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Puheenvuoroni asiat

• Case Kuninkaankallio Espoon Pellaksessa

1. Uusi iso asumisyksikkö perustetaan Espooseen tammikuussa 2012

2. Miten naapurusto reagoi ja miten asia näkyi mediassa?

3. Missä ollaan nyt ja kuinka jatketaan?

• Mitä ympäristötyö tarkoittaa ja mitä sillä saavutetaan?

• Voiko nimbystä tulla yimby?
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Rakennetaan samanaikaisesti seiniä ja yhteyksiä

1. Rakennuslupa, lokakuu 2010

2. Rakennustyö käyntiin, joulukuu 2010

3. Harjannostajaiset, kesäkuu 2011

4. Asukkaat muuttavat, tammikuu 2012

5. Viralliset avajaiset, maaliskuu 2012

1. Asia verkkoon

2. I ympäristötapaaminen vuosi ennen avaamista

3. Puhelinlinja auki kysymyksille

4. II ympäristötapaaminen 2 viikkoa ennen
asukkaiden tuloa

5. Median vierailut

6. III tapaaminen omakotiyhdistyksen
vuosikokouksessa

7. Säännölliset tapaamiset käyntiin elokuussa 2012
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• ”Miksi helliä armottomia
sekakäyttäjiä
luonnonkauniilla
ympäristöllä, jota he
eivät kuitenkaan osaa
arvostaa?”

• ”Tarvitaan uusia,
enemmistön oikeuksia
kunnioittavia päätöksiä.”

• ”Espoolaisena
veronmaksajana
sanoisin, että pitäisi olla
hyvä mielikuvitus, että
pystyisi keksimään
vastuuttomamman ja
törkeämmän konseptin.”

• ”Kansalaisten on
autettava toisiaan tai
sitten narinat pois.”

Armotonta keskustelua
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Vastakkainasettelusta yhteistyöhön

• Yhteistyö on aloitettava jo 1-2 vuotta ennen toiminnan käynnistämistä
• Ympäristötyö toimii kiinteästi ja avoimesti lähiympäristön kanssa luomalla

luottamukselliset välit ja positiivista yhteisöllisyyttä

• Keskustelut ja neuvottelut alueen kaupunginosayhdistysten, alueen yritysten yms. kanssa

• Avoin keskustelutilaisuus alueen asukkaille noin vuosi ennen toiminnan käynnistymistä

• Toinen keskustelutilaisuus toiminnan käynnistyessä

• Kolmas keskustelutilaisuus noin vuoden kuluttua

• Ympäristötyölle on hyvä olla ”kasvot” ja välineet viestimiseen

• Tilaisuuksissa oltava paikalla sellaiset henkilöt, jotka osaavat vastata hyvinkin konkreettisiin
kysymyksiin
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Ympäristötyön työkalut

• Toimintaympäristön kartoitus ja jatkuva arviointi
• Yhteistyö ja säännöllinen vuorovaikutus

lähiympäristön kanssa
• Viranomaisyhteistyö
• Välitön reagointi kaikkiin yhteydenottoihin (24/7)
• Asukasohjaus asumisyksiköissä
• Lähialueella tehtävä jalkautuva ympäristötyö
• Näkyvyys
• Turvallisuus
• Säännöllinen dokumentointi
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Täytyy olla kiinnostunut naapureista

• Dialogi on välttämätöntä, vaikka tietäisimmekin
kysymykset etukäteen

• Yhteisellä foorumilla näkemys huolenaiheista
tarkentuu ja löydetään ratkaisuja

• Tilaisuuksissa on turha vain jakaa tietoa, yhtä
tärkeää on kuunnella ja vastata kysymyksiin

• Verkkokeskustelun ja muun vuorovaikutuksen ero on
huima

• Avoin ja rehellinen yhteistyö tiedotusvälineiden
kanssa tukee ympäristötyön onnistumista
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Ympäristötyön tavoitteet saavutetaan

• Nimby on usein se luonnollinen lähtötilanne

• Ympäristötyö liittää asumisyksikön ympäröivään
kaupunginosaan ja luo ympäristölle mahdollisuuden
vuorovaikutukseen asumisyksikön asukkaiden
kanssa

• Asukkaiden ympäristölle aiheuttamaa
häiriökäyttäytymistä ei voida kokonaan poistaa,
mutta ongelmien käsittelyä voidaan merkittävästi
helpottaa ympäristötyön avulla

• Ympäristötyön myötä kaikilla - myös asukkailla ja
henkilökunnalla - on parempi olla

• Kuninkaankalliossa saadaan jo myös positiivista
palautetta. Nimbystä voi tulla yimby!
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