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Kansanasuntojen viihtyisä piha -S.P.

MAUNULASSA ON KIVAA!
Maunulan katukuvassa näkyvät sen monet erilaiset kasvot ja sen vihreä lempeys. 50-luvulla
rakennettiin nykyään Vanhaksi Maunulaksi kutsuttu alue, 60-luvulla sai muotonsa Suursuo ja
70-luvulla valmistuivat punatiiliset kerrostalot
kirkon ja leikkipuiston molemmin puolin. Uudis- ja täydennysrakentaminen 2010-luvulla on
tuonut uusia asukkaita ja on parantanut alueen
elinvoimaa ja palveluja.
Maunulassa viihdytään ja alue koetaan turvalliseksi. Nykyiset n. 8 000 asukasta luovat
monimuotoisen ja monikulttuurisen yhteisön.

Yhteisöllinen toiminta on vain vahvistunut uuden Maunula-talon myötä. Lapset ja nuoret sekä
heidän vanhempansa tapaavat toisiaan Maunulan leikkipuistossa ja kouluissa. Asukastalo
Saunabaarissa on päivisin toimintaa mm. ikäihmisille. Digineuvontaa tarjoaa puolestaan Maunula-Seuran ylläpitämä Mediapaja Saunabaarin
alakerrassa. Alueen paikallislehti on Maunulan
Sanomat, jota toimitetaan ja jaetaan vapaaehtoisvoimin. Maunulan Seinä -Facebook-ryhmä
tavoittaa nopeasti tuhannet maunulalaiset.

Saunabaari on 50-luvun Maunulan valtakunnallisesti
merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön sydän. -S.P.

PUISTOJEN MAUNULA
Reitti alkaa vanhalle Maunulalle
tunnusomaisesta Saunabaarista ja kiertää
Vesakkotien ison ja viihtyisän taloyhtiön
kautta Keskuspuiston taimenpuron varteen
ja Uurnalehdon takaportille. Sieltä kuljetaan
Sorsapuiston kautta Metsäpurontielle,
punatiilisten Kansanasuntojen läpi ja
kävelytietä pitkin lukion viereen nousseiden
uusien asumisoikeusasuntojen ohitse
takaisin Saunabaarille.
1 SAUNABAARI
Saunabaarin (1952) suunnitteli Kansanasuntojen arkkitehti Viljo Revell yhdessä Keijo Petäjän
kanssa. Kansanasuntojen yleisessä saunassa oli
tilat noin 500 hengelle. Tuosta ajasta kertovat
julkisivun suuret SAUNA-kirjaimet, jotka palautettiin paikalleen helmikuussa 2007. Alakerran
pesulassa oli koneet jopa 600 kg pyykin päivittäiseen pesuun. Sisätilat olivat maineikkaan sisus-

tussuunnittelija Antti Nurmesniemen käsialaa,
ja olihan siellä se baarikin. Saunoista luovuttiin
1970-luvulla.
Suuresti muutetuissa tiloissa toimii katutasossa Maunula-Seuran ylläpitämä Asukastila
Maunulan Mediapaja ja yläkerrassa kaupungin
Asukastalo Saunabaari.

2 ASUKASTALO SAUNABAARI
Asukastalo on avoinna arkisin, ja sisälle kannattaa piipahtaa ihastelemaan arkkitehtuuria tai
lounaalle. Lisätiedot omatoimisista ja ohjatuista
harrastusryhmistä päivittyvät talon nettisivuille.
Talolla voi harrastaa ohjatusti ja hyvillä välineillä muun muassa kudontaa ja ompelua tai siellä
voi osallistua taide- ja liikuntaryhmiin tai pelata
biljardia ja muita pelejä. Talossa on lounaskahvila ja olohuone, jossa voi lukea lehtiä. Alueen
järjestöt käyttävät tilaa iltaisin, ja siellä on muun
muassa tanssia, musiikkia, bridgekerho ja SPR:n
toimintaa.
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3 MAUNULA-SEURA JA ASUKASTILA
MAUNULAN MEDIAPAJA
Maunula-Seura on vuonna 1964 perustettu
kaupunginosayhdistys. Sen tavoitteena on
alueen asukkaiden yhteisöllisyyden ja viihtyvyyden sekä hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen. Maunula-Seura haluaa myös kehittää
myönteistä mielikuvaa Maunulasta. Seura on
alueen muiden toimijoiden kumppanina lukuisissa kulttuurihankkeissa ja -tapahtumissa, kuten jokakesäisessä Maunulan Musaa ja Makkaraa -festivaalissa.
Asukastila Maunulan Mediapajaa ylläpitämällä Maunula-Seura haluaa ehkäistä digitaalista ja sosiaalista syrjäytymistä ja edistää alueen
yhteisöllisyyttä ja viestintää. Mediapajalla annetaan arkipäivisin maksutonta opastusta tietokoneiden, tablettien ja puhelinten käytössä.
Mediapaja tarjoaa myös kaikille asukkaille mahdollisuuden käyttää tietokonetta ja internetiä
ilmaiseksi sekä kopioida ja tulostaa omakustannushintaan. Iltaisin Mediapajan tilaa käyttävät
maunulalaiset kehittäjät kokous- ja työryhmäti-

lana. Mediapajalla tehdään Maunulan Sanomia
ja ylläpidetään Maunulan kotisivuja. Mediapajaa pitävät auki aktiiviset asukkaat talkoovoimin. Esimerkiksi vuonna 2019 Mediapajalla kävi
vajaa 10 000 asiakasta.
4 VESAKKOTIEN ASUINTALOT
As.oy Vesakon huolellisesti kunnostetut rakennukset ja suuret pihat ovat viihtyisiä. Taloja tarkastellessa huomaa monia yksityiskohtia. Julkisivuja rytmittävät karkean roiskerappauksen ja
sileän rappauksen vaihtelevat pinnat sekä ulkoseinien värit. Sisäänvedetyt parvekkeet ulkonevat rungosta kevyesti muodostaen seinäpintaan
ilmavan reliefin. Talojen väliin jäävät pihat ovat
laajoja ja maaston säilyttäminen ja kaivumaiden
muotoilu osana pihoja on huomattavan taidokasta. Korttelissa on toteutettu aikakauden parhaita suunnitteluperiaatteita ja se on myös puutarhataiteellisesti arvokas. Korttelin läpi kulkee
polkuja, jotka luovat miellyttävän reitistön korttelin sisällä ja korttelista toiseen. Talvisin pihalle
jäädytetään ahkerassa käytössä oleva luistinrata.

