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Vanhojen silmälasien ja aurinkolasien keräys kehitysmaihin toimitettavaksi. 
Keräyslaatikko on koulun pääoven vieressä

Kiinteistömaailma | LKV Autero Oy
Pakilantie 61, 00660 Hki, puh. 010 239 7770

pakila@kiinteistomaailma.fi

www.kiinteistomaailma.fi

Nico 
Autero

KTM, LKV
050 521 4810

Weli 
Maksimainen

KiAT
0400 854 878

Juha 
Hyvönen

Myyntineuv.
040 828 2081

Frans 
Salmi

     Myyntineuv.     
0400 407 743

Kim Autero
Ekon, LKV, 

yrittäjä
0400 505 743

Anne-Maria 
Liukkonen

Myyntip.,LKV
050 364 4557

Kukaan ei välitä niin kuin me.
KUKAAN EI VÄLITÄ NIIN KUIN ME

•	 yli	35	vuotta	asuntokauppaa
 Pakilassa, Paloheinässä, Maunulassa

•	 tunnemme	alueen	ja	sen	hintatekijät	
 kortteli korttelilta

•	 yksityisyrittäjän	ripeys	ja	valtakunnallisen
 Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun
 voimavarat yhdistyvät

MAUNULA/PAKILA -ALUEEN OMA
PAIKALLINEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ

PAKILANTIE 61

SOITA, TULE KÄYMÄÄN, 
OTA YHTEYTTÄ ASUNTOASIOISSA

Hyvät Maunulan asukkaat 

Tervetuloa Maunulan Leijonien järjestämään Jääjuhlaan sunnuntaina 
1.3.2015 klo 13 -15. Juhlaa on vietetty jo vuodesta 1960 lähtien, nyt on siis 
56. Jääjuhla.

Maunulan Leijonat tekevät työtä lasten ja nuorten paremman elämän puo-
lesta. Tuemme taloudellisesti maunulalaisia järjestöjä ja nuorisotyötä sekä 
annamme kouluissa stipendejä.

Maunula on valittu vuoden 2015 ”Uusmaalainen kaupunginosa” -tunnus-
tuksen saajaksi. Valinnan suoritti Uudenmaan maakuntahallitus.  Maunulan 
vahvuudeksi nousi valitsijoiden mielestä yhteisöllisyys, muun muassa talo-
yhtiöiden yhteistyö ryhmäkorjaushankkeessa.

Yhdistyksemme edistää hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja haluaa tehdä 
Maunulasta esimerkin energiatehokkaasta kaupunginosasta. 

Maunulan taloyhtiöt ovat tehneet yhteistyötä putkiremonteissa. Tulevaisuu-
dessa panostetaan energiatehokkuuskorjausten organisointiin ja kilpailu-
tuksiin. Maunulan Leijonat ovat tässä työssä voimakkaasti mukana.

Olemme myös mukana edistämässä Maunula-levyn tekemistä, koska se 
tekee tunnetuksi Maunulan musiikkikulttuuria. Kärtsy Hatakka ja levyn tuot-
taja Pave Maijanen ovat työstäneet levyn Maunulassa 1970- ja 1980- 
lukujen taitteessa vaikuttaneen Flatus-yhtyeen musiikin pohjalta. Kaikilla 
maunulalaisilla on mahdollisuus tukea levyn tekemistä Mesenaatti.me-
sivuston kautta. Siellä voi myös kuunnella levyn musiikkia.

Suuret kiitokset kaikille Jääjuhlan toteuttajille, Maunulan ala-asteen koulul-
le, maunulalaisille järjestöille, käsiohjelmaa mainoksilla tukeneille ja muille 
yhteistyökumppaneille.

Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi iloiseen juhlaan, ulkoilemaan ja viihty-
mään kanssamme.

