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Asuntoministeri Jan Vapaavuori
vieraili Maunulassa 22.10. anta-
massa lähtölaukauksen MAP:lle
eli Maunulan alueellisen putkire-
monttimallin esiselvitykselle. 
Ministerin mukaan Maunula on
tässäkin asiassa edelläkävijä koko
Suomessa. Hanke on erittäin tär-
keä suurten korjaushankkeiden
ollessa tulossa.

Lisää esiselvitystilaisuudesta 
Maunulan yhteiskoululla sivulla 5.

Ministeri käynnisti MAPin

Maunulan aluefoorumilla esitel-
lään tiistaina 27.11. klo 18 Alpak-
ka-hankkeen palvelukyselyn tulok-
sia ja keskustellaan mahdollisuuk-
sista kehittää Maunulan palvelui-
ta.

Alustajina ovat Alpakka-hank-
keen tutkija Sirkku Wallin (YTK) ja
projektipäällikkö Anna Kanervo
(Helka ry). 

Tilaisuudessa keskustellaan
myös Maunulan mahdollisista se-
nioritalokohteista, joita ovat Paki-
lantie 17 (Saton talo), Suursuonlai-

dan kerrostalotontti vanhusten
kuntopolun vieressä ja Suursuontie
14 (myytävänä oleva Paanukoti). 

Arkkitehti Stefan Ahlman esit-
telee Saton suunnitelmia Pakilan-
tie 17:n muuttamista senioriasuin-
taloksi. Tilaisuudessa käsitellään
myös Suursuon elämänkaarikort-
teli-ideaa. 

Maunulan 66. aluefoorumi pide-
tään tiistaina 27.11. klo 18–20.

Paikka on Palvelukeskus Sauna-
baari, Metsäpurontie 25, 3. krs. Li-
sätietoja: www.maunula.net

Maunulan palveluita 
kehitetään

Asuntoministeri Jan Vapaa-
vuori Maunulassa 22.10.



Pakilantie 17:n kerrostalotontille
(28320/3) haetaan kaavamuutoksia.
Tontilla on nelikerroksinen asuin-
kerrostalo, joka on yksi viidestä Pa-
kilantien varren pistetaloista. Ase-
makaavan muutosta on hakenut
kiinteistön omistaja Sato-Asunnot
Oy. 
Voimassa olevassa asemakaavassa
vuodelta 1961 tontti on merkitty ker-
rostalojen korttelialueeksi ja raken-
nuksen enimmäiskerrosluvuksi nel-
jä. Helsingin kaupunki omistaa ton-
tin. 
Nykyistä kerrostaloa on tarkoitus
laajentaa viisikerroksisella osalla.
Tontille on suunnitteilla senioriasun-
toja. Arkkitehti Stefan Ahlamn esit-
telee Saton suunnitelmia Maunulan
aluefoorumilla 27.11. klo 18–20 Sau-
nabaarilla.
Lisätietoja: www.maunula.net

Eläinkauppa BullDog's
avattiin syksyllä Metsäpu-
rontiellä. Kaupasta saa
eläintarvikkeita, kuten le-
luja ja pantoja jne. Valikoi-
massa ovat myös eläinten
ruoat ja palveluun kuuluu
lomahoitoa pienjyrsijöille.
Eläinkauppaa vetävä Sari
Roth kaavailee vielä laa-
jentavansa palvelua sisäl-
tämään trimmaukset ja
kynsien leikkauksen jyrsi-
jöille ja koirille. Pienen yrit-
täjän etuna on se, että
asiakkaita kuunnellaan
mielellään ja otetaan vas-
taan toiveita.

PV

Hännänheiluttajat /
Svansviftarna koirapäivä-
kodin omistaja Susanne
Palmén kertoo että hän
on ollut Tukholmassa 15
vuotta hoitamassa koirien
uudelleensijoittamista.
Siinä hommassa tapasi
monenlaisia koiria, joilla-
kin hyvinkin ankea taus-
ta, toiset taas allergioitten
ja muuttuneiden elämän-
tilanteiden uhreja. Jotkut
niistä saivat turvapaikan
Susannen luota kunnes
uusi koti löytyi. "Minulla
on aina ollut koiria, en voi
kuvitella koiratonta elä-
mää."
Susanne perusti koirapäi-
väkodin joulukuussa 2005
koska Suomessa niitä ei
juuri ole. Monet koirat,
jotka joutuvat olemaan
yksin pitkiä päiviä , viet-
täisivät mielellään ai-
kaansa mukavassa koira-
seurassa. 
Hännänheiluttajat on ko-
dinomainen paikka, mis-
sä saa löhötä sohvillakin
ja viedään ulos jopa koira-
tarhaan juoksemaan. Ja
namuja ei pihtailla! 
Koirien pitää tulla toi-
meen keskenään ja olla
rokotettuja. Narttuja, joil-

la on juoksu, ei voida ot-
taa vastaan. 
Mottomme on: "Sanotaan
että koira on ihmisen pa-
ras ystävä. Oletko sinä

koirasi paras ystävä?"
Osoite on Rajametsäntie
29-31. Puh. 050 5613684.

Helen Elde
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Koirapäiväkoti 
Rajametsäntiellä

Susanne Palmén ulkoiluttamassa koiraa marras-
kuisessa lumisateessa.

KUVA: PIKE VAINIO

Maunulassa on nyt eläinkauppa

Liikkeen omat maskotit
Neve ja Maro.

Myymälässä on muuta-
mia kaneja ja muita
jyrsijöitä. Sari ottaa lo-
mahoitoon pienjyrsijöi-
tä.

Sari Roth on aina haaveillut omasta eläinkaupasta. Koulutuksessa yrittä-
jyyttäkin opiskellut lähihoitaja voi nyt hoitaa omia ja asiakkaiden eläimiä.

Kirsi ja Heikki Helamaan
osoitteeseen Kuusikkotie
4 suunnittelemat viisi ker-
rostaloa valmistuivat
vuonna 1972. Vasemman-
puoleisesta kuvasta näkyy
talojen kunto ennen julki-
sivuremonttia, joka alkoi
tammikuussa 2007. Vuo-
den aikana talojen päädyt
on verhoiltu tiiliverhouk-
sella, muut seinät lisäeris-
tetty ja verhottu kivipin-
taisella levyllä. Lisäksi on
vaihdettu ikkunat ja kun-
nostettu parvekkeiden
pinnat. Korjaus maksoi n.
3,6 milj.euroa.

Kuusikkotiellä remontoitu

Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi 24.10. 2007 Maun-
ulan koillisosan asema-
kaavan. Suursuolle on
kaavoitettu 23100 kerros-
m2. Alueelle tulee 87 eril-
listä tonttia eli noin
120–130 asuntoa. Alueelle
tulee noin uutta 600 asu-
kasta. Kaava-alueeseen
kuuluu yksi noin 2600 ker-
ros-m2:n kerrostalotontti
Suursuonlaidassa, johon

on ajateltu tulevan myös
senioreille sopivia asunto-
ja. 
Pientaloalueen rakentami-
nen voi käynnistyä sen jäl-
keen, kun meluaita on ra-
kennettu ja mahdolliset
valitukset kaavasta käsi-
telty. Jos kaava vahviste-
taan ilman valituksia,
kiinteistövirasto pystyy
myymään ja vuokraa-
maan tontteja jo ensi ke-

väänä.
Tuusulanväylän melues-
teiden rakentamiseen
Maunulan kohdalle on
kaupungin uudessa vuo-
den 2008 talousarviossa
budjetoitu 800.000 euroa
vuodelle 2009 ja 800.000
euroa vuodelle 2010. Yh-
teensä hankkeen kustan-
nusarvio 2,2 milj. euroa,
josta valtion tiehallinto
maksaa 600.000 euroa.

