
Professori Harry Schulman
ja tutkija Pasi Mäenpää ovat
toimittaneet lokakuussa
2011 julkistetun kiinnosta-
van kirjan Kaupungin kuu-
mat lähteet.Kirjassa on 14 ar-
tikkelia ja 23 kirjoittajaa.Kir-
ja tarkastelee, mitkä ovat
Helsingin metropolialueen
edellytykset innovaatioym-
päristönä ja mitä voidaan pa-
rantaa.

Kirjan lähtökohtana on,
että luovuudesta ja osaami-
sesta syntyvät innovaatiot
ovat yhteiskuntamme talou-
dellisen elinvoimaisuuden ja
kilpailukyvyn keskeisiä läh-
teitä. Samalla taloudellinen
menestys ja seudun elinvoi-
ma on yhteydessä asukkai-
den elämänlaatuun ja hyvin-
vointiin. Tämä on erityisen
ajankohtainen näkökulma,
kun Nokian asema markki-
noilla järkkyy, metsäyhtiöt
supistavat toimintaansa eikä
perinteisillä metalliteollisuu-

den yrityksilläkään  mene hy-
vin eli Suomen hyvinvoinnin
lähteiden tukijalat horjuvat.

Kirjan avainsanoja ovat
klusteri, verkostot ja käyttä-
jälähtöisyys.Uusia iskusano-
ja ovat Living labit neloiskier-
re. Living labit ovat testiym-
päristöjä,tosielämän labora-
torioita, joissa kokeillaan
uusia ideoita ja muokataan
niistä innovaatioita.Kolmois-
kierteellä tarkoitetaan yritys-
ten, julkisen sektorin kuten
valtion tai kaupunkien sekä
korkeakoulujen ja tutkimus-
laitosten yhteistoimintaa

uusien innovaatioiden syn-
nyttämiseksi.Neloiskierre li-
sää siihen vielä käyttäjäläh-
töisyyden eli kansalaisten
aktivoimisen uusien inno-
vaatioiden synnyttäjiksi ja
kehittäjiksi.

Maunulaa käytetään kir-
jassa esimerkkinä. Maunu-
lalaisia innovaatioita ovat
muun muassa vanhusten
kuntopolku ja putkiremont-
tien ryhmäkorjaus. Netti-
maunula -hanke toimi vuosi-
na 2001–2003 erinomaisena
testiympäristönä Sitran Op-
pivat seutukunnat ohjelmas-
sa.

Kirja korostaa myös kau-
punkirakenteen merkitystä
innovaatioympäristöjen ke-
hittymisessä.Poikittaiset yh-
teydet kuten Jokeri 1 ja Joke-
ri 2 sekä Kehärata luovat
uusia mahdollisuuksia met-
ropolin innovaatioympäris-
tön kehittämiselle.

Kirja on luettavissa netis-
sä pdf-muodossa ja lisäksi si-
tä myydään mm. Helsingin
kaupungin tietokeskukses-
sa hintaa 20 euroa.Maunulan jääjuhlan yhtey-

dessä sunnuntaina 4.3.2012.
Jääjuhlan yhteydessä teh-
dään asukkaille kysely mm.
liikkumisesta ja jätteiden la-
jittelusta. Samanaikaisesti
selvitetään Maunulan taloyh-
tiöiden ja omakotitalojen
energiankulutusta.Tuloksis-
ta raportoidaan kesällä 2012.
Tavoitteena Maunula 2020 -
toiminnassa on, että selvitys
tehtäisiin kerran vuodessa.

Lisätietoja Eino Ranta-
la eino.rantala@ekosto.fi

Etusivulta

Elina Nummi on julkaissut
viime vuonna kirjan Helsin-
gin vihreistä alueista. "Hel-
sinkiläiset voivat olla ylpei-
tä siitä,että jokaisella asuk-
kaalla on 14 m2 puistoa ja 32
m2 metsää – vihreitä lepo-
paikkoja joka puolella! Kir-
ja vie lukijan 27 retkelle eri
puolille Helsinkiä: tunnet-
tuihin puistoihin, mutta
myös sellaisiin viherkeitai-

siin, jotka ovat tuttuja ja
rakkaita vain alueensa
asukkaille. Puistotarinoi-
den lisäksi opas tarjoaa tie-
toa kaupunginosien syn-
nystä,merkittävistä henki-
löistä, rakennuksista, pat-
saista, erikoisista puista ja
kasveista."

