
Maunulan koillisosan
pientalotontit jaettaneen
keväällä 2012. Suursuon
pientaloalueen rakenta-
mista viivyttänyt maakaa-
suputken siirtotyö on par-
haillaan käynnissä. Put-
ken siirron jälkeen alkaa
alueen katujen rakentami-
nen.

Alueen kaava vahvistet-
tiin lokakuussa 2007. Pa-
kilan puolen pientaloista
suurin osa on valmiina.

Samaan kaavaan kuu-
luva Saton Suursuonlai-
dan senioritalon rakenta-
minen alkaa vielä tänä
vuonna ja kestää noin vuo-
den.

Berliini on nykyään suosit-
tu matkakohde. Siellä on
maunulalaisille aivan erityi-
sen kiinnostava tutustu-
miskohde: kymmenkunta
asuinaluetta, jotka ennakoi-
vat jo 1920-luvulla asuinra-
kentamisen uusia tuulia ja
olivat esikuvia myös Maun-
ulaa suunnitelleille arkki-
tehdeille.

Maailmanperintö-
luetteloon 2008
Unescon Maailmanperintö-
luetteloon hyväksyttiin kuu-
si asuinaluetta vuosilta
1910–33,erityisesti Weima-
rin tasavallan ajalta.Berlii-
nin kaupunki eli sosiaalises-
ti, kulttuurisesti ja poliitti-
sesti vireää vaihetta ennen
natsien valtaantuloa 1933.
Kaupungin asuinrakenta-
mista johti sosiaalisesti val-
veutunut arkkitehti Martin
Wagner. Hänen apunaan
suunnittelijoina oli useita
arkkitehteja, mm. Bruno
Taut, joka tuli tunnetuksi
myös vahvojen värien puo-
lestapuhujana.

Asuinalueet ovat säily-
neet sodan kolhuilta kohta-
laisen hyvin, ja niitä on kun-
nostettu 1980-luvulta alka-
en.Niistä on tullut rakenta-
misesta ja arkkitehtuurista
kiinnostuneiden vierailu-
kohde.

Monipuolinen 
rakennuskanta,
pihojen ja 
puutarhojen 
suunnittelu, taitava
kaavoitus
Pyrkimyksenä oli saada
kaupunkikortteleiden pi-
meissä, ahtaissa sokkelois-
sa asuville terveellisempiä
asuntoja. Uudet asuinalu-
eet sijoittuivat usein kau-
punkirakenteen laidalle tai
ulkopuolelle. Niiden ase-
makaavoitus oli arkkitehto-
nisesti uutta ja oivaltavaa
ja rakennusten sijoittelussa
huomioitiin asuinalueiden
viheralueet ja liitos luon-
nonympäristöön.Viheralu-
eet, pihat ja puutarhat
suunniteltiin samanaikai-
sesti rakennuskannan
kanssa. Asuntojen koko ei
ollut järin suuri, mutta
suunnittelussa otettiin huo-
mioon valon, raikkaan il-
man ja rauhallisen ympä-
ristön merkitys hyvälle asu-
miselle.

Monet suomalaiset ark-
kitehdit, mm. Maunulan
suunnitteluun osallistunut
Hilding Ekelund, tutustui-
vat Berliinissä ja muualla
Euroopassa rakennettui-
hin, uutta ajattelua heijas-
taneeseen asuntorakenta-
miseen jo 1920- ja 1930-lu-
kujen taitteessa.
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Berliini kutsuu Maunulaa

Onkel Toms Hütte sijaitsee
Zelendorffin kaupungin-
osassa. Pääkadun varteen
on rakennettu 450 metriä
pitkä, kaareva, kolmiker-
roksinen asuinrakennus.
Kuvassa toiselle puolelle
katua, pääty kadulle päin
pareittain rakennettuja
kolmikerroksisia asuinta-
loja, joiden parvekkeet
avautuvat rakennusten
väliselle pihamaalle.