Maunulan koillisosan 
asemakaava hyväksytty

Saton taloon senioriasuntoja



Sana SAUNA punatiilisen
rakennuksen seinässä
Vanhassa Maunulassa he-
rättää bussimatkustajien
mielenkiinnon. Tuoko on
se Saunabaari? 
Palvelukeskus Saunabaa-
rin tilaisuuteen saapunut
ei voi mistään päätellä ole-
vansa entisessä pukuhuo-
neessa. Kahvio-näyttämö
on pesuhuoneen paikalla
ja entinen löylyhuone keit-
tiönä. 
Saunabaari valmistui
vuonna 1952 yleiseksi sau-
naksi ja pesulaksi. Sen ra-
kennutti Maunulan Kan-
sanasunnot Oy ja arkki-
tehteinä olivat maineik-
kaat Viljo Rewell ja Keijo
Petäjä. Saunabaari val-
mistui viimeisenä Kan-
sanasuntojen korttelin ra-
kennuksista, jotka ympä-
röivät Sorsapuistoa ja ulot-
tuvat Metsäpurontien toi-
sellekin puolen.
Alun perin Saunabaarin
katutasossa oli myymälä-
tilaa ja liikepesula. Väli-
kerrokseen noustaessa oli-
vat vastassa kassa ja baa-
ri. Saunat pukuhuonei-
neen ja terasseineen sekä
pieni kampaamo löytyivät
ylimmästä kerroksesta.
Nykyinen Vaahterasali oli
naisten puoli ja Juhlasali
miesten puoli. Tilat suun-
niteltiin noin 500 kylpijää
varten illassa. 
Kellarissa sijaitsivat ener-
gianlähteet: lämmönjako-
huone lämpökeskuksesta
tulevalle putkistolle, öljyl-
lä toimiva kattila höyryn
tuottamiseen pesulalle se-
kä halkovarastot kiukai-
den lämmitykseen. Kes-
kellä taloa oli veräjätön ta-
varahissi.
Perheenjäsenet odottivat
toisiaan porrastasanteen
baarissa. Naiset tilasivat
kahvia ja miehet olutta.
Suuret tupakkakupit kuu-
luivat tietysti myös aina-
kin miesten puolen puku-
huoneen varustukseen.

Baarissa oli Maunulan en-
simmäinen televisio, jota
lapsetkin kävivät katso-
massa lattialla istuen. To-
sin tupakansavu himmen-
si näkymää. 
Saunabaari palveli Maun-
ulan asukkaiden puhtaut-
ta aina 1970-luvun vaih-
teeseen, jolloin Pirkkolan
uimahalli oli valmistunut.
Saunabaari ei kuitenkaan
autioitunut. Siihen ovat
varmasti vaikuttaneet ra-
kennuksen mielenkiintoi-
nen ulkonäkö, tavanomai-
sesta poikkeavat sisätilat
ja keskeinen sijainti lä-
hiössä. Tulijoita on riittä-
nyt, vaikka huonetiloja on
jouduttu muuttelemaan. 
Talo on joustanut, ja vuo-
rollaan sinne ovat majoit-
tuneet kirjakauppa (vuon-
na1963), valokuvalabora-
toriot (Eiri-Kuva Oy 1975),
ATK-toimisto, ja lukkolii-
ke sekä vielä Maunulan
Kansanasunnot Oy:n isän-
nöitsijätoimisto (1991),
jonka toimistotilat tulivat
katutason myymälöiden
tilalle nimellä Maunulan
Asunnot Koy (1998).
Kesällä vuonna 1996 saa-
tettiin päätökseen kor-
jaustyö Palvelukeskus
Saunabaaria varten, ja
kolmannen kerroksen
hulppeat salit ovat taas ar-
vossaan. Saunabaari on

jälleen maunulalaisten ja
kauempaakin tulevien
kohtauspaikkana. Huone-
tilamuutokset ja uusi tek-
niikka ovat tietysti vai-
kuttaneet sisätilojen il-
meeseen, mutta myös ra-
kennuksen julkisivuihin.
Savu- ja ilmanvaihtohor-
meista pelkkää ilmanvaih-
toa palvelemaan vaihdetut
piiput eivät ole säilyttä-
neet
muotoaankaan, ja katolle
sijoitettu ilmanvaihtoko-
nehuone näkyy häiritse-
västi. Kolmatta metriä
korkea peltinen SAUNA-
kylttikin hävisi saunan
myötä, mutta kirjaimet
palautettiin tänä keväänä.

Ritva Sario

Lähteet:
Viljo Revell Rakennuksia
ja suunnitelmia. Otava
Helsinki 1966
Maunula, kaupunginosa
keskuspuiston kainalossa,
toimittanut Maunula-seu-
ra ry, Forssa 1993
Arkkitehti-lehti 1953 nr. 1
L'architecture d'aujour-
d'jui 54 mai-juin
Matti Haikolan tutkielma
9/2001: Viljo Revell – rehe-
vää rationalismia
OY/AO/AH III
Kaupunginmuseon arkis-
to: ulkokuva: SAUNA
Rakennusvalvontaviras-
ton arkisto: rakennuslu-
papiirustukset, asiakirjat
Rakennustaiteen museon
arkisto: työpiirustukset,
valokuvat saunan sisus-
tuksesta
Haastattelu: tekninen
isännöitsijä Pentti Eronen
2006

Saunabaari on keskeises-
sä roolissa aiemmin As Oy
Vesakossa asuneen Kari
Hotakaisen romaanissa
Sydänkohtauksia.

Helsingin uudessa talous-
arvioesityksessä on varau-
duttu Maunulan uuden
kirjaston rakentamiseen
vuonna 2011. Kirjastoa on
suunniteltu uuden liike-
keskuksen viereen. Hank-
keelle on budjetoitu suun-
nittelurahaa 100.000 eu-
roa vuodelle 2009 ja 40.000
euroa vuodelle 2010 sekä
vuodelle 2011 1,39 miljoo-
naa euroa. Kirjaston koko
on noin 850 m2. 
Maunula-Seura ja Maun-
ulan Asukasyhdistys teki-
vät kesäkuussa 2004 Hel-
singin kirjastotoimelle esi-
tyksen Jokerikirjaston saa-
misesta Maunulan uuteen
keskustaan. Jokerikirjas-
to palvelisi paitsi Maun-
ulan, Metsälän, Pirkkolan
ja Pakilan asukkaita myös
Jokerilinjan käyttäjiä. Kir-
jaston johto on alun alkaen
suhtautunut myönteisesti
Jokerikirjastoideaan.

Jokerikirjastoa ryhdyttäneen
rakentamaan 2011
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Maunula on onnekkaasti ollut monessa kohdin nykyaikaisen tietoyhteiskunnan
eturintamassa. Maailmalla Maunula tunnetaan parhaiten internettiin panosta-
neena "tietokaupunginosana".

