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Maunula 2030

Helsinki valmistelee parhaillaan uutta yleiskaavaa, jonka vaikutus ulottuu vuoteen
2030 ja osittain myös aina 2050 asti. Myös Maunula tarvitsee oman positiivisen tu-
levaisuuden visionsa.Vuoteen 2030 on aikaa 17 vuotta, mikä ei ole pitkä aika. Mau-
nulan aluefoorumi perustettiin vuonna 1996 eli myös 17 vuotta sitten. Tähän aika-
jänteeseen mahtuu noin 100 aluefoorumia ja 17 kesäseminaaria.

Muutos tietoyhteiskunnassa perustuu yhteisölliseen tiedon rakentamiseen. Voi-
massa olevan yleiskaava 2002:n aktiivisen asukasvuorovaikutuksen vuosina seurauk-
sena 1997–2002 Maunula sai vanhusten kuntopolun Suursuolle,Suursuon uudet pien-
taloalueet ja Maunulan uuden keskustan.

Millaisen Maunulan tulisi olla vuonna 2030? Keskeisiä vaikuttavia tekijöitä ovat
CO2-päästöjen vähentäminen,väestön vanheneminen,suurten ikäluokkien siirtymi-
nen eläkkeelle ja työvoiman väheneminen ja maahanmuutto sekä tarve ehkäistä yk-
silöiden syrjäytymistä ja asuinalueiden segregaatiota eli kielteistä erilaistumista.Vuon-
na 2030 Maunulan läpi kulkee raidejokeri, jota käyttää noin 80 000 matkustajaa vuo-
rokaudessa.

Miten Maunulaa tulisi kehittää, jotta Maunula olisi vuonna 2030 hyvä paikka elää
sekä vanhoille että uusille asukkaille?

Maunula 2030?
Maunulassa kehitetään tänä vuonna alueel-
lista osallistumista ja lähidemokratiaa.

Maunulan demokratiahanke keskittyy
osallistuvaan suunnitteluun ja budjetointiin
asukkaille tarkoitetussa tiloissa Maunula-
talolla ja Asukastalo Saunabaarilla.

Pakilantien ja Metsäpurontien risteyk-
seen rakennetaan ostoskeskuksen lisäksi uu-
det tilat kirjastolle,nuorisotalolle ja työväen-
opistolle.Maunulalaisilta kysytään tänä ke-
väänä,miten Maunula-talon noin 1900 ne-
liötä pitäisi järjestää.

Rakennuksen suunnittelu alkaa syksyl-
lä 2013. Uudenlainen asukaskeskeinen
kohtaamispaikka valmistuu keväällä 2016.

Demokratiahanke selvittää,miten asuk-
kaat voivat kehittää talon toimintaa osallis-
tumalla talon tapahtumien ja palveluiden
tuottamiseen tai päättämällä,mihin rahaa
käytetään osallistuvan budjetoinnin kautta.

Päättämiseen vaadittavaa tietoa ei ole ai-
na helppo löytää.Voisiko vaikkapa Sauna-

baarista kehittyä alueellinen demokratiati-
la,josta saisi tietoa kaupungin suunnitelmis-
ta,tukea omien ehdotusten tekemiseen ja ti-
laa yhteiselle vaikuttamiselle?

Hanketta on valmistellut kymmeniä ih-
misiä Maunula-Seurasta,Asukastalo Sau-
nabaarilta,vuokralais- ja talotoimikunnista,
alueen järjestöistä sekä leikkipuistosta,
kouluilta, kirjastolta, päiväkodeilta ja nuo-
risotalolta.Demokratia on kaikkia varten,ei-
kä sitä pidä jättää muutaman aktiivin va-
raan.Mukaan ideoimaan ja vaikuttamaan
kaivataan kaikkia maunulalaisia.

Sunnuntaina 24.3. klo 13–16 tavataan
Maunulan ala-asteella (Maunulanmäki 5).
Vaikuttaa voi myös sähköisesti. Keväällä
2013 postitetaan joka kotiin netistäkin löy-
tyvä asukaskysely. Paperinen asukaskyse-
ly palautetaan kirjastoon,Saunabaarille tai
Mediapajaan.

http://maunula.blogspot.fi,
maunulan.demokratiahanke@gmail.com

Demokratiahanke kutsuu
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