
Olavi Haimi,Rintamamie-
het rakentajina Helsingissä.
Vuoden 1945 maanhankinta-
lain toteutuminen Helsingin
kaupungissa. Kerava 2010.
Kirja on omakustanne.

Helsingin rintamamies-
alueiden synnystä, rakenta-
misesta ja kehityksestä on il-
mestynyt itse rakentajien
haastatteluihin perustuva
kattava selvitys,jonka tarinoi-
ta on taustoitettu arkistotie-
doilla.Tärkeänä lähdeaineis-
tonaan mainion teoksen kir-
joittaja,Olavi Haimi,mainit-
see sodanjälkeisen asutustoi-
minnan arkiston, joka löytyy
metsä- ja maatalousministe-
riöstä.

Maanhankintalakiin
(MHL) perustuneessa asutus-
toiminnassa tuotettiin asunto-
ja kolmelle suurelle ryhmälle:
1) pääasiallisesti maataloutta
tai kalastusta harjoittaneelle
siirtoväelle,2) sotainvalideille,
sotaleskille perheineen ja so-
taorvoille sekä 3) perheellisil-
le rintamamiehille. Vaikka
rakentajina oli näin moninai-
nen joukko,vakiintui talotyy-
pin ja siten myös alueiden ni-
meksi rintamamiestalo ja -
alue. Asutustoiminta loppui
Helsingissä vasta kesällä
1960,kun monin tavoin suu-
resta joukosta poikennut koh-

de eli Maunulanmäen kerros-
talot valmistuivat.

Asutustoiminnan puitteis-
sa rakennettiin 1940– ja 1950-
luvuilla Helsingissä ainakin
2761 omakotitaloa ja perustet-
tiin 27 asunto-osakeyhtiötä,
joissa on 2069 asuntoa.Uuras-
tuksen jälkiä näkyy pitkään,
sillä näitä asuinalueita suojel-
laan nyt kaupunkikuvallises-
ti ja historiallisesti arvokkai-
na kohteina. Kirjoittaja on
kartoittanut 28 aluetta laajal-
ta vyöhykkeeltä Konalasta
lännessä Puotilaan idässä.
Vyöhykkeen ulkopuolelta löy-
tyvät Lauttasaari ja Laajasa-
lo.

Asunto-oy 
Maunulanmäki

Viimeisenä kaupungin to-
teuttamana MHL:n mukai-
sena rakennustoimena aloi-
tettiin 1958 kolmen kerrosta-
lon rakentaminen Maunulan
itäreunalle. Läheisen Lam-
puotilantien varteen oli sa-
maan aikaan rakennettu
vuokratonteille 20 omakotita-
loa,mutta ne eivät kuuluneet
tämän lain piiriin.

Alueen asemakaava oli
keväällä 1958 vastikään hy-
väksytty kun sinne ryhdyttiin
suunnittelemaan kolmea ker-
rostaloa.Osakkeiden hankki-
misen edellytys oli,että haki-
ja oli oikeutettu maansaan-
tiin ja oli asunut Helsingissä
yhtämittaisesti viisi viimeis-
tä vuotta. Taloihin tuli 143
osakeasuntoa ja talonmiehen
asunto.

Marja-Liisa Sarkki
SKS 2012
Marja-Liisa Sarkki on kir-

joittanut kirjan "Elämää ja
unelmia", joka kertoo jälleen-
rakennusajan Suomesta vuo-
sina 1947–1954 ja samalla
omien vanhempiensa tari-
nan.Vanhemmat tutustuivat
sodan jälkeen opiskellessaan
Helsingin yliopistossa,seurus-
telivat ja menivät naimisiin
1949 ja elivät asuntopulan ta-
kia useamman vuoden eril-
lään,tukikohtinaan Helsinki
ja Kuopio.He olivat aktiivises-
sa kirjeenvaihdossa keske-
nään,ja kirjassa on paljon ot-
teita kirjeistä. Nämä nuoren
parin kirjeet kuljettavat luki-
jaa realistisesti arjen ongel-
missa ja riemuissa.Elämänta-
rinan rinnalla Sarkki kuvaa
sen ajan mainoksia,tuotteita,
ostokortteja,Ruotsin matkan
hankaluuksia ja Amerikan
pakettien ihanuuksia. Kan-
sanhuoltoministeriölle ei ruu-
suja jaeta,perheet oli pisteytet-
ty asunnon tarpeen mukaan,
eikä nuoripari päässyt edes jo-
noon, olihan heillä asunnot
vanhempiensa luona, tosin
toisella Helsingissä ja toisella
Kuopiossa.

Vuonna 1950 syntyi per-
heeseen Marja-Liisa, mutta
vasta 1953 nuori perhe sai lo-
pulta ensimmäisen oman ko-
din, arava-asunnon Maunu-

lasta,Töyrytie 6:sta.Tämäkin
onnistui vain hyvien suhtei-
den ansiosta. Ainoa julkinen
matkustusmahdollisuus oli
bussi 52, joka kulki kerran
tunnissa keskustasta Mau-
nulaan.Melkoinen ero nykyi-
syyteen, kun Pakilantiellä
kulkee busseja jonossa.Kirjan
mustavalkovalokuvat ovat
ihanan nostalgisia. Teksti on
hieno kuvaus ihmisten arjes-
ta ja unelmista, yhteisyyden
aikakaudesta, jolloin suuret
ikäluokat syntyivät ja varttui-
vat. Tämä elämänmakuinen
kirja sopii hyvin vaikkapa lah-
jaksi noina vuosina nuoruu-
tensa kokeneille.

Kirjailija lahjoitti yhden
kappaleen tätä lämminhen-
kistä kirjaa Maunula-seural-
le,ja sitä säilytetään Mediapa-
jalla ja lainataan parin päivän
ajaksi halukkaille lukijoille.
Käy kysymässä!

