
Rajametsäntien ja Metsäpu-
rontien risteystä rakennetaan
uusiksi.Lopputulos on nähtä-
vissä oheisesta katusuunnitel-
makuvasta. Metsäpurontie
jatkuu Pakilantielle ja Raja-
metsäntie päättyy Metsäpu-
rontiehen. Samalla etuajo-oi-
keus on muuttunut siten, et-
tä Rajametsäntieltä tulevat
väistävät Metsäpurontietä
ajavia.

Jalkakäytävä vaikuttaa le-
veältä suhteessa katualuee-
seen,mutta puolet siitä tulee
pyörätieksi.Ajoratojen mitoi-
tus on jo kaavoituksessa mää-
räytyneen tilan vuoksi hyvin
kapea. Liikennesuunnittelija
Kari Tenkanen kaupunki-
suunnitteluvirastosta sanoo,
että "mitoituksen pitäisi kui-
tenkin riittää myös bussien
kääntösäteelle".Käytännössä
risteys on ahdas varsinkin
kohtaaville busseille.

Liikenteen hidastamiseksi
ja risteysalueen turvallisuu-
den parantamiseksi suoja-
teistä kaksi rakennetaan ko-
rotettuina.Ensimmäinen niis-

tä on juuri valmistunut. Pro-
jektipäällikkö Jarkko Karttu-
nen rakennusvirastosta ker-
too, että Metsäpurontiellä
Maunulanmäen liittymän itä-
puolella oleva korotettu suoja-
tie toteutetaan vasta kirjaston
rakentamisen jälkeen vuonna
2016,koska on oletettavaa,et-
tä kirjastohankkeen raskaat

kuljetukset kuitenkin vau-
rioittaisivat korotusviisteiden
kiveyksiä.

Noppakivetty alue, joka
näkyy suunnitelmakuvassa
tummaksi rasteroituna, on
tarkoitettu liikennemerkkien
ja auratun lumen sijoituspai-
kaksi.

Hanna Horppila
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Su 29.9. klo 18 Ekomessu
Maunulan kirkolla.Muka-
na pastori Johanna Elo,
kanttori Maija Pesonen-
Kareinen ja Nuorten laulu-
ja soitinryhmä. Messun
jälkeen tarjoilua ja yhdes-
säoloa.
Su 26.10. ja 23.11. klo 18
Iltamessut 
Ke 29.10.klo 13 Musiikki-
matinea. Pyhäinpäivän
musiikkia kuunnellen ja
yhdessä laulaen
Ke 12.11.klo 13 Musiikki-
matinea. Vanhojen koulu-

laulujen merkeissä
Su 16.11. klo 15 "Kulkuri
ja Joutsen" Maunulan kir-
kolla, musiikillinen ilta-
päivä Reino Helismaan
laulujen ja tekstien paris-
sa. Kahvitarjoilu.
Tiistai-iltaisinMaunulan
kirkolla klo 18 vietetään
myös arkimessua,jota nuo-
ret ovat valmistaneet sekä
avointa nuorten iltaa mes-
sun jälkeen.
La 4.10. klo 10–15 Perin-
teinen naistenpäivä Ou-
lunkylän kirkolla teemalla

"Innostu elämästä" Kai-
kenikäiset naiset tervetu-
loa! Logoterapeutti Seija
Kosunen, Oulunkylän
Martat ja vapaaehtoisia.
Monipuolista ohjelmaa,
luento, keskustelua, mu-
siikkia, keittolounas, hie-
rontaa ja hemmotteluhoi-
toja, askartelua, maalaus-
ta, hiljentymistä, tarkem-
mat tiedot nettisivuilla.
Vapaa pääsy.

Lisätietoja:
helsinginseurakunnat.fi

Syys soi Maunulan kirkolla

MoMo-koti järjesti Mau-
nulassa lauantaina 13.9.
2014 lähiökierroksen. Ta-
pahtuma liittyy Helsinki
Design-viikkoon. Helsinki
Design Week -ohjelmaan
kuului tutustuminen nel-
jään ”lähiöön”: Tapiola,
Herttoniemi,Maunula sekä
Munkkivuori ja Niemenmä-
ki.

Kävelyllä tutustuttiin

muun muassa Saunabaarin
rakennukseen Sorsapuis-
toon,Koivikkotien rivitaloi-
hin ja Pirtti- ja Malkapolku-
jen rivitaloihin. Lähiökier-
rokset päätyivät koteihin.

Maunulaa hehkutettiin
tekstillä: "Onko Maunula
Helsingin Berliini? Viime
vuosina kovasti profiiliaan
nostanutta Maunulaa on
rakennettu vähitellen 1950-

luvulta lähtien. Vehreän
keskuspuiston kupeessa
olevan alueen tunnetuim-
pia taloja ovat esimerkiksi
Hilding Ekelundin suunnit-
telemat rivi- ja kerrostalot.
Maunulaa täydennysraken-
netaan nyt aktiivisesti ja os-
taria odottaa purkaminen.
Miten Maunulan ainutlaa-
tuinen henki säilyy jatkos-
sa?”

Design viikon lähiökierros
Maunulassa

Etuajo-oikeus on muuttunut

Ote rakennusviraston lähettämästä Metsäpurontien ka-
tusuunnitelmasta.

Uusia pientaloja nousee Suursuolle nopeassa tahdis-
sa.

Pakilantie 17:n tontille Sato rakentaa lisärakennuksen
ja samalla peruskorjaa nykyisen rakennuksen.Hissi ra-
kennetaan vanhan ja uuden rakennuksen väliin.

Tämän lehden takasivulla on artikkeli tutkimuksesta, jolla
voidaan asettaa Helsingin kaupunginosat (tai niiden osa-alu-
eet) arvojärjestykseen. Karkeasti ottaen kysymyksessä on alueiden turvallisuus, veto-
voima ja arvostus. Sen jokainen määrittää itse mielessään ympäristöstään samaansa
vaikutteen mukaisesti.

Pääsääntöisesti tämä arvostus on suoraan verrannollinen alueen tulotasoon tai va-
rakkaisiin asukkaisiin.Poikkeus tästä on mm.Ullanlinna, jossa ei ole asukkaiden mie-
lestä turvallista asua.

Aivan toisin päin on mennyt Maunulassa:alueelta ei varmaan löytyne monta ”Waal-
roosia”,mutta tyytyväisiä asukkaita on runsaasti.Alueella on hyvä ja turvallista asua,
joten arvostuskin on noussut vuosien saatossa.

Yksi arvostusta nostava tekijä on alueen yhteisöllisyys. Tähän liittyy myös alueen
sisäinen informaatio.Jostain syystä Maunulan viihtyvyys on ollut nousussa voimakkaas-
ti koko sen ajan, jonka olen ollut Maunulan Sanomien päätoimittaja.Annankin itseni
ajatella, että hyvä paikallislehti on tärkeä osa yhteistä kokemusta.

Yleensä ”ranking”-tietoa ei paljon julkaista,koska huonosti menestyneille tulee huo-
no olo. Mutta toivottavasti Maunulassa tulee hyvä olo. Olemme itse tehneet tämän!

Yhteismaan periaatteen mukaan kaikkien tulee olla mukana. Koko tämä lehtikin
on palkatonta talkootyötä asuinalueen hyväksi.

Mitään ei saavuteta, jos emme osallistu.Tule mukaan toimimaan!

Heikki Lehti

Maunula on erityinen
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