Tunnetko kaupunginosan
kukoistuksen kaavan?

Demokratiapilottiehdotus
”Suuri demokratiapeli - Äänestänkö jaloillani vai ryhdynkö itse parantamaan kaupunginosaani?”
Toimintamalli perustuu havaintoon, että julkiset resurssit
eivät riitä todella vaikeiden ongelmien ratkaisemiseen ja
vaan niissä tarvitaan ”kaikkien kansalaisten” eli mahdollisimman monien panosta. Mallissa aktiivit kansalaiset itse
määrittelevät toiminnan kohteet ja ovat myös ratkaisuprosessien resursseja.
Kehkeytyvissä alueiden kehittämisprosesseissa tärkeää
on positiivisten mahdollisuuksien tunnistaminen. Kehkeytyminen ilmenee monen toimijan monimutkaisissa prosesseissa. Kaupunginosien radikaalille parantamiselle
tarjoutuu mahdollisuus kehityskulkujen haarautumiskohdissa (bifurkaatio). Bifurkaatioissa yhdistyvät sattuma ja
tietoinen tahto. Positiivisten sattumien eli mahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin tarttuminen vie kehitysprosessia
eteenpäin.
Kehkeytyvä toimintamalli on kevyt. Resursseja ovat aktiiviset kansalaiset kaupunginosayhdistyksissä ja muissa
organisaatioissa, joiden tarkoituksena on edistää alueen
kehitystä. Hankkeen viestintää koordinoi Kaupunginosien Kehittäjäverkosto (KaKe). Hankkeen kaupunginosakohtaisessa viestinnässä hyödynnetään mukana olevien
kaupunginosien omaa kommunikaatio- ja vuorovaikutusrakennetta eli lehtiä, kotisivuja, Facebook-sivustoja, aluefoorumeita, kokoontumistiloja ja tapahtumia.

Esikaupunkivyöhykkeen
kerrostalovaltaisten
alueiden ongelmia ratkaistaan kehittämällä niiden kommunikaatiorakennetta ja osallistumistapoja sekä tekemällä käsiteltäviä ongelmia
ymmärrettäviksi. Asukkaat ja muut alueen osapuolet ovat keskeinen voimavara ongelmia tunnistettaessa ja ratkaistaessa.
Todella vaikeiden ongelmien ratkaisemiseen
kunnan resurssit eivät riitä (vrt. CO2-päästöjen
vähentäminen). Usein monet kaupunginosan
kohtaamista ongelmista eivät edes kuulu kunnan toimialaan (vrt. postipalvelut, ottoautomaatit
jne.). Itseuudistuvista kaupunginosista on mahdollista kehittää luovia tai innovatiivisia alueita.

Demokratiapilotissa voi samaan aikaan olla mukana useita kaupunginosia. Näitä vertaillaan kommunikaatiorakenteen ja substanssiteemojen suhteen.
Kaupunginosien toimintatapojen vertailu parantaa ongelmanratkaisukykyä ja helpottaa ongelmien ratkaisemista.
Alueet keskittyvät kehittämään kullekin tärkeitä teemoja.
Osa teemoista voi syntyä yllättäen, esimerkiksi kriisit.

Kaupunginosien yhteisiä tehtäviä pilottivuoden
aikana ovat:
1) alueen kommunikaatiorakenteen kuvaaminen ja kehittäminen
2) alueelle tärkeiden teemojen tunnistaminen alueen kommunikaatiosta
3) ratkaisuprosesseihin liittyvien kansalaisten kartoittaminen ja uusien kytkeminen toimintaan
4) ymmärryksen ja ratkaisuideoiden kehittymisen arviointi eri teemoissa
5) tärkeimpien teemojen ratkaisuprosessien dokumentointi ja kuvaaminen sekä
6) vision rakentaminen asuinalueen tulevaisuudesta, tähtäyspisteenä vuosi 2025

Hankkeeseen mukaan mahdollisesti tuleville korkeakouluille ja ammattikorkeakouluille voidaan varata resursseja
alueiden toimintatapojen ja kehitysprosessien arviointiin
sekä alueiden digitaaliseen mallintamiseen ja havainnollistamiseen. Mallintaminen ja esim. täydennysrakentamisen
havainnollistaminen helpottavat alueen osapuolten keskustelua yhteisestä hyvästä. Digitaalisten mallien avulla
havainnollistetaan toimintatavan pelimäisyyttä. Pelimäisyys
edistää osapuolten oppimista, luo jännitettä toimintaan ja
motivoi toimijoita. Korkeakoulujen osuuteen hankitaan erillisrahoitus.

Hankkeen aikana etsitään vastauksia seuraaviin
tutkimuskysymyksiin:
-

Miten asiat/teemat nousevat alueella agendalle?
Miten teeman edistäminen saa alueella hyväksynnän?
Miten alueen toimijat mobilisoidaan ratkaisemaan/edistämään
ongelmaa/teemaa?
Miten ideat kehittyvät ratkaisuprosessissa?
Miten muutoksessa tarvittava tieto rakentuu?
Millaisissa rooleissa asukkaat ja eri toimijat ovat ratkaisuprosessissa (osallistuminen)?
Miten muutokseen tarvittava taloudellinen panostus saadaan
aikaan/koottua?
Mitkä tekijät tehostavat ratkaisuprosessin edistymistä?

