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Suunnittelun arvioinnista on muodostunut yhä merkittävämpi osa alue- ja yhdyskuntasuunnittelua. Tä-
hän on johtanut muun muassa saatavilla olevan suunnitteluinformaation lisääntyminen ja sen merkityk-
sen kasvu, suunnittelun kasvaneet avoimuus- ja läpinäkyvyysvaatimukset sekä päätösvallan hajauttami-
nen alueiden sekä yhdyskuntien suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa.

Alue- ja yhdyskuntasuunnittelun prosessien evaluointiohjausta on nykyisin ryhdytty pitämään uudenlai-
sena julkista hallintoa läpäisevänä ohjausideologiana. Sen katsotaan soveltuvan nykyiseen informaatio-
yhteiskuntaan aiempaa keskitetysti toteutettua normiohjausta paremmin. Normiohjaus perustui säädöksiin
ja keskitetysti normitettuun resurssien jakoon. Evaluointiohjaus perustuu sitä vastoin suunnittelun laa-
dun ja tarkoituksenmukaisuuden seurantaan sekä tulosten ja vaikutusten arviointiin. Aiemmin suunnit-
telua ohjattiin säädös- ja resurssiohjauksella – nykyisin yhä enemmän tulos- ja laatuohjauksella.

Muutos ei ole kuitenkaan automaattinen tai itseselvyys. Sille on taustasyynsä ja –tekijänsä, niin kuin
kaikille yhteiskunnallisille muutoksille. Joka tapauksessa suunnittelun arvioinnille on kehittynyt selkeä
tilaus. Tilaus liittyy ennen kaikkea edellä mainittuun julkisen hallinnon ohjausideologian muutokseen.
Aiempien sosiaalisten tilausten tavoin suunnittelumaantieteilijöiden on suunnittelualan ammattilaisina
hyvä vastata tähänkin tilaukseen.

Helsingin yliopiston suunnittelumaantieteen laudatur–opintojen yhtenä käytännön suunnittelun
menetelmäkurssina järjestettiin keväällä 2006 Suunnittelun arviointi –kurssi. Kurssi järjestettiin
samankaltaisena nyt neljättä kertaa. Kurssin tavoitteena oli antaa opiskelijoille kuva suunnittelun arvi-
oinnin taustoista ja luonteesta, menettelytavoista käytännön työelämän näkökulmasta, suunnittelun ar-
vioinnissa käytettävistä menetelmistä sekä perusvalmiudet suunnittelun arvioinnin kriittiseen tarkaste-
luun.

Kurssilla käsiteltiin erilaisia käytännön suunnittelun arviointitilanteita ja –tehtäviä. Harjoitustöinä arvi-
oitiin ajankohtaisia Helsingin seudulle ja sen kehyskuntiin sekä Lahteen kohdistuvia ohjelmia ja
suunnitteluhankkeita. Osa harjoitustöistä tehtiin 3-4 opiskelijan arviointiryhmissä ja osa kurssilaisista
laati harjoitustyönsä valintansa mukaan yksin. Tänä keväänä arvioinnin sisällöllisiksi kohteiksi valittiin
suunnittelun tarpeet, prosessit, tulokset ja vaikutukset sekä tehokkuus.

Kurssitöitä yhdistävänä punaisena lankana toimi suunnittelun arvioinnin ja arvioinnin tutkimuksen
holistinen metodiikka, jota on kehitelty aiempien vastaavien arviointikurssien myötä. Holistinen
arviointimetodiikka tarjosi erilaisten suunnittelutilanteiden ja eri aluetasoilla tapahtuvan suunnittelun
arviointiin yhteisesti soveltuvan laaja-alaisen lähestymistavan.

Opiskelijoiden laatimat arvioinnit ovat läpileikkauksia suunnittelun arvioinnin laaja-alaiseen – ja alati
laajenevaan kenttään. Ne antavat yhdessä varsin monipuolisesti kuvan kentän holistisesta laajuudesta.
Kurssiraporttia voidaan käyttää tulevien arviointikurssien tukena ja oheislukemistona. Sen toivotaan
löytävän myös muiden suunnittelun arvioinnista ja arvioinnin tutkimuksesta kiinnostuneiden lukemis-
toksi. Kurssin vetäjänä toimi tuntiopettaja FM Janne Roininen ja käsillä olevan kurssiraportin taittoi
fil.yo Cecilia Halsti.

Helsingissä 19.3.2006 Janne Roininen

Esipuhe
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Johdanto:
Maantieteelle ominainen holistinen
lähestymistapa suunnittelun arviointiin
JANNE ROININEN

Holistisen näkökulman vahvuus suunnittelun arvioinnissa

Maantieteelle on ominaista laaja-alaisuutta painottava holistinen näkökulma ilmiöiden tarkastelussa. Myös
suunnittelu on ilmiö, jota on mahdollista tarkastella joko laajasti tai suppeammin riippuen tarkastelu-
tavoitteista ja tieteenalan intresseistä. Maantieteelle ominaisessa holistisessa tarkastelussa on tavoitteena
laaja-alainen ja yleispiirteinen kuva tarkasteltavasta ilmiöstä. Suppeammassa tarkastelussa on sitä vastoin
mahdollisuus muodostaa syvempi ja yksityiskohtaisempi kuva tarkasteltavan ilmiön jostain yksittäisestä
osiosta. Molempia näkökulmia tarvitaan suunnittelun arvioinnissa, mutta maantieteilijöiden osaami-
seen istuu paremmin holistinen kuin temaattinen tarkastelutapa.

Holistinen näkökulma suunnittelun arvioinnissa tarkoittaa laaja-alaista tapaa arvioida suunnittelua
suunnittelumaantieteelle ominaisen holistisen synteesin avulla. Se edellyttää, että suunnittelun arvioin-
tia pohditaan laajasti sen: 1) ontologis-epistemologisten asetelmien, 2) teoreettis-metodologisten
jäsennysten, 3) erilaisten arviointitutkimuskäytäntöjen, 4) eri arvioinnin suuntautumisalojen, 5) arviointi-
kohteiden erilaisten toiminta-alojen sekä 6) käytännön arviointiprosessien ja niiden menetelmävalintojen
kautta.

Suunnittelualan työelämätehtävissä holistinen näkökulma soveltuu erityisesti laaja-alaisiin suunnittelun
arviointitehtäviin, eli tehtäviin joissa arvioitavana on useista erilaisista suunnitteluteemoista ja -tavoit-
teista muodostuvat kokonaisuudet. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomessa toteutettavat EU-
kehittämisohjelmat sekä runsastavoitteiset suunnitteluhankkeet (esim. maankäytön ja kaavoituksen arvi-
ointi).  Holistinen näkökulma mahdollistaa niiden arvioinnissa lukuisten – usein myös intresseiltään
ristiriitaisten - teemojen ja tavoitteiden välisten sidosten kokonaisarvioinnin paremmin kuin keskittymi-
nen erillisiin temaattisiin arviointeihin. Erillisinä temaattisina arviointeina voidaan tässä yhteydessä näh-
dä esimerkiksi suunnittelun ympäristövaikutusten (YVA), sosiaalisten vaikutusten (SVA) tai työllisyysvai-
kutusten arviointi (TVA).

Lisäksi holistinen näkökulma soveltuu erityisen hyvin akateemiseen arvioinnin tutkimukseen – ns. suun-
nittelun arvioinnin meta-arviointiin (vertaa käsite suunnittelun tutkimus). Holistinen näkökulma mah-
dollistaa esimerkiksi suunnittelun arvioinnin spesifien temaattisten arvioinninalojen keskinäisen vertai-
lun sekä niitä yhdistävän teoreettis-metodologisen perustan laaja-alaisen pohdinnan ja kehittämistyön.
Vain holistisella otteella suunnittelun arvioinnin eri temaattisia suuntauksia integroiva kehitystyö on
ylipäätään mahdollista.
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Holistisella lähestymistavalla arviointia tekeviltä ja
tutkivilta evaluaattoreilta edellytetään 10-ottelijan
asennetta (kuva 1). Kaikkia yksittäislajeja ei tarvit-
se hallita niin syvällisesti kuin niiden spesialistien,
ja osaamisen laaja-alaisuus on voimaa.

 

HOLISTINEN ARVIOINTIOSAAMINEN
Arvioinnin: 

- teoreettis-metodologisten jäsennysten,
- tutkimuskäytäntöjen,
- suuntautumisalojen,
- toiminta-alojen ja 

- prosessien sekä menetelmien
kokonaisvaltainen, mutta ei välttämättä

spesifi osaaminen

YVA-
OSAAMINEN

ALUE- JA RAK.POL.
ARVIOINTIEN OSAAMINEN

SVA- JA TVA-
OSAAMINEN

ITSEARVIOINTIEN
OSAAMINEN

LAINSÄÄDÄNNÖN
ARVIOINTI-
OSAAMINEN

SUUNNITTELU-
PROSESSIEN
ARVIOINTI-
OSAAMINEN

JA NIIN 
EDELLEEN…

MUUT
ARVIOINTI-
ALUEET...

Kuva 1. Holistinen arviointiosaaminen on kuin 10-ottelua (Roininen, 2004).

Suunnittelun arviointi on
suunnittelun arvottamista

Suunnittelun arviointi on jonkin suunnittelu-
politiikan, ohjelman, toimintatavan tai suunnittelu-
hankkeen arvottamista ja tätä kautta sen hyödyn
tai hyödyttömyyden osoittamista. Oleellista on, että
suunnittelun arviointi tehdään tieteellisin
mittaustavoin sekä erilaiset ristiriitaisetkin arvo-
näkökulmat avoimesti esille tuoden.

Suunnittelun arviointi eroaa perinteisestä tutkimus-
käsityksestä. Arviointi edellyttää aina arvottavien
johtopäätösten ja suositusten esittämistä arvioita-
vasta kohteesta. Tätä ei perinteiseltä tutkimukselta
aina edellytetä. Suunnittelun arvioinnin huipennus

ei ole ilmiöstä saatu mittaustulos sellaisenaan vaan
seurantatietoon (arviointiempiriaan) pohjautuva
ilmiötä arvottava johtopäätös kehittämis-
suosituksineen.

Yksinkertaistaen suunnittelutoiminta voidaan mää-
ritellä jonkin asian valmisteluksi ennen varsinaiseen
toimeen tarttumista sekä tähän valmisteluun liitty-
väksi toimintatavaksi. Näin määritellen suunnitte-
lun arvioinnista voidaan puhua silloin kun
arvotetaan edellä mainittua valmistelua, valmiste-
lun aikaansaamia tuotoksia ja valmistelun toiminta-
tapaa. Käsitteenä suunnittelun arviointi yhdistetään
varsin usein julkisen sektorin suunnitteluun, mut-
ta on hyvä muistaa että myös yritykset, erimuotoi-
set yhteisöt ja henkilökohtaisella tasolla yksilötkin
arvottavat jatkuvasti omia valmistelujaan ja suun-
nitelmiaan. Tavallaan suunnittelun arviointia on siis
tehty yhtä kauan kuin Eeva ja Aatami ovat tellusta
tallanneet. Kivikauden marjojen syömä-kelpoisuu-
den tai tämän päivän TV-illan ennakkoarviointi
edustavat arjen arviointia.
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Varsinainen julkisen sektorin suunnittelun arviointi
kehittyi kuitenkin vasta 1960–luvulla Yhdysvallois-
sa, jolloin suunnittelun arviointi liitettiin ajankoh-
taisiin suuriin julkisiin uudistuksiin. Eurooppaan
suunnittelun arviointi rantautui 1980–luvulla Yh-
dysvaltojen kautta. Silloin taustalla eli ajatus, jon-
ka mukaan julkisin varoin tuotettujen palveluiden
ja suunnitelmien hallinnointia oli tarve ohjata jol-
lain täysin uudella tavalla (New Public
Management).

Sittemmin 80- ja 90–luvuilla Euroopassa korostui
tarve hallita suunnittelua ja ajalle ominaisia laajoja
rakenteellisia muutoksia jollain uudella tavalla eli
säädös- ja normitetun resurssiohjauksen sijasta
arviointiohjauksen keinoin. Kun arviointi nousi 60-
luvun Yhdysvalloissa maan sisäisistä tarpeista, ko-
rostuivat Euroopan 90-luvun arviointiaallossa ul-
koisten vaikuttumien, kuten Maailmanpankin,
OECD:n ja Euroopan unionin, vaatimukset arvi-
oinnista (Vedung, 2004). Euroopan unionin
rakennerahastotoiminnan arviointi alkoi Suomes-
sa maan liityttyä EU:n jäseneksi 1995.

Suunnitteluun liittyvän hallinnon ja päätöksente-
on avautuminen, päätösvallan hajauttaminen sekä
suunnittelutehtävien monimutkaistuminen sekä
informaatiotulva ovat merkittäviä nykyiseen
arviointibuumiin vaikuttaneita tekijöitä. Suurim-
mat arviointeihin vaikuttavat tekijät ovat 2000–lu-
vun alun tilanteessa globalisaatio, alati kasvava epä-
varmuus sekä tarve niiden hallintaan muilla keinoil-
la kuin säädöksillä ja normeilla.

Suunnittelua arvioidaan useista eri lähtökohdista.
Motiivit arviointiin voivat olla esimerkiksi seuraa-
via:

1) arvioidaan, jotta saadaan käyttöön palautetta ai-
emmista samankaltaisista suunnittelutehtävistä
tai saman suunnittelualueen suunnitelmista,

2) arvioidaan, jotta voidaan ”korjata suuntaa” kes-
ken suunnitteluprosessin, jos arviointi osoittaa
puutteita esim. tavoitteissa tai menetelmissä,

3) arvioidaan, jotta saadaan tietoa, joka auttaa rat-
kaisemaan yksittäisiä suunnitteluongelmia
suunnitteluprosessin aikana, esimerkiksi valitse-
maan vaihtoehdoista sopivimman,

4) arvioidaan, jotta voidaan osoittaa suunnittelun
aikaansaamat tulokset ja vaikutukset tai

5) arvioidaan, jotta voidaan dokumentoida läpi
käydyn prosessin onnistumiset ja vaikeudet tule-
vien uusien prosessien opiksi.

Varsin yleisiä arvottamisteemoja ovat: suunnitelmi-
en tavoitteet ja strategiat, suunnitteluprosessien loo-
ginen eteneminen, suunnitteluun osallistuvien ja
suunnitelmaan osallisten erilaiset näkökulmat,
suunnitteluprosessien avoimuus, läpinäkyvyys ja
vuorovaikutteisuus, suunnittelun ja kehittämisen
vaihtoehdot, suunnitelmien tuotokset, tulokset ja
vaikutukset sekä suunnitelmien relevanssi ja laaja
yhteiskunnallinen merkitys.

Yleisiä arvottamisen kohteita ovat esimerkiksi: eri
temaattiset politiikat (ympäristö-, alue-, sosiaali- jne.),
erilaiset kehittämisohjelmat (maakunnalliset
kehittämisohjelmat, lähiöiden kehittämisohjelmat
jne.), yksittäiset hankkeet, projektit ja suunnitelmat,
suunnitteluprosessit (esim. kaavoitus) ja organisaa-
tioiden toimintamuodot.

Arvioinnit jaotellaan usein ulottuvuuksiltaan 1) tee-
ma-arviointeihin (esim. ympäristövaikutusten, tasa-
arvovaikutusten tai työllisyysvaikutusten arviointi),
2) hankearviointeihin esim. jonkin alueen
kaavoitushanke tai kertaluontoisen kehittä-
mishankkeen arviointi), 3) ohjelma-arviointeihin
(esim. alueellisten kehittämisohjelmien ja lähiö- tai
kyläohjelmien arviointi), 4) politiikka-arviointeihin
(esim. Suomen ympäristöpolitiikan arviointi),
5) meta-arviointeihin (esim. useiden samankaltais-
ten ohjelmien yhteisvaikutusten arviointi tai arvi-
ointien laadun arviointi) ja 6) mega-arviointeihin
(esim. ajallinen kumulatiivinen pitkäaikaisseuranta
useista samaan päämäärään pyrkivistä ohjelmista).

Arvottajan rooli voi olla joko ulkopuolisen arvioi-
jan tai sisäisen arvioijan rooli. Ulkoiset ja sisäiset
arvioinnit voidaan jakaa eriasteisiin alajakoihin riip-
puen arvottajan sitoutumisen asteesta arviointi-
kohteeseen. Ajoituksen näkökulmasta teema-arvi-
oinnit ja hanke-arvioinnit tehdään yleensä kerta-
arviointina (läpileikkauksena tilanteesta). Politiik-
ka- ja ohjelma-arvioinnit ajoitetaan yleensä
etukäteis-, väli- ja loppuarvioinneiksi eli ne tehdään
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ennen poliittisesti ohjatun ohjelmakauden kehit-
tämisohjelman varsinaista käynnistymistä, ohjel-
man puolivälissä ja ohjelman päätyttyä.

Suunnittelun arvioinnin yksitoista peruskäsitettä

ARVIOINNIN TAVOITE
Mihin arvioinnilla pyritään?

ARVIOINTIKOHDE ja KONTEKSTI
Kohde = mitä arvioidaan (esim. X-ohjelma tai X-hanke), Konteksti = kohteen toimintaympäristö

SEURANNAN JA ARVIOINNIN ERO
Seuranta on arviointitiedon (empirian) keräämistä arviointikohteesta

Arviointi on kerätyn seurantatiedon tulkintaa

ARVIOINTIKYSYMYKSET
Rajaavat arviointityön tarkoituksen

ARVIOINTIKRITEERIT
Rajaavat asiat, joiden perusteella kohdetta seurataan ja arvioidaan

Kiteyttävät samalla arviointikysymykset

SEURANTA- JA ARVIOINTI-INDIKAATTORIT
Kriteerien ”mittatikkuja”, jotka konkretisoivat abstrakteja kriteereitä

Voivat mitata myös kriteerien ajallista kehitystä (tavoitearvo – nykytilanne)

ARVIOINTIONGELMAA KARTOITTAVAT MENETELMÄT
Auttavat hahmottamaan arvioinnin tavoitetta ja kohdetta sekä asettamaan kysymyksiä, kriteereitä ja

indikaattoreita

SEURANNAN TIEDONHANKINTAMENETELMÄT
Menetelmiä, joilla kerätään seurantatietoa

ARVIOINTIAINEISTON ANALYSOINTIMENETELMÄT
Menetelmiä, joilla jäsennetään kertyvää aineistoa

ARVIOINTIAINEISTON TULKINTAMENETELMÄT
Menetelmiä, joilla tulkitaan kertynyttä aineistoa

ARVIOINTITULOSTEN ESITTÄMISMENETELMÄT
Menetelmiä, joilla julkistetaan arviointitulokset
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Suunnittelun arviointi on prosessi

Käytännössä suunnittelun arviointi on vaiheittain
etenevä prosessi. Suunnittelun arvioinnin
prosessikehikko (kuva 2) määrittelee seurannan ja
arvioinnin tavoitteen, kohteen ja välineet. Tavoit-
teet ja kohde määrittyvät kulloisenkin arviointi-
hankkeen tietotarpeiden pohjalta. Seuranta ja ar-
viointi tarvitsevat lisäksi kumpikin toimiakseen
niihin erikseen kehiteltyjä välineitä (menetelmiä).
Välineitä tarvitaan kuudenlaisia:

1) kriteereitä (seurannan ja arvioinnin välineitä),
2) arviointikysymyksiä (seurannan ja arvioinnin vä-

lineitä),

3) indikaattoreita (seurannan välineitä),
4) tiedonkeruun menetelmiä (seurannan välineitä),
5) teoriasta johdettuja käsitteitä (arvioinnin välinei-

tä) ja
6) käsitteistä johdettuja tulkintakehikoita (arvioin-

nin välineitä).

Arviointikriteerit ovat seurannan ja arvioinnin pe-
rusta. Niillä on kaksoistehtävä. Toisaalta ne kuvaa-
vat ja määrittelevät seurannan kohteen. Toisaalta
ne toimivat arviointiperusteina. Indikaattorit puo-
lestaan jalkauttavat kriteerit empiiriseen todellisuu-
teen ja ne toimivat kriteerien määrällisinä ja
laadullisina mittareina. Arviointikysymyksillä

 

 

SEURANTA-/
ARVIOINTIKOHDE

KRITEERIT
joiden perusteella kohdetta

seurataan ja arvioidaan

(empiria)

Teoria

Käsitteet Tulkinta-
kehikot

Tiedonhankinnan 
MENETELMÄT

INDIKAATTORIT
mittaavat kriteereitä

Seuranta

Arviointi
(tulkinta)

A
R

V
IO

IN
N

IN
 T

A
V

O
IT

E

ARVIOINTIKYSYMYKSET

Kuva 2. Suunnittelun arviointiprosessia kuvaava kehikko (Roininen ym., 2003).
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jäsennetään kohteesta saatavissa olevaa empiiristä
tietoa. Tiedonkeruun menetelmät ovat välineitä,
joilla hankitaan määrällisesti ja laadullisesti
mitattavaa tietoa. Teoriasta johdetut käsitteet mah-
dollistavat seurantatulosten peilaamisen laajempaan
kontekstiin. Käsitteistä johdetut tulkintakehikot
ovat arvioinnin apuvälineitä, jotka auttavat jäsen-
tämään kertyneen seurantatiedon arvioitavaan
(tulkittavaan) muotoon.

Kaikki edellä kuvatut arviointivälineet on
linkitettävä toisiinsa siten, että kullekin kriteerille
on osoitettavissa indikaattorit, toimivat tiedon-
keruumenetelmät, arvioinnin relevantit käsitteet
sekä käsitteiden tulkintakehikot. Kyse on loogisesti
etenevästä seuranta- ja arviointiprosessista.

Kuvan 2 osallistumisen seuranta- ja arviointikehikko
kuvaa myös seurannan ja arvioinnin käsitteellisiä
eroja. Seurannan ja arvioinnin välinen raja on kui-
tenkin veteen piirretty viiva.

Seurannalla (monitoring) ymmärretään systemaat-
tista empiirisen tiedon keräämistä arvioitavana ole-

vista kohteista. Systemaattiseksi seurannan tekee se,
että se toteutetaan ennalta määriteltyjen kriteerien
ja indikaattoreiden pohjalta ja niihin soveltuvilla
tiedonkeruumenetelmillä. Arvioinnilla (evaluation/
assessment) tarkoitetaan systemaattisesti kerätyn
empiirisen seurantatiedon tulkintaa. Tulkinta teh-
dään ennalta määriteltyjen teoriasta johdettujen kä-
sitteiden avulla. Arviointitulkintojen apuvälineitä
ovat käsitteistä johdetut erilaiset tulkintakehikot.
Tulkintakehikot auttavat jäsentämään seurannalla
saadut tiedot arvioitavissa olevaan muotoon. Lopul-
lisen tulkintasynteesin tekeminen edellyttää yleen-
sä tulkintakehikoiden lisäksi myös muiden lähtei-
den ja mahdollisten teoreettisten käsitteiden hyö-
dyntämistä.

Arviointi perustuu aina jonkun empiirisen aineis-
ton seurantaan. Toisaalta pelkkä empirian seuran-
ta ei välttämättä anna vastauksia arviointi-
kysymyksiin ilman arvioivan tulkinnan tekemistä.
Kuvan 2 oikealla oleva kaksisuuntainen nuoli ku-
vaa edellä mainittua seurannan ja arvioinnin välis-
tä sidosta.

Taulukko 1. Näkökulmia arvioinnin metodiikkaan (muokaten lähteestä Viitala & Roininen, 2003).

 Perustutkimuksen 
metodiikka 

Soveltavan 
tutkimuksen 
metodiikka 

Kehitystyön 
metodiikka 

Arvioinnin tutkiminen 
(akateeminen tutkimus) 

Arvioinnin teoriat ja 
käsitteet: 

Mitä arviointi on? 

Arvioinnin 
tarkoituksenmukaisuus: 

Onko arviointi ylipäätään 
tarkoituksenmukaista? 

Arviointimetodiikan 
kehittäminen: 

Onko kehitettävissä 
parempia 
arviointimenetelmiä? 

Arviointitutkimus 
(tutkiva arviointi) 

Arvioinnin kohteen 
viitekehyksen haltuunotto: 

 

Missä viitekehyksessä 
kohdetta arvioidaan? 

Varsinainen arviointi: 

 

Mikä on arvioitavan 
toiminnan relevanssi ja 
merkitys viitekehyksessään? 

Arvioinnin hyödyntäminen 
arviointikohteen 
kehittämisessä: 

Voidaanko arvioinnilla 
kehittää arviointikohdetta 
kokonaisvaltaisesti 
(odotettuja vaikutuksia 
laajemmat suositukset)?  

Arviointi 
(selvitysluonteinen arviointi) 

Arvioinnin kohteen 
haltuunotto: 

Mikä arvioinnin kohde on? 

Varsinainen arviointi: 

Onko arvioitava toiminta 
tarkoituksenmukaista, 
odotettujen tavoitteidensa 
mukaista sekä tehokasta 
(johtopäätökset)? 

Arvioinnin hyödyntäminen: 

Voidaanko arvioinnilla 
tehostaa arvioitavalta 
toiminnalta odotettuja 
vaikutuksia (suositukset)? 
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Suunnittelun arviointimetodiikka

Suunnittelun konkreettisten arviointimenetelmien
kehitys on seurannut tieteen yleisiä metodologisia
kehityspolkuja. Siirtyminen kovien kvantitatiivisten
menetelmien parista kvalitatiivisiin ja vähitellen
molempien holistiseen yhdistämiseen on heijastu-
nut myös suunnittelun arviointimetodiikkaan.

Eri tutkimusaloja jäsennetään usein kolmiakselille
perustutkimus - soveltava tutkimus - kehittämistyö.
Suunnittelun arviointi on jaettavissa lisäksi 1) arvi-
oinnin tutkimiseen, 2) arviointitutkimukseen ja
3) arviointiin (taulukko 1). Ensin mainittu on luon-
teeltaan akateemista arvioinnin tutkimusta. Toinen
on muodoltaan tutkivaa arviointia (vrt. käsite tut-
kiva journalismi). Kolmas lähestymistapa edustaa
selvitysluontoista arviointia. Holistisesti tarkastel-
len kaikki kolme näkökulmaa kattavat läpäisevästi
kolmijaon perustutkimus, soveltava tutkimus ja
kehittämistyö. Käytännössä akateeminen arvioin-
nin perustutkimus on ollut jokseenkin vähäistä ja
selvitysluontoinen arviointi yleisintä.

Kurssin aikana testattiin useita arviointimenetelmiä
soveltuen erilaisiin suunnittelutilanteisiin ja eri alue-
tasoille sijoittuvien konkreettisten arviointi-
kohteiden arvottamiseen. Eri arviointimenetelmiä
voidaan tyypitellä esimerkiksi neljän arvioinnin
perusulottuvuuden (arvioinnin tavoitteen, kohteen,
tekijätahon ja työvaiheiden) mukaisesti ja siten koh-
dentaa tyypittelyä sekä menetelmien käyttöön ot-
toa esimerkiksi arviointiprosessin työvaiheiden tar-
peisiin. Kurssilla pääpaino asetettiin arviointi-
prosessin eri työvaiheisiin soveltuvien menetelmi-
en harjoitteluun.

Kurssilla käytettiin arvioinnin alkuvaiheen -
arviointikontekstin kartoituksen - menetelminä
muun muassa arviointikohteen toimintaympäristön
kuvausta (joka on menetelmällisesti lähellä maan-
tieteellistä aluekuvausta), SWOT- analyysiä ja
toimija-analyysiä. Tiedonhankinnassa käytettiin
suunnitteluasiankirjojen analyysejä, kyselyitä, haas-
tatteluja ja havainnointia. Arviointitulosten tulkin-
nan menetelminä käytettiin muun muassa
tulkintakehikoita ja -matriiseja sekä erilaisia tavoi-
te-tulos-vaikutus – puita. Arviointitulokset esiteltiin

sekä suullisesti että kirjallisesti. Arviointitulostensa
esittämisessä opiskelijat käyttivät sekä tässä kurssi-
julkaisussa olevia arviointiraporttejaan että niistä
erikseen tiivistettyjä diaesityksiä.

Arviointihavaintojen tulkinta

Arviointiprosessissa kertyvien empiiristen seuran-
ta- ja arviointihavaintojen tulkinnat ovat keskeinen
osa arviointiprosessia. Tulkinta tarkoittaa tulosten
arvottamisen tekemistä. Arvottavat tulkinnat on
tehtävä vain kertyneiden arviointitulosten pohjal-
ta – muulla pohdinnalla on heikko todistusvoima
(evidenssi), joskin sitäkin voi varauksin tehdä.

Evidenssiperusteisessa tulkinnassa tulkitaan mitä
kaikkea arviointitulokset todistavat arviointi-
kohteesta sekä sen ”hyvyydestä tai onnistumisesta”.
Teoriaperusteisessa tulkinnassa tulkitaan jonkin
teorian evidenssiä empiiristen arviointitulosten va-
lossa. Teoriaperusteinen tulkinta edellyttää aina
jonkin hypoteesinomaisen ennakkokäsityksen
sisällöllisestä ja konkreettisesta arviointikohteesta.
Teoriaperusteinen tulkinta tehdään peilaamalla tu-
loksia ennakkoteoriaan.

Molemmissa tapauksissa kertyneitä tuloksia on tul-
kittava vasten asetettuja arviointiongelmia ja arvi-
oinnin tavoitteita. Tämä tarkoitti kurssillamme
suunnittelun tarve-, prosessi-, tulos -ja vaikutus- sekä
tehokkuustulkintaa kurssin konkreettisista
suunnittelukohteista Helsingin seudulla, sen kehys-
kunnissa ja Lahdessa.

Kertyvät arviointitulokset ovat hyvin usein konkreet-
tisia, varsinaisten arviointiongelmien ja -tavoittei-
den ollessa vastaavasti hyvin abstrakteja. Tämä te-
keekin tulkinnasta vaikeaa. Niinpä käytännössä tul-
kinta onkin hyvä tehdä arviointiongelmista ja -ta-
voitteista johdettuja arviointikysymyksiä ja
kriteereitä vasten. Kysymykset ja kriteerit toimivat
siis tulkintaa helpottavina välineinä ja niinpä on-
kin aina syytä varmistaa, että ne on johdettu huo-
lellisesti nimenomaan valituista arviointiongelmista
ja – tavoitteista.
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Useimmiten arviointikohteet ongelmineen ovat
niin ainutkertaisia suunnittelupolitiikkoja, ohjel-
mia, suunnitteluhankkeita tai toimintatapoja, ettei
ole helppo löytää relevantteja ulkopuolisia vertailu-
kohtia tulkinnoille (arvottamiselle). Täysin absoluut-
tinen arvottaminen onkin vaikeaa, ellei jopa mah-
dotonta. Vertailukohtien puuttuessa on siis mah-
dotonta väittää arviointitulosten valossa, että ko.
suunnittelupolitiikka, ohjelma, suunnitteluhanke
tai toimintatapa olisi absoluuttisen täydellinen, täy-
sin epäonnistunut tai niiden väliltä.

Useimmiten arviointitulkinnat tehdäänkin
suhteellisina. Tämä tarkoittaa arviointikohteen si-
säisten tekijöiden keskinäistä suhteellista vertailua.
Tällöin on mahdollista arvottaa miltä sisäisiltä osil-
taan politiikka, ohjelma, suunnitteluhanke tai toi-
mintatapa on onnistunut paremmin tai heikommin
suhteessa toisiin osiinsa.

Mikäli relevantteja ulkopuolisia vertailuasetelmia on
löydettävissä, ovat arvottavat tulkinnat silloinkin
”vain” suhteellisia. Silloin voidaan tehdä vertailevia
tulkintoja mm. siitä mitkä osat olivat minkin poli-
tiikan, ohjelman, suunnitteluhankkeen tai toiminta-

tavan vahvuuksia tai heikkouksia – ja vertailla
osiensa summana muodostuneita kokonaisuuksia
toisiinsa. Absoluuttista totuutta ei arvottamisella
saavuteta tällöinkään – eli ei voida väittää että X
olisi täydellinen tai täysin epäonnistunut (vaan pa-
ras, keskitasoa tai heikoin kontekstissaan ja vertailu-
asetelmassa).

Työelämässä suunnittelun
arviointi näyttäytyy erilaisina
arviointikäytäntöjä

Käytännön suunnittelualan työelämän valossa arvi-
oinnin lähestymistapoja on ainakin neljä: 1)
menetelmällinen (tekninen), 2) toiminta-
alakohtainen, 3) tutkimussuuntainen ja 4) laaja-alai-
nen (holistinen) (kuva 3).

Yleisin tapa suunnittelualan käytännön työelämäs-
sä on se, että käytetään joitain arviointimenetelmiä
muiden menetelmien lomassa teknisesti yksittäis-
ten suunnittelutehtävien läpiviemiseksi. Tällöin
arviointimenetelmiä hyödynnetään apumenetel-
minä tilastotieteen tavoin.

Kuva 3. Lähestymistapoja suunnittelun arviointiin työelämän tutkimuskäytäntöjen valossa (Roininen, 2004).

MENETELMÄLLINEN (tekninen)
LÄHESTYMISTAPA:

- Joidenkin arviointitutkimuksen menetelmien 
hyödyntäminen teknisesti ”apumenetelminä”

tilastotieteen menetelmien tavoin

TOIMINTA-ALAKOHTAINEN
LÄHESTYMISTAPA:

- Yksittäisten suunnittelualojen
arviointi

LAAJA-ALAINEN (synteesinomainen)
LÄHESTYMISTAPA:

- Kokonaisvaltainen ja laaja-alainen 
arviointiosaaminen

- Suunnittelun arvioinnin teoreettisten lähestymistapojen
tuntemus

- Koko suunnittelun arvioinnin ”kenttä” kohteena

TUTKIMUSSUUNTAUSKOHTAINEN
LÄHESTYMISTAPA:

- Yksittäisten arviointitutkimuksen
suuntausten mukainen arviointi
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Toiminta-alakohtainen lähestymistapa liittyy jonkin
yksittäisen suunnittelualan (suunnittelun toiminta-
alan) arviointitehtävään. Esimerkiksi YVA, lainsää-
dännön arviointi tai alue- ja rakennepoliittisten
ohjelmien arviointi vaativat kukin spesialisoitunutta
alan erityisosaamista.

Vastaavasti esimerkiksi palautearviointien osaami-
nen, itsearviointien osaaminen tai hallinnon
ohjausarviointien osaaminen vaativat omaa
spesialisoitunutta erityisosaamista näiltä arvioinnin
suuntauksilta. Ne edustavatkin tutkimussuun-
tauskohtaista lähestymistapaa arviointiin.

Neljäs tapa käsitellä arvioinnin suhdetta käytännön
suunnitteluun on edellä mainittuja laaja-alaisempi.
Siinä yhdistyvät toiminta-alakohtainen ja
tutkimussuuntauskohtainen lähestymistapa. Tällöin
on tarkasteltava koko suunnittelun arvioinnin kent-
tää. Tämä holistinen lähestymistapa oli myös
kurssimme lähestymistapana. Suunnittelu-
maantieteellinen näkökulma on yhteen
sovitettavissa parhaiten juuri holistisen arviointi-
tutkimuksen lähestymistapaan.

Kurssin sisällölliset ja konkreettiset
arviointikohteet muodostivat
laaja-alaisen kokonaisuuden

Kevään 2006 kurssin arviointikohteet valittiin ajan-
kohtaisista Helsingin seudun, sen kehyskuntien ja
Lahden suunnittelutapauksista. Helsingin seutuun,
kehyskuntiin ja Lahteen päädyttiin, sillä taustalla
eli ajatus yliopistoille säädetyn ns. kolmannen teh-
tävän - yhteiskunnallisen ja tässä tapauksessa var-
sinkin alueellisen vaikuttavuuden - huomioimisesta.
Opiskelijat valitsivat itse ohjauksen avittamina
konkreettiset arviointikohteensa, mikä lisäsi heidän
motivaatiotaan kurssin harjoitustöihin.

Toisiaan täydentäen kurssin sisällölliset arviointi-
kohteet (tarve-, prosessi-, tulos-/vaikutus- ja
tehokkuusarvioinnit) sekä konkreettiset arviointi-
kohteet yhdistyivät laaja-alaisesti suunnittelun arvi-
oinnin eri tyyppeihin: suunnittelun politiikka-arvi-
ointiin, ohjelma-arviointiin, toimintatapa-arvioin-
tiin ja hankearviointiin (kuva 4).

Kuva 4. Kurssin sisällölliset ja konkreettiset arviointikohteet arviointityypeittäin.

 

OHJELMA-ARVIOINTIA

POLITIIKKA-ARVIOINTIA

TOIMINTATAPA-ARVIOINTIA

HANKEARVIOINTIA

HELSINGIN SEUDUN KEHYSKUNTIEN
MAAPOLIITTISTEN OHJELMIEN

TARPEEN ARVIOINTI

VANTAAN HAKUNILAN URBAN II –OHJELMAN
TARPEEN, PROSESSIN, TULOSTEN JA VAIKUTUSTEN

SEKÄ TEHOKKUUDEN ARVIOINTI

HELSINGIN KRUUNUHAAN ALUEFOORUMIN
PROSESSIN ARVIOINTI

LAHDEN KARISTON ASUINALUEEN 
SUUNNITTELUN TULOSTEN JA 

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
SEKÄ

HELSINGIN SÖRNÄISTEN KALASATAMAN
SUUNNITTELUN TEHOKKUUDEN ARVIOINTI
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Neljä arviointir yhmää keskittyi Vantaan
Hakunilassa toteutetun EU-osarahoitetun URBAN
II – yhteisöaloiteohjelman loppuarviointiin – ku-
kin ryhmä omasta näkökulmastaan. Heidän työn-
sä muodosti yhdessä holistisen näkökulman yhteen
konkreettiseen arviointikohteeseen.

Neljä opintojensa loppuvaiheessa olevaa kurssilaista
laati arviointinsa itsenäisesti heille juuri nyt ajan-
kohtaisilta aloiltaan (pro gradu työt). Heidän työt
jaettiin niin, että kukin heistä tutki yhtä osa-aluet-
ta: tarve-, prosessi-, tulos-/tuotos- tai tuloksellisuut-
ta, jotta niistäkin saatiin aikaan kurssikokonaisuus.
Heidän kurssituotoksiaan kannattaa lukea kokonai-
suutena, johon kaikki ovat antaneet oman konk-
reettisen arviointikohteen sisällön.

Maija Toukolan tehtävänä oli arvioida Helsingin
seudun kehyskuntien maapoliittisten ohjelmien
tarvetta. Työ sijoittui luonteeltaan politiikka-arvi-
oinnin ja ohjelma-arvioinnin välimaastoon.
Toukola osoittaa, että kehyskuntien maapolitiikan
arvioinnille on suuri ja alati kasvava tarve. Toukola
on ryhtynyt rohkeasti kartoittamaan viiden Helsin-
gin seudun kehyskunnan maapoliittisia tarpeita ja
niiden eroja. Hän myös osoittaa miten vaikeita
politiikka- ja ohjelma-arviointi ovat vaihtelevien
intressipiirien johdosta.

Neljä arviointiryhmää arvioi Vantaan Hakunilan
URBAN II – yhteisöaloiteohjelmaa. Ohjelma on
ajoituksellisesti loppusuoralla ja niinpä kurssi-
ryhmien työ sai ohjelma-arvioinnin ohella loppu-
arvioinnin luonteen. Ryhmien työ jaettiin niin, että
yksi ryhmä arvioi ohjelmaa tarvearviointina, yksi
ryhmä prosessiarviointina, yksi ryhmistä ohjelmaa
tulosten ja vaikutusten näkökulmasta sekä yksi ryh-
mä tehokkuuden näkökulmasta.

URBAN II – tarvearvioinnin suorittivat Sami

Martiskainen, Ilkka Oikarinen ja Petteri

Olkkonen.  He lähtivät rohkeasti kyseenalaistamaan
ohjelman tarpeen, kuten arvioijien onkin aina teh-
tävä. Tuloksinaan he tukevat ko. ohjelman tarvetta
nimenomaan Hakunilassa, mutta esittävät myös on-
gelmia ohjelma-alueen rajauksessa. Muun muassa

Jokiniemen alue olisi voinut sisältyä tarpeineen
ohjelma-alueeseen.

Cecilia Halsti, Paula Pesonen ja Juha Ekholm ar-
vioivat URBAN II -ohjelmaprosessia maahanmuut-
tajien näkökulmasta. He arvioivat, että
maahanmuuttajaväestöön kohdistuneet hankkeet
onnistuivat Hakunilassa kohtalaisen hyvin. He tuo-
vat kuitenkin raportissaan hyvin esille sen että vas-
taavat ohjelmat voivat onnistua vain, jos saadaan
aikaan kaksisuuntainen vuoropuhelu maahanmuut-
tajien sekä alkuperäisten hakunilalaisten kesken.
Nyt aidossa vuoropuhelussa esiintyi joitain ongel-
mia.

Tulos- ja vaikutusarvioinnin URBAN II – ohjelmas-
ta tekivät Kalle Hyyryläinen, Leena Sirkjärvi ja

Eeva Terävä. He tarkastelivat mitkä ohjelman aset-
tamat tulokset ja vaikutukset on saavutettu parem-
min tai heikommin kuin toiset suhteessa ohjelmas-
sa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointiryhmä suosit-
telee, että tulevaisuudessa kiinnitettäisiin enemmän
huomiota alueen todellisten tarpeiden selvittämi-
seen ennen rahoituksen jakamista. Lisäksi tavoit-
teet tulisi kohdentaa selkeämmin.

Suunnittelun tehokkuuden näkökulmasta URBAN
II – ohjelmaa arvioivat Sonja Joutsenlahti, Aki

Kaapro, Paula Salmela ja Satu Tolonen. He, ku-
ten Petra Pelkosen työ (alla) osoittavat että suun-
nittelun tehokkuutta voidaan arvioida muutoinkin
kuin (kansan)taloustieteellisin panos – tuotos –
mittarein. He siis näkevät tehokkuuden merkityk-
sen laajemmin kuin kyvyssä saavuttaa tuotokset suh-
teessa asetettuihin panoksiin. He mittaavat tehok-
kuutta mieluummin niin, että joko laadulliset pa-
nokset saavutetaan suhteessa laadullisiin panoksiin,
tai sitten suunnittelijoilta odotetaan tehokkuutta
ja kykyä hyödyntää alueen ominaisia voimavaroja.

Johanna Lilius arvioi Helsingin Kruunuhaan
aluefoorumia prosessinäkökulmasta. Arviointi edus-
ti kurssilla toimintatapa-arviointia. Liliuksen mu-
kaan aluefoorumit ovat 1990-luvulla kehitetty
osallistumismuoto kaupunginosamittakaavaa ajatel-
len. Niissä alueen toimijat, kuten asukkaat ja työn-
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tekijät sekä virkamiehet ja päättäjät keskustelevat
ennalta päätetystä aiheesta. Liliuksen prosessi-arvi-
oinnin perusteella voidaan todeta, että Kruunuhaan
aluefoorumiprosessi on vakiinnuttanut paikkansa.
Kruunuhaan aluefoorumitoiminta on aktiivista ja
se vaikuttaa asukkaiden oloihin merkittävästi.
Hanketason arviointeja tehtiin kaksi. Sanna Lauk-

kanen arvioi Lahden Kariston asuinalueen suun-
nittelun tuloksia ja vaikutuksia asukastyytyväisyyden
näkökulmasta ja Petra Pelkonen Helsingin Sörnäis-
ten Kalasataman suunnittelun tehokkuutta alueen
voimavarojen hyödyntämisen valossa.

Lahteen rakennetaan Kariston asuinaluetta. Suun-
nittelua on ohjannut arkkitehtien ja yhdyskunta-
suunnittelijoiden uusi ajatus yhdyskuntien uudes-
ta ”tiiviistä ja matalasta” rakenteesta. Siitä, miten
tyytyväisiä Kariston ensimmäiset asukkaat ovat tä-
hän rakennemuotoon, saadaan Sanna Laukkasen
arvioinnista. Hän antaa asukaskyselyyn perustuvia

havaintoja alueen ensimmäisten asukkaiden näke-
myksistä sekä tulkitsee niiden pohjalta varsin posi-
tiivisesti alueen tulevaisuutta.

Petra Pelkonen arvioi kuinka tehokkaasti Helsin-
gin Sörnäisten Kalasataman suunnittelussa on hyö-
dynnetty alueen voimavaroja. Nykyisen Sörnäisten
rannoille tulevan Kalasataman uutta kaupunginosaa
markkinoidaan urbaanina, merellisenä, viihtyisänä
ja saavutettavuudeltaan hyvänä asuinalueena, jossa
palvelut ovat lähellä. Mutta onko alueen voimava-
rat valjastettu suunnitteluun? Pelkonen päätyy sii-
hen, että Kalasataman suunnitelmissa alueelliset voi-
mavarat on käytetty varsin tehokkaasti, joistain alu-
een häiriötekijöitä huolimatta. Pelkosen arviointi-
työ edusti URBAN II – tehokkuusryhmän tavoin
innovatiivista tapaa nähdä tehokkuusarviointi
muunakin kuin vain taloudellisena panos – tuotos
– suhteena.
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Maapoliittisten ohjelmien tarvearviointi -
esimerkkinä Helsingin seudun
kehyskunnat
MAIJA TOUKOLA

Helsingin seudun kehyskunnat kuuluvat Suomen nopeimmin kasvavien kuntien joukkoon. Kasvun hal-
linnan tärkeimpiä välineitä on kaavoitus, jota toteutetaan joko kunnan tai yksityisen omistamille maille.
Maanhankintaan on erilaisia keinoja, joiden käytön yleisyys vaihtelee kunnan arvojen ja perinteiden
mukaan. Maapoliittiseen ohjelmaan kirjataan näitä maanhankinnan periaatteita sekä muita maapolitiikan
välineitä. Lainsäädännössä, valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa sekä valtion suosituksissa keho-
tetaan kuntia ottamaan entistä aktiivisempi rooli alueidensa maapolitiikassa.

Tässä arvioinnissa on selvitetty kuntien maapoliittisille ohjelmilleen asettamia tavoitteita sekä näiden
tavoitteiden toteutumiseksi esitettyjä toimenpiteitä. Arvioinnin tuloksena selviää mihin tarpeisiin maa-
poliittisilla ohjelmilla vastataan ja millainen rooli niillä on kunnan maapolitiikan suuntaamisessa.

Tarvearviointi on arvioinnin lajeista melko harvinainen. Sillä pyritään kartoittamaan olemassa olevien
tarpeiden sekä niihin suunnattujen toimien vastaavuutta. Maapoliittisten toimenpiteiden kesto ja tulos-
ten syntyminen ovat pitkiä prosesseja, jolloin arvioinnin laadinta on tarkoituksenmukaista jo ennen
varsinaisten tulosten tai vaikutusten syntymistä. Tarvearviointia on hyvä väline toimintojen kehittämi-
seen jo toiminnan aikana.

Arvioinnin keskeisinä havaintoina todetaan maapoliittisten ohjelmien vastaavan valtaosaltaan kuntien
itsensä toteamiin tarpeisiin. Toimenpiteiden oletettavassa tehokkuudessa ja vaikuttavuudessa näiden tar-
peiden täyttymiseen on eroja. Osassa kuntia ongelmiin on puututtu ja osoitettu toimenpiteitä niiden
vaatimalla tavalla, osassa kuntia tarpeisiin puuttuminen on jäänyt enemmänkin tavoitteelliselle tasolle.
Seudulliset ja valtakunnalliset tavoitteet huomioidaan niin säädösten kuin tärkeimpien tavoitteiden osal-
ta, toimenpiteissä on eroja.

Johdanto

Maapoliittisilla ohjelmilla pyritään selkeyttämään kunnan maapoliittisia tavoitteita sekä suuntaamaan
toimintaa, vastuita sekä kunnan kasvua valittujen tavoitteiden pitkäjänteiseksi toteuttamiseksi.

