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Maunulassa mietitään an-
karasti Saunabaarin pohja-
kerroksen tilojen käyttöä.
Heka-Maunula muutti toi-
mitiloista Malmille.Hekal-
le ei jää palvelupistettä
Maunulaan.Saunabaarista
tyhjeni noin 400 m2 paras-
ta liiketilaa Vanhan Mau-
nulan keskustasta.Nyt tiloi-
hin etsitään uutta vuokran-
maksukykyistä toimintaa,
joka rikastuttaisi maunula-
laisten elämää.Ehdokkaita
on useitakin.

Tiloissa ovat aikaisem-
min toimineet Elannon Pul-
lapuoti (vuoteen 1998 asti)
ja Maunulan kirjakauppa
sekä aikoinaan pesula.He-

ka-Maunulan edeltäjäorga-
nisaatioiden isännöitsijätoi-
mistot työnsivät tieltään
asukkaita palvelevat liik-
keet.

Saunabaarin tilat ovat
osa kaupungin ARA-vuok-
rataloyhtiö Maunulan
Asuntoja, joka fuusioitiin
yhdessä 20 muun alueelli-
sen yhtiön kanssa Helsingin
kaupungin asunnoiksi (HE-
KA).

Hekan toimitiloja vuok-
raa kiinteistöviraston tila-
keskus,joka tilittää vuokran
Hekalle.Kaupungin Arava-
vuokrayhtiö ei ole kaupun-
gin budjettitalouden piiris-
sä.Kustannukset katetaan

asukkaiden maksamilla
vuokrilla ja toimitilojen
vuokratuotoilla.Tavoitteena
on tarjota Helsingin kau-
pungin asukkaille edullisia
vuokra-asuntoja. Tilakes-
kuksen toimintaperiaattee-
na on,että tilat vuokrataan
kaupungin omille virastoil-
le omakustannushintaan
ja kaupungin ulkopuolisille
toimijoille ”käypään hin-
taan”. Maunulassa on
vuokrattavana muitakin lii-
ketiloja esimerkiksi Metsä-
purontie 29:stä on vuokrat-
tava 80 m2 liiketilaa.

Tietoja vuokrattavista ti-
loista
www.tilakeskus.fi/yrityksille

Mitä palveluja Saunabaarin
pohjakerrokseen?

Helsingin tietokeskuk-
sen tuore tutkimusra-
portti tarkastelee asuin-
alueiden välisten erojen
kehitystä pääkaupunki-
seudulla vuosina
2002–2012. Tutkimuk-
sessa on selvitetty, min-
kälaisia eroja Helsingin,
Espoon ja Vantaan
asuinalueiden nykytilas-
sa ja kehityksessä on
havaittavissa ja mitkä
tekijät näitä eroja selit-
tävät.

Raportissa on tarkas-
teltu asuinalueiden kou-
lutus- ja tulotasossa,
työttömyysasteessa se-

kä vieraskielisten osuu-
dessa tapahtuneita muu-
toksia sekä selvitetty,
missä määrin nykyinen
eriytymiskehitys yhdis-
tyy huono-osaisuuden
alueelliseen kasautumi-
seen.

Tutkimuksessa todet-
tiin, että alueen rikolli-
suuden kehitys korreloi
myös sosiaalisen eriyty-
misen kanssa.

Tutkimuksen mukaan
Maunula nosti status-
taan alueellisessa ran-
kingissa ja neliluokkai-
sessa rankingissä nel-
jänneltä tasolta parem-

malle kolmannelle tasol-
le. Luokituksessa putosi-
vat Ylä-Malmi, Savela
ja Pihlajamäki. Maunu-
lassa koettu rikospelko
on myös vähentynyt alle
Helsingin keskiarvon.
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Maunula paransi asemiaan 
alueellisessa rankingissa
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