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Tiivistelmä 

 

Tässä raportissa selvitetään toimeksiantona Maunula-Seura ry:lle, minkälaisia mahdollisia 

tulevaisuuksia Maunulan kaupunginosalla voi olla vuonna 2035. Raportissa esitetään neljä 

vaihtoehtoista skenaariota, jotka on laadittu tulevaisuuksien kartan avulla. Skenaarioita 

muodostettaessa on huomioitu kahdeksan eri muuttujaa: talous, väestörakenne, alueen 

yleiskaava, julkinen tila, alueen asukastoiminta, alueen asukkaiden ja kaupungin välinen 

suhde, yleiset trendit ja digitalisaatio. Muuttujat ovat saaneet eri arvoja, ja skenaarioihin on 

valittu toistensa kanssa mahdollisimman yhteensopivat muuttujien arvot. 

  

Skenaarioista muodostettujen johtopäätösten perusteella esitetään, että talous on yksi 

vahvimmin Maunulan tulevaisuuteen liittyvistä tekijöistä, ja Maunula-Seuran toimintaa tulisi 

pystyä sopeuttamaan sen muutoksiin. Lisäksi julkisten tilojen määrän ja niiden pysymiseen 

julkisina kannattaa kiinnittää huomiota, jottei sosiaalinen eriytyminen Maunulassa lisäänny, 

ja jotta asukkaat pysyvät aktiivisina. Digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin muun 

muassa julkisten tilojen ja osallistumismahdollisuuksien ja -muotojen lisäämisessä ja 

jakamistalouden mahdollistamisessa kannattaa myös perehtyä. 
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Johdanto 

 

Työssämme pohdimme Helsingin kaupunginosan Maunulan mahdollisia tulevaisuuksia. 

Tarkasteluhorisonttimme ulottuu vuoteen 2035. Tarkastelun pääpaino on asukastoiminnassa. 

Käsittelemme sitä, minkälaiseksi alueen asukastoiminta muodostuu, minkälaiset 

mahdollisuudet asukkailla on vaikuttaa kaupunginosaa koskeviin asioihin, ketkä osallistuvat 

asukastoimintaan ja millä tavalla. Olennaista on myös Maunulan asukasaktiivien suhde 

muihin toimijoihin, kuten Helsingin kaupunkiin ja muihin kaupunginosayhdistyksiin. Muina 

muuttujina ja osallistumiseen vaikuttavina tekijöinä Maunulan tulevaisuuksien 

hahmottamisessa olemme käyttäneet muun muassa talouden kehittymistä, väestörakennetta, 

liikenneratkaisuja, Helsingin yleiskaavan aiheuttamia muutoksia Maunulaan ja julkisen 

kaupunkitilan asemaa Maunulassa. Tulevaisuuksien hahmottamisessa olemme ottaneet 

huomioon myös yleisiä trendejä. Menetelmänä olemme käyttäneet tulevaisuuskarttaa, jonka 

avulla olemme luoneet neljä erilaista skenaariota.  

 

Maunula on Helsingin kaupunginosa, joka kuuluu sen Pohjoiseen suurpiiriin. Maunulassa on 

ollut asutusta 1900-luvun vaihteesta lähtien. Maunula oli aikaisemmin puutaloaluetta, mutta 

1950-luvulla se alkoi muuttua luonnonläheiseksi kerrostalolähiöksi. Maunulan asumisväljyys 

on kasvanut huomattavasti, ja väkiluku laskenut. 1970- luvulla väkiluku oli noin 14 000, kun 

neljäkymmentä vuotta myöhemmin enää alle 9000. Vuonna 2017 Maunulan väkiluku on noin 

7400 asukasta (Helsingin seudun aluesarjat -tilastokanta). Maunulan länsipuolella on 

kaupungin keskeltä alkava keskuspuisto ja Maunulan ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet ovat 

Helsingin parhaita (Helsingin kaupungin tietokeskus 2017, 104)  

Maunulan vahvuuksiin voidaan lukea myös aktiivinen asukastoiminta. Alueella toimii muun 

muassa aluefoorumi, erilaisia tapahtumia järjestetään runsaasti, ja asukkaita on osallistettu 

kaupunkisuunnitteluun.  

 

Seuraavaksi kuvaamme toimeksiantoa ja menetelmää. Tämän jälkeen siirrymme 

skenaarioiden käsittelyyn, joiden keskeisimmät löydökset summaamme johtopäätöksissä.  
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Toimeksianto 

 

Työn toimeksiantajana on Maunula-Seura ry. Sen tavoitteena on lisätä asukkaiden 

viihtyvyyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta, sosiaalisia pyrkimyksiä, ja kehittää Maunulan 

vetovoimaa ja imagoa. Seura kuuluu Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:hyn. Se on 

ollut mukana muun muassa Maunulan keskustan kehittämisprosessissa, Raide-Jokerin reitin 

ja reitin varren täydennysrakentamisen suunnittelussa, Maunulan aluefoorumissa ja Helsingin 

yleiskaavan kommentoinnissa. Maunua-Seura on myös järjestänyt erilaisia tapahtumia ja 

hoitanut Maunulan tiedotustoimintaa. (Maunula-Seura ry 2017)  

Maunula-Seuran intresseissä on ohjata Maunulan kehitystä proaktiivisella toiminnalla. 

Toimeksiannossa esitettyjä kysymyksiä olivat muun muassa: 

 

“Miten Maunula-Seuran tulisi käsitellä/tarkastella asuinalueen tulevaisuutta?” 

“Mitkä asiat kannattaisi nostaa asukkaiden, taloyhtiöiden ja alueen muiden toimijoiden 

yhteistoiminnan painopisteiksi (jotta vuonna 2035 tilanne olisi Maunulan ja maunulalaisten 

kannalta mahdollisimman suotuisa/hyvä)?”  

“Miten Maunula-Seuran tulisi organisoitua ja millaisia uusia toiminnan muotoja ottaa 

käyttöön?” ja 

“Keiden kanssa kannattaisi liittoutua tai verkottua puuttuvien lisäresurssien saamiseksi?”  

 

Maunula-Seuran erittelemiä Maunulan kehitykseen vaikuttavia muutostekijöitä ovat muun 

muassa tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, Helsingin uuden yleiskaavan 

toteutus, liikkumisen uudet muodot, digitalisaatio ja maahanmuutto.  

Maunulan vahvuuksiin kuuluu luonto ja Keskuspuiston läheisyys, 1950-luvun arkkitehtuuri ja 

vahva traditio asukastoiminnassa. Asuinalueen haasteina voidaan nähdä Maunulan 

keskustassa koettu turvattomuus, vinoutunut asuntojen hallintarakenne, sosiaaliset ongelmat, 

senioriväestön suuri määrä ja puutteet ympäristön esteettömyydessä. 

 

Pystyäksemme vastaamaan toimeksiantoon pyrimme kartoittamaan kattavasti Maunulan 

toimintaympäristön muutokseen vaikuttavia tekijöitä ja rakentamaan niitä apuna käyttäen 
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Maunulan mahdolliset tulevaisuudet. Tämän jälkeen keskitymme siihen, minkälainen kehitys 

olisi asukkaiden kannalta toivottavaa,  ja miten Maunula-Seura pystyisi vaikuttamaan 

kehityksen ohjautumiseen siihen suuntaan.  

 

 

Menetelmät ja tulevaisuustaulukko 

 

Työssä käytetään menetelmänä tulevaisuuksien karttaa, jonka avulla päädyttiin neljään 

tulevaisuusskenaarioon. Tulevaisuuksien kartta toimii päätöksenteon apuvälineenä, ja se 

kokoaa yhteen kaikki tutkimusprosessin aikana esiin nousseet mahdolliset ja vaihtoehtoiset 

tulevaisuuskuvat, ja kuvaa näiden välisiä suhteita, niiden toivottavuutta ja todennäköisyyttä. 

