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Maunulassa on tekeillä tai suunnitteilla useita taloyhtiöiden
kuntoa kohentavia peruskorjaushankkeita.

Niissä uusitaan mm. putkistoja ja suunnitellaan
energiatehokkuutta parantavia toimia.

Useat Maunulan talot ovat tulleet ikään, jolloin nämä toimet ovat
ajankohtaisia.

Korjaushankkeet ovat laajoja, hintavia ja asuntojen arvoon
pitkällä ajanjaksolla merkittävästi vaikuttavia. Lisäksi
hankkeet ovat usein asukkaiden kärsivällisyyttä vaativia.

ASLAn TAUSTAA

Roininen 29.11.2010



Peruskorjausremontteja voi toteuttaa monella tapaa. Taloyhtiöt
kukin erikseen tai usean taloyhtiön yhteistyönä ns.
ryhmäkorjausmallilla.

Myös teknisiä ja rahoitusmalleja on useita joista valita.

Oli toteutusmalli mikä hyvänsä, asukasnäkökulman tulisi olla
kaiken keskiössä.

Asukkaat ja osakkaat ovat viimekädessä remonttien
tilaajia, hyötyjiä ja remonttiaikaisten vaivojen kantajia.

ASLAn TAUSTAA
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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.

ASLAn TAVOITTEET

Roininen 29.11.2010



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.

ASLA JA MAUNULA
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ASLA-HANKKEEN 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 kriteeririihessä.
Arviointiportfolioiden rakentaminen

Kevät 2011 Asukaslähtöisten kriteerien testaus yhdessä asukkaiden kanssa
Alustavat arviot peruskorjaus- ja energiatehokkuusprojektien
onnistumisesta ja hyvistä / siirrettävistä käytännöistä

Syksy 2011 Hankkeen loppuraportointi ja hyvien käytäntöjen juurruttamisen suunnittelu
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Ideoida yhdessä hyvän ja toimivan peruskorjaushankkeen (esimerkiksi
putkiremontin tai energiatehokkuushankkeen) ominaisuuksia.

Ominaisuudet voivat liittyä esimerkiksi teknisiin ratkaisuihin,
tiedottamiseen, viestintään, vuorovaikutukseen, toimintatapoihin …
vapaasti visioiden ja innovoiden mahdottomaltakin tuntuvia toiveita.

Ominaisuudet voivat kummuta omista tai muilta odotettavista teoista ja
toiminnasta.

Muokkaamme ominaisuuksista arviointikriteereitä asukasarviointia
varten.

Arviointikriteereitä testataan keväällä 2011 asukasarvioinneissa.

ASUKASRIIHEN TARKOITUS
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1) Hyvän ja toimivan peruskorjaushankkeen ominaisuuksien listaus
yksilöittäin – ns. lappumenetelmä (10 min.).

2) Ryhmäkeskustelut ominaisuuksista ja yksittäisten ominaisuuksien
tyypittely teemoihin (15 min.).

3) Teemojen asettaminen tärkeysjärjestykseen ryhmätyönä (15 min.).

4) Ryhmät esittelevät laatimansa teemat tärkeysjärjestyksessään
muille ryhmille teemoittain (20 min.).

ASUKASRIIHEN VAIHEET (1-4) JA AIKATAULU
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Ryhmä:
RIIHEN LOPPUTULOS: TEEMOJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS
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HYVÄN JA TOIMIVAN PERUSKORJAUSHANKKEEN TEEMAT:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Huom: kokoamme myös yksittäiset lappuset talteen. Kiteytämme niistä
kriteereitä yllä olevien teemojen alle.



RIIHEN IDEOINTIRYHMÄT
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RYHMÄKORJAUS-
TALOYHTIÖIDEN

RYHMÄ(T)

MUU(T)
ASUKAS-
RYHMÄ(T)

ALUE-
KEHITTÄJIEN

RYHMÄ

VERTAILU-
RYHMÄ(T)

(KEVÄÄLLÄ
2011)



Osallistujat kirjoittavat heille jaetuille tarralapuille vapaasti ideoiden 4-6
peruskorjaushankkeen hyvänä pitämäänsä ominaisuutta (ei siis arvioita
vaan ominaisuuksia, joita pitäisi arvioida).

Kukin ominaisuus aina erikseen omalle lapulleen ja mahdollisimman
lyhyesti muutamalla (2-5) sanalla kiteyttäen.

Huom 1: pyri selkeään käsialaan, sillä kokoamme yksittäiset lappuset
talteen.

Huom 2: hyvien ominaisuuksien ei tarvitse olla jo omassa taloyhtiössä,
naapurustossa tai Maunulassa toteutuneita, vaan myös toivottavat ja
toteutumattomat ominaisuudet lapuille!

VAIHE 1 / 4: Ominaisuuksien listaus yksilöittäin –
ns. lappumenetelmä (10 min.)
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Ryhmät keskustelevat laatimistaan ominaisuuksista ja tyypittelevät
yleistämällä niistä samankaltaiset ominaisuudet yhteisten teemojen alle
(lappusten ryhmittely teemoihin).

Teemoja kannattaa luoda noin 3-6.

VAIHE 2 / 4: Ryhmäkeskustelut muodostetuista ominaisuuksista
ja ominaisuuksien tyypittely teemoihin (15 min.)
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Ryhmät keskustelevat sisäisesti teemojensa tärkeysjärjestyksestä.

Ryhmille jaetaan tyhjä piirtoheitinkalvo, johon he kirjoittavat teemansa
tärkeysjärjestyksessä (1-6).

Ne teemat, jotka koetaan tärkeimmiksi tulevat olemaan kevään
arvioinnissa erityisen huomion kohteena.

VAIHE 3 / 4: Teemojen asettaminen tärkeysjärjestyksen (15 min.)
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Ryhmät esittelevät piirtoheitinkalvolla teemansa muille.

Keskustellaan teemoista ja niiden tärkeysjärjestyksestä.

VAIHE 4 / 4: Ryhmät esittelevät teemansa muille (20 min.)
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Sähköpostitse: janne.roininen@tkk.fi

Tai postitse: Janne Roininen
Aalto-yliopisto/YTK
PL 12200
Rakentajanaukio 2 c
00078 Aalto

KIITOS

Ideoita hyvän ja toimivan peruskorjaushankkeen
ominaisuuksiksi voi lähetellä vielä vuoden loppuun asti
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