
Maunulan ASLA-hank-
keen (asukaslähtöinen ar-
viointi lähiöiden peruskor-
jauksessa) loppuraportti on
ilmestynyt Aalto-yliopiston
Tiede + teknologia -sarjassa.
Hankkeessa tutkittiin ja
kehitettiin asukaslähtöisiä
arviointimenetelmiä lähiöi-
den peruskorjaukseen.
Hankkeen tulokset voidaan
jakaa kahteen kategoriaan:
varsinaisiin arviointitulok-
siin ja menetelmän kehittä-
miseen liittyviin tuloksiin.

Arviointitulosten perus-
teella asukkaat pitävät hy-
vän ja onnistuneen perus-
korjauksen tärkeimpänä
kriteerinä laatua, hinnan
tullessa vasta toiseksi tär-
keimpänä.Myös tiedonkul-
kua ja laajemminkin vuoro-
vaikutusta pidetään edelly-
tyksenä onnistuneelle pe-

ruskorjaustoiminnalle. Li-
säksi peruskorjaushank-
keet koetaan hyvin henkilö-
kohtaisesti (esimerkiksi
putkiremontissa tullaan
asukkaan kotiin,omalle re-
viirille), ja ne ovatkin näin
ollen varsin konfliktialttiita.
Hankkeen keskeiset mene-

telmälliset tulokset olivat
hankkeen aikana jäsenty-
nyt asukaslähtöisen ar-
vioinnin toimintakonsepti
ja sen esille nostamat asu-
kaslähtöiset arviointikritee-
rit.

Loppuraportti on luetta-
vissa internetissä.
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Käpylä puutalo 44m2

1h, k, kph, piha + kellaritilaa. Ihanan 
idyllinen puutaloalue ja muuttovalmis koti. 
Kesäolohuoneena iso, suojaisa piha. Tästä 
olet aina unelmoinut! Velaton lähtöhinta 
198.000 €. Pellervontie 32. 289985 

Oulunkylä kt 79m2

3h, k, parveke. Keskeisellä paikalla erittäin 
valoisa ylimmän kerroksen läpitalon per-
heasunto. Juna, bussi ja jokerilinja. Tarhat, 
koulut ja palvelut alueella. Mh. 231.000 €. 
Norrtäljentie 2. 285070

Itä-Pakila rt-pääty 89m2

4h, k, s, erillinen wc. Hyväpohjainen rt-pää-
tyhuoneisto rauhallisella paikalla. Suojaisa 
iso piha, terassipatio. Huoneisto 1-tasossa. 
Rv-84, autokatospaikka. Mh. 298.000 €. 
Kansantie 35. 282956

Maunula rt 99/119m2

5h, k. Mainiolla paikalla Keskuspuiston lai-
dalla tunnelmallinen rivitalokoti. Koulut, 
tarhat, urheilupuistot lähellä. Lämmin auto-
talli. Mh. 439.000 €. Koivikkotie 22.
 285091

Itä-Pakila rt 101m2

4h, k, s, at. Upean rivitalon 2-tasoinen, va-
loisa ja hyväpohjainen päätyas. 3mh+k+s+at 
antavat hyvät puitteet asumiselle. Mh. 
319.000 €. Heimokuja 4. 284262

Paloheinä et 280m2

5h, k, s, tkh, khh, ph, var., vh, ask. h, 3xwc, 
at. Arkkitehdin suunnittelema yksilöllinen 
koti. Edustava, kodikas ja käytännöllinen.  
Kuntotarkastettu. Mh. 745.000 €. Tuohimä-
entie 66.  287327

Välityspalkkio esim. VERKKO 900 € + 3,8 % velattomasta hinnasta + asiakirjakulut 190 € (sis. alv.). Pyydä palvelutarjouksemme!

Petri Heikkilä
LKV, rak.ins.
0400 612 320

Eija Laakso
myyntineuvottelija
040 414 4936

Pekka Malinen
myyntineuvottelija
050 386 6656

Ari-Pekka Virtanen
LKV, KED
0400 306 494

Markku Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Leena Kantele
myyntineuvottelija
050 3860 669 

Marja-Kaarina
Koivistoinen
050 366 9131

Osku Simberg
myyntineuvottelija
050 366 9130

Kiinteistömaailma Oulunkylän Asunnot Oy
Mäkitorpantie 23, 00640 Helsinki puh. 010 622 3930

NYT KAUPPA KÄY, PYYDÄ MEIDÄT MAKSUTTOMALLE KOTIKÄYNNILLE

Asukkaille laatu remonteissa tärkeää
ASLA-hankkeen tuloksia:

Maunulan tori -hank-
keessa kehitetään erityi-
sesti senioreiden ja lapsi-
perheiden elämää helpot-
tavia palveluita. Näitä
palveluja ovat mm. kaup-
papalvelujen kotiin tuomi-
nen, yhteisöllinen etähoi-
va ja vastauspalvelu yksi-
löiden arjen ongelmiin se-
kä senioriystävälliset pää-
telaitteet. Palvelut perus-
tuvat internetin käyttöön.
Mukana on neljä huippu-
yritystä: Seulo, ArctiCare,
Practitec ja Mental Capi-
tal Care.

Syksyn 2012 aikana
käynnistyy hankkeen esi-
selvityksen teko. Tavoit-
teena on, että varsinainen
kehittämishanke käynnis-
tyisi keväällä 2013. Hank-
keen ideointi käynnistyi

tammikuussa 2012.
Maunulan tori -hank-

keen Mediapajalla (Metsä-
purontie 19–21) järjestettä-
vät suunnittelutilaisuudet
ovat kaikille avoimia. Han-
ketta on esitelty asukkail-
le Maunulan kotisivujen,
Maunulan Sanomien ja
aluefoorumin kautta. Han-

ke on osa Maunula Living
Labin toimintaa.Toiminta-
mallin tavoitteena on edis-
tää Maunulassa asukkai-
den elämää helpottavien
innovaatioiden kehittämis-
tä.

