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FEMMA Planning on osallistavaan kaupunkisuunnitteluun erikoistunut toimisto. 
Työmme lähtökohtana on suunnittelu, jossa erilaisten asukkaiden ääni kuuluu.

Kartoitamme alueiden ominaispiirteitä ja asukaskokemuksia yhdessä asukkaiden 
ja muiden paikallistoimijoiden kanssa. 

Muunnamme asukastiedon kaupunkisuunnittelussa ja päätöksenteossa 
hyödynnettäviksi suuntalinjoiksi, fasilitoimme osallisuusprosesseja, sekä 
konsultoimme kaupunkikehityshankkeissa.



Tulevaisuustaajuus-työpajojen taustaa
Raaseporin kaupunki valmistelee maankäytön kehityskuvaa vuodelle 2050. Kehityskuvassa tarkastellaan miltä Raaseporin kaupunki 

voisi näyttää tulevaisuudessa. Kehityskuva havainnollistaa kaupungin strategiaa ja tulevaisuuden visiota maankäytön osalta sekä 

tukee yleiskaavoitusta. Maankäytön kehityskuvaa työstetään vuosina 2021-2023.

Kehityskuvaa tehdään vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa. Vuorovaikutus koostuu keväällä 2022 toteutetusta karttakyselystä 

sekä eri puolilla Raaseporia pidetyistä Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmää soveltavista asukastyöpajoista. Asukastyöpajojen 

tarkoituksena oli kerätä laajasti asukkaiden ideoita Raaseporin maankäytön kehityskuvan pohjaksi.

Kevään 2022 aikana järjestettiin seitsemän (7) työpajaa Raaseporin eri kylissä: Pohja, Mustio, Tenhola, Snappertuna, Bromarv, 

Karjaa ja Tammisaari. Tämän lisäksi toteutettiin yksi nuorille suunnattu työpaja. Työpajoihin osallistui yhteensä 79 henkeä. 

Raaseporin kaupunki toteutti työpajat yhteistyössä osallistavaan kaupunkisuunnitteluun erikoistuneen FEMMA Planning Oy:n kanssa. 

Työpajojen koosteen on toteuttanut FEMMA Planning Oy. 

https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus/


Tulevaisuuskuvat
Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmässä 
tulevaisuusajattelua havainnollistetaan 
tulevaisuustötterön kautta. Nykyhetkestä avautuu 
erilaisia tulevaisuuden kehityskulkuja: toivottavia, 
todennäköisiä, uskottavia, mahdollisia sekä yllättäviä 
“villejä kortteja”. 

Asukastyöpajoissa toivottavia, todennäköisiä, 
uskottavia, mahdollisia tulevaisuuksia pohdittiin 
teemojen: asuminen, elinkeinoelämä, liikenne ja 
ympäristö näkökulmasta. Lisäksi asukkaat saivat 
haastaa ajatteluaan pohtimalla yllättäviä tai 
ei-toivottuja tulevaisuuksia. 

Asukkaiden luomat tulevaisuuskuvat toimivat 
maankäytön kehityskuvan pohjana muun 
asiantuntijatiedon ja selvitysten kanssa. 

Villit kortit (k
ehityskulut, joita ei ole ajateltu)

Toivottavat kehityskulut

Mahdolliset kehityskulut

Uskottavat

Todennäköiset

https://www.sitra.fi/hankkeet/tulevaisuustaajuus/
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Nykyhetkeen vaikuttaneet historialliset 
tapahtumat, päätökset ja ilmiöt



Nykyhetkeen 
vaikuttaneet 
tapahtumat, 
päätökset ja 
ilmiöt 

1800
● Riilahden meritaistelu (1714)
● Kaupungistuminen, teollistuminen, öljy, elinkeinojen monimuotoistuminen, autot
● Maanviljelyn teknistyminen 
● Bio Forum (1912)
● II maailmansota ja Suomen sodat
● Ydinaseet, jälleenrakennusaika, sotakorvaukset, rintamamiestalot
● Olympialaiset (1952)
● Naisen asema paranee
● Televisio
● Kekkonen (1956)
● Hyvinvointivaltio ja Suomi vaurastuu: peruskoulu, opintolaina, etuudet
● 60-luvun radikalismi
● Pori Jazz (1963)
● Maaltamuutto kaupunkeihin ja Ruotsiin, kyläkoulujen lakkauttaminen (60-70-l)
● Vasemmisto ja sosiaalidemokraatit vahvistuu (70-luku)
● Lasten vähentyminen (70-luku)
● Hurriganes (1971)
● Asfaltti Tenholasta Bromarviin (1974)
● Kuntaliitos: Tenhola & Bromarv, Kuntaliitos: Snappertuna & Tammisaari (1977)
● Suuruusajattelu ja keskittäminen (80-luku)
● Mustion paikallisjunaliikenne loppuu ja kyläkauppojen sulkeminen
● Tsernobyl (1986)
● Lama (90-luku)
● Neuvostoliitto hajoaa (1991)
● Suur-Tammisaari (1993)
● EU (1994) ja maatalouden muutos
● Globalisaatio, ilmastonmuutos ja otsonikato
● Teknologian kehittyminen: tietokoneet, internet ja kännykät
● Itsekkyys, materialismi ja individualismi 
● Jääkiekon MM-voitto (1995)

2000

Työpajoissa osallistujat pohtivat 
millaiset historialliset tapahtumat, 
päätökset ja ilmiöt eli kehityskulut 
ovat vaikuttaneet nykyhetkeen. 

Työpajoihin osallistuneiden 
listaamat nykyhetkeen 
vaikuttaneet tapahtumat, ilmiöt ja 
päätökset on koostettu yhteen 
nykyhetkestä 1800 -luvulle. 



2000
● Kansainvälinen rikollisuus
● Bromarvin ekokylä (2000)
● Pienten koulujen lakkautus (2000-luku)
● Valtion palvelut vähenevät (poliisi, verotoimisto, KELA, TE-toimisto)
● Ylikuluttaminen
● Halpatuotanto
● Lordi voitti Euroviisut (2006)
● Raaseporin yhdistyminen (2009)
● Laajakaista 
● Hangon asuntokupla
● Sosiaalinen media
● Neljäs teollinen vallankumous (AI, IoT) 
● Irrallisuus, yksinäisyys, ei haluta sitoutua
● Kahtiajakautuminen
● Demokratian kriisi
● Bromarvin kirkonkylän osayleiskaava (2014)
● Kuitu Bromarviin (2015)
● Suomenkielisten muuttoliike Bromarviin
● Trump USA:n presidentiksi (2017)
● Bromarvin saaristosatama (2018)
● Pizzeria YLP (2019)
● Podcastit
● Ilmastonmuutostietoisuus
● Raaseporin talous plussalle 
● Koronapandemia
● Kaksikielinen Askers-koulu Mustiolle

2022



Tulevaisuuteen vaikuttavat tapahtumat, 
päätökset ja ilmiöt



Tulevaisuuteen 
vaikuttavat päätökset, 
tapahtumat ja ilmiöt

UHAT 
● Venäjä ja Ukrainan sota
● NATO
● Rahat sosiaalisesta kehityksestä puolustusmenoihin
● Putin kuolee
● Rauha, uusi vahva YK
● Hybridivaikuttaminen
● Pandemiat
● Maailmaanrauha
● Ruoka- ja energiakriisi
● Tiedon kuplat
● Maanviljelykriisi ja selvityminen
● Polttoaineen hinnat

PALVELUT JA ELINKEINOELÄMÄ
● Terveyspalveluiden säilytettävyys
● Etätyöt
● Hyvinvointialueet ja SOTE-kriisi (huonot palkat ja lama)
● Kansainvälisiä yrityksiä Tenholaan
● Tenholan uusi vierasvenesatama
● Maaseutu ei tyhjene vaan pysyy elinvoimaisena
● Lähipalveluiden säilyttäminen
● Koulutoiminta
● CAP ja maatalouskannattavuus
● Arvokas vanheneminen ja vanhustenpalvelut 

2022

Työpajoissa pohdittiin mitkä 
nykyhetken tärkeät tapahtumat, 
ilmiöt ja päätökset eli kehityskulut 
vaikuttavat tulevaisuuteen.

Osallistujien mielestä ajankohtaiset 
(kevät 2022) tulevaisuuteen 
vaikuttavat tapahtumat, ilmiöt ja 
päätökset on koostettu ja 
teemoiteltu seuraavasti: 

● Uhat 
● Palvelut ja elinkeinoelämä
● Teknologia
● Ympäristö
● Liikkuminen
● Johtaminen ja päätöksenteko
● Asuminen ja elämäntavat



TEKNOLOGIA
● Teknologian kehittyminen
● Sähköautot
● Digitalisoituminen vaikuttaa päätöksiin ja palveluihin
● Robottien kehittyminen
● Virtuaalitodellisuus

YMPÄRISTÖ
● Luonnon monimuotoisuuden säilyminen
● Uudet energiaratkaisut ja satsaukset uusiutuvaan energiaan 

(aurinko, tuuli ym)
● Metsänhoitosuunnitelmat
● Ilmastonmuutos ja sen torjunta
● Luonnonvarojen ehtyminen (mineraalit, makean veden 

loppuminen)
● Energiapolitiikka
● Kiinteistöjen huoltovelka
● Metsät villi länsi (tutkijat, ministeriöt, edunvalvonta, 

metsäteollisuus)

LIIKKUMINEN
● Rantarata / tunnin juna
● Pyörätie Tenholasta Tammisaareen
● Kulkuyhteyksien kehittäminen
● Julkisen liikenteen alasajo
● Liikenneratkaisut
● Hangon radan sähköistäminen
● Verkkoyhteydet (netti, kuituverkko) 



JOHTAMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO
● Uusi presidentti
● Uusi kunnanjohtaja: Petra Theman (2022)
● Maankäytön kehityskuva, yleisaluekaavat, Uusimaa kaava
● Valtion velkaantuminen
● Päätökset paremman ympäristön puolesta
● Demokratian herätysliike
● Byrokratian vähentäminen
● Päätöksenteko irtautunut faktoista
● Päätöksenteko kaukana kunnista 
● Rahantarve ohjaa arvovalintojen sijaan
● Historiatiedon häviäminen vaikuttaa kuntien ja valtion tasolla
● Furumalmin kehittyminen Bromarvissa
● Palveluiden keskittämisen purkaminen ja palvelujen 

säilyttäminen (koulu, päiväkoti)

ASUMINEN JA ELÄMÄNTAVAT
● Raaseporiin muutto
● Väestö vanhenee ja elinajanodote nousee
● Uudet kyläkeskukset
● Balanssi digitaalisen, fyysisen ja sosiaalisen välillä
● Turhan matkustamisen kyseenalaistaminen
● Kotimaanmatkailu
● Erilaiset kulttuurit, pakolaisuus
● Raaseporin ikärakenne tasapainottuu
● Omavaraisuudesta megatrendi
● Elintasosairaudet
● Keskittymiskyvyn heikkeneminen
● Asuntotuotanto (vuokra ja omien)2050



Asukastyöpaja: Bromarv 3.5.2022



Raaseporissa halutaan vahvistaa… (Bromarv)

Ilmastotoimet ja luonnosta huolehtiminen
● Ilmastonmuutosta hillitsevät toimenpiteet

Kattava infrastruktuuri
● Infrastruktuurin laajentaminen

Kriisinhallinta, maanpuolustus, kyberturvallisuus
● NATO ja Venäjän uhkaan varautuminen

Maahanmuutto ja inklusiivisuus
● Uusien asukkaiden integraatio

Maankäytön kestävä suunnittelu (asuminen, ympäristö, 
elinkeinoelämä)

● Enemmän tontteja, asuntoja ja palveluja Bromarviin
● Yleiskaava ja kaavoitus (enemmän vakituista asumista ja 

mahdollisuuksia rakentaa ja kehittää)

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, terveydenhuolto, 
kauppa)

● Toimivat lähipalvelut lapsille, nuorille ja vanhuksille
● Keskittämisen purkaminen (enemmän mahdollisuuksia 

elinkeinoelämälle, palvelut, paikalliset päätökset)
● Palvelut (peruspalvelujen: terveys, koulut, kauppa 

turvaaminen)

Väestönkasvu ja tasapainoinen väestörakenne
● Muuttovoitto (lähikoulu, tontit ja rakentaminen)

Yhteisöllisyyden vaaliminen
● Yhteisöllisyys (me-henki)



Asumisen tulevaisuuskuva (Bromarv)

Digiyhteydet
● Nettiyhteydet

Kunnallistekniikka
● Infra, uusi laituri kirkonkylälle

Peruspalvelut
● Päiväkoti, koulu, vanhuspalvelut

Rakentaminen (asuminen)
● Asuntorakentamista, tontteja, 

vuokra-asuntoja

Ekologinen asuminen
● Energiaa säästävä ja vähäpäästöinen rakentaminen 

(uusi ja vanha rakennuskanta)

Lisää rakentamista ja asukkaita
● Tontteja, asuntoja, vuokra-asuntoja, 

omistusasuntoja, vapaa-ajan asunnot vakituisiksi, 
tontteja yrittäjille

Monimuotoiset ja esteettiset asumisen muodot
● Erilaiset asumisen mahdollisuudet

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, terveydenhuolto, 
kauppa)

● Keskittämisen purkaminen: alakoulu, päiväkoti, 
vanhuspalvelut

● Peruspalvelujen turvaaminen

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Elinkeinoelämän tulevaisuuskuva (Bromarv)

Elävät keskukset
● Kyläkeskustojen rakentaminen tiiviisti ja 

keskusta-alueiden kehittäminen 

Rakentaminen (yritykset)
● Yritysalue Bromarviin, jossa eri alojen 

yrityksiä, jalostushalli

Turismi
● Asuntovaunupaikat ja niiden talvisäilytys, 

kalaturismi

Elinkeinot maanviljelystä, metsätaloudesta, 
energiantuotannosta

● Maanviljely, elintarviketeollisuus, kalankasvatus

Elinkeinot palveluista
● Kaupat, harrastukset, terveydenhoito
● Kausiturismin kehittäminen
● Leirintäalueiden kehitys (teltat, asuntoautot, mökit)

Kaupunki tukee elinkeinoelämää ja monipuolista 
elinkeinorakennetta

● Yritysystävällisyys, tontteja pienyrityksille, 
paikallisten yritysten tukeminen ja uusien 
houkutteleminen Raaseporiin, pienteollisuus

● Etätyömahdollisuudet ja infrastruktuuri etätöille 
(kuituverkko)

● Yritystoimintaa vuoden ympäri

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Liikenteen tulevaisuuskuva (Bromarv)

Kevyen liikenteen reitti 
● Bromarv – Tenhola

Vesiliikenne
● Lauttayhteys 

(Hanko-Bromarv-Skata-Västanfjärd)

Julkisen liikenteen reitti
● Joukkoliikenneyhteydet ja toimiva 

tieverkosto

Hyväkuntoiset ja hyvinhoidetut tiet
● Kauniit ja turvalliset tiet (hirviesteet)
● Hyväkuntoinen infrastruktuuri

Kattava joukkoliikenneverkosto
● Bussiyhteydet isompiin keskuksiin, 

junayhteydet

Kattava kevyen liikenteen verkosto
● Turvalliset pyörätiet

Kestävä ja monipuolinen liikkuminen
● Lautta kesäaikaan (Hanko – Turku) 
● Vesiliikenteen kehitys (esim. 

polkupyöräkuljetus mahdollista)
● Kimppakyydit
● Vierasvenesatama

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Ympäristön tulevaisuuskuva (Bromarv)

Energiantuotanto
● Uusiutuva energia

Kestävä energiantuotanto
● Tuki hiilineutraaleille energiaratkaisuille 
● Uusiutuvat energiamuodot: aurinkoenergia
● Rakennusten lämmittäminen uusiutuvalla energialla

Kierrättäminen ja uusiokäyttö
● Päästöjen vähentäminen

Luonnosta pidetään huolta
● Puhdas luonto (ilma, ympäristö, vesi)
● Kestävä maatalous
● Kannanhoito (hirvet, hylkeet)

Monipuoliset ulkoilumahdollisuudet
● Pyöräily, hiihto ja kävelyreitistön rakentaminen (huomioi 

ympäristön)
● Yhteiset ja yhdessä hoidetut luontopolut ja vaellusreitti

Paikallinen ja omavarainen ruuantuotanto
● Omavaraisuus ja puhtaat tuotteet
● Paikallinen ruuantuotanto esim. kouluissa ja 

vanhustenpalveluissa

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Tulevaisuuskuvien haastaminen (Bromarv)
U

ha
t

M
ah

do
lli

su
ud

et

Bromarvin asukasluku 
kasvaa  (+ 800 henkeä)

Turismi ja elinkeinoelämä 
vahvistuu 

Kirkonkylän kehitys ja 
asuntojen määrän 
kasvattaminen 

Infrastruktuurin ja palveluiden 
pysyvyys 

Joukkoliikenne, palvelut kuten 
koulu ja päiväkoti ja kauppa 
katoavat, teitä ei kunnosteta. 
Asukasluku laskee.

Bromarvin kirkonkylälle 
rakennetaan 50 asuntoa 
lisää. Tonttitarjonta lisääntyy 
ja loma-asuntoja muutetaan 
vakituisiksi.

Vedenpinta nousee ja ei 
jäädy talvella. 
Liikenneyhteyksiä ei 
kehitetä, eikä 
elinkeinoelämää tueta.

Lähipalvelut ajetaan alas, 
maaseutua ei kehitetä ja 
palvelut siirtyvät 
pääkaupunkiseudulle. 
Vakituiset asunnot muuttuvat 
loma-asunnoiksi.

Kaupungin talous heikkenee ja 
seuraa sulkemispäätöksiä, 
SOTE-palvelut muodostuvat 
resurssikysymyksiksi.

Elinkeinoelämää tuetaan, uusia 
tontteja ja yritysalueita 
rakennetaan, turismi kasvaa. 
Panostetaan päiväkotiin ja kouluun, 
saadaan vakituista asumista, 
veronmaksajia ja 
elinvoimaa.
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FRAMTIDSBLADET

Bromarv fördubblar 
invånarantalet: igen!

Årets by 28:de gången!

Bostadsmässan 2050 ordnas i 
Bromarv

Passagerartrafiken i Bromarv hamn 
ökar stadigt: turbåtar till både 
Hangö och Seychellerna!

FRAMTIDSBLADET

Historien upprepar sig – Bromarf 
igen årets by

Inflyttning + 400 på 30 år

30% barnfamiljer

Ny färja till Hangö

FRAMTIDSBLADET

Skolan bygger till – nu ska alla 85 elever få 
plats!