Vihreät sylit on syntynyt
puistokävelyille osallistu-
neiden toiveesta.

Länsi-Pakilan ja Maunulan
postipalvelut ovat saatavilla
5.12.2011 lähtien Pakilan
R-kioskista.Posti on avoinna
maanantaista perjantaihin
klo 9–20 ja lauantaisin
10–14.

Pakilan R-kioskin hoita-
mista palveluista vastaa R-
kioskin kauppias Anne Suni.
Postin myyntipisteestä saa
kaikki postipalvelut, sieltä
voi noutaa postiin saapuneet
lähetykset sekä lähettää pos-
tia ja ostaa postimerkkejä.

Kansalaisyhteiskunta
innovaatiotoiminnan ytimeen
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Maunulassa oli noin vuosi sit-
ten töhrinnän aalto,kun nimi-
kirjaimia ym. ilmestyi eri
puolille kulkureittejä,puisto-
ja ja talojen seiniä tai ikkunoi-
ta. Tällöin ajamalla bussilla
tai kulkemalla kaupungin-
osan läpi jäi varmasti monel-
le mieleen päällimmäiseksi
näkyvät töhryt. Vaikka van-
hoja on poistettu, ilmestyy
uusia näillekin seuduille jat-
kuvasti. Ulkoilijan ja asuk-
kaan näkökulmasta töhryjä
voisi verrata vaikkapa ros-
kien heittelemiseen nurmi-
koille tai jalopuiden oksien
katkomiseen pihoilta. Ei ole
piristävää törmätä esim.sot-
kettuun puuhun metsässä
lenkkipolun varrella.

Luvallisesti työstetyt graf-

fitit voivat puolestaan olla
merkityksellisiä ja hyödylli-
siä. Viime päivinä on lehdis-
sä keskusteltu isoista graffi-
teista luvallisilla graffitiseinil-
lä ja iloittu siitä, että nuoret
voivat osallistua niiden muo-
dossa designpääkaupunki-
vuoteen katutaideprojekteis-
sa.Tässä yhteydessä haasta-
teltu toimija nuorisoasiain-
keskuksesta esim. toivoo, et-
tei tarvitse palata vanhaan
Stop töhryille -kulttuuriin
(Mattila,HS 9.11.2011).

Graffititaiteen arvostus ja
töhryjen salliminen ovat silti
kaksi aivan eri asiaa.Kun ko-
tiseudulla moni vastaantule-
va sähköpylväs, betoninen
pinta,roskis jne.on töhritty,on
vaikea ymmärtää,miksi kaik-

kien pitäisi tätä sietää.Töhri-
minen on lähtökohtaisesti
perverssiä sanan varsinaises-
sa merkityksessä.Olennaista
on piittaamaton, minäkes-
keinen huomiontavoittelu.
Töhrijän anarkistisen teon
tarkoituksena on rikkoa sopi-
vana pidetty ja ylittää luval-
lisen raja sotkemalla julkista
tai yksityistä omaisuutta.

Vaikka miljoonia on jo
käytetty sotkujen poistami-
seen vain Helsingin alueella,
ei loppua töhrinnälle ole näky-
vissä niin kauan kuin töher-
täjät eivät välitä koituneista
kustannuksista.Kaupunkiti-
la kuuluu toki kaikille, mut-
ta se ei ole olemassa vain jon-
kun ryhmän ilmaisua varten.
V.R.