Anita Istala
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Muutama vuosi sitten
Paula muutti Vanhaan
Maunulaan ja rupesi siivoa-
maan omaa kämppää,omaa
pihapiiriä, kadun vartta,
koko korttelia ja metsikköä.
Nykyään Paula käyttää ros-
kapihtejä, jotka hän sai
Helsingin kaupungin Ra-
kennusvirastosta, ja kerää
roskat yksinkertaisesti sen
takia että "roska on ruma"

Energinen ja hyväntuuli-
nen Paula selittää, ettei
hän kestä katsoa vierestä ja
olla tekemättä mitään kun
roskia joskus vain kasaan-
tuu.Hänelle on tärkeä huo-
lehtia "yhteisen olohuo-

neemme viihtyisyydestä ja
kunnioittaa toisia asukkai-
ta." Vuosittain Paula tekee
useamman kierroksen lähi-
ympäristössä roskapihtien
kanssa. "Puskien ja nurmi-
kon kätköistä löytyy niin
paljon, että jätesäkki tulee
liian painavaksi, joten se
täytyy välillä käydä tyhjen-
tämässä". Luontohan on
paljon kauniimpi siistinä,
selittää Paula ja jatkaa ros-
kien keräämistä ala-asteen
koulun vierestä. "Emme
omista luontoa, se kuuluu
kaikille".

Carina Chela

RRRRoooosssskkkkaaaa    oooonnnn
rrrruuuummmmaaaa

Elämää ja unelmia Rintamamiesalueet
kunniaan

Ihminen istuu rantakalliolla
kumarassa monien huoliensa painamana.
Pieni lintu kiitää ohi lähellä veden pintaa
kaartaa, ja lentää yllättäen kivelle,
aivan lähelle, koska ihminen istuu hiljaa.

Se katsoo kohti kirkkailla nuppisilmillään,
viipottaa pyrstöään 
sanoo – TSIRP!

Sitten hypähtää tarkkailemaan ulappaa
sanoo – TSIRP
Niiaa vauhtia, ja lentää tiehensä.

Ihminen tuntee hartioidensa ojentuvan.
Hän vetää syvään henkeä.
Jo vain, hän tuumii 
– TSIRP!

H. E.

PIKATERAPIA

Vuokkojen juhlat pidet-
tiin Käpylän työväentalolla
6.5. Paikalle olikin saapu-
nut runsain määrin entisiä,
sekä nykyisiä partiolaisia.

Saimme nauttia tasok-

kaasta ohjelmasta, sekä
maittavista kakkukahveis-
ta.

Tapasimme ystäviä, joita
olimme tavanneet viimeksi
1970-luvulla.

Maunulan VUOKOT
täytti 60 vuotta

Kuvassa v. 1958 Vuokkoja lähdössä Yrjön-päi-
vän paraatiin.

Hyvät asukkaat,
Moni taloyhtiö Maun-

ulassa täyttää vuosia tänä
vuonna ja on ehtinyt jo sel-
laiseen kypsään ikään, jos-
sa muistojakin on jo kerty-
nyt. Niitä haluaisimme yh-
dessä Saunabaarin asu-
kastilassa muistella.

Järjestämme alueen toi-
mijoiden sekä asukkaiden
kanssa yhteistyössä tapah-
tumasarjan joista ensim-
mäisenä julkistamme yh-
teistyössä Hima- lehden
kanssa kirjoituskilpailun
Heka- Maunulan asukkail-
le. Kirjoituksen aiheena
on asumisen historia Heka-
Maunula Oy:n asunnoissa.

Kilpailu julkistetaan Hima-
lehden kesäkuun numerossa.
Voittaneesta kirjoituksesta jul-
kaistaan Hima- lehden syys-

kuun numerossa juttu. Koko-
naisuudessaan se julkaistaan
Heka- Maunula Oy:n nettisi-
vuilla. Toimijoista koostuva
raati valitsee kolme parasta
kirjoitusta.Voittajille on luvas-
sa pieni palkinto.

Kirjoitukset yhteystietojen-
ne kera voi toimittaa osoittee-
seen:Asumisneuvoja Sari Tor-
vinen , Metsäpurontie 25,
00630 Helsinki. Puh. 040
3362302.Sähköposti. sari.to-
rvinen@maunulan-asunnot.fi.

tai Saunabaarin postilaa-
tikkoon. Kuoreen tunnus "
Kirjoituskilpailu".

Toisena osiona muisteloita
tarkoituksenamme on järjes-
tää valokuvanäyttely Sauna-
baarissa 03.09–28.09.2012.

Näyttelyyn kokoamme esi-
neitä sekä valokuvia vuosien
varrelta Maunulan historias-

ta.
Pyydämme sinua osallistu-

maan näyttelyn rakentami-
seen.Mikäli sinulla on valoku-
via,muistoesineitä ym.Maun-
ulan historiaa valottavia seik-
koja joita haluaisit lainata
näyttelyn ajaksi,voit toimittaa
ne Saunabaarin koordinaatto-
ri Aino Timoselle Metsäpuron-
tie 25, 00630 Helsinki puh: 09
31073556.Sähköposti aino.ti-
monen@hel.fi.

Voit myös pudottaa valoku-
vat kirjekuoressa Saunabaa-
rin postilaatikkoon. Kuoreen
tunnus " näyttely". Muistat-
han merkitä kuvan taakse yh-
teystietosi, sekä lyhyesti mitä
Maunula historiaan liittyvää
kuvassa on.Jos kuvassa on yk-
sityishenkilöitä, jotka voi tun-
nistaa, pitää heiltä olla lupa
käyttää kuvaa.

Muistojen Maunula
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