
Marraskuun 29. päi-
vän aluefoorumin tee-
mana sähköinen osal-
listuminen. Tilaisuus
pidetään Maunulan
kirkolla ja siinä esitel-
lään erilaisia sähköi-
sen osallistumisen
malleja Saksasta, Is-
lannista, Yhdysvallois-
ta ja Espoosta. Tutkija
Jonna Kangasoja esit-
telee Frankfurtin ja Is-
lantilaisen Gardaba-

erin kaupungin inter-
net- osallistumisen
malleja. Jonna valmis-
telee väitöskirjaansa
Helsingin yliopistossa
Arabianrannan tieto-
verkon rakentamispro-
sessista ja työskente-
lee tutkijana parhail-
laan Helsingin kau-
pungin tietokeskukses-
sa.

Tutkija C.J. Gabbe
kertoo Portlandin kau-

pungin osallistumis-
malleista. Portland on
saman kokoinen kau-
punki kuin Helsinki
Yhdysvaltain länsiran-
nikolla. Portlandin on-
gelmana on keskus-
kaupungin taantumi-
nen ja keskiluokan
muuttaminen kehys-
kuntiin, josta on ollut
seurauksena kaupun-
gin verotulojen lasku.
Sama ongelmahan on

alkanut piinata Hel-
sinkiä.

Tutkija Heli Ranta-
nen esittelee tilaisuu-
dessa Opus-projektia
ja sähköisen sosiaali-
sen paikkatietojärjes-
telmän rakentamista
Espoo keskukseen ja
suunnitteilla olevaan
Suurpellon asuin- ja
työpaikka- alueelle.
Heli johti 2001 – 2003
Nettimaunula- projek-

tia ja valmistelee nyt
Teknillisessä korkea-
koulun Arkkitehtiosas-
tolla väitöskirjaansa
internetin käytöstä
kaupunkisuunnittelus-
sa. Tilaisuus on eng-
lannin kielinen. Tilai-
suudessa testataan,
millaiseksi Maunula
muuttuu, jos kansain-
välistyminen etenee
tulevaisuudessa mer-
kittävästi. Maunulassa

asuu jo nyt paljon hen-
kilöitä, jotka työsken-
televät Nokialla ja
muissa kansainvälisis-
sä yrityksissä.

Aluefoorumin ohjel-
ma löytyy Maunulan
kotisivuilta
(www.maunula. net)
Maunulan 54. aluefoo-
rumi ti 29.11.05 klo
18–20 Maunulan kir-
kolla, Metsäpurontie
15.

Sähköinen osallistuminen ja kaupungin suunnittelu



Helsingissä oli sotien jäl-
keen huutava asuntopu-
la ja silloin alettiin ra-
kentaa lähiöitä. Maunu-
lassa oli sopivaa raken-
nusmaata ja vain vähän
vanhaa asutusta ja se si-
jaitsi sopivan lähellä.
Jonkinlaiset kulkuyh-
teydet Käpylän kautta
olivat jo olemassa. Mau-
nulan suunnittelu oli ai-
kansa parhaiden arkki-
tehtien käsissä.

Elämää 
Suursuolla 
60 vuotta sitten
Koska tyttäreni pyysi
minua kirjoittamaan jo-
takin lapsuudestani
Suursuolla, joka nykyi-
sin on Maunulaan kuu-
luvaa aluetta ja nimi
mainitaan enää vain
Suursuontien nimessä
ja Suursuon ostoskes-
kuksen nimenä, niin
mieleeni tulee seuraa-
vanlaisia asioita.

Kotini oli osoitteessa
Suursuo 17, joka sijaitsi
nykyisen Rajametsän-
tien ja Paanutien kul-
mauksessa. Talo oli
isoisäni toimesta raken-
nettu silloiseen Oulun-
kylään 1900-luvun alus-
sa. Äitini, joka oli synty-
nyt v. 1906, kertoi aika-
naan minulle, että hä-
net oli pienenä tuotu
Suursuolle valmistunee-
seen taloon. Talo sijaitsi
kuitenkin vuokramaal-
la, joten se jouduttiin
myöhemmin purka-
maan. Joskus 50-luvun
lopulla kaupunki raken-
si samalle tontille kau-
pungin vuokrataloja.
Isoisäni kerrotaan pa-
riinkin otteeseen käy-

neen kysymässä saisiko
hän ostaa kyseisen
maan, mutta siihen ei
kaupunki suostunut.

Tontti oli melko suu-
ri, koska sillä oli mm.
viljapeltoakin. Myöhem-
min samalle tontille ra-
kennettiin vielä toinen-
kin talo, jossa asui toi-
nen äitini sisarista per-
heineen. Tontti oli mel-
ko suuri ja sillä sijaitsi
myös erilliset sauna ja
ulkorakennus, jossa oli
navetan tapainen tila
lehmää varten. Äitini
kertoi, että hänen piti
pikkutyttönä paimentaa
perheen Kirjakka-ni-

mistä lehmää suunnil-
leen niillä seuduilla ole-
villa pelloilla, missä nyt
on Maunulan uurnaleh-
to. Keskellä pihaa oli
kaivo ja sitä vastapäätä
sauna. Pihalla oli paljon
tilaa leikkiä, mikä jäi
lapsuudestani mieleen.

Kotitaloni pihamaalle
oli istutettu pihlajia ison
neliön muotoon ja nii-
den väliin ripustettiin
pyykkinarut, joissa ta-
lon asukkaiden pyykit
kesäaikaan kuivattiin.
Talvella jouduttiin kui-
vaamaan pyykkejä ta-
lon toisessa kerroksessa
isossa vintissä. Talosta
oli aikaisemmin kai pi-

tänyt tulla vielä useam-
pihuoneinen, mutta äiti-
ni kertoman mukaan
mies, jonka piti yhdessä
isoisäni kanssa talo ra-
kentaa, oli perunut
suunnitelman tulla mu-
kaan hankkeeseen, jo-
ten isoisäni rakensi ta-
lon yksin ja siihen tuli
vähemmän huoneita.
Yläkerrasta tuli näin
pienempi ja siihen tuli
iso tilava vintti, jossa
me lapset leikimme. Pie-
net yhdenhengen huo-
neet vain jäivät talon
molempiin päihin ja
keskelle jäi tilava alue,
jossa olisi voinut vaikka

tanssia. Talossa asuikin
siihen aikaan oman vä-
en lisäksi vuokralaisia.
Me asuimme talon ala-
kerrassa Rajametsän-
tien puolella ja talon toi-
sessa päässä sijaitsi Ir-
jan kahvila ja myös hei-
dän yksityiskotinsa.
Syntymäpäiväkuvani
on otettu kotini portail-
la. Täytin ehkä 6–7
vuotta, en tarkalleen
muista. Kuvassa ovat
naapurin eli Wallinin 3
poikaa ja pari muuta ta-
lossa asunutta lasta.