Kartan ei kuitenkaan tarvitse olla täysi, vaan siihen voi jäädä tyhjiä kohtia, jos niihin ei löydy 

sopivaa tulevaisuuskuvaa. Skenaario muodostuu tulevaisuuksien kartasta yhdistämällä 

nykytila vähintään yhteen kartassa esitettyyn tulevaisuuskuvaan. (Kuusi ym. 2014, 3–5.) 

 

Tulevaisuuksien kartan validiteettia voidaan arvioida ulkoisesti ja sisäisesti. Ulkoisen 

validiteetin täyttymiseksi kartan tulevaisuuskuvien tulee olla tuettu faktatiedolla, 

havainnoilla, olemassa olevilla trendeillä, heikoilla signaaleilla tai teorioilla. Käytännöllisen 

validiteetin täyttymiseksi tulevaisuuksien kartan tärkeimpien asiakkaiden tulee pystyä 

käyttämään karttaa ja hyötymään siitä. (Kuusi ym. 2015, 6.) Kuusi ym. (2015) ovat esittäneet 

kartan validiteetin arvioimiseksi kuusi laatukriteeriä, jotka myös tässä työssä on pyritty 

huomioimaan mahdollisimman monipuolisesti. Kriteerit esitellään työn johtopäätösosiossa, ja 

samalla työtä arvioidaan näiden kriteereiden avulla. 

 

Tulevaisuuksien karttaa ja skenaarioita työstettäessä kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, 

että skenaariot ovat mahdollisia ja uskottavia, koska vajaa 20 vuotta on verrattain lyhyt 

aikajänne kaupunkirakenteessa, väestössä ja asukasdemokratiassa tapahtuville muutoksille. 

Tulevaisuuksien karttaan löydettiin kahdeksan eri muuttujaa, jotka vaikuttavat Maunulan 

tulevaisuuteen, ja lähtökohtamuuttujaksi valittiin talous, koska sillä on vaikutusta muihin 

muuttujiin, kuten yleiskaavan ja liikennejärjestelyiden toteuttamismahdollisuuksiin, ja siten 

väestön kokoon. Talousmuuttujan kanssa jokaiselta tulevaisuuskartan riviltä valittiin 

edellisten kanssa yhteensopiva muuttujan arvo.  
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Talous kuvaa yleisesti Helsingin ja Suomen taloustilannetta, ja sen vaikutusta siihen, 

millaisiin uudistuksiin Maunulassa on resursseja. Väestö kuvaa alueen ikärakennetta ja 

maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten osuutta alueen väestöstä. Helsingin yleiskaava ja 

liikenne kuvaavat alueen liikenneinfrastruktuurissa ja asuntokannan rakenteessa tapahtuvia 

muutoksia ja niiden vaikutusta alueen väestöön ja alueelle muotoutuvaan toimintaan. 

Julkinen tila puolestaan kuvaa Maunulassa tarjolla olevia julkisia kohtaamispaikkoja, 

asukastoiminta kaupunginosassa asukkaille tarjolla olevaa toimintaa ja siihen osallistujia, ja 

kaupungin ja asukkaiden välinen suhde sitä, kuinka asukkaat osallistuvat alueensa 

edunvalvontaan. Yleiset trendit huomioi muita mahdollisia trendejä, kuten 

pääkaupunkiseudulle kohdistuvan muuttopaineen ja yleisen kaupungistumisen vaikutukset, ja 

viimeiseksi muuttujaksi valittiin digitalisaatio, joka kuvaa alueen toiminnan digitalisoitumista 

ja sen tuomia uusia mahdollisuuksia. Skenaarioita muodostaessa lähdettiin liikkeelle 

Maunulan nykytilasta ja sen maltillisesta kehittymisestä, jonka jälkeen muodostimme 

muuttujista muita vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joissa Maunula taantuu ja eriytyy, laajenee ja 

modernisoituu, tai itsenäistyy ja tulee omavaraisemmaksi.  
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Tulevaisuustaulukko 

 A B C D E 

Helsingin ja 

Suomen talous 

Taloudessa 

noususuhdanne
1
 

Taloudessa 

laskusuhdanne
2
 

Talous kasvaa 

hitaasti
3
 

Talous kasvaa 

digitalisaation 

myötä
4
 

 

Väestö- 

rakenne 

(ikä ja kieli) 

+65-v > 20% 

Suomi > 80% 

Muu < 20%
5
 

+65-v 30% 

Suomi 85% 

Muu 15%
6
 

+65-v 15% 

Suomi 75% 

Muu 25%
7
 

  +65-v 10% 

Suomi 70% 

Muu 30%
8
 

Helsingin 

yleiskaava ja 

liikenne 

 

Raide-Jokeri ja 

kaupunki- 

bulevardit 

toteutuvat 

Keskuspuisto 

kapenee
9
 

Ei uudistuksia,  

yksityisautoilu
10

 

Raide-Jokeri ja 

metro, kaupun- 

kibulevardit 

myöhemmin, 

Keskuspuisto 

säilyy
11

 

Ei Raide-Jokeria 

metro ja 

kaupunki- 

bulevardit
12

 

  

Julkinen tila Maunula-talo 

Saunabaari 

Mediapaja
13

 

Puolijulkiset 

tilat, yksityistä- 

minen ja kaupal- 

listuminen
14

 

  Virtuaalitila, 

kolmas 

keskusta
15

 

Yhä enemmän 

yhteistiloja 

jakamistalous
16

 

                                                
1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
 Helsingin seudun suunnat 2017 

8
 Von Bruun ym. 2009, 40, Helsingin seudun aluesarjat -tilastokanta, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 

2012, 48 
9
 Raide-Jokeri 2017, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015a, HKL 2004 

10
 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015b, 8, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2017,    5, Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirasto 2015a, 7, Maunula-Seura ry 2017b 
11

 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015a, 7, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015c, 34 
12

 Helsingin Sanomat 2016, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015a,  
13

 Helsingin kaupunki 2017, Maunula.net 2017 
14

 Ridell ym. 2009, 15–16 
15

 Ridell ym. 2009, 7, Kiiski Kataja 2016, 9, Kurki 2017 
16

 Lamberton & Rose 2014, Kelly et al. 2014 
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Asukas- 

toiminta 

Muutaman 

henkilön 

pyörittämää
17

 

Kaikki ryhmät 

osallistuvat
18

 

Ryhmät 

eriytyvät
19

 

Hajautunut 

yksilökeskeinen 

toiminta 

Maunulan 

itsehallinto 

”parlamentti”
20

 

Kaupungin ja 

asukkaiden 

välinen suhde 

Asukkaat 

osallistuvat
21

 

Osallistumista 

vähän
22

 

Oma-aloittei- 

suus ja pro- 

aktiivinen 

toiminta, yhteis- 

työ
23

 

  Oma budjetti 

Maunulaa 

koskevat 

päätökset 

Maunulassa
24

 

Yleiset trendit Muuttopaine 

Helsinkiin ja 

väkiluvun 

kasvu
25

 

Muuttopaine 

Kaupungin- 

osien välinen 

yhteistyö
26

 

Saasteen ja 

liikenteen 

terveys- 

vaikutukset
27

 

 CO
2
-päästöjen  

väheneminen, 

hyvinvointi
28

 

  

Digitalisaatio Opastus, 

toiminnan  

läpinäkyvyys
29

 

Eriarvoistuminen

ei tukea 

Mediapajalle
30

 

Lisää 

osallistumis- 

mahdollisuuksia
31

 

