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Floristin kulma

Lähialueen uimapaikat
Vantaanjoessa on lähiseudulla ainakin pari mukavaa uimarantaa joilla
käydä kesällä uimassa,
jos mielii uida ulkovesissä hieman Plottia kauempana. Uintireissu kannattaa tehdä hyvissä ajoin,
ennen loppukesän kesätapahtumaa Kaljakelluntaa, koska usein joki on
tapahtuman jälkeen pitkään roskainen. Uimakausi alkaa virallisesti kesäkuun alusta..
Tuomarinkylän kartanon läheisyydessä osoitteessa Jokipolku 6 on Tapaninvainion uimaranta,
jota on aiemmin kutsuttu myös Malmin uima-

rannaksi. Rannalle kuljetaan Tuomarinkylästä
päin jonkin matkaa kävelytietä kevyenliikenteen sillan yli joen vastakkaiselle puolelle. Tämä valvomaton uimaranta on kohentunut ilmeeltään viime vuosina. Sieltä
löytyy mm. kuntoiluvälineitä, pukukopit, suihku, roskakatos, keinut,
liukumäki ja lentopallokenttä. Rannan vieressä sijaitsee melontaranta,
josta voi vuokrata kanootin. Uimaranta on alustaltaan tasainen ja aurinkoa
voi ottaa sekä hiekalla että ruohikolla.
Kun joenrantaa seu-

raa Tuomarinkylän puolella Oulunkylään päin,
tullaan pian Pakilan uimarannalle Itä-Pakilaan
osoitteeseen Pakilan rantatie 7. Siellä on pienempi valvomaton ranta, joka viistää melko jyrkästi
alaspäin. Rannalla on paikoin äkkisyvää, jos uskoo
varoitustauluun,
myös
virtauksesta varoitetaan.
Kuitenkin
pukukoppi,
keinut, suihku ja WC on.
Pelimahdollisuudet ovat
hyvät kori- ja lentopallokentän vuoksi. Uimaranta on kauniin ulkoilureitin varrella, läheisen Pakilan
siirtolapuutarhaalueen katveessa.
V. R.

Maunulan keskustan
asuintalojen rakentaminen
käynnistyy syksyllä 2016
Helsingin
kaupungin
asuntotuotantotoimisto ATT rakennuttaa neljä uutta asuinkerrostaloa
Maunulaan
keskeiselle
paikalle Pakilantien varteen. Purettavan ostoskeskuksen tontille rakennetaan 44 asumisoikeusasuntoa sekä liiketilaa.
Suonotkonpuiston
länsiosaan,
Suonotkonkujan varteen, on tulossa 17
Hitas-omistusasuntoa.
Uudisrakennukset ovat
viisikerroksisia hissitaloja, joiden huoneistotyypit
vaihtelevat kaksioista viiden huoneen asuntoihin.
Kohteiden suunnittelijana on toiminut Arkkitehdit Sarlin + Sopanen Oy.
Rakennukset
ovat

suunnitteluvaiheessa. Rakennustyöt alkavat tämän hetken arvion mukaan syksyllä 2016 ja kestävät 20-22 kuukautta.
ATT:n
asuntomyyn-

ti tulee myymään sekä
asumisoikeus- että Hitasomistusasunnot. Myynti alkaa arviolta loppukesällä 2016, ja siitä tiedotetaan ATT:n nettisivuilla.

Maunulan keskustan asuinrakennuksia
suunnittelee Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy

Moni Vesakkotietä kulkeva on vuosien varrella
ihastellut liiketilan ikkunan vaihtuvia somistuksia ja kurkistellut nähdäkseen paremmin kauniita,
vanhoja tavaroita. Ovessa ei lue aukioloaikoja, joten kyse ei taida olla sisustusliikkeestä tai kukkakaupasta. Ulko-oven
pielestä kiviä asettelemasta tavoitettu nainen kertoo nimekseen Pia Niemi ja että tämä on hänen
työhuoneensa.
Pia sanoo työskennelleensä aiemmin lastentarhanopettajana, mutta
opiskelleensa 1990-lopulla floristiksi. Hän vuokrasi entisen lihakaupan liiketilan taloyhtiöltä lähes
kymmenen vuotta sitten ja
on siitä lähtien käyttänyt
sitä yrityksensä VanamoLinnean työhuoneena.
“Teen täällä erilaisia tilaustöitä, kuten morsiuskimppuja, suunnittelen
juhlien ja tapahtumien
koristeluita asiakkaiden
kanssa ja pidän kursseja
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laista rekvisiittaa, kuten
astioita, pöytäliinoja, maljakoita ja kynttilänjalkoja. Jos tarvitaan, niin autan tarjoiluissakin. Juuri
äsken täällä kävi morsian, jonka sulhasen rippijuhlia olin aikoinaan järjestämässä.” Pia pitääkin
vahvuuteenaan ihmisten
kohtaamista ja mukana
elämistä.
Hanna Horppila

Pia Niemi työhuoneellaan Vesakkotiellä.
Kuva Jussi Männistö.

Veistos ja pysäkki siirtyvät
Ostokeskuksen
purkaminen on mahdollistanut myös katu- ja puistorakennustöiden käynnistymisen
Maunulan
keskustassa.
Ostoskeskuksen kohdalla ollut pysäkki on siiretty noin 50 metriä Pakilaan päin Pakilantie 15:n
kohdalle vuoden 2015
loppuun asti..
Miina
Äkkijyrkän
vuonna 1978 valmistunut pronssinen Aamulla/
Vasikat-veistos siirretään
pysyvästi noin 10 metriä
kaakkoon uusien asuin- Suursuon ostoskeskuksen bussipysäkki
kerrostalojen äärelle tule- siirtyi katutöiden ajaksi Pakilantie 15:n
kohdalle
valle aukiolle.

Maunulan
keskustaan uusia
liiketiloja

Maunulaa Musaa
ja Makkaraa
Maunula-Seura ry. sekä
Jan Erola ja muut vapaaehtoiset
tarjoavat festarin
Maunulaa Musaa ja Makkaraa

esim. kukkien sidonnasta. Aiemmin pidin lapsille kuvataidekoulua, mikä oli hauskaa, mutta työaikani ovat siihen liian
epäsäännölliset”, Pia kuvailee työtään.
“Asiakkainani on sekä yrityksiä että yksityisiä henkilöitä. Moni tilaa
minulta perhejuhliin paitsi kukkia myös järjestelyitä. Minulla onkin kaiken-
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Maunulan keskustasta
kehittyy solmukohtaa,
joka vetää asiakkaita
ja palveluja puoleensa.
Entisen ostarin puolelle tulee uutta liiketilaa
600 kerros-m2 ja entisen leipomon rakennuksen paikalle vielä vähintään 70 kerrosm2. Helsingin asuntotuotantotoimisto ATT
arvioi uusien asuinra-

kennusten ja liiketilojen valmistuvan kesällä 2018.
Raidejokeri
tulee kasvattamaan Jokerin 1:n välityskykyä 30 000 matkustajasta 140 000 matkustajaan vuorokaudessa
vuonna 2040. Raidejokerin on arvioitu valmistuvan noin vuosina
2020-2022.

