
Asuinalueiden koettu turval-
lisuus tarjoaa mahdollisuuden
laittaa alueet paremmuusjär-
jestykseen. Helsingissä koet-
tua turvallisuutta on samalla
tavalla mitattu vuodesta 2003
lähtien joka kolmas vuosi.
Alueiden muutosta on vaikea
ulkopuolisen selittää.

Maunulassa koettu turval-
lisuus vuosina 2003 (21,7 %)
ja 2006 (21,8 %) oli melkein sa-
ma,mutta Maunulan sijoitus
putosi vuodesta 2003 18.sijal-
ta 25.sijalle vuonna 2006.Tä-
män jälkeen koettu turvalli-
suus on mittausten mukaan
lisääntynyt. Raportissa Eri-
laistuva pääkaupunkiseutu
–  Sosioekonomiset erot alueit-
tain 2002–2012 muuttujina
on käytetty koulutustasoa,
työttömyysastetta, tulotasoa
ja etnistä rakennetta.

Maunula on noussut neli-
luokkaisessa rankingissa nel-
jännestä luokasta kolman-
teen luokkaan kymmenessä
vuodessa. Selittäviksi teki-

jöiksi alueiden eroille tutki-
mus nostaa etäisyyden kes-
kustasta sekä kerrostaloasun-
tojen osuuden ja ARA-vuokra-
taloasuntojen osuuden alueen
asuntokannasta. Raportissa
todetaan myös,että turvatto-
muuskokemusten alueelliset
erot näyttävät tuottavan,
asuinalueiden sosioekonomi-
sen statuksen mukaisesti tar-
kasteltuna, samankaltaisen
kuvan Helsingin alueellisista
eroista muiden tutkimukses-
sa kuvattujen huono-osai-
suusriskiä tarkemmin ku-
vaavien indikaattoreiden
kanssa.

Maunulan tekee kiinnosta-
vaksi se, että alueen asunto-
kannasta 49 % on ARA-vuok-
ra-asuntoja. Maunulassa ko-
ettu turvallisuuden tunne li-
sääntyy ja alueen sosiaalinen
status on nousussa. Saman-
laista kehitystä kuvaavat
myös kaupungin vuokrata-
loissa tehdyt asukastyytyväi-
syyskyselyt vertailtaessa alu-

eellisia yhtiöitä toisiinsa.Syy-
tä statuksen parantumisen on
haettu 50-luvun arkkitehtuu-

rista ja Maunulan kehitty-
neistä viestintä- ja vuorovai-
kutusrakenteista.

Maunulan ala-asteella on
avattu uusi blogi.Eri luokis-
ta valittiin oppilaita teke-
mään koulun yhteistä blo-
gia. Niin sanottu Media-tii-
mi kokoontuu kerran viikos-
sa kirjoittelemaan juttuja
koulumme blogiin. Media-
tiimi kokoontuu pitkillä vä-
litunneilla.

Koulumme blogissa on
juttuja koulun arkielämäs-
tä, juhlista ja koulun ulko-
puolisesta elämästä kuten
harrastuksista.Blogi on op-
pilaiden oma kirjoitussivu,
jonne opettajat eivät pääse.

Jo monissa Helsingin kou-
luissa on oppilaiden oma
blogi.Maunulan ala-asteen
koulun elämästä kiinnostu-
neet voivat lukea koulum-
me blogia osoitteessa maun-
ula.koulublogit.fi.

Tuuli Björn
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