
Entisestä vanhusten
palvelutalo Paanukodista
saneerataan nykyaikaisia,
esteettömiä asuntoja. Kiin-
teistösijoitus ja -kehitys-
hankkeena toteutettava
Suursuontie 14 (ent. Paa-
nukoti) hanke liitettiin
Maunulan RK -hankkeen
organisaation toteutetta-
vaksi kesällä 2011. Se tuo
osaltaan lisää volyymia
ryhmäkorjaushankkee-
seen.

Paanukodissa puretaan
muutetun käyttötarkoituk-
sen myötä lähes kaikki si-
säpuoliset osat ja koko ve-
sikatto sekä matala siipira-
kennus. Tilalle rakenne-
taan moderneja hyvin va-

rusteltuja, esteettömiä kes-
kikokoisia asuntoja. Kiin-
teistön saunatilat ja osa
teknisistä tiloista sijoittu-
vat rakennusluvan mukai-
sesti rakennettavaan lisä-
kerrokseen. Uudet asunnot
valmistuvat vuoden 2012
loppuun mennessä.

Suursuontie 14 tontille
suunnitellaan myös van-
haan osaan kytkeytyvää
uudisosaa. Kaavamuutos-
työn ja suunnittelun jäl-
keen rakentamista jatke-
taan.Tavoitteena on suun-
nitella vanhaa ja uutta
osaa yhtenä, harmonisena
kokonaisuutena. Suur-
suontien molemmille puo-
lille rakennetaan samanai-

kaisesti senioriasumiseen
sopivia asuntoja, joiden ky-

syntä kasvaa väestön van-
hentuessa.

Suursuontie 10 AsOy
RM-talo 62 on ollut putki-
remontin kohteena syk-
systä lähtien. Yhtiön toi-
sen rakennuksen D-por-
taan korjaustyöt on jo aloi-
tettu. A-porras on jo val-
mistunut ja asukkaat ovat
päässeet muuttamaan ta-
kaisin uusittuihin asuntoi-
hinsa. Asukkaiden evak-
koaika ja takaisin muutto
ovat sujunut hyvin.

Taloyhtiön puheenjoh-
taja Jouko Söderholm on
tyytyväinen. "Aikataulut

ovat pitäneet kuten aika
hyvin myös kustannus-
budjetitkin. Mitään isom-
pia yllätyksiä ei ole tullut.
Toki eihän näin iso re-
montti ja evakkoasumi-
nen ole mikään kiva juttu
meille asukkaille, mutta
valmiit tilat sitten palkit-
sevat odotuksen."

NCC:n työmaajohdon
lupaus on, että projekti on
aikataulussaan ja kaikki
asunnot ovat valmiita
syyskuun lopulla ja koko
kohde lokakuussa 2012.

Suursuonlaitaan van-
husten kuntopolun viereen
on rakenteilla senioreille
yhteensä 37 tasokasta asun-
toa, joiden suunnittelussa
on otettu huomioon ikäänty-
vien ja liikuntaesteisten tar-
peet.

Kohteeseen tulee sekä
vuokra- että omistusasunto-
ja, joissa suurimmassa osas-
sa on lasitetut parvekkeet ja
muutamissa tilava katto-
tai pihaterassi. Asunnot
ovat hyvin suunniteltuja ja
avaranoloisia,suurimmissa
asunnoissa on myös oma
sauna.

Taloyhtiöstä löytyy mm.
pesula, kuivaushuone sekä
saunaosasto ja kerhotila te-
rasseineen sekä autopaikko-
ja, joista osa on katettu.
Suursuonlaidan ja Suopel-
lonkaaren kulmassa sijait-
sevan tontin läheisyydessä
on terveysasema. Päivit-

täispalvelut löytyvät Paki-
lantieltä. Talo valmistuu
keväällä 2013 ja asuntojen

markkinointi käynnistyy
loppuvuodesta 2012.

Huoneistotyypit:

1h+kk+alk, 38 m2

2h+kk, 45,5-46 m2

3h+k/kk+(s), 58-79,5 m2
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Kiinteistövirasto jakaa
Maunulan koillisosan pien-
talotontit alkusyksystä
2012. Parhaillaan Suur-
suolla rakennetaan pienta-

loalueen katuja. Rakenta-
mista viivyttänyt maakaa-
suputken siirtotyö on myös
käynnissä.

