
Iloinen puheensorina kantautui luokasta, 
kun Maunulan koululaiset osallistuivat 
kaupunkisuunnittelun työpajaan. 
Helsingin kaupungin lähiöprojekti, 
kaupunkisuunnitteluvirasto ja Lasten ja 
nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki järjestivät 
yhteistyössä syksyllä kaksi työpajaa Maunulan 
kaupunginosassa. Työpajoihin osallistuivat 
Maunulan ala-asteen koulun viidennen luokan 
ja Maunulan yhteiskoulun seitsemännen 
luokan oppilaat. Niina Hummelinin ja Mari 
Jaakonahon ohjaamissa työpajoissa tutkittiin 
Maunulan alueen historiaa ja nykyhetkeä sekä 
suunniteltiin sen tulevaisuutta. Työpajojen 
tarkoituksena oli antaa lapsille mahdollisuus 
vaikuttaa oman lähiympäristönsä kehittämiseen. 

Työpajan aluksi luokassa tutustuttiin siihen, 
miten Maunulan alue on kehittynyt nykyisen 
kaltaiseksi esikaupunkialueeksi. Sen jälkeen 
koululaisten tehtävänä oli nelituntisen työpajan 
aikana miettiä, millaisia toiveita heillä on 
Maunulan keskusta-alueen tulevaisuuden 
suhteen. 

Suunnittelutyö aloitettiin tekemällä 
tutustumisretki koululta Maunulan keskustaan. 
Retkellä koululaiset tutkivat suunnittelualuetta 
ottamalla ryhmissä valokuvia: toinen ryhmä 
valokuvasi säilyttämisen arvoisia asioita ja 
toinen ryhmä asioita, joita he haluaisivat poistaa 
tai muokata uudenlaisiksi. 

Luokassa koululaiset saivat kertoa retkellä 
heränneistä ajatuksista ja sen jälkeen 
ryhtyä luoviksi ja ennakkoluulottomiksi 
kaupunkisuunnittelijoiksi. Lapset tekivät 

omista ideoistaan arkkitehtien työvälinein 
havainnollisia piirroksia, joissa he esittivät, 
millaisena he haluaisivat nähdä oman 
tulevaisuuden Maunulansa. Oppilaita pyydettiin 
pohtimaan alueen liikennejärjestelyjä, palveluja, 
rakennusten ulkonäköä ja alueen toimivuutta. 

Koululaisten kaupunkisuunnitelmissa ehdoteltiin 
Maunulan keskustan alueelle uudistuksia 
huvipuistolaitteista uusiin asuintalokortteleihin 
ja julkisiin rakennuksiin. Nuoret toivoivat etenkin 
palveluita - isompi kirjasto, elokuvateatteri, 
kaupat, ostoskeskukset, kahvilat ja ravintolat 
olivat toivomuslistoilla. Monet nuoret halusivat 
kohentaa puistoalueiden ilmettä ja tehdä 
niistä lasten ja nuorten oleiluun nykyistä 
turvallisempia.  

Oppilaiden omien suunnitelmien esittelyn 
jälkeen nuorille näytettiin työpajan päätteeksi, 
millaisia suunnitelmia arkkitehdit ovat tehneet 
Maunulan keskusta-alueen uudistamiseksi. 

Työpajakokonaisuus antoi ajattelemisen 
aiheita niin aikuisille kuin lapsillekin siitä, mikä 
puhuttaa nuoria kaupunkiympäristössä ja 
millaisia asioita he pitävät tärkeänä viihtyisässä 
asuinympäristössä.  

Työpaja ja näyttely kuuluvat Lähiöprojektin 
koordinoimaan Esikaupungeissa tapahtuu! 
-näyttelyn oheisohjelmaan.  
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Kaupunkisuunnittelun koululaistyöpajat syksyllä 2009

Esikaupungeissa tapahtuu!           Maunula
Helsingin kaupungin lähiöprojekti, Kaupunkisuunnitteluvirasto, Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki, Maunulan ala-aste 5B ja Maunulan yhteiskoulu 7A

