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Ympäristöministeriö
päätti 12.1. 2007 jättää
tutkimatta Pro Maunulan
joulukuussa 2006 teke-
män valituksen Uuden-
maan Ympäristökeskuk-
sen 7.11. 2006 tekemästä
päätöksestä. Uudenmaan
ympäristökeskus hylkäsi
Pro Maunula ry:n 16.9.
2005 tekemän esityksen
Maunulan, Suursuon ja
Pirkkolan suojelemisesta
rakennussuojelulailla. 

Syynä Ympäristömi-

nisteriön päätökseen oli,
että Pro Maunulan vali-
tus jätettiin liian myö-
hään 13.12. 2006. Valitus-
aika meni umpeen 11.12.
2006. Ministeriön päätök-
seen liittyvien valitusoh-
jeiden mukaan päätökses-
tä voidaan valittaa kor-
keimpaan hallinto-oikeu-
teen. Valitus voidaan teh-
dä ainoastaan sillä perus-
teella, että ministeriön te-
kemä päätös on lainvas-
tainen.

Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta hyväksyi
Maunulan keskustan
kaavaehdotuksen 12.5.
2005. Suursuon ostoskes-
kuksen ja Pro Maunulan
tekemät ostoskeskukseen
liittyvät suojeluesitykset
ovat tähän mennessä ly-
känneet yli 1,5 vuodella
Maunulan keskustan
kaavan viemistä valtuus-
ton hyväksyttäväksi.

Ympäristöministeriö ei 
käsitellyt Pro Maunulan valitusta

Kaupunginhallitus päätti
22.1. 2007 jatkaa Helsin-
gin Osuuskauppa Elan-
nolle Maunulan keskus-
tasta varatun tontin va-
rausaikaa uuden liike-
keskuksen suunnittelua
varten 31.12. 2008 saak-
ka. Kiinteistölautakunta
varasi 2.9. 2003 Hok-
Elannolle kaupunkisuun-
nittelulautakunnan 26.8.
2003 hyväksymän ase-
makaavaehdotuksen mu-

kaisen liikerakennuston-
tin. Hok-Elannon nykyi-
sen tontin vuokrasopi-
mus umpeutuu vasta
2030.

HOK-Elanto on hake-
muksessaan ilmoittanut,
että sillä on valmiina osin
pääpiirustustasolle vie-
dyt suunnitelmat hank-
keen toteuttamiseksi. Tä-
män johdosta rakentami-
nen voisi käynnistyä noin
puoli vuotta kaavan vah-

vistumisesta.
HOK-Elannon laati-

ma hankkeen suunnitel-
maluonnos sisältää run-
saan 2000 k-m2:n suurui-
sen päivittäistavarakau-
pan lisäksi kolmesta vii-
teen erillistä kadun var-
teen sijoittuvaa liiketilaa.

Maunulan keskustaan
on kaavoitettu nykyisen
S-marketin puolelle 2600

Kaupunginhallitus jatkoi
HOK-Elannon tontin varausta

Jatkuu sivulla 7
Jatkuu sivulla 7



Aatos Saario (s. 1919) oli
vuonna 1927 käynyt ensim-
mäisen kerran isänsä kans-
sa ampumassa Suomen
metsästysyhdistyksen am-
pumaradalla, jonka raken-
nus nykyisin tunnetaan ny-
kyisin Maunulan majana.
Aatoksen isä Toivo (1886 –
1944) työskenteli Helsingin
kaupungilla apulaisgeo-
deettina 1923 – 1944. Töö-
löstä Caloniuksenkadulta
Haagaan pääsi kätevästi
raitiovaunulla, josta matka
jatkui kävellen ampumara-
dalle. Aatos oli ollut ampu-
maradalla harjoituksissa,
kun talvisota syttyi 30.11.
1939. 

Ali ja Aatos Saario meni-
vät naimisiin vuonna 1946.
He asuivat Leankadulla Pa-
silassa Alin vanhempien
asunnossa, jossa oli kaksi
huonetta ja keittiö. So-
dan päättymisestä oli
kulunut vasta vähän
aikaa ja asunnoista oli
kova pula. Tunnelmat
olivat tuolloin epävar-
mat mutta toiveik-
kaat. 

Aatos Saario opis-
keli Teknillisessä kor-
keakoulussa 1938 –
1947. Hän työskenteli
Rautatiehallituksessa
rakennesuunnittelija-
na 1946 – 1949. Ura
jatkui sen jälkeen Ra-
kento Oy:ssa. Vuonna
1956 Aatos siirtyi Hel-
singin kaupungin ra-
kennusvirastoon, josta
jäi eläkkeelle 1982. 

Konstruktöörinä
Aatos teki muun
muassa Maunulan
ala-asteen vanhem-
man osan rakenne-
suunnitelmat (v. 1952)
sekä vastasi ala-asteen
uudemman osan ra-
kennuttamisesta (v.
1956). Työtä tehtiin yö-
tä myöten palasokerin
ja tupakan voimalla.
Tupakkaa saattoi ku-
lua yön aikana kaksi-
kin askia. 

Saariot olivat saa-
neet asunnon 1950
Ruskeasuolta. Per-

heen Outi-tytär syntyi sa-
mana vuonna. Olympia-
vuonna keväällä 1952 he oli-
vat saaneet tietää Maun-
ulaan rakennettavista rivi-
taloista. Valinnoissa kävi
hyvä tuuri. 

Rivitaloalue oli Helsingin
kaupungin asuntotuotanto-
toimiston rakennuttama.
Saarion perhe kävi katso-
massa valmisteilla olevaa
taloja ja Alin mielestä ne
näyttivät navetoilta, koska
rakennukset olivat matalia
ja niissä oli pitkä harjakatto.

Vihdoin Saarion pieni
perhe muutti Pirttipolku 10
D:hen joulukuussa 1952 it-
senäisyyspäivän tienoissa.
Maunulan rivitaloihin
muuttaneet olivat hyvin
koulutettuja ja joukossa oli
paljon tekniikan alan edus-
tajia. 

Ali ryhtyi vuonna 1956
opiskelemaan yliopistolla
suomea, kirjallisuutta ja
kasvatustiedettä. Opiskelu-
aikanaan hän toimi äidin-
kielen sijaisopettajana.
Vuonna 1960 Ali haki kou-
luhammasklinikalle, jossa
hän valmistui hammashoi-
tajaksi ja työskenteli siellä
pari vuotta. Tämän jälkeen
Ali jatkoi yliopisto-opintoja.
Valmistuttuaan humanis-
tisten tieteiden kandidaa-
tiksi 1964 hän työskenteli
Teknillisen opiston kirjas-
tonhoitajana. Työuransa Ali
päätti Valtioneuvoston
kanslian kirjaamossa. 

Perheeseen syntyi toinen
lapsi, Annika, vuonna 1959.
Lapsille Pirttipolun alue oli
upea paikka. Vieressä oli
peltoa ja metsää. Kesällä pe-
lattiin viereisellä pellolla pe-

säpalloa ja hypättiin kor-
keutta. Talvella hiihdettiin
lähimetsissä. Perheen lap-
set kävivät Maunulan kan-
sakoulua ja sen jälkeen
Maunulan yhteiskoulua.

Kaupassa käytiin Kivi-
Elannossa, joka oli valmis-
tunut 1948 Puu-Maunulan
kupeeseen. HOK tuli Raja-
metsäntie 32:een talojen
valmistuttua. Myöhemmin
he käyttivät rivitalojen
huoltorakennuksen valmis-
tuttua siinä toiminutta Sal-
misen kauppaa.

Aatos Saario toimi aktii-
visesti Maunulassa. Hän oli
perustamassa 1958 Maun-
ulan Lions clubia, jossa hän
toimii vieläkin. Lisäksi Aa-
tos osallistui Maunula-Seu-
ran toimintaan 80- ja 90-lu-
vuilla. Saariot muuttivat
vuonna 1998 Pukinmäkeen.
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Maunula vuonna 1948. Oulunkylän kunta on juuri liitetty Helsinkiin ja uudet
asuinalueet ovat rakentumassa. Kartassa näkyvissä mm. oheisen kirjoituksen am-
pumarata. Viereisen kirjoituksen leipomo on Lampuotilantien ja polunomaisen Pa-
kilantien välissä. Tulevilla asuinalueilla on jo kadunnimet, kun vanha Oulunky-
lä luottaa edelleen paikannimiin – Läntinen huvilaryhmä, Metsälä, Etumetsä.
KSV/Kaupunkimittaus.

