
 
Asukkaiden näkemyksiä Maunulan tulevaisuudesta 
Ympäristöpsykologian verkkokurssi 2009 – 2010 TKK / YTK 
Metodiharjoitustyö 26.2.2010, Mariikka Manninen & Marko Manninen 

1

Asukkaiden näkemyksiä Maunulan tulevaisuudesta 
 

 

 
 

Ympäristöpsykologian verkkokurssi  2009  –  2010    TKK  /  YTK 
Metodiharjoitustyö 26.2.2010  Mariikka Manninen & Marko Manninen 

 
Sisällysluettelo 
1. Taustaa....................................................................................................................................2 
2. Menetelmät ja aineisto............................................................................................................. 4 
3. Tulokset ...................................................................................................................................5 

3.1. Yleisiä tuloksia................................................................................................................. 5 
3.2. Hankekohtaiset tulokset................................................................................................... 7 

3.2.1. Raide-Jokeri............................................................................................................. 7 
3.2.2. Pientaloalue nykyisten viljelypalstojen alueelle ........................................................ 8 
3.2.3. Maunulan keskusta................................................................................................ 10 

4. Pohdinta ................................................................................................................................12 
5. Lähteet...................................................................................................................................14 
6. Liitteet....................................................................................................................................15 
 



 
Asukkaiden näkemyksiä Maunulan tulevaisuudesta 
Ympäristöpsykologian verkkokurssi 2009 – 2010 TKK / YTK 
Metodiharjoitustyö 26.2.2010, Mariikka Manninen & Marko Manninen 

2

1 .  T a us t a a   
 

 

 

 
Näkymiä Maunulasta syksyllä 2009. 

 
 
Maunula on pohjoishelsinkiläinen lähiö, jossa asuu tällä hetkellä noin 8500 asukasta. Maunulan 
peruspiirin asukasluku vuoden 2007 lopussa oli 8555 henkeä, ennuste vuodelle 2012 on 8657 
henkeä (Tilastokeskus, 2007). Alue sijaitsee kaupunkirakenteessa keskeisesti ja sekä yhteydet 
keskustaan että poikittaiset yhteydet ovat hyvät.  
 
Maunula on saanut nimensä alueella sijainneen Månsasin verotalon mukaan. Maunulan alue on 
ollut aina vuoteen 1940 saakka Oulunkylän metsämaita. Vanhoissa kartoissa alueella on metsää 
sekä muutamia niittyjä. Maunulan nykyinen asutus on alkanut Metsälän ja Suursuon 
huvilarakentamisena vuosisadan vaihteessa. Maunulan ensimmäiset asemakaavat laadittiin 1940-
luvulla. Maunula nykymuodossaan alkoi muotoutua 1940- ja 1950-luvun taitteessa Hilding 
Ekelundin ollessa kaupunginarkkitehtina. Osaksi suunnittelusta vastasi Ekelund itse, osaksi 
suunnittelu eteni muiden aikalaisarkkitehtien "omina" kortteleina. Maunulan puutaloalue muuttui 
luonnonläheiseksi kerrostalolähiöksi. Asuinrakentaminen painottui 1950- ja 1960-luvuille, mutta 
jatkui vielä 1970-luvullakin. Maunulan ostoskeskus rakennettiin 1962. Enimmillään Maunulassa oli 
noin 12 000 asukasta, mutta asukasmäärä on vähentynyt asumisväljyyden kasvun myötä. 
Maunulassa asuntojen keskikoko on alhaisempi ja väestöstä suurempi osa on työväestöä kuin 
Helsingissä keskimäärin. Vanhusten osuus väestöstä on huomattava. Tilastokeskuksen 
uusimman, vuotta 2006 kuvaavan Helsinki alueittain -raportin perusteella kaksi kolmasosaa 
Maunulan asunnoista on 1950-60-luvulla rakennetuissa kerrostaloissa, ja yli 65-vuotiaiden osuus 
on suurin Helsingin peruspiireistä. (Maunula-seura, 2010; Tilastokeskus, 2007, 
www.kaupunginosat.net, www.lib.hel.fi) 
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Maunula, sijainti 
 
lähde: Wikipedia, |Description= Districts of Helsinki, 
Maunula highlighted |Source= PD map Helsinki-
districts6.png |Date= 2006-07-23 |Author= Paju 
|Permission= 
 
 
 

 

 
 

Karttaote ja ilmakuva 
lähde: GoogleMaps. www.020202.fi 

 

Rakennettu ympäristö 
lähde: www.maunula.net 

 

 
 
Tilanne Maunulassa on pitkään pysynyt stabiilina. Maunulan alueella on aiemmin tehty 
asukaskyselyjä, jotka ovat kartoittaneet asukkaiden suhtautumista asuinalueeseensa (Maunula-
seura, 2002). Vuosina 2001 ja 2002 toteutettujen kyselyiden tulosten perusteella asukkaiden 
suurimmat yhteiset huolenaiheet olivat vanha ostoskeskus ja etenkin siihen liittyvä 
häiriökäyttäytyminen. Muita tärkeäksi koettuja asioita olivat joukkoliikenteen kehittäminen sekä 
luonnonläheisyys.  
 
Lähitulevaisuudessa alueella tulee tapahtumaan muutoksia, jotka liittyvät yleisen 
kaupunkirakenteen tiivistämistavoitteen ja uusien asuntojen tarpeen lisäksi mm. siihen, että alueen 
keskusta nähdään yleisesti asukkaiden keskuudessa epäviihtyisänä ja turvattomana. Myös alueen 
palvelut koetaan riittämättömiksi (Maunula-seura, 2002).  
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa asukkaiden suhtautumista kolmeen erityyppiseen 
mutta toisiinsa linkittyvään hankkeeseen, jotka tulevat merkittävästi muuttamaan pitkään 
samanlaisena pysynyttä tilannetta heidän asuinympäristössään. Pyrimme asukaskyselyn avulla 
saamaan yleiskäsityksen siitä, minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia hankkeet asukkaissa 
herättävät ja miksi. Edelleen tavoitteena oli kartoittaa hankkeiden vaikutuksia alueen koettuihin 
tarjoumiin ja sitä kautta ihmisten arkeen. Halusimme kartoittaa asukkaiden subjektiivisia 
näkemyksiä. Tarkoituksenamme oli myös analysoida mahdollisia ristiriitoja siinä, miten 
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hankkeeseen suhtaudutaan periaatteellisella tasolla ja miten konkreettisella, omaa 
asuinympäristöä muuttavalla tasolla. (Horelli, 1982)  
 
Hankekohtaisen raportoinnin lisäksi tarkoituksenamme oli tutkia suhtautumista elinympäristön 
muutoksiin myös yleisemmällä tasolla. Voiko esimerkiksi Raide-Jokeriin suhtautumisen perusteella 
ennustaa henkilön kantaa muihin Maunulan hankkeisiin? Tai onko olemassa jonkinlainen 
henkilökohtainen vastaustaipumus: kokevatko tietyt henkilöt asuinalueen asiat yleisesti tärkeiksi – 
tai samantekeviksi – vai riippuuko suhtautuminen kulloisestakin hankkeesta? Kvalitatiivisesti 
pyrimme selvittämään, koetaanko asiat enemmän oman henkilön kautta vai yleisemmällä tasolla. 
Tutkimuksen lopuksi analysoimme kriittisesti käyttämiämme menetelmiä. 