  Jakamistalous
32

 

 

 

 

 

 

                                                
17
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18

 Maunula.net 2017 
19

 Lång 2011, 36 
20

 Prague.fm 2013 
21

 Maunula.net 2017 
22

 Kiiski Kataja 2016, 15, Ridell ym. 2009, 15–16, Oikeusministeriö 2016 
23

 Paloheimo 2014, 107, Salmela 2012, 92, Dalton 2008, 72 
24

 ENVIS 2005 
25

 Helsingin kaupungin tietokeskus 2016, 24 Helsingin kaupungin tietokeskus 2017 
26

 Helsingin seudun suunnat 2017 
27

 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2017, 5 
28

 HKL 2012, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015b, 7, Arajärvi ym. 2017, 118–119, HKL 2015, 8, 

Kemppainen ym. 2014, 16 
29

 Helsingin kaupunki 2017 
30

 Kiiski Kataja 2016, 9, 15 
31

 Idström 2016, Ridell ym. 2009, 7, Kiiski Kataja 2016, 9 
32

 Laitinen 2016 
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Skenaariot 

 

Toiminnaltaan vakiintunut ja aktiivinen Maunula 

 

Talous jatkaa maltillista kasvua vuoteen 2035. Helsingin talouden kasvua tukee sinne 

suuntautuva muuttoliike. Myös Maunulan väkiluku kasvaa noin 8500 henkilöön. Maunulassa 

toimivat asukkaiden osallistumismuodot vakiintuvat ja syventyvät. Asukkaat osallistuvat 

toimintaan laajasti ja aktiivisesti. Ongelmia saattaa aiheuttaa jopa liika aktiivisuus ja 

tapahtumien runsaus, sekä puutteet vieraskielisten huomioimisessa asukastoiminnassa.  

 

 

Helsingin 

ja Suomen 

talous 

Väestöra- 

kenne (ikä 

ja kieli) 

Helsingin 

yleiskaava 

ja liikenne 

Julkinen 

tila 

Asukastoi-

minta 

Kaupungin 

ja 

asukkaiden 

välinen 

suhde 

Yleiset 

trendit 

Digitalisaa-

tio 

Talous 

kasvaa 

hitaasti 

+65-v 

>20% 

Suomi 

>80% 

Muu <20% 

Raide-

Jokeri ja 

kaupunki- 

bulevardit 

toteutuvat, 

Keskuspuis

-to 

kapenee 

Maunula- 

talo 

Saunabaari 

Mediapaja 

Kaikki 

ryhmät 

osallistuvat 

Asukkaat 

osallistuvat 

Muuttopai-

ne 

Helsinkiin 

ja 

väkiluvun 

kasvu 

Opastus, 

toiminnan 

läpinäkyvy

ys 

 

  

Tässä skenaariossa tarkastelemme, millainen Maunula on 2035, jos asiat etenisivät samoja 

ratoja, kuin tähän asti. Helsingin talous on hitaassa, mutta vakaassa kasvussa. Helsingin 

kaupungin tilikauden tulos nousee, ja verotulot kasvavat. Lainan määrä asukasta kohden 

vähenee. Helsingin väestö kasvaa ja väestönkasvu näkyy jonkin verran myös Maunulassa. 

Väestörakenne pysyy noin ennallaan, jolloin väestöstä 20% on yli 65-vuotiaita. Lapsia ja 

nuoria, eli 0-19- vuotiaita on väestöstä edelleen 17%, jolloin työikäisten määrä väestöstä on 

63 prosenttia. Vieraskielisten määrä pysyy noin 20 prosentissa. Maunulan väkiluku nousee 

ennusteiden mukaisesti jonkin verran, ja vuonna 2035 väkiluku on noin 8500 asukasta.  
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Helsingin kaupungin talouden kasvun myötä saadaan toteutettua kaavaillut 

liikenneuudistukset. Liikkuminen Maunulaan ja sieltä pois helpottuu, kun pitkään suunniteltu 

Raide-Jokeri toteutuu. Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille 

rakennettava pikaraitiolinja. Linja korvaa bussilinja 550:n, joka on Helsingin seudun 

vilkkaimmin käytetty bussilinja. Helsingin asukasluvun ja sitä kautta matkustajamäärän on 

arvioitu olevan edelleen kasvussa, ja Raide-Jokerilla on ennustettu olevan vuonna 2040 jo 

102 000 käyttäjää vuorokaudessa. Tällä hetkellä bussilinjalla 550 matkustaa 30 000 henkilöä 

vuorokaudessa. Raide-Jokerin rakentamisen on suunniteltu alkavan 2019. Raide-Jokerin 

rakentamisen myötä mahdollistuu myös lisärakentaminen radan varteen. Maunulassa 

rakentamista on suunniteltu Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristöön. Alueen arvioitu tuleva 

asukasluku on 600. Uusien talojen rakentaminen tuo Maunulaan uusia asukkaita, mutta 

Raide-Jokeri mahdollistaa myös sulavamman liikkumisen Espooseen, mikä osaltaan lisää 

muuttoliikettä Helsingin lähikuntiin.  

 

Uusien asuntojen rakentamisen mahdollistamiseksi Helsingin yleiskaavassa on myös 

suunniteltu kaupunkibulevardeja. Kaupunkien sisääntuloväylät muutetaan tällöin siten, että 

uusia asuntoja rakennetaan moottoriteiden varrelle. Kaupunkibulevardit ovat olleet Helsingin 

yleiskaavassa kiistanalaisia, ja muun muassa Helsingin seudun ympäristöpalvelut on 

arvioinut niistä tulevan saaste- ja meluloukkuja, jos liikennemäärät pysyvät ennallaan (Yle 

Uutiset 8.3.2016a). Skenaariossamme, jossa Raide-Jokeri toteutuu, yksityisautoilun määrä 

laskee jonkin verran, jolloin saasteiden määrä kaupunkibulevardeilla ei nouse niin suuriksi. 

 

Asukkaiden kohtaamispaikkoina ja toiminnan keskuksina toimivat edelleen Maunula-talo, 

Saunabaari ja siellä sijaitseva Mediapaja.  

Saunabaarissa on myös kutomo ja ompelimo, neuvontaa ja sosiaaliohjausta, ryhmiä 

maahanmuuttajille ja mahdollisuus tilojen vuokraukseen. Saunabaarissa järjestetään myös 

terveyden ja hyvinvoinnin palveluja. Saunabaarin Mediapajassa voi käyttää tietokoneita, 

tulostaa ja kopioida. Siellä on mahdollista saada myös opastusta tietokoneen käytössä. 

Maunula-talo on 2016 valmistunut kohtaamispaikka Maunulassa, joka jatkaa toimintaansa 

myös 2035. Siellä on kirjasto, nuorisotalo ja työväenopisto. Asukkaat voivat vaikuttaa talon 

toimintaan, sillä sen suunnittelussa käytetään osallistuvaa budjetointia. Maunula-talossa 

sijaitsee kahvila, jota pyörittävät työkokeilussa olevat nuoret. Nuoret saavat kahvilassa 

työkokemusta ja kahvila tuo lisää palveluja Maunulaan. Toisaalta työkokeilun palkattomuus 

voi olla Maunula-talon maineen kannalta mahdollisesti haitallista.  

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/asukastoiminta/asukastilat/saunabaari/palvelut
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Asukastoimintaan osallistuminen jatkuu Maunulassa samaan tapaan kuin aiemmin. 