Suursuon ”läntisen huvila-
alueen” taloissa toimi
1900-luvun alkupuolella
leipomoita. Lintulan talon
(Suursuo 17) kellariker-
roksen kotileipomossa lei-
vottua leipää vietiin myy-
täväksi torille 20- ja 30-lu-
vuilla. Leivintupaa vuok-
rattiin muille perheille, jot-
ka halusivat leipoa itsel-
leen tai valmistaa mäm-
miä myytäväksi. Näin te-
kivät mm. Pirkkolassa si-
jainneen ”kummitustalok-
si” kutsutun talon asuk-
kaat. Lintula oli muuran-
nut leivintupaan suuren
uunin ja siellä oli tilaa hyl-
lyille ja isolle pöydälle. Sen
lattiassa oli laatat ja sei-
nällä kaksi ikkunaa. Lei-
vinuuniin laitettiin sota-ai-
kana talteen hopeaesineitä
ja tietosanakirjoja, kun ta-
lon pelättiin sortuvan pom-
mituksissa. Odotettuja tu-
hoja ei kuitenkaan tullut,
vaan alueelle olisi pikem-
minkin voinut tulla sotaa
pakoon kuin lähteä pois.

Heinosen leipomo toimi
pitempiaikaisesti 30- ja 40-
luvuilla (osoitteessa Suur-
suo 6) Pakilantiellä, nykyi-
sen Kultanäpin kohdalla,
siihen aikaan metsää vas-
tapäätä. Tämäkin leipomo
oli talon kivijalassa ja mel-
ko pienikokoinen. Ostok-
sille mentäessä laskeudut-
tiin muutamia askelmia
alaspäin myyntitilaan.
Leipomotoiminta oli per-

heen pääelinkeino; leipo-
mossa työskentelivät van-
hemmat ja ajoittain lapset.
Heinosen perheeseen kuu-
lui kolme tytärtä: Ester,
Eeva ja Elli sekä kolme
poikaa: Armas, Aaro ja Ar-
vo. Lapset oli nimetty
Axel-isän ja Elin-äidin ni-
mien alkukirjainten mu-
kaan. Heinosten muiste-
taan pitäneen kovasti lap-
sista ja heillä lapset saivat
leikkiä vapaasti. Heinosil-
le mentiin joskus myös
katsomaan näytelmiä, jois-
sa lapset ja nuoret näytte-
livät. 

Heinosen leipomon
tuotteita olivat muun
muassa hyvä, suosittu jäl-
kiuunileipä sekä leivokset,
pullat ja pikkuleivät. Mu-
kaan ostettiin usein edulli-
sia leivosten reunoja eli
”murusia” paperitötterös-
sä. Niitä jäi jäljelle, kun lei-
voksia leikattiin valtavista
uunilevyistä, joissa niitä
paistettiin. Aarolla oli
musta pakettiauto, jolla
leipomon tuotteita vietiin
myytäväksi liikkeisiin
esim. muualle Oulunky-
lään. Perheen tyttäristä
Eeva muutti myöhemmin
joksikin aikaa Amerik-
kaan, mutta palasi takai-
sin. Toinen tytär muutti
Nokialle. Heinoset asuivat
Suursuolla vuodesta 1909
aina vuoteen 1942.

V.R.

Suursuon 
kotileipomot

As Oy Vesakko Bostads Ab
rakennettiin vuosina
1951–53 Männikkötien, Ve-
sakkotien, Koivikkotien ja
Töyrytien rajaamaan kort-
teliin. Alue oli alun perin
kaavoitettu pientaloja var-
ten, mutta sodan jälkeen oli
kova tarve ihmisten asutta-
miselle, joten kortteliin ra-
kennettiinkin seitsemän
kerrostaloa. 

Rakennuttajana oli Hel-
singin kaupunki ja kohde oli
Arava-lainoitettu. Kaupun-
gin työntekijöillä oli etuosto-
oikeus, mutta kaikki haluk-
kaat saivat halpakorkoista
lainaa ensimmäisiksi vii-

deksi vuodeksi. 
Arava-määräysten vuok-

si asunnoissa on pienet keit-
tiöt. Säädösten avulla pyrit-
tiin mm. nostamaan hygie-
niatasoa – pieneen keittiöön
ei mahtunut kukaan nuk-
kumaan. 

Moni asui ahtaasti.
Eräässäkin 24 m2 yksiössä
piti majaa nelihenkinen
perhe. Kaarina ja Ensio Syr-
jänen kertovat olleensa pe-
rin tyytyväisiä onnistuttu-
aan ostamaan 64 m2 kol-
mion. He muuttivat siihen
heti talon valmistuttua pie-
nen poikansa kanssa Var-
tiokylästä yhden huoneen

vinttikamarista. 
Yhtiössä on kaikkiaan

177 asuntoa. Nykyisin
asukkaita on n. 300. Kaari-
na Syrjänen kertoi, että
1950-luvun puolivälissä alle
kouluikäisiä lapsia oli 150.
Jos joku on selvittänyt,
kuinka paljon asukkaita oli
tuolloin kaikkiaan, voitai-
siin laskea vaikkapa asu-
misväljyyden muutos. Koko
Maunulan mittakaavassa
asukkaiden määrä on vä-
hentynyt alle puoleen huip-
puvuosien 14.000:sta.

Muutenkin olisi mielen-
kiintoista kerätä talteen ta-
loyhtiön historiaa: kerto-

musta yhtiön ja sen asuk-
kaiden vaiheista. Näitä tie-
toja voi joko lähettää sähkö-
postilla osoitteeseen maun-
ulan_sanomat@helsinkil-
ainen.com tai kirjoittaa pa-
perille ja viedä tai lähettää
Mediapajan (Metsäpuron-
tie 19-21) postilokerikkoon.
Ideana on koota yhdessä
muistitietoa, joka täydentää
arkistojen tietoa. Faktat
päätyvät Wikipediaan In-
ternetiin. Kertomusta voi-
daan julkaista aika ajoin
esimerkiksi Maunulan Sa-
nomissa.

HH

Asutuksesta asumiseen

Töölöstä Pirttipolulle

Itse en muista paljoa asu-
misesta 40-luvun Suur-
suolla Rajametsäntiellä
Lintulan talossa. Sain kui-
tenkin haastateltuani
luonamme vierailleita eno-
ani (82v) ja hänen vaimo-
aan (75v) seuraavanlaista
tietoa: Siitä koska äitini
muutti taloon ei ole tietoa.
Minä kuitenkin, käytyäni
syntymässä Helsingin
Naistenklinikalla, asuin
tuossa talossa 13.08. 1944
alkaen.

Vinttihuoneeseen nous-
tiin eteläisestä eteisestä
"kahvilan" oven vierestä.
Vintillä oli kaksi asuntoa,
joista etelästä katsottuna
oikeanpuoleisessa asun-
nossa minä ja äitini
asuimme kunnes isä tuli
sodasta. Veljeni Sven Olof
asui myös tuossa asunnos-

sa ja me muutimme sieltä
Pirkkolaan Petaksentielle
isoisäni taloon jossain vai-
heessa syksyllä 1946. Vuo-
den alkukesästä 1947
muutimme Kirkkomäen-
tielle ja sieltä sitten Met-
säpurontie 15:sta vuonna
1950 ja sieltä Roihuvuo-
reen 15.03. 1964.

Huone oli noin yhdek-
sän neliömetrin suuruinen
viistoine kattoineen. Oves-
ta sisään tullessa oli va-
semmalla kaappi ja yksi-
levyinen liesi. Huoneessa
oli lisäksi pieni pöytä ja
kaksi tuolia. Oikealla puo-
lella oli aikuisten vuode ja
sen päässä minun vuotee-
ni ja myöhemmin veljeni
vuode.

Stig Sundholm

Asumista kahvilan
vinttihuoneessa
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Tarkimmat lukijat ovat varmaan huomanneet, että minä en ole paljon kirjoi-
tellut tähän lehteen artikkeleita. En ole laiska vaan olen tietyllä tavalla teh-
nyt itseni tarpeettomaksi: te, lukijat, kirjoitatte tämän lehden. Pyysin viime
vuonna kirjoituksia Maunulan asioista, erikoisesti menneistä tapahtumista ja
nyt niitä on tullut. Eivät ne itsestään ole kirjoittautuneet vaan maunulalaiset
ovat kirjoittaneet toisten maunulalaisten muistoja. Jokainen voi myös kirjoit-
taa itse omat muistelmansa. Olemme siksi esittelemässä aivan uutta histo-
riankirjoituksen mallia – itse kirjoitettua omaa historiaa. Senhän jokainen par-
haiten tuntee. Me annamme vain ohjeita, joiden mukaan te osaatte kirjoittaa
oleellisimmat asiat. Maunulan Sanomat sitten julkaisee niitä palstatilansa ra-
joissa. Yhteinen muisti on tärkeä rakennettaessa kaikille hyvää asuinaluetta.
Osallistukaa siihen työhön, ohjeita on tällä aukeamalla.