Sotien jälkeen raken-
nettiin Rajametsäntien
toiselle puolelle ja koko
Maunulaan uusia kaksi-

kerroksisia puisia talo-
ja, joihin tuli paljon
uusia lapsia leikki- ja
koulutovereiksi. Näihin
taloihin kävin myymäs-
sä sireenejä, joita sain
omalta pihalta, jossa oli
sireenimaja ja muitakin

sireenipensaita. Sain pi-
tää kukkien myynnistä
saamani rahat itse ja se-
kös oli tärkeää.

Syksyllä 1945 aloitin
koulun Oulunkylän
kansakoulussa, joka si-
jaitsi Oulunkylän kir-
kon vieressä vieläkin
tallella olevassa raken-
nuksessa, jossa on ny-
kyisin käsityötila. En-
simmäinen opettajani
Helmi Kylä-Tapani oli
opettajani kevääseen -
46. Muistan että ensim-
mäisellä luokalla kou-
luun mennessä oli aa-
muisin vielä pimeää ja
pelottavaa. Suursuolta
Oulunkylään kuljettiin
kapeaa hiekkatietä pit-
kin. Tie kulki suunnil-

leen nykyistä Muuri-
mestarintietä osittain
Kustaankartanon van-
hainkotialueen kautta
mutkitellen vanhalle
kansakoululle. Se oli sii-
hen aikaan melko synk-
kä metsätaival ja kuljin-

kin sen melkein aina yh-
dessä naapurissa asu-
vien Wallinin poikien
kanssa. He kävivät sa-
maa koulua ja heidän
kanssaan leikin koulu-
ikäisenä paljon. Olin
myös äitini kanssa usei-
ta jouluja heidän kodis-
saan. Siihen aikaan
naapurit olivatkin pal-
jon läheisempiä kuin
nykyisin. He pitivät ta-
vallaan huolta toisis-
taan ja antoivat naapu-
riapua toinen toisilleen.

Seuraavaksi syksyksi
valmistui uusi koulu Pa-
kilaan Pakilantien var-
relle, jonne siirryin toi-
selle luokalle. Kävin Pa-
kilan kansakoulua vuo-
desta 46, toisesta luo-

kasta viidenteen ja kul-
jin sinne talvisin potku-
kelkalla. Kansakoulun
kuudennen luokan kä-
vin koulua Maunulassa,
johon oli rakennettu
uusi koulu (nykyinen
alapiha). Käpylään yh-
teiskouluun pääsin
vuonna 1951, jonne
saattoi ajaa koululais-
kortilla tai pyörällä.
Maunulassa ja jo Paki-
lassa minulla oli opetta-
jana mukava Eelis Au-
rola, joka asui omakoti-
talossa Pirkkolassa. Os-
tin häneltä joskus satu-
kirjoja. Hän piti myös
koulun tiloissa kuoroa.

Lapsuudessani kä-
vimme uimassa ”plotil-
la”, joka sijaitsee nykyi-
sen Kustaankartanon
alueella ja kaupungissa
Hietalahdessa Hiekka-
rannalla. Myöhemmin
tuli sitten ns. Pirkkolan
plotti, joka on nykyisin-
kin käytössä. Hiihtä-
mässä me sen ajan lap-
set kävimme täällä
Maunulassa Pekansuon
mäessä, jossa oli uk-
koin- ja akkainmäki.
Minä laskin akkainmä-
keä, johon oli tehty usei-
ta eri hyppyreitä. 16-
vuotiaana muutin Paki-
laan, mutta muistan ai-
na lämmöllä lapsuuteni
vuosia Suursuolla.

Raili Räty
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Muisteluita Maunulasta

Nettimaunulan sivuille
(www.maunula.net)
avataan sivusto koi-
ranomistajille. Alueella
on liikkunut huhuja
koirakuolemista. Yh-
den koiran tiedetään
kuolleen, mutta sen
kuolinsyytä ei vielä sel-
vitetty. Maunula-Seura

järjesti asiasta asukas-
tilaisuuden Saunabaa-
rilla tiistaina
25.11.2005. Tilaisuu-
dessa päätettiin avata
tiedotussivusto, jonne
kerätään varmennet-
tua tietoa tapauksista.
Sivuilla annetaan myös
ohjeita, miten toimi-

taan tulevaisuudessa
vastaavissa tapauksis-
sa. Toimintaa tukee
Helsingin Eläinsuojelu-
yhdistys eli HESY.
Maunula-Seuran yh-
teyshenkilönä koi-
ranomistajiin toimii
Pirjo Kuronen (tjok@
saunalahti.fi).

Nettimaunulaan avataan koirasivusto

Maunulan asukkaita
on marraskuun aikana
haastatellut C.J. Gab-
be, joka opiskelee Was-
hingtonin yliopistossa,
jossa hän valmistelee
lopputyötään. Charles
tuli professorinsa neu-
vosta elokuussa Yhdys-
valloista tutkimaan
Arabianrannan tieto-
yhteiskuntamallia.
Tutkimuksessaan
Charles vertailee Mau-

nulan ja Arabianran-
nan malleja. Tavoittee-
na on selvittää, miten
internetiä käytetään
vahvistamaan paikal-
lisyhteisöä. Tässä leh-
dessä on Charlesin oma
englanninkielinen ar-
tikkeli tutkimuksesta.

Gabbe työskentelee
Suomessa oloajan Tek-
nillisen korkeakoulun
Yhdyskuntasuunnitte-
lun tutkimus- ja koulu-

tuskeskuksen tiloissa
aina joulukuun 15. päi-
vään asti. Tämän jäl-
keen Charles palaa ta-
kaisin Portlandiin viet-
tämään joulua.

Charles esittelee
Portlandin kaupungin
osallistumismallia tiis-
taina 29.11. klo 18
Maunulan aluefooru-
milla. Tilaisuus pide-
tään Maunulan kirkol-
la (Metsäpurontie 15).

Maunulan tietoyhteiskuntamalli

For the past several
months, as part of a
University of Was-
hington (U.S.) re-
search project, I have
had the opportunity to
spend time in Maunu-
la and learn about the
great things occurring
in your neighborhood.

The primary focus of
my project is analy-
zing the implementa-
tion and use of neigh-
borhood networks as
community develop-

ment tools in two Hel-
sinki areas: Maunula
and Arabianranta.
This project ties into
my interest in how in-
formation technology
can be used, in con-
junction with more
traditional methods, to
strengthen communi-
ties and shape cities.
The demographic dif-
ferences, as well as the
different types of
networks, make for an
interesting compari-

son between Maunula
and Arabianranta. I
am finding that both
neighborhoods are lea-
ding examples of using
technology to facilitate
neighborhood inte-
raction and participa-
tion.

If you are interested
in sharing your expe-
riences or perspectives
as part of this project,
please contact me by
email: gabbe@u.was-
hington.edu.

By C.J. Gabbe

Information Technology and
Public Participation
in Helsinki’s Neighborhoods



Pitkä ja leuto syksy on suonut meille mainion
mahdollisuuden käyttää hyväksi ympäristömme
ulkoilumahdollisuuksia. Keskuspuiston
maisemissa on sauvakävelijöitä ja pyöräilijöitä ol-
lut liikkeellä suurin joukoin. Lenkkipolut ovat
toistaiseksi olleet juoksijoiden käytössä, ellei niil-
tä ole hairahduttu metsä puolelle sieniä poimi-

maan. Toivottavasti
kohta saamme lunta ja
hiihtäjät pääsevät la-
duille pakkasukkoa ter-
vehtimään.