As Oy. Vesakon viihtyisät pihat ovat asukkaiden ahkerassa
käytössä. - S.P.

Vesakkoon liittyi alussa erikoinen hallinnollinen ongelma: yhtiön tontin keskellä kulki Oulunkylän ja Huopalahden raja, mikä olisi merkinnyt
asukkaiden kuulumista kahteen eri seurakuntaan. Maaliskuussa 1954 valtioneuvosto päätti
kuitenkin liittää koko Keskuspuiston itäpuolisen
osan Oulunkylän seurakuntaan.
5 400-VUOTISSÄÄTIÖN KORTTELI
Helsingin kaupungin 400-vuotissäätiön senioritalot (nyk. Heka Oy) ovat vuodelta 1953, jolloin suunnittelukilpailun voittivat arkkitehdit
Aino Kallio-Ericsson ja Veikko Malmio. Viisikerroksinen vuonna 1963 valmistunut lisärakennus on tontin etelälaidalla Töyrytien varrella.
Korttelissa on kolmen asuinkerrostalon lisäksi
matala siipi, jossa on myös kokoustilaksi hyvin
luontuva iso ruokasali ja keittiö. Hyvin hoidettu
puisto ja Koivikkotien puoleinen metsikkö ovat
mukava lisä vuokralaisille, jotka haluavat nauttia ulkoilmasta, vaikka kävely ei enää pitkälle
9

kantaisikaan. Pihalla harrastetaan myös kaupunkiviljelyä isoissa viljelylaatikoissa.
6 KOIVIKKOTIEN RIVITALOT
Koivikkotien rivitalot ovat pääosin 1950-luvulta. Uusin rivitaloista valmistui vuonna 2018 jo
1950-luvun asemakaavaan merkitylle rakennuspaikalle. Rivitalot rajaavat Maunulaa Maunulanpuistoon päin. Autot ovat monin paikoin vallanneet talojen etupihat, mutta katutilan yleisilme
on suurelta osin säilyttänyt puistomaisen luonteensa. Takapihojen viertä kulkee ulkoilureitti ja
Maunulanpuro.
7 MAUNULAN LUONTOPOLKU
Luontopolku kiertää Maunulanpuiston viehättävissä maisemissa: metsissä, pähkinälehdoissa,
purolaaksoissa ja kulttuurimaisemissa. Polku
on noin kolme kilometriä pitkä ja merkitty käpymerkeillä. Polun teema on ”luonnon kiertokulku
ja monimuotoisuus”.

Maunulan luontopolku on suunniteltu alueen
asukkaiden aloitteesta ja yhteistyössä heidän
kanssaan. Luontopolku sopii omin jaloin kulkeville, mutta ei esimerkiksi lastenrattaille. Kallioilla polku on paikoin jyrkkä, mutta kalliot voi
kiertää muiden polkujen kautta. Luontopolku
valmistui uudistettuna Keskuspuiston 100-vuotisjuhliin ja sen lähtöpiste on Maunulan Majalla.
8 MAUNULANPURO
Maunulanpuro on Pikku-Huopalahteen laskevan
Haaganpuron alkuperäinen latvaosa, joka on
kuvattuna ensimmäisen kerran 1600- ja 1700-lukujen taitteen kartoissa. Kaupungistuminen johti
vedenlaadun voimakkaaseen huononemiseen ja
kalakantojen romahtamiseen 1900-luvun puoliväliin mennessä. Vuodesta 2005 lähtien talkoilla
tehtyjen kunnostusten ansiosta puron pohjaeläimistö ja -kasvillisuus on alkanut palautua. Nykyisin ravintoa löytyy myös koskikaroille, jotka ovat
talvehtineet purolla jo useana vuotena. Maunulanpuroon istutettiin ensimmäiset taimenet
vuonna 2011, ja taimenkannan toivotaan aloitta-

van luontaisen lisääntymisen. Puron alajuoksun
kunnostamisen toivotaan parantavan taimenen
nousureittiä merestä näille kutupaikoille. Maunulan luontopolku sivuaa puroa ja sen varrella
on luontopolun opastauluja.
9 MAUNULAN ULKOILUMAJA
Maunulan ulkoilumaja rakennettiin vuonna
1914 muun muassa suojeluskuntien ja Suomen
Metsäyhdistyksen käyttöön. Majan vieressä sijaitsi vuosina 1914–1962 toiminut ampumarata. Olympia-ampujat harjoittelivat ja kilpailivat
alueella vuonna 1952. Vuodesta 1960 lähtien
Helsingin Latu on pitänyt majalla kaikille Keskuspuistossa liikkuville avointa kahviota ja lenkkisaunaa. Majaa voi myös vuokrata yksityistilaisuuksiin. Kuistilta löytyvään laatikkoon voi kirjata
luontohavaintoja. Maunulan ulkoilumajalla on
luontopolun ja Keskuspuiston opastaulut.

Maunulanpuro on kunnostettu taimenpuroksi talkoovoimin.
Luontopolku sivuaa puroa - T.M.
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10 KESKUSPUISTO
Töölönlahdelta Eläintarhan alueelle ja Pasilan
metsiin ulottunutta Keskuspuistoa laajennettiin
myöhemmin koko kaupungin halki kulkevaksi
metsä- ja puistovyöhykkeeksi, joka päättyy Haltialaan ja Vantaanjoelle, Helsingin pohjoisrajalle.
Tuhannen hehtaarin laajuinen Keskuspuisto on
kymmenen kilometriä pitkä ja edustaa hyvin
etelärannikon rikasta ja vaihtelevaa luontoa.
Sen luonto on monipuolista, maasto vaihtelevaa
ja lintu- ja nisäkäslajisto runsasta.
Koko Keskuspuisto on nykyään asemakaavoitettu. Vuoden 2016 yleiskaavassa Keskuspuistoon sijoitettiin asuin- ja toimitilarakentamista etenkin Hämeenlinnanväylän varrelle,
mutta Keskuspuiston pelastamiseksi toiminut
Keskuspuisto-ryhmä ja helsinkiläiset onnistuivat
toiminnallaan torjumaan nämä suunnitelmat.
Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus kumosivat yleiskaavan tältä osin.
Keskuspuistosta löytyvät ulkoilu- ja liikunta-alueet palveluineen, kattavat ulkoilutie- ja
latuverkostot, viljelypalstoja, eläinten hautaus-