Kuntien maapolitiikkaa ja toimintaa selkeyttäville, suuntaaville sekä toimintaohjeita ja tavoitteita asetta-
ville ohjelmille on epäilemättä tarve. Tämän tarpeen vuoksi on olennaista, että ohjelmat kohdistuvat ja
puuttuvat keskeisiin ongelmiin ja mahdollistavat kuntien aktiivisen ja toimivan maapolitiikan. Tässä
arvioinnissa tarkastellaan esimerkkikuntien avulla maapoliittisten ohjelmien sisältöä eli niissä esitettyjen
toimenpiteiden vastaamista tarpeisiin. Arvioinnin tuloksena pyritään kiteyttämään kunnissa keskeisim-
mät maapoliittisille ohjeille asetetut tarpeet sekä niiden täyttämiseksi osoitetut toimenpiteet. Näin saa-
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daan yleiskuva maapoliittisten ohjelmien merkityk-
sestä kehyskuntien maankäytönsuunnittelun ketjus-
sa ja kehittämisessä.

Tarpeiden sekä niihin esitettyjen toimenpiteiden
vastaavuutta tarkastellaan sekä kuntien itsensä että
koko seudun näkökulmasta. Arviointiaineistona
käytetään kunnissa laadittuja maapoliittisia ohjel-
mia sekä muita maankäyttöä ohjaavia asiakirjoja
kuntien asunto-ohjelmia, kehityskuvia, sekä
kaavoitusohjelmia. Käsillä olevaan arviointi-
raporttiin on koottu tiivis katsaus arvioinnin ku-
lusta sekä keskeisimmistä tuloksista, tarkemmat
perustelut saa tarvittaessa tekijältä. Raportissa esi-
tellään tarvearviointia arvioinnin lajina sekä kiin-

nitetään huomiota arvioinnin laadinnan
tutkimuksellisiin vaiheisiin ja osa-alueisiin. Arvioin-
ti toimii samalla tutkimuskuntien maapolitiikan
taustakartoituksena kunnista laajemmin
laadittavassa asemakaavoituksen kestoa ja sen taus-
tatekijöitä selvittävässä tutkimuksessa.

Tavoitteet

Arvioinnin tavoitteena on toimia välineenä maa-
poliittisten ohjelmien tarpeiden sekä onnistuneiden
ohjelmien keskeisen sisällön kiteyttämisessä. Arvi-
oinnin avulla saadaan konkreettista tietoa siitä,
miten ja miltä osin maapoliittiset ohjelmat vastaa-
vat näiden kasvavien kuntien tarpeisiin. Keskeisim-
mät kysymykset on jaettu neljään tavoitteeseen joissa
kysytään ohjelmien vastaavuutta kuntien itsensä
omissa ohjelmissaan esittämiin tarpeisiin. Viiden-
nessä ja laajimmassa alatavoitteessa tarkastellaan
maapoliittisten ohjelmien vastaavuutta kuntien tar-
peeseen ulkopuolisesta näkökulmasta. Tätä viimeis-
tä kysymystä arvioidaan pohtien ja olemassa olevaan
tietoon peilaten.

Tausta ja arviointiongelma

Kasvunhallinnan välineenä käytetään kaavoitusta
ja maapolitiikkaa joilla ohjataan asutusta yhdyskun-
ta- ja palvelurakenteen kannalta haluttuihin suun-
tiin. Aikaisemmin osittain heikosta ohjauksesta joh-
tuen kehyskuntien yhdyskuntarakenne on
hajaantunut viime vuosikymmenien kasvun seu-
rauksena. Nykyisin suunnittelua pyritään
kohdentamaan entistä enemmän olemassa olevan
rakenteen sisään, mikä tuo osaltaan haasteita koko
tonttien tuotantoprosessiin aina maanhankinnasta,
kaavojen hyväksyttävyyteen sekä rakentamisen mah-
dollisuuksiin. Entistä haasteellisempien olosuhtei-
den johdosta aktiivinen, suunnitelmallinen ja pit-

 

1. Mitä tarpeita 
kunnilla on 

maapoliittisille 
ohjelmilleen? 

2. Mihin 
kysymyksiin ja 

tarpeisiin kuntien 
maapoliittiset 

ohjelmat vastaavat? 

3. Kuinka hyvin 
ohjelmien 
tarpeet ja 

toimenpiteet 
kohtaavat? 

4. Vastaavatko 
laaditut ohjelmat 

seudullista ja 
valtakunnallista 

tarvetta? 

Ovatko maapoliittiset ohjelmat tarkoituksenmukaisia ja miltä osin ne vastaavat 
olemassa oleviin tarpeisiin? 

5. Vastaavatko ohjelmat kunnan tarvetta ulkopuolisesta näkökulmasta? 

Kuva 1. Arviointitavoitteet
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käjänteinen maapolitiikka on tärkeää. Tausta-
tietojen perusteella arviointikunnissa on selkeää tar-
vetta ja perustelut maapolitiikkaa jäsentävien oh-
jelmien laadinnalle.

Maapolitiikan tilan ja tarpeenmukaisuuden arvioi-
miseksi jokaisen kunnan maapolitiikkaa tarkastel-
tiin maapoliittisten ohjelmien kautta arviointi-
kysymysten, kriteerien ja alakriteerien avulla (tau-
lukko 1). Arviointikysymykset on johdettu tavoit-
teista eli ne ovat luonteeltaan yleisiä. Tarkemman
tiedon saamiseksi arviointikysymyksiin pureu-
duttiin kriteerien avulla. Kriteerit koostuvat maa-
poliittisille ohjelmille lainsäädännössä ja muissa
tavoitteissa asetetuista tarpeista, joiden uskottiin sa-
malla vastaavan pitkälti myös kuntien itsensä aset-
tamia tarpeita. Toimenpiteitä kartoitettiin
alakriteerien avulla jotka koostuivat yleisimmistä ja
suositelluimmista maapoliittisista keinoista. Näiden
keinojen monipuolisella ja tarkoituksen mukaisel-
la käytöllä nähdään toteutettavan hyvää maa-
politiikkaa. Kolmannessa arviointikysymyksessä kes-
kitytään tarpeiden ja toimenpiteiden kohtaamiseen,
mitä arvioidaan maapoliittisiin keinoihin liittyvän

taustatiedon avulla. Arviointitulosten laadinnassa
on siis huomioitu eri keinojen vaikutus ja tehok-
kuus erilaisiin tarpeisiin. Näin saadaan yleiskuva sii-
tä, miten voimakkaasti kunnat ovat tarttuneet oh-
jelmissa esittämiinsä tarpeisiin.

Arvioinnin näkökulmat ja
lähestymistavat

Arvioinnin ajankohtana on etukäteisarviointi. Ar-
vioinnissa ei punnita esimerkiksi maapoliittisten
ohjelmien toimivuutta tai tavoitteiden toteutumis-
ta vaan ohjelmien vastaamista etukäteen näköpii-
rissä oleviin tarpeisiin. Etukäteisarvioinnin
käsitteellä viitataan myös tilanteeseen, jossa toimin-
nasta ei ole aikaisemmin tehty arviointia eivätkä
sen tulokset ole vielä arvioitavissa. Arvioinnin
laatijalla on selkeästi ulkopuolisen näkökulma

arviointikohteisiin, eli lähtökohtana on puhdas mie-
lenkiinto aiheeseen ja samalla mahdollisimman
objektiivinen tarkasteluote. Etukäteistietona ei ole
viitteitä arviointikuntien erityisen hyvästä tai huo-
nosta maapolitiikan tai niitä jäsentävien ohjelmi-
en tilasta vaan arviointi toimii lähinnä kunnissa val-

Taulukko 1. Arviointikysymykset, -kriteerit ja alakriteerit
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litsevan tilanteen sekä maapoliittisten ohjelmien
yleisten tarpeiden ja toimenpiteiden kartoituksena.
Maapoliittisten ohjelmien tarkastelulla saadaan tie-
toa myös kuntien arvoista ja toimintatavoista.

Arvioinnissa huomioidaan tieto siitä, kuinka hel-
posti ohjelmia ja strategioita laaditaan kunnissa
pelkkien valmiiden mallien mukaan ilman kunnan
tilanteen syvällistä pohdintaa ja huomiointia. Ylei-
senä ennakkotietona on, ettei pelkkä ohjelman ole-
massaolo takaa pitkälle pohdittua politiikkaa, sitou-
tuneisuutta tai tulevaisuuteen tosissaan varautumis-
ta. Mahdollisiin muodollisuuksiin sekä toisaalta sy-
vällisempää strategista ajattelua heijastaviin
toimintatapoihin ja sitoutuneisuuteen kiinnitetään
huomiota. Politiikka-arvioinnille tyypilliseen ta-
paan, on syytä pohtia myös puoluepoliittisia ja
muita tavoiteasetelmia kuntien maapolitiikkojen
muodostumiseen. Arvioinnissa pyritään varmis-
taman tavoitteiden taustoja sekä niiden perusteiden
merkittävyyttä.

Tarvearviointi

Arviointeja voidaan tyypitellä useilla eri tavoilla.
Robson (2001:192) jakaa arvioinnin tyypit neljään
luokkaan: tarvearviointi, prosessiarviointi, tulos- /
vaikuttavuusarviointi ja tehokkuusarviointi.  Arvi-
oinnin kohteena oleva tarve voidaan Robsonin
(2001:74) mukaan jakaa vielä kahteen
arviointityyppiin eli tarvearviointiin sekä tarve-
analyysiin. Käsillä olevassa tarvearvioinnissa pyri-
tään selvittämään jo olemassa olevien palveluiden,
projektien tai (maapoliittisten) ohjelmien vastaa-
vuutta olemassa olevaan tarpeeseen. Muina käyt-
tömahdollisuuksina tarvearviointia voidaan käyttää
joko arvioitaessa toiminnan vastaavuutta asiakkai-
den tarpeeseen tai toiminnan seurauksen ja vaiku-
tuksen vastaavuutta asiakkaan toiveeseen.  Tarve-

analyysi sen sijaan laaditaan vielä
toteuttamattomalle toiminnalle. Siinä arvioidaan
suunnitteilla olevan toiminnan tarkoi-
tuksenmukaisia elementtejä ja piirteitä, jotta tarpee-
seen kehitettävä toiminta saataisiin alusta alkaen
mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi. Maa-
poliittiseen ohjelmaan liittyvää tarpeiden analyysiä
on tehty mm. valtakunnallisessa 11 kunnan kautta
toteutetussa ”Maapoliittisen ohjelman valmistelu”

-työryhmässä, jossa on pyritty kehittämään yleis-
ohjetta ja runkoa maapoliittisen ohjelman laadin-
taan. Tutkimuskunnista Kirkkonummi ja Nurmi-
järvi ovat olleet mukana tässä työryhmässä (Nurmi-
järven maapoliittinen ohjelma 2004). Arviointityön
kuluessa ei minkään kunnan osalta ole tullut esiin
käsillä olevaa arviointia vastaavaa tarvearviointia.
Tarvearviointi toimii erinomaisena pohjana kunti-
en toiminnan syvälliselle tarkastelulle. Tarvearvioin-
nin myötä näkökulma kohteesta syvenee asiakirjo-
jen todellisen merkityksen ja painoarvon selvittyä.
Ilman tarvearviointia kuntien vertailu saattaisi jää-
dä pinnalliseksi toteamukseksi hyvin tai huonosti
hoidetusta maapolitiikasta, yksinomaan kirjoitettu-
jen ohjelmien määrään tai laajuuteen perustuen.

Tässä arvioinnissa maapoliittisten ohjelmien
yleisimmät tarpeet nähdään valtakunnallisissa oh-
jeissa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Maa-
poliittisilta toimilta odotetut tulokset koskevat yh-
dyskuntarakenteen eheytystä, väestönkasvun hallin-
taa, kuntatalouden tasapainottamista ja tontti-
tarpeeseen vastaamista. Tarpeet ovat yleisen edun
mukaisia ja pitkän aikavälin kehitykseen pyrkiviä.
Rajauksen selventämiseksi voidaan todeta, ettei
ohjelmia ole arvioitu esimerkiksi käyttäjän tai
laatijan tarpeiden tai lyhyen tähtäimen taloudelli-
suuden kannalta. Ideaalitilanteessa kunnat
pohtisivat maapolitiikkaan liittyviä tarpeitaan syväl-
lisesti eri aikajänteillä. Tavoitteet ja toimenpiteet ase-
tettaisiin eri lyhyen ja pitkän tähtäimen toiminto-
jen mukaan selkeästi vastuualueittain. Tarpeiden
toteutumista seurattaisi säännöllisesti toimenpitei-
tä kohdentaen.

Asiakirjojen analysointi ja muut
menetelmät

Keskeisimpänä aineistona ovat arviointikuntien
maapoliittiset ohjelmat tai niitä vastaavan tiedon
sisältö. Aineistoa käsitellään luokittelemalla
dokumenttianalyysin menetelmiä käyttäen sekä
peilaamalla muuhun olemassa olevaan kirjallisuu-
teen ja kuntien asiakirja-aineistoon. Taulukossa 2
on esitetty arvioinnin vaiheiden mukaisesti keskei-
sin aineisto sekä sen käsittelyn menetelmät. Laajan
aineiston käsittelyn, luokittelun ja vertailun
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menetelmäksi valittiin taulukointi tulkinta-
kehikoihin. Näitä kehikoita laadittiin kuntien tar-
peista, toimenpiteistä kuin tarpeiden ja toimenpi-
teiden kohtaamisesta. Viimeisen, tulokset kokoa-
van kehikon tulkintojen taustalla käytettiin tietoa
erilaisten maapoliittisten toimenpiteiden tehokkuu-
desta sekä vaikuttavuudesta kyseisiin tarpeisiin.

Kehyskuntien maapolitiikka

Maapoliittinen ohjelma on kunnan strateginen
asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset
tavoitteet ja toimenpidesuositukset. Maapoliittisen
ohjelman tarkoitus on koota yhteen ja kiteyttää
kunnan maapoliittisia tavoitteita ja keinoja sekä li-
sätä sitoutuneisuutta näiden tavoitteiden toteutta-
miseen. Maapoliittisten ohjelmien laadinta yleistyi
2000-luvulla. Nykyisin niitä suositellaan
laadittavaksi kaikkiin kuntiin. (Pekka V. Virtanen
2000:7; Takalo-Eskola Tapio 2005)

Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä valtion ja kunnan
toimenpiteitä, jotka liittyvät alueiden hankintaan,
luovutukseen ja hintaan sekä omistus- ja hallinta-
suhteiden kehittämiseen. Maapolitiikan keinot voi-
daan luokitella maankäytön suunnittelun ja ohjaa-
misen keinoihin (ennen kaavoitusta) sekä kaavan
toteuttamisen keinoihin (kaavoituksen jälkeen).
Maapolitiikasta laajempi käsite on maankäyttö-

politiikka. Sillä tarkoitetaan julkisen vallan tavoit-
teita, ohjelmia ja toimenpiteitä (kuten kaavoitusta
ja maapolitiikan välineitä), joiden avulla maan-
käyttöä ohjataan haluttuun suuntaan. Muutamissa
kunnissa on laadittu myös koko maankäyttö-
politiikan kattavia ohjelmia. (Maapolitiikan opas
2004)

Valtakunnallinen työryhmä on luokitellut maa-
politiikan yleiset tavoitteet seuraavasti:

1. Maapolitiikan tehtävänä on ohjata yhdyskunta-
rakenteen kehitystä.

2. Kunta kehittää yhdyskuntarakennetta eri
kriteerien mukaan edulliseen suuntaan hankki-
malla maata oikeasta paikasta.

3. Onnistuneella maapolitiikalla edistetään kunta-
talouden tasapainottamista.

4. Onnistuneella maapolitiikalla kunta pitää yllä
riittävää asuntorakentamisen ja yritystoiminnan
tarvitsemaa tonttitarjontaa.

5.Kunta eheyttää maapolitiikan keinoin
pirstoutunutta yhdyskuntarakennetta.

6. Kunta varmistaa että kaavoitetut tontit sekä ra-
kennettu kunnallistekniikka ja katuverkosto tu-
levat ajallaan käyttöön.

7. Kunta pitää tonttien hinnat kohtuullisella tasol-
la. (Nurmijärven maapoliittinen ohjelma 2004).

Kirkkonummen, Vihdin,
Nurmijärven, Tuusulan ja Sipoon
haasteet

Arvioinnin kohteena on maapoliittiset ohjelmat vii-
destä Helsingin seudun kehyskunnasta: Kirkkonum-
mi, Vihti, Nurmijärvi, Tuusula ja Sipoo (kuva 2.).
Kunnat ympäröivät pääkaupunkiseudun kuntia
sekä kuuluvat kehyskuntiin yhdessä Hyvinkään, Jär-
venpään ja Keravan kanssa. Kaikkien kuntien ra-
kenne perustuu useisiin taajamiin, mikä on maan-
käytön suunnittelullisesti haastava tilanne.

Taulukko 2. Arviointivaiheittain esitetty keskeisin aineisto ja menetelmät.

kirjallinen raportointi,
kartografiset ja kraafiset esitykset sekä taulukointi

tulkinnasta saadut tuloksetTulokset

pohdinta ja päättelyvertailuaineisto, koko aineistosta omaksuttu
näkemys

Aineiston tulkinta

Tietojen vertailu ja päättely sekä kasaaminen kolmanteen
tulkintakehikkoon

tulkintakehikoihin tarpeista ja toimenpiteistä
kerätty aineisto, kirjallisuus

Aineiston analysointi

dokumenttianalyysi ja taulukointi alakriteerien mukaisesti
(tulkintakehikot)

Maapoliittiset ohjelmat,
muut strategisen asiakirjat

Kuntien toimenpiteet

dokumenttianalyysi ja taulukointi kriteerien mukaisesti
(tulkintakehikot)

Maapoliittiset ohjelmat,
muut strategisen asiakirjat

Kuntien tarpeet

Tietojen kerääminen, vertailu ja tiivistäminenkunnat.net ja tilastokeskuksen tilastot, kuntien
asiakirjat, alan kirjallisuus ja lehdet

Kuntien ja yleisen
tilanteen viitekehys

Aihepiirin kartoittaminenkirjallisuus
keskustelut asiantuntijoiden kanssa

Ongelman asettelu ja
arvioinnin rajaus

TIEDON KÄSITTELYN MENETELM ÄAINEISTOARVIOINNIN VAIHE

kirjallinen raportointi,
kartografiset ja kraafiset esitykset sekä taulukointi

tulkinnasta saadut tuloksetTulokset

pohdinta ja päättelyvertailuaineisto, koko aineistosta omaksuttu
näkemys

Aineiston tulkinta

Tietojen vertailu ja päättely sekä kasaaminen kolmanteen
tulkintakehikkoon

tulkintakehikoihin tarpeista ja toimenpiteistä
kerätty aineisto, kirjallisuus

Aineiston analysointi

dokumenttianalyysi ja taulukointi alakriteerien mukaisesti
(tulkintakehikot)

Maapoliittiset ohjelmat,
muut strategisen asiakirjat

Kuntien toimenpiteet

dokumenttianalyysi ja taulukointi kriteerien mukaisesti
(tulkintakehikot)

Maapoliittiset ohjelmat,
muut strategisen asiakirjat

Kuntien tarpeet

Tietojen kerääminen, vertailu ja tiivistäminenkunnat.net ja tilastokeskuksen tilastot, kuntien
asiakirjat, alan kirjallisuus ja lehdet

Kuntien ja yleisen
tilanteen viitekehys

Aihepiirin kartoittaminenkirjallisuus
keskustelut asiantuntijoiden kanssa

Ongelman asettelu ja
arvioinnin rajaus

TIEDON KÄSITTELYN MENETELM ÄAINEISTOARVIOINNIN VAIHE



21

Kehyskuntien väkiluvun kasvusta esitetään vaihte-
levia arvioita. Yhteistä näille arvioille on vähintään
merkittävän kasvun jatkuminen. Yhtäältä kasvu tuo
kunnille uusia asukkaita ja veronmaksajia, toisaal-
ta kasvun hintana on investointitarve infra-
struktuuriin ja palvelurakenteen. Yleisesti 1,5 %
vuotuista kasvua pidetään rajana, jossa kunta vielä
kykenee vastaanottamaan kasvun kestävällä ja koh-
tuuttomia kustannuksia aiheuttamattomalla taval-
la, kirjoittaa Uudenmaan liiton alueidenkäyttö-
osaston päällikkö Seija Vanhanen (2003). Kehys-
kunnissa kasvuvauhti on ollut monissa kunnissa ta-
voitteita suurempaa ja kuntien taloudellinen
vastaanottokyky on tiukentunut. Vanhasen (2003)
mukaan kehyskunnat ovat kärsineet taloudellisesti
vaikeita aikoja jo usean vuoden ajan. Kunnat ovat
tasapainottaneet talouttaan melko samanlaisin pe-
riaattein eli mm. määrältään ja hinnaltaan
maksimaalisella tonttien myynnillä sekä maan-
hankinnan rajoittamisella. Tämän seurauksena ta-
lous on tasapainottunut mutta kuntien omistukses-
sa olevan maavaranto vähentynyt, tonttitarjonta su-
pistunut ja tonttien hinnat kohonneet (Vanhanen
2003).

Heikon tarjonnan seurauksena poikkeusluvilla ra-
kentaminen yleistyy ja yhdyskuntarakenteesta muo-
dostuu hajanainen. Hajanainen kasvu lisää kunti-
en tarvetta infrastruktuurin rakentamiseen sekä

nostaa uusien ja laajenevien palveluiden kustannuk-
sia. Esimerkkinä koulujen, päiväkotien, terveyden-
huollon, julkisen liikenteen, kunnossapidon ja jä-
tehuollon kustannukset ovat nousseet kaikissa
arviointikunnissa. Osalla kunnista on runsaasti vel-
kaa sekä kaiken aikaa pienentyvä tai jo tappiolla
oleva kunnallistalouden tase.

Haasteena on saada kunnat sijoittamaan maa-
politiikkaansa ja vähentämään suunnittelu- ja
rakentamisvaiheessa edullisen hajarakentamisen
määrää. Kuntia on kannustettu aktiiviseen maa-
politiikkaan myös valtion ja esimerkiksi Suomen
Kuntaliiton tahoilta (Asumisen ja yrittämisen edel-
lytykset kuntoon – tietoa maapolitiikasta kuntien
päättäjille 2004; Maapolitiikan opas 2004 ja Takalo-
Eskola Tapio 2005).

Arviointitulokset

Neljällä viidestä arvioitavasta kunnasta on valmis-
tunut maapoliittinen ohjelma viimeisen kolmen
vuoden aikana. Vihdissä ohjelman laadinta on vie-
lä käynnissä. Ohjelmien laajuus vaihtelee reilun si-
vun toimintaohjeista aina lähemmäs 20 sivun ko-
konaisuuksiin. Osa ohjelmista keskittyy lähinnä
esittelemään maapolitiikkansa tilaa ja käytettävissä
olevia keinoja. Osa ohjelmista koostuu lähes koko-
naan tavoitteista ja niihin kohdistetuista toimenpi-
teistä.

Kuntien itse esittämät tarpeet olivat keskenään hy-
vin samansuuntaisia ja pitkälti kriteerien mukaisia.
Painotukset vaihtelivat kunnittain vain hieman.
Tärkeimmiksi tarpeiksi osaltaan lakisää-
teisyytensäkin vuoksi nousi yhdyskuntarakenteen
eheyttäminen. Kasvavien kuntien ongelmista kes-
keisimpiä ovat niin ikään väestöpaineeseen ja sen
myötä kunnallistekniikan ja palveluiden tarpeeseen
vastaaminen sekä samanaikaisesti talouden tasapai-
nottaminen.

Tarkastelun siirtyessä maapoliittisten ohjelmien

asettamiin toimenpiteisiin kuntien väliset erot
selkeytyivät. Maanhankinnan ensisijaisena keinona
kaikissa kunnissa on vapaaehtoinen maanosto.
Kauppojen onnistuminen vaihtelee kunnittain.
Osassa kuntia on syntynyt pitkäjänteinen perinne

Kuva 2. Arviointikunnat ympäröivät pääkaupunkiseutua

ja kuuluvat Helsingin seutuun.
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kunnan suunnitelmalliselle maanhankinnalle, kun
toisissa kunnissa maasta on jatkuva pula. Yleisesti
ottaen kehyskuntien kaavoitus ja kasvu on ollut niin
voimakasta, että kaikissa kunnissa esiintyy kaavoi-
tukseen soveltuvan maan hankintatarvetta. Mikäli
maakauppoja ei synny kunnan kaavoitukseen
tavoittelemilla alueilla, voidaan käyttää erinäisiä
maapoliittisia keinoja. Käytössä olevia keinoja ovat
maankäyttösopimukset, kunnan etuosto-oikeuden
käyttö, kehittämisalueen nimeäminen, kehittä-
miskorvaus tai lunastus. Näiden keinojen laajaa
käyttöä suositellaan, joten niiden tarpeen mukai-
nen käyttö ja käytön valmius kertoo osansa kun-
nan maapolitiikan tilasta. Kaavan valmistuessa maa-
poliittiset keinot astuvat jälleen kuvaan, mikäli näyt-
tää siltä, ettei kaavoitettujen alueiden rakentami-
nen edisty. Suositeltavia keinoja ovat rakenta-
miskehotus sekä korotettu kiinteistövero.

Suurimmat vaihtelut maapoliittisten keinojen käy-
tössä koskivat pitkäjänteistä maanhankintaa, maan-
käyttösopimusten yleisyyttä sekä valmiutta koko
keinovalikoiman käyttöön. Mitä moninaisemman
ja johdonmukaisemman kuvan kunta antaa omas-
ta toiminnastaan, sitä sujuvampaa ja kaikin puolin
kestävämpää maapolitiikka vaikuttaisi olevan. Maa-
poliittisten keinojen lisäksi merkittävä kunnan
kehittämisedellytyksiä luova tekijä on yleiskaavoitus,
jonka ajanmukaisuudella ja tarkkuudella voidaan
osaltaan helpottaa maapolitiikan johdonmukaista
toteutumista. Myös kunnan asettamalla raken-
nusjärjestyksellä ja sen johdonmukaisella noudat-
tamisella voidaan helpottaa maankäytön tavoittei-
den saavuttamista.

Kuntien tarpeiden ja toimenpiteiden kohtaami-

nen osoittautui kohtuullisen hyväksi. Erityisen
jämäkkään suhtautumiseen ja  ongelmien ratkaise-
miseen viittasivat laajasti ja tarkasti kirjatut toimen-
piteet. Vakuuttavuutta ohjelmiin toi myös se, että
toimenpiteiden seurannan toteutumiseen oli kiin-
nitetty huomiota ja vastuualueet oli merkitty selke-
ästi. Kunnat toivat esiin haluttujen toimenpiteiden
esteenä ja haittana olevia tekijöitä kuten heikon
kuntatalouden ja siitä johtuvat vaikeudet infrastruk-

tuurin rakentamisessa ja tarvittavien palveluiden jär-
jestämisessä ja ylläpitämisessä, vanhentuneen yleis-
kaavan ja kehityskuvan sekä kaavoitukseen sovel-
tuvan maan hankinnan vaikeudet.

Seudullisen ja valtakunnallisen tarpeen näkökul-

mista kuntien maapoliittiset ohjelmat ovat
päälinjoiltaan tarkoituksenmukaisia. Ohjelmissa on
huomioitu valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet ja hyvään ympäristöön ja maapolitiikan tehtä-
viin liittyvä lainsäädäntö. Seudullisista tarpeista oh-
jelmissa huomioidaan maakunnan liittojen ja mui-
den tahojen laatimat selvitykset ja ennusteet seu-
dun tilasta ja kehityksestä. Kaikki kunnat tavoitte-
levat “hallittua” tai “maltillista” kasvua millä käy-
tännössä tarkoitettiin n. 2 % vuotuista kasvua. Mo-
nissa kunnissa aikaisemmat kasvutavoitteet on yli-
tetty ja niiden perusteella joudutaan varautumaan
jopa tavoitteita suurempaan, hyvin voimakkaaseen
kasvuun.

Ulkopuolisen näkökulmasta kuntien tarpeet ja oh-

jelmat vastaavat toisiaan hyvin siihen nähden, että
arvioinnin kohteena olevat ohjelmat ovat
Kirkkonummea lukuun ottamatta kunkin kunnan
ensimmäisiä maapoliittisia ohjelmia. Kuntien oh-
jelmien taustalla ei ole ollut laadinnan mallia tai
kaavaa vaan kunnat ovat laatineet ohjelmat omien
tarpeidensa pohjalta. Tämän johdosta monien oh-
jelmien pääasiallinen sisältö keskittyy maapolitiikan
ja sen keinojen esittelyyn. Kuntien perustietojen
pohjalta kunnilla on maapolitiikalle suuri tarve,
joten niiden huolellinen laadinta ja toteutus ovat
ensiarvoisen tärkeitä. Heikoimpana kohtana useim-
pien kuntien maapoliittisissa ohjelmissa oli vähäi-
nen kytkeytyminen muuhun maankäytön suunnit-
teluun sekä yhdyskuntarakentamiseen. Myöskään
yleiskaavatilannetta, vastuunjakoja ja prosessien ete-
nemistä ei ollut kaikissa kunnissa selkeytetty. Näi-
den ja muiden vähemmälle huomiolle jääneiden
seikkojen korostaminen tarpeissa ja toimenpiteissä
täydentäisi ohjelmia vastaamaan niille asetettuja
tarpeita.
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Tulkinta

 Maapoliittisen ohjelman laajuus tai ulkoasu ei vai-
kuta osoittavan ohjelman laatua. Hallitun ja hyvän
maapolitiikan tunnusmerkkejä ovat ennen kaikkea
suorasukainen suhtautuminen haasteisiin ja niiden
voittamiseksi esitetyt jämäkät toimenpiteen.

Kasvavissa kehyskunnissa ohjelmien keskeisimmät
maapolitiikalle asetetut tarpeet liittyvät voimakkaan
kasvun hallintaan. Osassa kunnista maapolitiikalle
asetettuihin tarpeisiin ja tavoitteisiin näytettiin suh-
tautuvan vakavammin kuin toisissa, sillä osa tarpeis-
ta oli ilmaistu selkeästi lakisääteisyyden ja suositus-
ten vuoksi, osa kunnissa ilmenneen selkeän tarpeen
kautta.

Kaikkien kuntien tavoitelistoilta löytyvät asiat ovat
vaikeita ja lujaa tahtoa vaativia. Pelkän tavoit-
teenasettelun kautta ne tuskin toteutuvat. Etukä-
teen tarkasteltuna parhaimmat toteutu-
misedellytykset näyttäisi olevan niiden kuntien ta-
voitteissa, joissa toimenpiteitä on mietitty kaikkein
pisimmälle. Suunnitelmallisuuden, organisoinnin
ja vastuunjaon lisäksi tarvitaan myös resursseja sekä
varallisuutta maanostoihin ja kunnallistekniikan ra-
kentamiseen sekä syntyvän rakenteen palveluiden
järjestämiseen ja ylläpitämiseen.

Muutamissa kunnissa maapolitiikka näytti asiakir-
jojen valossa hyvin irralliselta kokonaisuudelta. Olisi
kuitenkin huomioitava, että toiminnan ja talouden

painopisteitä voidaan vaihdella kulloisenkin tilan-
teen mukaan koko maankäytön ja tonttien-
tuotannon ketjun kokonaissujuvuuden edistämisek-
si. Osassa kunnista pahin tonttien tuotannon pul-
lonkaula osoittautui sijaitsevan kaavoitettujen tont-
tien rakentamattomassa infrastruktuurissa. Tällöin
on syytä lykätä uusia hankkeita niin, että jo lähes
koko ketjun läpikäyneetkin alueet saadaan käyt-
töön.

Puoluepolitiikka vaikuttaa maapoliittisiin ohjelmiin
esimerkiksi siten, että osassa kunnista näytettäisiin
suosittavan voimakkaasti yksityisen maan suojaa ja
yrittäjyyttä kenties joidenkin muiden tavoitteiden
kustannuksella. Myös hyvien veronmaksajien tavoit-
telu osittain yhdyskuntarakenteen hajoamisen kus-
tannuksella vaikuttaisi vaikealta kuntien arvoja
koskettavalta kysymykseltä.

Tulosten perustuessa pääosin asiakirjoihin, vaikut-
taa kuntien läpinäkyvyyden linja saatavilla olevaan
tietoon sekä tiedosta saataviin käsityksiin. Osassa
kunnista aineistoa oli saatavilla heikommin, jolloin
käsitys kunnan toiminnasta jäi pinnallisemmaksi
ja arvio maapolitiikan tilasta kenties todellisuutta
heikommaksi. Pelkkien asiakirjojen ja kirjallisuuden
perusteella laadittu arviointi voi parhaimmillaan
antaa vain yleiskuvan vallitsevasta tilanteesta, jon-
ka johdosta raportissa ei ole haluttu arvottaa  kun-
tien toimintaa liian tarkasti.
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Johtopäätökset ja suositukset

Yleisimmin arvioidaan vain saavutettuja tuloksia,
vaikutuksia tai tehokkuutta suhteessa tavoitteisiin,
mutta unohdetaan miettiä alkuperäistä tarvetta ja
siihen vastaamista. Tämän arvioinnin myötä tarpei-
den arvioinnin merkitys nousi ilmeiseksi ja vielä
toteutumattoman toiminnan arvottaminen toimi-
vaksi ja tulokselliseksi toiminnan kehittämisen ja
suuntaamisen kannalta.  Myös tarveanalyysi vaikut-
taisi erittäin käyttökelpoiselta ja suositeltavalta
menetelmältä moniin tilanteisiin ja toiminnan
suunnitteluun.
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Tarkastelun kohteena olleet kuntien ensimmäiset
maapoliittiset ohjelmat ovat hyvä avaus maankäyt-
töpolitiikan aktiivisempaan ja suunnitelmalli-
sempaan kehittämiseen. Useissa ohjelmissa todet-
tiin tavoite ohjelman säännölliselle päivittämiselle
ja kehittämiselle. Ohjelmien laadinta liittyy muu-
toinkin koko julkisessa hallinnassa kasvaneeseen
tietoisuuteen kasvun ja kehityksen hallinnasta ja
suunnittavuudesta. Uuden julkisen johtamisen ja
useissa kunnissa käynnistyneiden organisaatio-
muutosten myötä myös maapoliittiset ohjelmat löy-
tävät varmasti oman paikkansa maapolitiikan stra-
tegisten päämäärien asettamisen ja suunnittelun
sekä toteutuksen, seurannan ja arvioinnin työkalu-
na.



Arvioinnin lähtökohtana oli selvittää onko Urban II-ohjelman resurssit kohdennettu oikein Vantaan
Hakunilassa. Arvioinnin avulla selvitettiin ohjelman tarpeellisuutta kyseisessä kaupunginosassa., tarkastelu-
näkökulman ollessa sosiaalisissa tarpeissa ja ongelmissa. Arviointimme tarkoituksena oli löytää vastauk-
set seuraaviin kysymyksiin: miksi Urban II-ohjelma on kohdennettu nimenomaan Hakunilaan muiden
kaupunginosien sijaan, oliko Urban II-ohjelmalle ylipäätään tarve Hakunilassa, vastasiko Urban II-ohjel-
ma Hakunilan sosiaalisiin tarpeisiin, ja miten hyvin se otti huomioon Hakunilan sosiaaliset ongelmat.

Menetelmänä on käytetty tilastoaineistojen vertailuja, sekä aineistojen pisteytystä.  Tilastoaineiston avul-
la tarkasteltiin seuraavia arviointiin liittyviä indikaattoreita: työttömyysastetta, ulkomaalaisten osuutta
väestöstä, koulutusastetta, tulotasoa sekä äänestysaktiivisuutta. Tilastoaineistoa verrattiin Urban II-ohjel-
man tavoitteisiin. Lisäksi eri indikaattorit pisteytettiin jotta saataisiin selville miten ohjelma vastaa Haku-
nilan tarpeisiin.

Lähes kaikilla indikaattoreilla mitattuna Hakunila menestyi heikoimmin vertailualueiden joukossa. Vain
tulotasossa ja äänestysaktiivisuudessa Hakunila oli toiseksi heikoin.

Arviointitulkinta on jaettu kahteen osioon: ulkoiseen ja sisäiseen tulkintaan. Ulkoisessa tulkinnassa py-
rimme kyseenalaistamaan Hakunilan oikeutuksen Urban II-ohjelmassa. Tarkastelemme olisiko jossakin
muussa Vantaan kaupunginosassa yhtä paljon tai jopa enemmän tarvetta Urban II-ohjelmalle kuin
Hakunilassa. Ulkoisen tulkinnan perusteella Hakunilassa on Urban II-ohjelmalle kuitenkin huomatta-
vaa tarvetta; ainoastaan Jokiniemessä tarve oli joillakin indikaattoreilla hivenen suurempaa. Sisäisessä
tulkinnassa pyrimme pisteytyksen avulla tarkastelemaan Urban II-ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden
vaikutuksia juuri Hakunilan ongelmiin.  Pääosin Urban II-ohjelman toimenpiteet ovat oikeanlaisia
pisteytyksen tulosten perusteella, mutta toimenpiteiden kehittämistarvetta on erityisesti koulutuksen ja
yhteiskunnallisen aktiivisuuden osa-alueilla.

Yleisesti ottaen Hakunila vaikuttaa oikealta ja hyvältä valinnalta Urban II-ohjelman kaupunginosien jouk-
koon. Tarvearvioinnin aikana heräsi kuitenkin kysymys, että olisiko Jokiniemen kaupunginosa ollut mah-
dollista liitää lisäksi Urban II-ohjelmaan. Jokiniemen kaupunginosa jakaa kaikki Hakunilan ongelmat ja
joillakin osa-alueilla tarve Urbanin tyyppiselle ohjelmalle on jopa suurempi kuin Hakunilassa. Erityistä
kiitosta Urban II-ohjelmalle on annettava sen suhtautumisesta maahanmuuttajiin. Ohjelmassa huomioi-
daan ja tunnustetaan maahanmuuttajien erityisasema, minkä vuoksi tähän ryhmään panostetaan myös
erityisin toimenpitein. Kohennettavaa Urban II-ohjelmasta löytyy muun muassa koulutuksen, työllisyy-
den ja tulotason yhdistämisessä, sillä ne ovat herkässä vuorovaikutussuhteessa. Kyseisiin osa-alueisiin tu-
lee suhtautua yhdessä - ei erikseen.  Erityistä parannettavaa löytyy kuitenkin työvoiman alhaisen koulutus-
asteen kohentamisen toimenpiteissä sekä yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisäämisessä. Kannattaa miet-
tiä onko yhteiskunnallinen aktiivisuus osa-alue, johon kannattaa Urban II-ohjelman resursseja käyttää,
vaan voisiko se kohentua ikään kuin itsestään onnistuneen ohjelman seurauksena.

Urban II-ohjelman tarvearviointi Vantaan
Hakunilassa

SAMI MARTISKAINEN, ILKKA OIKARINEN JA PETTERI OLKKONEN
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Arvioinnin taustaa

Arviointiongelma ja -kysymykset

Arviointityöryhmämme tarkoituksena oli arvioi-
da Urban II - yhteisöaloiteohjelmaa Vantaan
Hakunilassa. Ohjelman tavoitteena on taantuvien
kaupunkialueiden taloudellinen ja sosiaalinen
elvyttäminen sekä kestävän kehityksen edistämi-
nen (Urban II 2006).

Arviointiongelman määrittelimme ohjelman
tarpeellisuuden kautta. Ohjelmaperusteisen alue-
ja rakennepolitiikan resurssit ovat luonnollisesti
rajalliset, ja siksi jokaisen ohjelman tarvetta on
hyvä arvioida ja kyseenalaistaa säännöllisin vä-
liajoin. Virheellisesti kohdennetut resurssit ovat
myös pois jostain muualta, jossa olisi mahdolli-
sesti enemmän tarvetta vastaavankaltaiselle
ohjelmalle.

McKillipin (1998) mukaan tarve voidaan määri-
tellä arvoasetelmaksi, jonka mukaan jollain ryh-
mällä on ongelma, joka voidaan ratkaista.
McKillipi määrittelee ongelman lopputulokseksi,
joka on jollain tapaa puutteellinen. Ratkaisut ovat
taas keinoja, joilla poistetaan ero tavoitellun ja
todellisen tilanteen välillä. Tässä yhteydessä Ha-
kunilan tarpeen määrittelimme sosiaalisiksi
ongelmiksi, joihin Urban II-ohjelma pyrkii
löytämän ratkaisun. Lisäksi tarkastelemme sitä,
onko Hakunilan tarve sosiaalisten ongelmien rat-
kaisuun suurempi kuin muilla kaupunginosilla
Vantaalla.

Arvioinnissamme keskityimme siis kohdealueen
sosiaalisiin ongelmiin, joiden pohjalta
muodostimme lopulliset arviointikysymyksemme.
Mielestämme sosiaaliset ongelmat nousevat esiin
etenkin Vantaan Hakunilassa, jossa ne ovat saa-
neet jopa kansallisen tason huomiota (Helsingin
Sanomat 2000). Myös Urban II-ohjelman yksi
tärkeimmistä tavoitteista oli elvyttää kohde-
alueiden taantuvaa sosiaalista kehitystä (Urban
ohjelma-asiakirja 2001).

Lopulliset arviointikysymyksemme olivat seuraavan-
laiset:

–  Miksi Urban II-ohjelma on kohdistettu juuri Ha-
kunilan kaupunginosaan muiden kaupunginosi-
en sijaan?

–  Onko Urban II-ohjelmalle ylipäätään tarve Van-
taan Hakunilassa?

– Vastasiko Urban II-ohjelma Hakunilan sosiaali-
siin tarpeisiin?

– Otettiinko Urban II-ohjelmassa huomioon
Hakunilassa esiintyvät sosiaaliset ongelmat?

Arvioinnin tavoite

Tavoitteenamme oli arvioida Urban-II ohjelman
tarvetta Vantaan Hakunilassa. Arvioinnin avulla
voidaan kehittää mahdollista vastaavan kaltaista
ohjelmaa tulevaisuudessa. Samalla pystyttiin arvi-
oimaan sitä, miten hyvin käytettävissä olleet Urban
II-ohjelman resurssit oli kohdennettu Vantaan
Hakunilassa. Arviomme oli luonteeltaan loppu-
arviointi sillä Urban II-ohjelma on loppusuoralla.
Arvioinnin tuloksia hyödyntävät toivon mukaan
kaikki tulevan ohjelman suunnittelijat.

Urban II-ohjelma

Urban II-ohjelman keskeisenä visiona ja tavoittee-
na olivat elinvoimaiset itäiset lähiöt tasapainoisella
pääkaupunkiseudulla (Urban II 2001: 15).

Urban II -ohjelman kohdealue sijaitsee itäisellä pää-
kaupunkiseudulla, ja siihen kuului kaupunginosia
sekä Helsingistä että Vantaalta. Ohjelma jakautui
kahteen toimintalinjaan, jotka olivat:

Yritystoiminnan ja työllisyyden kehittämisen avul-
la parannetaan yritystoiminnan toimintaedellytyk-
siä ja edistetään työttömien työllistymistä.

Asukkaiden omatoimisuuden tukemiseen keskitty-
vä toimintalinja kannustaa asukkaita osallistumaan
ympäristön laadun parantamiseen ja tietoyhteiskun-
nan taitojen kartuttamiseen. Lisäksi sen avulla ke-
hitetään uusia yhteistyö- ja palvelumalleja osallisuu-
den lisäämiseksi.
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Urban II-ohjelmassa lueteltiin myös yksityis-
kohtaisempia toimintoja ja tavoitteita (Urban II
2001). Koska arviointimme keskittyi sosiaalisten on-
gelmien hahmottamiseen, arvioinnin kannalta mie-
lenkiintoisimpia ja oleellisimpia näistä olivat:

–  lisätä asukkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdol-
lisuuksia

–  vahvistaa paikallista kulttuuri- ja liikuntatoimin-
taa

–  korostaa lasten, nuorten ja etnisten vähemmistö-
jen omaehtoista kulttuuritoimintaa

– lisätä liikuntapuistojen ja maaseutumaisten osi-
en potentiaalia matkailu- ja vapaa-ajan yritystoi-
minnan synnyttämisessä

– edistää mikroyritysten toimintaedellytyksiä
– tukea keskinäistä verkostoitumista
– erityisesti tukea kolmannen sektorin

toimintamahollisuuksia palvelujen tuottamises-
sa

– auttaa kartoittamaan vaikeasti työllistettävien ryh-
mien työllistymisen esteitä

– tukea vaikeuksissa olevia lapsiperheitä

– kiinnittää erityistä huomiota päihde- ja huume-
ongelmiin nuorten keskuudessa sekä
pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien
terveysongelmiin

– tukea kodin ja koulun yhteistyötä

Urban II-ohjelma-alueeseen kuuluvien kaupungin-
osien tulee EU:n mukaan täyttää tietyt kriteerit. So-
siaalisten ongelmien kannalta kriteereistä nousivat
oleellisimmiksi seuraavat:

– paljon pitkäaikaistyöttömiä
– vähän elinkeinotoimintaa
– suuri köyhyys- ja syrjäytyneisyysaste
– rakenneuudistuksen erityistarve, joka johtuu ta-

loudellisista ja sosiaalisista vaikeuksista
– paljon siirtolaisia, etnisiä tai vähemmistöryhmiä

taikka pakolaisia
– työvoiman heikko koulutustaso, puutteellinen

ammattitaito ja koulun keskeyttäminen hyvin
yleistä

– paljon rikollisuutta ja nuorisorikollisuutta
– arveluttava väestökehitys

Kuva 1. Arviointitutkimuksen rakenne.
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Arvioinnin kriteerit

Arviointia tehtäessä oli tarpeen selvittää myös ne
kriteerit, joiden perusteella kohdetta arvioitiin.
Määrittelimme arviointikriteerimme arviointi-
kysymystemme pohjalta, jotka painottuivat Haku-
nilan sosiaalisiin ongelmiin (Kuva 1). Kriteerimme
Urban II-ohjelman tarpeellisuutta arvioitaessa oli-
vat:

– Hakunilan sosiaaliset tarpeet
– Hakunilan sosiaaliset ongelmat

Määrittelimme edellä mainituille kriteereille myös
indikaattorit, jotka ”jalkauttavat” kriteerit empiiri-
seen todellisuuteen ja toimivat kriteerien
määrällisinä mittareina. Määrittelimme seuraavat
indikaattorit kuvaamaan kohdealueen sosiaalisia tar-
peita ja ongelmia:

–  Maahanmmuuttajat
– Työllisyys
–  Koulutusaste
– Yhteiskunnallinen aktiivisuus
–  Tulotaso

Arviointiaineisto ja -menetelmät

Tekemämme arviointi perustui erilaisiin
tilastoaineistoihin, joiden avulla pystyimme tarkas-
telemaan Hakunilan sosiaalisia ongelmia. Tilasto-
aineiston avulla tarkasteltiin myös Hakunilaa suh-
teessa muihin vastaavanlaisiin kaupungin-
osiin Vantaalla.

Tilastoaineiston avulla tarkasteltiin työttö-
myyttä, ulkomaalaisten osuutta väestöstä,
koulutusastetta, tulotasoa ja äänestys-
prosenttia. Saatua tilastoaineistoa verrattiin
Urban II-ohjelman tavoitteisiin, jolloin
Urban II-ohjelman tarpeellisuutta pystyttiin
vertailemaan varsin hyvin. Samalla
Hakunilaa vertailtiin neljään muuhun kau-
punginosaan, jolloin pystyttiin vertailemaan
kaupunginosien soveltuvuutta Urban II-oh-
jelmaan. Tällaisen menetelmän avulla saa-
tiin oliko Hakunila soveltuva alue Urban II-
ohjelmalle, vai olisiko joku muu vertailluista

kaupunginosista ollut soveliaampi käytetyillä kritee-
reillä.

Urban II-ohjelman vastaavuutta Hakunilan tarpei-
siin tutkittiin pisteyttämällä indikaattorit arviointi-
ryhmän toimesta. Jokainen arviointiryhmän jäsen
pisteytti kun kin kriteerin asteikolla 0-5, jonka jäl-
keen pisteille laskettiin keskiarvot. Näin pystyttiin
tarkastelemaan Urban II-ohjelman tarpeellisuutta
Hakunilassa eri indikaattoreiden valossa.

