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8 Kumppaneilta lisää osaamista
Irene Väkevä-Harjula 

Peltosaari-projektin käynnistyessä kesällä 2010 projektille haettiin aktiivisesti kump-
paneita. Projektissa, missä uuden tiedon kerääminen ja sen jakaminen ovat keskeises-
sä asemassa, osaamisen jakamisella kumppaneiden kesken on erittäin suuri merkitys. 
Strategiset kumppanit ovat niitä kaikkein tärkeimpiä yhteistyökumppaneita, joita 
ilman projektin tavoitteita ei voida saavuttaa.

8.1 
kumppanuusstrategia
Peltosaari-projektin kumppanuudet koottiin toimintastrategian kokoamisen yhtey-
dessä yhteen kuvioon kumppanuusstrategiaan, joka on kehittynyt projektin edetes-
sä. Alla olevassa kuviossa on esitetty Peltosaari-projektin nykyiset kumppanuudet. 
Vihreällä kolmiolla kuvataan strategisia kumppaneita ja punaisella pallukalla taktisia 
kumppaneita. Keltaisella kolmiolla kuvataan projektin kotipesää ja oman hankesal-
kun hankkeita. Kuvio on selventävä ja pitää hyvin mielessä projektin tärkeimmät 
yhteistyökumppanit.

Strategiset kumppanit ovat niitä tahoja, joiden kanssa jaetaan avoimesti osaamista 
ja tietoa. Lisäksi molemmat tahot hyötyvät yhteistyöstä esimerkiksi taloudellisesti 
ainakin pidemmällä aikavälillä. Strategisten kumppaneiden tavoitteet ovat yhtene-
väisiä tai yhdensuuntaisia. Vuorovaikutus strategisten kumppaneiden kesken on 
tiivistä ja keskinäinen luottamus korkealla tasolla. 

Taktinen kumppanuus on löyhempää yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Välttä-
mättä taloudellista hyötyä ei synny kummallekaan osapuolelle ainakaan yhteistyön 
alussa. Taktinen kumppanuus voi kuitenkin kehittyä projektin edetessä strategiseksi 
kumppanuudeksi. Tai päinvastoin jonkun tärkeän kumppanin merkitys voi vähetä 
projektin edetessä. 

Kumppanuusstrategian merkitys projektille on yhteistyön syventämistä, yhteisten 
tavoitteiden suuntaamista sekä kumppaneiden toiminnan ja osaamisen arvostamista. 
Kun jaetaan tietoa ja osaamista avoimesti, ei kaikkien tarvitse miettiä samoja asioita 
aina alusta asti uudestaan. 
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Kuva 34. Projektin kumppanit. 

Peltosaari-projektin strategisia kumppaneita ovat hankkeiden rahoittajat, tutkimus-
laitokset, Peltosaaressa toimivat tahot sekä Riihimäen kaupungin hallintokunnat. 
Vaikka kaikkien hallintokuntien välinen yhteistyö projektin kanssa ei ole yltänytkään 
vielä strategiselle tasolle, niin siihen on pyrittävä, koska asetettuihin tavoitteisiin 
pääseminen edellyttää avointa yhteistyötä yli hallintokuntarajojen. 

Peltosaari-projektin taktiset kumppanit liittyvät kiinteästi myös projektin toimin-
taympäristöön sekä tavoitteisiin. Esimerkiksi poliisin kanssa on neuvoteltu Pelto-
saaren alueen turvallisuuden parantamisesta. Järvenpään Mestariasuntojen sekä 
Kuopion Kuopaksen kanssa on vaihdettu tietoa ja osaamista passiiviperuskorjaa-
misesta. Albyn Botkyrkan on uusimman kehittämishankkeen yhteistyökumppani, 
jonka kanssa asuinalueita kehitetään tutkimuksellisesti rinnakkain vertaillen. 4H:n 
organisoima Topinkulma projektin vuokraamalla entisellä Peltosaaren ”ärrällä” jär-
jestää ala-asteelaisille iltapäiväkerhotoimintaa ja tarjoaa näin lapsiperheille tukea, 
vain muutama mainitakseni. 

8.2 
Golding Homes - kumppani englannista
Yksi Peltosaari-projektin strategisista kumppaneista on vuonna 2003 perustettu Gol-
ding Homes -säätiö Kentistä Englannista. Yli 100 asuntoa peruskorjannut säätiö 
löytyi ympäristöministeriön Lähiöohjelman seminaarin kautta loppuvuonna 2010. 
Tietoa ja osaamista vaihdettiin ensin virtuaalisesti, mutta jo maaliskuussa 2011 Pel-
tosaari-projekti kävi tutustumassa Golding Homesin peruskorjaamiin asuintaloihin 
Parkwoodissa ja Coombe Farmissa. 

Golding Homes on kehittänyt asukkaiden kohtaamismalliin, jota he olivat jo vuosia 
käyttäneet menestyksellisesti. Vuokralaisten kohtaamista nimitetään ”decant inter-
viewksi”, missä käydään läpi asukkaan toiveet ja tarpeet asunnon peruskorjaukseen 
liittyen. Keskustelun aikana selvitetään tarvitseeko asukas väliaikaisen asunnon, 
vai pystyykö hankkimaan sen itse väliaikaisen asunnon korjauksen ajaksi. Jos asu-
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kas löytää itse asunnon, hänelle korvataan siitä 5.200 euroa. Tällä rahalla moni 
vuokralainen on kohentanut omaa taloudellista tilanneettaan. Asukkaille maksetaan 
myös ”häiriölisää”, millä kompensoidaan muuttoon liittyviä pakollisia kustannuksia 
kuten tv-antennien uudelleenasennukset sekä pesukoneliitännät jne. Lisäksi säätiö 
tarjoaa asukkaille muuttoapua sekä tiedottaa koko ajan prosessin etenemisestä. 

Haastattelun yhteydessä Golding Homes tiedusteli asukkailta myös hyvin hen-
kilökohtaisia asioita, kuten terveyteen, koulutustarpeisiin ja työllisyyteen liittyviä 
kehittämistarpeita, joiden tiimoilta asukkaita neuvottiin palveluketjussa eteenpäin. 

Asukkaita sitoutettiin uudistettuun asuntoon mm. antamalla mahdollisuus tehdä 
omia valintoja pintamateriaalien tai kodinkoneiden suhteen. Vuokralainen maksaa 
itse ”lisävarusteista”, mutta samalla sitoutuu asuntoon pidemmäksi aikaa ja pitää 
huolta asunnon kunnosta kuin omastaan. 

Kehitysjohtaja Chris Blundell Golding Homesista kertoo, että asukkaat ovat muka-
na koko korjausprosessin ajan aina suunnittelusta toteutukseen. Asukkaiden henki-
lökohtainen kuuleminen ja huomioon ottaminen edistää peruskorjausten sujuvuutta 
ja näkyy asukastyytyväisyydessä.

“Residents are involved 
from the masterplanning of 
the development through 
to choosing the fittings 
and finishes of their new 
homes, and equally impor-
tantly they are supported 
through the often challeng-
ing process of selecting and 
moving to their new home. 
Golding’s experience is that 
this approach results in 
fewer delays and costs in 
securing property required 
for redevelopment and 
higher levels of satisfaction 
among residents with both 
the process and the out-
comes.” – Chris Blundell

yhteistyö vuokralaisten kanssa
Golding Homesin kokemusten mukaan tärkeintä peruskorjaukseen lähdettäessä on 
muistaa, että taantuvilla asuinalueilla asuvat vuokralaiset suhtautuvasti epäilevästi 
prosessiin sekä tuntevat epäluottamusta uudistuksia ajaviin tahoihin. Vie oman ai-
kansa, että luottamus kasvaa. 

Suunnitteluvaiheessa ehdottomasti tärkeintä on selkeä ja rehellinen viestintä 
asukkaiden kesken. Korjausprosessiin liittyvät asiat kuten tarjoukset, sitoumukset 
ja aikataulut on oltava selvät kaikille osapuolille. Se tekee yhteistyöstä helpompaa.

Jos alue on suosittu ja vahvistaa sitä kautta asukkaiden luottamusta alueen uu-
distamisen kannattavuuteen, se auttaa saamaan asukkaita osallistumaan uudista-
misprosessiin. Suurta merkitystä on sillä, että asukkaita kuunnellaan aidosti ja heille 
annetaan uudenlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa tulevan asuntonsa korjaamiseen. 
Edellä mainittu vuorovaikutteiden prosessi ja asukkaan vahva osallistuminen saat-
taa edellyttää sekä työntekijöiden että asukkaiden koulutusta ja perehdyttämistä, 
mutta on sen väärti. Yleensä asukas haluaa vaikuttaa keittiön ja kylpyhuoneen ma-

Kuva 35. Golding Homesin kehitysjohtaja Chris Blundellin 
mukaan asukkaiden kuuleminen ja huomioonottaminen edis-
tää toiminnan sujuvuutta ja vaikuttaa asukastyytyväisyyteen. 
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teriaaleihin, tyyliin ja koristeluun sekä yhteisten tilojen suunnitteluun. Asukkaiden 
kanssa työskentely edellyttää suurempaa työpanosta toimijataholta, mutta ehkäisee 
ennakolta monia tulevaisuuden ongelmia. 

Muutossa on paljon muistettavaa ja tehtävää. Yleensä kaikenlaiseen asioiden 
toimittamiseen kuluu paljon aikaa. Golding Homes otti nämä toimet hoitaakseen 
vuokralaisten puolesta. Erityisesti ikääntyneet liikuntarajoitteiset asukkaat olivat 
tyytyväisiä heille tarjottuun muuttoapuun. Golding Homesin huolehtiessa muutosta 
konkreettisesti, asukas tunsi helpotusta ja prosessi eteni sovitussa aikataulussa ilman 
viivytyksiä. Ja aika on rahaa rakennusprojektissa. 

Kaksi asiaa nousi ylitse muiden Golding Homesin työntekijöiden toiminnassa 
asukkaiden muuttoja järjestäessään: selkeä vastuiden ja työnjako asukkaiden kohtaa-
misessa sekä riittävästi aikaa hoitaa asukkaiden muuttoihin liittyvät asiat kunnolla 
heti kerralla. Kun asukas oli muuttanut korjattuun, uuteen kotiinsa, hänellä säilyy 
sama yhteyshenkilö Golding Homesin puolella seuraavan vuoden ajan, jotta asuk-
kaan asettuminen taloksi voidaan varmistaa kunnolla. 

Korjausprosessista tehtiin asukastyytyväisyyskysely, joka toteutettiin, kun asuk-
kaan muutosta uuteen kotiin oli kulunut kaksi viikkoa ja seuraava 12 kuukauden 
kuluttua, jolloin asukkaalla on jo tarkempi kuva siitä, miten korjausprosessi onnistui. 

Peltosaari-projekti toteutti kesällä 2011 ja tammikuussa 2012 kolmen vuokraker-
rostalon asukashaastattelut Peltosaaressa. Mallina käytettiin Golding Homesin asu-
kashaastattelumallia. Haastattelujen tuloksista kerrotaan tarkemmin luvussa 9.

Riihimäen kaupungin kaikki hallintokunnat ovat Peltosaari-projektin strategisia 
kumppaneita. Vaikka yhteistyö ei ole kaikilta osin vielä vastannut win win -tasoa, 
niin siihen pitää aktiivisesti pyrkiä. 

8.3 
miten hallintokuntien välistä yhteistyötä voisi edistää?
Hallintokuntien välinen yhteistyö kunnissa ja kaupungeissa kangertelee. Miksi? Aitoa 
halua yhteistyön parantamiseksi on ja yleisesti tiedostetaan, että yhteistyöllä paran-
nettaisiin kuntalaisille tarjottavia palveluja ja ne tuotettaisiin myös edullisemmin. 
Hallintokuntien välisiä raja-aitoja on tärkeää madaltaa nopealla aikataululla, koska 
on varmaa, että sisäisen yhteistyön parantamisessa onnistuvat kunnat menestyvät 
paremmin myös kuntauudistuksessa ja -fuusioissa. 

Peltosaari-projektin kokemuksella voin sanoa, ettei hallintokuntien rajoja ylittävää 
yhteistyötä ole helppoa käynnistää, mutta se on tärkeää ja tavoiteltavaa. Esimerkiksi 
ilman sosiaali- ja terveystoimen osallistumista sosioekonomisten ongelmien 
vaivaaman asuinalueen uudistaminen ja imagon parantaminen ei yksinkertaisesti 
onnistu. Asukkaita on kohdattava, kuunneltava sekä myös autettava. Pelkästään 
ylimmän johdon sitoutuminen kehittämishankkeeseen ei riitä. 

Peltosaaren osalta voidaan olla tyytyväisiä siihen, että alueelle saatiin oma sosiaa-
liohjaaja 1.4.2011 alkaen, joka ottaa asiakkaita vastaan Peltosaaren asumisklinikalla 
torstaisin ilman ajanvarausta. Lisäksi hän järjestää erilaista asukastoimintaa mm. 
maahanmuuttajaperheille. Perheisiin ja koteihin ulottuvassa sosiaalityössä tarvitaan 
kuitenkin aina kumppani. Mistä se löytyy? Kriisitilanteissa tarvittaisiin ryhmä, missä 
olisi monenlaista osaamista mm. lastensuojelun, aikuissosiaalityön, terveydenhuollon 
ja A-klinikan näkökulmia. Tämä jäi vielä tässä vaiheessa toteutumatta Peltosaari-pro-
jektissa, mutta projekti jatkuu.
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9  Innovaatioita asukkaiden  
 kohtaamiseen

Irene Väkevä-Harjula

Yksi Peltosaari-projektin strategisista kehittämiskärjistä on asukkaiden aktivointi 
kehittämään omaa asuinaluettaan. Peltosaarelaisten asenteet projektia kohtaan oli-
vat aluksi epäileviä ”projekteja tulee ja niitä menee”. Syitä tähän on monia, mutta 
yksi merkittävimmistä on ehkä aiempien kehittämishankkeiden päättyminen ilman 
konkreettisia näkyviä muutoksia asuinalueelle esimerkiksi talojen rakentamisia tai 
purkamisia. Pitää kuitenkin muistaa, että 2000-luvun alussa toimineet kaupungin 
perusturvan pyörittämät Peltsi Paremmaksi ja Pemari-hankkeet saivat merkittäviä 
tuloksia aikaan, kuten asukasisännöitsijän toimi Riihimäen Kotikulma Oy:hyn sekä 
Tellus-asukastupa Kotikulman asukkaiden käyttöön. 

Tässä luvussa kerrotaan Peltosaari-projektin malleista kohdata asukkaita. Näitä 
hankkeita on rahoitettu ympäristöministeriön Lähiöohjelmasta 2008–2011 sekä ARAn 
Asumisen uudistamisen -projektista. 

9.1 
Asumisklinikan perustaminen
Projektin käynnistyessä keväällä 2010 kävi ilmi, että asuinalueen monenlaiset haasteet 
edellyttävät monikärkistä toimintastrategiaa, jonka toteuttamisessa tarvitaan kaik-
kien Riihimäen kaupungin hallintokuntien osaamista ja työtä. Lisäksi Peltosaari-pro-
jekti etsi myös muita yhteistyökumppaneita, joiden osaamista voidaan hyödyntää. 
Verkostomaista yhteistyötä käynnistämään perustettiin syyskuun alussa Peltosaareen 
asumisklinikka, Linnunradankatu 9 a:ssa. Tärkeimpänä tavoitteena oli edistää kau-
pungin hallintokuntien ja peltosaarelaisten toimijoiden yhteistyötä ja kumppanuutta 
peltosaarelaisten hyväksi. 

Klinikalla yhteistyötä käynnistelivät syksyllä 2010 projektin kumppaneina liikunta- 
ja nuorisotoimi sekä Riihimäen Kotikulman asukasisännöitsijä. Liikuntatoimi järjesti 
sauvakävelyä ja muuta liikuntaa klinikkalähtöisesti. Lisäksi klinikalla järjestettiin 
terveyskioskitoimintaa projektin toimesta. 

Helmikuussa 2011 perustettiin Peltosaari Parlamentti, jonka kokoontuu myös asu-
misklinikan tiloissa. Samoin Parlamentin lukuisat kehittämisryhmät pitävät kokouk-
siaan klinikalla. 1.4.2011 asumisklinikalla aloitti alueen oma sosiaaliohjaaja torstaisin 
päivystysvastaanotot. Peltosaari-projektin asumiskoordinaattori toimii sosiaalioh-
jaajan työparina klinikalla. Kesällä 2011 asumisklinikan parvekkeella harjoiteltiin 
kaupunkiviljelyä, missä mukana oli nuorisotoimen kansainvälinen harjoittelija. 

