
Maunulan eteläosan
asuntoalue rakennettiin
pääosin vuosien 1949–57
välisenä aikana. Alue
edustaa jälleenrakennus-
kauden esikaupunkilä-
hiöitä, joka on määritelty
valtakunnallisesti mer-
kittäväksi kulttuurihisto-
rialliseksi ympäristöksi
Ympäristöministeriön ja
Museoviraston julkaisus-
sa Rakennettu kulttuuri-
ympäristö (1993). Myös

Helsingin yleiskaava
2002:ssa alueen arvot
tunnustetaan: yleiskaa-
va-asiakirjoissa alue on
luokiteltu kulttuurihisto-
riallisesti, rakennustai-
teellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta mer-
kittäväksi kokonaisuu-
deksi. Aluetta tulee yleis-
kaavan mukaan kehittää
siten että alueen arvot
säilyvät. Helsingin kau-
punkisuunnitteluviras-

tossa on tekeillä alueen
suojeluun tähtäävä ase-
makaavan muutos, jota
varten alue on myös ra-
kennuskiellossa. Maunu-
lan eteläosa on ensimmäi-
nen esikaupunkien ker-
rostaloalue 1950-luvulta,
joka suojellaan asema-
kaavalla.

Asemakaavatyön poh-
jaksi alue on kaupunki

Jatkuu sivulla 6

Maunulan syntyminen
liitetään suureen alue-
liitokseen, joka tapah-
tui vuonna 1946.
Maunulan 60-vuotis-
juhlaa vietettiin Maun-
ulan aluefoorumilla
28.11.2006. Tilaisuu-
dessa muisteltiin men-
neitä vuosikymmeniä,
visioitiin tulevaisuutta
sekä kohotettiin tieten-
kin malja Maunulan
menestykseksi. Juhlas-

sa musisoivat soitinyh-
tye Ihala eli Heidi Haa-
poja (akustinen kan-
nel), Mikko Haapoja
(piano), Aino Kurki
(huilu) sekä Merzi Ra-
jala (kitara) ja Eeva
Koivusalo (kontrabas-
so).

Suuressa kuntalii-
toksessa 1946 Helsin-
kiin liitettiin Haagan
kauppala ja Huopalah-
den, Kulosaaren sekä

Oulunkylän (jonka osa
tuleva Maunula oli)
kunnat sekä osia Hel-
singin maalaiskunnas-
ta. Liitettyjä maalais-
kunnan eli nykyisen
Vantaan alueita olivat
muun muassa Tali, Pa-
kila, Tuomarinkylä,
Suutarila, Pukinmäki,
Malmi, Tapanila, Puis-
tola, Viikki, Puotila,

Maunulan 
60-vuotisjuhla

Merkittävä
arkkitehtooninen
kokonaisuus
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Hyvää Joulua
kaikille lukijoillemme

Kuva:
Kaarina Vainio



Elettiin kesäkuun alkua
sotavuonna 1944. Olin
suorittamassa opintoihi-
ni kuuluvaa maatalous-
harjoittelua valtion koeti-
lalla, Halolassa. Tila on
Pohjois-Savossa, Maa-
ningan pitäjässä. Verrat-
tain rauhallisten sotauu-
tisten jälkeen sanomaleh-
ti kertoi huomiota herät-
tävin otsikoin vihollisen
aloittamista raivokkaista
hyökkäyksistä Karjalan
Kannaksella ja kuinka vi-
hollinen etenee Viipuria
kohti. Hätääntyneenä
menin esittämään laitok-
sen johtajalle pyynnön
saada lähteä auttamaan
äitiäni evakuoinnissa.
Johtajan mielestä se oli
aivan turhaa pelkomieli-
alan lietsontaa. Sitä pait-
si tilan työtkään eivät sal-
lineet yhdenkään työnte-
kijän lomailua kiireisim-
pään aikaan. Tilannehan
eteni salamavauhtia. Sin-
ne Viipuriin jäi siis jo toi-
sen kerran koti ja se vä-
häinen omaisuus, mitä
parina sotien välivuosina,
niinä puutteen vuosina
oli kertynyt.

Harjoitteluvuoden
päätyttyä joulukuun puo-
livälissä matkasin Hel-
sinkiin. Ensin oli saatava
asunto. Tilanne oli melko
toivoton. Sain lopulta
Lauttasaaresta, en suin-
kaan asuntoa, vaan läm-
pimän makuupaikan
eläkkeellä olevan lautta-
saarelaisen naisihmisen
omistaman huoneen ja
keittiön käsittävässä
huoneiston keittiössä. Sii-
nä meni se kevätluku-
kausi v. 1945. Lähdinkin
jo toukokuun puolivälissä
kesätöihin maaseudulle
eri puolilla Suomea. Työ
oli viljelykelpoisten mai-

den inventointia siirto-
karjalaisten maanviljeli-
jöiden tilusten muodosta-
mista varten.

Viivyin kesätöissä
syyskuun lopulle asti.
Edessä olevissa asunnon
hankinnoissa onnistuin
jo huomattavasti parem-
min kuin edellisellä ker-
ralla. Sain Lapinlahden-
kadulta samanlaisesta
asunnosta asuttavakseni
sen kamarin, mutta myös
keitto-oikeuden keittiös-
sä. Sinne tuli myös äitini.
Taloudellinen tilanteeni-
kin parani, sillä kesän ai-
kainen työnantajani tar-
josi minulle vakituista
työpaikkaa, tutkimuslai-
toksessa vapaana olevaa
vakanssia.

Vuoden 1946 alussa ta-
pasin Syvärin aikaisen
Lotta-toverini. Hän ker-
toi joutuvansa muutta-
maan Lappeenrantaan
armeijan palveluksessa
olevan miehensä työpai-
kan vuoksi. Ehdotin, että
minä tulisin hänen pie-
neen kaksioon alivuokra-
laiseksi heti. Anoin Huo-
neenvuokralautakunnal-
ta asuntoa kokonaisuu-
dessaan itselleni, koska
perheeseen kuului kaksi
henkilöä. Sain jälleen ko-
din. Tosin se ei ollut kai-
killa mukavuuksilla. Esi-
merkiksi lämmintä vettä
ei saanut, mikä johtui sii-
tä, että vuokrasäännöste-
ly oli niin ankara, etteivät
vuokrat riittäneet veden
lämmitykseen.

Tuli vuoden 1952 alku-
puoli. Oma perheeni oli jo
3-henkinen. Lehdessä oli
ilmoitus Helsingin kau-
pungin rakennuttamista
asunnoista. Oli saatavilla
vuokra-asuntoja ja mah-
dollisuus ostaa asunto-
osake. Anoimme mahdol-
lisuutta ostaa Maun-
ulaan rakennettavasta ri-
vitaloyhtiöstä osakehuo-
neisto. Pitkä oli se odo-

tuksen aika, kunnes lo-
pulta saimme ilmoituk-
sen, että olimme niiden
onnellisten joukossa, jot-
ka olivat saaneet asun-
non. Kuitenkin vielä ki-
duttavampaa oli se ra-
kennustöiden edistymi-
sen seuraaminen. Kerran
viikossa töiden jälkeen
kävimme katsomassa mi-
tä työmaalla oli tapahtu-
nut. Lokakuun lopulla
saimme vihdoin muutto-
luvan.

Oli viikonloppu. Työ-
päivä lauantaina päättyi
klo 14. Olimme ostaneet
pari nojatuolia ja ne oli
määrä tuoda uuteen ko-
timme klo 15. Kiiruhdim-
me asunnolle, ja pian tuli-
vat myös huonekalut.
Nostimme ne sisään olo-
huoneeseen. Istuimme
niihin ottamatta edes
pois niitä suojaavia aalto-
pahveja. Voi sitä autuaal-
lista onnen tunnetta! Is-
tuimme siinä pitkän to-
vin puhumatta mitään,
nauttien vain uuden
asunnon ihanasta läm-
möstä ja maalin tuoksus-
ta.

Kiireellä keräilimme
eri puolilla kaupunkia ol-
leita tavaroitamme. Ik-
kunat vaativat verhonsa.
Esikoispoika haettiin ko-
tiin isovanhempien luota.
Joulukuun 6., Itsenäi-
syyspäivä, tuli. Oli juhlal-
lista sytyttää kynttilät
oman asunnon ikkuna-
laudalle. Pian koitti Jou-
lu. Jouluaamuna klo 6
menimme Oulunkylän
vanhaan kirkkoon. Tun-
nelma oli lämmin ja har-
ras.

Tuon ajan jälkeen on
tullut ja mennyt 53 Itse-
näisyyspäivää ja Joulu-
juhlaa. Mikään niistä ei
ole piirtynyt mieleen niin
kuin tuo ensimmäinen
Maunulassa vietetty.

Vanha horisko 85 v.

Joskus 80-luvun loppu-
puolella eräänä kau-
niin lumisena jouluaat-
tona lähdin koirani
kanssa tavanomaiselle
iltapäivälenkille. Olin
apealla mielellä. – Lap-
set viettivät aattoa

muualla, ja olin tiukoil-
la asuntovelkani kans-
sa, joten en ollut kyen-
nyt osallistumaan se-
songin iloiseen kulu-
tusjuhlaan. Liikenne
oli hiljentynyt, kuusen-
myyjä oli viimein luo-

vuttanut ja kaikonnut
metsiköstä palelemas-
ta, ikkunat loistivat
lämmintä valoa, ulkona
ei näkynyt ketään. Tas-
suttelimme sorsapuis-
toon päin.

Siellä minua kohtasi
mitä surulli-
sin näky.
Vanha nai-
nen, joka ta-
pasi ruokkia
lintuja sor-
salammella,
ja jonka ym-
pärillä aina
lenteli ja
metelöi ja
tepasteli iso
lintuparvi,
istui nyt
ypöyksin
penkillä lei-
päpussit vie-
rellään. Hän
istui aivan
liikkumatta,

kädet sylissä, tuijotta-
en eteensä sinertyvässä
hämärässä.

Mietin kuinka yksin
ihminen voi olla, kun
jopa lintuystävätkin
ovat jääneet jonnekin
paremmille apajille.
Häpeäkseni en minä-
kään mennyt häntä pu-
huttelemaan. Niin tii-
viinä tuntui yksinäi-
syys hänen ympäril-
lään.

Myöhemmin talon
joulusaunan naisten-
vuorolla kerroin ta-
pauksesta, kuinka tätiä
ei ollut tullut tervehti-
mään linnun lintua.

”Ai jaa,”? sanoi eräs
naapurini, ”Mutta ne
lentävät puistoon aina
vasta kello viisi!”

Mieleni keveni yllät-
täen! Lintujen ruokkija
taisi vain olla kohtaus-
paikalla etuajassa!

2 MAUNULAN SANOMAT 3-4/2006

Viipurista Maunulaan

Sain vuonna 1959 ko-
mennuksen Helsinkiin
toteuttamaan valtion
metsien uutta tietojen-
käsittelyä. Luonnossa
viihtyvänä en ollut ollen-
kaan kiinnostunut Hel-
singin kivierämaasta,
mutta nyt oli pakkotilan-
ne. Lähdimme koko per-
heen voimalla juhannuk-
sen jälkeen telttaile-
maan Helsinkiin asun-
nonetsintään. Lähellä
kaupunkia pysähdyim-
me vaihtamaan vaattei-
ta ja katselimme samalla
Helsingin laitakaupun-
gin asuinaluetta. Se tun-
tuikin ihan kelvolliselta
alueelta, erityisesti rivi-
talorinne tornitalojen
edessä. Yhdessä rivita-
lossa oli erityisen kauniit
pihat – silloinhan van-
halta Tuusulantieltä oli
suora näköyhteys Maun-
ulaan. Perhekin totesi,
että tuolla olisi kiva
asua.

