
Maunula-Seura on käyn-
nistämässä hankesuunnit-
teluprojektia alueellisen
putkiremonttien yhteis-
työmallin kehittämiseksi
ja pilotoimiseksi. Asian
esiselvitysvaihe toteutet-
taisiin syksyn 2007 aikana
ja sitä seuraisi vuonna
2008 toteutusvaihe, jossa
testattaisiin alueellista

putkiremonttimallia. 
Maunulassa on 43 talo-

yhtiötä ja rakennuskan-
nan koko on yhteensä noin
250.000 m2. KOy Maun-
ulan Asunnoilla on noin
117.000 huoneisto-m2

asuntoja Maunulassa.
Putkiremontteja KOy
Maunulan Asunnoissa on
tehty 67 %:ssa huoneisto-

alasta eli yhteensä 1542
asunnossa. 

Putkiremontti, jossa
uusitaan myös kylpyhuo-
neita, maksaa noin 500 –
700 euroa/m2. Remonttien
yhteydessä voidaan asu-
misen laatua nostaa esi-
merkiksi parantamalla

Maunulassa
kehitetään
alueellista
putkiremonttimallia

KKKKeeeessssääää    vvvväääärrrr iiii tttt ttttääääääää
MMMMaaaauuuunnnnuuuullllaaaannnn    ppppiiiihhhhaaaatttt
jjjjaaaa    ppppuuuuiiii ssss ttttooootttt

KKKKuuuuvvvvaaaa

KKKKaaaaaaaarrrr iiiinnnnaaaa    VVVVaaaaiiiinnnniiiioooo

Jatkuu sivulla 7

Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi 25.4.07 Maunulan
keskustan kaavan yksi-
mielisesti. 

Keskustelu kaavasta
oli vilkasta ja sen aikana
käytettiin 13 puheenvuo-
roa. Valtuutetut kiittivät
asukkaita aktiivisesta
toiminnasta. Valtuutetut
olivat saaneet ennen ko-
kousta 42 yhteisön (yh-
distyksen tai taloyhtiön)
kaavaa puoltavan kirjel-
män. Siinä olivat muka-
na Maunula-Seuran li-

säksi muun muassa Met-
sälä-Seura, Maunulan
Martat, Maunulan yh-
teiskoulu, Lotta Svärd
säätiö ja melkein kaikki
Maunulan asunto-osake-
yhtiöt.

Maunulan keskustaan
on kaavoitettu liiketiloja,
tiloja julkisille toimin-
noille sekä asuntoja yh-
teensä 9900 kerros-m2.
Keskustaan tulee 2200
k-m2 suuruinen päivit-
täistavarakauppa sekä
1000 k-m2 pienliiketilaa.

Keskustan liiketilojen
määrä kasvaa nykyisestä
600 k-m2. Nykyisen Suur-
suon ostoskeskuksen pai-
kalle rakennetaan asuin-
taloja uuden liikekeskuk-
sen valmistuttua.

Maunulan keskustan
suunnittelu käynnistyi
tammikuussa 2001
Maunula-Seuran, Maun-
ulan Asukasyhdistyksen
ja Metsälä-Seuran 8.5.
2000 kaupunginhallituk-

Valtuusto hyväksyi 
Maunulan keskustan kaavan
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Lääkkeiden keskinäi-
siin yhteisvaikutuksiin
kehitetty tietokoneohjelma
on otettu käyttöön Maun-
ulan Apteekissa. Kun asia-
kas on ostanut kaikki lääk-
keensä samasta apteekista,
nähdään heti miten ne so-
veltuvat keskenään. Tämä
lisää turvallisuutta. Ohjel-
maan voidaan syöttää kä-
sinkin lääkkeitä, joita ei ole
ostettu omasta apteekista.
Nämä lääketiedot eivät
kuitenkaan jää tietokan-
taan. Myös käsikauppa-
lääkkeet voidaan lisätä sii-
hen.

Apteekkari Tuulikki
Astala kertoi, että uuden
ohjelman myötä he eivät jä-
tä vanhaakaan Tippa-tieto-
kantaa käyttämättä. Sieltä
löytyvät mm. reseptilääk-

keiden jakeluun annetta-
vat suulliset ohjeistukset. 

Helsingin kotisairaan-
hoidon potilaat voivat siir-
tyä lääkehankinnoissaan
annosjakeluun, myös

Maunulan apteekin osalta.
Tämä ja monet muut muu-
tokset teetättävät kovasti
töitä apteekin henkilökun-
nalla. Apteekkari Astala
kehuukin oman henkilös-
tönsä ammattitaitoa. Eri-
koisuutena Maunulan ap-
teekissa voidaan palvella
suomen lisäksi ranskan,
arabian, venäjän ja tietysti
englannin sekä ruotsin kie-
lellä. 
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Turvallista lääketoimitusta 
Maunulan Apteekista

Nyt kun Maunulan uuden
keskustan asemakaava on
tullut lopulta hyväksytyksi,
on tärkeä huolehtia myös
siitä, että ryhdytään muu-
tenkin parantamaan alu-
een palveluja. 

Jo uuden keskustan
suunnitteluvaiheessa on
syytä varmistaa, että kirjas-
tolle ja työväenopistolle tu-
lee keskustaan nykyaikaiset
tilat kaupungin omaan
omistukseen. Samalla voi-
taisiin kehittää kirjaston ja
työväenopiston yhteistyöllä
keskustaan asukkaiden

kohtaamispaikka, "olohuo-
ne".

Maunulassa tarvitaan
myös alueellisesti kohdis-
tettuja toimia työttömyyden
vähentämiseksi, vanhusten
palvelujen kehittämiseksi,
monikulttuurisen kanssa-
käymisen edistämiseksi ja
erityisesti suojelukohteissa
tapahtuvan peruskorjauk-
sen rahoituskustannusten
helpottamiseksi. 

Maunulan työttömille,
maahanmuuttajaryhmille
ja asukastoiminnalle tär-
keän Mediapajan tilojen ja

toiminnan rahoitus on tar-
peen turvata pitkäjänteises-
ti.

Suomen kommunistisen
puolueen ja asukaslistan
ryhmä on tehnyt kaupun-
ginvaltuustossa aloitteen sii-
tä, että vuoden 2008 Helsin-
gin talousarvioon ja vuosien
2008 – 2010 taloussuunni-
telmaan varataan lisämää-
räraha Maunulan uuden
keskustan kirjasto-, työvä-
enopisto- ja asukastilojen
suunnitteluun ja rakenta-
miseen, Palvelukeskus Sau-
nabaarin toimintaan ja

palkkauksiin, Mediapajan
tukemiseen, suojelukaavan
alueella tapahtuvaan perus-
korjaukseen sekä alueen
työllisyyden edistämiseen. 

Toisessa budjettialoit-
teessa olemme esittäneet
joukkoliikenteen kehittämi-
seen lisää rahaa. Se mah-
dollistaisi muun muassa
bussilinjan 62 vuorojen li-
säämisen ja Raide-Jokerin
suunnittelun vauhdittami-
sen. 

