
Suursuontie 14:n asun-
not ovat herättäneet kiin-
nostusta jo saneeraustyön
aikana ja osa on varattu jo
ennen marraskuun lopus-
sa alkavaa myyntiä.

Rakennus on toiminut
valmistumisestaan 1962
lähtien vanhusten palvelu-
talona ja ollut muutaman
viimeisen vuoden käyttä-
mättömänä tyhjillään.

Viimeisen vuoden aika-
na talossa ja tontilla on
tehty täydellinen peruspa-
rannus, jolla rakennus on
muutettu asuinkäyttöön.
Perusparannustyön yhtey-
dessä rakennukseen val-
mistuu 18 kpl laadukkai-
ta, täysin uusia hyvin va-
rustettuja asuntoja sekä
ullakkokerrokseen upea
talosaunaosasto. Raken-

nus on suunniteltu ja ra-
kennettu täysin esteettö-
mäksi.

Kiinteistössä uusittiin
kaikki talotekniset järjes-
telmät, se varustettiin ny-
kyaikaisella ja energiate-

hokkaalla tulo-poistoil-
manvaihdolla. Kaikki pin-
tamateriaalit uusittiin.
Vanhaa jäi ainoastaan
runko ja julkisivu, jotka to-
dettiin korjaustöiden yh-
teydessä terveiksi.
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Asiakkaamme ostaa kt tai rt 
3-4h, k. Alueelta Maunula, Käpylä, Oge-
li, Pakila tai Pohjois-Helsinki. Vapautumi-
sella ei kiire. Ostotoimeksianto, eli myy-
jälle ei tule mitään kuluja. Yhteydenotot 
p. 0400 612 320.

Vallila uudiskohde kt 52m²
2h, kk, parv. Uutuutta hohtava koti! 
Upeat näkymät Puu-Vallilaan. Hieno sijain-
ti. Autohalli. Valmis viim. 28.2.2013. Hyö-
dy veroedusta ja SRV:n erikoistarjouksesta. 
Mh. 101.610 €. Vh. 334.920 €. Suvannon-
tie 2a.  295199

Veräjämäki kt 54m2

2h, k, kph, las. parv. Harvoin tarjol-
la! Pienkerrostalo (2/2krs) halutulta 

alueelta. Rauhallinen sijainti kävelymatkan 
päässä palveluista ja juna-asemasta. Velaton 
lähtöhinta 154.000 €. Jokiniementie 36–38.
  295522

Käpylä pt 50/85m2

2-3h, k, s, aputilat. Huolella hoidettu 
puuparitalo ja pihapiiri. Turvallinen 

24 as. asunto-osakeyhtiö. Rauhan tyyssi-
ja, vaikkakin kaupungin sykkeeseen lyhyt 
matka. Velaton lähtöhinta 349.000 €. Mar-
jatantie 9.  280945

Maunula rt 99/119m2

5h, k, at. Mainiolla paikalla Keskus-
puiston laidalla tunnelmallinen rivitaloko-
ti. Putket ja sähköt tehty. Takka luo tunnel-
maa. Lämmin autotalli. Mh. 398.000 €. Koi-
vikkotie 22. 285091

Länsi-Pakila rt 110m2

3-4h, k, s, 2x kph, vh, parv. Loistokuntoi-
nen rt-pääty huippusijainnilla. Rv-2005. Ul-
lakkotila remontoitu asuinkäyttöön v. 2009. 
Ilmalämpöpumppu. Autotalli 18.000 €. 
Mh. 377.000 €. Kamppiaistie 6. 294495

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

Petri 
Heikkilä

LKV, rak.ins.
0400 612 320

Eija 
Laakso

myyntineuvott.
040 414 4936

Pekka 
Malinen

myyntineuvott.
050 386 6656

Jenni 
Kuisma

myyntisiht., KED
050 597 0011

Ari-Pekka 
Virtanen
LKV, KED

0400 306 494

Markku 
Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Leena 
Kantele

KIAT
050 3860 669 

Marja-Kaarina
Koivistoinen

myyntineuvott.
050 366 9131

Osku 
Simberg

myyntineuvott.
050 366 9130

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

”Nyt on hyvä hetki vaihtaa kotia. Suosittelen tutustumaan 
Vallilan uudiskohteeseemme, jossa kauniit näkymät 
Puu-Vallilaan, osoite on Suvannontie 2 a. Ota yhteyttä!”

Seuraava Maunulan to-
ri -hankkeen suunnittelu-
kokous pidetään maanan-
taina 10.12.2012 klo
18–19.30 Maunulan Me-
diapajalla (Metsäpurontie
19–21). Maunulan tori -
hankkeessa kehitetään in-
ternetiä hyödyntäviä palve-

luja erityisesti vanhuksille
ja lapsiperheille.Tavoittee-
na on erityisesti parantaa
iäkkkään väestönosan ko-
tona asumisen edellytyk-
siä.

Hankkeen esiselvitys on
tarkoitus toteuttaa vuoden
2012 ja alkukevään 2013

aikana.Varsinainen kehit-
tämishanke käynnistyy
vuonna 2013.