Tilastotarkastelun suurin ongelma oli eri lähteistä
saadun aineiston vertailtavuus. Kun aineistoa ke-
rättiin eri lähteistä, ei aina täysin pystytty
varmistumaan aineistojen vertailtavuudesta.
Arviointitutkimuksen kannalta aineistojen
vertailtavuus oli kuinkin riittävä luotettavien tulos-
ten saamiseksi.

Hakunila sosio-ekonomisena
toimintaympäristönä

Hakunilan sisäinen tarkastelu

Urban II-ohjelman yksi kohdealue on Hakunilan
Kaupunginosa Vantaalla. Hakunila sijaitsee Lahden-
väylän ja Kehä III:n risteyksen koillispuolella. Idäs-
sä alue ulottuu Kormuniitynojaan ja pohjoisessa
kaupunginosa sivuaa Itä-Hakkilan omakotialuetta
(Kuva 2).

Kuva 2. Hakunilan ja vertailualueiden sijaintiVantaalla. Van-

taan Urban II-alue on merkitty harmaalla.
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Hakunilan rakennuskanta koostuu lähinnä 1970-
luvulla rakennetuista kerrostaloista. Kerrostalo-
asutusta ympäröi pientaloasutus, joista laajimman
alueen muodostaa noin 20 vuotta sitten rakennet-
tu Nissaksen pientaloalue alueen pohjoisosassa.
Alueen keskuksessa sijaitsee perinteinen ostoskes-
kus kauppoineen ja palveluineen sekä evankelis-lu-
terilainen kirkko (Vantaan kaupunki 2004: 265).

Hakunila oli vuonna 2000 väestömäärältään Van-
taan kolmanneksi suurin kaupunginosa. Asukkai-
ta vuoden 2000 alussa oli noin 11 000 henkilöä.
Alueen väkiluku on kasvanut tasaisesti koko 1990-
luvun ajan. Hakunilalaiseen perheeseen kuului 2,2
henkilöä. Yksinhuoltajaperheitä oli noin viidennes
kaikista perheistä (Vantaan kaupunki 2004: 265).
Hakunilassa oli vuoden 2000 alussa noin 1500 työ-
paikkaa. Työpaikkojen määrä vähentyi hieman, kol-
messa vuodessa alueelta hävisi noin 200 työpaik-
kaa ja samalla työikäisten määrä hieman laski (Hel-
singin seudun aluesarjat 2006). Hakunilan työttö-
myysaste on laskenut 1990-luvun puolesta välistä
vuoteen 2000 20 prosentista 11,5 prosenttiin. Sitä
vastoin alueen työpaikkaomavaraisuus laski vuodes-
ta 1996 lähes seitsemän prosenttia (Rönn 2006).
Työtarjonta oli pääosin palveluvaltaista, noin 90 %
alueen työpaikoista löytyy palvelualoilta (Helsingin
seudun aluesarjat 2006).

Hakunila oli rauhattoman alueen maineessa. Tähän
epäilemättä vaikuttaa vuonna 2000 laajaa julkisuut-
ta saaneet levottomuudet alueen
suomalais- ja somaliväestön välillä
(Helsingin Sanomat 2000). Mai-
neeseen vaikuttavat myös erilaiset
rikolliset teot. Esimerkiksi varkau-
det, vahingonteot, pahoinpitelyt ja
huumerkikokset lisääntyivät
Hakunilassa vuosien 1999 ja 2000
välillä (Rönn 2006).

Hakunila suhteessa vertailualueisiin

Vertasimme Hakunilaa neljään vastaavankaltaiseen
kaupunginosaan Vantaalla. Vertailemalla pyrimme
selvittämään onko Urban II-ohjelman
kohdentaminen tarpeellista juuri Hakunilan kau-
punginosaan. Vertaillut kaupunginosat olivat Myyr-
mäki, Koivukylä, Korso ja Jokiniemi (Kuva 2). Myyr-
mäki on Vantaan toinen aluekeskus, ja rakennettu
samaan aikaan Hakunilan kanssa. Korso on luon-
teeltaan samankaltainen alue kuin Hakunila. Koivu-
kylän valitsimme syystä, että se kuului Urban I-oh-
jelman kohdealueisiin. Jokiniemi taas rajautuu
Urban II-alueeseen, kuitenkaan siihen kuulumatta.
Täten se muodostaa mielenkiintoisen vertailu-
kohteen Hakunilaan.

Tulokset

Maahanmuuttajat

Ulkomaalaistaustaisen väestön osuus oli selkeästi
suurin Hakunilassa (Kuva 3). Vertailuajankohtana
vuosina 1994-2000 ulkomaalaistaustaisen väestön
osuus kasvoi eniten nimenomaan Hakunilassa.
Muissa kaupunginosissa kasvu oli pienempää, Joki-
niemessä osuus oli jopa laski laskenut vuodesta 1994
vuoteen 1996.  Vuonna 2000 maahanmuuttajien
osuus Hakunilassa oli 8,5 %. Muilla vertailualueilla
osuudet olivat Myyrmäki: 3,8 %, Jokiniemi 5,8 %,
Koivukylä 3,8 % ja Korso 4,2 %.

Kuva 5. Maahanmuuttajien määrä vertailualueella vuosina 1994-

2000  (Rönn 2005).
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Työllisyys

Vertailualueella vuonna 2000 Hakuni-
lan työttömyysaste oli selkeästi korkein
(11,5 %) (Kuva 4). Myös Korso erottuu
muista alueista hieman korkeammalla
työttömyysprosentillaan (8,9 %). Myyr-
mäen, Jokiniemen ja Koivukylän
työttömyysasteet ovat noin 6-7 %.

 Koulutusaste

Selvitimme väestön koulutusastetta tar-
kastelemalla korkeakoulututkinnon suo-
rittaneiden osuutta 15–65-vuotiaiden
keskuudessa vuonna 2000 (Kuva 5).

Hakunilassa korkeakoulututkinnon suorittaneiden
osuus oli tarkastelemiemme tilastojen mukaan koko
vertailualueen alhaisin. Vuonna 2000 alueen työ-
voimasta ainoastaan 267 henkilöä oli suorittanut
korkeakoulututkinnon, mikä vastaa noin 2,4 % alu-
een väestöstä. Eniten korkeakoulutettua työikäistä
väestöä asui Myyrmäen kaupunginosassa, noin 5,7
%. Jokiniemessä, Korsossa ja Koivukylässä korkea-
koulutettujen osuus oli noin 4 % (Rönn 2006).

Yhteiskunnallinen aktiivisuus

Äänestysprosenttien vertailuun olemme käyttäneet
vuoden 2000 presidentinvaalien ensimmäisen ja
toisen kierroksen äänestysprosenttien keskiarvoa.
Äänestysprosentit toimivat yhteiskunnallisen aktii-

visuuden indikaattorina. Vertailualueiden
ensimmäisen ja toisen kierroksen
keskiarvolliset äänestysprosentit vuoden
2000 presidentin vaaleissa vaihtelivat 76 ja
80,75 prosentin välillä (Kuva 6). Alhaisin
äänestysprosentti (76 %) oli Jokiniemessä,
korkein Korsossa (80,75 %). Hakunila
sijoittuittui vertailuryhmän keskikastiin ää-
nestysprosentin oltua 78,75 %. Vertailuryh-
mään kuuluvan Koivukylän äänestysaktii-
visuutta ei ollut saatavilla. Äänestys-
prosentteja oli myös aiemmilta vuosilta saa-
tavilla heikosti kaupunginosittain, mikä

haittasi äänestysprosenttien kehityksen tarkastelua
lähihistoriassa (Vantaan kaupunki 2000).

Kuva 6. Vertailualueen äänestysvilkkaus vuoden 2000

presidentinvaaleissa (Vantaan kaupunki 2000).

Kuva 5. Koulutusaste vertailualueella

(Rönn 2005).

Kuva 4. Työttömyysaste vertailualueella (Rönn

2005).
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Tulotaso

Tulotason mittaamiseen käytimme vertailualueiden
vuoden 2000 keskiansioita työssäkäynti-ikäisten kes-
kuudessa. Vertailuryhmän parhaiten ansaitsivat kes-
kimäärin myyrmäkeläiset keskitulon ollessa 21 543
euroa (Kuva 7). Heikoin tulotaso keskimäärin oli
Jokiniemessä keskitulon ollessa 18 293 euroa. Kaik-
kia vertailualueita luonnehtivat kuitenkin alhaiset
keskitulot, jos tuloja tarkastellaan koko pääkaupun-
kiseudun mittakaavassa. Vertailualueet sijoittuvat
pääkaupunkiseudun kaupunginosien keskuudessa
keskitulotason häntäpäähän. Hakunilassa keskian-
siot jäivät lähes yhtä alhaisiksi kuin Jokiniemessä;
niiden ollessa 18 488 euroa vuodessa (Aluesarjat
2006).

Arviointitulkinta

Ulkoinen tulkinta

Olemme jakaneet arviointitulkinnan kahteen
osioon, ulkoiseen ja sisäiseen tulkintaan. Ulkoisel-

la tulkinnalla pyritään vastaaamaan kysymykseen:
”onko juuri Hakunila oikea valinta Urban II-alu-
eeksi?”. Käytännössä ulkoinen tulkinta toteutetaan
tarkastelemalla arviointikriteerien indikaattoreita ja
vertailemalla niitä eri vertailualueilla, eli olisiko
kenties joku muu alue ollut sopivampi tai yhtä hyvä
valinta Urban II-ohjelmaan.

Ensimmäisen arviointikriteerin indikaattorin,
koulutusasteen, perusteella Hakunilan asema Urban
II-ohjelmassa on oikeutettu. Hakunilan työikäisen

väestön koulutusaste oli vertailualueen alhaisin. Voi-
daan siis todeta Urban II- ohjelman olevan kaik-
kein tarpeellisin Hakunilan alueelle vertailualueiden
joukossa.

Äänestysprosentti kertoo kiinnostuksesta vaikuttaa
omaan elämään demokraattisen päätöksenteon
kautta. Tätä tukee myös tosiasia, että Vantaan kau-
punki käyttää äänestysvilkkautta kestävän kehityk-
sen mittaamisen yhtenä indikaattorina.
Äänestysprosenttien tulkinta on mukana
tarvearvioinnissamme, koska se on yksi mittari tar-
kastella osallistumisen lisäämisen tarvetta. Hakuni-
lan kaupunginosan äänestysvilkkaus oli vertailu-
alueiden joukon keskikastia. Vertailualueet muodos-
tuvat samankaltaisista alueista kuin Hakunila ja ovat
arvioinnissa potentiaalisia UrbanII-ohjelman
kohdealueita, joten suorassa tulosvertailussa (ulkois-
ta tulkintaa) ainoastaan Jokiniemessä olisi enem-
män tarvetta osallistumisen lisäämiseen kuin
Hakunilassa.

Tulotason osalta tilanne on sama kuin
äänestysprosenttien ulkoisessa tulkinnassa, eli
tulotasojen puolesta parempi ehdokas UrbanII-
ohjelman kohdealueeksi on ainoastaan Joki-
niemi. Jokiniemi on kuitenkin tarve-
arvioinnissamme menestynyt huonommin kuin
Hakunila monilla mittareilla ja nousee esiin ky-
symys, että olisiko Urban-alueen kupeeseen tii-
visti rajoittuva, pieni Jokiniemen alue voitu ot-
taa mukaan UrbanII-ohjelman kohdealueeksi?
Ulkoisen tulkinnan perusteella Jokiniemen kau-
punginosassa olisi yhtä paljon ja joillakin mit-
tareilla vielä enemmän tarvetta Urban II-ohjel-
man kaltaiselle kehittämisohjelmalle. Kokonai-
suudessaan Hakunila on kuitenkin varsin perus-

tellusti mukana Urban II-ohjelmassa.

Sisäinen tulkinta

Sisäisellä tulkinnalla pyrimme vastaamaan kysymyk-
seen: ”vastaako Urban II-ohjelma juuri Hakunilan
kaupunginosan ongelmiin?”. Käytännössä olemme
tarkastelleet Urban II-ohjelman esittämiä toimen-
piteitä meidän arviointikriteerien indikaattorien
(Kuva 1) kaltaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Py-
rimme ottamaan kantaa myös siihen, että onko jol-

Kuva 7. Keskitulot vertailualueella (Alue-

sarjat 2005).
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lakin Urban II-ohjelman osa-alueella liian suurta
painoarvoa ongelman laajuuteen nähden
Hakunilassa. Kukin arviointiryhmän jäsenistä
pisteytti jokaisen indikaattorin asteikolla nollasta
viiteen (0-5) sen perusteella, miten hyvin Urban II-
ohjelma vastaa Hakunilan tarpeeseen kunkin arvi-
oinnissa käytetyn indikaattorin osalta. Tämän jäl-
keen pisteille laskettiin keskiarvo, jolloin jokaiselle
indikaattorille saatiin pisteytys (Kuva 8) (Liite 1).

Maahanmuuttajat

Maahanmuuttajien sijoittuminen työelämään on
yleisesti ollut huomattavan paljon heikompaa, kuin
syntyperäisen väestön. Ilman työtä maahanmuutta-
jat ovat jääneet helposti julkisten tukien varaan. Täl-
lainen kehitys voi ruokkia muukalais-
vihamiehisyyttä.  Hakunilassa ulkomaalaistaustaisen
väestön osuus nousi 1990-luvun puolivälistä vuo-
teen 2000 huomattavasti jyrkemmin kuin
vertailualueella. Vuonna 2000 maahanmuuttajien
osuus Hakunilassa oli 8,5 %.

Urban II-ohjelmassa pyrittiin huomioimaan myös
maahanmuuttajien huono työllistyminen. Työlli-
syyttä parantamalla voidaan puuttua maahanmuut-
tajien tuenvaraisuutta ja helpottaa heidän
sopeutumistaan Suomeen. Toimenpiteinä työllisyy-
den parantamiseksi Urban II-ohjelma pyrkii nosta-
maan esiin heidän osaamistaan, kykyjään ja taito-

jaan. Myös suomenkielen opetukseen pyri-
tään kiinittämään erityistä huomiota. Myös
eri etnisten ryhmien kohtaamista pyrittään
kannustamaan kulttuurin, liikunnan ja urhei-
lun avulla (Urban II 2001: 15-16).

Työllisyys

Työllisyyden parantaminen oli Urban II-oh-
jelman keskeisimpiä toimintalinjoja. Työlli-
syyteen kohdistuvat toimenpiteet vahvistavat
alueen elinvoimaisuutta ja sitä kautta alueen
kilpailukykyä. Vertailualueella Hakunilan
työttömyys oli vuonna 2000 selkeästi korkein-
ta.

Vuodesta 1996 vuoteen 2000 kaikkien ver-
tailussa mukana olleiden kaupunginosien

työttömyysaste oli laskenut. Hakunila oli kuitenkin
edelleen pahiten työttömyydestä kärsinyt alue, siel-
lä työttömyysaste oli koko vertailuajanjakson kor-
keimmalla tasolla. Tätä taustaa vasten Hakunilassa
oli suurempi tarve työllisyyttä lisääville
toimenpiteille kuin muualla vertailualueella.

”Alueen työttömyyden rakenne on poikkeuksellisen vai-

kea, koska alhaisen koulutuksen omaavien, ikääntyvien,

ulkomaalaistaustaisten ja pitkään työelämän ulkopuo-

lella olleiden osuudet ovat korkeita. Pitkäaikaistyöttömyys

on köyhyyden ja tuenvaraisuuden pitkittymisen tärkein

osasyy. Uusien ratkaisumallien löytäminen pitkäaikais-

työttömyyden torjumiseen on toimenpidekokonaisuuden

kiireisin ja keskeisin tavoite.” (Urban II 2001: 17-18).

Valitettavasti käytettävissä olleella aineistolla ei pys-
tytty tutkimaan pitkäaikaistyöttömien osuutta eri
kaupunginosissa. Koska pitkäaikaistyöttömyyden
torjuminen oli Urban II-ohjelman keskeisimpiä ta-
voitteita, sen huomioiminen olisi ollut hyvin tärke-
ää. Pitkäaikaistyöttömyyden nähtiin olevan köyhyy-
den ja tuenvaraisuuden pitkittymisen tärkein syy,
jonka vuoksi se oli työllisyyden ja kumppanuuden
toimenpidekokonaisuuden keskeinen tavoite. Ko-
konaisuudessaan Hakunilan työttömyysaste oli kui-
tenkin sellaisella tasolla, että työllisyden parantami-
seen kohdennetut toimenpiteet olivat hyvinkin
perusteltuja.

Kuva 8. Kuinka Urban II-ohjelma ottaa huomioon

Hakunilan tarpeet. Pisteytys on toteutettu arviointi-
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Koulutusaste

”Toimenpidekokonaisuudella lisätään yleisölle avoimia

tietokoneita Internet-yhteyksin, esimerkiksi tietotupia tai

nettikahviloita, sekä lisätään matalan kynnyksen

jalkautettua koulutusta ja neuvontaa tietotekniikan käy-

tössä, ylläpidossa ja hankinnassa.” (Urban II 2001: 19).
Urban II ohjelman yhtenä tavoitteena on työväes-
tön koulutustason korottaminen monin eri keinoin.
Alhainen koulutusaste vaikeuttaa esimerkiksi
kohdealueen väestön työllistymismahdollisuuksia,
ja toimii täten osatekijänä monien muiden ongel-
mien, kuten köyhyyden ja syrjäytymisen, synnylle.
Esimerkiksi tietotupien ja internetkahviloiden pe-
rustaminen nähtiin yhdeksi keinoksi korottaa väes-
tön koulutusastetta. Myös ATK- ja internet-opetus-
ta pyrittiin systemaattisesti kehittämään.
Tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen
nähtiinkin yhdeksi tärkeimmistä väestön koulutus-
tasoon vaikuttavista tekijöistä (Urban II 2001: 26).
Yritysten ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä
ja eri tasojen ja sektoreiden välistä toimintaa koros-
tettiin myös etenkin pitkäaikaistyöttömien koulut-
tamiseksi. Alhainen koulutusaste nähtiin Urban II-
ohjelmassa lähinnä pitkäaikaistyöttömien ongelma-
na (Urban II 2001: 17).

Vaikka työväestön koulutusasteen korottamista pai-
notettiin Urban II ohjelma-asiakirjassa, ei sitä kui-
tenkaan mielestämme nostettu kaikkein
keskeisemmäksi painopistealueeksi. Se nähtiin pi-
kemminkin välillisenä päämääränä, jonka lopulli-
nen tarkoitus oli vähentää kohdealueen työttömyyt-
tä (Kuva 3).

Osallistuminen ja tulotaso

Osallistumisen indikaattorina käytimme äänestys-
prosenttia. Osallistumisen ja äänestysvilkkauden
lisäämiseen ei ole kuitenkaan mitään yksiselitteistä
keinoa. Osallistuminen lisääntyy monien ihmisten
elämään vaikuttavien seikkojen kautta. Muun mu-
assa koulutus ja tulotaso vaikuttavat voimakkaasti
äänestysaktiivisuuteen: äänestysaktiivisuus on sitä
suurempaa, mitä korkeammin koulutettu henkilö
on ja mitä enemmän hän ansaitsee. Eniten ansaitse-
vien ja samalla korkeimmin koulutettujen äänestys-
aktiivisuus on 25 prosenttiyksikköä keskimääräistä

korkeampi. Näin ollen UrbanII-ohjelmalla voidaan
kokonaisuutena vaikuttaa positiivisesti Hakunilan
äänestysvilkkauteen  (Tilastokeskus 2001). Eli lisään-
tynyt äänestysvilkkaus on kokonaisvaltaisesti onnis-
tuneen UrbanII-ohjelman todennäköinen seuraus.
Tulotasot vertailualueilla ovat tilastokeskuksen vuo-
den (2001) tiedotteen mukaisia. Tulotasoltaan par-
hailla vertailualueilla käydään vilkkaammin äänes-
tämässä kuin tulotasoltaan heikommilla Hakunilan
ja Jokiniemen alueilla. Taulukkoja tulkitessa nou-
seekin esille eri tekijöiden riippuvuussuhde – on-
nistunut UrbanII-ohjelma vaatii, että ihmisten hy-
vinvointiin vaikuttavia asioita huomioidaan riittä-
vän monipuolisesti.

Johtopäätökset ja suositukset

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Hakunila on
oikea valinta Urban-ohjelman kohdealueeksi. Tarve-
arviointia tehdessä heräsi kuitenkin kysymys, että
olisiko Jokiniemen kaupunginosa voinut myös kuu-
lua Urban-ohjelmaan. Jokiniemi jakaa Hakunilan
ongelmat ja on muun muassa tulotasoltaan vielä
heikompi alue kuin Hakunila.

Hakunilan työikäisen väestön alhainen koulutusaste
oli ongelmallinen ja tämä todetaan myös Urban-
asiakirjoissa, mutta esitetyt toimenpiteet olivat
internetkahviloiden tyyppisiä. Mielestämme
koulutuskysymykseen olisi pitänyt kiinnittää enem-
män huomiota konkreettisesti. Toteamukset yritys-
yhteistyöstä pitkäaikaistyöttömien kouluttamiseksi
olivat kuitenkin oikeansuuntaisia, mutta ne pitää
kyetä myös realisoimaan konkreettisina
toimenpiteinä. Tärkeää on huomioida vielä parem-
min asioiden riippuvuussuhde. Erityisesti koulutuk-
sen ja työllistymisen välinen kytkös tulee ottaa konk-
reettisia toimenpiteitä valmistellessa riittävästi huo-
mioon.

Hakunilan työttömyysaste oli vertailualueiden kor-
kein. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys oli
Hakunilassa suuri ongelma. Ohjelma otti työllisyy-
den ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen hyvin
huomioon ja vastasi siten Hakunilan tarpeeseen
melko hyvin. Myös alhainen tulotaso huomioitiin
ohjelmassa hyvin ja myös tulotason kohentaminen
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oli ohjelmassa keskeisesti mukana. Tulotason ko-
hentamiseen esitetettiin monipuolisesti toimenpi-
teitä aina alueen yritysten tukemisesta lähtien. Kou-
lutus, työllistyminen ja tulotaso muodostavat
”riippuvuusketjun”. Asioiden riippuvuussuhteiden
tunnistaminen kaikessa suunnittelussa on tärkeää.
Urban II-ohjelmassa ei esitetty suoraan keinoja yh-
teiskunnallisen aktiivisuuden lisäämiseksi. Yleises-
ti ottaen aktiivisuuden lisäämiseen on olemassa
varsin vähän suoria keinoja. Eniten ihmisten akti-
voitumiseen vaikuttavat tulotaso ja koulutusaste.
Näin ollen kannattaa keskittää voimavaroja niihin
seikkoihin, joiden on todettu aktivoivan väestöä.
Erityistä painoarvoa tulee antaa jo mainitun
”riippuvuusketjun” huomioimiseen, ja sitä kautta
rakentaa konkreettisia toimenpiteitä sisältävää
Urban II-ohjelmaa.

Maahanmuuttajien asema ja erityisesti heidän
työllistyminen oli tärkeässä osassa Urban-ohjelmas-
sa. Hakunilassa maahanmuuttajien osuus väestös-
tä kasvoi vertailualueella nopeammin, joten maa-
hanmuuttajien aseman korostaminen oli ohjelmas-
sa perusteltua. Ohjelmassa kiinnitettin huomiota
maahanmuuttajien erityistaitojen huomioimiseen

työllistymisessä, mikä oli myös hyvä tavoite.

Maahanmuuttajien aseman kohentamisen avaimet
löytyvät jo tunnistetuista Hakunilan ongelmista.
Maahanmuuttajat tarvitsevat kuitenkin erityisiä
toimenpiteitä. Urban II-ohjelma kiinnittää hyvin
huomiota maahanmuuttajien erityisasemaan.

Pääosin Urban II-ohjelma ottaa Hakunilan tarpeet
huomioon, mutta selkeitä puutteitakin esiintyy.
Vakavin puute löytyy koulutuksen huomioimisessa.
Myös väestön aktivoimiseksi tulisi miettiä jotain ai-
van uusia ideoita. Erityisesti kunnallisvaalien alla
voitaisiin nostaa julkiseen tiedottamiseen mukaan
useita ihmisiä läheisesti koskettavia polttavia aihei-
ta ja vastakkainasetteluita, jotka aktivoivat väestöä.
Näihin osa-alueisiin tarvittaisiin huomattavaa pa-
rannusta. Arviointiryhmä suosittelee, että Urban
II-ohjelmaa jatketaan Hakunilan osalta ohjelma-asia-
kirjassa esitetyllä tavalla. Huomattavasti enemmän
huomiota tulisi kiinnittää väestön koulutustason pa-
rantamiseen ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden
nostamiseen. Näihin seikkoihin Urban II-ohjelmas-
sa tulisi lisätä resursseja.
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Liite1. Pisteytyksen vertailutaulukko ja pisteiden prustelut.



Urban II -yhteisöaloiteohjelma
Hakunilassa - maahanmuuttajaväestölle
kohdistettujen hankkeiden
prosessiarviointi

CECILIA HALSTI, PAULA PESONEN JA JUHA EKHOLM

Arviointikohteena olleen Urban II -yhteisöaloiteohjelman tavoitteena on taantuvien kaupunkialueiden
taloudellinen ja sosiaalinen elvyttäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. Tässä arviointityössä
kohteeksi tarkennettiin maahanmuuttajaväestöön kohdistuneet hankkeet Hakunilassa, joita arvioitiin
prosessiarvioinnin näkökulmasta. Prosessiarvioinnin peruslähtökohta on tarkastella toimintaa, jonka
kautta pyrkimyksiä toteutetaan eli avata toiminnan ns. mustaa laatikkoa.

Arviointikriteereitä olivat tiedotus, osallistuminen, vuorovaikutus ja kestävyys. Hankkeiden onnistumis-
ta kriteerien valossa selvitettiin pääasiassa haastattelemalla hankkeiden yhteyshenkilöitä. Arviointitulosten
perusteella esitettiin arviointitulkinnat sekä tiivistettiin suositukset, joista voisi olla apua seuraavia hank-
keita toteutettaessa.

Monikulttuurisuus osoittautui meillä vielä melko uudeksi asiaksi, ja merkittävimmät hankeprosesseihin
liittyneet ongelmat johtuivatkin kulttuurieroista. Maahanmuuttajat eivät ole tottuneet seuraamaan pai-
nettua tiedotusmateriaalia, vaan heidän osallistumisensa nojasi pitkälti henkilökohtaisiin yhteydenottoi-
hin. Lisäksi luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen kehittyminen edellytti pieniä ryhmäkokoja. Mieli-
piteen muodostus tai hankkeen suunnitteluun osallistuminen osoittautui vaikeaksi etenkin somalinaisille,
joiden asema omassa kulttuurissaan poikkeaa siitä, mihin työntekijät olivat tottuneet. Kulttuurierot aset-
tivat merkittäviä haasteita niin maahanmuuttajille kuin hankkeiden työntekijöillekin.

Kaiken kaikkiaan Urban II -ohjelman toteutus on maahanmuuttajaväestölle kohdistettujen hankkeiden
perusteella onnistunut kohtuullisen hyvin. Erityisesti työllistymistä tai itsensä työllistämistä edistävät hank-
keet olivat kysyttyjä ja saivat maahanmuuttajat liikkeelle.

Arviointikohde ja -menetelmät

Euroopan Unionin Urban II –yhteisöaloiteohjelman tavoitteena on taantuvien kaupunkialueiden talou-
dellinen ja sosiaalinen elvyttäminen sekä kestävän kehityksen edistäminen. Euroopassa toteutetaan 70
Urban II -ohjelmaa vuosina 2001-2006. Suomessa valtioneuvosto on ohjannut ohjelman pääkaupunki-
seudun itäisten osien, tarkemmin Lahden väylän (E75) ja Itäväylän (tie 170) väliin jäävän vyöhykkeen,
kehittämiseen. Helsingin ja Vantaan kaupunkien Urban II -ohjelma on jatkoa vuosien 1994-1999 Urban-
ohjelmalle.
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Tarkastelemme tässä työssä Urban II –yhteisöaloite-
ohjelman maahanmuuttajaväestöön kohdistuvia
hankkeita Hakunilassa prosessiarvioinnin näkökul-
masta. Alue tunnetaan yleisesti maahanmuut-
tajalähiönä ja se kärsii edelleen syksyn 2000 "rotu-
mellakoiden" negatiivisesta uutisoinnista. Maahan-
muuttajien kotoutumisen tukeminen, suvaitsevai-
suuden ja keskinäisen ymmärryksen lisääminen alu-
een eri väestöryhmien välillä onkin vaatinut ja vaa-
tii uusia innovatiivisia toimia.

Kerromme aluksi lyhyesti Urban II -ohjelmasta sekä
käyttämästämme arviointityypistä, pro-
sessiarvioinnista. Tämän jälkeen esittelemme
arviointikriteerimme ja niistä johdetut arvioin-
tikysymykset. Luvussa kaksi esittelemme arvioin-
tikohteemme toimintaympäristön eli Hakunilan
lähiön, erityisesti sen kerrostaloalueet. Luvussa kol-
me kuvailemme hankeprosessin kulkua
valitsemiemme arviointikriteerien valossa kunkin
Hakunilan maahanmuuttajaväestölle kohdistetun
hankkeen kohdalla. Lopuksi arvioimme kriittisesti
hankeprosessien onnistumista jokaisen kriteerin
kohdalla (luku 4) ja esitämme johtopäätösten ohel-
la suosituksia, jotka olisi mielestämme hyvä huo-
mioida seuraavia maahanmuuttajille kohdistettuja
hankkeita toteutettaessa (luku 5).

Urban II -yhteisöaloiteohjelma

Urban II -yhteisöaloiteohjelman kohdealueina ovat
Vantaalla Hakunila, Länsimäki, Sotunki, Ojanko
ja Länsisalmi sekä Porttipuiston ja Hakkilan työpaik-
ka-alueet. Koko ohjelma-alueen 45 000 asukkaasta
Vantaalla asuu 15 000.

Ohjelman tavoitteita ovat työllisyyden ja yritysten
toimintaedellytysten parantaminen, asukkaiden
osallistumismahdollisuuksien luominen ympäristön
laadun ja tietoyhteiskunnan kehittämiseen sekä
uusien yhteistyö- ja palvelumallien kehittäminen
kaupunkien, järjestöjen ja yritysten välille. Hank-
keisiin ovat voineet hakea rahoitusta kaikki kohde-
alueella toimivat järjestöt, yritykset ja julkisyhteisöt
(Rinkinen 2004). Muiden toimijoiden kuin
julkisyhteisöjen osuus toteutuksesta on Vantaalla
kuitenkin varsin vähäinen. Johtuen pienemmästä
ohjelma-alueesta, toteutuksen suhteen aktiivisesta

alueellisesta hallinnosta sekä tiedostetuista kaupun-
gin suunnitelmista alueen kehittämiseksi ohjelman
toteutuksesta vastaa 95-prosenttisesti kaupunki ja
sen yksiköt (muun muassa Hakunilan sosiaali- ja
terveyskeskus keskushallinto, yrityspalveluyksikkö,
kaupunginsuunnitteluyksikkö, viheralueyksikkö)
(Kuoppala et al. 2004: 91).

Monikulttuurisuus on ohjelma-asiakirjoissa esillä
sekä vertikaalisena että horisontaalisena tavoittee-
na. Monikulttuurisuuden voikin olettaa olevan
merkitsevästi esillä ohjelman käytännön
toimeenpanossa, vaikka vielä väliarviointiraportin
valmistuessa näin ei kuitenkaan käytännön tasolla
vaikuttanut olevan. Lokakuussa 2003 ei ollut käyn-
nistynyt yhtään suoranaisesti maahanmuuttajille
suunnattua hanketta, jonka päätavoitteena olisi ol-
lut monikulttuurisuuden edistäminen (Kuoppala
2004).

Tämän työn puitteissa tarkastelemme Hakunilan
maahanmuuttajaväestölle kohdistettuja hankkeita,
joita ovat Maahanmuuttajien yrityshautomo
(Businesstrail), Elävä kaupunkitila, IT-cafe
(Nutanetti), Yhteisöhanke, Kimppakyydissä ja Perhe-
keskus Hakunen. Esittelemme kyseisiä hankkeita
tarkemmin arviointitulosten yhteydessä kohdassa
neljä.

Prosessiarviointi

Prosessiarvioinnin peruslähtökohta on tarkastella
toimintaa, jonka kautta pyrkimyksiä toteutetaan.
Sen tehtävä on Seppänen-Järvelän (2004: 19) mu-
kaan tuoda esille projektin toteuttamisessa käytetty
toimintatapa eli avata toiminnan ns. mustaa
laatikkoa.

Prosessiarviointi on luonteeltaan formatiivista (vrt.
summatiivinen arviointi). Formatiivisella viitataan
sellaiseen arviointiin, joka kohdistuu kehittämisen
toteuttamiseen eli siihen, miten hanketta on tehty
ja kuinka sen toimintaa voitaisiin parantaa (Seppä-
nen-Järvelä 2004: 19). Ajatuksena on, että
kehittämistyössä opitaan yhdessä ratkaisemaan on-
gelmia eikä vain, että saadaan joitakin ongelmia
ratkaistuiksi. Olennaista on siis se, mitä tapahtuu
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projektin aikana, ihmisten välisenä toimintana ja
sen kautta (Seppänen-Järvelä 2004: 20).

Seppänen-Järvelän (2004: 21) mukaan projektien
onnistumisen tai epäonnistumisen tärkein syy liit-
tyy siihen, kuinka itse kehittämistoiminta tai inter-
ventio on toteutettu. Ongelmat liittyvät näin ollen
usein johtamiseen, vuorovaikutukseen ja viestin-
tään.

Arviointikriteerit, -kysymykset ja –
menetelmät

Työn tavoitteena oli selvittää, miten hyvin Urban
II –ohjelman toteutusprosessi on onnistunut Van-
taan Hakunilassa maahanmuuttajien kannalta. Var-
sinaisten arviointikysymysten määrittelyn edellytyk-
senä oli arviointikriteerien asettaminen. Päätimme
arvioida kohdettamme neljän kriteerin perusteel-
la: tiedotus, vuorovaikutus, osallistuminen ja kestä-
vyys (ks. Kuva 1). Kriteereistä johdimme seuraavan-
laiset arviointikysymykset:

 – Miten hankkeita toteutettiin?

• Miten hankkeista tiedottaminen onnistui ja ta-
voitti maahanmuuttajaväestön?

• Kuinka hyvin maahanmuuttajat onnistuttiin val-
jastamaan hankkeisiin eli oliko hankkeisiin osal-
listuneiden maahanmuuttajien lukumäärä riittä-
vä?

• Esiintyikö toimijoiden välillä vuorovaikutus-
ongelmia?

• Mitkä olivat hankkeen toimijoiden mahdollisuu-
det osallistua ja ottaa vastuu hankkeen toteutuk-
sesta?

– Miten hankkeiden jatkosta ohjelmarahoituksen

päätyttyä huolehdittiin?

• Mitä hankkeille, niiden käynnistämille
prosesseille ja kehitetyille toimintamalleille ta-
pahtuu ohjelmarahoituksen jälkeen?

Kuva 1. Seuranta- ja arviointikriteerit.
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Menetelminä olemme käyttäneet kirjallisen aineis-
ton kuten suunnitteluasiakirjojen analysointia,
teemahaastatteluja ja sähköpostikyselyjä. Prosessien
arviointi perustuu tyypillisesti pääasiassa
kvalitatiivisen aineiston keräämiseen (Robson 2001:
100) – niin myös tässä arvioinnissa. Kirjallinen ai-
neisto, kuten Urban II –ohjelman väliraportti,
toivivat tärkeänä taustana ohjelmaan pereh-
tyessämme. Pääasiallisen arviointiaineiston
keräsimme kuitenkin haastattelemalla hankkeiden
yhteyshenkilöitä ja muita toimijoita. Elävä kaupun-
ki –hankkeen pääasiallisena tietolähteenä oli hank-
keen suunnittelijana työskennelleen Kristiina
Rinkisen diplomityö (2004).

Toimintaympäristön kuvaus

 Hakunilan kaupunginosa on 1960- ja 1970-luvuil-
la rakennettu lähiö Kaakkois-Vantaalla (Kuva 2).
Kerrostalovaltaista ydintä rajaavat pohjois- ja itä-
reunalla rivi- ja pientalot, joiden takaa alkaa laaja
metsä- ja maaseutumaisema.

 Kansainvälisesti verraten Hakunilan tai pääkaupun-
kiseudun muiden lähiöiden tilanne ei ole huono,
sillä eri asumismuotojen sekoittamiseen tähtäävällä
asuntopolitiikalla ja palvelujen tasapuolisella
sijoittelulla on huolehdittu väestörakenteen moni-
puolisuudesta ja peruspalveluista. Olemassa on kui-
tenkin piirteitä itäisten alueiden jäämisestä kehi-
tyksestä jälkeen. Sosioekonomisesti kohtuullisen
homogeenisilla vähemmän koulutetuilla ja

työväestövaltaisemmilla alueilla työttömäksi joutu-
minen oli 90-luvun laman aikana keskimäärin suu-
rempaa. Myös lamasta toipuminen on näillä alueil-
la ollut muihin alueisiin verrattuna jatkuvasti kes-
kimääräistä hitaampaa, sillä alueiden koulutus-
rakenne vastaa huonosti kysyntään (Vaattovaara &
Kortteinen, 2003).

Hakunilan työttömyysprosentti on 12,3, mikä on
selvästi korkeampi kuin koko Vantaan keskiarvo
7,9. Myös alueen koulutustaso ja keskitulot ovat
selkeästi alhaisemmat kuin Vantaalla keskimäärin
(Helsingin seudun aluesarjat 2006).

Rakenteellisen työttömyyden syntymisen ohella toi-
nen merkittävä muutos 1990-luvulla oli maahan-
muuton kasvu. Koska maahanmuuttajat saapuivat
laman aikana, heidän kiinnittymisensä työmarkki-
noille oli heikkoa. Vaikka uudet maahanmuuttajat
on pyritty asuttamaan tasapuolisesti ympäri
pääkaupunkiseutua, maahanmuuttajia on kuiten-
kin asettunut eniten kaupunkien vuokra-asuntoi-
hin, joita on nimenomaan itäisen pääkaupunkiseu-
dun lähiöissä (Urban II…2006).

Hakunilassa asuu yli 11 000 asukasta, joista noin
12 % on äidinkieleltään muita kuin suomen- tai
ruotsinkielisiä (Helsingin…2006). Hakunilan
maahanmuuttajaväestön määrä on viisinkertainen
Suomen keskiarvoon verrattuna (Ihmisoikeusliitto
2002) ja alueella on ulkomaalaistaustaista väestöä
eniten myös Vantaalla. Hakunilan palvelualueen

kymmenen suurinta kieliryhmää lukuun ot-
tamatta suomen- ja ruotsinkieltä, ovat venäjä,
viro, somalia, arabia, albania, turkki,
englanti, vietnam ja thai. Seuraavana ovat
kurdinkieliset asukkaat.

Voimakkaasti 1990-luvulta lähtien kasvanut
maahanmuuttajaväestön määrä on tuonut
alueelle kysymyksiä monikulttuurisesta Suo-
mesta. Maahanmuuttajat ovat aiheuttaneet
varsin kahtiajakautunutta keskustelua; hei-
dät on joko nähty monikulttuurisuuden
edistäjinä ja tärkeänä työvoimana, tai uhka-
na ja lisäkulujen aiheuttajana. Laman, lähi-
öiden ongelmien ja maahanmuuttajien li-Kuva 2. Hakunila sijaitsee Kaakkois-Vantaalla.
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sääntyneen määrän seurauksena esimerkiksi
Hakunilassa on esiintynyt voimakkaitakin levotto-
muuksia (ks. Ihmisoikeusliitto 2002). Mm. sopeu-
tuminen uuteen kulttuuriin ja kulttuurien väliset
ristiriidat, kielelliset ongelmat, syrjintä ja työnsaanti
ovat olleet tärkeitä kysymyksiä alueen maahanmuut-
tajien näkökulmasta.

Arviointitulokset

Seuraavaksi kerromme lyhyesti maahanmuuttaja-
väestölle kohdistetuista hankkeista ja esittelemme
arviointitulokset (taulukko 1.) kunkin hankkeen
kohdalla. Kerromme arvottamatta, miten hankkeis-
ta tiedottaminen on järjestetty, miten

maahanmuuttajaväestö on osallistunut hankkeisiin,
onko vuorovaikutus toiminut hankkeiden aikana
ja miltä niiden jatko näyttää tässä vaiheessa.

Kimppakyydissä

Kimppakyydissä-hankkeen tavoitteena on ollut koo-
ta verkosto, joka tukee Hakunilassa ja Länsimäessä
peruskoulun päättäviä, 15-17 -vuotiaita sekä kaik-
kia 17-25 -vuotiaita maahanmuuttajanuoria, jotka
ovat vaarassa syrjäytyä koulutuksesta ja työelämäs-
tä. Hankkeen avulla on koulutettu nuoria, heidän
vanhempiaan ja verkostoa löytämään soveltuvat
menettelytavat nuorten ohjaamiseksi eteenpäin, ja
pyritty näin helpottamaan maahanmuuttajanuorten
pääsyä työhön ja opiskeluun (Urban II…2006).

Taulukko 1. Arviointitulokset matriisimuodossa
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Hankkeesta on tiedotettu varsin monipuolisesti:
aluksi sähköpostitse kaikille sidosryhmille ja myö-
hemmin lehti-ilmoituksin, internetissä, ilmoi-
tustauluilla, työvoimatoimiston kautta sekä suulli-
sesti. Tiedotuksessa on pyritty yksinkertaisuuteen
ilmaisemalla laveasti mitä tapahtuu, kenelle ja mis-
sä. Tiedotteita on myös käännetty jonkin verran
somalin, venäjän, vietnamin ja englannin kielelle.
Hankkeen yhteyshenkilön Kimmo Koseniuksen
(2006) mukaan painettu sana on kuitenkin tavoit-
tanut maahanmuuttajanuoret heikosti. Maahan-
muuttajanuoret eivät seuraa muun muassa Vantaan
Sanomia tai "seiniä" yhtä sujuvasti kuin valtaväestö.

Tiedotukseen liittyvät ongelmat ovat näkyneet myös
osallistumisaktiivisuudessa, joka ei ole vastannut
odotuksia. Esimerkiksi viimeisin suomen kielen
kurssi jouduttiin siirtämään. Sen sijaan hygienia-
passikoulutus onnistui hyvin, kun kohderyhmään
otettiin yhteyttä suullisesti soittamalla. Koseniuksen
(2006) mukaan yksikään nuori ei saapunut paikal-
le mainosten perusteella. "Viidakkorumpu" tuntuu
toimivan maahanmuuttajanuorten kohdalla tehok-
kaimmin.

Vaikka asenteet ovat kunnossa, vaikeuttaa tiedon
puute ja epävarmuus omasta osaamisesta
Koseniuksen (2006) mukaan vuorovaikutusta myös
työntekijätasolla. Monikulttuurisuus on kuitenkin
Suomessa vielä hyvin uusi asia. Asiakkaiden ennak-
koluulot ja pelot näyttävät kannustavan myös
maahanmuuttajanuoria yrittämään eteenpäin vie-
lä pääasiassa oman kulttuurin sisällä, mikä ei edistä
uusien kanavien ja verkostojen syntymistä.

Kimppakyydissä-hankkeen jatko on vielä toistaiseksi
auki. Monikulttuurisuus ja maahanmuut-
tajanuorten tukeminen on kuitenkin asia, jonka
juurruttamiseen alueella löytyy Koseniuksen mieles-
tä tahtoa.

Maahanmuuttajien yrityshautomo (Businesstrail)

Maahanmuuttajien yrityshautomo, Businesstrail,
käynnistyi syksyllä 2003. Hautomo tarjoaa toimiti-
loja kahdeksalle yrittäjälle, jotka on valittu yhteis-

työssä Vantaan Uusyrityskeskuksen kanssa.
Yrityshautomon toimintaa vetää ja organisoi
apulaisprojektipäällikkö, joka on avustanut yrittä-
jiä toimimaan viranomaisten kanssa, luomaan
asiakassuhteita ja markkinoimaan palveluksiaan.
Hautomon yrittäjille on järjestetty suomen kielen
ja yritysosaamisen kursseja käsittäen mm. verotus-,
kirjanpito-, markkinointitietoutta. Lisäksi on tuet-
tu aktiivisesti uusien yritysten perustamista ja
verkottumista alueella.

Yrityshautomon apulaisprojektipäällikkö Hannele
Kostiainen on varsin tyytyväinen hankkeen
aikaansaamiin vaikutuksiin. Suomenkielinen
tiedotusmateriaali, jota on välitetty muun muassa
työvoimatoimiston ja Vantaan Sanomien avulla, on
onnistunut tavoittamaan maahanmuut-tajat hyvin.
Kymmenen kuukauden ajalla hautomolla on ollut
noin sata maahanmuuttaja-asiakasta.

Kulttuurierot eivät ole Kostiaisen (2006) mielestä
nousseet hankkeessa mitenkään merkitsevästi esil-
le. Yritystoiminnassa on hänen mukaansa omat lai-
nalaisuudet. Menestymisen suhteen ratkaisevampaa
on pikemminkin kokemus ja ammattitaito kuin se,
onko henkilö maahanmuuttajataustainen vai osa
valtaväestöä. Yli 50 % asiakkaista on ollut miehiä,
mutta mukana on ollut hyvin myös naisyrittäjiä. Sitä
paitsi Kostiaisen mukaan suosituimmalla ravinto-
la-alalla työllistyy miehen mukana usein myös vai-
mo.

Businesstrail-hankkeen toiminta jatkuu Vantaan
yrityskeskuksessa ja NYP yrityspalveluissa Helsingis-
sä, johon ohjataan maahanmuuttajia koko pääkau-
punkiseudulta.

IT-cafe

It-café on Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden
Hakunilan aluetoimiston hanke, jonka ta-voitteina
on nuorten osallisuuden lisääminen, maahan-
muuttajanuorten integroitumisen tukeminen, Ha-
kunilan kirjaston tietokonekäyttäjien ruuhkan hel-
pottaminen sekä lisätä tasa-arvoa tietoyhteiskunnan
mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Toiminta on
suunnattu 10-18-vuotiaille nuorille.
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Hakunilan nuorisotilaa on sijoitettu 5 työasemaa,
joilla on mahdollista käsitellä kuvia, suunnitella
grafiikkaa, tehdä animaatioita ja editoida videoita.
Ohjaaja on järjestänyt kahtena päivänä viikossa
kurssitoimintaa ja kolmena päivänä internetin käy-
tön neuvontapalvelua.

Hankkeen yhteyshenkilön Rainer Eklundin (2006)
mukaan pienissä puitteissa toiminut hanke on ol-
lut onnistunut. Vuorovaikutusta maahanmuutta-
januorten kanssa ovat Eklundin mukaan edistäneet
pienet ryhmät – viittä nuorta kohden on ollut yksi
ohjaaja. 20 % kävijöistä on ollut maahan-
muuttajataustaisia, mihin on oltu varsin tyytyväi-
siä. Hankkeelle yritetään saada myös jatkoa.

Yhteisöhanke

Yhteisöhanke koostuu useista alaprojekteista, joita
toteuttavat alueen asukkaat sekä vapaaehtois- ja vi-
ranomaistahot. Toiminnan päätehtävänä on kehit-
tää yhteistyömuotoja, jotka tukevat lasten, nuorten
ja perheiden hyvinvointia. Alaprojektien avulla on
tuettu ja kehitetty muun muassa päihdevalistustyötä
nuorten parissa, maahanmuuttajien kotoutumista
(esim. naisten kerhot ja suomenkielen opetus sisäl-
täen lastenhoidon) sekä tuettu paikallisten tapah-
tumien järjestämistä. Avoimissa päiväkodeissa
(Hakunilassa ja Länsimäessä) on järjestetty viikoit-
tain maahanmuuttajanaisille omaa toimintaa ja
suomen kielen kursseja, joiden tavoitteena on opet-
taa arjen kielen hallintaa.

