. Mikäli nuoret kiinnostuisivat vaikuttamisesta, olisi verkko- 
kyselyjen avulla mandollista tasapainottaa perinteisiin kuulemis-  ja  tiedotusti-
laisuuksiin  osallistuvien ikäjakaumaa. 

Koulun näkökulmasta verkko-osallistumisen onnistumisen kannalta  on  tär-
keää, että kysely ajoitetaan järkevästi suhteessa lomiin. Lisäksi kyselyn  in

-ternetsivuilla  tulisi olla riittävää perusinformaatiota hankkeesta. Kyselyllä  ja 
 hankkeella pitäisi lisäksi olla selkeä liittymäkohta vastaajan elämään, mikä 

motivoisi osallisia käyttämään aikaansa vastaamiseen. Kyselyn täyttäminen 
 ja  vastausten lähettäminen ei saisi kestää liian kauan. 

Alueen asukasyhdistyksen edustaja piti sähköistä vuorovaikuttamista  ja  tie-
dottamista hyvänä välineenä asukkaiden elinympäristön kehittämiseen liitty-
vissä hankkeissa. lnternetpohjaisten kyselyjen  etuina  nähtiin vastaamisen 
nopeus  ja  vaivattomuus.  Erityisen tärkeänä pidettiin kyselyn selkeyttä  ja  ly-
hyttä vastausaikaa.  "Jos  heti kyselyä avatessa tulee  tunne,  että ei tähän ole 
aikaa, niin vastaamatta  jää".  Otsolanden käyttäjäkyselyä asukasyhdistyksen 

 edustaja piti selkeänä, toimivana  ja  sopivan pituisena. Havainnekuvat saivat 
erityiskiitosta. Ainoa kritiikki kohdistui kyselyn avaamisen ajankohtaan,  sillä 

 myös asukasyhdistystoiminta hiljenee huomattavasti toukokuun lopussa. 

Vuorovaikutuksen arviointia  

Otsolanden käyttäjäkysely  sisältää monia onnistuneen verkko-osallistumisen 
elementtejä. Linkki kyselyn sivuille (www.tiehallinto.fi/otsolahti)  on  lyhyt  ja 

 selkeä,  ja sinne  on  helppo löytää. 

Kyselystä tiedottaminen myös Tiehallinnon omien internetsivujen ulkopuolel-
la  on  todennäköisesti lisännyt vastaajien määrää,  sillä  Tiehallinnon  nykyiset 
verkkoviestinnän tiedotuskanavat eivät välttämättä tavoita internettiä aktiivi-
sesti käyttäviä väestöryhmiä. Etenkin yhteydenotot asukasyhdistyksiin  ja 

 kouluihin palvelevat tätä tarkoitusta. 

Kyselyn linkittäminen esimerkiksi Espoon kaupungin sivuille  tai  muille sivuil-
le, mihin eri väestöryhmien edustajat ovat tottuneet menemään, parantaisi 
tiedon saatavuutta entisestään. Jatkossa voisi myös harkita, tulisiko kyselys-
tä tiedottaa esim. kirjastojen palvelupisteissä  ja  kaupungin yleisön käytössä 
olevien tietokonepäätteiden äärellä. Koulujen aktivoiminen edesauttaa  inter-
netin suurkuluttajien  saamista mukaan kyselyyn. Muita väestöryhmiä voisi 
tiedottaa  ja  aktivoida esim. kansanopistojen  ja  vanhus/eläkeläisjärjestöjen 

 kautta. 
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Otsolanden  kyselyyn vastaaminen oli yksinkertaista eikä  se  edellyttänyt eri-
tyisiä viestinnän taitoja. Selkeät kysymykset, havainnollistavat  kuvat ja  koh-
tuullinen vastausaika rohkaisivat sivulla vierailleita vastaamaan kyselyyn. 
Kesäkuun puoliväliin mennessä vastauksia oli  tullut  lähes  50,  mitä voidaan 
pitää vähintään kohtuullisena määränä. Kyselyn uudelleen avaaminen al-
kusyksystä tavoittaisi alueen koululaiset paremmin. 