2 .  M e ne t e l m ä t  j a  a i n e i s t o  
 
Tutkimus suoritettiin asukaskyselynä, jonka aineisto kerättiin lyhyellä, kirjoittajien tätä tutkimusta 
varten laatimalla kyselylomakkeella (liite 1.). Lomake jakautui kolmeen identtiseen osioon, joissa 
kartoitettiin suhtautumista seuraaviin kolmeen keskenään erityyppiseen hankkeeseen: 
 
1. Raide-jokeri 

 liikennejärjestelmää kehitetään muuttamalla nykyinen Bussi-
Jokeri pikaraitiotielinjaksi 

 
2. Pientaloalue nykyisten viljelypalstojen alueelle 

 nykyinen viheralue muuttuu pientaloalueeksi 
 
3. Maunulan keskusta 

 toisaalta turvattomaksi ja epäviihtyisäksi koettu mutta 
toisaalta esimerkiksi rakennushistoriallisia ja kaupunginosan 
identiteettiin liittyviä arvoja sisältävä keskusta uudistetaan, 
nykyinen ostoskeskus ja liikerakennus puretaan, tilalle uusia 
liiketiloja, asuinkerrostaloja sekä tilat kirjastolle ja 
työväenopistolle 

 
Lomakkeen avulla kerättiin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tietoa. Kvantitatiivista tietoa 
kerättiin jokaisen hankkeen kohdalla kahdella 5-portaisella likert -asteikolla. Ensimmäinen asteikko 
kartoitti sitä, kuinka tärkeänä vastaaja hanketta itselleen piti. Asteikon vaihtoehdot olivat ei 
lainkaan tärkeä(1) - ei kovin tärkeä (2) - en osaa sanoa (3) - melko tärkeä (4) - erittäin tärkeä 
(5). Toinen asteikko kartoitti vastaajan suhtautumista hankkeeseen. Skaala tässä asteikossa oli 
vastustan (1) - vastustan hieman (2) - en osaa sanoa (3) - kannatan hieman (4) – kannatan 
(5). Jokaisesta hankkeesta pyydettiin lisäksi vapaamuotoista tekstivastausta siitä, miten vastaaja 
ajatteli hankkeen vaikuttavan omaan elämäänsä. 
 
Asukaskysely toteutettiin lauantaina 14.11.2009 klo 12-15 Maunulan kirjaston aulassa. 
Vastaaminen oli vapaaehtoista. Jokaisesta hankkeesta oli aulan seinällä lyhyt kuvaus (liite 2.) valo- 
ja havainnekuvineen.  

 
Kyselylomakkeita kerättiin 30 kpl. Myöhemmin lomakkeita 
tarkasteltaessa huomattiin, että yksi vastauksista oli nk. 
huumorivastaus, joka poistettiin analyyseistä. Lopullinen 
aineiston koko oli N=29, joista naisten osuus oli 59% ja 
miesten 41%. Vastaajien ikä vaihteli välillä 12-62 vuotta, ja 
tyypillisen vastaajan ikä (mediaani) oli 39 vuotta. Useimpien 
vastaajien perhe koostui kahdesta aikuisesta ja yhdestä 
lapsesta. Vastaajien perustiedot on esitetty taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Vastaajien perustiedot. 

N=29 Sukupuoli Ikä 
Aikuisia 

perheessä 
Lapsia 

perheessä 
Perhekoko 

Mean N/A 37,79 1,83 1,03 2,86 

Median 1,00 39,00 2,00 1,00 3,00 

Minimum 1 12 1 0 1 

Maximum 2 62 4 3 5 

 
Koska vastaajia oli suhteellisen vähän, tilastollinen käsittely edellytti kerätyn tiedon mielekästä 
ryhmittelyä. Tilastollisia testejä varten hankkeisiin suhtautuminen jaettiin kolmeen ryhmään: 
 

 vastaajat, jotka vastasivat 1: vastustan ja 2: vastustan hieman luokiteltiin negatiivisesti 
suhtautuviksi 

 suhtautumisvastaukset 3:EOS luokiteltiin neutraaleiksi 
 vastaukset 4: kannatan hieman ja 5: kannatan luokiteltiin positiivisesti suhtautuviksi. 

 
Hankkeiden koettu tärkeys jaettiin vastaavasti kolmeen ryhmään: 

 vastaukset 1: ei lainkaan tärkeä ja 2: ei kovin tärkeä luokiteltiin ei tärkeä –ryhmään 
 tärkeys 3:EOS luokiteltiin neutraaleiksi 
 vastaukset 4: kannatan hieman ja 5: kannatan luokiteltiin tärkeä-ryhmään. 

 
Näin saatujen kolmen ryhmän välille laskettiin Spearman -järjestyskorrelaatiot, koska aineistot 
eivät olleet normaalisti jakautuneita (Gravetter & Wallnau, 2006). Kaikki testit tehtiin PASW 
Statistics 18 –tilasto-ohjelmistolla. Merkitsevyystestaus oli kaksisuuntaista, ja tilastollisen 
merkitsevyyden tasona oli p<.05. 
 

3 .  Tu l ok s e t  

3.1. Yleisiä tuloksia 
Vastauksissa ei ollut merkittäviä sukupuolieroja millään suhtautumisalueella, joten tuloksia voitiin 
käsitellä yhtenä ryhmänä. Tulosten perusteella suhtautuminen Raide-Jokeriin korreloi positiivisesti 
sekä suhtautumiseen keskustan uudistamiseen että pientaloalueen rakentamiseen. Hankkeiden 
koetun tärkeyden kohdalla Raide-Jokeri korreloi pientaloalueen rakentamiseen.  
 
Hankkeisiin suhtautumista ja hankkeiden tärkeäksi kokemista korreloitiin myös ristiin. Näin 
havaittiin useita korrelaatioita, jotka olivat vahvimpia hankkeiden sisällä. Positiivinen 
suhtautuminen Raide-Jokeriin korreloi niin ikään myös muiden hankkeiden tärkeäksi kokemiseen. 
Lisäksi Raide-Jokeria tärkeänä hankkeena pitävät suhtautuivat positiivisesti pientaloalueen 
rakentamiseen. 
 