Yhteisöhankkeen kouluihin liittyvissä projekteissa
on hyödynnetty oman kielen opettajia eli tiedotteet
on hoidettu kirjeitse vanhemmille (mm. somali,
kurdi, venäjä) Lisäksi tietoa on välitetty henkilökoh-
taisissa kontakteissa (esim. neuvolatyöntekijät, opet-
tajat). Myös yhteisöhankkeen kohdalla maahan-
muuttajanaisten osallistuminen on pohjautunut
Taina Saarenpään (2006) mukaan henkilökohtai-
siin kontakteihin eli "kädestä" ohjaamiseen.

Saarenpään mukaan maahanmuuttajanaisten akti-
voituminen on ollut hidasta. Oman kulttuurin kes-
keiset kerhot ovat olleet suosittuja, mutta sopeutu-
minen toimintaan monikulttuurisessa ympäristös-
sä vaatii aikansa. Yhdenkin naisen saaminen mu-

kaan toimintaan on Saarenpään mielestä saavutus.
Naisten kerhot ja arjen suomen kielen opetus ovat
onnistuneet kiitettävästi, mutta Saarenpään mu-
kaan aina on tahoja, joita toivoisi saavansa parem-
min mukaan toimintaan.

Naisia pyrittiin saamaan mukaan jo hankkeen suun-
nitteluun, mutta kulttuuriset erot toivat mukanaan
esteitä: esimerkiksi somalialaiselle kulttuurille on
ominaista, että miehet suunnittelevat oman kult-
tuurinsa naisten toiminnan.

Maahanmuuttajanaisten ja avoimien päiväkotien
vuorovaikutus on ollut aktiivista ja saarenpää uskoo-
kin vuorovaikutuksen jäävän elämään myös ohjel-
man jälkeen. Samoin kouluissa tapahtuva vuorovai-
kutus äitien ja henkilökunnan välillä on aktivoitu-
nut muun muassa suomen kielen kurssien myötä.
Itsenäisten naisten kerhojen toiminta ei sen sijaan
ole edennyt toivotulla tavalla, sillä kukaan
maahanmuuttajanaisista ei ole halunnut ottaa edes
nimellistä vastuuta toiminnasta suomalaisen
järjestökulttuurin mukaisesti. Kaikkeen pitäisi
Saarenpään mukaan löytyä palkka, mikä vaikeuttaa
vapaan toiminnan kehittymistä. Myös moni-
kulttuuristen kerhojen syntymisessä on ollut ongel-
mia, sillä kaikki kulttuurit eivät mahdu saman ka-
ton alle, eivätkä työntekijät aina ole tienneet sitä.

Useat hankkeen toiminnot jatkuvat
perustoiminnossa. Uudet yhteistyömuodot ja -
kumppanit, annettu koulutus ja hankittu materiaa-
li tukevat perustyötä jatkossa.

Elävä kaupunki

Elävä kaupunki oli Vantaan viheralueyksikön
Urban-hanke, jonka päämääränä oli kohentaa
Hakunila-Länsimäki -alueen julkista ulkotilaa ja
viheralueita. Olennaista hankkeessa oli alusta lop-
puun saakka tiivis yhteistyö alueen asukkaiden kans-
sa, ja erityisesti siinä panostettiin syrjään vetäytyvien
ns. hiljaisten ryhmien tavoittamiseen. Hiljaisia ryh-
miä ovat Rinkisen (2004: 5-9) mukaan muun mu-
assa lapset, nuoret, vanhukset, vammaiset ja maa-
hanmuuttajat – yleensä sellaiset tahot, joilla on poik-
keuksellisen huonot edellytykset saada äänensä kuu-
luviin ympäristönsuunnittelussa ilman ulkopuolis-
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ta tukea. Heidän osallistumistaan pidetään kuiten-
kin tärkeänä, koska juuri he ovat ympäristön todel-
lisia käyttäjiä ja siten sen parhaita asiantuntijoita.

Hankkeen toimintaa ei haluttu suunnitella enna-
kolta tarkasti, vaan sen annettiin muuttua ja muo-
toutua siihen suuntaan, mihin asukkaiden palaute
ja intressit sitä ohjasivat. Rinkisen (2003) mukaan
on turha puhua yhteisöaloiteohjelmasta tai asukas-
yhteistyöstä, jos toiminnan sisältö päätetään valmiik-
si virkamiestasolla. Toiveena oli myös pystyä reagoi-
maan asukkailta saatavaan palautteeseen nopeasti.

Projekti kartoitti asukkaiden ympäristökäsityksiä
mm. kyselyiden, haastattelujen, kävelykierrosten ja
yhteisöteatterin avulla, minkä jälkeen laadittiin eri-
laisia tutkimuksia ja puisto-, aukio-, leikkipaikka- ja
ulkoilureittisuunnitelmia, joista osa on jo toteutet-
tu ja osa toteutetaan lähivuosina. Koska kulttuuri-
tausta vaikuttaa paljon ympäristön kokemiseen, voi
eri kulttuureista tulevien ihmisten tilakokemus sa-
massa paikassa olla täysin vastakkainen. Hyödyntä-
mällä kulttuurista tietoa toimintatavoista ja
huomioimalla maahanmuuttajien näkemyksiä, voi-
daan ympäristösuunnittelulla Rinkisen (2004: 71)
mukaan edesauttaa myös maahanmuuttajien
kotoutumista.

Ennen hanketta maahanmuuttajat olivat osallistu-
neet heikosti asuinympäristönsä suunnitteluun.
Tämä merkittävä vähemmistö ei ollut millään ta-
voin edustettuna esimerkiksi Vantaan viheralue-
ohjelman yleisötilaisuuksissa. Myös lausunnon an-
taminen oli mahdotonta, sillä kirja, yli 120 maasta
tule kansalaisuuksien joukko ei ollut millään taval-
la järjestäytynyt tai yhtenäinen (Rinkinen 2004: 69).

Myös Elävä kaupunki -hankkeen aikana maahan-
muuttajien osallistaminen osoittautui vaikeaksi.
Vaikka he osallistuivat muun muassa Hakunila-päi-
vään aktiivisesti niin yleisönä kuin tapahtuman
järjestäjinäkin myyntipöytineen ja ohjelma-
numeroineen, kyselylomakkeisiin ei saatu aluksi
ainoatakaan vastausta. Myöskään viihtyisyyskyselyyn
maahanmuuttajilta ei juurikaan saatu vastauksia,
vaikka kysely postitettiin Hakunilan kerrostalo-
alueen jokaiseen talouteen, lisäksi Hakunilan kan-

sainvälisessä yhdistyksessä mainostettiin kyselyä sekä
oltiin valmiita auttamaan ainakin somalian-, kur-
din-, albanian- ja venäjänkielistä vastaamista.

Selvitettäessä mahdollisia eroja maahanmuuttaja-
naisten ja suomalaisten naisten ympäristösuhteessa
ja kokemusmaailmassa tuli eteen jälleen ennalta
arvaamattomia ongelmia. Suurin osa maahan-
muuttajanaisista ei osannut kunnolla suomea, ja
vaikka somalialaissyntyinen vetäjä yritti selvittää
menetelmää heille omalla kielellään, tuotti naisille
suuria vaikeuksia yhdistää kysymyksiä ja kuvia toi-
siinsa. Numeroasteikko sekoitti heidät entisestään
ja vaikutti siltä, että monille naisille pelkästään
mielipiteen muodostaminen oli ylivoimaista – so-
malialaisessa kulttuurissa päätöksenteko kuuluu
miehille (Rinkinen 2004: 90-91).

Perhekeskus Hakunen

Perhekeskus Hakunen tarjoaa muun muassa erilai-
sia vertaispienryhmiä ja avointa toimintaa palvelu-
alueen perheille. Perhekeskuksen tavoitteena on
tukea vanhemmuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja edis-
tää integraatioita maahanmuuttajien ja kanta-
suomalaisten kesken. Perhekeskuksen ideana on olla
matalan kynnyksen paikka, jonne voi ottaa yhteyt-
tä erilaisissa lapsiperheiden asioissa. Hakuseen voi
tulla neuvolan, päivähoidon, sosiaalityön kautta tai
jos tun-tee itse tarvitsevansa tukea vanhemmuudessa
ja lapsiperheen arjessa.

Perhekeskus Hakunen on tiedottanut maahanmuut-
tajia suomenkielisillä ilmoituksilla, joita on jaettu
kirjastoon, alueen avoimiin päiväkoteihin,
neuvoloihin ja yhteistyökumppaneille esimerkiksi.
sosiaali- ja terveysasemalle. Hakusen esite on kään-
netty englanniksi, somaliaksi, ranskaksi, arabiaksi
ja venäjäksi, minkä lisäksi suomen kielen kurssista
tiedotettiin erikseen myös somaliaksi. Nimenomaan
suu-sanallinen viestintä on kuitenkin ollut erittäin
tärkeää, ja sitä onkin tehty aina maahanmuuttaja-
asiakkaiden tapaamisten yhteydessä. Lisäksi tietoa
ryhmistä on pyydetty levittämään eteenpäin. Perhe-
keskus Hakusen työntekijöiden Merja Asplundin
ja Alemach. G. Michaelin mielestä tiedottaminen
on onnistunut kokonaisuutena hyvin.
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Alussa hanke tavoitti maahanmuuttajat Asplundin
ja Michaelin mielestä liian huonosti. Asiakasmäärät
ovat kuitenkin nousseet valtavasti, ja vuonna 2005
maahanmuuttaja-asiakkaita oli jo lähes yhtä paljon
kuin kantasuomalaisia. Hyvin on onnistuttu myös
tavoitteessa saada asiakkaiksi maahanmuuttajia,
jotka eivät käytä alueen muita palveluja.
Osallistumisaktiivisuutta on pyritty hankkeen aika-
na edistämään ottamalla asiakkaiden toiveet huo-
mioon, esimerkiksi jumppaa on lisätty ohjelmaan
ja ompelukonekurssi järjestetty.

Vuorovaikutus yhteistyötahojen kanssa on ollut
erinomaista, lukuun ottamatta Hakunilan kansain-
välistä yhdistystä, jonka kanssa vuorovaikutus olisi
Asplundin ja Michaelin mukaan voinut olla parem-
paa. Mahdollisina syinä he mainitsevat tietämättö-
myyden, luottamuspulan ja rahan.

Asplund ja Michael toivovat toiminnan jatkuvan
ohjelmarahoituksen päätyttyä ja panostavatkin
hankkeen juurruttamiseen.

Arviointitulkinta

Tiedottaminen on ollut kaikissa hankkeissa moni-
puolista ja on tapahtunut useimmissa hankkeissa
useilla kielillä. Painettu sana on kuitenkin
Yrityshautomoa lukuun ottamatta tavoittanut maa-
hanmuuttajat heikosti, ja osallistuminen onkin
pohjautunut henkilökohtaisiin yhteydenottoihin.
Yrityshautomo oli hankkeista selvästi erityyppinen.
Kun muut tulivat melko lähelle henkilökohtaista
elämää ja pyrkivät aktiivisesti osallistamaan maahan-
muuttajia esimerkiksi koulutuksiin tai ympäristön-
suunnitteluun, tarjosi Yrityshautomo todellisen
mahdollisuuden itsensä työllistämiseen.

Esimerkiksi väliarviointiraportissa (Kuoppala et al.
2003: 46) pidettiin varsin oletettavana, että maa-
hanmuuttajat saattavat ajautua kieliongelmien vuok-
si sivuun useista järjestetyistä koulutustilaisuuksista.
Kieli ei kuitenkaan vaikuta olevan ainakaan ainoa
ongelma. Esimerkiksi Elävä kaupunki -hankkeessa
maahanmuuttajien kyselylomakkeet jäivät täyttä-
mättä, vaikka Hakunilan kansainvälinen yhdistys
oli valmis auttamaan vastaamisessa omalla kielellä.
Rinkisen (2004: 86) mielestä kieli ei välttämättä

ollutkaan vastaamattomuuden syy, vaan vika saat-
toi olla koko menetelmässä, kyselykulttuurin
vieraudessa.

Rinkisen (2004: 99) mukaan harva maahan-
muuttaja osaa tai uskaltaa lähestyä esimerkiksi
asumisopastajaa oma-aloitteisesti. Monet eivät esi-
merkiksi uskalla valittaa kokemistaan epäkohdista,
eivätkä rohkene myöskään kysyä neuvoa tai pyytää
apua ongelmissaan. He suhtautuvat äärimmäisen
epäluuloisesti kaikkiin virkamiehiin ja viranomai-
siin. Epäluuloja viranomaisia kohtaan voitaneen
Rinkisen mielestä selittää aikaisemmilla kokemuk-
silla korruptoituneesta virkakoneistosta lähtö-
maassa.

Keskinäisen luottamuksen syntyminen osoittautui-
kin hankkeissa äärimmäisen tärkeäksi. Tiilikaisen
(2000) mukaan esimerkiksi haastattelututkimus

Kuva 3. Onnistunut prosessi pääpiirteissään sekä

valintoihin liittyvät ongelmakohdat.
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saattaa muodostua ongelmalliseksi, jos haastatelta-
va maahanmuuttaja kokee, että sen yhteydessä pun-
nitaan ja arvostellaan hänen kulttuuriaan. Ryhmän
koolla oli merkittävä vaikutus hankkeen onnistu-
miselle: mitä pienempi keskusteluryhmä, sen parem-
pi.

Kulttuurien väliset erot tulivat esille useissa hank-
keissa. Suomalaisen järjestökulttuurin vierauden
ohella naisten ja miesten erilainen asema omassa
kulttuurissaan hankaloitti naisten täysipainoista
osallistumista ja vapaan toiminnan kehittymistä.
Lisäksi projektien työntekijöille aiheutti haasteita
maahanmuuttajien laaja kirjo. Kaikki eri kulttuurit
eivät mahtuneet aina saman katon alle.

Useimpien hankkeiden jatko on vielä tässä vaihees-
sa auki – kaikki haastatellut kylläkin kovasti toivoi-
vat niiden jatkuvan. Esimerkiksi Yhteisöhanke on
tuonut perustoiminnalle lisäarvoa, joka jatkuu vas-
tedeskin, ja Elävä Kaupunkitila -hankkeen tuotta-
man materiaalin toivotaan hyödyntävän kaupungin
perustoimintaa. Yrityshautomon maahanmuut-
tajille antama tuli sen sijaan jatkuu osana muita
olemassa olevia organisaatioita.

Johtopäätökset ja suositukset

Urban II -yhteisöaloiteohjelman maahanmuut-
tajaväestöön kohdistuneet hankkeet Hakunilassa
onnistuivat prosessiarvioinnin näkökulmasta koh-
tuullisen hyvin. Hankkeiden tiedotus oli järjestetty
monipuolisesti, muttei aina tavoittanut kohde-
ryhmää toivotulla tavalla tiedon oma-aloitteiseen
etsintään liittyvistä kulttuurisista eroista johtuen.
Osassa hankkeita ainoastaan suullinen tieto onnis-
tui tavoittamaan maahanmuuttajat. Yrityshautomo-
hanke sen sijaan tuntui vastaavan tarpeeseen ja
tavoittikin maahanmuuttajat erittäin hyvin.

Kulttuuriset erot nousivat esiin suurimmassa osas-
sa hankkeita asettaen haasteita työntekijöille. Toi-
minta monikulttuurisessa ympäristössä on Suomes-
sa vielä melko uutta, eikä siihen kaikissa tilanteissa
oltu valmistauduttu riittävän hyvin. Vastaavasti
maahanmuuttajaväestön epäluulot vaikeuttivat hei-
dän osallistamistaan, mikäli luottamus pyrittiin saa-
vuttamaan hiemankin "väärin" menetelmin.

Kaikki hankeprosessit ovat varmasti olleet
toimijoilleen opettavaisia. Jotta seuraavissa hank-
keissa kyettäisiin välttämään hankekauden 2001-
2006 aikana nähdyt karikot, tiivistämme lopuksi
muutaman suosituksen, joiden toivomme olevan
avuksi maahanmuuttajien parissa työskenteleville.

• Tiedotettaessa hankkeista maahanmuuttaja-väes-
tölle on syytä panostaa erityisesti suullisen tiedon-
välityksen keinoihin. Suorat kontaktit ja sen
myötä kehittyvä luottamus ovat ensiarvoisen tär-
keitä heidän osallistamisessaan.

• Kahdenkeskiset haastattelut ja pienryhmä-
keskustelut ovat parhaat tavat luoda hankkeissa
luottamuksellinen vuorovaikutussuhde
maahanmuuttajiin.

• Maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä on
aina syytä tutustua ennakolta kulttuuriin ja
räätälöidä menetelmä siihen sopivaksi. Esimer-
kiksi lomakekyselyt sopivat huonosti
maahanmuuttajakulttuuriin.

• Työntekijöiden hankkeita edeltävää koulutusta
toimintaan monikulttuurisessa ympäristössä on
kehitettävä vuorovaikutuksen helpottamiseksi.

• Maahanmuuttajaväestöä ei tule ymmärtää vain
yhtenä homogeenisena ryhmänä, vaan kirjavana
joukkona erilaisia kulttuureja erilaisine tapoineen
ja arvoineen.
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Tämän arvioinnin tarkoituksena on tarkastella Urban II-ohjelman tuloksia ja vaikutuksia Vantaan Haku-
nilan alueella. Arvioinnin tavoitteena on vertailla ohjelman tuloksia ja vaikutuksia suhteessa ohjelman
tavoitteisiin. Lisäksi arvioimme, miltä osin tulokset ovat saavutettu paremmin tai huonommin.
Muodostimme neljä kriteeriä, joiden pohjalta arvioimme ohjelman saavutuksia. Kriteerit ovat; osallistu-
misen ja omatoimisen kehittämisen tukeminen, elinympäristön parantaminen, yritystoiminnan ja palve-
luiden tukeminen sekä työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen. Urban II-ohjelmaa arvi-
oimme yksittäisten hankkeiden kautta.

Aineistomme perustuu sähköpostikyselyyn, joka kohdistettiin hankkeiden yhteyshenkilöille. Kyselyssä
pyydettiin arvioimaan ohjelman tavoitteiden merkitystä hankkeen kannalta ja hankkeen tuloksia ja vai-
kutuksia ohjelman tavoitteiden kannalta. Vastausten saamien pisteytysten avulla laskettiin hankkeille
asetettujen tavoitteiden ja hankkeiden toteutuneiden tulosten osalta pistekeskiarvot ja tulokset taulukoitiin.
Tavoitteiden ja tulosten havainnollistamiseksi muodostimme pistekeskiarvoista kuvan esittämään tulos-
ten ja tavoitteiden välistä suhdetta kriteereittäin Toisena menetelmänä ohjelman tulosten ja vaikutusten
arvioinnissa käytettiin tulosten kohdentumisanalyysia. Analyysissa tarkasteltiin miten tulokset ja tavoit-
teet ovat kohdentuneet kriteereittäin.

Parhaiten tulokset ja vaikutukset vastaavat tavoitteita osallistumisen ja omatoimisuuden kehittämisen
tukemisessa. Eniten ohjelman tavoitteista on jääty jälkeen työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien ehkäi-
syn osalta. Koko ohjelman tasolla elinympäristön parantamiseen voidaan katsoa kohdentumisanalyysistä
saatujen tuloksien perusteella kohdentuneen paljon tuloksia suhteessa panostukseen. Kokonaisuudes-
saan ohjelman tulokset ja vaikutukset eivät saavuttaneet tavoitteitaan.

Hakunilan kontekstin huomioon ottaen, työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen tuntuisi
tärkeimmältä toimenpiteeltä kyseisessä kaupunginosassa. Arviointiryhmä suosittelee, että tulevaisuudes-
sa kiinnitettäisiin enemmän huomiota alueen todellisten tarpeiden selvittämiseen ennen rahoituksen
jakamista. Lisäksi tavoitteet tulisi kohdentaa selkeämmin. Hakunilan osalta tulisi panostaa nykyistä enem-
män elinympäristön parantamiseen ja työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen. Kyseiset
toimenpiteet ovat panostus alueen tulevaisuuteen.

Urban II -ohjelman tulokset ja vaikutukset
Vantaan Hakunilassa

EEVA TERÄVÄ, LEENA SIRKJÄRVI JA KALLE HYYRYNEN
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Arvioinnin taustat

Tarvitsemme tapoja seurata saavutetaanko toimin-
nalle asetetut tavoitteet. Toiminnan arviointi on siis
tärkeää sekä päätöksentekijöiden, kansalaisten, että
toiminnan toteuttajien kannalta. Jos haluamme
kehittää toimintaa, se edellyttää toiminnan seuran-
taa ja arvioimista muun muassa vaikutusten suh-
teen. Arviointi antaa myös mahdollisuuksia kehit-
tää toimintaa haluttuun suuntaan. Nykyään seura-
taan ja arvioidaan kaikenlaista toimintaa, jotta tie-
dettäisiin tuottavatko toimintaan investoidut varat
ja vaivannäkö haluttua tulosta vai onko panostus
ollut turhaa.

Toiminnan arviointi liittyykin voimakkaasti yhteis-
kunnassa vallitseviin arvoihin. Mitkä asiat koetaan
tärkeinä ja mitä asioita halutaan edistää? Arviointi
on siis myös kiinteässä yhteydessä yhteiskunnassa
tapahtuvaan päätöksentekoon. Arvioinnin tulokset
saattavat osoittaa, että toiminnalle asetettuja tavoit-
teita ei ole saavutettu. Tämä osaltaan voi viitata sii-
hen, että toiminnalla ei ole asianmukaista toteutusta
tai että toteuttamiselle ei ole edes tarvetta.

Tässä tutkielmassa on arvioitu Urban II -ohjelman
tuloksia ja vaikutuksia Vantaan Hakunilassa. Tulok-
silla ja vaikutuksilla tarkoitetaan niitä seurauksia,
joita ohjelman toteutus hankkeiden kautta on
Hakunilassa aiheuttanut. Tulokset ja vaikutukset
ovat ohjelman tuotoksia, joita vertailemalla
ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin voidaan arvioi-
da ohjelman onnistumista. Onnistumisista ja epä-
onnistumisista voidaan tehdä suosituksia tulevia
vastaavia hankkeita varten.

Urban II -ohjelma on yksi eri puolilla Eurooppaa
toteutettavista samannimisen yhteisöaloitteen oh-
jelmista, joka toteutetaan vuosina 2001-2006. Oh-
jelman tuteutuksen suhteen ollaan keväällä 2006
tilanteessa, jossa mielenkiinto on siirtynyt ohjelman
onnistumiseen, eli sen tuloksiin ja vaikutuksiin.

Urban II -ohjelma

Helsingin ja Vantaan Urban II -ohjelma on yksi
EU:n Urban II -yhteisöaloiteohjelmista, jonka ta-
voitteena on taantuvien kaupunkialueiden – kuten

Hakunilan – taloudellinen ja sosiaalinen elvyttämi-
nen sekä kestävän kehityksen edistäminen. Ohjel-
malla on kahdeksan tavoitetta: 1) ohjelma-alueen
vetovoimaisuuden vahvistaminen, 2) osallistumis-
mahdollisuuksien tarjoaminen, 3) yrittäjien
verkostoitumisen edistäminen, 4) alueen työllisyy-
den- ja 5) lähiympäristön parantaminen, 6) moni-
kulttuurisuuden tukeminen, 7) kodin ja koulun
yhteistyön tukeminen sekä 8) tietotekniikan tuo-
minen asukkaiden ulottuville.

Tavoitteisiin pyritään toteuttamalla strategiaa, joka
perustuu kahteen toimintalinjaan: Toimintalinja 1,
kehitetään yritystoimintaa ja työllisyyttä (30 prosent-
tia rahoituskehyksestä) ja toimintalinja 2, tuetaan
asukkaiden omaehtoisuutta ja ehkäistään
syrjäytymistä (62 prosenttia rahoituskehyksestä).
Koko ohjelmaa koskevia tavoitteita ovat tietoyhteis-
kunnan mahdollisuuksien hyödyntäminen, kestä-
vä kaupunkikehitys sekä monikulttuurisuus ja su-
kupuolten tasa-arvo. Syyskuuhun 2005 mennessä
Urban II -ohjelmassa oli käynnistynyt 59 projektia,
joista 16 toteutetaan Vantaan ohjelma-alueella. Jul-
kisella rahoituksella mitaten keskimääräiseen, kol-
mivuotiseen Urban II -hankkeeseen on sijoitettu
Vantaalla 356 000 euroa ja hankkeen kesto on kes-
kimäärin 3,6 vuotta (Urban Helsinki – Vantaa
2006).

Arviointiongelma ja arvioinnin tavoitteet

Tällä arvioinnilla pyrimme tarkastelemaan Urban
II-ohjelman tuloksia ja vaikutuksia Hakunilan alu-
eella. Lähtökohtana oli verrata Urban II-ohjelman
tuloksia ja vaikutuksia suhteessa ohjelman tavoit-
teisiin. Onko Urban II-ohjelmalle asetetut tavoit-
teet saavutettu vai ei ja miltä osin paremmin tai
heikommin? Ovatko ohjelman vaikutukset positii-
visia vai ovatko vaikutukset erilaisia suhteessa ta-
voitteisiin? Arvioinnillamme pyrimme siis selvittä-
mään ohjelman tuloksellisuuden sen ollessa loppu-
suoralla.

Ohjelmaa arvioimme yksittäisten hankkeiden kaut-
ta, jotka kohdistuvat Vantaan Hakunilan alueeseen.
Ryhmittelimme Urban II- ohjelman tavoitteista
neljä pääkriteeriä, joiden pohjalta vertasimme hank-
keiden tuloksia ja vaikutuksia ohjelman tavoittei-
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siin. Muodostimme kriteerit  Urban II - ohjelman
tavoitteiden ja toimintalinjojen pohjalta. Seuraavas-
sa on listattuna arvioinnin pääkriteerit, joiden alle
kokosimme Urban II-ohjelmalle asetetut tavoitteet:

Kriteeri 1. Osallistumisen ja omatoimisen kehittä-
misen tukeminen
• Lisätä asukkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdol-

lisuuksia
• Vahvistaa paikallista kulttuuri- ja liikuntatoimin-

taa
• Korostaa lasten, nuorten ja etnisten vähemmis-

töjen omaehtoista kulttuuritoimintaa
• Tukea kodin ja koulun yhteistyötä

Kriteeri 2. Elinympäristön parantaminen
• Parantaa ympäristön ja kiinteistöhoidon tasoa
• Lisätä liikuntapuistojen ja maaseutumaisten osi-

en potentiaalia matkailu- ja vapaa-ajan yritystoi-
minnan synnyttämisessä

Kriteeri 3. Yritystoiminnan ja palveluiden tukemi-
nen
• Edistää mikroyritysten toimintaedellytyksiä
• Tukea keskinäistä verkostoitumista
• Erityisesti tukea kolmannen sektorin toiminta-

mahdollisuuksia palvelujen tuottamisessa

Kriteeri 4. Työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien
ehkäiseminen
• Auttaa kartoittamaan vaikeasti työllistettävien

ryhmien työllistymisen esteitä
• Tukea vaikeuksissa olevia lapsiperheitä
• Kiinnittää erityistä huomiota päihde- ja huume-

ongelmiin nuorten keskuudessa sekä
pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien
terveysongelmiin

Koska arviointi eteni käytännössä ohjelmaan kuu-
luvien hankkeiden kautta, seuraavassa kuvassa (1)
on listattuna Urban II-ohjelman Hakunilaan liitty-
vät hankkeet ryhmiteltynä edellämainittujen
kriteerien mukaan. Yksittäinen hanke ei välttämät-
tä rajaudu ainoastaan yhden kriteerin alle, vaan ryh-
mittely on tehty hankkeen päätavoitteen mukaan.

Kuva 1. Hakunilan Urban II-ohjelman hankkeet
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Arviointiaineisto ja -menetelmät

Vastausten saaminen arviointikysymyksiin perustui
sähköpostikyselyyn joka kohdistui hankkeiden
yhteyshenkilöille. Yhteyshenkilöiden katsoimme
omaavan eniten tietoa hankkeesta. Haastateltaviksi
valittiin tutkimuksen vähäisten resurssien ja käytet-
tävissä olevan ajan vuoksi henkilöitä ainoastaan
ohjelman sisältä ja tästä syystä vastaukset edustavat
vain tiettyä subjektiivista näkökulmaa hankkeesta.
Jotta tuloksista ja vaikutuksista oltaisiin saatu
objektiivisempi kuva, olisi kysely pitänyt kohdistaa
myös muille hankkeen osallisille, kuten ohjelman
edustajille tai hankkeen asiakkaille. Hankevetäjien
näkökulmasta välittyi toki välillisesti näitäkin nä-
kökantoja.

Tulosten saamiseksi kaikille hankkeiden vetäjille
lähetettiin sähköpostikysely (Liite 1). Kyselyssä pyy-
dettiin arvioimaan ohjelman tavoitteiden merkitys-
tä hankkeen kannalta ja hankkeen tuloksia ja vai-
kutuksia ohjelman tavoitteiden kannalta asteikolla
1-5. Lisäksi kysely sisälsi muutamia avoimia kysy-
myksiä hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista. Vas-
tausten perusteella olisi voitu aikataulun salliessa
arvioida lisäkysymysten tai –haastattelun tarve tiet-
ylle otokselle joko teemahaastatteluna tai
sähköpostikyselynä. Taulukoimme vastausten nu-
meeriset osat tulosten vertailun helpottamiseksi ja
kirjasimme ylös avointen kysymysten perusteella
saadut tulokset.

Vastausten saamien pisteytysten avulla laskettiin
hankkeille asetettujen tavoitteiden ja hankkeiden
toteutuneiden tulosten osalta pistekeskiarvot ja tu-
lokset taulukoitiin (Kuva 2). Tavoitteiden ja tulos-
ten havainnollistamiseksi muodostimme pistekeski-
arvoista kuvan (3) esittämään tulosten ja tavoittei-
den välistä suhdetta kriteereittäin. Toisena mene-
telmänä ohjelman tulosten ja vaikutusten arvioin-
nissa käytettiin tulosten kohdentumisanalyysia (Tau-
lukko 1). Analyysissa tarkasteltiin miten tulokset ja
tavoitteet ovat kohdentuneet kriteereittäin. Tulos-
ten kohdentumis- ja tavoitteiden allokointiruutujen
prosenttiluvut on saatu vastausten piskeskiarvojen
perusteella. Tulosten kohdentumitaulukossa on
myös tarkasteltu kriteereittäin hankkeiden suunni-
teltua kokonaisrahoitusta suhteessa koko ohjelman

rahoitukseen Nämä menetelmät perustuvat siis
hankevetäjien näkökulmaan hankkeiden tavoitteis-
ta ja tuloksista.

Arvioinnissa ei ollut tarkoituksena arvioida ainoas-
taan yksittäisten hankkeiden tuloksia ja vaikutuk-
sia, vaan pyrimme arvioimaan kokonaisuudessaan
Urban II-ohjelman tuloksia ja vaikutuksia Vantaan
Hakunilassa. Yksittäisten hankkeiden tuloksista
teimme yhteenvedon. Eri hankkeet ovat kuitenkin
erisuuruisia, eikä niiden painoarvo täten voi olla
ohjelman arvioinnissa sama. Tulosten
kohdentumisanalyysissa olisi siis laskettava tuloksille
painoarvokertoimet. Painoarvokertoimet
perustuisivat hankkeiden saamien rahoituksen
määrälle, jolloin suuremmat hankkeet saisivat koko
Hakunilan alueen Urban II-ohjelman arvioinnissa
suuremman painoarvon. Lopuksi arvointituloksia
verrattiin Urban II-ohjelman tavoitteisiin, jonka
pohjalta analysoitiin ohjelman tulosten vastaavuus
ohjelman tavoitteisiin.

Hakunila - taantuva lähiö

Hakunila sijaitsee Itä-Vantaalla Kehä III varrella
Lahden moottoritien itäpuolella (Kuva 1). Hakuni-
lan kaupunginosa on pääosin rakennettu 1970-lu-

Kuva 1. Hakunilan kaupunginosan sijainti Vantaalla

(kuva tekijöden).
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vun aluerakentamiskaudella, jolloin lähiöitä raken-
nettiin irralleen aiemmasta yhdyskuntarakenteesta.
Sen aikaiselle asuntotuotannolle oli ominaista yk-
sipuolinen suurien elementtikerrostalojen alueiden
rakentaminen, mikä ei täytä nykyaikaisesti laaduk-
kaan asuinympäristön vaatimuksia. Hakunilaan
onkin kasaantunut erilaisia tämän aikakauden
lähiöille tyypillisiä rakennetussa ja sosiaalisessa ym-
päristössä esiintyviä ongelmia, jonka vuoksi se on
otettu osaksi Urban II-ohjelmaa.

Yleinen tulotaso on Hakunilan kaupunginosassa
pienempi koko Vantaan tulotasoon verrattuna.
Vuonna 2003 Hakunilassa vuoden keskiansio oli
19 332 euroa, kun koko Vantaan alueella 23 200
euroa (Helsingin seudun aluesarjat 2006) ja koko
maassakin vastaava luku yltää yli 20 000 euroa (Ti-
lastokeskus I 2006).. Myös työttömyysaste on
Hakunilassa suhteellisen korkea (vuonna 2003 12,3
%) verrattuna Vantaan (7,9 %) (Helsingin seudun
aluesarjat 2006) ja koko maan (9 %) (Tilastokeskus
II 2006). lukuihin. Maahanmuuttajaväestöllä saat-
taa esiintyä vaikeuksia sopeutua paikalliseen kult-
tuuriin ja yhteiskuntaan. Hakunilassa äidinkiele-
nään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien osuus
on suhteellisen suuri (11,7 %), kaksinkertainen
Vantaan vastaavaan lukuun (5,8 %) verrattuna, jo-
ten myös  maahanmuuttajien ongelmia ilmenee
enemmän (Helsingin seudun aluesarjat 2006).

Aluerakentamisen kaudella oli tyypillistä erotella eri
toiminnot omille alueilleen ja kasvaviin lähiöihin
sijoitettiin lähinnä vain asumista eikä juurikaan
työpaikkoja, minkä vuoksi Hakunila on
toiminnoiltaan melko yksipuolista. Alue-
rakentamisesta on myös muun muassa seurannut
se, että noin 40 % Hakunilan asuntokannasta on
Aravavuokra-asuntoja, kun vastaava luku koko Van-
taalla on noin 19 %. Omistusasuntojen osuus Ha-
kunilan asunnoista on vain noin 35 % kun taas
koko Vantaalla vastaava luku on yli 50 % (Helsin-
gin seudun aluesarjat 2006).

Hakunilan tilanne on melko hyvä sekä kaupallis-
ten että julkisten palveluiden osalta. Palvelut sijoit-
tuvat pääosin Hakunilan ostoskeskukseen, joka on
rakennettu aluerakentamisen yhteydessä.

Päivittäistavarakauppojen ja muutamien
erikoisliikkeiden lisäksi ostoskeskuksessa on huo-
mattava määrä anniskeluravintoloita. Ostoskeskuk-
sen rakennukset ovat heikossa kunnossa, joka lisää
ympäristön epäviihtyisyyttä.

Arviointitulokset

Keräsimme arviointiaineistot sähköpostikyselynä
Urban II-ohjelman hankkeiden yhteyshenkilöiltä.
Alhaisesta vastausprosentista (16 %) johtuen
aineistomme käsitteli vain tiettyjä hankkeita ja pai-
nottui myös tiettyjen kriteerien suhteen. Myöskään
kaikki Urban II-ohjelman tavoitteet eivät tulleet
käsitellyiksi pienestä aineistosta johtuen. Näistä
syistä johtuen tuloksien perusteella ei voi
luotettavasti arvioida koko ohjelman vaikutuksia ja
tuloksia. Olemme kaikesta huolimatta arvioineet
ohjelmaa saamamme aineiston avulla tuodaksemme
esille käytetyt menetelmät tulosten ja vaikutusten
arvioinnissa. Aineistoa täydentäen on mahdollista
päästä astetta suurempaan edustavuuteen koko oh-
jelman kannalta. Hankkeita arvioitiin anonyymisti
jolloin yksittäisten hankkeiden tulokset eivät erotu
ohjelma-arvioinnissa.

Urban II-ohjelman tulokset ja vaikutukset
Hakunilassa

Sähköpostikysely sisälsi kvantitatiivisen osuuden
lisäksi myös kvalitatiivisen osuuden, jonka tulokset
kokosimme yhteen. Osallistumisen ja omatoimisen
kehittämisen tukemista (kriteeri 1) on pyritty edis-
tämään ja osallisuuden tiedostamisen nähdään
myös parantuneen hankkeiden myötä. Erityisesti
korostettiinkin juuri hiljaisten ryhmien osallistumi-
sen huomioimista. Tärkeänä pidettiin myös
maahanmuuttajanaisten saamista mukaan avoimi-
en päiväkotien toimintaan. Yhdeksi Urban II-oh-
jelman tärkeimmäksi tulokseksi koettiin hiljaisten
ryhmien, kuten maahanmuuttajanaisten osallistu-
misen selvittäminen.

Elinympäristön parantamisen (kriteeri 2) suhteen
Urban II-ohjelman avulla on myös saatu läpi mon-
ta konkreettista ympäristöhanketta, sekä tehty mer-
kittäviä ympäristöä koskevia selvityksiä. Ohjelman
johdosta on parannettu muun muassa puistoja,
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leikkialueita, aukioita jne. Lisäksi Hakunilan asuk-
kaiden ympäristötietoisuuden nähdään lisäänty-
neen ohjelman johdosta.

Yritystoiminnan ja palveluiden tukemiseen (kritee-
ri 3) kohdistuvia tuloksia olivat muun muassa moni-
ammatillisen yhteistyön lisääntyminen, uusien toi-
mintamallien syntyminen sekä olemassa olevien
toimintamallien laadun syveneminen ja kehittymi-
nen. Lisäksi melko tärkeänä koettiin toimintojen
(esim. avoimen päiväkodin) tunnetuksi tuleminen
sekä yhteistyön tiivistyminen yli hallintokunta-
rajojen.

Työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemi-
seen (kriteeri 4) liittyen on järjestetty koulutusta ja
yksittäisten asiakkaita on autettu muun muassa
asunto,- työllisyys - ja koulutuskysymyksissä. Ohjel-
man avulla on siis saatu muutamia henkilöitä sekä
töihin (3), että koulutukseen. Edellä mainittuun on
liittynyt myös suomen kielen opiskelu opiskelu- tai
työelämään siirtymisen helpottamiseksi.
Työllistyneiden ja opiskelupaikan saaneiden määrä
ei kuitenkaan aivan vastannut toiminnalle asetet-
tuja tavoitteita.

Urban II-ohjelman tulosten vastaavuus
tavoitteisiin

Kuvassa 2. on vertailtu Hakunilan Urban II- hank-
keiden tulosten vastaavuutta tavoitteisiin. Tiedot
perustuvat hankkeiden vastuuhenkilöiden arvioon
Urban II-ohjelman tavoitteiden merkityksestä sekä
hankkeen tuloksista ja vaikutuksista oman hank-
keensa kannalla. Kyselylomakkeella (liite 1) vastaa-
jia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5, miten mer-
kityksellinen kukin Urban II-ohjelman tavoite on
heidän hankkeensa kannalta. Sen jälkeen samalla
asteikolla pyydettiin arvioimaan hankkeen tuloksia
ja vaikutuksia ohjelman tavoitteiden kannalta sa-
malla numeroasteikolla.

Kyselylomakkeen asteikolla arvo 0 tarkoittaa, että
tavoite ei koske hanketta laisinkaan, joten 0-arvoja
ei ole taulukoinnissa otettu mukaan. Taulukon tar-
koitus on vertailla tulosten vastaavuutta tavoittei-
siin ja 0-arvo laskisi keskiarvoja tuloksia vääristäen.

Taulukkoon on siis otettu mukaan arvot 1-5, jossa
tavoitteiden merkityksen arvioinnissa arvo 1 tarkoit-
taa, että hankkeen kannalta kyseisellä ohjelman
tavoitteella ei ole juuri lainkaan merkitystä ja arvo
5 tarkoittaa että tavoite on hankkeen kannalta erit-
täin merkittävä. Vastaavasti tulosten ja vaikutusten
arvioinnissa arvo 1 tarkoittaa, että ohjelman tavoit-
teiden kannalta tulokset ja vaikutukset ovat olleet
erittäin huonoja, kun taas arvo 5 merkitsee, että
tulokset ja vaikutukset ovat olleet erittäin hyviä.

Taulukossa on esitetty ylemmässä oranssin värisessä
palkissa, kuinka merkityksellinen kukin ohjelman
tavoite on ollut hankkeiden kannalta, sekä alem-
massa keltaisessa palkissa on esitettynä tulokset ja
vaikutukset. Saaduista vastauksista on laskettu keski-
arvot. Lisäksi ohjelman tavoitteet on jaoteltuina
arviointikriteerien alle. Myös kriteereittäin on las-
kettu keskiarvot kunkin alla olevista ohjelma-
tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Tulokset ovat
hankkeen yhteyshenkilöiden näkemyksiä hankkeen
onnistumisesta, jolloin tulokset voivat esiintyä to-
dellisuutta positiivisemmassa valossa.

Parhaiten tulokset ja vaikutukset vastaavat tavoit-
teita osallistumisen ja omatoimisuuden kehittämi-
sen tukemisessa (kriteeri 1). Tavoitteet on osallistu-
misen ja omatoimisuuden kehittämisen tukemises-
sa asetettu melko korkealle siten, että ohjelma-
tavoitteiden keskiarvoksi tuli 3.7. Eli osallistumisen
ja omatoimisuuden kehittämisen tukemista voidaan
pitää merkittävänä Hakunilan Urban II-ohjelman
kannalta. Osallistumisen ja omatoimisuuden kehit-
tämisen tukemisessa tuloksien ja vaikutusten keski-
arvoksi tuli 2.8, eli tavoitteiden toteuttamisessa on
onnistuttu hieman keskinkertaista heikommin.
Osallistumisen ja omatoimisuuden kehittämisen
tukemisessa liittyvien ohjelmatavoitteiden välillä ei
tavoitteiden vastaavuudessa tuloksiin ja vaikutuk-
siin ollut suurtakaan vaihtelevuutta keskiarvoon
verrattuna. Osallistumisen ja omatoimisuuden ke-
hittämisen tukemiseen liittyvät tavoitteet ovat ol-
leet korkealla, mutta tuloksissa ja vaikutuksissa ei
olla niihin täysin ylletty.

Eniten tavoitteista on jääty jälkeen työttömyyden
ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyn osalta (kriteeri
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4). Työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien ehkäi-
sy sai tavoitteiden osalta arvoksi 4.3, eli sitä pidet-
tiin merkittävänä tavoittena, mutta tulokset olivat
huonoja (2.2). Työttömyyden ja sosiaalisten ongel-
mien ehkäisyn osalta kaikista eniten on jääty tulok-
sien osalta jälkeen päihde- ja huumeongelmaisten
nuorten sekä pitkäaikaistyöttömiä ja maahanmuut-
tajien terveysongelmia koskevissa tavoitteissa, jossa
on jääty asteikolla alle puoleen tavoitteista. Myös
vaikeasti työllistettävien ryhmien työllistymisen es-
teitä kartoitettaessa sekä vaikeuksissa olevien lapsi-
perheiden tukemisessa on jääty tuloksissa puolta hei-
kommalle siitä, mitä tavoitteena oli.

Yritystoiminnan ja palveluiden tukemisessa
(arviointikriteeri 3) on onnistuttu toiseksi
huonoiten verrattaessa tavoitteita tuloksiin. Yritys-
toiminnan ja palveluiden tukemiseen kuuluvia ta-
voitteita pidettiin hankkeiden kannalta
merkittävinä (3.8), mutta tulokset olivat huonoja
(2.0). Erityisesti kolmannen sektorin toimintamah-
dollisuuksia matkailu- ja vapaa-ajan yritystoiminnan
synnyttämissä tuloksissa ja vaikutuksissa (1.0) on
jääty vain kolmannekseen tavoitteesta (3.5).

Myöskään tuloksissa liikuntapuistojen ja
maaseutumaisten osien potentiaalin lisäämisessä
matkailu- ja vapaa-ajan toiminnassa (1.0) ei olla pääs-
ty lähellekään tavoitetta (3.0). Tämä tavoite kuuluu
elinympäristön parantamiseen (kriteeri 2). Sen si-
jaan elinympäristön parantamisen tavoitteena ole-
van ympäristön- ja kiinteistönhoidon tasoa on on-
nistuttu parantamaan, mutta tuloksissa (3.0) ei
kuitenkaan ole ihan päästy korkealla olleisiin tavoit-
teisiin (4.0).

Tulosten kohdentumisanalyysiä käytettiin
arvioidessa miten tulokset kohdentuivat suhteessa
allokoituihin tavoitteisiin. Analyysissä (taulukko 1)
tulosten kohdentuminen ja tavoitteiden allokointi
on laskettu kyselyyn vastanneiden hankkeiden
toteutuneiden tulosten ja tavoitteiden saamien piste-
keskiarvojen avulla. Analyysissä eri kriteereihin
kuuluvien hankkeiden suunniteltu koko-
naisrahoitus on myös suhteutettu koko Urban II-
ohjelman kokonaisrahoitukseen. Jotta analyysin tu-
lokset olisivat vertailukelpoisia, suunniteltu

kokonaisrahoitus pitäisi suhteuttaa myös kyselyyn
vastanneiden hankkeiden rahoitukseen. Kyselyyn
vastanneiden hankkeiden osuus koko ohjelman
suunnitellusta kokonaisrahoituksesta oli n. 27 pro-
senttia.

’Hankkeiden rahoitus suhteessa koko ohjelman ra-
hoitukseen’ –sarake kertoo miten ohjelman
panostukset ovat jakautuneet kriteereittäin. Näin
voidaan tarkastella ovatko asetetut panokset
kohdentuneet tuloksiin ja tavoitteisiin nähden oi-
keassa suhteessa. Selvästi eniten rahoitusta (41 %)
ovat saaneet yritystoiminnan ja palveluiden tuke-
miseen (kriteeri 3) kuuluvat hankkeet. Toiseksi eni-
ten (26 %) on panostettu osallistumisen ja oma-
toimisen kehittämisen tukemiseen (kriteeri 1) kuu-
luviin hankkeisiin. Selvästi pienemmän siivun ra-
hoituksesta ovat saaneet sekä työttömyyden ja sosi-
aalisten ongelmien ehkäisyyn (kriteeri 4) kuuluvat
hankkeet, jotka ovat saaneet 17 %
kokonaisrahoituksesta, että elinympäristön paran-
tamiseen (kriteeri 2) liittyvät hankkeet (16 % rahoi-
tuksesta).

Tulosten kohdentumis- ja tavoitteiden
allokointisarake antavat kokonaiskuvan siitä, kuin-
ka toiminnalle asetetut tulokset ja tavoitteet ovat
jakautuneet kriteereittäin. Kriteereittäin hankkeil-
le asetetut tavoitteet eivät juurikaan eroa toisistaan,
vaan ovat jakautuneet tasaisesti (23-27%). Tulokset
ovat puolestaan kohdistuneet epätasaisemmin. Elin-
ympäristön parantamiseen (kriteeri 2) kuuluviin
hankkeisiin on kohdistunut 30 % tuloksista ja osal-
listumisen ja omatoimisen kehittämisen tukemisen
(kriteeri 1) alle kuuluviin hankkeisiin on kohdistu-
nut 29 % tuloksista. Selvästi enemmän siis kuin
yritystoiminnan ja palveluiden tukemiseen (20 %)
ja työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyn
(22 %) hankkeisiin.

Verrattaessa kuinka tulokset ovat kohdentuneet
panostuksiin kriteereittäin voidaan havaita erityi-
sesti kriteeri 3 kuuluvien hankkeiden tulosten vas-
taavan heikosti niihin kohdistettua panostusta. Yri-
tystoiminnan ja palveluiden tukemisen rahoitusta
voidaan saatujen tulosten valossa pitää
ylimitoitettuna ja tavoitteet tämän kriteerin suhteen



Kuva 2. Hankkeiden tavoitteiden vertailu syntyneisiin tuloksiin ja vaikutuksiin. Tavoitteiden osalta pistemäärä 1

tarkoittaa että tavoitteella ei ole lainkaan merkitystä ja 5 tarkoittaa että tavoite on erittäin merkittävä. Tulosten

osalta pistemäärä 1 tarkoittaa että tulokset ja tavoitteet ovat olleet erittäin huonoja ja 5 että ne ovat olleet erittäin

hyviä.
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eivät ole tältä osin täysin täyttyneet. Sen sijaan kri-
teerin 2, eli elinympäristön parantamiseen
liittynneisiin hankkeisiin on kohdistunut paljon tu-
loksia suhteessa niihin kohdistettuun panostukseen.
Samoin kriteerin 4, eli työttömyyden ja sosiaalisten
ongelmien ehkäisyyn liittyviin hankkeisiin on koh-
distunut odotettua enemmän tuloksia suhteessa
panostukseen. Kriteeriin 1 kuuluvien hankkeiden
voidaan katsoa puolestaan toteutuneen oikeassa
suhteessa niihin kohdistet-
tuun panostukseen.