Iltojen pimennyttyä
jumppasaleille on ke-
rääntynyt sankoin jou-
koin kunnostaan huo-
lehtivia naisia ja peli-
kentille innokkaita mie-
hiä. Lapsille ja nuorille-
kin on runsaasti ohjat-
tua liikuntaa.

Maunulan lähiölii-
kuttajan on syytä olla
ylpeä – maunulalaiset
todella liikkuvat. Jarno
Tynkkynen on veljensä
Ilkan jälkeen vetänyt
väestösuojan liikuntahallissa mahtavaa jumppaa,
johon riittää innokkaita osallistujia. Näitä naisia
eivät kolotukset vaivaa!

Lähde sinäkin mukaan! Joulun jälkeen on taas
kaikkea kivaa liikuntaa tarjolla ja jos et halua

liikkua ryhmässä, löydät varmasti rauhallisen lii-
kuntapaikan ja -ajan.

Nautinnollista joulua ja reipasta uutta vuotta!

Eva Bäckman
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Koko kuluvan syksyn
on suomalaisia päätök-
sentekijöitä mietityttä-
nyt suomalaisen kunta-
rakenteen tulevaisuus.
Sisäasianministeriö on
jalkautunut keskuste-
luun suomalaisten
kuntapäättäjien kans-
sa Suomen tulevaisuu-
desta kuntarakenteen
uudistuspaineen ajami-
na. Helsingin Sanomat
pani virkistävää vettä
tahmeaan keskuste-
luun nostamalla kissan
pöydälle ja jakamalla
Suomen reiluun 30
suurkuntaan. Siinä tai-
si moni kuntapäättäjä
saada kunnon aamuhe-
rätyksen kyseistä kun-
takarttaa töllistellessä.

Suomessa kuntien
vastuulla on koko pe-
ruspalvelutuotanto. Te-
hokkuus ja resurssit ei-
vät ole suomalaisissa
kunnissa kehittyneet
palvelumäärän ja -tar-
peiden tahdissa. Tosin
tässäkään tapauksessa
kuntakenttää ei voi kä-
sitellä vain yhtenä
klimppinä. Joillakin
kunnilla menee lokoi-
sasti, toisilla velka-
taakka on huikea.

Eduskunta säätää
lait, mutta ei päätä

enää siitä, kuinka ra-
hat kunnissa jaetaan -
valtuustot tekevät itse-
näisesti päätöksensä.
Lakia pitää noudattaa,
mutta useissa kunnissa
lain antamat väljyys-
vaihtoehdot tuovat
huomattavia eroja pal-
velutarjontaan. Se on
puute. Moni onkin vaa-
tinut tiukempaa val-
tion ohjausta kunta-
kentälle. Kannatan
ajatusta varauksella,
mutta samaan aikaan
kuntakentän rakenteet
on saatava uusiksi ja
rahat tarvittavalle ta-
solle.

Helsingin seutu on
myös uuden ajattelun
tarpeessa. Ajatus Suur-
Helsingistä, jossa alu-
een suuret kunnat sekä
Kauniainen, Sipoo ja
Kirkkonummi pistet-
täisiin yhteen, herättää
pelkoja. Huoli demok-
ratiasta ja sen toimi-
vuudesta nousee esiin,
olisihan reilun miljoo-
nan ihmisen kaupunki
vaikeampi hallita kuin
nykyinen systeemi. Us-
kallan sanoa, että Hel-
singin kohdalla tilanne
ei suuremmin muuttui-
si.

Nykyinen tilanne on

johtamassa pääkau-
punkiseudulla kohti
pirstaloitunutta tule-
vaisuutta, jossa taa-
kanjako palveluiden
tarjonnassa keskittyy
liikaa harvoille, palve-
luiden taso vaihtelee
liikaa ja alueen keskei-
simpien ongelmien rat-
kaisut pitkittyvät.
Kunnat ovat ajautu-
massa epäterveeseen
kilpailutilanteeseen,
jossa asukkaiden vero-
maksukyvyn ja palve-
lutarpeiden painotta-
minen on johtamassa
surkeaan lopputulok-
seen.

Helsingin seutu on
kansainvälisesti me-
nestynyt hyvin eri mit-
tauksissa juuri sen ta-
kia, että tänne ei ole
syntynyt suuria eroja
eri asuinalueiden välil-
le. Kehitys tällä hetkel-
lä on kuntarakentees-
tamme osittain johtuen
valitettavan kielteinen.

Väestökehityksem-
me seuraukset ovat mo-
nilla tiedossa. Ikäih-
misten tarvitsemat pal-
velut kuten asuminen
ja terveyspalvelut ovat
tyypillisiä sellaisia
asioita, joissa kunta-
koolla on väliä. Me em-

me saa ajautua tilan-
teeseen, jossa vastuuta
vieritetään vieruskun-
nille. Nyt kehitys on
tässäkin suhteessa hy-
vin kielteinen.

Olen pettynyt siihen
yhteistyöhön, jota ny-
kyisellään kuntien kes-
ken Helsingin seudulla
harrastellaan. Iso laiva
ei käänny nopeasti,
mutta aikaa kääntämi-
seen on ollut. Nyt alkaa
olla kiire, sillä karikko
lähestyy. Ajatusten
vaihtoa ja toimia virka-
miestasolla on ollut
paljonkin, mutta mer-
kittävät asiat joukkolii-
kennettä ja erikoissai-
raanhoitoa lukuun ot-
tamatta eivät ole eden-
neet riittävällä nopeu-
della.

Maunulan tilanne
uudessa Helsingissä
olisi mielenkiintoinen.
Pasilasta on tulossa ko-
ko Helsingin seudun
keskus. Keski-Pasilan
rakentuminen on avaa-
massa aivan uuden si-
vun myös lähialueiden
kohdalla. Ennen vähän
syrjäinen Maunula on
nousemassa kehityk-
sen yhdeksi hyötyjäksi.
Jokeri-linjan kehityk-
sen kautta Maunulan

merkitys kasvaa. Kysy-
mys ei ole pelkästään
asumisen tarpeista,
vaan työpaikoista Mau-
nulassa ja lähiympäris-
tössä.

Mutta mitenkä käy
lähidemokratian, jos
suurHelsinki lopulta
joskus syntyy. Selvää
on, että jotain paikallis-
ta päätöksentekoa tar-
vitaan, sillä on asioita,
jotka paikallisesti osa-
taan paremmin kuin
kunnanvaltuustoissa.
Tukholman seudulla
toimivien paikallisten
aluevaltuustojen esi-
merkistä on opittava jo-
tain. Emme saa ajau-
tua ilmiöön, jossa hal-
linnollisia rajoja vähen-
netään jossain ja lisä-
tään toisaalla. Käytän-
nön tuoma totuus lie-
nee se, että peruspalve-
luista päättäminen ei
voi olla kuin kunnan-
valtuustojen asia. Kaa-
vapäätöksissä alueiden
asukkailla on asiantun-
temusta, mutta liian
usein NIMBY(ei minun
takapihalleni) ilmiö vie
voiton. Vastuuta pää-
töksenteossa on uskal-
lettava jakaa lähelle
asukasta, mutta on
myös pidettävä huolta

siitä, että sitoutuminen
paikalliseen demokra-
tiaan on korkealla. Pai-
kallisdemokratia ei saa
olla mikään harvalu-
kuisen porukan harras-
tekerho.