Monia palveluja kehitetään parhaillaan Maunulassa nykytekniikan suomin
monin uusin mahdollisuuksin.

Ihmisten toiveet ja tarpeet pyritään selvittämään yhä tehokkaammin, jotta
kaikille asukkaille pystyttäisiin tarjoamaan juuri heidän tarvitsemiaan palveluja.
Tässä ei ole unohdettu seniorisukupolveakaan, jonka selviämisestä tulevaisuu-
den Maunulassa on artikkeli tässä numerossa.

Osallistuin äskettäin tiedotustilaisuuteen, jossa esiteltiin lähiverkko-TV:tä,
josta kaikki asukkaat saavat runsaasti tietoa alueen tärkeistä asioista. Tieto kul-
kee kahteen suuntaan, kun asukkaat voivat itse vaikuttaa lähetettävään ohjel-
maan. TV-ruutu on pian opastamassa alaovelta lähtien. Kaikki tämän helppo-
käyttöisen "lähidemokratia-TV:n" mahdollisuudet eivät vielä ole edes aavistel-
tavissa. 

Internet ei ehkä olekaan tiedon viimeinen saavutus vaan koko ajan keksitään
uusia keinoja välttämättömän tiedon tuottamiseen ja välittämiseen. Tässä uskon
Maunulan olevan kärjessä tulevaisuudessakin.

Heikki Lehti

Maunulalla on 
edessään valoisa 
tulevaisuus

Asukastilaisuus maanantaina 26.11. klo 18
Maunulan Saunabaari Metsäpurontie 25

Vastaamassa:
Vesa Jurmu, Maunulan asunnot toimitusjohtaja

Ilpo Eerola, Vuokralaisten keskusliitto
Yrjö Hakanen, kaupunginvaltuutettu

Vuokrat nousevat Maunulassa
— mitä voi tehdä?

Järj. SKP:n Maunulan-Pakilan osasto

& SKP:n ja asukaslistan valtuustoryhmä

Kaupunginhallitus pyysi
Helsingin hallinto-oikeut-
ta hylkäämään Maunulan
keskustan asemakaavas-
ta tehdyt valitukset ai-
heettomina ja perusteetto-
mina. 
Helsingin kaupunginhal-
litus vastasi 22.10. 2007
Helsingin hallinto-oikeu-
den lausuntopyyntöön
Asunto Oy Pakilantie 9:n,
Pakila-Seura ry:n, Pro
Maunula ry:n ja Suursuon
Ostoskeskus Oy:n touko-
kesäkuun vaihteessa te-

kemistä Maunulan kes-
kustan asemakaavan
muutosta koskevista vali-
tuksista. 
Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi 25.4. 2007 Maun-
ulan keskustan kaavan
asemakaavamuutoksen.
Asunto Oy Pakilantie 9,
Pakila-Seura ry, Pro
Maunula ry ja Suursuon
Ostoskeskus Oy valittivat
valtuuston päätöksestä
Helsingin hallinto-oikeu-
delle. 
Maunulan keskustan

suunnittelu käynnistyi
vuonna 2001. Kaupunki-
suunnittelulautakunta hy-
väksyi Maunulan keskus-
tan kaavan toukokuussa
2005. Suursuon ostoskes-
kuksen tontin vuokra-aika
menee umpeen vuoden
2008 lopulla. Tämän jäl-
keen tontin vuokrasopi-
muksen osapuolet eli Hel-
singin kaupunki tai Suur-
suon ostoskeskus voivat ir-
tisanoa sopimuksen puo-
len vuoden irtisanomis-
ajalla.

Kaupunginhallitus tyrmäsi 
valitukset

Missä täällä on sauna 
tai edes baari?

Samaan aikaan Rewellin toimistossa oli työn alla
toinenkin saunasuunnitelma: hotelli Palacen sauna.
Sisustuksilla oli sama suunnittelija, sisustusarkki-
tehti Antti Nurmesniemi. Järjestely noudatti molem-
missa suunnitelmissa samaa kaavaa: pukutiloista
ylös pesutiloihin, nousu lauteille ja kaikista tiloista nä-
kymä samaan suuntaan - parvekevilpolan kautta ulos
luontoon. 

Sauna-baari -rakennuksen massiivinen tiilikerros
"kevyiden" näyteikkunoiden päällä ja kolme jyhkeä-
tä piippua, jotka halkoivat lasitiili-ikkunastoa, il-
mentävät osaltaan tiukkojen taloudellisten vaati-
musten paineissa syntynyttä järkevää rationalismia.
Tyylin mukaiset kolmatta metriä korkeat SAUNA-
kirjaimet elävöittivät julkisivua. 

Pyöreäkulmaiset porrasaukot teräspinnakaitei-
neen nähtiin ensi kertaa Palacessa ja siis heti myös
Maunulan saunarakennuksessa. Kun Palace muis-
tuttaa valtameriristeilijää komentosiltoineen, voisi
Sauna-baarirakennuksessa nähdä ärhäkän hinaajan
perässään (lämpöputkiston sitoma) asuinrakennus-
ten lotja.

Kerro Saunabaariin
liittyvistä muistoistasi
ottamalla yhteyttä toi-
mituksen jäseniin tai
lähettämällä postia Me-
diapajalle osoitteeseen
Metsäpurontie 19-21,
00630 Maunula.

Saunabaarin pihan puolella ovat saunan entiset
vilvoitteluparvekkeet.

Joulukonsertti 20.12. klo 18

AIA-lauluyhtye
Merzi Rajala, Hanna-Riikka Siitonen, Nina Tapio,
Riikka Timonen, Marika Tuhkala, Eeppi Ursin, pia-
nisti Pessi Levanto

Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15
Järjestäjä: Maunula-Seura ry

Ei sisäänpääsymaksua



Maunulan alueellisen put-
kiremonttimallin eli MAP:n
esiselvityksen päätavoite
on kehittää Maunulan put-
kikorjauksiin uusi toimin-
tamalli, jolla vahvistetaan
asunto-osakeyhtiöiden ase-
maa peruskorjausten teet-
täjänä ja helpotetaan put-
kikorjausten päätöksente-
koa sekä saavutetaan ta-
loudellisia ja laadullisia
hyötyjä asukkaille. Esisel-
vitys ei tule ottamaan kan-

taa siihen, millä menetel-
mällä korjaus tehdään eli
käytetäänkö perinteistä
menetelmää vai markki-
noilla tarjolla olevia ns.
uusia korjausmenetelmiä.

Aktiivisimmat 
taloyhtiöt hyötyvät
eniten

Viime kesänä tehtyyn kyse-
lyyn vastasi runsaat kaksi-
kymmentä taloyhtiötä. Lä-

hes kaikki taloyhtiöt halua-
vat saada tietoa esiselvityk-
sen etenemisestä. Kuusi ta-
loyhtiötä on valmis osallis-
tumaan mallin kehittämi-
seen ja työ heidän kanssaan
on juuri käynnistymässä.
Nämä taloyhtiöt ovat AsOy
Pakilantie 8, AsOy Suonot-
kontie 6, AsOy Säästölaita,
AsOy Vesakko, AsOy Koi-
vikkotie 20-22 ja AsOy Haa-
vikkotie 15-17. AsOy RM -
talo harkitsee mukaantuloa

ensi vuoden alussa. Esisel-
vityksessä mukana olo ei ra-
sita taloyhtiöitä eikä niiden
hallituksia merkittävästi.
Sen sijaan ne saavat putki-
korjauspäätösten tekoon
hyödyllistä lisätietoa. Näillä
taloyhtiöillä on parhaat
mahdollisuudet vaikuttaa
mallin kehittämiseen palve-
lemaan juuri niiden tarpei-
ta ja saamaan mahdolliset
mallin käynnistämispanos-
tukset ensimmäisinä käyt-
töönsä.