Hakunilan Urban II-ohjelman
tulokset ja vaikutukset eivät
yleisesti ole vastanneet niille
asetettuja tavoitteita (kuva 3).
Toisaalta hankkeiden toteutu-
misessa on ilmennyt myös
odottamattomia tuloksia, jot-
ka ovat jakautuneet useammal-
le kriteerille. Ohjelman tavoit-
teet ovat kohdentuneet tasai-
sesti kriteereittäin. Koko ohjel-
man rahoitusta tarkasteltaessa
tavoitteet eivät kuitenkaan ole
samanarvoisia, vaan rahoitus-
ta on allokoitu hyvin epätasai-
sesti. Esimerkiksi yritystoimin-
nan ja palveluiden tukemista
on painotettu selvästi muita
kriteerejä enemmän.

Johtopäätökset ja suositukset

Urban II-ohjelman tulokset ovat arvioinnin valos-
sa jääneet melko kauaksi asetetuista tavoitteista.
Herääkin kysymys, ovatko Urban II- ohjelman hank-
keiden yhteyshenkilöt arvioineet onnistumisiaan
todella kriittisesti vai onko todella tavoitteista jääty
näin paljon?

Kuva 3. Urban II- ohjelman tavoitteet ja tulokset. Tavoitteiden osalta piste-

määrä 1 tarkoittaa että tavoitteella ei ole lainkaan merkitystä ja 5 tarkoittaa

että tavoite on erittäin merkittävä. Tulosten osalta pistemäärä 1 tarkoittaa

että tulokset ja tavoitteet ovat olleet erittäin huonoja ja 5 että ne ovat olleet

erittäin hyviä.

Taulukko1. Tulosten kohdentumistaulukko.
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Keskimääräisesti parhaiten ohjelmassa onnistuttiin
edistämään osallistumista ja omatoimisuutta, joka
oli myös yksi koko ohjelman kaikki toimintalinjat
kattavista tavoitteista. Hakunilan kontekstin huo-
mioon ottaen, työttömyyden ja sosiaalisten ongel-
mien ehkäiseminen tuntuisi tärkeimmältä
toimenpiteeltä kyseisessä kaupunginosassa. Haku-
nilan kodalla panostus tulisi siis kohdentaa voimak-
kaammin edellä mainittuun toimenpiteeseen. Työt-
tömyyden ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn on
panostettu ohjelman rahoituksesta toiseksi vähiten,
huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi yritys-
toiminnan ja palveluiden tukemiseen. Erityisesti
päihde- ja huumenuoriin kohdistuvia tavoitteita ei
ole saavutettu juuri lainkaan. Pitkällä tähtäimellä
nuorten ongelmiin keskittyminen on panostus alu-
een tulevaisuuteen ja koko yhteiskunnan hyvinvoin-
tiin.

Yritystoiminnan ja palveluiden tukeminen on saa-
nut suuren siivun ohjelman rahoituksesta. Tulok-
siakin on saatu aikaan, mutta rahoitukseen nähden
tulokset ovat heikkoja. Yritystoiminnan edellytyk-
set lisääntyvät elinympäristön paranemisen myötä,
jolloin alueen huokuttelevuus lisääntyy myös yritys-

toiminnalle. Tämän vuoksi rahoitusta voisi kohden-
taa yleishyödyllisesti enemmän elinympäristön pa-
rantamiseen, koska sillä voidaan vaikuttaa samalla
myös asukkaiden viihtyvyyteen ja sitä kautta välilli-
sesti muihin ongelmiin. Yritystoiminta voisi siten
kehittyä omalla painollaan ilman erityistä tukea
markkinavoimien ohjauksessa.

Hankkeiden tavoitteet tulisi määritellä yksiselittei-
sesti ja ne tulisi tarkasti kohdentaa muutamaan tär-
keään tavoitteeseen. Urban II-ohjelman hankkeiden
tavoitteet sisältävät lukuisia koko ohjelman katta-
via tavoitteita, jollon hankkeen päätarkoitus saat-
taa jäädä epäselväksi ja tulokset kohdentua hank-
keen kannalta epäoleellisiin kohteisiin.

Suositukset:

1. Alueen todellisten tarpeiden selvittäminen en-
nen rahoituksen jakamista

2.  Tavoitteiden selkeä kohdentaminen
3. Elinympäristön parantamiseen panostaminen
4. Työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien ehkäise-

miseen panostaminen
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URBAN II -ohjelman hanketehokkuus
Hakunilassa

SONJA JOUTSENLAHTI, PAULA SALMELA, AKI KAAPRO JA SATU TOLONEN

Helsingin ja Vantaan URBAN II – yhteisöaloiteohjelman yksi kohdealue on Vantaan  1970-luvulla pää-
asiallisesti rakennettu Hakunila. URBAN II –kausi on päättymässä vuoden 2006 lopulla, joten on ajan-
kohtaista arvioida ohjelman onnistumista Suomessa.

Tässä työssä arvioimme Hakunilaan kohdistuvien päättyneiden ja vielä käynnissä olevien URBAN II –
hankkeiden tehokkuutta. Olemme arvioinnissa tarkastelleet, miten hanke on saavuttanut tavoittelemansa
kohderyhmän ja onko hanke edistänyt kohderyhmän vaikutusmahdollisuuksia. Vertailimme hankkeita
keskenään, suhteessa Hakunilalle tyypillisten ongelmien ratkaisemisessa sekä URBAN II – tavoitteiden
saavuttamisessa. Menetelmällisesti arviointi suoritettiin kyselytulosten, havainnoinnin ja asiakirjojen
pohjalta tehdyissä matriiseissa.

Arviointitulosten mukaan Hakunilan hankkeet kohtasivat vaihtelevan kohtalaisesti URBAN II –tavoit-
teet. Hakunilalle tyypillisten ongelmien ratkaisussa hankkeet vaikuttivat suhteellisesti enemmän sosiaali-
siin kuin taloudellisiin ongelmiin. Arvioinnin pohjalta olisi toivottavaa jatkaa tiettyjen hyväksi havaittu-
jen hankkeiden rahoitusta, nykyisen URBAN II –hankekauden päätyttyä. Samalla hyväksihavaittuja
osallistavia ja aktivoivia toimintamalleja tulisi suunnitelmallisesti kehittää.

Arviointimme kohteena on EU:n yhteisöaloiteohjelma URBAN II, jota toteutetaan Vantaalla ja Helsin-
gissä vuosien 2001-2006 välisenä aikana. Tarkastelumme kohteena on erityisesti Hakunilan alue Vantaal-
la. URBAN II – yhteisöaloiteohjelma on jatkoa URBAN I –yhteisöaloiteohjelmalle, joka toteutettiin
Helsingissä ja Vantaalla vuosina 1995-1999. Ohjelman tavoitteena on lisätä asukkaiden osallisuutta ja
vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi ohjelma pyrkii kehittämään sosiaalisesti heikompiosaisten - kuten
pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien – omaehtoista kulttuuritoimintaa, verkostoitumista ja
työllistymistä. Ohjelmalla pyritään myös tukemaan vaikeuksissa olevia lapsiperheitä sekä parantamaan
koulun ja kodin välistä yhteistyötä.

Työmme tarkoituksena on tutkia jo päättyneiden tai edelleen käynnissä olevien hankkeiden toteutuksen
tehokkuutta. Koska asukkaiden osallistaminen ja heidän keskinäisten verkostojensa luominen ja vahvis-
taminen ovat yhteisöaloiteohjelman keskeisiä tavoitteita, olemme määritelleet hankkeiden yhdeksi te-
hokkuuden mittariksi sen, miten hyvin kukin hanke on saavuttanut tavoitteekseen asettamansa kohde-
ryhmän ja miten se on edistänyt asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia oman asuinalueensa toimijoina.
Tehokkuuden arvioinnin lisäämiseksi olemme vertailleet eri hankkeita keskenään ja antaneet niihin
ohjatulle rahoitukselle myös tietyn painoarvon. Olemme myös arvioineet hankkeiden tehokkuutta Ha-

Johdanto
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Kuva 1. Tehokkuusarvioinnin rakenne.

kunilan taloudellisten ja sosiaalisten ohjelmien rat-
kaisemisessa sekä hankkeiden onnistumista suhtees-
sa URBAN II –ohjelmatavoitteisiin.

Tässä arvioinnissa tehokkuudella tarkoitetaan ky-
kyä tai onnistumista saavuttaa asetettu tavoite.
Keskitymme toiminnan saavutuksien ja tuloksien
tarkasteluun. Emme niinkään keskity tarkastele-
maan käytettyjen resurssien määrää suhteessa tulok-
siin, vaan siihen miten hyvin käytetyillä resursseilla
on pystytty saavuttamaan kunkin hankkeen omat
sekä URBAN II –ohjelman yleiset tavoitteet.

Arviointimme kohdealue Hakunila koostuu pääasi-
assa 1970-luvulla rakennetusta kerrostalolähiöstä,
jolla lähes kaikki alueen palvelut sijaitsevat, sekä sitä
ympäröivistä pientaloalueista. Alueen väestö on vä-
henemässä, mistä syystä keskustan
täydennysrakentaminen ja väestöpohjan turvaami-
nen alueella ovat erityisen tärkeitä. Erityistä huo-
miota on pyritty kiinnittämään myös
maahanmuuttajiin, joita on alueella merkittävän
paljon (12,4%, kun koko Vantaalla 6,4%). Vantaal-
la ainoastaan Länsimäessä ja Viinikkalassa maahan-
muuttajien osuus kokonaisväestöstä on suurempi.
Myös työttömyyttä esiintyy Hakunilassa Vantaan
keskiarvoa (7,9%) huomattavasti enemmän (11,7%)
(Rönn 2006).

Arviointikysymykset

Keskeisiksi arviointikysymyksiksi nousivat URBAN
II – hanketehokkuus Hakunilan taloudellisten ja
sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa sekä Haku-
nilan URBAN II – hankkeiden yksilöity- ja ryhmä-

tehokkuus URBAN II – ohjelman tavoitteiden saa-
vuttamisessa (Kuva 1 ).

Erityisesti pureuduimme taloudellisten ongelmien
kohdalla työttömyyden, työpaikkaomavaraisuuden
puutteen, palvelujen ja ostoskeskuksen
näivettymisen sekä palvelujen keskittymisen prob-
lematiikkaan. Sosiaalisista ongelmista tarkas-
telimme maahanmuuttajien ja kantaväestön vähäis-
tä vuorovaikutusta, alhaista koulutustasoa, asukas-
ja kulttuuritilojen puutetta sekä syrjäytymistä.

Arviointiaineisto ja -menetelmät

Arvioinnin pohja-aineistoksi hankimme erilaisia
Hakunilan URBAN II – ohjelmaan liittyviä asia-
kirjoja, joiden pääasiallisena lähteenä oli Vantaan
kaupungin virkamiestaho. Hyödynsimme myös
Evalue Praxis Oy:n väliarvioinnin tarkistusta Urban
II -ohjelmasta lokakuulta 2005 (Kuoppala et al.
2005). Todenmukaisen kuvan saamiseksi arviointi-
kohteesta kävimme tutustumassa Hakunilaan 16.
helmikuuta 2006.

Saadaksemme mahdollisimman monipuolisen ku-
van Hakunilan hankekokonaisuudesta lähetimme
kyselylomakkeen (Liite 1.) kaikille Hakunilan alu-
eella toimivien projektien yhteyshenkilöille. Niiden
lisäksi lähetimme URBAN II -hankkeita ja niiden
tunnettavuutta kartoittavan kyselyn myös Hakuni-
lan aluetoimikunnan jäsenille (Liite 2.) sekä
maahanmuuttajayhdistysten yhteyshenkilöille (Lii-
te 3.). Kartoitimme URBAN II -hankkeiden vaiku-
tuksia niin viranomaistahon kuin paikallis-
asukkaidenkin näkökulmasta.

Asiakirjojen, havainnoinnin ja ky-
selyjen perusteella laadimme kol-
me erilaista työmatriisia, joiden
avulla varsinainen arviointi suo-
ritettiin.
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URBAN II - ohjelman tehokkuus
Hakunilassa

Hankekohtaiset tehokkuusarviot

Elinvoimainen pk-yritystoimintaympäristö

Koska kaikki Hakunilan aluetoimikunnan jäsenet,
jotka vastasivat kyselyymme, listasivat työttömyyden
kolmen suurimman Hakunilassa ilmenevän ongel-
man joukkoon, voitaneen päätellä hankkeen pyrki-
vän pureutumaan alueella vallitsevaan todelliseen
ongelmaan. Koska emme tavoittaneet hankkeen
vastuuhenkilöä, voimme arvioida hanketta ainoas-
taan saamamme yleisöpalautteen sekä hankkeesta
laadittujen asiakirjojen valossa.

Hankkeen puitteissa on perustettu Hakunilan
yrittäjäyhdistys, johon kuuluvat ostoskeskuksen yrit-
täjät. Yhdistyksellä on olemassa kotisivut, mutta
mikään ei viittaa siihen, että niitä päivitettäisiin
nykyisin kovinkaan aktiivisesti. On siis vaikea sa-
noa, kuinka aktiivisesti yhdistyskään toimii. Vuo-
den 2005 tavoitteena oli laatia markkinointi-
viestintäsuunnitelma, mutta ainakaan kotisivuilla
siitä ei mainita sanallakaan. Hankkeen toinen tär-
keä projekti on ollut maahanmuuttajille suunnatun
yrityshautomon perustaminen. Hautomossa on lii-
ketilat yhdeksälle yritykselle, joista ainakin osa on
käytössä. Tyhjää tilaa kuitenkin on tarjolla. Ilmei-
sesti yksi uusi yritys on aloittelemassa toimintaan-
sa, nettisivujen päivitysajankohdasta päätellen. Ai-
nakin yksi yritys vaikuttaa siltä, että se saattaisi edel-
leenkin olla toiminnassa, mutta muista on vaikea
saada käsitystä ainakaan niiden nettisivujen perus-
teella. Vaikuttaakin hieman siltä, ettei hanke ole
kovinkaan hyvin saanut tuulta siipiensä alle.

Edellisen kaltaiseen johtopäätökseen voidaan tulla
myös sen kautta, että puolet vastanneista alue-
toimikunnan jäsenistä ei ollut kuullut koko hank-
keesta. Tosin niiden mielestä, jotka tunsivat hank-
keen, sen vaikutus alueeseen oli ollut kohtalaisen
positiivista ja saavutettuja tuloksia pidettiin jopa
hyvinä. Hankkeen arvioitiin myös tavoittaneen
Hakunilan asukkaat melko hyvin. Lisäksi hanke
pureutuu melko pienellä kokonaisbudjetilla (690

000 euroa) kiinni sekä työttömyyten että palvelu-
jen näivettymiseen, joita molempia voidaan pitää
isoina ongelmina alueella. Voitaneen siis sanoa, että
hanke on onnistunut aktivoimaan hyvin paikalli-
sen tahon toimijoita mukaan työllistä-
miskampanjaan, mutta koska lähtökohdat hank-
keen toteutumiselle olivat melko haastavat, jäävät
saavutetut konkreettiset tulokset melko pieniksi.
Hankkeen voidaan kuitenkin todeta onnistuneen,
erityisesti mikäli yrittäjien yhteydenpito ja keskinäi-
nen yhteistyö jatkuvat vielä hankkeen päätyttyä.
Arviointityöryhmä arvioi hankkeen olevan tehokas
omiin tavoitteisiinsa nähden.

Elävä kaupunkitila

Hankkeen vastuuhenkilön oman arvion mukaan
hanke, joka on jo päättynyt, saavutti sille asetetut
tavoitteet. Merkittävää oli niin sanottujen ”hiljais-
ten ryhmien” osallistaminen ja heidän
mielipiteidensä kuuleminen. Tärkeää oli myös se,
että URBAN – ohjelma sai runsaasti julkisuutta
paikallisasukkaiden keskuudessa hankkeen myötä,
sillä asukkaat olivat yllättävänkin aloitteellisia ym-
päristön hyväksi tehdyissä talkoissa ja tapahtumis-
sa.  Hankkeen aikana toteutettiin useampia ympä-
ristöä kohentavia projekteja ja niitä on jatkettu edel-
leen hankkeen päätyttyä Vantaan kuntatekniikan
keskuksen voimin.

Aluetoimikunnan vastaukset tukivat virkamiesten
näkemystä, sillä 75 % vastanneista oli tietoinen
hankkeesta. Kaikki vastaajat eivät pitäneet hank-
keen vaikutuksia kovinkaan merkittävinä, mutta
hankkeen niin sanotusta hieman keveämmästä
luonteesta (ei pyritty vähentämään työllisyyttä tai
autettu syrjäytyneitä lapsiperheitä) johtuen on mah-
dollista, ettei hankkeen saavutuksia osata suoranai-
sesti arvostaa.

Arviointityöryhmä arvioi hankkeen onnistuneen
kohtalaisesti, ja erityisesti sen osallistavaa vaikutus-
ta pidettiin hyvänä. Suhteellisen pienellä budjetilla
toimineen projektin (395 000 euroa) aikana hanke-
alueen ympäristöä kohennettiin sekä saatiin toimin
ta niin vankalle pohjalle, että sitä jatketaan Van-
taan kaupungin toimesta. Tätä voidaan pitää mer-
kittävänä saavutuksena.
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Hakunilan keskustasuunnitelma

Hankkeen tavoitteena oli asukkaiden osallistamisen
lisääminen kaavaprosesseissa sekä maankäytön
suunnittelussa. Kaikki aluetoimikunnan jäsenet oli-
vat kuulleet hankkeesta ja pitivät sen vaikutuksia
Hakunilalle merkittävinä tai ainakin hyvinä. Han-
ke sai arvioitsijoilta kuitenkin selvästi
paikallisasukkaita huonommat arvosanat. Suhtees-
sa hankkeen suhteellisen pieneen budjettiin (158
000 euroa), hanke on tuonut näkyvää julkisuutta
URBAN –ohjelmille, sillä ostoskeskuksen alueen
uusi kaavasuunnitelma on kiinnostanut huomatta-
vassa määrin paikallisia asukkaita. Hankkeen myö-
tä on myös saatu kokemuksia osallistamisen järjes-
tämisestä.

Icehearts iltapäiväkerho

Hankkeen tavoitteena on lisätä koulun ja kodin
välistä yhteistyötä järjestämällä iltapäiväkerho-
toimintaa erityisesti muita heikommassa asemassa
oleville lapsille. Lisäksi pyritään kotouttamaan maa-
hanmuuttajia lapsille suunnatun tekemisen kautta.
Hanke on saavuttanut hyviä tuloksia Hevoshaan
koulussa, ja hankkeessa toimivat lasten ohjaajat ovat
päässet osallistumaan myös lasta koskeviin koulun
ja kodin välisiin neuvotteluihin. Positiivisten tulos-
ten rohkaisemana vastaavanlaisen toiminnan siir-
tämistä alueen muihinkin kouluihin on alettu suun-
nitella.

Aluetoimikunnan jäsenet pitivät hanketta merkit-
tävänä sekä uskoivat sillä olevan huomattavasti po-
sitiivisia vaikutuksia alueella. Huomioitavaa on
myös se, että kaikki vastanneet olivat kuulleet hank-
keesta. Myös arviointyöryhmä arvioi hankkeen
merkittäväksi niiltä osin, joilta se vastasi URBAN
II -ohjelman tavoitteisiin. Kapea-alaisen tavoitteiden
kohdistumisen vuoksi hanke ei saanut kovinkaan
hyvää loppuarvosanaa tehokkuutta arvioitaessa,
mutta omalla sarallaan se tuntuu toimivan erittäin
tehokkaasti ja pureutuvan tärkeään ongelmaan, las-
ten ja nuorten sitouttamiseen ja osallistamiseen.
Arviointityöryhmä esittää hankkeen jatkamista ny-
kyisen ohjelmakauden päättyessä.

Interaktio II Foorumi

Hankkeen päätavoitteena on ollut Hakunilan
Internet –alueportaalin avaaminen ja toiminnan
ylläpitäminen. Tässä onkin onnistuttu hyvin ja
portaali toimii informaation lähteenä muidenkin
URBAN –hankkeiden osalta. Hankkeen tehokkuu-
den hyväksi on laskettava ehdottomasti myös se, että
maahanmuuttajille tarkoitetun ATK-opetuksen jär-
jestäminen todettiin hankalaksi ja kustannuksiin
nähden tuottamattomaksi yritykseksi, joten se pää-
tettiin jättää toteuttamatta. Tärkeää olisikin ensin
arvioida toteutettavien projektien suhteellinen hyö-
ty niihin käytettyihin voimavaroihin nähden. Hank-
keen aikana on kuitenkin toteutettu myös ATK-
koulutusta ja pyritty tätä kautta saamaan
maksimaalinen hyöty ja käyttäjäaste avatulle
alueportaalille. Hankkeelle on budjetoitu rahaa
1 204 000 euroa, joten voidaan miettiä, onko ra-
halla kuitenkaan pystytty toteuttamaan niin monia
kattavia hankkeita kuin olisi ollut mahdollista.

Aluetoimikunnan vastaajista puolet oli kuullut
hankkeesta ja heidän mielestään hanke oli merkit-
tävästi edistänyt Hakunilan alueen tilannetta ja
hanketta pidettiin toimivana konseptina. Arviointi-
työryhmä piti hankkeen toteutusta kohtalaisen te-
hokkaana, mutta tässäkin tapauksessa kokonaisar-
vosana jäi hieman todellisuutta heikommaksi joh-
tuen hankkeen tavoitteiden asettelusta, joka ei ole
kovinkaan kattava.

Itä-Vantaan luonto

Hankkeen tarkoituksena on tukea lasten ja nuor-
ten tutustuttamista alueen luontoon koulu – ja
tarhavierailujen avulla. Lisäksi on järjestetty yhtei-
siä vierailuja lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kos-
ka alueen koulut ovat sitoutuneet mukavasti hank-
keeseen (kahdeksan alueen kouluista on ollut tä-
hän mennessä mukana toiminnassa), on osallistuji-
en määrä ollut hyvä. Voidaankin sanoa, että hank-
keeseen budjetoiduilla varoilla (161 000 euroa) on
saavutettu tehokkaasti alueen asukkaita. Näin ol-
len hanke on lisännyt paikallisten tietoa URBAN
–projekteista omalta osaltaan merkittävästi.



64

Aluetoimikunnan jäsenistä puolet olivat kuulleet
hankkeesta, mutta sen merkitystä Hakunilan alu-
eelle ei ole pidetty kovinkaan merkittävänä. Myös-
kään arviointityöryhmä ei pitänyt hankkeen mer-
kitystä alueen ongelmien paranemisen kannalta
kovinkaan suurena, eikä se myöskään saavuttanut
kovinkaan suurta tehokkuutta yleisellä tasolla. Han-
ke pureutui melko tehokkaasti lasten ja nuorten
tutustuttamiseen alueensa luontoon, mikä olikin
yksi sen päätavoitteista, mutta koko hankkeen yleis-
tä hyödyllisyyttä alueen kehittäjänä voidaan kyseen-
alaistaa.

Kimppakyydissä

Hankkeen tavoitteena on keskittyä erityisesti
maahanmuuttajanuorten jatko-opintomah-
dollisuuksien parantamiseen erityisesti sellaisten
riskiryhmän edustajien kohdalla, joilla on vaara jää-
dä kaiken koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle
peruskoulun päätyttyä. Huomiota on kiinnitetty eri-
tyisesti myös vanhempien tuen saamiseen näiden
nuorten elämän hallinnassa, varsinkin tyttöjen koh-
dalla on ollut varsin yleistä, että peruskoulun jäl-
keen jatkokoulutuspaikkaa ei ole hankittu. Lisäksi
tavoitteena on ollut myös jo peruskoulun
päättäneiden, opiskelunsa kesken jättäneiden nuor-
ten uudelleen aktivoiminen työhön ja opiskeluun.

Projektin hankevastaavan palauttaman kyselyn pe-
rusteella voidaan sanoa, että hanke on onnistunut
vähäisessä määrin sille asetettujen tavoitteiden to-
teuttamisessa. Yleisesti voidaan sanoa, että paikal-
listen asukkaiden sitouttaminen hankkeeseen on
ollut hankalaa, mutta joidenkin yksittäisten henki-
löiden kohdalla on saavutettu erittäin positiivisia
tuloksia. Voitaneen kuitenkin sanoa, että kokonai-
suudessaan hankkeeseen budjetoiduilla varoilla
(257 000 euroa) ei ole saavutettu niin hyviä tulok-
sia kuin olisi voinut odottaa. Hankkeelle ei myös-
kään ole tiedossa jatkoa hankekauden päättymisen
jälkeen, mikä osaltaan heikentää sen tavoitteiden
saavuttamista.

Aluetoimikunnan puolesta vastanneista puolet oli-
vat kuulleet hankkeesta, mutta heidän mielestään
hankkeen vaikutukset alueelle olivat vähäisiä eikä
sen avulla olla onnistuttu pureutumaan riittävästi

alueen ongelmiin. Hanke on kuitenkin onnistunut
kohtalaisesti tavoitteissaan ja yrittänyt osaltaan hel-
pottaa kantaväestön ja maahanmuuttajien välistä
kanssakäymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä.
Työllistyneiden ja jatkokoulutukseen hakeutu-
neiden määrä on kuitenkin jäänyt huomattavan
pieneksi suhteessa hankkeeseen osallistuneisiin vir-
kamiehiin ja vapaaehtoisiin työntekijöihin. Näin
ollen voidaankin todeta, että hankkeen tehokkuus
osallistamisen näkökulmasta on jäänyt heikoksi.
Suhteessa budjetoituihin varoihin ja siihen
paikallisasukkaiden määrään, jotka ovat osallistu-
neet toimintaan, vaikkakin ilman toivottuja tulok-
sia, voidaan sen sijaan olla melko tyytyväisiä hank-
keen tehokkuuteen.

Lähiön tietotupa – Nettineuvokas

Hankkeen tavoitteena on helpottaa alueen asukkai-
den tietoyhteiskunnan palveluiden käyttöä. Tavoit-
teen saavuttamiseksi on hankittu asiakaspäätteitä
alueen tietotupiin sekä palkattu henkilökuntaa aut-
tamaan asiakkaita tietokoneen käytössä. Hanke on
saavuttanut tavoitteensa hyvin, sillä alueen asukkaat
ovat ottaneet palvelun käyttöönsä tehokkaasti.
Opastustilaisuuksia on järjestetty huomattava mää-
rä, samoin maahanmuuttajat on saatu osallistumaan
hyvällä prosentilla (16%). Suhteutettuna hankkeen
rahoitukseen (253 487 euroa), projekteihin on osal-
listunut huomattava määrä asukkaita. Niinpä voi-
daankin sanoa, että hanke on onnistunut tavoitteis-
saan tehokkaasti.

Kyselyn vastanneista aluetoimikunnan jäsenistä 75
% oli tietoisia hankkeesta ja heidän mielestään han-
ke oli vaikuttanut merkittävällä tavalla positiivises-
ti alueen kehittämiseen. Arviointityöryhmän mie-
lestä hanke on toiminut varsin tehokkaasti suhteessa
omiin tavoitteisiinsa, jotka ovat kohdistuneet
tietoliikennevalmiuksien parantamiseen alueella.
Hankkeella on ollut lisäksi positiivisia vaikutuksia
alueen sosiaaliseen verkostoitumiseen ja syrjäy-
tymisen ehkäisyyn.

Nettineuvola

Hankkeen tarkoituksena on edistää neuvola-avun
saamista Internetin välityksellä. Se helpottaa erityi-
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sesti ulkomaalaissyntyisten asiakkaiden tilannetta,
sillä he eivät välttämättä häveliäisyyssyistä halua
mennä lääkärin vastaanotolle. Hanke pääsi aloitta-
maan toimintansa varsinaisesti vasta vuonna 2005,
sillä sitä ennen jouduttiin ratkaisemaan useita
tietoliikenteellisiä ja tekniseen toteutukseen liitty-
viä ongelmia. Tästä syystä hankkeen tehokkuuden
arvioiminen toistaiseksi tapahtuneen toiminnan
perusteella on hieman hankalaa. Hankkeen
kokonaisrahoitus on 18 000 euroa.

Aluetoimikunnan jäsenistä 75 % oli tietoisia hank-
keesta, mutta hiedän näkemyksensä sen toiminnan
tehokkuudesta ja ongelmanratkaisukyvystä olivat
ristiriitaisia. Arviointityöryhmä arvioi hankkeen
tehokkuuden melko vähäiseksi johtuen siitä, että
hankkeesta oli melko vähän tietoa saatavilla. Lisäk-
si suhtauduimme hieman epäilevästi mahdollisuu-
teen, että ulkomaalaistaustaiset asiakkaat ottaisivat
yhteyttä Internetin välityksellä aiempaa tehokkaam-
min.

Perhekeskus Hakunen

Hankkeen tarkoituksena on tukea
syrjäytymisvaarassa olevia perheitä sekä ennalta-
ehkäistä perheiden ongelmia. Lisäksi sen tavoittee-
na on maahanmuuttajien auttaminen yhteiskun-
taan integroitumisessa sekä tarjota heille apua perhe-
ongelmien ratkaisemiseksi. Hankkeeseen on osoi-
tettu varoja 290 547 euron verran ja niillä onkin
saatu varsin tehokkaasti toimiva perhekeskus liik-
keelle.

Aluetoimikunnan jäsenistä kaikki olivat kuulleet
hankkeesta ja he arvioivatkin sen toiminnalla ole-
van merkittävää vaikutusta alueen kehitykseen ja
sen asukkaiden elinolojen kohentumiseen.
Arviointityöryhmä arvio hankkeen toiminnan mel-
ko tehokkaaksi ja ottaen huomioon suhteellisen
pienet varat, työtä hankkeen eteen tehneet tahot
voivat olla tyytyväisiä hankkeen saavuttamaan tehok-
kuuteen. Suotavaa olisi, että toiminta perhe-
keskuksessa jatkuisi myös hankerahoituksen päätyt-
tyä.

Taitava valmennus

Hankkeen tavoitteena on työllistää alueen
pitkäaikaistyöttömiä. Tarkoitusta varten kutsuttiin
haastatteluun 155 ihmistä, joista lopulliseen toimin-
taan sitoutui kuitenkin vain 32 henkilöä. Heistä
lopulta työllistyi 8 henkilöä, joten hankkeen tehok-
kuus jäi melko alhaiseksi, erityisesti kun
suhteutetaan tulokset hankkeeseen käytettyihin
varoihin (684 000 euroa). Ongelmaksi koettiinkin
hankkeeseen osallistumisen vapaaehtoisuus, eikä
keinoja työttömien sitouttamiseen pystytty riittäväs-
sä määrin kehittämään.

Aluetoimikunnan jäsenistä puolet olivat kuulleet
hankkeesta, mutta heidänkin arvionsa mukaan
hankkeen tavoitteet eivät ole kovinkaan hyvin on-
nistuneet, eikä sillä ole juurikaan ollut vaikutusta
alueen ongelmien parantamiseksi. Hanke on kui-
tenkin pyrkinyt melko tehokkaasti vastaamaan alu-
een keskeisiin ongelmiin, vaikkakin toivotut tulok-
set eivät kokonaisuudessaan toteutuneetkaan. Hank-
keen jatko näyttää kuitenkin melko epävarmalta
hankerahoituksen loputtua.

Yhteisöhanke

Hankkeen tavoitteena on ollut niiden toimintamal-
lien kehittäminen, jolla paikallisia verkostoja sekä
alueen asukkaiden osallistumista hankkeisiin yleen-
sä kyettäisiin parantamaan. Lisäksi on pyritty integ-
roimaan erityisesti maahanmuuttajanaisia erilaisiin
yhteistyöhankkeisiin. Hankkeen vastuuhenkilön
mukaan asetetut tavoitteet on saavutettu varsin te-
hokkaasti ja uusia toimintamalleja ja verkostoja on
kyetty luomaan. Ainoastaan maahanmuuttajien
kanssa tehty työ on saavuttanut vain keskinkertai-
sia tuloksia. Voidaankin todeta, että hankkeeseen
suunnatut 941 000 euroa ovat tuottaneet kohtuul-
lisen hyviä tuloksia ja hanke on edistynyt varsin te-
hokkaasti.

Aluetoimikunnan jäsenistä puolet olivat kuulleet
hankkeesta ja heidän mielestään sen toiminnalla
oli onnistuttu kohtalaisesti pureutumaan alueen
ongelmiin ja luomaan yhteisnäisyyttä alueen asuk-
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kaiden keskuudessa. Arviointityöryhmän mielestä
hanke vastasi hyvin alueen ongelmiin niiltä osin
kuin sen tavoitteen asettelu antoi siihen aihetta.

Hankkeiden arvoiminen suhteessa toisiinsa on hie-
man hankalaa, sillä hankkeiden lähtökohtaiset ta-
voitteet ja niihin budjetoidut rahamäärät vaihtele-
vat suuresti. Lisäksi osa hankkeista pyrkii pureutu-
maan ongelmiin, jotka ovat huomattavasti
hankalampia ratkaista (esimerkiksi työttömyys, maa-
hanmuuttajien sopeuttaminen yhteiskuntaan) kuin
ne ongelmat, joihin muut hankkeet pyrkivät vaikut-
tamaan (muun muassa ympäristötietoisuuden lisää-
minen, tietotekniikan saavutettavuuden lisäämi-
nen). Onkin siis vaikea arvottaa eri hankkeita sa-
mojen kriteerien avulla.

URBAN II hanketehokkuus suhteessa
Hakunilan taloudellisiin ongelmiin

URBAN II -ohjelman tavoittee-
na on taantuvien kaupunki-
alueiden taloudellinen ja sosiaa-
linen elvyttäminen sekä kestä-
vän kehityksen edistäminen.
Arvioidessamme ohjelman
hankkeiden vaikutuksia Haku-
nilan talouteen, olemme keskit-
tyneet neljään ongelmaan; työt-

tömyyteen, työpaikkaoma-
varaisuuden puutteeseen, palve-
lujen keskittymiseen ja palvelu-
jen ja ostoskeskuksen näivetty-
miseen. Työttömyysongelman
tarkasteleminen on perusteltua,
sillä vuonna 2003 Hakunilan
työttömyysaste oli 12,3 prosent-
tia, kun koko Vantaalla vastaa-
va luku oli 7,9 prosenttia (Hel-
singin seudun aluesarjat 2006).
Myös Hakunilan alue-
toimikunnalle tehdyssä kyselys-
sä työttömyys nähtiin keskeisek-
si ongelmaksi alueella. Kaksi
muuta tarkastelun kohteena
olevista ongelmista, työpaikka-
omavaraisuuden puute ja palve-
lujen keskittyminen, ovat Haku-

nilan aluetoimikunnan (2003) tekemän SWOT -
analyysin mukaan alueen merkittäviä heikkouksia,
kun taas palvelujen ja ostoskeskuksen näivettymi-
nen on samassa analyysissä merkitty aluetta uhkaa-
vaksi tekijäksi. Aluetoimikunnalle tehdyn kyselyn
mukaan palvelujen heikko tila ei kuitenkaan ole ai-
noastaan uhka, sillä vastauksista ilmeni, että ongel-
ma on todellinen jo tällä hetkellä.

Hakunilassa toimivista kahdestakymmestäyhdestä
URBAN II -ohjelman hankkeesta kuuden voidaan
katsoa pureutuvan merkittävästi edellä mainittui-
hin ongelmiin. Nämä hankkeet ovat Elinvoimainen
pk-yritystoimintaympäristö, Hakunilan keskusta-
suunnitelma, Kimppakyydissä, Nettineuvola, Taita-
va valmennus. Yhteensä näiden hankkeiden suun-
niteltu kokonaisrahoitus on 1 807 000 euroa (Tau-
lukko 2), mikä on 30 prosenttia Hakunilassa toimi-
vien hankkeiden rahoituksesta.

Taulukko 1. Hakunilan URBAN II –hankkeiden rahoitus.

Taulukko 2. Hakunilan taloudellisiin ongelmiin keskittyvien hankkeiden suun-

niteltu rahoitus.
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URBAN II –hankkeet ovat pyrkineet edistämään
Hakunilan työllisyyttä tukemalla erityisesti työttö-
mien työnhakutaitoja ja työkelpoisuutta.
Kimppakyydissä –hankkeen tavoitteena on ollut
edistää maahanmuuttajanuorten työllistymistä kun
taas Taitava valmennus –hanke on keskittynyt
pitkäaikaistyöttömien ongelmiin. Tämän lisäksi
URBAN II –hankkeiden avulla on pyritty paranta-
maan yritysten toimintaedellytyksiä. Nämä toimen-
piteet ovat työttömyystilanteen kohentamisen lisäksi
pyrkineet lisäämään Hakunilan työpaikka-
omavaraisuutta. Elinvoimainen pk-yritystoiminta-
ympäristö-hankkeen myötä on perustettu Hakuni-
lan ostoskeskuksen yrittäjäyhdistys ja maahanmuut-
tajien yrityshautomo.

URBAN II -hankkeiden vaikutus Hakunilan
työttömyysongelmaan jäänee suhteellisen vähäisek-
si (Kuva 2). Hankkeiden myötä työpaikan saanei-
den määrä on ainakin toistaiseksi ollut suhteelli-
sen vaatimaton. URBAN II –yhteisöaloiteohjelman
vuoden 2004 raportin (Broman et al. 2004) mu-
kaan vuonna 2004 Taitava valmennus –hankkeen
tuloksena työllistyi tai sai koulutuspaikan ainoas-
taan kahdeksan henkilöä. Hankkeeseen
suunnattuihin varoihin nähden toiminta ei ole ol-
lut kovinkaan tehokasta. Kuoppala et al. (2005)
ovatkin kyseenalaistaneet URBAN II –ohjelman

tavan pyrkiä parantamaan
työllisyyttä projektiluonteisen
rahoituksen keinoin. Kuop-
palan et al. mukaan myös oh-
jelman kytkentä avoimiin työ-
markkinoihin on jäänyt hei-
koksi. Myös Hakunilan alue-
toimikunnalle tehty kysely
kertoo samansuuntaisen tu-
loksen; URBAN II –hankkeil-
la koetaan olleen vähän vai-
kutusta työllisyyteen.

Elinvoimainen pk-yritys-
toimintaympäristö -hankkeen
lisäksi Hakunilan keskustan
elinvoimaisuutta pyritään ko-
hentamaan Hakunilan kes-
kustasuunnitelma –hankkeel-

la. Hankkeen myötä ostoskeskusta on tarkoitus laa-
jentaa. Keskustasuunnitelma sisältää myös
asuintäydennysrakentamista, mikä luonnollisesti
kasvattaisi ostoskeskuksen asiakaskuntaa. URBAN
II –hankkeiden menestys  palvelujen ja ostoskeskuk-
sen näivettymisen torjunnassa on ollut kohtalainen.
Tähän ongelmaan on onnistuttu pureutumaan pa-
remmin kuin työttömyyteen (Kuva 2).
Keskustasuunnitelmahanke on myös tarjonnut asuk-
kaille mahdollisuuden osallistua alueensa kehittä-
miseen.

URBAN II –ohjelman hankkeista Nettineuvola
parantaa terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta,
sillä hanke mahdollistaa lääkärin konsultoinnin
internetin välityksellä. Täten hanke siis pureutuu
palvelujen keskittymisen ongelmaan. Palvelujen
keskittyminen on kuitenkin edellä mainituista Ha-
kunilan taloudellisista ongelmista vähäpätöisin,
joten on myös perusteltua, että resursseja keskite-
tään enemmän työttömyyden ehkäisyyn ja alueen
elinkeinoelämän tukemiseen.

Kuva 2. URBAN II –hankkeiden onnistuminen taloudellisten ongelmien rat-

kaisemisessa asteikolla 1-5  (1= ei lainkaan, 2= jonkin verran, 3= melko hyvin,

4= hyvin, 5= erittäin hyvin).
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Urban II hanketehokkuus suhteessa
Hakunilan sosiaalisiin ongelmiin

Urban II -yhteisöaloiteohjelman tavoitteista sosiaa-
lisia ongelmia pyritään ratkomaan osallistumismah-
dollisuuksien tarjoamisella, monikulttuurisuuden
tukemisella, kodin ja koulun yhteistyön tukemisel-
la sekä tietotekniikan tuomisella asukkaiden ulot-
tuville. Olemme arvioineet Hakunilassa toimivia
Urban II –hankkeita neljästä Hakunilan sosiaali-
sen ongelman näkökulmasta. Hakunilan sosiaalisia
ongelmia ovat maahanmuuttajien ja kantaväestön
vähäinen vuorovaikutus, alhainen koulutustaso,
syrjäytyminen sekä asukas- ja kulttuuritilojen puu-
te. Hakunilan aluetoimikunnalle lähettämässämme
kyselyssä vastaajat pitivät edellä mainituista sosiaa-
lisista ongelmista tärkeimpänä syrjäytymistä, toiseksi
merkittävimpänä alhaista koulutustasoa, kolman-
neksi asukas- ja kulttuuritilojen
puutetta ja neljänneksi maahan-
muuttajien ja kantaväestön vä-
häistä vuorovaikutusta.

Arvioimme URBAN II –hank-
keita, jotka pyrkivät vaikutta-
maan edellä mainittuihin Haku-
nilan sosiaalisiin ongelmiin. Täl-
laisia hankkeita on yhdeksän
Hakunilassa toimivista kahdesta-
kymmenestä URBAN II –ohjel-
man hankkeesta. Hankkeet ovat
Elinvoimainen pk-yritystoiminta, Hakunilan kultsa,
Icehearts iltapäiväkerho, Interaktio II foorumi,
Kimppakyydissä, Lähiön tietotupa, Perhekeskus
Hakunen, Taitava valmennus sekä Yhteisöhanke.
Monet hankkeista ovat pyrkineet vaikuttamaan use-
ampaan sosiaaliseen ongelmaan. Maahanmuuttaji-
en ja kantaväestön vuorovaikutusta pyrkivät lisää-
mään Elinvoimainen pk – yritystoiminta, Icehearts
iltapäiväkerho, Kimppakyydissä, Perhekeskus
Hakunen ja Yhteisöhanke. Syrjäytymistä pyrkivät
vähentämään Hakunilan kultsa, Kimppakyydissä,
Lähiön tietotupa, Yhteisöhanke, Perhekeskus
Hakunen ja Taitava valmennus. Koulutuksen tasoa
yrittävät parantaa Interaktio II Foorumi ja Lähiön
tietotupa.

Kysyimme Hakunilan aluetoimikunnan jäseniltä,
ovatko heidän mielestään hankkeet onnistuneet
vaikuttamaan Hakunilaan positiivisesti. Vastanneet
kokivat, että parhaiten vaikuttivat Hakunilan kultsa,
Icehearts iltapäiväkerho, Lähiön tietotupa ja Perhe-
keskus Hakunen. Tätä todistavat myös hankkeisiin
osallistuneiden ihmisten määrä: vuonna 2004 Ha-
kunilan kultsan toimintaan osallistuu noin 300
ihmistä (Broman et al 2004). Icehearts iltapäivä-
kerhossa on ollut noin 19 lasta kerrallaan. Lähiön
tietotupa eli nettineuvokas saavutti erittäin paljon
ihmisiä.  Päivittäistä lyhytkestoista neuvontaa
Nettineuvokas hankkeessa annettiin vuonna 2005
yhteensä 1513 kertaa ja omatoimisesti työasemia
käytettiin 10 886 kertaa. Ajanvarauksella ohjaajat
neuvoivat asiakkaita 326 kertaa. Nettineuvokas -
hanketta hyödynsivät myös maahanmuuttajat. (Lah-
ti 2000).

Kysyimme aluetoimikunnan jäseniltä myös, onko
hankkeilla ollut vaikutusta sosiaalisiin ongelmiin.
Vastaajat kokivat, että hankkeilla on ollut jonkin
verran vaikutusta maahanmuuttajien ja kanta-
väestön vähäiseen vuorovaikutukseen. Alhaiseen
koulutustasoon vastaajien mielestä hankkeilla ei
ollut vaikutusta.  Hankkeiden luonteesta johtuen
niillä ei mielestämme ollut kovinkaan suurta vai-
kutusta niin monisyiseen ongelmaan kuin alhaiseen
koulutustasoon. Asukas- ja kulttuuritilojen ja
syrjäytymiseen asukastoimikunnan mielestä hank-
keilla oli kohtalaisesti vaikutusta. Oman arviomme
mukaan URBAN II – yhteisöaloiteohjelma on on-
nistunut kohtuullisesti parantamaan asukkaiden
osallistumismahdollisuuksia, kuten esimerkiksi
Nettineuvokas-hankkeen avulla.

Taulukko 3. Hakunilan sosiaalisiin ongelmiin keskittyvien hankkeiden

suunniteltu rahoitus.
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Hanketehokkuus suhteessa URBAN II-
ohjelmatavoitteisiin

Arviointityöryhmä suoritti pohja-aineistoon ja
hankkeisiin tutustumisen jälkeen itsenäisesti suori-
tetun arvioinnin hankkeiden tehokkuudesta suh-
teessa URBAN II –yhteisöaloiteohjelman tavoittei-
siin. Tavoitteet ovat:

1. Ohjelma-alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen

2. Osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen

3. Yrittäjien verkostoitumisen edistäminen

4. Alueen työllisyyden parantaminen

5. Lähiympäristön parantaminen

6. Monikulttuurisuuden tekeminen

7. Kodin ja koulun yhteistyön tukeminen

8. Tietotekniikan tuominen asukkaiden ulot-

tuville.

Arviointityöryhmän jäsenet antoivat ar-
von yhden ja viiden väliltä, jos hanke vas-
tasi tiettyyn tavoitteeseen. Jos hanke ei vas-
tannut tiettyyn tavoitteesen millään taval-
la, annettiin nolla-arvo. Lopuksi ryhmän
jäsenten arviointitulokset koottiin yhdek-
si keskiarvomatriisiksi.

Arviointityöryhmän mielestä kolme tehok-
kaimmin Hakunilan URBAN II-hankkei-

den kautta toteutunutta ohjelmatavoitetta
olivat ohjelma-alueen vetovoimaisuuden
vahvistaminen, osallistumismahdollisuuksi-
en tarjoaminen sekä lähiympäristön paran-
taminen. Edellä mainituista eritoten osal-
listumismahdollisuuksien lisäämisessä hank-
keet muodostivat tehokkaan iskunyrkin.

Arviointityöryhmän mielestä vähiten onnis-
tunut URBAN II-ohjelmatavoite oli yrittä-
jien verkostoitumisen edistäminen. Kysees-
sä on tavoite, joka on erityisesti Hakunilan
kohdalla erityisen merkittävä. Huomattavaa
on, että Elinvoimainen pk-yritystoiminta-
ympäristö-hanke pyrkii nimenomaan luo-
maan hedelmällistä ympäristöä pienimuo-
toiselle taloudelliselle yritystoiminnalle.
Elinvoimainen pk-yritystoimintaympäristö-
hankkeen koettiinkin onnistuvan vastaa-
maan yrittäjien verkostoitumisen edistämi-

sessä. Arviointityöryhmä ei kuitenkaan nähnyt
muissa hankkeissa tartuttavan tähän tavoitteeseen.