Fiskrestaurangen Pappakarlsson har världens 
äldsta kock

Färjan hämtar tusentals kunder från 
Västanfjärd och Hangö, den nya båten hämtar 
turister från Baltikum

Befolkningen i Bromarv över 5000 personer – 
10 x mer än 2022!
Sommarboende över 20 000

Över 700 husbilar övernattar i 
förvaringshallarna i Padva – tryggast i 
Norden

FRAMTIDSBLADET

Europas by finns i Raseborg! – För 28 år 
sedan blev Bromarf årets Nyländska by. 
Igår valde Europaparlamentet Bromarv 
till hela kontinentens by

Rykten sprider sig kring flytt av 
stadsdirektörsbostaden till Bromarv

Omtvistad debatt kring flytande 
8G-stationer i Skärgårdsvikar

Työpajan lopuksi jokainen ryhmä 
kuvitteli olevansa töissä Tulevaisuuden 
Sanomien (Framtidsbladet) 
toimituksessa vuonna 2050.

Ryhmien tehtävänä oli keksiä lehden 
etusivulle otsikkoja, lööppejä ja 
puheenaiheita.

Bromarvin 
paikallislehden 
etusivu vuonna 2050



Asukastyöpaja: Karjaa



Raaseporissa halutaan vahvistaa… (Karjaa)

Kriisinhallinta, maanpuolustus, cyberturvallisuus
● Cyberturvallisuus (digitaalisten palvelujen haavoittuvuus)

Elinkeinoelämän tukeminen
● Elinkeinoelämän tukeminen (työvoimapolitiikka, oikeus 

työhön, ulkomainen työvoima)

Elämäntapojen muutos (kulutus, liikkuminen)
● Terveellisemmät elämäntavat (ruudulta luontoon)
● Elämäntavan muutos (tuottamisen ja kuluttamisen 

vähentäminen 

Ilmastotoimet ja luonnosta huolehtiminen
● Luontokatoon havahtuminen
● Ilmastotoimet (liikenne ja kestävä kehitys)
● Luonnosta pidetään huolta ja näkyy elinympäristössä 

(arvostettu, lähellä, hiilineutraali)

Kulttuurihistorian vaaliminen
● Historian ja alueidentiteetin vaaliminen 

Maankäytön kestävä suunnittelu (asuminen, ympäristö, 
elinkeinoelämä)

● Yleiskaava (miten ja missä halutaan asua, vapaa-aja 
asukkaat pysyviksi)

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, terveydenhuolto, 
kauppa)

● SOTE-palvelujen turvaaminen (lähipalvelut)

Väestönkasvu ja tasapainoinen väestörakenne
● Väestön ikärakenne ja riittävät palvelut

Yhteisöllisyyden vaaliminen
● Yhteisöllisyyden vaaliminen ja tukeminen 



Asumisen tulevaisuuskuva (Karjaa)

Peruspalvelut
● Klinkbackan koulu, Billnässkola 

(Pinjainen)
● Lähiluonto (Pohja)
● Liikkuva terveyskeskus (Skåldö)
● Sairaala (Tammisaari)
● Peruspalveluilla töitä kyliin
● Digitaaliset palvelut 

mahdollistavat etätyöt ja 
palvelujen saavutettavuuden

Asuminen yhteisöllistä ja turvallista
● Yhteisöasuminen ja yhteisöllisyyden tukeminen 

(yhteissaunat, tilan jakaminen)
Ekologinen asuminen

● Ympäristöystävällinen ja tiivis asuminen
● Laadukas ja kestävä rakentaminen (puu, 

luonnonmateriaalit, vanhan säilyttäminen)

Luonnonläheinen asuminen
● Luonto näkyy joka korttelista
● Ympäristö on yhteinen olohuone

Monimuotoiset ja esteettiset asumisen muodot
● Yhteisöasuminen, senioriasuminen
● Moninainen asuntotarjonta: rivitalot, omakotitalot, 

kerrostalot
● Vapaa-ajanasuminen ympäri vuoden
● Vuokra- ja omistusasunnot (keskuksissa ja maaseudulla)

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, terveydenhuolto, kauppa)
● Palvelut lähellä, etätyömahdollisuus kotoa käsin 

mahdollista, vähentää myös liikkumisen tarvetta

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Elinkeinoelämän tulevaisuuskuva (Karjaa)

Elävät keskukset
● Torimyyntiä, kivijalkaliikkeitä

Kulttuuripalvelut
● Elävä kulttuurielämä
● Pähkinäpuujuhlat (Lepinjärvi)

Muut palvelut
● Digitietokeskus (Skåldö)
● Yritysneuvonta kyliin

Ruoantuotanto ja maanviljely
● Lähiruoka, kaupunkiviljely

Turismi
● Maamerkki: sirkusmuseo 

Ympäristöpalvelut
● Luontoyritykset 

Elinkeinot kulttuurista
● Kulttuuri, teatteri ja yhteisöllisyys
● Kulttuurihistorian hyödyntäminen turismissa maltillisesti
● Kulttuuriala mukana aluekehittämisessä

Elinkeinot luonnosta
● Luonnonläheiset elinkeinot: Ympäristöyrittäjyys, esimerkiksi 

luontomatkailu, uusiutuva energia, piharakentaminen, savi, 
kuntoutus

Elinkeinot maanviljelystä, metsätaloudesta, energiantuotannosta
● Uudet maatalouden muodot kuten hiiliviljely
● Perustuotanto ja lähiruoka

Kaupunki tukee elinkeinoelämää ja monipuolista 
elinkeinorakennetta

● Pienten yritysten tukeminen ympäri Raaseporia
● Nuoret yrittäjät uusilla ideoilla
● Digitaaliset innovaatiot johtaa paikalliseen yrittäjyyteen
● Uudet yritysmuodot kuten verkostoyritys

Kestävä elinkeinoelämä
● Luontoa arvostavat ja kestävät yritykset menestyvät
● Raaseporin kaupungin brändi ympäristöystävällisyys

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Liikenteen tulevaisuuskuva (Karjaa)

Kevyen liikenteen reitti
● Kävelykatu -keskusta Karjaalla

Tie- ja muu liikenneinfrastruktuuri
● Liikenne toimii kylistä eri suuntiin

Vesiliikenne
● Reittiveneliikenne Bromarviin
● Saaristo saavutettavaksi, veneellä 

ja julkisella pääsee Raaseporin 
saaristoon

Kattava joukkoliikenneverkosto
● Hyvä julkinen liikenne (kutsubussit)
● Joukkoliikenteen kehittäminen (viestiminen ja tuki)
● Rantarata
● Kimppakyydit
● Digitaaliset palvelut vähentävät liikkumisen tarvetta

Kattava kevyen liikenteen verkosto
● Hyväkuntoiset ja kattava pyörätiet kylien välillä
● Mahdollistaa nuorten ja muiden ajokortittomien 

liikkumisen

Kestävä ja monipuolinen liikkuminen
● Jakamistalous, yhteisomistetut autot, yhdessä liikkuminen
● Uudet polttoaineet (biopolttoaine, sähkö)
● Autoilun vähentäminen, elämä kävely- ja 

pyöräilyetäisyydellä tai saavutettavissa digitaalisesti
● Yhdessä liikkuminen yleistyy, jakamistalous

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Ympäristön tulevaisuuskuva (Karjaa)

Luonnonsuojelu
● Ei avohakkuita 

○ metsänhoidon 
suunnitelma myös 
yksityisomistajille

● Metsät elpyvät
● Joissa lohia ja simpukoita

Kulttuuriympäristö näkyy
● Puutarhakaupunki-identiteettiä vaalitaan Karjaalla 
● Karjaan sirkuspolku yhdistää koululaiset
● Taide näkyy ympäristössä (graffiteja tunneleihin)
● Perinneosaamisen opetus (punamultagraffitti, luomuperinne)

Luontoa hoidetaan
● Monimuotoinen luonto on elpynyt, vanhat metsät säilytetään 

(näkyy asuntojen hinnoissa)
● Kyläpuutarhuri vastaa paikallisesta ympäristöstä (luonto, 

historia, yhteisöllisyys)
● Lähimetsät ja luontoalueet
● Eheä viherrakenne 
● Rakentaminen luontoarvoja huomioiden ja tuottamisen 

vähentäminen
● Ruudulta luontoon

Ulkoilumahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen
● Kuntoportaat Kiilassa
● Ympäristöhankkeet ovat yhteisöä aktivoivia

Kestävä rakentaminen ja vanhan rakennuskannan kunnostaminen
● Entisöinnin suosio huopussaan
● Säilytetään vanhat arvokkaat rakennukset

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.
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Asuminen on mahdollista 
eri puolella Raaseporia

Vihreä kulttuurinen 
kävely-Karjaa näkyy junan 
ikkunasta

Raaseporin Slush Elämää kyliin

Katastrofi (esim ydinsota) 
estää resurssien 
käyttämisen kehittämiseen. 
Kaikki aika menee 
selviytymiseen.

Maailmanrauha mahdollistaa 
yhteisöllisyyden ja 
kehittämisen. Syntyy 
mahdollisuus valita erilaisista 
asumisen muodoista.

Junaa ei ole, ihmisvirta 
siirtyy muualle tai 
virtuaalimaailmaan, 
saasteen estävät ulkona 
olemisen. Ihmiset muuttavat 
pois.

Raasepori julistautuu 
internet-vapaaksi ja aikaa 
jää kävelylle ja kulttuurille.

Slushia uhkaa taloudellinen 
lama ja sota. Myös 
järjestämiseen sopivat tilat 
saattavat kadota kun vanhoja 
rakennuksia puretaan.

Slush on jymymenestys, 
Raaseporin tunnettuus nousee 
ja luo painetta kehittämiseen. 
Hotelleja, veronmaksajia tulee 
lisää. Luonto muistettava 
huomioida.

Katastrofi kuten ydinsota tai 
pandemia uhkaavat. Toisaalta 
pandemia voi myös parantaa 
elämänlaatua, sosiaalisuutta ja 
keskittää elämää keskuksiin.

