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Kiinteistömaailma Pakila | LKV Autero Oy    
050 338 6438, Pakilantie 85, 00660 Helsinki  
pakila@kiinteistomaailma.fi 

Ota kotikenttäetu
OLETPA MYYMÄSSÄ TAI OSTAMASSA
Asuntosi saa parhaan näkyvyyden, kun valitset alueen ylivoimaisen 
markkinajohtajan. Lähes 2000 myytyä asuntoa vuodesta 1974.

Vuosikymmenten työ näkyy ja tuntuu osaamisessa. Tutkitusti  
yli 98 % asiakkaistamme suosittelee meitä, liity joukkoomme.

Kiinteistövälityksen innostuneet ammattilaiset palveluksessasi:

Laura Hiltunen 
LKV, LVV, KiAT
044 244 8478

Juha Hyvönen 
myyntineuvottelija 
040 828 2081

Nico Autero 
KTM, LKV, yrittäjä
julkinen kaupanvahvistaja
050 521 4810

Kristiina Kellander-
Sinisalo
myyntipäällikkö, LKV
045 847 2272
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  Hyvät Maunulan jääjuhlaan osallistujat

Maunulan Lions-Club toimii lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen 
turvaamiseksi sekä ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja apua 
tarvitsevien tukemiseksi.  Yhdistyksemme edistää myös korjausrakentamista 
energiaystävälliseen ja hiilineutraaliin suuntaan.  Tavoitteemme on osaltamme 
vaikuttaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä asuinkiinteistöjen 
kyberturvallisuuteen ja hyviin taloyhtiön hallinnon toimintatapoihin. 

Päätapahtumamme Maunulan Jääjuhla (12.3.2023) auttaa keräämään rahaa 
tavoitteemme toteuttamiseksi.

Jääjuhlajulkaisussamme kerromme muutamista tavoitteemme mukaisista 
toimistamme.

Vuonna 2022 klubimme Ukraina-keräyksen tuloilla hankittiin Ukrainan 
energiatuotannon auttamiseksi aggregaatteja, jotka paikalliset Lions-clubit 
toimittavat tarvitseville kuten kouluille, sairaaloille ja päiväkodeille. 

Jääjuhla auttaa meitä keräämään rahaa tavoitteemme toteuttamiseksi 
kahdella tavalla; suora toiminta; annamme stipendejä koululaisille ja 
avustuksia yhteisöille sekä epäsuora toiminta, jolla edistetään lasten ja 
nuorten energiatietoisuutta sekä terveen elämän tulevaisuutta. Lisäksi 
tuotamme esitelmiä toimintamme mukaiseen oppimiseen ja  organisaatioiden 
kehittämiseen.  Esitelmiä kuuntelemaan ovat ulkopuoliset klubin toiminnasta 
kiinnostuneet tervetulleita. 

Tavoitteena on avata Maunulan Lions -klubin toimintaa hankkimalla uusia, 
nuoria jäseniä viemään eteenpäin yhteistä tavoitettamme sekä luoda uusia 
tapoja klubin kehittämisessä lähialueiden yhdistysten ja muiden toimijoiden 
kanssa. 

Suuret kiitokset kaikille tämän esitteen ilmoituksen antajille sekä teille hyvät 
Maunulalaiset.

Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi iloiseen juhlaan kanssamme.

Eino Rantala, 
Lions Club Helsinki Maunula, 
KlubipresidenttiKiinteistömaailma Pakila | LKV Autero Oy    

050 338 6438, Pakilantie 85, 00660 Helsinki  
pakila@kiinteistomaailma.fi 

Ota kotikenttäetu
OLETPA MYYMÄSSÄ TAI OSTAMASSA
Asuntosi saa parhaan näkyvyyden, kun valitset alueen ylivoimaisen 
markkinajohtajan. Lähes 2000 myytyä asuntoa vuodesta 1974.

Vuosikymmenten työ näkyy ja tuntuu osaamisessa. Tutkitusti  
yli 98 % asiakkaistamme suosittelee meitä, liity joukkoomme.