Kyselyn oikea-aikainen avaaminen  ja  siitä tiedottaminen  on  tärkeää, jotta 
mandollisimman moni potentiaalinen vastaaja tavoitettaisiin. lnternetpohjai-
sissa kyselyissä vastaamisen motivointi eli syy osallistumiseen  on  tuotava 
selkeästi esille. 
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Selvityksessä kuvattiin  ja  arvioitiin kolmen tiehankkeen vuorovaikutusmene-
telmiä. Pilottikohteina olivat valikoidut tiepiireissä vuodenvaihteessa  2006-
2007  muutenkin käynnissä olleet hankkeet. Pilottihankkeet valittiin yhteis-
työssä Uudenmaan, Hämeen  ja  Savo-Karjalan tiepiirien sekä hankkeiden 
suunnittelukonsultin kanssa. 

Selvityksen pilottihankkeet edustivat suunnittelutasoiltaan  ja vuorovuorovai-
kutukselle  asetettujen velvoitteiden osalta hyvin erityyppisiä hankkeita. Hä-
meenkyrön ohitustien yleissuunnitelman tarkistus toimi esimerkkinä isosta 
tiehankkeesta,  jolle  on  säädetty lakisääteiset osallistamisvelvoitteet. Keite-
leen keskustaajaman hidastetöyssyhanke  ja Otsolanden  kevyen liikenteen 
alikulkutunnelin parantamishanke edustivat pienempiä tiepiirien toimia, jois-
sa vuorovaikutusta ei ole lailla säädetty. 

Hämeenkyrön pilottihankkeen osalta kuvattiin ohitustien suunnitteluun oh-
jelmoitu vuorovaikutus  ja  arvioitiin  sen  toteutumista niin suunnittelijoiden kuin 
asukkaiden näkökulmasta. Keiteleen pilottihankkeessa järjestettiin asukkaille 

 ja tienkäyttäjille kävelykierrokset,  joilla pyrittiin suoraan  ja  kanden suuntai
-seen  vuorovaikutukseen tiensuunnittelijoiden  ja  kansalaisten välillä. Otso- 

landen pilottihankkeessa kartoitettlin kokemuksia internetpohjaisesta välilli-
sestä vuorovaikutusmenetelmästä. 

Tiedotuksen  kanavatja riittävyys  

Tiedottaminen hankkeiden vuorovaikutusmandollisuuksista  ja  -menetelmistä 
 on  osallistumisen  ja  vuorovaikutuksen onnistumisen avainkysymys. Kansa-

laiset  ja sidosryhmät  on  saatava kiinnostumaan  ja motivoitumaan  osallistu-
misesta. Hankeista tulee tiedottaa erityisesti silloin, kun vaikuttaminen  ja  vai-
kuttamisen merkitys niiden kohdalla  on  ajankohtaista. 

Tiedottamisessa  on  suositeltavaa soveltaa sähköisen  ja  perinteisen tiedot-
tamisen kanavia  ja  välineitä. Tiehallinnon nykyiset tiedotuskanavat eivät vält-
tämättä tavoita internetiä aktiivisesti käyttäviä väestöryhmiä. Perinteiset kuu-
lutukset yms. tiedotuksen muodot voidaan kokea terminologialtaan  ja  ulko-
asultaan osallistumisesta vieraannuttaviksi. Verkkotiedottaminen tavoittaa 
jatkuvasti entistä enemmän kansalaisia. Internetissä tiedottamisen suunnitte-
lussa Tiehallinnon kannattaisi tehdä yhteistyötä kuntien  ja  kaupunkien kans-
sa,  ja  sopia ajankohtaisten hankkeiden tiedottamisesta  ja  sivujen ristiin linkit-
tämisestä niin, että mandollisimman moni kuntalainen tavoittaisi tiedon  inter

-netsivuilla  liikkuessaan. 