maa, luontopolkuja ja useita luonnonsuojelualueita.
Maunulanpuistossa Keskuspuiston metsät
ovat jykeviä kuusikoita, punakylkisiä männiköitä
ja valkorunkoisia koivikoita. Helsinkiläiset hoitavat ahkerasti viljelypalstoja, jotka sijaitsevat
Maunulanpuiston entisillä pelloilla. Pirkkolantien eteläpuolelle istutetut lehtikuuset, lehmukset ja vaahterat puskevat hyvää vauhtia kohti
taivasta. Ne lieventävät Hämeenlinnanväylän
melua ja sitovat pölyä. Ketun jäljet pajupensaikon juurella eivät ole harvinaisia. Maunulanpuro
virtaa Maunulanpuiston läpi, ja puron varrella
on retkipaikka kivisine pöytineen ja penkkeineen.
Maunulanmetsän erikoisuuksiin kuuluvat
pieni saarnimetsikkö, pallomaiset terijoensalavat sekä erityisen arvokas luontokohde Maunulan pähkinäpensaslehto, joka on luonnonsuojelulain mukaan suojeltu luontotyyppi. Se on
luonnontilaiseen verrattava alue, jossa on tyypillinen lehtokasvillisuus. Suojelun käynnistyessä
2001 kasvoi alueella noin 100 yli kaksimetristä
pähkinäpensasta sekä kymmenkunta metsä-

lehmusta. Pähkinäpensaslehdon muista lajeista
lehtokuusama ja kevätlinnunherne ovat Helsingissä huomionarvoisia lajeja. Keväisin rinteessä
on myös muun muassa valko- ja sinivuokkoja.
Maunulan luontopolku kulkee pähkinäpensaslehdon läpi.

11 MAUNULAN UURNALEHTO
Maunulan uurnalehto on Suomen ensimmäinen
pelkästään uurnahautauksia varten rakennettu hautausmaa. Vuonna 1966 käyttöön vihityn
hautausmaan pinta-ala on kahdeksan hehtaaria, ja hautoja on jo 11 000. Alueen suunnitteluun ovat osallistuneet Erik Sommerschield,
Maj-Lis Rosenbröijer ja Bey Heng. Eri korttelit
ovat luonteeltaan hyvin erilaisia: on metsäisiä, runsain istutuksin varustettuja ja suorarivisiä, perinteisempiä alueita. Runsaat puu- ja
pensasryhmät pehmentävät yleisvaikutelmaa.
Maunulan Uurnalehdossa on yli 11 000 hautaa. Luontopolku
kulkee kauniin hautausmaan kautta. - A.L.
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Hautausmaalla on sähköinen tieto- ja karttajärjestelmä, joka sisältää tiedot haudoista ja vainajista. Haudan sijaintia voi kysellä vainajan nimen
mukaan. Hautausmaan portilla on kukkakioski.
Hautausmaalla on myös sirottelualue, joka valmistui vuonna 2012. Maunulan luontopolku kulkee hautausmaan kautta. Uurnalehto soveltuu
erinomaisesti puisto- ja pihalintujen tarkkailuun.

talvella latuverkosto. Uima- ja palloiluhallissa on
kahvila ja wc sekä kokoustila noin 50 hengelle.
Kesän kestosuosikki on lasten hiekkapohjainen uimalammikko Plotti, johon vesi tulee vesijohtoverkosta. Plotilla on kesäisin uimavalvoja,
kioski sekä vessat, kylmät suihkut ja pukuhuone.

13 PIRKKOLA
12 PIRKKOLAN LIIKUNTAPUISTO JA PLOTTI
Pirkkolan liikuntapuistosta järjestetyn suunnittelukilpailun voittivat vuonna 1959 Kaija ja
Heikki Siren. Rakentaminen kuitenkin viivästyi,
kentät valmistuivat lopulta vuosina 1965–1967
ja funktionalismia edustava uima- ja palloiluhalli
vuonna 1968. Keskuspuistoon sijoittuva Pirkkolan liikuntapuisto on Helsingin merkittävimpiä
liikuntapaikkoja, joka tarjoaa mahdollisuuksia
sisä- ja ulkoliikuntaan niin kesällä kuin talvellakin. Liikuntapuistossa on uima-, palloilu-, liikunta- ja jäähallin lisäksi urheilukenttiä, kuntoratoja,
ulkokuntoiluvälineitä, lasten uimalammikko sekä

Pirkkola on valtakunnallisesti arvokas ja asemakaavalla suojeltu jälleenrakennuskauden
pientaloalue. Ruotsalaiset lahjoittivat vuonna
1940 talvisodasta toipuvaan Suomeen 2 000
pientaloa, joista 150 pystytettiin Pirkkolaan Britaksen tilan metsäpalstalle. Puutarha-arkkitehti
Elisabeth Koch laati suunnitelmia vuokratonttien sisääntuloista, rajautumisesta katutilaan
ja maaston käsittelystä. Vanhimmat pientalot
Petaksentien päässä ovat vuoden 1939 asuntonäyttelystä. Numero 41 on Alvar Aallon käsialaa.
Sodan jälkeen rakennettiin rintamamiestaloja
muun muassa Viidenrajantielle.

Pirkkolassa on viihtyisä ja yhtenäinen 1940-luvulla rakennettu
suojeltu pientaloalue. -T.H.