Kesällä 2011 käynnistettiin asumisklinikalla kolmen purettavan vuokratalon asuk-
kaiden kehityskeskustelut, mihin mallia oli haettu Englannista Kentistä Golding 
Homesilta. Keskustelussa olivat mukana valtiotieteellisen opiskelija pro gradu -tut-
kijana, Riihimäen Kotikulma Oy:n asukasisännöitsijä sekä Peltosaari-projektin projek-
tipäällikkö ja asumiskoordinaattori. Lisäksi jokaisella haasteltavalla oli mahdollisuus 
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tavata alueen sosiaaliohjaaja kehityskeskustelun päätteeksi. Haastattelut jatkuivat 
tammikuussa 2012.

Syksyllä 2012 asumisklinikalla käynnistyivät maahanmuuttajataustaisten naisten 
kuntouttavan työtoiminnan ryhmä sosiaaliohjaajan vetämänä ja tammikuun lopulla 
2013 käynnistyivät Nuoret esiin -hankkeen sopparyhmät, missä tavoitteena on auttaa 
nuoria koulutuspaikan tai työpaikan saannissa sekä antaa 25–29-vuotiaille nuorille 
ihan konkreettisesti eväitä elämään mm. opettaa laittamaan ruokaa. Hankkeen taus-
talla on vuoden alusta voimaan tullut nuorisotakuu. 

Maaliskuun alusta 2013 Peltosaari-projektin asumiskoordinaattori sekä Nuoret 
esiin -hankkeen nuorten valmentaja siirtyivät työskentelemään kokopäiväisesti Pelto-
saaren asumisklinikalle. Samalla haluttiin tuoda palveluja konkreettisesti asukkaiden 
luo paremmin saavutettaviksi.

Asumisklinikan merkitys Peltosaaren asuinalueen aktivoinnissa on ollut tärkeä, 
vaikka hallintokuntien osallistuminen alkuvaiheessa olikin melko vähäistä. Peltosaari 
Parlamentin perustamisen myötä asumisklinikalla on ollut jopa aika ajoin tungosta 
ja tulinen tunnelma! Sosiaaliohjaajan asiakkaat ovat myös pikkuhiljaa huomanneet 
saavansa arvokasta apua omalta asuinalueeltaan. Asumisklinikan rooli kasvaa, kun 
toimijoiden määrä lisääntyy. Tavoitteena onkin, että kun Peltosaaren kylätalo raken-
netaan arviolta vuonna 2015, siirtyy asumisklinikka toimimaan sinne. Tällä hetkellä 
asumisklinikan vuokra jyvitetään eri kehittämishankkeille.

9.2 

peltosaari parlamentti
Helmikuussa 2011 perustettiin Peltosaari Parlamentti jatkamaan asukastyöryhmän 
työtä. Tavoitteena oli perustaa laaja, vapaaehtoisten kehittämisryhmä, missä on mu-
kana sekä peltosaarelaisia asukkaita että viranhaltijoita kaikista hallintokunnista sekä 
muita alueen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja. Parlamentissa on käyty vilkasta 
keskustelua alueen kehittämisestä. Erityisesti yleissuunnitelman lausuntovaiheessa 
helmikuussa 2012 keskustelu velloi vilkkaana. Parlamentti sekä projekti ovat toi-
mineet tietynlaisena ”ukkosenjohdattimena” alueen kehittämistä puolustavien ja 
vastustavien välillä. 

Peltosaari Parlamentti on kokoontunut maaliskuuhun 2013 mennessä jo 20 kertaa. 
Jäsenet ovat jonkun verran vaihtuneet, mutta hyvä kehittämisen henki on vaan paran-
tunut. Parlamentin muistiot ovat julkisia kaikkien luettavissa projektin nettisivuilta. 
Parlamentti on toiminut peltosaarelaisten äänitorvena ja antanut lausuntoja mm. 
pankkiautomaatin palauttamiseksi tai yleissuunnitelman kehittämiseksi. Liitteessä 
2 on Peltosaari Parlamentin antama lausunto ideakilpailusta ensimmäisessä koko-
uksessaan 16.2.2011. 

Vuonna 2013 Peltosaari Parlamentissa toimi 18 vapaaehtoista kehittäjää ja viisi työ-
ryhmää. Vuosina 2011–2012 Parlamentissa toimi myös Terveyttä kulttuurista -ryhmä. 
Parlamentin työryhmät ja niiden vetäjät vuonna 2013 ovat:

1. asukastyöryhmä / Jouni Mäkikunnas
2. ympäristöt ja kauniit pihat -ryhmä / Marjatta Syvänen
3. urheiluryhmä / Reijo Koivu
4. tapahtumaryhmä / Jonna Kanerva 
5. asunto-osakeyhtiöryhmä / etsii vetäjää Sirkka Sampolan seuraajaksi.

Mitä Parlamentin työryhmät tekevät? Työryhmät on perustettu aktiivisen ryhmän 
vetäjän kiinnostuksen kohteiden mukaan; yhtä kiinnostaa siisti ympäristö ja kauniit 
kukkaistutukset, toista taas alueen omien olympialaisten järjestäminen tai vuokralla 
asuvien ja taloyhtiöiden yhteistyön kehittäminen. Kaikki ideat ja toimenpiteet ovat 
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yhtä tärkeitä alueen kehittämisen kannalta. Parasta ovat innokkaat asukkaat, jotka 
saavat muita alueen asukkaita mukaan. Projektin rooli Parlamentin näkökulmasta on 
tapahtumista tiedottaminen ja ryhmien auttaminen kehitysideoiden toteuttamisessa.

Peltosaari-projekti on kouluttanut alueen asukkaita energia-asioissa. Peltosaari 
Parlamentin asunto-osakeyhtiöryhmä vetäjänsä Sirkka Sampolan johdolla on järjes-
tänyt viisi koulutusta asukkaille mm. ryhmäkorjauksesta, talojen peruskorjauksista 
ja elinkaarimalleista, taloyhtiön energiansäästömahdollisuuksista, aurinkosähköstä 
sekä kauko- ja maalämmöstä. Lisäksi alueen huoltoyhtiö Kotikulman Kiinteistö-
palvelut Oy on antanut asukkaille energiansäästövinkkejä. Projekti järjesti myös 
energiaeksperttikoulutusta tavoitteena saada kootuksi asiantuntijaverkosto jokaiseen 
taloon Peltosaaressa. Energiaeksperttiasiaa viedään eteenpäin uudella hankkeella, 
mikäli rahoitus järjestyy.

Peltosaari Parlamentti käytti kesällä 2012 kaksi viikkoa aikaa havainnointiin. Par-
lamentin jäsenet tekivät muistiinpanoja havaitsemistaan hyvistä ja huonoista asioista 
liikkuessaan alueella. Havainnot käytiin läpi syyskuun kokouksessa ja kielteisiin 
asioihin puututtiin. Samassa Parlamentin kokouksessa pohdittiin Riihimäen kaupun-
gin arvoja ja miten ne toteutuvat Peltosaaressa. Miten turvallisuutta, viihtyisyyttä, ar-
kielämän sujuvuutta ja vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia voidaan alueella 
edistää ja miten peltosaarelaisten toimeentulo voidaan taata? Seuraavassa on listattu 
Parlamentin pohdinnan tuloksia, miten alueella pitäisi elää ja käyttäytyä:

• kotini on linnani!
• arvostan omaa asuinaluettani
• pidän ympäristön siistinä
• tervehdin naapureita
• hyvät tavat kunniaan: kiitos, päivää ja anteeksi!
• koko kylä kasvattaa ja kantaa vastuuta 
• en häiriköi klo 22.00 – 07.00 
• Peltosaari Parlamentin työryhmät kehittävät ja puhuvat muista hyvää
• hymy valaisee päivän J 

Parlamentti on myös pyytänyt eri alojen asiantuntijoita kertomaan Parlamentin jäse-
niä kiinnostavista aiheista kokousten alkuun mm. lastensuojelusta, poliisin toimin-
nasta, SPR:N ystävätoiminnasta, maahanmuuttajien työllistymishankkeista, yleis-
suunnitelman kehittämisestä ja VVO:n Lahden asukastoiminnasta.

Peltosaari Parlamentti perustettiin asukkaiden äänitorveksi ja sillä pyrittiin edis-
tämään kansalaiskeskustelua. Peltosaaren kehittämisen kohdalla ei missään tapauk-
sessa haluttu käydä uudistamistyöhön kuulematta asukkaita, vaan haluttiin aitoa 
vuorovaikutusta. Parlamentin rooli ”höyryjen” poistajana oli hyvä asia ja puhdisti 
ilmaa. Yli kahden vuoden aktiivisen toiminnan jälkeen Peltosaari Parlamentti on va-
kiinnuttanut asemansa alueen kehittäjänä ja on ollut aktiivisesti tuomassa asukkaita, 
viranhaltijoita, kehittäjiä ja päättäjiä samalla puolelle pöytää. 

Yksi Parlamentin jäsenten tärkeä tehtävä on viedä kehittämisen viestiä muille 
asukkaille ja tuoda viestiä kaupungin päätöksentekoon ja toimintaan. Jäsenyys tuo 
tietenkin myös mukanaan vastuuta. Parlamentin jäseniä kuunnellaan sekä heidän 
sanomisiinsa uskotaan ja luotetaan.

9.3 

Asukashaastattelut
Peltosaaren ideakilpailun yhteydessä ilmoitettiin kilpailuun osallistujille, että tavoit-
teena on purkaa Peltosaaresta huonossa kunnossa olevia kerrostaloja 5–6 kappaletta 
sekä lisäksi huonokuntoiset liikekeskuksen rakennukset. Ideakilpailun ratkettua Pel-
tosaari-projekti käynnisti asukashaastattelut asumisklinikalla osana ARAn Asumisen 
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uudistamisen -projektia. Haastatteluun kutsuttiin kolmen purettavan talon (Merku-
riuksenkatu 9 ja Linnunradankatu 25–29) asukkaat. Haastattelut tehtiin elo-syyskuus-
sa 2011 ja tammikuussa 2012.

Haastatteluun lähetettiin henkilökohtainen kutsu ja jokaiselle varattiin tunti aikaa. 
Haastattelu-ryhmässä olivat Peltosaari-projektin projektipäällikkö, asumiskoordi-
naattori, Riihimäen Kotikulma Oy:n asukasisännöitsijä sekä valtiotieteellisen tie-
dekunnan pro gradu -opiskelija. Lisäksi jokaisella haastatteluun osallistuneella oli 
mahdollisuus osallistua haastattelun 2. vaiheeseen eli käydä sosiaaliohjaajan luona 
saamassa neuvontaa ja ohjausta julkiseen palveluverkostoon. 

Ensimmäisen haastateltavan talon asukkaista paikalle saapui 66 %, mikä oli ilah-
duttavan hyvä tulos. 

Haastattelun kulku ja sisältö oli seuraava (ks haastattelujen runko, liite 3):

1. Lyhyt Peltosaari-projektin esittely
2. Yleiset kysymykset:

1. haastateltavan ikä, sukupuoli
2. asumisaika Peltosaaressa
3. kokemuksia talosta/alueesta
4. asumistarpeet tulevaisuudessa
5. asumismuodon vaihto esim. omistusasuntoon
6. haluaako muuttaa pois Peltosaaresta
7. jos/kun talo korjataan, haluaako muuttaa takaisin Peltosaareen
8. Peltosaaren maineesta
9. alueen turvattomuudesta
10. Peltosaaren hyvistä puolista ja epäkohdista
11. yhteisöllisyydestä ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista
12. kiinnostaako kierrätys, ekologisuus ja energia-asiat

3. henkilökohtaiset kysymykset: työ, hyvinvointi, koulutus

Asukashaastattelun tuloksia
• vastaajat asuneet Peltosaaressa keskimäärin 9 v
• 1/3 on halukkaita muuttamaan pois, 2/3 vastaajista aikoo asua jatkossakin 

Peltosaaressa
• 14/19:sta haluaa muuttaa takaisin Peltosaareen talon korjauksen jälkeenkin!
• vain 3/19 on harkinnut asumismuodon vaihtamista, 16/19 aikoo asua jatkos-

sakin vuokralla.
• 12/19 eli 63 % vastaajista ajattelee että Peltosaari on alueena mainettaan pa-

rempi
• palvelut ovat lähellä, mutta lähes kaikki toivovat pankkiautomaattia ja kios-

kia takaisin 
• turvattomia paikkoja: tunneli ja ravintolan edusta yöllä. 10/19:sta vastaajasta 

kokee Peltosaaren turvalliseksi asuinalueeksi.
• 13 vastaajaa 19:sta viihtyy hyvin alueella
• 74 % vastaajista piti Peltosaaren erityisen hyvänä puolena sijaintia
• 17/19:sta vastaajasta on kiinnostunut energia-asioista ja kierrätyksestä
• työttömyysprosentti 26 %

Haastattelujen tuloksista voidaan päätellä, että purettavissa taloissa asuu alueella 
viihtyviä ihmisiä, joista suurin osa haluaa asua tulevaisuudessakin Peltosaaressa ja 
nimenomaan vuokra-asunnossa. Haastateltavat ovat asuneet alueella jo melko pit-
kään ja pitävät Peltosaarta alueen mainetta parempana. Erityisesti Peltosaaren hyvä 
sijainti osana Riihimäen matkakeskusta nousi esille haastatteluissa asumisetuna. 
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Peltosaaren maineesta tehdään parhaillaan pro gradu -tutkimusta Helsingin yliopis-
ton valtiotieteellisessä tiedekunnassa Peltosaaren Nuoret esiin -hankkeen nuorten 
ohjaajan Perttu Jämsénin toimesta. Tutkimusmateriaalina toimivat nauhoitetut asu-
kashaastattelut.

Seuraavassa sosiaaliohjaajan huomioita asukkaiden kohtaamisista: 
• haastatelluista 10/19 aktiivisessa sosiaalitoimen asiakassuhteessa
• asiakkaiden rekisteritiedot tarkistettiin haastattelun aikana ja ne päivitettiin
• uusia asiakkuuksia ei perustettu
• julkisen palveluverkoston piiriin ohjattiin 11 asukasta, joista 8:lla on jo asiak-

kuus olemassa ko. palvelussa -> löydettiin 3 uutta palvelun tarvitsijaa 
• kaikki haastateltavat saivat sosiaaliohjaajan käyntikortin
• 4:lle/19 annettiin toimeentulotukihakemus.

Sosiaaliohjaajan haastattelu oli tärkeä, koska hän tuli samalla asukkaille tutuksi sekä 
sai autettua peltosaarelaisia julkisen palveluverkoston piiriin. 

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että haastateltavat olivat erittäin tyytyväisiä sii-
hen, että heiltä kysytään mielipidettä ja ideoita oman asuinalueen kehittämiseen. 
Haastattelujen aikana kävi ilmi ns. ”Peltosaaren henki”, joka on ” muuta Riihimäkeä 
urbaanimpaa ja vapaampaa elämänmuotoa”. Lisäksi asukkaat kertoivat seuraavia 
asioita, joihin toivottiin muutosta: yleinen siisteys alueella paremmaksi, romuautot 
pois parkkipaikoilta, julkijuopottelu liikekeskuksen ympärillä kuriin, kaahailu lo-
petettava jalkakäytävillä, talot ja ilmastointi kuntoon, parkkipaikat kunnostettava 
ja alueen sekavat opasteet uusittava. Asukkaita on opetettava asumaan, jotta ”hällä 
väliä” -meininki vähenee.

Edellä mainittuihin seikkoihin puuttui välittömästi Peltosaari Parlamentin asu-
kastyöryhmä, joka ryhtyi laputtamaan romuautoja ja kunnostamaan talojen roska- ja 
kierrätyspisteitä. Julkijuopottelun estämiseksi penkit oli poistettu Peltosaaren liike-
keskuksesta jo kesäkuussa 2010. Lisäksi Parlamentti lähetti kauppiaalle vetoomuksen 
olla myymättä alkoholipitoisia juomia päihtyneille. Runsaasti asukkaita puhuttava 
pysäköintipaikkojen siirto ja kunnostaminen on osa Peltosaaren uutta yleissuunni-
telmaa ja otetaan uudistamisessa huomioon. 

