
KUVA 

Kohtaamisia ja vaihdantaa 

13.8.2015 klo 18-20 

Asukastila Maunulan Mediapaja 

Kohtaamisia ja vaihdantaa –hanke 

Ma 5.10.2015 Asukastila Maunulan Mediapaja 



Ma 5.10.2015 klo 18 K&V -tilaisuuden asialista 
Paikka: Asukastila Maunulan Mediapaja, Metsäpurontie 25, katutaso 

 

1) Asialistan hyväksyminen 

 

2) Yleiskaava ehdotuksen läpikäyntiä 

- Miten yleiskaavaehdotus poikkeaa yleiskaavaluonnoksesta? 

 

3) Asukkaille tehtävä kysely asumisesta, palveluista ja liikkumisesta 

- Mitä kyselyllä halutaan selvittää? Mihin ja miten kyselyn tuloksia käytetään? 

 

4) Innovaatioalusta kaupunginosan kehittämisen välineenä? 

- Mitkä kaupunginosat siihen kuuluisivat? 

- Mitä ongelmia innovaatioalustalla ratkaistaisiin? 

 

5) Seuraava Kehrän kokous ke 21.10.2015 klo 17 Pakin talolla (Etupellontie 2) 

- Kehrän rooli ja organisointi 

 

6) Hankkeen kommunikaatio, vuorovaikutus ja verkottuminen: 

    lehdet, kotisivut, FB-sivut, aluefoorumit ym. tapahtumat jne. 

    - seuraava Oulunkyläinen 5/2015 ilmestyy la 17.10.2015 ja MaSa 4/2015 18.11.  

 

7) Seuraava K&V -kokous ma xx.11.2015 

 



Yleiskaavakartan luonnos 
Asian tarkastelu pohjoisten kaupunginosien kannalta Yleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 25.11.2014  



Yleiskaavaehdotuksen kartta 
Asian tarkastelu pohjoisten kaupunginosien kannalta Yleiskaavaehdotuksen kartta, päivätty 6.10.2015 



 

Yleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 25.11.2014  

Pikaraitiotie tai metro 

Lentorata 



Yleiskaavaehdotuksen kartta, päivätty 6.10.2015 

Lentorata 

Raideliikenteen runkoyhteys: pikaraitiotie tai metro 

Baanaverkko 
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Kaupunginosa innovaatioalustana, roolitus 
Yritykset: tuotekehitys- ja kaupallistamisintressi 

Yliopistot ja 
tutkimuslaitokset: 
tutkimusintressi 

Julkisektori: 
kunta, valtio, Sitra, Tekes jne. 
taloudellisen toiminnallisuuden 
ja muiden hyötyjen edistäminen 

Kaupunginosa 
innovaatioalustana 
- paikallinen 
kommunikaatio 
(kotisivut, FB, lehti, 
aluefoorumit jne.) 
- verkostot esim. 
taloyhtiöihin ja  
yhdistyksiin sekä 
paikallisiin yrityksiin 
- kokoontumistilat esim. 
asukastalot, joita voidaan hyödyntää 



Kaupallisesti arvokas hyöty (siirrettävissä muualle) 

Ulkopuoliset resurssit (henkilöitä/€) 

Paikallinen kollektiivinen tieto alueesta ja sen kehityksestä 
(kollektiivinen tieto on helposti muiden käytettävissä esim. netissä) 

Paikalliset osaamisverkostot (henkilöitä) - ulottuvat alueen ulkopuolelle) 

Luonnos paikallisten innovaatioalustojen arviointikriteereistä 

Julkinen tuki (henkilöitä/€) 
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Paikallinen hyöty, joka kumuloituu viihtyvyytenä ja alueen maineena (vetovoima, elinvoima, asuntojen  
arvo). Maine vetää alueelle uusia asukkaita ja yrittäjiä vahvistaen potentiaalista resurssipohjaa. 

Paikallinen viestinnän ja verkottumisen rakenne sekä toimintamalli, joiden puitteissa tapahtuu  
tiedon rakentamista ja asukkaiden mobilisointia. Näiden avulla vahvistetaan alueen identiteettiä,  
mikä lisää asukkaiden ja muiden paikallistoimijoiden motiiveja toimia alueensa hyväksi. 



Helkassa on  77 jäsenjärjestöä 

Innovaatioalustaksi muovautuvat kaupunginosat/alueet  ovat mallintaneet kehitys- 
prosesseja ja niillä on tietoa ja osaamista näitä prosesseja edistävistä tekijöistä. Niillä 
on jo myös näyttöjä innovaatioprosesseista ja innovaatioista. Kehittäminen on 
pitkäjänteistä (jopa 20 vuoden prosesseja). 

