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 ASLA -hankkeen tavoitteena on kehittää asukaslähtöiseen 
arviointitutkimukseen liittyviä menetelmiä ja toimintamalleja 
asukkaiden roolin vahvistamiseksi lähiöiden peruskorjauksessa.

 Hanke auttaa tunnistamaan esteitä ja edellytyksiä 
peruskorjaukselle ja kehittämään toimintamalleja, joilla alueen 
asukkaat ja heidän tarpeensa kytketään parhaalla mahdollisella 
tavalla mukaan peruskorjaukseen. 

ASLAn TAVOITTEET
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 Oletuksemme on, että asukaslähtöisen arvioinnin kautta 
peruskorjaus- ja energiatehokkuusprojektit voivat palvella aidosti 
paikallisia tarpeita, olla vuorovaikutteisia ja kohdata vähemmän 
ristiriitoja. 

 ASLA on ympäristöministeriön lähiöohjelmaan 2008-2011 kuuluva 
kokeiluhanke, jonka kokemuksia siirretään muille vastaaville 
alueille malliksi. 
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 ASLA -hankkeen tapaustutkimusalueena toimii Helsingin 
Maunula. 

 Mitä arvioidaan?

 Maunulan peruskorjaus- ja
energiatehokkuusprojektien etenemistä ja tuloksia 
asukasnäkökulmasta.

 Tarkemmat kohdeprojektit valitaan alkusyksyyn 
mennessä.
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 Miten Maunulan asukkaat ja muut toimijat hyötyvät ASLAsta?

 Hankkeen on tarkoitus vahvistaa Maunulan asukkaiden 
roolia projekteissa kytkemällä heidät niiden arvioijiksi ja 
mahdollistaa asukkaiden uusien ideoiden 
kanavoituminen projektien hyödyksi. 

 Asukaslähtöinen arviointimenetelmä tuottaa hyödyllistä 
tietoa peruskorjaus- ja energiatehokkuusprojektien 
etenemisestä, toteutustavoista ja tuloksista eri 
osapuolille: asukkaille, taloyhtiöille, kaupungille ja 
rakennuttajille.
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Maunula soveltuu asukaslähtöisen arviointitutkimuksen kohteeksi 

erittäin hyvin: 

1) Alueen asuntokanta on melko homogeeninen, mutta 

hallintamuodot (omistus- ja vuokra-asuminen) ovat tasaisesti edustettuna; 

2) Alueella on sekä toteutettuja että käynnistyviä

peruskorjauskohteita, joihin kiinnittyy ajankohtaisia teemoja kuten 
energiatehokkuus ja uusia toimintamalleja, kuten alueellinen 

ryhmäkorjausrakentaminen; 

3) Alueelta haetaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia; 

4) Alueella on pitkä historia tuloksellisista kehityshankkeista; 

5) Alue on toimiva esimerkki asukaslähtöisestä kehittämisestä, jossa on

sitoutuneita paikallisaktiiveja sekä pitkät perinteet asukasyhteistyöstä ja -
osallistumisesta; 

7) Alueella on toimiva paikallismedia (Maunula-Seuran ylläpitämät nettisivut ja 

oma lehti). 

MIKSI MAUNULA?
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AIKATAULU
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VUOSI TUTKIMUSVAIHEET
Kevät 2010  Tarkennetun työohjelman laadinta ja ohjausryhmän perustaminen

 Tutkimushankkeen verkottaminen osaksi Maunulan asukastoimintaa 

(aluefoorumin ja paikallisten verkkosivujen kautta) 

 Maunulassa käynnissä olevien peruskorjaus- ja energiatehokkuusprojektien

kirjallisten dokumenttien kokoaminen ja analyysi

 Asukasverkoston ja –ryhmien rakentaminen hankkeen tarpeisiin

Syksy 2010  Asukasryhmien arviointiin kohdistuvien tarpeiden ja intressien analysointi

 Maunulan peruskorjaus- ja energiatehokkuusprojektien asukaslähtöisten 

arviointikriteerien luominen yhdessä asukkaiden kanssa kriteeririihissä.

 Arviointiportfolioiden rakentaminen 

Kevät 2011  Asukaskriteerien testaus yhdessä asukkaiden kanssa

 Alustavat arviot peruskorjaus- ja energiatehokkuusprojektien

onnistumisesta ja hyvistä / siirrettävistä käytännöistä

Syksy 2011  Hankkeen loppuraportointi ja hyvien käytäntöjen juurruttamisen suunnittelu



 Hankkeen etenemisestä raportoidaan Lähiöohjelma 2008-2011 ja 
Maunulan nettisivuilla. 

 Hankkeen lopputulokset julkaistaan raporttina, joka sisältää

1) Maunulan empiiriset havainnot ja yhteenvedon 

sekä 

2) asukaslähtöisen arviointimenetelmän kuvauksen

sovellettavaksi laajasti lähiöiden peruskorjaus- ja 
energiatehokkuusprojekteista.

RAPORTOINTI
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Hanketta johtaa: YTK:n tutkimuspäällikkö Lasse Peltonen (lasse.peltonen@tkk.fi) 

Projektipäällikkönä toimii: tutkija Janne Roininen (janne.roininen@tkk.fi)

Muut tutkijat: tutkija Terttu Nupponen ja tutkimusharjoittelija Emmi Oksanen

Hankkeen kesto: 5/2010-11/2011 

Rahoittaja: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. 

Hanke kuuluu ympäristöministeriön Lähiöohjelmaan 2008-2011.
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