
Maunulan ryhmäkor-
jaushankkeessa edetään
suunnitellusti kesää kohti.
Hanke koostuu tällä hetkel-
lä yhteensä kahdeksasta
erillisestä taloyhtiöstä.Mat-
kan varrella mukaan ovat
kytkeytyneet entisen Paa-
nukodin (Suursuontie 14)
muuttaminen asuinkerros-
taloksi ja viimeisimpänä
Bostads Ab Storkärrsvägen
8 eli Suursuontie 8. Kaksi
edellä mainittua ovat siis
tulleet mukaan hankkeen
rakentamisvaiheen alkaes-
sa.Tämä on osoituksena sii-
tä, että alueella toimiva
ryhmäkorjaushanke koe-
taan mahdollisuutena muis-
sakin Maunulan asunto-
osakeyhtiöissä.

Merkittävämpänä kan-
nustimena korjausryhmään
liittymiselle näyttäisivät
olevan juuri ne tekijät, jotka
ryhmäkorjausmallissa
muutoinkin on tunnistettu
eli suuri hankintavolyymi ja
kokonaistaloudellisuus, toi-
mivat osakasmuutospalve-
lut ja toimiva hankeorgani-
saatio.

Yhtiöistä AsOy Säästötu-
ki on jo ohittanut yksivuotis-
takuuvaiheen. AsOy Paki-
lantie 50:n saneeraus on
valmistunut.AsOy RM -ta-

lo 62 on edennyt yli puolen
välin ja AsOy Metsäpuron-
tie 16 saneeraus on alkanut.
Paanukodin (Suursuontie
14) suuret purkutyöt on
tehty. Suursuontie 8 yhtiön
saneerauksen valmistelu-
työt on käynnistetty ja vie-
lä jäljellä olevat yhtiöt AsOy
Säästölaita ja AsOy Haavik-
kotie 15–17 odottavat re-
montin alkua kesän ja syk-
syn aikana 2012.

Merkittävä tekijä kai-
kissa yhtiöissä on huomat-
tavan suuri yksilöllisten to-
teutusratkaisujen osuus pe-
rusputkiremonttiin verrat-
tuna. Ryhmäkorjaushank-
keen taloyhtiöiden noin 500
huoneistosta noin 80 % on

halunnut ja saa yksilöllisen
korjausratkaisun. Hank-
keen valmisteluvaiheessa
on panostettu asukaslähtöi-
syyteen ja nyt korjataan sen
satoa.

Ryhmäkorjaushanke jat-
kuu mukana olevien yhtiöi-
den saneerauksilla aina
vuoden 2013 lopulle saakka.
Ryhmäkorjauksesta kiin-
nostuneiden tahojen kan-
nattaa olla yhteydessä
hankkeen toteuttajiin. Vie-
lä ehtii mukaan.

Juuso Hämäläinen
Valvontakonsultit

Lisätietoja
www.maunula.net

Maunulan 
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Vanhan kerrostalon ton-
tille tai katolle rakennetta-
vat lisäneliöt ja niiden ra-
kennusoikeuden myynti tuo
lisärahaa 60–70-luvun
asuinrakennusten julkisi-
vu- ja putkiremonttien ra-
hoittamiseen. Peruskor-
jausten kustannuksissa li-
säraha lienee tarpeen.

Uudet rakennukset ovat
myös hyvin varusteltuja –
esteettömyys,hissit, saunat
ja hyvä sisäilma. Muutto
omalla asuinalueella uu-
teen taloon voisi tulla mo-

nelle mieleen. Lisäkerros-
ten rakentamisen yhtey-
dessä avautuu myös talon
nykyisille asukkaille mah-
dollisuus ostaa uusi asunto.

Lisärakentamisen myö-
tä Maunulaan saadaan li-
sää asukkaita. Tämä on
välttämätöntä, jos alueella
halutaan säilyttää palvelut.
Apteekit, kukkakaupat,
parturit sekä koulu- ja ter-
veyspalvelut tarvitsevat
käyttäjiä.

Maunulan keskusta on
jo uusiutumassa. Se on

merkittävä Maunulan veto-
voimatekijä uusien asunto-
jen myynnille. Asuinaluei-
den tiivistäminen hyvien lii-
kenneyhteyksien ja palvelu-
jen ympärillä on myös kau-
pungin keskeinen intressi.

Maunulassa on syytä
käydä keskustelua lisä- ja
täydennysrakentamisen
hyödyistä.Keskustelua var-
ten tarvitaan talokohtaisia
hyötylaskelmia ja vankkaa
tietopohjaa.

Eino Rantala

Mitä arvoa lisärakentamisesta?

AsOy Helsingin Kuusihovi nousee vanhusten kuntopolun viereen. Talon suunnitte-
lussa on otettu huomioon ikääntyvien ja liikuntaesteisten tarpeet. Rakennus valmis-
tuu keväällä 2013 ja sen asuntojen markkinointi käynnistyy syksyllä 2012.