1. Ohjelma-alueen vetovoimaisuuden vahvistami-

nen

Arviointityöryhmän arvion mukaan tehokkaimmin
ohjelmatavoitetta vastasi Hakunilan keskustasuun-
nitelma, joka pohjustaa Hakunila-Porttipuisto -alu-
een kehittämishankkeita ja asemakaavamuutoksia.
Kyseinen hanke vaikuttaa positiivisesti tavalla Ha-
kunilan imagoon, muuttamalla entinen linja-
autovarikko asuin- ja liiketoimintakäyttöön. Hank-

Kuva 3. URBAN II –hankkeiden onnistuminen sosiaalisten on-

gelmien ratkaisemisessa asteikolla 1-5  (1= ei lainkaan, 2= jon-

kin verran, 3= melko hyvin, 4= hyvin, 5= erittäin hyvin).

Kuva 4. Hanketehokkuus suhteessa URBAN II –tavoitteisiin as-

teikolla 1-5  (1= ei lainkaan, 2= jonkin verran, 3= melko hyvin, 4=

hyvin, 5= erittäin hyvin).
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työryhmän arvion mukaan vain kaksi hanketta
onnistui tehokkaasti vastaamaan tähän tavoittee-
seen, elinvoimainen pk-yritystoimintaympäristö ja
Interaktio II Foorumi. Kahdesta edellä mainitusta
elinvoimainen pk-yritystoimintaympäristö-hanke
saavutti arviointityöryhmän mielipiteen mielestä
poikkeuksellisen tehokkaasti ohjelmatavoitteen,
saaden arvioijilta erinomaisen arvosanan 4,5. Nel-
jän ja puolen vuoden suunnitellulla kestolla ja 690
000 euron budjetilla toimiva hanke perustuu mel-
ko yksinkertaiseen ja tehokkaaseen konseptiin,
jakautuen neljään osakokonaisuuteen, muodosta-
en yhdessä monipuolisen ja kattavan vastauksen ta-

keen pohjalta tehty suunnitelma on laa-
dittu yhteistyössä alueen toimijoiden
kanssa, mikä saa erityiskiitoksen
arvioijilta. Kaksi muuta imagon kehit-
tämisessä hyvin onnistunutta hanketta
olivat Elinvoimainen pk-yritystoiminta-
ympäristö ja Elävä kaupunkitila.

Ohjelma-alueen vetovoimaisuuden vah-
vistaminen onnistui arviointityöryhmän
mielestä tavoitteeseen vaikuttaneiden
hankkeiden osalta keskiarvolla 2,8
arviointiasteikolla 1-5, joten voidaan kat-
soa hankkeiden onnistuneen melko te-
hokkaasti vastaamaan tavoitetta.

2. Osallistumismahdollisuuksien tar-

joaminen

Arviointityöryhmän yksimielinen mieli-
pide on, että kaikista ohjelmatavoitteista
parhaiten pystyttiin vastaamaan hankkei-
den toimesta osallisten osallistumismah-
dollisuuksien lisäämiseen. Vain
Nettineuvola-hanke ei arvioijien mieles-
tä edistänyt tätä tavoitetta. Hankkeiden
kokonaisvastaavuus tavoitteeseen sai
arviointityöryhmältä arvosanana keskiar-
von 3,2, jonka voi katsoa vastaavaan ta-
voitteeseen tehokkaasti.

Tavoitteeseen tehokkaimmin vastasi ar-
vosanalla 4 arviointityöryhmän mielestä
kolmivuotinen joulukuussa 2006 päätty-
vä Hakunilan kultsa-hanke, joka kannus-
taa eri-ikäisiä hakunilalaisia Hakunilan nuorisoti-
lassa monipuolisten taide- ja kulttuuriharrastusten
pariin noin 27 000 euron vuosibudjetilla. Vuosita-
solla Hakunilan Kultsan toimintaan osallistuu run-
sas 300 eri-ikäistä hakunilaista erinäisen
aktiviteettien muodossa. Hyvä esimerkki siitä, kuin-
ka noin 90 euron per henkilön vuosittaisella
investoinnilla saavutetaan ja saadaan osallinen
aktivoitumaan.

3. Yrittäjien verkostoitumisen edistäminen
Heikoimmin tavoitettu ohjelmatavoite oli yrittäji-
en verkostoitumisen edistäminen. Arviointi-

Kuva 5. Hankkeiden vaikutus Hakunilan alueen vetovoimaan

asteikolla 1-5  (1= ei lainkaan, 2= jonkin verran, 3= melko

hyvin, 4= hyvin, 5= erittäin hyvin).

Kuva 6. Hankkeiden osallistamistehokkuus asteikolla 1-5  (1= ei

lainkaan, 2= jonkin verran, 3= melko hyvin, 4= hyvin, 5= erittäin

hyvin).
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voitteeseen.

4. Alueen työllisyyden parantaminen

Neljä URBAN II-hanketta Hakunilassa pureutui
tehokkaasti alueen työllisyystilanteen parantami-
seen. Arviointityöryhmän arvion mukaan hankkeet
vastasivat tavoitteeseen arvosanalla 3. Parhaiten
työllisyystilanteeseen positiivisesti vaikuttivat Elin-
voimainen pk-yritystoimintaympäristö ja Taitava Val-
mennus, vaikkakin luonteeltaan hankkeet olivat hy-
vinkin erilaisia, ensimmäisen keskittyessä tehokkaa-
seen verkoistotumiseen ja yritystoiminnan edelly-
tysten kehittämiseen, kun taas jälkimmäinen edes-
auttoi pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja kou-
luttautumista.

5. Lähiympäristön parantaminen

Hakunilan fyysisen ympäristön parantamisessa oli
arviointityöryhmän mielestä onnistuttu kohtuulli-
sesti, arvosanalla 2,6. Mitenkään yllättävää ei ollut,
että hankkeista tehokkaimmin tähän tavoitteeseen
pureutui 2004 päättynyt Elävä kaupunkitila-hanke.
Hanke osallisti asukkaita laatimaan kaupungin kans-
sa yhdessä viheralueohjelmaa alueelle Hakunila-
Länsimäki. Myös Hakunilan keskustasuunnitelma-
hankkeen koettiin parantaneen alueen imagoa.

6. Monikulttuurisuuden tu-

keminen

Hankkeiden osalta
monikulttuurisuuden tukemi-
nen ei arvioitsijoiden mieles-
tä onnistunut täysin. Arvosa-
nalla 2,1 se on hanke-
kokonaisuudessa selvästi hei-
koin. Puhtaasti monikulttuu-
risuuden tukemiseen tähtää-
vää hanketta ei kokonaisuu-
dessa ollut. Lähimmäksi pää-
si Kimppakyydissä-hanke,
joka tähtäsi nuorten maahan-
muuttajien tukemiseen kou-
luttautumisessa ja työelämään
pääsemisessä.

7. Kodin ja koulun yhteistyön tukeminen

Kodin ja koulun yhteistyötä kehitettiin vain neljäs-
sä hankkeessa, joskin näiden osalta tavoitteessa on-
nistuttiin melko tehokkaasti arvosanalla 3,5. Kii-
tosta sai eritoten Kimppakyydissä-hanke, jonka ko-
ettiin olevan aidosti monitahoisesti vuoropuheleva
projekti.

8. Tietotekniikan tuominen asukkaiden saataville

Tietoyhteiskuntaa tukeva tavoite saavutettiin kol-
messa hankkeessa. Näistä Interaktio II Foorumi- ja
Lähiön Tietotupa onnistuivat arviointityöryhmän
mielestä erittäin tehokkaasti, kun taas
Nettineuvolan osalta jäi parannettavaa.
Yhteisarvosana näille kolmelle hankkeelle oli hyvä
3,5.

Johtopäätökset ja suositukset

URBAN II –hankkeet onnistuivat arviointi-
työryhmän mukaan saavuttamaan kohtalaisen te-
hokkaasti ohjelman tavoitteet. Kuitenkin oli huo-
mattavissa, että hankekohtainen tehokkuus oli eri
hankkeiden välillä yllättävänkin vaihtelevaa. Talo-
udellisten ja sosiaalisten ongelmien
vastakkainasettulussa, hankkeet onnistuivat vaikut-
tamaan huomattavasti tehokkaammin Hakunilan
sosiaalisiin ongelmiin kuin taloudellisiin ongelmiin.

Kuva 7. Hankkeiden vaikutus Hakunilan ympäristöön asteikolla 1-5  (1= ei

lainkaan, 2= jonkin verran, 3= melko hyvin, 4= hyvin, 5= erittäin hyvin).
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Arvioinnin pohjalta esitämme jatkettavaksi seuraa-
via hankkeita tulevalla projektikaudella; Hakunilan
kultsa, Kimppakyydissä, Icehearts –iltapäiväkerho,
Lähiön tietotupa – NettiNeuvokas ja Perhekeskus
Hakunen. Nykyisten projektien jatkamisen ja uusi-
en hankkeiden suunnittelussa tulisi mielestämme
kiinnittää huomiota rahoituksen kohdistamisen
tehokkuuteen, kuten on tehty esimerkiksi Hakuni-

lan Kultsa –hankkeen osalta. Samalla onnistuneiden
hankkeiden hyväksihavaittuja osallistavia ja aktivoi-
via toimintamalleja tulisi suunnitelmallisesti kehit-
tää. Suosittelemme myös toimijoiden välistä vuo-
ropuhelua, jossa määritellään hankkeissa ilmenneet
epäkohdat ja näiden huomioiminen tulevien hanke-
kokonaisuuksien suunnittelussa. Olisi myös toivot-
tavaa hakea kokemuksia ja keskustelun avauksia
muista URBAN II –yhteisöaloiteohjelman kohde-
maista ja toiminta-alueista.
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Helsingin Kruunuhaan aluefoorumin
prosessiarviointi

JOHANNA LILIUS

Aluefoorumit ovat 1990-luvulla kehitetty osallistumismuoto kaupunginosamittakaavaa ajatellen. Niissä
alueen toimijat, kuten asukkaat ja työntekijät sekä virkamiehet ja päättäjät keskustelevat ennalta päätetystä
aiheesta. Aluefoorumien tavoitteena on paitsi kehittää alueita, myös luoda niistä kokonaiskuva. Kruu-
nunhaan aluefoorumi on toiminut vuodesta 1998 ja kokoontuu nykyään noin neljä kertaa vuodessa
keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Aluefoorumin järjestäjänä toimii aluefoorumityöryhmä, jossa
on edustajia alueen kahdesta asukasjärjestöstä.

Tämä arviointi keskittyy Kruununhaan aluefoorumin toimintaan, toimijoihin sekä toiminnan vaikutuk-
siin. Kyseessä on prosessiarviointi, eli aluefoorumiprosessiin keskittyvä arviointi, joka painottuu tasapuo-
lisesti prosessin ja vaikutusten välille. Arvioinnin keskeisimmät lähteet ovat aluefoorumijärjestäjien haas-
tattelut sekä aluefoorumitoiminnan osallistujiin kohdistuva kysely. Arvioinnin perustana toimii kolme
arviointikriteeriä sekä joukko alakriteereitä.   Alakriteereille on määritelty indikaattoreita, joista suurin
osa on määrällisesti mitattavia.

Arvioinnin perusteella voidaan todeta, että aluefoorumiprosessi on vakiinnuttanut paikkansa Kruunun-
haassa. Aluefoorumitoiminta on aktiivista ja se vaikuttaa asukkaiden oloihin merkittävästi. Ennen kaik-
kea foorumit ovat tärkeä kohtaamispaikka asukkaille, virkamiehille sekä päättäjille. Aluefoorumin osa-
puolet pitävät foorumin vuorovaikutusta pääosin toimivana. Foorumi toimii erittäin tärkeänä tiedotus-
välineenä, pääosin asukkaita ajatellen, mutta myös päättäjille ja virkamiehille. Foorumin kautta asukkail-
la on mahdollisuus esittää mielipiteensä asioista ja kysyä ajankohtaisista asioista. Päättäjille ja virkamie-
hille foorumi taas antaa mahdollisuuden kuulla asukkaiden mielipiteitä ja perustella omia päätöksiä.
Asukkaat voivat foorumien kautta vaikuttaa monenlaisiin alueen viihtyvyyteen liittyviin seikkoihin, ku-
ten puistonpenkkien lisäämiseen. Suurempiin, koko kaupunkiin vaikuttaviin asioihin foorumin vaiku-
tusmahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset.

Arvioinnin keskeisimpiä tuloksia on, että aluefoorumien tiedottamiseen olisi tulevaisuudessa panostettava
enemmän, jotta foorumitoimintaan saataisiin mukaan enemmän erityyppisiä asukkaita. Myös alueen eri
toimijoita tulisi pyrkiä tavoittamaan mukaan toimintaan.
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Johdanto

Foorumit ovat eri puolella yhteiskuntaa tapahtuvia
keskustelutilaisuuksia. Niiden tavoitteena ei ole teh-
dä päätöksiä, vaan luoda uusia ideoita ja tuottaa
merkityksiä sekä ennen kaikkea kehittää yhteistyö-
tä eri toimijoiden välillä. Erityyppisiä foorumeita,
joissa asukkaat ovat voineet keskustella, on viime
aikoina järjestetty ympäri maata eri mittakaavoissa
(Päivänen 2002:10). Aluefoorumit ovat 1990-luvulla
kehitetty osallistumismuoto kaupunginosa-
mittakaavaa ajatellen, jossa alueen toimijat sekä vir-
kamiehet ja päättäjät keskustelevat tietystä aihees-
ta. Aluefoorumeja järjestetään 4-6 kertaa vuodessa
ja asukas- ja kaupunginosajärjestöt koordinoivat
niitä (wwww.kaupunginosat.net 2006). Viranomai-
set toimivat asiantuntijaroolissa tilaisuuksissa. Foo-
rumien kautta voidaan edistää alueen kehitystä tuo-
malla alueelle tarvittavaa tietoa, muodostamalla
verkostoja alueen eri toimijoiden välillä sekä paran-
tamalla alueen tiedonkulkua (Kurki 2002:22).
Aluefoorumeissa kuullaan alustuksia ja keskustel-
laan ennalta päätetystä aiheesta, joka koskee kau-
punginosan kehitystä jollain tavalla. Tilaisuuksiin
ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet, esi-
merkiksi aktiiviset asukkaat, taloyhtiöt, yhdistykset,
yrittäjät sekä virkamiehet (wwww.kaupun-
ginosat.net 2006).

Kun ajatellaan osallistumista laajemmin,
aluefoorumit ovat itse asiassa hyvin tärkeässä ase-
massa. Kaavoihin liittyvät vuorovaikutustilaisuudet
järjestetään vain yhden hankkeen ympärille, mutta
aluefoorumit avaavat keskustelun sellaisista alueel-
la käynnissä olevista projekteista, joita
kaavakohtaisessa vuorovaikutustilaisuudessa ei ehkä
huomioitaisi. Puolueettomassa aluefoorumissa vas-
takkainasettelu kahden osapuolen välillä ei myös-
kään ole yhtä vahva (Päivänen et al. 2002: 15). Toi-
sin sanoen aluefoorumiprosessin toimivuus voi hel-
pottaa toisaalla käytävää viranomaisyhteistyötä ja
täten helpottaa suunnittelua. Aluefoorumeiden
kautta voidaan siis vastata koko ajan muuttuviin
yhdyskunnan tarpeisiin, kuten puistojen käyttöön,
liikenneväyliin ja niin edelleen, sen sijaan että vas-
tataan ainoastaan yhteen kaavahankkeeseen, jon-
ka tilanne nähdään monen vuoden päästä ja johon
pyritään. Toisaalta aluefoorumit ovat tapa

yksittäiselle asukkaalle vaikuttaa asukasjärjestöjen
työn suuntaan (Päivänen et al. 2002:15). Vaikutus-
mahdollisuudet kaupunkisuunnitteluun ovat pa-
remmat yhdistystyön kautta (Mäenpää et al. 2000:
88-89).

Arviointiongelma ja -tavoite

Tässä arvioinnissa tarkastellaan Kruununhaan alue-
foorumin toimintaa, toimijoita sekä toiminnan
vaikutuksia. Arviointi keskittyy erityisesti tarkaste-
lemaan osallistumista ja vuorovaikutussuhteiden
syntymistä ja kehittymistä prosessin aikana. Tavoit-
teena on myös selvittää, mitkä Kruununhaan alue-
foorumin vaikutukset ovat. Työ on jäsennetty siten,
että aluksi käsitellään arvioinnin taustaa sekä esite-
tään arviointiongelma ja – tavoite. Sen jälkeen
määritellään arviointikysymykset sekä esitetään ar-
vioinnin menetelmät, kriteerit sekä indikaattorit.
Tästä katse siirtyy aluefoorumien toimintamallin
taustaan sekä arviointikontekstiin ja Kruununhaan
aluefoorumin toimintaan. Lopuksi käsitellään tu-
loksia, johtopäätöksiä sekä annetaan suosituksia
siitä, miten aluefoorumitoimintaa voitaisiin kehit-
tää.

Helsingin aluefoorumeista on tehty laaja arviointi,
joka valmistui vuonna 2002. Käsittelen Päiväsen et.
al.:in arvioinnin Parempaan kaupunginosaan kes-
keisiä johtopäätöksiä luvussa 4. Päiväsen et. al.:in
arvioinnissa keskityttiin kaikkiin Helsingissä toimi-
viin foorumeihin vuoteen 2001. Tässä arvioinnissa
olen sen sijaan keskittynyt vain Kruununhaan alue-
foorumiin ja lähinnä sen toimintaan vuodesta 2002
lähtien. Kyseessä on prosessiarviointi, joka painot-
tuu pääosin tasapuolisesti prosessin ja vaikutusten
välille. Prosessiarvioinneissa pyritään selvittämään:
mitä tapahtuu, kun projektia toteutetaan? miten sitä
toteutetaan? toimiiko se niin kuin on suunniteltu?
ja ketkä osallistuvat sen toiminaan? (Robson
2003:77). Tässä arvioinnissa keskeistä on siis itse
prosessin toimivuus, sekä prosessin vaikutus alueen
asioihin. Olen tarkastellut aluefoorumia niin sisäl-
tä (esim. kuinka tyytyväisiä foorumin järjestäjät ovat)
kuin ulkoa päin (esim. miten prosessi on toteutu-
nut tavoitteisiin nähden, miten se toimii vaikutus-
kanavana). Arviointi on tarkoitettu lähinnä alue-
foorumin kehittämiseen. Siten siitä hyötyvät kaik-
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ki foorumin osapuolet. Arvioinnin ajoittumista aja-
tellen arviointia voidaan luonnehtia väliraportiksi,
koska prosessin on tarkoitus jatkua. Oma suhteeni
Kruununhaan aluefoorumiin ei ole täysin arvo-
vapaa. Asun itse Kruununhaassa ja vaikka en itse
ole osallistunut Kruununhaan aluefoorumin toimin-
taan, olen kiinnostunut alueen kehittämisestä. Si-
ten olen kiinnostunut foorumin toiminnasta myös
muuten kuin tutkimuskohteena.

Prosessien arvioinneissa käytetään yleensä laadul-
lista aineistoa, kuten havainnointia, haastatteluja
tai erityyppisiä asiakirjoja kuten kokousmuistioita
tai esitteitä (Robson 2001:100). Tämän arvioinnin
keskeisimmät lähteet ovat aluefoorumin aktiivit,
joita olen haastatellut. Olen myös tehnyt sähköposti-

kyselyn foorumiin osallistuneille päättäjiälle ja vir-
kamiehille sekä kysellyt joukolta kruununhakalaisia
heidän kokemuksistaan aluefoorumin toiminnas-
ta.

Mihin arviointi tulee
vastaamaan?

Arviointikysymykset johdetaan arviointiongelmasta
ja -tavoitteesta. Arvioinnin on tarkoitus vastata
arviointikysymyksiin (Roininen 2006). Tämän ar-
vioinnin arviointikysymykset koostuvat kolmesta
pääkysymyksestä, joiden alla on joukko ala-
kysymyksiä. Pääkysymykset ovat aluefoorumin toi-
minta, aluefoorumin toimijat sekä aluefoorumin
toiminnan vaikutukset.
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Arviointimenetelmät sekä
kriteerien ja indikaattoreiden
määrittely

Arvioinnin lähteinä on käytetty kahta haastattelua,
päättäjille ja virkamiehille suunnattua sähköposti-
kyselyä sekä asukkaille kohdistettua kyselyä. Olen
haastatellut kahta aluefoorumiaktiivia, Veli-Heikki
Klemettiä sekä Riitta Kajantietä. Lähetin sähkö-
postikyselyn kuudelletoista luottamusmiehelle, jot-
ka olivat joko olleet foorumissa mukana, tai asuvat
Kruununhaassa sekä kymmenelle virkamiehelle,
jotka olivat osallistuneet foorumiin. Kyselyn saivat
myös Kruununhaan aluearkkitehdit (kaksi) Kaupun-
kisuunnitteluvirastossa. Luottamusmiehistä seitse-
män vastasi, mutta kolme heistä vastasi etteivät he
tiedä toiminnasta mitään tai tarpeeksi, jotta voisi-
vat ottaa kantaa sen toimintaan. Virkamiehistä ai-
noastaan kaksi vastasi ja toinen heistä ei tiennyt
foorumin toiminnasta mitään. Sen lisäksi tarkoi-
tuksena oli haastatella kruununhakalaisia, jotka ovat
osallistuneet foorumiin. Tämä osoittautui kuiten-
kin haasteelliseksi. Tiedustelin tutuilta kruunun-
hakalaisilta sekä toisilta vanhemmilta Kruununhaas-
sa sijaitsevassa Säätytalonpuistossa olivatko he kuul-
leet Kruununhaan aluefoorumista tai aluefoo-

rumeista yleensä sekä heidän kokemuksiaan mah-
dollisesta osallistumisesta Kruununhaan alue-
foorumiin. Heistä vain yksi oli osallistunut
kruununhaan aluefoorumin toimintaan. Asukkai-
den tavoittaminen olisi siis vaatinut enemmän ai-
kaa, jota kurssin tiukan aikataulun puitteissa ei ol-
lut. Tavoittamani kruununhakalaiset ovat 20–70-
vuotiaita eläkeläisiä, opiskelijoita, työntekijöitä sekä
kotiäitejä.

Aluefoorumin prosessin seurannan ja arvioinnin
kriteerit koostuvat pääkriteereistä ja niitä kuvaavista
alakriteereistä.  Arviointikriteerit kuvaavat ja mää-
rittelevät aluefoorumin tehtävää ja toimivat seuran-
nan ja arvioinnin perustana. Arviointikohteen tee-
mat, joihin arviointi kohdistetaan, kiteytyvät toi-
sin sanoen kriteereissä (Roininen 2006). Pääkriteerit
ovat aluefoorumin toiminta, aluefoorumin toimijat
ja vuorovaikutus sekä aluefoorumin toiminnan vai-
kutukset. Kaikille alakriteereille on määritelty niitä
kuvaavia indikaattoreita. Indikaattorit ovat
kriteerien määrällisiä mittareita (Roininen 2006).
Niiden määrittelyssä olen käyttänyt apuna Roini-
nen et al.in (2003) Osallistuminen ja vuorovaikutus

kaavoituksessa. Kaikille kriteereille ei ollut mahdol-
lista muodostaa mitattavia indikaattoreita. Suurin
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osa indikaattoreista on kuitenkin pisteytetty yhdes-
tä viiteen siten, että yksi (1) on alin arvo ja viisi (5)
korkein. Pääkriteerien arvot määritellään laskemal-
la alakriteerien keskiarvo. Foorumin kokonais-tilan-
netta kuvaava arvo taas lasketaan pääkriteerien kes-
kiarvosta.

Mitä helsinkiläiset aluefoorumit
ovat ja miten ne toimivat?

Helsingissä on 1980-luvulta lähtien pyritty lisää-
mään asukkaiden osallistumista erilaisten projektien

kuten yhteissuunnitteluprojektin ja lähiöprojektin
kautta. Helsingissä käytetty aluefoorumimalli kehi-
tettiin VTT:ssä 1990-luvun loppupuolella asuinalu-
eiden prosessimaisen kehittämisen työkaluksi. Ta-
voitteena oli:
– riittävän kevyt menetelmä järjestäjälle, osallistu-

jille sekä virkamiehille, jotta foorumi säilyisi elin-
voimaisena

– hyödyntää olemassa olevia organisaatioita kuten
taloyhtiöitä, yhdistyksiä, käynnissä olevia projek-
teja ja niin edelleen

– prosessi- ja pelimäinen menetelmä, joka sopeutuisi
eri kaupunginosien tilanteisiin



84

– tuottaa osapuolille hyötyä, jotta foorumi pysyisi
elinvoimaisena ja kiinnostus foorumia kohtaan
säilyisi

– helposti omaksuttava toimintatapa, joka takaisi
kiinnostuksen

– mahdollistaa asunalueen tilanteen ymmärryksen
kumuloitumista, oppimista sekä ratkaisujen kyp-
symistä moniselitteisiin ongelmiin (Kurki 2002:
21).

Helsingissä käytettyä aluefoorumitoimintamallia on
kehitetty vastaamaan sellaisiin yhdyskuntien kehi-
tykseen liittyviin ongelmiin, joihin ei voida vastata
pelkästään viranomaiskeinoin. Tällaisia ovat esimer-
kiksi yhdyskunta- ja palvelurakenteen heikkenemi-
nen, täydennysrakentaminen ja eheyttäminen sekä
alueiden sosiaalinen segregaatio ja ikääntyminen.
Aluefoorumeilla halutaan paitsi kehittää aluetta,
myös luoda kokonaiskuvaa alueesta. Kaupunginval-
tuustossa ei aina ole edustajia kaikilta alueilta, ei-
vätkä virkamiehet aina tunne alueita yhtä hyvin
kuin asukkaat ja täten kaupungin etu ajaa helposti
alueen edun edelle päätöksenteossa. Aluefoo-
rumeiden avulla halutaan myös parantaa alueiden
imagoa ja turvallisuutta, koska asukkaat voivat vai-
kuttaa näihin tuntuvasti itse. Aluefoorumeilla pyri-
tään vahvistamaan alueellista identiteettiä,
kansalaisyhteiskuntaa ja sosiaalista pääomaa
(Päivänen et al. 2002: 11-13).

Foorumeissa tärkeintä on verkostoituminen. Pää-
töksiä tilaisuuksissa ei tehdä, vaan jokainen osapuoli
tekee oman valintansa ja vie tiedon omaan
taustaorganisaatioonsa. Koska foorumeissa ei teh-
dä päätöksiä, tilaisuuksien ilmapiiri on Hannu Kur-
jen (2002:22) mukaan luova, avoin ja keskusteleva,
eikä riitoja synny. Foorumeiden sijaan asukkailla
pitää Kurjen mukaan olla mahdollisuus vaikuttaa
erilaisilla areenoilla, eli päätöksenteon paikoilla.
Tällaisia ovat esimerkiksi taloyhtiöiden kokoukset.

Asukasyhdistykset pyrkivät aluefoorumeiden kaut-
ta laajentamaan kosketuspintaansa niin muihin
asukkaisiin, kuin alueen muihin toimijoihin
(www.kaupungiosat.net 2006). Tavoitteena on, että
jokaisessa tilaisuudessa kerätään palautetta, jotta
myös hiljaiset saavat äänensä kuuluviin. Palauttees-

ta jaetaan yhteenveto seuraavassa foorumissa (Kur-
ki 2002:22). Aluefoorumien järjestäjien, eli asuk-
kaiden, vastuulla on foorumien järjestäminen sekä
keskustelun käynnissä pitäminen. Kehittämisvastuu
on, kuten sanottu, alueen toimijoilla, taloyhtiöillä,
yhdistyksillä, yrityksillä, viranomaisilla. Tavoitteena
on, että verkostoitumisen myötä alueen toimijat
erikoistuvat omalle toiminta-alueelleen. Näin toi-
minnasta tulee tehokkaampaa ja kevyempää (Kurki
2002:24). Foorumien teemat on oltava sellaiset, että
ne kiinnostavat asukkaita. Uusia osallistujia saadaan
yleensä mukaan kriisien tai uusien projektien yhte-
ydessä (Kurki 2002:31).

Aluefoorumeissa luodaan ennen kaikkea yhteinen
käsitys alueen tilasta. Tämä on virkamiesten ja päät-
täjien mielestä tehokas tapa saada läpileikkaus alu-
een tilanteesta. Kun alueen eri toimijoilla on koke-
mus siitä, että he voivat vaikuttaa alueen kehityk-
seen, suhteet toimijoiden välillä ja vaikutusmahdol-
lisuudet paranevat entisestään. Foorumit lisäävät
myös luottamusta. Vaikka vain pieni osa asukkais-
ta osallistuu foorumeihin, niissä käsitelty tieto levi-
ää ”viidakkorummulla”. Alueen kommunikaatio-
rakenne koostuu alueen virkamiehistä, kiinteistöistä
ja taloyhtiöistä, yrityksistä, yhdistyksistä sekä alueella
ilmestyvistä lehdistä. Aluefoorumien tavoitteena on
edistää kollektiivista oppimista, toisin sanoen ra-
kentaa kollektiivista älyä tai ymmärrystä. Tällä tar-
koitetaan, että kun ihmiset ovat vuorovaikutukses-
sa toisiinsa, syntyy parempi käsitys asioiden välisis-
tä suhteista. Näin voidaan vähentää ristiriitoja eri
osapuolten välillä. Aluefoorumeissa tapahtuu kol-
lektiivista oppimista kun eri tahot oppivat tunte-
maan toisensa. Yksi olennainen osapuoli kollektii-
visessa oppimisessa on alueen ulkopuoliset asian-
tuntijat, jotka voivat avata alueen kehittämisteemoja
omaan erikoisalansa näkökulmasta
(www.kaupungiosat.net 2006).

Parempaan kaupunginosaan arvioinnin keskeisimpiä
tuloksia olivat seuraavat (Päivänen et. al. 2002:7-
8):
– foorumit käyttävät valmisteluvaltaa, vaikka

foorumeissa ei ole tarkoitus tehdä päätöksiä
– aluefoorumeissa ei tulisi tehdä päätöksiä, jotta

kiistelyltä vältyttäisiin
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– foorumiprosessi on ”helpottanut alueen
pitkäjänteistä kehittämistä”

– on edelleen epäselvää, missä määrin aluefoorumit
edustavat aluetta

– aluefoorumit ovat merkittävästi parantaneet alu-
eiden vaikutusmahdollisuuksia

– osallistujat kokivat foorumien vahvuutena sen va-
paaehtoisuuden ja epämuodollisuuden sekä
ongelmalähtöisyyden

Kruununhaka ja Kruununhaan
aluefoorumi

Kruununhaka on merellinen kaupunginosa, joka
sijaitsee Helsingin keskustassa noin kymmenen
minuutin kävelymatkan päässä Rautatientorista ja
keskustan palveluista (kuva 1).

Senaatintorin, Valtioneuvoston, Suomen pankin ja
Säätytalon lisäksi Kruununhaassa sijaitsee monta
tärkeää virastoa ja ministeriötä sekä osa Helsingin
yliopiston keskustakampusta. Asukkaan näkökul-

masta Kruununhaka on kuitenkin ennen kaikkea
asuinalue. Kruununhakalaisia onkin noin 7000.
Asukastiheys vanhoista, 1900-luvun alussa rakenne-
tuista kerrostaloista muodostuvassa kaupunginosas-
sa on kaupungin mittakaavassa (keskiarvo hieman
yli 3500h/km2) hyvin tiheä, noin 13 000 henki-
löä/km2 (Helsinki alueittain 2004). Kruununhaas-
sa on vähän virkistysalueita. Lähellä sijaitseva Kai-
saniemen puisto on laaja, mutta se on rappeutunut
ja sen kunnostus on viivästynyt. Tärkeä virkistysalue
Kaisaniemen lisäksi on Tervasaari Kruununhaan
edustalla. Kruununhaan läheisyydessä sijaitsevat
Katajanokka, Merihaka sekä Hakaniemen asuin- ja
työpaikka-alueet.

Kruununhaan asukkaat ovat korkeasti koulutettu-
ja, peräti 35 prosenttia Vironnimen peruspiirin, jo-
hon kuuluu Kruununhaan lisäksi Katajanokka,
asukkaista on suorittanut korkeakoulututkinnon
(Helsingissä keskimäärin noin 20 prosenttia). Työt-
tömyysaste on alle kaupungin keskiarvon (9), noin
7 prosenttia. Väestön keski-ikä on lähellä kaupun-

Kuva 1. Kruununhaan sijainti (Lähde: google earth 2006).
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gin keskiarvoa, noin 35 vuotta. Taulukko 1 kuvaa
alueen ikärakennetta.

Väestöstä yli 10 prosenttia on ruotsinkielisiä. Ul-
komaalaisia on lähes 5 prosenttia ja
ulkomaalaistaustaisia 7 prosenttia. Työpaikkoja
Kruununhaassa on lähes 8000 (Helsinki alueittain
2004). Kruununhaassa asuu pääosin hyvin tienaavia
henkilöitä, mutta Helsingin tietokeskuksen tutki-
jan Ari Niskan mukaan korkeista asumis-
kustannuksista johtuen asukkaiden ostovoima on
vain hieman yli kaupungin keskiarvon (Salmela
2005). Äänestysprosentti edellisten presidentinvaa-
lien toisella kierroksella oli 85,5 prosenttia. Koko
maan äänestysprosentti oli 74,5 (Lankinen
2006:10).

Kruununhaan aluefoorumi

Kruununhaan aluefoorumin toiminta alkoi vuon-
na 1998 asukasaktiivi ja Kruununhaan asukas-
yhdistyksen puheenjohtaja Veli-Heikki Klementin
aloitteesta. Mukaan toimintaan lähti myös alueen

Kuva 2. Kruununhaan aluefoorumin tavoiteltu prosessi.

Taulukko 1. Kruununhaan ikärakenne

(Helsinki alueittain 2004).



87

toinen alueella toimiva asukas-
järjestö, Kruununhaka Seura.
Kruununhaan aluefoorumi-
prosessi on esitetty kuvassa 2.

Aluefoorumityöryhmä, jossa on
jäseniä niin Kruununhaan
asukasyhdistyksestä kuin
Kruununhaka Seurasta, on vas-
tuussa foorumin käytännön jär-
jestelyistä. Aluefoorumitoimin-
nan alussa foorumeja järjestet-
tiin joka toinen kuukausi. Vähi-
tellen niitä on kuitenkin vähen-
netty noin neljään vuodessa. Ti-
laisuuksien vähentämiseen on
päädytty kokemuksesta, näin on
helpompi saada ihmisiä mukaan toimintaan.
Foorumeissa on usein ollut ei alueella asuva, ulko-
puolinen puheenjohtaja, joko Heikki Kukkonen
Kulosaaren asukasyhdistyksestä tai Hannu Kurki
Maunulan aluefoorumista. He ovat henkilöitä, jot-
ka ymmärtävät asukasnäkökulmaa, mutta jotka ky-
kenevät alueella asuviin henkilöihin verrattuna luo-
maan neutraalia ilmapiiriä paremmin. Myös
Klemetti on toiminut puheenjohtajana jos Kukko-
nen tai Kurki ei ole päässyt paikalle. Aluefoo-
rumeista tiedotetaan postitse, lennäkeillä sekä alu-
eella jaettavissa lehdissä. Jokaisessa tilaisuudessa
pidetään osanottajalistaa, ja siihen nimensä laitta-
nut saa kutsun postitse tuleviin tilaisuuksiin. Kut-
suja lähetetään noin 150-200. Aina kaikki eivät
kuitenkaan muista laittaa nimeä listaan. Kutsujen
lisäksi kopioidaan lennäkkejä ja paikallislehtiin
(ilmaisjakelulehtiin) sekä Helsingin Sanomiin lähe-
tetään ilmoitus tilaisuuksista. Kutsuja lähetetään
myös virkamiehille tilaisuuksista riippuen. Ainakin
yleisten töiden lautakunnan sekä kaupunki-
suunnittelulautakunnan puheenjohtajat kutsutaan
ympäristöasioissa. Yleensä on niin, että jos kymme-
nelle päättäjälle lähettää kutsun, siihen vastaa noin
kolme. Kuva 3 kuvaa Kruununhaan aluefoorumin
potentiaalisia toimijoita.

Asukasyhdistyksen julkaisema Krunikka-lehti on
aluefoorumin tärkeä tiedotusväline. Lehti ilmestyy
neljä kertaa vuodessa ja jaetaan alueen kotitalouk-

siin. Krunikka-lehdessä tiedotetaan foorumeiden
ajankohdista ja raportoidaan niiden sisällöstä. Kruu-
nunhaan asukasyhdistyksellä on myös omat koti-
sivut, joilla voi keskustella alueen asioista. Kotisivut
ovat myös tärkeä tiedotuskanava. Valitettavasti nii-
den ylläpidossa on kuitenkin tapahtunut katkoksia,
joten niiden uudelleenrakentaminen on vasta te-
keillä. Foorumit järjestetään Kruununhaan ala-as-
teen ruokasalissa. Asiaan kuuluu, että koulun enti-
nen vahtimestari leipoo tilaisuuksiin pullat ja keit-
tää kahvia. Kevään viimeinen foorumi järjestetään
Helsingin yliopiston kasvitieteellisen puutarhan
kahvilassa. Kruununhaan aluefoorumi saa avustus-
ta postitus- ja kopiointimenoihin Terve ja turvalli-
nen kaupunki-projektilta. Aluefoorumien aiheet,
ajankohdat sekä vieraat sitten vuoden 2001 ovat
koottuna liitteenä (liite 1).

Vuoteen 2001 saakka foorumeista kerättiin palau-
tetta, jossa muun muassa kysyttiin tilaisuuksien
hyödyllisyyttä, foorumien toimivuudesta ja kehittä-
misestä sekä pyydettiin ehdottamaan uusia aiheita
foorumeihin. Palautteiden yhteenvetojen perusteella
voidaan todeta, että osanottajat ovat olleet todella
tyytyväisiä tilaisuuksiin. Niissä on kuitenkin esitet-
ty  seuraavanlaisia parannusehdotuksia:
– ei liikaa asiaa yhteen kokoukseen
– enemmän nuoria mukaan kokouksiin
– parempaa tiedotusta tilaisuuksista
– virkamiehiltä kirjallista materiaalia käsiteltävistä

asioista

Kuva 3. Kruunuhaan aluefoorumin osapuolet ja tavoiteltu vuo-

rovaikutus.
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Palautteen keräämisestä on luovuttu, koska se osoit-
tautui työlääksi sen lopulliseen hyötyyn verrattuna.

Arvioinnin tuloksia, miten prosessi
taimi ja mitkä ovat sen
vaikutukset?

Arviointituloksia esitetään ensin kriteerit –
indikaattorit – perustelut - taulukossa. Arvioinnin
kriteerit on siis jaettu kolmeen pääkriteeriin ja nämä
puolestaan niitä kuvaaviin alakriteereihin. Lähes
kaikille alakriteereille on määritelty määrällisiä
indikaattoreita, joilla on kriteeriä kuvaava arvo yh-

den ja viiden välillä. Yksi (1) on alin arvo ja viisi (5)
korkein. Mitä korkeampi arvo indikaattorilla on,
sen paremmin kriteeri on täyttynyt. Kaikille
kriteereille ei kuitenkaan ollut mahdollista antaa
määrällisesti mitattava arvo, koska indikaattorit oli-
vat luonteeltaan laadullisia. Taulukkotarkastelun
jälkeen arviointikysymyksiin pyritään vielä vastaa-
maan syvällisemmin kolmen pääkysymyksen otsikon
alla.

Aluefoorumin toiminta

Aluefoorumin toiminta on jatkunut sitten vuoden
2001. Toiminta on ollut aktiivista, vaikka foorumi-
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en määrä on supistettu noin neljään vuodessa. Ti-
laisuuksien määrän vähentäminen ei kuitenkaan
välttämättä ole ainoastaan huono asia. Jos käytän-
nössä on huomattu, että tilaisuuksiin tulee enem-
män ihmisiä jos niitä on harvemmin, on kehitys
järkevä. On kuitenkin myös olemassa riski, että mitä
vähemmän ihmisiä muistutetaan foorumin olemas-
saolosta, sen vähemmän ihmiset muistavat sen ole-
massaoloa. Jos foorumeja järjestetään harvoin, on
myös vähemmän potentiaalisia tilaisuuksia saada

mukaan uusia kasvoja toimintaan. Aiheita ei silloin
myöskään voida käsitellä yhtä monipuolisesti.

Aluefoorumin toimintaa kuvaavien
indikaattoreiden kokonaispistemäärä on korkea, 4
(katso profiili, kuva 4). Kriteerit ovat toisin sanoen
täyttyneet hyvin.

Parhain tulos on saavutettu foorumin aiheiden mo-
nipuolisuudessa. Foorumeissa on käsitelty monen
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tyyppisiä asioita, kuitenkin eniten maankäyttöön,
liikenteeseen, ympäristöön sekä palveluihin liitty-
en. Maankäyttöön liittyvistä asioista puistoasiat ovat
olleet vahvimmin esillä ja palveluista terveysaseman
lakkauttamisuhkaa on käsitelty useammalla kerral-
la. Ympäristöasioita on käsitelty laidasta laitaan.
Seuranta on kehittynyt yhdeksi foorumin tärkeäksi
tehtäväksi. Sitä foorumi on päässyt harjoittelemaan
Kaisaniemen puiston kunnostussuunnitelman yh-
teydessä. Puiston kaavoitus on ollut vireillä jo use-
amman vuoden ja foorumi on myös ottanut kantaa
puistosuunnitelmaan jo monta vuotta sitten, mut-
ta mitään ei vielä ole tapahtunut.

Foorumin toiminta on myös ollut säännöllistä ja
foorumin toimijat antavat foorumin käytännön
toteutukselle paljon kiitosta. Osallistujat moittivat
joitain foorumien järjestelyihin liittyvistä asioista,
kuten keskustelun rönsyilystä. Tämä on asia, johon
järjestäjät voivat vaikuttaa. Sen sijaan on vaikeam-
pi vaikuttaa virkamiesten suhtautumiseen
foorumeihin jos tilaisuuksissa on vahvasti pyritty
luomaan neutraali ilmapiiri.

Kruununhaan aluefoorumi täyttää sille asetettuja
tavoitteita, vaikka aluefoorumeja varten olevaa yleis-
tä ohjeistoa ei tarkasti seuratakaan. Esimerkiksi eri-
laisia suunnittelutilaisuuksia ja seminaareja, joita

aluefoorumien puitteissa voidaan järjestää,
ei ole järjestetty. Toisaalta
kruununhakalaiset ovat yhden haastatel-
tavan sanoja lainaten ”osaavia ja
ymmärtäviä”. Ehkä voidaan ajatella, että
korkeasti koulutettu väestö osaa ottaa sel-
vää asioista myös itse. Foorumin käytän-
nön järjestämisessä ainut selvästi puutteel-
linen asia on foorumeista tiedottaminen.
Pieni kyselyni kruununhakalaisten keskuu-
dessa paljasti, että harva oli kuullut Kruu-
nunhaan aluefoorumista ja ne, jotka tiesi-
vät sen olemassaolosta, eivät olleet törmän-
neet tilaisuuksien ajankohtien
tiedotukseen. Toisaalta selvisi, että esimer-
kiksi Helsingin ylipormestarin järjestämä
asukasilta, johon jokainen asukas sai A4
kokoisen kutsun postitse, ei sekään tavoit-
tanut kaikkia potentiaalisia osallistujia. Yli-

pormestarin ilta veti kuitenkin suuren juhlasalin ver-
ran osallistujia, joten aika monen asukkaan se oli
tavoittanut. Kyselyyn osallistuneista monet eivät
myöskään tienneet ylipäänsä aluefoorumeista tai
niiden toiminnasta. Aluefoorumin järjestäjät toivoi-
sivat toiminnan kehittyvän siten, että asukkaat tuli-
sivat aktiivisemmin mukaan toimintaan. Myös yrit-
täjiä ja muita alueen toimijoita toivottaisiin mu-
kaan. Toinen foorumijärjestäjä pohti myös, että
foorumi voisi olla pakollinen virkamiehille ja päät-
täjille, jotta he osallistuisivat paremmin. Toisaalta
yksi kyselyyn vastannut luottamusmies totesi, että
olisi mielellään osallistunut paremmin foorumin toi-
mintaan, mutta ajankohdat eivät yksinkertaisesti
useimmiten ole sopineet hänelle. Ennen kaikkea
foorumin järjestäjät halusivat kehittää toimintaa sel-
laiseen suuntaan, että ei-aktiivit asukkaat näkisivät,
että foorumin toiminta johtaa tuloksiin. Tämä hou-
kuttelisi uusia ihmisiä mukaan toimintaan.

Aluefoorumin toimijat ja vuorovaikutus

Indikaattoreiden pisteistä johdettu profiili (kuva 5)
osoittaa, että aluefoorumin vuorovaikutusta voidaan
pitää kohtuullisen onnistuneena, vaikka
vuorovaikutteisuudelle ja verkostoitumiselle asete-
tut tavoitteet eivät täysin toteudu.

Kuva 4. Aluefoorumin toiminnan profiili (5 kuvaa kriteerin erittäin

hyvää täyttymistä, 4 hyvää, 3 kohtalaista, 2 huonoa, 1 erittäin huo-

noa).
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Foorumin osallistumisvilkkaudessa ei ole moititta-
vaa. Parhaimmillaan foorumi on vetänyt osakseen
noin 70-80 henkilöä. Silloin aiheena on ollut
kruununhakalaisia ehkä eniten huolestuttava asia,
oman terveysaseman menettäminen. Foorumin
aihe näyttääkin vaikuttavan osallistumisvilkkauteen
kaikkein eniten. Jos kyseessä on akuutti asia, pai-
kalle on helpompi saada myös uusi osallistujia.
Yleensä paikalla on noin 40-50 henkeä, eli
osallistumisaktiivisuus on hyvä. Osallistujat ovat
yleensä suurin piirtein samoja ihmisiä. Foorumin
osallistujat edustavat iäkkäämpiä asukkaita ja foo-
rumiin osallistuneet toivoisivatkin, että mukaan
tulisi myös nuorempaa väkeä. On vaikea arvioida
osallistuvatko alueen ruotsinkieliset ja
ulkomaalaistaustaiset asukkaat foorumin toimin-
taan. Itse ruotsinkielisenä en näe mitään estettä
osallistua tilaisuuksiin, vaikka niissä käytetty kieli
on suomi. Kruununhaan ulkomaalaistaustaiset ovat
usein määräaikaisella työkomennuksella Suomessa,
joten heitä ei ehkä lyhyestä oleskelusta johtuen kiin-
nosta lähteä mukaan toimintaan. Asukkaiden lisäksi
foorumeihin osallistuu kutsuttuja päättäjiä ja
luottamusmiehiä. Erään luottamusmiehen mukaan
nimenomaan virkamiesten osallistuminen
foorumeihin on tärkeää, koska he toimivat asioi-
den valmistelijoina ja esittävät sitten asiat päättäjil-
le.

Aluefoorumin osapuolet näke-
vät toiminnan suhteellisen sa-
manlaisena. Kyselyn perusteel-
la luottamusmiehet ja virkamie-
het suhtautuvat foorumiin pää-
osin positiivisesti. He pitävät,
asukkaiden lailla, vuorovaiku-
tusta hyödyllisenä. Eräällä
päättäjällä oli se käsitys fooru-
min toiminnasta, että foorumi
kokoaa yhteen alueen eri järjes-
töt, jotta se olisi edustavampi
kuin yksittäinen järjestö. Tällai-
nen ”kokoaminen” tekee
foorumista myös tehokkaam-
man vaikutuskanavan. Haasta-
tellut asukkaat korostavat suh-
teiden syntymistä virkamiehiin
ja luottamusmiehiin yhtenä

hyvin tärkeänä foorumin tehtävänä. On kuitenkin
tosiasia, että virkamiehiä ja päättäjiä on helpompi
saada mukaan foorumiin, jos kontakteja heihin on
jo aikaisemmasta. Tässä mielessä ei ole samanteke-
vää, kuka on foorumin järjestäjä. Se kertoo myös
siitä, ettei aina ole ihan helppoa saada virkamiehiä
ja päättäjiä mukaan tilaisuuksiin. Toisaalta tämä on
ymmärrettävää huomioiden, että foorumit järjeste-
tään iltaisin. Asukkaiden näkökulmasta foorumien
tärkeimpiä asioita on juuri, asiantuntijoiden
alustusten kuuleminen, virkamiesten ja päättäjien
tapaaminen kasvotusten sekä mahdollisuus esittää
heille kysymyksiä erilaisista aiheista. Päättäjät ja vir-
kamiehet puolestaan arvostavat mahdollisuutta
perustella päätöksiään. Järjestäjien näkökulmasta
toiminta pyrkii olemaan puolueetonta. Eräs luotta-
musmies piti kuitenkin aluefoorumien yhtenä vaa-
rana sitä, että jokin asukasryhmä saa liian vahvasti
äänensä kuuluviin. Päättäjät arvostavat foorumeja,
koska heillä on niiden kautta mahdollisuus saada
asukkailta tietoa ja kuulla asukkaiden mielipiteitä
asioista sekä toisaalta välittää asukkaille omia näke-
myksiään. Kaikki osapuolet pitivät foorumeja hyvä-
nä tiedotusvälineenä.

