
Hei,
Olisitteko kiinnostuneet osallistumaan ympäristösuunnitteluhankkeen haastatteluun tammi- tai
helmikuussa 2021?

Tampereen Niemenrannan alueella on käynnissä Sitran rahoittama tutkimushanke, jonka
tavoitteena on kehittää kaupunkisuunnittelua luontoystävällisempään suuntaan. Tutkimuksen
toteuttavat yhdessä Tampereen kaupungin Viheralueet ja hulevedet yksikkö, Tampereen
luonnontieteellinen museo ja Ekokumppanit Oy.

Osana tätä tutkimusta pidämme tärkeimpien sidosryhmien haastatteluita maastossa tehtävien
kokemuskävelyiden avulla. Haastattelututkimukset analysoi Tampereen yliopisto. Tutkimuksen
tähtäimenä on uusia suunnitteluprosessia niin, että lopputuloksena on omaleimainen ja seudun
ominaispiirteet säilyttävä asuinalue, missä luonnon monimuotoisuus ja historialliset arvot on
turvattu, ja kaikilla on monipuoliset mahdollisuudet luonnossa virkistäytymiseen.

Ystävällisin terveisin,

Tomi Kumpulainen / Tampereen luonnontieteellinen museo

040-801 6614
tomi.kumpulainen@tampere.fi

Olli Vakkala / Ekokumppanit

040-728 5677
olli.vakkala@tampere.fi

Usein kysytyt kysymykset:

- Miten kysely toteutetaan?
· Teemme noin 3,5 km pituisen kävelyn alueella. Keskustelu nauhoitetaan ja tulokset

analysoidaan.
· Kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Kaikki tulokset, vastaukset ja äänitteet

käsitellään anonyymisti. Kerätty tieto analysoidaan ryhmätasolla, eikä osallistujia voi tunnistaa
tutkimuksesta julkaistavissa teksteissä tai tutkimuksen tuloksista pidettävissä esitelmissä.

· Osallistujista kerätty tieto siirretään tietoturvallisesti Tampereen yliopistolle, ja kerättyä tietoa
ja tuloksia käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain edellyttämällä tavalla Tampereen
yliopiston tietoturvallisella palvelimella. Pääsy kerättyyn aineistoon Tampereen yliopiston
palvelimella on vain tutkijatohtori Kirsikka Kaipaisella, joka analysoi aineiston.



· Haastateltavien nimet ovat käytössä vain yhteydenpitoa varten. Tulosten analysoinnin ja
raportoinnin jälkeen äänitallenteet ja yhteystiedot hävitetään.

- Haastatellaanko minut yksin / keitä on paikalla?
· Paikalla on kaksi haastattelijaa ja 3-5 haastateltavaa, ja kierrämme alueen pienessä ryhmässä.

- Onko osallistuminen turvallista?
· Kyllä. Noudatamme kaikkia viranomaisten antamia ohjeita. Haastattelu pidetään ulkona,

noudatamme turvavälejä, suosittelemme maskin käyttöä. Sairastuneena ei voi osallistua.
· Haastateltavien ei tarvitse kätellä, kirjottaa, käyttää laitteita tai riisua maskia.

- Miksi kysely tehdään?
· Ilmasto muuttuu, samoin ympäristön tila. Nykyinen suunnittelukäytäntö ei riitä turvaamaan

luonnon monimuotoisuutta tai terveellistä asuinympäristöä muuttuneessa maailmassa. Siksi
suunnitteluakin on kehitettävä. Tavoitteenamme on luonnon ja ihmisten parempi hyvinvointi

- Miksi pitää lähteä ulos kävelemään?
· Alueen ominaispiirteet, arvot, maisema ja kauneus ilmenevät parhaiten paikan päällä.

Haluamme välttää virheitä, joita voi syntyä, kun päätökset tehdään vain suunnittelupöydän
äärellä.

- Eivätkö suunnittelijat osaa työtään – mihin tarvitaan tavallisten ihmisten näkemystä?
· Jokainen erilainen mielipide, arvo ja näkemys on tärkeä. Haluamme löytää alueen kaikki

mahdolliset olemassa olevat arvot ja tuoda ne mukaan suunnitteluun. Minkälaisen kaupungin
sinä haluat? Tämä on mahdollisuutesi vaikuttaa.

- Onko minusta hyötyä? – en tunne tätä aluetta kovin hyvin. Mitä siellä kysytään?
· Jokainen mielipide on arvokas
· Kysymme juuri teidän mielipiteitänne, siitä mikä tällä paikalla on hienoa tai yleisemmin

arvokasta?
· Voit kertoa meille kaupunkisuunnittelun puutteista, hyvistä puolista tai toiveistasi.
· Haastatteluun riittää osallistuminen ja oman mielipiteen sanominen omin sanoin

- Otetaanko minusta kuvia? – voinko osallistua ilman nimeä?
· Haastatteluun osallistuminen ei edellytä minkäänlaista kuvatuksi tulemista. Erikseen

sovittaessa joistain haastatteluryhmistä voidaan ottaa muutama tilannekuva, joiden käyttö
rajataan hankkeen raportointiin.

- Mitä hyötyä tästä on minulle? – saako tästä palkkaa?
· Viihtyisä, kaunis ja monimuotoinen asuinalue on tutkitusti terveellinen elinympäristö, ja sillä on

suuri merkitys sekä fyysiselle että henkiselle jaksamiselle.
· Suunnittelemme kaupunkia myös tulevaisuuden tamperelaisille. Tämän päivän tärkeiden

asioiden halutaan säilyvän sen rinnalla, mikä voi olla tärkeää huomenna.
· Emme maksa rahapalkkioita, mutta tarjoamme pienen lahjan jokaiselle haastatteluun

osallistuneelle.
- Mistä voin seurata alueen suunnittelun etenemistä?

· Niemenrannan alueen rakentamisessa on meneillään vaihe III. Tampereen kaupungin
Viheralueet ja hulevedet –yksikkö jatkaa alueen viherrakentamista, ja tiedottaa rakentamisen
etenemisestä ajallaan yhdessä Tampereen kaupungin viestinnän kanssa.