Yövyimme teltassa
Lauttasaaren leirintä-
alueella ja aamulla kä-
vimme heti ostamassa

päivän Hesarin vuok-
rausilmoituksia varten.
Meitä oli kyllä varoitettu
vaikeasta asuntotilan-
teesta, mutta lehdessä
oli sentään kaksi vuokra-
ilmoitusta. Lähdimme
melkein heti katsomaan,
ensimmäisen – kivitalo
Töölössä – ohi ajoimme
pysähtymättä, kamalaa
kivierämaata. Toista
osoitetta täytyi etsiä
kauan ja kulkureitti
näytti vaikealta. Löytyi-
hän lopuksi se Pirttipol-
ku ja 14D. Pääsimme he-
ti sisään katsomaan ker-
roksia ja portaita. Lapset
juoksivat pihalle ja tuli-
vat kiireesti sanomaan,
että tänne me muutam-
me. Rakennus ja piha oli-
vat juuri se kohta, jota
tullessamme olimme
ihailleet. Vuokrapyyntö
oli Tampereeltakin tul-
leille ihan kamala, mutta
houkutus ylivoimainen.
Ratkaisu sopimuksesta
luvattiin viikon päästä.
Emme jääneet muita il-
moituksia hakemaan-
kaan, vaan ylioptimistei-

nä menimme Tammelan
metsäkämpälle odotta-
maan viikon kulumista.

Soitimme vuokraajalle
viikon kuluttua ja saim-
me onnellisina vuokraso-
pimuksen 24.8. 1959 al-
kaen. Valinta meihin
kuulemma johtui suu-
reksi osaksi siitä, että
lapset olivat ihastuneet
puutarhaan ja että me
tunsimme kaikki pihan
kukkakasvit. Asunto oli
arava- sääntöjen alainen
ja näin ollen vuokra-aika
ei saanut olla pitkä. En-
simmäinen syksy meni
tietenkin järjestelyissä,
joulu vietettiin kuitenkin
uusissa tunnelmissa iloi-
sina ja tyytyväisinä Pirt-
tipolun rauhallisuuteen.
Lunta oli kuitenkin pi-
halla, mutta maisema
poikkeaa melkoisesti ny-
kyisestä. Viidessäkym-
menessä vuodessa luonto
uusiutuu melkein koko-
naan. Aurinkoinen piha-
kin on nykyisin isojen
puiden varjostama.

Osmo Airo

Kun onni potkaisee

Yksinäistä joulua
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Kirjoitan tätä itsenäisyyspäivänä, jolloin on tapana katsoa ikään kuin
taaksepäin ja punnita menneitä. Niin on Maunulankin kohdalla, kun
se on saavuttanut 60 vuoden iän. Asuttiinhan täällä toki ennen sitä-
kin, mutta vasta 1940-luvun lopulla alueelle rakentui kaupunkimai-
nen asuinalue. Siitä lähtien Maunula on rakentunut eripituisissa su-
kupolvissa: ensimmäiseksi tulivat puiset pika-asutustalot, sitten en-
simmäiset kiviset kerrostalot ja rivitalot, seuraava polvi ajoittuu
1960-luvun alkuun ja sitten 1970-alkuun. Nähtävissä on pian 2000-
luvun sukupolvi Suursuolla. Nyt on myös varmistumassa, että uudet
”polvet” saavat nähdä  “vanhat”. Meille kaikille olisi tosin tehnyt hy-
vää nähdä, kuinka vaatimattomasti ensimmäiset asukkaat asuivat
Monsaksen ja Metsäpurontien varrella, mutta aivan kaikkia edes
suurten arkkitehtien teoksia ei ole mahdollista säilyttää. Tämänkin
talosukupolven asukkaita on edelleen Maunulassa ja myös heidän
muistojaan ja tuntemuksia haluaisimme kuulla. Kuten kaikkien tei-
dän maunulalaisten. Uskon, että kaikkina aikoina Maunulaan muut-
taneet ovat muuttaneet entistä parempiin oloihin.

Mennyttä
kunnioittaen

Esiintymässä Mikko Haapoja
(piano) ja Aino Kurki (akusti-
nen kannel).

Mellunkylä ja Herttoniemi. Aluelii-
tosta oli valmisteltu 1920-luvun lo-
pulta asti.

Maunula 
60 vuotta

Juhlayleisöä. Kuvat Kaarina Vainio.

Lidl avasi myymälän
23.11.06 osoitteessa
Pakilantie 46-48. Myy-
mälä on suuri 2000 ker-
ros-m2:n päivittäista-
varakauppa. Myymä-
lässä on käynyt run-
saasti asiakkaita aina

ruuhkaan asti. Myymä-
lärakennuksessa on li-
säksi uutta toimistoti-
laa 270 m2.

S-ryhmä avasi huhti-
kuussa 2006 suuren
päivittäistavaraliik-

keen Valtamerentalos-
sa, Pakilantie 61:ssä.
Pakilantien vetovoi-
maisten myymälöiden
uskotaan tekevän Paki-
lantien entistä kiinnos-
tavammaksi liikepai-
kaksi.

Lidlille myymälä Pakilaan

Maunula-Seura perustet-
tiin vuonna 1964. Aktiivi-
na henkilönä oli Kalle
Lehtonen, joka toimi tar-
kastajana Suojelupoliisis-
sa. Lehtonen oli myös
Pirttipolun rivitalojen eli
AsOy Oulunkylän rivita-
lojen isännöitsijä talojen
rakentamisesta alkaen
vuodesta 1952. Maunula-
Seura perustettiin alueen
asukkaiden etujärjestöksi
suhteessa kaupunkiin.
60-luku oli voimakasta
rakentamisen aikaa.
Maunula- Seura oli hank-
kimassa nuorisotaloa
Maunulaan, joka saatiin
vuonna 1966 Suursuon-
laitaan. Seuran toiminta
kuitenkin hiipui 60-luvun
lopulla.

Seuran toiminta käyn-
nistettiin uudelleen
Maunulan ala-asteella
1981. Seuran pitkäaikai-

nen puheenjohtaja Erkki
Jokinen toi ”nuorisoseu-
ratraditiota” Pohjanmaal-
ta. Seuran toiminta sisäl-
si 80-luvulla tanssiaisia,
kuoro- ja orkesteritoimin-
taa, Maunulan ympäri-
juoksu sekä siivoustalkoi-
ta. Kuoro ja orkesteri teki-
vät levyn vuonna 1987.
Lisäksi Maunula-Seura
teki muutaman numeron
Maunula-lehteä. Alueen
järjestöt saivat hankittua
ilmoitustaulut, toisen os-
toskeskusta vastapäätä
olevalle bussipysäkille ja
toisen Saunabaarin lähis-
tölle.

Vuonna 1990 käynnis-
tyi kaupungin johdolla
Maunulan yhteissuunnit-
teluprojekti, jossa kartoi-
tettiin alueen kehittämis-
kohteita ja otettiin kantaa
Yleiskaava 1992-ehdo-
tuksiin. Yhteissuunnitte-

lun (1990 – 1992) tärkein
asia oli Maunulan kes-
kustan uudistaminen, jos-
ta tehtiin kaavaluonnos.
Suunnitelmiin kuului
monitoimitalon rakenta-
minen nykyisen S- mar-
ketin tienoille. Kaavaa ei
kuitenkaan koskaan viety
kaupunkisuunnittelulau-
takuntaan ja 90-luvun la-
ma tuli väliin. Seura kerä-
si historiatietoja ja Maun-
ula – kaupunginosa kes-
kuspuiston kainalossa -
kirja ilmestyi 1993. Seu-
ran ympäristötoimikunta
ideoi Osmo Airon johdolla
Maunulan kiertävän
luontopolun. Lisäksi seu-
ra järjesti ala- asteen ken-
tällä Maunulan Markki-
noita 90-luvun puolessa
välissä.

Aluefoorumitoiminta
käynnistyi marraskuussa
1996 ja seura otti myös

osaa sen tilaisuuksiin.
Yhteissuunnittelun aika-
na kärjistyneet ristiriitai-
suudet Maunulan Asu-
kasyhdistyksen kanssa
lientyivät foorumitoimin-
nan myötä sekä puheen-
johtaja Raimo Purosen
kaudella vuosikymmenen
loppua kohti. Vuonna
1999 seura oli mukana
Asukasyhdistyksen kans-
sa käynnistämässä
Maunulan minikumppa-
nuushanketta ja sen myö-
tä Maunulan Mediapa-
jaa. Samana vuonna
käynnistyi myös Maun-
ulan kotisivujen tekemi-
nen.

Uudentyyppistä toi-
mintatraditiota oli Sau-
nabaarin keskuksen el-
vyttäminen. Saunabaarin
keskusta taantui vuonna
1998 Elannon Pullapuo-
din lopetettua toimintan-

sa sekä Meritan ja aptee-
kin siirtyessä pois Maun-
ulan vanhasta keskustas-
ta. Samassa kriisissä lo-
pettivat kirjakauppa ja
valokuvausliike toimin-
tansa. Entiseen pankin ja
apteekin taloon saatiin
Alepa loppuvuonna 1998.
Helmikuussa 1999 alkoi
ponnistus ottoautomaatin
saamiseksi Saunabaarille
ja se saatiinkin elokuussa
2000.

Kuoro- ja orkesteritoi-
minta hiipui seuran pit-
käaikaisen puheenjohta-
jan Erkki Jokisen ”jäätyä
eläkkeelle” toiminnasta
2003.

Maunula-Seura vastasi
Mediapajasta Sitran ra-
hoittaman Nettimaunu-
laprojektin aikana 2001 –
2003 ja jatkoi Asukasyh-
distyksen EU- rahoittei-
sen Lähiön sosiaaliset

yrittäjät -
projektin
(2002 – 2004) jälkeen Me-
diapajan ylläpitoa joulu-
kuusta 2004 lähtien.

Maunula-Seura ja Asu-
kasyhdistyksen tekivät
toukokuussa 2000 kau-
punginhallitukselle aloit-
teen Maunulan keskus-
tan uudistamiseksi.
Maunulan keskustan
kaavoitus käynnistyi
tammikuussa 2001 ja
kaupunkisuunnittelulau-
takunta hyväksyi kaavan
toukokuussa 2005. Seura
on ollut aktiivisesti muka-
na myös Suursuon pien-
taloalueen kaavoitukses-
sa 2004 – 2006. Maun-
ulan kaavoituksen val-
mistuminen on varmasti
kulminaatiopiste seuran
toiminnassa. Koittaako
taas uusi kulttuuriin
suuntautumisen kausi?

Maunula-Seura aina ajan hermolla

Paanumäen vanhain-
koti eli Paanukoti
Suursuontiellä sulje-
taan tammikuun lopul-
la, koska Helsingin
kaupunki ei enää aio si-
joittaa vanhuksia Paa-
nukotiin. Asia selvisi
lokakuun alun kaupun-
gin ja vanhainkodin vä-
lisissä neuvotteluissa.

Paanumäen van-
hainkoti valmistui
1962. Rakennus kuu-
luun ns. Ilveskorven ra-
kennusryhmään. Talo
on vanha ja soveltuu
huonosti nykyaikaiseen
vanhustenhoitoon. Sen
huoneet ovat pieniä, ja
niissä ei ole wc:tä.

Paanumäen van-

hainkoti on kaupungin
vuokratontilla. Vuokra-
sopimus päättyy vuon-
na 2025. Talo on kaa-
voitettu vanhustenta-
loksi ja sen omistaa
Vanhusten turva ry.
Yhdistys on perustettu
1947 tarkoituksena
auttaa kodittomia van-
hoja ihmisiä.

Paanumäen vanhainkoti suljetaan

Uudenmaan ympäristö-
keskus hylkäsi Pro
Maunulan 16.9.2005 te-
kemän esityksen Maun-
ulan, Suursuon ja Pirk-
kolan suojelemisesta ra-
kennussuojelulailla.
Maunula-Seuran ja
Maunulan Asukasyh-
distyksen mielestä suo-
jeluesityksillä yritetään
jarruttaa Maunulan
keskustan kaavan hy-
väksymistä. Järjestöt
ovat vedonneet viran-
omaisiin kaavakäsitte-
lyn nopeuttamiseksi.

Suursuon ostoskes-
kuksen ja Pro Maun-
ulan tekemät ostoskes-
kukseen liittyvät suoje-
luesitykset ovat tähän
mennessä lykänneet
noin 1,5 vuodella Maun-
ulan keskustan kaavan
viemistä valtuuston hy-
väksyttäväksi. Kaupun-
kisuunnittelulautakun-
ta hyväksyi kaavan
12.5.2005.