LISÄTIETOJA 
Google: Maunulan tori

Maunulan tori -hankkeessa 
käynnistyy esisuunnitelman teko

Maunulan tori -hankkeen tilaisuus 29.8.2012:Harri Väyrynen (Practitec),Hannu Hyyp-
pä (Metropolia), Marika Ahlavuo (Aalto-yliopisto), Petri Salminen, Pentti Holopai-
nen (ArctiCare) ja Petu Tapio (Mental Capital Care).

RIL 260–2012 Ryhmäkor-
jaushankkeen kokoaminen,
suunnittelu ja toteutus -opas
julkaistiin 7.8.2012 Ympäris-
töministeriössä.

Maunula on pääosin ra-
kennettu 1950–70-luvulla.Tä-
mä rakennustuotanto eli suu-
ri osa Suomen rakennuskan-
nasta on nyt ja vielä pitkään
peruskorjausvaiheessa. Kor-
jauskohteina ovat erityisesti
ulkovaippa ja talotekniset jär-
jestelmät sekä niihin liittyvä
energiatehokkuuden paranta-
minen.Suuri korjaustarve on
sekä taloyhtiöiden kannalta
että kansantaloudellisesti erit-
täin haastavaa. Resurssien
niukkuus edellyttää proses-
sien ja teknisten ratkaisujen
kehittämistä.

Merkittävä uusi toiminta-
malli on nk. ryhmäkorjaus
(RK),jossa ryhmä taloyhtiöitä
tiiviissä yhteistyössä toteutta-
vat peruskorjaushankkeen.

Toimintamalli on kehitetty
dokumentoimalla systemaat-
tisesti ja vaiheittain eri toteu-
tuneiden RK-hankkeiden ko-
kemukset, saadut ideat ja
opit Helsingin Maunulassa ja

monissa muissa kohteissa.
Ohjeen kohderyhminä ovat
taloyhtiöiden hallitukset ja
isännöitsijät sekä hankkee-
seen osallistuvat ammatti-
laisosapuolet (suunnittelijat,
urakoitsijat,rakennuttajakon-
sultit, valvojat, rakennusval-
vontaviranomaiset, tuotetoi-
mittajat jne.). Ohjeesta on
hyötyä myös alueaktiiveille,
kuten asukasyhdistyksille.

Uusi opas on ensimmäi-
nen,joka käsittelee ryhmäkor-
jausta kokonaisvaltaisesti eli
yhteistoiminnan, taloyhtiöi-
den tarpeiden sekä teknisten
ratkaisumallien kannalta.Oh-
jeen päätoimittaja ja pääkir-
joittaja on tekn.tri.Eino Ran-
tala, joka on toiminut Mau-
nulan Ryhmäkorjaustoimi-
kunnan puheenjohtajana.

Opasta saa SUOMEN RA-
KENNUSINSINÖÖRIEN
LIITTO RIL:stä. Puhelin:
0207 120 606

Kirja ryhmäkorjauksesta

Otsikko viittaa syksyn kunnallisvaaleihin,mutta muuten se ei sovi Maunulaan,sillä täällä
on demokratiaa joka päivä.

Maunulan Sanomia tehdessäni olen voinut havaita, että Maunula on tosi demokraattinen:
asukkaat tuovat mielipiteensä esiin ja niitä myös kuullaan kaupungin päättävissä elimissä.Osal-
taan ansion saavat vapaaehtoiset ja ahkerat asukkaat, jotka jaksavat toimia oman asuinalu-
eensa puolesta vapaa-aikansa uhraten.Osaltaan auttaa se,että Maunulasta on melko hyvä edus-
tus Helsingin kaupunginvaltuustossa.Valtuuston kokoonpanossa ennustetaan tapahtuvan suu-
ria muutoksia.Katso,että äänelläsi tuet paikallista ehdokasta.

Demokratia on hyvä hallintotapa Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa.Toisaalta demok-
ratia on hidas ottaessaan huomioon myös äänestyksissä vähemmistöön jääneet, jotka saatta-
vat hidastuttaa päätöksiä ja niiden toimeenpanoa hyvinkin pitkään.Tämän lehden keskiaukea-
malla kerrotaan Maunulan keskustan uusista tiejärjestelyistä.Uutisen vieressä on havainne-
kuva suunnitelmasta. Kukapa voisi uskoa, että kuva on lähes 10 vuotta vanha. Jotkut kuvan
suunnitelmista eivät enää pidä paikkaansa, mutta hämmästyttävän hyvin
silti.

Tässä voidaankin kysyä,onko demokraattisesti päätetty ratkaisu enää hy-
vä silloin,kun se lopulta toteutetaan.Päätöksenteon jälkeen onkin hyvä seu-
rata sen toteuttamista,jotta vanhentuneet ratkaisut eivät jäisi voimaan vain
koska ne on aikanaan päätetty. Helsingissä on nähty katurakentamista, jo-
ka oli järkevää vielä 1963,mutta ei enää 2000-luvulla,kun rakentaminen koit-
taa.

Mutta eihän sellaista tapahdu lintukoto Maunulassa.Siitä pidämme vaa-
leissa huolen!

Heikki Lehti

Taas on 
demokratian aika

Eino Rantalan tekemän
ryhmäkorjaushankkeen
kirjan julkistustilaisuus
oli Ympäristöministeriös-
sä 7.8.2012.
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