
Kokonniemen 
liikuntakeskus

Vuorovaikutus ja osallistaminen,
poliittinen ohjaus 



Vuonna 2020 laadittu kiinteistö- ja 
konseptikehityssuunnitelma esiteltiin 
kaupunkilaisille alkuvuodesta 2021. 

Samalla kaupunki päätti käynnistää laajan 
vuorovaikutusprosessin, jolla haluttiin selvittää 
laajasti kaupunkilaisten näkemyksiä 
suunnitelmasta ja sen kehitystarpeista. 



Vuorovaikutussuunnittelussa pyrittiin varmistamaan, 
että urheiluseurojen lisäksi myös seuratoiminnan 
ulkopuolella liikkuvat kaupunkilaiset, nuoriso ja 
erityisryhmät tulevat kuulluksi.



Elokuu Syys-/lokakuu JoulukuuMarraskuu

Kaikki Porvoolaiset: 
avoin kysely syys-/lokakuu

 Nuoret: Kokonniemen 
liikuntakeskuksen esille 

nosto Instagramissa sekä 
Nuorisotoimen kesän Mega

streamissä

Nuoret: kysely 
Instagramissa viikolla 37

Nuoret: Jalkautuvat kyselyt 
(koulut, nuorisovaltuusto, 

nuorisotilat, vapaa-
ajanviettopaikat) 

Ikääntyneet ja 
erityisryhmät: 

Vanhus- ja 
vammaisneuvoston 

kuuleminen

Lapsiperheet: 
Vanhempainyhdis-

tyksen työpaja 

Lajiliitot, seurat ja 
alueen muut toimijat: 

Työpajat ja teams-
kokoukset (n. 20 kpl)

Loppuraportti 
vuorovaikutuksen 

pohjalta

Vuorovaikutuksen 
ja osallistamisen 

annin esittely 
päättäjille

Hankkeesta, vuorovaikutuksesta ja sen tuloksista viestiminen 

 Vuorovaikutus-
prosessin 

suunnittelu

Tammi-/
helmikuu

Päättäjien evästykset ja 
päätökset 

liikuntakeskuksen 
suunnitteluperiaatteista

-> asemakaavatyön aloitus

Valtuuston 
iltakoulu



Vuorovaikutus- ja osallistamisprosessin tavoitteet: 

• Täydentää ja jatkaa valmistuneen kiinteistö- ja 

konseptikehityssuunnitelman esittelyä sidosryhmille

• Tarjota sidosryhmille mahdollisuus kertoa näkemyksensä suunnitelmasta

• Perustella avoimesti esitettyjä ratkaisuja

• Kerätä tietoa suunnitelman jatkokehittämisen pohjaksi sekä varmistaa 

merkittävimpien suunnitteluratkaisujen toimivuus, kehitystarpeet ja 

jatkokehittämisen edellytykset

• Luoda yhteistä näkemystä hankkeen sujuvan etenemisen ja parhaan 

mahdollisen kehittymisen mahdollistamiseksi

• Tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi 



Lajiliitot ja seurat

• Kokonniemessä 
toimivat 
urheiluseurat

• Alueesta 
potentiaalisesti 
kiinnostuneet uudet 
yrittäjät/toimijat

Matalankynnyksen 
liikkujat

• Kaikki Porvoolaiset
• Nuoret
• Lapsiperheet
• Ikääntyvät
• Erityisryhmät





Vuorovaikutusprosessin ja loppuraportin merkitys 
päätöksentekijöiden näkökulmasta:

• Saadaan tietoa siitä, miten suunnitelmaan suhtaudutaan

• Selvitetään suunnitelman koetut hyvät puolet, sekä 

kehitysideat

• Arvioidaan ehdotettujen muutoksien vaikutuksia

• Saadaan esille eri sidosryhmien ajatukset



Korkean tavoitetason myötä vuorovaikutusprosessissa 
päädyttiin hyödyntämään eri vuorovaikutusmenetelmiä 
erittäin monipuolisesti:

• Kaikille avoin verkkokysely – yli 500 vastausta

• Nuorisokysely kouluissa ja somessa sekä 
nuorisovaltuustovierailu - yhteensä yli 400 vastausta

• Seuroille ja muille erityisille sidosryhmille järjestettiin lähi- ja 
videotyöpajoja - yhteensä 8 lähityöpajaa ja 14 videotyöpajaa, 
joissa mukana yli 30 urheiluseuraa



Työpajoissa kuultiin erityisesti urheiluseuroja, mutta 
myös vammaisneuvostoa, tapahtumatoimijoita, 
vanhempainyhdistyksiä, vanhuksia sekä paikallisia 
liikunta-alan yrittäjiä.

Vuorovaikutusprosessin aikana saatiin suuri määrä 
palautetta konseptiluonnoksesta ja sen kehitystarpeista. 
Vuorovaikutuksen piirissä oli yli 1 000 porvoolaista. 
Välillisesti enemmänkin, sillä monet työpajoihin 
osallistuneet edustivat laajempaa ihmisryhmää.



1

Taustoitus

2021

Konseptisuunnitelman arviointi, vuorovaikutus, julkinen keskustelu 

Valtuuston iltakoulu

Loppuraportti vuorovaikutuksen pohjalta, Vuorovaikutuksen annin esittely päättäjille

2022

Päättäjien evästykset 

Valtuuston päätös jatkotyön kannalta tärkeistä reunaehdoista 

Tarkentavat suunnitelmat vuorovaikutuksen perusteella

Toteutuksen ja vaiheistuksen alustava suunnittelu ja aikataulutus 

Asemakaavaluonnos

Kustannusarvioiden päivitys

2023
Sijoittajahankinta ja –neuvottelut

Asemakaavaehdotus

2024
Toteutussuunnittelu ja toteutuksen aloitus

2025
toteutusvaihe 1 jatkuu

2026
2. toteutusvaihe

6

Jatkotoimenpiteet – Vidare åtgärder
2021

Utvärdering av konceptplanen, växelverkan, offentlig diskussion 

Fullmäktiges aftonskola

Slutrapport på basen av växelverkan, presentation för beslutsfattare 

2022

Beslutsfattares riktlinjer för fortsatt arbete 

Fullmäktiges beslut om viktiga villkor för fortsatt planering 

Preciserande planering på basen av växelverkan

Preliminär plan och tidtabell för realisering och etappvist byggande 

Utkast till detaljplan

Uppdatering av kostnadsberäkningar

2023

Förhandlingar med och skaffande av investerare

Förslag till detaljplan

2024
Byggnadsplanering och inledande av byggande

2025
byggnadsskede 1 fortsätter

2026
2. byggnadsskede




