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Johdanto 

Tämä raportti on Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen elo-syyskuussa 

2015 järjestämän Haasteena lähiö – asukaslähtöisyys aluekehittämisessä -projektikurssin oman 

ryhmämme lopputuotos. Raporttiin on koottu tiivistetysti kurssin kulku, osuutemme kurssissa, 

tutkimuskysymyksemme ja löytämämme haasteet. Kurssin tavoitteena oli muodostaa 

Maunulaan erilaisia kehityskonsepteja, ja pääpaino raportissa on konseptiemme esittelyssä. 

Esittelemme vanhan Maunulan keskuksen kehittämiskonseptimme ja sen osana ajatuksemme 

Metsäpurontien jaetusta katutilasta, yrittäjäverkostosta sekä musiikki- ja peliklusterista. 

Tutkimusongelmat ja konseptien lähtökohdat 

Konseptien muodostus ja sen ohessa kaikki muukin työskentely Haasteena lähiö -kurssilla 

tehtiin pääasiassa ryhmätyönä. Maunot-ryhmämme oli yksi kurssin kolmesta ryhmästä, ja 

meihin kuului kurssin loppupuolella kolme jäsentä: Henna, Kasperi ja Mikael, joista viimeisin 

osittaisena. Haasteenamme oli etsiä ratkaisuja tyhjiin toimitiloihin, tilojen käyttömuotojen 

kehittämiseen sekä Maunulan toimijoiden organisoitumiseen liittyviin kysymyksiin. Kysymykset 

pohjautuivat todellisiin haasteisiin: Maunulassa on lähes jatkuvasti tyhjiä toimitiloja, eikä niille 

löydetä aina käyttäjiä. Toisaalta alueen asukkaat ja toimijat ovat organisoituneet melko heikosti. 

Ryhmämme kontaktihenkilönä toimi Hannu Kurki. Työnsä puolesta Kurki toimi 

yhteyshenkilönämme Helsingin kaupungin tilakeskuksen kanssa. Tilakeskus hallitsee ja vuokraa 

lähes kaikkia Helsingin kaupungin omistamia toimitiloja, monia esimerkiksi myös Maunulassa. 

Myös kurssimme tukikohtana toimiva tyhjä liiketila Maunulan Metsäpurontiellä oli tilakeskuksen 

kautta vuokrattu. Kurki toimii myös asukasaktiivina Maunula-seurassa, muun muassa Maunulan 

sanomien päätoimittajana, ja oli täten yhteyshenkilömme myös Maunulan asukasyhdistysten 

suuntaan. Työskentelyn lähtökohtina olivat seuraavat peruskysymykset: 

 

- Minkälaisia uusia tilankäyttömuotoja kurssin liiketilassa tai muualla alueella voisi                   

 toteuttaa? 

- Miten alueen toimijat voisivat organisoitua tehokkaammin? 

 

Kurssin ensimmäisellä viikolla aloitimme konseptien luomisprosessin tutustumalla Maunulaan ja 

yhteistyökumppaneidemme toimintaan. Tutkimusympäristön tultua tutuksi olimme valmiit 

tekemään torstaina 27.8. haastatteluita alueen asukkaille ja toimijoille. Haastattelimme 

kymmenkuntaa pienyrittäjää sekä muutamaa muuta henkilöä Metsäpurontien varrelta. 
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Kysyimme ajatuksia Maunulan yritysympäristöstä, puutteista, vahvuuksista ja vetovoimasta. 

Haastattelut toivat esiin monia havaintoja sekä teemaamme liittyen että siihen liittymättä. Yksi 

tärkeimmistä havainnoista oli toimijoiden hajanaisuus ja itsenäisyys: vaikka liikkeet toimivat 

lähellä toisiaan saman kadun varressa, yrittäjät tunsivat toisiaan heikosti ja erimielisyyksiä 

kehityksen suunnasta nousi esiin. Myös taloyhtiöiden ja yrittäjien suhteessa nähtiin kehitettävää. 