Suunnitelmien pohjana käytetty ilmakuva



työpaja  2.11.2009 

“Ei tarvitse kahta ostospaikkaa, joten 
ostari puretaan ja siitä tulee yleistalo, 
johon tulee kahvila ja kirjasto sekä 
esim soittotiloja, tulostin, netti ja 
kopiokone, elokuva- ja 3D -elokuva ja 
normaaliteatteri.” (Otto Koskela)

“Elikä paikka muuttuu sen verran, että 
ostari siirtyy S-marketin kohdalle ja 
kirjasto siirtyy joidenkin kerrostalojen 
kohdalle. Blotti siirtyisi keskustaan, 
ostarin puiston tilalle. Maunulalle 
tulisi oma presidentinkonttori, jossa 
presidentti joskus kävisi.  Kirkko siirtyisi 
keskustaan. Maunula saisi hotellin ja 
Maunulan partiolaiset, Vuokot, saisivat 
oman kolon. Ja myös omakotitaloja 
tulee apteekin kohdalle ja apteekki 
siirtyisi jonnekin. Maunulassa olisi myös 
uusi keskuspuisto ja kaikkea hienoa 
juttua.” (Anne Eskola)

“Ostarin tilalle tulee puisto ja puistoon 
tulee lammikko ja keinu. Yksi talo 
puretaan puiston tilalta. Toiseltakin 
puolelta tietä (Suonotkontieltä) puretaan 
myös taloja, Sinne tulee uimapaikka 
Vuokkojen talo ja rivitalo. Risteykseen 
tulee liikenneympyrä ja sinne keskelle 
kukkia. S-marketin ympärille tulee 
lasinen ostoskeskus. Ja uusia rivitaloja 
tulee. Metsäpurontien toisella puolella 
olevista kerrostaloista yhtä siirretään.  
Parkkipaikkoja tulee sinne tänne.” 
(Maria Forsman)

“Työssäni ei tapahtunut kuin yksi 
muutos. Vuoristorata tulee kahden 
kerrostalon paikalle.” (Kerli Pelkonen)

“- uusi kauppakeskus + parkkihalli
- taloista pirteämmät, monivärisiä
- sairaala
- tieominaisuudet pysyy, pieniä 
muutoksia
- isompi kauppa
- koulut muuttaa
- Vuokko-partiolle oma kämppä
- kirjastosta isompi ulkoa + isompi 
valikoima
- postikonttori
- tarha isompi
- terapiatalo
- asuinalueet isot
- metsää
- asfalttia
- 24h apteekki
- humppualue poistetaan”
(Janina Oksanen)

“Ostoskeskus pysyisi omalla paikalla 
mutta kauppoja uudistettaisiin. 
Kerrostalojen tilalle tulisi rivitaloja 
ja omakotitaloja. Maunulaan 
tulisi vuoristorata ja Pirkkolaan 
maailmanpyörä. Valintalon tilalle tulisi 
maauimala ja urheilukenttä. Vuokkojen 
kolo tuli jonkun kerrostalon tilalle ja 
samassa rakennuksessa olisi partioaitta 
ja lasten leikkipaikka sisällä. Taloista 
maalattaisiin värikkäämpiä.” (Christina 
Fröberg)

“Ostaria suurennettaisiin ja katoksi 
vaihdettaisiin lasikatto. Siihen liitetään 
lasitunneli, jonka toisessa päässä on 
suuri teatterisali, jossa voisi pitää 3D-
elokuvanäytöksiä ja teatterinäytelmiä 
jne. Ostarin yläpuolella on talo, 
jossa nuoret saavat esittää taitojaan 
esimerkiksi soittaa bändissä, näytellä 
ym. Talon vieressä on nuorisotila. 
Joitakin kerrostaloja puretaan ja 
lisätään omakotitaloja sekä rivitaloja. 
Vapaa-ajallakin on paikka, jossa 
häädetään humalaiset pois! Eli paikan 
nimi on suihkulähdepuisto. Kahvila 
voisi olla bussipysäkin vieressä. 
Risteyksessä on pensaikkoa (siis 
keskellä). Yhteen taloon (isoon) lisätään 
motellikahvila. Asutusta on myös vähän 
yli paperin rajan.” (Jaana Lappalainen)