Yrjö Hakanen
kaupunginvaltuutettu

Budjettialoite Maunulan palveluista

Sato hakee omistamal-
leen Pakilantie 17 tontille
kaavamuutosta. Saton ta-
voitteena on laajentaa ny-
kyistä rakennusta 1200
k-m2:n suuruista raken-
nusta. Laajennettavaan
kerrostaloon on suunnitel-
tu vanhuksille sopivia
vuokra-asuntoja. Kaava-
muutos tulee nähtäville
20.8.–7.9. 2007.

Sato hakee 
asemakaavan
muutosta

Apteekkari Tuulikki As-
tala esittelee vanhan-
mallista lääkejakeli-
jaa, jonka korvaa piak-
koin uusi, asiakkaalle
helpompi systeemi. Täs-
tä saa lisätietoa mm.
netistä osoitteesta
www.apteekkariliitto.fi/

Versa-Intract-ohjelma kertoo havainnollisesti, jos
jokin olemassa olevista lääkemääräyksistä ei sovi
uuden määrätyn lääkkeen kanssa. Kuvassa olevat
keltaiset (vaaleat) kohdat jo kertovat jotain keski-
näisestä epäsopivuudesta, punaisen (tumman) nä-
kyessä kyse on selvästä epäsopivuudesta. Tarvitta-
essa apteekki ottaa yhteyttä lääkäriin.

Luonnossa kulkiessa tulee
usein mieleen, voisivatko
"villit" kasvit menestyä
omassa pihassa. Se on kyl-
lä mahdollista ja oikeas-
taan toivottavaakin, koska
ne ovat jo valinneet mei-
dän ilmastomme ja muun-
tautuneet sen mukaan.
Usein kokeilu ei kuiten-
kaan näytä onnistuvan, se
johtuu ensisijaisesti siitä,
että kasvit ovat sopeutu-
neet juuri esiintymispaik-
kansa olosuhteisiin. Piha-
puutarhan maa on paran-
nettu ja lannoitettu, luon-
nosta otettu kasvi innos-
tuu hyvistä olosuhteista ja
kasvaa ylireheväksi ja
unohtaa kukkimisen. 

Lehtomaiselta kasvu-
paikalta siirretyt kasvit
menestyvät parhaiten, ku-
ten keväisin vuokot, roh-
toimikät ja kevätlinnun-
herneet. Toinen onnistuva
ryhmä on kalliokasvit, jos
pihalla on kalliota tai kui-
vaa kivikkoa jossa viihty-
vät ainakin eri maksaruo-
holajit . Kallion halkea-
missa ja kivikossa viihty-
vät lisäksi ketoneilikka ja
mäkitervakko, multapen-
kistä ne nopeasti katoa-
vat. Kun kissankello löy-
tää sopivan kuivan kolon,
se menestyy tosi upeasti.

Varsinaiselle puutarha-
alueelle on saatavissa run-
saasti kukkivia kasveja,
mutta niidenkin osalta on
tarkasti otettava huomi-
oon niiden ominaisuudet,
kalkintarve, auringonvalo
ja kosteus ja lisääntymis-
tavat. Kasvien ankaraan
elintilakilpailuun sopeu-
tuneet kasvit kasvavat
helposti liian suuriksi ja
valtaavat heikompien
"eteläisten" kukkalajien ti-
lan. Erityisesti on varotta-
va kasvullisesti – juura-
koista tai rönsyistä – li-
sääntyvien kasvien liial-
lista leviämistä. Esimer-

kiksi peurankello, lehto-
kielo ja mukulaleinikki
saattavat tuottaa yllätyk-
sen.

Kasvien lisääntymista-
pa ja elinaika on myös
luonnonkasveilla hyvin
monimuotoinen, on yksi-
vuotisia – jopa useampia
sukupolvia vuodessa –
kaksivuotisia tai perenna-
tyyppisiä. Lisäksi useiden
lajien siemenet täällä poh-
jolassa vaativat yhden tai
useammankin talven kyl-
myyden itääkseen tai sit-
ten siementen on päästävä
heti maahan (kiurunkan-
nus, lehtomaitikka). Run-
saasti siemeniä tuottava
yksi- tai kaksivuotinen
kasvi saattaa tuottaa yllä-
tyksen. Esimerkiksi jos
onnistuu saamaan tuliku-
kan viihtymään pihapuu-
tarhassa, siitä ei pääse
eroon ollenkaan, taimia on
joka vuosi ympäri pihaa.

Monivuotisia perenna-
kasveja on tarjolla useita
kymmeniä lajeja, ryhmiä
voi mainita kurjenpolvet,
sinilatvat, kielot, alpit ja
tädykkeet. Kasvupaikka
on vain valittava huolelli-
sesti kasvin luontaisten
vaatimusten mukaan.

Tietoja luonnonkasveis-
ta saa Metsälehden kus-
tantamasta "Metsäkuk-
kia"-kirjasta, joka tosin on
loppuunmyyty, mutta il-
meisesti saatavana kirjas-
tosta. Siinä on mm. Pentti
Alangon laaja selvitys
luonnonkasvien vaati-
muksista. Kirjan lopussa
todetaan: "Suomalaista
puutarhaa ei rakenne-
ta luontoa vastaan tais-
tellen, vaan luonnon
ehdoilla, luonnon työtä
täydentäen". Puutarhu-
rilta kysytään vain roh-
keutta löytää puutarha pi-
haltaan.

Osmo Airo

Luonnonkasvit 
pihapuutarhassa

Paanukodin rakennus jää-
nee tulevaisuudessakin
vanhuspalvelukäyttöön.
Rakennuksesta on tullut
useita kyselyitä Laki ja
Kiinteistö Moilanen Oy
LKV:lle, joka vastaa Paa-
numäen vanhainkodin ra-
kennuksen myynnistä.
Paanukodin rakennuksen
omistaa Vanhusten turva
ry, joka on perustettu
1947 tarkoituksena aut-
taa kodittomia vanhoja ih-

misiä. Paanukodin raken-
nuksen koko on 1555 k-m2
ja sen tontin koko on 2906
m2. Rakennuksessa on 47
huonetta, keittiö, kokous-
tila, TV- ja kirjastohuone,
varastoja, sauna ja uima-
allas sekä vintti. Raken-
nusvuosi on 1961. Paanu-
mäen vanhainkoti eli Paa-
nukoti Suursuontiellä sul-
jettiin tammikuun lopulla.
Syynä oli, että Helsingin
kaupunki ei enää sijoitta-

nut vanhuksia Paanuko-
tiin. Talo on vanha ja se
soveltui huonosti nykyai-
kaiseen vanhustenhoi-
toon. Muun muassa sen
huoneet ovat pieniä (noin
20 m2) ja niissä ei ole
wc:tä. Rakennuksen hin-
tapyyntö on 2,8 milj. eu-
roa. Ostajaehdokkaat ar-
vioivat rakennuksen kor-
jaamistarvetta ja raken-
nuksesta tarjottavaa hin-
taa.