Maunulalaisilla on laajat mahdollisuudet osallistua asukastoimintaan muun muassa 

kaupunginosan aluefoorumin kautta. Aluefoorumin tarkoitus on tuoda yhteen asuinalueen 

kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä, kuten aktiivisia asukkaita, taloyhtiöiden ja yhdistysten 

edustajia, yrittäjiä, virkamiehiä ja asiantuntijoita. Aluefoorumi on asukkaiden järjestämä ja he 

hoitavat siihen liittyvän viestinnän. Viranomaiset ovat aluefoorumissa asiantuntijoina.  

Aluefoorumi on tarkoitettu ennen kaikkea alueiden kehittämisestä kiinnostuneiden 

keskinäiseen tutustumiseen, keskusteluun, ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisujen 

ideoimiseen. Aluefoorumin kokouksissa ei tehdä päätöksiä. Foorumi jatkuukin tavalliseen 

tapaan asukaslähtöisenä, mutta ei päätöksiä tekevänä keskustelualustana. 

 

Asukkailla on lisäksi mahdollisuus osallistua Maunulan kehittämiseen erilaisten osallistuvan 

kaupunkisuunnittelun hankkeiden ja esimerkiksi Maunula-talon budjetointiin osallistumisen 

kautta. Lisäksi toimintaa on taloyhtiöissä ja erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Maunulan 

Sanomat pysyy asiakkaita kiinnostavana tiedotusvälineenä, joskin sen toimituksessa on 

jonkin verran pulaa tekijöistä. 

 

Asukastoimintaan osallistutaan kaikista väestöryhmistä, ja ne sekoittuvat eri foorumeilla. 

Väestöstä on erotettavissa muita aktiivisempien asukkaiden joukko, mutta yleisesti ottaen 

kynnys osallistua toimintaan on matalalla. Vieraskielisten osuus pysyy Maunulassa noin 20 

prosentissa, ja sen huomioimisessa toiminnassa on edelleen puutteita. Vieraskielisillä onkin 

jäädä ulkopuoliseksi Maunulan asukastoiminnasta. Asukastoimintaa on kuitenkin jossain 

määrin jopa liikaa, kun eri tapahtumat kilpailevat samoista vapaaehtoisista ja kävijöistä.  

Kaupunki pysyy myönteisenä asukaslähtöiselle toiminnalle ja tukee jatkossakin 

kaupunginosien demokratiahankkeita ja osallistavaa suunnittelua.  Kaupungin rooli on 

edelleen keskeinen, ja Maunulan kehittäminen vaatii neuvotteluja kaupungin virkamiesten 

kanssa.  
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Taantuva ja sosiaalisesti eriytyvä Maunula 

 

Talous on laskusuhdanteessa, ja budjettileikkausten takia Maunulaan ei rakenneta uusia 

liikenneratkaisuja tai uutta asuntokantaa. Alueen asukasmäärä laskee, palvelut vähenevät, 

julkinen tila yksityistyy ja sosiaalinen eriytyminen lisääntyy. Maunulan vetovoimaisuus 

heikkenee, ja liikenteen päästöistä ja melusta aiheutuu potentiaalisia terveysongelmia. 

Digitalisaation mahdollisuuksia ei hyödynnetä, vaan sitä käytetään vain säästökeinona. 
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Vuonna 2035 Suomen talous on laskusuhdanteessa, ja sitä koettelevat yhä 2000-luvun alun 

ongelmat, kuten kalliit työvoimakustannukset ja viennin vähyys. Tilanne heijastuu myös 

kuntatasolle, ja Helsingin kaupungin budjettia on jouduttu leikkaamaan alijäämän syntymisen 

estämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Helsingin yleiskaavaan 2010-luvulla 

suunnitellut, myöhemmin toteutettavaksi tarkoitetut pikaraitiotiet hylättiin jo saman 

vuosikymmenen lopussa, koska uuteen tekniikkaan ja kattavaan infrastruktuuriin ei 

kaupungin budjetin rajoissa ollut mahdollista panostaa riittävästi. Helsingin Itäkeskuksen ja 

Espoon Keilaniemen välille suunnitellun, Maunulan läpi kulkevan Raide-Jokeri-pikaraitiotien 

tilalla kulkeekin edelleen runkobussilinja, koska sen ylläpito on lyhyellä aikavälillä 

pikaraitiotietä edullisempaa. 
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Pääkaupunkiseudun kasvaneen asukasmäärän vuoksi liikenne on entistä ruuhkaisempaa, ja 

runkobussilinjan aiemmat ongelmat aikataulujen myöhästymisestä ovat kärjistyneet 

entisestään. Epätäsmällisien aikataulujen ja käyttäjämääriin nähden liian suppean julkisen 

liikenteen verkon vuoksi yksityisautoilua pidetään edelleen tarpeellisena, ja 

hiilidioksidipäästöihin 2010-luvulla tavoitellut vähennykset eivät ole toteutuneet. Vaikka 

Keskuspuisto ja kaupunginosan viheralueet voitiin säilyttää ennallaan pikaraitiotien ja 

kaupunkibulevardien kaavoituksen peruuntuessa, viihtyvyyttä Maunulassa laskevat kuitenkin 

liikenteestä aiheutuva melu, hiilidioksidipäästöt ja heikentynyt ilmanlaatu, jotka ovat myös 

potentiaalisia terveysongelmien aiheuttajia Maunulassa. 

  

Maunulan asuntokannasta noin puolet on ARA-rahoitteisia vuokra-asuntoja, eikä 

asuntokannan rakenne ole tasoittunut vuoteen 2035 mennessä, koska uusia taloyhtiöitä ei ole 

rakennettu budjettirajoitteiden vuoksi.  Alueellinen eriarvoistuminen Maunulassa jatkuu 

vuonna 2035, sillä yksityisten markkinoiden vuokrien noustessa pienituloisilla ei ole 

yhtäläisiä mahdollisuuksia valita minne muuttaa. Vieraskielisten osuus maunulalaisista on 

pysynyt noin 15 prosentin tasolla vuodesta 2015 lähtien, sillä heitä vetää alueelle edulliset 

vuokrat. Lisäksi yli 65-vuotiaiden osuus maunulalaisista on noussut lähes 30 prosenttiin 

väestön vanhenemisen ja alueelle suuntautuvan, edullisiin vuokriin perustuvan iäkkäiden 

henkilöiden muuttoliikkeen vuoksi. Maunulan asukasluku on kuitenkin laskenut vuoden 2017 

noin 7400 asukkaasta noin 7000 asukkaaseen, koska uusia asuntoja ei ole tarjolla ja 1950-

luvulta alkanut asumisväljyyden kasvu on yhä jatkunut. Lapsiperheiden määrää Maunulassa 

ei olla onnistuttu nostamaan yrityksestä huolimatta, sillä uusia, erityisesti perheille sopivia 

asuntoja ei ole rakennettu, ja lisäksi päiväkoteihin ja kouluihin ei olla pystytty panostamaan 

kaupungin budjettileikkausten vuoksi. 