Mainitut korrelaatiot olivat pääosin kohtalaisia, mutta Raide-Jokeri- ja pientaloalue-hankkeiden 
sisällä suhtautuminen-tärkeys-korrelaatiota voidaan pitää voimakkaana (r>.6). Spearman-
järjestyskorrelaatiot ja niiden tilastolliset merkitsevyydet on esitetty taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Vastaajien suhtautumisen sekä hankkeiden koetun tärkeyden keskinäiset Spearman-
järjestyskorrelaatiot. RJ=Raide-Jokeri, PT=pientaloalue ja C=keskusta. 

Hankkeisiin suhtautuminen RJ_attitude PT_attitude C_attitude 

Correlation Coefficient 1,000 ,386* ,425* RJ_attitude 

Sig. (2-tailed) . ,039 ,021 

Correlation Coefficient ,386* 1,000 ,093 PT_attitude 

Sig. (2-tailed) ,039 . ,633 

Correlation Coefficient ,425* ,093 1,000 

Spearman's rho 

C_attitude 

Sig. (2-tailed) ,021 ,633 . 

 

Hankkeiden koettu tärkeys RJ_importance PT_importance C_importance 

Correlation Coefficient 1,000 ,428* ,343 RJ_importance 

Sig. (2-tailed) . ,020 ,069 

Correlation Coefficient ,428* 1,000 ,048 PT_importance 

Sig. (2-tailed) ,020 . ,805 

Correlation Coefficient ,343 ,048 1,000 

Spearman's rho 

C_importance 

Sig. (2-tailed) ,069 ,805 . 

 

Tärkeys vs. suhtautuminen RJ_attitude PT_attitude C_attitude 
Correlation Coefficient ,676** ,551** ,336 RJ_importance 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,075 

Correlation Coefficient ,454* ,714** ,188 PT_importance 

Sig. (2-tailed) ,013 ,000 ,329 

Correlation Coefficient ,426* ,140 ,655** 

Spearman's rho 

C_importance 

Sig. (2-tailed) ,021 ,469 ,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level; *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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3.2. Hankekohtaiset tulokset 

3.2.1. Raide-Jokeri 
 
 
 

 
 
(1) ei lainkaan tärkeä  – (2) ei kovin tärkeä  – (3) en osaa sanoa  – (4) melko tärkeä  – (5) erittäin tärkeä 
 

 
 
(1) vastustan  – (2) vastustan hieman  – (3) en osaa sanoa  – (4) kannatan hieman  – (5) kannatan 
 
Suurin osa asukkaista pitää Raide-Jokeria tärkeänä alueen kehittämiselle. Erittäin tärkeäksi sen 
kokee kuitenkin vain noin neljäsosa kannattajista, mikä perustellaan pääosin nykyisen Jokeri-
bussilinjan riittävän hyvällä toimivuudella. Hankkeeseen suhtautuminen on selkeän positiivista: 
kolme neljästä vastaajasta kannattaa hanketta, eikä kukaan ole selkeästi hanketta vastaan. 
 
Useimmin (11 mainintaa) vastauksissa toistui se, että Raide-Jokerin katsottiin helpottavan, 
parantavan tai nopeuttavan liikkumista. Kuitenkin lähes yhtä monta vastaajaa (8) katsoi, ettei 
Raide-Jokeri muuta millään tavalla heidän arkielämäänsä.  
 
Raideliikenteen ekologisuuden mainitsi kolme vastaajaa. Samoin kolmessa vastauksessa mainittiin 
joukkoliikenteen käytön lisääminen ja yksityisautoilun vähentäminen Raide-Jokerin myötä. 
 
Matkustusmukavuuden lisääntyminen mainittiin kaksi kertaa. 
 
Yhden maininnan kukin saivat seuraavat näkökulmat: 
 

 liikennealueen laajeneminen ja sen myötä viheralueen pieneneminen (Pirkkolantie) 
 mahdollinen maankäytön tehostaminen Raide-Jokerin reitin varrella 
 joukkoliikenteen vetovoimaisuuden lisääntyminen 
 asuinalueen arvonnousu. 

 
Kuusi vastaajaa jätti vastaamatta vapaakenttäosioon. 
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Esimerkkejä vastaajien perusteluista suhtautumiselleen Raide-Jokeriin: 
 
Suhtautuminen Perustelu 
2 Laajentaa Pirkkolantietä, pienentää puistoa. 
 Ei mitään järkeä, bussi ok. 
3 En liiku bussilla. 
4 Tuskin kovin paljoa, kun bussillakin pääsee. Ympäristön kannalta hyvä, mutta kuka 

maksaa? 
5 Helpottaa ja nopeuttaa matkustamista paikasta toiseen. 
 Ei sinänsä muuta, käytän julkista liikennettä muutenkin usein. Raideliikenne tuntuu siistiltä 

ja ekologiselta vaihtoehdolta, joka piristää sekä selkeyttää kaupunkikuvaa. 
 Matkat nopeutuu, nopeat yhteydet asemille pohjoiseen ja länteen. 
 Sujuvammat yhteydet, miellyttävä kulkuväline. Maankäytön tehostaminen reitin varrella? 
 Käytän joukkoliikennettä jatkossa enemmän kuin nykyisin. Raide-Jokeri myös 

todennäköisesti lisää vaihtoehtoja liikkumisessa poikittaisyhteyden palvelutason 
parantuessa. 

 Nopeuttaa ja sujuvoittaa työmatkoja, nostaa asuinalueen arvoa. 
 Lisännee reitin käyttöä nykyiseen verrattuna. 
 Käytän 550:aa työmatkoihin, joten oletettavasti matka-aika lyhenisi. 

 
 
 

3.2.2. Pientaloalue nykyisten vilje lypalstojen alueelle 
 
 

 
 
(1) ei lainkaan tärkeä  – (2) ei kovin tärkeä  – (3) en osaa sanoa  – (4) melko tärkeä  – (5) erittäin tärkeä 

 

 
 
(1) vastustan  – (2) vastustan hieman  – (3) en osaa sanoa  – (4) kannatan hieman  – (5) kannatan 
 
Pientaloalueen rakentamista ei pidetä yleisesti tärkeänä: vain neljäsosa vastaajista pitää hanketta 
itselleen merkityksellisenä. Suhtautuminen hankkeeseen jakautui tasaisesti puolesta-vastaan –
akselilla. 
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Kahdeksassa vastauksessa pidettiin hyvänä, että pientaloalueen myötä Maunulan asuntokanta ja 
asukasrakenne monipuolistuu, ihmismäärä ja ”vilinä” lisääntyvät ja alueelle tulee lisää lapsia. 
Seitsemässä vastauksessa suhtauduttiin kuitenkin negatiivisesti viheralueiden vähenemiseen, ja 
mm. koirapuiston häviämiseen/siirtoon. Yhtä monta vastaajaa oli sitä mieltä, ettei pientaloalueen 
toteuttaminen muuta heidän arkielämäänsä mitenkään. 
 