Paanukodin rakennuksesta kyselyjä
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Helsingin kaupunginvaltuusto päätti, monien mielestä lopultakin, pitkään kes-
kustellusta uudesta asemakaavasta. Asiaa on vuosia vatvottu eri tahoilla, mut-
ta juuri siinä on demokratiamme ydin: jokaisella on oikeus tehdä kaikkensa
oman asiansa puolesta. Asioista otetaan selvää ja tosiasiat selvitetään monin
tavoin eri näkökulmista. Mutta vanha sanonta kuuluu, että kun kansa on päät-
tänyt, lopetettakoon löpinät ja ryhdyttäköön työhön. Viimeinen valituskierros
on vielä Suursuon ostoskeskuksesta menossa, mutta tuon päätöksen tultua
kaikki tyytykööt siihen ja lopettakoot turhat puheet. 

Kaupunginvaltuuston toimintaa seuranneena tiedän, että Helsingin kokoi-
sessa kaupungissa osa valtuutetuista ei aina voi täysin tuntea kaikkien kau-
punginosien asioita niistä päättäessään. Mutta voin nyt hyvällä omallatunnolla
sanoa, että Maunulan asemakaava oli selvitetty kaikille erittäin hyvin, ja kaik-
ki tiesivät, mitä päättivät. 

Tämä asia on loppu, työ Maunulan puolesta jatkuu muilla tavoin.

Heikki Lehti

Demokratia
on puhunut

Virtavesien hoitoyhdistys
ry järjestää Maunulanpu-
rolla kunnostustalkoot.
Talkoiden tavoitteena on
muokata ojitettua puroa
luonnonmukaisempaan
tilaan lisäämällä uomaan
kiviä, soraa ja puisia suis-
teita. Näin puron virtauk-
seen saadaan lisää vaih-
telua, mikä vähentää uo-

man liettymistä ja luo pa-
remmat mahdollisuudet
puron lajiston monipuolis-
tumiselle.

Talkoisiin pyydetään
ilmoittautumaan 29.8.
mennessä klo 18 mennes-
sä Teemu Mökköselle,
sähköposti teemu.mok-
konen@helsinki.fi , puh.
040-5391202. Talkooväen

kokoontumispaikka on
Maunulanpuiston jalka-
pallokentän reunalla Koi-
vikkotie 12 kohdalla.

Maunulanpuro on Mä-
täpuron latvan toinen
päähaara. Nämä molem-
mat ovat lähdepohjaisia
puroja, joiden vedenlaatu
on Helsingin kaupunki-
purojen parhaimmistoa.

Kunnostustalkoot Maunulapurolla
lauantaina 1.9.2007 klo 12 alkaen

På 50–60 talet rådde det
stor bostadsbrist i Helsing-
fors-trakten. För att till åt-
minstone en del råda bot på
detta gjorde Svenska Bos-
tadsstiftelsen, dåvarande
Helsingfors Sparbank med
sin energiska kamrer Vivan
Juthas samt Arava en stor-
satsning. Husen i Kårböle,
Munkshöjden, Botby, Bot-
byhöjden, Kvarnbäcken,
Nordsjö och Månsas ritades
alla av arkitekt Hilding
Ekelund som i då tida anda
satte sin prägel pä husen.
Glasning av balkongerna
kommer tex. ej numera i frå-
ga.

Huset i Mänsas vid Stor-
kärrsvägen

8/Kärrdäldsvägen l blev fär-
digt 1963 på hösten. Bolaget
består av två byggnader – A
och B husen – som förbinds
av en lägre byggnad för en
barnträdgård. Sedmigrads-
ky stiftelsen har ända sedan
början hyrt detta utrymme.
Bostädernas antal är 92.

Ålderstrukturen bland
de första aktieägarna var ca
25 till ca 60 år. Ett 60 tai
barn såg till att det hemma
pä egen gärd var liv i luckan.

Styrelsemötena och bo-
lagsstämmorna hölls givet-
vis pä svenska under de
första åren. Utan större
"mankemang" är dessa mö-
ten numera helt tväspräki-
ga.

Över 4-årtionden höll
gårdskarl Kari Tanninen
god ordning med allt i går-
den.

I januari 1964 grundades
Storkärrsgillet. Tack vare
goda utrymmen i källarvå-
ningama kunde livlig och
mångsidig fritidsverksam-
het komma i fråga. Julgub-
ben besökte ibland barnfes-
terna och öl- och korvaftna-
ma. "Fotolabben" var välbe-
sökt osv.osv. Även minnes-
värda resor gjordes såsom
till Leningrad, Moskva,
Åland och Gotland. Ett be-
sök på Fallåker teatern har
under mänga är varit på
programmet. Storkärrsgil-
lets verksamhet är i dagens
läge ganska minimal, en-
dast syjuntan samlas troget
en gång i mänaden och –
hör och häpna – besöks av
flera redan bortflyttade da-
mer.

Grannsämjan har i går-
den har värit god. Den som
bett om hjälp har fått den.
T.o.m barndagvård har va-
rit möjligt "hemma på egen
gård".

Rita Söderström
(tillvidare styrelsemed-

lem trots flytming pä några
hundra meter)

Svenskspråkigt hus i Storkärr
50–60-luvulla Svenska Bos-
tadsstiftelsen yhteistyössä
silloisen Helsingfors Spar-
bankenin kanssa raken-
nutti Arava-lainoitettuja
asuntoja eri puolille Helsin-
kiä. Asuntoasioita Helsing-
fors Sparbankenissa hoiti
toimelias Vivan Juthas. Ta-
lot suunnitteli arkkitehti
Hilding Ekelund, joka sen
aikaisen näkemysten mu-
kaisesti loi taloihin oman
leimansa. Täten ei esim.
nykyaikainen parvekkei-
den lasitus tule kysymyk-
seen.

Melko samanaikaisesti
taloja rakennettiin Kannel-
mäkeen, Munkkivuoreen,
Myllypuroon Puotinhar-
juun ja Puotilaan. Maun-
ulaan Suursuontie
8/Suonotkontie l valmistui
talo 1963. Yhtiöön kuuluu
kaksi rakennusta – A ja B
talo – joissa on yhteensä 92
asuntoa. Rakennusten vä-
liin rakennettiin lastentar-
ha. Sedmigradsky-säätiön
ylläpitämä lastentarha on
alusta alkaen toiminut
näissä tiloissa.

Ensimmäiset asukkaat
muuttivat A-taloon 14.9 ja
B-taloon 1.10. Osakkeen-
omistajien ikäjakautuma
oli n. 25–60 vuotta. Lapsia

oli alkuvuosina n. 50–60, jo-
ten vilskettä riitti. Yli neljä
vuosikymmentä kaksikie-
linen talonmies Kari Tan-
ninen ylläpiti järjestystä ti-
lanteiden mukaan sekä
lempeästi että ankarasti.
Vaikka luntakin oli yöllä
satanut, ei tarvinnut mon-
takaan kertaa "rämpiä" lu-
mikinoksissa, kun aamulla
lähti töihin. Kyllä ulkora-
put ja -käytävät olivat jo la-
kaistu puhtaaksi.

Alkuvuosina yhtiö- sekä
hallituksen kokoukset tie-
tenkin käytiin ruotsin kie-
lellä. Täysin luontevasti ko-
koukset nykyään sujuvat
sekä ruotsin- että suomen
kielellä.