L ä h i t u l e v a i s u u s
näyttää minne Suomi
männöö tässäkin asias-
sa. Toivottavaa olisi, et-
tä muun Suomen ja
Helsingin seudun rat-
kaisuja ei liikaa ver-
tailtaisi keskenään.
Meidän haasteemme ja
todelliset kilpailijam-
me ja yhteistyökump-
panimme löytyvät Itä-
meren alueen muista
suurkaupungeista.

Arto Bryggare
Kansanedustaja

Kaupunginvaltuutettu
SDP

SuurHelsinki vaiko pieni helsinki

Pääkirjoitus
22.11. 2005 Reippaat maunulalaiset

Pakilan Vuorenhaltioiden JOULUMYYJÄISET
järjestetään sunnuntaina 27.11. Pakilan Partiomajalla
(Palosuontie 4) klo 11–13. 
Myynnissä on kahvia, vohveleita, makkaraa, piparkakkutaloja yms.

Partiolippukunta Susiveikot järjestää perinteiset 
ITSENÄISYYSPÄIVÄN MYYJÄISET
Kannelmäen kirkolla (Vanhaistentie 6) tiistaina 6.12. klo
11.15 – 13.30.
Myyjäisissä mm. kirppis, makkaraa, vohveleita ja paloauto sekä
paljon muuta kivaa. Myyjäisten tuotolla tuetaan perinteistä par-
tiotoimintaa ja lippukunnan kämpän peruskunnostusta.

Kiinteistövirasto vuok-
raa neljä tonttia ryhmä-
rakentamiseen Maunu-
lasta, Myllypurosta,
Mellunkylästä ja Ta-
paninvainiosta. Tontit
ovat kooltaan 1600 –
2000 neliötä ja vuosi-
vuokra asuntoa kohti
1600 – 2000 euroa.

Tonttien hakijoina on
oltava tulevien asukkai-

den ryhmät. Tontit
vuokrataan ryhmille,
jotka esittävät parhaat
ja toteuttamiskelpoiset
suunnitelmat. Hake-
muksissa on oltava hae-
tulle tontille laaditut ra-
kennusten luonnospii-
rustukset. Suunnitel-
mien toteuttamiskelpoi-
suutta arvioitaessa kiin-
nitetään huomiota

suunnitteluratkaisujen
toimivuuteen, ympäris-
tön laatuun sekä siihen,
miten hanke sopii ym-
päristöön.

Maunulasta vuokrat-
tava tontti on Lampuoti-
lantie 35. Tontin pinta-
ala 954 m2 ja rakennus-
oikeus 360 kerros- m2.
Tonttien hakuaika päät-
tyy 16.1.2006 klo 16.

Kaupunki vuokraa asuntotontin 
Lampuotilantieltä



Ensi vuodeksi kotita-
lousvähennyksen enim-
mäismäärää on ehdotet-
tu nostettavaksi 2300
euroon, tänä vuonna se
on ollut 1150 euroa. Ko-
titalous-, hoiva- tai hoi-
totyötä voidaan teettää
täyteen määrään saak-
ka, mutta kunnossapi-
to- tai perusparannus-
töitä ehdotetaan hyväk-
syttäväksi enintään
1150 euroa.

Kotitalousvähennys
on 60 % tehdystä kotita-
loustyöstä, josta oma-
vastuu on 100 euroa.
Täyden verovähennyk-

sen tänä vuonna saa, jos
kotitalous on ostanut
palvelua 2083 eurolla.
Sadan euron omavas-
tuun ja 60% verovähen-
nyksen jälkeen kotita-
louspalvelun ostajan to-
delliseksi maksettavak-
si jää 1150 euroa.

Maunula Avulta
edullisesti 
kotitöitä
Maunula Avun kotita-
loustyöt maksavat 23
euroa tunnilta vaki-
tuisille asiakkaille.
Maunula Apu on apu-
toiminimi osuuskunta
Kotitekevälle. Maunula
Avulta voi tilata kotisii-
vouksia, ikkunanpesu-
ja, pihatöitä, muita ko-
titöitä kuten pikkure-
montteja, ruuanlaittoa
ja pitopalvelua kotijuh-
lien järjestämiseen.
Kauppapalvelut pyöri-
vät maanantaisin ja
perjantaisin. Keskiviik-
koisin viedään pyykke-
jä pesulaan ja asiak-
kaan pyykit ovat mat-
kalla viikon. Kauppa-
palvelu maksaa 8,36
euroa kerta ja pyykin-
kuljetus 15 euroa nouto

ja palautus yhteensä.
Usein asiakkaat ti-

laavat siivousta kah-
den viikon välein. Pie-
nehkössä asunnossa
riittää kaksi tuntia ker-
ralla, jolloin kuukau-
den siivouskulut ovat
92 euroa. Vuodessa
kustannukset ovat

1104 euroa, josta 100
euron omavastuun ja
60 % verovähennyksen
jälkeen asiakkaan to-
delliseksi maksetta-
vaksi jää 541,60 euroa.
Tällöin asiakkaan mak-
sama lopullinen tunti-
kustannus on vain
11,28 euroa.
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Kansainvälinen yhteistoiminta
vilkasta Maunulan yhteiskoulussa

Maunulan yhteiskoulul-
la ja Helsingin matema-
tiikkalukiolla on meneil-
lään EU:n rahoittama
Euroopan koulujen yh-
teistyöohjelma Come-
nius. Tämä projekti on
koulujen kehittämispro-
jekti. Projektiin osallis-
tuvat koulut Espanjas-
ta, Italiasta, Saksasta ja
Suomesta. Kaikista
maista on ollut opetta-
jien vierailuja osallistu-
jamaihin, mutta myös
oppilasvaihtoa on ollut
Italian ja Saksan kans-
sa.

Erityisesti Saksassa
ollaan innokkaita tutus-
tumaan PISA-voittaja-
maan Suomen koului-
hin. Viime keväänä
Maunulan yhteiskoulus-
sa vieraili joukko Mar-
burgin Elisabethschule-
koulun 10. luokan oppi-
laita (vastaa Suomen
peruskoulun 9. luok-
kaa). Oppilaat havaitsi-
vat Kauppatorilla Sak-
san lipun presidentin-
linnan edustalla. Seu-
raavan päivän lehdestä
selvisi, että Saksan liit-
topresidentti Horst Köh-
ler vieraili Suomessa
myös tutustumassa
Suomen koulujärjestel-
mään. Siitä innostunei-
na oppilaat kirjoittivat
kirjeen liittopresidentil-

le ja saivat häneltä myös
vastauksen.