Kuva 36. Työllisyystilanne kesällä 2011 asukashaastatteluissa mukana olleessa talossa.
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Turvallisuus ennen kaikkea! (Blogikirjoitus 3/2012)

Yksi Riihimäen kaupungin arvoista on turvallisuus, jota halutaan vahvistaa myös 
uudistuvassa Peltosaaressa. Parlamentti käynnisti viime vuoden kesäkuun ko-
kouksessa arvokeskustelun miettimällä, mitä tarkoittaa peltosaarelaisen asukkaan 
näkökulmasta: Riihimäellä on turvallista, viihtyisää, arkielämä on sujuvaa, helppo 
osallistua ja vaikuttaa.

Turvallisuus nousi niin keskeiseksi keskustelunaiheeksi, että projekti päätti ky-
syä asiasta asukashaastatteluissa elokuussa 2011. Puolet Merkuriuksenkatu 9:n 
asukkaista arvioi Peltosaaren turvalliseksi asuinalueeksi. Turvattomina paikkoina 
pidettiin ravintolan edustaa ja asematunnelia yöaikaan. Lisäksi asukkaat toivoivat 
parempaa valaistusta koko asuinalueelle, kun uutta yleissuunnitelmaa aikanaan 
toteutetaan.

Sama kysymys esitettiin Linnunradankatu 25 ja 29:n asukkaille tammikuussa 2012. 
Vastaajat kokivat Peltosaaren pääasiallisesti turvalliseksi alueeksi; kolmasosa vas-
taajista piti Peltosaarta jopa täysin turvallisena asuinpaikkana. Kaupan, baarin 
ja asematunnelin edustat mainittiin joskus turvattomina. Eniten turvattomuutta 
aiheuttavat päihteiden käyttäjät, joita Peltosaaressa on vastaajien mielestä liikaa. 
Erityisesti huumeiden käyttäjät mainitaan. Lisäksi se, että joidenkin talojen ul-
ko-ovet jätetään öisin auki, aiheuttaa turvattomuutta ja pelkoa. Nuorten holtiton 
kaahailu autoilla jalkakäytävillä on myös turvallisuusriski, johon on puututtava. 
Vastauksissa korostettiin myös jokaisen ihmisen omaa harkintaa ja riskinottoa öi-
seen aikaan liikuttaessa.

Peltosaaren kehittämisessä turvallisuuden parantaminen on keskeinen tavoite. 
Rakentamalla ja korjaamalla voidaan toki edistää turvallista asumista. Riittävä 
valaistus lisää viihtyisyyden lisäksi myös turvallisuutta. Kuitenkin ihminen voi 
tuntea turvattomuutta kaikissa elämänvaiheissa. Turvallisuutta lisäävät onnellinen 
lapsuus turvallisessa ympäristössä, mahdollisuus kasvaa ja oppia päiväkodissa ja 
koulussa, missä kiusaamista ei sallita ja oikeus turvalliseen koulu- ja työmatkaan. 
Elämän edetessä turvattomuutta tuovat odottamattomat asiat kuten työttömyys, 
taloudellinen epävarmuus ja sairaudet. Ikäihmisille turvallisuus on erittäin tärkeä 
asia; halutaan varmistaa, että apua on nopeasti saatavilla, jos sitä tarvitaan. Lisäksi 
elämisen laatua parantavat apuvälineet halutaan edistämään turvallisuutta.

Maaliskuun kokouksessa Peltosaari Parlamentti jatkaa keskustelua turvallisuu-
den parantamisesta. Parlamentin toimintaryhmiltä toivotaankin omia näkemyksiä 
asiaan. Parlamentin kokoukseen on kutsuttu myös virkavallan edustajia mietti-
mään, miten kaikenikäisten peltosaarelaisten turvallisuutta arjessa voidaan paran-
taa. Tässä työssä tarvitaan meitä kaikkia!

Terveisin: Irene
Peltosaari-projektin projektipäällikkö
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Asukashaastattelujen tuloksista piirrettiin posteri, joka kiteyttää asukkaiden mainit-
semat ongelmat Peltosaaressa. Nuoren graafikon Niko Metsälän piirtämässä julis-
teessa näkyy asukashaastatteluissa esille tulleita kehitettäviä asioita: riittämättömän 
valaistuksen mukanaan tuomaa turvattomuutta, talojen seiniin piirrettyjä ”töhryjä” 
ja keskelle kylää hylättyjä romuautoja. Toisaalta taas eri ikäiset ja näköiset peltosaa-
relaiset elävät sovussa rintarinnan auringonkukkapelloistaan tunnetulla alueella ja 
toivottavat kaikki tervetulleiksi kotiinsa.

Asukashaastattelut olivat alueen maineen ja imagon kannalta tärkeitä. Asukkaat 
olivat selvästi valmistautuneet haastattelutilanteeseen - jotkut jopa jännittivät sitä. 
Jokaisen haastattelun aluksi rupateltiin ja kahviteltiin porukalla, mikä hälvensi epä-
luuloja ja rentoutti tilannetta. 

Haastatteluryhmä oppi keskusteluista paljon ja totesi yksimielisenä, että keskus-
teluja pitäisi jatkaa muissakin taloissa. Lisäksi haastattelujen perustella kävi selväksi, 
että suomalainen asenne vuokralla asuvia kohtaan on edelleenkin varsin negatiivi-
nen. Haastatteluihin osallistuneet olivat tyytyväisiä siitä, että kerrankin kysytään 
heidän mielipidettään siitä, miten omaa asuinaluetta pitäisi kehittää. 

”vuokralainen ei ole yhtä kuin moniongelmainen”

9.4 
kummitoiminta
Ajatus Peltosaaren alueen kummitoiminnasta heräsi jo kilpailuseminaarissa helmi-
kuussa 2011, kun Laurean sidosryhmäjohtaja Leena Peltosaari valittiin alueen kum-
miksi. Sittemmin kummikirjoja on jaettu jo kymmenen. Kummitoiminnalla pyritään 
sitouttamaan Peltosaaren kehittämiseen aluekehittämisen asiantuntijoita sekä kellok-

Kuva 37. Asukkaiden kehityskeskustelujen 
posteri. (Kuva: Niko Metsälä)

Kuva 38. Riihimäen teknisen keskuksen 
eläkkeellä olevan hallintopäällikön Sinikka 
Peltolan kummikirja on numero ykkönen.

                           

KUMMIKIRJA 
Sinikka Peltola 

23.5.2012 Riihimäellä 

Irene Väkevä-Harjula Jonna Kanerva 

Nro: 1 

Kutsuttu Riihimäen Peltosaaren  
asuinalueen kummiksi 
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kaita, jotka vievät hyvää viestiä omille verkostoilleen. Lisäksi kummien kokemukset 
ja näkökulmat ovat arvokkaita Peltosaaren kehittämiselle.

Monesti projektin aikana olen pohtinut asukkaiden aktivointitoimenpiteiden tehoa 
oman kokemukseni kautta. Ongelmien ydin on kristallisoitunut mielessäni työttö-
myyteen ja sitä seuraavaan syrjäytymisvaaraan ja köyhyyteen. Olen koonnut oman 
kymppimallin, jonka uskoisin helpottavan asuinalueiden lisäksi myös monen suo-
malaisen perheen arkea. 

Mallin idea on ihmisten tukemisen yksinkertaistaminen sekä tuen tarvitsijan ja 
saajan sekä tuen myöntäjän näkökulmasta. Työttömät ihmiset ovat joutuneet kam-
mottavaan tukiviidakkoon, mistä ei voi enää selvitä ilman jatkuvaa opastusta ja 
konsultaatiota. Lisäksi kymppimallilla tavoitellaan ihmisten tasapuolista ja oikeu-
denmukaista kohtelua Suomessa.

9.5 
kymppimalli syrjäytymisen ehkäisyyn
Uudistettavilla asuinalueilla asuu yleensä keskimääräistä vähemmän koulutettuja 
ihmisiä, joista monet ovat työttömiä ja syrjäytyneitä - jopa moniongelmaisia. Puhu-
taan asuinalueen sosioekonomisista ongelmista. Edellä mainitut ongelmat aiheuttavat 
köyhyyttä ja toivottomuutta. Miten toivottomuus vaikuttaa lapsiin ja nuoriin? Periy-
tyykö työttömyys ja syrjäytymisalttius? Miten ihmisiä autetaan takaisin yhteiskun-
taan? Esitän seuraavassa omaan kokemukseen perustuvan mallin, joka toisi apua 
myös asuinalueiden ongelmiin:

1. siirrytään v. 2015 alusta SuomiPalkka-järjestelmään, mikä antaa jokaiselle 
suomalaiselle työttömälle 18-vuotta täyttäneelle tasapuolisen toimeentulon ja 
turvan

2. SuomiPalkalla korvataan KAIKKI muut tukimuodot: työttömyys-, asumis-, 
toimeentulo- jne.

3. SuomiPalkan suuruus määritellään niin, että sillä elää ja asuu kohtuullisesti 
Suomessa 

4. yksinhuoltaja- ja lapsiperheitä tuetaan lapsikorotuksilla
5. 7-18–vuotiaille lapsille ja nuorille kohdennetaan digitaalista harrastusrahaa 

200 €/a
6. 18-29–nuorisotakuun toimia vahvistetaan: jokainen nuori otetaan tehostettu-

jen työllistämis- ja koulutustoimien piiriin
7. SuomiPalkan lisäksi jokainen voi halutessaan tehdä vapaaehtoista työtä ja 

kerätä bonuspisteitä mm. palvelukodeissa tai tehdä pätkätöitä 500 euroon 
saakka kuukaudessa ilman verovaikutuksia tai SuomiPalkan menetyksiä

8. turha ja rasittava koulutusrumba jää pois niiden osalta, joille siitä ei ole hyö-
tyä eikä haluja

9. halukkaita koulutetaan tosissaan ja heille etsitään harjoittelu- ja työpaikat
10. tukiviidakon paperipyörityksestä vapautuu valtava asiantuntijoiden joukko 

ihmisten kohtaamiseen: jalkaudutaan, kuunnellaan, etsitään keinoja ja välite-
tään. Autetaan ihmisiä yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi, joilla on halu 
ja kyky pitää huolta itsestään ja läheisistään.

Edellä kuvatulla mallilla lopetetaan vanhanaikainen paperinpyöritys ja siirrytään 
digiaikaan mm. pätkätöiden ilmoittamisen osalta (pankkitunnistus). Kaiken lisäksi 
jokainen suomalainen voi tuntea itsensä taas arvokkaaksi ihmisenä, joka on Suomi-
Palkkansa ansainnut. 
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10  Asumisen palvelujen kehittäminen  
 peltosaarelaisille

Peltosaarelaisten päivittäiset palvelut ovat osittain karanneet pääradan toiselle puo-
lelle; apteekkia, kioskia ja pankkiautomaattia asuinalueelta ei enää löydy. Eniten 
asukkaat kaipaavat pankkiautomaattia, jota ei useista pyynnöistä ja vetoomuksista 
ole saatu palautettua. Nyt Peltosaaressa odotetaan kylätalon rakentamista, johon 
keskitettäisiin palveluja asukkaille; mm. internet-kahvila, kirjasto, asumisklinikka, 
kierrätys, kohtaamis- ja harrastetiloja. Alueen kehittämisen edetessä ja Kylätaloa 
odotellessa asukkaiden palvelutarpeita selvitetään Peltosaari-projektin hankkeissa.

10.1. 
Alueellisen sosioekonomian vaikutus 
asuinalueen kehittämiseen
Perttu Jämsén10

10.1.1 

Johdanto

Tässä kirjoituksessa käsittelen niitä haasteita, joita verraten heikko sosioekonominen 
asema Peltosaaren kehittämiselle asettaa, ja pyrin kansainväliseen tutkimuskirjalli-
suuteen viitaten tarkastelemaan Peltosaarta myös ulkomaisten esimerkkien valos-
sa. Vaikka vertailukohtia löytyy kotimaastakin, on toisinaan hyödyksi lähteä merta 
edemmäs kalaan. 

Kaupunkialueiden kehittämisessä on toki huomioitava aluekohtaiset ja kansalliset 
erityispiirteet, mutta kaupunkien ja muuttoliikkeiden kohdalla on nähtävissä myös 
yleisempiä, jopa globaaleja lainalaisuuksia. Tällaisia ovat paitsi asuinalueen maineen 
vaikutus asukkaiden muuttohalukkuuteen, myös asumiseen liittyvien mahdollisuuk-
sien ja pakkojen rajanveto, jota heikentyneestä maineesta kärsivillä alueilla kaikkialla 
maailmassa käydään. 

En käy tässä yhteydessä tarkemmin läpi Peltosaaren sosiaalista ja alueen sisäistä 
taloudellista tilannetta, vaan totean Vaattovaaran ja kumppaneiden tavoin Pelto-
saaren kehittämisen haasteiden liittyvän teknisen perusparannuksen ohella pää-
asiassa alueen sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen. Sosioekonomisen ympäristön 
kuvaajiksi tässä yhteydessä riittänevät 27 prosentin työttömyys ja passiiviväestön 
osuus asukkaista, joka osassa vuokrataloaluetta ylittää 50 % (Ratvio, Vaattovaara, 
Kortteinen, 2009). 

10 Perttu Jämsén on valtiotieteen ylioppilas ja Nuoret esiin -hankkeen valmentaja. Hänen pro gradunsa 
Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa käsittelee Peltosaaren alueen mainetta. Jämsén on 
koonnut tutkimusaineistonsa Peltosaaren asukashaastatteluista elokuussa 2011 ja tammikuussa 2012.
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10.1.2 

Miten alueen sosioekonominen tilanne vaikuttaa muuttoliikkeisiin?

Asuinalueen sosiaalisen ympäristön kehittämisen kannalta on tärkeää tiedostaa pait-
si alueen vetovoimatekijät, myös ne objektiiviset ominaisuudet, jotka vaikuttavat 
muuttoliikkeisiin alueelta poispäin. Koulutetun ja työssäkäyvän väestön valikoivaa 
poismuuttoa voidaan pitää universaalina huonomaineisten asuinalueiden ongelma-
na, joka parhaimmillaan vain vaikeuttaa alueen kehittämistä, mutta pahimmillaan 
voi estää sen kokonaan. 

Asukkaiden muuttohalukkuuteen vaikuttaa henkilökohtaisen asumiskokemuksen 
lisäksi se, mitä he kuvittelevat muualla kaupungissa asuvien ihmisten ajattelevan 
heidän asuinalueestaan. Kutsun tätä käsitystä Permentierin, Van Hamin ja Boltin 
(2008) tapaan asuinalueen havaituksi maineeksi (”perceived reputation”). Heidän 
mukaansa asuinalueen havaittu maine on muuttamiskäyttäytymistä tutkittaessa 
asukastyytyväisyyttä parempi mittari, sillä se antaa luotettavamman kuvan todelli-
sista muuttoaikeista. Vertailun vuoksi: asukas saattaa kertoa olevansa tyytyväinen 
nykyiseen asuinalueeseensa, mutta silti harkita muuttoa pois alueelta alueen huonon 
maineen vuoksi. (Permentier, van Ham, Bolt, 2008) 

Alueen sosioekonomisella tilanteella on osoitettu olevan vaikutusta asukkaiden 
muuttoaikeisiin myös suoraan (esim. Clark et al, 2006; South et al, 2005; Van Ham 
& Feijten, 2008), mutta alueen kehittämisen kannalta on hyödyllisempää tarkastella 
havaittua mainetta, sillä useasta osatekijästä koostuvana käsitteenä se antaa parem-
mat mahdollisuudet vaikuttaa vallitsevaan tilanteeseen. 

Havaitun maineen taustalla vaikuttavat henkilökohtaisten asumiskokemusten 
lisäksi asuinalueen objektiiviset ominaisuudet: etninen kokoonpano, rikollisuuden 
esiintyvyys, sijainti kaupungin keskustaan nähden, asukastiheys, sekä alueen sosio-
ekonominen koostumus (Permentier, van Ham, Bolt, 2008, 2166). Näiden muuttujien 
valossa Peltosaaressa voi nähdä erittäin paljon hyvää: vuokra-asukkaiden haastat-
teluissa korostuivat erityisesti loistava sijainti, hyvät ulkoilumahdollisuudet, sekä 
väljästi rakennettu asuinympäristö. Negatiivisista ominaisuuksista nousivat esiin 
katukuvassa näkyvät sosiaaliset ongelmat ja erityisesti ikääntyneiden asukkaiden 
turvattomuuden kokemukset.