14 SORSAPUISTO
Sorsapuisto kuuluu Maunulan Kansanasuntojen
rakentamisvaiheeseen osana Revellin ja Petäjän
suunnittelemaa aluetta. Itse puiston suunnitteli
kaupunginpuutarhurina tuolloin toiminut Bengt
Schalin. Hiljakkoin kunnostettu puisto noudattaa alkuperäistä puistosuunnitelmaa. Puistossa
on nurmireunainen koristelampi, kauniisti kaartuvat puistokäytävät, luonnonpuustoa ja vapaata nurmipintaa sekä kukkivia yksittäispensaita.
Viereisen päiväkodin pihalle johtaa käytävä.
Puistossa järjestetään kesäisin puistojumppaa
ja Musaa ja Makkaraa -festivaali. Puiston laidalla
on alun perin Kansanasuntoja varten rakennettu 130-paikkainen Maunulan päiväkoti. Päiväkoti käyttää lähiympäristön puistoja retkeilyyn ja
ympäristökasvatuksen. Päiväkodissa on myös
kerhotoimintaa kotihoidossa oleville lapsille.
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15 MAUNULAN KANSANASUNNOT
Helsingin kaupungin omistaman Maunulan
Kansanasunnot Oy:n rakennukset edustavat
1950-luvun laadukasta kunnallista rakentamista.
Kokonaisuuden suunnittelivat arkkitehdit Viljo
Revell ja Keijo Petäjä. Maunulan Kansanasuntoihin kuuluvat 12 asuintaloa, päiväkoti, huoltorakennus sekä yleinen sauna muodostavat oman
aluekokonaisuutensa vanhan Maunulan sisällä.
Rakennukset ovat vuosilta 1949–1953. Ne sijaitsevat loivasti länteen viettävällä puistomaisella
rinteellä, vapaasti suhteessa katulinjaan. Sivukaduilla, Koivikkotiellä ja Vesakkotiellä, sijaitsevat
rakennukset ovat vinosti katulinjaan nähden ja
jättävät näin kadut avoimiksi ja ilmaviksi. Kortteleiden sisällä kulkee polkuja, jotka tekevät liikkumisen helpoksi. Julkiset rakennukset – päiväkoti,
sauna ja huoltorakennus – sijaitsevat Sorsapuiston laidoilla. Kaikissa rakennuksissa on tehty peruskorjaus 2000-luvulla.
Maunulan kansanasuntojen talojen julkisuvut eroavat monilta yksityiskohdiltaan. Tässä betonilaatta- ja punatiilimuuri
vaihtelee ja sitä täydentää lasitiiliupotukset. - S.P.

16 HASO KUUSIKKOTIE
Kuusikkotien päähän on 2010-luvulla noussut
viisi uutta taloa. Alueella on rivitaloja, pistekerrostaloja ja pienkerrostalo. Niissä on 65 asumisoikeusasuntoa, joissa on myös Maunulasta
aiemmin puuttuneita suuria perheasuntoja.
Lampuotilantien ja uuden alueen väliin jää metsäinen vyöhyke ja kulkureitti esimerkkinä Maunulan perusajatuksesta. Mittakaavaltaan ja tyypiltään pohjoisempi tontti rinnastuu naapurin
1970-luvun rakennuksiin, kun taas eteläisemmän tontin rakennukset liittyvät selkeämmin
Metsäpurontien pienimittakaavaisempaan ympäristöön. Nämä uudet rakennukset kertovat
2010-luvulla alkaneesta kaupunkirakenteen
tiivistämisestä. Rakennusten suunnittelijat ovat
Jyrki Iso-Aho, Matti Heikkinen ja Ville Kuhmonen.

17 MAUNULAN YHTEISKOULU JA
MATEMATIIKKALUKIO
Koulua perustettaessa päädyttiin Maunulaan
siirtämään Viipurin Reaalikoulun toiminta. Vuonna 1914 perustettu koulu muutti sodan jälkeen
Helsinkiin ja etsi täällä majapaikkaa. Kun Maunula tarvitsi yhteiskoulun ja lukion ja viipurilaiset
koulutalon, yhdistettiin voimat ja uusi moderni
koulutalo rakennettiin 1959 Kuusikkopuistoon.
Arkkitehtinä toimi koulusuunnittelijana ansioitunut Jorma Järvi. Sittemmin koulua on moneen
kertaan laajennettu ja muokattu. Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio tarjoaa
opetusta peruskoulun yläluokilla ja lukiossa.
Peruskoulussa on yleisluokkien rinnalla matematiikka- ja liikuntapainotteiset luokat sekä
englanninkieliset luokat, joihin haetaan soveltuvuuskokeella. Lukiossa toimii yleislukion rinnalla
matematiikan erikoislukio. Koulun muusikkojen
ja kuorojen konsertit keräävät juhlasalin täyteen
vuosittain.
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Maunula-talossa voi harrastaa monenlaista ja siellä
järjestetään asukaslähtöistä kulttuuritoimintaa. - S.P.

UUSI KESKUSTA JA SUURSUO
Maunula-talolta suunnataan Pakilantien
yli Suursuolle ja sen kylkeen rakennetulle
uudelle pientaloalueelle Tuusulantien
suuntaan.
18 MAUNULA-TALO
Paljon mainetta arkkitehtuurillaan ja toiminta-ajatuksellaan saavuttaneen Maunula-talon
on suunnitellut Arkkitehtitoimisto K2S. Pääsuunnittelijana oli arkkitehti Mikko Summanen,
joka otti maunulalaiset mukaan ideointiin. Iso
osa Maunula-talon näyttelyistä, konserteista ja
tapahtumista järjestetään yhteistyössä asukkaiden kanssa. Talon tiloja voi varata joustavasti
netissä kaupungin tilanvarauspalvelu Varaamon
kautta ja niiden käyttöön voi saada teknistä
opastusta. www.maunulatalo.fi
Maunula-talossa on kirjasto suurine lasi-ikkunoineen. Toisessa kerroksessa ovat kahvila,
nuorisotalo ja monitoimitila Metsäpurosali.