Ympäristökeskuksen
kielteisen päätöksen pe-
rusteluna oli, että ra-
kennussuojelulailla suo-
jeltavaksi esitetty alue
on laaja ja kiinteistöjen
määrä on suuri. Näin
laajan alueen käyttöä,
korjaus- ja täydennysra-
kentamista, hoitoa sekä
viherympäristön ja kau-
punkitilan kehitystä oh-
jataan ensisijaisesti ase-
makaavoituksen kaut-
ta.

Uudenmaan ympäris-
tökeskuksen mukaan
Pro Maunulan suojelu-
esityksessä esiin tuotui-
hin ”suojeluarvioihin” ei
ostoskeskuksen mahdol-
lista purkamista lukuun
ottamatta kohdistu mui-
ta uhkia.

Pirkkola suojeltiin jo
1988 ja Lampuotilan-
tien puutalot 1995 ase-
makaavalla. Parhail-
laan kaupunkisuunnit-
teluvirasto valmistelee

vanhan Maunulan eli
50-luvulla rakennetun
Maunulan suojelukaa-
vaa, joka esitellään asu-
kastilaisuudessa Sauna-
baarilla helmi-maalis-
kuussa 2007.

Uudenmaan ympäris-
tökeskus on jo aikaisem-
min käsitellyt erillisen
Suursuon ostoskeskusta
koskevan suojeluesityk-
sen ja tehnyt siitä pää-
töksen 31.1.2006, jonka
mukaan suojelu tulee
ratkaista asemakaaval-
la.

Helsingin kaupunki
eikä myöskään Museo-
virasto puolla alueen
suojelua rakennussuoje-
lulain nojalla.

Pro Maunulalla on
kuukausi aikaa jättää
valitus Ympäristöminis-
teriölle. Joulukuun 14.
päivä tiedetään, onko
Uudenmaan ympäristö-
keskuksen päätöksestä
valitettu.

Ostoskeskusta ei suojella

Jatkoa etusivulta
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Kansakoulu Maun-
ulaan saatiin vuonna
1952 ja sen viereen toi-
nen rakennus vuonna
1956. Nykyään se toi-
mii Maunulan ala-as-
teena.

Myös Maunulassa
koettiin oman oppikou-
lun tarve. Oppikoulun
saamiseksi perustettiin
1954 Maunulan yhteis-
koulun kannatusyhdis-
tys. Sen tietoon tuli, et-
tä Helsinginkadulla
Vaasan hallin vintillä
toimi Vaasanrinteen
yksityislyseo, alkujaan
vuonna 1913 Viipurissa
perustettu poikakoulu,
Viipurin Reaalikoulu,
joka 1940 Helsinkiin
muutettuaan oli muut-
tanut nimensä Vaasan-
rinteen yksityislyseok-
si.

Vaasanrinteen yksi-
tyislyseo muutti Maun-
ulaan uuteen koulura-
kennukseen tammi-
kuussa 1959 yhdessä
Maunulan ja Pakilan
kansakoulun tiloissa
aloittaneiden luokkien
kanssa. Siipirakennus
valmistui 1962. Arkki-
tehtinä molemmissa ra-
kennusvaiheissa oli
Jorma Järvi.

Maunulan yhteis-
koulu oli 60-luvun alus-
sa Suomen suurin oppi-
koulu, mutta peruskou-
lun myötä sen kutistui
oppilaaksiottoalueen
pienenemisen johdosta.
Nyt Maunulan yhteis-
koulusta on uudelleen
tullut koko kaupungin
ja koko maan koulu,
kun yleislukion rinnal-
le perustettiin erikois-
lukio, Helsingin mate-
matiikkalukio, johon
tulee opiskelijoita kaik-
kialta Suomesta. Se
aloitti toimintansa syk-
syllä 1995. Koulu ei elä

ainoastaan matematii-
kasta, mutta matema-
tiikkalukion myötä
koulun arvostus on kas-
vanut huimasti. Kau-
pungin koulupolitiikan
vaikutuksesta eräässä
vaiheessa oppilaat ”jou-
tuivat” Maunulan kou-
luun, nyt Maunulan
kouluihin päästään.

Yhteiskoulun kehi-
tystä edesauttoi 1997
valmistunut lisäraken-
nus. Sen pohjakerrok-
sessa ovat teknistentöi-
den tila, musiikkiaudi-
torio 80 hengelle, en-
simmäisessä kerrokses-
sa ovat keittiö ja ruoka-
sali. Ruokasaliin liittyy
pieni näyttämö. Ylim-
mässä kerroksessa on
kirjasto ja tietokone-
luokkia. Lisärakennuk-
sen suunnitteli arkki-

tehti Pirjo Kantola. Sa-
malla koulun saneerat-
tiin fysiikan, kemian,
biologian ja maantie-
teenluokat. Kymmenen
viime vuoden aikana
koulu on saneerattu lä-
pikotaisin. Saneeraa-
minen on tapahtunut
arkkitehtonisia suoje-
lumääräyksiä noudat-
taen.

Maunulan 
yhteiskoulu ja
Helsingin 
matematiikka-
lukio tänään
Tällä hetkellä oppilaita
on peruskoulussa 378,
lukiossa 387, yhteensä
765.

Koulun opetussuun-
nitelman ohjenuorana
on ollut vuodesta 1994

lähtien kykyrakenteen
huomioon ottava ope-
tus. Peruskoulussa on-
kin musiikki-, matema-

tiikka-, liikunta- sekä
matematiikka-liikunta-
luokat, kuvataidepaino-
tus ja ala-asteen jatko-

luokkina kansainväli-
set englanninkieliset
luokat, uutuutena eng-
lanninkielinen mate-
matiikkaluokka. Mate-
matiikkalukion rinnal-
la on yleislukio. Kan-
sainvälinen toiminta on
vilkasta. Peruskoulu on
menestynyt erinomai-
sesti Opetushallituksen
oppimistuloksia mittaa-
vissa testeissä.

Suomen Akatemia ja
Teknologiateollisuuden
Säätiö ovat palkinneet
lukiomme oppilaita,
opettajia ja koko koulun
kilpailu- ja oppimenes-
tyksen vuoksi. Kesällä
2006 Esa Vesalainen
sai pronssimitalin Ma-
tematiikkaolympiala-
sissa ja Eemeli Blåsten
kunniamaininnan.
Mikhail Ganzhinov saa-
vutti pronssimitalin
Kemian olympialaisis-
sa.

Koulumme toimii
kansainvälisen Kengu-
ru-matematiikkakilpai-
lun Suomen koor-
dinaattorina. Lapin ma-
tematiikka-biologialei-
rikoulu ja Unkarin ma-
tematiikkaleirikoulu
ovat opiskelijoita innos-
tavia kesätapahtumia.

Sekä lukiossa että
peruskoulussa toteute-
taan vastavuoroisia op-
pilasvaihtoja eurooppa-
laisten yhteistyökoulu-
jemme kanssa.

Koulumme toivottaa
onnea 60-vuotiaalle
kaupunginosallemme.

PS. Odotamme ostos-
keskuksen alueelle tu-
levaa uutta kirjastoa.
Opiskelijamme hyötyi-
sivät siitä. Joulukon-
sertti perinteiseen ta-
paan pidetään 13.12.
klo 18.00.

Jouko Jauhiainen

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio eilen

Apulaisrehtori Johanna Björklundin eläke-
juhlassa. Kuvassa liikunnanopettaja Juha
Saarinen ja rehtori Jouko Jauhiainen.

Maunulan yhteiskoulun rakennus valmistui 1959 ja siipirakennus 1962.

Vanhan Maunulan ki-
vijalkaliikkeistä sai
vielä 25 vuotta sitten
monipuolisia palvelui-
ta. Kuvan etualalla ole-
vassa Metsäpurontie
27:n näyteikkunassa
oli vuodenajasta riip-
puen esillä polkupyö-
riä, suksia ja muita ur-
heiluvälineitä. Ranta-
lan urheiluliike toimi
tiloissa monia vuosia
ilmeisesti aina 1990-lu-
vun alkuun. Sen oi-
kealla puolella oli liha-
kauppa ja sitä seuraa-
vana Asusteliike Mus-
tonen ennen postia.

Rouva Lydia Musto-
nen asui Pakilassa Ri-
pusuontie 24:ssä (hirsi-
nen rakennus yhä jäl-
jellä), mutta piti Maun-
ulassa Metsäpurontiel-

lä yhden huoneen ko-
koista liikettä. Siellä
myytiin lyhyttavaraa
eli asusteita naisten
alusvaatteista miesten
paitoihin ja sukkiin,
mutta myös ompelutar-
vikkeita ja kankaita.
Rouva Mustosen tyttä-
renpoika muistaa, ettei
ollut kaksosveljensä
kera kovin ilahtunut
pikkupoikana saades-
saan isoäidiltä aina
pehmeän paketin lah-
jaksi. Pahimmillaan
paketista löytyi heille
kummallekin 10-vuo-
tislahjaksi sukkahou-
sut!

Rouva Mustonen
hoiti liikettään 15 vuo-
den ajan. Hänen työl-
leen ei löytynyt lähipii-
ristä jatkajaa, joten

rouvan jäädessä eläk-
keelle vuonna 1980
Asusteliike Mustonen
sulki ovensa.

Lähistöltä sai myös
lastenvaatteita, sillä
niitä myi Jahkosen
vaateliike Vesakkotie
3:ssa. Viereisen talon
kivijalassa Vesakkotie
5:ssa oli lihakauppa ja
Vesakkotie 1:ssa ruo-
kakauppa. Jos jano
pääsi yllättämään, Ve-
sakon toisella puolen
Töyrytie 4:ssä oli
Maanviljelijäin maito-
kauppa. Korttelia kier-
tämällä löytyi kukka-
kauppa Männikkötie
10:stä ja sen vierestä
kemikalio, jonka liike-
tilassa toimii nyt kam-
paamo.

HH

Lyhyttavaraa ja polkupyöriä

Metsäpurontie 27:n neljästä liikehuoneistosta kadulla kulkijaa kut-
suu ainoastaan Palkintotukku. Kuva Kaarina Vainio.
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50-luvulla yleisesti
kaupungin kerrostalot
lämmitettiin koksilla
tai puuhaloilla. Isoim-
mille kiinteistöyhtiöille
rakennettiin omia alue-
lämpökeskuksia. Kau-
kolämpö sittemmin
syrjäytti nämä teknii-
kat ja vanhat lämpö-
keskukset siirtyivät
muuhun käyttöön, esi-
merkiksi taloyhtiön
vuokrattaviksi tiloiksi
tai harrastustiloiksi.
Moni piippu on purettu
niiden rapistumisen ja
kunnossapidon kustan-
nusten vuoksi.

Metsäpurontie 20
kiinteistöä lämmitet-
tiin alkujaan koksilla.
Kattilahuone oli kella-
ritason alapuolella.
Piippu ei ollut kovin
korkea ja sijaitsi talon
pihapuolella kattila-
huoneen kohdalla. Ta-
lonmies pudotti koksit
kellariluukusta pikku-
kundien avustuksella.
Roskat poltettiin uu-
nissa pihan puolella
erillisessä polttouunis-
sa sen ajan käytännön
mukaan. Tästä luovut-
tiin 60-luvun alkuvuo-

sina. 1962 siir-
ryttiin ympäris-
töystävällisem-
pään öljyyn, joka
oli tuolloin myös
hieman edulli-
sempi. Silloin
kaivettiin öljy-
säiliölle paikka
talon viereen ka-
dun puolelle.
Kaukolämpöön
siirryttiin 1978.
Koksivarastosta
tehtiin lämmön-
jakohuone, jonka
kaukolämpöön
siirtyminen vaa-
ti.

Talossa oli 
ennen iso 
piippu – ja se
tuprusi välillä
sakeaakin savua

1954 Metsäpurontie oli ilman päällystettä ja
vasta ensimmäiset kerrostalot nousivat.
Kuusikkopolku on näkyvissä. Katu oli talos-
ta reippaasti kauempana, joten jalkakäytä-
vien rakentaminen on pienentänyt tontteja
paljonkin. Kuva: P.O. Jansson 25.10.1954.

2006 vuoden talossa on vielä piipun kanna-
tinmötikkä talon pihapuolella. Koko piippu

on purettu ja tikkaat siirretty tuohon hor-
mistopiipun kylkeen.