Tässä joitakin oppi-
laiden vaikutelmia
Maunulan yhteiskou-
lusta:

”Erityisesti meitä
miellytti kovaäänisen
kautta tuleva aamuinen
musiikkitervehdys, joka
sai aikaan rentoutuneen
tunnelman opetuksen
alkuun. Oppituntien vä-
lillä on pidemmät väli-
tunnit ja lounastauko,

jonka aikana tarjotaan
maksuton lounas kaikil-
le oppilaille erittäin
viihtyisässä ruokalassa.
Koulupäivä päättyykin
usein vasta myöhään il-
tapäivällä.

Tiukan opetuksen ja
korkeiden vaatimusten
vuoksi koulu on mieles-
tämme Saksaan verrat-
tuna tärkeämpi oppilail-
le ja myös vanhemmille.
Eri oppiaineiden tilat
ovat paremmin varus-

teltuja ja luokkahuoneet
viihtyisämpiä kuin mei-
dän kouluissamme.
Myös oppimisilmapiiri
on hyvin miellyttävä,
koska luokat ovat pie-
nempiä ja oppilaiden ja
opettajien kanssakäy-
minen on hyvin ystäväl-
listä.”

Suuren vaikutuksen
oppilaisiin tekivät myös
käytännönläheinen ope-
tus musiikkitunneilla ja
saksalaisille oppilaille

aivan uusi oppiaine koti-
talous. Heidän mieles-
tään kotitalous olisikin
tärkeä ja hyödyllinen
oppiaine elämää varten
ja se olisi myös erittäin
hauskaa ja yhdistäisi
oppilaita. Siksi he toivoi-
vat sen ottamista käyt-
töön myös heidän kou-
lussaan.

Vastauskirjeessään
liittopresidentti Horst
Köhler huomauttaa kui-
tenkin mm., ettei suo-
malainen koulujärjestel-
mä ole suoraan verratta-
vissa eikä siirrettävissä
saksalaiseen järjestel-
mään. Suomalaisessa
koulujärjestelmässä on
kuitenkin tiettyjä teki-
jöitä, jotka ovat hänen
mielestään tärkeitä
myös Saksan uudistuk-
sille. Näitä ovat ennen
muuta oppilaiden yksi-
löllinen tuki, hyvin kou-
lutettujen ja arvostettu-
jen opettajien korostettu
asemaa ja arvostus, jota
koulutus nauttii suoma-
laisessa yhteiskunnas-
sa. Suomi on jopa talou-
dellisesti vaikeina aikoi-
na antanut koulutuksel-
le etusijan politiikassa.

Liittopresidentti Köh-

ler sanookin kirjeensä
lopussa, että ”Monet
koulutuksen asiantunti-
jat ovat vierailleet viime
vuosina Suomessa ja pe-
rehtyneet syvällisesti si-
käläiseen koulutusjär-
jestelmään. Saksan osa-
valtioissa nyt tehtävissä
uudistuksissa on paljon
sitä, mikä on saanut ai-
kaan Suomen koulutus-
järjestelmän menestyk-
sen. Minulle on tärkeää,
että näitä uudistuksia
ryhdytään toteutta-
maan rohkeasti ja joh-
donmukaisesti, sillä hy-
vä koulutus on tulevai-
suuden avain: jokaiselle
yksilölle, mutta myös
meidän koko maallem-
me.”

Maunulan yhteiskou-
lussa vierailee parhail-
laan samasta saksalai-
sesta koulusta äidin-
kielen lehtori Helen
Jahnke-Schuck, joka
osallistuu kahden kuu-
kauden ajan sekä kou-
lun opetukseen että ope-
tuksen seurantaan. Ke-
väällä ovat jälleen vuo-
rossa viikon mittaiset
oppilasvaihdot Italian ja
Saksan sekä Suomen
välillä.

Oppilaita Marburgin linnan edessä

Kotityön verovähennykset kasvavat

Liisa Nieminen siivoaa ja auttaa asiakkai-
taan muissakin askareissa.

& Kaikkikuvauksetaikavarauksella,



Vihdoinkin on talvi-
sempaa. Aamulenkil-
lä valon hiljalleen
noustessa puut piir-
tyivät koristeellisen
hohtavina taivasta
vasten, ja ruminkin
pujotörrö ja takiainen
kimalteli huurteise-
na. Maasto oli rapise-
van valkoinen, tassut-
kin pysyivät ihan siis-
tinä. Syksyn pimeinä
viikkoina olemme me
koirankuljettajat va-
roitelleet toisiamme
myrkyttäjästä, joka
jättää ansoja pahaa
aavistamattomille
koirauhreilleen. Totta
tai huhua, sillä ei oi-
keastaan ole niin
suurta merkitystä, ai-
na on olemassa koh-
tuutonta vihaa, joka
saa sairaalloisia il-
mentymiä. On syytä-

kin olla tarkkana sii-
tä, mitä koira suu-
hunsa ottaa. Minun
hurrikaani koirani
huomaa kaiken ja on
hyvin nopea, joten
työstä sen ulkoilutta-
minen käy, mutta on-
han sen vahtiminen
velvollisuuteni. Koi-
ranomistajat ovat
yleensä positiivista

joukkoa, joiden kans-
sa muutaman sanan
vaihtaminen antaa
potkua päivään, vaik-
ka kuljetettavat jos-
kus haukkuvatkin toi-
sensa.

Olkaamme tark-
kaavaisia siellä ulko-
na!

Helen Elde
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Ympäristötarkkailu III

SUURSUON OSTOSKESKUS

Maunulan apteekki
Pakilantie 11
Suursuon ostoskeskus
00630 Helsinki
puh. 7248 543

Avoinna:               Kesªaika:
ma-to 8.30-19.00    ma-pe
pe       8.30-18.00    8.30-18.00
la        9.00-15.00    la 9.00-14.00

Apoteket i M¬nsas
Baggbºlevªgen 11
Storkªrrs kºpcentrum
00630 Helsingfors
tel. 7248 543

¥ppet:               Sommartid:
m¬-to 8.30-19.00    m¬-fr
fre      8.30-18.00    8.30-18.00
lº        9.00-15.00    lº 9.00-14.00

Maunulan Apteekin internetsivut on julkaistu!
www.apteekit.org/maunula

Katso lªªkkeiden hinnat internetistª!
www.duodecim.ý/geneerinen

BR-Films -elokuvatuo-
tantoyhtiö muutti Mau-
nulaan Syyskuun alus-
sa. Toimitusjohtaja
Matias Kuikka kertoi,
että yritys on toiminut
80- luvun lopusta pää-
asiassa mainos- ja yri-
tysvideotuottajana.

Yritys on tunnettu
aiemmin nimellä Take
Two, mutta yritys halu-
si keskittyä enemmän
itsenäisiin tuotantoi-
hin, jonka takia nimi
vaihdettiin. Mainos- ja
esittelytuotantoja teh-
dään edelleen vanhalla

nimellä. ”Laajensimme
toimintaamme, teem-
me nyt myös internet-
sivuja, kun muutimme
tänne, joten samassa
rytäkässä sitä saattoi
nimeäkin vaihtaa.”
Kuikka kertoo hymyil-
len.