10.1.3 

Kohti tasapainoista asukasrakennetta

Yksittäisen asuinalueen kehittämisessä on useimmiten tavoitteena tasapainoinen 
asukasrakenne. Nykyisellään Riihimäen kaupungin kaikista vuokra-asunnoista noin 
puolet sijaitsee Peltosaaressa: voidaan siis puhua voimakkaan vuokratalovaltaisesta 
asuinalueesta. Riihimäen kaupunki käynnisti vuosi sitten asuntostrategiatyön, jonka 
yhteydessä myös vuokra-asuntostrategia uudistetaan. 

Työryhmä määritteli myös kaupungin asuntostrategian kannalta vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Vahvuuksista voidaan mainita mm. Riihimäen 
sijainti metropolin vaikutusalueella sekä hyvät liikenneyhteydet, mikä koskee myös 
Peltosaaren uudistusta. Heikkouksia ovat esim. raakamaan vähäisyys, vuokratason 
korkeus, vuokratalojen peruskorjausten suuri tarve sekä niiden taloudellinen tilanne.

Kaupungin kasvu luo mahdollisuuksia monipuolisten asumismuotojen kehittä-
miseen. Kaupunkirakennetta voidaan tiivistää ja vuokra-asuntokantaa kehittää ja 
uudistaa. Peltosaaresta on mahdollisuus saada moni-ilmeinen, moderni kaupungi-
nosa, jossa kehitettyjä hyviä toimintatapoja on mahdollista soveltaa myös muihin 
alueisiin. Uhkina koettiin mm. raakamaan hankinnan epäonnistuminen, kaupungin 
taloustilanne sekä asunnottomuuden ja syrjäytymisen lisääntyminen. Kesään men-
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nessä asuntostrategia-työryhmä määrittelee toimenpideohjelman, eli tavoitteet ja sen, 
miten tavoitteet saavutetaan. 

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että asukasrakenteen tasapainottamiseksi kehitet-
tävän alueen tulee näyttäytyä houkuttelevana ja turvallisena asuinpaikkana alueella 
jo asuvan väestön lisäksi opiskelijoille, työssäkäyville, sinkuille sekä lapsiperheille. 
Usein kuitenkin joudutaan tilanteeseen, jossa lähialueilta ei löydy riittävästi sisäistä 
kysyntää, jotta asuinalueen laajamittainen kehittäminen olisi taloudellisesti järkevää. 

Sosioekonominen tilanne vaikuttaa koetun maineen lisäksi myös alueen mainee-
seen muualla kaupungissa (Permentier, van Ham, Bolt 2008), joten alueen maineen 
parantamiseen tähtäävillä toimilla – olivat ne sitten työllisyyshankkeita tai vaikkapa 
positiivista mielikuvaa luovia asukastapahtumia – voidaan katsoa olevan todellista 
merkitystä sisäisen kysynnän synnyttämisessä alueelle. Myös ulospäin suuntautuva 
aktiivinen tiedottaminen alueen kehittämisestä on maineen parantamisen kannalta 
ensiarvoisen tärkeää. 

Peltosaaren ehdoton vetovoimatekijä on alueen sijainti: sujuvat liikenneyhteydet 
pääradan varrella, sekä keskustan palveluiden hyvä saavutettavuus. Sijainti ei kui-
tenkaan yksistään riitä synnyttämään tarvittavaa kysyntää Peltosaaressa asumiselle 
niin pitkään kun toisessa vaakakupissa painavat alueen heikentynyt maine ja katu-
kuvassa näkyvät sosiaaliset ongelmat. Alueen kestävän kehittämisen kannalta on 
oleellista saada vakuutettua alueelle tavoiteltavat asukassegmentit siitä, että seinien 
ja kattojen lisäksi myös Peltosaaren sosiaalista ympäristöä kehitetään tuloksellisesti 
ja sitoutuneesti. 

10.2 

liikuntaa ja urheilua peltosaarelaisille
Riihimäen kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi ovat järjestäneet Peltosaaressa runsaas-
ti asukastoimintaa eri-ikäisille. Molemmat hallintokunnat olivat aktiivisesti mukana 
Peltosaari-projektin asumisklinikalla alusta asti sekä myös Parlamentin toiminnassa.

Liikuntatoimen perheliikuntatapahtumat ja maahanmuuttajille tarkoitetut tapah-
tumat ovat olleet erittäin suosittuja ja keränneet satoja liikunnasta kiinnostuneita lau-
antaitapahtumiin. Tapahtumien merkitys Peltosaaren uudistamisessa ja asukkaiden 
kotouttamisessa on merkittävä.

Kuva 39. Maahanmuuttajien ja perheiden liikuntatapahtumien ilmoitukset.
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Lisäksi Riihimäen kaupungin liikuntatoimen rakentama parkour-alue Peltosaaren 
koulun yhteyteen on tuonut koululaisille uutta liikkumisen iloa. Aluetta hyödynne-
tään myös koulun kentällä järjestettävissä tapahtumissa mm. alueen omissa Olym-
pialaisissa, jonka järjestää Parlamentin urheiluryhmä.

Kuva 40. Peltosaaren parkour-alue.

Peltosaari Parlamentin urheiluryhmä on järjestänyt ryhmän vetäjän Reijo Koivun 
johdolla useita urheilu- ja liikuntatapahtumia Peltosaaressa. Peltosaaren omat Olym-
pialaiset on järjestetty jo kahdesti (ks. ilmoitus olympialaisista, liite 7). Lisäksi on 
saappaanheittotapahtumia, frisbee-golfia, hiihtokilpailuja jne. Urheilutapahtumissa 
on ollut mukana myös Riihimäen Kiistaveikot, Tellus-asukastupa sekä Peltosaa-
ri-projekti. 

10.3 
koulu keskellä kylää
Peltosaaren koulu sai keväällä 2012 Centre of Excellence (CoE) -kunniamaininnan 
uusimman opetusteknologian käyttämisestä opetuksessa. Seuraavana 13.3.2012 pro-
jektin nettisivuilla julkaistu blogi aiheesta: 

Onnea Peltosaaren koululle Centre of Excellence -tittelistä!

Peltosaaren koulu tunnetaan paitsi Liikkuva koulu -hankkeesta myös ennak-
ko-luulottomasta opetuksesta uusimman opetusteknologian avulla. Tiistaiaamuna 
13.3.2012 Peltosaaren koulun juhlasaliin kokoontui oppilaita, opettajia, kutsuvieraita 
sekä median edustajia juhlistamaan koululle myönnettyä Centre of Excellence (CoE) 
-titteliä.

Koulun opettaja Sirpa Arkko, joka projektin aikana on saanut lempinimen aktii-
vi-Sirpa, esitteli oppilaiden kommentteja ja kertomuksia siitä, mitä aktiivitauluilla 
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on tehty ja mikä oppilaiden mielestä on ollut kaikkein kivointa. Tosi mukavaa oli 
huomata, että uudesta opetusteknologiasta olivat innostuneita paitsi opettajat myös 
oppilaat. Hieno juttu.
 
Pääsin itsekin viime vuonna Peltosaaren koululla kokeilemaan oppimistauluja ja 
ihailemaan oppilaiden ilmeikkäitä tarinoita, joita taulujen ja niihin liittyvän teknolo-
gian avulla oli saatu aikaan. En ollut uskoa silmiäni, miten upeita ja värikkäitä tari-
noita oppilaat olivat saaneet aikaan. Tärkeää oli myös se, että työt oli tehty porukalla.
 
Koulun saaman palkinnon myötä virisi monia kehittämisajatuksia liittyen Pelto-
saaren nollaenergiakylätaloon ja sen hyödyntämiseen yhteisöllisyyden lisäksi myös 
opetuksessa.
 
Peltosaari-projekti onnittelee Peltosaaren koulua erinomaisesta työstä sekä kiittää 
koko sivistystoimea erittäin hyvästä yhteistyöstä. 

Terveisin: Irene
Peltosaari-projektin projektipäällikkö

Peltosaaren koulu osallistui myös Opetushallituksen Liikkuva koulu 2010 - 2012 
-hankkeeseen. Peltosaaren koulu perusti urheiluluokan alkamaan 2013 syksyllä. Va-
litettavasti hakijoita ei toistaiseksi ole ilmaantunut riittävästi.

10.4 
topinkulmassa 4H
Peltosaari-projekti vuokrasi tyhjäksi jääneen ”Ärrän” tilan Peltosaaren liikekeskuk-
sesta kesällä 2011. Tilassa toimi yli puolen vuoden ajan Terveyttä kulttuurista -työ-
ryhmän vetäjä Liisa Hakkarainen sekä urheiluryhmä Reijo Koivun johdolla. 

Elokuusta 2012 Riihimäen 4H aloitti alakoululaisten iltapäiväkerhotoiminnan To-
pinkulman nimellä. Peltosaaren koulun alakoululaiset ovat ottaneet iltapäiväkerhon 
omakseen. Kerhossa käy säännöllisesti pari kymmentä lasta ja kaikkiaan 80 lasta 
on käynyt tutustumassa kerhon tiloihin ja toimintaan. 4H kannustaa lapsia kahden 
ohjaajan voimin lukemaan läksyjä, piirtämään, pelaamaan pelejä ja askartelemaan.

10.5 

nuorisotyö mukana peltosaarelaisten arjessa
Marko Laitinen

Peltosaaren alue on nuorisotyössä yksi kaupungin nuorisotyön keskeisistä toimin-
ta-alueista. Voidaan sanoa, että nuorisotyö on osa Peltosaarta. Peltosaarelaisille on 
tarjottu jo lähes 40 vuotta nuorisopalveluja lähipalveluna. Alueella on toiminut kau-
pungin nuorisotila vuodesta 1977 lähtien. Peltosaaren nuorisotila eli Peltsin Clubi 
sjaitsee Peltosaaren koulun rakennuksessa. 

Peltosaari on aina ollut nuorisotyön näkökulmasta erinomainen paikka tarjota 
nuorille ohjattua vapaa-ajan toimintaa ja osallistua osaltaan nuorten kasvatukseen 
yhteistyössä koulun ja alueen vanhempien kanssa. Suhteellisen pienellä ja tiiviil-
lä alueella asuu paljon lapsia ja nuoria. Nuorisopalveluille on ollut kysyntää aina. 
Haasteena on aika ajoin ollut se, että kysyntää nuorisotyölle on jopa resursseihin 
nähden liikaakin. Nuorisotila on käynyt välillä liian pieneksi kooltaan eikä entinen 
talonmiehen asunto ole pohjaratkaisultaan kaikkein ihanteellisin nuorisotilatoimintaa 
ajatellen. Myös henkilöstöresursseja, etenkin erityisnuorisotyön resurssia alueella 
kaivataan jatkuvasti enemmän kuin sitä on tarjota.
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Kun Peltosaari-projekti alkoi, oli selvää, että nuorisotyö haluaa olla hankkees-
sa vahvasti osallisena. Koko alueen kehittäminen kestävän kehityksen hengessä, 
asukkaiden osallistaminen, lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden lisääminen sekä 
tulevaisuudenvisiot nuorisotyön toimintatilat sisältävine kylätaloineen ovat mielen-
kiintoisia ja edistettäviä asioita. 

10.5.1 

Kaupunkiviljelyhanke osana Peltosaari -projektia

Nuorisoyksikkö toteutti Peltosaaressa asuinalueella syötävien kasvien kaupunki-vil-
jelyhankkeen. Hanke oli yksilökohtainen eurooppalainen vapaaehtoisprojekti (EVS), 
jonka tavoitteena oli tarjota lapsille ja nuorille mielekästä vapaa-ajantoimintaa, opas-
taa ekologiseen ajatteluun ja ruoan tuotantoon sekä oman lähiympäristön arvosta-
miseen sekä rohkaista monikulttuuriseen kanssakäymiseen. Hankkeessa työskenteli 
nuorisoyksikön työntekijöiden lisäksi nuori vapaaehtoistyöntekijä Jachym Skoda 
Tšekin tasavallasta.

Kaupunkiviljelyhankkeen tavoitteena oli tarjota lapsille ja nuorille mielekästä va-
paa-ajantoimintaa, opastaa ekologiseen ajatteluun ja ruoan tuotantoon lähiympäris-
tössä sekä oman lähiympäristön arvostamiseen. Nykyään ei ole itsestään selvää mistä 
ruokamme oikeastaan tulee. Viljelyprojekti antoi konkreettisen näytön siitä, mitä itse 
voimme tehdä. Samalla lapset ja nuoret näkivät konkreettisesti, miten ruokaa voidaan 
itse tuottaa. Toiminta mahdollisti myös eri ikäryhmien toimimisen yhdessä. 

Muutamien alueen kerrostalojen sisäpihoille sijoitettiin kasvatussäkkejä, joissa 
viljeltiin syötäviä kasveja. Projekti alkoi siementen, taimien ja muiden tarvittavien 
välineiden hankkimisella. Istutuksen, kastelut ja kitkemiset kuin myös sadonkorjuun 
vapaaehtoinen hoiti nuorisotyöntekijöiden ja paikallisten nuorten kanssa. Viljelyp-
rojektiin välittömästi liittyvien tehtävien lisäksi vapaaehtoinen piti alueen nuorille 
kesän aikana mm. pelikerhoa ja nuorisotilojen avauduttua työskenteli nuoriso-oh-
jaajien apuna myös Peltsin Clubilla. 

Hanke sopi luontevasti Peltosaari-projektin teemaan. Viljelyhankkeen ajatus kestä-
västä kehityksestä ja lisäksi sen kansainvälinen painotus kaupungin monikulttuuri-
simmassa lähiössä sopivat hyvin alueen kehittämisen ideologiaan. Nuorisoyksiköllä 
ja Peltosaari-projektilla oli hankkeessa kumppaneina kaupungin katu- ja puisto-
yksikkö, nuorten työpaja ja Riihimäen vapaapalokunta: Kumppanit olivat avuksi 
maansiirtotöissä, kasvatussäkkien täyttämisessä, täytettyjen kasvatussäkkien ja kas-
telukuutioiden siirtämisessä kasvupaikoille sekä kasvukauden päätyttyä viljelyyn 
liittyneen välineistön raivaamisessa. Lisäksi projektin asumisklinikan parveketta 
hyödynnettiin kaupunkiviljelyssä.

Ehdottomasti positiivinen asia hankkeessa oli se, että ilkivaltaa ei juuri esiintynyt; 
muutaman kerran taimia oli revitty irti, mutta nekin saatiin istutettua takaisin. Hank-
keesta hyötyivät nuorten lisäksi myös monet Peltosaaren alueen asukkaat. Vaikka 
suuri sadonkorjuujuhla jäikin ajanpuutteen vuoksi toteuttamatta, ei muutamia yrttejä 
lukuun ottamatta mitään jäänyt mätänemään ja myös kuivatuille yrteille keksittiin 
jakelukanava. Jäljelle jääneet yrtit ja mausteet pakattiin pieniin pakkauksiin, joita 
jaettiin syksyn ja talven aikana kaupungintalon kahvilassa.
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Kuva 41. Jachym Skoda Tsekin tasavallasta veti nuorisotoimen kaupunkiviljelyhanketta Peltosaares-
sa kesällä 2011.

10.5.2 
Kehittäminen jatkuu

Alueen lapset ja nuoret ovat kiinnostuneita osallistumaan ohjattuun ja järjestettyyn 
toimintaan. Lähiliikuntapaikka on aktiivisessa käytössä ja kesällä 2012 nuorisotyön 
kokeilema kesärundi sai myös hyvä vastaanoton. Kesätoiminnan kehittäminen on 
yksi tulevaisuuden tavoite. Kesällä 2013 kesärundi palaa Peltosaareen ja Peltsin Clu-
billa kokeillaan yhden viikon mittaista päiväleiritoimintaa alakouluikäisille.

Nuorisotilatoiminnan ja kaupunkiviljelyhankkeen lisäksi kaupungin nuorisotyö 
on ollut mukana mm. asumisklinikan valmistelussa ja Nuoret esiin -hankkeessa. 
Nuorisoyksikkö avasi myös uuden nuorille tarkoitetun tilan Riihimäen Matkakes-
kukseen syyskuussa 2012. Peltosaaren Nuoret esiin -hanke on kumppanina toiminnan 
pyörittämisessä. Nuorten tila Kolina palvelee toki kaikkia kaupungin nuoria, mutta 
sen saavutettavuus on Peltosaaren asukkaille vaivatonta ja toiminta tukee Peltosaa-
ri-projektin tavoitetta alueen asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. 