Heikki Lehti

Lähes 
työtön

Tietokeskus selvitti vuon-
na 2005 asumisviihtyvyyt-
tä kyselyllä Helsingin kau-
pungin vuokra- ja asumis-
oikeustaloissa. KOy Maun-
ulan Asunnot pärjäsi erin-
omaisesti kyselyssä.

Tavallisia alueellisia
kaupungin aravavuokrata-
loyhtiöitä kyselyssä oli 21.

Kysyttyjä asioita olivat
tyytyväisyys asuntoon (1.),
asunnon vuokraan (2,),
asuintalossa viihtyminen
(2.), koetut järjestyshäiriöt
(5.), porraskäytävän ja pi-
han koettu turvallisuus

(8.), ja asukkaiden haluk-
kuus muuttaa rauhalli-
sempaan ympäristöön (3.).
Numeron suluissa kuvaa
Maunula asuntojen sijoi-
tusta verrattuna muihin
alueellisiin kaupungin
vuokrataloyhtiöihin. 

Lisäksi asukkailta ky-
syttiin kiinteistönpitoon
liittyviä asioita kuten tyy-
tyväisyyttä siivoukseen,
kiinteistöhuoltoon ja isän-
nöintiin.

Tutkimuksessa tode-
taan, että ”rauhallisina
kaupungin vuokratalo-

alueina erottuvat vuoden
2005 kyselyssä erityisesti
Käpylä, Vallila, Laajasalo,
Siilitie, Kumpula ja Maun-
ula”. Kysely toteutettiin en-
simmäisen kerran vuonna
2001.

LISÄTIETOJA
Korhonen, Erkki & Ta-

kala, Janne (2006)
Asumisviihtyvyys Hel-

singin kaupungin vuokra-
ja asumisoikeustaloissa

Helsingin kaupungin
tietokeskuksen tutkimuk-
sia 8/2006

KOy Maunulan Asunnoissa
viihdytään erinomaisesti

Lähinaapurinani asui jon-
kun aikaa muslimiparis-
kunta. Mies oli kotoisin
Syyriasta, käynyt yliopistoa
Englannissa, vaimo suoma-
lainen. Toivotin heidät ter-
vetulleeksi taloon kun näin
että nuoripari oli muutta-
massa kerrokseeni. Koraa-
ni neuvoo että tulee olla hy-
vä naapuri kaikille seitse-
mänteen oveen asti.

Mielestäni on hyvä, että
ohje on tarkka, seitsemän
ovea. Helpompi noudattaa
kun esimerkiksi ohjetta?
Rakasta lähimmäistäsi ku-
ten itseäsi? 

Niin paljon on piilotettua
itseinhoa matkassamme et-
tä ohje on joskus paradok-
saalisen rankka. On han-
kala rakastaa toisia jos ei
tule toimeen itsensäkään
kanssa.

Said osoittautui erittäin
hyväksi ja avuliaaksi naa-
puriksi. Hän mm. soitti
puolestani ja hoiti moni-
mutkaiset matkajärjestely-
ni englantilaiseen kurssi-
keskukseen Kreikassa.

Kun sitten palasin mat-
kaltani, ilmaisi hän ilonsa
sanoen:

– Tervetuloa! Nyt au-
rinkokin paistaa kirkkaam-
min kun kunnia-arvoisa

naapurini on palannut ko-
tiin!?. Perussuomalaisen on
vaikea vastata arabialai-
seen koristeelliseen kohte-
liaisuuteen;?? No mutta
älähän nyt, Jaaha, juu,?
Kiitos, kiitos!?

Kerran säikäytin naa-
purini pahanpäiväisesti,
kun kohtasimme rapussa ja
olin viemässä poikani iso-
kokoista koiraa ulos. Said
lensi hätääntyneenä seinää
päin kuin olisin tuonut itse
pirua alas portaita. Vakuu-
tin että koira on ihan ystä-
vällinen.

– En ole ikinä eläissäni
koskenut koiraan!? Hänen
kehonkielensä kertoi ettei
aikonut tehdä sitä nytkään.

Sääli. Koirat ovat hieno-
ja eläimiä, ja hyvin sopeu-

tuneet elämään ihmisten
kanssa.

Etelässä vainotut kul-
kukoiralaumat ovat tietysti
vaarallisia, mutta että saas-
taisia, pahalta tuntuu että
niin ajatellaan. 

Aikansa asuttuaan naa-
purini irrottivat lautasan-
tennin parvekkeeltaan ja
muuttivat ahtaasta yksiös-
tä Itäkeskukseen. Sanoim-
me hyvästejä toivottaen
molemminpuolisesti onnea
ja menestystä.

Meidän talossamme,
voin ylpeänä todeta, riittää
avuliaisuutta ohi seitse-
männen oven, se kattaa ko-
ko talon. Ja sitä riittää koi-
rillekin. 

H.E.

Hyvä naapuri

Maunula-Seura pyytää lu-
kijoita kirjoittamaan
muistojaan Maunulan ra-
kentumisesta sekä toimit-
tamaan taloyhtiöiden ra-
kentamiseen liittyvää his-
toriallista materiaalia.
Tarkoitus on tallentaa
maunulalaisten muistoja
oman asuinalueensa ra-
kentumisesta.

Helsingin Sanomat
kartoitti 1990-luvulla luki-
joiden kokemuksia lähiö-
elämästä. Kirjoitusten
pohjalta laadittiin teos ni-
meltään Elämää lähiössä
(Astikainen & muut,
1997), joka on kattava lä-
pileikkaus pääkaupunki-
seudun lähiöistymisestä

asukkaiden itsensä näkö-
kulmasta. Maunula-Seu-
ra täydentää Hesarin kir-
joitusten pohjalta synty-
nyttä kuvaa Maunulan
historiasta. 

Kirjoittaa voi itselleen
rakkaista muistoista, jois-
sa tapahtumien keskipis-
teessä on Maunula taloi-
neen, pihoineen ja kaup-
poineen. Erityisesti halu-
taan materiaalia taloyh-
tiöiden perustamisesta se-
kä niiden taustayhteisöis-
tä.

Kirjoitusten säilyttämi-
sestä huolehtii Maunula
Seura ja niistä julkaistaan
otteita Maunulan Sano-
missa. Kertynyttä mate-

riaalia käytetään soveltu-
vin osin myös Maunulaa
koskevan Pro gradu tutki-
muksen lähdeaineistona.

Kirjoitukset voi toimit-
taa Maunulan Mediapa-
jalle tai lähettää postitse
osoitteeseen Maunula-
Seura/Elämää Maunulas-
sa, Mediapaja, Metsäpu-
rontie 19-21, 00630 Hel-
sinki.

Kirjoitukset voi lähet-
tää myös sähköpostilla
osoitteeseen
maunulan_sanomat@hel-
sinkilainen.com. 

Lisätietoja antaa: Kim-
mo Kamppari, puh. 050
936 8821, sähköposti kim-
mo.kamppari@helsinki.fi

Maunulassa kartoitetaan
taloyhtiöiden historiaa ja
asukkaiden muistoja

Maunulan kotisivuja ryh-
dyttiin rakentamaan kesä-
kuussa 1999 Helsingin
kaupunginosayhdistysten
liiton Kotikatu-projektin
puitteissa. Nyt on menossa
jo kolmas kotisivutekniik-
kapolvi. Nykyinen Mam-
bo-julkaisujärjestelmäpoh-
jaiset kotisivut otettiin
käyttöön lokakuussa 2004.
Sivuilla on yli 16.000 käyn-
tiä kuukaudessa. ja kävijä-
määrät kasvavat koko
ajan.

Sivujen etusivuilta löy-
tyvät viimeiset tärkeim-
mät uutiset ja sivujen hal-
lintavalikko. Sivut koostu-
vat 1) ajankohtaisista
asioista eli uutisista, ta-
pahtumista ilmoituksista
ja keskusteluista, 2) koti-
seututiedoista eli histo-

riasta, arkkitehtuurista ja
luonnosta, 3) alueen palve-
luista, 4) alueen kehittä-
misestä 5) asumisosiosta. 