Vapaa-ajan toiminnassa oli myös jakolinjoja: asukastalo Saunabaari koettiin käyttäjiensä 

puolesta viihtyisäksi ja toiminnalliseksi, mutta muiden puolesta etäiseksi pienen piirin 

toiminnaksi. Vahvuuksina nähtiin yhtenevä 1950-luvun tunnusomainen arkkitehtuuri ja 

luonnonläheisyys. Vanhan Maunulan keskuksen kivijalkaliiketiloissa nähtiin valtavasti 

potentiaalia muodostua viihtyisäksi kauppakaduksi, mutta kukaan ei juuri osannut sanoa, miten 

muutos tapahtuisi. Toisaalta nähtävissä oli jo muutosta, sillä Maunulan tiedettiin kiinnostavan 

muuttajia. Nykyiset palvelut eivät kuitenkaan olleet riittäviä esimerkiksi lapsiperheiden tarpeille. 

Haastatteluiden vastauksia käytiin läpi perjantaina 28.8., jolloin tuloksista muodostettiin 

konseptien luomisen avuksi seuraavat kysymykset: 

 

- Miten reviirillisyydestä päästään eroon yrityksissä ja vapaa-ajan toiminnassa? 

- Miten toimijoille saadaan yhteinen visio? 

- Miten vanhojen ja uusien asukkaiden erilaiset intressit saadaan sovitettua yhteen? 

 

Ensimmäisen viikon tietojen ja tutkimuskysymysten perusteella pääsimme kurssin toisella 

viikolla ideoimaan ja muodostamaan itse konsepteja. Painotimme ehdotuksissamme tarvetta 

alueen houkuttelevuuden lisäämiselle ja tilakokonaisuuksien paremmalle käytölle. Rajasimme 

myös konseptiemme kohdealueen kattamaan pelkän Vanhan Maunulan keskuksen. Syynä oli 

haastatteluiden paljastama potentiaali alueella ja toisaalta tyhjien tilojen mahdollinen 

lisääntyminen Maunulan painopisteen siirtyessä tulevaisuudessa uuden Maunulatalon ja S-

marketin alueelle. Lisäksi Vanhan Maunulan toimijoiden ja asukkaiden osallistaminen alueen 

kehittämiseen antaisi mahdollisuuden sovittaa erkanevat intressit yhteen. 

Konsepteja hiottiin pitkin viikkoa ja testattiin haastattelemalla asukkaita ja toimijoita toiseen 

kertaan sekä esittelemällä konsepteja Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Kurssi huipentui 

lauantaina 5.9. Mahdollisuuksien Maunula -loppugaalaan Maunulan yhteiskoululla, jossa 

konseptit esiteltiin asukkaille ja yhteistyökumppaneille. 
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Konseptin esittely - Shared Space 

Jaettu katutila (eng. shared space) tarkoittaa katua, jossa ei ole osoitettu erillisiä ajoväyliä eri 

tienkäyttäjille. Jalankulkijat, pyöräilijät ja autoilijat käyttävät kaikki samaa katutilaa ja tienkäyttäjät 

noudattavat varovaisuuden periaatetta. Jaettua katutilaa löytyy muun muassa Ystadista, 

Aucklandista sekä Lontoosta ja konseptia on käytetty elävöittämään vanhan kaupungin 

keskustaa esimerkiksi Pittsburghissa, Yhdysvalloissa. Jaettu katutila voidaan osoittaa 

esimerkiksi muusta katutilasta poikkeavalla laatoituksella ja liikennemerkkejä ei tällöin tarvita. 

Vanhan Maunulan yrittäjien ja yhdistysten haastatteluissa selvisi, että toimijat olivat hyvin 

hajanaisia, eikä alue tuntunut yhtenäiseltä. Jaetun katutilan konsepti lähti liikkeelle julkisen tilan 

roolista ihmisten kohtaamisen mahdollistavana tilana. Toimiva julkinen tila toimii kuin liima ja 

yhdistää alueen kokonaisuudeksi, jossa myös sattumanvaraiset kohtaamiset ovat mahdollisia 

(Gehl 2010). Haastatteluissa tuli myös ilmi, että nykyiset liikennejärjestelyt miellettiin 

turvattomiksi ja tilannenopeudet olivat liian suuria. Jaetun katutilan on todettu hidastavan 

ajonopeuksia ja vähentävän liikenneonnettomuuksia (Swinburne 2005; Kaparias 2015). 