Vielä ei ole 
myöhäistä

Vaikka mallin kehittämi-
nen käynnistyy seitsemän
aktiivisimman kanssa, ovia
mukaan tulolle ei ole suljet-
tu. Mukaan pääsee hel-
poimmin ilmoittamalla kiin-
nostuksesta sähköpostilla
osoitteisiin mikko.vir-
kamaki@kotialue.fi tai paa-
vo.kykkanen@elisanet.fi tai
puhelimitse numeroon 040-
5483240.

Teemu Mökkönen

Maunulanpuroksi kutsu-
taan ojamaista virtavettä,
joka kulkee Keskuspuiston
reunamilla Maunulan-
puiston läpi. Maunulan-
puro on Mätäpuron latvan
toinen päähaara. Näin ei
kuitenkaan ole ollut aina.
Nykyisin nimellisesti eriy-
tynyt Maunulanpuro on
historiallisesti Mätäpuron
latvojen pääuoma. Tässä
artikkelissa esitellään
Maunulanpuron ojitushis-
toriaa; kerrotaan kuinka
purosta on tullut sellainen
kuin se nykyisin on, ja
kuinka Mätäpuron valu-
ma-alueen koko laajeni
1900-luvun alussa. Tässä
esitetty kehitys perustuu
1700–1900 -lukujen histo-
riallisten karttojen tietoi-
hin. Karttojen pohjalta
hahmoteltu kehityskaari
on kuitenkin valitettavan
suurpiirteinen. Näkemystä
voisi varmasti jalostaa ja
tarkentaa kirjallisten ar-
kistolähteiden avulla.

Nykyinen 
Maunulanpuro

Maunulanpuro saa alkun-
sa Tuusulanväylän vierel-
lä Maunulan ja Pakilan
rajalla sijaitsevalta Suur-
suolta. Puron uoma kulkee
aluksi Tuusulanväylän ja
Maunulan välisellä van-
halla suopellolla viivasuo-
rana valtaojana etelään
kohti Metsälää. Metsäläs-
sä puro virtaa Krämerin-
tien reunalla, osin putkeen
johdettuna. Rajametsän-
tien ja Metsäläntien ris-
teyksessä putkeen ohjattu
puro tulee taas maan pin-
nalle saapuessaan Mau-
nulanpuistoon.

Puro virtaa Maunulan-
puiston läpi kohti pohjois-
ta. Maunulan uurnaleh-
don eteläreunalla kaut-
taaltaan ojituksilla suoris-
tettuna se jatkaa kulku-
aan seuraten hautaus-
maan itäreunaa. Uurna-
lehdon pääportilla puro
ohjautuu jälleen maan al-
le ja yhtyy Pirkkolantien
reunaa myöten kulkevaan
Mätäpuroon.

Ihminen on vaikutta-
nut Maunulanpuron ulko-
näköön voimakkaasti.
Ojasta puron erottaa enää
lähinnä se, että virtaavaa
vettä riittää ympäri vuo-
den. Ojitusten myötä puro
onkin menettänyt luontai-
sen uomansa. Vanhan
mutkittelevan uoman
jäänteitä erottuu kuiten-
kin vielä paikoin.

Ihmisen toiminta on
vaikuttanut Maunulanpu-
roon ja sen ympäristöön eri
aikoina. Aloitetaan 1700-
luvulta ja edetään kohti

nykyaikaa.

1700-luvun 
luonnontilainen
puro

Suomen vanhimmat tark-
koihin maastomittauksiin
perustuvat kartat, ns.
maakirjakartat, ovat
1600-luvulta. Maunulan-
puron alueelta näin van-
hoja karttoja ei kuiten-
kaan tunneta. Alueen en-
simmäinen tarkka kartoi-
tus on vuosien 1769 ja
1775 isojakokartoissa. Ne
perustuvat paikan päällä
tehtyihin maastomittauk-
siin ja ovat mittakaaval-
taan tarkempia kuin 1:10
000, yleensä 1:4000 tietä-
millä.

1700-luvun kartoissa
Maunulanpuro on Mätä-
puron kanssa samaa uo-
maa. Muita uomia Mätä-
puron latvoille ei ole mer-
kitty. Maunulanpuron
osuus mutkittelee Maun-
ulanpuiston läpi. Muuta-
maan poikkeusta lukuun-
ottamatta puro kulki
1700-luvulla samalla alu-
eella kuin nykyinen ojitet-
tu uoma. 1700-luvun uo-
ma sai alkunsa suolta
Metsälän eteläosassa ja
kulki nykyisen uurnaleh-
don läpi. Puron rannat oli-
vat pääosin metsää. Met-
säpurontien ja hautaus-
maan välisellä alueella oli
Vähä Huopalahden kylän
niittyjä. Metsälässäkin oli
muutama Oulunkylän ta-
kamaiden pieni niittyalue.

1800-luvulla 
niittyjä raivataan
lisää

Karttojen perusteella
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Pirkkolan läpi virtaav
Maunulanpuro – Mätäpuron latvan

Maunulanpuron nopeampaa 
ton eteläosasta. Kuva: Teemu 

MAP-esiselvitys kehittää uutta
toimintamallia putkikorjauksiin

Kartta Maunulan kerrostalo-
jen putkiremonttitilanteesta ja
osallistumisesta MAPiin.

MAP-esiselvitystilaisuuden 22.10. Maunulan yhteiskoululla juonsi TV:n
Asuntomarkkinoista tuttu Juha Salmi.

Selvitystilaisuuteen osallistui runsas joukko putkiremonteista kiinnostuneita taloyhtiöiden päättäjiä.



Maunulanpuron varret
raivattiin niittymaaksi
1800-luvulla. Vuosina
1872–73 mitatussa Se-
naatinkartassa Maun-
ulanpuron varsi oli jo rai-
vattu useaksi niittyalu-
eeksi. Samalla on aloitettu
puron uomien muokkaa-
minen. Tässä käytetyn
kartta-aineiston perus-
teella puron oikomisen ja
ojituksen alun ajankohtaa
ei kuitenkaan voi määrit-
tää tarkemmin kuin 1800-
luvulla ennen 1870-lukua. 

On kuitenkin huomat-
tava, että Senaatinkartan
perusteella ainoastaan ny-
kyisen uurnalehdon alu-
een uoma sekä Pirkkolan-
tien reunaa pitkin Pirjon-
tien suunnalta laskeva
haara ovat olleet ojitetut
ja oiotut. Senaatinkartas-
sa näkyy myös, ettei Pir-
jontien pohjoispuolisten
alueiden, Pakilan ja Mau-
nunnevan, vesiä ollut vie-
lä tässä vaiheessa johdet-
tu laskemaan Mätäpuro-
oon.