Asiakkaan kannalta
on parempi, jos koko
paketin saa samasta
paikasta. Mainoskam-
panjat voivat sisältää
video-, ääni- ja printti-
mainontaa, sekä Inter-
net- ja mobiilimarkki-
nointia. BR-Films’istä

saa koko paketin.
BR-Films työstää

jatkuvasti uusia ohjel-
mia ja ideoita. Seuraa-
vat isot kuvaukset al-
kanevat tammikuun
puolella, kun sketsisar-
jan kuvaukset alkavat.
Kuvauspaikat ovat vie-
lä etsinnässä, joten jos
oikean näköinen ku-
vauspaikka löytyy, ka-
merat saapuvat ehkä
Maunulaankin!

BR-Filmsillä on töis-
sä Maunulan toimistol-
la neljä henkeä, yksi on
keskittynyt pelkästään

Internetsivujen ja -oh-
jelmistojen toteuttami-
seen. Näin pienellä po-
rukalla ei vielä eloku-
vaa tehdä, mutta keik-
kaluontoisesti työllis-
tämme useita free-
lancereita.

Jaakko Hänninen

Lisätiedot BR-Filmsis-
tä
Toimitusjohtaja Matias
Kuikka
044-023 23 17 /
matias.kuikka@br-
films.net

Mainontaa ja elokuvia

Taistelukohtaus kesällä 2004 kuvatun Amsterdamiin ja takaisin -elokuvan pilotista.

Kiinteistö Oy Maunu-
lan Asunnot sai mar-
raskuun 3. päivänä
syystapahtumaansa
vieraaksi asuntominis-
teri Hannes Mannisen.
Ministeri tutustui Kan-
sanasuntojen peruskor-
jaukseen ja vakuutti
olevansa tyytyväinen
näkemäänsä. Erityises-
ti häneen vaikutti, että
tunnustetun arkkitehti
Viljo Rewellin suunnit-
telemia rakennuksia
peruskorjattiin vanhaa
säilyttäen. Ministeri
Manninen piti ilahdut-
tavana sitä, että 50-lu-
vun kalustein korjat-
tuun ”historia-asun-
toon” oli lukuisia haki-
joita. Mannisen mieles-
tä Asuntorahaston tä-
män hetken tärkeimpiä
tehtäviä on taata ny-
kyisen asuntokannan
hyvä kunto. Ministerin
mielestä oli erittäin hy-
vä että pääkaupunki-

seudulle on saatu jokai-
selle seuraavalle viidel-
le vuodelle miljoonan
euron rahoitus raken-
netun ympäristön viih-
tyisyyden parantami-
seksi.

Kiinteistö Oy Mau-
nulan Asuntojen tutus-
tumispäivä veti tänä
vuonna noin 400 kävi-
jää.

Ulla Tuominen

Asuntoministerin vierailu

Asuntoministeri Hannes Manninen, truba-
duuri Ari Hermanni Heinonen ja Maunulan
Asuntojen toimitusjohtaja Juha-Pekka Jär-
venpää soppatykillä.
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MESSU SUNNUNTAINA
klo 10 Oulunkylän kirkossa, Teinintie 10
klo 12 Maunulan kirkossa, Metsäpurontie 15.
Lasten pyhäkoulu sunnuntaisin klo 10 Ou-
lunkylän kirkolla (ei perhemessun aikana
4/12).
Viikkomessu/iltatilaisuus ke klo 19 Oulun-
kylän vanhassa kirkossa, Siltavoudintie 12.

VERKKOKIRKKO www.verkkokirkko.fi
Maunulan kirkon messu su klo 12. Kuukau-
den toinen messu myös Toivontuottajien kautta
Radio Dein taajuudella.
Aamunavaus ja Viikon vieras vuoroviikoin
ke klo 10.
Tutustu myös verkkokirkon ohjelma-arkis-
toon os. www.verkkokirkko.fi.

ERITYISMESSU
Ti 06.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän jumalanpal-
velus Oulunkylän kirkossa, mukana partiolai-
set.

JOULUKUUN TILAISUUKSIA

JOULUMYYJÄISIÄ
– Lähetyksen joulumyyjäiset la 3.12. klo 10–13
Maunulan kirkolla, käsitöitä ja leivonnaisia,
joulukortteja ja -koristeita, arpoja, kahvia.
JOULUKONSERTTEJA
– La 10.12. klo 16 Oulunkylän kirkossa, Käpy-
län musiikkiopisto joht. Ahti Valtonen.
– Pe 16.12. klo 18.30 Oulunkylän kirkossa, Ou-
lunkylän yhteiskoulu, joht. Juha Sippu.
JOULUINEN ILTAMUSIIKKI JA EHTOOLLI-
NEN ke 7.12. klo 19 Oulunkylän vanhassa kir-
kossa, Soili-Sisko Eskola, kamarikuoro Chorus
Sine Nomine joht. Katja Kivelä.
MUSIIKKI-ILTA JOULUSEIMEN ÄÄRELLÄ
to 8.12. klo 18.00, koko perheen musiikki-ilta
Maunulan kirkossa. Adoramus-lauluyhtye,
Maunulan ala-asteen lauluryhmä, kantt. Maija
Pesonen-Kareinen ja nuorisotyöntekijä Marja
Vainikka. Tarjoilua, jouluseiminäyttely. (inter-
net-lähetys).
JOULUSEIMINÄYTTELY Maunulan kirkolla,
avajaiset ke 8.12. klo 18. Näyttely auki tilai-
suuksien aikana 18.12. saakka. Toivomme saa-
vamme näyttelyyn monenlaisia seimiasetelmia
– itse tehtyjä tai hankittuja, ja jos niihin liittyy
jokin tarina, se olisi kiinnostavaa kuulla. Jos si-
nulla on kotona jouluseimi, jonka voisit lainata

näyttelyyn, ota yhteyttä nuorisotyönohjaaja
Marja Vainikkaan, puh. 050-5259284. Joulusei-
men voi tuoda viikolla 47 Oulunkylän kirkolle
(mukaan nimi ja puh.). Seimen saa jouluksi ko-
tiin näyttelyn päätyttyä.
JOULUKONSERTTI to 15.12. klo 19 Maunulan
kirkossa, Nova Cantica- kuoro, joht. Ahti Kuori-
koski. (internet-lähetys).
JOULUKONSERTTI ti 20.12. klo 18 Maunulan
kirkossa, Pertti Palm ja romanimusiikkiyhtye
Tummat tunteet. Mukana kanttori Maija Peso-
nen-Kareinen. Vapaa pääsy.
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
– Pikku-Veräjän päiväkodin joululaulut Verä-
jälaakson korttelitalossa, Otto Brandtintie 13,
ke 7.12. klo 18, mukana Oulunkylän srk.
– Oulunkylän kirkossa su 11.12. klo 15 ja su
18.12. klo 18.
– Maunulan kirkossa su 11.12. klo 18 ja su
18.12. klo 15 (internet- lähetykset).
– Lasten kauneimmat joululaulut Oulunkylän
kirkossa la 17.12. klo 16.
– Oulunkylän vanhassa kirkossa loppiaisena
6.1. klo 15.