Vanhan Maunulan keskustan inhimillistä mittakaavaa kiiteltiin haastatteluissa, mutta 

palvelurakenteen koettiin olevan liian yksipuolinen ja etenkin kahvila- ja ravintolatoiminnan 

vajaatarjonta kysyntään nähden nousi esille. Jaettu katutila ulottuisi lähemmäs rakennusten 

julkisivuja ja täten kahviloiden ja kukkakauppojen toiminta olisi mahdollista näkyä aikaisempaa 

voimakkaammin katukuvassa. Myös alueen pittoreski 50-lukulainen arkkitehtuuri ja inhimillinen 

mittakaava korostuisivat jaetun katutilan yhdistäessä keskustaa. Käveltävämpi ympäristö 

mahdollistaisi sen, että ihmisten olisi helpompi pysähtyä ja viettää aikaa ulkona (Gehl 2010). 

Jaetun katutilan myötä rakennusten julkisivut liittyvät selkeämmän tilahierarkian kautta katuun: 

yksityinen - puoliyksityinen - puolijulkinen - julkinen. Kahvilan ulkopöydät ovat puolijulkista tilaa 

ja näin ollen siirtymä yksityisen ja julkisen tilan välillä on pehmeämpi. Selkeämpi tilahierarkia 

tekee Metsäpurontiestä strukturoidumman kokonaisuuden ja vahvistaa alueen territoriaalisuutta. 

Selkeä tilahierarkia ja katutasoon sijoitetut toiminnot parantavat myös alueen turvallisuuden 

tunnetta (Jacobs 1961; Newman 1972). 

Konseptin toteuttaminen vaatii Vanhan Maunulan asukkailta ja toimijoilta yhteistä visiota alueen 

kehittämisestä ja sen myötä organisoitumista esimerkiksi sosiaalisen median kautta.  Mukaan 

tarvittaisiin etenkin paikallinen toimittaja- ja taideyhteisö sekä pienyrittäjät, sillä projekti vaatii 

näkyvyyttä, omaleimaisuutta ja kaupallista yhteistyötä. Toimijoiden ja asukkaiden 
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organisoituminen saisi alkusysäyksen yhdessä järjestetyissä tapahtumissa, joissa muiden 

aktiviteettien ohella ideoitaisiin jaetun katutilan ulkoasua paikallisen taideyhteisön opastuksella. 

Ongelmaksi jaetun katutilan onnistumisessa nimenomaan Vanhan Maunulan keskustassa 

saattaa koitua alueen nykytilan uneliaisuus. Jaettua katutilaa on toteutettu onnistuneesti 

monessa paikassa, jossa kaupallista toimintaa ja asiakaskuntaa löytyi jo ennestään. Jaettu 

katutila vaatii toimiakseen alueelle palveluita, jotka ovat käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Tämä kehitys on kuitenkin melko todennäköinen, sillä alueen asukasrakenne on nuortumassa ja 

haastatteluissa toive lisäpalveluista kävi ilmi useaan eri otteeseen. Jaetun katutilan 

toteuttaminen vie prosessina 10-20 vuotta riippuen paikallisten toimijoiden kyvyistä vakuuttaa 

tarvittavat tahot sekä rakennusviraston virkamiesten suopeudesta uudenlaista katutilaratkaisua 

kohtaan. Konsepti nojaa Maunulan tulevaisuuden näkymiin, eikä se toimisi mikäli jaettu katutila 

päätettäisiin toteuttaa jo ensi vuonna. Muissa maissa toteutetut hankkeet ovat maksaneet noin 

1,5-2,5 miljoonaa euroa (Salhi 2015). 

On olemassa mahdollisuus, että Vanhan Maunulan keskusta taantuu luonnollisena kehityksenä 

uuden keskustan liiketilojen viedessä kaikki asiakkaat. On myös huomionarvoista, että 

Raidejokeri kulkee uuden keskustan kautta ja asukkaiden yhdessä suunnittelijoiden kanssa 

ideoima Maunulatalo sijoittuu myös sinne. Jaettu katutila voisi toimia myös uudessa 

keskustassa, mutta toisaalta uusi keskusta ei omaa ainakaan nykymuodossaan inhimillistä 

mittakaavaa tai rakennustaiteellisesti arvokasta ympäristöä. Jaettua katutilaa on kuitenkin 

käytetty onnistuneesti pihakadun tapaan esimerkiksi Englannissa ja Aucklandissa O`Connell 

Street:llä, jossa oli aiemmin tyhjillään olevaa liiketilaa. Seuraavan sivun kuva havainnollistaa 

O`Connell Street:n muutosta. 