Tammikuussa 1964
sankka asukasjoukko yksi-
mielisesti päätti perustaa
vapaa-ajankillan, jolle sit-
ten annettiin nimi Stor-
kärrs-gillet. Hyvät tilat kel-
larikerroksessa takasivat
mahdollisuudet monipuoli-
selle toiminnalle. "Fotolab-
benissa" kehiteltiin musta-
valkoisia kuvia, höyläpenk-
ki ja työkalut sekä pingis-
pöytä olivat ahkerassa käy-
tössä jne jne. Kellarikattoon
nousi lastenjuhlien riemu
sekä tanssimusiikki olut- ja
makkara ym iltoina. Vuo-

sien kuluessa kiltatoiminta
on valitettavasti "nukahta-
nut". Ompeluseura kyllä
kokoontuu vieläkin. Joskus
käymme kylläkin teatteris-
sa ja tehdaskäynneillä. Mi-
ten olisi "herätys".

Asukkaiden välillä on
vallinnut erittäin suuri ja
lämmin yhteishenki. Apua
on naapureiden keskuu-
desta löytynyt jos sitä on
tarvinnut. Päivähoitoakin
on lapsille omasta talosta
järjestynyt.

Rita Söderström
(vieläkin talohallituk-

sen jäsen vaikka nyt asun-
kin muutaman sadan met-
rin päässä)

Ruotsalaisten talot Suursuolla

Lastentarha näkyy talojen välissä.

Maunulan 11. kesäsemi-
naari järjestetään perjan-
taina 8.6. klo 8.30–15
Maunulan kirkolla (Met-
säpurontie 15). Tilaisuu-
dessa keskustellaan inno-
vatiivisista kaupungin-
osista ja asuinalueiden
käytöstä uusien teknolo-
gioiden testialueina. Pää-
kaupunkiseudun menes-
tys on nykykäsitysten mu-
kaan riippuvainen seudun
innovatiivisuudesta. Pe-

rinteisesti alueiden inno-
vatiivisuus liitetään yri-
tysten ja korkeakoulujen
toimintaan. Viime aikoina
tutkijoiden kiinnostuksen
kohteena ovat olleet
uusien viestintäteknolo-
gioiden testialustat ja -
alueet (Test Bed/Living
Lab). 

Seminaarissa esitellään
esimerkkitapauksia Ara-
bianrannasta ja Espoon
keskustasta sekä tutustu-

taan esimerkkeihin pitkis-
tä eli noin 10 vuoden kehi-
tysprosesseista. Seminaa-
rissa haetaan vastausta
kysymykseen, voisiko Hel-
singin metropolialueen ve-
tovoima ja vauraus syntyä
innovatiivisista kaupun-
ginosista sekä miten
asuinalueista voisi kehit-
tyä luovuutta edistäviä
paikkoja?

Lisätietoja:
www.maunula.net

Kesäseminaari innovatiivisista
kaupunginosista

Ilmari Helanderin Van-
husten Säätiö juhlii 40
toiminta vuottaan. Yksi
Säätiön omistamasta kol-
mesta palvelutalosta si-
jaitsee Maunulassa. Tä-
mä vuonna 1983 perus-
tettu palvelutalo on 67-
paikkainen ja kodissa toi-
mii myös Lehmuskoti (18
paikkainen dementiayk-
sikkö).

Helander-kodissa asu-
taan 25 m huoneissa
omin huonekaluin. Asu-
misen ja aterioiden lisäk-
si henkilökunta avustaa
viikkosiivouksessa ja sai-
raanhoito-hoivapalvelui-
ta annetaan tarpeen mu-
kaan.(henkilökunta on
paikalla 24 h/vrk). Asuk-
kaille järjestetään virike-
toimintaa ja ulkoilumah-

dollisuudet kodin ympä-
rillä ovat erinomaiset.

Vuokraamme myös ti-
lojamme yhtiökokouksiin
ja meille voi tulla ruokai-
lemaan kodin asukkaiden
ruoka-aikoina.

Olet sydämellisesti ter-
vetullut tutustumaan ko-
tiimme. os. Suursuontie
29, Helsinki 63, puh. 09-
7242944.

Vanhustyötä vuodesta 1967



Suunnittelijoina
tunnetut puutarha-
arkkitehdit
Aikakautensa nimekkäät
puutarha-arkkitehdit laa-
tivat piha- ja puistosuun-
nitelmia Maunulaan.
Tunnetuin heistä oli Paul
Olsson (1894 – 1969), jon-
ka suunnittelukohde on
muun muassa presidentin
kesäasunnon Kultaran-
nan puisto. Helsinkiin
Olsson suunnitteli Eiran
puistikon ja monia huvila-
puutarhoja 1920-luvulta
lähtien. Olssonin toimis-

Maunulan eteläosa on yk-
si puutarhataiteellisesti
arvokkaimmista 50-luvun
kerrostaloalueista Helsin-
gissä. Aikakauden tunne-
tuimpien puutarhasuun-
nittelijoiden kädenjälki
näkyy hienona maiseman,
metsäluonnon ja puutar-
han yhteensulautumise-
na. 

Kaupunkipihat suunni-
teltiin 1950-luvulla väljik-
si puistomaisiksi vyöhyk-
keiksi, jotka jatkuivat ra-
kennusten välisestä tilas-
ta toiseen puistomaisina
vyöhykkeinä. Rakennuk-
set ja tiet sovitettiin maas-
toon. Pihoja ei aidattu,
vaan ne liitettiin avoimes-
ti ympäröivään maise-
maan. Metsään rakenne-
tuissa kerrostalokortte-
leissa alkuperäistä puus-
toa ja maastoa säilytettiin
osana pihamiljöötä.

Vaikka Maunulan pi-
hat suunniteltiin toimin-
nallisesti vähäeleisiksi,
ammattitaidolla toteute-
tut yksityiskohdat tekevät
miljöökokonaisuudesta vi-
vahteikkaan. Monet pihat
räätälöitiin metsäluontoon
sopeuttaen ja rakennet-
tiin käsityönä. Niitä on
myös osattu hoitaa am-
mattitaidolla ja niiden al-
kuperäinen ilme on täten
kohtalaisen hyvin säily-
nyt.
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Maunulan metsäpuutarha – 50-luvun pMaunulan metsäpuutarha – 50-luvun p

Sahamäen rivitaloalueella olevat pihamiljööt ovat Olssonin suunnitelmille
tyypillisiä. Olsson käytti suunnitelmissaan paljon sypressin muotoisia pila-
rituijia.

Kadulta pihoille johtavat liuskekivipolut nurmi-
kolla ja niitä reunustavat istutukset luovat alu-
eelle tunnelmaa.

Sahamäen rivitalojen välisellä tonttialueella avo-
kalliot, liuskekivet, luonnonpuusto ja puutarha-
maiset istutukset yhdistyvät hienoksi kokonaisuu-
deksi.

Rivitalojen etupihat toimivat reunavyöhykkeenä
katua vasten.

Punaisella merkityistä
pihoista on löytynyt al-
kuperäinen pihasuun-
nitelma. Talojen arkis-
toista saattaa vielä löy-
tyä muidenkin pihojen
piirustuksia.

Hopeakuusi-istutukset ja pensasryhmät antavat ilmettä Männikkötien ja 
Koivikkotien risteykselle.

tossa laadittiin myös lu-
kuisia kerros- ja rivitalojen
pihasuunnitelmia. 