Lions Club Helsinki Maunula
Jari Kaalikoski 
Klubipresidentti



PIHALLA
❄ PONIRATSASTUSTA
❄ KOIRAVALJAKKOAJELUA
❄ ONGINTAA
❄ HERNEKEITTOA
❄ GRILLIMAKKARAA
❄ SAAPPAANHEITTOA
❄ KASVOMAALAUSTA 
 PARTIOLIPPUKUNTA VUOKOT

INFOPISTEET
➣ Kaupunkisuunnitteluvirasto
➣ Maunula-Seura, asukastila Maunulan Mediapaja
➣ Maunula-levy, Pave Maijanen
➣ Asukastalo Saunabaari
➣ Maunulan ala-aste
➣ SPR Pohjois-Helsingin osasto
➣ Maunulan Lions Club

TERVETULOA      VAPAA SISÄÄNPÄÄSY

ARVO
NTALIPUKE, USEITA ARVO

NTO
JA

ARVO
NTAHETKELLÄ

PAIKALLA O
LEVIEN KESKEN

 

Nim
i:

Vanhojen silmälasien 
ja aurinkolasien keräys 
kehitysmaihin toimitettavaksi.
Keräyslaatikko on ulkona 
pääoven vieressä.

 ILOINEN JÄÄJUHLATAPAH TUMA KOKO PERHEELLE

MAUNULAN ALA-ASTEEN KOULULLA
Maunulanmäki 5

 1.3.2015  klo 13 –15
SISÄLLÄ:
❄ KAHVIA
❄ MEHUA
❄	 LEIVONNAISIA
❄ SIMAA
❄ ARPAJAISET
❄ KIRPPUTORILLA vaatteita ja tavaraa
❄ LASTEN TEMPPURATA koulun alasalissa
 Temppurata tarjoaa mukavaa tekemistä lapsille. 
 Järjestelyistä huolehtii Maunulan Naisvoimistelijat

Katso pihan ohjelma
seuraavalta aukeamalta ➣



Luotettavaa 
peruskorjausta
vahvalta 
ammattilaiselta
NCC:n laatuun ja toimintatapaan 
voit luottaa. Teemme putkiremontit 
ja muut taloyhtiön peruskorjaukset, 
pihat sekä uudisrakentamisen yhdellä 
tilauksella. Taloyhtiön remontit voi-
daan tehdä yksittäin tai aikaa ja rahaa 
säästävänä ryhmäremonttina, mikäli 
alueella on useita samantyyppisiä 
taloja. Käänny NCC:n puoleen ja kysy 
lisää!  Saat kokeneen korjaajan, joka 
osaa myös kuunnella toiveita, ja pitää 
sekä asukkaat että tilaajan ajan tasalla 
remontin kulusta. 

ncc.fi/korjauskalenteri

Ota yhteyttä:
NCC Rakennus Oy
Puh. 010 507 5588
Mannerheimintie 103a, 00280 Helsinki
asiakaspalvelu@ncc.fi

Teemme 
sen, minkä 
lupaamme

	  

	  

PIHAOHJELMA 2015 
 

  
klo 13.00 KLUBIPRESIDENTIN TERVETULOTOIVOTUS 

 

AVATAAN KOULUN OVET YLEISÖLLE 
 

klo 13.20 Vuoden	  2015	  Uusmaalainen	  kaupunginosa	  
-‐tunnustuksen	  luovutus	  Maunulalle.	  
Tunnustuksen	  luovuttavat	  Uudenmaan	  liiton	  
valtuuston	  pj,	  kansanedustaja	  Outi	  Mäkelä	  
sekä	  maakuntajohtaja	  Ossi	  Savolainen	  	  
	  

klo 13.30 PIKA-ARVONTA PIHALLA 
 

klo 14.00 PIKA-ARVONTA PIHALLA 
 

klo 14.30 PIKA-ARVONTA PIHALLA 
 

klo 14.45 SAAPPAANHEITON PALKINTOJENJAKO 
 

klo 14.50 HERKKUKORI-ARVONTA PIHALLA 
 A  

    Arvonnat suoritetaan paikalla olijoiden kesken, 
avontalipuke edellisellä aukeamalla 

 



Maunulan keskustan kulttuuritilat valmistuvat kesällä 2016

Maunulan kirjaston, työväenopiston ja nuorisotalon yhteisen toimitilan rakentami-
nen käynnistyy keväällä 2015 ja rakennus on valmis kesällä 2016. Kirjastoon pää-
see suoraan Jokeripysäkiltä uuden S-marketin aulan kautta. Kulttuurirakennuksen 
pääsisäänkäynti on puiston puolella. Kirjaston ja työväenopiston vision mukaan 
talo toimii elinikäisen oppimisen keskuksena. Rakennuksen aukioloajat ovat mah-
dollisimman laajat.