Vanha lämpökeskus on nyt muussa käytössä, ja piippukin on poissa.

Oman säännöllisesti il-
mestyvän lehden idea
syntyi Jaakko-Kullassa
eli virkamiesten ja
asukkaiden yhteistyö-
ryhmässä 1989 – 1990.
Alueellisen yhteistoi-
minnan, Jaakko-Kul-
lan, käynnistäjinä 80-
luvulla olivat nuoriso-
asiainkeskuksen, kult-
tuuriasiainkeskuksen
aluetyöntekijät ja seu-
rakunta. Maunula-Seu-
ra ja Maunulan Asu-
kasyhdistys kokivat
myös myös oman alu-
eellisen lehden julkai-
semisen tärkeäksi.

Maunulan tiedotuk-
sen ongelmaan oli kiin-

nitetty huomiota seura-
kunnan Ihmisläheinen
Maunula -projektissa
(1987 – 1989). Maun-
ulasta puuttui säännöl-
lisesti ilmestyvä lehti ja
ja toimiva tiedotuska-
navana. Projekti ehdot-
ti, että työväenopisto
järjestäisi lehdenteko-
kurssin keväällä 1990.
Kurssin tehtävänä oli
innostaa asukkaita
oman lehden tekoon.

Nuorisoasiainkeskus
oli jo aiemmin järjestä-
nyt lehdentekokurssin,
jossa opetti Suomi-leh-
den toimittaja. Pekka
Haavisto. Työväenopis-
to ja asukasyhdistys

järjestivät myös leh-
dentekokurssin, jossa
opettajana oli Helsin-
gin Sanomien toimitta-
ja. Asukasyhdistys oli-
kin ennen Maunulan
Sanomia tehnyt kaksi
numeroa Asukassano-
mat-lehteä.

Maunulan Sanomien
missiona oli kohottaa
Maunulan arvoa ja
maunulalaisten itse-
tuntoa. Järjestöjen kes-
ken ei päästy yhteisym-
märrykseen lehden toi-
mittamisesta ja tarvit-
tiin ulkopuolinen hen-
kilö päätoimittajaksi.
Outi Hurme, joka oli
mukana ala-asteen ja

yhteiskoulun vanhem-
paintoiminnassa, kel-
pasi päätoimittajaksi
molemmille asukasjär-
jestölle.

Kaupunki rahoitti
ensimmäisten nume-
roiden ilmestymisen.
Ehtona oli, että lehteä
jatkossa tuotetaan il-
moitustuloilla. Maun-
ulan Sanomien tuki ry
perustettiin kustanta-
maan ja rahoittamaan
lehteä. Seuraava pää-
toimittaja Eva Bäck-
man toimitti lehteä ai-
na vuoteen 1997 asti.
Tuona aikana ilmoitta-
jat identifioivat Maun-
ulan Sanomat Evan

lehdeksi. Maunulan
Sanomien Tuki ry:n ra-
hastonhoitajana toimi
alusta alkaen Asma
Nurminen aina vuo-
teen 2005 asti.

Kari Konttinen aloit-
ti päätoimittajana vuo-
den 1997 alusta ja teki
lehteä vuoteen 2001.
Kari Konttinen uudisti
lehden graafisen ulkoa-
sun, joka sillä on vielä
nykyään. Karin aikana
määriteltiin, että lehti
on riippumaton alueel-
lisen kehittämisen ää-
nenkannattaja.

Klaus Luohio oli leh-
den päätoimittajana
vuodesta 2001 vuoden

2005 alkuun. Tämän
jälkeen Eva Bäckman
toimi uudelleen päätoi-
mittajana kevääseen
2006. Evan aikana leh-
teen tuli nelivärikan-
net ja -keskiaukema.
Nykyään lehden vas-
taavana toimittajana
on Heikki Lehti. Vii-
meisissä numeroissa on
ollut värillinen teema-
aukea.

Maunulan Sanomat
ilmestyy neljä kertaa
vuodessa Maunulan,
Pirkkolan ja Metsälän
alueella. Sen levikki on
6500 kpl. Lehti teh-
dään ja jaetaan vapaa-
ehtoisvoimin.

Maunulan Sanomat - maunulalaisten itse tehty oma lehti

Vanhan Maunulan 50-luvun taloissa on
enää harvassa näitä lämmitykseen käytetty-
jä piippuja jäljellä.
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suunnitteluviraston toi-
meksiannosta inventoitu
ja arvotettu vuonna 2006
(ARK-BYROO/ Marianne
Heikinheimo ja MA-ark-
kitehdit/Marja Mikkola).
Tämän työn tuloksena on
kattava selvitys, jonka on
tarkoitus ilmestyä vuo-
den 2007 alkupuolella.
Selvityksen tavoitteena
on auttaa ymmärtämään,
mitä Maunulan ominais-
piirteillä ja kulttuurihis-
toriallisilla arvoilla tar-
koitetaan. Selvityksen ke-
hittämisohjeet luovat
pohjaa alueen arvot huo-
mioonottavalle rakennus-
ten korjaukselle sekä pi-
hojen ja lähiympäristön
kehittämiselle, suojelulle
ja paikoin restauroinnille.
Työssä aluetta on lähes-
tytty kuutena eri osa- alu-
eena. Selvityksessä on yh-
teensä 38 kohdetta, joista
kukin käsittää aina sa-
malla tontilla sijaitsevat
rakennukset sekä raken-
nuksiin liittyvän pihan.

Alueen tunnetuimmat
osakokonaisuudet ovat
arkkitehtien Viljo Revel-
lin ja Keijo Petäjän suun-
nittelema Kansanasun-
not Oy sekä arkkitehti
Hilding Ekelundin suun-
nittelema Sahanmäen
asuntoalue, jotka molem-
mat kuuluvat suomalai-
sen modernin sodan jäl-
keisen asuntoarkkiteh-

tuurin klassikoihin. Sa-
hanmäen alue on valittu
Helsingin Olympiakylän,
Taka-Töölön ja Pihlaja-
mäen ohella kansainväli-
seen nk. DOCOMOMO-
valikoimaan yhtenä suo-
malaisen modernin ark-
kitehtuurin kärkikohtee-
na. Edellä mainittujen li-
säksi selvitys nostaa esiin
monia muitakin mielen-
kiintoisia kokonaisuuk-
sia, rivitalot alueen länsi-
laidalla, kahdesta kaa-
reutuvasta talosta muo-
dostuvan arkkitehti Kaj
Englundin suunnittele-
man Männikkötie 5 tai
arkkitehti Esko Toiviai-
sen suunnitteleman Ve-
sakkotie 1-7. Alueen piho-
ja ovat olleet suunnittele-
massa mm. puutarha-
arkkitehti Paul Olsson ja
Elisabeth Koch. Maun-
ulan alue onkin yksi edus-
tava esimerkki helsinki-
läisestä modernista puu-
tarhakulttuurista.

Suojelukaavan paino-
piste tulee olemaan ra-
kennusten ja maiseman
alkuperäisosien ja omi-
naispiirteiden vahvista-
misessa ja suojelussa. Ra-
kennusten peruskorjauk-
sessa suositaan vanhojen
rakennusosien korjaa-
mista niiden uusimisen
tai vaihtamisen sijaan,
mikä on myös elinkaari-
ajattelun mukaista. Ra-
kennuskannan säilytettä-
viin osiin kuuluu mm. 50-

luvun ulko-ovet ja ikku-
nat, parvekkeet, katto-
materiaalit sekä alkupe-
räiset rappauskuvioinnit
ja värit. Myös pihojen 50-
luvun materiaalit, luon-
nonkivi, liuskekivilaatat
ja isot betonilaatat sekä
alkuperäiset kasvilajit
ovat asioita, joiden vaali-
mista pyritään asema-
kaavalla edistämään.
Esimerkiksi nykyään pal-
jon käytettävä betonikivi
tai voimakkaat penger-
rykset ja muotoilut eivät
sovi maunulalaisten piho-
jen alkuperäiseen 50-lu-
kulaiseen tyyliin. Kaavoi-
tuksen yhteydessä noste-
taan esiin parhaiten säi-
lyneitä ja aikakaudelle ja
alueelle tyypillisiä pihoja
ja etupiha- alueita anta-
malla niille asemakaa-
vassa yksilöityjä suojelu-
ja kehittämismääräyksiä.
Esimerkkinä tällaisista
pihoista ovat mm. Koivik-
kotie 1 ja Koivikkotie 2.

Alueella on myös joita-
kin säilytettäviä ja kaa-
valla suojeltavia sisätiloja
kuten Sahanmäen alueen
korkeiden tornitalojen
porrashuoneet. Alueen
koulurakennukset ja
Saunabaari suojellaan
asemakaavan muutoksen
yhteydessä. Hissien ra-

kentamisen mahdolli-
suus ja niiden sovittami-
nen alueen rakennustai-
teellisiin arvoihin selvite-
tään tapauskohtaisesti.

Useita kortteleita isän-
nöivän Maunulan Asun-
not Oy:n kanssa on tehty
monta vuotta yhteistyötä
peruskorjausten yhtey-
dessä: Vesakkotie 2-6:n
korjauksessa periaattee-
na oli julkisivujen ja por-
rashuoneiden vanhojen

rakennusosien kunnosta-
minen. Kolmessa pääty-
asunnossa säilytettiin li-
säksi vanhat kiinteät ka-
lusteet ja huoneita jaka-
vat hienot liukuoviseinät
esimerkkinä 50-luvun
asuntosuunnittelusta.
Koivikkotie 1-3:n kortte-
lissa on tänä syksynä teh-
ty salaojitusremonttia ja
muuttuvia pihan raken-
teita on suunniteltu 50-
luvun henkeen sopiviksi.

Remontin
yhteydessä
on tarkoitus
palauttaa pi-
halle mm. al-
kuperäisiä
istutuksia
puutarha-
arkkitehti
Elisabeth
Kochin 50-
luvulla pi-
halle teke-
män suunni-
telman mu-
kaisesti.

Asemakaavan muutok-
seen liittyvä luonnos on
tarkoitus asettaa nähtä-
villä helmi-maaliskuussa,
josta lähtien asemakaa-
voituksen etenemistä voi
seurata netistä
www.hel.fi/ksv. DOCO-
MOMO-kohteista löytyy
tietoa esimerkiksi teok-
sesta Do-co-mo- mo-Archi-
tectural Masterpieces of
Finnish Modernims/ mo-
dernismin merkkiteoksia
Suomen arkkitehtuurissa,
Helsinki 2002. Kansain-
välisistä kohteista löytyy
tietoa netistä, www. doco-
momo.org

Riitta Salastie
arkkitehti, TkT

Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirasto

Sari Ruotsalainen
arkkitehti

Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirasto

puh. 169 4441
etu.sukunimi@hel.fi
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Maunulan arjen 
arkkitehtuuri
suojelukohteena

Vajoatko liian syvälle autossa tai sohvassa?

Tmi Esko Hautaviita
Koivikkotie 8 liike 2, 00630 Hki
tmi.esko.hautaviita@elisanet.fi

ISTUINTYYNYJÄ AUTOON     TYÖTUOLIIN     SOHVAAN 

Korkeutta lisää ja 
vaihtelua istuma-asentoon! Nauti 
ajamisesta, matkustamisesta tai 
työskentelystä istumalla paremmin.

Soita aika esittelyyn! 
p. 040 523 0377 

Ergositter
istuintyyny

64,- /kpl

JOULUN 

PARAS

LAHJA!

Vanhan-Maunulan suojelukaavan alue



Hilding Ekelund (1893
– 1984) valmistui ark-
kitehdiksi Teknillisestä
korkeakoulusta 1916.
Valmistumisensa jäl-
keen hän työskenteli
aluksi eri arkkitehtitoi-
mistoissa, muun muas-
sa Eliel Saarisen avus-
tajana. Vuonna 1920
Ekelund siirtyi Tukhol-
maan Hakon Ahlbergin
toimistoon. Vuodesta
1926 lähtien Ekelundil-
la oli oma toimisto.

Ekelund toimi Hel-
singin kaupunginark-
kitehtina vuosina
1941–49. Ekelund oli
Teknillisen korkeakou-
lun arkkitehtuurin leh-
torina 1927–41 ja ark-
kitehtuurin professori-
na 1950–58.