Kolmessa vastauksessa todettiin, että lisää asuntoja tarvitaan. 
 
Kaksi mainintaa sai mahdollinen palveluiden paraneminen lisääntyvän ja monipuolistuvan 
väkimäärän myötä sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämisen edut. Viljelypalstojen säilyttämistä 
puolsi samoin kaksi vastaajaa. Kaksi vastaajaa piti alueen rakentamisolosuhteita huonoina ja 
toinen heistä katsoi rakentamisen suolle olevan järjetöntä. 
 
Yhdessä vastauksessa mainittiin lisääntyvä turvallisuus ja viihtyisyys lisääntyvän ja 
monipuolistuvan asukasrakenteen seurauksena. Yksi vastaaja piti uuden pientaloalueen 
liikenneyhteyksiä huonoina ja yksi vastaaja toi positiivisena vaikutuksena esiin mm. kaupungin 
kehittämisen kestävällä tavalla sekä Helsingin seudun kilpailukyvyn paranemisen ja mainitsi myös 
alueellistamisen haitat. 
 
Kuusi vastaajaa jätti vastaamatta vapaakenttäosioon. 
 
 
Esimerkkejä vastaajien perusteluista suhtautumiselleen pientaloalueen rakentamiseen: 
 
Suhtautuminen Perustelu 
1 Järjetön projekti! Rakennetaan asuntoalue suolle! Veto-ojaa on yritetty syventää, mutta 

Pakilantien alittava kynnys on entisellään eikä vesi ole alentunut senttiäkään. 
Kulkuyhteys alueelle. 

 Koirapuiston purku on huono. Eikö muualta löydy rakennustilaa, esim. Tuomarilan 
suunnalta? 

 Asun ihan siinä lähellä, joten rakennustyömaa rumentaa aluetta. Palstojen pitäisi saada 
jäädä. 

2 Onko ajateltu maapohjan kantavuutta? 
 Viheralueet vähenevät, ulkoilumahdollisuudet huononevat, liikenne lisääntyy. Toki 

asuntoja tarvitaan kohtuuhintaisia, toive/tarve. 
 Lisää ihmisvilinää alueella. Pidän kuitenkin viljelypalstoja hyvin viehättävinä. On hyvä, 

että kaupunkimiljöössä on myös agraaria ykseyttä. 
3 Ei mitenkään. Emme asu alueella niin kauan. 
 Ei vaikuta, en liiku sillä alueella. 
4 Lähistön ulkoilualueet heikkenevät. Toisaalta Helsinkiin tarvitaan asuntoja. 
 Alueen asukaspohja muuttunee koulutetumpaan suuntaan, josta seurannee parempia 

palveluita ja hyvää ympäristöstä huolehtimista. 
 Ihmiset tarvitsevat asuntoja, joten hyvä että rakennetaan. Omaan elämääni asialla tuskin 

merkitystä, koska ei ole varaa ostaa taloa. 
5 Pilaa tosin lenkkimaastoni, mutta tuo lisää lapsia alueelle. Haluaisin itsekin asua 

kyseisellä pientaloalueella. 
 Maunulan väestömäärä lisääntyy, sosiaalinen rakenne monipuolistuu: Palvelut 

paranevat, ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus paranevat. Pitkän tähtäimen arkielämän 
vaikutuksia: Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen vähentää Helsingin seudun hajautumista, 
millä on myönteisiä taloudellisia, ympäristöllisiä ja kulttuurisia vaikutuksia. Elinympäristön 
laatu paranee, mukavampi asua kaupungissa jota kehitetään kestävällä ja järkevällä 
tavalla. Helsingin seudunkilpailukyky paranee sekä kansainvälisesti että 
valtakunnallisesti. Alueellistaminen ja muu vastaava keinotekoinen ja haitallinen politiikka 
väistyy, mikä tekee Suomesta paremman paikan elää. 

 Asuinalueelle muuttaa enemmän pientaloasukkaita, joilla arvattavasti on melko 
samankaltaisia tarpeita asuinalueen kehittämiseksi kuin itsellänikin. 
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3.2.3. Maunulan keskusta 
 
 
 

 
 
(1) ei lainkaan tärkeä  – (2) ei kovin tärkeä  – (3) en osaa sanoa  – (4) melko tärkeä  – (5) erittäin tärkeä 

 

 
 
(1) vastustan  – (2) vastustan hieman  – (3) en osaa sanoa  – (4) kannatan hieman  – (5) kannatan 
 
 
Maunulan keskustan uudistamista pidetään hyvin tärkeänä: kolme neljästä kannattaa uudistusta. 
Suhtautuminen nykyisiin suunnitelmiin oli niin ikään valtaosin positiivista. On kuitenkin huomattava, 
että hanketta myös vastustetaan. En osaa sanoa –vastauksia ei tullut lainkaan. 
 
Kymmenessä vastauksessa mainittiin mm. keskustan viihtyisyys, miellyttävyys, siiistiytyminen, 
toimivuus ja elävöittäminen uudistusten myötä. Neljä vastaajaa katsoi muutosten myötä alueen 
myös rauhoittuvan ja turvallisuuden alueella lisääntyvän. Nykyistä ostoskeskusta kuvailtiin 
adjektiiveilla ”karmiva”, ”rötiskö”, ”pelottava”, ”ikävä” jne., ja alueen uudistamista pidettiin hyvänä 
asiana. 
 
Palvelut mainittiin useassa vastauksessa. Viisi vastaajaa näki palveluiden yleisesti paranevan. 
Palveluiden keskittyminen ja asioinnin helpottuminen mainittiin molemmat kolmessa vastauksessa. 
Palveluiden saatavuus nykyistä lähempää mainittiin kaksi kertaa, samoin palveluiden 
lisääntyminen. 
 
Alueen identiteettitekijöihin viitattiin kahdessa vastauksessa. Maunulan katsottiin saavan 
muutosten myötä todellisen keskustan. Toisaalta yksi vastaaja oli sitä mieltä, että vanha 
ostoskeskus pitää säilyttää, sillä ”se on osa Maunulaa”. 
 