Pilottihankkeet  osoittavat, että kohdennettu tiedottaminen  ja  henkilökohtaiset 
yhteydenotot esimerkiksi hankealueen kouluihin, asukasyhdistyksiin  ja kan-
salaisjärjestöihin  aktivoivat asukkaita  ja sidosryhmiä  osallistumaan hankkei-
den vuorovaikutustilaisuuksiin. 

Vuorovaikutuksella saavutettavia hyätyjä  

Hyvin suunniteltu  ja  oikein ajoitettu vuorovaikutus auttaa selvittämään paikal- 
listen sidosryhmien tarpeita. Tiehallinnon vuorovaikutusoppaassa  on  kattava 
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listaus asiakastahoista  paikallistasolla,  jota  voidaan käyttää apuna hankkeen 
keskeisten sidosryhmien tunnistamiseen. Kutsumalla nämä ryhmät mukaan 
hankkeen suunnitteluun saadaan suunnitteluprosesseihin asiantuntijatiedon 
tueksi tärkeää paikallistietoa. Esimerkiksi Keiteleen tapauksessa aktiivisella 
vuorovaikutuksella saatiin kartoitettua kattavasti eri tienkäyttäjäryhmien nä-
kemyksiä  ja  kehittämistarpeita. Kävelykierrosten  järjestäminen perinteisten 
yleisötilaisuuksien ohessa  on  kustannuksiltaan  varsin  edullinen tapa selvit-
tää tienpitoon liittyvien erilaisten tarpeiden kirjoa  ja  edistää suunniteltujen 
toimenpiteiden toteutettavuutta. 

Vuorovaikutuksella  voidaan edistää suunnitteluratkaisujen hyväksyttävyyttä 
 ja  parhaimmillaan nopeuttaa suunnitteluprosessia. Aktiivinen tiedottaminen 
 ja  perusteluihin  pohjautuva keskustelu hankkeesta  ja sen  vaikutuksista osal-

listen kanssa edesauttaa myönteisemmän ilmapiirin syntymistä viranhaltijoi-
den, suunnittelijoiden  ja  kansalaisten välille. Vuorovaikutuksen avulla voi-
daan myös löytää keinoja hankkeiden kielteisten vaikutusten lieventämiseksi 

 tai  haittojen kompensoimiseksi. 

Vuorovaikutuksen  resursointi  ja  ajoittaminen 

Onnistuneen vuorovaikutuksen edellyttämät resurssit tulee nähdä suunnitte-
lun laatua edistävinä sijoituksina. Kytkemällä uusia vuorovaikutusmenetel-
miä  jo  vakiintuneisiin kuulemis-  ja  yleisötilaisuuskäytäntöihin  vuorovaikutuk-
sen kustannukset eivät nouse merkittävästi. Proaktiivinen tiedottaminen  ja 

 oikea-aikaiset vuorovaikutustilaisuudet vähentävät puutteellisista tiedoista 
johtuvia väärinkäsityksiä  ja  turhia valituksia suunnitteluratkaisuista. 

Vakiintuneiden yleisötilaisuuksien  yhteydessä järjestetyillä muilla vuorovai-
kutusmenetelmillä, kuten asukasryhmätyöskentelyllä Hämeenkyrön ohitus-
tiehankkeessa  ja  kävelykierroksilla Keiteleellä,  tavoitetaan uusia sidosryhmiä 
kustannustehokkaasti. 

Vuorovaikutuksen ajoittamisen suunnittelussa  on  syytä selvittää hankealu-
een toimijoiden mandollisuudet osallistua järjestettäviin vuorovaikutusmene-
telmiin. Vuorovaikutusta ei kannata ajoittaa esimerkiksi lomakausille  tai  juh-
lapyhien läheisyyteen, jolloin ihmiset ovat poissa asuinpaikkakunniltaan  tai 

 muutoin estyneitä osallistumaan vuorovaikutustilanteisiin. 