Suunnitelmat olivat
usein vain viitteellisiä. Yk-
sityiskohtia tarkennettiin
maastossa pihoja raken-
nettaessa. Toimistossa
työskentelivät myöhem-
min nimeä saaneet puu-
tarha-arkkitehdit Onni
Savonlahti (1911 – 1987),
Erk Sommeschield (s.
1917) ja tanskalainen
Gunnar Bennike Madsen. 

Sahamäen rivitaloalu-
een ympäristö on todennä-
köisesti kokonaisuutena
Olssonin toimiston suun-
nittelema. Asunto Oy Ou-
lunkylän rivitalot 1–7 pi-
hoista laaditun pihasuun-
nitelman on allekirjoitta-
nut Erk Sommeschield.
Koivikkotie 22 pihan ja
Metsäpurontie 19–22 pi-
han perennaryhmän suun-
nitelmat on puolestaan al-
lekirjoittanut Bennike
Madsen.

Maunulan suunnitte-
lussa oli mukana myös toi-
nen merkittävä puutarha-
arkkitehti Bengt Schalin
(1889 – 1982). Ollessaan
Helsingin kaupunginpuu-
tarhurina vuosina
1946–57 hän suunnitteli
muun muassa Kansan-
asuntoihin liittyvän Sorsa-
puiston.

Puutarha-arkkitehti
Elisabeth Koch (1891 –
1982) suunnitteli Maun-
ulaan monia kerrostalopi-
hoja. Hän toimi Helsingin
kaupunginpuutarhasuun-
nittelijana ja -neuvojana
vuosina 1925–55. Koch
laati pihasuunnitelmia
omakoti- ja kerrostalopi-
hoille muun muassa Pirk-
kolaan, Pakilaan, Martti-
laan, Olympiakylään,
Maunulaan ja Ruskea-
suolle. 

Kumpula ja Puu Käpy-
lä ovat tunnetuimmat
Kochin suunnittelemista

miljöökokonaisuuksista.
Koch korosti pihojen mer-
kitystä osana asuinalueen

miljöökuvaa ja katunäky-
mää. Hän käytti suunni-
telmissaan paljon eri ai-



5MAUNULAN SANOMAT 2/2007

puutarhakulttuuriapuutarhakulttuuria

Liesipolun ja Pirttipolun risteys. Istutuksissa on käytetty paljon vierasperäi-
siä kasvilajeja.

Arjen tyylikästä pihamiljöötä.

Maunulan pihoista löytyy paljon hienoja yksityiskohtia.

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

Suosituksia pihoja kunnostettaessa
Pihoja kunnostettaessa kannattaa olla yhteydessä puutarhahis-
toriaan perehtyneisiin suunnittelijoihin ja ammattitaitoisiin pi-
harakentajiin.

Jos pihasta löytyy alkuperäinen suunnitelma, tulisi pihakunnos-
tuksen pohjautua siihen. Muuttuneilla pihan osilla tulisi suosia
palauttavia toimenpiteitä. 

Metsäluonnon säilyttämiseksi pihaistutuksista ei pidä unohtaa
kotimaisia metsäpuita kuten koivua ja mäntyä. 

Pihaistutuksia uudistettaessa tulisi käyttää alkuperäisen suun-
nitelman mukaisia kasvilajeja ja ryhmittelyperiaatteita esimer-
kiksi puurivi-istutuksia.

Pihakäytävien leveydet, kaarevat muodot ja pintamateriaalit tu-
lisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Piharakentamisessa tu-
lisi suosia luonnonkiveä, erityisesti liuskekiveä. Betonikiviä tuli-
si välttää. 

Talojen sisäänkäyntien edessä tulisi suosia nurmialueita ja pen-
sasryhmiä. 

Pihojen hiekkapintaiset leikkialueet tulisi säilyttää entisessä
asussaan.

kaan kukkivia pensaita ja
perennaryhmiä.

Maunulan pihojen
ominaispiirteitä

Luonto on edelleen läsnä
Maunulan maisemakuvas-
sa. Jyrkät moreenimäet jä-
tettiin puistoiksi ja tonteil-
lakin säilyi paljon kallioista
luonnonmaastoa ja puus-
toa. Tontit rajattiin katuti-
lasta puutarhamaisin istu-
tuksin. Näkymät pihoille
säilytettiin kuitenkin avoi-
mina.

Kerrostalopihat suunni-
teltiin yksinkertaisiksi ja
toiminnallisiksi. Leikkipai-
kat olivat vaatimattomia ja
sijoittuivat oleskelualueiden
yhteyteen. Pyykinkuivaus-
telineet ja tomutustelineet
rajattiin vain kevyesti pen-

sailla. 
Pihoissa suosittiin avoi-

mia nurmikenttiä. Pihakäy-
tävät, oleskelu- ja muut toi-
minnalliset alueet olivat
usein liuskekivi- tai hiekka-

pintaisia. Kasvillisuutta
käytettiin ryhminä jaka-
maan ja reunustaman tilaa
tai yksittäisinä katseenvan-
gitsijoina korostamaan
paikkoja. 

Pihaistutuksissa käytet-
tiin paljon puutarhamaisia
kasvilajeja. Tämä näkyy ny-
kyisinkin rehevinä, Maun-
ulan asuinalueelle erityis-
luonnetta antavina puutar-
hamaisina katunäkyminä. 

Puuistutuksissa on käy-
tetty paljon lehmuksia, mut-
ta myös kasvutavaltaan tai
väritykseltään erikoisia kas-
veja kuten esimerkiksi he-
voskastanjoita, verivaahte-
raa, hopeapajua, hopeakuu-
sia, pilarituijia ja riippa-
saarnea. Eri aikaan kukki-
vat pensasryhmät ja peren-
napenkit olivat yleisiä.

Maisemakuvan
vaaliminen

Maunula pihoilla on säily-
nyt kohtalaisen hyvin 50-lu-
vulle tyypillinen ilme. Lähi-
vuosina pihat ovat uudis-
tuksen tai kunnostuksen
tarpeessa. Huonokuntoisia
puita joudutaan kaata-
maan ja myös muita kun-
nostustoimenpiteitä tarvi-
taan. Pihojen kunnostuk-
sessa kannattaa vaalia his-
toriallisia ominaispiirteitä
ja säilyttää Maunulan ilme.

Maria Karisto
maisema-arkkitehti

puh 310 37211
maria.karisto@hel.fi



Helsingin Ladun touko-
kuussa alkanut jumppa
jatkuu 7. ja 14.6. klo 17.45
– 18.30 ja elokuussa tors-
taisin Maunulan majan
kentällä. Ohjaaja lainaa
kepit ja kerää kertamak-
sun 2 €. Tunnelma oli mai-
nio toukokuisena torstai-il-
tana.

Jumpasta ulkoilmassa
voi nauttia myös Metsäpu-
rontien varressa Sauna-
baarin vieressä sijaitsevas-
sa Maunulan Sorsapuistos-

sa, jonka jumppakausi al-
kaa tiistaina 5.6. ja jatkuu

elokuun 21. päivään saak-
ka tiistaisin klo 18–18.50.