Etusivulta löytyvät tie-
dot alueen kannalta tär-
keistä tiedoista tai usein
katsotuista tiedoista. Näi-
tä ovat Maunulan keskus-
tan kehittäminen, Suur-
suon alueen kehittäminen,
kehittämistilaisuudet,
Maunulan kartta- ja ilma-
kuvat, YTV:n reittihaku,
sähköinen kirjastoasiointi
ja tiedot ilmaisista WLAN-
yhteyksistä. Etusivulta
löytyvät Nettimaunulan
kehittämisen kannalta
tärkeimpien yhteistyö-
kumppanit. Näitä ovat
Maunulan Verkkokirkko
ja Pohjoinen työväenopisto
sekä Mediapaja.

Maunulan kotisivujen
missio on Maunulan kehit-
täminen. Sivut tukevat
käynnissä olevia kehitys-
prosesseja ja sivuille ka-
sautuu alueen kollektiivi-
nen tieto. Sivuja ylläpitää
nettitoimitus, johon kuu-
luu 4–5 henkilöä. Maun-
ula-Seura on sivujen viral-
linen vastuutaho ja se vas-
taa myös esimerkiksi
www-nimen maksuista.
Helsingin kaupunginosa-
yhdistysten liitto koulut-
taa asukkaita sivun te-
koon Mambo-järjestelmäl-
lä. Helka tarjoaa myös
kaupunginosayhdistyksil-
le ilmaista palvelintilaa ja
vastaa sivujen teknisestä
ylläpidosta.

www.maunula.net

Maunula kehittyy verkossa

Paanukodin hallitus on
valtuuttanut Laki ja Kiin-
teistö Moilanen Oy LKV:n
myymään Paanumäen
vanhainkodin rakennuk-
sen. Paanumäen vanhain-
koti valmistui 1962. Ra-
kennus kuuluu ns. Ilves-
korven rakennusryh-
mään. Rakennus sijaitsee
kaupungin vuokratontil-
la. Vuokrasopimus päät-
tyy vuonna 2025. Vanhus-
ten turva ry omistaa omis-
taa rakennuksen. Van-
husten Turva ry:n on pe-
rustettu 1947 tarkoitukse-
na auttaa kodittomia van-
hoja ihmisiä.

Paanumäen vanhain-
koti eli Paanukoti Suur-
suontiellä suljettiin tam-
mikuun lopulla. Syynä oli,
ettei Helsingin kaupunki
enää sijoittanut vanhuk-
sia Paanukotiin. Talo on
vanha ja se soveltui huo-

nosti nykyaikaiseen van-
hustenhoitoon. Muun
muassa sen huoneet ovat
pieniä ja niissä ei ole
wc:tä.

Maaliskuun 20. päivä

pidettävässä aluefooru-
missa keskustellaan
Suursuon alueen täyden-
nysrakentamisesta sekä
alueen kehittämisen kehi-
tyssuunnista.

Paanukodin 
rakennus myytävänä



1950-luvun Maunulaan te-
keillä olevan suojelukaavan
yhtenä tavoitteena on luoda
edellytykset rakennuksissa
olevien arvokkaiden sisätilo-
jen suojelulle. 50-luvun
Maunulassa on useita ra-
kennussuojelun kannalta ar-
vokkaita sisätiloja. 

Kaikki tuntevat Sauna-
baarin, entisen sauna- ja pe-
sularakennuksen, sen ko-
meat sisätilat portaikkoi-
neen ja vinoine kattopintoi-
neen. Sen suunnitteli 50-lu-
vulla arkkitehti Viljo Revell
Maunulan Kansanasunto-
jen osana. Nykyään Sauna-
baari on asukkaiden yhteis-
tilana ja kiinteistöyhtiön toi-
mistona. 

Alueen kouluissa on hie-
noja sisätiloja. Arkkitehti
Jorma Järven vuonna 1958
suunnittelema Maunulan
yhteiskoulu ja Matematiik-
kalukio edustaa laadukasta
arkkitehtuuria sekä ulko- et-
tä sisätilojensa puolesta.
Koulu on innovatiivinen ra-
kenteiltaan, muodoltaan ja
tilajärjestelyltään. Raken-
nuksen ulko- ja sisätilat ovat
säilyneet hyvin alkuperäi-
sessä asussaan ja kuuluvat
tulevassa kaavassa suojelta-
viin asioihin. 

Hienoja 
porraskäytäviä

Maunulan tavallisessa asun-
toarkkitehtuurissa on hieno-
ja sisätiloja. Näihin kuuluvat
muun muassa 50-luvun säi-
lyneet porrashuoneet alku-
peräisine materiaaleineen ja
yksityiskohtineen. Myös por-

rashuoneen väritys kuuluu
vaalittavaan rakennusperin-
töön ja on olennainen osa si-
sätilan tai rakennuksen
muodostamaa kokonaisuut-
ta. 

Alkuperäisiä 50-luvun vä-
rejä voidaan myös palauttaa.
Tämä edellyttää ammatti-
ihmisen tekemää väritutki-
musta. Tällainen analyysi

on tehty
äsket-
täin kor-
jatuissa
Vesak-
kotie 2-
6:n ra-
kennuk-
sissa. Al-
kuperäi-
set 50-
luvun
värisä-
vyt ovat
nyt pa-
lautettu-

na nähtävis-
sä hienoissa
arkkitehti
Revellin
suunnittele-
missa talos-
sa. Näissä
porrashuo-
neissa kiin-
nittyy huo-
mio myös
kauniisiin la-
sitiili-ikku-
noihin, joiden
läpi valo suo-
dattuu peh-
meästi por-
rashuonei-
siin. 

Raken-
nustaiteelli-

sesti erityisen arvokkaat por-
rashuoneet löytyvät Sahan-
mäen alueelta, arkkitehti
Hilding Ekelundin suunnit-
telemista tornitaloista, joiden
pohjaratkaisu perustuu ti-
lallisesti erikoiseen, puolen
kerroksen välein oleviin si-
säänkäyntitasanneratkai-
suun. Yläikkunoista valais-
tuihin porrashuoneisiin liit-
tyy hieno tilasarja pihalta
portaaseen.

Asunto-
suunnittelun 
arvokkaita 
yksityiskohtia

Maunulassa on useitakin
esimerkkejä aikakauden tai-
tavasta asuntosuunnittelus-
ta, mielenkiintoisine tila- ja
pohjaratkaisuineen. Asunto-
jen sisätilojen säilytettäviin
ja vaalittaviin osiin kuuluvat
säilyneet 1950-luvun kome-

rot, ovet, ikkunalaudat ja
muut yksityiskohdat sekä
värit, jotka ovat tärkeitä
asuntojen tunnelman ja tila-
vaikutelman kannalta. 

Esimerkkeinä Maunulan
asuntopohjien tilaratkaisus-
ta on mm. arkkitehti Viljo
Revellin suunnittelema Kan-
sanasunnot Oy, jonka vii-
meisessä peruskorjaushank-
keessa Vesakkotie 2-
6:ssa restauroitiin kolme
asuntoa alkuperäiseen
asuunsa. Näissä asun-
noissa on avoin ja jousta-
va pohjakaava liukuovi-
seinineen ja siirrettävine
komeroineen, jotka mah-
dollistavat tilan jakamisen
asukkaan haluamalla taval-
la. Keittiöön kuuluu mm.
työtason yläpuolinen maise-
maikkuna ja ajan mukaiset
umpipuiset maalatut kalus-
teet. 

Arkkitehti Kaj Englundin
vuonna 1953 suunnittele-
missa kaarevissa kaupunki-
kuvan kannaltakin erittäin
merkittävissä rakennuksis-
sa on ylimmissä kerroksissa
muodoltaan mielenkiintoisia
asuntoja, joiden sisäkatto on
vino ja noudattaa vesikaton
muotoa.

Helli 
yksityiskohtia

Asuntojen 50-luvun piirteet
saadaan säilymään kunnos-
tamalla asuntoja suhteelli-
sen kevyillä toimenpiteillä.
Tärkeää on kaikkien alku-
peräisosien kunnostus ja
vaaliminen. Keittiöitä voi-

daan ajanmukaistaa nosta-
malla työtasoja ja säilyttä-
mällä vanhat puukaapit.

Kerran poisheitettynä
hienoja alkuperäisosia ei
saada enää koskaan takai-
sin! Säilyttää kannattaisi il-
man muuta myös ikkuna-
laudat,
komerot

ovineen ja vetimineen. Ny-
kyään markkinoilta löytyy
kauniita 1950-luvun alkupe-
räistapetteja ja erinomaista
luonnonmateriaaleista val-
mistettua lattian pintamate-
riaalia linoleumia, jotka
kumpikin kuuluvat tämän
ajan taloihin. 