Ylimmässä kerroksessa on työväenopisto sekä
tiloja kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön. Kahvila Månsas Deli on nuorisotyöllinen ei voittoa
tavoitteleva kahvila, jossa perehdytetään nuoria
ravintola-alalle yhdessä Stadin Ammattiopiston
kanssa. Månsas Delissä on tarjolla myös kevyitä
lounaita.
Asukkaat osallistuivat Maunula-talon suunnitteluun sen kaikissa vaiheissa ja pääsevät
valitsemaan edustajia sen hallintoon myös talon valmistumisen jälkeenkin. Asukkaat saivat
vaikuttaa talon tilaratkaisuihin, kulkuväyliin ja
sisustukseen aina kalusteita myöten. Asukkaiden johdolla luotiin valmiiseen Maunula-taloon
osallistavaan budjetointiin perustuva hallintomalli, jossa asukkaat ovat päättämässä talon
toimintaperiaatteista, kehittämisestä ja hankinnoista. Asukasedustajat istuvat myös talon neuvottelukunnassa. Talon vuotuinen suunnitelma
luodaan avoimissa tilaisuuksissa yhdessä asukkaiden ja talon työntekijöiden kanssa. Asukasdemokratiahanke toimi 2014–2018.
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19 MAUNULAN UUSI KESKUSTA
Maunulan uudessa keskustassa Pakilantiellä
on lukuisten bussilinjojen risteyskohta ja tuleva
joukkoliikenteen solmukohta, jossa Raide-Jokerista voi vaihtaa bussien poikittais- ja pitkittäislinjoille. Maunula-taloa vastapäätä on uusi
Hitas-talo ja asumisoikeuskerrostaloja Arkkitehdit Sarlin + Sopanen Oy:n suunnittelemina.
Niiden katutasossa on liikehuoneistoja ja edustalla Miina Äkkijyrkän vasikkapatsas ”Aamulla”
vuodelta 1978. Kaupunkikuvallisesti sykähdyttävä on talojen välissä avautuva näkymä Suonotkonkujalle.
20 SUURSUO
Kun täydennysrakentaminen tuli ajankohtaiseksi sodanjälkeisen asuntopulan takia, alueen
puuhuviloiden vuokrasopimukset irtisanottiin
ja alueelle rakennettiin kerrostaloja erilaisten
rahoitushankkeiden turvin. Korvaukseksi ta-

loistaan silloisten huviloiden vuokralaiset saivat
valita itselleen omistustontin Suursuontieltä ja
rakentaa sinne omakotitalon. Omistustontti on
Maunulassa harvinaisuus. Myöhemmin kaupunki lahjoitti vielä taidemaalari Sam Vannille
tontin (Suursuontie 3), kun hänet nimitettiin
akateemikoksi.
21 ILVESKORVEN KORTTELI
Asuntosäästäjät ry:n kerrostalot As Oy Säästölaita (Suursuontie 12) ja Säästötuki (Suursuonlaita 2). Asuntosäästäjät oli Martti Ilveskorven
vuonna 1956 perustama yhdistys, joka rakennutti Kansallis-Osake-Pankin lainoituksen turvin tavallisille ihmisille omistusasuntoja lähes
omakustannushintaan eri puolille pääkaupunkiseutua. Muita saman alueen kerrostaloja ovat
Lotta Svärd -talo, jolla on nyt uusi omistaja ja
rintamamiesten kerrostalo (Suursuontie 10, As
Oy RM-talo 62), jonne sai muuttaa ainoastaan
sotaveteraaneja tai heidän leskiään.

Ruotsalaistalot erottaa katukuvassa
värikkäistä parvekkeistaan. - S.P.

22 RUOTSALAISTALOT
Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse käytti arkkitehtina Hilding Ekelundia, kun se rakennutti
vuonna 1963 niin sanotut ruotsalaistalot (Suonotkontie 1 – Suursuontie 8). Talojen välissä on
matala nivel, jossa toimi pitkään ruotsinkielinen
lastentarha
23 SUURSUON UUSI PIENTALOALUE
Uudelle alueelle Tuusulantien varteen on muuttanut paljon lapsiperheitä. Alueen omaleimaisuus syntyy Helsinki-talotyypin käytöstä lähes
koko alueella ja kaupungin 2000-luvun tiivistämistavoitteita kuvaavasta pienestä tonttikoosta.
Rakennukset on sijoitettu noin 500 neliömetrin
tonteille aivan katujen reunoille. Arkkitehdit
Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy:n suunnitteleman Helsinki-pientalon piirustukset saa
käyttöönsä ilmaiseksi. Arkkitehti Kirsti Sivenin
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Uudella pientaloaluella on paljon Helsinki-taloja pienin
muunnoksin.- S.P.

suunnittelemat Suopellonkaari 20:n terassitalot
Helander- säätiön rakennusten takana poikkeavat Suopellonkaaren yleisilmeestä.
24 JULKISET RAKENNUKSET
Patterinmäen kupeeseen rakennettiin 1960-luvulla tilat maunulalaisten kunnallisille palveluille:
terveyskeskus, sairaala, sosiaalitoimisto, nuoriso-

talo ja päiväkoti. Nuorisotalo Lärvä (1966–1993)
muutettiin 1990-luvulla kirjastoksi ja purettiin
2018. Tilalle on rakennettu suuri päiväkoti eli
yhteensä 335-paikkainen Suursuo-Stigen. Maunulan 1–6-vuotiaiden lasten määrän on arvioitu
kasvavan vuoteen 2027 mennessä 15 % eli 350
lapsella. Uusi päiväkoti on Helsingin suurimpia, ja
se toimii ympäri vuorokauden. Päiväkodin suunnittelijana on toiminut Arkkitehdit Frondelius +
Keppo + Salmenperä Oy.
Pohjoisen sosiaalikeskuksen aulassa on Ristola-yhteisön ylläpitämä lounaskahvila Arcobaleno,
joka on avoinna arkisin muutaman tunnin. Ristola-yhteisö on kehitysvammaisille nuorille tarkoitettu antroposofinen kasvuympäristö, jossa opetetaan ja harjaannutetaan elämän perustaitoja
ja yhteiselämää. Toimintakeskus on Metsälässä,
mistä kahvilan leivonnaiset kuljetetaan tänne virastotalolle.

25 SENIORI- JA PALVELUTALOT
Yleishyödyllisten toimintojen sijoittumista Suursuolle on jatkanut myös Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiö (Suursuontie 29), joka rakennutti
Maunulaan vuonna 1983 palvelutalon ja myöhemmin myös dementiayksikkö Lehmuskodin.
Palvelutalolta alkava ja sinne päättyvä vanhusten kuntopolku syntyi toimeliaiden asukkaiden
aloitteesta.
Alueelle on muodostumassa niin sanottu elämänkaarikortteli, mikä mahdollistaa asumisen
samalla alueella koko elämän ajan. Sijainti on
mitä parhain, sillä naapurissa on jo tärkeimmät
palvelut kuten terveyskeskus ja sosiaalivirasto.
Eivätkä muutkaan palvelut, julkiset kulkuneuvot
ja liikkeet, ole kaukana. Maunulan asukkaista yli
20 % on vähintään 65-vuotiaita. Uusille asumismuodoille ja paremmille kotipalveluille on siis
kysyntää yhä enemmän.