Ekelundin töitä ovat
Helsingin Taidehalli,
Töölön kirkko, Luther-
kirkko, Helsingin ve-
lodromi, Olympiakylä
Käpylässä (yhdessä
Martti Välikankaan
kanssa) sekä Maun-
ulassa Sahanmäen
asuinalue ja Suonot-
kontie 1 eli ns. ruotsa-
laisten talo.

Ekelund oli kiinnos-
tunut asuntosuunnitte-
lusta, ja hänen asuinta-
lojensa pohjapiirustuk-
set ovat tarkoin harkit-
tuja kuten Pirttipolun
rivitaloissa käynyt lu-
kija tietää.

Ekelundin esikuva-
na oli Välimeren raken-
nuskulttuuri, joka nä-
kyy Sahanmäen asuin-
alueen kaavoituksessa
ja erityisesti talojen si-
joittelussa rinnemaas-
toon sekä talojen väri-

tyksessä. Ri-
vitalojen
parvekkei-
den takasei-
nissä on
käytetty
muun muas-
sa Pompei-
jin punaista.

Viljo 
Revell
Viljo Revell (1910 –
1964) valmistui arkki-
tehdiksi Teknillisestä
korkeakoulusta 1937.
Valmistuttuaan hän
avusti Alvar Aaltoa Pa-
riisin maailmannäytte-
lyn paviljongin suunnit-
telu- ja rakennustehtä-
vissä.

Revellin läpimurto-
työ oli hänen yhdessä
Niilo Kokon ja Heimo
Riihimäen kanssa
suunnittelemansa Lasi-
palatsi vuodelta 1935.
Lasipalatsi oli ensim-
mäinen funktionalisti-
nen rakennus Helsin-
gissä. Revellin ymmärsi
varhain kansainvälises-
sä arkkitehtuurissa ta-
pahtuneet muutokset
kuten betonitekniikan
ja elementtiteollisuu-
den tarjoamat mahdolli-
suudet.

Revell toimi vuosina
sota-aikana SAFA:n jäl-
leenrakentamistoimis-
ton johtajana. Tuhottu-
jen ja menetettyjen
asuintalojen tilalle tar-
vittiin nopeasti uusia
asuntoja asunnottomil-
le, ja puutalot tehtiin
elementeistä. Tyyppi-
piirustukset ja sarjatuo-
tanto vauhdittivat ra-
kentamista, ja Revell oli
yhtenä luomassa myös

Standartisointilaitosta.
Revellin suunnittele-

mia rakennuksia ovat
Eteläranta 10 eli Pala-
cen talo (1948), Tapio-
lan taskumattitalot
(1953), Hangon kude-
neuleen tehdas (1955),
City-kortteli eli Makka-
ratalo (1960), pienta-
loista Villa Didrichsen
(1964) ja Toronton kau-
pungintalo (1966).

Maunulaan Revell
suunnitteli yhdessä
Keijo Petäjän kanssa

Maun-
ulan
Kansan-
asuntojen punatiilisen
asuinkorttelin, johon
kuuluvat lastentarha ja
Saunabaarin liikera-
kennus. Myös Puu-
Maunulan asuintalot
olivat Revellin suunnit-
telemia.
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Hilding 
Ekelund

Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirastossa
on tekeillä vanhan
Maunulan suojeluun
tähtäävä asemakaavan
muutos, jota varten
alue on myös raken-
nuskiellossa. Maun-

ulan eteläosa on ensim-
mäinen esikaupunkien
kerrostaloalue 1950-lu-
vulta, joka suojellaan
asemakaavalla.

Asemakaavan muu-
tokseen liittyvä luonnos
on tarkoitus asettaa näh-

tävillä helmi-maalis-
kuussa 2007, josta läh-
tien asemakaavoituksen
etenemistä voi seurata
kaupunkisuunnitteluvi-
raston nettisivuilta.

Asema-kaavatyön poh-
jaksi alue on kaupunki-

suunnitteluviraston
toimeksiannosta inven-
toitu ja arvotettu vuon-
na 2006. Työtä ovat
tehneet Marianne Hei-
kinheimo (ARK-BY-
ROO) ja Marja Mikkola
(MA- arkkitehdit). Tä-
män työn tuloksena on
kattava selvitys, jonka
on tarkoitus ilmestyä
vuoden 2007 alkupuo-
lella.

Selvityksen tavoit-
teena on auttaa ym-
märtämään, mitä
Maunulan ominaispiir-
teillä ja kulttuurihisto-
riallisilla arvoilla tar-
koitetaan. Selvityksen
kehittä-

misohjeet luovat pohjaa
alueen arvot huomi-
oonottavalle rakennus-
ten korjaukselle sekä pi-
hojen ja lähiympäristön
kehittämiselle, suojelulle
ja paikoin restauroinnil-
le. Työssä aluetta on lä-
hestytty kuutena eri osa-
alueena. Selvityksessä on
yhteensä 38 kohdetta,
joista kukin käsittää aina
samalla tontilla sijaitse-
vat rakennukset sekä ra-
kennuksiin liittyvän pi-
han.

Kaupunkisuunnittelu
virasto on tehnyt KOy
Maunulan Asuntojen
kanssa monta vuotta yh-
teistyötä peruskorjaus-
ten yhteydessä. Vesakko-
tie 2-6:n korjauksessa pe-
riaatteena on ollut julki-
sivujen ja porrashuonei-
den vanhojen rakennus-
osien kunnostaminen.
Kolmessa päätyasunnos-

sa säilytettiin lisäksi van-
hat kiinteät kalusteet ja
huoneita jakavat hienot
liukuoviseinät esimerk-
kinä 50- luvun asunto-
suunnittelusta.

Koivikkotie 1-3:n kort-
telissa on tänä syksynä
tehty salaojitusremonttia
ja muuttuvia pihan ra-
kenteita on suunniteltu
50-luvun henkeen sopi-
viksi. Remontin yhtey-
dessä on tarkoitus pa-
lauttaa pihalle mm. alku-
peräisiä istutuksia puu-
tarha- arkkitehti Elisa-
beth Kochin 50-luvulla
pihalle tekemän suunni-
telman mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelu
virasto: www.hel.fi/ ksv.

Sari Ruotsalainen
arkkitehti

Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto

p. 169 4441
etu.sukunimi@hel.fi

Vanhan Maunulan suojelukaava valmistuu

Kuvat Sari Ruotsa-
lainen, Maria Karis-
to ja Kaarina Vai-
nio.



Maunula – kiehtova
kaupunginosa; kaunii-
ta taloja, viihtyisä mil-
jöö, upea luonto ja on-
nellisia ihmisiä. Idylli,
jonka säilyttäminen
myös tulevaisuudessa
on tärkeää. Yhdessä
me voimme toteuttaa
vision, jossa Maunulan
nykyiset vahvuudet –
luonnon monimuotoi-
suus ja hyvät joukko-
liikenneyhteydet sekä
naapuriapu – säilyvät.

Omassa visiossani
vuonna 2017, sata
vuotta täyttävässä
Suomessa, Maunula
on kukoistava kaupun-
ginosa. Keskuspuiston
nakertaminen on lope-
tettu ja luonnon arvoja
kunnioitetaan. Lisäksi
ihmiset ovat oppineet
elämään ihmisiksi.
Metro kulkee Pasilas-
ta Maunulan kautta
lentoasemalle. Jokeri-
linja porhaltaa raiteil-
la. Maunulan keskus-
taan on rakennettu
matkakeskus-tyyppi-
nen liikekortteli, jossa
sijaitsevat kattavat
palvelut: apteekki,
kahvila, kampaamo,
kauneussalonki, kir-
jasto, kukkakauppa,
pankki, posti, ruokara-
vintola, suutari, jne.

Vuonna 2017 Maun-
ulassa on vähemmän
juottoloita ja enem-
män turvallisuutta.
Maunulassa on päivä-
koteja, kouluja, senio-
ritaloja, hoivakoteja,
liikuntatiloja ja ter-
veysasema, jne. Asun-
tokannasta löytyy koti
niin sinkuille kuin lap-

siperheille ja vanhuk-
sillekin. Eli Maunulas-
sa voi asua ”kehdosta
hautaan”, kun kaikki
palvelut löytyvät
omasta kylästä. Ja ky-
läläiset välittävät toi-
sistaan ja auttavat toi-
siaan ja kylänraitilla
on turvallista liikkua.

Hannele ”Hanu”
Luukkainen

kaupunginvaltuutettu
(KOK.)

Maunulalainen jo vuo-
desta 1979

Maunulan rakentami-
nen oli hyvinvointival-
tion rakentamisen opti-
mistista aikaa. Viime
vuosina olemme joutu-
neet kokemaan lähipal-
velujen katoamisen,
työttömyyden ja lisään-
tyneen turvattomuu-
den.

Jatkuuko palvelujen
heikentyminen ja eri-
arvoistuminen? Vai on-
ko mahdollisuus toi-
senlaiseen, positiivi-
sempaan ja oikeuden-
mukaisempaan kehi-
tykseen?

Maunulalla on mo-
nia vahvuuksia. On
koulutusta, osaamista,
yhdessä tekemisen ver-
kostoja, laadukasta
arkkitehtuuria, luonto
lähellä ja lyhyet mat-
kat Helsingin keskuk-
siin.

Paljon riippuu kui-
tenkin siitä, miten kau-
pungin rooli ja julkiset
palvelut kehittyvät.

Jätetäänkö asumi-
nen ja palvelut yhä
enemmän markkinoi-
den armoille? - Vai ke-
hitetäänkö niitä jokai-
selle kuuluvina peru-
soikeuksina? Kaupun-
gin toimilla voidaan
esimerkiksi uuden os-
toskeskuksen yhtey-
teen tehdä maunula-
laisten ”olohuone” kir-
jastoineen, kahviloi-
neen ja työväenopiston
harrastuspiireineen.

Kilpaileeko kaupun-
ki matalilla palkoilla ja
liian vähällä henkilös-
töllä? – Vai onko se luo-
massa lisää työpaikko-
ja, poistamassa mata-

lapalkkaisuutta, muut-
tamassa pätkätöitä ko-
koaikaisiksi?

Poljetaanko maa-
hanmuuttajien oikeuk-
sia – vai turvataanko
heille samat oikeudet
kuin muillekin?

Jatkuuko henkilöau-
toliikenteen lisäänty-
minen ja viheralueiden
nakertaminen? – Vai
kehitetäänkö Jokerilin-
jasta Raidejokeri ja
nähdäänkö keskus-
puisto ja Haltialan pel-
tomaisemat Helsingin
valtteina?

Helsingin kaupunki
tekee tänä vuonna en-
nätyksellistä 348 mil-
joonan euron ylijää-
män, kun lukuun ote-
taan myös kaupungin
omistamat liikelaitok-
set. Maunulankin kehi-
tys riippuu siitä, mihin
näitä ylijäämiä käyte-
tään. Ja myös siitä, et-
tä kunnan liikelaitok-
sia ei anneta markki-
namiehille.

Yrjö Hakanen
SKP:n ja asukaslistan
kaupunginvaltuutettu

Pirkkola
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Puu-Maunula oli ensimmäinen kerrostalosukupolvi

Helsingin ja lähikun-
tien yhteistyö on hyvin
hitaan alun jälkeen saa-
vuttanut tuloksia. Enää
ei puhuta vain suurten
kuntien yhdistämisestä,
vaan koko Uudenmaan
maakunnan tiivistämi-
sestä ja yhtenäisem-
mästä päätöksenteosta.
Pasilasta on rakentunut
liike-elämän ja paikal-
lishallinnon keskus.
Yleisradion ympäris-
töön on pystytty luo-
maan uusi viestintätek-
nologian eurooppalai-
nen suuri yrityskeskus.
Nämä kaikki tekijät ja
Helsingin päätös raken-
taa kevytrautatie nykyi-
selle Jokerilinjalle ovat
tehneet jo nukkumalä-
hiöksi tuomitusta
Maunulasta vilkkaan
paikalliskeskuksen.
Asukasrakenne on
nuortumassa ja alueelle
syntyy pienimuotoista –
Pasilaa tukevaa – yri-
tystoimintaa vilkkaa-
seen tahtiin.