Asunnoista ei voida antaa
asemakaavalla määräyksiä,
mutta asukkaat voivat itse
omilla toimenpiteillään ja
valinnoillaan edistää asun-
tojen 1950-lukulaisten omi-
naispiirteiden ja tunnelman
säilymistä.

Riitta Salastie
arkkitehti TkT,  kaupunki-

suunnitteluvirasto
Sari Ruotsalainen

arkkitehti,  kaupunki-
suunnitteluvirasto
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Luonnonvaloa porras-
huoneeseen lasitiilien
kautta (Vesakkotie 2-
6). Sari Ruotsalainen
Sama ulkopuolelta.
Kaarina Vainio

Valoisia porraskäytäviä. Sami Heikinheimo/Arkkitehtitoimisto ark-byroo.

Kaidedetalji. KV

Porras-
väritys
Vesa-
kosta.
KV

Männikkötie 5:n sadevesiränni ja -kouru. KV

Männikkötie 5:n par-
vekkeen tiilimuuraus-

detaljeja. KV

Rajametsäntie 24 – Bertel Saarnio.
KV

Ulko-oven
kahva Vesa-
kosta. KV

YRJÖ
HAKANEN

SKP:n puheenjohtaja
Helsingin kaupunginvaltuutettu, Pirkkola-Maunula

WWW.SKP.FI/HAKANEN

Helsingin kaupunki teki voittoa viime vuonna 400 miljoonaa euroa.
Miksi rahaa ei riitä palveluihin?

Revellin parvekkeet. KV

Arjen arkkitehtuuria ja arvokkaita sisätiloja
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Kunnostettu alkuperäi-
nen tiskipöytä ja uusi

50-luvun henkinen työ-
taso

(Vesakkotie 2-6). Sari
Ruotsalainen

TAHDON
60

www.bryggare.net HKI

Helsinki ja pääkaupunkiseutu
samoille raiteille.

Kohtuuhintaisia asuntoja eri
elämäntilanteisiin.

Liikunnasta jokaikisen sydämen asia.

Turvatut ehtoopäivät eläkeläisille.

Kestävämpi energiatalous pelastamaan
maapalloa.

Työtä, koulutuspaikkoja ja arjen iloa
pääkaupunkiin.

ARTO BRYGGARE

Astun pieneen, valoisaan
huoneeseen. Seinät ovat
vaaleiksi maalatut. Lattiaa
peittää linoleummatto.
Suuresta ikkunasta virtaa-
va valo leikkii katon lauta-
muotin jättämässä kuvioin-
nissa. Seiniä kiertävät pui-
set kaapistot, joiden rungot
ovat vaaleat ja huulletut.
Kulmistaan pyöristetyt ovet
on sävytetty vihreään. Laa-
tikoiden etulevyt ja kaap-
pien vetimet ovat lakattua
puuta. Kalusteissa on kau-
niita yksityiskohtia kuten
lokerikkoja ulosvedettävine
lasilaatikoineen. Hellan ja
oven yläpuolella olevat pie-
net pyöreät seinävalaisimet

tuovat valoa illan hämär-
tyessä. Olen 1950-luvun
kerrostaloasunnon keittiös-
sä.

Edellä kuvatun kaltaisia
keittiötä on Maunulassa ol-
lut aikanaan lukuisia. Su-
kupolven vaihdosten,
uusien asukkaiden ja put-
kiremonttien myötä keit-
tiöitä on uusittu. Alkuperäi-
set 1950-luvun keittiöt al-
kavat siten käydä yhä har-

vinaisem-
miksi. Vie-
lä ei kui-
tenkaan
ole liian
myöhäistä
ryhtyä
vaali-
maan näi-
tä 1950-
luvun
asunto-
suunnitte-
lun hel-
miä. 

Keittiö-
suunnitte-

lulla oli 1950-luvulla huo-
mattava rooli asuntosuun-
nittelussa. Pienet keittosy-
vennykset ja -nurkkaukset
laajenivat huoneiksi.
Uusiin keittiöihin mahtui
ruokapöytä tai keittiötila
avautui viereiseen ruokai-
lutilaan ja olohuoneeseen.
Luonnonvaloa virtasi suu-
resta ikkunasta keittiöön,
millä lisättiin puhtauden
tuntua tilassa. 

Maiju Gebhardin Työte-
hoseurassa 1944 – 1945 ke-
hittämä astiankuivaus-
kaappi oli suomalainen kek-
sintö. Ensimmäiset keittiö-
kalusteiden standardisoin-
nit olivat valmistuneet
vuonna 1945 ja keittiöka-
lusteita alettiin valmistaa
teollisena sarjatuotantona.
1950-luvulla arkkitehdit
vastasivat usein myös asun-
tojen keittiökaapistojen
suunnittelusta. 

50-luvulla keittiökaapis-
tojen rungot ja ovet valmis-
tettiin täyspuusta tai rima-
levystä ja maalattiin tai
osittain lakattiin. Vetimet
olivat puuta tai metallisia
painikkeita tai myöhemmin
lankavetimiä. Pöytätasoina
käytettiin joko puu- tai hel-
pommin puhdistettavia iki-
levytasoja. Hygieeniseksi
koettu ruostumaton tiski-
pöytä kuului varustukseen. 

Olen itse ollut kunnosta-
massa kahta 1950-luvun
keittiötä, joista ensimmäi-
sen oman asuntomme keit-
tiö kävi läpi suuremman
korjauksen. Kookkaina ih-

misinä päätim-
me korottaa
alakaapistoja
nykymitoitusta
vastaavaksi
pöytätasojen ja
tiskipöydän al-
le sijoitetuilla
korokekaistoil-
la. Kaapistojen
rungot ja ovet
sekä laatikot

hiottiin ja maalat-
tiin ja osittain la-

Kaunista ja kestävää – elämää 1950-luvun keittiössä

Valaisin alakaapin
alapinnassa. KV

Maustelokerot. KV

Keittiö remontin jälkeen. KV

Kunnostettuja alkupe-
räisiä keittiökalusteita
(Vesakkotie 2-6). Sari
Ruotsalainen

Eteiseen lisättiin vanhan kaapin mallin mu-
kaan siivouskomero. KV

Alkuperäinen keittiö. KV

Kunnostettu alkuperäinen ikkunalau-
ta (Vesakkotie 2-6). Sari Ruotsalainen

kattiin. 50-luvun
keittiöiden mate-
riaalit ovat kestä-
vyydessään ja kun-
nostettavuudessaan
omaa luokkaansa.

Rakennussuoje-
lun piirissä on viime
vuosina ryhdytty yhä
enenevässä määrin
tuomaan keskuste-
luun myös alkuperäisten sisätilojen ar-
vostukseen ja suojeluun liittyvät kysy-
mykset. Aito 1950-luvun keittiö kun-
nostettavine materiaaleineen on aivan
eri asia kuin ”1950-luvun henkeen
uusittu” keittiö. Maunulassa myydään
asuntoja, joissa rakkaudella ja taidolla
kunnostettu alkuperäinen, on myynti-
valtti.

Anne Salminen
tutkija

Kaupunginmuseo

Eteisen kaa-
pin vedin.
KV



Pääkaupunkiseudun kun-
nat ovat julistaneet Grea-
ter Helsinki Vision 2050 –
kansainvälisen ideakilpai-
lun. Sen tavoitteena on
löytää uusia ennakkoluu-
lottomia ideoita, kestäviä
strategioita ja konkreetti-
sia ratkaisuja maankäy-
tön, liikenteen ja asumisen
haasteisiin. 

Helsingin seudun 14
kunnan asukasluvun en-
nustetaan kasvavan tule-
vien 50 vuoden aikana ny-
kyisestä 1,3 miljoonasta 2
miljoonaan. Tarvittavan
uudisrakentamisen määrä
on niin suuri, että se mah-
dollistaa seudun fyysisen
kokonaisrakenteen kehit-
tämisen tavalla, joka vah-
vistaa Helsingin seudun
asemaa ja kilpailukykyä
yhtenä Itämeren alueen
johtavana kulttuuri- ja
teknologiakeskuksena se-
kä vetovoimaisena asuin-
ja liiketoiminta-alueena.