Palvelut ja väkiluku kasvaa, 
luonto elpyy. Irti keskeisistä 
myyteistä ja uskosta talouteen, 
rahan valta murtuu ja 
elämäntavat 
muuttuvat. 
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Tulevaisuuskuvien haastaminen (Karjaa)



FRAMTIDSBLADET

Raseborg förbi Grani!

Skattegraden har nu ytterligare kunnat 
sänkas tack vare flera lyckade RUSH! Nu 
gick Raseborg förbi Grankulla

Nu rehabiliteringservice i Skogby, 3je 
generationers ukrainare

Naturupplevelserna i Raseborg blir bara 
fler och fler

Raseborg den mest företagsvänliga 
staden enligt ny enkät. Vad betyder det 
för oss gamla raseborgare? 

TULEVAISUUDEN 
SANOMAT

Valkohäntäkauris nähty Karjaalla

Ydinvoimaloiden alasajo etenee

Jo joka kolmas raaseporilainen 
ulkomaalaistaustainen

Ennätyslohi Mustiolla

Naavaa nähty Gölellä

RKP nousi kolmanneksi suosituimmaksi 
puolueeksi

Peurafestareilla palkittiin vuoden 
peuraherkku

Sylvi Fisula hillui ilman housuja 
Fiskarsin simpukansyöntibileissä

TULEVAISUUDEN SANOMAT

Raaseporin kopteriluljetus Oy:llä 
ennätyssuosio

Lapsia syntyi ennätysmäärä 2050

Antskogin palvelutalo laajentaa -- 
etäyhteydet toimivat Bromarvin 
palvelutaloon

Pakolaiset 20 % Raaseporin asukkaista

Viimeiset bensakäyttöiset pois käytöstä
Vanhusten hoito eriytynyt mm lättähattujen 

Robotilla ohjattavat autot enemmistönä

TULEVAISUUDEN SANOMAT

Raaseporissa puunistutustalkoot jatkuvat jo 100 
päivää

Viherkerroin meni läpi lautakunnassa

Presidentti muuttaa Karjaalle “Koiran valinta”

Sirkusmuseo avattiin Karjaan Kiilassa

Poika eksyi Karjaan aarniometsään! Ja Tarzan ja 
Jane ovat yleisimmät laste nimet 2050

Terveimmät nuoret löytyvät Billnäsistä

Sadonkorjuujuhla klo 18 lauantaina 25.9.2050 
@Lappträsket! GO NUTS!

Työpajan lopuksi jokainen ryhmä 
kuvitteli olevansa töissä 
Tulevaisuuden Sanomien 
(Framtidsbladet) toimituksessa 
vuonna 2050.

Ryhmien tehtävänä oli keksiä 
lehden etusivulle otsikkoja, 
lööppejä ja puheenaiheita.

Karjaan 
paikallislehden 
etusivu vuonna 2050



Asukastyöpaja: Mustio 27.4.2022



Raaseporissa halutaan vahvistaa… (Mustio)

Kriisinhallinta, maanpuolustus, cyberturvallisuus
● Cyberturvallisuus (digivakoilu, some, 

hybridivaikuttaminen)

Kattava infrastruktuuri
● Rantarata ja liikkumisen infrastruktuuri

Kestävä ja uusiutuva energia
● Uusiutuva energia ja hiilineutraali Suomi (2030 → 80 % 

päästövähennys)

Maahanmuutto ja inklusiivisuus
● Inklusiivinen yhteiskunta

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, terveydenhuolto, 
kauppa)

● SOTE



Asumisen tulevaisuuskuva (Mustio)

Rakentaminen ja asuminen 
● Rivitalot, omakotitalot
● Monimuotoinen asuminen: 

kerrostalot, rivitalot, paritalot ja 
kollektiivinen asuminen (Karjaa)

Ekologinen asuminen
● Ekologiset, kestävät ja terveelliset asunnot
● Energiatehokkuus
● Uusiutuva energia

Monimuotoiset ja esteettiset asumisen muodot
● Monimuotoiset asumisen muodot

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, 
terveydenhuolto, kauppa)

● Palvelut kotiin
● Etäpalvelut (hoiva, koulutus työ)

´

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Elinkeinoelämän tulevaisuuskuva (Mustio)

Ravintolapalvelut
● Raaseporin viini

Ruoantuotanto ja maanviljely
● Kestävä viljely ja lähiruoka

Turismi
● Ohjattua luontomatkailua
● Junkarsborg, salainen helmi

Elinkeinot palveluista
● Immateriaaliset palvelut (vähemmän 

tavaroita)
● Digiturvallisuuspalvelut
● Matkailupalvelut ja turismi

Ekologisesti kestävä elinkeinoelämä
● Kestävät innovaatiot

Kaupunki tukee elinkeinoelämää ja monipuolista 
elinkeinorakennetta

● Ohjausta nuorille yrittämisessä
● Mentoritoiminta
● Startup-yrityksiä

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Liikenteen tulevaisuuskuva (Mustio)

Julkisen liikenteen reitti
● Yhteydet kyliin: ratikka, pikkubussi

Kevyen liikenteen reitti
● Pyöräreitit ja pyörämatkailu

Tie- ja muu liikenneinfrastruktuuri
● Saaristo avataan veneettömille jaettujen 

veneiden tai reittiliikenteen avulla

Ulkoilureitti
● Vaellusreittejä vuodenajat huomioiden

Kattava joukkoliikenneverkosto
● Yhteysliikenne Rantaradalle 
● Toimiva bussiliikenne
● Sähköjuna takaisin
● Nopea liikenne Helsinkiin, Turkuun ja 

Tampereelle

Kattava kevyen liikenteen verkosto
● Pyörällä pääsee joka paikkaan

Kestävä ja monipuolinen liikkuminen
● Ympäristöystävällinen joukkoliikenne
● Yksityisiä vossikkakuskeja
● Sähköautot ja kilometrikiintiöt
● Tankkauspisteitä lähellä

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Ympäristön tulevaisuuskuva (Mustio)

Ympäristö
● Vaelluskalat Raakku (Mustionjoki)

Kulttuuriympäristö näkyy 
● Taidetta puistoihin 

Luonnosta pidetään huolta
● Monipuolinen ja monimuotoinen 

luonto
● Metsä on hyvinvointimme
● Lajirikas luonto joka voi hyvin ja on 

saavutettava kaikille
● Luonto hoidettu hyvin ja kestävästi

Ilmastonmuutokseen on sopeuduttu ja 
varauduttu

● Uudet tuholaislajit
● Helteiset kesät
● Uudet viljelykasvit

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Tulevaisuuskuvien haastaminen (Mustio)
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Vanhat ja nuoret yhteen 
työpajojen ja asumisen 
kautta

Saaristo avataan 
veneettömille

Raaseporissa ei ole tarpeeksi 
työpaikkoja ja etenkin nuoret 
muuttavat pois.

Monipuolisen väestörakenteen 
varmistaminen. Arvostetaan 
omavaraisuutta ja perinteisiä 
elinkeinoja, jotka lisäävät 
resilienssiä konfliktien sattuessa.
 

Itämeren saastuminen ja ilmaston 
lämpeneminen uhkaavat sekä kesä- että 
talvimatkailua. Turismin lieveilmiöt kuten 
roskaaminen, rikollisuus, meriturvallisuus 
ja turistien paljous huolettavat.
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FRAMTIDSBLADET

Flygande vagn från Skåldö 
till Svartå – går var 15 
minut

30 år fred i Europa

Lokalodlade bananer på 
Svartå torg

TULEVAISUUDEN SANOMAT

Raakku teki 100 000 poikasta!

Kukaan ei ole kuullut 
Junkarborin uudistetusta 
patikointireitistä

Saaristo on nyt avattu
Le:Mat Eurovision voittoon taas

Kehityksen portaat loppumassa 
kesken Raaseporissa

Raasepori ensimmäinen 
digisuojeltu alue Suomessa

Raaseporissa ennätyssuuri 
kahvisato

Kaupungin hallitus kielsi 
kiireen – aloite ollut 
valmistelussa vuodesta 2022

Työpajan lopuksi jokainen ryhmä 
kuvitteli olevansa töissä 
Tulevaisuuden Sanomien 
(Framtidsbladet) toimituksessa 
vuonna 2050.

Ryhmien tehtävänä oli keksiä 
lehden etusivulle otsikkoja, 
lööppejä ja puheenaiheita.

