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Vantaanjoessa on lähiseu-
dulla ainakin pari mu-
kavaa uimarantaa joilla 
käydä kesällä uimassa, 
jos mielii uida ulkovesis-
sä hieman Plottia kauem-
pana. Uintireissu kannat-
taa tehdä hyvissä ajoin, 
ennen loppukesän kesä-
tapahtumaa Kaljakellun-
taa, koska usein joki on 
tapahtuman jälkeen pit-
kään roskainen. Uima-
kausi alkaa virallisesti ke-
säkuun alusta..

Tuomarinkylän karta-
non läheisyydessä osoit-
teessa Jokipolku 6 on Ta-
paninvainion uimaranta, 
jota on aiemmin kutsut-
tu myös Malmin uima-

Lähialueen uimapaikat
rannaksi. Rannalle kul-
jetaan Tuomarinkylästä 
päin jonkin matkaa kä-
velytietä kevyenliiken-
teen sillan yli joen vas-
takkaiselle puolelle. Tä-
mä valvomaton uimaran-
ta on kohentunut ilmeel-
tään viime vuosina. Sieltä 
löytyy mm. kuntoiluvä-
lineitä, pukukopit, suih-
ku, roskakatos, keinut, 
liukumäki ja lentopallo-
kenttä. Rannan vieres-
sä sijaitsee melontaranta, 
josta voi vuokrata kanoo-
tin. Uimaranta on alustal-
taan tasainen ja aurinkoa 
voi ottaa sekä hiekalla et-
tä ruohikolla.

Kun joenrantaa seu-

Ostokeskuksen purka-
minen on mahdollista-
nut myös katu- ja puis-
torakennustöiden käyn-
nistymisen Maunulan 
keskustassa.  

Ostoskeskuksen koh-
dalla ollut pysäkki on sii-
retty noin 50 metriä Paki-
laan päin Pakilantie 15:n 
kohdalle vuoden 2015 
loppuun asti.. 

Miina Äkkijyrkän 
vuonna 1978 valmistu-
nut pronssinen Aamulla/
Vasikat-veistos siirretään 
pysyvästi noin 10 metriä 
kaakkoon uusien asuin-
kerrostalojen äärelle tule-
valle aukiolle. 

Veistos ja pysäkki siirtyvät

Suursuon ostoskeskuksen bussipysäkki 
siirtyi katutöiden ajaksi Pakilantie 15:n 
kohdalle 

Maunulan keskustasta 
kehittyy solmukohtaa, 
joka vetää asiakkaita 
ja palveluja puoleensa. 
Entisen ostarin puolel-
le tulee uutta liiketilaa 
600 kerros-m2 ja enti-
sen leipomon raken-
nuksen paikalle vie-
lä vähintään 70 kerros-
m2. Helsingin asunto-
tuotantotoimisto ATT 
arvioi uusien asuinra-

Maunulan 
keskustaan uusia 
liiketiloja

Helsingin kaupungin 
asuntotuotantotoimis-
to ATT rakennuttaa nel-
jä uutta asuinkerrostaloa 
Maunulaan keskeiselle 
paikalle Pakilantien var-
teen. Purettavan ostos-
keskuksen tontille raken-
netaan 44 asumisoikeus-
asuntoa sekä liiketilaa. 
Suonotkonpuiston län-
siosaan, Suonotkonku-
jan varteen, on tulossa 17 
Hitas-omistusasuntoa. 

Uudisrakennukset ovat 
viisikerroksisia hissitalo-
ja, joiden huoneistotyypit 
vaihtelevat kaksioista vii-
den huoneen asuntoihin. 
Kohteiden suunnittelija-
na on  toiminut Arkkiteh-
dit Sarlin + Sopanen Oy.

Rakennukset ovat 

Maunulan keskustan 
asuintalojen rakentaminen 
käynnistyy syksyllä 2016 

Maunulan keskustan asuinrakennuksia 
suunnittelee Arkkitehdit Sarlin+Sopanen Oy

suunnitteluvaiheessa. Ra-
kennustyöt alkavat tä-
män hetken arvion mu-
kaan syksyllä 2016 ja kes-
tävät 20-22 kuukautta.