Greater Helsinki Vision
2050 -ideakilpailu käyn-
nistyi 15.12. 2006 ja se
päättyy toukokuussa
2007. Yhteensä 500.000

euroa jaetaan palkintoina
ja lunastuksina joulu-
kuussa 2007. Kilpailuju-
ryn puheenjohtajana toi-
mii Helsingin apulaiskau-

punginjohtaja Pekka Kor-
pinen.

LISÄTIETOJA
www.greaterhelsinkivis

ion.fi
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MAUNULAN ETELÄOSA
asemakaavan muutos valmisteilla

Maunulan 50-luvun kortteleihin valmistellaan suojelu-
kaavaa. Tavoitteena on suojella ja vahvistaa rakennus-
ten ja maiseman ominaispiirteitä.

KaaKaaKaaKaaKaavvvvvaluonnos ja muu valuonnos ja muu valuonnos ja muu valuonnos ja muu valuonnos ja muu valmisteluaineisto on esillä 8.3–almisteluaineisto on esillä 8.3–almisteluaineisto on esillä 8.3–almisteluaineisto on esillä 8.3–almisteluaineisto on esillä 8.3–
12.4.2007.12.4.2007.12.4.2007.12.4.2007.12.4.2007.
- Maunulan Mediapaja, arkisin klo 10–16, Metsäpu-

rontie 19–21
- Saunabaarin ikkuna, Metsäpurontie 12
- kaupunkisuunnitteluvirasto, Kansakoulukatu 3, 4. krs
- www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä nyt).

KKKKKeskustelutilaisuus:eskustelutilaisuus:eskustelutilaisuus:eskustelutilaisuus:eskustelutilaisuus: ti 13.3. klo 17–19, Saunabaari,
Metsäpurontie 12.

Mielipiteet:Mielipiteet:Mielipiteet:Mielipiteet:Mielipiteet: viimeistään 12.4.2007
LisäLisäLisäLisäLisätietoja:tietoja:tietoja:tietoja:tietoja: arkkitehti Sari Ruotsalainen, p. 310 37373

”Kun lenkkipolullasi on
oksankarahka tai kiven-
murikka, niin siirrä ne po-
lun syrjään, ettei kukaan
kanssaihmisesi loukkaisi
niihin jalkojaan. Koiranjä-

töksen voit myös helposti
siirtää polun syrjään ok-
san pätkää käyttäen.

Kun tulet kotirappuusi
ja huomaat portailla kara-
mellipaperin, ota se mu-

kaasi ja pane omaan ros-
kalaatikkoosi.

PIENIÄ MYÖNTEISIÄ
TEKOJA, eikö vain?”

Timo Brunila

Pieniä tekoja

Pirkkolan palloiluhallissa
on 28.2.07 klo 12–14 lii-
kunnallinen koko perheen
lastentapahtuma.

Ohjelmassa mm. lasten
temppurata, leikkimielisiä
liikuntapisteitä, ongintaa,
kahvia, mehua ja tietenkin
Arton ilmapaloja.

Tule tapaamaan Arto
Bryggarea. Arton haluaa
tavata lapsiperheitä ja
kuulla heidän elämäänsä
liittyviä asioita, että voi
toimia lapsiperheiden hy-
väksi eduskunnassa. Sa-
malla Arto haluaa tarjota
lapsille liikunnallisen ta-
pahtuman hiihtoloman vii-
meisenä päivänä.

Pirkkolassa
lastentapahtuma

Vuonna 1964 syntyi yhden
miehen aloitteesta Suo-
men Rintamamiesveteraa-
nien asunto- ja tukiliitto,
nykyinen Rintamaveteraa-
niliitto. Sen yhtenä osana
toimii Maunulan rintama-
veteraanit ry naisjaostoi-
neen. Maunulan osasto
juhli 35-vuotistaivaltaan
13.2. 2005.

Osaston perustamisen
laittoivat alulle Petteri ja
Annikki Lätti. Vuoden
1970 tammikuun aikana
he jakoivat Maunulan alu-
een talouksiin noin 500
kirjettä, joissa pyydettiin
kiinnostuneita saapumaan
Rintamamiesten Maun-
ulan alueen osaston perus-
tavaan kokoukseen. Seu-
rakunnan kerhohuoneella
Pakilantie 18:ssa 13.2.
1970 pidettyyn kokouk-
seen osallistui 13 henkilöä.
Vuoteen 1984 mennessä
jäsenmäärä kasvoi
274:ään.

Rintamaveteraaniliiton
tavoitteena on ollut lain-
säädäntöön vaikuttaminen
veteraaneja koskevien so-
siaalisten epäkohtien kor-
jaamiseksi. Etujärjestönä
liitto on pyrkinyt saamaan
aikaan parannuksia muun
muassa veteraanien toi-
meentuloturvaan liittyvis-
sä ja kulloinkin ajankoh-
taisissa kysymyksissä. Ta-
voitteiden saavuttamiseksi
on jatkuvasti tarvittu vete-
raanien omaa aloitteelli-
suutta. Myös Maunulan
osasto on osaltaan edusta-
nut ja valvonut rintama-

miesveteraanien ja heidän
perheenjäsentensä talou-
dellisia ja yhteiskunnalli-
sia etuja. Osasto on tehnyt
esityksiä ja aloitteita rinta-
mamiesveteraanien ter-
veydenhoidon, kuntoutuk-
sen, eläke-etujen ja asunto-
olojen parantamiseksi. Esi-
tykset on toimitettu Rinta-
maveteraaniliitto ry:lle ja
Helsingin kaupungin vi-
ranomaisille. Niin kevät- ja
syyskokoukset kuin myös
erilaiset juhlahetket ovat
koonneet yhteen veteraa-
neja keskustelemaan ja
päättämään ajankohtaisis-
ta asioista.

Vuonna 1999 tehtyjen
sääntömuutosten jälkeen
rintamapalvelutunnuksen
saaneiden naistenkin oli
mahdollista päästä varsi-
naisiksi jäseniksi ja liiton
paikallisosastoihin alettiin
hyväksyä myös sellaisia
kannattajajäseniä, joilla ei
tarvinnut olla rintamasoti-
lastunnusta. Nuorempaa
täydennystä tarvitaan, sil-
lä liiton jäsenrivit ovat vii-
me vuosien aikana ym-
märrettävästi harvenneet.
Jäsenmäärä pienenee vuo-
sittain noin 8 prosentilla.
Maunulan osaston jäsenis-
töön kuuluu tällä hetkellä
85 miestä, 13 kannatusjä-
sentä ja 78 naista.

Maunulan osastoon pe-
rustettiin naisjaosto vuon-
na 1972. Jo sitä aiemmin
naiset olivat mukana osas-
ton toiminnassa. Naiset
ovat hankkineet varoja jär-
jestämällä myyjäisiä ja ar-

pajaisia, ja he ovat tuke-
neet taloudellisesti osas-
ton toimintaa. Naisjaosto
viettää 35-vuotisjuhliaan
helmikuussa 2007. 

Näinä vuosina, veteraa-
nien keski-iän ollessa jo 85
vuotta, toiminnan paino-
piste on veteraanien toi-
mintakyvyn säilyttämises-
sä ja kotona tai kodinomai-
sissa oloissa asumisen tur-
vaamisessa. Veteraanien
elintasoa on viimeisten
vuosien osalta pyritty pa-
rantamaan. Veteraanien
kuntoutuksessa, omaishoi-
dossa ja kotiavustuksessa
on kuitenkin edelleen kor-
jauksia vaativia puutteita.
Veteraanijärjestöjen yh-
teistoiminta on viime vuo-
sina kehittynyt ja tiivisty-
nyt. Yhteisiä aloitteita on
tehty. Keskinäisen yhteis-
työn ja tuen lisäksi vete-
raanit toteavat tarvitse-
vansa yhteistoimintaa ja
ymmärrystä työlleen niin
viranomaisilta ja päättäjil-
tä kuin eri yhteisöiltä ja
järjestöiltä, kenties myös
sinulta, naapuriltaan.

Veteraanien perinteitä
halutaan vaalia edelleen,
ja sitä toimintaa varten
neljä keskeistä veteraani-
järjestöä päätti 17.3. 2003
perustaa Tammenlehvän
perinneliiton. Maassamme
vietetään vuosittain 27.4.
kansallista veteraanipäi-
vää. Ensi kerran veteraa-
nien kunniaksi liputettiin
vuonna 1987.

vmla/at

Veteraanitoiminta vielä
vireää Maunulassa

Kuvan lainannut veteraani muisteli, että se olisi otettu 70-luvun puolivälis-
sä silloisella Maunulan nuorisotalolla, "Lärvässä". Kuvan takaa löytyi kui-
tenkin merkintä MRV 15 v. 13.3.1985. Oliko "Lärvä" silloin vielä olemassa vai
oliko paikka jo kirjasto? Muistavatko lukijat? Etupenkillä toinen mies oi-
kealta on Maunulan osaston alkusysäyksen antaja Petteri Lätti.