26 PATTERINMÄEN MAALINNOITUS
Helsingin maalinnoitus rakennettiin linnoitusketjuna linjalle Leppävaara–Pakila–Malmi–Vartioharju. Linnoitusketju käsitti taisteluhautoja,
tuli- ja tähystyspesäkkeitä, miehistösuojia, yhdyshautoja, suojahuoneita, ammusvarastoja,
tykkipattereita ja tykkiteitä. Maalinnoitusta ei
koskaan käytetty tarkoitukseen, johon se oli rakennettu. Vuonna 1993 Museovirasto määritteli
koko linnoitusketjun suojelualueeksi.
Patterinmäellä sijaitseva tukikohta XXII:3
(Suopuisto) on rakennettu vuosina 1915–1918.
Puolustusasemassa on maahan kaivettuja ja kallioon louhittuja yhdys- ja taisteluhautoja. Betonilla tuettua taisteluhautaa erottuu 35 m. Jäljellä
on betonisia avoimia pesäkkeitä ja suojahuoneita. Kaikki katetut rakenteet on räjäytetty. Suuri
kivestä muurattu suojahuone on romahtanut,
ja ainoastaan kahta sisäänkäyntiä suojanneet
muurit ovat pystyssä.
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Liikuntahalli on rakennettu väestönsuojaan maan alle
Maunulan ala-asteen koulun viereen. - S.P.

KOULUNMÄELTÄ
SAHANMÄELLE
Sininen reitti lähtee Maunulanmäeltä
ala-asteen koulun ja liikuntahallin pihalta.
Se kiertää Haavikkotietä alas ja kulkee
vaahteroiden reunustamaa Koivikkotietä.
Tämän jälkeen ylitetään Rajametsäntie
Pirttipolulle, joka on portti Sahanmäen
alueelle. Näkymä aukeaa rivitaloalueelle,
jonka läpi reitti kuljetaan. Tien päässä alkaa
nousu portaita pitkin Sahanmäen laelle.
Maunula-talon sivuitse kuljetaan leikkipuistoa
kohden ja ylitetään Metsäpurontie entisen
elokuvateatterin kohdalta. Kirkko näkyy
Metsäpurontiellä samalla kun noustaan taas
koulun mäelle.
27 MAUNULAN ALA-ASTE
Maunulalle tyypillinen kaupunkisuunnittelu
on tällä alueella parhaimmillaan, sillä koulun
mäelle voi nousta monia kulkureittejä pitkin.

Näin koululaiset pääsevät helposti kouluun eri
puolilta Maunulaa. Koulun viereinen urheilukenttä on ahkerassa käytössä vuoden ympäri,
ja Maunulan liikuntahalli täydentää palveluita.
Koulussa voi suorittaa peruskoulun kuusi ensimmäistä luokkaa myös englannin kielellä. Koulurakennuksessa toimii lisäksi esikouluryhmä
Neilikat sekä Månsas Lågstadieskola. Oppilaita
on ollut enimmillään 1 500, nykyään noin 550.
Kouluun on tulossa peruskorjaus, jossa uusitut
tilat mitoitetaan n. 700 oppilaalle. Oppilasmäärää kasvattaa Maunulaan ja lähiympäristöön
rakennettavat uudet asunnot. Hilding Ekelundin suunnittelema koulun vanhempi osa on
vuodelta 1951, ja se liittyy Sahanmäen alueen
rakentamisvaiheeseen. Arkkitehti Toivo Löyskän
suunnittelema uudempi osa on vuodelta 1957.
28 MAUNULAN LIIKUNTAHALLI
Maanalainen liikuntahalli on rakennettu väestösuojaan. Halli jakautuu kolmeen liikuntahalliin,
joissa voi harjoittaa monia urheilulajeja. Liikuntahalleissa 1 ja 2 on istumapaikat 60 katsojalle.
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Liikuntahallissa on arkipäivisin muutamia omatoimisen liikunnan vuoroja asukkaille. Päivisin
lähikoulujen ja päiväkotien ryhmät liikkuvat
saleissa. Monilla urheilu- ja voimisteluseuroilla on hallissa vakiovuoroja. Hallissa on liki 100
000 käyntiä vuodessa. Kannattaa käydä kurkistamassa maan alle tässä kohdin. Kriisitilanteissa tilat muutetaan nopeasti takaisin asukkaiden väestönsuojaksi. Väestösuojassa on muun
muassa viestiliikennekeskus, varavoimajärjestelmä ja huoltovarmuusvarastoja. Ilmaa ja vettä
riittää 4 500 henkilölle. Liikuntahallin suunnitteli
arkkitehti Mikko Heliövaara 1998.

29 MÄNNIKKÖTIE 5
Koivikkotien ja Männikkötien kulmassa on yksi
Maunulan arkkitehtonisesti mielenkiintoisista
rakennusryhmistä. Asuntoyhtiöön kuuluu kaksi
puolikaaren muotoista kolmikerroksista asuintaloa, jotka on sovitettu rinteeseen. Taloissa
on 16 porrasta ja lähes sata asuntoa, jotka ovat
kiilamaisia ja kaikki alun perin kooltaan 60m2.