1900-luvun uoman
muutokset
Viimeksi kulunut vuosisata
toi mukanaan suurimmat
muutokset Maunulanpu-
roon. Vuosina 1902 – 1911
mitatuissa venäläisissä to-
pografikartoissa puro nä-
kyy suoraksi ojitettuna ny-
kyisen Maunulanpuiston
jalkapallokentältä Pirkko-
lantielle saakka. Metsälän
läpi kulkevaa yläjuoksua ei
ole merkitty kyseiseen
karttaan. Todennäköisesti
Tuusulanväylän länsipuo-
len suoaluetta ei ollut tässä
vaiheessa vielä ojitettu.

Vuoden 1934 suomalai-
nen topografikartta paljas-
taa Maunulanpuron ja Mä-
täpuron yläjuoksun kan-
nalta mielenkiintoista ve-
sistöhistoriaa. Vanhemmis-
sa kartoissa Maunulanpu-
ro näyttäytyy Mätäpuron
yläjuoksun päähaarana.
Nykyinen Maunulanpuron
ja Mätäpuron yhtymäkoh-
ta on Maunulan hautaus-
maan pääportin kohdalla.
Tästä ylöspäin Mätäpurok-
si lasketaan Pirkkolan hal-
ki pohjoiseen aina Kehä I:n
pohjoispuolelle Maununne-
valle saakka jatkuva puro-
uoma. Historiallisten kart-
tojen perusteella näin ei
kuitenkaan ole aina ollut. 

Ensimmäinen kartta,
jossa Mätäpuro merkitään
jatkumaan nykyistä vas-
taavalla tavalla, ajoittuu
vuodelle 1934. Siinä puron
uoma on kuvattu ensimäis-
tä kertaa siten, että Paki-
lan ja Maununnevan etelä-
osan vedet laskevat Mätä-
puroon. Tämä on ihmisen
aikaansaamaa - Pakilan ja
Maununnevan alueen ojit-
tamisen yhteydessä alueen
vedet ohjattiin laskemaan
Mätäpuroon. Tämä näkyy
konkreettisesti esimerkiksi
Pirkkolassa, missä puro
kulkee kallioon louhitussa
uomassa Papinmäentien
pohjoispuolella. Ihminen on
siis laajentanut Mätäpu-
ron luontaista valuma-
aluetta räjäyttämällä enti-
seen vedenjakajaan uuden

uoman, jonka kautta Paki-
lan ja Maununnevan oji-
tusten vedet ohjautuvat
Mätäpuroon.

Vuoden 1934 topografi-
karttaan liittyy myös toi-
nen jännittävä piirre: siinä
ei ole ollenkaan Maunulan-
puron osuutta nykyisen
hautausmaan alueella! Sen
sijaan kartassa on kyllä
Maunulanpuron nykyinen
yläjuoksu Tuusulanväylän
länsipuolisella peltoalueel-
la, tässä vaiheessa jo viiva-
suoraksi ojitettuna. Kartat
eivät ole aina täydellisiä.

Uurnalehto 
vihitään käyttöön
vuonna 1966

Maunulan Uurnalehdon
myötä Maunulanpuron uo-
ma siirrettiin kulkemaan
hautausmaan rajoja pitkin.
Aiemmin puro kulki läpi
hautausmaan alueen, jota-
kuinkin sen Maunulan-
puiston puoleiselta portilta
Pirkkolantien ylittävän ke-
vyenliikenteen sillan koh-
dille, missä uoma yhtyi ny-

kyiseen Mätäpuron pää-
haaraan. 

1900-luvun toimintaa
voisi varmasti seurata kart-
tojen ja arkistotietojen avul-
la huomattavasti seuraa-
vaa esitystä tarkemmin.
Tässä yhteydessä otetaan
esille 1900-luvun loppupuo-
len Maunulanpuroon liitty-
västä toiminnasta vain vii-
meinen puron ulkonäköön
ja virtaamaan vaikuttanut
toimenpide; Osmo Airon
Maunulan Sanomissa
2/2004 kirjoittaman artik-
kelin mukaan Maunulan
puroa perattiin 1980-luvul-
la uurnalehtoon saakka
vanhojen peltoalueiden
soistumisen pysäyttämisek-
si. Mitä kaikkea tämä toi-
menpide on pitänyt sisäl-
lään, ei ole kirjoittajan tie-
dossa. Joka tapauksessa,
tuolloin oletettavasti perat-
tuja (ja ruopattuja?) osia on
koko Maunulanpuron alu-
eella. Ojaksi muutettu uo-
ma on kivetöntä ja pohja
suurelta osin hienon sedi-
menttiaineksen peittämää.
Puron varrella näkyy suu-
ria läjityskasoja, joihin kai-
vettu maa-aines on kasattu.
Asiasta ei voi olla täysin
varma, mutta oletettavasti
nämä kasat ovat ainakin
osittain syntyneet 1980-lu-
vun toiminnan tuloksena.

Edellä kuvattujen toi-
menpiteiden seurauksena
Maunulanpuron uoma on
muuttunut luonnontilaises-
ti mutkittelevasta ja vir-
taukseltaan vaihtelevasta
purosta ojaksi, jossa vir-
tausvaihteluiden puuttumi-
nen aiheuttaa hienoainek-
sen kasautumista puron
pohjalle. Tälläisen ojan la-
jisto on myös valitettavan
yksipuolinen luonnontilai-
seen puroon verrattuna.
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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

va uoma on syntynyt vasta 1900-luvun alussa
n alkuperäinen päähaara

virtaosuutta Maunulanpuis-
Mökkönen, toukokuu 2007.

Maunulassa asuva taimen uurnalehdon viereisessä Mätäpuron ponnissa syys-
kuussa 2007. Alue on kalastuskiellossa taimenkannan turvaamiseksi. Kuva:
Mikael A. Manninen.

Maunulan uurnalehden jälkeen Maunulanpuro on
yhtynyt Mätäpuroon. Mätäojasta kerrotaan seu-
raavissa numeroissa lisää. Kuva: Kari Kuusela.

© KAUPUNKIMITTAUSOSASTO, HELSINKI 151 / 2005

Ojitettu puro takaisin luonnontilaan
Suoraksi ojitetun puron palauttaminen lähemmäs
luonnontilaa ei vaadi suuria toimenpiteitä. Tärkeintä
on palauttaa uomaan vaihteleva virtaus. Tämä onnis-
tuu lisäämällä puroon kiviä, soraa ja puuta. Virtauk-
sen vaihtelun myötä puro alkaa hakea mutkittele-
vampaa uomaa, jossa on eri syvyisiä kohtia sekä val-
leja, joihin hienoaines kerääntyy tulvien yhteydessä.

Virtavesien hoitoyhdistys ja Taimentiimi järjestivät
syyskuun 2007 alussa ensimmäiset kunnostustalkoot
Maunulanpuron alueella. Talkootyönä puron uomaan
laitettiin Helsingin kaupungin kustantamaa ja pai-
kalle toimittamaa kivi-, sora- ja puuainesta. Kaikille
avoimia talkoita pyritään järjestämään myös tulevai-
suudessa.