  

Julkinen tila Maunulassa rajoittuu uuteen ja vanhaan keskustaan, eikä ”kolmatta” keskustaa ja 

uutta palvelukeskittymä syntynyt, kun Raide-Jokeri-pikaraitiotie peruttiin. Heikon 

taloustilanteen ja henkilökohtaisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi Maunulan asukkaiden 

kulutuskyky on laskenut, ja tämä asettaa vaaraan myös olemassa olevien palveluiden 

tarjonnan Maunulan kahdessa keskustassa, sillä kysyntä on vähentynyt, eikä yritystoiminta 

ole entisessä muodossa enää kannattavaa. Vaarana on, että palveluiden poistuminen alueelta 

tulee heikentämään Maunulan vetovoimaisuutta entisestään. 
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Kaupungin tiukan budjetin vuoksi myös asukastiloja on myös yksityistetty, ja aiemmin 

julkiset asukastilat Maunulassa ovat muuttuneet yksityisten toimijoiden ylläpitämiksi ja siten 

puolijulkisiksi. Maunula-talossa ja Saunabaari-asukastilassa ilmaista toimintaa ei ole enää 

kirjastopalveluita lukuun ottamatta, vaan tilat toimivat markkinavoimien ehdoilla, ja niiden 

saavutettavuus riippuu asukkaan kyvystä kuluttaa. Julkisen tilan kaupallistuminen lisää 

sosiaalista eriarvoistumista ja eriytymistä Maunulassa, kun kaikilla ei tulotasosta johtuen ole 

enää yhtäläistä mahdollisuutta osallistua toimintaan. Täten ryhmien välinen kommunikaatio 

kaupunginosassa vähenee, kun eri ryhmät ja erilaiset arvomaailmat eivät enää kohtaa toisiaan 

yhteisessä julkisessa tilassa. Myös maahanmuuttajien kotoutuminen Maunulaan heikentyy, 

koska kohtaamispaikkojen puuttuessa kontaktia valtaväestöön on vaikea muodostaa. 

  

Julkisen tilan kaupallistumisen vuoksi asukasdemokratian taso Maunulassa on vuonna 2035 

heikentynyt vuoteen 2017 verrattuna. Asukastoiminnan määrä on vähentynyt, koska 

esimerkiksi Mediapajan tilojen vuokraamisesta veloitetaan, eikä pienillä yhdistyksillä ole 

tähän varaa. Toiminnan määrän vähenemiseen vaikuttaa lisäksi Maunulan asukasmäärän 

laskeminen, mikä pienentää tapahtumiin osallistuvien määrää, ja toiminta jatkuu enää vain 

muutaman aktiivisen henkilön järjestämänä. Matalan osallistumisaktiivisuuden vuoksi 

Maunula-Seuraa ei pidetä houkuttelevana yhteistyökumppanina muiden 

kaupunginosaseurojen tai alueen yritysten silmissä. 

 

Digitalisaatio on jatkanut vahvaa trendinomaista kehitystään vuonna 2035, mutta sitä ei olla 

osattu hyödyntää Maunulassa juuri muuten kuin säästökeinona. Kun kaupungin 

budjettileikkausten vuoksi tuki Maunulan Sanomille lakkautettiin, lehti sähköistettiin paino- 

ja jakelukustannusten säästämiseksi. Tämä on ongelma kaupunginosan viestinnän 

tavoittavuudelle, sillä tiedotteita ei tule enää suoraan kotiin paperisena, vaan asukkaiden tulisi 

oma-aloitteisesti seurata sähköistä tiedotusta internetistä tai sosiaalisesta mediasta. Kuitenkin 

Maunulan väestöstä iso osa on vanhuksia, joilla voi olla heikommat tietotekniset taidot, ja 

tämä vähentää heidän mahdollisuuttaan seurata tiedotusta. Kaupunki ei myöskään tue enää 

Mediapajan opastustoimintaa budjettileikkausten vuoksi, joten sähköinen tiedotus asettaa 

asukkaat eriarvoiseen asemaan. Toisaalta heikosti suomen kieltä osaavat maahanmuuttajat 

voivat kääntää internettiedotteita sähköisillä käännössovelluksilla omalle äidinkielelleen 

helpommin kuin paperisia lehtiä. On kuitenkin kyseenalaista, löytävätkö maahanmuuttajat 

sähköisille tiedotuskanaville, joten kaiken kaikkiaan on vaarana, että pelkkä sähköinen 
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tiedotus vähentää tavoittavuutta, ja tämä eriarvoistaa Maunulan asukkaita ja heikentää 

lähidemokratian toimivuutta. 

  

Laajeneva ja moderni Maunula 

 

Talouden noususuhdanteen ansiosta Maunulaan rakennetaan uusia liikenneratkaisuja ja 

asuinrakennuksia. Alueen asukasmäärä nousee uudistusten myötä ja väestörakenne muuttuu 

nuoremmaksi. Alueelle syntyy uusia palveluita, asukkaiden hyvinvointi lisääntyy ja Maunulan 

vetovoimaisuus kasvaa. Asukastoiminta on aktiivista, mutta eriytyy ryhmiin, ja digitalisaatio 

tarjoaa uusia osallistumismahdollisuuksia ja -muotoja. 
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Suomen taloudessa on meneillään nousukausi vuonna 2035, ja kilpailukyky on parantunut, 

investoinnit lisääntyneet ja työllisyys noussut muun muassa maltillisten palkkasopimusten 

myötä. Julkinen talous on tasapainottunut, ja Helsingin kaupungilla on ollut varaa toteuttaa 

suunnitellut uudistukset yleiskaavaan. Maunulan halki on 2020-luvulta lähtien kulkenut 

Raide-Jokeri-pikaraitiotie, ja lisäksi 2020-luvun lopussa Maunulan läpi on rakennettu 

metrolinja, sillä 2050-luvulla toteutettaviksi suunnitellut kaupunkibulevardit vaativat 

toimiakseen monipuolisen julkisen liikenteen verkon. Metro ja pikaraitiotiet tarjoavat nopeita 

ja edullisia liikkumismuotoja, jolloin yksityisautoilun tarve ja määrä Maunulassa ovat 

laskeneet. Tieliikenteen väheneminen on vähentänyt yleiskaavaan suunniteltujen 

kaupunkibulevardien alkuperäistä tilantarvetta, ja keskustaan suuntautuvan 

pyöräliikenteenkään ei tarvitse päästä kaupunkibulevardeille, koska Keskuspuiston kautta 



15 

Maunulasta ja ympäröivistä kaupunginosista on jo toimivat pyöräily-yhteydet Helsingin 

keskustaan. Täten Keskuspuistoon suunnitellusta rakentamisesta on voitu luopua. 

  

Vuonna 2035 Maunulassa panostetaan asuinympäristön terveellisyyteen ja asukkaiden 

hyvinvointiin. Alueen hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi, koska 

yksityisautoilun määrä on pudonnut, ja raideliikenteen energiantuotannossa käytetään vain 

uusiutuvaa energiaa, jonka tuotannosta ei synny hiilidioksidipäästöjä. Näin ollen pakokaasut 

eivät vaikuta enää ilmanlaatuun, eivätkä ilmansaasteet aiheuta Maunulassa terveysongelmia. 

Asuinalueen viihtyvyyden ennakoidaan paranevan entisestään kaupunkibulevardien myötä, 

kun ajonopeudet putoavat ja liikenteen melun määrä vähenee. Metrojen ja raitiovaunujen 

melu vaikuttaa kuitenkin ratojen varrella asuvien viihtyvyyteen negatiivisesti, ja vilkkaasti 

liikennöityjen reittien varrelle pyritään rakentamaan paremmin äänieristettyjä asuntoja. 

  

Kaupungistuminen ja muuttopaine Helsinkiin ja suurimmille kaupunkiseuduille ovat 

jatkuneet kiihtyvään tahtiin. Talouden noususuhdanteen ansiosta muuttoliikkeen 

synnyttämään asuntojen kysyntään on pystytty vastaamaan tiivistämällä kaupunkirakennetta 

ja rakentamalla uusia asuinrakennuksia. Maunulan asukasmäärä onkin noussut noin 8000 

asukkaaseen vuoteen 2035 mennessä, sillä Raide-Jokerin varrelle on rakennettu uusia 

asuinkerrostaloja. Kaupunginosan asukasmäärän odotetaan lisääntyvän entisestään 2050-

luvulla kaupunkibulevardien valmistuessa, sillä nykyisten sisääntuloväylien pientareille ja 

jättömaille voidaan rakentaa uusia asuinrakennuksia. 

