
Maunulan luontopolku-
työryhmä tutustui Mau-
nulan uurnalehtoon
29.10.2012 Maunulan uur-
nalehdon ylipuutarhuri Sa-
ri Hokkasen opastuksella.
Uusittava Maunulan Luon-
topolku tulee kulkemaan
myös Uurnalehdon kautta.
Uurnalehto on surutyön ja
hiljentymisen paikka, mut-
ta se tarjoaa myös hienon
ympäristön luonnontark-
kailuun, joka tapahtuu par-
haiten juuri hiljaisuudessa.

Maunulan uurnalehto
on vihitty käyttöön vuonna
1966 ja se on Suomen en-
simmäinen pelkästään
uurnahautauksia varten
rakennettu hautausmaa.
Uurnalehdon pinta-ala on
8 hehtaaria ja hautoja on
nykyään noin 11 000 kpl.
Alue oli aikaisemmin pel-
toa ja metsää. Vanhat
maunulalaiset muistavat
myös karjan laiduntaneen
alueella. Hautausmaalle
voi tehdä mukavan luonto-
retken mihin vuoden ai-
kaan hyvänsä.Talvella alu-
eella voi nähdä lumijälkiä,
joita jättävät jälkeensä
hangella pinkoessaan mm.
hiiret ja myyrät, mutta
myös ketut, rusakot, kanit

ja supikoirat. Hautaus-
maan monipuolisen luon-
non ansiosta alueella voi
nähdä mm. kirjosiepon
sieppaamassa hyönteisiä
ilmasta tai rastaiden ja til-
hien parvet noukkimassa
marjoja. Keskuspuiston
puolelta ilmassa kaartele-
vat säännöllisesti petolin-
nut kuten lehtopöllö tai ka-
nahaukka. Hyvin hoide-
tulla hautausmaalla kas-
vaa suuri määrä erilaisia
puita, pensaita ja perenno-

ja. Puulajeista rusokirsik-
ka, poppelit, marjakuuset,
ruusu-orapihlajat ja muu-
tama katsura edustavat
lajikirjoa. Nuorina taimina
on kasvamassa myös puna-
tammikuja.

Maunulanpuro on aiem-
min kulkenut nykyisen
hautausmaan halki, mutta
siirretty kiertämään sen ai-
dan viertä. Maunulanpuro
saattaa tulvia runsaista
sateista aivan Uurnaleh-
don portin kohdalla.Tähän
kohtaan suunnitellaan pu-
ron varteen uutta polkua.
Polun varrelta voisi tark-
kailla myös purossa asuvia
kaloja kuten taimenia tai
sen kuohuissa pyrähteleviä
koskikaroja.Vesiteema jat-
kuu uurnalehdon lammi-
kossa, joka on paikoitellen
jopa 6 m syvä. Lampeen
johdetaan hulevesien li-
säksi kuivina kausina lisä-
vettä. Lammessa viihtyvät
keväällä kurnuttavat sam-
makot ja niiden jälkeläiset
nuijapäät, jotka tarjoavat
ravintoa muille vesieliöille,
joista isoimmat ovat lam-
men ikiaikaiset, kaikkiruo-
kaiset ja sitkeät ruutanat.

Uurnalehdon portit ovat
auki 7.00–22.00.

Susanna Pitkänen
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0400 407 743

Kim Autero
Ekon, LKV, 
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050 364 4557

Kukaan ei välitä niin kuin me.
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PALKITAAN

Pakilantie 10, puh. 724 8543
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      Kahvila Konditoria 
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                   Ark  8:00 – 16:30 
                   La    9:00 – 13:30 

                  TERVETULOA! 
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Olemme muuttaneet!
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15.4 asti -10%
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Palvelemme osoitteessa:

Julkaisija: 
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Päätoimittaja:
Heikki Lehti 
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Toimituksen osoite:
MAUNULAN SANOMAT
Metsäpurontie 19-21
00630 HELSINKI
puh. 8683 7760
maunulan_sanomat@
helsinkilainen.com
www.maunula.net
Lehti on Maunulan kehittämisen
riippumaton äänenkannattaja. Se
tehdään ja jaetaan vapaaehtoisvoi-
min. Tervetuloa mukaan teke-
mään lehteä.
Toimitus:
Helen Elde,  Hannele Rankamo,
Hannu Kurki, Virpi Räty,  Jouko
Jauhiainen,  Marjatta Varis ja Timo
Kyllönen.
Jakelu:Vapaaehtoiset jakajat terve-
tulleita. Yhteystiedot Mediapajalle.
Seuraava Maunulan Sanomat 
ilmestyy maaliskuussa. 
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Maunulan Uurnalehto on hiljentymisen 
paikka ja luontokeidas

Uurnalehdossa

Näyttelijä Jyrki Kallius kertoo tarinan Joonak-
sen jouluihme Maunulan kirjastossa (Suursuonlaita

6) tiistaina 18.12.2012 klo 18.00 ja 
perjantaina 21.12.2012 klo 15.00.

Tervetuloa kaikki yli viisivuotiaat kuuntelemaan
kaunista ja koskettavaa joulutarinaa.

Joonaksen jouluihme

Maunulan Seudun 
Eläkkeensaajat ry

toivottaa kaikille alueen asukkaille
Rauhallista Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta 2013

Maunulan tiernapojat esiintyvät sunnuntaina
16.12.2012 klo 17-17.30 Maunulan kirkon pihalla (Met-
säpurontie 15). Tervetuloa osallistumaan Maunulan
omaan joulutilaisuuteen.Kuvassa esitystä harjoitellaan
Maunulan mediapajalla.
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