Mustion 
paikallislehden 
etusivu vuonna 2050



Asukastyöpaja: Pohja 6.4.2022



Raaseporissa halutaan vahvistaa… (Pohja)

Elinkeinoelämän tukeminen
● Työpaikat lähellä

Ilmastotoimet ja luonnosta huolehtiminen
● Terve ympäristö ja luonto
● Ekologisuus edennyt asumisessa ja liikkumisessa
● Puhdas luonto
● Ihmisten vaikutukset ympäristöön

Kattava infrastruktuuri
● Sähköautot
● Enemmän joukkoliikennettä

Omavaraisuus (ruoka ja energia)
● Suomi omavarainen ruuan- ja energiantuotannon osalta
● Sähköä on

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, terveydenhuolto, 
kauppa)

● Vanhustenhuollon vaihtoehtoiset muodot



Asumisen tulevaisuuskuva (Pohja)

Digiyhteydet
● Etätyöt 

Peruspalvelut
● Alakoulut kylissä
● Koulun uudet muodot

Rakentaminen (asuminen)
● Merenläheinen asuminen 

(Bromarv, Tenhola, Skåldö)
● Ekokylät (Bromarv)
● Tiny house kylät, kelluvat talot 
● Kerrostalot (Karjaa)
● Pientalot, pienkerrostalot 

(Snappertuna)
● Luksus vapaa-ajanasuminen ja 

resortit (Bromarv)

Alueiden välillä yhteishenki
● Raaseporin kylät ovat kasvaneet yhteen
● Kyläidentiteettejä ei unohdeta, pienien kylien verkostot 

elinvoimaisia

Ekologinen asuminen
● Uusiutuvan ja vihreän energian käyttö asunnoissa (aurinkovoima)

Lisää rakentamista ja asukkaita
● Joustava kaavoitus ja uuden rakentamisen helpottaminen

Luonnonläheinen asuminen
● Monimuotoiset mahdollisuudet luonnonläheiseen asumiseen ja 

luontosuhteen vahvistumisen

Monimuotoiset ja esteettiset asumisen muodot
● Monimuotoinen rakennuskanta: kerrostalot, rivitalot, omakotitalot, 

tiny house -kylät, vanhojen talojen korjaaminen 

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, terveydenhuolto, kauppa)
● Asuminen junaradan ympäristössä
● Peruspalvelut saavutettavissa kävellen, pyörällä ja 

joukkoliikenteellä
● Liikenneyhteydet mahdollistavat haja-asumisen

´

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Elinkeinoelämän tulevaisuuskuva (Pohja)

Elävät keskukset
● Karjaan kehittäminen kaupungin 

keskustaksi

Muut palvelut
● Bensa-asemat sähkö- ja vetyasemiksi
● Kaupunkipyörät (Tammisaari, Karjaa)

Rakentaminen (yritykset)
● Yritystontit isoille yrityksille (Skogby)
● Palvelualojen yritykset 

Ruoantuotanto ja maanviljely
● Ruuantuottajat (Tenhola, Snappertuna)

Turismi
● Luontoturismi (Pohja, Skåldö)

Turistinähtävyys
● Kulttuurihistoriaa esiin nostava turismi 

(ruukit, linnat, kirkot)

Elinkeinot luonnosta
● Elinkeinoelämä perustuu kestävään luontoturismiin
● Kiertotalous

Elinkeinot maanviljelystä, metsätaloudesta, energiantuotannosta
● Elinkeinoelämä perustuu paikalliseen ruoantuotantoon

Elinkeinot palveluista
● Enemmän palveluja hyvälle elämälle (vähemmän tavaroita)
● Uudenlainen palvelutarjonta
● Pienemmät julkisten palvelujen lähiyksiköt
● Mobiilit, kotiin tulevat palvelut

Kaupunki tukee elinkeinoelämää ja monipuolista 
elinkeinorakennetta

● Lähipalveluiden tuottamisen mahdollistaminen
● Isoja ja pieniä yrityksiä
● Etätyö mahdollista (myös kansainväliset yritykset) 
● Teknologia-alan yrityksiä

Kestävä elinkeinoelämä
● Luonto on keskeinen yritysten lähtökohta
● Kestävä turismi

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Liikenteen tulevaisuuskuva (Pohja)

Satama-alueen kehittäminen
● Tammisaaren sataman matkustajasatamaksi

Julkisen liikenteen reitti
● Rantarata, Hyvinkään rata, paikallisasemat
● Bussiyhteydet Helsinkiin ja Lohjalle
● Paikalliset bussiyhteydet 

Kevyen liikenteen reitti
● Kevyenliikenteen väylien parantaminen 

Raaseporissa

Tie- ja muu liikenneinfrastruktuuri
● Valtatiet 25 ja 51 nelikaistaiseksi vaihtoehtona 

raideliikenteelle

Vesiliikenne
● Vesiliikenneyhteyksien parantaminen 

(paikallisesti ja kansainvälisesti)

Kattava joukkoliikenneverkosto
● Rantarata toimii ja junaliikenne keskeinen 

kulkuväline
● Joukkoliikenneyhteydet kattavat koko 

kaupungin     
● (Pohja – Karjaa – Tammisaari – 

Tenhola -akseli)
● Paikallisjunat pysähtyvät kylissä 
● Tiheän välin raideyhteydet 

pääkaupunkiseudulle
● Hyvät liikenneyhteydet asemille

Kattava kevyen liikenteen verkosto
● Terveyttä edistävä monipuolinen kevyen 

liikenteen verkosto 

Kestävä ja monipuolinen liikkuminen
● Uudet ekologiset kulkumuodot (ekologiset itse 

ajavat autot, sähköbussit)
● Edullinen joukkoliikenne (esim. ilmaispalvelu 

vähävaraisille)

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Ympäristön tulevaisuuskuva (Pohja)

Kestävä energiantuotanto
● Mahdollisuus pienen skaalan vaihtoehtoisiin 

energialähteisiin
● Kestävät energialähteet (esim. aurinkopaneelipuistot)

Luonnosta pidetään huolta
● Luontoarvot suunnittelun keskiössä
● Ympäristöystävällinen metsänhoito
● Puhdas, monimuotoinen ja villi luonto

Monipuoliset ulkoilumahdollisuudet
● Ulkoilumahdollisuudet ja luonto edistävät paikallisten ja 

ulkopaikkakuntalaisten terveyttä
● Kansallispuistojen laaja verkosto ja suuret yhtenäiset 

viheralueet
● Vapaa-ajanviettomahdollisuudet huomioivat ympäristön

Paikallinen ja omavarainen ruoantuotanto 
● Omavaraisuus (maanviljely, omat kanat)
● Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (lämpimämmän 

ilmaston vuoksi uudet hyötykasvit)
● Ekologinen maanviljely

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.
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Saavutettavat palvelut Palvelut ja terveys Omavaraisuus ja 
hyvinvointi

Ilmastonmuutos, rajut globaalit 
muutokset ja ihmisen vaikutus 
ympäristöön.

Riippuvuus sähköstä on uhka 
kehitykselle.

Omavaraisuus ruoantuotannossa ja 
energiassa, ihmiset ottavat vastuuta 
omasta terveydestään. Eläke on 
olemassa ja lapsia syntyy vielä 
maailmaan. Luonto on puhdasta ja 
sähköautot sekä joukkoliikenne 
mahdollistavat liikkumisen.
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Vanhustenpalveluissa 
monimuotoisuus tuo mahdollisuuksia, 
ympäristö ja luonto on tervettä, 
ikäihmiset terveitä. Itseohjautuvat 
ekoautot, ekologinen asuminen, 
yksilöity ruokavalio ja lääkkeet

Mahdollisuuksia turvallisessa ja 
itsenäisessä Suomessa. Lähipalvelut 
ja työpaikkoja kohtuullisella säteellä. 
Lähiympäristö pysyy luotettavana.

Tulevaisuuskuvien haastaminen (Pohja)



TULEVAISUUDEN 
SANOMAT

Kaksoiskuntalaisuus meni 
eduskunnassa läpi

Yli 50% autoista 
vetykäyttöisiä

Kyläkoulujen säilyttäminen 
käänsi lapsiperheiden 
määrän kasvuun

Kiertävän kylälääkärin 
vastaanotto täytti 30 
vuotta

FRAMTIDSBLADET

Raseborg har valts till 
Europas bästa plats att bo 
på

Byggstart för nytt daghem 
som satsar på naturen

Gunnar firar sina 125 år 
på vege-restaurang Moroten 
i Pojo

TULEVAISUUDEN SANOMAT
Kylien välinen liittokokous 
siirrettiin viikolla

Raaseporin viimeinen Diesel-auto 
romutettiin

Reko-halli täyttyi jälleen 
lähiruoasta – 3000 myyjää 
paikalla!

Keskusliikkeiden kannattavuus 
ennätysalhainen – 
lähituottajilla vastakkainen 
“ongelma”

FRAMTIDSBLADET

Snart går det hydrokapseltaksin 
till din flytande villa i 
Pojoviken

Ny ekoby i Trollshovda

Självplockägg hos kollektivet

Uusi tiny house ekokylä 
Fiskarsiin

Työpajan lopuksi jokainen ryhmä 
kuvitteli olevansa töissä 
Tulevaisuuden Sanomien 
(Framtidsbladet) toimituksessa 
vuonna 2050.

Ryhmien tehtävänä oli keksiä 
lehden etusivulle otsikkoja, 
lööppejä ja puheenaiheita.

Pohjan 
paikallislehden 
etusivu vuonna 2050



Asukastyöpaja: Snappertuna 2.5.2022



Raaseporissa halutaan vahvistaa… (Snappertuna)
Kattava infrastruktuuri

● Kunnallistekniikka
● Infrastruktuurin kehittäminen

Elinkeinoelämän tukeminen
● Työpaikkojen lisääminen

Maankäytön kestävä suunnittelu (asuminen, ympäristö, elinkeinoelämä)
● Yleiskaavan kehittäminen (tonttitarjonnan ja palvelujen lisääminen, 

rakennuslupien nopeuttaminen)

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, terveydenhuolto, kauppa)
● Lähikoulujen tulevaisuus

Väestönkasvu ja tasapainoinen väestörakenne
● Maankäyttö ja muuttovoitto



Asumisen tulevaisuuskuva (Snappertuna)

Kunnallistekniikka
● Vesi- ja jäteinfrastruktuuri 

Peruspalvelut
● Kyläkoulu (Snappertuna, Bromarv, 

Tenhola)
● Palvelut vapaa-ajanasukkaille (Rösund, 

Sandnäsudd) 

Rakentaminen ja asuminen
● Ympärivuotinen asuminen (Box, Skåldö, 

Snappertuna)
● Lisää tontteja 

Elävä maaseutu
● Väestömäärä kasvaa
● Houkuttelevat asuinalueet

Lisää rakentamista ja asukkaita
● Raaseporin yleiskaava
● Sujuvat asemakaava- ja 

rakennuslupaprosessit
● Riittävästi tonttimaata eri puolilla
● Kohtuuhintainen asuminen
● Horsbäck-Läpp -aluetta on kehitetty

