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Helsingin seudun bussilin-
joihin valmistellaan muu-
toksia, jotka on tarkoitus to-
teuttaa länsimetron val-
mistuessa. Yllättäen näi-
hin suunnitelmiin sisältyy
Maunulan bussilinjan 62 lo-
pettaminen ja korvaami-
nen linjalla 51, joka alkaisi
kiertää ns.vanhan Maunu-
lan ja Metsälän kautta. Sa-
malla linja 66 lopettaisi
kiertämisen vanhan Mau-
nulan kautta ja 66A Lautta-
saareen loppuu.

Muutos lopettaisi van-
han Maunulan ja Metsälän
suoran yhteyden lähimmäl-
le metroasemalle Sörnäisiin
ja rautatieasemalle.Se hei-
kentäisi myös yhteyksiä
Hämeentielle Kinaporin
palvelukeskukseen ja Kelan
toimistoon, Maunulan asu-
kastalo Saunabaarille,Pirk-
kolan urheilupuistoon ja
Maunulan uurnalehtoon.

Linja 51 ajaa Malmin-
kartanosta Hakaniemen to-
rille erittäin pitkää reittiä,
jolla on nykyisinkin vaikea
pysyä aikataulussa. Ruuh-
ka-aikoina bussit ovat usein
jo Maunulaan tullessaan
täynnä.

Helsingin ja HSL:n ta-
voitteeksi on asetettu jouk-
koliikenteen osuuden lisää-
minen. Maunulan seudun
suorien bussiyhteyksien
heikentäminen on ristirii-
dassa tämän tavoitteen

kanssa. Linjan 62 lopetta-
misen perusteluissa on si-
vuutettu myös se, että
Maunulaan muuttaa lisää
lapsiperheitä ja matkustaja-
määriä lisäävät myös tule-
va monitoimitalo ja Pirkko-
lan urheilupuiston toiminto-
jen laajentaminen. Linjan
62 lopettamisen sijasta pi-
täisikin tihentää sen vuoro-
väliä ja lisätä vuoroja myös
iltaan ja viikonloppuihin.

Allekirjoita adressi

Bussilinjan 62 puolesta ke-
rätään adressia. Sen voi al-
lekirjoittaa muun muassa
Mediapajalla, asukastalo
Saunabaarilla ja netissä
www.adressit.com/maunula
n_bussilinjaa_62_ei_saa_lo
pettaa. Linjan 62 puolesta
on ottanut kantaa myös
Maunula-seura.

Linjaa 62 koskevat rat-
kaisut tehdään osana länsi-
metron liityntälinjaston
suunnitelmaa. Asia on tu-
lossa HSL-kuntayhtymän
hallitukseen huhtikuussa.
Sen jälkeen suunnitelma
lähtee lausunnoille HSL:n
jäsenkuntiin. Lopulliset
päätökset tehdään vuoden
lopulla tai ensi vuoden alus-
sa.

YRJÖ HAKANEN
Kaupunginvaltuutettu

www.yrjohakanen.fi

Bussia 62 ei saa lopettaa

Elämme mainosten pyörit-
tämässä maailmassa.Asiaa,
tuotetta tai ihmistä, jota ei
mainosteta,tai johon ei mai-
nosta kohdisteta, ei oikeas-
taan ole edes olemassa.

Itse olen menettänyt lu-
kemattomia mahdollisuuk-
sia elämyksiin, kun en ole
liittynyt virtuaalisiin verk-
koyhteisöihin keskustele-
maan, tapailemaan ja viet-
tämään aikaa. Mieluum-
min juttelen ihmisten kans-
sa livenä, kaupoissa ja ka-
dulla, niitä näitä. Puheli-
menikin on ikivanha luotet-
tava Nokia, jolla ei voi kuin
soittaa ja tekstata ja joka ei
ole minua paljon älykkääm-
pi.

Mutta kyllä senkin kaut-
ta tulee "elämyksiä".Joskus
tulee vastattua tuntematto-
maan numeroon, siinä toi-
vossa että siellä olisi satun-
nainen tuttava, joka ei ole
luettelossa. Reippaasti si-
nutteleva tuntematon il-
moittaa,että minut on valit-
tu saamaan puoleen hin-
taan vuoden satsi kään-

teentekeviä D-vitamiineja.
Toisen kerran sain edulli-
sesti naistenkarvojen höy-
län ja kylkiäisenä sukkapa-
rin.Hetkessä minut tainnu-
tettiin näiden ihmemyyjien
hampaissa. Soitto peruu-
tuspuhelimeen ei aina aut-
tanut. Seuraava satsi höy-
lää ja sukkaa maksuvaati-
muksineen tuli joka tapauk-
sessa.Paketti piti viedä pos-
tiin ja leimata ennen kuin
pommitus lakkasi.

Tämä on pientä sen rin-
nalla, että saan asua kylä-
yhteisössä,asioida lähikau-
pan ystävällisen henkilö-
kunnan kanssa, hyvien jul-
kisten kulkuyhteyksien ää-
rellä, luontoalueiden keskel-
lä. Hienoa täällä on elellä.

Mainoksia tulee valta-
vasti postiluukusta,monivä-
risiä ja houkuttelevia.Koira
tykkää repiä niitä ja haluaa
myös mielellään tervehtiä
mainosten jakajaa kuten
postinkantajaakin.Sen mie-
lestä ne ovat ihania kun
muistavat meitä. Emäntä
ilahtuu kun joskus harvoin

tulee kirje tai kortti. Bussi-
pysäkillä ennen ystävän-
päivää muuan vanhempi

rouva riemuitsi siitä, että
hänkin saattaa saada Oi-
keata Postia. H. E.

Kommunikointia, LIVENÄ

MAYK:n vanhojen tans-
seissa pyörähteli 56 paria.
Torstai-iltana 23.2. tanssi-
jat hurmasivat sukulais-

katsomon perheenjäsenis-
tä koostuvan katsomon ja
perjantaina vuorostaan
koulun oppilaat ja henkilö-

kunnan. Sen jälkeen yksi
ryhmä tanssijoita kävi
näyttämässä taitojaan ala-
asteella, toinen Asukasta-

lo Saunabaarissa ja kolmas
ilahdutti Suursuon sairaa-
lan potilaita ja henkilökun-
taa.

Perinteiset Penkkariajot järjestettiin jälleen 13.2. Kuvassa yksi MAYK:n autoista. Kuvaaja Isto Ojakangas.

Vanhat valtasivat Saunabaarin. Kuvaaja Tapani Kontiala

Sirkka trio -yhtye esiintyi Jyrki Kalliuksen järjestämäs-
sä kotikonsertissa lauantaina 8.2.2014 AsOy RM-talo
62:ssa (Suursuontie 10). Bändiin kuuluvat Sirkka Ko-
sonen (laulu), Jari Perkiömäki (saksofoni) ja Sami Lin-
na (kitara).

103. aluefoorumi 
ma 24.3.2014. klo 18–20

Saunabaari muuttuu – mitkä ovat vaihtoehdot. 
Aluefoorumilla keskustellaan Saunabaarin keskustan ja 
Saunabaarin pohjakerroksen liiketilojen tulevai-
suudesta. Heka-Maunula siirsi toimistonsa Malmille ja 
Maunulaan jää pieni asukaspalvelupiste. Mitä 
Saunabaarin rakennukselle tulisi tehdä ja millaista 
toimintaa siihen voidaan sijoittaa? 

Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25, 3. 
krs. Maunulasali.

Bussi 51:n suunniteltu uusi reitti.
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