10.5.3 
Opiskelijoiden ääni kuuluviin

Keväällä 2012 Laurea AMK:n opiskelijat toteuttivat kyselytutkimuksen Peltosaaressa 
asuville opiskelijoille. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten opiskelijat kehit-
täisivät asuinaluetta ja minkälaisia palvelutarpeita heillä on Peltosaaren suhteen. 
Kysely tehtiin sekä suomeksi että englanniksi. Kyselylomakkeita jaettiin 241 kappa-
letta ja vastauksia saatiin 51 kappaletta. Vastaajista yli puolet oli asunut Peltosaaren 
opiskelija-asunnoissa yli vuoden.

Tyytyväisimpiä vastaajat olivat Peltosaaren sijaintiin osana Riihimäen Matka-
keskusta. Vuokra koettiin korkeaksi, erityisesti ulkomailta tulleiden opiskelijoi-
den keskuudessa. Kylätaloon opiskelijat toivovat kuntosalia ja internet-kahvilaa. 
Tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan Peltosaari-projektin internet-sivuilta 
www.peltosaari.net. 
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Tilastojen valossa viime vuosina Peltosaareen on muuttanut 20–25-vuotiaita sekä 
25–29-vuotiaita nuoria aikuisia. Peltosaari-projekti haki vuosi sitten uutta hanketta 
nuorisotyöttömyyden ja -nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn Hämeen ELY-keskukselta. 
1.9.2012 käynnistyi Nuoret esiin -hanke, joka etsii ja kohtaa 25–30-vuotiaita syrjäy-
tymisvaarassa olevia peltosaarelaisia nuoria ja tekee elävää yhteistyötä kaupungin 
nuorisotoimen kanssa.

10.6 

nuorisotyöttömyyden hoitoa peltosaaressa: 
nuoret esiin -hanke (esr)
Perttu Jämsén

Syyskuussa 2012 toimintansa aloittanut Nuoret Esiin – työllistämishanke edustaa 
Peltosaaren sosiaalisen ympäristön kehittämistä. Hankkeen tavoitteena on auttaa 
25–30-vuotiaita nuoria aikuisia työllistymään ja ehkäistä tätä kautta nuorten aikuisten 
pysyvää syrjäytymistä työelämästä. Nuoret Esiin -hanketta rahoittavat Riihimäen 
kaupunki (25 %) ja Euroopan Sosiaalirahasto Hämeen ELY-keskuksen kautta (75 %). 
Hankkeella on rahoitusta 31.5.2014 asti. Nuoret Esiin -hankkeessa on tämän artikkelin 
julkaisuhetkellä mukana 10 nuorta aikuista, joista 6 asuu Peltosaaressa. Hankkeeseen 
mukaan tulleista nuorista yksi on työllistynyt hankkeen kestäessä, ja kaksi nuorta on 
aloittanut ammattiin valmistavassa koulutuksessa tai työharjoittelussa.

Kuva 42. Nuoret esiin -hankkeen 
logo. 

10.6.1 

Hankkeen tavoitteet

Nuoret Esiin -hankkeella on tarkoitus tavoittaa 40 työtöntä tai syrjäytymisvaarassa 
olevaa nuorta aikuista ja tarjota heille heidän elämäntilanteeseensa sopivaa apua 
työnhakuun ja omien työnhakuvalmiuksien kehittämiseen. Jokaiselle hankkeeseen 
mukaan tulevalle nuorelle tarjotaan henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja käytän-
nön apua kaikissa työnhakuun ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Henkilökohtaisen 
ja joustavan lähestymistavan ansiosta hankkeen toiminnasta voivat hyötyä hyvin 
erilaisissa elämäntilanteissa olevat nuoret aikuiset. 

Vastavalmistuneet ja ammattitutkinnon suorittaneet työnhakijat huomioidaan yri-
tysyhteistyöllä, jolla pyritään tuomaan näkyviksi alueen piilotyöpaikkoja, kun taas 
vaikeassa elämäntilanteessa oleville nuorille on tarjolla palveluneuvontaa ja apua 
esimerkiksi viranomaisten kanssa asiointiin. Hankkeessa voidaan myös räätälöidä 
nuorille koulutuksia henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Käytännön työnhakuapua 
on tarjolla kaikille mukaan tuleville: nuorten valmentajan avulla voi paitsi päivittää 
ansioluettelonsa ja työhakemuksensa nykypäivän vaatimusten mukaisiksi, myös 
saada sparrausta työhaastattelussa toimimiseen. 
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10.6.2 

Miksi juuri 25–30-vuotiaat?

Viime vuosina Peltosaareen on muuttanut kaikista ikäryhmistä eniten juuri 25–30-vuo-
tiaita nuoria aikuisia. Hämeen TE-toimiston mukaan juuri tässä ikäryhmässä myös 
työttömyys on kasvanut suhteellisesti eniten. Suurin osa kaupungin vuokra-asun-
noista sijaitsee Peltosaaressa, ja vaikka asuinaluekohtaisia ikävakioituja tilastoja ei 
olekaan saatavilla, tiedetään asukashaastattelujen ja aikaisempien selvitysten perus-
teella että nuorten aikuisten työttömyys on Peltosaaressa muualle Riihimäellä vertail-
len korkealla. Sen lisäksi että jokaisen nuoren kohdalla pitkäkestoinen syrjäytyminen 
työelämästä on henkilökohtainen kriisi, vaikuttaa korkealla tasolla oleva työttömyys 
myös muiden alueen asukkaiden elämään. Työttömyys näkyy ja kuuluu Peltosaaren 
katukuvassa: päiväsaikaan näkyvinä sosiaalisina ongelmina ja yöaikaan asukkaiden 
kokemina häiriöinä.

Nuoret Esiin -hanke vastaa osaltaan myös vuoden 2013 alusta täysimääräisenä voi-
maan tulleeseen hallituksen lanseeraamaan nuorisotakuuseen, jonka tarkoituksena 
on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneel-
le työ-, työkokeilu-, opiskelu-, kuntoutus- tai harjoittelupaikka kolmen kuukauden 
sisällä työttömäksi jäämisestä. Tutkinnon suorittaneiden 25–30-vuotiaiden nuorten 
lisäksi hankkeella autetaan myös niitä nuoria aikuisia, joilla ammatillista koulutusta 
ei ole.

10.6.3 

Toimintatapa

Jokaisen hankkeeseen mukaan tulevan nuoren kanssa tehdään henkilökohtainen 
suunnitelma, jota toteutetaan yhteistyössä nuorten valmentajan kanssa. Tutustu-
miseen ja henkilökohtaiseen suunnitteluun käytetään verrattain paljon aikaa, jotta 
voitaisiin varmistua suunnitelmien realistisuudesta ja mielekkyydestä. Todellisen 
työnhakumotivaation synnyttämiseen on perusteltua käyttää aikaa, sillä hankkeeseen 
ei liity työnhakuavun tarjoamisen lisäksi muita erillisiä kannustimia tai sanktioita.

Koska Nuoret Esiin -hanke ei ole viranomainen, ei hankkeen toiminta ole sidok-
sissa nuorten toimeentulon takaaviin lakisääteisiin etuuksiin. Epävirallisuuden toi-
votaan madaltavan kynnystä hakeutua mukaan hankkeen toimintaan, koska pelkoa 
etuuksien menettämisestä ei ole. Hankkeessa mukana olevat nuoret ovat kokeneet 
toiminnan epämuodollisuuden ja kiireettömyyden poikkeuksetta positiivisella taval-
la. Käytäntö on myös osoittanut, että kiireettömyys henkilökohtaisen suunnitelman 
tekemisessä on tärkeää erityisesti niiden nuorten kohdalla, joille ammatillista kou-
lutusta ei ole. On tavallista, että ajatus esimerkiksi alan vaihtamisesta tai ammatilli-
seen koulutukseen hakeutumisesta herää siinä vaiheessa kun omiin tulevaisuuden 
mahdollisuuksiin saa tutustua avustetusti ja ajan kanssa. 

Luottamuksen synnyttäminen hankkeeseen mukaan tuleviin nuoriin on avainase-
massa henkilökohtaisen suunnittelun onnistumisessa. Kun toimitaan todellisten mo-
tivaatioiden pohjalta, avautuu mahdollisuus tehdä paitsi realistinen, myös mielekäs 
työllistymissuunnitelma. Erityisesti sanktiottomuus tukee realistisen suunnittelun 
tavoitetta. Kun suunnitelma perustuu todelliseen motivaatioon, on myös sitoutumi-
nen sen toteuttamiseen vahvaa.

Toinen oleellinen asia hankkeen toimintatavassa on se, että mukaan tulleisiin nuo-
riin pidetään yhteyttä myös työllistymisen tai koulutuksessa aloittamisen jälkeen. 
Näin varmistetaan se, että tukea on tarjolla myös siinä vaiheessa kun työssä tai koulu-
tuksessa pärjääminen tuntuu vaikealta. Katkeamattomalla yhteydenpidolla pyritään 
selvittämään mahdolliset ongelmat ennen kuin ne johtavat työsuhteen päättämiseen 
tai koulutuksen keskeytymiseen.
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10.6.4 

Tieto luo varmuutta

Osalla nuorista oman tulevaisuuden suunnittelua vaikeuttaa suoranainen tiedon 
puute: vaikka tukea on tarjolla lähes kaikilla elämän osa-alueilla, ei tieto olemassa 
olevista palveluista aina tavoita palvelun tarvitsijaa. Tämän kaltaisessa tilanteessa 
nuorelle on hankkeessa tarjolla palveluohjausta ja -neuvontaa. Hankkeen yhteistyö-
verkoston toimijoihin tutustutaan yhdessä nuoren kanssa ja tämän jälkeen selvitetään, 
miltä toimijalta nuori saa kulloinkin tarvitsemaansa apua.

Tärkeänä tukena palveluneuvonnassa ja nuorten ohjaamisessa oikeiden palve-
luiden pariin on Peltosaaren sosiaaliohjaaja, joka päivystää viikoittain Nuoret Esiin 
-hankkeen kanssa yhteisissä tiloissa Peltosaaren asumisklinikalla. Sosiaaliohjaajan 
päivystys on myös linkki sosiaalipalveluiden pariin sellaisissa toimeentuloon ja nuo-
ren arkeen liittyvissä tapauksissa, joiden ratkaisemiseen hankkeessa ei ole substans-
siosaamista. 

Matalan kynnyksen neuvonta ja tiedottaminen nuorten palveluista on selvästi tar-
peen. Luulojen ja uskomusten korvaaminen oikealla tiedolla voi olla erittäin suuressa 
roolissa omaa tulevaisuutta suunniteltaessa. Hankkeessa on jo tätä kirjoitettaessa 
esimerkkejä tapauksista, joissa terveyspalveluihin hakeutumista lykätään tarpeetto-
man pitkään korkeiden kustannusten pelossa tai ammattiin opiskelu suljetaan pois 
omien vaihtoehtojen joukosta, koska kuvitellaan toimeentulon romahtavan täysin 
opiskelun seurauksena. 

10.6.5 

Yrittäjille tukea rekrytointiin

Nuoret Esiin -hankkeen toimintaan sisältyy myös yritysyhteistyö, jolla tarkoitetaan 
mahdollisimman laajan yritysverkoston muodostamista Riihimäen seudun työssä-
käyntialueen sisälle. Seudun yrittäjiä toivotaan mukaan hankkeen yhteistyökump-
paneiksi, sillä hankkeen perimmäinen tavoite – nuorten aktivointi ja työllistäminen 
– palvelee viime kädessä myös alueen yrittäjien tarpeita. Osaavan ja motivoituneen 
työvoiman saatavuus on luonnollisesti tärkeä edellytys menestyksekkäälle yritystoi-
minnalle missä tahansa ympäristössä. 

Hankkeen työntekijä käyttää aikaa tutustuakseen henkilökohtaisesti jokaiseen 
nuoreen ennen työnhaun aloittamista. Näin myös työntekijää etsivä yrittäjää voi 
varmistua siitä, että edellytykset työssä pärjäämiseen ovat olemassa. Hankkeessa 
mukana olevien nuorten kanssa laaditaan nuoren motiivien ja osaamisen pohjalta 
toteuttamiskelpoinen ja realistinen työllistymissuunnitelma, jonka toteuttamisessa 
hankkeen työntekijä on tukena. 

Yrittäjät hyötyvät yhteistyöstä hankkeen kanssa myös siten, että hankkeen työn-
tekijällä on mahdollisuus toimia yrittäjän tukena uuden työntekijän rekrytointi- ja 
perehdyttämisvaiheessa. Hankkeen tarjoama tuki yrittäjälle ja uudelle työntekijälle 
räätälöidään tapauskohtaisesti työtehtävän, työllistettävän henkilön, sekä yrityksen 
tarpeiden mukaan.

Hankkeen tuki ei myöskään lakkaa siinä vaiheessa, kun nuori työnhakija saa töitä, 
vaan apua on tarjolla myös silloin, kun työssä tai koulutuksessa pärjäämisessä tulee 
vastoinkäymisiä. Jatkuvan tuen tarkoituksena on tällöin selvittää ongelmalliset tilan-
teen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi Nuoret Esiin -hankkeen kautta 
rekrytoidun työntekijän osaamista on mahdollista täydentää hankkeen tuella myös 
työllistymisen jälkeen. Kysymykseen voivat tulla esimerkiksi korttikoulutukset tai 
vastaavat työntekijän työtehtäviin liittyvät kurssit.
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10.7 

riihimäen perusturvan näkemyksiä 
peltosaaren alueen kehittämiseen
Marja-Liisa Lindfors11

1970-1980-luvuilla uusi Peltosaaren alue toi helpotusta monen riihimäkeläisen arkeen. 
Vanhoista huonokuntoisista asunnoista päästiin muuttamaan uusiin mukavuuksilla 
varustettuihin vuokrakerrostaloihin. Pian kuitenkin havaittiin, että monelta muut-
tajalta puuttui kerrostalossa asumisen osaaminen, vuokria jäi maksamatta ja ilmeni 
häiriökäyttäytymistä. 

Vanhuksille valmistui Peltosaareen Kotokartanosäätiön ylläpitämä palveluta-
lo Kotolaakso, mikä oli edistyksellistä silloisessa vanhustenhuollossa. Saatiin uusi 
asumisen vaihtoehto ikäihmisille, jotka eivät omin avuin pärjänneet enää kotona. 
Perusturvatoimi tuki asukkaita taloudellisesti, jotta he kykenivät maksamaan pal-
veluasumisen maksut. Myöhemmin säätiö rakensi uuden palvelutalon muualle ja 
luopui Kotolaakson talosta. Nykyisin talo on tavallinen vuokratalo.

Monet riihimäkeläiset ovat kokeneet Peltosaaren alueen turvattomaksi. Vanhem-
mat eivät halua laittaa lapsiaan Peltosaaren päivähoitoon tai kouluun, vaikka mo-
lemmat palvelut ovat erittäin tasokkaita Peltosaaressa. Peltosaaren muuttovirtaus on 
nopeaa ja asukasrakenne on vinoutunut. Korkea työttömyys aiheuttaa sosioekono-
misia ongelmia. Alueella on paljon maahanmuuttajia. 

Peltosaaren alueella on keskimääräistä enemmän sosiaalitoimen asiakkaita. Tietyis-
sä vuokrataloissa on paljon järjestyshäiriöitä. Vuokria jätetään maksamatta ja asun-
toja rikotaan, jolloin vuokratakuu menee asukkaan poismuuton jälkeen korjauksiin. 
Päihteiden käyttö näkyy Peltosaaren katukuvassa. Tämä osa Peltosaarta huonontaa 
koko alueen mainetta.

Perusturvatoimen vetämänä Peltosaaressa on ollut ESR-hanke Peltsi paremmaksi ja 
Pemari, jotka keskittyivät perusturvatoimen työskentelyyn alueella (asukastupa-Tel-
lustupa, kerhoja, läksyklubi, lähiöpoliisi, sosiaalinen isännöinti, asukastoiminnan 
elvyttäminen). Tällaiset asukkaiden aktivointitoimet ovat kaikki hyviä työmenetel-
miä, mutta niillä ei Peltosaaren sosioekonomisia ongelmia ratkaistu. Peltosaaressa on 
tehtävä isoja rakenteellisia muutoksia, jotta siitä tulisi uudestaan suosittu asuma-alue 
kaupungin keskustaan, jollaiseksi se aikanaan suunniteltiin. Peltosaari- projektille on 
asetettu isot haasteet.