Vanhan Maunulan keskustassa liikkuu jalankulkijoita suhteellisen paljon lähinnä ikääntyneen 

väestörakenteen sekä koulun ja päiväkodin läheisyyden vuoksi, mikä on positiivinen asia jaetun 

katutilan toimivuuden kannalta. Vanhan Maunulan keskusta tarvitsee rohkeita ratkaisuja 

kilpaillakseen uuden keskustan kanssa ja jaettu katutila olisi Suomessa ensimmäinen laatuaan. 

Sekä koettu että todellinen turvallisuus paranisivat alueella ja Vanhan Maunulan ympäristön 

fyysiset piirteet pääsisivät jaetun katutilan kautta voimakkaammin esille. 
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lähde: <http://transportblog.co.nz/wp-content/uploads/2015/02/OConnell-Before-and-After-

2.jpg> 

Konseptin esittely - Peli- ja musiikkiklusteri 

Siinä missä jaettu katutila yhdistäisi ulkotilat mielekkäämmäksi kokonaisuudeksi, myös 

sisätilojen parempi hyödyntäminen on oleellista alueen viihtyvyyden ja talouden kohentamiseksi. 

Konseptimme toimijoiden yhteenliittymistä ja tilaklustereista vastaa tähän tarpeeseen. 

Käytännössä tämä tarkoittaa saman viiteryhmän yritysten, yhdistysten tai asukkaiden 

kokoamista samoihin kivijalkaliikkeisiin tai muihin tyhjiin tiloihin.  

http://transportblog.co.nz/wp-content/uploads/2015/02/OConnell-Before-and-After-2.jpg
http://transportblog.co.nz/wp-content/uploads/2015/02/OConnell-Before-and-After-2.jpg
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Yksinkertaisimmassa muodossaan konsepti tarkoittaa yhteisiä toimistotiloja, joissa useampi 

käyttäjä jakaa vuokrakustannukset. Kulttuurialan toimijoiden Työhuone Månsas Saunabaarissa 

on esimerkki ratkaisusta, joka on jo olemassa. Parhaimmillaan vastaavat tilat voisivat kuitenkin 

mahdollistaa myös asukkaiden ja harrastajien vapaan pääsyn tiloihin, jolloin kivijalkaliikkeistä 

tulee puolijulkisia. Tätä ajatusta vastaamaan kehitimme konseptit peli- ja musiikkiklusterista. 

Molemmat kehitysehdotukset nojaavat vahvasti Maunulan olemassa oleviin vahvuuksiin. 

Peliklusteri tai Laniluola perustuu Maunulan matematiikkalukion potentiaaliin ja alueen hyviin 

kulkuyhteyksiin sekä Otaniemen että Kumpulan ja Helsingin keskustan suuntaan. Laniluolan 

ajatuksena olisi, että matematiikkalukion läheisyydessä olevaan kivijalkaliikkeeseen 

perustettaisiin pelialan yrityksen ja/tai tietojenkäsittelytieteilijöiden työtila, kun taas kellaritilaan 

tulisi vapaan oleskelun tila lukiolaisille. Tilassa voisi olla muutamia tietokoneita, mutta nuoret 

itse täydentäisivät tätä tuomalla omia koneitaan paikalle pelaamista varten. Lukiolaiset voisivat 

esimerkiksi sisustaa kellaritilan itse. 

Klusterin kehittäminen alkaisi matematiikkalukion opettajan vetämänä, joka rekrytoisi 

kiinnostuneet nuoret mukaan projektiin. Pelialan yrityksiä ja/tai tieteilijöitä saataisiin mukaan 

esimerkiksi jaetun katutilan kehittämiseen liittyvien tapahtumien kautta. Peliyrityksen 

osallistuminen takaisi tilan rahoituksen, kun taas Helsingin kaupungin tilakeskus tukisi hanketta 

omalla panostuksellaan. Koukkuna osallistumiseen olisi nuorille mahdollisuus matalan 

kynnyksen hengauspaikkaan, kun taas IT-alan työntekijät saisivat heistä askareiden tekijöitä, 

ideoiden lähteitä ja mahdollisia kesätyöntekijöitä. 