Hankkeesta saatavat hyödyt
Pilottiehdotus kytkeytyy uuden yleiskaavan suunnitteluprosessiin ja mahdollisesti Lähiöprojektin toimintaan.
Kaupunki saa lisää resursseja vaikeiden ongelmien ratkaisemiseen. Lisäksi prosessissa syntyy kehittämisideoita,
joita hallinto ei itse kykenisi tuottamaan.
Kaupunginosien kyky kohdata ja ratkaista ongelmia paranee. Vertailun avulla alueet saavat käyttöönsä muilla alueilla kehitettyjä toimintatapoja ja henkisiä resursseja.
Kansalaisten antaessa oman panoksensa parantamiseen,
he itse hyötyvät siitä viihtyisinä ja turvallisina asuinalueina.
Asukkaille syntyy sosiaalista hyötyä heidän tutustuessaan
muihin asuinalueen kehittämisestä kiinnostuneisiin.
Kaupunginosien omatoiminen uudistumisen kyky
(capacity for self-renewal, CS) paranee:
CS = f(C, N, CM, K, B)
C = kommunikaatio- ja vuorovaikutusrakenne (1)
N = kaupunginosan kehittäjäverkosto (3)
CM = mobilisaatiokyky (5)
K = kehittämisteemoihin liittyvä tietopohja (2, 4)
B = alueen muutokseen liittyvät uskomukset (6)
Tämä tapahtuu hankkeen tehtävien kautta:
1) alueen kommunikaatiorakenteen kuvaaminen
2) alueelle tärkeiden teemojen tunnistaminen
3) ratkaisuprosesseihin liittyvien kansalaisten kartoittaminen
4) ratkaisuideoiden kehittymisen arviointi eri teemoissa
5) tärkeimpien teemojen ratkaisuprosessien kuvaaminen
6) vision rakentaminen asuinalueen tulevaisuudesta
Vuonna 2013 ja pilottihankkeen jälkeen 2014 keskeisenä teemana esikaupunkialueilla on osallistuminen uuden
yleiskaavan valmisteluun. Siinä Helsinkiä kehitetään raideliikenteeseen perustuvaksi verkostokaupungiksi.

Esikaupunkivyöhykkeeseen kohdistuu muutospaineita.
Kaupunki on mm. asettanut tavoitteita täydennysrakentamiselle (1,6 milj. k-m² eli 35 % kaupungin kokonaiskaavoituksesta vuosina 2008-2017). Lähiövyöhykkeen joitakin alueita uhkaa tutkijoiden mukaan (Taloussanomat 9.8.2012)
“tuplapommi” eli kasvava asuinkerrostalojen korjausvelka,
asuntojen alhainen hintataso, suuri asukasvaihtuvuus, alhainen tulotaso ja alueen väestöllinen eriytyminen. Asuntorakenne vaikuttaa asukasrakenteeseen ja siten sosiaalisten ja terveysongelmien tilastolliseen määrään.

Maunulan ja Pohjois-Haagan tunnuslukuja
Maunula

PohjoisHaaga

Asuntoja

4360

5 765

Omakotitaloja

41

0

Rivitaloasuntoja

192

56

ARAVA-vuokra-asuntoja

49%

29%

Asuu vuokralla

65%

49%

Asuu omassa

29%

44%

Muut

5%

6%

Asukkaita

7100

9300

Yhden hengen kotitalouksia

56%

57%

Yli 65-vuotiaiden osuus

23%

Työttömyysprosentti
Vieraskielisten osuus

Hankkeen alueita yhdistävät esikaupunkialueen tyypilliset
ongelmat kuten taantuvat liikekeskustat ja palvelut, vanheneva väestö (joka ei itsessään ole ongelma vaan pikemminkin resurssi), hissittömät kerrostalot ja putkiremonttien
taloudellinen toteuttaminen. Vanhojen esikaupunkialueiden
pienet asunnot eivät houkuttele lapsiperheitä, myös koettu
turvattomuus vaikuttaa niiden muuttohalukkuuteen.

Toimintaprosessi ja aikataulu
2013/1

Hanketta varten avataan alasivusto alueiden
kotisivujen yhteyteen

21%

2013/1-2

Starttiseminaari, aluefoorumi

12,7%

7,3%

2013/1-3

11,8%

11,8%

Vuoden alussa tehdään kartoitus 1) kommunikaatiorakenteesta, 2) alueiden teemoista, 3)
käytössä olevista, tunnistetuista asukasaktiiveista (henkilöresursseista)

2013

Alueiden aktiivit vierailevat toistensa asukastilaisuuksissa vuoden aikana

2013/6

Maunulan kesäseminaarissa arvioidaan
demokratiapelin tilannetta

2013/10-11

Vuoden lopulla kartoitus 1) kommunikaatiorakenteesta, 2) alueiden teemoista, 3) käytössä
olevista, tunnistetuista asukasaktiiveista (henkilöresurssit), 4) kuvataan jokin tärkeä kehitysprosessi, 5) työstetään alueen visio 2025

2013/12

Kolmas arviointiseminaari

2014/1

Pilotin päättäjäiset ja raportin julkistaminen.

Demokratiapelin yhteyshenkilöt:
Matti Pöyry, puh. 040-501 8108, matti.poyry@ppky.fi
Koivikkotie 28 B, 00630 Helsinki
Tarja Koskela (Pohjois-Haaga seura), tarja.koskela@welho.com