Maunulan keskustan uusi liikerakennus valmistui maaliskuussa 2014. S-marketin 
pinta-ala on 1 900 m2. Myyntipinta-ala on vanhaan, purettuun S-markettiin verrat-
tuna on kaksinkertainen. Liikerakennuksen täydentävien palveluiden osuus liike-
tilasta on noin 400 m2. Uuteen rakennukseen ovat sijoittuneet Subway, Haagan 
Autokoulu ja Fida lähetystori sekä Ottoautomaatti. 

Maunulan keskustan kehitysprosessi

Maunulan uusi keskusta on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2016–2017. Kes-
kusta-alueen kehittäminen käynnistyi Maunulan asukasjärjestöjen kaupunginhalli-
tukselle 8.5.2000 lähettämästä kirjeestä. Asemakaavoitus käynnistyi tammikuussa 
2001. Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustan asemakaavan 25.4.2007 ja asema-
kaava vahvistettiin elokuussa 2009.

Pakilantie itäpuolelle nykyisen Suursuon ostoskeskuksen puolelle on kaavoitettu 
asuntorakentamiselle 4200 kerros-m2 sekä pienliiketilaa asuintalojen pohja - 
kerrokseen 600 kerros-m2. Yhteensä pienliiketilaa tulee Maunulan keskustaan 
1000 kerros-m2. Maunulan keskustaan rakennetaan osaomistusoikeusasuntoja 
sekä Hitas-asuntoja.

Yleiskaavassa jatketaan Maunulan keskustan kehittämistä Pakilantien vartta 
pohjoiseen päin. Tämä aloitetaan Raidejokerin varren kaavoituksen yhteydessä.

Muutokset Pakilantien liikenteessä

Pakilantien muutostyöt käynnistyivät syyskuussa 2012 ja Pirjontien kiertoliittymä 
valmistui syksyllä 2013. Pakilantie säilyy 2 + 2 kaistaisena Tuusulanväylän riste-
yksestä Tammiontielle siihen asti kunnes Raidejokeri valmistuu. Jokerilinjalla kul-
kee nykyisin melkein 30000 matkustajaa päivittäin. Pakilantien katutyöt saatetaan 
päätökseen sen jälkeen, kun vanha ostoskeskus on purettu.

Parhaillaan laaditaan Raidejokerin hankesuunnitelmaa. Maunulassa kaavoitetaan 
Raidejokerin vartta Pirkkolantien, Pirjontien ja Pakilantien osuudelta. Raidejokerin 
välityskyky on 80000 matkustajaa vuorokaudessa eli yli kaksinkertainen verrattu-
na nykyiseen bussijokeriin. Raidejokerin liikennöinti käynnistynee 2020-luvulla.

Arkkitehtitoimisto K2S: Maunulan kirjasto

Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy: Maunulan keskusta



 
 

  
     

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

Julkisivu-
remontit

- Korjausrakentaja

Haetko
taloyhtiöllesi

parasta? 
Valitse Wareco!

Tutustu referensseihin:
www.wareco.fi

 
Wareco on vuonna 2002 perustettu pääkaupunki-
seudulla toimiva täyden palvelun korjausrakentaja.
Rehellisyys, tehokkuus ja eettisten toimintatapojen 
noudattaminen ovat keskeinen osa Warecon palvelu-
laatua ja kilpailukykyä. Vankka kokemus korjaus-
rakentamisesta yhdistettynä ketteriin toimintatapoihin 
takaavat onnistuneen projektin aina putkiremonteista 
arvokohteisiin. 