Vuorovaikutuksen toimivuuden puolesta puhuu siis
se, että foorumin osallistujat arvostavat tilaisuuksi-
en vuorovaikutteisuutta ja pitävät sitä onnistunee-

Kuva 5. Aluefoorumin toimijoiden ja vuorovaikutuksen profiili (5 kuvaa

kriteerin erittäin hyvää täyttymistä, 4 hyvää, 3 kohtalaista, 2 huonoa, 1

erittäin huonoa).
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na. Foorumit ovat lähentäneet
asukkaita, erityisesti asukas-
järjestöjen edustajina toimivia
asukkaita, virkamiehiä ja
luottamusmiehiä. Virkamiehet
suhtautuivat toiminnan alkaes-
sa hieman varauksellisesti
foorumeihin, mutta kun he
alueaktiivin mukaan, huomasi-
vat ettei kyseessä ole
”mestauslava” ja että järjestäjät
ovat aidosti pyrkineet luomaan
rakentavaa ilmapiiriä, on hei-
dän suhtautumisensa muuttu-
nut positiivisemmaksi. Joistain virkamiehestä ja
luottamusmiehestä on tullut aktiiveille tuttavia, joi-
den arkisia kuulumisia tiedustellaan. Suhteet foo-
rumin toimijoihin ovat myös kehittyneet
uudenlaisiksi vuosien varrella, koska virkamiehet ja
luottamusmiehet saattavat vaihtaa työpaikkaa tai
jäädä eläkkeelle. Tämä on käytännössä tarkoittanut,
että asukkaat ovat saaneet ”opettaa” uusille virka-
miehille ja päättäjille alueen asioista, vaikka olisi-
vat jo kertoneet samat asiat aikaisemmin edeltäjälle.
Tämä vahvistaa foorumien tärkeyttä alueen asioi-
den tiedonlähteenä. Foorumi on myös lähentänyt
alueella toimivaa seuraa ja yhdistystä. Järjestöt teke-
vät nykyään lähes kaikki lausunnot kaupungille yh-
dessä. Tämä on huomattava etu, kun ajatellaan vai-
kuttamista. Vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen
täydellisen onnistumisen kannalta oli-
si kuitenkin oleellista, että foorumi
tavoittaisi laajemmin Kruununhaassa
olemassa olevia organisaatioita. Vuo-
rovaikutus on ollut heikkoa alueen
työntekijöihin ja yrittäjiin sekä mui-
hin alueen järjestöihin (kuva 6).

Aihe vaikuttaa myös vuorovaikutuk-
sen laatuun. Jos kyseessä on niin sa-
nottu kuuma peruna, josta asukkaat
ja päättäjät ovat selkeästi eri mieltä, voi
olla haasteellista luoda aidosti
vuorovaikutteinen tilaisuus. Varsinais-
ta erikoistumista omille toiminta-aloil-
le ei verkostoitumisesta huolimatta ole
tapahtunut. Tämä oli yksi alue-

foorumimallin tavoite, jotta toiminta olisi tehok-
kaampaa.

Aluefoorumin toiminnan vaikutukset

Alhaisimman yhteenlasketun pistemäärän saivat ne
indikaattorit, jotka kuvaavat aluefoorumin toimin-
nan vaikutuksien kriteerejä (kuva 7).

 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö foorumilla
olisi vaikutusta alueen asioihin. Aluefoorumeissa
käyty keskustelu on vaikuttanut asukkaiden oloihin
positiivisesti muun muassa lisäämällä asukkaiden
tietämystä erilaisten asioista. Asukkaiden oloihin
on myös vaikutettu konkreettisesti monella tavalla.
Toivomusten toteuttaminen on vahvistanut osallis-
tujien tunnetta siitä, että he voivat vaikuttaa, mikä

Kuva 6. Toimijoiden välinen vuorovaikutus (vrt. kuva 3).

Kuva 7. Aluefoorumin toiminnan vaikutusten profiili (5 kuvaa kri-

teerin erittäin hyvää täyttymistä, 4 hyvää, 3 kohtalaista, 2 huonoa,

1 erittäin huonoa).
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osaltaan on yksi foorumin ideoista. Suuremmissa
asioissa vaikutus on kuitenkin ollut heikompaa ja
tästä syystä osallistujille on myös saattanut jäädä
tunne siitä, ettei foorumitoiminta käytännössä vai-
kuta asioihin.

Kruununhaan aluefoorumi toimii tärkeänä
tiedotusväylänä erityisesti viranomaisten ja asukkai-
den välillä. Tiedotus on molemminpuolista ja sen
vaikutuksia alueen kehittämisen kannalta ei voida
kiistää. Foorumeissa on usein käsitelty asioita, jot-
ka vaikuttavat suoraan viihtyvyyteen ja jossa
viranomaistiedottaminen on avainasemassa. Esimer-
kiksi saastetta käsittelevässä foorumissa ympäristö-
virkamies on vastannut varhain aamulla
suoritettavista jätekuljetuksista häiriintyneelle
asukkaalle, että jätekuljetuksia voidaan määrätä aloi-
tettavaksi vasta kello 9 jälkeen. Hän on konkreetti-
sesti esittänyt miten se tehdään ja antanut puhelin-
numeron johon pyyntö sanellaan (Krunikka 2
2003:19-20). Myös maankäyttöön liittyvissä asiois-
sa suora kontakti virkamiehiin ja päättäjiin on tär-
keää tiedonannon kannalta. Asukkaat ovat
tiedustelleet Kruununhaan puistoista useammassa
foorumissa. Aluearkkitehti on kertonut asukkaille
Kruununhaan asemakaavallisesta tilanteesta ja mah-
dottomuudesta rakentaa lisää puistoja. Hän on myös
tiedottanut alueen asukkaille, että Kaisaniemen
kaavoitus alkaa vuonna 2005 (Klemetti 2004:24-
25).

Aluefoorumi toimii erinomaisena vaikutus-
kanavana kun halutaan vaikuttaa pieniin ympäris-
töön liittyviin asioihin. Aluefoorumissa käydyn kes-
kustelun kautta on muun muassa järjestetty lisää
asukasparkkipaikkoja Siltavuorenpenkereelle, tuo-
tu penkkejä Kristianinkadun varteen sekä tehty ja-
lankulkijoille uusi kadunylitystie Kaisaniemen-
kadulle. Tässä heijastuu, kuinka tärkeää on, että
virkamiehet saavat konkreettista tietoa asukkailta
alueen tarpeista myös sellaisissa asioissa, jotka eivät
ole päivänpolttavia. Päättäjien mukaan kaupunki-
suunnittelu- ja palveluasiat ovat asioita, joihin foo-
rumi voi vaikuttaa. Asukkaiden näkökulmasta eri-
tyisesti palveluasiat taas saattavat näyttää asialta,
johon ei voida vaikuttaa. Kruununhaan terveysase-
ma on useampaan otteeseen ollut lopetusuhan koh-

teena. Asukkaat ovat kuitenkin onnistuneet estä-
mään lakkauttamisen järjestämällä mielenosoituk-
sia ja keräämällä adresseja. Vuoden 2003 lopussa
järjestetyssä foorumissa silloisen terveysviraston ja
nykyisen terveyskeskuksen johto sekä terveyslauta-
kunnan paikalla olleet jäsenet olivat vakuuttaneet
asukkaille että terveysaseman tulevaisuudesta ei tar-
vitse olla huolissaan (Tulkki 2004: 9). Vuonna 2005
tiedotettiin taas aseman lakkauttamisesta ja tällä
kertaa lukuisat mielenosoitukset sekä adressi eivät
enää vaikuttaneet. Terveysasema lakkautetaan kau-
pungin ”suuryksikkölinjan” mukaisesti. Asukkaat
ovat sen sijaan voineet vaikuttaa alueen puisto-
suunnitelmiin, esimerkiksi Kaisaniemen puiston ja
Liisanpuistikon kohdalla. Kaisaniemen puiston
suunnitelman toteutumisen nopeuteen foorumilla
ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta. Toisaalta fooru-
min lisäksi myös rakennusvirasto ja yleisten töiden
lautakunta ovat kiirehtineet puiston kaavoitusta
(Pohjanpalo 2006). Tässä heijastuu kuinka tärkeää
on, että kaikki osapuolet pitävät kiinni
lupaamistaan asioista, tai tiedottaa niiden
viivästymisen syistä asukkaille ja muille osapuolil-
le.

Aina ei myöskään ole helppoa vetää rajaa sen välil-
lä onko jokin asia foorumin ansioita vai ei. Kun
posti lakkautettiin Kruununhaassa, siitä nousi suu-
ri ”haloo” ja asiasta keskusteltiin foorumissa. Asukas-
aktiivien pitkään kestäneiden ponnistelujen tulok-
sena Kruununhakaan avattiin postikonttori uudes-
taan. Jotta vaikutuksia saataisiin, ei siis riitä että on
olemassa foorumi, vaan on myös oltava aktiivisia
asukkaita. Virkamiehet painottavat myös asukkai-
den omaa aloitteellisuutta vaikuttamisessa. Asioi-
hin tulisi pyrkiä vaikuttamaan jo valmisteluvaihees-
sa. Mitä aikaisemmin tartutaan asiaan, sen parem-
pi. Tietoa ajankohtaisista asioista asukkaat voivat,
kyselyyn vastanneen päättäjän mukaan, hakea esi-
merkiksi internetistä.  Toisaalta eräs virkamies sa-
noi, että virastojen tiedottamista pitäisi ennestään
parantaa. Eräs luottamusmies painotti alue-
foorumin järjestäjien kykyä nähdä asioita laajem-
min ja ymmärrystä kaupungin päätöksenteko-
prosesseja kohtaan. Tämä asettaa aika suuria vaati-
muksia järjestäjien suhteen, vaikka se luonnollises-
ti helpottaa asioihin vaikuttamista huomattavasti.
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Kruununhaan aluefoorumin
kokonaisprofiili

Indikaattoreiden pisteytystulosten perusteella laadit-
tu kokonaisprofiilin (kuva 8) mukaan Kruununhaan
aluefoorumitoiminta on toteutunut hyvin.

Foorumit ovat tavoittaneet eri toimijoita suhteelli-
sen laajasti ja foorumien osallistujat pitävät vuoro-
vaikutuksen toimivuutta hyvänä. Osallistujat ovat
myös vakuuttuneita toiminnan positiivisista vaiku-
tuksista sekä foorumien toimivuudesta vaikutus-
kanavana. Foorumien toiminta on vakiintunut,
mutta se on kehittynyt vähemmän aktiiviseksi. Eni-
ten kehitettävää aluefoorumilla on vuorovaikutuk-
sen ja vaikuttamisen suhteen.

Johtopäätökset ja suositukset

Aluefoorumi-idea on lyönyt itsensä läpi Kruunun-
haassa. Aktiivisten asukkaiden johdolla Kruunun-
haan asukkaat ovat saaneet alueelleen foorumin,
jolla selkeästi on vaikutusta alueen oloihin. Myös
virkamiehet ja päättäjät ovat saaneet kanavan, jon-
ka kautta he voivat tiedottaa asukkaita erilaisista
asioista ja saada asukkailta paikallistietoa suunni-
telmia ja päätöksiä tukemaan.

Aluefoorumin suurin haaste tällä het-
kellä on tiedottaa kruununhakalaisille
aluefoorumin toiminnasta parem-
min, jotta foorumeihin saataisiin mu-
kaan asukkaita laajemmin.
Äänestämisvilkkautta pidetään yhte-
nä asukkaiden aktiivisuutta kuvaava-
na tekijänä ja koska kruununhaka-
laiset ovat aktiivisia äänestäjiä, on
hyvin todennäköistä, että Kruunun-
haassa on suuri määrä potentiaalisia
foorumiosallistujia. Myös alueen mui-
ta toimintoja ja järjestöjä olisi hyvä
houkutella mukaan foorumeihin, esi-
merkiksi valitsemalla jokin sellainen
aihe, joka liittyy myös heidän toimin-
taan. Vaikka virkamiehet ja päättäjät
ovat osallistuneet foorumeihin suh-
teellisen hyvin, on järjestäjien puolel-

ta kuitenkin olemassa toivomus, että he osallistui-
sivat vielä aktiivisemmin. Ilman että avainhenkilöt
myös enemmän tunteita herättävissä asioissa ovat
mukana toiminnassa, on vaikea synnyttää aitoa vuo-
rovaikutusta.

Kuva 9 osoittaa ne kohdat aluefoorumiprosessissa,
joihin olisi syytä kiinnittää huomiota tulevaisuudes-
sa (vertaa kuva 2.)

Seuraavaksi on koottu joukko ehdotuksia/suosituk-
sia Kruununhaan aluefoorumin tulevaisuutta aja-
tellen.

– Internet on tiedotusväline, jota tulisi hyödyntää
suuremmassa mittakaavassa tulevaisuudessa. Sen
kautta asukkaat voisivat esimerkiksi ehdottaa
uusia aiheita foorumeihin. Kun asukas-
yhdistyksen uudet internetsivut valmistuvat, oli-
si hyvä, jos niiden olemassaolosta tiedotettaisiin
asukkaille jollain tavalla, esimerkiksi kertomalla
niistä Krunikka-lehdessä tai jossain muussa pai-
kallisessa lehdessä.

– Aluefoorumitilaisuuksien tiedottamista voitaisiin
lisätä esimerkiksi siten, että jokaiselle taloyhtiöl-
le lähetettäisiin kutsu ja taloyhtiöt huolehtisivat
talokohtaisesta tiedottamisesta. Haasteena on

Kuva 8. Kruununhaan aluefoorumin kokonaisprofiili (5 kuvaa kritee-

rin erittäin hyvää täyttymistä, 4 hyvää, 3 kohtalaista, 2 huonoa, 1

erittäin huonoa).
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taloyhtiöiden tietojen kokoaminen, eikä myös-
kään ole mitään takeita siitä, että yhtiöiden hal-
litusten jäsenet sitoutuvat tiedottamiseen.

– Koska aluefoorumitoiminta on osoittautunut on-
nistuneeksi, voisi kaupunki tukea toimintaa pa-
remmin taloudellisesti. Tällä hetkellä avustusta
haetaan eri projektien kautta, eikä aina ole help-
poa tietää mistä projektista avustusta voisi saada.
Huomioiden, että järjestäjien työtaakka on tällä-
kin hetkellä suuri, merkitsisivät aluefoorumille
korvamerkityt avustukset ainakin yhden huolen-
aiheen vähemmän järjestäjille. Taloudellinen apu
saattaisi myös innostaa muita kaupunginosia jär-
jestämään aluefoorumeja. Ainakin tiedotusta voi-
taisiin parantaa, jos siihen olisi paremmat talou-
delliset resurssit.

– Jos aluefoorumi tulisi tutuksi suuremmalle jou-
kolle kruununhakalaisia, erilaiset kaavoihin ja
vihersuunnitelmiin liittyvät keskustelutilaisuudet
voitaisiin pitää foorumin puitteissa. Tällä tavalla
lakisääteiset tilaisuudet saataisiin osaksi järjestel-
mää, jonka asukkaat kokevat omakseen.

– Virkamiehet ja päättäjät voisivat ottaa suurem-
man vastuun asioiden tiedottamisesta foorumille
niiden valmisteluvaiheessa. Tällä hetkellä fooru-
mien ajankohtaisten aiheiden metsästäminen on
täysin asukkaiden vastuulla.

– Kruununhaan aluefoorumi ja Kruununhaan kou-
lut voisivat tehdä yhteistyötä. Kruununhaan kou-
lulaiset voitaisiin kutsua mukaan yhteen fooru-
miin kertomaan päättäjille ja virkamiehille sekä
Kruununhaan asukkaille omia toivomuksia Kruu-
nunhaan kehityksen suhteen. Täten koululaiset
tutustuisivat aluefoorumin toimintaan ja saisivat
samalla kosketusta kansalaisvaikuttamiseen.
Foorumille se merkitsisi uusia potentiaalisia osal-
listujia ja foorumin tunnetuksi tekemistä yhä laa-
jemmalle yleisölle.

Kuva 9. Kruununhaan aluefoorumin prosessi.
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Kuinka tehokkaasti alueellisia
voimavaroja hyödynnetään
kalasataman alueen suunnittelussa?
PETRA PELKONEN

Helsingin kantakaupungin itärantaan, nykyiselle Sörnäisen sataman alueelle rakennetaan tulevina vuosi-
kymmeninä uusi Kalasataman asuinkaupunginosa, kun satamatoiminnot muuttavat vuonna 2008
Vuosaareen rakennettavaan uuteen suursatamaan. Uutta kaupunginosaa markkinoidaan urbaanina,
merellisenä, viihtyisänä ja saavutettavuudeltaan hyvänä asuinalueena, jossa palvelut ovat lähellä.

Arvioinnin tarkoituksena on selvittää, kuinka alueelliset voimavarat Kalasatamassa on hyödynnetty, ja
miltä osin mahdollisesti on hyödyntämätöntä potentiaalia. Tavoitteena on myös tarkastella, kuinka hyvin
Kalasatamassa toteutuvat olemassa olevien suunnitelmien valossa siitä maalaillut mielikuvat ja mainos-
lauseet.

Arvioinnin aineistona on käytetty asiantuntijahaastatteluita, suunnitteluasiakirjoja sekä useilla
kenttäkäynneillä tehtyjä havaintoja. Arvioinnissa arvioidaan alueellisten voimavarojen käytön tehokkuutta
olemassa olevien suunnitelmien valossa. Perinteisestä tehokkuusarvioinnista ei kuitenkaan ole kysymys,
vaan tehokkuusarvioinnin käsitettä on sovellettu sopimaan paremmin arvioinnin tarkoitukseen.

Arvioinnin tulosten perusteella voidaan sanoa, että Kalasataman suunnitelmissa alueelliset voimavarojen
käytön tehokkuus on kaiken kaikkiaan hyvä. Erityisesti merellisen ja urbaanin sijainnin tarjoamat hyödyt
on suunnitelmissa hyödynnetty kattavasti. Ympäristön häiriötekijöiden huomioinnissa puolestaan on
vielä parantamisen varaa, sillä häiriötekijöiden huomioinnin tehokkuus alentaa tällä hetkellä
kokonaistehokkuuden arviota merkittävästi. Erityisesti alueen tulevien asukkaiden näkökulmasta ympä-
ristön häiriötekijöiden puutteellinen huomiointi on huolestuttavaa, ja voi alentaa alueen viihtyisyyttä
huomattavasti. Huonoiten ympäristön häiriötekijät on huomioitu Kulosaaren sillan liikennemelun vai-
kutusalueella, sillä aivan sillan tyveen on suunniteltu eksklusiivisia asuinkortteleita. Keskeisimmät suosi-
tukset liittyvätkin juuri ympäristön häiriötekijöihin: ympäristön häiriötekijöiden alueellisia vaikutuksia
sekä niiden ehkäisemisen mahdollisuuksia olisi Kalasatamassa tutkittava lisää.
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Johdanto

Helsingin kantakaupungin itärantaan, Hakanie-
men, Sörnäisen ja Vallilan kaupunginosien itäpuo-
lelle rakennetaan tulevina vuosikymmeninä uusi
asuinalue noin 15 000 asukkaalle. Tänä päivänä
alue on pääasiassa satama- ja teollisuuskäytössä
mutta alueen funktio tulee muuttumaan voimak-
kaasti vuosikymmenen lopulla, kun satama-
toiminnot muuttavat alueelta Vuosaareen rakennet-
tavaan suursatamaan näillä näkymin vuonna 2008
(Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2006).

Tulevaisuuden Kalasataman funktiota kuvataan
asuntopainotteiseksi kaupunginosaksi, missä asumi-
nen, työ ja palvelut vuorottelevat. Luonteeltaan
aluetta kuvataan kantakaupungin urbaanin raken-
teen jatkeeksi. ”Merellinen” tulee olemaan suunni-
telmien mukaan hyvin Kalasataman aluetta kuvaa-
va adjektiivi, ja sijainnista meren rannalla halutaan-
kin ottaa irti kaikki mahdollinen (Helsingin kau-
punkisuunnitteluvirasto 2006).

Arviointiongelma

Arvioinnissa tarkastellaan Kalasataman aluetta tu-
levaisuuden asuinalueena. Aluetta suunnitellaan
parhaillaan, ja sen markkinointi on käynnistynyt.
Uusista alueista maalaillut tulevaisuudenkuvat ei-
vät kuitenkaan aina vastaa todellisuutta ja alueiden
todellisia kehitysnäkymiä. Arvioinnin päätarkoituk-
sena onkin tutkia onko Kalasataman kohdalla kysy-
mys realistisesta mainonnasta ja todellisista
tulevaisuudenkuvista. Arvioinnin tulosten perusteel-
la suunnittelijat voivat tarkastella omaa työtään:
olisiko suunnittelussa esimerkiksi mahdollista hyö-
dyntää alueen joitakin ominaisuuksia aiottua enem-
män ja saada alueesta siten paremmin ennakko-
käsityksiä vastaava, tai myös päinvastoin, tuottaako
suun-nittelu kaupunkiympäristöä, jota sen Kala-
satamassa odotetaankin tuottavan?

Lisäksi arviointi tuottaa vastauksia kysymyksiin
kuten onko Kalasataman suunnittelussa huomioi-
tu alueen potentiaaliset mahdollisuudet riittävän
kattavasti. Ulkopuolisen arvioinnin tarkoituksena
on siis ratkoa suunnittelijoiden lähtökohta-
ongelmaa: onko alueellista potentiaalia enemmän
kuin suunnittelussa toistaiseksi on hyödynnetty?
Arvioinnin tuloksia voidaan myös käyttää suunnit-
telun kehittämistarkoituksessa ja parantaa alueellis-
ten voimavarojen hyödyntämisen tehokkuutta en-
nen suunnitelmien toteuttamisvaihetta.

Arviointitavoite

Etukäteisarvioinnin tavoitteena on arvioida, onko
Kalasataman alueella potentiaalia ke-hittyä suunni-
tellun kaltaiseksi ja toteutuvatko siitä maalaillut
mielikuvat tämän päivän kaupunkisuunnittelun
keinoin. Lisäksi arvioidaan sitä, käytetäänkö alueen
potentiaalisia voimavaroja riittävän tehokkaasti.
Miltä osin potentiaalia olisi ehkä enemmän, ja mil-
tä osin resurssit on huomioitu suunnittelussa
kattavasti?

Arviointi voidaan luokiella tehokkuusarvioinniksi,
kun tarkoituksena on arvioida, ovatko tuotokset
suhteessa resursseihin. Tavallaan kysymys on hank-
keen kehittämisarvioinnista, onhan koko
suunnitteluprosessi valtava hanke, jota arvoinnin

Kuva 1. Helsingin kantakaupunki. Kalasataman

suunnittelualue vastaa kutakuinkin Sörnäisen aluetta, pois-

lukien kuitenkin ruskealla kartassa näkyvät asuinalueet

Sörnäisen lounaisosissa.
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keinoin voidaan parhaassa mahdollisessa tapaukses-
sa kehittää entisestään. Koska kysymys on
etukäteisarvioinnista, on todennäköistä, että saadut
tulokset voivat myös vaikuttaa hankkeen tuloksiin
etenkin jos arvioinnissa huomataan resursseja käy-
tetyn puutteellisesti.

Tuloksena arviointi tulee antamaan konkreettisia
vastauksia siihen, miltä osin alueellista potentiaa-
lia olisi hyödynnettyä enemmän. Toisin sanoen
suunnittelijat saavat ”palautetta” omasta työstään,
minkä valossa he itse voivat arvioida suunnitelmia.
Vastaavatko suunni-telmat odotuksia ja tarpeita, vai
olisiko jollakin sektorilla ehkä vielä parannettavaa?

Käytännössä tehokkuutta voidaan arvoida silloin,
kun on näyttöä siitä, että projektilla tai palvelulla
voi olla hyödyllisiä vaikutuksia osallistujille. Voidaan
esimerkiksi tarkastella missä suhteessa syntyneet
hyödyt ovat kustannuksiin, jotka toiminnasta aiheu-
tuvat (Robson 2001).

Tehokkuuden arvioinnissa on myös ns. alalajeja,
esim. kustannus-vaikuttavuusanalyysi sekä
kustannushyötyanalyysi. Kustannus-vaikuttavuus-
analyysissa verrataan rahamääräi-siä kustannuksia
vaikutuksiin. Kustannus-hyötyanalyysissa puolestaan
kustannukset ja hyödyt mitataan samalla yksiköllä,
yleensä rahallisesti. Jakamalla syntyneiden kustan-
nus-ten määrä syntyneiden hyötyjen määrällä saa-
daan hyöty-kustannussuhde. Jos arvo on >1, toimin-
ta tuottaa enemmän kuin kuluttaa, ja vastaavasti
jos arvo on <1, kustannukset ovat syntynyttä hyö-
tyä suuremmat. Usein kustannuksilla tarkoitetaan
lähinnä asianomaisten työhönsä käyttämää aikaa
(Robson 2001).

Tässä arvioinnissa ei ole kysymys perinteisestä te-
hokkuuden arvioinnista, vaan tehok-kuuden käsi-
tettä sovelletaan, ja arvioidaan ns. mahdollisuuksi-
en käytön tehokkuutta: kuinka tehokkaasti alueen
tarjoamat mahdollisuudet ja voimavarat on hyödyn-
netty aluetta koskevissa suunnitelmissa? Tehokkuu-
den kriteerit rakentuvat alueellisten voimavarojen
varaan. Tehokasta on alueellisen potentiaalin
näkyminen suunnitelmissa, ja sen kattava hyödyn-
täminen. Eri osa-alueita, kuten sijainnin ja luonnon-

ympäristön (jne.) tarjoamia mahdollisuuksia ja nii-
den hyödyntämisen tehokkuutta arvioidaan
pisteytyksen avulla, jossa osa-alueen mahdollisuuk-
sien käytön tehokkuudelle annetaan arvo. Arvot
annetaan asteikolla 0-5, missä viisi vastaa tehokasta
mahdollisuuksien hyödyntämistä ja nolla il-maisee,
ettei mahdollisuuksia ole huomioitu suunnitelmis-
sa.

Arviointikohde

Arvioinnin kohteena on alueellisten voimavarojen
hyödyntämisen tehokkuus Helsingin kantakaupun-
gin osayleiskaava-aluetta Kalasatamaa koskevissa
suunnitelmissa. Arviointikohde on jaettu osa-alu-
eisiin, ns. pääkriteereihin, joiden arvioinnin osa-
tulosten perusteella voidaan muodostaa kokonais-
kuva mahdollisuuksien alueellisesta hyödyntämis-
asteesta. Lisäksi jako osa-alueisiin auttaa yksilöimään
mahdolliset ongelmat ja tehokkuutta alentavat te-
kijät ja varsinaisiin ongelmiin puuttuminen helpot-
tuu.

Arviointikriteerit ja -pisteytys

Kriteerit jakautuvat viiteen pääkriteriin, jotka jakau-
tuvat edelleen alakriteereihin:

1) Sijannin tehokas hyödyntäminen
a. Kuinka alueen merellinen sijainti on huomioitu

aluetta koskevissa suunnitelmissa?
b. Keskustan palvelut ja niiden saavutettavuus
c. Ranta-alueisiin liittyvät yleiset vetovoimatekijät

myös ns. ”vierailijan” näkökulmasta
d. Kuinka hyvin sijainti olemassa olevan kaupunki-

rakenteen ”kyljessä” on huomioitu suunnitelmis-
sa?

2) Luonnonympäristön tehokas hyödyntäminen
a. Kalasatama osana laajaa virkistysverkkoa: Kala-

sataman odotetaan paran-tavan koko itäisen kan-
takaupungin virkistysaluetilannetta. Kuinka ole-
massa olevat suunnitelmat vastaavat haasteeseen?

b. Aluetta ympäröivien luontoalueiden hyödyntä-
minen suunnittelussa.
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3) Kulttuuriympäristön tehokas hyödyntäminen
a. Kulttuurikohteiden näkyvyys ja säilyttäminen

4) Sosiaalisen ympäristön tehokas hyödyntäminen
a. Naapurikaupunginosien asukkaat alueen käyttä-

jinä
b. Suhde Arabianranta-Kumpulan tiede-taide-

akseliin

5) Ympäristön häiriötekijöiden huomiointi ja nii-
den vaikutuksen ehkäiseminen ja vä-hentäminen
suunnittelun keinoin

a. Hanasaari B-laitoksen ympäristö
b. Vilkkaasti liikennöityjen Hermannin ja Sörnäisen

rantatien ympäristöt
c. Kulosaaren sillan ympäristö
d. ”Epävakaat” maa-alueet, etenkin entisen Kyläsaa-

ren jätteenpolttolaitoksen ympäristössä, missä
maatäytöt on tehty huonosti kantavalle perustalle.

Kokonaistilannetta arvioidaan pisteytyksellä, jossa
jokainen kriteeri saa selvityksen perusteella arvon
väliltä 0-5. Nolla ilmaisee resurssien tai riskien puut-
teellista huomiointia suunnittelussa, kun taas arvon
viisi saaneet kriteerit on huomioitu suunnitelmissa
erin-omaisesti. Viiden pääkriteerin arvot määritel-
lään laskemalla kunkin osa-alueen alakriteerien kes-
kiarvo, ja vastaavasti kokonaistilannetta kuvaava
arvo saadaan laskemalla keskiarvo pääkriteerien
saamille arvoille.

Arviointiaineisto ja -menetelmät

Arviointiaineistona on käytetty Kalasataman suun-
nittelua koskevia suunnitteluasiakirjoja sekä
asiantuntijahaastatteluja. Haastatteluihin ovat vas-
tanneet muun muassa Helsingin kaupunkisuunnit-
teluviraston suunnittelija Mikael Sundman (kanta-
kaupungin itärantapro-jektin päällikkö), teknis-ta-
loudellisen osaston toimistopäällikkö Eija Kivi-
laakso sekä yleiskaavapäällikkö Pertti Kare. Lisäksi
on kerätty empiiristä aineistoa alueen tarjoamista
mahdollisuuksista tekemällä havaintoja useilla
kenttätutkimuksilla.

Konteksti: alueelliset vahvuudet
ja heikkoudet

Sijainti

Kalasatama sijaitsee tiiviissä kaupunkirakenteessa
kantakaupungin itärannalla. Idässä ja etelässä Kala-
satama rajautuu mereen, lännessä Hakaniemen,
Kallion, Sörnäisen, Hermannin ja Vallilan
kaupunginosiin (kts. kuva 1).

Sijaintiin liittyvät alueelliset vahvuudet perustuvat
jo edellä mainittuhin vahvuuksiin, paitsi sijaintiin
lähellä keskustaa ja tiiviiseen kantakaupungin
yhdyskuntarakenteeseen yhdistymiseen myös alueen
sijaintiin meren äärellä. Keskustan palvelut ovat
Kalasataman alueelta hyvin saavutettavissa, mutta
toisaalta myös päinvastoin, keskustasta on lyhyt
matka Kalasatamaan, minkä vuoksi sinne on kan-
nattavaa suunnitella myös muiden kuin asukkaiden
tai alueella työssäkävijöiden näkökulmasta houkut-
televia palveluita (Sundman 2005).

Luonnonmaantieteellinen konteksti:
alueelliset voimavarat

Kalasataman alkuperäisestä luonnosta ja miljööstä
kertovia merkkejä on säilynyt hyvin vähän, merkit-
tävimpänä niistä ehkä englantilaiskallioiden rippeet
Kulosaaren sillan kohdalla. Merkittävin luonnon-
maantieteellinen voimavara alueella on kuitenkin
meri, joka on hyvin vallitseva elementti. Merellisyys
lienee myös yksi keskeisimmistä syistä alueen
funktion muutosprosessin käynnistymiseen. Ranta-
viivaa alueella on Mustikkamaan kärki mukaan las-
kettuna jopa seitsemän kilometriä.  Lisäksi entisen
Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen itäpuolella
Vanhankaupunginlahteen laskee puro, jonka
kokonaispituus alueella on noin 350 metriä (Kare
et al. 2004).

Kalasatamassa pohjaveden pinta on hyvin lähellä
maanpintaa, minkä vuoksi alueelle ei suunnitella
esimerkiksi maanalaista pysäköintiä. Teoriassa
maanalaisen pysäköinnin rakentaminen olisi mah-
dollista mutta edellyttäisi kallista paine-eristystä
(Sundman 2005).
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Viheralueita tämän päivän Kalasatamassa ei juuri
ole, lukuunottamatta Mustikkamaan kärkeä, joka
kuuluu osayleiskaava-alueeseen. Mustikkamaa sinän-
sä on virkistysalueena merkittävä jopa koko Helsin-
gin, mutta etenkin kantakaupungin mittakaavassa
(Kare et al. 2004).

Kalasataman maa-alasta merkittävä osa on täyttö-
maata. Rannikon edustan saaria on liitet-ty
maatäytöillä mantereeseen useaan otteeseen viime
vuosisadalla. Leveimmillään täyt-tömaa on jopa 500
metriä alkuperäisestä rantaviivasta Kyläsaaren koh-
dalla (kts. Kuva 2). Täyttömaan laajuus aiheuttaa
alueen suunnittelulle joitakin merkittäviä ongelmia.
Täyttöjä on aikojen saatossa esimerkiksi tehty pait-
si hyvin kantavalle kalliopohjalle, myös lieju- ja savi-
kerrostumien päälle, minkä vuoksi rakentamisen
alusta ei kaikkialla alueella ole vakaa ilman
paalutusta. Esimerkiksi Kyläsaaren alueella maan
liikkumista on havaittavissa (Kare et al. 2004, Kivi-
laakso 2004).

Toiminnallinen rakenne ja ympäristön
häiriötekijät

Kalasataman toiminnallista rakennetta tänä päivä-
nä kuvaa teollisuuteen ja satamatoimintoihin
painottuva funktio. Kun satamatoiminnot poistu-
vat alueelta, on Kalasataman toiminnallinen raken-
ne kuitenkin suurten mullistusten edessä. Toimin-
nallisen rakenteen tarkastelussa onkin perusteltua
keskittyä niihin elementteihin, jotka alueella säily-
vät funktion muuttuessa. Tulevaisuuden Kala-
sataman toimintaympäristössä erityisesti meri nou-
see keskeiseen asemaan, sillä se voi synnyttää alu-
eelle esimerkiksi monia kulttuurisia toimintoja ku-
ten pursiseuratoimintaa jne.

Kulttuuriympäristö sekä sosiaalinen ympäristö ovat
ne osat toiminnallisesta rakenteesta, joiden säily-
minen tai vain vähäinen muuttuminen alueella on
todennäköistä. Tärkein kulttuuriympäristön osa,
joka alueella säilytetään, on Suvilahden viime
vuosiadan alkupuolella rakennettu kaasulaitos.
Kaasulaitos on palvellut vuosien varrella jos jonkin-
laisissa alkuperäisfunktiosta poikenneissa tarkoituk-
sissa. Kaasulaitoksen rakennukset ovat kulttuu-
rihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaita
ja siksi suojeltuja (Kare et al. 2004).

Sosiaalisen ympäristön voimavarana voidaan näh-
dä erityisesti alueen liittyminen Arabianranta-
Kumpulan tiede-taideakseliin. Tiede-taideakselin
välitön läheisyys voi tulevaisuudessa generoida Kala-
satamaan myös jonkin uuden korkeakoulun, jolle
on toistaiseksi olemassa olevissa suunnitelmissa teh-
ty paikkavaraus alueen pohjoisosista (Sundman
2005). Lisäksi sosiaalisen ympäristön voimavarana
voitaisiin nähdä suuri käyttäjäpotenti-aali, joka
Kalasatamaan kohdistuu sen tulevaisuuden naapuri-
kaupunginosista Kalliosta, Hakaniemestä, Vallilas-
ta sekä Hermannista. Naapurialueilta asuinympä-
ristön laatua parantavat viheralueet ovat puuttuneet
pitkän aikaa, mutta merellisen Kalasataman alueen
rakentamisen myötä myös edellä mainittujen kau-
punginosien viher- ja virkistysaluetilan-teeseen on
odotettavissa parannusta. Viher-alueiden suunnit-
telussa onkin huomioitava että ne eivät tulevaisuu-
dessa palvele pelkästään Kalasataman asukkaita,
vaan koko itäistä kantakaupunkia.

Kuva 2. Kalasataman alkuperäistä rantaviivaa. Maan-

mittaushallituksen kartta 1930-luvulta

(Kervanto Ne-vanlinna 2002).
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Kalasataman toiminnalliseen rakenteeseen liittyvät
myös keskeiset alueelliset ympäristön häiriötekijät.
Erityisesti Hanasaaressa sijaitsevat energialaitokset,
Hanasaari-A ja -B voi-malat on nähtävä suunnitte-
lua vaikeuttavina ja alueellista viihtyisyyttä laskevina
tekijöi-nä. Käytöstä poistettu Hanasaari A-laitos tul-
laan kuitenkin purkamaan viimeistään 2010-luvul-
la rakennustöiden alkaessa, B-laitos puolestaan vas-
ta 2030-luvulla sen toiminnan päättyessä. Toisin sa-
noen voimalaitosten aiheuttama häiriö tulee jatku-
maan ainakin 2030-luvulle ja aiheuttamaan haas-
teita suunnittelulle (Kare et al. 2004, Sundman
2005).

Toinen keskeinen ympäristön häiriötekijä liittyy alu-
een sijaintiin kahden merkittävän lii-kenneväylän
risteyskohdassa. Vilkkaasti liikennöidyt Hermannin
ja Sörnäisten rantatiet sekä Itäväylä aiheuttavat
muun muassa meluhaittoja. Kuvassa 3 merkittävim-
mät ympäris-tön häiriötekijät on merkitty kartalle.

Arviointitulokset

Arviointituloksia esittävässä taulukossa kriteerin saa-
ma arvo välillä 0-5 perustuu paitsi Kalasataman alu-
een suunnittelijoiden haastatteluihin myös alueel-
le laaditusta osayleis-kaavaluonnoksesta tehtyihin
havaintoihin. Lisäksi arvoon ovat vaikuttaneet suun-
nittelu-asiakirjat, muun muassa osayleiskaava-
luonnoksen selostus (Kare et al. 2006).

Kuva 3. Ympäristön häiriötekijät Kalasatamassa.
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Arviointitulkinta

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että suunnitte-
lussa mennään kutakuinkin oikeaan suuntaan. Alu-
een sijaintiin liittyvät hyödyt on olemassa olevissa
suunnitelmissa hyödynnetty esimerkillisesti, ja alu-
eesta näyttää suunnitelmien valossa kehittyvän viih-
tyisä ja hyvin kantakaupunkiympäristöön istuva ur-
baani kaupunginosa. Luonnonympäristö, kult-tuuri-
ympäristö sekä sosiaalinen ympäristö on huomioi-
tu olemassa olevissa suunnitelmis-sa, vaikkakin nii-
den merkitys ymmärrettävästi jää sijainnin merki-
tystä vähäisemmäksi alueellisen kontekstin tuntien.

 Sen sijaan tulevaisuuden asukkaiden näkökulmas-
ta tuloksissa on myös jotakin huolestut-tavaa. Ym-
päristön häiriötekijöiden huomiointi on jonkin ver-
ran puutteellista olemassa olevien suunnitelmien
nojalla, mikä voi vaikuttaa merkittävästi asumisen
laatuun tulevai-suuden Kalasatamassa. Ympäristön
häiriötekijöiden huomiointi tai huomiotta jättämi-
nen vaikuttavat huomattavassa määrin siihen, voi-
vatko Kalasataman alueelle ”asetetut” tavoitteet tai
pikemmin tulevaisuudenkuvat toteutua.

Johtopäätökset

Suunnittelu tuottaa siis Kalasatamassa pääpiirteis-
sään odotetun kaltaista ympäristöä. Suunnitelmi-
en valossa Kalasatamasta on mahdollista muotou-
tua mainostetun kaltainen urbaani merenranta-
kaupunginosa, mutta se edellyttää, että ennen lo-
pullisten suunnitelmi-en muotoutumista myös ym-
päristön häiriötekijöihin kiinnitetään lisähuomiota.

Ympäristön häiriötekijät voivat huomiotta jäädes-
sään sabotoida merkittävästi paitsi yhdyskunta-ra-
kenteen eheyttä, myös alueen viihtyisyyttä.

Olemassa olevien suunnitelmien valossa myös Kala-
satamasta maalaillut tulevaisuuden-kuvat sekä aluet-
ta koskevat mainoslauseet mitä todennäköisimmin
toteutuvat. Merellisyys tulee tulevaisuudessa kuvaa-
maan hyvin alueen kokonaisuutta ja luonnetta, sa-
moin yhteyksistä tulee näillä näkymin hyvin toimi-
via.

Suositukset

Merkittäviä ongelmia joihin erityisesti tulisi kiin-
nittää lisähuomiota, ovat Kulosaaren sil-lan ympä-
ristö ja sillan välittömään läheisyyteen rakennetta-
vat asuinkorttelit. Syytä olisi tutkia, olisiko lähim-
pänä siltaa sijaitsevat asuinkorttelit mahdollista kor-
vata esimerkiksi julkisella rakentamisella, jolloin lä-
hestulkoon ympäri vuorokauden liikennöidyn sil-
lan melu ei suoraan kohdistuisi asuinrakennuksiin
ja siten vaikuttaisi ratkaisevasti asukkaiden viihty-
miseen.

Luonnonympäristöä Kalasatamassa on entuudes-
taan vähän, mutta joitakin luonnonympäristöön liit-
tyviä merkittäviä resursseja kuitenkin muutama.
Esimerkiksi alueen pohjoisosiin suunnitellun suu-
ren virkistysalueen läpi virtaava puro voidaan näh-
dä toistaiseksi hyödyntämättömänä resurssina. Kala-
sataman pohjoisosiin ei suunnitella rakennettavan
mittavia vesiaiheita kuten kanavia, ja purosta voisi-
kin vihersuunnittelun keinoin saada pohjoisosien

viihtyisyyttä merkittävästi kohentavan
maisemaelementin. Lisäksi osayleis-kaava-
alueeseen kuuluva Mustikkamaan kärki
sen sijaan on osa merkittävää virkistysalu-
etta, ja sen yhteenkuuluvuutta Kala-
sataman alueen kanssa onkin syytä koros-
taa.

Kaiken kaikkiaan alueellisia voimavaroja
hyödynnetään kuitenkin Kalasataman
suunnittelussa melko tehokkaasti joitakin
yksityiskohtia lukuun ottamatta. Ansio-
kasta on erityisesti sijainnin tehokas hyö-

Taulukko2. Potentiaalin hyödyntämisen kokonaistehokkuus.
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dyntäminen. Merellistä ympäristöä on suunnitelmis-
sa pyritty korostamaan monin keinoin, samoin kes-
kustan hyvää saavutettavuutta ja siten palveluiden
läheisyyttä.
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Kariston suunnittelutavoitteiden
toteutuminen Kariston Järvenpään
asukastyytyväisyyden näkökulmasta
SANNA LAUKKANEN

Arviointi on Lahden Karistoa ja sen suunnitteluhankketta koskeva väliarviointi. Kohde on matala ja
tiivis periaattein rakennettu moderni puukaupungin noin neljä kilometriä Lahden keskustasta Kymi-
järven rannalla. Tavoitteena on suorittaa arvio Kariston suunnitteluhankkeen ensimmäisen vaiheen eli
Järvenpään aloituskorttelin onnistumisesta tiettyjen suunnittelulle määriteltyjen tavoitteiden valossa.
Hankkeen onnistumista arvioidaan alueen asukkaiden eli suunnitelman osallisten tyytyväisyysasteella
hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista kohtaan. Arviointi on eräänlainen kehittämisarviointi,
jonka tuloksilla on merkitystä Kariston tulevien osien suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä.
Arvioinnissa käsitellään kuusi hankkeeseen liittyvää suunnittelutavoitetta eli arviointikriteeriä ja mita-
taan asukkaiden tyytyväisyyttä niiden toteutumiseen arviointi-indikaattoreiden avulla. Aineistona käyte-
tään Kariston uusille asukkaille tehtyä kyselyä.

Kaupunkimaisen tiiviissä rakenteessa tontit ovat keskimääräistä pienempiä ja autoille varattu katutila
minimoitu asukkaiden viihtyisyyden lisäämiseksi. Karistossa asukkaat olivat vastausten perusteella tyyty-
väisiä tonttiensa kokoon mutta olisivat sen sijaan toivoneet enemmän etäisyyttä naapuriin eli väljempää
rakennetta. Kapeat kadut koettiin ongelmalliseksi erityisesti silloin kun tarvittiin tilaa väliaikaiseen
pysäköintiin ja tilaa pitäisi riittää vielä muun muassa lumen varastoinnille ja raskaamman kaluston, ku-
ten jäteautojen liikenteelle.

Kariston suunnittelutavoitteista asukkaat suhtautuivat positiivisesti Järvenpään yksilölliseen ja melko salli-
vaan rakentamiseen. Toisaalta liiallisen vapauden koettiin myös osittain hajottavan ehkä yhtenäisemmäksi
ja modernimmaksi ennakkoon ajateltua ilmettä. Yksilöllisten pientalojen kokoavana elementtinä Karistossa
on puu ja sen käyttö vähintään rakennusten julkisivumateriaalina. Vastausten perusteella asukkaat olivat
tyytyväisiä materiaalivalintaan ja alueen ilmeeseen puukaupunginosana.

Asukkaiden viihtyvyyden kannalta elinehtona matalalla ja tiiviillä alueella voi pitää asukkaiden tutustu-
mista toisiinsa ja yhtesöllisyyden syntyä. Karistossa asukkaat olivat ainakin aluksi varovaisen aktiivisia
naapurisuhteiden ylläpidossa mutta olivat selvästi kiinnostuneita toiminnasta yhteiseksi hyväksi tulevai-
suudessa esimerkiksi omakoti- tai asukasyhdistyksen muodossa.
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Arvioinnin tausta

Arviointiongelma ja -tavoitteet

Arvioinnin kohteena on Lahteen valmisteilla ole-
va Kariston asuinalue ja sen suunnitteluhanke. Ta-
voitteena on suorittaa arvio Kariston suunnittelu-
hankkeen ensimmäisen vaiheen eli Järvenpään
aloituskorttelin onnistumisesta tiettyjen suunnitte-
lulle määriteltyjen tavoitteiden valossa. Hankkeen
onnistumista arvioidaan alueen asukkaiden eli suun-
nitelman osallisten tyytyväisyysasteella hankkeelle
asetettujen tavoitteiden toteutumista kohtaan.

Vaikka arvioinnin kohteena on Kariston
suunnitteluhanke ja siihen liittyvä kaavoitusprosessi,
keskitytään selvityksessä itse prosessin arvioinnin
sijaan suunnittelun tuloksiin ja siihen, miten ne
Järvenpään osalta vastaavat asukkaiden mielestä
suunnittelun tavoitteita. Robsonin arviointi-
tyypittelyssä tämä vastaa niin sanottua vaikuttavuus-
keskeistä lähestymistapaa (Robson 2001:79).
Perusmääritelmän mukaista selvitystä siitä, onko
hanke tuottanut muutosta ja mitkä sen mahdolli-
set vaikutukset ovat, ei arvioinnissa varsinaisesti
kuitenkaan tehdä, johtuen siitä, ettei hankkeella
vielä tässä vaiheessa ole sellaista vertailutaustaa, jota
vasten sitä voisi arvioida (Robson 2001:86). Koska
selvityksen tarkoituksena on osittain esittää, mitä
hankkeella on saavutettu ja mitkä sen vaikutukset
ovat, voi arviointia pitää painotukseltaan myös
summatiivisena (Robson 2001:83).