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, 
terveydenhuolto, kauppa)

● Saavutettavat lähikoulut maaseudulla
● Digitalisaatio mahdollistaa maaseudulla 

asumisen 

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Elinkeinoelämän tulevaisuuskuva (Snappertuna)

Elävät keskukset
● Kauppa ja tori

Muut palvelut
● Parkkihalli (Karjaa)

Turismi
● Turismin mahdollistaminen paremmalla 

teiden kunnolla

Elinkeinot palveluista
● Maaseutumatkailu, kaupan palvelut
● Palvelut turistikohteiden ympärillä
● Koulu, kotihoito
● Melontaturismi (Snappertunan joella)

Kaupunki tukee elinkeinoelämää ja 
monipuolista elinkeinorakennetta

● Elinvoimainen yritystoiminta
● Yritykset uskaltavat ja haluavat 

sijoittua Raaseporiin
● Yritykset huomioidaan 

kaavoituksessa
● Vähemmän byrokratiaa
● Tukipalvelut yrittämiselle ja uusien 

yritysten luomiselle

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Liikenteen tulevaisuuskuva (Snappertuna)

Kevyen liikenteen reitti
● Pyörätie Karjaa  – Tammisaari – 

Snappertuna
● Kevyenliikenteen reitit kaikkiin suuntiin

Tie- ja muu liikenneinfrastruktuuri
● Hyväkuntoiset tiet (Rösund, Sandnäsudd)
● Tieliikenneyhteydet

Hyväkuntoinen infrastruktuuri
● Hyväkuntoiset tiet
● Turvalliset ja viihtyisät reitit sekä 

ulkoilumaastot
● Vesi ja jäteinfrastruktuuri myös maaseudulla

Kattava joukkoliikenneverkosto
● Rantarata
● Kyläbussit (metro)
● Säännölliset liikenneyhteydet kylien ja 

isompien keskusten välillä

Kattava kevyen liikenteen verkosto
● Pyörätiet kylistä isompiin keskuksiin
● Kevyen liikenteen väylien kehittäminen 

pyöräilyyn, kävelyyn ja sähköllä kulkeville 
pienkulkuneuvoille

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Ympäristön tulevaisuuskuva (Snappertuna)

Kulttuuriympäristö ja -historia näkyy
● Kulttuuriympäristön hyödyntäminen kestävällä 

tavalla
● Kulttuuriympäristön vaaliminen

Luonnosta pidetään huolta
● Puhdas meri
● Luontoa ja ympäristöä vaalitaan
● Raaseporinjoki voi hyvin (kalastus ja melonta on 

mahdollista)
● Metsästys
● Tasapaino maanviljelyn ja luonnonsuojelun välillä

Monipuoliset ulkoilumahdollisuudet
● Lähellä sijaitsevat ulkoilureitit
● Koulujen pihoilla hyödynnetty luontoa ja 

ulkoilumahdollisuuksia

TEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Tulevaisuuskuvien haastaminen (Snappertuna)
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Horsbäck – Läpp -alueen kehittäminen 
elinkeinoelämän ja asumisen 
näkökulmasta

Mahdollisuus asua 
ympärivuotisesti maaseudulla 

Kaupunki kehittää 
maaseutua

Kehitys saakkaa pohjavesialueen, 
kulttuurihistoriallisten arvojen ja 
ELY-keskuksen rajoitusten vuoksi. 

Resurssit eivät riitä kehittämiseen, 
infra jää riittämättömäksi, 
etätyömahdollisuuden huonot, 
ihmiset muuttavat pois ja uusia 
asukkaita ei saada.

Kaupunki on ostanut maata, 
jonne voidaan rakentaa, ihmisiä 
muuttaa alueelle. Snappertunan 
potentiaali nähdään ja vahvuudet 
kuten sijainti, lähikoulu, 
junayhteys on hyödynnetty.
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FRAMTIDSBLADET

Kryssningsfartyg till 
Raseborgs slott – 
rekordantal 
kryssningsgäster

Raseborg stads tjänstemän 
glada över invånarnas 
åsikter

NTM-centralen spolas av 
regeringen

Befintlig infra utnyttjas 
i Snappertuna! Raseborg 
sparar pengar

FRAMTIDSBLADET

5000 invånare i Snappertuna!

Skall Snappertuna igen bli en 
självständig kommun? 

Skolväsandet positivt 
utvecklat! Egen högskola 
möjlig? 

FRAMTIDSBLADET

Raseborg renoverat till sin 
medeltida prakt

Riddarslottet 200 m2 stor – 
spa invigs

Naturturism frodas i Box 
skärgården

Första kryssningsfartyget 
angör slottsbryggan

Työpajan lopuksi jokainen ryhmä 
kuvitteli olevansa töissä 
Tulevaisuuden Sanomien 
(Framtidsbladet) toimituksessa 
vuonna 2050.

Ryhmien tehtävänä oli keksiä 
lehden etusivulle otsikkoja, 
lööppejä ja puheenaiheita.

Snappertunan 
paikallislehden 
etusivu vuonna 2050



Asukastyöpaja: Tammisaari 18.5.2022



Raaseporissa halutaan vahvistaa… (Tammisaari)

Hyvä hallinto ja vuorovaikutus
● Uusi kaupunginjohtaja

Kohtuuhintaiset elinkustannukset
● Kohtuuhintaiset elinkustannukset

Kriisinhallinta ja maanpuolustus
● Maanpuolustus (NATO)

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, terveydenhuolto, 
kauppa)

● SOTE-uudistus



Asumisen tulevaisuuskuva (Tammisaari)

Kunnallistekniikka
● Kuituverkon laajentaminen koko Raaseporiin

Peruspalvelut
● Keskittämisen purkaminen: koulujen ja 

päiväkotien säilyttäminen maaseudulla

Rakentaminen (asuminen)
● Edullista kesäasumista: siirtolapuutarhoja ja pieniä 

taloja ympäri Raaseporia

Ekologinen asuminen
● Kestävä asuminen

Monimuotoiset ja esteettiset asumisen muodot
● Rivitaloalueet
● Vanhainkodit ja päiväkodit samassa
● Ylisukupolvinen asuminen
● Elävä maaseutu ja saaristo

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, 
terveydenhuolto, kauppa)

● Toimiva sairaala ja terveyspalvelut 
saavutettavia

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Elinkeinoelämän tulevaisuuskuva (Tammisaari)

Korkeakoulutus
● Taide- ja design-yliopisto (Fiskari)
● Kestävän kehityksen yliopisto (Karjaa) 
● Tutkimusasema ja Itämeri-yhteistyö Tvärminnen 

kanssa (Tammisaari) 

Kulttuuripalvelut
● Taideresindessi jokaiseen kylään
● Design-sauna
● Tapahtuma-areena

Muut palvelut
● Sisäliikuntahallit kyliin

Ruoantuotanto ja maanviljely
● Yhteisöviljely

Turismi
● Melonta saaristossa

Ympäristöpalvelut
● Eläinpuisto

Elinkeinot kulttuurista
● Kulttuuriyritykset

Elinkeinot luonnosta
● Terveysturismi (Dagmarin lähde, metsä)

Elinkeinot maanviljelystä, metsätaloudesta, 
energiantuotannosta

● Lähiruoan tuotannosta syntyy uusia 
mahdollisuuksia, voidaan tehdä 
kollektiivisemmin

● Paikallisesti tuotetut tuotteet ja palvelut

Kaupunki tukee elinkeinoelämää ja monipuolista 
elinkeinorakennetta

● NATOon liittyminen tuo uusia elinkeinoelämän 
mahdollisuuksia

● Kansainvälisten verkostojen luominen
● Uudet luovat työpaikat
● Etätyö mahdollista

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Liikenteen tulevaisuuskuva (Tammisaari)

Kevyen liikenteen reitti
● Taidepolku (Tammisaari – Karjaa – 

Pinjainen – Fiskari – Mustio) 

Tie- ja muu liikenneinfrastruktuuri
● Silta (Tammisaari – Skåldö)

Vesiliikenne
● Kanava veneille (Bromarv)
● Risteilyt Tammisaaresta eri puolille 

Raaseporia

Kattava joukkoliikenneverkosto
● Hanko – Hyvinkää junarata
● Joukkoliikenteen lisääminen (vähentää 

yksityisautoilua)

Kattava kevyen liikenteen verkosto
● Lisää pyöräteitä

Kestävä ja monipuolinen liikkuminen
● Yhteisomistetut autot

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Ympäristön tulevaisuuskuva (Tammisaari)

Energiantuotanto
● Aurinkoenergia ja tuulivoima (saaristo)

Luonnosta pidetään huolta
● Luontoalueiden säilyttäminen
● Avohakkuiden lopettaminen
● Kulutuksen vähentäminen

Paikallinen ja omavarainen ruoantuotanto
● Omavaraisuus

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Tulevaisuuskuvien haastaminen (Tammisaari)
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Hyvät joukko- ja kevyen liikenteen yhteydet 

Junat eivät pysähdy paikallisasemilla, kouluja ja päiväkoteja suljetaan, 
lapsiperheet muuttavat ja veronmaksajien määrä vähenee.

Hanko – Helsinki juna palautuu liikenteeseen, hyvät liityntäyhteydet 
kylistä, saaristoliikenne, lainattavat sähköpyörät lähialueille liikkumiseen.