Peltosaari-projekti on jo lyhyen toimintansa aikana saanut paljon näkyvää aikaisek-
si. Muutoshankkeita on kohdistettu niin rakennuksiin, itse alueeseen kuin asukkaiden 
turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Peltosaaren uudistamista tukee myös perusturva-
toimen Tiilikadun kuntoutumisyksikön rakentaminen päihde- ja moniongelmaisille 
henkilöille. Rakennusta ei pystytetä Peltosaareen vaan muualle. Rakentaminen alkaa 
syksyllä 2013. Hanke on saanut Aran avustusta. Tavoitteena on tehdä asukkaille 
”asumisen portaat Tiilikadulta omaan asuntoon”.

Peltosaaressa on perusturvatoimen toimintaa:
• Uranuskoti: kerrostalon yksi rappu on muutettu palveluasunnoiksi. Kolmessa 

kerroksessa on vanhusten ryhmäasumista ja ylimmässä kerroksessa kehitys-
vammaisten ryhmäasumista. Tavoitteena on saada samasta talosta ja lähis-
töltä lisää asuntoja niin vanhuksille kuin vammaisille asumiseen ja muuhun 
toimintaan (kampusajatus).

• Aavakoti: ikääntyneiden päihdeongelmaisten palveluasunto, 15 paikkaa, 
Koivukoti ry:n toimintaa, jota perusturvatoimi ostaa.

11 Maija-Liisa Lindfors on Riihimäen kaupungin perusturvajohtaja.
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• alueen oma sosiaaliohjaaja ottaa asumisklinikalla vastaan torstaisin ilman 
ajanvarausta

• perjantaisin maahanmuuttajanaisille kuntouttavaa työtoimintaa asumisklini-
kalla sosiaaliohjaajan järjestämänä.
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11  Peltosaaren tulevaisuus
Jouko Lehtonen12

11.1 

teknistaloudellinen tarkastelu
Helsingin yliopisto julkaisi vuoden 2009 lopulla tutkimuksen Peltosaaresta, missä 
analysoitiin suomalaista kaupunkiasumisen kehittymistä sekä asuntopolitiikan pai-
nopisteen siirtymistä lähiöiden peruskorjaamiseen ja kehittämiseen. Riihimäen his-
toriallinen tausta, Peltosaaren rakentamisen vaiheet sekä väestöpohjan kehittyminen 
tuotiin monipuolisesti esille tutkimuksessa.

Yksi tutkimusraportin osio on teknistaloudellinen tarkastelunäkökulma, missä 
asiantuntija-haastattelujen perusteella on analysoitu Peltosaaren asuinalueen etuja ja 
ongelmia, uhkia ja mahdollisuuksia sekä alueen erityispiirteitä (Vaattovaara et al, 2009). 

Raportissa ei esitetä laskelmia Peltosaaren kehittämispäätösten tueksi, vaan pitäy-
dytään toteamaan, että keskeisen sijainnin hyödyntäminen sekä alueen yhdistäminen 
Riihimäen kaupungin muuhun yhdyskuntarakenteeseen esimerkiksi matkakeskuk-
seen on yksi kehittämisen painopiste. Tutkimuksen haastateltavat korostavat radikaa-
leja ja konkreettisia toimenpiteitä mm. kaavamuutoksia ja lisärakentamista. Tärkeänä 
pidetään myös vuokratalovaltaisuuden vähentämistä. Lisäksi Vantaanjoen sekä sen 
ranta-alueiden kehittäminen nousivat haastatteluissa esille (Vaattovaara et al, 2009). 

Vuonna 2011 järjestetyn Peltosaaren ideakilpailun ehdotuksia arvioitiin myös tek-
nis-taloudellisin perustein mutta lähtötietojen epätarkkuuden vuoksi tietoja voitiin 
pitää vain suuntaa antavina. Teknis-taloudellisia tekijöitä Peltosaaren asuinalueen 
kehittämisessä ryhdyttiin tarkemmin analysoimaan vuoden 2012 alussa, kun Pel-
tosaari-projektiin perustettiin oma teknistaloudellinen työryhmä. Ryhmässä ovat 
mukana tekninen johtaja (pj.), kaavoituspäällikkö (varapj.), geodeetti, Riihimäen 
Kotikulma Oy:n toimitusjohtaja, hallintopäällikkö, katupäällikkö sekä Riihimäen Ve-
den edustaja. Peltosaari-projektin projektipäällikkö toimii ryhmän sihteerinä. Ryhmä 
kokoontui yhdeksän kertaa vuoden 2012 aikana. Työn tuloksena syntyi laskelmia, 
missä Peltosaaren asuinalueen kehittämiseen liittyvät menot ja tulot on arvioitu. 
Lisäksi laskelmissa on otettu huomioon pääpiirteissään kaupungin vuokra-asuntoja 
hallinnoivan Riihimäen Kotikulma Oy:n suunnitelmat. Teknistaloudellisen työryh-
män laatimat laskelmat liitettiin 5.3.2013 tehtyyn Peltosaaren yleissuunnitelman esit-
telyyn tekniselle lautakunnalle. 

Lisäksi teknistaloudellinen työryhmä kokosi listan Peltosaaressa sijaitsevista yh-
teisomistustaloista ja niiden omistajista. Ryhmän jäsenet avasivat eri kokoonpanoilla 
keskusteluja alueen omistajatahoihin mm. Liikennevirastoon, Senaatti kiinteistöihin, 
Suomen Lähikauppa Oy:hyn, Minikai Oy:hyn, Hämeenlinnan opiskelija-asuntosää-
tiöön sekä Riihimäen Kotikulma Oy:hyn. 

Monimuotoisen kehittämisen teknistaloudellinen tarkastelu on laajuudessaan 
haasteellista, mutta se antaa taloudellista näkemystä ja pohjaa päätöksenteolle. Mo-

12 Jouko Lehtonen on Riihimäen kaupungin tekninen johtaja.
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niammatillinen asiantuntijaryhmä näkee kustannukset riittävän laajasti. Peltosaaren 
uudistamisesta tehtyjen laskelmien valossa näyttäisi siltä, että tonttimaan myynnistä 
Peltosaaressa oltaisiin saamassa suurin piirtein saman verran tuloja, mitä alueen 
rakentamiseen liittyvän infran ja kylätalon rakentaminen tulee maksamaan kaupun-
gille. Tiedot maanhankinnasta ja myynnistä on tässä vaiheessa arvioita ja myös niiden 
ajallisen toteutumisen arviointi on haastavaa. 

Projektin etenemisen näkökulmasta tarkastelumallin kokoaminen olisi ollut tar-
peen käynnistää aikaisemmin – kenties jo välittömästi strategisten kehittämiskärkien 
valinnan jälkeen. Tarkastelun yhteydessä käydään perusteellisesti läpi eri tahojen 
kannat alueen kehittämiseen, rakentamis- ja purkamis- ja infrakustannukset sekä 
tonttimaasta saatavat tuotot. Yhteistyössä tehdyt laskelmat antavat selkeitä perusteita 
käynnistää tarvittavien selvitysten hankinta ja päätösten valmistelu ajoissa. Puret-
tavia taloja hallinnoiva Riihimäen Kotikulma Oy olisi myös hyötynyt laskelmien 
aikaisemmasta valmistumisesta. 

11.2 

rakentamisen vaiheistus
Tekninen lautakunta hyväksyi Peltosaaren yleissuunnitelman 5.3.2013 lähetettäväk-
si kaupungin päätöksentekoprosessiin. Kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman 
11.3.2013 kokouksessaan. Peltosaaren kehittäminen on rakentamisen ja uudistamisen 
-kehittämiskärjen osalta edennyt siihen vaiheeseen, että rakentamiseen, peruskorjaa-
miseen ja talojen purkamiseen liittyvät neuvottelut voivat konkreettisesti käynnistyä 
15.5.2013 järjestettävän rakentajille, rakennuttajille, suunnittelijoille sekä päättäjille 
tarkoitetun kutsuseminaarin jälkeen. 

Tavoitteena on rakentaa uusia taloja, korjata olemassa olevia ja purkaa kolme taloa 
Peltosaaren alueelta. Lisäksi Peltosaaren liikekeskuksen huonokuntoiset rakennukset 
puretaan ja toiminta siirretään uusiin, rakennettaviin tiloihin. 

Peltosaaren alueen kehittäminen on jaettu neljään vaiheeseen seuraavasti:
1. rakentamattoman Tähtikorttelin ja siihen liittyvien liityntäpysäköintipaikkojen 

rakentaminen
2. kylätalo-toimistotalo-aurinkotori -kokonaisuus
3. ratapihaa myötäilevän lounaisosan uudistaminen liityntäpysäköintipaikkoineen
4. Riihimäen Kotikulma Oy:n hal-

linnoimien vuokratalojen pur-
kaminen (Merkuriuksenkatu 9, 
Linnunradankatu 25 ja 29), liike-
keskuksen purkaminen ja raken-
taminen sekä muu täydennysra-
kentaminen.

Rakentamisvaiheiden järjestys ja aika-
taulu riippuvat siitä, kuinka kiinnos-
tuneita kumppaneita ja kiinnostavia 
suunnitelmia rakentajien ja kaupungin 
kesken syntyy. 

Kuva 43. Peltosaaren asemakaavan vaiheistus.
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12 Projektilla vai ilman?
Irene Väkevä-Harjula

Asuinalueiden kehittäminen on kaupungin asia, missä tärkeintä on kaavoituksen, 
liikenteen ja rakentamisen asiantuntijoiden, perusturvan, koulutoimen, nuoriso- ja 
liikuntatoimen sekä alueen asukkaiden saumaton yhteistyö. Lisäksi molemminpuo-
linen arvostus sekä keskinäinen luottamus ovat tärkeitä asioita verkostomaisessa 
yhteistyössä. Projekti on kätevä tapa koota kaikki toimijat ”yhteiseen pöytään”. Pro-
jekti on myös nopea tapa viedä asioita eteenpäin, koska kaikkia asioita ei käytännössä 
alisteta kunnalliseen päätöksentekoon. Suuret linjaukset tehdään päättävissä elimis-
sä jo projektin perustamisvaiheessa ja projektin ohjausryhmä voi viedä pienempiä 
asioita joustavammin eteenpäin. Jos projektin asioista päätetään kaikissa päättävässä 
elimissä, saadaan ainakin aikaa kulumaan.

Projektin pitää intregroitua ”kotipesään” sillä tasolla, että toiminta on uskottavaa. 
Peltosaari-projektin tapauksessa integroituminen Riihimäen kaupungin tekniseen 
keskukseen sujui melko hyvin, muttei itsestään. Jotta projekti saavuttaa oman ase-
mansa tarvitaan paljon työtä, hyviä tuloksia ja erittäin paljon viestintää. Lisäksi valta-
kunnan tason rahoittajien ja toimijoiden osallistuminen projektiin auttaa arvostuksen 
saamisessa paikallisesti. Projekti perustetaan yleensä kehittämistyötä varten ja siinä 
tarvitaan koko kaupunkikonsernin osaamista ja työpanosta. Tästä syystä projektin 
perustamisen perusteleminen kotipesässä sekä koko kaupungin organisaatiossa on 
erittäin tärkeää. Peltosaari-projektin ”nimeäminen” Riihimäen kaupungin strategi-
seksi hankkeeksi ja osaksi kaupungin strategiaa 2015 on ollut tärkeä asia projektin 
onnistumiselle ja antaa kehittämiselle uskottavuutta.

Haastetta projektin toiminnalle lisää eri hallintokuntien toimivaltarajojen ylittä-
minen. Asuinalueen kehittäminen on verkostomaista toimintaa ja siinä tarvitaan 
kaikkien hallintokuntien sekä myös monien yhteistyökumppaneiden osaamista ja 
työtä. Kokemukseni mukaan yhteistyön tekeminen riippuu hallintokunnan sisäisestä 
tahtotilasta ja organisoitumisesta. Peltosaari-projektin tapauksessa kaikkien hallinto-
kuntien johto sitoutui yksimielisesti projektin tavoitteisiin. Kuitenkaan johdon tuki 
ei välttämättä takaa sitä, että ko. hallintokunnan eri organisaatiotasot olisivat innolla 
mukana projektiyhteistyössä. Hallintokunnan sisäinen muutosvastarinta helposti 
projisoituu ns. ”ulkopuoliseen” projektiin. 

 Yli kymmenen vuoden ajan erilaisia kehittämisprojekteja johtaneena olen vahvasti 
sitä mieltä, ettei julkista rahaa eli veroeuroja pitäisi käyttää merkittävästi yhteistyön 
opetteluun. Yhteistyökyky ja -halu tulee olla sisäsyntyistä ja yhtenä työntekijän va-
lintakriteerinä rekrytoinneissa. Käytettävissä oleva kehittämisraha pitää suunnata 
yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

Asumisklinikkaa perustettaessa syyskuussa 2010 Peltosaari-projektin kanssa yh-
teistyöhön lähtivät ketterästi Riihimäen kaupungin liikunta- ja nuorisotoimialat. 
Taustalla vaikuttivat ehkä tottumus verkostomaiseen yhteistyöhön ja havaitut, yh-
densuuntaiset tavoitteet projektin kanssa. Perusturvan aluetoiminnan nihkeys alussa 
projektia kohtaan näkyi jalkautumattomuutena alueelle. 1.4.2011 alueella aloitti oma 
sosiaaliohjaaja, jonka työpanos on ollut tärkeä mm. Peltosaaren asumisklinikalla, 
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missä hän ottaa vastaan asukkaita torstaisin ilman ajanvarausta. Sosiaaliohjaaja tar-
vitsee asumisklinikalle kuitenkin työparin; toistaiseksi kumppani on löytynyt Pel-
tosaari-projektista.

Peltosaari-projekti on tehnyt hyvää yhteistyötä myös kaupungin sivistystoimen 
kanssa mm. Peltosaaren koulun kautta. Alueella toimii erinomainen koulu, missä 
on otettu käyttöön uusinta opetusteknologiaa. Koulu on ilman omaa syytään saanut 
kärsiä alueen huonosta maineesta, mikä näkyy siinä, etteivät jotkut lasten vanhem-
mat alueen ulkopuolelta halua laittaa lapsiaan Peltosaaren kouluun. Projekti on 
tehnyt koulun kanssa yhteistyötä järjestämällä lukuisia tilaisuuksia koulun tiloissa 
mm. asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille, alueen asukkaille, koululaisille mm. 
SiistiPeltsi-tapahtumia jne. Koulun merkitys asuinalueen kehittämisessä on suuri. 
Parasta viestiä vievät tyytyväiset oppilaat ja heidän vanhempansa. Peltosaari-projekti 
on tuonut hyvää koulun ja projektin välistä yhteistyötä esille projektiesittelyissä ja 
pyrkinyt sitä kautta nostamaan myös koulun mainetta ja vetovoimaa riihimäkeläisten 
vanhempien ja oppilaiden keskuudessa.

Sijainti Riihimäen kaupungin keskustassa 
Sijainti Matkakeskuksen välittömässä 

läheisyydessä ja keskustan kaupallisten 
palvelujen läheisyydessä 

Junayhteyden kautta osa metropolialuetta 
Riihimäen kaupungin strateginen hanke 

Yksimielinen kehittämistarve 
Asukkaat aktiivisia kehittäjiä 

Hyvät hankerahoittajat: Tekes ja ARA 
Lähellä olevat hyvät ulkoilualueet 

Maine ja imago heikko erityisesti riihimäkeläisten 
keskuudessa (radan väärällä puolella) 
Sosioekonomisesti metropolin häntäpäässä 
Talojen korjaustarvetta runsaasti 
Alhainen hintataso ei houkuttele kehittäviä sijoittajia 
Alueella liikaa vuokrataloja 

Kaupungin hallintokunnat mukana win win  
yritykset mukaan (elinkeinoelämä) 

Tarkennetaan tavoitteet ja kehittärnislinjat 
Suunnittelukilpailu onnistuu 

aidosti Riihimäen kaupunkikeskustan osaksi 
Käytännön innovaatioita : mm, viheralueet, 

monikulttuurisuus, autottomuus ... 
Lisää kehittämishankkeita ja rahoitusta 

-> parantaa tulevaisuudessa kaupungin taloutta 
Alueen yhteydet ympäristöön kiinteytyvät 

Ekologisen asuntoalueen vetovoima 

Kaupungin rahoitus heikkenee 
Rakennusliikkeet eivät kiinnostu 
Uudelle suunnitelmalle ei löydy toteuttajia 
Ei löydy investoijia 
Asukkaat menettäneet toivonsa 
Uusia kiinnostuneita asukkaita ei löydy 
Mistä vuokralaisille uusi asunto? 
Alue taantuu, vaikka kuinka kehitetään 
Huono-osaisuus periytyy  tai kasautuu 
Palvelut vähenevät entisestään 

Peltosaaren SWOT 

Kuva 44. Swot 2010.

