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Maunula 2010  -2020 JJ 30.11.2009

• Vanha asuinalue

• Palvelut: suomen ja ruotsinkieliset päiväkodit, esikoulu, leikki- ja urheilukenttiä,
väestönsuojan liikuntatilat, kirjasto

• Koulut(Maunulan alakoulu, ruotsinkielinen alakoulu),
• yläkoulu (Maunulan yhteiskoulu),
• lukio (Maunulan yhteiskoulun lukio ja Helsingin matematiikkalukio ),
•
• terveyskeskus ja Suursuon sairaala, sosiaalivirasto, vanhainkodit, vanhusten asunoja,

Sauna-baarin palvelukeskus ja sosiaaliviraston Arcobaleno-ravintola.
•
• asukasyhdistyksiä, yhteisöllisyyttä, mediapaja, Maunulan Sanomat

• vanhan alueen rakennukset kauniita (suojelukaava), kauniita, puistot, polut,
keskuspuisto, Pirkkolan urheilupuisto, väestönsuojan liikuntahallit

•
• Helsingin keskustan läheisyys, hyvät liikenneyhteydet,
•
• ruokakauppoja, rautakauppa, apteekki, autokoulu, pankkiautomaatti, kahviloita ja

pizzeriotota, ym.
•
• kirkko
• Hautausmaa (uurnalehto)
• ________________________________________________________________________

Mahdollisuudet
• Keskustan uudisrakentamisen yhteydessä rakennetaan
• uusi  ostoskeskus, kirjasto, työväenopisto, kerrostaloja

• Kehittyvien liikenneyhteyksien (Jokeri-linja ja metro) suomat mahdollisuudet

• Uusia liikeyrityksiä, kauppoja ja ravintola
•
• Lampuotilantien ja Maunulan koillisosan uusien rakennusalueiden (10 +8o + 60 uutta

taloa)vaikutus alueelle

• Uusien asukkaiden integroiminen Maunulaan (Maunulan Sanomat ja tervetulo- ja
tiedotustilaisuuksia uusille asukkaille)

• Heinäsarantiellä ja Heinäsarakaarella asuvat alakoululaiset pääsevät Maunulan ala-
kouluun Pakilantien alittava reittiä pitkin

• Vanhojen kerrostalojen saneeraamisen jatkaminen, arvostus nousee

• Vanhan osan täydennysrakentaminen, lukion lisärakennus

• Heikkoudet
•

• Monet kerrostaloasunnot nykyajan perheasumisen tarpeisiin liian pieniä

• Ostoskeskuksen alue odottaa kohentamista

• Alueen väestön keski-ikä korkea

• Asuntojen myyntihintoihin vaikuttavia tekijöitä.
• - tulossa olevat  putki- ja salaojaremontit.

- tonttien vuokrat nousevat

_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

• Uhat

• Keskustan uudisrakentamisen yhteydessä Sauna-baarin ympäristön ja vanhan
ostoskeskuksen liikkeiden toimintamahdollisuuksien heikentyminen

• Pakilantien ja Pirkkolantien liikennejärjestelyjen aiheuttama mahdolliset ongelmat
• Nousevien tontinvuokrien vaikutus
• Talouslaman seurauksena Helsingin kaupungin tekemät supistukset ja projektien

aloittamisen siirtymiset

Maunulan kansanasuntojen
pysyminen omana yhtiönä/ kaupungin yhteinen asuntoyhtiö



Maunulan nykyiset vahvuudet JJ 30.11.2009

• Vanha asuinalue
• Palvelut: suomen ja ruotsinkieliset päiväkodit, esikoulu, leikki- ja urheilukenttiä, väestönsuojan

liikuntatilat, kirjasto
• Koulut(Maunulan alakoulu, ruotsinkielinen alakoulu),
• yläkoulu (Maunulan yhteiskoulu),
• lukio (Maunulan yhteiskoulun lukio ja Helsingin matematiikkalukio ),
•
• terveyskeskus ja Suursuon sairaala, sosiaalivirasto, vanhainkodit, vanhusten asunoja, Sauna-baarin

palvelukeskus ja sosiaaliviraston Arcobaleno-ravintola.
•
• asukasyhdistyksiä, yhteisöllisyyttä, mediapaja, nettimaunula, Maunulan Sanomat

• vanhan alueen rakennukset kauniita (suojelukaava), kauniita, puistot, polut, vanhusten kuntopolku,
keskuspuisto, Pirkkolan urheilupuisto, väestönsuojan liikuntahallit

•
• Helsingin keskustan läheisyys, hyvät liikenneyhteydet,
•
• ruokakauppoja, rautakauppa, apteekki, autokoulu, pankkiautomaatti, kahviloita ja pizzeriotota, ym.
•
• kirkko
• Uurnalehto



Tämän hetken heikkoudet JJ 30.11.2009

• Monet kerrostaloasunnot nykyajan perheasumisen tarpeisiin liian pieniä

• Ostoskeskuksen alue odottaa kohentamista

• Alueen väestön keski-ikä korkea

• Asuntojen myyntihintoihin vaikuttavia tekijöitä.

• - tulossa olevat  putki- ja salaojaremontit.

- tonttien vuokrat nousevat



Mahdollisuudet JJ 30.11.2009

• Keskustan uudisrakentamisen yhteydessä rakennetaan
• uusi ostoskeskus, kirjasto, työväenopisto, kerrostaloja

• Kehittyvien liikenneyhteyksien (mm. Raidejokeri-linja, metro) suomat mahdollisuudet

• Uusia liikeyrityksiä, kauppoja ja ravintola
•
• Lampuotilantien ja Maunulan koillisosan uusien rakennusalueiden (10 +8o + 60 uutta

taloa)vaikutus alueelle

• Uusien asukkaiden integroiminen Maunulaan (Maunulan Sanomat ja tervetulo- ja
tiedotustilaisuuksia uusille asukkaille)

• Heinäsarantiellä ja Heinäsarakaarella asuvat alakoululaiset pääsevät Maunulan ala-kouluun
Pakilantien alittava reittiä pitkin

• Vanhojen kerrostalojen saneeraamisen jatkaminen, arvostus nousee

• Vanhan osan täydennysrakentaminen, lukion lisärakennus



Uhat JJ 30.11.2009

• Keskustan uudisrakentamisen yhteydessä Sauna-baarin
ympäristön ja vanhan ostoskeskuksen liikkeiden
toimintamahdollisuuksien heikentyminen

• Pakilantien ja Pirkkolantien liikennejärjestelyjen aiheuttama
mahdolliset ongelmat

• Nousevien tontinvuokrien vaikutus
• Talouslaman seurauksena Helsingin kaupungin tekemät

supistukset ja projektien aloittamisen siirtymiset

Maunulan kansanasuntojen
pysyminen omana yhtiönä/ kaupungin yhteinen
asuntoyhtiö


