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Maunulassa on ennenkin ratkottu  

mahdottomia ongelmia! 

Saunabaarin ottoautomaatin hankkiminen (1999-2000) 

 

Edullisten laajakaistayhteyksien hankkiminen Maunulaan (2001-2004) 

 

Maunulan keskustan kehittäminen (1998-2016) 

 

Maunulan ryhmäkorjaushanke (2007-2013) 



Miten mahdottomia ongelmia ratkaistaan? 

Tarvitaan 

 

1) Kommunikaatiojärjestelmä, jonka puitteissa toimitaan 

 

2) Tietoa rakentava kehittäjäverkosto 

 

3) Osapuolten ja henkilöiden roolittamista. Kaikille löytyy rooli. 

 

4) Plussummapelin rakentamista tarvittavien osapuolten kesken 

 

5) Aikaa ja kärsivällisyyttä. Aikajänne? Ainakin 20 vuotta. 

 





Miten ymmärtää maunulalaista? 



Milloin yksilö antaa oman panoksensa 

toimintaan yhteisen hyvän puolesta? 

Rooli 
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= 

miten 

maailma 
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Intressi/motiivi 

osaaminen 

tehtävä 



Kannattaako kasvihuoneilmiötä 

yrittää yhdessä torjua Maunulassa? 

Onko tavoite riittävän arvokas tai 

merkityksellinen? 



Rooli 

Minäkuva 

= 

- millainen olen 

- mitä osaan 

- mikä on tärkeää 

Mahdolli- 

suudet 

ja uhat 

Maailman- 

kuva 

= 

miten 

maailma 

toimii? 

Tunne 

osaaminen 

tehtävä 

Kasvihuoneilmiö, 

ilmakehän lämpeneminen: 

Onko riittävä uhka? 

Hyödyttääkö 

Maunulassa tehdä mitään? 

Miten minä voin olla  

mukana toiminnassa? 

Intressi/motiivi 
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2014 2015 

Jääjuhla Jääjuhla 

Kysely asukkaille Kysely asukkaille 

Asukas- 
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104. aluefoorumilla 
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kyselyn purku 

110. aluefoorumilla 

Kysely taloyhtiöille 

Analyysin 

purku 

106. aluefoorumilla 

Kehittäminen CO2-kyselyn pohjalta 

Kysely taloyhtiöille 

Tietojen 

yhdistäminen 

Tietojen 

yhdistäminen 

Mitä 

opittiin? 



Mitä mitataan? 
 

1) Kyselyyn vastanneet (81 kpl vuonna 2014) 

 

2) Kehittämisessä mukana olevat henkilöt (vrt. kehittäjäverkosto) 

 

3) Mukana olevat taloyhtiöt (yhteensä 42 kpl) 

 

4) Kyselyn tulosten paraneminen (energia, kierrätys, liikkuminen) 

 

5) Tehdyt merkittävät oivallukset/innovaatiot 

 

6) Peliin mukaan saadut uudet toimijatahot (HSL/HSY/Helen jne.) 

 

7) Peliin mukaan saadut uudet asuinalueet 

 



Asukkaita 

Asuntoja 

Kiinteistöjä:  
taloyhtiöitä,  
pientaloja 

Liiketiloja 

Liikekeskuksia 
Liikekatuja 

Asuinalueen 
vetovoima 

Liikekeskuksen 
vetovoima 

Liikenne: väylät Liikennemäärä 

Palveluita, yrityksiä 

Luontoa 

Kaupunginosien kehittämispeli 



Peliteorian plussummapelin toteutuminen 
 

Ehdot: 

 

1) Yhteistä hyvää tuottavan prosessin on oltava ymmärrettävä 

 

2) Prosessin osapuolten eli sinun ja minun on saatava riittävästi  

hyötyä yhdessä toimimisesta eli co-operatiivisen strategian 

valinnasta. 
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4404 asuntoa 

yht. n. 250.000 hum2 

42 asunto-osakeyhtiötä 

KOy Maunulan Asunnoilla 

on 12 vuokranmääritys- 

yksikköä (117.000 hum2) 

Omakotitaloja on 41ja rivitaloas. 192 kpl 

Sukitettu, 

pintavedot 

Maunulan ryhmäkorjaushanke 
L – Lotta Svärd 

S - Sato 

V – Eläkevarma 

4 – 400-vuotissäätiö 

S – Saton talo 



Kuinka monta aktiivia henkilöä tarvitaan? 

Maunulassa on  7000 asukasta 

   4200 asuntoa 

   42 taloyhtiötä, joista 

   Koy Maunulan asunnoilla on 

   12 vuokranmääritysyksikköä 

 

Yhteenlaskettu asuinpinta-ala 250 000 h-m2 

 

Aktiivien osuus = 2 % riittää hyvin = 150/7000 

 

= n. 44 + 2 x (41 +12) 







Asiat muuttuvat hitaasti.  

Siksi kannattaa aloittaa ajoissa. 