Kiinteistövälityksen innostuneet ammattilaiset palveluksessasi:

Laura Hiltunen 
LKV, LVV, KiAT
044 244 8478

Juha Hyvönen 
myyntineuvottelija 
040 828 2081

Nico Autero 
KTM, LKV, yrittäjä
julkinen kaupanvahvistaja
050 521 4810

Kristiina Kellander-
Sinisalo
myyntipäällikkö, LKV
045 847 2272



ILOINEN JÄäJUHLATAPAHTUMA KOKO PERHEeLLEILOINEN JÄäJUHLATAPAHTUMA KOKO PERHEeLLE
MAUNULAN ALA-ASTEeN KOULULLAMAUNULAN ALA-ASTEeN KOULULLA

Maunulanmäki 5Maunulanmäki 5

klo 13.00    klubipresidentin    
   tervetuloToivotus  

13.30, 14.00, 14.30       pika-arvonnat

14.45      saappaanheiton 

   
palkintojen jako

14.50    herkkukorin 

   
arvonta

12.3.2023  12.3.2023  kloklo 13–15 13–15

SISÄLLÄ
°   KAHVIO
°   MYYNNISSÄ LEIVONNAISIA JA SIMAa
°   ARPAJAISET
°   ONGINTAa
°   URHEILUVARUSTEIDEN VAIHTOTORI

Maunulan ala-asteen vanhempainyhdistyksen  
järjestämälle vaihtotorille voit tuoda käyttökelpoisia ja 
ehjiä urheiluvarusteita, esim. kypärät, luistimet,  
sukset, monot, mailat, sisäpelikengät jne.   
 
Lahjoittajat voivat ottaa torilta mitä itse tarvitsevat. 

Vaihtamatta jääneet urheiluvarusteet lahjoitetaan  
Maunulan ala-asteen oppilaiden käyttöön.

PIHALLA
°  HEPPA-AJELUA 
°  PONIRATSASTUSTA
°   KOIRAVALJAKKOAJELUA
°   HERNEKEITTOA
°   GRILLIMAKKARAa
°  SAaPPAaNHEITTOA

VAPAA SISÄÄNPÄÄSYVAPAA SISÄÄNPÄÄSY
TERVETULOA!TERVETULOA!
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INFOPISTEeT 
°  MAUNULA-SEURA
°  HIILINEUTRAALI MAUNULA

ARVONTA
LIP
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HETKELLÄ

 PAIKALLA
 O
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VIEN KESKEN

Nim
i:

Puhelin
:

MAKSAMISEN 
VAIHTOEHDOT

°   Käteinen raha, enintään  
     20 €:n setelit!
°   MobilePay
°   2 kortTimaksupistetTä
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TALOYHTIÖN LUOTTOKUMPPANI

Remontin ei tarvitse olla kivulias, 
monimutkainen ja epäselvä. Kaiken voi 
tehdä selkokielisesti ja yhdessä voi 
suunnitella paljon. Me Constilla haluamme 
olla taloyhtiön luottokumppani, joka 
asettaa asukkaat etusijalle. Putkiremontti on 
asukkaiden remontti ja se on aina muutakin 
kuin putkien uusimista. Se on mahdollisuus 
luoda unelmien kylpyhuone.

CONSTI KODIKAS AUTTAA 
PÄÄTÖKSENTEOSSA

Consti Kodikas -palvelussa taloyhtiötä 
tarkastellaan kokonaisuutena jossa 
taloudelliset, tuotannolliset ja sosiaaliset 
näkökulmat saatetaan yhteen ja näin 
saadaan hallitumpi kokonaiskuva tulevasta 
remontista. Samalla vertaillaan myös eri 
korjausvaihtoehtoja jolloin päätöksenteko 
tulevasta remontista on taloyhtiössä 
turvallisempaa.

Lähempänä asiakasta

WWW.CONSTI.FI/TALOYHTIOILLE

PALVELUT TALOYHTIÖILLE

PUTKIREMONTTI

PUTKIREMONTTI 
ON MONIVAIHEINEN 
PROJEKTI − KAIKISTA 
TÄRKEINTÄ ON 
LAADUKAS 
LOPPUTULOS

#t
un

ne
ra

ke
nt

am
in

en

Puh. 010 288 6000 taloyhtiöt@consti.fi

CONSTIN AMMATTILAISET ODOTTAVAT YHTEYDENOTTOASI.
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www.mayk.fi
facebook.com/MaykHelMa 

IG @maunulanyhteiskoulu

Maunula – kaikkien koulu!Maunula – kaikkien koulu!
Välittävä ja kotoisa kouluyhteisö • 110-vuotias kehittäjälukio

Maunulalaisten lähikoulu monipuolisine painotuksineen
Lukiossamme yleislinja ja matematiikan erikoislukio

 

 

 

www.akha.fi 
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www.tomallensenera.fi • 020 7737 300
myynti@tomallensenera.fi

Lämmin koti. 
Puhdas luonto. 