Kuvassa 44 on kesäkuussa 2010 laadittu Peltosaaren kehittämisen swot-analyysi, 
josta keskusteltiin projektin ohjausryhmässä, asukastyöryhmässä, teknisessä lauta-
kunnassa sekä kaupunginhallituksessa. Jos analyysiä tarkastelee nyt lähes kolmen 
vuoden kuluttua, ovat alueen vahvuudet säilyneet suurin piirtein samoina. Vah-
vuuksiin lisäisin nyt uskottavan ja valtakunnan tason mainetta saaneen projektin, 
missä mukana ovat valtakunnan tason rahoittajatahot, alueen asukkaat, asiantuntijat 
ja yhteistyökumppanit sekä paikallinen media.

Mahdollisuuksiin lisäisin yleissuunnitelman vetovoimaisuuden rakentajien, 
suunnittelijoiden ja rakennuttajien keskuudessa sekä nelikärkisen kehittämisstrate-
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gian jatkokehittämisen. Lisäksi teknisen lautakunnan hyväksyttyä yleissuunnitelman 
maaliskuussa 2013 kehittämisen painopistettä on siirretty rakentamiseen, peruskor-
jaamiseen ja purkamiseen. Tähtikorttelin ja Kylätalo-toimistotalo-aurinkotori -ko-
konaisuuden käynnistäminen luo uskoa alueen uudistumiseen. Lisäksi kaupungin 
kaikkien hallintokuntien osallistuminen Peltosaaren kehittämiseen on valtava mah-
dollisuus toteutuessaan.

Heikkouksia Peltosaaren kehittämisessä on pystytty projektin aikana ”taklaamaan” 
mm. asuntojen hintataso Peltosaaressa on noussut parilla kolmella sadalla eurolla 
neliöltä. Lisäksi kehittämistoimenpiteistä tiedottaminen on parantanut alueen mai-
netta ja imagoa erityisesti valtakunnan hankerahoittajien ja toimijoiden keskuudessa. 
Yleissuunnitelmaan kirjatun, kolmen vuokratalon purkaminen lähitulevaisuudessa 
vähentää myös alueen vuokratalovaltaisuutta. Heikkouksiin lisäisin Peltosaaressa 
toimivien eri tahojen keskinäisen arvostuksen puutteen sekä eripuraisuuden, mikä 
sinällään vaikeuttaa kehittämistä sekä heikentää alueen imagoa ja mainetta. Lisäksi 
kinastelussa hukataan kallisarvoista kehittämispotentiaalia. 

Osa analyysiin kirjatuista uhkista kohdataan jo keväällä 2013. Silloin saadaan en-
simakua siitä, miten rakennusliikkeet kiinnostuvat alueen rakentamisesta. Uhkista 
poistaisin asukkaiden toivottomuuden. Se on kolmen vuoden aikana muuttunut 
paljolti vahvuudeksi. Syynä tähän ovat monet kansalaisvaikuttamisen muodot, joita 
Peltosaaressa on hyödynnetty: Peltosaari Parlamentti työryhmineen, asumisklinikka, 
asukashaastattelut, asukastilaisuudet, kummitoiminta ja hankesalkun uudet hank-
keet. Asukkaita on kuultu ja kuullaan, ja heidän toiveensa ja tarpeensa on otettu 
todesta, mikä näkyy mm. yleissuunnitelman jatkokehittämisessä.

Jos projektin toimintaa ja projektoinnin merkitystä analysoidaan vahvuuksien, 
heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien kautta, niin Peltosaari-projektin osalta 
SWOT 2013 on seuraavanlainen: 

Vahvuudet: 
• ketterä ja nopea tapa viedä asioita eteenpäin
• tehostaa ja terävöittää toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista
• vahva projekti markkinoi koko kaupunkia myönteisesti mm. Innovaatiopal-

kinto
• luotettava ja uskottava projekti kerää valtakunnan tason toimijoita ja rahoitta-

jia sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita
• asukkaat ja kaavoitusammattilaiset tekevät yhteistyötä projektin kutsumana 

yhteisten tavoitteiden eteen, mikä kasvattaa luottamusta
• projektissa viestintäosaamista: vetovoimainen ja kiinnostava projekti kiinnos-

taa mediaa sekä kaupunkilaisia
• projektin innovaatioita halutaan levittää koko Suomeen sekä myös ulkomaille
• projektin kotipesän valinta tärkeä asia mm. uskottavuuden näkökulmasta

Heikkoudet:
• projektin ja kaikkien hallintokuntien välinen yhteistyö ei vielä tavoitetasolla
• projektitoiminnan ja määräaikaisuuden vähäinen arvostus joillakin toimijata-

hoilla, mikä heikentää projektin tehoa
• vaikeaa yhteensovittaa kaupungin talousohjelmat ja eri rahoittajien raportoin-

ti- ja maksatusohjeet ja -käytännöt
• projektin irrallisuus muusta kaupungin organisaatiosta ei anna projektille 

tarvittavaa taustatukea ja riittävää tietoa mm. vuokra-asumisesta
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Mahdollisuudet:
• kaikki toimijat: asukkaat, asiantuntijat, kehittäjät, päättäjät istuvat ”samalla 

puolella pöytää”
• strategisia kehittämiskärkiä voidaan painottaa eri tavalla projektin edetessä
• kaikki hallintokunnat/konserniyhtiöt mukana tuottamassa palveluja verkos-

tomaisesti, jolloin sosiaalimenot vähenevät, mikä parantaa suoraan kaupun-
gin taloutta

• asuinalueen kehittämiselle lisää puolestapuhujia ”kummeja” mm. julkisuu-
den henkilöitä ja yrityksiä

• Peltosaaren raportti/käsikirja on kiinnostavaa luettavaa
• uusi projektipäällikkö ottaa ohjat käsiinsä ja on rakentamisen ja korjaamisen 

ammattilainen

Uhat: 
• asuntostrategia viivästyy
• hallintokuntien välinen yhteistyö ei Peltosaaren osalta etene
• projekti henkilöityy liiaksi, jolloin monikärkisen kehittämishankkeen vetäjän 

taakka voi käydä liian raskaaksi
• olemassa olevat ”poterot” eivät suostu yhteistyöhön
• pahat kielet eivät koskaan lakkaa laulamasta.

Kehittämistoimenpiteiden kokoaminen projektiksi on hyvä asia, mikäli yhteen asui-
nalueeseen kohdistuvia kehittämistoimenpiteitä on samanaikaisesti useita. Asui-
nalueiden kehittäminen on tällaisesta hankkeesta hyvä esimerkki. Siinä tarvitaan 
rakentamista, energiaosaamista, asukkaiden osallistamista, uusia hankkeita sekä han-
kerahoittajia ja tutkijoita. Jos kehittämistoimenpiteille halutaan julkisuutta ja uusia 
kumppaneita, kannattaa kehittäminen projektoida ja koota selkeä visio ja tavoitteet, 
strategia sekä oma viestintästrategia, mihin kumppaneiden on helppo osallistua. Pro-
jekti viestii omista tekemisistään toki itse. Toki hyvä olisi, jos konsernin ja rahoittaja-
tahojen viestintä on mukana tukemassa projektia. Peltosaari-projekti on saanut tukea 
rahoittajien ja kumppaneiden viestinnästä. Kaikkien alueen kehittämistä tukevien 
hankkeiden kokoaminen yhteiseen hankesalkkuun helpottaa ulkopuolisiakin tahoja 
näkemään oma toiminta osana projektin kehittämisyhteistyötä, tavoitteita ja tuloksia.

Mikäli kehittäminen projektoidaan, niin projektin asema organisaatiossa kannat-
taa asettaa niin korkealle, että sisäiset yhteistyötahot pitävät hanketta uskottavana 
ja lähtevät siihen mukaan. Kaupungin ja kaikkien hallintokuntien johdon sekä eri 
organisaatiotasojen selkeä tuki tarvitaan säännöllisesti. Projektihenkilöstön mää-
räaikainen rooli kannattaa ”korvata” tehokkailla työvälineillä ja asianmukaisella, 
työtä helpottavalla ja arvostusta herättävällä asemalla. Projekti ei ole osa hallintoa, 
vaan projektilla on oma hallinto ja jokaisella hankkeella on oma raportointi ja talous. 
Projektin ketteryys ja nopeus ovat tärkeitä turvattavia asioita, joilla on suuri merkitys 
tavoitteiden saavuttamisessa. Viime kädessä projektin perustamisessa on kyse tah-
totilasta, mihin koko kaupunkikonsernin täytyy sitoutua koko kehittämisen ajaksi. 

Oman kokemukseni mukaan kaikki organisaatiot haluavat kehittää toimintaansa. 
Halutaan saada aikaan uusia, innovatiivisia asioita, mutta toimintatapoja ei haluta 
kuitenkaan muuttaa – tehdään kuin aina ennenkin!
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13 Yhteenveto
Irene Väkevä-Harjula

Juna, joki ja jännitys. Siihen on kiteytettynä Peltosaaren asuinalueen vetovoimatekijät. 
Ne kuvaavat erinomaisesti alueen kehittämisen perustaa ja tämänhetkistä vaihetta. 
Mielestäni vetovoimatekijöitä valittaessa ei kannata sortua ylilyönteihin vaan pitäy-
tyä tavoitteiden ja toteutuneen viitoittamalla tiellä. 

Juna, joki ja jännitys eivät ole tuulesta temmattuja myyntipuheita, vaan niillä on 
todellisuuspohjaa ja juuret. Peltosaari sijaitsee muutaman minuutin kävelymatkan 
päässä Riihimäen matkakeskuksesta. Riihimäki-Pietari -rata avattiin jo vuonna 1870 
ja Juhani Ahon ”höyryvene” vei Matin ja Liisan ensimmäiselle junamatkalle jo sitä 
ennen. Tänä päivänä junat vievät ja tuovat satoja matkustavia päivittäin. Riihimä-

Peltosaarta markkinoitiin, mutta alue ei 
menestynyt. Syitä mm. elinkeinoelämän 
kasvuennusteet eivät toteutuneet esim. 
teollisuusalue Peltosaaren viereen 
ei toteutunut.

1970-luvun alun lama aiheutti 
suurtyöttömyyttä ja omistusasuntojen 
kysyntä romahti.

Riihimäkeläisten mielestä Peltosaari 
sijaitsee ”väärällä puolella” rataa 
ja erillään muusta kaupunkirakenteesta. 

Peltosaaresta ensimmäinen
kerrostaloalue, joka lämpiää sähköllä

10.1.1967 Kaj Nymanin 
ja Mane Hetzerin 
ehdotus voitti. Asema-
kaavaa laadittaessa 
ehdotusta muutettiin 
paljon. Asemakaava 
hyväksyttiin 1972.

Suunnittelussa ja 
päätöksenteossa
oli vallalla  
uudismielinen henki: 
tavoitteena oli tuottaa 
aiempaa parempaa 
asumista teolliselle
työväestölle.

Riihimäellä 22.000 asukasta, elettiin 
nopean kasvun aikaa. Väkilukuodotus 
vuoteen 1990 mennessä oli 35.000 
asukasta.

Ennakoitiin uusia teollisia 
työpaikkoja kaupunkiin.

1986 
Peltosaaren 
väestömäärä
lakkasi 
kasvamasta, 
vaikka 
muualla 
Riihimäellä 
kasvu jatkui. 

1990 Riihimäen 
työttömyys oli 5 % 
ja 2002 12 %. 

Peltosaaressa 1990 
työttömyysprosentti 
oli 9 % ja 2002 29 %.

1966 käynnistettiin 
suomen suurin
aluesuunnittelukilpailu
126 ha Peltosaaresta

Vuonna 1985 Peltosaaren 
asuntokunnista 42 % oli 
lapsiperheitä. Vuonna 
2006 enää vain 17 %.

1965 Riihimäen kaupunki
osti Peltosaaren alueen (81,6 ha)
H.G. Paloheimo Oy:ltä.

 1965    1967       1972     1985   1986    1990   1992

1992 Peltosaareen 
valmistui viimeinen 
kaupungin 
omistama 
vuokrakerrostalo. 

Vuokratalot 
sijaitsevat yhtenä 
isona alueellisena 
klusterina läntisellä 
laidalla, mikä on 
ollut omiaan 
lisäämään 
sosioekonomisia 
ongelmia 
Peltosaaressa.

Peltosaaren itäisen osan ”tuulimyllykorttelien” 
rakentaminen käynnistyi 1972. Itäinen osa noudattaa 
alkuperäistä kaavaehdotusta ja pihapiirit ovat 
selkeästi rajattuja ja asuntoryhmät tasapainossa.

Peltosaaresta haluttiin
rakentaa moderni ja 
viihtyisä kerrostaloalue
palveluineen

ARA:n käyttöasteprojekti 
2006 - 2007

Riihimäen vuokra-
asunto-strategia 2008

Miten kehittää lähiötä? tapaustutkimus 
Riihimäen Peltosaaresta, metropolin laidalta.
Helsingin yliopisto, 2009

Tekesin älykkään 
rakentamisen 
hanke käynnistyy. 
Mukana VTT, ARA 
ja ruotsalaiset 
kumppanit

ARA:n 
rahoittaman 
Asumisen 
Uudistaminen 
-ohjelman 
rahoittamaa 
käsikirjaa 
ryhdytään
kokoamaan. 
Valmistuu 
toukokuussa 
2013

2008 - 2012
Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2008 - 2011
 
ARA:n Asumisen Uudistamisen ohjelma 

Tekesin Kaupunginosan uusi elämä -hanke

2000-luvun alussa ESR-hankkeita 
Peltosaaren kehittämiseen:

1.6.2010 
Peltosaari-projektin 
projektipäällikkö 
aloitti työnsä
-visio, tavoitteet, 
strategia
-projektisuunnitel-
man päivitys
-hankesalkku
-viestintästrategia

Perusturvan Peltsi 
Paremmaksi I ja II 
ja Pemari-hanke 
2002 - 2006

Peltosaari Parlamentti 
perustetaan helmikuussa 
2011, 18 jäsentä

Peltosaareen oma 
sosiaaliohjaaja 1.4.2011

Asukashaastattelut 
käynnistyvät Pelto-
saaressa elokuussa 2011

Riihimäen Peltosaari Lähiön 
ekotehokas uudistaminen
tutkimus. VTT, 2010

Peltosaaren ideakilpailu 2010:
voittajaksi Spinning Wheels

yleissuunnitelmaa 
kehitetään: 
selvityksiä, 
lausuntoja, 
asukastilaisuuksia, 
vaiheistus

yleissuunnitelma 
päätöksentekoon 
maaliskuussa 2013

Peltosaaren uusi 
asemakaava

Peltosaaren kylätalo-
hanke käynnistyy

Riihimäki-
strategia 
2015

Elokuussa 2012 
4H käynnisti 
ala-asteelaisten 
iltapäiväkerhot 
Topinkulmassa 
eli entisellä 
Peltosaaren 
”Ärrällä”.

Innova-talo valmistuu 
heinäkuussa 2012

Peltosaaren asumisklinikka avataan 
6.9.2010: hallintokuntien yhteistyö 
käynnistyy. Terveyskioski.

 2000          2010        2011         2012    2013      2014        2015

Kuva 45. Peltosaaren alueen elinkaari 1965–2015. (Kuva: Niko Metsälä) 
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eltä Helsingin keskustaan pääsee kätevästi junalla alle tunnissa kymmeniä kertoja 
päivässä. Päärata, joka halkoo Hyvinkää-Riihimäki -talousaluetta, on merkinnyt 
historiallisesti paljon. Alueella asuu runsaasti ”junantuomia”, joiden kulttuuri ja 
elämänasenteet ovat sekoittuneet paikalliseen. Vai ovatko sittenkään? 