Viisi vastaajaa piti positiivisena, että kirjasto ja työväenopisto saavat uudet, nykyistä paremmat ja 
keskeisemmällä paikalla sijaitsevat tilat. Yksi vastaaja piti kuitenkin kirjaston nykyistä sijaintia 
hyvänä.  
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Kaksi vastaajaa kritisoi kaupan kilpailun vähyyttä alueella tulevaisuudessa, kun S-ryhmän kaupat 
ja ravitsemusliikkeet ovat alueella hallitsevia. Nykyisen ostoskeskuksen pienyrittäjien kohtelusta oli 
huolissaan kaksi vastaajaa. 
 
Kolme vastaajaa arveli lisäävänsä lähipalveluiden käyttöä ja vähentävänsä auton käyttöä 
uudistuneen keskustan myötä. 
 
Kaksi vastaajaa piti hyvänä uutta asuinrakentamista ja lisääntyvää asukasmäärää. 
 
Yksi vastaaja katsoi uudistamiskustannusten nostavan hintatasoa alueella. 
 
Kaksi vastaajaa oli sitä mieltä, etteivät keskusta-alueen muutokset muuta heidän arkielämäänsä. 
 
Neljä vastaajaa jätti vastaamatta vapaakenttäosioon. 
 
 
Esimerkkejä vastaajien perusteluista suhtautumiselleen keskustan uudistamiseen: 
 
Suhtautuminen Perustelu 
1 Vanha ostari pitää säilyttää, se on osa Maunulaa. 
 Ostarilla pitäisi olla edelleen pieni ruokakauppa. S-ryhmän monopoli ärsyttää. Maunulan 

hienoin olutravintola (Barts) on ostarilla. Ei minua kiinnosta istua S-ryhmän Pirjon 
krouvissa tylsämielisten juoppojen kanssa. 

 HOK - Elanto ainoastaan (Sokos x 2), Alepa, Pirjon Krouvi. Kauppojen kilpailu tärkeää! 
2 Kirjasto nykypaikalla hyvä. 
 Maunulan juopot tulevat entistä lähemmäs asuintaloani! Aiheuttaa varmasti sekä 

liikenteellistä että epäsuotavaa porukoiden pyörimistä kotikulmillani. 
4 Uudistaminen maksaa ja nostaa alueen hintatasoa. 
 Toivottavasti elävöittää keskusaluetta hiukan. Voisi olla paikallisten olohuone. Esimerkiksi 

kirjasto voisi olla keskeisemmällä paikalla. 
 Hyvä kun kaikki samassa paikassa. 
 Jos julkisuudessa mainittuja epäkohtia liittyen vanhan ostoskeskuksen 

ammatinharjoittajia kohtaan ei korjata, en kannata asiaa. Sinänsä kannatan uusiutumista 
ja kehitystä. Valtapelillä pienyrittäjiä kohtaan ei saada aikaan kestävää kehitystä. 

 Nykyiset kirjasto ja työväenopisto varmaan tarvitsevat paremmat tilat, ja asiointini niissä 
sekä lähikaupoissa varmasti lisääntyy. En ole tarkemmin perehtynyt suunnitelmaan 
sanoakseni täsmällisempää arvioita. 

5 Kirjastolle kunnon tilat, pultsariravintola pois. 
 Rötiskö puretaan - jippii! Alue siistiytyy ja rauhoittuu, palvelut paranevat. Toivottavasti 

ostarin liikkeet saavat kohtuullisen kohtelun. 
 Paremmat palvelut, enemmän palveluita, asiointi helpompaa. Siistimpi ja turvallisempi 

ympäristö. Ollaan odotettu hankkeen toteuttamista kauan! Projektin eteneminen saisi 
nopeutua, vanha ostari ei ole tärkeä. Maunulasta tulisi entistä parempi asuinympäristö. 

 Ei tarvitse toivottavasti lähteä kovin usein kauemmas ostoksille. Ja lisäasunnot ovat jees. 
 Ostari on ollut ikävä ja pelottava paikka ja nuhjuisen oloinen. Kiva saada siisti keskusta ja 

palvelut keskitettyä. 
 Paremmat palvelut, miellyttävämpi, toimivampi ja turvallisempi ympäristö. Kirjaston ja 

työväenopiston toimintaedellytykset paranevat. Lisää asukkaita hyvä. 
 Nykyinen ostoskeskus on ahdistava ja ympäristöä rumentava rakennus. Uuden 

keskuksen myötä kirjasto saa paremmat tilat, mikä on tärkeää. Myös työväenopiston 
toiminta tulee kotia lähemmäs, mikä on hyvä. 
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4 .  P o h d i n t a  
 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Maunulan asukkaiden suhtautumista heidän 
asuinaluettaan tulevaisuudessa muuttaviin hankkeisiin. Lisäksi pyrittiin selvittämään, onko 
havaittavissa jonkinlaista yksilökohtaista vastaamistyyliä yleisemmällä tasolla sekä tutkimaan 
lomakkeella kerättävän asukaskyselyn toimivuutta. 
 
Raide-Jokeriin suhtaudutaan positiivisesti, ja moni asukkaista toivoo sen rakentamista 
mahdollisimman pian. Tämäntyyppinen merkittävä joukkoliikenteen tason nosto lisää alueen 
arvostusta ja vetovoimaa sekä helpottaa ihmisten jokapäiväistä arkea. Hankkeella on vahva 
kannatus, ainoastaan kustannustehokkuus verrattuna nykyiseen Jokeri-bussilinjaan mietityttää 
joitakin vastaajia. Tyypillisiä positiivisia tarjoumia, joita Raide-Jokerilta odotetaan, ovat 
matkustamisen helpottuminen, nopeutuminen ja matkustusmukavuuden kasvaminen. Myös 
raideliikenteen ekologisuus on usealle vastaajalle tärkeää. 
 
Pientaloalueen rakentaminen vaikuttaa olevan esimerkki hankkeesta, jolla ei juuri nähdä 
suurempaa yhteisöllistä merkitystä. Koska merkitys koetaan yleisesti vähäiseksi, suhtautuminen 
määrittyy tyypillisesti henkilökohtaisten tarjoumien muutoksen perusteella: esimerkkinä 
negatiivisesti suhtautuvasta asukkaasta on koiranomistaja, joka suree ulkoilualueiden 
pienenemistä ja lähikoirapuiston menetystä, ja sen vuoksi vastustaa hanketta. Vastavuoroisesti on 
kuitenkin huomattava, että muutamat hanketta kannattavista vastaajista argumentoivat yhteisöllisin 
perustein: pientaloalue tuo Maunulaan hyvin koulutettuja ja hyvätuloisia asukkaita, minkä ajatellaan 
aiheuttavan edelleen positiivisia seurannaisvaikutuksia. Tarjoumien muutosta tarkasteltaessa 
positiivinen tarjouma, joka mainittiin useammassa vastauksessa, on juuri uusien asukkaiden 
virkistävä vaikutus alueen sosioekonomiseen koostumukseen ja sen seurannaisvaikutukset. 
Negatiivisena esiin nousee viheralueiden pieneneminen.  
 