Tanssin viikolla touko-
kuun alussa kokoontuivat
jälleen senioritanssijat
Saunabaarissa – kuten jo-
ka viikko. Ryhmää ohjaa
vapaaehtoistyönä Raija
Helander (p. 09-698268).
Tanssit musiikkeineen on
kerätty eri puolelta maail-
maa. Monet lääkärit pitä-
vät senioritanssia eräänä
parhaista henkisen ja fyy-
sisen vireyden säilyttä-
miskeinoista.

Kansainvälinen senio-
ritanssi on erityisesti
ikääntyville ihmisille ke-
hitetty liikuntamuoto.
Niissä tutustutaan ja har-
joitellaan eri maiden kan-
santansseihin sekä "va-
kio"että latinalaisrytmei-
hin perustuvia, rentoja
tansseja, joissa jokaisessa
on oma koreografiansa.
Alkujaan ne olivat perin-
teisen piirileikin ja tan-
hun tyyppisiä tansseja,

mutta nykyään tanssit
ovat kehittyneet ryhmien
kunnon myötä svengim-
pään suuntaan. 

Senioritanssijoilla on
paljon kansainvälistä toi-
mintaa. Viikon kestävät

pohjoismaiset kurssit ovat
hyvin suosittuja ja kan-
sainvälisiin tapahtumiin
osallistutaan aktiivisesti.

Margareta Grigorkoff
(Folkhälsan) toi Suomeen
kansainväliset seniori-
tanssit. Nämä erityisesti
vanhemmalle väestölle
suunnitellut tanssit oli-
vatkin alkujaan istuma-
tansseja, jotka tanssin-
opettaja Ilse Tutt oli ke-
hittänyt Saksassa. Senio-
ritanssin harrastajissa on
varsin vähän miehiä, joten
naiset korvaavat heidät
tässäkin, merkkinä on
usein rusetti tai nauha
kaulassa. Usein tanssi-
taan piirissä ja parit vaih-
tuvat tanssin kulussa.
Rytmeinä tangot, jenkat,
foxit, sottiisit ja svengit.

PV
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Helsingissä järjestetään
tiistaina kesäkuun 5. klo
10–12 yli 60-vuotiaille tar-
koitettu seniorikävelyta-
pahtuma. Kävelytapahtu-
maan ovat myös muunkin
ikäiset tervetulleita.
Maunulassa tapahtuma
järjestetään Palvelukes-
kus Saunabaarilla (Metsä-
purontie 25) ja Suursuon-
laidan vanhusten kunto-
polulla (Suursuontie 29).

Tapahtuman tavoittee-
na on liikkuminen, muka-
va yhdessäolo ja uusiin ih-
misiin tutustuminen. Tar-
koitus on myös, että mu-

kaan tulevat löytävät tur-
vallisia ja mukavia kävely-
reittejä, saavat lisää pai-
kallistuntemusta tai näke-
vät tutun ympäristön uu-
desta näkökulmasta.

Kävely on Suomen
suosituin liikuntaharras-
tus. Liikunnan terveysvai-
kutuksista on kiistatonta
tutkimustietoa ja liikun-
nan voi aloittaa missä iäs-
sä vain. Terveyden kan-
nalta olisi hyvä kävellä
päivittäin. 

Tapahtuman järjestäjiä
ovat Helsingin kaupunki
ja Suomen Latu.

Senioreiden liikuntatapahtuma 5.6.

Pirkkolan Plotti avataan
4.6. ja valvontaa plotilla
on aina elokuun 12. päi-
vään asti. Uimavalvoja
on paikalla klo 10–18.

Pirkkolan uimahalli
on 28.5.–8.7. suljettuna
vuosihuollon takia ja
maanantaina 9.7. halli
avataan kesäuimareille.
Uimahalli on auki
ma–pe klo 7–20, la–su
klo 9–20.

Pirkkolan 
plotti ja 

uimahalli

Kiinteistölautakunta päätti
17.4. kokouksessaan, että
Suursuon pientalotonteille
tulee omatoimista pientalo-
rakentamista ja laatukil-
pailua. Suursuonlaidan
kerrostalotontille tulee se-
nioreille sopivaa kovanra-
han vuokrataloasumista. 

Maunulaan on laadittu
asemakaavanmuutos, jos-
sa on 77 omakotitalotonttia,
kolme rivitalojen- tai asuin-
rakennusten tonttia ja yksi
kerrostalotontti. Omakoti-
tontit tulevat haettaviksi,
kun seuraavan kerran jär-
jestetään omakotitonttien
haku. 

Rivitalotontti 34174/1 ja
asuntorakennusten tontit
28317/2 ja 28327/1 vara-
taan hitas-omistustuotan-
toon yhdelle rakennuttajal-
le. Korkean laadun varmis-
tamiseksi kohteessa järjes-
tään tontinluovutuskilpai-

lu, jossa asuinnoille määri-
tellään hintapuite ja tontit
vuokrataan parhaiten
suunnitelmien esittäjille.
Asuntojen määrä tonteilla
olisi enintään 59. 

Kerrostalotontin raken-
nusoikeus on 2600 k-m2, ja
se sijaitsee hyvien terveys-
ja sosiaalipalvelujen lähet-
tyvillä. Tontille voitaisiin
rakentaa 28 keskikooltaan
75 h-m2:n suuruista asun-
toa. Tonttia on hakenut KJ-
Case Oy. Tontille olisi tar-
koitus rakennuttaa ikään-
tyville tarkoitettujen va-
paarahoitteisia vuokra-
asuntoja OP-Eläkekassan
omistukseen. 

Kiinteistöviraston esi-
tyksen mukaan tontti si-
nänsä sopisi ikääntyvien
asumiseen, ja Maunulassa
varmaankin olisi tällaiselle
asunnoille kysyntää. Kau-
pungin nykyisen asuntopo-

liittisen linjan mukaan kui-
tenkin pyritään painotta-
maan perheasuntoja ja
asuntojen keskikoon kas-
vattamista. Asukasvalin-
nassa voidaan pienten
asuntojen osalta painottaa
ikääntyviä, mutta isot
asunnot tullevat lapsiper-
heiden käyttöön. 

KJ-Case Oy:n mukaan
asian tarkentuminen odot-
taa kaavan hyväksymistä
valtuustossa sekä lopullista
kiinteistöviraston päätöstä
tontista. KJ-Case Oy on ha-
kenut tonttia tarkoituksena
rakentaa OP-Eläkekassan
omistukseen senioreille
suunnattu vuokratalo. He-
lander-Säätiön vanhainkoti
vieressä voisi tarjota palve-
luja talon asukkaille. 

Suursuon kaava on me-
nossa kaupunginhallituk-
seen ja valtuustoon ennen
kesälomia.

Kiinteistölautakunta päätti 
Suursuon tonteista

Vanhan Maunulan eli 50-
luvulla rakennetun Maun-
ulan suojelukaavan valmis-
telu kestää vielä ainakin
vuoden. Asiasta järjeste-
tään asukastilaisuus vuo-
den 2008 puolella. Kaavan
valmistelua pitkittää kau-
punkisuunnitteluviraston
pohdinta kaava-alueen ra-

jauksesta eli mitä jätetään
suojelukaavasta pois ja mi-
tä reuna-alueita lisätään
kaava-alueeseen. Alueen
ongelmia ovat asukkaiden
mielestä esim. pysäköinti-
paikkojen riittävyys ja ja-
lankulkijoiden asema ka-
peimmilla kaduilla.