Maunulan aktiivinen
asukastoiminta on saa-
nut tunnustusta ja kau-
punki suunnittelee uu-
denlaista suoran vai-
kuttamisen päätöksen-
tekotasoa Helsinkiin,
jossa Maunula toimisi
yhtenä koealueena.
Teknologia mahdollis-
taa mielipiteiden esittä-
misen verkossa kotoa
käsin. Jokaisella talou-
della on mahdollisuus
seurata paikallista kes-
kustelua ja ottaa kantaa
mielipidetiedusteluihin.

Alueen ilme on muut-
tunut entistä kansain-
välisemmäksi, sillä Suo-

men raskaan työvoima-
pulan seurauksena
myös Maunulan seudul-
le on muuttanut tiivii-
seen tahtiin ihmisiä ym-
päri Eurooppaa. Hyvin
kuvaavaa kehitykselle
on, että etnisiä ravinto-
loita on nyt myös Maun-
ulassa eikä vain Pasilan
tai vanhan kaupunki-
keskusta alueella.

Liikennemelu koe-
taan yhdeksi suurim-
mista haitoista koko
kaupungissa ja kaupun-
ki teettääkin selvityk-
sen, jonka tavoitteena
on siirtää yksityisliiken-
nettä maan alle tunne-
loinnilla ja lisätä jouk-
koliikennettä monin eri
toimin. Maunulan seu-
dulle nämä hankkeet
ovat elintärkeitä ja kan-
natettavia.

Suursuon pientalo-
alue ja muu täydennys-
rakentaminen, lähi-
alueiden voimakas kehi-
tys ja uudet liikennejär-
jestelyt ovat vuonna
2017 johtaneet Maun-
ulan ennennäkemättö-
mään kasvuun keskei-
sellä paikalla olevana,
viihtyisänä alueena.

Terv. Arto Bryggare

Arto Bryggaren
Maunula 2017

Metrolla Maunulaan
vuonna 2017

Ihmisten vai 
markkinoiden ehdoilla?

Maunulan puutaloalue
rakennettiin 1946 –
1951 lieventämään so-
dan jälkeistä äärimmäi-

sen vaikeaa asuntopu-
laa. Olihan noin 400.000
evakkokarjalaista asu-
tettavaa Suomeen.

Maunulaan nopeasti ra-
kennettavia puutaloja
tuli kahdelle alueelle
Rajametsäntien ja Met-

säpurontien alueelle se-
kä Maunulantielle.
Asunnoissa oli viemä-
röinti ja sisävessat. Kyl-

mä vesi tuli sisään, mut-
ta kuumaa vettä ei ollut.
Puhtaanapitoa varten
rakennettiin 1952
Maunulaan suuri ylei-
nen sauna (Saunabaari),
jossa saattoi kylpeä 400
asiakasta illan aikana.

Metsäpurontien, Ra-
jametsäntien ja Maun-
ulanmäen väliin jäävälle
alueelle sekä Metsäpu-
rontien pohjoispuolelle
rakennettiin kaksiker-
roksisia puukerrostalo-
ja, joissa oli kahdesta
kolmeen rappua. Rap-
pua kohti oli asuntoja
neljä. Asunnoissa oli
kaksi huonetta ja keittiö
ja niiden koko noin 50
m2. Rakennusten suun-
nittelijana toimi Viljo
Revell.

Maunulantien etelä-
puolen talot valmistui-
vat myöhemmin 1951.
Suunnittelijana oli Ilkka
Martas (1909 – 1965) ja
Jussi Lappi-Seppälä
(1911 – 1977). Ne olivat

pienempiä neljän kotita-
louden puutaloja. Ala-
kerrassa oli huone ja
keittiö ja yläkerrassa yk-
si huone. Sisäänkäynnit
olivat vastakkaisilla
puolilla taloa. Huoneis-
ton koko oli noin 40 m2.
Maunulantien pohjois-
puolelle valmistui Revel-
lin suunnittelemia puu-
taloja sekä Martaksen ja
Lappi-Seppälän suun-
nittelema kaksikerrok-
sinen kivinen liikera-
kennus, jossa oli neljä
liikehuoneistoa ja kolme
asuinhuoneistoa.

Siilitien tarinoissa
Kyllikki Torkkel muiste-
lee: ”Kun vanha Puu-
Maunula oli purettu, ja
sieltä oli muuttanut
asukkaita myös Siilitiel-
le. Nämä kokivat Siili-
tien liian kaupunkimai-
sena paikkana ja kaipa-
sivat takaisin Maunulan
maalaismaisemaan.”

Puu-Maunula puret-
tiin 1969 – 1972.

Metsäpurontien puutaloja 1950-luvulla. Eino Heinosen kuva kirjasta ”Maunula Kaupungin-
osa keskuspuiston kainalossa”.

”Jos olen sanonut 
päivän mittaan
viisi kertaa KIITOS ja
pyytänyt ANTEEKSI
tarvittaessa,
niin voin illalla 
nukkumaan
mennessäni todeta:
Tämä
on ollut 
HYVÄ PÄIVÄ!”

Timo Brunila

Kiitos – Anteeksi



Kun Oulunkylä liitet-
tiin Helsinkiin 60 vuot-
ta sitten, nykyisen
Maunulan alue ei ollut
ainakaan kokonaan au-
tio ja tyhjä. Käpylän
asemalta Pirkkolaan ja
Pakilaan vievän reitin
varrella oli noin 20 ta-
loa kartoissa Oulunky-
län läntisenä huvila-
alueena eli Suursuona
tunnetulla kolkalla.
Suuri osa nykyisestä
Maunulasta oli tuolloin
metsää.

Aikomuksena oli ol-
lut rakentaa Maun-
ulaan ”oulunkylämäi-
nen” huvila-alue. So-
danjälkeisen asuntotar-
peen takia päädyttiin
kuitenkin enimmäk-

seen kerrostalorakenta-
miseen. Heti alkuun
vuosina 1946–47 tuotet-
tiin ns. Puu-Maunulan
taloja, jotka suunnitteli
Viljo Revell. Näissä
pienkerrostaloissa oli
kolmisensataa asuntoa,
jotka säilyivät käytössä
runsaat parikymmentä
vuotta 60- ja 70-lukujen
vaihteeseen asti.

Pysyvämmäksi tar-
koitettu kerrostalora-
kentaminen alkoi aivan
1940-luvun lopulla
Maunulan länsilaidal-
ta. Suunnittelijana oli
sielläkin Revell ja koko-
naisuus sai nimen
Maunulan Kansan-
asunnot. Peltojen ja
met-

sän rajaan kohonneet
vankat tiilitalot ovat
edelleen korkeatasoi-
nen näyte kestävään
ympäristöön tähdän-
neestä rakennushank-
keesta.

Maunulan eteläosaan
rakennettiin muidenkin
nimekkäiden arkkiteh-
tien kuten Hilding Eke-
lundin ja Kaj Englundin
suunnittelemia asuin-
taloja pitkin 1950-lu-
kua. Kodikkaankarhea
aineellisuus erottaa ne
seuraavan vuosikym-
menen niukkaa ilmai-
sua painottavasta käy-
tännöstä.

Suur-suon huvila-
asutus väistyi 50- ja 60-

lukujen
vaihteessa
Suursuon
kerrostalo-
rakentami-
sen tieltä.
Näissä ta-
loissa on
nähtävillä
1960-luvun
suunnittelu-
otteelle tyy-
pillisiä ker-
roksellisia ra-
kenteita ja
materiaalin
vähentämisen
pyrkimystä.
Julkisivuissa käytettiin
vaakasuuntaa korosta-
via levypintoja. On
osoittautunut, että tä-
mäntyyppiset rakenne-
ratkaisut ovat arempia
ajan hampaalle kuin pe-
rinteiset ulkoseinät.
Korjauk-
sia on teh-
ty kyseisen
vuosikym-
menen ta-
loihin
Maunulas-
sakin.

70-luvun
alussa ra-
kennettiin
Puu-Mau-
nulan tilalle
Metsäpuron-
tien ja Raja-
metsäntien
alueelle sekä
Kuusikkotien

ja
Maunulantien alueelle
kerrostaloja elementti-
tekniikalla. Tämän jäl-
keen Maunulaan raken-
nettiin enää muutamia
yksittäisiä rakennuksia
kuten Maunulan kirkko
1980, terveyskeskus

1983 ja sosiaalikeskus
1990.

Maarit Kaipiainen
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Maunulan Asukasyh-
distys perustettiin
vuonna 1977 ajamaan
asumisen asioita. Kun
tavoite vuonna 1991 oli
saavutettu, yhdistys
saattoi laajentaa toi-
mintaansa laajempiin
teemoihin, kuten osal-
listuminen alueen yh-
teissuunnitteluun ja
Maunulan Sanomien
perustamiseen. Sitten
alkoivat erilaiset työllis-
tämiseen liittyvät pro-
jektit, joiden seuraukse-
na alueella on nyt tar-
jolla useampiakin koti-
palveluja tarjoavia yri-
tyksiä, kun taas varsi-
nainen yhdistystoimin-
ta keskittyy alueen ke-

hittämiseen.

Yhteishallinnon
kehittäminen
vuokrataloissa
Kaupungin vuokratalo-
jen asiat olivat usein
esillä yhdistyksen alku-
aikoina ja vaatimuksia
esitettiin moneen suun-
taan. Jo vuonna 1978
perustettiin Maunulas-
sa silloin kahtena erilli-
senä yhtiönä toiminei-
siin Maunulan Kansan-
asuntoihin ja Maunulan
Kiinteistöihin vuokra-
laistoimikunnat. Asu-
kasyhdistys tuki vah-
vasti vuokralaisdemok-
ratiaa ja oli mukana ke-

hittämässä vuokratalo-
jen yhteishallintolakia.
Vuonna 1991 talotoimi-
kunnat saivat kiinteis-
töyhtiöissä virallisen
aseman ja näin yksi asu-
kasyhdistyksen tavoit-
teista oli saavutettu.

Tehtäväkentän
laajennus

90-luvulla yhdistys
saattoi keskittyä toisen-
laiseen toimintaan. Yh-
teissuunnittelukokeilu
oli laaja kaksi vuotta
kestänyt suunnitteluta-
pahtuma, jossa asuk-
kaat jo varsin tasaver-
taisesti virkamiesten
kanssa tekivät Maun-

ulaa koskevia suunni-
telmia. Monitoimitalo-
suunnitelma lopahti la-
ma-aikaan, mutta yh-
teinen asukastila idea
jäi elämään. Yhdistys
vuokrasi ja hoiti viljely-
palstoja, oli mukana
Maunulan Sanomien
perustamisessa, käyn-
nisti työttömien toimin-
taa, perusti ensimmäi-
sen osuuskunnan ja
osallistui aluefoorumin
käynnistämiseen. Li-
säksi yhdistyksellä oli
päiväkoti Chilessä.

Alueelliseksi 
toimijaksi

Pienet projektit alkoivat

jo 90-luvun loppupuolel-
la: työvoimapoliittinen
koulutus Maunula Aka-
temia, somalinaisten
kurssi, Tietoyhteiskun-
ta kaikille – myös
Maunulan mummuille.
Suurinta projektia alet-
tiin suunnitella vuonna
2000. Tähän ESR
Equal-projektiin saatiin
hallinnoijaksi Helsingin
Yliopisto ja partnereita
oli Lahdessa, Turussa,
Italiassa ja Itävallassa.
Projektin tavoitteena oli
työllistää maunulalai-
sia ja lisätä alueellisia
palveluita. Mukana oli
kierrätysneuvontaa ja
asumisneuvontaa. Eri-
tyisesti asumisneuvoja

kokeilu oli onnistunut.
Projekti työllisti kaiken
kaikkiaan liki 30 henki-
löä. Parhaiten projektis-
sa onnistui kotipalvelu-
jen tuottaminen ja siitä
jäi alueelle elämään
Maunula Apu ja sittem-
min kolme eri alueellis-
ta kotitalousyrittäjää
tai yritystä.

Yhdistys keskittää
voimansa tällä hetkellä
alueen kehittämiseen ja
pitää sitä tärkeimpänä
asiana, mutta, kuten
30-vuotinen kokemus
osoittaa, uusi aika voi
tuoda aivan uudet tuu-
let.