Maunulanpuron tulevaisuus taimenten kotipurona
ei ole utopiaa. 1990-luvun lopulla Mätäpuron alajuok-
sulle istutettu taimenkanta on levittäytynyt puroa
ylöspäin. Arvokkaan taimenkannan suojelemiseksi
Mätäpuron vesistöalue onkin asetettu kalastuskiel-
toon Vihdintien yläpuolisella osuudella. Maunulan
uurnalehdon vierellä asustelee nykyisin sukukypsiä
taimenia, joille tehtiin tänä syksynä uusia kutusorai-
koita. Työ kannatti, sillä alueelta on nyt tehty ensim-
mäiset havainnot taimenten kaivamista kutukuopista.
Toivottavasti tulevan talven aikana syntyy ensim-
mäinen maunulalainen taimensukupolvi.

Mätäpuron ja sen nykyisen sivuhaaran Maunu-
lanpuron valuma-alueet näkyvät kartassa. Kaik-
kiaan Helsingissä on yli 20 puroa.



Suursuontie 15:n pientalotontille (28318/1)
haetaan kaavamuutoksia. Tontilla on
1950-luvulla rakennettu omakotitalo. Ta-
voitteena on merkitä tontille tehokkuus e =
0,25 ja liittää siihen pieni osa puistoa. 

Kaavamuutoksessa esitetty maan liittä-
minen tonttiin on mahdollista vain Maun-
ulan koillisosan kaavamuutoksen tultua
voimaan. 

Lisätietoja: www.maunula.net

Piha- ja puutarhaneuvontaa saimme
Maunulan Mediapajalla 20.9. -07. Mieleen
jäi mm. se, että moni palstaviljelijä tai pi-
hansa kunnostaja turhan hanakasti lan-
noittaa multaansa – useinkaan mullan
heikko ravinnepitoisuus ei ole syynä huo-
noon kasvuun. Kirsi Tuomiselta saatiin
vastauksia myös aina ajankohtaisiin pui-
den ja pensaiden leikkauksiin. 

Luento oli mukaansatempaava ja miel-
lyttävä seurata. Tuominen osasi esittää
asiat helppotajuisesti. Tilaisuuteen oli va-
paa pääsy ja sen järjesti Maunula-Seura ry.

PV

Piha-/puutarha-
neuvontaa

Puutarhaneuvoja Kirsi Tuominen
Uudenmaan Martat ry:stä esitelmöi
aiheesta 'syksyn työt pihoilla ja puu-
tarhassa'.

Lauluyhtye AIA esiintyy
joulukonsertissa Maunulan
kirkolla torstaina 20.12. klo
18. Konsertissa kuullaan
klassista joulumusiikkia se-
kä traditionaalisesti esitet-
tynä että uudelleensovitet-
tuna. Yhtye esittää musiik-
kia sekä a cappella että pia-
non säestyksellä.
AIA on koottu laulajista, joi-
ta on kuultu yhdessä ja
erikseen teattereiden la-
voilla, tv:ssä, radiossa, le-
vyillä ja konserteissa. Yh-
tyeeseen kuuluvat Merzi
Rajala, Hanna-Riikka Sii-
tonen, Nina Tapio, Riikka
Timonen, Marika Tuhkala
ja Eeppi Ursin. Laulajia sä-
estää pianisti Pessi Levan-
to.
Yhtyeen jokainen laulaja
on myös solisti, ja he ovat
laulaneet yhdessä myös

moniäänisesti kaksin, kol-
min ja nyt kuusin. Ryhmän
jäsenet ovat myös säveltä-
neet, sanoittaneet tai sovit-
taneet esittämiään teoksi-
aan.
Suurin osa laulajista on
kiertänyt maailmaa Karl
Jenkins'in Adiemus Singer-
s'inä. Lisäksi yhtyeen jäse-

net ovat osallistuneet eri-
laisiin laulukilpailuihin, ol-
leet mukana Euroviisuissa
ja erilaisilla festivaaleilla.

LISÄTIETOJA
www.maunula.net
www.ninatapio.com
www.hanna-riikkasiito-
nen.com

Onko haaveenasi ikääntyä
omassa kodissa ja tutussa
lähiympäristössä Maun-
ulassa? Se, mikä onnistui
nuorempana, voi eläkeiässä
viedä enemmän aikaa ja
voimia. Kotikin alkaa tun-
tua hankalalta ja joskus jo-
pa vaaralliselta. Tutut reitit
lähiympäristössä tuntuvat
yllättävän pitkiltä ja haas-
teellisilta. Tavaroiden kan-
taminen kaupasta vaatii
miettimistä ja entistä
useammin pitää kysyä tois-
ten apua.

Myös asunnot ja taloyh-
tiöt ikääntyvät. Se, mikä oli
modernia ja innovatiivista
50- tai 60-luvulla kaipaa
muuttamista ja ehostamis-
ta. Kun ikääntynyt asukas

asuu ikääntyneessä kodis-
sa, on hyvä miettiä, miten
voidaan jatkaa turvallista ja
mukavaa asumista seniori-
ja vanhusasukkaana.

Kun taloyhtiössä suun-
nitellaan esimerkiksi putki-
remonttia, voidaan sa-
manaikaisesti ratkaista
fyysisiä liikkumisen esteitä
ja edistää turvallista ja mie-
lekästä kotona asumista.

Housing Enabler -mene-
telmää on käytetty eri puo-
lella Suomea erilaisissa ra-
kennuskohteista koemieles-
sä. Maunulasta toivotaan
ikääntyneen asuinalueen
pilottikohdetta. Maunulas-
ta voi tulla asuinalue, jossa
iäkäs asukas, iäkäs talo ja
pihapiiri yhdessä jatkavat

elämäänsä entistä pitem-
pään. Kotona on hyvä van-
heta ennakoivasti ja itse sii-
tä päättäen.

Kun putkiremonttia to-
teutetaan, voidaan myös ar-
vioida asukkaan mahdolli-
sia keittiö- ja kylpyhuoneen
muutostarpeita arjessa sel-
viytymisen kannalta.

Jyväskylän ammattikor-
keakoulun kehittämis- ja
kokeiluvaiheessa olevaa ko-
konaisvaltaisen asumisen
arviointi- ja palvelukoko-
naisuutta ryhdytään kokei-
lemaan Maunulan taloyh-
tiöissä talven 2007 – 2008
aikana yhteistyössä Maun-
ula-Seuran kanssa. Muka-
na ovat myös Ympäristömi-
nisteriö ja rakennusalan
asiantuntijat.