JOULUKIRKOT
Jouluaaton hartaudet 24.12. klo 14 ja 16 Ou-
lunkylän kirkossa, klo 14 Maunulan kirkossa.
Jouluyön jumalanpalvelus la 24.12. klo 23 Ou-
lunkylän kirkossa.
Jouluaamun jumalanpalvelukset 25.12. klo 6
Oulunkylän vanhassa kirkossa, klo 8 Oulunky-
län kirkossa, klo 8 Maunulan kirkossa.
Tapaninpäivän jumalanpalvelus ma 26.12. klo
10 Oulunkylän kirkossa.

OULUNKYLÄN SEURAKUNNAN KOTISI-
VUT www.helsinginseurakunnat.net/oulunky-
la.
Kirkkoherranvirasto, Teinintie 10, puh.
7282233, oulunkyla. srk@evl.fi, avoinna
ma–ti ja to–pe klo 9–14, ke klo 12–16. Verkko-
kirkko www.verkkokirkko.fi. Pappi tavatta-
vissa Oulunkylän kirkolla ma–pe klo 10–12 ja
Maunulan kirkolla ti klo 12–14. Diakonian
päivystys Oulunkylässä ma klo 10–11, puh.
7283520, Maunulassa pe klo 10–11 puh.
7248599 ja Veräjämäessä / Veräjälaaksossa pe
klo 10–11 puh. 7249759. Srk:n työntekijä ta-
vattavissa ma klo 14–15 liikekeskus Ogelin
Café Picnicissä. Vaatetori to klo 9–11 Oulun-
kylän kirkolla.

Oulunkylän seurakunta
Tapahtumakalenteri joulukuu 2005

Toimitusjohtaja Juha-
Pekka Järvenpää ko-
rostaa, että kaikki yh-
tiön 43 työtekijää ovat
palveluammatissa.
Osaamista on hänen
mukaansa kehitettävä
koulutuksella, sillä hy-
vä ammattitaito auttaa
jaksamaan joskus hy-
vinkin kriittisessä il-
mapiirissä. Palautteet
käsitellään kiinteistö-
yhtiössä YT-ryhmässä,
jossa on kaikkien hen-
kilökuntaryhmien
edustajat. Toimitusjoh-
taja kertoi, että usein
tulee kiitostakin, mut-
ta uhkailut ja solvauk-
set sattuvat aina. Hy-
myssä suin työnjohtaja
Juha Vuorenmaa heitti
toimitusjohtajan luona
käväistessään: ”Tuli-
sieluisten osaajien laa-
ja tukijoukko ohjaa
meitä joka päivä.”

Tällä hetkellä on 12
kiinteistötyöhoitajaa
kouluttautumassa;
suorittavat ammatti-
tutkintoja ja päivittä-
vät tietojaan ja taito-
jaan Amiedussa. Lisä-
koulutusta hankkivat
myös toimitusjohtaja
itse, työnjohtaja Vuo-
renmaa ja äskettäin
tekniseksi isännöitsi-
jäksi nimitetty Pentti
Hammar. Koulutus ei
yhtiön kannalta mene
hukkaan, vaikka kou-
lutettu henkilö myö-

hemmin lähtisikin
pois, sillä koulutusta
tehdään omalla ajalla
ja uutta osaamista jää
joka tapauksessa ta-
loon.

Henkilöstön on vaih-
tuvuus on vähäistä, yli
30 vuotta talossa ollei-
ta henkilöitä on useita.
Pieni vaihtuvuus on
toimitusjohtajan mu-
kaan hyvä asia, mutta
uudet työntekijät tuo-
vat myös uutta osaa-
mista taloon. Uudella
isännöitsijällä Merja
Oksalla ja työnjohtaja
Juha Vuorenmaalla on
kokemusta myös yksi-
tyiseltä sektorilta.

Yksityisistä firmois-
ta tulleet ihmettelevät
usein kiinteistönpidon
kovaa ammattitaitoa.
Esimerkiksi kiinteistö-
jen kaukovalvonta-au-
tomatiikka aiheuttaa
hämmästystä alan ih-
misissäkin. Tällä tek-
niikalla voidaan no-
peasti havaita ongel-
mat. Säästöä syntyy
kulutuksessa. Auto-
maatio tekee tarpeetto-
maksi 2–3 työntekijän
palkkauksen, mikä
vuositasolla merkitsee
100.000 – 150.000 eu-
ron säästöä. Tällaisilla
säästöillä on merkitys-
tä jo vuokriinkin, ko-
rostaa Järvenpää.

Ulla Tuominen

Kiinteistöyhtiön
henkilökuntaa 
arvostetaan

Helen Elden akvarellinäyttely ”Ajan kulutta-
mat”  on esillä aina joulukuun 10. päivään as-
ti.  
Mediapajan joulunäyttely avataan 13.12.2005
ja esillä tuolloin piirrettyjä tonttuja ja valoku-
via. Näyttely on auki ainakin loppiaiseen asti.

Ajan kuluttamat
Suursuon pientaloalu-
een kaavaluonnosta esi-
tellään torstaina 8.12.
klo 18–20 Pakilan ylä-
asteen koululla (Paki-
lantie 67).

Suursuolle on kaava-
luonnoksessa sijoitettu
noin 80 pientaloa Suur-
suontien puolelle ja noin
60 pientaloa Saarnaa-
jantien puolelle eli yh-
teensä 20000 – 25000
kerros-m2. Maunulan
puolelle tulee pientalo-
jen lisäksi kytkettyjä

pientaloja ja joitain rivi-
taloja.

Pientalorakentami-
nen tasapainottaa Mau-
nulan sosiaalista raken-
netta, koska Maunulas-
sa on vähän lapsiper-
heille sopivia asuntoja.
Siten pientalorakenta-
minen edistää alueen
koulujen toimintamah-
dollisuuksia.

Patterinmäen linnoi-
tettu alue ja vanhusten
kuntopolku säilyvät en-
nallaan. Nykyisen

Suursuon koirapuiston
toiminnot siirrettäneen
Tuusulantien itäpuolel-
le, jonne on kaavailtu
erilliset pienten ja iso-
jen koirien ulkoilualu-
eet sekä agility-kenttä.

Suursuon pohjoinen
viljelypalsta-alue, joka
on lähellä Saarnaajan-
tietä jää rakentamisen
alle. Eteläinen Suur-
suontiehen rajautuva
viljelypalsta-alue säilyy
pääosin: vain pohjois-
osasta lohkaistaan alue

rakentamiselle. Palstat
kunnostetaan ja jaetaan
pienempiin osiin. Jos on
tarpeen, pyritään löytä-
mään lisää tilaa pals-
toille Pirttipolun rivita-
loalueen edessä olevalta
peltoaukeamalta tai
mahdollisesti keskus-
puiston Etelä-Haagan
puoleisilta peltoaukea-
milta. Viljelypalstatoi-
minnan on mahdollista
jatkua näillä näkymin
aina syksyyn 2007 asti
nykyisellään.