ATT:n asuntomyyn-

ti tulee myymään sekä 
asumisoikeus- että Hitas-
omistusasunnot. Myyn-
ti alkaa arviolta loppu-
kesällä 2016, ja siitä tiedo-
tetaan ATT:n nettisivuilla.

 

kennusten ja liiketilo-
jen valmistuvan kesäl-
lä 2018.

Raidejokeri tu-
lee kasvattamaan Jo-
kerin 1:n välitysky-
kyä 30 000 matkusta-
jasta 140 000 matkus-
tajaan vuorokaudessa 
vuonna 2040. Raidejo-
kerin on arvioitu val-
mistuvan noin vuosina 
2020-2022.

raa Tuomarinkylän puo-
lella Oulunkylään päin, 
tullaan pian Pakilan ui-
marannalle Itä-Pakilaan 
osoitteeseen Pakilan ran-
tatie 7. Siellä on pienem-
pi valvomaton ranta, jo-
ka viistää melko jyrkästi 
alaspäin. Rannalla on pai-
koin äkkisyvää, jos uskoo 
varoitustauluun, myös 
virtauksesta varoitetaan. 
Kuitenkin pukukoppi, 
keinut, suihku ja WC on. 
Pelimahdollisuudet ovat 
hyvät kori- ja lentopallo-
kentän vuoksi. Uimaran-
ta on kauniin ulkoilurei-
tin varrella, läheisen Pa-
kilan siirtolapuutarha-
alueen katveessa.
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Munkkivuoren 
toimisto
Raumantie 1, 2. krs

00350 Helsinki

Herttoniemen 
toimisto
Insinöörinkatu 3 B, 
1. krs (Silkkikutomo)

00880 Helsinki

astala.fi

Moni Vesakkotietä kul-
keva on vuosien varrella 
ihastellut liiketilan ikku-
nan vaihtuvia somistuk-
sia ja kurkistellut nähdäk-
seen paremmin kauniita, 
vanhoja tavaroita. Oves-
sa ei lue aukioloaikoja, jo-
ten kyse ei taida olla si-
sustusliikkeestä tai kuk-
kakaupasta. Ulko-oven 
pielestä kiviä asettelemas-
ta tavoitettu nainen ker-
too nimekseen Pia Nie-
mi ja että tämä on hänen 
työhuoneensa.

Pia sanoo työskennel-
leensä aiemmin lasten-
tarhanopettajana, mutta 
opiskelleensa 1990-lopul-
la floristiksi. Hän vuokra-
si entisen lihakaupan lii-
ketilan taloyhtiöltä lähes 
kymmenen vuotta sitten ja 
on siitä lähtien käyttänyt 
sitä yrityksensä Vanamo-
Linnean työhuoneena.

“Teen täällä erilaisia ti-
laustöitä, kuten morsius-
kimppuja, suunnittelen 
juhlien ja tapahtumien 
koristeluita asiakkaiden 
kanssa ja pidän kursseja 

esim. kukkien sidonnas-
ta. Aiemmin pidin lapsil-
le kuvataidekoulua, mi-
kä oli hauskaa, mutta työ-
aikani ovat siihen liian 
epäsäännölliset”, Pia ku-
vailee työtään.

“Asiakkainani on se-
kä yrityksiä että yksityi-
siä henkilöitä. Moni tilaa 
minulta perhejuhliin pait-
si kukkia myös järjestelyi-
tä. Minulla onkin kaiken-

laista rekvisiittaa, kuten 
astioita, pöytäliinoja, mal-
jakoita ja kynttilänjalko-
ja. Jos tarvitaan, niin au-
tan tarjoiluissakin. Juuri 
äsken täällä kävi morsi-
an, jonka sulhasen rippi-
juhlia olin aikoinaan jär-
jestämässä.” Pia pitääkin 
vahvuuteenaan ihmisten 
kohtaamista ja mukana 
elämistä. 

Hanna Horppila

Floristin kulma

Pia Niemi työhuoneellaan Vesakkotiellä. 
Kuva Jussi Männistö.
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