Kaupunkisuunnitteluvi-

rasto järjesti suojelukaa-
vasta 13. maaliskuuta Sau-
nabaarilla yleisötilaisuu-
den, jossa selvisi, että asuk-
kaat kannattavat suojelua
mutta täydennysrakenta-
mispaikoista ei oltu innos-
tuneita. Koivikkotie 18:n
rakentamattomalle tontille
on toivottu rivitaloa.

Suojelukaavan suunnittelu venyy

Pakilantien Rajametsän-
tien ja Pirjon krouvin väli-
sen osan liikennesuunni-
telmat menevät kaupunki-
suunnittelulautakuntaan
todennäköisesti kesälo-
mien jälkeen elo-syys-
kuussa. 

Valtuustossa 25.4. hy-
väksytyssä Maunulan kes-
kustan kaavassa kaduille
on tehty ainoastaan tilan-
varaukset. Nykyisen os-
toskeskuksen taakse ra-
kennetaan uutena katuna
Tammiontie.

Alkukesästä valmistu-

vassa liikennesuunnitel-
massa Pakilantiellä olisi
Tuusulanväylältä Tam-
miontielle edelleen 2+2
kaistaa, joista toinen tulisi
olemaan bussikaista. Ra-
jametsäntien risteykseen
jäisivät myös liikenneva-
lot.

Pakilantien ja Pirjon-
tien risteys muuttuu kier-
toliittymäksi. Väli kierto-
liittymästä uudelle Tam-
miontielle toteutetaan 1+1
kaistaisena. Pakilantien
liikennesuunnitelmassa
on otettu huomioon tule-

van Raidejokerin tilanva-
raukset.

Kaupunkisuunnittelu-
virasto on teettänyt Paki-
lantiestä liikennesimuloin-
teja, joissa on otettu huo-
mioon myös liikennemää-
rien kasvu. Simuloinneis-
sa on erityisesti tarkastel-
tu iltapäivän ruuhkahuip-
pua klo 16–17 välillä. Si-
muloinneissa liikenne toi-
mii sujuvasti etenkin kier-
toliittymän ja Tammion-
tien osuudella, koska Pir-
jon krouvin kohdalla ei
enää olisi liikennevaloja.

Liikennesuunnitelmat 
lautakuntaan lomien jälkeen

Maunulan Sanomissa
1/2007 sivulla 6 olleessa
Rintamamiesveteraaneja
koskevan jutun kuvateks-
tissä kyseltiin "Oliko Lärvä
silloin vielä olemassa vai
oliko paikalla jo kirjasto?".

Voin vastata varmalla
tiedolla, että paikalla oli
vielä silloin "Lärvä", alueen
kuuluisa nuorisotalo, joka
oli perustettu 1966. Nuori-
sotalon muutto toisiin tiloi-
hin (Maunulantie 19) ja
kirjaston tulo Suursuon-

laitaan tapahtui vuonna
1993.

Kuvan lainannut vete-
raani muistelee, että ku-
van ottovuosi olisi ollut
1970-luvulla, mutta Maun-
ulan Rintamamiehet ovat
juhlistaneet osaston 15-
vuotisjuhlia 13.3. 1985 ja
paikka oli nuorisotalo. Juh-
lasalissa oli läsnä veteraa-
neja ja heidän ystäviään
sali täynnä.

Minulle muistoja herät-
täviä tunnisteita valoku-

vassa ovat ikkunaverhot ja
takavasemmalla oleva
darts-tikkataulukaappi,
takaseinällä olevat äänen-
toistokaapit ja niiden välis-
sä kaksi laivalippua sekä
liukuovi baariin. Josko nä-
mä tiedot olisivat täyden-
nystä kuvan tietoihin juh-
lan ja nuorisotalon osalta.

Risto Sutinen
Töissä nuorisotalolla

11.1.1978 alkaen 11/1986
saakka.

Lärvä oli vielä silloin!

Seniorit ovat aktiivisia tanssijoita

Kuvassa tanssitunnille saapuneet alkuverrytteli-
jät. Takana vasemmalta: Veikko Salovaara ja Jor-
ma Määttänen, edessä Soile Valli, Göta Manelius,
ohjaaja Raija Helander ja Kerttu Määttänen. (Ku-
va: Pike Vainio)

Saunabaarissa on tanssittu senioritansseja jo
toistakymmentä vuotta. Ryhmiin on helppo tulla,
koska aikaisempaa kokemusta ei tarvita. (Kuva:
Pike Vainio)

Hartiat kuntoon keppijumpalla
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Valtuusto hyväksyi Maunulan keskustan kaavan

selle lähettämästä kir-
jeestä. Suunnittelupro-
sessissa on tunnistetta-
vissa noin viisi suunnit-
telukierrosta ja sen aika-
na tehtiin yli 30 erillistä
suunnitelmaa. Kaupun-
kisuunnittelulauta hy-
väksyi kaavan 12.5.

2005. 
Kaavan valtuustokä-

sittelyä ovat viivästyttä-
neet Suursuon ostoskes-
kukseen liittyneet suoje-
luesitykset sekä näiden
kielteisistä päätöksistä
tehdyt valitukset. Kor-
kein hallinto-oikeus tut-
kii parhaillaan Pro
Maunulan 20.2.2007 te-
kemää valitusta Ympä-

ristöministeriön päätök-
sestä. Päätös asiasta
saadaan kesän 2007 ai-
kana. HOK-Elanto käyn-
nistää uuden liikeraken-
nuksen suunnittelun
vasta sitten, kun kaava
on vahvistettu eli kun
kaikki valitukset on kä-
sitelty.

Lisätietoja:
www.maunula.net
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Maunulassa kehitetään alueellista putki...

tietoliikenneyhteyksiä ja
lisäämällä asuntojen es-
teettömyyttä. 

Maunula on rakennet-
tu pääosin 50-, 60- ja 70-
luvuilla. Rakennustek-
niikka tietyn aikakau-

den taloissa on yleensä
samanlainen, jolloin
myös putkiremonttien
toteutuksessa voidaan
soveltaa samankaltaisia
ratkaisuja ja saada näin
yhteistoiminnasta sääs-
töjä. 

Taloyhtiöiden yhteis-
toimintamallia voisi tu-

levaisuudessa laajentaa
kestävän kehityksen
edistämiseen ja Kioton
päästösopimuksen ta-
voitteiden toteuttami-
seen. Tällöin tarkastelta-
vina asioina Maunulassa
olisivat energian käyttö,
kierrätys ja liikenne.
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Maunulan yhteiskoulun 8b
-luokan oppilaat Gether
Beek, Olli Hirviniemi, Mari
Nikkarinen ja Heikki Salko
kilpailevat KappAbel-mate-
matiikkakilpailun pohjois-
maiden finaalissa 31.5.–2.6.
Göteborgissa. KappAbel-kil-
pailu on nimetty norjalaisen
matemaatikon, Niels Abe-
lin, mukaan.

