
Maunula-Seura ja Maunu-
lan Asukasyhdistys perusti-
vat Maunulan Mediapajan
elokuussa 1999 edistämään
Maunulan työttömien itse-
ohjautuvaa koulutusta ja
työllistymistä. Rahat haet-
tiin Helsingin kumppa-
nuusvuoden rahoitushaus-
ta ja työvoimahallinnolta.
Tällöin Mediapajalla oli
käytössä Mikrolog Oy:ltä
saatu tietokone ja modeemi-
yhteys. Maunulalaisia ryh-
dyttiin kouluttamaan tieto-
koneen käytössä ”Tietotek-
niikkaa kaikille, myös
Maunulan mummoille”
hankkeessa.

Vuonna 2001 Sitran ra-
hoittaman Nettimaunula-
projektin aikana Mediapa-
ja varustettiin seitsemällä
tietokoneella, skannerilla
ja tulostimella. Nettimau-
nula -hankkeessa 14 henki-
löä sai Vallilan teknillisessä
oppilaitoksessa kahden vuo-
den tietotekniikkakoulu-
tuksen.Kurssin harjoittelu
tapahtui Maunulassa
muun muassa Mediapajal-
la.

Nettimaunula-hankkeen
jälkeen asukastila Mediapa-
jan asema vakiintui vähitel-
len.Maunula-Seura on vas-

tannut tilan talouden hal-
linnasta. Kaupungilta on
saatu avustusta asukasta-
lon ylläpitoon kuten vuok-
riin. Toimintaa on ylläpitä-
nyt noin kymmenen hengen
vapaaehtoisjoukko. Media-
paja on auki arkisin klo
10–14. Iltaisin siellä on eri-
laisia työryhmiä ja kokouk-
sia. Tiistaisin klo 10–14
Mediapajalla annetaan tie-
tokoneen ja puhelimen
käyttöön liittyvää opastus-
ta ilman ajanvarausta.

Mediapajan perustami-
nen vuonna 1999 on ollut
käännekohta Maunulan
historiassa. Samana vuon-
na luotiin alueen omat koti-

sivut.Mediapajan toiminta
ja alueen omat kotisivut oli-
vat keskeinen peruste, jon-
ka pohjalta Maunula vali-
koitui Sitran rahoittaman
Oppivat seutukunnat -oh-
jelman 2001–2004 eli OS-
KUn yhdeksi pilottialueek-
si seitsemän muun alueen
joukossa. Muita olivat Itä-
Turku, ePäijänne, Kehä 5,
Kainuu, Pohjois-Lappi, Pii-
Savo ja Saaristo – Skärgård.
Helsingistä olisi ollut muita-
kin tulijoita. Maunulan
eduksi laskettiin aktiivi-
nen asukastoiminta ja hy-
vät tietotekniset valmiudet
kuten toimivat kotisivut ja
Mediapaja.

Asukastila Maunulan 
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4 MAUNULAN SANOMAT 3/2014

Helsingin tulevaan kehi-
tykseen vaikuttaa eniten
valmisteilla oleva yleiskaa-
va.Yleiskaavan valmistelu
alkoi vuonna 2012 ja asu-
kasvuorovaikutus saman
vuoden loppupuolella. Vii-
me helmi- maaliskuussa
kaupunkisuunnitteluviras-
to järjesti asukkaille neljä
alueellista ideointipajaa
näyttelytila Laiturissa
Kampissa. Tämän jälkeen
virasto on keskittynyt teke-
mään yleiskaavaluonnos-

ta, joka julkistetaan kaava-
luonnoksen lautakuntakä-
sittelyn yhteydessä mar-
raskuussa.

Yleiskaavan vision mu-
kaan vuonna 2050 Helsin-
gissä on 860 000 asukasta.
Pikaraitiotiet yhdistävät
solmukohtien tiiviitä pikku-
kaupunkeja.Kantakaupun-
ki on laajentunut bulevar-
deiksi muutettujen mootto-
riteiden varsille.Tuusulan-
väylä muuntuu Tuusulan
kaupunkibulevardiksi, jon-

ka varsi on rakennettu te-
hokkaasti.