Maunulan tori -hank-
keen suunnitteluryhmässä
on mukana asukkaita, yri-
tyksiä ja korkeakoulujen
edustajia.

www.maunula.net

Maunulan tori -hankkeen 
suunnittelukokous 10.12.

ma 3.12.2012 klo 18–20 
Maunulan tulevaisuus
ja uuden yleiskaavan
valmistelu.

Tilaisuudessa keskus-
tellaan Maunulan tulevai-

suuteen vaikuttavista teki-
jöistä ja uuden yleiskaavan
toteutusprosessista. Hel-
singin designpääkaupun-
kivuosi päättyy vuoden lo-
pulla. Mitä designvuodesta
jäi käteen? Tilaisuudessa

esitellään myös Maunulan
demokratiapilottihankkei-
ta.

Paikka: Asukastalo
Saunabaari, Metsäpu-
rontie 25, 3. krs.

Maunulan 95. aluefoorumi

Maunulassa juhlittiin
koko RK-hankkeen harjan-
nostajaisia lokakuun alus-
sa. Perinteisessä juhlassa
oli koolle kutsuttuna työvä-
ki, tilaajien edustajat, työn-
johto, suunnittelijat ja
muut hankeosapuolet.Juh-
lapuheissa todettiin suuren
ja haastavan korjaustyön
olevan vähintään puolivä-
lissä.

Syksyllä 2012 on eletty
hankkeen kiihkeintä vai-
hetta,kun yhtäaikaisesti on
ollut menossa hankkeen
eri vaiheessa kuuden eri

yhtiön työt.
Yhtiöistä AsOy Pakilan-

tie 50 ja AsOy Metsäpuron-
tie 16 on vastaanotettu.
AsOy RM talo 62 on juuri
vastaanoton kynnyksellä.
AsOy Haavikkotie 15–17,
Säästölaita ja Bostads Ab
Storgårdvägen ovat täysi-
painoisesti työn alla. Koko
hankkeen arvioitu valmis-
tuminen on loppuvuonna
2013.

Hankkeen jo alusta
saakka haastavaksi tiedet-
tyyn ohjaukseen on en-
tisestään lisännyt vaikeus-

astetta suorastaan runsas
osakasmuutosten tulva.Sa-
doista huoneistojen asuk-
kaista noin 80 % on halun-
nut ja saanut tai on saa-
massa yksilöllistä sisältöä.

Asukaslähtöinen palve-
lumalli valmisteltiin osin jo
suunnitteluvaiheen aika-
na ja nyt se näyttää käytän-
nössä toimivuutensa. En-
nakoivasti aikataulutetut
muutostarjousten ja tilaus-
ten käsittelyt eivät ole häi-
rinneet urakan etenemistä
sopimusten mukaisten ta-
voitteiden mukaisesti.

Ryhmäkorjaushankkeen 
harjakaisia vietettiin lokakuussa

Suursuontie 14:n asuntojen
myynti käynnistyy

Suursuontie 14:sta on myynnissä 18 huoneistoa.

Tämä Maunulan Sanomat on yleiskaava-extra. Tuo kaava määrittelee Maunulan-
kin kehitystä kymmenien vuosien päähän.Yleiskaavan muutos ei välttämättä tarkoi-
ta muutoksia, mutta alati muuttuvassa ja globalisoituvassa maailmassa mikään asia
ei pysy ennallaan.

Muutoksien tulee olla hallittuja ja ymmärrettäviä, sillä muuten ihminen ahdistuu.
Erityisesti asuinympäristön suuret muutokset eivät ole hyväksi. Kaikki Maunulassa
pitkään asuneet muistanevat alueen suuret muutokset 1970-luvulla, jolloin kokonai-
nen asuinalue revittiin ja rakennettiin uusiksi. Vuosia sen jälkeen Maunula tunnet-
tiin koko Helsingissä rauhattomana ja jopa epämiellyttävänä asuinpaikkana. Saman-
lainen kehitys on ollut jokaisessa pikaisesti rakennetussa lähiössä, jossa pääosa asu-
jamistosta on uutta väkeä.

Vasta vuosien juurtumisen jälkeen ihminen tuntee kuuluvansa asuinpaikkaansa.
Sen jälkeen hän pitää sitä kotiseutuna, jonka puolesta voi toimia laajemminkin. Ko-
tiseuturakkaus estää kohtelemasta kaltoin aluetta ja sen palveluja.

Maunulalaisia tarvitaan nyt pitämään huolta siitä, ettei Maunulaan tule liian suu-
ria muutoksia. Kaikki uudistukset tulee pystyä perustelemaan niiden välttämättömyy-
dellä ja sillä, että ne tuovat lopulta etua asukkaille. Jos lähtökohtana on aina, että kaik-
ki tehdään uusien asukkaiden eduksi, asuinalue ei koskaan muodostu kenenkään ko-
tiseuduksi vaan se on vain väliaikainen asuinpaikka, josta pyritään pois mahdollisim-
man pian.

Yleiskaava ei tuo pikaisia muutoksia, mutta huonosti valmisteltuna se voi tuoda
salakavalasti epäedullisia vaikutuksia. Jos aiot asua Maunulassa vielä ensi vuosikym-
menellä, seuraa tarkasti yleiskaavan laatimista ja vaikuta. Osallistu vaikkapa ensik-
si Maunulan95. aluefoorumiin, josta on ilmoitus tämän artikkelin vieressä.

Kestämmekö 
muutoksen?
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