Luovilla alueilla on kehittäjäverkostoja, joiden avulla voidaan järjestää esim. 
kaupunginosajuhlia ja tapahtumia ja lisätä alueen yhteisöllisyyttä 

Perinteisesti toimivat kaupunginosat/alueet: Toimintatapa  on etujärjestömäinen, 
joissa alue on objekti ja kunta subjekti. Toiminta on säilyttävää ja muutosta 
kaihtavaa; se on suuntautunut esimerkiksi alueen historiaan (ei tulevaisuuteen). 
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Kaupunginosa 

Kahden tai  

useamman  

kaupunginosan  

yhteistyö 

Suurpiiri 

Koko kaupunki 

Identiteetti 

”Minä”/”Me” 

intressit 

Ilmiön havaitse- 

minen 

Ilmiöön liittyvän 

tiedon rakenta- 

minen 

Ratkaisukoalition  

syntyminen = 

yhteiset intressit 

Oulunkyläinen 

sähköpostit, 

kehittäjä- 

verkostot 

Yhteinen  

ongelma esim. 

taantuneiden 

ostareiden 

kehittäminen 

Uskomukset 

ongelmien 

ratkaisemisesta  

+ toimintatradiot 

Lehdet 

Kotisivut 

Fb 

Keskustelut 

Verkostot 

Yhdistykset 

Tiedon rakenta- 

minen kotisi- 

vuille ja  

tilaisuuksien  

järjestäminen, 

verkottaminen 

Koalition tai 

hankkeen 

syntyminen vrt. 

Maunulan putki- 

remonttien- 

ryhmäkorjaus ja 

asunto-osakeyhtiöt 

Esim. Helkan 

yleiskaava- 

seminaarit ja  

tiedon käsittely  

kotisivuilla 

Erilaisia identiteet-  

tejä ja kehittämis- 

uskomuksia. Miten  

yhteisen intressit 

löytyvät? 

TV, radio, 

Hesari, kaupun- 

gin kotisivut,  

tilaisuudet 



Pohjoisen Kehrän tehtävät ja rooli 

Pohjoinen Kehrä = kokous  

1) Tilanteen havainnointi – Oletteko huomanneet? 

2) Merkitysten luonti – Miten asia vaikuttaa meihin? 

3) Toimijoiden tunnistaminen ja verkostojen hallinta ja hankkeiden/toiminnan   

     verkottaminen – Nämä voisivat olla kiinnostuneita 

4) Viestintä – Mitä tapahtuu ja miten asiaan voidaan vaikuttaa? 

 

a) Kehrällä pitää olla roolitus/toimihenkilöt (joko pysyvät tai vaihtuvat) 

b) Toteutus kuuluu hankkeille, prosesseille ja tekijöille – Kehrä ei toteuta 

c) Kehrä ei ota kantaa kiista-asioihin, koska kiistat voivat hajottaa Kehrän (ei edunvalvoja) 

ASIOIDEN TOTEUTUS 

 

Organisaatiot, hankkeet kuten K&V tai liikkeet 

1) Toiminnan tavoite -> muutoksen tuottaminen -> muutoksen tuottamisen keinot 

2) Verkoston kasvattaminen/organisoituminen 

3) Uuden tiedon luominen (keskustelut/kyselyt) 

4) Viestintä -> jäsentäminen/vaikuttaminen (kotisivut, Facebook, lehdet, sähköposti) 





K&V –hankkeen työprosessi 

K&V-hankkeen yhtenä tavoitteena on  

käynnistää alueiden valmentaminen  

yleiskaavan valmistelun jälkeiseen aikaan. 

 

Keskeisenä keinona on kyselyn toteuttaminen. 

 

Kyselyllä kerättävillä tiedoilla alueet hahmottavat 

selkeämmin kehittämisintressejään keskustelussa 

kaupungin kanssa. 



Ke He El Sy Lo Ma Jo Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo Ta He Ma 

2015 2016 

Hankkeen käynnistys 

ja teeman jäsentämien 

Yleiskaava- 

luonnos 

Asumis-, liikkumis- ja 

palvelukyselyn suunnittelu 

K&V –hankkeen työprosessi 

Jatkon teemat 

• Kehrän roolin täsmentäminen 

• Asuminen, väestö 

• Solmukohdat, palvelut 

Kaupunginosista 

innovaatioalustoja? 

Yleiskaava- 

ehdotus 
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K&V –hankkeen työprosessi 

Oulunkyläinen 

4/2015 

29.8.2015 

Maunulan  

Sanomat 

3/2015 

18.9.2015 

Maunulan  

Sanomat 

4/2015 

27.11.2015 

Oulunkyläinen 

5/2015 

17.10.2015 

Oulunkyläinen 

6/2015 

21.11.2015 

13.8. 

Kohtaamisia 

ja vaihdantaa 

7.9. 

Pohjoinen  

Kehrä 

5.10. 

Kohtaamisia 

ja vaihdantaa 

28.9. 

Maunulan 113. aluefoorumi, Maunula seniorien asumisympäristönä 

Viikko 45/46, viim. 9.11. 

Kohtaamisia 

ja vaihdantaa 

26.10. 

Maunulan 114. aluefoorumi, yleiskaavaehdotus 

21.10. 

Pohjoinen  

Kehrä 

30.11. 

Maunulan 115. aluefoorumi 