KappAbel -matematiik-
kakilpailun alueellisia osa-
kilpailuja on pidetty pitkin
kevättä. Alkukarsintoihin
osallistui Suomessa 69 pe-
ruskoululuokkaa. 

Kolme parasta joukkuet-
ta kilpaili Suomen mesta-
ruudesta Vaasassa
26.–27.4. semifinaalissa, jos-
sa Maunulan joukkue sel-
vitti tiensä Göteborgin fi-
naaliin. Maunulalaiset oli-

vat tehneet projektityön ai-
heesta matematiikka ja ra-
kennukset. Luokan laskel-
mat liittyivät Eiffel-torniin.
Niissä oli selvitetty, kuinka

paljon tornin rakentajien
ruoka maksoi, kokkien pal-
kat, metalliosien paine ja
tornin maahan aiheuttama
paine.

Yhteiskoulun oppilaat kamppailevat
pohjoismaiden mestaruudesta

Maunulan yhteiskoulun joukkue kovassa kilvassa.

Maunulan Sanomien nu-
merossa 1/2007 kerrottiin
Heinosten talosta 1900-lu-
vun alkupuolella osoittees-
sa Suursuo 6. Leipomoa
pitäneen perheen jälkeen
talossa asui merkittävä
suomalainen kirjailija Jar-
no Pennanen, jonka synty-
mästä tuli viime vuonna
kuluneeksi sata vuotta.
Kirjailijan koti oli Suur-
suolla jonkin aikaa 40-lu-
vulla, josta hän itse vietti
pari vuotta vankeudessa
syytettynä kommunismis-
ta ja vakoilusta. Pennanen
oli tällöin otettu "turvasäi-
löön" eräiden muiden yh-
teiskunnallisesti kriittis-
ten, kirjailijaryhmä Kii-
laan kuuluneiden kirjaili-
joiden tavoin. Suursuon

talossa asuivat hänen tuol-
loinen vaimonsa Irja Pen-
nanen sekä tyttärensä
Raiku, Laisa, Kimu ja Jar-
mila. Näihin aikoihin Pen-
nanen kirjoitti ja valmiste-
li mm. runoteoksia Elo-
kuun päivä ja Jeremian
murhe sekä satukokoel-
maa Kulunut kultaviitta.

Jarno Pennanen oli
kulttuurikodin kasvatti,
joka toimi ensin poliitti-
sesti oikealla, mutta
omaksui vakaumuksek-
seen sosialismin ja marxi-
laisuuden opit. Pennanen
oli perustajajäseniä kirjai-
lijaryhmä Kiilassa, jonka
ihanteisiin kuului huma-
nismi, fasismin vastusta-
minen ja sosialistinen rea-
lismi kirjallisuudessa. So-

sialismi merkitsi Penna-
selle hänen omin sanoin
"ihmisen inhimillistymis-
tä". Uransa aikana Penna-
nen oli runoilija, kulttuu-
ripoliitikko ja lehtimies
(mm. Kansan Uutisten
päätoimittaja). Hän toimi
myös juhlapuhujana, Mos-
kovan-kirjeenvaihtajana
ja lopulta Suomen Kirjaili-
jaliiton puheenjohtaja vuo-
desta 1967. Tarvittaessa
hän perusti omia lehtiä:
Jokaviikko (20-l), Kirjalli-
suuslehti (30-l) ja Tilanne
(60-l). Tuotannon kulku
käsittää laajan kaaren
lehtikirjoituksista runoi-
hin, satuihin, pakinoihin,
kertomuksiin, kirjeisiin,
radioesitelmiin, muistel-
miin, näytelmien ohjaami-

seen Suomen työväenteat-
terissa jne.

Aikalaiskirjailijat ja -
kriitikot arvottivat kirjaili-
jan kirjailijalaatua kritii-
keissään ja kommenteis-
saan, usein ylistäen. 30-lu-
vun lopussa puhuttiin
esim. erittäin suljetusta,
aforistisesta ilmaisusta,
miehistä kainoutta osoit-
tavasta älyllisestä patoa-
misesta tai herkkyyden ja
voiman persoonallisesta
yhdistymisestä. Korostet-
tiin älyllisyyttä ja hyvää
makua sekä modernia, es-
teettistä ilmaisua. Myö-
hemmin puhuttiin raik-
kaasta lyyrisestä itsetut-
kiskelusta, kiihkeästä et-
sinnästä ja vilpittömyy-
dessään puhuttelevasta

julistuksesta. Pennanen
oli oppositiossa vanhoilli-
semman, "koskennieme-
läisen" Suomen kanssa ja
tähän nähden selvästi uu-
distaja aiheissaan ja il-
maisussaan. Vaikka kir-
jailija tuli julkisuuteen
puhtaan proletaarirunou-
den edustajana ja yhteis-
tuntojen kuvaajana, ilme-
ni yhteiskunnallinen ai-
nes tuotannossa jatkossa
hyvin omaleimaisen ilmai-
sun kautta. Pennasen ta-
pa olla kirjailija pyrki aset-
tamaan vastakkain yksi-
lön ja ajan. Hän kertoi
muistelmateoksessaan
olevan kysymys sen katso-
misesta, miten yksilön in-
himillinen kokemus tuo
esiin yleispätevän. Myös

kirjailijan vaimo on selit-
tänyt Jarnon roolia ennen
kaikkea kansalaisena, jo-
ka "tutki vastuutaan ajas-
ta kansalaisena ja ihmise-
nä".

Pennanen kertoi kirjoit-
tamisprosessissa aiheen
valitsevan hänet, niin että
siihen mistä kirjoittaa voi
hyvin vähän vaikuttaa.
Kirjailija halusi sanoutua
irti kaikista luutuneista
"maailmankatsomuksista"
ja kirjallisista suuntauk-
sista, mutta hän selvästi
oli aikansa radikaalin äly-
mystön kirjallinen tulkki.

Kirjailija Jarno Pennasen koti Suursuolla sota-aikana

Jatkuu seuraavassa
numerossa

Virpi Räty
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Oulunkylä, Pakila, Käpylä
puh. 0200 3000
nordea.fi

Omaan kotiin ilman alkupääomaa

Luit aivan oikein. OmaTakaus on uusi rahoitusmuoto,

jossa lainaan on yhdistetty lisätakaus. Se antaa sinulle

mahdollisuuden ostaa asunnon ilman omaa alkupää-

omaa. Vaatimuksina ovat ainoastaan säännölliset tulot

ja tavallisten luottoehtojemme täyttäminen.

    Soita ja varaa aika keskusteluun 0200 3000 (pvm/mpm)

ma-pe 8-20.
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Oulunkylä, Pakila, Käpylä
puh. 0200 3000
nordea.fi

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

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

Jakelu: vapaaehtoisia vastaan-
otetaan

Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy syyskuun lopussa. 

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

"Ystävä on elämän JALOKIVI."
Timo Brunila

Ystävä

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. 

Hyvää kesää! 

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

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

Talkoot 
Vesakossa
Varma kesän merkki
ovat talojen pihatal-
koot. Huhtikuussa Ve-
sakossa ahkerat talkoo-
laiset kantoivat joukol-
la lehtiä kompostiin.