Uusi yleiskaava esite-
tään ns. pikselikarttana.
Tästä on saatu kokemuksia
Östersundomin osayleis-
kaavan teossa. Helsingin
kaupunginosayhdistykset
järjestää to 25.9. klo 17–20
yleiskaavasta seminaarin
Annatalolla (Annakatu 30).

Lisätietoja
www.yleiskaava.fi
www.kaupunginosat.net/
ruohonkarjet

Yleiskaavaluonnos 
julkistetaan marraskuussa

Kaupunginosien asukasläh-
töistä kehittämistoimintaa
on ryhdytty kokoamaan jär-
jestäytyneempään muotoon,
jonka puitteissa paikalliset
toimijat voivat verkostoitua
ja siten parantaa omaa
asuinaluettaan entistä te-
hokkaammin ja helpommin.
Helsingin kaupunginosayh-
distykset Helka ry:n Paikal-
linen kehittämispolku -han-
ke tarjoaa toimintamallin
kaupunginosien yhteistoi-
minnalle.

Pohjoisten kaupungin-
osien eli Maunulan, Pirkko-
lan,Pakilan,Patolan,Veräjä-
mäen,Veräjälaakson,Maun-
ulanpuiston,Metsälän,Palo-
heinän ja Torpparinmäen
paikallisesta kehittämisestä
kiinnostuneet ovat jo pitä-

neet verkostoitumis- ja
ideointipajaan 3.6.ja organi-
soituneet kehittämisryh-
mäksi eli Pohjoiseksi Keh-
räksi 27.8.2014. Seuraavan
kerran Pohjoinen Kehrä ko-
koontuu 13.10. klo 17 Asu-
kastalo Saunabaarilla.

Kehrä tarjoaa kaupun-
ginosaa laajemman verkos-
ton itseohjautuvalle kansa-
laistoiminnalle.

Ryhmä muodostaa avoi-
men muutosten havainnoin-
tiverkoston ja se kiteyttää
muutokseen liittyviä havain-
toja. Kehrän puitteissa on
mahdollista saada apua ja
neuvoja.Se ei itse ota kantaa
substanssiasioihin,mutta se
mahdollistaa yhteistyön ja
tarvittavien kontaktien löy-
tymisen. Kehrä määrittelee

jatkossa tarkemmin kokouk-
sissaan toimintatapojaan ja
organisoitumistaan.

Seuraavan tason toimin-
nassa muodostavat ideoi-
den pohjalta syntyvät hank-
keet, joilla on oma toteutus-
organisaationsa.Ensimmäi-
senä 3.6. ideapajan tuotta-
mista ideoista organisoitui
Kohtaamisia ja vaihdantaa
–hanke.

Pohjoisen Kehrän tilai-
suuksien järjestelyistä on
vastannut Helsingin kau-
punginosayhdistykset Helka
ry ja käytännön toteutukses-
ta vastaa projektipäällikkö
Eeva Kuuluvainen.

Lisätietoja 
Eeva Kuuluvainen
0400-374 544
eeva@kuuluvainen.fi

Pohjoinen Kehrä organisoitui

Maunulassa virkamies-
työryhmässä eli Mavessa
todettiin 80-luvun lopulla,
että alueella tarvitaan
oma lehti tiedonkulun pa-
rantamiseksi ja yhteis-
hengen nostattamiseksi.
Tätä varten tuolloinen
Suomi-lehden päätoimit-
taja Pekka Haavisto tuli
kouluttamaan maunula-
laisia asukasaktiiveja leh-
den tekemisessä. Maunu-
lan Sanomat perustettiin
vuonna 1990 ja sen jäl-
keen se on ilmestynyt nel-
jänä numerona vuodessa.
Lehti rahoitetaan ilmoi-
tustuloilla.