  

Maunulan asuntokannan rakenne on täydennysrakentamisen myötä hieman tasoittunut, ja 

ARA-rahoitteisten vuokra-asuntojen määrä Maunulassa on pudonnut alle 50 prosenttiin 

kaikista asunnoista vuonna 2035. Edulliset ja vapaat ARA-asunnot houkuttelevat kuitenkin 

alueelle edelleen maahanmuuttajia, ja heidän osuutensa alueen asukkaista on kohonnut noin 

30 prosenttiin, kun parempituloiset muuttavat mieluummin ARA-asunnoista yksityisiin 

taloyhtiöihin. Väestörakenne Maunulassa on muuttumassa vähitellen yhä nuoremmaksi, sillä 

nuoria asukkaita houkuttelee alueelle etenkin pienikokoiset asunnot, asuinalueen maine ja 

toimiva julkisen liikenteen verkko, sillä kaupunginosasta on helppo liikkua ympäri Helsinkiä 

työn ja opintojen perässä. Lapsiperheiden määrä Maunulassa on myös kääntynyt kasvuun, 

sillä talouden nousukauden ansiosta kaupungin budjetissa on ollut varaa panostaa 

varhaiskasvatukseen ja peruskouluihin, ja perheitä Maunulaan houkuttelevatkin hyvät 

lähipäiväkodit ja -koulut. Lisäksi perheitä vetää Maunulaan uudet, perheille sopivat asunnot 
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ja Maunulan lisääntyvä maine lapsiystävällisenä alueena, jossa on paljon toimintaa, 

tapahtumia ja hyvä yhteishenki. Vastaavasti yli 65-vuotiaiden osuus on laskenut 2010-luvulta 

noin 10 prosenttiin, ja ongelmaksi on osassa Maunulaa muodostunut asuinympäristön 

demokratian puute ja vanhojen asuntojen esteellisyys, kuten hissittömyys, pieni koko ja 

porrasaskelmat ulko-ovilla. 

  

Julkinen tila on huomattavasti monipuolistunut Maunulassa vuonna 2035. Raide-Jokeri-radan 

varrelle on syntymässä uusi palvelukeskittymä ja Maunulan kolmas keskusta, sillä talouden 

nousukauden ja kohentuneen työllisyyden ansiosta kaupunginosan asukkaiden kulutuskyky 

on kasvanut, ja kysyntää palveluille on aiempaa enemmän. Pikaraitiotie on lisäksi parantanut 

Maunulan imagoa ja tehnyt alueesta houkuttelevamman, ja Maunulaan on syntynyt uusia 

yrityksiä 2020- ja 2030-luvuilla. Lisäksi digitalisaatio on vuonna 2035 edennyt pitkälle, ja 

uutta julkista tilaa on sen ansiosta syntynyt lisää, kun taloyhtiöiden kerhotiloja on alettu 

vuokraamaan sähköisen varausjärjestelmän kautta eri yhdistysten käyttöön. Asukkailla on 

mahdollisuus osallistua julkisten tilojen, kuten Maunulan ja Saunabaarin tarjoamaan 

toimintaan paikan päällä, mutta tiloista on myös luotu teknologian avulla virtuaaliset versiot 

internetiin, mikä mahdollistaa tilojen samanaikaisuuden ja lomittumisen keskenään. 

  

Koska suuri osa Maunulan asukkaista on nuoria ja keski-ikäisiä, osallistumismahdollisuudet 

ovat töiden ja opintojen vuoksi rajatut, ja virtuaalitila tarjoaakin perinteisten julkisten tilojen 

ohella uusia kohtaamismahdollisuuksia, lisää yhteisöllisten suhteiden ylläpitoa ja parantaa 

asukasdemokratian lähtökohtia. Osallistuminen ei ole sidottu enää siihen, että asukkaat 

pääsevät sovittuna ajankohtana tiettyyn paikkaan, vaan maunulalaiset voivat kokea olevansa 

paikoissa, joita he katselevat omien laitteidensa läpi. Tietoteknisten taitojen opettamiseen 

heikommin teknologiaa käyttäville on lisäksi panostettu Mediapajassa entisestään, jotta 

kaikilla maunulalaisilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan myös sähköisesti. 

  

Digitalisaation myötä Maunula-Seuran tiedottamista ollaan monipuolistettu sähköisen median 

kanaviin entistä enemmän, mutta paperisesta Maunulan Sanomista ei olla luovuttu, koska 

suoraan koteihin jaettava tiedote on koettu tehokkaimmaksi tavaksi tavoittaa kaikki asukkaat. 

Sähköisen median kanavien avulla voidaan kuitenkin tavoittaa alueen ulkopuolisia toimijoita 

ja luoda Maunulasta kuva vetovoimaisena, kiinnostavana ja modernina alueena, joka 

panostaa tapahtumiin ja asukkaidensa hyvinvointiin. Tämä voi tuoda lisää 

yhteistyökumppaneita ja houkutella alueelle lisää asukkaita ja yrityksiä.  
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Julkisen tilan digitalisaation myötä myös asukastoiminta on muuttunut entistä oma-

aloitteisemmaksi ja osallistumismahdollisuudet ovat monipuolistuneet, koska sekä fyysisiä 

että virtuaalisia tiloja toiminnalle on entistä enemmän tarjolla. Kaupunki hyötyy asukkaiden 

korkeasta aktiivisuudesta, sillä maunulalaiset pystyvät tuomaan esiin paikallista tietämystä, 

josta kaupunki ei ole tietoinen. Yhä laajempien ja monipuolisempien mahdollisuuksien myötä 

osallistuminen ei myöskään rajoitu kaupungin määrittelemiin kanaviin, vaan asukkailla on 

mahdollista organisoitua halutessaan vain tietyn asian ympärille, ja he voivat valita 

osallistumisen ajoituksen ja metodit itse. Tämä tekee maunulalaisten edunvalvonnasta entistä 

vaikuttavampaa, lisää asukkaiden poliittista tietämystä ja edistää demokratiaa. 

  

Asukkaiden jatkuvasti kasvava määrä on toisaalta haaste yhteistoiminnalle, sillä ongelmaksi 

nousee riittävän suurten tilojen löytäminen kaikille halukkaille osallistujille. Toiminta 

alkaakin osittain eriytyä ryhmiin esimerkiksi taloyhtiöittäin ja muuttua keskenään 

kilpailevaksi, sillä toimintaa on tarjolla niin paljon, ettei asukkailla ole mahdollisuutta 

osallistua kaikkeen. Ryhmien eriytymistä tapahtuu myös väestöryhmittäin, sillä eri 

tapahtumat kiinnostavat eri ihmisiä, ja esimerkiksi lapsiperheet keskittyvät lapsille sopiviin 

tapahtumiin, kun taas iäkkäämmälle väestölle muodostuu omaa toimintaa. Maunula-Seura on 

kuitenkin 2030-luvulla alkanut tehdä yhteistyötä naapurikaupunginosaseurojen kanssa 

tapahtumien järjestämisessä, mikä on mahdollistanut suurempien tapahtumien järjestämisen 

pienemmällä budjetilla. Myös maahanmuuttajien aktivoimiseen ja kotouttamiseen ollaan 

panostettu Maunulassa, ja lukuisten julkisten tilojen ansiosta kontaktia maahanmuuttajien ja 

kantaväestön välille syntyy helposti. Lisäksi maahanmuuttajien ja heikosti suomea osaavien 

osallistumismahdollisuudet tapahtumiin ovat lisääntyneet digitalisaation ansiosta, sillä 

sovellusten avulla kieltä pystytään kääntämään niin tekstistä kuin puheesta reaaliaikaisesti, 

eikä kielimuuri synnytä enää suuria ongelmia. 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Itsenäistyvä ja omavaraistuva Maunula 

 

Väkiluvun kasvu Helsingissä mahdollistaa kaupungin hallinnon ja toimintojen hajauttamisen 

yhtä enemmän kaupunginosille. Maunulasta tulee entistä itsenäisempi yksikkö, ja 

monipuolistuva liikenneverkko tuo sinne lisää palveluita. Väestö kasvaa, ja vieraskielisten ja 

nuorten osuus siitä kasvaa. Maunulalaisten elämä keskittyy yhä enemmän Maunulaan. 