Eri osapuolille sopivien menetelmien käyttö 

Vuorovaikutuksen suunnittelussa tulisi pystyä samastumaan eri tienkäyttäjä-
ryhmiin  ja  pohtimaan, minkälaisia viestinnän taitoja heillä  on.  Tiedotusta  on 

 suunniteltava niin, että  sillä  tavoitetaan mandollisimman monta keskeistä  si
-dosryhmää.  Esimerkiksi verkkovaikuttamispalvelut eivät vielä tavoita kaikkia 

sidosryhmiä, vaikka ne helpottavat osallistumista etenkin  nuorten  kohdalla. 

Vuorovaikutusmenetelmiä  on  Suomessa kehitetty  ja  testattu  jo  vuosien ajan. 
Tutustumalla aiheesta laadittuihin oppaisiin  ja  menetelmäkortteihin  voidaan 
kuhunkin tiehankkeeseen löytää kustannustehokkaita  ja  suunnittelun laatua 
parantavia vuorovaikutusmenetelmiä. 
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OTSOLAH  DEN  ASU  KAS KYSELYLOMAKE 

Asukaskysely Otsolanden alikulkusillan  kehittämisestä 

Hyvä  vasiJaja, 
Trehallinnori  Uudenmaan  tieplin  on  käynnistämassa Länssäylan aliltavan Otsolanden  kevyen liikenteen  alikulkukäytävän 

paranriustyOt  vuoden  2009  aikana  Täman  kyselyn avulla  seMlamme lähialseen  asukkaiden  mielipiteitá alihulkukäyt5aästä 

 ja  kartoilamme  toiveita  käytävan vnhtyisyydenja käyteltävyyden  parantamiseksi.  

Otsolaliden aiikulkutiiiiiiell 
Olsolanden alikulkutunreli  auttaa  Länsiväylän  hieman  Tapiolansolmun Ilittymän itäpunlella.  Tunnelin  pohjoispädssã  on 

 Tapiolan  Länsirantaja etelapuolella  tunneli tulee  lahelle Bredvikenin ulmarantaa  

Kyselyyn  vastaamineri  vie  arviolta  5-10  minuuttia. 

Vastaajan taustatiedot  

vasthajan  sukupuoli: 

	

Nainen 	Mies  

Syntymavuosi:  

Asuinpaikka:  

Otsolanden alikutkua  koskevat kysymykset 

Kuinka usein  kuijette Otsolanden aliktalkutunneuin  kautta? 

 Paivittain 

Vukoittain  

I.  uukausittain  

Muutaman kerran vuodessa 

Harvemmin kuin kerran  vuodvissa  

En  kayta alikulkua  lainkaan  
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Kuinka tyytyvainen olette alikulkutunnelin: 

Entfn yytyvainen  (5),  tyytyvainen  (4),  eri tyytyväinen enka tyytymätÖn  (3),  tyytymätön  (2), 
erfttain tyytym ton (1) 

5 	4 	3 	2 	1  

viihtyisyyteen päivälLv? 

viihtyisyyteen iltaisin/pimean aikaan? 

turvallisuuteen paivalla? 

turvallisuuteen iltaisin/pimean aikaan? 

yleiseen siisteyteen? 

Kuinka arvioisitte  tunnelin  yleistä siisteystasoa? 

Hyvä 

-  Tyydyttävä 

Huono 

Kulkeeko  joku muu perheestänne  s  nnöllisesffötcÖlthiitén Mlkulkuthnnelin  kautta? 

Ei/en osaa sanoa 

Päivittäin 

Yskoittain  

Kuukausittain 

Muutaman kerran vuodessa 

Mikäli perheenjasenenne ovat kommentoineet alikulkutunnelin viihtyisyytta  tai  turvallisuutta, 	' 
pyydamme  teitä välittämaan  alla  olevaan kenttään heidän kokemuksiaan: 

Mihin seikkoihin toivoisitte  parannusta (esim. valmistus, pintamateriaalit)? 
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