
Osallistuvasti suunniteltu Maunula-talo
Maunulan demokratiahanke
asukas, politiikantutkija, Emilia Palonen

Emilia Palonen 23.1.2016



Demokratisoimisen haaste
• Kuinka kutistaa eliitin ja kansan välinen kuilu, valtaa pitävien virkamiesten

ja asukkaiden välisen kuilu
• Demokratia jatkuvasti muuttuvana ja kehitettävänä eetoksena – eikä

herrojen pelinä tai muulle kuin puolue-eliiteille saavutettamattomissa
olevana ilmiönä

• Lautakuntavaltakin etääntyy entisestään suurten kokonaisuuksien myötä,
edustajilla kiire perehtyä laajoihin kokonaisuuksiin

• Virkamiesten vallan on todettu olevan laajaa
• Asukkaiden osallisuus hankkeissa ja laajempi osallistuminen uusilla

teknologioilla ja lähiyhteisöllisuudellä entistä mahdollisempaa
• Asukkaita kuullaan asiakkaina, mielipiteistä kanavoidaan ajatuksia: miksei

heitä otettaisi entistä vahvemmin mukaan kehittämään palveluita?
• Kaupunki on asukkaita varten: virkamiehet ovat meille töissä, valtuutetut

edustavat meitä



Demokratiapilotit 2013-> Maunulassa
Maunulan demokratiahankkeen suunnittelu
käynnistyi eri järjestöjen ja alueen
toimijoiden ja aktiivien kanssa syksyllä 2012.

Kaupunginjohtajan mandaatti
demokratiapilotille.

“Uidaan suunnittelijoiden liiveihin!”

Kaksi teemaa: Saunabaarin asukastila
(alakerta käyttöön 2014) ja Maunula-talo

Osallistuvan suunnittelun malli:
asukaskokoukset ja isot avoimet työpajat,
asukasedustus kaikkialla
(= 4. pyörä, vahtikoira, lisäresurssi,
innovaattori?)

Uusi tapa tehdä yhdessä – osallistuvaa
suunnittelua ja hallintoa Työmaa, 21.1.2016 (kuva: Emilia Palonen)



Maunula-talo
Arkkitehti oy, K2S







Asukkaat neljäntenä
pyöränä:

• Liimaa yhteen toimijoita eri
virastoista ja mahdollistaa
heidän yhteistyönsä

• Asukkaat toimivat brokerina
koko projektille

• Tuo tekijät alueelle –
pakottaa pohtimaan yhdessä
asukkaiden kanssa

• Suunnitelman laatu paranee
• Fasilitoidaan itse:

suunnitelman osa-omistajuus
ja -ohjaus asukkailla

• Prosessin jatkuva avoimuus ja
monikanavaisuus



Prosessin haasteita:• Lisää muuttujia ja käytännön
hankaluuksia

• Ketä ja milloin, minne kutsutaan?
• Asukkaat eivät vain asiakkaita vain

yksi käyttäjäryhmä muiden
joukossa: osallistumista ei pelkkää
osallistamista, kuuntelemista ei vain
kuulemista

• Vapaaehtoistyö aikaaviepää, kaikilla
ei ole resursseja, työnohjaus ja muu
työnantajan tuki puuttuu, vaikka
vertaistukea voikin olla

• Asukasedustajien vastuu
• Muiden osapuolten vastuu

asukkaille





Asukkaiden kädenjälki näkyy











Hallinnon demokratisoiminen
• Foucault ja monet demokratiateoreetikot ovat puhuneet juuri

hallinnoimisen politiikasta
• Valtaa emme pääse karkuun, se on kaikkialla
• Kehitetään mekanismeja, jolla mahdollisimman moni voisi mielekkäästi

vaikuttaa omaan elämäänsä liittyviin asioihin
• Pelkkä ei-jaa-vastakkainasettelu ei riitä, vaan on pystyttävä vaikuttamaan jo

suunnitteluvaiheessa
• Maunulan demokratiahankkeessa onnistuimme siinä
• Nyt haasteena on luoda talosta sellainen, että asukkaiden ääni kuuluu

jatkossakin
• Lisätietoja Maunulan demokratiahankkeesta http://maunula.blogspot.fi

http://maunula.blogspot.fi/