Muutamia vierekkäisiä asuntoja on nykyään yhdistetty isommiksi asunnoiksi. Taloissa on myös
liikehuoneistoja ja autotalleja. Muun muassa
Pirkko Mannola ja Bo Carpelan ovat asuneet
täällä, ja yksi liikehuoneistoista on toiminut kirjailija Kari Hotakaisen työhuoneena. Talot suunnitteli arkkitehti Kaj Englund 1953.
30 KOIVIKKOTIE 2
Koivikkotien alkupään eteläsivulla on kaksi pitkää ja kolme pienempää kaupungin vuokrataloa, jotka sijoittuvat hyvin maastoon ja rajaavat
koko Maunulan aluetta Metsälän suuntaan. Kerrosluku vaihtelee maaston mukaisesti. Kokonaisuutta on verrattu Tapiolan puutarhakaupungin
kortteleihin. Rakennuksilla on laskevan rinteen
puolella lyhyt kivimuuri tukemassa pihaa, ja
Männikkötien varressa olevan rakennuksen katutason liiketilojen edessä on kivimuurilla rajattu pieni aukio.
Tämän, kuten Männikkötie 5:n ja Koivikkotie 1:n taloyhtiöiden pihat ovat laajoja ja monimuotoisia. Maunulan tapaan niissä on säilytetty

luonnon muotoja, ja nurmikolta esiin nousevat
kalliot antavat niille eloisan ja jännittävän leiman. Pihoilla on lasten leikkejä varten telineet
ja hiekkalaatikot, pyykinkuivaustelineet ja mattojen tamppausteline. Nämä suomalaiseen asumiseen kuuluvat ja kovin tarpeelliset välineet
ovat osa Maunulan alkuperäisiä piharakenteita.
Suunnittelija on arkkitehti Bertel Saarnio 1954.
31 PIHAKORTTELIT
Nämä korttelit ovat eri arkkitehtien käsialaa:
jokaisella on ollut suunniteltavana kokonainen
laaja korttelialue rakennuksineen ja pihoineen.
Yhteisenä tavoitteena on ollut aluesuunnittelun
periaatteet, joissa tärkeää on ollut rakennusten
sijoittaminen maastoon ilmansuunnat ja maaston muodot huomioon ottaen. Rakennukset on
sijoitettu vapaasti, mäennyppylät ja kalliot antavat pihoille luonnetta. Rakennusten arkkitehtuuri on hyvin samanhenkistä, ”maunulalaista”.
Merkittävimmät erot syntyvät rakennusten siMaunulalle tyypilliseen tapaan avarien pihakortteleiden läpi
kulkee kävelyteitä. - S.P.
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joittelusta kortteliin, sen luonnonolosuhteista ja
näin syntyvistä vaihtelevista pihoista. Kortteleiden suunnittelijoina ovat olleet Kai Blomstedt ja
B. Stenbäck (kaksi korttelia), Auli ja Niilo Pulkka,
Einari Teräsvirta, Keijo Laine, Markus Tavio sekä
Matti Hakuri.
32-33 SAHANMÄKI
Sahanmäen kokonaisuuteen kuuluvat As.oy
Oulunkylän rivitalot ja Kiinteistö Oy Sahanmäki. Alueella on käytetty kolmea eri talotyyppiä:
rivitaloa, pistetaloa ja lamellitaloa. Ne edustavat sodanjälkeisen rakentamisen asunto- ja
talotyyppien kehittymistä. Sahanmäen rinneratkaisussa näkyy Maunulan vanhan osan perusajatus, jossa maisema, metsäluonto ja puutarhat yhdistyvät ja muodostavat portaattoman
siirtymän alueen sisällä. Alkuperäisen maaston
muodot on säilytetty, eikä suuria maamassoja
ole siirrelty. Asuinalue on mainittu kansainvälisen modernismin merkkiteosten Suomea koskevassa luettelossa (Docomomo). Erityisesti rivitalojen suomalaisen läpimurron kannalta alue

on vailla vertaa. Rakennuttajana oli Helsingin
kaupungin asuntotuotantotoimikunta.
Entisen sahan paikalle mäen päälle kohonneet pistetalot muodostavat rivitalojen yläpuolelle linnoituksen tornit ja niiden takana
muurina, yhdistävänä suojana, on S-muotoinen
lamellitalo. Hissittömien tornitalojen ylimmissä
kerroksissa on ateljeehuoneistoja, jotka suunniteltiin alun perin taiteilijoiden käyttöön.
Rivitaloalue Liesipolku, Pirttipolku,
Malkapolku, Paanutie (PiLiPaM)
Hilding Ekelundin sommitelmassa rivitalojen tiilikattoiset rivistöt laskeutuvat Sahanmäeltä kohti
niittypuistoa. Rivitalot on sovitettu rinteeseen
monitasoratkaisuna, jolloin asuntojen sisäänkäynti liittyy esteettä ulkotilaan. As. oy Oulunkylän Rivitalojen 22 rivitaloa muodostavat yhden
ensimmäisistä Arava-rivitaloyhtiöstä, ja se oli aikanaan Suomen suurin. Jokaisella asunnolla on
vaihtelevan kokoinen etu- ja takapiha sekä ympärillään yhteiset väljät viheralueet. Kaartuvat
liuskekivikäytävät johtavat oven edustan patiolta
pihan perälle. Joillakin pihoilla on vielä alkuperäi-

Rivarit ovat osa Sahanmäen hyvin säilynyttä 50-luvun asuinaluetta. Alueella on asemakaavan suojelumääräyksiä. - S.P.

siä vesialtaita. Asuntoihin muutti paljon kaupungin virkamiesperheitä lapsineen. Sodanjälkeisen
asuntopulan ja ahtauden aikoina oli aluksi tavallista, että asunnoissa oli alivuokralaisia tai niissä
asui useampi sukupolvi jonkin aikaa yhdessä.
Pirttipolun päässä numerossa 4 on alueen
huoltorakennus, jossa sijaitsevat nykyisin yhteiset pesutupa- ja kerhotilat sekä saunat. Isot ikkunat paljastavat ”Salmisen kauppana” tunnetun

liikehuoneiston paikan. Rakennus on edelleen
rivitalojen toiminnan keskipiste. Huoltorakennuksen yhteydessä oleva pitkä autotalli oli merkittävä moderni uudistus 1950-luvulla, jolloin
henkilöautojen määrä oli vielä vähäinen. Asuinalueesta on julkaistu kirja Meidän rivari (2012).
Alueen suunnitteli arkkitehti Hilding Ekelund
1952–1956.
Pirttipolulta noustaan portaita ylös Sahanmäen kerrostaloille. Edessä näkyvät vielä toisetkin portaat, jotka nousevat talojen välistä Sahanmäen sisäpihalle. Sisäpihalta suunnataan kohti
porttimaista ulosmenoa Paanutielle päin.
34 PUNATIILISET TASAKATTOTALOT
Talot rakennettiin paikalta purettujen puutalojen, niin sanotun Puu-Maunulan, tilalle Metsäpurontielle molemmin puolin kirkkoa vuonna
1972. Osassa niistä on omistusasuntoja, osa on
kaupungin vuokrataloja. Niissä on myös isoja
perheasuntoja, joita Maunulan vanhemmissa
taloissa ei ole. Vuokratalot kokivat perusteellisen korjauksen 2018–2019.
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Leikkipuisto kokoaa lapsiperheitä ja koululaisia moniin
yhteisiin puuhiin. - L.L.