Aila Pikkarainen
THM, toimintaterapian

lehtori, gerontologi
Jyväskylän ammatti-

korkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala,

kehittämisyksikkö

Mahdollisuus ja etuoikeus
ikääntyä Maunulassa?
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Maunulan Naisvoimisteli-
jat liikuttaa viikoittain lä-
hialueen lapsia, nuoria ja
aikuisia. Tarjontaa on vau-
vasta vaariin. Maunulan
ala-asteen salit ja liikunta-
hallin salit täyttyvät vii-
koittain iloisista ilmeistä,
naurusta, hiestä ja välillä
pienistä kiukunpuuskista.
Ilo ja innostus liikunnasta
näkyy jokaisesta lapsesta,
nuoresta ja aikuisestakin. 
Tuntitarjonta on monipuo-
lista. Perheen pienimmille
on perheliikuntatunteja,
joissa touhutaan ja temp-
puillaan koko perheen voi-
malla, myös isät ovat aktii-
visesti mukana. Monen
perheen mielestä yhdessä
liikkuminen on mukavaa
ja tunnin avulla liikkumi-
sesta saadaan koko per-
heen yhteinen harrastus. 
Tyttöjen ja poikien tanssi-
liikunnassa ja touhujum-
passa käyvät hieman isom-

mat lapset opettelemassa
kehonhallintaa, temppuja
ja välineiden käsittelyä.
Koko syksyn ovat 6–8 -vuo-
tiaat pelanneet pallopelejä
ja vuoroviikoin telmineet
erilaisilla radoilla. 
Yhtenä toimintana on
joukkuevoimistelu. Neelat
ovat 8–10 -vuotiaita tyttöjä
ja Beylat 12–14 -vuotiaita.
Tytöt harjoittelevat 2–3
kertaa viikossa, syksyisin
välineohjelman ja keväisin
vapaaohjelman, käyvät ki-
soissa, pienimmät asema-
tapahtumissa ja tietenkin
esiintyvät seuran joulu- ja
kevätjuhlassa. Tällä het-
kellä Neelat valmistautu-
vat syksyn asematapahtu-
maan, joka pidetään Kan-
nelmäessä joulukuussa.
Naruohjelmaa on harjoi-
teltu koko syksy. Puvut on
teetetty ja perhoset lentele-
vät jo vatsassa, kun tun-
neilla hiotaan viimeisiä ku-

vioita ja tehdään notkeus-
osia. Halu esiintymään on
kova. Jokainen lapsi halu-
aa loistaa ja olla tähti. Tä-
hän voimisteluharrastus
tarjoaa hyvän mahdolli-
suuden. 
Naisten jumpissa heiluvat
kepit, tangot, painot, ku-
minauhat, joskus apuna
ovat steppilaudat. Musiik-
ki soi, hiki virtaa ja kunto
kohoaa laadukkaassa oh-
jauksessa. Tunteja on maa-
nantaisin, tiistaisin, tors-
taisin, lauantaisin ja sun-
nuntaisin. 
Tervetuloa mukaan, niin
uudet kuin vanhatkin
jumppaajat! Kevätkausi al-
kaa 7.1. 2008. Uutuutena
on venyttelyjumppa maa-
nantaina aamupäivisin ja
kotiäitijumppa yhdessä
lapsen kanssa. 
Lisätietoja löydät:  
www.maunulannv.sportti-
saitti.com

Maunulan NV – lähialueen liikuttaja

Maunulan Naisvoimistelijoiden 8–10 -vuotiaat tytöt eli Neelat. Edessä on val-
mistautuminen joulukuun asematapahtumaan.

Tervetuloa mukaan mak-
suttomiin opastustilai-
suuksiin Maunulan kirjas-
toon!
Mediapäivillä esittelemme
seuraavia verkkopalvelu-
ja: 
● Maanantaina 26.11.
Ylen Elävä arkisto, jossa
voit Internetin välityksellä
katsella ja kuunnella sato-
ja TV- ja tuhansia radio-

ohjelmia menneiltä vuosi-
kymmeniltä.
● Tiistaina 27.11. esitte-
lyvuorossa on Skype: soi-
ta ilmaisia nettipuhe-
luita. 
● Keskiviikkona 28.11.
opetellaan lataamaan lail-
lisesti musiikkia verkos-
ta. 
● Tietohuoltoasema IGS
paikalla päivittäin klo

13–19. Tule esittämään
kinkkisiä kysymyksiä!

Voit myös tulla tutustu-
maan kirjastoon muuten
vaan! 
Ilmainen kahvitarjoilu
päivittäin klo 13–17.
Maunulan kirjasto, Suur-
suonlaita 6, puh. (09)
31085063,
www.lib.hel.fi/maunula

Mediapäivät Maunulan 
kirjastossa 26.–28.11.

Huippuyhtye AIA esiintyy 
joulukonsertissa 20.12.

Suursuontielle 
omakotitontin 
kaavamuutos

KUVA: PIKE VAINIO



Maunulassa on syksyn ai-
kana käynnistynyt asukas-
lähtöisten palveluiden ke-
hittämishanke Alpakka.
Hanke aloitettiin alkukar-
toituksella, jonka tavoit-
teena oli selvittää alueen
asukkaiden tyytyväisyyttä
alueen palvelutarjontaan
sekä kerätä kiinnostuneita
testaajia hankkeen pilotti-
ryhmään. 
Kyselyyn vastattiin sekä
perinteisenä lomakekyse-
lynä että internet-kysely-
nä, joka löytyi Maunulan
kotisivuilta. Enemmistö
nettikyselyyn vastanneis-
ta oli tyytymättömiä
Maunulan tarjoamiin pal-
veluihin. Puutteellisena pi-
dettiin alueen yleistä pal-
velutarjontaa, erityisesti
vähäistä erityiskauppojen
ja kahviloiden määrää. Kii-
tosta kyselyssä saivat alu-
een julkiset palvelut, kuten
kirjasto ja leikkipuisto. 
Kysely on nyt päättynyt ja
sen tarkempia tuloksia esi-
tellään  aluefoorumissa. Li-
säksi kerrotaan, miten

hanke tästä eteenpäin ete-
nee. Kyselyyn vastannei-
den kesken on arvottu digi-
kamera (Panasonic Lumix
DMX-LZ7).  
Kehittämistyötä jatketaan
joulu-tammikuun aikana.
Kehitettävien palvelujen
testaus aloitetaan helmi-
maaliskuussa mm. Maun-
ulan kotisivuja ja kännyk-
kää hyödyntäen. Testauk-
sesta kiinnostuneet voivat
ottaa yhteyttä Alpakka-
hankkeen projektipäällik-
kö Anna Kanervoon (p. 09-
641045). Kyselyn kautta il-
moittautuneisiin testaajiin
otetaan yhteyttä joulu-
tammikuun aikana henki-
lökohtaisesti. Hankkeen
etenemistä voi seurata
Maunulan kotisivujen
kautta osoitteessa
www.maunula.net. Lisätie-
toa hankkeesta löytyy
myös hankkeen omilta ko-
tisivuilta
http://alpakka.mobi.

Anna Kanervo, 
Sirkku Wallin

Maunulan kotisivut siir-
tyivät lokakuussa uuteen
julkaisujärjestelmään. Si-
vujen ulkoasua ja ylläpito-
järjestelmää on uudistet-
tu. Uusi sivusto hyödyn-
tää avoimeen lähdekoodin
perustuvaa Joomla-julkai-
sujärjestelmää.

Helsingin kaupungin-
osayhdistysten kotisivujen
teknisestä ylläpidosta ja

järjestelmän kehittämi-
sestä vastaa Helsingin
kaupunginosayhdistysten
liitto, Helka. Maunula toi-
mi Helkan uuden julkai-
sujärjestelmän pilottikoh-
teena.

Uusi kotisivusukupolvi
on jo neljäs Maunulassa.
Maunulan ensimmäisiä
kotisivuja ryhdyttiin ra-
kentamaan kesällä 1999.