UUSIUTUVAA  
ENERGIAA KOTIISI 

• maalämpö
• ilmavesilämpö

 Hiilineutraali Maunula Sivu 1 (4) 

Hei maunulalainen 

Vaikuta toiminnallasi ilmastonmuutokseen  

- vähentämällä liikkumisen päästöjä 

- vähentämällä asumisesta ja rakennusten lämmityksestä sekä sähkön 
käytöstä aiheutuvia päästöjä ja lisäämällä uusiutuvien energiamuotojen 
käyttöä kuten maalämpöä ja aurinkoenergiaa 

- vaikuttamalla kulutukseen ja kierrätykseen sekä 

- vähentämällä ruoasta aiheutuvia päästöjä 

Testaa elämäntapasi ja kotitaloutesi ilmastopäästöt 

Sitran elämäntapatestin avulla yksilöt ja kotitaloudet voivat arvioida 
aiheuttamiensa päästöjen vaikutuksia: elamantapatesti.sitra.fi/ 

 

Kuva 1 Kuvakaappaus Sitran elämäntapatestistä 

Tavoitteena on kehittää päästöjen laskentaa siten, että voitaisiin arvioida 
kotitalouksien kulutuksesta aiheutuvat päästöjä kaupunginosatasolla. 

Helsingin tavoitteena hiilineutraalius 2030 mennessä 

Pariisin 2015 ilmastosopimuksen tavoitteena on rajata maapallon 
keskilämpötilan nousu 1,5 asteeseen vuoteen 2050 mennessä. Suomen 
tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Helsingin kaupunki on 
asettanut hiilineutraaliuuden tavoitevuodeksi 2030, johon on aikaa varsin 
vähän (= 7 jääjuhlaa). 

Tule mukaan
kehittämään
Hiilineutraalia
Maunulaa

Vuoden 2015 Pariisin 
ilmastosopimuksen

tavoitteena on rajata
maapallon lämpötilan
nousu 1,5 asteeseen

vuoteen 2050 mennessä 
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 Hiilineutraali Maunula Sivu 2 (4) 

Seuraa maapallon ilmastonmuutosta Nasan sivuilta 

Nasan sivusto ” Global Climate Change” sivusto antaa tietoja aiheesta 
globaalilla tasolla. National Aeronautics and Space Administration eli Nasa 
on Yhdysvaltain liittohallituksen alainen ilmailu- ja avaruushallintovirasto. 
Se on vastuussa Yhdysvaltain avaruusohjelmasta ja siviili-ilmailun 
tutkimuksesta. 

 

Kuva 2 Kuvakaappaus Nasan sivuilta 

Maunulan taloyhtiöiden yhteistyöllä luodaan puitteet 
päästöjen vähentämiselle 

Muutostyö on mahdollista organisoida paikallisesti. Tietojen kerääminen 
taloyhtiöiltä tukisi paikallisten päästövähennystoimenpiteiden leviämistä. 
Maunulassa on havaittu, että kehittämisideat siirtyvät taloyhtiöstä 
toiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Koivikkotien rivitalojen 
maalämmön toteutushankkeet.  

 Hiilineutraali Maunula Sivu 3 (4) 

Maunulassa voidaan arvioida ja edistää muutosta 

 

Kuva 3 Maunulan kartta tonttijakoineen 

Maunulassa on uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotosta hyviä 
esimerkkejä: As Oy Säästölaidan, Suursuontie 12:n (1), aurinkopaneelit 
katolla, Koivikkotien rivitalojen (2-3 ja 5-8) ja As Oy Maunulanmäen eli 
Lampuotilantie 34-36 (4) maalämpötoteutukset. Maunulanmäessä on 
lisäksi toteutettu maaviileä varautuen tulevaisuuden hellekesiin. 
Suursuolla omakotitaloja on siirtynyt maalämmön käyttöön. 