Keskuspuiston metsää hoidetaan
Rakennusviraston vuoden
2007 luonnonhoitosuun-
nitelmassa on suunniteltu
Pakila – Maunula – Torp-
parinmäki alueelle seu-
raavia toimenpiteitä: met-
sikön harvennusta 8,3 ha,
yksittäisten puiden pois-
toa 0,4 ha, pienpuuston-
hoitoa 2,7 ha, taimikon

hoitoa 0,5 ha ja istutusta
0,9 ha.

Metsän harvennusta
on jo tehty Kehä 1:n ja
Pirkkolan urheilupuiston
välisellä alueella miestyö-
nä. Syksyllä jatketaan
Pirkkolan urheilupuiston
läheisyydessä konetyönä.
Pienpuuston hoitoa teh-

dään ainakin Pirkkolassa,
Maunulassa ja Palohei-
nässä vuoden aikana. Is-
tutus ja taimikon hoito-
työt keskittyvät Maun-
ulan alueelle.

Lisätietoja rakennusvi-
rastosta: Vesa Koskikallio
050-3844717 tai Matti Se-
länniemi 0500-608390.

Greater Helsinki Vision 
2050 -ideakilpailu



Suursuon kaava on tulossa
uudelleen kaupunkisuunnit-
telulautakuntaan maalis-
huhtikuussa 2007. Tämän
jälkeen kaava menee kau-
punginhallituksen ja val-
tuuston käsiteltäviksi. Kau-
punkisuunnittelulautakun-
ta hyväksyi 8.6. 2006 Suur-
suon kaavaluonnoksen.
Kaavaluonnos meni tämän
jälkeen lausuntokierrokselle
virastoihin ja siitä saivat
myös asukkaat ja muut osa-
puolet antaa muistutuksen-
sa 25.8.–25.9. 2006.

Suursuon uusien pienta-
lojen rakentaminen voi al-
kaa, kun kaava on vahvis-
tettu ja Tuusulantien melu-
este rakennettu eli ehkä ai-
kaisintaan vuonna 2009.
Suursuon kerrostalotontin
rakentaminen voi alkaa jo ai-
kaisemminkin. Kiinteistövi-

rasto ei ole tehnyt tonttien
myynnistä tai vuokraukses-
ta päätöksiä.

Tuusulantien itäpuolelle
kaavaillun korvaavan koira-
puiston suunnittelu alkanee
rakennusvirastossa ensi ke-
sänä. Suunnittelussa katso-
taan uuden aitauksen sijoi-

tuspaikka ja tarkennetaan
yksityiskohdat. Uudet koira-
aitaukset pyritään saamaan
sellaisiksi, että isot ja pienet
koirat voivat turvallisesti tel-
miä omankokoistensa kans-
sa. Toteutus tulee ajankoh-
taiseksi mahdollisesti vuon-
na 2008

kerros-m2 liiketilaa, joista
2200 kem2 tulisi uudelle

supermarketille ja 400
kerros-m2 olisi pienliiketi-
laa. Lisäksi nykyisen os-
toskeskuksen paikalle on
kaavoitettu 4800 kerros-

m2 asuinkerrostaloille.
Asuintalojen pohjakerrok-
siin katutasoon tulee 600
kem2 pienliiketilaa. Kau-
punkisuunnitteluvirasto
hyväksyi Maunulan kes-
kustan kaavan 12.5. 2005.
Kaavaa ei ole viety val-
tuuston hyväksyttäväksi
käynnissä olevien ostos-
keskusta koskevien suoje-
luesitysten keskeneräisen
käsittelyn vuoksi.
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Kuoroharjoitus

Ympäristöministeriö ei...

Kaupunginhallitus jatkoi...

Maunulalaisten yhdis-
tysten ja taloyhtiöiden
mielestä suojeluesityksillä
yritetään jarruttaa Maun-
ulan keskustan kaavan

hyväksymistä. Yhteensä
36 maunulalaista järjestöä
(mukaan lukien Maunula-
Seura ja Maunulan Asu-
kasyhdistys) ja taloyhtiötä
on vedonnut viranomai-
siin Maunulan keskustan

kaavakäsittelyn nopeutta-
miseksi.

Maunulan keskustaan
kaava menee kaupungin-
hallituksen ja valtuuston
hyväksyttäväksi kevään
aikana.

Suursuon kaava käsittelyssä

Musiikki on elävä ja ener-
ginen osa Maunulan yh-
teiskoulun ja Helsingin ma-
tematiikkalukion arkipäi-
vää. Lisäksi se on tärkeä sil-
lanrakentaja ja yhteishen-
gen luoja kahden eri koulu-
muodon välillä.

Musiikin varaan raken-
tuvat koulumme monet eri
juhlat ja tilaisuudet aina
Hoosiannoista Suvivirren
iki-herkistäviin säveliin.

Laulamisen, soittamisen
ja esiintymisen ilo kannat-
telee ja antaa virkistystä
paitsi koulumme peräti
noin 140 esiintyjälle, myös
muulle kouluyhteisölle.

Helsingin kaupungin vi-
rallinen musiikkiluokka pe-
rustettiin Maunulan yh-
teiskouluun 1990 ja se on
tänä päivänä yksi Helsin-
gin kuudesta virallisesta
musiikkiluokasta, jonne ha-
keutuu vuosittain oppilaita
runsaasti myös Maunulan
alueen ulkopuolelta aina
Espoota ja Vantaata myö-
ten.

Musiikkiluokkalaisilla
on viikoittain 4 musiikki-
tuntia muiden luokkien yh-
den viikkotunnin sijasta ja
kuorotoiminta, orkesteri,
bändit ja solistinen koulu-
tus kukoistavat.

Harjoituksen tuloksia
voivat vanhemmat ja muut
koulumme musiikin ystä-
vät tulla kuuntelemaan
moniin eri tilaisuuksiin.
Tärkeä tapahtuma on pe-
rinteinen joulukonsertti, jo-
ta on järjestetty vuodesta
1989 alkaen. Joulusta toi-

seen tämä tunnelmallinen
tilaisuus täyttää koulun
suuren juhlasalin äärim-
milleen

Musiikkiluokkalaiset
ovat kysyttyjä esiintyjiä
myös koulumme ulkopuo-
lella, mm. pikkujouluissa ja
muissa yksityistilaisuuk-
sissa. Suursuon sairaalan
äitien- ja isänpäiväjuhlat
ovat muodostuneet jo pe-
rinteeksi.

Näillä esiintymispalk-
kioilla musiikkiluokat kar-
tuttavat leirikoulurahasto-
aan, jolla toteutetaan viikon
mittainen leirikoulu yhdek-
sännen luokan toukokuus-
sa, viime vuonna Maltalla,
tänä vuonna Kreetalla.

Lukiossa suoritetaan lä-
hes vuosittain musiikkidip-
lomeja, jotka ovat koulussa
suoritettavia esittävän tai-
teen korkeimpia tutkintoja,
ikään kuin / eräänlaisia
esittävän taiteen ylioppi-
lastutkintoja. Runsaan ylei-
sön lisäksi paikalla diplo-
mimatineassa on koulun
ulkopuolinen asiantuntija-
arvostelija. Vuodesta 2000
koulussamme on suoritettu
9 musiikkidiplomia. 