Keskustan uudistamisen kohdalla hankkeen kannattaminen muistutti paljon Raide-Jokeriin 
suhtautumista. Tämän hankkeen kohdalla on kuitenkin huomattava, että esiin tuli myös 
oppositiojoukko, joka vastustaa hanketta. Suurin osa negatiivisesti suhtautuneiden perusteluista 
liittyi nykyisten liiketoimintojen katoamiseen ja edelleen alueen päivittäistavara- ja 
ravintolatarjonnan keskittymiseen ”S-ryhmän monopoliksi”. Keskustasuunnitelma herättää selvästi 
tunteita, sillä en osaa sanoa –vastauksia ei esiintynyt lainkaan. Negatiivinen tarjouma, joka esiintyi 
useammassa vastauksessa, oli kaupan monopolisoituminen. Positiivisina tarjoumina esiin nousi 
alueen yleisen viihtyvyyden koheneminen, turvallisuuden parantuminen, palvelujen 
monipuolistuminen ja myös esteettiset arvot. 
 
Vastaksia vertailtiin myös eri hankkeiden välillä. Tulosten perusteella Raide-Jokerin kannattajat 
suhtautuvat melko usein positiivisesti myös pientaloalueen rakentamiseen ja keskustan 
kehittämishankkeisiin. Korrelaation vahvuus on kuitenkin vain kohtalaista tasoa, mikä saattaa 
osaltaan johtua pienestä otannasta. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen suuntaan, että ainakin 
näihin hankkeisiin positiivisesti suhtautumisen taustalla saattaa vaikuttaa jokin yleisempi 
”muutoksiin positiivisesti suhtautumisen” muuttuja. Toisaalta tutkitut hankkeet erilaisuudestaan 
huolimatta linkittyvät toisiinsa, Maunulan kehittämiseen kokonaisuutena sekä myös laajemmin 
koko kaupungin kehittämiseen, joten yhden hankkeen kannattaja kannattaa helposti myös muita. 
Varsinaisen taustafaktorin olemassaolon selvittämiseksi tarvittaisiin huomattavasti suurempaa ja 
monipuolisempaa aineistoa.  
 
Kuten suhtautumis -faktorilla, myös tärkeäksi kokemisen faktoreilla oli havaittavissa yhteyksiä. 
Vastaajat, jotka pitivät Raide-Jokerin rakentamista tärkeänä, arvostivat myös pientaloalueen 
rakentamista. Sen sijaan keskustan kehittämishankkeen kohdalla yhteyttä muihin hankkeisiin ei 
löytynyt: suhtautuminen painottui pitkälti suoraan itselle tärkeiden tarjoumien säilymiseen tai 
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häviämiseen ilman yhteyttä laajempaan hankekokonaisuuteen ja sitä kautta mahdollisesti syntyviin 
positiivisiin vaikutuksiin. 
 
Hankkeisiin suhtautumista ja niiden koettua tärkeyttä verrattiin myös keskenään. Tulos oli selkeä: 
mikäli hanke koetaan tärkeäksi, myös suhtautuminen hankkeeseen on positiivista. Hankkeiden 
sisällä korrelaatiot olivat tilastollisesti parhaimmillaan, mutta myös hankkeiden välillä löytyi 
tilastollisesti kohtalaisen voimakkaita yhteyksiä: suhtautumisesta Raide-Jokeriin voidaan 
kohtuullisen hyvin ennustaa yhteys asenteisiin muita hankkeita kohtaan. 
 
Tämän tutkimuksen paras korrelaatio löytyy uuteen pientaloalueeseen suhtautumisen ja 
pientaloalueen tärkeäksi kokemisen väliltä (r=.714). Vaikka tulos on tilastollisesti merkitsevä ja 
korrelaatio vahva, selittää ensimmäinen muuttuja silti ainoastaan noin puolet toisen muuttujan 
arvosta – toinen puoli vaihtelusta johtuu siis tuntemattomien tekijöiden vaikutuksesta. 
Johtopäätösten tekemisessä on oltava huolellinen ja pidettävä kokonaisuus mielessä. Toisaalta on 
kuitenkin muistettava, että selitystasot jäävät tämän tyyppisissä tutkimuksissa melkein aina 
suhteellisen vaatimattomalle tasolle (Gravetter & Wallnau, 2006), joten aineistoa ja menetelmiä 
voidaan pitää olosuhteisiin nähden valideina. 
 
Raide-Jokeri on selkeästi hyvämaineinen, suosittu ja hyvin tunnettu hanke, jota asukkaat odottavat 
innolla. Liikenneyhteyksien toiminnallinen paraneminen koetaan yleensä positiivisena. Fyysiset 
vaikutukset jäävät vastauksissa vähälle pohdinnalle – yhtenä syynä lienee se, että vaikutukset 
kohdistuvat lähinnä nykyiseen liikennealueeseen, joka on ”yleistä”, ei kenenkään ”henkilökohtaista” 
aluetta ja johon ei liity erityisiä arvoja (virkistys tms.). Suhtautumisen perusteella vaikuttaisi myös 
siltä, että esimerkiksi hankkeeseen liittyvä tiedottaminen on ollut riittävää. 
 
Uuden pientaloalueen osalta monet Maunulan nykyiset asukkaat eivät pidä hanketta yleisellä 
tasolla tärkeänä, vaan suhtautuminen hajautuu individualistisin perustein: koska hankkeen ei 
suoraan koeta vaikuttavan arkielämään, sitä ei monesti pidetä merkityksellisenä eikä välillisiä 
vaikutuksia tai laajempia vaikutuskokonaisuuksia nähdä. Voidaankin pohtia, tulisiko 
tulevaisuudessa tämäntyyppisten hankkeiden suunnitteluprosessin aikana hankkeen laajempaan 
yhteisöön vaikuttavia puolia korostaa nykyistä enemmän. On kuitenkin mahdollista, että tällainen 
perustelu jää helposti abstraktille tasolle ja välittyy vain aktiivisesti kaupunkisuunnittelua 
seuraavalle osalliselle eikä laajemmin vaikuta yksilölliseen suhtautumiseen.  
 