Jakamistalous kasvattaa suosiotaan Maunulassa, ja digitalisaatio toimii sen ajurina.  
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Talous kasvaa Suomessa ja Helsingissä, ja digitalisaation rooli siinä on yhä merkittävämpi. 

Digitalisaatio globalisoi palvelujen markkinoita, ja nostaa tuottavuutta. Digitalisaatio 

edesauttaa myös tuotannon siirtymistä uusille innovatiivisille aloille. Helsingin kasvava 

talous houkuttelee maahanmuuttajia, ja vieraskielisten määrä Maunulassa on noussut 25 

prosenttiin. Heistä suuri osa on lapsiperheitä, mikä on nostanut lasten ja nuorten osuutta 

väestöstä 25 prosenttiin. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on laskenut 15 prosenttiin. 

Asukastoiminnassa tuleekin siis ottaa huomioon yhä enemmän lasten ja nuorten sekä 

vieraskielisten tarpeet. 

 

Raide-Jokerin rakentaminen lykkääntyy, kun sen arvioidut kustannukset kasvavat edelleen. 

Raitiovaunukaluston hinta-arvio nousi jo vuonna 2016 muutaman kuukauden aikana 85-95 

miljoonasta eurosta 107,9 miljoonaan euroon. Hinta nousi, kun selvitettiin tarkemmin, 

millaista kalustoa Raide-Jokerin rakentamiseen tarvittaisiin. Raide-Jokerin kustannukset 

arvioidaan lopulta hyötyyn nähden liian suuriksi, ja hankkeesta luovutaan. Länsimetron 

valmistuttua metron suosio kasvaa edelleen, ja metroverkkoa laajennetaan. Metrolinja jatkuu 
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Pasilasta automatisoituna Helsinki-Vantaan lentoasemalle Käpylän ja Maunulan kautta. 

Metro lisää joukkoliikenteen käyttöä, ja tekee myös Maunulaa saavutettavammaksi ja 

kilpailukykyisemmäksi alueeksi. Se helpottaa maunulalaisten liikkumista, ja tekee alueesta 

houkuttelevamman asuinpaikan alueen nuorelle väestölle.  Maunulan merkitys myös 

kiinnostavana vierailukohteena ”uutena Berliininä” kasvaa, kun se on lyhyen metromatkan 

päässä Helsingin keskustasta. Metropysäkki lisää rakentamista Maunulaan ja palvelut alueella 

monipuolistuvat. 

 

Maunulan nuori väestö viihtyy julkisissa tiloissa, jolloin tilojen merkitys korostuu, ja niiden 

käyttö lisääntyy. Tilojen lisäksi Maunulassa aletaan jakamaan yhä enemmässä määrin myös 

tavaroita. Kasvava asukasmäärä asettaa haasteita kaupungeille. Esimerkiksi liikenteen 

ohjaaminen, saastuminen, ja jätehuolto ovat ongelmia, joihin kaupunkien täytyy pyrkiä 

vastaamaan. Tilan puute on yksi kaupungistumisen ja erityisesti isojen kaupunkien 

ominaispiirteistä, joka on johtanut jakamistalouden nousuun. Kun käytössä on vähän varasto- 

tai parkkitilaa on järkevää jakaa esimerkiksi kulkuvälineitä ja työkaluja. Maunulassa tavaroita 

aletaan jakamaan yhä laajemmassa mittakaavassa muun muassa Maunula-talossa. Myös 

taloyhtiöissä pohditaan mahdollisuutta jakaa tavaroita ja tiloja asukkaiden kesken. 

Tavaroiden jakamista ja esimerkiksi erilaisten palvelujen vaihtoa helpottaa edistyvä ja 

talouden ajurina toimiva digitalisaatio. 

 

Jakamistalouden nouseva suosio on yhteydessä sukupolvien välisiin eroihin. Nuorempi 

sukupolvi on yleisesti ottaen vähemmän kiinnostunut uralla menestymisestä, ja pitää tärkeänä 

työelämän ja vapaa-ajan tasapainoa, sosiaalista vastuuta, kanssakäymistä ja kestävän 

kehityksen periaatteita. Oletamme asenteiden kehityksen jatkuvan samansuuntaisena, ja 

väestörakenteen nuortuessa myös Maunulan toimintatavat muuttuvat yhä enemmän tähän 

suuntaan. Maunulan maine suvaitsevana ja tasa-arvoa kannattavana asuinalueena kasvaa. 

Netissä tietoa on kattavasti tarjolla myös muilla kielillä kuin suomeksi, mikä onkin 

välttämätöntä Maunulan vieraskielisten osuuden kasvaessa. 

 

Maunulan asukasdemokratia ottaa askeleita eteenpäin ja alkaa toimimaan yhä enemmän 

itsenäisenä kaupungista. Mallina uudelle hallinnolliselle järjestelmälle voidaan pitää 

esimerkiksi Prahaa, joka on jaettu 57 kaupunginosaan ja 22 hallinnolliseen yksikköön. 

Kaupunginosilla on omat, vaaleilla valitut edustajansa. Ne järjestävät mm. kulttuuri- ja 

urheiluaktiviteetteja, toteuttavat erilaisia sosiaaliohjelmia ja ovat vastuussa viheralueista ja 
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ympäristönsuojelusta sekä kaupungin vuokrataloista. Helsingin asukasluvun kasvaessa myös 

Helsingissä siirrytään samankaltaiseen malliin. Osa kaupungin budjetin käytöstä tulee 

Maunulan asukasfoorumin vapaasti päätettäväksi ja Maunulalla on enemmän 

mahdollisuuksia ja valtaa päättää ja huolehtia sen laajojen viheralueiden käytöstä ja siellä 

olevista kaupungin vuokrataloista. Asukasfoorumi muuttaa muotoaan siten, että sen 

päätöksistä tulee sitovia. Kehitystä vauhdittaa Maunulaan nousevat uudet palvelut, jotka 

osaltaan mahdollistavat kaupunginosan itsenäisemmän toiminnan. Asukkaiden tarve liikkua 

muualle vähenee, kun tarvittavat palvelut ovat saatavilla Maunulassa. Maunulan identiteetti 

vahvistuu entisestään, mikä lisää kaupunginosan sisäistä yhtenäisyyttä, mutta jossain määrin 

vaikeuttaa muiden kaupunginosien ja Helsingin kaupungin kanssa toimimista, kun 

Maunulassa pidetään tiukasti kiinni omista intresseistä. 

 

Johtopäätökset 

 

Ennen työstä esitettäviä johtopäätöksiä arvioidaan tulevaisuuksien kartan sisäistä ja ulkoista 

validiteettia Kuusen ym. (2015) laatimilla kuudella arviointikriteerillä. Ensimmäisessä 

kriteerissä huomioidaan niiden mahdollisten tulevaisuuksien kattavuus tai lukumäärä, jotka 

ovat vision tai hyväksyttävien tulevaisuuteen pääsyn kannalta olennaisia, ja toisessa 

kriteerissä merkittävimpien mahdollisten tulevaisuuksien tunnistaminen (Kuusi ym. 2015, 6). 