Esiintymis-
kalenteri 
lv 2005 – 2006

● vanhempainillat ja kou-
lun diskoillat 
● matematiikkalukion 10-
vuotisjuhla 9.11. (kuoro, or-
kesteri, pianisti)
● isänpäivänjuhla Suur-
suon sairaalassa (tilaus-

esiintyminen 8a)
● adventtijuhla 25.11.
(kuoro, orkesteri)
● International Evening
2.12. (i-luokkien kuoro)
● itsenäisyysjuhla ja lu-
kion yo-juhla 5.12. (kuoro, or-
kesteri)
● joulukonsertti 14.12.
(kuoro, orkesteri, musiikki-
luokat, laulu- ja soitinsolistit)
● joulujuhla 20.12. (esiin-
tyjät kuten edellä)
● yläasteen esittelyilta
18.1. (musiikkiluokkien kuo-
ro, rockyhtye)
● pianomusiikkia kuvatai-
deteemapäivässä 10.3. (pia-
nisti)
● Helsingin musiikkiluok-
kakoulujen yhteiskonsertti
pop/jazz-konservatoriossa
30.3. (9a:n laulu-/pianoduo ja
yhtye)
● tilausesiintyminen yri-
tysjuhlassa Katajanokan ka-
sinolla 7.4. (9a:n pienryhmä)
● pääsiäiskirkko 13.4.
(klassinen kitarasoolo 7a)
● kevätkonsertti yleisölle
16.4. (musiikkiluokka 8a)
● vappumatinea 28.4. (pia-
no-/saksofonimusiikkia)
● kaksi eri matineaa ita-
lialaisille ja espanjalaisille
Comenius-vieraille (26.4. ja
5.5. musiikkiluokat 8a ja 9a)
● 6-luokkalaisten Tervetu-
loa yläasteelle -ilta 18.5. (lau-
lu-/pianoduo 9a)
● Mayk:n senioreitten ilta
19.5. (laulu-/pianoduo 9a)
● Kevät- ja ylioppilasjuhlat
3.6. (kuoro ja orkesteri, solis-
ti 8a)

Johanna Kilpi-Lindner

Musiikkitoiminta – koulun kokoava voimavara

Jatkoa sivulta 1

Jatkoa sivulta 1

Maunulaa on rakennettu
pääosin 50-, 60- ja 70-luvuil-
la. Maunulan asuintalojen
yhteenlaskettu huoneistoala
on noin 250.000 m2. 50-lu-
vulla rakennetuissa taloissa
on tehty merkittävästi put-
kiremontteja ja nyt on käyn-
nistymässä 60-luvulla ra-
kennettujen asunto-osake-

yhtiöiden putkiremonttiaal-
to. 

Perusputkiremontti mak-
saa 400 €/hum2. Jos korjauk-
sen yhteydessä uudistetaan
kylpyhuonetta, korjauskus-
tannukset vaihtelevat
500–700 euroon neliötä koh-
ti. Putkien sukittaminen
maksaa 200–300 euroa ne-

liö. Näille on annettu takuu
10–15 vuodeksi.

KOy Maunulan Asun-
noilla on noin 117.000 huo-
neisto-m2 asuntoja Maun-
ulassa. Putkiremontteja
KOy Maunulan Asunnoissa
on tehty 67 % huoneistoalas-
ta eli yhteensä 1542 asun-
nossa.

Maunulan putkiremontit
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MAUNULA/PAKILA -ALUEEN OMA 
 PAIKALLINEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ 

PAKILANTIE 61
• lähes 30 vuotta asuntokauppaa 

Maunulassa, Pakilassa, Paloheinässä

• tunnemme alueen ja sen hintatekijät 
kortteli korttelilta

• yksityisyrittäjän ripeys ja valtakunnallisen 
Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun 
voimavarat yhdistyvät 

SOITA, TULE KÄYMÄÄN, OTA YHTEYTTÄ 
ASUNTOASIOISSA

KIINTEISTÖMAAILMA / LKV AUTERO OY
MAUNULAN/PAKILAN myymälä, 

Pakilantie 61, 00660 Helsinki, puhelin 010 239 7770, 
autero@kiinteistomaailma.fi

Mirjam 
Autero

LKV, 
DV,

 0400 505 743

Harri 
Saunio

LKV, 
isännöitsijä, 

0400 407 743

Nico 
Autero

KTM, myynti -
neu vottelija,  

050 521 4810

Kim 
Autero

dipl.ekon., 
LKV, 

0400 400 743

Weli 
Maksimainen

myynti-
neuvottelija,

0400 854 878

Kotisi siivous, ikkunanpesu, mattojen puhdistus, pyykin 
kuljetus edulliseen pesulaan tai muuta kotiapua meiltä 

Koti Siivoxista.
Osaavat ja ripeät työntekijämme ovat 

palveluksessanne. Edullisten hintojemme lisäksi saatte 
kotipalveluista  60 % verovähennyksen. 

Lämpimät kiitokset asiakkaillemme kuluneesta 
vuodesta ja kaikille lukijoille Hyvää Joulua! 

Maunulanmäki 3, 00630 Helsinki 
Puh 09-8751983, 050-5416322  

fax 09-8751984 
ulla.tuominen@kotisiivox.com www.kotisiivox.com 

Julkaisija: 
Maunulan Sanomien tuki ry

Päätoimittaja:
Heikki Lehti

Jakelulevikki: n. 6500 kpl

Latomo:
TR-Latomo Oy
Helsinki
P. 6150 0690

Painopaikka:
Riihimäen Kirjapaino 2007

Toimituksen osoite:
MAUNULAN SANOMAT
Metsäpurontie 19-21
00630 HELSINKI
puh. 8683 7760
www.maunula.net

Lehti on Maunulan kehittämi-
sen riippumaton äänenkannatta-
ja. Se tehdään ja jaetaan vapaa-
ehtoisvoimin. Tervetuloa mu-
kaan tekemään lehteä.

maunulan_sanomat@
helsinkilainen.com

Toimitus:
Pike Vainio, Helen Elde, Virpi
Räty, Hanna Horppila, Hannu
Kurki, Timo Brunila, Osmo Airo,
Kimmo Kamppari

Jakelu: vapaaehtoisia vastaan-
otetaan

Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy toukokuun lopussa. 

Ilmoitushinnat: esim. 50 mm 
35 €, 2x50 mm 65 €, 3x100 mm
160 €. Etusivun ilmoituksia ja
yli 30 % sivun kokoisia ilmoi-
tuksia lehti ei julkaise.
ISSN 1239–9426

Sovi aika esittelyyn! 
p. 040 523 0377 
Tmi Esko Hautaviita

Koivikkotie 8 liike 2, 00630 Hki
tmi.esko.hautaviita@elisanet.fi

Meiltä myös istuintyynyjä
auton ym. istuimia varten.

Voit säätää 
istuma-asentosi
mukavaksi ja 
vaihtelevaksi!

Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Raakel Hiltu-
nen vihkii tiistaina 27.2.
klo 12 Saunabaarin sei-
nään kiinnitetyn SAU-
NA-kyltin (kts. etusivu).
Tapahtuma on samalla
päätös Maunulan Kan-
sanasuntojen 19 miljoo-
nan euron peruskorjauk-
selle. Alkuperäisen mallin
mukaan tehdyllä kyltillä
halutaan kunnioittaa
kulttuurihistoriallista ar-
vokasta ympäristöä. Kau-
punkisuunnitteluviraston
valmistelema Vanhan
Maunulan suojelukaava
esitellään Saunabaarilla
ti 13.3. klo 17–19.

Saunabaari on arkki-
tehti Viljo Revellin (1910
– 1964) suunnittelema lii-
kerakennus, joka valmis-
tui olympiavuonna 1952. 

Saunabaarin seinään 
palautettiin SAUNA-kyltti

Jääjuhla sunnuntaina
4.3. klo 13–15
Perinteinen jääjuhla järjestetään Maunulan ala-asteen ti-
loissa ja kentällä. Tarjolla on poniratsastusta, koiravaljak-
koajelua, saappaan heittoa, ongintaa, arpajaisia, kuumia
makkaroita, mehua, hernekeittoa ja myyjäiset.

Paikalla ovat esittelemässä toimintaansa SPR Helsingin
pohjoinen osasto, Maunula-Seura, Maunulan lähiliikuttaja ja
Maunulan naisvoimistelijat. Mukana myös Helsingin sy-
dänpiiri, joka suorittaa verenpaine- ja kolestrolimittauksia.

Järjestäjänä: Lions club Helsinki-Maunula. Paikka:
Maunulan Ala-asteen kenttä ja aula- ja ruokalatila, Maun-
ulanmäki 5. Tervetuloa.

Maunulan 62. Aluefoorumi
20.3. klo 18–20

Tilaisuudessa keskustellaan Suursuon täydennysra-
kentamisesta, Suursuonlaidan senioritalosta ja toimin-
tansa lopettavan Paanumäen vanhainkodin rakennuk-
sen tulevasta käytöstä. Tilaisuudessa on mahdollista ky-
syä Suursuon pientaloalueen kaavasta ja toteuttamisai-
kataulusta. Asiantuntijana toimii aluearkkitehti Sari
Ruotsalainen. Tilaisuudessa käsitellään myös Suursuon
elämänkaarikortteli-ideaa sekä Suursuon hissiprojek-
teista. Järjestäjänä Maunulan Aluefoorumi. Paikka: Pal-
velukeskus Saunabaari, Metsäpurontie 25. Asiasta kiin-
nostuneet, tervetuloa!