35 LEIKKIPUISTO
Maunulan leikkipuisto (1958) on yksi Helsingin
vanhimmista leikkipuistoista. Suurten ikäluokkien aikana leikkipuisto ruokki puistoruokailussa päivittäin jopa 400 lasta. Leikkipuisto on
edelleen tärkeä eri-ikäisten ja eri kulttuureista
peräisin olevien nuorten tapaamispaikka. Siellä järjestetään koululaisten iltapäivätoimintaa,
ja lapset voivat osallistua metsäkerhoon. Takka ja grilli ovat ahkerassa käytössä, ja kesäisin
on edelleen mahdollisuus puistoruokailuun.
Päivän mittaan leikkipuistoon kokoontuvat hoitovapaalla olevat äidit lapsineen, perhepäivähoitajat sekä koululaisia iltapäiväkerhoon ja välipalalle. Myöhemmin iltapäivällä saapuu myös
muuta nuorisoa. Neljä ohjaajaa valvoo leikkejä
ja järjestää toimintaa. Leikkipuistolla on myös
oma salivuoro liikuntahallissa ja joinakin talvina jäädytetty luistinkenttä.
Keväisin leikkipuistossa vietetään Maunula-päivää, ja se on myös monien muiden tapah-

nen karitsansa. Tässä elokuvassa oli mukana
näyttelemässä maunulalaisia lapsia. Nyt siivessä
on elokuva-alan äänistudio.
37 KIRKKO

Maunulan kirkko. - S.P.

tumien keskipiste. Leikkipuistolla on hyvä sijainti
keskeisten kulkureittien varrella, ja sen läpi kulkee lähitalojen asukkaiden lisäksi peruskoulun
ja lukionkin oppilaita eri suunnista.
36 KINO MAUNULA

Vuoden 2019 alusta kirkko on ruotsinkielisen
Petruksen seurakunnan kirkko ja sai uuden
nimen Petrus-kirkko (Pietarin kirkko). Kirkolla
on myös edelleen Oulunkylän seurakunnan
toimintaa, kuten suomenkielinen messu sunnuntaisin.
Maunulan kirkon on suunnitellut arkkitehti
Ahti Korhonen vuonna 1980. Kirkon seurakuntasalissa on Maunulassa asuneen akateemikko Sam Vannin maalaus ”Mooses ja laintaulut”.
Alttaritauluna on kuvanveistäjä, taidegraafikko
Heikki Niemisen puu- ja kupariveistos ”Krusifiksi”
vuodelta 1981. Aulan Enkeli-veistos on kuvanveistäjä ja taidemaalari Aira Salosmaan.

Metsäpurontie 16:n siipirakennuksessa toimi
1956–1962 elokuvateatteri Kino Maunula. Sen
ensimmäisenä näytöksenä oli Pikku Ilona ja hä31
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Sorsapuisto on hiljattain kunnostettu. Se on nyt viihtyisä
paikka viettää aikaa ja järjestää tapahtumia. - S.P.

PUISTOJEN JA PUIDEN MAUNULA
Koko Maunula on yhtä suurta puistoa. Maunulan
puistomaisia kadunvarsia kulkiessa eivät eri talot
ja niiden pihapiirit juuri erotu toisistaan. Metsän
lajit ja istutetut puistopuut ja pensaat vuorottelevat pihoilla. Voit huomata kirsikkapuun tai verivaahteran yllättävissä paikoissa. Maisemaan
kuuluvat myös poppelit, jalavat, hevoskastanjat,
puistolehmukset, pähkinäpensaat, hopeapajut,
saarnet, pihlajat, vaahterat ja erilaiset hedelmäpuut. Maunula rajautuu ja vaihettuu reunoiltaan
Keskuspuistoon ja Pirttipolunpuistoon.

Maunulan leikkipuistosta on kasvamassa
arboretum. Monta lajia puistopuita joukossaan
mm. näyttävää tuohituomea, saarnia, vaahteroita ja tammia on istutettu leikkipuistoon muutaman puun ryhminä.
Metsälehmus eli niinipuu on Maunulan nimikkopuu. Metsälehmuksen löydät reitin varrelta
ainakin Pirttipolun ja Rajametsäntien kulmauksesta. Maunulan Luontopolun varrella sen tapaa
läheltä entisen hyppyrimäen ylätasannetta.
Maunulan laadukasta ympäristöä luonnehtii
luonnonläheisyys ja väljät viihtyisät pihat. Puut ovat
kasvaneet täyteen kukoistuksensa. - A.L.

KIRJALLISUUTTA
Maunula. Arjen kestävää arkkitehtuuria.
Arvottaminen ja kehittämisperiaatteet. Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2007:3.
Maunulan 1950-luvun arkitaide. Korjaustapaohje.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:7.
Maunula. Kaupunginosa keskuspuiston kainalossa.
Maunula-Seura ry, Toimituskunta, 1993
Meidän rivari. Arkkitehti Hilding Ekelundin miljöö elää ja
voi hyvin. Asunto Oy Oulunkylän rivitalot-Asukastoimikunta
PiLiPaM. Helsinki 2012.
Petri Meurman. Pirkkolan synty ja alkuvuodet, Pirkkola
50 vuotta - Pirkkolan Omakotiyhdistyksen historiikki.
Pirkkolan Omakotiyhdistys 1991.
Riitta Nikula. Suomalainen rivitalo-Työväenasunnosta
keskiluokan unelmaksi. Suomalainen Kirjallisuuden Seura
2014.
Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet.
Museovirasto 2009. w.w.w.rky.fi
Vihreätsylit.fi. Kaupunkiympäristön toimiala 2020.Helsinki.
Lisätietoja arkkitehdeista, kts. w.w.w.mfa.fi/arkkitehtuuri/
arkkitehdit

Tervetuloa parhaaseen seuraan,
Maunula-Seuraan!
www.maunula.net/maunula-seura