Nämä kriteerit pyrittiin työssä toteuttamaan siten, että useimmin käytetyn kolmijakoisen 

skenaariorakenteen – toivottava, muuttumaton ja negatiivinen tulevaisuus – rinnalle 

muodostettiin vielä neljäs skenaario. Tällöin muuttujia ja ”miniskenaarioita” saatiin työhön  

lisää, ja kaikki mahdolliset esiin nousseet vaihtoehdot saatiin mukaan skenaarioihin.  

 

Kolmannen kriteerin mukaan kaikki kausaalisesti relevantit faktat tulee huomioida 

mahdollisia tulevaisuuksia muodostaessa (Kuusi ym 2015, 6). Kolmas kriteeri osoittautui 

yhdeksi haastavimmista, mutta sen toteuttamiseksi toimeksiantaja Maunula-Seuran 

toimittamiin materiaaleihin perehdyttiin mahdollisimman kattavasti. Lisäksi taustatueksi 

etsittiin vielä muuta faktatietoa ennen kuin tulevaisuustaulukkoa tai skenaarioita alettiin 

muodostaa, jotta Maunulasta saatiin alueena mahdollisimman kattava ja monipuolinen kuva 

toimintoineen, ja ettei merkittäviä faktoja jäisi huomioimatta tulevaisuuskuvia muodostaessa. 

Vaikeutena kolmatta kriteeriä toteuttaessa kuitenkin oli, että alueesta oli hankala muodostaa 

täydellistä kuvaa ulkopuolisena ja aluetta ennalta tuntemattomana, jolloin tiettyjä Maunulan 
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asukkaille itsestään selviä asioita on vaarassa jäädä huomioimatta. Neljännessä kriteerissä 

puolestaan painotetaan, että kaikki kausaalisesti merkittävät faktat tulee olla muutettu 

tehokkaasti mahdollisimman harvoiksi skenaarioiksi (Kuusi ym. 2015, 6). Työssä päädyttiin 

kuitenkin kolmen skenaarion sijasta neljään, jotta kaikki olennaiset faktat saatiin mukaan.  

 

Viidennen laatukriteerin mukaan mahdollisimman monien eri käyttäjien tulee pystyä 

ymmärtää ja hyödyntää tulevaisuuskarttaa, ja kuudennen kriteerin mukaan tärkeimpien 

asiakkaiden tulee pystyä ymmärtää karttaa ja hyötyä siitä (Kuusi ym. 2015, 6). Kriteerit 

osoittautuivat työssä osittain mahdottomiksi toteuttaa yhtä aikaa, koska jokaisella 

kaupunginosalla on omat erityispiirteensä, ja erityisesti Maunulalle laaditusta työstä voi 

muiden toimijoiden olla vaikea hyötyä sellaisenaan. Työ on toki jossain määrin 

sovellettavissa myös muihin kaupunginosiin ja kaupunginosaseurojen toimintaan, mutta 

työssä päädyttiin painottamaan kuudetta kriteeriä, jotta alueen erityispiirteitä voidaan kuvata 

yksityiskohtaisemmin, ja työ todennäköisesti hyödyttää näin toimeksiantajaa enemmän. 

 

Seuraavaksi esitellään Maunulan skenaarioihin liittyvät johtopäätökset. Skenaarioita 

muodostaessa lähtökohdaksi otettiin talousmuuttuja, ja se on yksi tärkeimmistä Maunulan 

tulevaisuuksiin vaikuttavista tekijöistä. Taloudellinen tilanne sanelee pitkälti, millaiseksi 

Maunulan liikenneratkaisut ja asuntokanta muotoutuvat, mikä taas vaikuttaa ratkaisevasti 

alueen asukasmäärään ja väestörakenteeseen. Skenaarioissa havaittiin esimerkiksi, että ARA-

rahoitteiset asunnot vetävät alueelle pienituloisia ja maahanmuuttajia, kun taas alueen maine 

ja pienet asunnot voivat houkutella nuoria ja opiskelijoita. Lapsiperheiden muuttoon 

Maunulaan vaikuttaa vahvasti se, onko perheille sopivia asuntoja tarjolla, onko alueella 

lapsiystävällinen maine, ja minkälaisessa maineessa alueen koulut ja päiväkodit ovat, kuten 

kolmannessa skenaariossa esitetään. Asukkaiden hyvinvointi ja asuinympäristön terveellisyys 

voi myös olla kiinni taloudesta, sillä jos kaupungilla ei ole varaa panostaa julkiseen 

liikenteeseen, kuten toisessa skenaariossa esitetään, liikenteen päästöt ja melu lisääntyvät ja 

voivat alkaa aiheuttaa terveysongelmia. 

 

Maunula-Seuran toiminnan suunnittelulle tämä on sikäli ongelma, että Maunula-Seura ei itse 

juuri voi vaikuttaa taloustilanteeseen, vaan se määräytyy niin kaupungin, valtakunnan kuin 

maailmanlaajuisella tasolla, ja voi muuttua nopeasti. Talouden antamiin edellytyksiin tulisi 

siis pystyä sopeutumaan, ja toimia mahdollisimman tehokkaasti talouden sallimissa rajoissa. 
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Esimerkiksi palkattomaan, vapaaehtoisuuteen perustuvaan asukastoimintaan taloustilanne ei 

vaikuta niin kauan kuin julkisia tiloja ei jouduta yksityistämään säästöjen tavoittelemiseksi. 

 

Erityisesti julkisten tilojen määrään ja niiden pysymiseen julkisina yksityistämisen ja 

kaupallistumisen sijaan kannattaa panostaa, jotta eri ryhmien välinen mahdollisuus 

vuoropuheluun säilyisi, ja sosiaalinen tausta ei vaikuttaisi osallistumismahdollisuuksiin. 

Tässä digitalisaatio on avainasemassa, ja taloyhtiöt kannattaisi saada toimintaan mukaan, sillä 

sähköistämällä taloyhtiöiden kerhotilojen varausjärjestelmän uutta julkista tilaa syntyy 

kaikkien saataville runsaasti lisää, kuten toisessa skenaariossa havaitaan, ja tällöin Maunulaan 

voi parhaimmillaan syntyä lisää aktiivista asukastoimintaa. Jos toimintaa on kuitenkin 

kaupunginosassa paljon, voi se muodostua keskenään kilpailevaksi, ja ryhmät eriytyä, koska 

eri ihmisiä kiinnostavat eri asiat.  

 

Digitalisaation kaikkiin mahdollisuuksiin kannattaa perehtyä, sillä sen ansiosta julkista tilaa 

on mahdollista laajentaa, osallistumismuotoja lisätä ja asukkaiden mahdollisuutta 

vuoropuheluun lisätä virtuaalitilan muodossa, kuten toisessa skenaariossa kuvataan. 

Digitalisaatio toimii myös edellytyksenä jakamistalouden kehittymiselle. Ensimmäisessä 

skenaariossa on kuitenkin varoittava esimerkki siitä, ettei digitalisaatiota kannata käyttää 

pelkästään säästökeinona ja lakkauttaa muuta toimintaa, kuten paperisen lehden tekoa sen 

takia, että toiminta siirtyy sähköiseksi. Tällä voi olla vakavia seurauksia toiminnan 

tavoittavuuden kannalta. Toiminnan virtualisoinnissa kannattaa myös kiinnittää huomiota 

siihen, ettei kaikilla ole yhtäläisiä tietoteknisiä taitoja, ja neuvontaa tulisi tarjota heikommin 

tietotekniikkaa käyttäville. Digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin heikosti suomen kieltä 

osaavien kotouttamisessa ja toimintaan mukaan saamisessa kannattaa myös perehtyä, sillä 

kielimuurista johtuvat ongelmat voivat olla ratkaistavissa sähköisillä käännössovelluksilla. 
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