Musiikkiklusterinkin luominen perustuu myös sekä Maunulan jo olemassa oleviin käyttäjäryhmiin 

ja toteuttajiin että selkeisiin hyötyihin kaikille osapuolille. Maunulassa on jo kosolti 

musiikkitoimintaa asukkaiden puolesta, mitä voisi tukea ja vahvistaa Saunabaarissa. Rakennus 

olisi luonnollinen paikka musiikkiklusterin luomiselle, koska se on keskeisellä paikalla vanhassa 

Maunulassa, se on jo valmiiksi tunnettu ja sen tilat mahdollistavat keikkailun. Saunabaarissa 

voisi tuoda yhteen musiikkiopetusta, bändi- ja keikkatiloja, musiikkisoitinkaupan, 

musiikkikuppilan ja muita alan yrityksiä. Tuloksena alueen viihtyvyys ja brändiarvo nousisivat, 

kun taas yritysten käyttäjäkunta laajenisi ihmisten tullessa Saunabaariin palveluiden perässä. 

Vähimmillään tilakustannukset alenisivat, kun saman viiteryhmän edustajia toimisi samoissa 

tiloissa. Toteuttajana voisi olla Saunabaari ja maunulalaiset taiteilijat. Musiikkiklusterinkin 

luominen olisi luonnollista kytkeä Vanhan Maunulan kehitystä tukeviin tapahtumiin.  
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Ongelmana molemmissa hankkeissa on tarvittavien investointien varmistaminen, tilojen 

paikantaminen ja toimijoiden kokoaminen. Työhuone Månsasta koskevissa haastatteluissa tuli 

esille se, että yhteenliittymän luomisessa olennaista on juuri vetäjän aktiivisuus. Näitä haasteita 

ratkotaan alueen kehityksen prosessissa, johon on jo viitattu aiemmin tekstissä. 

Konseptien ja Vanhan Maunulan kehitys 

Sekä jaettu katutila että toimijoiden yhteenliittymät toteutettaisiin osana Vanhan Maunulan 

kehitystä. Kyseessä olisi useamman vuoden prosessi, jota jaksotettaisiin tapahtumilla. 

Esimerkiksi jaetun katutilan valmistumista voisi juhlistaa asukkaiden istutustalkoilla, joilla 

rakennusten julkisivuja elävöitettäisiin ilman katutaiteeseen liittyviä lupaprosesseja. Maunulan 

yrityspäivillä mainostettaisiin aluetta uusille yrityksille ja alueen taloyhtiöt vastaavasti 

markkinoisivat tyhjiä liiketilojaan toimijoille. 

 

 

Hankkeita ja alueen viihtyvyyttä voisi tukea usealla tekijällä. Esimerkiksi Sorsapuistoon voisi 

tuoda elämää perustamalla sinne pienviljelypalstan tyhjän hiekka-aukion paikalle. 

Läpikulkuliikennettä voisi parantaa vetämällä Pohjois-Haagasta selkeän kevyen liikenteen 
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väylän keskuspuiston halki, Maunulan uurnalehdon ja siirtolapuutarhan vierestä, joka päätyisi 

Vanhaan Maunulaan. Alueen sisääntuloväyliä olisi parannettava ja kaupunginosan profiilia 

kohottavaa tapahtumatarjontaa olisi tuettava. 

Erityisesti oleellista on saada aikaiseksi jonkinlainen yritysverkosto, joka takaisi mahdollisuuden 

luoda yhteistä visiota alueen toimijoille ja toimia tiedotuskanavana. Verkostossa olisi mukana 

myös alueen taiteilijoita, yhdistyksiä ja asukkaita, ja se loisi alustan toimijoiden yhteen liittymistä 

varten. Esikuvana tälle konseptille on Kallion kaupunginosan Up with Kallio -yritysverkosto. 

Toisaalta Vanhalle Maunulalle voisi luoda virallisen suunnitteluportaalin eli nettisivun, jonne 

kuka tahansa voisi tehdä ehdotuksia alueen kehittämisestä.  

Kuten jaetun katutilan kohdalla todettiin, sen toteutuminen on jopa 15-20 vuoden prosessi. 

Klusterit voisivat syntyä nopeammin vuoden tai parin aikasäteellä. Jaetun katutilan onnistumista 

mitattaisiin tilastoilla liikennemääristä ja ajonopeuksista, kun taas liiketilojen käyttöä kuvaisivat 

kävijämäärät. Yleisesti ottaen alueen viihtyvyydestä saataisiin selkoa kyselytutkimuksilla. 

Vanhan Maunulan kehitys jatkuisi näiden tutkimustulosten perusteella.  
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