Keskustan uudistamista odotetaan yhtä paljon kuin Raide-Jokeria. Osa asukkaista kuitenkin kokee, 
että heille tärkeitä asioita ei ole pyrittykään säilyttämään tai että hankkeiden takana on asioita, joita 
ei ole tuotu avoimesti esiin julkisuudessa, mikä herättää katkeruutta ja epäluottamusta. Erityisesti 
spekulointi tulevasta S-ryhmän monopoliasemasta alueella mietityttää. Epäluuloja voidaan pyrkiä 
vähentämään tehostamalla tiedottamista esimerkiksi keskustan kehittämishankkeen taustoista, 
maanomistustilanteesta ja voimassa olevista vuokrasopimuksista. Toisaalta on luonnollista, että 
itselle tärkeistä tarjoumista luopuminen herättää vastustusta suunnitteluprosessin avoimuudesta ja 
laajemmista positiivisista vaikutuksista huolimatta. 
 
Tämän tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä heikentää vastaajien valikoituminen. Kysely toteutettiin 
kirjastossa ja läheskään kaikki asukkaat eivät tätä palvelua käytä: otanta painottui todennäköisesti 
keskimääräistä asukasta nuorempiin ja koulutetumpiin ihmisiin. On kuitenkin muistettava, että 
valikoitumis-ongelma on läsnä kaikissa vastaavissa kyselytutkimuksissa. Vastausten 
yleistettävyyttä voitaisiin parantaa keräämällä samalla lomakkeella lisää aineistoa luonteeltaan 
erilaisissa paikoissa, kuten päivittäistavarakaupoissa. Parhaaseen tulokseen päästäisiin 
demografisesti edustavalle asukasjoukolle postitetulla kyselyllä, mikä vähentäisi sekä 
valikoitumista että sosiaalisen suotavuuden vääristävää vaikutusta vastaustyyliin (Lönnqvist, 
2008). Tällainen tutkimusasetelma vaatisi kuitenkin huomattavia voimavaroja. 
Valikoitumisongelman vähentämiseksi edelleen olisi osa kyselyistä suoritettava esimerkiksi 
haastattelumuotoisesti, jolloin saataisiin mukaan myös niiden asukkaiden näkemyksiä, jotka eivät 
eri syistä johtuen pysty täyttämään kirjallista lomaketta. 
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Vaikka tämä tutkimus toteutettiin pienimuotoisena harjoitustyönä, voidaan sen perusteella tehdä 
alustavia johtopäätöksiä. Tulosten perusteella käynnissä olevat hankkeet nauttivat varsin laajaa 
suosiota ja niiden koetaan muuttavan Maunulaa ja Maunulassa asumista positiiviseen suuntaan. 
Tutkimuksen perusteella lomakkeella toteutettava asukastutkimus on hyvä menetelmä 
kartoitettaessa asukkaiden suhtautumista erilaisiin heidän asuinympäristöään muuttaviin 
hankkeisiin. On mielekästä kerätä samanaikaisesti sekä kvantitatiivista, että kvalitatiivista tietoa, 
sillä ne täydentävät toisiaan tärkeällä tavalla. Mikäli otanta suoritetaan asianmukaisesti, ottaen 
huomioon tutkimuksen kohteen ja asukasrakenteen erityispiirteet, tällaista lomaketutkimusta 
voidaan pitää kohtuullisen luotettavana menetelmänä selvitettäessä asukkaiden suhtautumista 
asuinympäristönsä kehittämiseen. 
 

5 .  L ä ht e e t  
 
Kirjalliset lähteet 
 
Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2006). Statistics for the Behavioral Sciences (7 ed.). Belmont: 

Thomson Wadsworth. 
Horelli, L. (1982). Ympäristöpsykologia. Espoo: Weilin + Göös. 
Lönnqvist, J.-E. (2008). Issues in socially desirable responding and personality research. Helsinki: 

University of Helsinki, Department of Psychology. 
Maunula-seura. (2002). Asukaskysely. from http://kaupunginosat.net/maunula/ostari/kyselyt.htm 
Maunula-seura. (2010). Maunulan kaupunginosan nettisivut. from www.maunula.net 
Tilastokeskus. (2007). Helsinki alueittain 2006. from 

http://www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/07_02_20_vuori_hki_alueittain_2006.pdf 
 
Muut lähteet 
 
 www.maunula.net 
 www.kaupunginosat.net 
 www.lib.hel.fi 
 www.raidejokeri.info 
 http://maps.google.fi 
 www.tekniikkatalous.fi 
 
 
 
valokuvat: Mariikka Manninen, Marko Manninen 
kansikuvat: http://maps.google.fi, http://kaupunginosat.net/maunula/ostari/ksv_ehdotukset/arkhouse3.jpg 
 
 



 
Asukkaiden näkemyksiä Maunulan tulevaisuudesta 
Ympäristöpsykologian verkkokurssi 2009 – 2010 TKK / YTK 
Metodiharjoitustyö 26.2.2010, Mariikka Manninen & Marko Manninen 

15

6 .  L i i t te e t  
 

Liite 1: Kyselylomake 
 
 
Ympäristöpsykologian verkkokurssi 2009, Teknillinen korkeakoulu/YTK 
harjoitustyö, Mariikka Manninen & Marko Manninen 

Asukkaiden näkemyksiä Maunulan tulevaisuudesta, 
asukaskysely 
 
Koodi __________(juokseva numero) 
Kysely on tarkoitettu ainoastaan Maunulassa asuville. 
 
Vastaajan taustatiedot: 
mies / nainen   
ikä_______vuotta  
perhekoko________aikuista________lasta 

 

1) Raide-Jokerin toteuttaminen 
 
Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan nykyisen Jokeri-bussilinjan korvaa Raide-Jokeri-
pikaraitiotie vuonna 2016. 
 
Kuinka tärkeänä pidät hanketta sinulle? (ympyröi sopiva vaihtoehto) 
 
ei lainkaan tärkeä ei kovin tärkeä en osaa sanoa melko tärkeä erittäin tärkeä 
 
Miten suhtaudut hankkeeseen? 
 
vastustan  vastustan hieman en osaa sanoa kannatan hieman kannatan 
 
Miten ajattelet Raide-Jokerin toteuttamisen muuttavan arkielämääsi? 
 

 

2) Uusi pientaloalue nykyisten viljelypastojen alueelle 
 
Tuusulantien varteen on kaavoitettu uusi pientaloalue, jonka rakentamisen on suunniteltu alkavan 
tämän vuoden puolella.  
 
Kuinka tärkeänä pidät hanketta sinulle? (ympyröi sopiva vaihtoehto) 
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ei lainkaan tärkeä ei kovin tärkeä en osaa sanoa melko tärkeä erittäin tärkeä 
 
Miten suhtaudut hankkeeseen? 
 
vastustan  vastustan hieman en osaa sanoa kannatan hieman kannatan 
 
 
Miten ajattelet pientaloalueen toteutumisen muuttavan arkielämääsi? 
 