Ulla Tuominen

Asukasyhdistys osana Maunulan kehitystä

Nordea on tuonut Suo-
men markkinoille lisä-
takauksen. Kyseessä
on palvelu, jossa asia-
kas saa asuntolainaan-
sa täytetakauksen eril-
listä maksua vastaan.
– Uusi palvelu haastaa
valtion tarjoaman osa-
takauksen tarjoamalla
entistä paremman ja
kattavamman vaihto-

ehdon asiakkaalle,
konttorinjohtaja Vesa
Valasti Nordean Ou-
lunkylän-Pakilan- Kä-
pylän konttoreista ker-
too.

L a k i m u u t o k s e n
myötä valtion osata-
kausta ei enää myön-
netä asuntolainoille,
joiden koko maksuaika
ylittää 25 vuotta.

– Muutos asettaa
nuoret ja lapsiperheet
eriarvoiseen asemaan.
Nordean OmaTakaus
onkin suunnattu eri-
tyisesti nuorille ja en-
siasunnon ostajille,
joilla on riittävä mak-
sukyky, muttei omara-
hoitusosuutta lainan
rahoittamiseksi, Va-
lasti kertoo.

Tähän asti lainanot-
taja, jolla ei ole vähin-
tään 25 prosentin oma-
rahoitusosuutta, on
joutunut turvautu-
maan henkilö- tai val-
tion osatakaukseen tai
niiden yhdistelmään.

Nordean OmaTa-
kaus korvaa henkilöta-
kaajan tai erillisen
pantin asuntolainan li-

sävakuutena. Laina-ai-
ka voi olla jopa 35 vuot-
ta ja takauksen saa
tarvittaessa koko 25
prosentin omarahoi-
tusosuudelle, kun val-
tion osatakaus kattaa
ainoastaan 15 prosent-
tia omarahoitusosuu-
desta.

– Uusi palvelu ei
muuta pankin käytän-

töä lainanmyönnössä.
Selvitämme asiakkaan
takaisinmaksukyvyn
yhtä huolellisesti kuin
tähänkin asti, Valasti
toteaa.

Takauksen myöntää
kansainvälinen vakuu-
tusyhtiö Genworth Fi-
nancial Inc.

Lisätietoja: Vesa Va-
lasti puh. 16557100.

Nordean OmaTakaus madaltaa ensiasunnon ostokynnystä

Nyky-Maunulan rakennusvaiheista

Pirttipolun ensim-
mäiseltä vuosikym-
meneltä.
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Maunula-Seura ja
Maunulan Asukasyh-
distys kehottavat
maunulalaisia käyttä-
mään Maunulan Ap-
teekkia. Apteekki on
keskeinen palvelu
Maunulan asukkaiden
kannalta.

Ostoskeskukseen
liittyvät suojeluesityk-
set ja kaavaan kohdis-
tuvat valitukset vii-
västyttävät Maunulan
keskustan toteutta-
mista. Tämä taas uh-
kaa apteekin toimin-

taa. Maunulan Ap-
teekki on syytön uu-
den keskustan toteut-
tamisen viivästymi-
seen. Uusi apteekkari
on tullut Maunulaan
hyvässä uskossa pääs-
tääkseen harjoitta-
maan toimintaansa
uudessa liikekeskus-
tassa.

Yhdistyksen vetoa-
vat viranomaisia ja
luottamushenkilöitä
kiirehtimään uuden
keskustan kaavan hy-
väksymistä, koska vii-

västyminen vaarantaa
Maunulan asukkaiden
tärkeinä pitämien pal-
veluiden säilymisen.

M a u n u l a l a i n e n ,
tunne vastuusi Maun-
ulaa kohtaan ja käytä
Maunulan oman ap-
teekin palveluja.

Raimo Puronen
puheenjohtaja

Maunula-Seura
Ulla Tuominen

puheenjohtaja
Maunulan 

Asukasyhdistys

Turvaa apteekin säilyminen
Maunulassa!

Maisteri Martti Ilves-
korpi (1908 – 1973) oli
Tapiolan luojan Heikki
von Hertzenin veroinen
idealisti, innovaattori
ja organisaattori. Mart-
ti Ilveskorven tavoit-
teena oli tuottaa taval-
lisille ihmisille omis-
tusasuntoja edullisilla
hinnoilla. Ilveskorpi
perusti Asuntosäästä-
jät ry:n vuonna 1956.

Asuntosäästäjien ta-
voitteena oli auttaa
säännölliseen säästä-
miseen pystyviä helsin-
kiläisiä omaan asunto-
osakkeeseen. Asunto-
säästäjät sallivat myös
hartiapankkirakenta-
misen. Jäseninä oli ta-
vallisia helsinkiläisiä
kuten poliiseja, bussin-
kuljettajia ja rahasta-
jia, joilla muuten ei oli-
si ollut mahdollisuutta
saada omistusasuntoa.

Asunnon tarvitsija
liittyi jäseneksi Asun-
tosäästäjiin ja ryhtyi

säästämään tarvitta-
vaa rahoitusta, joka oli
n. puolet asunnon hin-
nasta. Jäseniä otettiin
vain tiettynä aikana
vuodesta ja jäsenyyttä
joutui jonottamaan.
Kun säästösumma oli
kasassa, asunnontar-
vitsija varasi asunnon
rakenteilla olevista
kohteista. Talon val-
mistuessa asunnot ar-
vottiin, jotta hartiapan-
killa tehty työ pysyi
laadukkaana. Säästä-
jät tekivät hartiapank-
kityötä kohteissa ja
asunnon hinta saattoi
olla jopa puolet ARA-
VA- asunnon hinnasta.

Asuntosäästäjät r.y.
rakennutti vuonna
1965 noin 2500 asuntoa
ja oli tuolloin Helsingin
suurin asunnontuotta-
ja. Yhdistyksen jäsen-
määrä oli enimmillään
30.000 jäsentä.

A s u n t o s ä ä s t ä j ä t
ry:llä oli omat raken-

nuttajat, suunnittelijat
ja valvojat. Suunnitteli-
joina toimivat mm. ark-
kitehdit Touko Nero-
nen, Ilkka Pajamies,
Pekka Miettinen sekä
arkkit.yo. Jouni Lom-
polo (eli pakinoitsija
Origo).

Kohteita oli mm.
Etelä-Kaarelassa, Ete-
lä- Haagassa, Puotilas-
sa, Tammisalossa, Ku-
losaaresta, Kalliossa ja
Maunulan Suursuolla.
Asuntosäästäjät raken-
sivat Helsingin maa-
laiskuntaan Vuosaa-
reen ostamalleen alu-
eelle malliasuntoalu-
een, jossa olivat suun-
nittelijoina arkkitehdit
Viljo Revell ja Heikki
Castren.

Suursuonlaidalle ra-
kennettiin ryhmä talo-
ja, johon kuuluivat
Paanumäen vanhain-
koti (n. 40 vanhainkoti-
paikkaa), Asunto-osa-
keyhtiö Säästölaita

(120 asuntoa) sekä
Asunto-osakeyhtiö
Säästötuki (96 asun-
toa). Säästötuki raken-
nettiin palvelemaan se-
niorien tarpeita. Omis-
tajan ja asukkaan tuli
olla yli 50-vuotias.
Määräys poistui vasta
1980. Yhtiön taloihin
rakennettiin hissit ja
roskakuilu. Myös Suur-
suontie 6 on Asunto-
säästäjien rakennutta-
ma.

Lähiörakentamisen
aatteellinen aikakausi
päättyi 1967, kun Kan-
sallisosakepankki vies-
titti Asuntosäästäjät
ry:n hallitukselle, että
Ilveskorven tulisi erota
Asuntosäästäjien joh-
dosta ja että hartia-
pankkirakentamisesta
olisi luovuttava. Tä-
män jälkeen KOP:n ra-
hoitus väheni ja pankki
alkoi rahoittaa omia
aluerakentamisprojek-
tejaan.

Asuntosäästäjät ry ja maisteri Martti Ilveskorpi

Muutimme Tampereel-
ta vuonna 1955 Mau-
nulaan, Metsäpurontie
26 E 28:aan, vanhem-
mat ja veli Hannu ja mi-
nä Kari, Konttisia oom-
me. Olin 12-vuotias, en-
kä paljonkaan ihan vie-
lä kuvataiteesta tietä-
nyt. Kuitenkin kiinnos-
ti samassa portaassa
asuvat kunnianarvoisat
maalarit ja piirtäjät,
Kylli Koski, kaikkien
tuntema Kylli-täti ja
Hilkka Raunisto.

Kylli oli aina menos-
sa reippaana ja tehok-
kaan tuntuisena, ter-
vehti ja vaihtoi pari sa-
naa lastenkin kanssa,
hän toimikin kuvaama-
taidon opettajana. Hilk-
ka oli tummempisävyi-
nen, vakavampi. Mo-
lemmista tuli sittem-
min äitini hyviä ystä-
viä, Hilkka maalasi äi-
distä jännän muotoku-
van ulkomuistista, äiti
katsoo ikkunasta pieni
puudeli sylissään.
Muistikuva pihalta
päin katsottuna, mutta
hyvin äitini karakteeri
ja pieni melankoliakin
tavoitettuna. Hieno työ.

Pääsin itsekin 1961
opiskelemaan maalaus-
ta ja grafiikkaa Kuva-
taide-akatemian kou-
luun, joten rapun 6:sta
asunnosta jo kolmessa
asui taiteilijoita.

Kotona ei oikein voi-
nut maalata, kun piti

käyttää tärpättejä eikä
halpoja työhuoneita
helposti saatu, joten
syksyllä 1963 opiskelu-
toverini Isto Jakolan
kanssa maalailtiin
monta taulua rappum-
me aika tilavassa pyö-
räkellarissa, eikä ku-
kaan valittanut. Siellä
oli hyvä päivänvalo, yk-
si seinä kokonaan lasi-
tiilinen. Vihdoin saim-
me Haavikkopolku
3:sta hyvän työhuoneen
vuokrattua, porukka
siinä vaihteli vuosien
varrella, mutta nimis-
säni se oli 30 vuotta ai-
na talon täysremonttiin
asti.

Kylli asui Metsäpu-
rontien asunnossa 60-
luvun puoliväliin asti,
muutti sitten muualle
Helsinkiin. Hän kävi
vielä 90-vuotiaana mel-
ko reippaana vuonna
1996 tervehtimässä
maunulalaisia Maunu-
lan 50-vuotisjuhlilla
Yhteiskoululla.

Kylli-täti kuoli vuon-
na 1997 91-vuotiaana.
Hilkka muutti vuonna
2000 Hämeenlinnaan,
jossa hänen tyttärensä
asuu.

Isäni kuoltua 1987
muutin vaimoni kanssa
takaisin 26 E:hen, jossa
asuin vuoteen 2000 as-
ti. Nykyisin minä asus-
telen Kannelmäessä.

Kari Konttinen

Taidemaalareiden 
rappu

Asuntosäästäjien taloja valmistumassa Suursuonlaitaan.
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OKK sai vastaanottaa
Suomen Liikunnan ja
Urheilun myöntämän
Liikunnan Ekomerkin.

OKK:n toiminta täyt-
tää nyt sekä Nuoren
Suomen Sinettiseuran
laatusertifikaatin, että
SLU:n ympäristökritee-
rit. OKK:ssa mukana
olevista lapsista ja nuo-
rista huolehditaan
”Kaikki Pelaa” ja ”Koko
Kylä Kasvattaa” -peri-
aatteilla.

OKK on valtakunnal-
lisesti vasta toinen jää-
kiekkoseura, jolle myön-
nettiin Liikunnan Eko-
merkki. Merkin käyttöä
valvotaan ja toiminnan
on jatkossakin täytettä-
vä Ekomerkin kriteerit.
Näitä ovat mm. että seu-
ralla on nimetty ympä-
ristövastaava ja johto-
kunnassa hyväksytty
ympäristöohjelma. Li-
säksi toiminnassa tulee
vähentää harrastuksen
aiheuttamia liikenteen
ympäristövaikutuksia,
vähentää toiminnassa
syntyvää jätettä, kier-

rättää varusteita, järjes-
tää ympäristökoulutusta
ja toteuttaa ympäristö-
kasvatusta ja viestintää.