Kulttuuriperintö ja kylien identiteetti huomioidaan kehityksessä. Avautuu 
mahdollisuuksia parempaan elämänlaatuun ja uusiin elinkeinoihin. 
Monipaikkaisuus, hybridiopetus ja koulun käyminen kaupungissa ja 
maaseudulla on mahdollista.
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FRAMTIDSBLADET

Kommunen med flest välmående byar!

Kulturturism flyttar från Berlin till Raseborg

Vinodlingen på Jussarö bär frukt

Sjukhuset stängs – Raseborgare är alla friska!

Seminariskolan blir lägenheter

Bli medlem i Raseborg pensionärer – “vin varje 
dag!”

Baby boom i Raseborg

Kommunens parkavdelningens honung exporters till 
Rovaniemi

Skåldöbros renovering överskrider budgeten

Raseborgare lever längre än andra i Finland

Konstiga katternas ö en publiksuccé

Raseborgare lever längre än andra i Finland

Työpajan lopuksi jokainen ryhmä 
kuvitteli olevansa töissä 
Tulevaisuuden Sanomien 
(Framtidsbladet) toimituksessa 
vuonna 2050.

Ryhmien tehtävänä oli keksiä 
lehden etusivulle otsikkoja, 
lööppejä ja puheenaiheita.

Tammisaaren 
paikallislehden 
etusivu vuonna 2050



Asukastyöpaja: Tenhola 19.4.2022



Raaseporissa halutaan vahvistaa… (Tenhola)

Digitalisaatio
● Digitalisoitumisen ja teknologian kehittymisen 

mahdollisuudet (etätyöt, elämäntapa, etäopiskelu)

Hyvä hallinto ja vuorovaikutus
● Yhteistyö kaupungin sisällä (hallinto ja asukkaat)

Kriisinhallinta ja maanpuolustus
● Yhteistyö EU:n sisällä sekä USA:n ja Kanadan kanssa 

(kriisinhallinta)

Maahanmuutto ja inklusiivisuus
● Maahanmuutto lisää maaseudun elinvoimaa (integraatio 

ja erilaisten kulttuurien hyväksyminen) 

Maankäytön kestävä suunnittelu (asuminen, ympäristö, 
elinkeinoelämä)

● Maankäytön suunnittelu siten, että metsä- ja maatalous 
kehittyy 

Omavaraisuus (ruoka ja energia)
● Kestävä ja uusiutuva energia mahdollistaa 

omavaraisuuden nopealla aikataululla
● Huoltovarmuus (omavarainen ruuan- ja 

energiantuotanto) tuo resilienssiä kriiseihin

Väestönkasvu ja tasapainoinen väestörakenne
● Asukasmäärä kasvaa (Tenhola 7000 asukasta vuonna 

2050)



Asumisen tulevaisuuskuva (Tenhola)

Kulttuuripalvelut
● Designteollisuus ja yritykset

Muut palvelut
● Palvelualan toimintaa ja koulutusta 

Raaseporiin
● Pienyritykset
● Ekologisen polttoaineen 

tankkauspiste pienille ja isoille 
ajoneuvoille

● Drone-pakettipiste

Ruuantuotanto ja maanviljely
● Aktiivinen ja kestävä metsä- ja 

maatalous Raaseporissa

Turismi
● Turismia saaristossa, luontomatkailu, 

pyöräilyturismi

Ympäristöpalvelut
● Luontoon liittyvät yritykset 

Asuminen yhteisöllistä ja turvallista
● Maaseudulla rauhallista ja vapaata, kohtaamispaikkoja kyliin
● Ihmiset noudattavat yhteisiä pelisääntöjä ja lakeja

Ekologinen asuminen
● Sähkö, tuulivoima, aurinkoenergia, maalämpö
● Minimalismi 

Elävä maaseutu
● Maahanmuutto tuo elämää maaseudulle
● Nuoria perheitä muuttaa maaseudulle

Lisää rakentamista ja asukkaita
● Joustava kaavoitus ja uuden rakentamisen helpottaminen
● Joustavat asumisen muodot (materiaalit ja asumisratkaisut)

Monimuotoiset ja esteettiset asumisen muodot
● Mahdollista asua eri puolilla Raaseporia (myös maaseudulla)
● Monimuotoinen rakennuskanta luo resilienssiä

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, terveydenhuolto, kauppa)
● Palvelut lähellä ja saavutettavia
● Digitaaliset palvelut vähentävät liikkumisen tarvetta

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Elinkeinoelämän tulevaisuuskuva (Tenhola)

Kulttuuripalvelut
● Designteollisuus ja yritykset

Muut palvelut
● Palvelualan toimintaa ja koulutusta 

Raaseporiin
● Pienyritykset
● Ekologisen polttoaineen tankkauspiste 

pienille ja isoille ajoneuvoille
● Drone-pakettipiste

Ruoantuotanto ja maanviljely
● Aktiivinen ja kestävä metsä- ja maatalous 

Raaseporissa

Turismi
● Turismia saaristossa, luontomatkailu, 

pyöräilyturismi

Ympäristöpalvelut
● Luontoon liittyvät yritykset 

Elinkeinot maanviljelystä, metsätaloudesta ja 
energiantuotannosta

● Aktiiviset maanviljelijät ja metsätalous
● Elinkeinot omavaraisesta energiantuotannosta (esim. 

itsetuotettu sähkö autoon)
● Uutta yritystoimintaa kestävien energiamuotojen parissa 

(voidaan myös viedä ulkomaille)

Elinkeinot palveluista
● Palveluita eri ikäisille ja aloille
● Paikallistuotanto 
● Raskaanliikenteen tankkausasema Tenholaan

Kaupunki tukee elinkeinoelämää ja monipuolista 
elinkeinorakennetta

● Elinvoimainen yrityselämä
● Yhteydet eri maihin
● Uusien yrittäjien houkutteleminen alueelle
● Kansainväliset työpaikat sijoittuvat Raaseporiin
● Etä- ja virtuaalityön tekemisen edellytykset
● Joustava työvoima EU:n sisällä (byrokratian vähentäminen)
● Maahanmuuttajien osaamisen monipuolinen 

hyödyntäminen

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Liikenteen tulevaisuuskuva (Tenhola)

Julkisen liikenteen reitti
● Junaliikenne Hankoon, Helsinkiin, Turkuun
● Tammisaari – Karjaa yhteyksien 

parantaminen

Kevyen liikenteen reitti
● Pyörätie (Tenhola – Pohja – Karjaa) 
● Pyörätie (Tenhola – Tammisaari) 

Satama-alueen kehittäminen
● Satamatoiminta (Viksstranden)
● Pienvenesatama (Skogby)

Tie- ja muu liikenneinfrastruktuuri
● Tunneli veneliikenteelle
● Tunneli Tallinnaan
● Sähköalukset saaristoon ympäri vuoden
● Sähkölentokenttä ja teleporttiasema

Hyväkuntoinen infrastruktuuri
● Tie 52 tekeminen liikenneystävällisemmäksi 

(sisään ja ulosajo)
● Teiden kunnon parantaminen maaseudulla
● Yksityisautoilu on minimaalinen, teillä ei 

merkitystä

Kattava kevyen liikenteen verkosto
● Isojen teiden varrelle kevyen liikenteen 

väylät
● Kevyen liikenteen yhteys Tammisaari – 

Tenhola
● Pyöräturismi

Kestävä ja monipuolinen liikkuminen
● Mopot, robottitaksi, dronet

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Ympäristön tulevaisuuskuva (Tenhola)

Energiantuotanto
● Omavarainen energiantuotanto 

rakennusten aurinkopaneeleilla 
ympäri Raaseporia

Kestävä energiantuotanto
● Kestävän energian muodot: maalämpö. 

biolämpö, aurinkovoima, geolämpö

Kestävä rakentaminen ja vanhan rakennuskannan 
kunnostaminen

● Ympäristöystävällinen rakentaminen

Kierrättäminen ja uusiokäyttö
● Vesihuolto
● Jätepuhdistamo

Luonnosta pidetään huolta
● Luonnonsuojelu tärkeä arvo
● Kulttuuriympäristöstä välitetään
● Alueita suunnitellaan harmonisesti ja 

vuorovaikutteisesti

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Tulevaisuuskuvien haastaminen  (Tenhola)
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Yksityisautoilun lasku Uusia yrityksiä ja tekijöitä ei tule 
Raaseporiin

Kimppakyydit palvelupisteisiin 
korkeiden 
liikkumiskustannusten vuoksi 

Polttoaineen hinta nousee ja 
yksityisautoilu on mahdotonta

Perinteiset elämäntavat ja 
omavaraisuus kasvaa. Teknologia 
mahdollistaa etätyön ja 
ruokakuljetukset droneilla. 

Huono infrastruktuuri ja palvelujen 
tarjonta lisää 
liikkumiskustannuksia. Yrityksille 
ei löydy lähialueilla yritystontteja 
tai tiloja.
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Palvelut katoavat, siirtyvät täysin 
verkkoon ja tulevat etänä droneilla. 
Huono infrastruktuuri ja palvelujen 
katoaminen johtaa myös puutteeseen 
työvoimasta ja toisinpäin. Turismia ei 
markkinoida, jolloin tarvetta palveluille ei 
synny.

Palvelujen uudet muodot: mobiilit 
ja kiertävät palvelut, 
robotti-lääkäreitä kyliin, jolloin 
lääkäri työskentelee etänä robotin 
välityksellä. 



FRAMTIDSBLADET

Tunnel till Tallinn har 
öppnats idag – Det första 
100 pers ska åka iväg från 
Karis!

FRAMTIDSBLADET

Dårhuset flyttas till 
Tenala!