Töhrinnästä kotiseudulla

Pakilan R-kioskiin Postin myyntipiste

Syyskuun loppupuolella tu-
li postista ilkeä viesti:Paki-
lan ja Maunulan posti siir-
tyy lokakuussa Kannelmä-
keen. Tsögaamalla HKL:n
stadinkielistä Reissugaidia
ilmenee,että edestakaiseen
matkaan kuluisi vähintään
tunti: Ensin bussilla 550
Huopalahden asemalle ja
sitten M-junalla Kannel-
mäkeen. Vähän surkuhu-
paiseksi asian tekee tieto,et-
tä Huopalahden aseman
vieressä oli vielä keväällä
postitoimipaikka. Touko-
kuussa oli pohjoishaagalai-
sille tullut ilmoitus, että
Lassilan posti siirtyy Kan-
nelmäkeen.

Maunulassa ja Pakilassa
ilmoitus synnytti todellisen

suuttumuksen.Viikossa tu-
li yli 1500 allekirjoitusta ad-
ressiin, jossa vaadittiin pos-
tin palauttamista.

Alueen kaupunginosayh-
distyksissä ryhdyttiin toimi-
maan.Maunula-seuran toi-
mesta julkaistiin kartta, jos-
sa kuvattiin Maunulan pos-
tin evakkotaival. Pakila-
seura ja Pirkkolan omakoti-
yhdistys lähettivät yhdessä
Maunula-seuran kanssa
postille kirjelmän,jossa vaa-
dittiin postipalvelujen säi-
lyttämistä alueella.

Lokakuun 6. päivänä ti-
lanne oli muuttunut.Yhdis-
tysten neuvottelukunta oli
edellisenä päivänä käynyt
Itellan kanssa rakentavia
keskusteluja. Niiden päät-

teeksi postin taholta luvat-
tiin nopeita ratkaisuja.

Kiitoksen ansaitsevat
tässä yhteydessä kaikki ak-
tiivit kansalaiset Maunulan,
Pirkkolan ja Pakilan alueel-
la. Kansalaistoiminta kan-
nattaa. Rehellisyyden ni-
messä on lisättävä että
eräät yksityishenkilöt ja po-
liitikot olivat muita toimeli-
aampia.Arto Bryggare kes-
kusteli Itellan luottamusjoh-
don kanssa. Yrjö Hakanen
laittoi adressin liikkeelle.
Matti Enroth ja Liisa Ress-
ler-Gabrielsson kokosivat
seurojensa aktivisteja.Han-
nu Kurki valmisteli erittäin
hyvää taustamateriaalia.

Nils Torvalds

Jobin posti ja meidän kirjeet

Punaisen ristin Maunu-
lan seniorikerho täytti 50
vuotta syyskuussa. Varsi-
nainen osasto oli perustettu

jo 1953, mutta vanhusten
osuuden väestöstä noustua
perustettiin "Kultaisen iän
kerho".

Seniorikerho juhli

SPR:n seniorikerhon juhlissa pitkäaikaista puheenjoh-
taja Hilja Laitakaria muistettiin perinteisellä "herkku-
korilla". Vasemmalla SPR:n Pohjois-Helsingin osaston
puheenjohtaja Raija Rajala. HE

Tässä numerossa käsitellään lähidemokratiaa. Nykyisin Maunulaa koskevat päätökset
tehdään Helsingin keskustassa ja tekijöinä on ihmisiä, jotka eivät ehkä koskaan ole käy-
neetkään alueella. Suuressa Helsingissä päätökset tehdään nimettöminä ja kaukana.

Kun keskustassa liikkuu A4-paperi, Maunulassa lakoaa metsä tai lähipalvelut kato-
avat. Lähidemokratia tuo päätöksille kasvot ja antaa niille selkeät syyt. Päättäjä tietää,
mitä hän päättää,sillä hän on lähellä ja on myös saanut valtansa oikeasti niiltä, joita pää-
tökset koskevat.Tämä on todellista demokratiaa, kansanvaltaa. Siihen pääsemiseksi pi-
tää ponnistella, aluksi vaikka pienin askelin. HL

Valta lähelle
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