 

 

 

Putki-
remontit

Lisä-
rakentaminen
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www.cleanmarin.fi	  

CleanMarin	  Oy	  on	  pääkaupunkiseudulla	  
toimiva	  siivousalan	  yritys.	  
Asiakaskuntamme	  koostuu	  niin	  pienistä	  
kuin	  suuristakin	  eri	  alojen	  yrityksistä.	  Suuri	  
osa	  asiakkaistamme	  on	  sopimusasiakkaita,	  
joille	  olemme	  tehneet	  yksilöllisen	  
palvelusopimuksen.	  
	  
Mo@voituneet	  ja	  luoteAavat	  tekijämme	  
ovat	  siivousalan	  ammaBlaisia.	  Joustavan	  
ja	  palvelualBin	  toiminta-‐mallin	  mukaan	  
hoidamme	  asiakkaiAemme	  siivoustarpeet	  
sovitus@	  ja	  huolella.	  
	  
Ota	  yhteyAä	  ja	  pyydä	  tarjous,	  anna	  
yrityksesi	  siivous	  osaaviin	  käsiin!	  

CLEANMARIN	  OY	  
PUHDASTA	  YRITYSSIIVOUSTA	  

PIETARINKATU	  18	  
00140	  HELSINKI	  
040	  5780	  189	  
FAX	  09	  3741	  010	  
cleanmarin@saunalah@.fi	  

 
 

 
 

RAKENNUTTAMINEN 
JA VALVONTA 

 
Putkiremontit 

Julkisivuremontit 
Lisärakentaminen 

 
www.valvontakonsultit.fi 

Puh. 09 4780 1118 



Katso videot /

Lue tuloksista

sivuiltamme

www.bauer-wt.com

Bauer Watertechnology Oy
Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

puh. (09) 276 99 556
www.bauer-wt.com

email: info@bauer-wt.com

5
järkisyytä valita

vedenkäsittely

1. Lisää putkiston käyttöikää 
 
2. Suojaa putkistojärjestelmää 
 
3. Vähentää energiankulutusta 
 
4. Varmistaa erinomaisen vedenlaadun 
 
5. Tuo merkittävää kustannussäästöä 

w
w

w
.p

u
u

st
el

li
.f

i

puustelli pRO
palveluksessasi!

RunebeRginkatu 
43 b 9

00100 HeLSinki

saneerausprojektit@
puustelli.com

puustelli pRO – paRasta asiantuntijapalvelua

PUUSTELLI PRO.
LINJASANEERAUSTEN
KEITTIÖTOIMITTAJA.
kumppanina ammattiLainen, joLLa on 
kokonaiSvaLtainen ymmäRRyS LinjaSaneeRaukSen 
ja keittiöRemontin yHteenSovittamiSeSta.

LinjaSaneeRaukSeSSa mukana 
Suomen joHtava keittiötoimittaja, jonka 
konSepti on todiStettu toimivakSi jo LukuiSiSSa koHteiSSa.

puuSteLLi pRo LyHyeSti:

1 3
Urakoitsijalle Puustelli
on ammattitaitoinen ja 
luotettava kumppani.

Taloyhtiölle Puustelli on
valikoimaltaan ja
toimintatavaltaan
turvallinen vaihtoehto.

Osakkaalle Puustelli
mahdollistaa yksilöllisen
keittiön järkevillä 
kustannuksilla.

2

Talotekniikka uusiksi 
Cefo-elementeillä

Vanha talo uuteen aikaan

1960-1970 -luvuilla rakennettujen kerrostalojen 
talotekniikka on tullut elinkaarensa päähän.

Uponor Cefo -elementeillä rakennuksen 
vesi-, viemäröinti-, lattialämmitys-, 
sähkö-, tele- ja ilmanvaihtojärjestelmien 
uusiminen on siistiä ja laadukasta.

Ota yhteyttä. Veloitukseton suunnittelu ja neuvonta.