Peltosaari on saanut nimensä siitä, että 1960-luvun lopulle saakka alue oli pelkkää 
peltoa, jota halkoi Vantaanjoki. Myöhemmin joki siirrettiin virtaamaan Peltosaaren 
itäiseen osaan V.I. Oksasen katua myötäillen. Kun vuonna 2011 valittiin ideakilpailun 
voittajaa, monet kilpailijat ehdottivat Vantaajoen palauttamista entiselle paikalleen. 
Vaikka joki on Peltosaaren kohdalla kapea puro, niin sillä on virkistyskäyttöä ja mer-
kitystä. Sorsat asustavat talvellakin jäätymättömällä joen törmällä ja kalastusharras-
tajat vaalivat kalakantaa. Bad Segebergin puistossa Peltosaaressa sijaitsee viehättävä 
lampi, jonka onkikilpailut leppoisassa kesäillassa ovat mukava asukastapahtuma-pe-
rinne. Peltosaaren kehittämisen yhtenä osana onkin vesielementin ja kosteikkojen 
hyödyntäminen paremmin asukkaiden virkistyskäytössä tulevaisuudessa.

Mistä sitten syntyy jännitystä Peltosaaren kehittämiseen? Peltosaari-projektissa 
jännitetään, mistä alueen rakentaminen alkaa: Kylätalo-toimistotalo-aurinkotori 
-kokonaisuudesta vai esimerkiksi vielä rakentamattomasta Tähtikorttelista? Milloin 
ensimmäinen uusi talo rakennetaan? Kuka rakentaa ja minkälaisia uusia energia- ja 
rakennusinnovaatioita kehitetään? Projektissa jännitetään myös milloin Peltosaaren 
työttömyysluvut paranevat ja milloin asuntojen hinnat nousevat Peltosaaressakin 
muun Riihimäen tasolle. Jännitystä siis riittää! 

Peltosaarta markkinoitiin, mutta alue ei 
menestynyt. Syitä mm. elinkeinoelämän 
kasvuennusteet eivät toteutuneet esim. 
teollisuusalue Peltosaaren viereen 
ei toteutunut.

1970-luvun alun lama aiheutti 
suurtyöttömyyttä ja omistusasuntojen 
kysyntä romahti.

Riihimäkeläisten mielestä Peltosaari 
sijaitsee ”väärällä puolella” rataa 
ja erillään muusta kaupunkirakenteesta. 

Peltosaaresta ensimmäinen
kerrostaloalue, joka lämpiää sähköllä

10.1.1967 Kaj Nymanin 
ja Mane Hetzerin 
ehdotus voitti. Asema-
kaavaa laadittaessa 
ehdotusta muutettiin 
paljon. Asemakaava 
hyväksyttiin 1972.

Suunnittelussa ja 
päätöksenteossa
oli vallalla  
uudismielinen henki: 
tavoitteena oli tuottaa 
aiempaa parempaa 
asumista teolliselle
työväestölle.

Riihimäellä 22.000 asukasta, elettiin 
nopean kasvun aikaa. Väkilukuodotus 
vuoteen 1990 mennessä oli 35.000 
asukasta.

Ennakoitiin uusia teollisia 
työpaikkoja kaupunkiin.

1986 
Peltosaaren 
väestömäärä
lakkasi 
kasvamasta, 
vaikka 
muualla 
Riihimäellä 
kasvu jatkui. 

1990 Riihimäen 
työttömyys oli 5 % 
ja 2002 12 %. 

Peltosaaressa 1990 
työttömyysprosentti 
oli 9 % ja 2002 29 %.

1966 käynnistettiin 
suomen suurin
aluesuunnittelukilpailu
126 ha Peltosaaresta

Vuonna 1985 Peltosaaren 
asuntokunnista 42 % oli 
lapsiperheitä. Vuonna 
2006 enää vain 17 %.

1965 Riihimäen kaupunki
osti Peltosaaren alueen (81,6 ha)
H.G. Paloheimo Oy:ltä.
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2000-luvun alussa ESR-hankkeita 
Peltosaaren kehittämiseen:

1.6.2010 
Peltosaari-projektin 
projektipäällikkö 
aloitti työnsä
-visio, tavoitteet, 
strategia
-projektisuunnitel-
man päivitys
-hankesalkku
-viestintästrategia

Perusturvan Peltsi 
Paremmaksi I ja II 
ja Pemari-hanke 
2002 - 2006

Peltosaari Parlamentti 
perustetaan helmikuussa 
2011, 18 jäsentä

Peltosaareen oma 
sosiaaliohjaaja 1.4.2011

Asukashaastattelut 
käynnistyvät Pelto-
saaressa elokuussa 2011

Riihimäen Peltosaari Lähiön 
ekotehokas uudistaminen
tutkimus. VTT, 2010

Peltosaaren ideakilpailu 2010:
voittajaksi Spinning Wheels

yleissuunnitelmaa 
kehitetään: 
selvityksiä, 
lausuntoja, 
asukastilaisuuksia, 
vaiheistus

yleissuunnitelma 
päätöksentekoon 
maaliskuussa 2013

Peltosaaren uusi 
asemakaava

Peltosaaren kylätalo-
hanke käynnistyy

Riihimäki-
strategia 
2015

Elokuussa 2012 
4H käynnisti 
ala-asteelaisten 
iltapäiväkerhot 
Topinkulmassa 
eli entisellä 
Peltosaaren 
”Ärrällä”.

Innova-talo valmistuu 
heinäkuussa 2012

Peltosaaren asumisklinikka avataan 
6.9.2010: hallintokuntien yhteistyö 
käynnistyy. Terveyskioski.

 2000          2010        2011         2012    2013      2014        2015
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Vaikka edellä mainituista asioista pääasiassa päättävätkin toiset tahot, on hyvä 
muistaa, ettei projekti vain odota passiivisena mitä tapahtuu. Projektin tehtävänä 
on toimia ketterästi ja joustavasti aina tilanteen mukaan esimerkiksi vahvistamalla 
positiivista jännitystä ja vähentämällä tai mieluiten poistamalla kielteistä jännitystä. 

Peltosaaren yleissuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 5.3.2013 ja 
lähetettiin kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi yleis-
suunnitelman 11.3.2013. Huhtikuussa Riihimäen kaupunginvaltuusto käsittelee Pel-
tosaaren asuinalueen yleissuunnitelmaa. Sen jälkeen rakentaja-, rahoittaja- ja suun-
nittelijatahot kutsutaan seminaariin kuulemaan kaupungin suunnitelmista. Ken elää, 
se näkee! 
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Liite 1. 
Lisätietoa energiansäästöstä kiinnostuneille

www.motiva.fi/koti_ja_asuminen 

www.taloyhtio.net/hoku/energia 

www.taloyhtio.net/asuminen/hyvaasuminen/

www.taloyhtio.net/asuminen/energiankaytto/ 
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Liite 2.  
Peltosaari Parlamentin lausunto ideakilpailusta 

ltosaari-projektissa on neljä eri hanketta, joita rahoittavat ARA ja Tekes. Tekesin 
rahoittamaan Kestävä Yhdyskunta -ohjelmaan kuuluvan Lähiön uusi elämä -hank-
keen tavoitteena on, että Peltosaaren alueen rakentaminen toteutuu ja tuloksella on 
uutuusarvoa ja samalla alueen imago paranee. Hankkeessa rakennetaan innovatii-
vinen hankintamenetelmä -prosessi-innovaatio, jonka yhtenä osana on Peltosaaren 
ideakilpailu.

Peltosaaren kehittämisideoita ja asukastoimintaa on yli kahden vuoden ajan koor-
dinoinut Peltosaaren asukasryhmä, jonka aloitteesta on järjestetty mm. asukkaiden 
turvallisuuteen liittyvää koulutusta. Asukasryhmä laajentui 16.2.2011 Peltosaari Par-
lamentiksi, jonka tavoitteena on kehittämisen ja tiedottamisen lisäksi vauhdittaa ja 
käynnistää lukuisia kehittämisryhmiä ja kerätä koolle lisää vapaa-ehtoisia kehittä-
mistyöstä kiinnostuneita. 

Parlamentin ensimmäisessä kokouksessa Peltosaaren asumisklinikalla oli läsnä 19 
aktiivista ja verkostoitunutta Peltosaaren kehittäjää, jotka edustavat peltosaarelaisia 
asukkaita sekä vuokrataloista että asunto-osakeyhtiöistä, lukuisia peltosaarelaisia 
toimijoita kuten Peltosaari-seuran, Riihimäen Kotikulman ja Tellus-asukastuvan 
edustajia. Lisäksi paikalla oli yrittäjien, Riihimäen kaupungin perusturvan, teknisen 
keskuksen sekä katu- ja puistoyksikön edustajia. Läsnä olivat myös seurakunnan ja 
paikallislehden edustajat. 

Tärkeimpinä näkökulmina Peltosaari Parlamentti piti yhteisöllisen asumisen edis-
tämistä sekä olemassa olevan rakennuskannan huomioimista ja kehittämistä. Lisäksi 
sujuvat ja turvalliset liikenneratkaisut sekä alueen vihreyden säilyttäminen nousivat 
esille puheenvuoroissa. Esimerkiksi talojen ja katujen selkeämmät numeroinnit ovat 
tärkeitä pelastus- ja paloturvallisuuden kannalta. 

Uuden ilmeen näkökulmasta keskusteltiin alueen lapsiystävällisyyden parantami-
sesta sekä Peltosaaren sitomisesta kiinteämmin asemanseutuun ja matkakeskukseen. 
Toteutettavien suunnitelmien innovatiivisuuden kautta odotetaan asukasrakenteen 
muuttumista mm. rakentamalla tiivistä ja matalaa sekä edistämällä vuokratalojen ja 
asunto-osakeyhtiöiden yhteistyötä. 

Erityisen suuren painoarvon keskustelun aikana saivat peltosaarelaisia paljon 
puhuttavat pysäköinti-ongelmat, jotka nykyisellään mahdollistavat maisemaa ru-
mentavien romuautojen kertymisen alueelle. 

Parlamentti painotti myös valittavan kilpailuehdotuksen toteuttamiskelpoisuutta 
ja rakennustöiden käynnistämisen kiireellisyyttä. Monia projekteja on vuosien var-
rella ollut ja mennyt. Näkyviä tuloksia toivotaan pian.

PELTOSAARI PARLAMENTTI
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Liite 3.  
Asukashaastattelujen runko

kehityskeskustelun runko, merkuriuksenkatu 9: asukashaastattelut

projektin esittely

rakennettu ympäristö
1.  Minkälaisia kokemuksia asukkaalla on alueelta, asumishistoriaa, onko alue 

vastannut odotuksia?
2.  Minkälaisia asumistarpeita asukkaalla on tulevaisuudessa?
3. Onko asukas harkinnut asumismuodon vaihtamista esim. vuokra-asumisesta 

omistusasuntoon?
4.  Onko harkinnut muuttamista pois Peltosaaresta, jos kyllä niin miksi ja minne?
5.  Jos joutuu muuttamaan peruskorjauksen ajaksi, onko mahdollisuutta järjestää 

asunto itse vai haluaako vuokra-asunnon muualta?
6.  Tarvitseeko asukas muuttoapua esimerkiksi terveydellisistä syistä?
7.  Haluaako palata Peltosaareen, jos joutuu muuttamaan remontin ajaksi muual-

le?

luonnon ympäristö
8.  Kokeeko vastaaja Peltosaaren mainettaan paremmaksi vai huonommaksi 

alueeksi?
9.  Miten vertaisi Peltosaarta muihin Riihimäen kaupunginosiin?
10.  Mitä palveluja kaipaa Peltosaareen?
11.  Kokeeko asukas Peltosaaren turvalliseksi (erityiset turvattomuuden tilat)?
12.  Alueen hyvät, asumista helpottavat asiat (miten näiden säilyminen turvataan)
13.  Suurimmat epäkohdat Peltosaaressa (millä toimilla näihin voisi puuttua)
14.  Pitääkö yhteyttä naapureihin tai muihin Peltosaarelaisiin?
15.  Onko Peltosaaressa riittävästi yhteisöllistä toimintaa?
16.  Miten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä voitaisiin edis-

tää?
17.  Jos muuttaisit pois Peltosaaresta, mitä veisit mukanasi?

palveluympäristö
18.  Asettaako terveydentila rajoitteita tai vaatimuksia asumiselle?
19.  Onko asukas saanut tarvitsemansa terveyspalveluita Peltosaaressa (tässä vai-

heessa voisi kertoa terveyskioskin tulevista palveluista alkaen 7.9. parillisina 
keskiviikkoina: verenpaineen mittaus, laboratoriopalvelut jne.)?

20.  Mitä hyvinvointipalveluja asukas tarvitsee, ja miten kokee niiden saatavuu-
den?

21.  Tunteeko asukas käytössään olevat palvelut (tässä voi listata peruspalvelukent-
tää ja kertoa tarjolla olevista palveluista – myös korostaa, että asumisklinikan 
kautta pääsee kaikkiin palveluihin)

22.  Tämänhetkinen työtilanne?
23.  Jos ei työssä, onko TE-toimiston tai työvoiman palvelukeskuksen käyttö tuttua, 

minkälaista apua asukas kaipaa työnhakuun?
24. Jos ei työssä, onko asukas hakenut tukia joihin on oikeutettu, esim. työkyvyt-

tömyyseläke, asumistuki, toimeentulotuki, työmarkkinatuki jne.?
25. Onko harkinnut töihin tai koulutukseen hakeutumista?
26. Millainen koulutus asukkaalla on?
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27. Tarvitseeko mielestään lisä-, täydennys-, tai uudelleenkoulutusta?
28.  Millaista koulutusta haluaisi hakea? (oppilaitosten esitteet jakoon, HAMK, 

HYRIA, LAUREA)

ympäristöasiat
29.  Oletteko kiinnostunut ympäristöasioista ja ekologisesta asumisesta?
30.  Huomioitteko energiatehokkuuden päivittäisessä asumisessa?
31.  Oletteko kiinnostunut syksyllä järjestettävästä energiaekspertin koulutuksesta?

Kirjallinen lupa tietojen käyttöön nimettömänä
Osallistuminen arvontaan
Sosiaaliohjaajan tapaaminen
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Liite 4. 
Kustannustaulukko

PELTOSAAREN ARVIOIDUT KUSTANNUKSET JA TUOTOT VAIHEITTAIN
20.2.2013

VAIHE A: Luoteisosa (Tähtikorttelit)
Riihimäen kaupunki

Infran rakentaminen 1 125 000 Rak.oikeuden tuotto-odotus 3 860 000
Purkukustannukset 225 000
Maanhankinta 350 000

1 700 000 3 860 000

VAIHE B: Keskusta (Aurinkotori, kylätalo, toimistotalo)
Riihimäen kaupunki

Infran rakentaminen 2 500 000 Rak.oikeuden tuotto-odotus 1 470 000
Purkukustannukset 670 000
Maanhankinta 150 000

Yhteensä [€] 3 320 000 Yhteensä [€] 1 470 000
* Kylätalon ja toimistotalon rakentamisesta syntyviä kustannuksia ei ole huomioitu laskelmassa.

VAIHE C: Eteläosa
Riihimäen kaupunki

Infran rakentaminen 810 000 Rak.oikeuden tuotto-odotus 980 000
Purkukustannukset 215 000
Maanhankinta 0

Yhteensä [€] 1 025 000 Yhteensä [€] 980 000

VAIHE D: Koillisosa
Riihimäen kaupunki

Infran rakentaminen 795 000 Rak.oikeuden tuotto-odotus 1 860 000
Purkukustannukset 865 000
Maanhankinta 1 100 000

Yhteensä [€] 2 760 000 Yhteensä [€] 1 860 000

E: Muita vaikutuksia
KUSTANNUKSET TUOTOT

Tonttien myynti Kotikulmalle - 800 000

Kaupungin kustannukset ja tuotot yhteensä  [€]:

KUSTANNUKSET TUOTOT

KUSTANNUKSET TUOTOT

TUOTOT

KUSTANNUKSET TUOTOT

8 805 000 8 970 000

KUSTANNUKSET TUOTOT

KUSTANNUKSET
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Liite 5. 
Lehtijuttuja Peltosaari-projektista
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Liite 6.  
Peltsin palsta
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Liite 7.  
Ilmoitus Peltosaaren olympialaisista

 

       
 

PELTOSAAREN OLYMPIALAISET 

TORSTAINA 30.8 KLO 17–19 

LÄHILIIKUNTAPAIKALLA! 
 

Jokaiselle kilpailijalle palkinto! 

• Lajeina lapsille palloheitto ja juoksu 

• Aikuisille saappaanheittoa! 

 

Buffetissa tarjolla makkaraa, kahvia ja mehua. 

Mukana Riihimäen Kiista Veikot! 

     

 
TERVETULOA! 

 
Järjestäjä: Kotikulman Asukastoimikunta 
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sekä projektin rahoittajien ja kumppanien yhteistyönä.
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