Maunulan yhteiskoulun
perinteinen joulukonsertti
pidetään joulukuun 19
päivänä klo 18.00 koulun
juhlasalissa. Kuorolaiset
myyvät pääsylippuja kon-
serttiin, aikuisten lippu
maksaa 7 ja lasten 4 eu-
roa. Konsertin tuotto käy-
tetään oppilaiden musiik-
kiharrastuksen tukemi-

seen.
Koulun kuorossa laulaa

130 yläasteen ja lukion op-
pilasta. Kuoroa säestää
koulun oma orkesteri. Jou-
lukonsertti pidetään kou-
lun suuressa juhlasalissa,
joka on tilaisuutta varten
puettu juhla-asuun. Tun-
nelman viimeistelee sa-
dunomainen valaistus. 

Vuosi vuoden jälkeen
uusi joulukonsertti mu-
siikkiesityksineen ja jou-
luisine tunnelmineen on
tavoittanut kuulijoiden sy-
dämet. Viime kevään yli-
oppilas Arne Kiaupa kir-
joitti vuoden koulussa
opiskeltuaan koulun juh-
lajulkaisuun: "Parhaita
hetkiäni täällä Maunulan

yhteiskoulussa oli viime
vuoden joulukonsertti.
Tunnelma oli aivan upea.
Vaikka jouluun oli vielä ai-
kaa, tuntui kuin joulu oli-
si aina ollut ja tulisi aina
olemaan. Sillä hetkellä
unohdin yksinkertaisesti
kaiken ympärilläni olevan.
Tuo konsertti oli ihanin
kokemani joulujuhla."
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Kaikki Maunulan, Met-
sälän ja Pirkkolan alueen
liikenteen ohjaukseen liit-
tyvät liikennemerkit ja
muut liikenteen ohjaus-
laitteet saatetaan yhden-
mukaiseen ja ajantasai-
seen kuntoon. 
Suunnitelmassa on myös
esitetty pieniä rakenteel-
lisia muutoksia ja paran-
nuksia alueelle. Suunni-
telmassa on mm. esitetty
asetettavaksi Männikkö-
tien ja Metsäpurontien si-
vukaduille kärkikolmiot. 
Metsäpurontien ja Män-
nikkötien risteysalue on
esitetty rakennettavaksi
korotettuna. Männikkö-
tien linja-autopysäkki
Koivikkotien risteyksessä

on esitetty rakennetta-
vaksi ns. hidastepysäkki-
nä. 
Suunnitelma rajautuu
idässä Tuusulanväylään,
lännessä Hämeenlinnan-
väylään, pohjoisessa Kehä
I:een ja Oulunkylän ja Pa-
kilan kaupunginosien ra-
jaan sekä etelässä Metsä-
läntiehen ja päärataan. 
Suunnitelma on tarkoitus
viedä kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan käsiteltä-
väksi marraskuun 2007
lopulla.

Jari Laaksonen
Kaupunkisuunnittelu-

virasto
09 310 37132

etunimi.sukunimi@hel.fi

Alueemme liikenteen 
ohjausta ajanmukaistetaan

Yhteiskoulun joulukonsertti

Maunulan kotisivut uudistuneet

Kaupunginhallitus jatkoi
12.11. 2007 Vanhan
Maunulan eli 50-luvulla
rakennetun osan raken-
nuskieltoa kahdella vuo-
della 2009 loppuun. Suo-

jelukaavan laatiminen
aloitettiin vuonna 2007.
Suojelukaavan teko on
kaupunkisuunnitteluvi-
raston työlistalla 2008 –
2009.

Vanhan Maunulan 
rakennuskieltoa 
jatkettiin

Julkiset palvelut saavat
kiitosta, muu tarjonta 
puutteellista

Maunulan palvelukysely:

Maunulan Mediapajas-
sa on 5.11.–14.12. 2007
esillä Helen Elden akva-
rellinäyttely Syksyn viime
lehdet.

Mediapaja on avoinna
10–16.

Taidenäyttely
Mediapajassa



Haastamme Maunulan,
Pirkkolan ja Metsälän
alueella asuvat joulupiha-
asetelman tekoon. Lähetä
tai tuo Mediapajalle kuva
tekemästäsi asetelmasta
15.12. 2007 mennessä.
Kuvan koko voi olla posti-
korttikokoa tai muu koko,
kuitenkin maksimissaan
A4. Lähetä myös yksi ku-
va digitaalisena nettiä
varten osoitteella joulu-
asetelma@gmail.com. Ku-
vat viedään maunula.net -
kuvagalleriaan. Keskuste-
lupalstalla voit peruste-
luin ehdottaa palkittavak-
si kunniakirjalla mielestä-

si parhaan asetelman. Ku-
van liitetietoihin laita ni-
mesi, pihan osoite,
puh.nro ja sähköpostiosoi-
te. Kuvat ripustetaan Me-
diapajalle nähtäviksi ik-
kunaan ja ovat näkyvillä
loppiaiseen saakka. Lisä-
tietoja voit kysyä yllä mai-
nitusta sähköpostiosoit-
teesta tai katso
www.maunula.net -sivul-
ta.
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Oulunkylä, Pakila, Käpylä
puh.  0200 3000
nordea.fi

Lainaa asuntoasi vastaan
Hae meiltä laina, jonka vakuutena on talosi tai asunto-

osakkeesi. AsuntoJoustolla voit vapauttaa varallisuuttasi,

kun haluat sijoittaa eläkepäiviesi varalle tai hankkia vaik-

kapa kesämökin.

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

ma-pe 8-20.

A
Oulunkylä, Pakila, Käpylä
puh.  0200 3000
nordea.fi
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Julkaisija: 
Maunulan Sanomien tuki ry

Päätoimittaja:
Heikki Lehti
040-525 1504

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
maunulan_sanomat@
helsinkilainen.com

www.maunula.net

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,
Marjo Manninen

Jakelu: vapaaehtoisia vastaan-
otetaan

Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy maaliskuun alussa. 

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

Tee oma joulupiha-asetelma!

Maunulan yhteiskoulun kan-
sainväliset luokat viettivät pe-
rinteistä kansainvälistä iltaa
yhdessä Maunulan ala-asteen
kansainvälisen 6. luokan kans-
sa 7.11. Oppilaiden kansalli-
suuksia esittelevät pöydät tarjo-
sivat monenlaista tietoa maista,
faktatiedosta suussa sulaviin
herkkuihin. Ohjelma sisälsi mm.
nepalilaisia tanssiesityksiä sekä
eri maiden kansallispukuja esit-
televän muotishown. Ilta hui-
pentui aasialaiseen illalliseen ja
herkkukorien arvontaan.

Rakennusviraston aloitteesta ja liikuntaviraston rahoittamana Pirkkolan
maauimalan uuteen huoltorakennuksen liukuoveen (9 m x 2.5 m ) on synty-
nyt maalaus. Se on toteutettu yhteisötaide-muodossa kuvataiteilija Viva Gran-
lundin johdolla yhdessä paikallisten nuorten kanssa.

Kansainvälisyyttä

Partiolippukunta Haa-
gan Sirkut järjestää lau-
antaina 1.12. joulumyy-
jäiset Hakavuoren kir-
kolla (Tolarintie 1) klo
11–14. Tarjolla on mm.
hernekeittolounas, joulu-
lahjaideoita, leivonnaisia
ja arpajaiset.

Partiolaisten 
joulumyyjäiset


