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Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli

Haku 30.3.-12.6.

Päätös

Hanke käynnistyy

Uusi kirjaston

työväenopiston ja

nuorisotalon 

rakennus



• Asuntoja on noin 4362 kpl

• ARAVA-vuokra-asuntoja 49 %

• Asunto-osakeyhtiöitä on 42 kpl

• Maunulassa on 41 omakotitaloa + Suursuon uusi alue ja 192 rivitaloasuntoa

• KOy Maunulan Asuinnoilla on 117.000 hum2

12 vuokranmääritysyksikköä

• Maunulan yhteenlaskettu huoneistoala on n. 250.000 hum2

• Helsingin asuntohankinta ja Y-säätiön omistavat merkittävän määrän asuntoja

• 65 % asuu vuokralla, 29 % omassa ja 4,5 % omistussuhde tuntematon

• Asukkaita Maunulassa on 7062 (2011)

• Yhden hengen kotitalouksia 56 %

• Yli 65-vuotiaiden osuus 23 %

• Työttömyysprosentti 12,7 %

• Vieraskielisten osuus 10,4 %

hpk 30.1.2012

Maunulan asunto- ja väestörakenne
Asuntokanta (kohtalo) -> väestörakenne?



Vanhojen asuntojen 
hintaerot Helsingissä
vuonna 2007

Lähiöprojektialueet

Maunula

LÄHDE:
Helsingin kaupungin tietokeskus (2008)
Asuntojen hinnat Helsingissä vuonna 2007

Käpylä

Kallio

Oulunkylä



Koettu turvallisuus

on parantunut Maunulassa

monipuolisen ja tiiviin 

vuorovaikutuksen sekä

alueen kehittämistyön 

ansiosta.



Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli

Kulttuurikeskus

Maunula

Kulttuuriorganisaatio

Alueiden

valinta

Projektin

toteutus,

kulttuuriosaaminen,

ammattitaito

Rahoitus

Kommunikaatio-

rakenne, prosessi-

osaaminen,

asukkaiden mobilisaatio



Kommunikaatiorakenne Maunulassa

Hannu Kurki 13.9.99/8.11.99/HR 26.4.2003

Aluefoorumit:

Ihmiset tapaavat toisiaan

Tietoa saadaan ja jaetaan

Digitaaliset foorumit

Kotisivut
Paikallinen 

sanomalehti

Kohtaamispaikat

Fyysiset tilat

Kontaktit 

alueen 

ulkopuolisten 

toimijoiden 

kanssa

Paikallisuus

Viestintä, julkisuus

Verkostoituminen,

organisoituminen

• Tehokas paikallinen 

media, tarkasti luettu

• Luo paikallista 

identiteettiä

• Ilmoittelupaikka 

paikallisille yrityksille ja 

yrittäjille

•Kohtaamispaikka

•Verkostoituminen 

•Organisoituminen

• Fyysisesti lähellä 

asukkaita ja paikallisia 

toimijoita

•Projektien ”tukikohta”

• Toiminnallinen keskus

• Luo ja kerää uutta tietoa 

alueelle

•Ylläpitää ja stimuloi 

keskustelua paikallisista 

aiheista

• Luo verkostoja

• Tuo esiin uusia hankkeita 

•Stategisen työn väline

• Tuottaa uusia toimijoita

• Luo mielikuvan 

kaupunginosasta

•Alueellisen kehittämisen 

”pelilauta”

•Dialogi, keskustelu

•Paikallinen 

palveluportaali

• Työkalu toimijoille
1990

90-95 %

1999
1996

1999
2012

Facebook



2200 k-m2 supermarket +

400 k-m2 pienliiketilaa

Pienliiketilaa

600 k-m2

2500 k-m2

Kirjasto

Työväenopisto

Nuorisotila



Maunulan keskustaan valmistuu

kirjaston, työväenopiston ja nuorisotoimen

yhteinen rakennus kesällä 2016

Lähde: K2S arkkitehdit: http://www.k2s.fi/projektit/Maunulan_kirjasto/maunula.html



Maunulan kirkko

Maunulan kirkon tilat
Maunulasali, 300 henkeä



Asukastalo Saunabaarin tilat
Maunulasali, 80 henkeä





ProsessiKommunikaatiorakenne

Työnjako/organisoituminenYksilön toiminta

Aluefoorumi

Alueen

internetkotisivut Alueen lehti

Aluetyön 

toimintapiste

Kommunikaatio

Osapuolten

verkottaminen

Rooli

Minäkuva

Mahdolli-

suudet

ja uhat

Maailman-

kuva

Verkosto Hierarkia

Muutoksen ja mobilisaation ymmärtäminen Kurki 

30.8.2005

8.8.2005

2.2.2012

Tunteet

Intressi

Tehtävä

Osaaminen

Todelliset tapahtumat

Kommunikaatio, vuorovaikutus

Mahdollisuuksien maailma, ideoiden kehittyminen

Negatiiviset

tai positiiviset

tapahtumat

Alueen 

kommunikaatio-

ja vuorovaikutus-

rakenne

Mahdollisuuksien

maailmat: 
ideat, mallit,

suunnitelmat

Analyysi

Idea

Suunnitelma
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