Maunulan ensimmäi-
set kotisivut rakennettiin
1999 Helkan Kotikatu-
projektissa. Siinäkin oli
tavoitteena parantaa alu-
een tiedonkulkua ja lisätä

parantuneen kommuni-
kaation ja vuorovaikutuk-
sen kautta ymmärrystä
alueen tilasta ja kehittä-
misen mahdollisuuksista.
Sitran rahoittama Netti-
maunula-hanke vuosina
2001–2003 kehitti Mau-
nulan sähköisiä medioita
entisestään ja alueelle saa-
tiin edullisia laajakaista-
yhteyksiä Maunulassa ke-
hitetyn mallin mukaan.

Nettimaunulan jälkeen
siirryttiin avoimeen lähde-
koodiin perustuvaan
Mambo-julkaisujärjestel-
män käyttöön lokakuussa
2004 ja julkaisujärjestel-
mä päivitettiin Joomlaksi
lokakuussa 2007. Face-
book-kausi Maunulassa
koitti marraskuussa 2012
ja nyt Maunulan seinällä
on melkein 600 tykkääjää.

Kaikkia näitä medioita
ylläpidetään vapaaehtois-
voimin. Parantunut tie-
donkulku on systeemiteo-
rian mukaan lisännyt
Maunulan ”adaptaatioky-
kyä suhteessa toiminta-
ympäristöönsä” eli ja suo-
meksi sanottuna edistänyt
Maunulan kehitystä ja pa-
rantanut Maunulan ky-
kyä reagoida yllättäviin
häiriötilanteisiin.Tästä on
näyttönä Maunulan ase-
man parantuminen muun
muassa turvallisuustilas-
tossa. Tilastoista käänne-
kohdaksi voidaan ajoittaa
2000-luvun alku.Maunula
on pärjännyt tilastoissa
huomattavasti paremmin
kuin sen rakenteelliset
lähtökohdat kuten kerros-
talo- ja ARA-vuokra-asun-
tojen määrä ennustaisivat.

Maunulan mediat yhteismaana

Kohtaamisia ja vaihdantaa
on pohjoisten kaupungin-
osien yhteinen hanke alu-
een palveluiden ja kohtaa-
mispaikkojen kehittämi-
seksi.

Hankeidea esiteltiin
3.6.2014 pohjoisten kau-
punginosien Paikallinen ke-
hittämispolku -hankkeen
ideapajassa.Hankkeen val-
mistelussa oli mukana hen-
kilöitä Pakilasta, Palohei-
nästä ja Torpparinmäestä,
Maunulasta ja Patolasta.

Kehittämisen kohteiksi

ovat nousseet Pakilantien
kehittäminen palvelu- ja
kohtaamiskatuna, Kuus-
miehentien ja sen keskeis-
ten solmukohtien kehittä-
minen tulevana Jokeri 2:n
väylänä sekä Maunulan
Saunabaarin 50-luvun lii-
kekeskustan kehittäminen.
Oulunkyläläiset vielä miet-
tivät sopivaa kohdetta
omalta alueeltaan.

Kohtaamisia ja vaihdan-
taa -hankkeen valmistelu-
ryhmän ensimmäinen var-
sinainen kokous pidettiin

12.8. Torpparinmäen kort-
telitalolla ja toinen 10.9.Pa-
kin talolla. Tavoitteena on
kokoontua eri paikoissa
pohjoista suurpiiriä sekä
tutustua paikallisiin olo-
suhteisiin ja kehittämis-
traditioihin.

Hankkeen kolmas ko-
kous on ma 6.10.2014 klo 18
Asukastila Maunulan Me-
diapajalla. Kaikki kiinnos-
tuneet ovat tervetulleita.

Lisätietoja Ks.Googlesta
hakusanoilla ”Kohtaamisia
ja vaihdantaa”

Kohtaamisia ja vaihdantaa

Simo Sankari esittelee mahdollisia kehittämiskohteita Pohjoisessa suurpiirissä Koh-
taamisia ja vaihdantaa –hankkeen kokouksessa.

Yleiskaava 2016 aikataulu. Marraskuussa julkistetaan yleiskaavaluonnos.

Kirpputori Siivouspäivänä Metsäpurontie 19-21:n edes-
sä.
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