Ympäristö – 
yhteinen 
asiamme
Kunniakirjan luovutti
projektipäällikkö Timo
Simonen SLU:sta ja sen
vastaanotti OKK:n puo-
lesta ympäristövastaava
Susanna Pitkänen.
”Käytännössä olemme
edenneet pienien tekojen
kautta seurassa. Eniten
on tehty suurimman ym-

päristöongelman eli lii-
kennöinnin vähentämi-
seksi. Pelaajien perheet
muodostavat kimppa-
kyytirinkejä ja turnauk-
siin suositellaan mentä-
väksi linja- autolla. Mal-
min uuden jäähallin
käyttöönotto paransi ti-
lannetta huomattavasti,
sillä joukkueet saivat
sieltä varustekoppeja ja
pelaajat voivat kulkea il-
man varustekasseja bus-
seilla harjoituksiin.”
”Joukkueilla on omia
ympäristövastaavia ja
heille on toimitettu ideoi-
ta ja vinkkejä siitä miten
ympäristöasioita voi
edistää pelaajien ja van-
hempien kanssa. Tavoit-
teena on saada ympäris-
töystävälliset toiminta-
tavat kirjattua jokaisen
joukkueen pelisääntöi-
hin.” ”Nuorimmat ikä-
luokat ovat jo innok-

kaasti mukana. Vuosit-
taisen OKK:n oman Ym-
päristötoiminnan kan-
nustuspalkinnon ovat
voittaneet ikäluokat
1995 ja 1996.” kertoo Su-
sanna Pitkänen. ”Luon-
toa ja vanhempien kuk-
karoa säästää myös
OKK:n toimistolla ja in-
ternetsivuilla toimiva
varustepörssi.” hän tote-
aa edelleen.

Mukaan 
toimintaan

OKK:n toimintaan pää-
see parhaiten tutustu-
maan sen uusien inter-
netsivujen kautta, joiden
osoite on: http://.
okkhc.sporttisaitti.com.
Nyt voi jo ilmoittautua
tammikuussa alkavaan
lapsi-vanhempi -luistelu-
kouluun sekä luistelu- ja
kiekkokouluihin. Uusina

toimintamuotoina OKK
on tuonut kaudelle
2006–07 naperoliikkarin
1–2 -vuotiaille lapsille ja
heidän perheilleen, 8–12
v. tytöille monipuolisen
jääpelikoulun, 7–8 -vuo-
tiaille urheilukoulun.
Rohkeasti kutsumme
kaikki naiset mukaan,
aiempaa kokemusta la-
jista ei tarvita. Naisten

harrastekiekko on levin-
nyt maassamme jo mo-
nelle paikkakunnalle.
Kaudella 2006–07 junio-
ripelaajia on ennätys-
määrä n. 400, mutta ikä-
luokkatoimintaamme
mahtuu hyvin mukaan,
meillä kaikki pelaa!

Tiina Paasikunnas
OKK Toiminnanjohtaja

Oulunkylän Kiekko-kerho sai
tunnustusta ympäristötoiminnastaan

Projektipäällikkö Timo Simonen SLU:sta
luovuttaa kunniakirjaa ja sen vastaanotti
OKK:n puolesta ympäristövastaava Susanna
Pitkänen.

Leikki löydettiin kan-
sanrunousarkistosta.
Kokeiltuamme leikkiä
havaitsimme sen hy-
väksi ja kirjasimme
sen muittenkin käytet-
täväksi.

Leikkijät asettuvat
lattialle istumaan ja
laittavat jalkapohjat
vastakkain. Käteensä
he ottavat sileän puu-
palikan, joka hyvin
mahtuu kouraan. Mo-

lemmat leikkijät vetä-
vät niin kovaa kuin
jaksavat ja se, joka saa
toisen nousemaan lat-
tialta, on voittaja.
Leikki on vanha, mut-
ta on mukavaa leikkiä

myös niitä leikkejä, joi-
ta esivanhempamme
ovat leikkineet.

Anja-Helena 
Ojaharju

Väkikalikka

Maunulan kotisivujen
joulukalenterin ensim-
mäinen luukku avau-
tui 1.12.06. Nyt avail-
laan jo toisen viikon
luukkuja. Voit lukea
aikaisemmat jouluka-
lenterin runot ja tari-
nat Maunulan kotisi-
vuilta www.maunula.
net kohdasta ”Runoja
ja tarinoita” HYVIÄ
LUKUHETKIÄ!

Joulu-
kalenteri
2006

Joulu lähenee, suku tulee
kylään, ruoka pitäisi teh-
dä, lahjat ostaa ja tehdä
joulusiivous.

Näinhän se joulun
alus meiltä itse kultakin
usein menee ja tunnus-
tan yleensä siivonneeni
vielä jouluaaton vastaise-
na yönä kinkkua paista-
essa.

Nytkin vielä voi aloit-
taa pieninä projekteina:
yhtenä päivänä kylpy-
huoneen seinät, allas,
WC-istuin, lattia, toisena
päivänä ovien pyyhintä,
kolmantena keittiön ta-
sojen ja ovien pyyhintä ja
pölyjen poisto ja sitten

imurointi ja lattioiden
pyyhintä. ikkunoiden pe-
sun voi hyvällä omalla
tunnolla jättää valoisam-
paan aikaan.

Siivousta helpottavat
hyvät välineet. Pölyn-
imurin lisäksi tarvitaan
laattamoppi, jossa on
mieluummin useita mik-
rokuitu- tai lankamoppi-
liinoja riippuen lattiama-
teriaaleista ja moppia voi
käyttää myös seinien pe-
semiseen. Mikrokuitulii-
nat ovat erinomainen
apuväline pölynpyyhin-
nässä ja ne poistavat lii-
kaa tehokkaasti. Mikro-
kuituliinat on kuitenkin

pidettävä puhtaina, mie-
luummin konepesu jopa
90 asteessa, mutta ei sil-
loin huuhteluainetta. Pö-
lyhuiska auttaa silloin,
kun paljon pieniä tai
isompiakin koriste- esi-
neitä tai pöly on saata
pois taulujen päältä tai
muualta korkealta.

Siivousaineiden kirjo
kaupanhyllyllä on laaja.
Periaatteessa tultaisi toi-
meen yhdellä neutraalil-
la tai heikosti emäksisel-
lä pesuaineella. On kui-
tenkin hyvä olla lisäksi
rasvaa irrottavaa ja saos-
tumia poistavaa ainetta.
Muista olla sekä ekono-

minen että ekologinen,
vain ohjeen mukaisesti
pesuainetta veteen. Yli-
määräinen aine ei lisää
puhdistustehoa, vaan
kuormittaa ympäristöä
ja sinun kukkaroasi.

Ensi vuodeksi kannat-
taa suunnitella siivous-
ohjelmat järkevästi. Jos
et itse ehdi tai jaksa siivo-
ta, osta kotisiivous vaik-
ka kokeeksi kotiisi. Am-
mattilaisen kanssa voit
suunnitella kotisi perus-
ja ylläpitosiivoukset,
neuvotella välineistä ja
aineista ja pitää kotisi
jatkuvasti mukavan puh-
taana.

Raastaako joulusiivous hermoja
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MAUNULA/PAKILA -ALUEEN OMA 
 PAIKALLINEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ 

PAKILANTIE 61
• lähes 30 vuotta asuntokauppaa 

Maunulassa, Pakilassa, Paloheinässä

• tunnemme alueen ja sen hintatekijät 
kortteli korttelilta

• yksityisyrittäjän ripeys ja valtakunnallisen 
Kiinteistömaailma-yhteismyyntiketjun 
voimavarat yhdistyvät 

SOITA, TULE KÄYMÄÄN, OTA YHTEYTTÄ 
ASUNTOASIOISSA

KIINTEISTÖMAAILMA / LKV AUTERO OY
MAUNULAN/PAKILAN myymälä, 

Pakilantie 61, 00660 Helsinki, puhelin 010 239 7770, 
autero@kiinteistomaailma.fi

Mirjam 
Autero

LKV, 
DV,

 0400 505 743

Harri 
Saunio

LKV, 
isännöitsijä, 

0400 407 743

Nico 
Autero

KTM, myynti -
neu vottelija,  

050 521 4810

Kim 
Autero

dipl.ekon., 
LKV, 

0400 400 743

Weli 
Maksimainen

myynti-
neuvottelija,

0400 854 878

 Ja me toivotam´ ja me toivotam´ …

Ostarin entiset tiernapojat Marita ja Jari 
hatkat otti ja toisille se taisi            
olla shokki!

Onnellista ja hyvää joulua 
METSÄPURONTIELTÄ!

 Hyvää Joulua ja
 Onnekasta
 Uutta Vuotta 2007 

 Parturi-kampaamo 
 HIUS+ 
 Metsäpurontie 9 
 050-3651010 / Marita 
 044-5077707 / Jari         ps. Suljettuna 21.12.2005-8.1.2006 

Oulunkylä, Pakila, Käpylä
puh. 0200 3000 (8-20)
nordea.fi

Hanki lahjat helposti ja
nauti joulun odotuksesta
•  Nordea rahastolahja tai Kasvutili, jotka myös

   kannustavat suunnitelmalliseen säästämiseen.

•  Elektronisen lahjakortin hankit helposti verkkopankissa.

   Mukaan liität samalla myös oman joulutervehdyksesi.

•  Solo-torilla teet joululahjaostoksia leppoisasti yli 700

   liikkeessä. Verkko-ostokset maksat turvallisesti pankki-

   tunnuksilla. Klikkaa www.nordea.fi/solotori.

Tutustu lahjavalikoimaamme konttorissamme tai

osoitteessa www.nordea.fi

A
Oulunkylä, Pakila, Käpylä
puh. 0200 3000 (8-20)
nordea.fi

Teemme sen mahdolliseksi
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Kotisi siivous, ikkunanpesu, mattojen puhdistus, pyykin 
kuljetus edulliseen pesulaan tai muuta kotiapua meiltä 

Koti Siivoxista.
Osaavat ja ripeät työntekijämme ovat 

palveluksessanne. Edullisten hintojemme lisäksi saatte 
kotipalveluista  60 % verovähennyksen. 

Lämpimät kiitokset asiakkaillemme kuluneesta 
vuodesta ja kaikille lukijoille Hyvää Joulua! 

Maunulanmäki 3, 00630 Helsinki 
Puh 09-8751983, 050-5416322  

fax 09-8751984 
ulla.tuominen@kotisiivox.com www.kotisiivox.com 

Julkaisija: 
Maunulan Sanomien tuki ry

Päätoimittaja:
Heikki Lehti

Jakelulevikki: n. 6000 kpl

Latomo:
TR-Latomo Oy
Helsinki
P. 6150 0690

Painopaikka:
Riihimäen Kirjapaino 2006

Toimituksen osoite:
MAUNULAN SANOMAT
Metsäpurontie 19-21
00630 HELSINKI
puh. 8683 7760
www.maunula.net

Lehti on Maunulan kehittämi-
sen riippumaton äänenkannat-
taja. Se tehdään ja jaetaan va-
paaehtoisvoimin. Tervetuloa
mukaan tekemään lehteä.

maunulan_sanomat@
helsinkilainen.com

Toimitus:
Pike Vainio, Helen Elde, Virpi
Räty, Hanna Horppila, Hannu
Kurki, Timo Brunila, Osmo Airo

Jakelu: vapaaehtoisia vastaan-
otetaan

Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy maaliskuun alussa. 

Ilmoitushinnat: esim. 50 mm 
35 €, 2x50 mm 65 €, 3x100
mm 160 €. Etusivun ilmoituk-
sia ja yli 30 % sivun kokoisia il-
moituksia lehti ei julkaise.

Sovi aika esittelyyn! 
p. 040 523 0377 
Tmi Esko Hautaviita

Koivikkotie 8 liike 2, 00630 Hki
tmi.esko.hautaviita@elisanet.fi

Meiltä myös istuintyynyjä
auton ym. istuimia varten.

Voit säätää 
istuma-asentosi
mukavaksi ja 
vaihtelevaksi!
Ergositter Sence

806,-