 

3) Vanhan ostoskeskuksen ja liikerakennuksen (S-market) 
purkaminen ja uudisrakennusten rakentaminen alueelle. 
 
Maunulan nykyinen ostoskeskus ja S-market puretaan ja keskusta rakennetaan kokonaan 
uudelleen (asuinrakennukset, liiketilat, kirjasto-työväenopisto + aukiot, puistot, kadut).  
 
Kuinka tärkeänä pidät hanketta sinulle? (ympyröi sopiva vaihtoehto) 
 
ei lainkaan tärkeä ei kovin tärkeä en osaa sanoa melko tärkeä erittäin tärkeä 
 
Miten suhtaudut hankkeeseen? 
 
vastustan  vastustan hieman en osaa sanoa kannatan hieman kannatan 
 
 
Miten ajattelet uudistuneen keskustan muuttavan arkielämääsi? 
 
 

 
 
Kiitos vastauksistasi! 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                     

 
Tämän voit repäistä mukaasi muistilapuksi 

Asukkaiden näkemyksiä Maunulan tulevaisuudesta Internetissä osoitteessa 
maunula.webs.com 
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Liite 2: Hankkeiden esittelymateriaali 
 
 
Raide-Jokeri 
 
Raide-Jokeri on Itäkeskuksesta Viikin, Oulunkylän, Pitäjänmäen, Leppävaaran ja Laajalahden 
kautta Tapiolaan kulkeva pikaraitiolinja. Se on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä suunnitteilla 
olevista poikittaisen joukkoliikenteen hankkeista. Tällä hetkellä tätä yhteyttä liikennöi Bussi-Jokeri 
eli linja 550.  
 
Suunniteltavan linjan pituus on noin 25 km, josta 16 km on Helsingin ja 9 km Espoon alueella. 
Suunnittelun lähtökohtana ovat Helsingissä ja Espoossa aiemmin tehdyt Raide-Jokeriin liittyvät 
suunnitelmat ja selvitykset. 
   
Raide-Jokeri on kaksiraiteinen pikaraitiolinja, jota tullaan liikennöimään korkealuokkaisella light rail 
-kalustolla. Se tulee kulkemaan pääosin omalla ajouralla. Suunnittelussa pyritään korkeatasoiseen 
ja nopeaan ratalinjaan, mutta kuitenkin vältetään kustannuksiltaan liian kalliita teknisiä ratkaisuja. 
Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma on valmistunut tänä keväänä. Tavoitteena on, että Raide-
Jokeri voisi olla liikennöitävissä jo vuonna 2016. 
 

lähde: www.raidejokeri.info, www.tekniikkatalous.fi 
 
 

 
 

   
 
vas. Esimerkkikuva raitiotiestä Strasbourgissa. Kuva: Davy Beilinson 
oik. Esimerkkikuva raitiotiestä Dublinissa. Kuva: Heikki Hälvä 
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Havainnekuvia Raide-Jokerista Maunulan – Pirkkolan alueella 
 

lähde: www.raidejokeri.info 
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Maunulan koillisosa, pientaloalue 
 
 

   
 
 
Suursuolle tulossa Helsinki-pientaloja (www.maunula.net 28. elokuuta 2008) 
 
Maunulan koillisosan ja Pakilan eteläreunan asemakaava-alueen kortteleiden tontit on osoitettu 
pääosin tiiviille täydentävälle pientalorakentamiselle ja tavoitteena on lisäksi kehittää Suursuon 
viheraluetta pohjoisen suurpiirin kaupunkirakenteen sisällä olevana viheralueena. Helsingin 
kaupunki omistaa alueen uudet tontit ja puistot. 
Rakentamistapaohjeessa kaksi pientalokorttelia kahta tonttia lukuun ottamatta on osoitettu 
Helsinki-pientaloille.  Ehto tulee myös sisältymään tonttien luovutusehtoihin. 
Rakentamistapaohjeen noudattamista tullaan edellyttämään tontinluovutusehdoissa.  
Maunulan koillisosan ja Pakilan eteläreunan asemakaava nro 11570 on kuulutettu lainvoimaiseksi 
23.5.2008 kolmea tonttia ja pientä puistoaluetta lukuun ottamatta, jotka eivät kuulu 
rakentamistapaohjeen piiriin. 
Asemakaava-alueen kortteleiden tontit on osoitettu pääosin tiiviille täydentävälle 
pientalorakentamiselle ja tavoitteena on lisäksi kehittää Suursuon viheraluetta pohjoisen suurpiirin 
kaupunkirakenteen sisällä olevana viheralueena. Helsingin kaupunki omistaa alueen uudet tontit ja 
puistot. 
Alueen rakentamisen on tarkoitus alkaa vuoden 2009 aikana. Kiinteistöviraston mukaan tonttien 
luovutus käynnistyisi mahdollisesti jo marraskuussa. Tuusulantien meluaita rakennetaan myös 
vuoden 2009 aikana. Maakaasuputken siirto voi viivästyttää pohjarakennustöitä niillä alueilla, joita 
pitkin putki kulkee. Kahdella suuremmalla tonttialueella on tarkoitus järjestää arkkitehtikilpailu. 
 
 
LISÄTIETOJA 
Suursuon rakentamistapaohje   
Rakennusvalvontaviraston uutinen 15.8.2008 Helsinki-pientalosta  
Rakennusvalvontaviraston hyödyllisiä linkkejä pientalon rakentajalle  
AFKS - Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy: Helsinki-pientalo 
  
Lähde:http://www.maunula.net/index.php?option=com_content&task=view&id=2312&Itemid=63 
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Maunulan keskusta 
 
 

   
 
Kaupunginvaltuusto on 25.4.2007 hyväksynyt Maunulan keskustaa koskevan asemakaavan 
muutoksen. Asemakaava tuli lainvoimaiseksi elokuussa 2009. 
Asemakaava mahdollistaa kaupungin vuokratonteille Pakilantien länsipuolelle uuden 
liikekeskuksen rakentamisen. Liikekeskuksen vieressä on aluevaraus julkisille palveluille. On 
suunniteltu, että alueelle sijoittuisi työväenopiston ja kirjaston tiloja. 
Asemakaava mahdollistaa Pakilantien itäpuolella olevan vanhan ostoskeskusrakennuksen 
purkamisen. Ostoskeskusrakennuksen paikalle on osoitettu uusia asuinkerrostaloja ja jonkin 
verran liiketiloja. 

 
 
Lähteet:www.kaupunginosat.net/maunula, www.lib.hel.fi, havainnekuva 
http://kaupunginosat.net/maunula/ostari/ksv_ehdotukset/arkhouse3.jpg 
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Maunulan keskusta 
asemakaavaehdotus 2005, asemakaavan havainnekuva 
 

 
 

 
 