Stadshuset flyttar med 
buller o bong –
Stadsdirektören Ylva 
Rosengård “Shock och 
frustration”

Nya regler om 
strömavbrott: – behövs 
flera barn

FRAMTIDSBLADET

Till Tenala kommer 
servicen hem med drönare

Ingen kör längre, 
Tenalavägen blev cykel och 
promenadväg

Alla är lyckliga för 
butikernas öppethållning 
förkortas – NO STRESS

Työpajan lopuksi jokainen ryhmä 
kuvitteli olevansa töissä 
Tulevaisuuden Sanomien 
(Framtidsbladet) toimituksessa 
vuonna 2050.

Ryhmien tehtävänä oli keksiä 
lehden etusivulle otsikkoja, 
lööppejä ja puheenaiheita.

Tenholan 
paikallislehden 
etusivu vuonna 2050



Nuorten työpaja 17.5.2022



Asumisen tulevaisuuskuva (Nuoret)

Peruspalvelut
● Lukio ja yläaste (Karjaa)
● Merenkulun ammattikoulu (Skåldö)
● Suomen ja ruotsinkieliset ala-asteet 

(Pohja, Pinjainen)
● Oodin-kirjastot kyliin
● Terveyskeskus ja kirjasto (Skåldö)
● Sairaala ja vanhustenpalvelut 

(Tammisaari)

Rakentaminen (asuminen)
● Opiskelija-asunnot

Asuminen yhteisöllistä ja turvallista
● Mahdollisuus asua perheen kanssa
● Ikäihmisille apua, nuorille hengailupaikkoja ja tiloja
● Turvallinen elinympäristö, ei rikollisuutta
● Kaksikielisyyden vaaliminen (yhteiset tilat eri kieliryhmille)

Ekologinen asuminen
● Ympäristöystävälliset talot uusiutuvista materiaaleista
● Viherseinät ja viherkatot
● Aurinkopaneelit katoille ja aurinkoa imevät talot 

Luonnonläheinen asuminen
● Omakotitalot metsässä ja veden lähellä asuminen

Monimuotoiset ja esteettiset asumisen muodot
● Mukavat asuinalueet ja esteettisesti kauniit kerrostalot 
● Enemmän opiskelija-asuntoja
● Mahdollisuus pitää eläimiä kotona
● Isot pihat ja isot ikkunat

Saavutettavat peruspalvelut (koulu, terveydenhuolto, kauppa)
● Haja-asutusalueilta tiiviimmin asutuille alueille julkiset 

kulkuyhteydet
● Lähellä helppoa kulkemista

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Elinkeinoelämän tulevaisuuskuva (Nuoret)

Korkeakoulutus
● Saari-yliopisto (Pohja)
● Yliopisto, AMK (Tammisaari), Karjaa
● Maatalouskoulu (Pohja)

Muut palvelut
● Jäähalli (Karjaa)
● Vapaapalokunta (Pohja)
● Skeittiparkki (Tammisaari)

Ravintolapalvelut
● Satamaravintola (Pinjainen)
● Ravintolat Pohja – Tammisaari venematkalle
● Kahvila (Snappertuna)

Ruoantuotanto ja maanviljely
● Lähiruoka (Snappertuna, Backgränd)

Turismi
● Majoitus- ja kokouspalvelut maaseudulle
● Raaseporin vuono

Turistinähtävyys
● Temppeliaukion kirkko (Fiskari)

Elinkeinot kulttuurista
● Taidetta lähellä ihmisiä
● Kulttuurisesti rikas yhteiskunta

Elinkeinot luonnosta
● Työtä ympäristön parissa
● Työt luonnossa

Elinkeinot palveluista
● Hyvät koulut ja opettajia
● Kirjastot
● Työt ihmisten parissa (esim. hoitoala, sairaala)
● Töitä talouspuolella (pankki)
● Harrastusmahdollisuuksia
● 24/7 kahvilat

Kaupunki tukee elinkeinoelämää ja monipuolista 
elinkeinorakennetta

● Kansainvälinen ja kuntarajojen ulkopuolinen yhteistyö
● Ei vain konttoritöitä
● Opiskelumahdollisuudet, yliopisto, korkeakoulut, 

tutkimusta
● Etätöiden mahdollistaminen (paikkoja etätyölle)
● Työmahdollisuuksia nuorille 

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Liikenteen tulevaisuuskuva (Nuoret)

Julkisen liikenteen reitti
● Liikennekolmio / metrolinja ympäri 

Raaseporin ja Hankoon
● Paikallisjuna kyliin

Kevyen liikenteen reitti
● Tour de Raasepori kyliin

Satama-alueen kehittäminen
● Vierasvenesataman laajennus 

risteilyaluksille (Tammisaari)

Tie- ja muu liikenneinfrastruktuuri
● Silta Skåldö – Tammisaari
● Åminneforsin silta kuntoon 

Vesiliikenne
● Vesiliikenneyhteydet 

○ Mustio – Karjaa – Pinjainen – 
Pohja – Tammisaari

● Pohja – Santa Fe -lautta

Kattava joukkoliikenneverkosto
● Metrolinja Raaseporin ympäri (Ahvenanmaalta 

Tukholmaan)
● Paikallisjuna ja bussit 

○ Hanko – Karjaa – Tammisaari – Fiskars – Pohja – 
Tenhola – Snappertuna – Skåldö – Bromarv – Mustio – 
Inkoo yhteydet ja pysäkit niiden välillä

● Joukkoliikennekehä (cirkeltransport) Raaseporin ympäri
● Laiva - ja lauttaliikenne toimii
● Rantaradan säilyttäminen
● Hanko – Hyvinkää radan käyttäminen

KATTAVA KEVYEN LIIKENTEEN VERKOSTO
● Pyörätiet kaikkialle
● Kevyen liikeneen reittejä enemmän
● Paremmat kevyen liikenteen väylät kylien välillä

KESTÄVÄ JA MONIPUOLINEN LIIKKUMINEN
● Mahdollisuus vuokrata sähköpotkulautoja ja sähköpyöriä
● Ympäristöystävälliset liikkumismuodot
● Autot uusilla polttoaineilla
● Enemmän sähkölataustolppia 

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Ympäristön tulevaisuuskuva (Nuoret)

Luonnonsuojelu
● Suojelualue (Tenhola)
● Metsää Pinjaisten ympärillä 

(Pinjainen)
● Suojelualue (Snappertuna)

Kestävä energiantuotanto
● Aurinkoenergiapuistot

Kierrättäminen ja uusiokäyttö
● Hyvät kierrätyspisteet

Luonnosta pidetään huolta
● Viheralueiden säilyttäminen, metsät, rannat, meri, satamat
● Eläinten ja niiden elinympäristön kunnioittaminen
● Mahdollisuus hiljaisuuteen 
● Puhdas ympäristö

Kestävä rakentaminen ja vanhaa rakennuskantaa kunnostetaan
● Kunnostetaan vanhaa rakennuskantaa

Kulttuuriympäristö ja -historia näkyy
● Paljon puistoja ja penkkejä
● Paljon kasvillisuutta kaupungeissa ja taloyhtiöiden sisäpihoilla
● Kauniit koulujen ja päiväkotien pihat
● Taidetta kaupunkitilaan

Monipuoliset ulkoilumahdollisuudet
● Ulkoaktiviteetteja (penkit, pöydät, ulkokuntosalit) 
● Autottomat ulkoilualueet

KARTTATYÖSKENTELYTEEMATYÖSKENTELY

Asukastyöpajoissa ryhmät 
työskentelivät aluksi maankäytön 
kehityskuvan teemojen: asuminen, 
elinkeinoelämä, liikenne ja ympäristö 
parissa (teematyöskentely) pohtien 
miltä teemat näyttävät heidän 
toiveissaan vuonna 2050. 

Teematyöskentelyn jälkeen ryhmät 
syventyivät yhteen teemaan 
(karttatyöskentely), jonka osalta 
tulevaisuuskuva rakennettiin kartalle. 

Kaikissa työpajoissa ei syvennytty 
jokaiseen teemaan.



Tulevaisuuskuvien haastaminen (Nuoret)
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Ympäristö Ympäristö Ympäristö

Pörssit romahtavat, ilmastonmuutos 
vaikeuttaa liikkumista ja suojelualueet 
tuhotaan. Kaikki siirtyy digiin ja 
kulttuuria ei tueta. Nuorten pahoinvointi 
lisääntyy, päihteiden käyttö ja 
rikollisuuskasvaa. Kouluja suljetaan.

Ilmasto muuttuu, eikä mikään 
ei enää kasva. Autot valtaavat 
kevyen liikenteen väylät ja 
ilmanlaatu heikkenee.
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Karjaa – Pinjaisen lukio suljetaan, 
ruotsin kieli katoaa. Merenpinta 
nousee ja tulvat yleistyvät.

Viherpinta-ala ja vehreys 
lisääntyy. 

Autoton maailma. 



Työpajojen fiilikset



Työpajojen fiilikset
Pohja (6.4.2022)

● Toivo, toivo, gemenskap, kuunnellaanko 

Tenhola (19.4.2022)
● Framtidsvisioner, framtidshopp, idérikt

Mustio (27.4.2022)
● Framtidshopp, kiitos!

Snappertuna (2.5.2022)
● Framtidstro, framtidstro, framtidsinspirationtillsammans

Bromarv (3.5.2022)
● Framtidstro, framtidstankar, framtidstro, samarbete

Karjaa (10.5.2022)
● Ylihauskainspiraatio-osallistuminen, 

tulevaisuudenusko, out of the box, 
ihmisiäpitääkuunnellakoskaniidenideatonpaljon
parempiakuinpäätökset

Tammisaari (18.5.2022)
● Pop-up gemenskap

Nuorten työpaja (17.5.2022)
● Ambitiös utveckling, Rasevision, idéer och 

möjligheter
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