Kaupunginosapeliä Arabianrannassa
Maunula-seuralaiset pelasivat 12.5. ammattikorkeakoulu Metropolian tiloissa kau-
punginosapeliä Roihuvuori-seuran edustajien kanssa. Pelin ideana on tuottaa pe-
laamisen avulla uusia ideoita kaupunginosayhdistyksen toimintaan. Pelin on ke-
hittänyt Susanna Snellman Metropolian Vyyhti-hankkeesta. Maunula-Seuran edus-
tajia olivat Teija Kamb, Leena Valmu ja Liisa Loftander.

Maunulan tori -hankkees-
sa etsitään Maunulan alueel-
ta ruokapiirejä tai muita laa-
dukkaan ja hyvän ruoan
hankkimisesta kiinnostunei-
ta ryhmiä,jotka olisivat kiin-
nostuneita kokeilemaan Seu-
lon edistynyttä ruoan kotiin-
kuljetusjärjestelmää. Kokei-
lussa testataan, miten elin-
tarviketuotteet voitaisiin kul-
jettaa tuottajilta lajittelukes-

kuksen kautta edullisesti ku-
luttajille ilman välivarastoin-
tia.

Tavoitteena Maunulan to-
ri -hankkeessa on kehittää in-
ternetin käyttöön perustuvia
ja arkielämää helpottavia
palveluja erityisesti senio-
reille ja lapsiperheille.Hank-
keessa on mukana kolme yri-
tystä: Seulo, ArctiCare ja
Mental Capital Care.

Maunulan tori -hanketta
on esitelty Maunulan aluefoo-
rumilla jo kolme kertaa. Li-
säksi Maunulan tori-hanke
järjestää Mediapajalla avoi-
mia suunnittelukokouksia.

Hankkeesta löytyy tietoja
Maunulan kotisivuilta koh-
dasta "Kehittäminen".Hank-
keen yhteyshenkilönä Mau-
nulassa toimii Matti Pöyry.

www.maunula.net

Maunulan tori -hankkeessa 
etsitään ruokapiirejä

Helsingin metsien kääpä-
selvityksessä Maunulanpuis-
to pääsi parhaaseen 1. arvo-
luokkaan. Esimerkiksi Pei-
konnahkahavainto on ensim-
mäinen Helsingistä vuoden
1959 jälkeen.Maunulan Ma-
jan ja Uurnalehdon rajaamas-
sa puistossa todettiin 71 eri la-
jia.Pääperusteena arvoluokal-
le on arvokkaita elinympäris-
töjä indikoivien lajien Helsin-
gin ja pääkaupunkiseudun
oloissa korkea määrä (40 la-
jia). Myös lehtilahopuuta
suosivan indikaattori lajien
(27 lajia) samoin kuin alueel-
lisesti uhanalaisten tai silmäl-
läpidettävien lajien lukumää-
rä (8 lajia) on korkea.Metsien
hoitosuosituksena on mahdol-

lisimman luonnontilainen
metsä,johon myös lahopuut ja
tuulenkaadot tulisi jättää pai-
koilleen muualla kuin ulkoilu-
teillä jos mahdollista.

Havaittuihin lajeihin kuu-
luu kuusi alueellisesti
uhanalaista lajia (peikonnah-
ka, pohjanrypykkä, ruoste-
kääpä, rusokantokääpä, rus-
tikka, viherkarhikka), kaksi
silmälläpidettävää lajia (kirjo-
kerikääpä, punakerikääpä)
sekä mahlakääpä. Kirjokeri-
käävästä tehtiin viisi, ruoste-
käävästä kolme, rusokanto-
käävästä kaksi ja lopuista la-
jeista yksi havainto. Edellä
mainittujen lisäksi alueen in-
dikaattorilajeista erityisen
harvinaisia vaikuttaisivat

Helsingissä olevan kermaka-
ra-,lapa-,lehto- ja leppikääpä,
kruunukurokka sekä takku-
ja taigakarakka. Jälkimmäi-
sistä kahdesta lajista ei tehty
syksyn 2011 kääpäselvityksis-
sä muita havaintoja.

Kääpäselvitys ja lajilistat
löytyvät nyt netistä:Ympäris-
tökeskuksen julkaisu 5/2012.

Maunulan Luontopolku
työryhmä järjestää syksyllä
kääpäretken. Tuo mukanasi
kuvia havaitsemistasi käävis-
tä niin asiantuntija nimeää
niitä.Seuraa luontopolun ko-
tisivuja:
http://www.helsinginlatu.fi/ma
unulan-luontopolku/

Susanna Pitkänen
työ/work +358438200448

Maunulanpuisto on arvokas 
luontokohde – käävät kartoitettu

Maunulan torin kehittäjiä: vasemmalta Pentti Holopainen (ArctiCare), Paavo Kai-
painen, Petu Tapio (Mental Capital Care), Timo Kopomaa ja Eino Rantala.
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