“Koulu siirrettäisiin ja maalattaisiin, 
myös rakennettaisiin uusia kerrostaloja, 
jotka maalattaisiin. Sitten Tokio Hotel 
Fani -kerhon oma talo. Uusi päiväkoti 
rakennettaisiin. S-market siirrettäisiin 
ja tilalle rakennettaisiin uusi ostari. 
Ja tietenkin uusi koirapuisto ja uusi 
leikkipuisto.” (Noora Carleman)

         
“S-marketin tilalle tulee parkkihalli 
ja sen viereen kauppakeskus. 
Kauppakeskuksen viereen Prisma. 
Ostarin tilalle tulee rakennus, jossa 
on kahviloita, toimistotiloja yms. 
Rakennukset eivät ole punaisia. Useat 
vanhat rakennukset säilyy, mutta 
muuttuvat hieman. Teitä tulee lisää.” 
(Alexandra Haapala)
 

“Mielestäni Maunulaa ei tarvitse 
muuttaa mitenkään. (Kuvaani tosin 
tuli ehkä hieman enemmän vihreää) 
Ihmiset eivät valita liikaa. Liikkumistilaa 
on, samoin vihreää. Kulkuyhteydet ovat 
hyvät, kiitos Jokeribussin. Talot eivät 
ole liian tiiviissä. Kaksi kauppaa on 
hyvä (toinen, jossa on isompi valikoima 
ja toinen, joka on auki myös pyhinä). 
Kaikki on OK!” (Silva Riukula)

Maunulan yhteiskoulun 7A-luokan ehdotukset
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työpaja  20.10.2009 

“Tulevaisuuden Maunulamme auttaa 
tulevaisuuden ihmisiä elämään 
paremmin Maunulassa. Ostari 
uudistettaisiin ja sinne voisi mennä 
ostelemaan ihan mitä vain. Maunulassa 
olisi enemmän leikkipaikkoja ja 
puistoalueita.” (Janita Alstett ja Heta 
Stenberg)

“Tahdomme Maunulasta viihtyisämmän 
ja hyvän asumisalueen lisäämällä 
vihreyttä. Ajattelemme kaiken kokoisten 
ja ikäisten viihtyvyyttä. Jätimme ostarin 
ja lisäsimme sinne kauppoja.” (Sofi a 
Kärkkäinen ja Noora Särkilampi)

“Maunulasta pitäisi saada vilkas 
kaupunki, jossa on ravintoloita ja 
pelikauppoja ja muita. Mutta metsiäkin 
pitäisi jäädä.” (Miro Wallin ja Jimi Paaso)

“Toivoisin enemmän kauppoja ja 
viihtyvyyttä.” (Jenni Luoto)

“Enemmän kauppoja ja lisää 
leikkipaikkoja + hotelleja ja casinoja!” 
(Eetu Kainulainen ja Aaro Lehtimäki)

“Tärkeintä on, että maunulalaisille tulisi 
kaunis elinympäristö. Maunulassa olisi 
uusi Prisma, ulkoilupuisto ja hienompi 
koirapuisto.” (Mira-Julia Riikonen ja 
Taru Virkkunen)

Maunulan ala-asteen 5B-luokan ehdotukset
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Työpajaan osallistuivat: 

Maunulan ala-asteen 5B-luokka:

Janita Alstett
Nico Arakivi
Sonja Forsman
Risto Jämsä
Eetu Kainulainen
Sofi a Kärkkäinen
Aaro Lehtimäki
Jenni Luoto
Aleksi Oinonen
Jimi Paaso
Mira-Julia Riikonen
Heta Stenberg
Noora Särkilampi
Miro Wallin
Taru Virkkunen
Jussi Nissinaho
Maxim Ratschunas
Emina Taipale
Arttu Tani
Waltteri Väätäinen 
opettaja Kaisa Kangas

Maunulan yhteiskoulun 7A -luokka:

Otto Koskela
Maria Forsman
Kerli Pelkonen
Anne Eskola
Janina Oksanen
Christina Fröberg
Jaana Lappalainen
Noora Carleman
Alexandra Haapala
Silva Riukula
opettaja Petra Streng

ohjaajat:
Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkista
Niina Hummelin, arkkitehti ja
Mari Jaakonaho, arkkitehti
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