Hufeisensiedlung löytyy Berliinin eteläosasta Britzistä. Sen
tava tapa yhdistää kerrostalo- ja rivitaloasumista. Kuva Wi

Hufeisenissa alueen keskelle, hevosenkengän muotoon
rakennetun asuintalon (kts. iso kuva) parvekkeet
avautuvat suurelle, lammikon ympärille rakennetulle
sisäpihalle.

Kaikilla alueilla on tilat myös s
on ravintola, on pesula, on liike
mä ravintola on Britzissä.

Arkkitehti Bruno Taut oli myös kuvataiteilija.Hän käyt-
ti rakennuksissa vahvoja värejä,mm.sinistä ja väri sai-
kin nimen Taut Blau (Tautin sininen).

Asuinalueiden arkkitehtuuri on yksinkertaista, mitta-
suhteiltaan, aukotuksiltaan, ja monilta yksityiskohdil-
taan tarkkaan harkittua.Tässä Hufeisenin rakennuk-
sessa on ikkunoissa käytetty vahvaa punaista ja keltais-
ta väriä.

Suursuolle uusia katuja

Suursuon pientaloalueen katujen rakentaminen on
käynnistymässä maakaasuputken siirron jälkeen.

Helsingin kaupunginosayh-
distykset Helka ry julkaisi
marraskuun alussa uuden-
laisen kaupunginosien uu-
tis- ja tapahtumasivuston.
Sivujen osoite on
www.kaupunginosat.net.Si-
vuilla voi käydä kurkki-
massa, mitä muissa kau-
punginosissa tapahtuu.

Sivuille päivittyvät kau-
punginosien omille sivuille
tehdyt etusivun uutiset.Hel-
kaan kuuluu 77 helsinkiläis-
tä kaupunginosa- tai omako-
tiyhdistystä. Näistä noin
50:llä on omat kotisivut.

Kaupunginosien sivujen

kehittäminen käynnistyi
vuonna 1997 Helkan ja Tek-
nillisen korkeakoulun arkki-
tehtiosaston yhteisessä Ko-
tikatu-projektissa. Ensim-
mäinen pilottikohde oli Pih-
lajisto.Seuraavina vuorossa
olivat vuonna 1999 Maunu-
la ja Lauttasaari.

Nykyisen tyyppiseen jul-
kaisujärjestelmään siirryt-
tiin vuonna 2004, jolloin
Maunulassa pilotoitiin avoi-
meen lähdekoodiin perustu-
vaa Mambo -julkaisuohjel-
maa. Vuonna 2007 otettiin
käyttöön julkaisujärjestel-
män Joomla-versio.

Helka julkaisi kaupungin-
osien uutissivuston

Maailmanperintö-luetteloon kuuluvat
asuinalueet (Siedlung) Berliinissä

Unescon Maailmanperintö-listalla olevat asuin-
alueet Berliinissä

Gartenstadt Falkenberg / Puutarhakaupunki 
Falkenberg
Siedlung Schillerpark / Asuinalue Schillerpark 
Grosssiedlung Britz (Hufeisensiedlung) / Suur-
asuinalue Britz (Hevosenkenkä)
Wohnstadt Carl Legien / Kaupunginosa-alue Carl
Legien
Weisse Stadt / Asuinalue Valkoinen kaupunki 
Grosssiedlung Siemenstadt ("Ring"-Siedlung) /
Suurasuinalue Siemenstadt (Ring)

Muita
Onkel Toms Hütte / Asuin-
alue Setä Tuomon tupa,
Berlin (Zelendorf)
Vastaavia asuinalueita
löytyy Frankfurtista ja
Stuttgardtista
Opaskirjanen
Siedlungen der Berliner
Moderne. Unesco-Welter-
be. DKV-Editionen 2008.

Sinikka Joutsalmi

Tutustu alueen rakentamistapaohjeeseen www.hel2.fi
/ksv/Rakentamistapaohjeet/pdf/Maunula_081113.pdf
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