Asuntoja lapsiperheille

Maunulan keskustan
kaavaehdotus menee
valtuuston hyväksyt-
täväksi ja Maunulan
keskustaa päästään
suunnittelemaan  de-
taljitasolla ja aloitta-
maan keskustaan liit-
tyvien tietojärjestel-
mien suunnittelu.
Langattoman tietover-
kon rakentamiskus-
tannukset ovat pienet,

mutta niiden vaikutus
liikekeskuksen veto-
voimaan on merkittä-
vä.

WLAN-tekniikka on
erittäin halpaa.
WLAN- tekniikan voi
kytkeä kodin laaja-
kaistayhteyden jat-
keeksi. Tällöin käyttö-
kustannukset eivät
kasva, mutta laaja-
kaistaverkon käytettä-

vyys paranee kotona
huomattavasti ja kos-
ka kannettavaa mik-
roa voi näpelöidä keit-
tiön pöydällä ja olo-
huoneen sohvalla.

Internetin käytön
edut kasvavat merkit-
tävästi, kun tietoverk-
koon voi kytkeytyä
vuorokauden eri aika-
na ja eri paikoissa hel-
posti ja langattomasti.

Sopivia paikkoja olisi-
vat  kaikki ne paikat,
joissa ihmiset asioivat
tai viettävät joutoai-
kaansa. Tällöin jouto-
ajasta tuleekin hyöty-
aikaa. Kaikkien yhtei-
nen WLAN-verkko li-
sää yhteiskunnan toi-
mivuutta ja tehok-
kuutta vastaavalla ta-
valla kuin kännykkä
90-luvulla.

Mobiilimaunulan aika koittaa 
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Kiinteistö Oy
Maunulan Asunnot
Metsäpurontie 25
00630 HELSINKI
puhelin 2727 190

KOy Maunulan Asunnot toivottaa
asukkailleen

Hauskaa Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta

Kaupunginhallitus ei
kannata ostoskeskuk-
sen suojelua, jota Suur-
suon ostoskeskus Oy on
esittänyt ostoskeskuk-
sen suojelua Uuden-
maan ympäristökes-
kukselle. Tähän men-
nessä Museovirasto,
kaupunkisuunnittelu-
virasto ja kiinteistövi-
rasto ovat esittäneet
kantansa, joissa ne ei-
vät puolla vuonna 1962
valmistuneen Suursuon
ostoskeskuksen suoje-
lua.

Nykyisessä ostoskes-
kuksessa SPAR:lla 303
huoneisto-m2, apteekil-
la 118 hum2, R-kioskil-
la 36 hum2, autokoulul-
la 126 hum2, ravinto-
loilla yhteensä noin 500
hum2 sekä partureilla,
hoiva-alan yrityksillä ja
muilla pienliikkeillä yh-
teensä noin 240 hum2.
Yhteensä vuokrattavaa
alaa on 1340 hum2.

Kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan hyväk-
symässä kaavaehdo-
tuksessa Suursuon os-

toskeskuksen paikalle
rakennetaan asuntoja
4200 kerros-m2 ja pien-
liiketilaa 600 kerros-
m2.

Vastapäätä Suur-
suon ostoskeskusta ra-
kennetaan 2200 kerros-
m2 S- market, johon tu-
lee noin 10000 tuoteni-
mikettä. Tuotenimik-
keiden määrä on kak-
sinkertainen verrattu-
na nykyisen S-marketin
tuotevalikoimaan. Lii-
kekeskuksen tulee li-
säksi 400 kerros-m2
pienliiketilaa. Raken-
nettavan liikekeskus-
tan viereen on kaavail-
tu tiloja uudelle kirjas-
tolle ja työväenopistol-
le.

Jotta uuden keskus-
tan rakentaminen voisi
alkaa, valtuuston on
vielä hyväksyttävä kaa-
vaehdotus. Suursuon
ostoskeskuksen tontin
vuokra-aika päättyy
2006 lopulla. Vanha os-
toskeskus puretaan
vasta, kun uusi liike-
keskusta on rakennet-

tu.
Pakilantielle on nou-

semassa muutamassa
vuodessa lisäksi kaksi
muuta suurta päivit-
täistavaraliikettä.
HOK-Elanto on kaa-
vaillut Valtameren ta-
loon Pakilantielle Lepo-
lantien ja Kyläkunnan-
tien väliin n. 2000-ker-
ros- m2 supermarketin.
Valtameren talon su-
permarket on mahdol-
lista rakentaa nykyis-
ten kaavamääräyksien
puitteissa.

Lidl rakentaa Paki-
lantie 46:n tyhjälle ton-
tille sekä Pakilantie 48
liiketalon paikalle 2300
kerros-m2:n suuruisen
liikerakennuksen, jon-
ka myymäläala on 1300
m2. Lidl on saanut
asialle rakennuslauta-
kunnan myönteisen
päätöksen. Alueelta
poistunee Pakilantien
Alepa. Viereinen kuk-
kakioski siirtynee toi-
selle puolella Papinmä-
entietä Pakilantien var-
teen.

Ei suojelua ostarille
Pakilantien varressa
Kehä I:n sisäpuolella
toimi kahdeksan vuo-
den ajan urheiluliike,
joka keskittyi kesäisin
polkupyörien ja talvisin
suksien huoltoon ja
myyntiin. Viime touko-
kuussa liikkeen omis-
taja Lauri Snell sai tie-
don, että liiketilan
tontti on myyty Lidlille.
Asiasta uutisoitiin
myös Maunulan netti-
sivuilla.

Elokuussa rakennus-
lautakunta päätti an-
taa Lidlille luvan ra-
kentaa 1-2 kerroksinen
liikerakennus Pakilan-
tie 48:n tontille sekä

viereiselle Pakilantie
46:n tyhjälle tontille.
Vanha liikerakennus,
jossa toimivat Alepa,
kiinteistövälitystoimis-
to, urheiluliike ja ke-
babpizzeria, puretaan
pois. Uusi rakennus
valmistuu vuoden ku-
luttua talvella 2006 –
2007.

Lauri Snell etsi vii-
meiseen saakka sopi-
vaa liiketilaa läheltä
asiakkaitaan, mutta
päätti viimein lopettaa
liikkeen pitämisen pyö-
räilykauden päättyes-
sä. Suksia ei kannatta-
nut enää ottaa myyn-
tiin, koska liiketilan

vuokra- aika olisi jat-
kunut korkeintaan jou-
luun asti. Tällä hetkel-
lä hän on ison urheilu-
liikkeen myyjänä. Uu-
den liikkeen perusta-
minen esimerkiksi ensi
keväänä ei ole poissul-
jettu ajatus, jos vain so-
piva tila löytyy Paki-
lantien varrelta.

Kiinteistönvälittäjä
vuokrasi uudet tilat Pa-
loheinästä, jotta ei jou-
tunut lopettamaan. Ke-
babyrittäjä etsii edel-
leen liiketilaa. Alepalla
ei ole samanlaista huol-
ta, sillä Pakilantien toi-
selle puolen tulee S-
ryhmän liike.

Alan valtaus
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