P	 •	 020	129	211 
W	 •	 www.uponor.fi

Uutuutena myös modulaarinen 
tekniikkaseinäratkaisu

Lisätietoja tekniikkaseinärakentamisesta, www.flowall.fi

1502-Uponor-Cefo-Flowall.indd   1 13.2.2015   14.05



TEOLLISUUS HULSI OY

MAUNULAN NAISVOIMISTELIJAT ry

JÄRJESTÄÄ MONIPUOLISTA LIIKUNTAA LAPSILLE,
NUORILLE JA AIKUISILLE

Toimintapaikat:
Maunulan ala-aste, Maunulanmäki 5
Heli ry, Oltermannintie 8
Maunulan liikuntahalli (Maunulan väestösuoja)
Lisätietoja tunneista: www.maunulannv.sporttisaitti.com
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Helsinki-Pakila
Pakilantie 56
0200 3000
nordea.fi 

Taloyhtiön ottama yhtiölaina kohdistuu kaikkiin osakkaisiin samalla tavalla, 
jolloin vastike saattaa joidenkin kohdalla nousta kohtuuttoman korkeaksi. 
Tällöin henkilökohtainen peruskorjauslaina, jolla voit maksaa yhtiölainaosuuden 
pois, voi olla parempi vaihtoehto. Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma-su 24h/vrk 
ja varaa aika keskusteluun.

Teemme sen mahdolliseksi

Yhtiölaina vai henki-
lökohtainen laina?



Maunulan Hiuspiste

Metsäpurontie 19–21
Puh. 724 9694

Mia Hoffström
Parturi-kampaaja

Tuulikki Korpi
Parturi-kampaaja

T E R V E T U L O A !

www.rakennusgrahn.com
p.0400-515937

Toteuta 
luovimmatkin 
ideat.

www.kyri i r i . f i

Lukio 
•	 Monipuolinen	taito-	ja	taide-
aineiden	sekä	luonnontieteiden	
kurssivalikoima	

•	 Kieliä	ja	kansainvälisyyttä

Matematiikkalukio	
•	 Matematiikan	ja	luonnon-
tieteiden	erikoislukio

•	 Taitajien	ja	harrastajien				
kohtauspaikka

www.mayk.fi

Monien mahdollisuuksien lukio



Lue lisää SKH Hallintopalvelusta ja pyydä tarjous: skh.fi 

Uusi palvelu isännöintiyrittäjälle  
ja omatoimitaloyhtiölle.  

Koko perheen Maunulapäivä 

torstaina 21.5.2015 klo 16–19

Maunulan leikkipuistossa

Monipuolinen ohjelma ja paljon tapahtumia

Te r v e t u l o a !

Mustat kissat kiittävät 
kuluneesta vuodesta 



Hyvät Maunulan ja kasarimusiikin ystävät
Maunula-levyn tekemisessä on kova meno päällä – Kari Kärtsy Ha-
takka, levyn tuottaja Pave Maijanen ja levyä varten koottu bändi ovat 
purkittaneet melkein kaikki biisit. Levy tehdään Maunulassa 1970- ja 
1980-lukujen taitteessa vaikuttaneen Flatus-yhtyeen musiikin pohjalta. 
Levy julkaistaan syksyllä 2015. 

Mesenaatti.me sivustolta voit tutustua Maunula-levyn musiikin taus-
toihin, kuulla demomusiikkia sekä katsoa videota levyn nauhoitustilan-
teesta joulukuussa 2014. 

Levystä järjestetään tukikonsertti huhti-toukokuussa. Tiedot konsertista 
löytyvät Maunulan Sanomista 1/2015 ja huhtikuussa Maunulan sivuilta.

Tule Jääjuhlaan su 1.3.2015 keskustelemaan levyn tuottajan Pave Mai-
jasen kanssa.

Voit tukea levyn tekemistä ja maksaa sen etukäteen Mesenaatti.me  
-sivuston kautta osoitteessa: 
http://mesenaatti.me/maunulan-musiikkiaarre/