Arvioinnin tuloksilla on merkitystä Kariston mui-
den osien suunnittelussa, toteutuksessa ja myöhem-
mässä kehittämisessä. Samalla ne myös antavat laa-
jemman kuvan asukkaiden suhtautumisesta mata-
la ja tiivis periaattein rakennettuun asuinalueeseen.
Siksi arviointia voisi kutsua kehittämisarvioinniksi,
joka suoritetaan oppimistarkoituksessa. Arviointi-
tiedosta hyötyvät hankkeesta kokonaisuudessaan
vastaava johto- ja ohjausryhmä, suunnittelusta ja
toteutuksesta vastaava projektiryhmä yhteistyö-
kumppaneineen sekä hankkeeseen liittyvät sidos-
ryhmät.

Arviointi on väliarviointi, joka koskee hankkeen
ensimmäistä lähes valmista osaa eli Järvenpäätä. Se

suoritetaan puhtaasti ulkopuolisen arvioijan toimes-
ta.

Arviointikysymys, arviointikriteerit sekä
indikaattorit

Arviointiongelmaa lähestytään etsimällä vastausta
kysymykseen: ”Ovatko Kariston asukkaat tyytyväi-
siä suunnitteluhankkeen ensimmäisen vaiheen ta-
voitteiden toteutumiseen Järvenpäässä?”

Arviointia varten suunnitteluhanketta ohjaavista
suunnittelutavoitteista on määritelty arviointi-
kriteerit, jotka rajaavat arviointitehtävää.
Suunnitteluhankkeen pääteeman ”tiivis ja matala
Puu-Karisto” alla käsitellään kuusi hankkeeseen liit-
tyvään suunnittelutavoitetta eli arviointikriteeriä.
Nämä ovat matala ja tiivis -kohteen fyysiseen raken-
teeseen oleellisesti liittyvät pienet tontit, tehokas
rakentaminen ja minimoitu katutila sekä sosiaali-
seen rakenteeseen liittyvä yhteisöllisyys. Lisäksi ar-
vioidaan tyytyväisyyttä yksilölliseen rakentamiseen
ja puurakentamiseen. Tavoitteiden täyttymistä
asukastyytyväisyyden näkökulmasta mitataan
indikaattoreilla. Kriteerit ja indikaattorit on esitet-
ty kuvassa 1.

Arvioinnin menetelmät

Arviointiaineistona käytetään hankkeeseen liittyviä
asiakirjoja ja raportteja. Lisäksi arvioinnissa käyte-
tään kesällä 2005 tehdyn Kariston asukaskyselyn
aineistoa. Kysely osoitettiin Karistossa silloin jo asu-
ville, sinne rakentaville tai sieltä tontin varanneille.
Kyselyn avulla hankittiin tietoa johto- ja projekti-
ryhmälle siitä, miten Kariston alueen markkinoin-
ti, suunnittelu ja rakentamisen ohjaus on onnistu-
nut, kuinka hyvin alue on vastannut odotuksia ja
mitä Karistolta asuinalueena odotetaan tulevaisuu-
dessa. Lisäksi kartoitettiin tyytyväisyyttä luonto- ja
virkistysalueisiin, katutilaan ja kunnossapitoon sekä
selvitettiin yhteisöllisyyteen ja palvelujen tarpeeseen
liittyviä tekijöitä. Kysely käsitteli yhdeksää eri osa-
aluetta, minkä lisäksi kahdessa kohdassa kysyttiin
vastaajan taustatietoja (Laukkanen 2005). Arvioin-
nissa käytetään kyselyn tuloksista niitä, jotka mit-
taavat asukkaiden tyytyväisyyttä arviointiin valittu-
jen suunnittelutavoitteiden toteutumiseen. Nämä
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laaksot ja järven ranta. Maisema on maanviljelyk-
sen tyrehdyttyä pääosin metsäinen ja siksi sulkeutu-
nut (Rope 2000).

Kariston ominaispiirteitä pyritään korostamaan
myös sen suunnittelussa. Moderni puutaloasuminen
rantamaisemissa, luonnon keskellä mutta kuiten-
kin urbaanissa ympäristössä toimivien liikenneyh-
teyksien ja muiden palveluiden ääressä on se mark-
kinoitu unelma, jota monien uskotaan lähtevän
Karistoon toteuttamaan.

Odotukset ja toiveet Kariston osalta ovat korkeat,
koska kaupunki on vuodesta 2002 lähtien kärsinyt
muuttotappiosta naapurikuntiin Hollolaan,
Asikkalaan, Nastolaan ja Hämeenkoskelle erityises-
ti lapsiperheiden osalta. Yksi vuotamisen syistä on
se, ettei Lahdessa ole vuosiin ollut Karistoa lukuun
ottamatta juurikaan tarjota omakoti- ja rivitalo-

indikaatorit on esitetty kuvassa 1. Kyselylomake on
liitteenä 1

Aluemaantieteellinen kuvaus
toimintaympäristöstä

Karisto on Lahden keskeisin asumisen kaavoitus-
ja rakentamiskohde seuraavien vuosien aikana. Sen
on tarkoitus vastata muun muassa syksyllä 2006
valmistuvan oikoradan tuomaan asuntojen kysyn-
tään. Noin 800 hehtaarin alue sijaitsee Lahden kes-
kustasta noin neljä kilometriä itään valtateiden 4
ja 12 sekä Kymijärven rajaamalla alueella.

Karistoa rakennetaan vanhan Kariston kylän alu-
eelle, joka on tunnettu maanviljelykulttuuristaan ja
vanhoista vesireiteistään satojen vuosien takaa. Sal-
pausselälle ominaisesti maasto on mäkistä ja siinä
vuorottelevat paikoittain jyrkätkin rinteet, tasaiset

 Kuva 1. Suunnittelun tavoitteita kuvaavat arviointikriteerit ja niitä mittaavat indikaattorit.
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rakentamiseen sopivia alueita. Myös pääkaupunki-
seudulle on lähtömuutto ollut tulomuuttoa suurem-
paa, joskin menetys on viime vuosina pienentynyt
(Mantere 2006). Uuden kaavoituskohteen toivotaan
monipuolistavan ja lisäävän asuntotarjontaa ja si-
ten kääntävän tappiot voitoksi. Kovassa kilpailussa
veronmaksajista myös heidän tyytyväisyys asuin-
ympäristöönsä on saanut uuden merkityksen.

Kariston suunnittelu käynnistyi vuonna 1999 ja ra-
kentaminen Järvenpään aloituskorttelissa 2002
(kuva 2). Tämän jälkeen ovat käynnistyneet Ranta-
kylän ydinalueen ja Aurinkorinteen rakentaminen
sekä Kultarinteen ja Purolaakson suunnittelu ja
kaavoitus. Suunnitteilla ovat lisäksi ainakin kauppa-
keskus sekä monitoimitalo, jonka alla voivat toimia
tulevaisuudessa esimerkiksi ala-aste, neuvola, kirjasto
ja vanhusten palveluita. Kariston arvioidaan olevan
valmis vuoden 2010 paikkeilla (Vanhanen 2002).

Kariston suunnittelutavoitteet

Kariston suunnittelussa tavoitteena on ollut luoda
Lahden keskustan läheisyyteen viihtyisä, monipuo-
linen ja urbaani asuinmiljöö noin 10000 asukkaalle.
Työpaikkoja uskotaan tulevaisuudessa olevan noin
1500. Karisto on kaupungin strateginen
ykköskohde sekä esimerkkikohde valtakunnallisis-
sa, ympäristöministeriön ohjaamissa tiivis ja mata-
la hankkeessa (2002-2005) ja moderni puu-
kaupunki- hankkeessa (1997- ). Siksi Kariston
suunnittelutavoitteet ovat yhtenäiset valtakunnal-
listen tiivis ja matala– ja moderni puukaupunki –
hankkeille asetettujen tavoitteiden kanssa (Vanha-
nen 2002).

Kariston asuinalueen ollessa vielä keskeneräinen,
on joidenkin suunnittelutavoitteiden toteutumisen
tai vaikutuksen arviointi vielä mahdotonta. Tätä
Järvenpäätä koskevaa väliarviointia varten arvioin-
nin kohteeksi on otettu tavoitteista kuvassa 1 esite-

Kuva 2. Kariston suunnittelualue ja kaavoitustilanne syyskuussa 2005

(Tekninen ja ympäristötoimiala 2005)
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tyt kuusi matala ja tiivis Puu-Karisto –hankkeeseen
liittyvää suunnittelutavoitetta tai –teemaa. Alla ta-
voitteet kuvataan pääpiirteissään.

Niin matala ja tiivis –hankkeella kuin moderni
puukaupunki –hankkeellakin on pääasiallisena ta-
voitteena uusien esimerkkien ja uuden tiedon avul-
la kehittää nykyaikaisia ja viihtyisiä asuinmiljöitä
sekä edistää erityisesti kaupunkimaista pien-
kerrostalo- ja pientalotuotantoa Suomessa (Suomen
kiinteistöliitto 2006, Ympäristöministeriö 2006).
Matala ja tiivis –hankeen tavoitteena on esitellä
Suomesta laajemmassa mittakaavassa puuttuva malli
kaupunkimaiselle pientalorakentamiselle ja siten
edistää maanläheisempää ja viihtyisämpää asumis-
ta. Esimerkiksi Karistossa tavoitteena on tarjota laaja
skaala asumisen vaihtoehtoja niin talotyypin (alle
kolmekerroksisia pienkerrostaloja, rivitaloja,
kytkettyjä omakotitaloja, paritaloja ja huvilamaisia
omakotitaloja), asunnon koon (40-400m²), sijain-
nin kuin hallintosuhteenkin (paintotus kuitenkin
omistusasunnoissa) ( Ilveskorpi et al. 2005:5). Mo-
nipuolisen asunto- ja talotyyppitarjonnan uskotaan
tavoittavan tarpeiltaan ja elämänvaiheiltaan erilai-
sia ihmisiä ja siten edesauttavan ikärakenteeltaan
laajan ja sosiaalisesti mahdollisimman sekoittuneen
asukaspohjan muodostumista. Tavoitteena on lisäk-
si, että monipuolisesta tarjonnasta ja ikärakenteesta
johtuvasta asuntojen kierrosta johtuen alueelle ker-
ran juurtunut asukas voi löytää sieltä tarpeisiinsa
sopivan uuden asunnon elämäntilanteiden muut-
tuessa (Vanhanen 2002:7).

Pienet tontit ja urbaanin tiivis rakenne

Kaupunkimaisen tiivistä rakenteesta johtuen
omakotitalotontit ovat Karistossa suomalaisittain
tyypillisiin usean tuhannen neliön tontteihin ver-
rattuna pienempiä vaihdellen esimerkiksi Järven-
päässä noin 450-1200 neliömetriin. Useampaan
kerrokseen jaettu omakotitalo pienellä tontille tu-
lee Kariston kaavoittajan Vanhasen mielestä miel-
tää vaihtoehdoksi ei niinkään perinteiselle
omakotitalorakentamiselle vaan kerrostalo-
asumiselle. Ihmiset, jotka haluavat asua kerrostaloa
maanläheisemmin ja yksilöllisemmin, mutta eivät
kykene tai halua maksaa suuresta tontista koituvia

kustannuksia tai ole kiinnostunut sen vaatimasta
hoidosta, ovat tyytyväisiä moderniin kaupunkimai-
seen pientaloon (Vanhanen 2002:7). Tiivistä raken-
teesta huolimatta alue ei kaavoittajan näkemyksen
mukaan tunnu ahtaalta, kun asukkaiden yksityisyy-
destä huolehditaan muun muassa varaamalla pää-
ikkunoiden eteen riittävästi vapaata tilaa ja järjestä-
mällä hyvät näkymät asunnosta, käyttämällä piha-
rakennuksia, muureja, aitoja ja autokatoksia
näkösuojina sekä korottamalla asuntojen lattiatasoa
kadunpintaa korkeammalle. Asukkaiden tyytyväi-
syys pieniin tontteihin ja urbaanin tiiviiseen raken-
teeseen Järvenpään aloituskorttelissa on arviointi-
kohteena tässä työssä.

Minimoitu katutila

Tiiviiseen rakenteeseen liittyy myös kompakti katu-
tilan käyttö. Karistossa tavoitteena on viihtyisä ra-
kennettu ympäristö, joka jo itsessään toimii virkistys-
alueena. Tähän pyritään muun muassa
maksimoimalla sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vir-
kistykseen tarkoitetun julkisen ja puolijulkisen ti-
lan, kuten jalankulkuvyöhykkeiden ja toritilojen
määrää. Tilaa nipistetään silloin tonteista ja perin-
teisesti autoille varatusta katutilasta. Asukkaiden
”jalkautumista” ja kohtaamista edesautetaan suun-
nittelemalla kadut niin, että niillä liikutaan jalan-
kulkijoiden ehdoilla. Kun suunnittelun lähtökoh-
tana on kävelevä ihminen ja hänen tarpeensa, eikä
esimerkiksi kunnossapitoon käytettävien laitteiden
koko tai toiminnan kannattavuus, voidaan Karis-
ton kaavoitusarkkitehti Tero Vanhasen mukaan saa-
vuttaa turvallinen ja viihtyisä asuinmiljöö. (Vanha-
nen 2002: 6-8, Ilveskorpi et al. 2005:4). Väite pe-
rustuu siihen, että sekoitetussa liikennemiljöössä,
jossa kevyttä liikennettä ei ole erotettu   moottori-
liikenteestä, kadut ovat kapeahkoja, polveilevia ja
niiden varsilla on pysäköintiä, liikkumisnopeudet
pysyvät alhaisina. Karistossa mallia on etsitty muun
muassa Vanhasta Porvoosta ja Vanhasta Raumasta
(Ilveskorpi et al. 2005:19). Arviointikohteena tässä
työssä on asukkaiden tyytyväisyys minimoidun katu-
tilan toimivuuteen ja turvallisuuteen ennen kaik-
kea väliaikaisen pysäköinnin osalta.
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Yhteisöllinen Karisto

Tiiviissä ja matalassa rakentamistavassa
yhteisöllisyyden synty on usein elinehto asukkaiden
viihtyvyyden kannalta. Tiiviissä kaupunki-
rakenteessa käytännön syyt, kuten naapureiden lä-
heisyys ja pienet pihat pakottavat huomioimaan
alueen muut asukkaat yleisen sovun ja viihtymisen
nimissä normaalia enemmän. Pienemmiltä yksityi-
siltä pihoilta on myös useammin tarve laajentaa
toimintaympäristöä julkisen tilan puolelle. Tätä sil-
mällä pitäen katutila on suunniteltu kävelijöiden
ehdoilla ja Järvenpään virkistyspalvelut, kuten ui-
maranta, onkilaituri ja laavu, ulkoilureitti sekä leik-
ki- ja pelipaikka on toteutettu alueelle asuinaluei-
den normaalista toteutusaikataulusta poiketen jo
alueen rakentumisen alkuvaiheessa. Niin katu- kuin
luontoalueetkin ovat yleisiä ulkoiluun ja virkistyk-
seen tarkoitettuja paikkoja, joissa syntyy asukkaiden
välisiä kohtaamisia ja siksi niiden merkitys on suu-
ri uuden alueen yhteisöllisyyden synnyssä (Airas-
Luotonen 2006).

Asukkaiden kohtaaminen ja vuoropuhelu keske-
nään mutta myös alueen suunnitteluun liittyvien
virkamiesten kanssa on tärkeä osa matalaan ja tii-
viiseen rakentamiseen liittyvästä toiminta-
kulttuurista. Asukkaiden kiinnostusta ja osallistu-
mista oman asuinympäristönsä suunnitteluun ja
kehittämiseen on pyritty lisäämään myös uudella
maankäyttö- ja rakennuslailla. Kariston osalta vuo-
ropuhelua on käyty ehkä kaupungin tavoista
poiketen normaalia enemmän muun muassa kau-
pungin järjestämissä useissa asukas- ja tiedotus-
tilaisuuksissa. Asukkaiden välillä keskustelua on
käyty paljon Kariston omalla sähköisellä keskustelu-
palstalla. Keskusteluun naapureiden kanssa on pa-
kottanut myös muun muassa tiukasta kaavasta joh-
tuvat normaalia useammat poikkeuslupa-
hakemukset, jotka velvoittavat kuulemaan naapu-
rin mielipidettä (Airas-Luotonen 2006). Lisäksi
suunnitteluhanke on ollut laajalti esillä mediassa ja
eri messuilla mikä osaltaan lienee lisännyt
asukkaidenkin intoa ja kiinnostusta aluetta kohtaan
(Vanhanen XXX).

Tiiviin rakenteen ja yhteisöllisyyden uskotaan edis-
tävän sosiaalista kontrollia alueella ja siten luovan
turvallisemman asuinympäristön (Vanhanen
2002:7-8). Koska Järvenpäässä on asuttu vasta rei-
lun vuoden verran ja Karisto asuinalueena on vielä
keskeneräinen, keskitytään tässä arvioinnissa arvi-
oimaan asukkaiden aktiivisuutta sosiaalisissa
kontakteissa asumisen alkuvaiheessa sekä kiinnos-
tusta yhteisölliseen toimintaan alueella.

Yksilöllinen Karisto

Matalalla ja tiiviillä alueella asemakaava ohjaa ra-
kentamista yleensä väljempiä alueita tiukemmin
muun muassa rakennusten tontilla sijoittelun, ra-
kennusalan sekä julkisivuun, liittyvien seikkojen,
kuten lattiakoron korkeuden ja julkisivumateriaalin
osalta. Muilta osin Karistossa on ohjaavana periaat-
teena antaa omaa kotia rakentaville vapaus toteut-
taa rakentamisessa toiveitaan ja tarpeitaan mahdol-
lisimman vapaasti (Ilveskorpi et al. 2005:4). Tarkoi-
tuksena on, että Järvenpäässä talojen esteettinen
ilme on hyvin vapaavalintainen ja muun muassa
talon arkkitehtuurinen tyyli, julkisivun väritys sekä
katon muoto ovat rakennuttajan itse valittavissa.
Vastaavasti esimerkiksi Rantakylän ydinalueelle tu-
lee sijoittumaan tuottajamuotoisesti suunniteltuja
ja markkinoituja kokonaisuuksia, joiden ilme tulee
olemaan yhtenäisempi. Kokoavana elementteinä
koko Karistossa on puu, jonka uskotaan tekevän
alueesta kauniin yhtenäisen ja harmonisen
(Asemakaavamerkinnät ja –määräykset, kaava A-
2154a).

Arvioinnin tavoitteena on selvittää kuinka tyytyväi-
siä asukkaat ovat yksilöllisen Kariston syntyyn kysy-
mällä vastaajien tyytyväisyyttä vapauteen suunnitel-
la oma talo, rakentamista ohjaavien rakennustapa-
ohjeiden vapausasteeseen ja sitovuuteen sekä kysy-
mällä mielipidettä alueen rakennuskannan
yleisilmeestä. Vastaukset on annettu lähinnä Järven-
pään aloituskorttelin synnyttämien mielikuvien
perusteella.
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Puurakentaminen

Jatkumona kaupungin puuseppäperinteelle ja –teol-
lisuudelle sekä sen lippulaivalle, Sibeliustalon kon-
sertti- ja kongressikeskukselle myös Karistossa halu-
taan edistää puun käyttöä nykyaikaisten ja
viihtyisien asuinmiljöiden synnyssä. Puukaupunki-
rakentamisen esikuvana Karistossa on käytetty Tam-
misaareen ja Vanhan Rauman sekä Lahden
Anttilanmäen kortteleita (Ilveskorpi et al. 2005:8).
Perustavoitteena on puisten rakennejärjestelmien
hyödyntäminen pientalo- ja pienkerrostalo-
tuotannossa. Minimivaatimuksena on puun käyttö
julkisivussa (Vanhanen 2002:4-5). Moderni puu-
kaupunki -hankkeeseen liittyen hankeen päätavoit-
teita ovat lisäksi puumiljöörakentaminen, piha- ja
ympäristörakentaminen, puun käyttö sisustamisessa
sekä terveellinen rakentaminen. Työssä arvioidaan
asukkaiden tyytyväisyyttä puumateriaalin käyttöön
julkisivumateriaalina.

Kariston suunnittelutavoitteiden
toteutuminen Järvenpäässä
asukastyytyväisyyden
näkökulmasta

Yleistä kyselystä

Arvioinnissa käytetään aineistona kesällä 2005 teh-
tyä Kariston ensimmäistä asukaskyselyä (liite 1).
Otokseen otettiin mukaan kaikki ne yksityiset Kari-
stosta tontin varanneet, vuokranneet tai omaksi
lunastaneet henkilöt, jotka kesäkuun 2005 tietojen
mukaan joko asuivat
Karistossa, rakensivat
Karistoon tai olivat alustavas-
ti varanneet tontin Kari-
stosta. Näin ollen otos koski
Kariston 107 tonttia, joista
54 sijaitsee Järvenpään
aloituskorttelissa, 34 Ranta-
kylän tulevalla ydinalueella ja
19 Aurinkorinteessä. Kritee-
rin ulkopuolelle jäi 15 tont-
tia.

Vastauksia tuli 51, vastausprosentin ollessa 47,7.
Kaksi kolmesta vastaajasta asui jo tai oli muutta-
massa Järvenpäähän loppujen rakentaessa hankkeen
seuraavan vaiheen kohteisiin Rantakylään ja
Aurinkorinteeseen. Suhteutettuna otoksen kokoon
oli Järvenpääläisistä kyselyssä edustettuna noin 60
%, Aurinkorinteestä noin puolet ja Rantakylästä
noin 40 %. Viimeksi mainittujen kesken-
eräisyydestä johtuen voidaan heidänkin vastausten
ja mielikuvien olettaa kohdistuvan pitkälti ainoaan
lähes valmiina olevaan kohteeseen eli Järvenpäähän.

Kyselyn tuloksista on huomioitava pienestä
otoksesta johtuva vastausten suuntaa antavuus. Vas-
taajien rakentamisvaiheesta johtuen vastausprosent-
ti vaihtelee paikoitellen ja en osaa sanoa (EOS) vas-
tanneiden nousee joissain kysymyksissä suureksi.

Mielipidekysymysten vastauksissa käytetty tyytyväis-
ten osuus on vastausvaihtoehdoissa annettujen ”erit-
täin tyytyväinen” ja ”melko tyytyväinen” osuuksien
summa. Osuus on laskettu kysymykseen kaikista
mielipiteensä kertoneiden joukosta poissulkien ne,
jotka eivät siis ole osanneet kertoa mielipidettään
(EOS).

Otsikon perässä suluissa olevat numerot viittaavat
alkuperäisen kyselyn kysymyksiin.

Kuva 3. Tyytyväisten osuus tontin ja talon ominaisuuksiin Karistossa (n=51).
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Kyselyn tulokset

Tyytyväisyys tontin ominaisuuksiin (kysymys 3.6)

Kysymys käsitti tonttiin ja talon sijaintiin liittyviin
eri ominaisuuksiin. Merkittävintä vastauksissa on
se, että vastaajat ovat tonttiin ja talon sijaintiin liit-
tyviin ominaisuuksiin yleisesti hyvin tyytyväisiä
(kuva 3). Vaikka kaikille ei ollut tarjolla suuria tont-
teja järvinäkymillä, ei tontin koko tai sijainti alu-
eella aiheuttanut vastausten perusteella suurta tyy-
tymättömyyttä. Sen sijaan talon sijaintiin suhtees-
sa naapureihin olisivat vastaajista 30 % toivonut
muutosta.

Tyytyväisyys tontin sijaintiin alueella ja suhteessa

muihin (kysymys 3.7)

Vaikka vastaajat olivat lähes 100 % tyytyväisiä
tonttinsa sijaintiin, oli kaikilla myös toiveita jostain
paremmasta. Naapureiden läheisyys nousi uudes-
taan esiin, kun selvästi yli puolet vastaajista haluai-
si tai olisi halunnut talonsa sijaitsevan kauempana
naapurista (kuva 4). Sijainti lähempänä rantaa (40
%), kauempana tiestä (28 %), lähempänä metsää
(14 %) tai puistoaluetta (8 %) vahvistavat edelleen
asukkaiden luonnonläheisyyden ja toisaalta itsenäi-
sen ja melko perhekeskeisen elämän arvostusta.
Muuna vaihtoehtona mainittiin toive talon sijain-
nista kauempana kadusta tai pyörätiestä jonkinlai-

sen näkösuojan muodostumiseksi. Voidaan olettaa,
että ainakin osa niistä vastaajista, jotka olisivat ha-
lunneet talonsa sijaitsevan kauempana tiestä tarkoit-
tavat tätä samaa. Varsinaisia teitä, ainakaan
vilkasliikenteisiä, ei Karistossa vielä ole ja Lahti-
Heinola väyläkin on suhteellisen kaukana. Sen si-
jaan katulinjaan kiinni rakentaminen on melko uusi
trendi varsinkin pientaloasumisessa ja ominaista
nimenomaan matala ja tiivis rakentamiselle. Toden-
näköisesti asukkaat eivät ole siis vielä tottuneet tä-
hän kaupunkimaiseen rakentamiseen ja pitävät sitä
siksi epämiellyttävänä ratkaisuna.

 Tyytyväisyys katutilaan pysäköinnin ja liikkumi-

sen turvallisuuden kannalta (kysymykset 8.1 ja 8.2)

Kysyttäessä katutilan riittävyyttä väliaikaiseen
pysäköintiin olivat enemmistön vastaukset kriitti-
siä. Hieman vajaa 70 % vastaajista oli sitä mieltä,
ettei katutilaa ole riittävästi johtuen alueen
suunnittelutyylille ominaisista rakennusten
rajaamista kapeista ja polveilevista kaduista. Tien
molemmin puolin pysäköitäessä tielle jäävä tila on
vastaajien mielestä niin olematon, ettei esimerkik-
si aurausauto mahdu ohi. Ongelma korostuu ole-
tettavasti varsinkin niissä talouksissa, joilla on pie-
ni piha sekä useampi kuin yksi auto ja erityisesti
silloin, kun tarvitaan vieraspaikoitusta. Muutama
vastaajista korosti myös, että ahtaus johtuu

Kuva 4. Toiveet talon sijainnista Karistossa (n=51).
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rakennustyömaasta johtuvista ylimääräisestä liiken-
teestä ja kulkuneuvoista.

Hieman ristiriitaisesti edelliseen kysymykseen näh-
den, neljä viidestä vastaajista piti asuntokatuaan
kuitenkin toimivana ja turvallisena. Tähän ehkä
vaikuttavat osaksi mielikuvat siitä, minkälainen
kadun toivotaan olevan tulevaisuudessa, kun esimer-
kiksi ylimääräisestä rakennustyömaasta johtuva lii-
kenne loppuu.

Aktiivisuus sosiaalisissa kontakteissa ja kiinnostus

yhteisölliseen toimintaan (kysymykset 9.2, 9.3,

9.4, 9.5, 9.6 ja 9.7)

Vastaajilla noin kolmanneksella oli yhteistyötä naa-
pureiden kanssa eli esimerkiksi asioita, joista he
olisivat yhteisesti vastuussa tai tavaroita, jotka olisi-
vat heidän yhteisessä käytössä. Maininnat saivat
mm. rakennusvaiheessa tarpeelliset työmaasähkö,
betonimylly. Arkielämässä muutama mainitsi
omistavansa tai hankkivansa naapurin kanssa yh-
teisen veneen sekä jakavansa kulkureitin autotallille
(kysymys 9.2). Hieman vajaa puolet vastaajista oli
tekemisissä naapurinsa kanssa viikoittain erinäisten
(rakentamiseen liittyvien) asioiden auttamisessa (ky-
symys 9.3). Arkielämän melko vähäisistä sosiaalisis-
ta kontakteista huolimatta kiinnostus yhteisiin asi-
oihin ja yhteisölliseen toimintaa osoittautui yllät-
tävän suureksi. Vastaajista 70 % oli valmis hoita-
maan Kariston yhteisiä virkistyspalveluita
yhteisvastuullisesti (kysymys 9.5). Lisäksi 85 % vas-
taajista toivoi Karistossa järjestettävän yhteisiä ta-
pahtumia erityisesti lapsille (kysymys 9.4). Kariston
asukas- tai omakotiyhdistystä toivoi puolestaan 90
% kyselyyn vastanneista ja 60 % ilmaisi myös ha-
lunsa olla mukana sen toiminnassa (kysymys 9.7).

Tyytyväisyys suunnittelun vapauteen ja yksilölli-

seen rakentamiseen (kysymykset 2.3, 2.5 ja 3.9)

Enemmistö vastaajista oli tyytyväinen vapauteen
suunnitella oma talo (kysymys 2.3). Vain neljännes
vastaajista piti asemakaavan rakentamista ohjaavia
määräyksiä liian tiukkoina ja siksi oman talon suun-
nittelun vapautta rajoitettuna Rakennustapaohjeita
pidettiin hieman keskinkertaista sitovampina (kes-

kiarvo 3,1 ääripääasteikolla 1=ei sitova ja 5=sitova),
ääripäiden edustajien ollessa toisistaan päinvastais-
ta mieltä (kysymys 2.5). Toisaalta reilu neljännes
vastaajista olisi asemakaavamääräysten ja
rakennustapaohjeiden sitovuudesta huolimatta toi-
vonut rakennustavan osalta yhtenäisempää ilmettä
eli tiukempia määräyksiä (ainakin naapureille; ky-
symys 3.9). Tyytymättömyyttä herätti ennen kaik-
kea liian sekoittunut ilme, jossa modernit ja
perinteisempää ”huvilatyyliä” edustavat talot ovat
vierekkäin. Molemmille tyylisuunnille löytyi kannat-
tajansa. Myöskään hirsitaloja ei pidetty tavoiteltuun
moderniin ilmeeseen sopivana. Vastauksissa on
kuitenkin huomioitava, että rakennustapaa kom-
mentoi 84 % vastaajista. Alueen keskeneräisyydestä
johtuen ei kaikilla välttämättä ollut vielä näkemys-
tä edes oman tontin saati sitten muiden yleisilme-
estä, ja he jättivät siksi kysymyksen ihan
aiheellisestikin vastaamatta.

Tyytyväisyys puun käyttöön rakennusmateriaalina

(kysymys 3.8)

Selvä enemmistö oli tyytyväinen Kariston ilmeeseen
ja imagoon nimenomaan modernina puu-
kaupunkina. Vain noin viidennes olisi halunnut
käyttää rakennusten ulkoverhoiluun muuta kuin
puumateriaalia. Yleisimpänä materiaalitoiveena oli
kivi tai tiili sen helppohoitoisuuden, kestävyyden
ja paloturvallisuuden vuoksi. Rapattua ulkopintaa
arvostettiin myös sen modernina pidetyn ilmeen
vuoksi. Vastaajista 6 % ei osannut sanoa, mitä ma-
teriaalia olisivat ulkoverhoilussa käyttäneet.

Tulosten tulkinta

Kyselyn tulokset arviointikriteereittäin tiivistettynä
on esitetty taulukossa 1. Taulukon alla esitetään
tulosten laajempi tulkinta.

Pienet tontit ja urbaanin tiivis rakenne

Vastauksista ilmenee se inhimillinen seikka, että
vastaajat ovat tyytyväisiä niihin seikkoihin tontissa
ja talossa, joihon heillä oli eniten vaikutus- ja pää-
tösvaltaa. Tontin sijainti alueella, talon koko ja ra-
kennustapa ovat asioita, jotka rakentajat pystyivät
pitkälti valitsemaan tai päättämään itse. Sen sijaan
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tontin kokoa tai talon sijaintia tontilla ja suhteessa
naapureihin ohjasi asemakaava merkintöineen ja
määräyksineen. Tontin koko ei kuitenkaan osoit-
tautunut suurimmaksi tyytymättömyyden aiheutta-
jaksi, kuten olisi voinut kuvitella. Tähän selitykse-
nä voi olla se, että kyselyyn vastanneiden tietojen
perusteella tonttikoot vaihtelivat hieman vajaasta
500 neliömetristä reiluun 1100 neliömetriin. Keski-
kooltaan 770 m² tontin voi kompaktiudessaan hy-
vinkin vastata monen kaupunki-ihmisen tarvetta
omalle pihalle. Voidaan siis todeta, että tonttien
pienuus on tiiviilläkin alueella suhteellista.

Tyytymättömimpiä vastaajat olivat talon sijaintiin
suhteessa naapureihin. Tämä viittaa siihen, että

moni kaipaisi väljempää rakennusten sijoittelua ja
enemmän omaa rauhaa tiiviin asuinalueen
suunnittelutavoitteissa painotetusta yksityisyyden
huolehtimisesta huolimatta.

Minimoitu katutila

Kysymys katutilan riittävyydestä väliaikaiseen
pysäköintiin oli lomakkeessa ainut, joka sai niin
selvän enemmistön kielteisiä vastauksia Järvenpääs-
sä. Se oli myös kysymys, johon suunnittelijatkin tie-
sivät odottaa kielteistä palautetta, koska alueelle ei
ole kaavoitettu muita alueita väliaikaiseen
pysäköintiin. Kaavoittajan tavoitteena on ollut, että
esimerkiksi vieraiden tarvitseva väliaikainen

Taulukko 1. Arviointitulokset ja -kriteerit
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pysäköintitila löytyy pihakaduilta ja pussikatujen
päihin muodostuvilta aukioilta (Vanhanen 2002:8).
Lisäksi pysäköintiä suunniteltaessa on oletettu asuk-
kaiden ja vieraiden käyttävän alueelle saapuessa
bussia. Veneiden, asuntovaunujen tai muiden
kookkaiden välineiden säilyttämiseen tarkoitettua
laajempaa tilaa ei Järvenpäässä ole. Ongelmia
pysäköinti aiheuttaa asukkaille varsinkin talvella,
kun lumipenkat ja lumen varastointi vievät kapeilta
kaduilta vähäisenkin ylimääräisen tilan. Lisäksi ras-
kas kalusto on oletettavasti täyttänyt katutilaa nor-
maalista poikkeavasti intensiivisimmän rakennus-
vaiheen ollessa käynnissä.

Yhteisöllinen Karisto

Kyselyn tuloksia yhteisöllisyyden osalta voisi luon-
nehtia niin, että asukkaat ovat tehneet varovaisen
aloituksen toisiinsa tutustumisessa ja innostus ja
kiinnostus alueen kehittämisen ja yhdessä toimimi-
sen puolesta on korkea, huolimatta monen vasta
valmistuneesta henkilökohtaisesta rakennus-
urakasta. Monet toivoivat vastauksissa tutustumis-
ta helpottavia yhteisiä tapahtumia ja olivat
kiinnostuneista yhteisestä alueen kehittämis-
foorumista, kuten asukas- tai omakotiyhdistyksestä.
Tämän melko lupaavan alun ja innostuksen perus-
teella voidaan Järvenpään asukkaiden uskoa ja toi-
voa muodostavan kiinteän ja toimivan yhteisön
tulevaisuudessa.

Yksilöllinen Karisto

Asukkaiden tyytyväisyys mahdollisuuteen toteuttaa
talon suunnittelussa yksilöllisiä toiveita ja tarpeita
on Kariston tulevaisuuden kannalta tärkeää.
Omakotirakentajien toiveiden täyttäminen siten,
että alueesta muodostuu yhtenäinen kokonaisuus
on aina tasapainottelua yksilön ja yhteisöä edusta-
van kaavoittajan näkemysten välillä. Tiivis ja mata-
la kohteessa rakenteelliset seikat kiristävät omakoti-
rakentajien perinteisiä vapauksia ja siksi on hyvä,
että enemmistö on tyytyväisiä niitä kompensoiviin
vapauksiin muun muassa rakennuksen tyylin ja jul-
kisivun värityksen ja viimeistelyn osalta. Toisaalta
soraäänet vastauksissa muistuttavat, että liiallista
yksilöllisyyden korostamista kärsii yhtenäinen ilme

ja siksi tiukemmille määräyksille tai
tehokkaammalle rakentamisen valvonnalle olisi
heidän mielestä ainakin joltain osin tarvetta.

Järvenpään aloituskorttelissa yhtenäisen ilmeen
uskottiin muotoutuvan pitkälti julkisivussa käyte-
tyn puumateriaalin avulla. Rakennusten modernis-
ta ulkonäöstä ei ole määritelty mitään ja siksi tyyli
vaihtelee suurimmaksi osaksi markkinoin-
timateriaalissa esitetystä kaavoittajan modernista
näkemyksestä. Jos Karistoon muuttavalla on synty-
nyt mielikuva alueesta markkinointimateriaalin
kuvien perusteella, on ilmeistä, ettei todellisuus
vastaa mielikuvaa. Toisaalta ainakin suunnittelijoille
oli selvää, että Järvenpään omakotirakentajilla yksi-
löllinen rakentaminen tulee korostumaan muita
alueita enemmän. Rakentajilla sen sijaan oli mitä
ilmeisemmin selkeä markkinointi- ja
havainnemeteriaalin värittämä ja asemakaava-
määräysten rajoittama mielikuva alueen yhtenäises-
tä ilmeestä. Käytännössä kuitenkin kaavoitus-
määräyksissäkin oli tilaa eri tulkinnoille ja esimer-
kiksi rakennusalan ylittämiseen oli mahdollisuus
hakea poikkeuslupaa. Jos rakentaja tiesi näistä mah-
dollisuuksista, saattoi hän pystyä rakentamaan ta-
lonsa vapaammin omien toiveidensa mukaan. Tämä
luonnollisesti harmitti niitä, jotka eivät tienneet tai
ymmärtäneet tätä mahdollisuutta. Jotta rakentajil-
la olisi samat lähtökohdat suunnittelulle ja rakenta-
miselle, on määräysten tulkinta- ja poik-
keamislupamahdollisuutta tiukennettu esimerkiksi
Rantakylän kaavoituksessa.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että yksilölli-
nen rakentaminen on toteutunut Karistossa vastaa-
jista enemmistöä miellyttävällä tavalla.

Puurakentaminen

Puun käyttö rakennusmateriaalina ei ole uutta Suo-
messa mutta jäänyt ehkä vähemmälle huomiolle
tehokkaan ja teollisen betonielementtituotannon
vallattua markkinat 1900-luvun toisella puoliskol-
la. Siksi onkin hienoa, että sen käyttö ja kehittämi-
nen on nostettu valtakunnallisestikin tärkeäksi tee-
maksi ja että asukkaat puutaloalueella ovat
materiaalivalintaansa tyytyväisiä. Rakennuttajien
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tyytyväisyyden kannalta järkevää ja käytännöllistä
on, ettei materiaalivalintaa ohjata tai määrätä lii-
kaa vaan annetaan omatoimirakentajien tehdä
ulkoverhoilua lukuun ottamatta mieleisensä valin-
ta markkinoilla olevista vaihtoehdoista.

Johtopäätökset ja suositukset

Pienet tontit ja urbaanin tiivis rakenne

Vie oman aikansa ennen kuin ihmiset tottuvat
pientalorakentamisen ja urbaanin rakenteen yhdis-
tämiseen eli muun muassa keskimääräistä pienem-
piin tontteihin ja tiiviydestä johtuvaan naapureiden
läheisyyteen. Kyse on pitkälti toiveiden
priorisoinnista; omakotitalo parin tuhannen neliö-
metrin metsään rajautuvalla tontilla tiiviisti kaupun-
ki- ja palvelurakenteessa kiinni on erittäin harvinais-
ta ja nykyaikana täysin mahdoton ratkaisu laajem-
malle pientalokaavoitukselle. Isomman tontin ja
etäisyyttä naapureihin saa varmasti keskiverto hin-
taan taajaman ulkopuolelta mutta silloin ei voi edel-
lyttää kunnan tarjoamia palveluita kilometrin säteel-
lä. Toisaalta Kariston osalta voidaan kysyä, onko alue
niin tiiviisti kaupunkirakenteessa kiinni, että tavoit-
teeksi asetettu urbaani ilme ja sitä ilmentävät teho-
kas ja tiivis rakentaminen, niukka katutila ja siihen
kiinni rakentaminen ovat ympäristöön nähden
mielekästä.

Ekologisesti ja taloudellisesti kestävän rakentami-
sen kannalta tarkasteltuna varsinkin tiivis rakenne
on kuitenkin osoittanut paikkansa. Matalaan ja
pienimittakaavaiseen ilmeeseen yhdistettynä se on
suositeltava vaihtoehto perinteiselle pientalo- tai
kerrostaloasumiselle.

Minimoitu katutila

Tiiviille ja matalalle asuinalueelle sopivaa nykyai-
kaista liikenneverkkomallia ei ole vielä olemassa ja
kokemukset sellaisista perustuvat pitkälti yksittäi-
siin kokeiluihin muilla tiivis ja matala alueilla, esi-
merkiksi Espoon Säterinmetsässä. Siksi on erittäin
hienoa, että Lahden kaupunki on ollut halukas ot-
tamaan riskin ja kokeilemaan uusia katu- ja
pysäköimismitoituksia Karistossa ja osoittamaan
tällä tavoin edellä kävijän esimerkkiä muille. Lisäk-

si on kunnioitettava tavoite suunnitella katu-
verkostoa autoliikenteen tarpeiden sijaan vaihteek-
si jalankulkijan tarpeiden näkökulmasta, ja pyrkiä
luomaan samanlaista inhimillistä katumiljöötä kuin
sata vuotta sitten ennen autojen tilan valtausta.
Vanhojen esimerkkien haussa on kuitenkin muis-
tettava nykypäivän realiteetit: usealla
pientaloalueella ja varsinkin keskustan ulkopuolel-
la asukkailla on nykyään useampi kuin yksi auto.
Itse asiassa Karisto asukaskyselyn perusteella 47 %
vastaajista oli käytössään kaksi autoa, muutamalla
jopa kolme. Autoja myös käytetään päivittäin, suh-
teellisen lyhyilläkin matkoilla huolimatta joukko-
liikennemahdollisuudesta. Autoilijoiden turvalli-
suuden ja liikkumisen helppouden takia
pihakaduillakin liikkuu paljon kalustoa auraamassa,
hiekottamassa, pesemässä tai lakaisemassa. Lisäksi
tulevat kasvavat jätemäärät, joita varten eri jäte-
lajeihin erikoistuneet jäteautot joutuvat liikkumaan
alueella joskus useitakin kertoja viikossa. Liikennet-
tä kapeilla kaduilla siis syntyy Vanhan Porvoon tai
Rauman aikoihin verrattuna huomattavasti enem-
män. Siksi niiden mitoituksen pitää olla ajan-
tasainen.

On toki erittäin toivottavaa mutta ehkä kuitenkin
hieman liian optimistista ajatella, että niukan katu-
tilan ja pienten tonttien takia ihmiset luopuisivat
kakkosautostaan ja suosisivat enemmän
kimppakyytejä ja julkista liikennettä. Nykypäivän
automarketkulttuurissa se on kuin taistelua tuuli-
myllyjä vastaan. Ihmisillä on varaa hankkia ja käyt-
tää useampaakin autoa, he ovat tottuneet oman
auton tuomaan liikkumisen vapauteen ja helppou-
teen ja monelle se on elinehto muualle maakun-
taan tai Suomeen suuntautuvaan työmatka-
liikkumiseen. Tilannetta ei tietenkään helpota esi-
merkiksi kallistuvat lippuhinnan julkisissa
kulkuneuvoissa ja vuorojen vähentäminen niiden
kannattamattomuuden vuoksi. On siis hyvin toden-
näköistä, etteivät asukkaat tule luopumaan
autoistaan kovin helpolla vaan tulevat tunkemaan
ne johonkin vapaana olevaan tilaan yleisen viihty-
vyyden kärsiessä. Myös vieraat tai muut alueella liik-
kuvat ulkopuoliset eivät varmastikaan jätä autojaan
esimerkiksi talvella kotiin vain sen takia ettei väliai-
kaiseen pysäköintiin tarkoitettuja paikkoja löydy
alueelta.
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Kyselyn vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että
Kariston tulevien alueiden kohdalla väliaikainen
pysäköinti pitää ottaa käytännöllisemmällä tavalla
mukaan suunnitteluun. Kapeat kadut ja kadun-
varsipysäköinti vähentävät ajonopeuksia ja lisäävät
siten turvallisuutta mutta jos liikkumisesta tai
pysäköinnistä ei tilan puutteen vuoksi tule mitään,
on joko katutilaa levennettävä tai lisättävä pieniä
paikoitusalueita kohtuulliselle etäisyydelle asunnois-
ta.

Mielenkiintoinen lisäselvitys olisi, miten
leveämmille urille mitoitettu huoltokalusto taipuu
kapeampaan katutilaan. Aiheuttavatko kapeat ka-
dut lisätyötä ja siten ylimääräisiä kustannuksia vai
peräti uuden kaluston hankkimista? Pystytäänkö
näistä tiiviille ja inhimilliselle kaupunkirakenteelle
tyypillisistä yksityiskohdista itse asiassa pitämään
nykyisessä kunnallistaloudellisessa tilassa huolta
kaavoittajan tarkoittamalla tavalla?

Yhteisöllinen Karisto

Asukkaiden selvästi osoittama innostus ja kiinnos-
tus alueen kehittämiseen ja yhteiseen toimimiseen
pitäisi kaupungin puolesta hyödyntää mahdollisim-
man nopeasti. On tärkeää osoittaa asukkaille hei-
dän vastuunsa viihtyisästä asuinympäristöstä ja tu-
kea heidän orastavaa yhteishenkeä esimerkiksi aut-
tamalla alkuun omakoti- tai asukasyhdistys tai vas-
taava yhteinen foorumi. Vastaukset osoittavat, että
talkoohenkeä löytyy, kunhan toiminta saadaan al-
kuun. Alueen kehittämisestä kiinnostunut fooru-
mi voisi niin halutessaan järjestää yhteisiä tapahtu-
mia talkoista laskiaiskarnevaaleihin ja siten edistää
yhteisöllisyyden syntyä Järvenpäässä. Myös yhteiset
hankkeet, kuten yhteinen rantasauna olisivat täl-
laisen ryhmittymän toteutettavissa. Samalla se toi-
misi myös esimerkkinä Kariston muiden kohteiden
asukkaille asukasaktiivisuudesta ja sen mahdolli-

suuksista. Rahallisesti pienellä kaupungin antamal-
la alkupotkulla voidaan varmasti saavuttaa tuloksia,
joilla on kauaskantoiset ja merkittävät vaikutukset
Kariston viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden kannalta.

Yksilöllinen Karisto

Jos suunnittelijat toivovat Karistolta yksilöllisen il-
meen lisäksi markkinointimateriaalissa esiteltyä
yhtenöistä, modernimpaa tyyliä, pitäisi asemakaava-
määräysten ja niiden tulkinnan olla sellaisia, ettei
uusvanhoja pitsihuviloita saa rakentaa. Määräysten
tiukentaminen voi tosin osaltaan vähentää niiden
rakentajien kiinnostusta, jotka olisivatkin halunneet
toteuttaa unelmansa pitsihuvilan. Silloin punnitaan
alueen muiden vetovoimatekijöiden painoarvoa.

Jos taas halutaan korostaa rakentajien yksilöllisiä
ratkaisuja, toivoisi havainnekuvien ja muun
markkinointimateriaalin olevan lopputulosta ajatel-
len realistisempia ja kuvastavan heterogeenisempää
ja yksilöllisempää ilmettä, kuin mitä kaavoittajan
nykyinen näkemys antaa ymmärtää. Näin vältyttäi-
siin keskustelulta, vastaako lopputulos esteettisesti
sitä, mitä asiakkaille on markkinoitu.

Puurakentaminen

Puurakentamisen kehittämisen ja edistämisen kan-
nalta olisi järkevää selvittää tarkemmin, minkälai-
sen runkorakenteen rakentajat ovat taloihinsa va-
linneet ja miksi. Tällöin selviäisi myös asukkaiden
rakennusmateriaalivalintoihin liittyvät mielipiteet
ja ennakkoluulot koskien hintaa, paloturvallisuut-
ta, rakentamisen helppoutta ja laadukkuutta. Tie-
doilla voisi olla suuri merkitys puurakentamisen ke-
hittämiseen ja edistämiseen liittyvässä markkinoin-
nissa.
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