Maunulan koillisosan

asemakaava vahvistettiin
lokakuussa 2007. Pakilan
puolen pientaloista suurin
osa on jo valmiina.

Samaan kaavaan kuu-

luva Saton Suursuonlai-
dan senioritalon rakenta-
minen on käynnistynyt ja
kohde valmistuu keväällä
2013.

Suursuon uutta pientaloaluetta rakennetaan

AsOy Helsingin Kuusihovi 
kuntopolun viereen

AsOy Kuusihovia rakennetaan vanhusten kuntopolun viereen.

Ryhmäkorjaus 
RM-talo 62:ssa hyvässä vauhdissa

Suursuontie 14 saneerataan asunnoiksi

NCC saneeraa entistä Paanukotia asunnoiksi.

AsOy RM-talo sijaitsee Suursuon kymmenessä.

uusi kaavoitus
nyt pois rajattuja alueita on
tarkoituksenmukaisempaa
tutkia myöhemmin.

Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto järjestää keskustelu-
tilaisuuden Kuusikkopo-
lun kaavaluonnoksesta
maanantaina 23.4.2012
kello 17–19. Paikkana on
Maunulan yhteiskoulun
ruokasalin, Kuusikkotie 3.

Kaavaluonnos on esillä
12.4.–4.5.2012:

Maunulan kirjastossa,
Suursuonlaita 6;kaupunki-
suunnitteluvirastossa,
Kansakoulukatu 3, 4. krs;

kaupungin ilmoitustau-
lulla Kaupungintalolla,
Pohjoisesplanadi 11–13

www.hel.fi/ksv kohdassa
Nähtävänä nyt.

Lisätietoja:
Sari Ruotsalainen,

puhelin (09) 310 37373, sa-
ri.ruotsalainen@hel.fi

aushanke etenee
Osakkeenomistajat ovat
halunneet ja saaneet yksi-
löllisiä ratkaisuja lähtien
yksittäisistä kalusteiden
vaihdosta aina kokonai-
siin huoneistosaneerauk-
siin. Huoneistokohtaiset
muutostyöt on hyvän en-
nakkovalmistelun johdos-
ta pystytty toteuttamaan
muun urakkatyön rytmis-
sä.

Keskeisin RK-hank-
keen tavoitteista eli koko-
naistaloudellisuus näyt-
tää urakoiden edistyttyä
toteutuvan. Urakkamuoto
ja onnistuneet hankinnat
ovat osaltaan taanneet ta-

voitellun edullisuuden.
Rakennuttajakonsultin

mukaan yhteisöllisyys ja
yhteishenki, mikä Maun-
ulassa on vallinnut, on ol-
lut vahva perusta raken-
taa uudenlaista rakennus-
urakan toteutusmuotoa.
Osakkeenomistajien ja
asukkaiden huomioiminen
on yksi keskeisimmistä
hankkeen ohjauskeinois-
ta.

Työ etenee seuraavaksi
Asunto Oy Metsäpurontie
16:een, sieltä Asunto Oy
Säästölaitaan ja lomittain
sen kanssa Asunto Oy
Haavikkotie 15–17:ään.

kentamisen 
ksia selvitetään Suursuolla

kuluja.
Selvitystyö valmistuu

huhtikuussa, jolloin tulok-
set esitellään Suursuon ta-
loyhtiöille. Täydennysra-
kennusselvitys on jatku-
moa kaupunkisuunnittelu-
viraston täydennysraken-
tamisen "sparrausklubis-
sa" tehdylle kartoitustyölle.

Täydennys- ja lisäraken-
tamisen keskeisiä hyötyjä
nähdään olevan alueen
yleisen arvostuksen ja viih-
tyvyyden paranemisessa,
palveluiden pysyvyyden ta-
kaamisessa, erilaisten
asuntojen saatavuuden pa-
rantumisena ja väestöpoh-
jan tasapainottamisessa.

yhteiskoulun alueen kaavoituksesta yleisötilaisuuden Maun-
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