Tavoitteena on, että vuosittain tehdään yhteenvetoa Maunulan 
edistyksestä ja oivalluksista sekä esitellään tulokset jääjuhlassa 
maaliskuun toisena sunnuntaina ja myös sen käsiohjelmassa. 
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 Hiilineutraali Maunula Sivu 4 (4) 

”Ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti" 

Maunula ei ratkaise maailman ilmastomuutoksen ongelmia, mutta täällä 
voidaan olla esimerkillisiä ja luovia ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

Maunula tekee yhteistyötä Lauttasaaren kanssa Canemure (Carbon 
Neutral Municipalities and Regions) -hankkeessa, jossa lasketaan alueen 
rakennuksista ja liikkumisesta aiheutuvat päästöt. Suomen 
ympäristökeskuksen laskelmien mukaan kotitalouksien päästöt 
muodostava 80 % kaikista kulutuksesta aiheutuvista päästöistä. 

Yhteisenä tavoitteena on saada maapallon lämpeneminen jäämään alle 
1,5 C, kuten Pariisin konferenssissa 2015 sovittiin. 

Tule Maunulan jääjuhlaan sunnuntaina 12.3.2023 klo 13-15 
keskustelemaan ilmastomuutoksen torjunnan mahdollisuuksista. 

Turvaa jäätiköt ja Maunulan jääjuhla myös tuleville sukupolville ;-) 

 

Kuva 4 Havainnollistamiskuva Raidejokerista, jonka liikennöinti alkaa syksyllä 
2023. Raideliikenteessä kasvihuonepäästöt ovat merkittävästi pienemmät 
kuin autoliikenteessä. Kuva Raidejokerin kuva-arkistosta. 



12 13

 Hiilineutraali Maunula Sivu 4 (4) 

”Ajattele maailmanlaajuisesti, toimi paikallisesti" 

Maunula ei ratkaise maailman ilmastomuutoksen ongelmia, mutta täällä 
voidaan olla esimerkillisiä ja luovia ilmastonmuutoksen torjunnassa. 

Maunula tekee yhteistyötä Lauttasaaren kanssa Canemure (Carbon 
Neutral Municipalities and Regions) -hankkeessa, jossa lasketaan alueen 
rakennuksista ja liikkumisesta aiheutuvat päästöt. Suomen 
ympäristökeskuksen laskelmien mukaan kotitalouksien päästöt 
muodostava 80 % kaikista kulutuksesta aiheutuvista päästöistä. 

Yhteisenä tavoitteena on saada maapallon lämpeneminen jäämään alle 
1,5 C, kuten Pariisin konferenssissa 2015 sovittiin. 

Tule Maunulan jääjuhlaan sunnuntaina 12.3.2023 klo 13-15 
keskustelemaan ilmastomuutoksen torjunnan mahdollisuuksista. 

Turvaa jäätiköt ja Maunulan jääjuhla myös tuleville sukupolville ;-) 

 

Kuva 4 Havainnollistamiskuva Raidejokerista, jonka liikennöinti alkaa syksyllä 
2023. Raideliikenteessä kasvihuonepäästöt ovat merkittävästi pienemmät 
kuin autoliikenteessä. Kuva Raidejokerin kuva-arkistosta. 

 

  

 

                                                                          

 
 

EXACT AIP-Mittaus Oy tarjoaa kattavia ja laadukkaita rakennusmittaus-, 
laserkeilaus ja inventointimallinnus palveluita. Teemme asiantuntevia mittauksia 
kehittyneillä laserkeilaustekniikoilla, jotka mahdollistavat kokonaisten 
kiinteistöjen ja alueiden mittaamisen nopeasti ja tarkasti. Laserkeilaus tallentaa 
kiinteistön jokaisen näkyvän yksityiskohdan.  
 
Toteutamme rakennusten ajantasapiirustukset, tietomallit, 360 
panoraamanäkymät ja pistepilvet perusteltujen ja tarkkojen päätösten tueksi. 

 
• Vähemmän virheitä käyttämällä tarkkoja mittauksia. 
• Parempi suunnittelu ja koordinointi ajan tasalla olevien luotettavien 

tietojen avulla. 
• Nopeampi päätöksenteko vähentää fyysisiä käyntejä paikan päällä. 
• Parempi viestintä visuaalisen tiedon avulla. 
 

Vanhan kiinteistön olemassa olevien arkistopiirustusten ja todellisuuden välillä on 
lähes poikkeuksetta ristiriitaista tietoa, joten niiden hyödyntäminen 
korjaussuunnittelun lähtötietona voi aiheuttaa rakentamisen yhteydessä 
huomattavia riskejä.  
 
Laadimme ajantasaiset ja mittatarkat digitaaliset lähtötiedot, jotka auttavat 
arkkitehtejä, insinöörejä ja muita suunnittelijoita tiedostamaan kiinteistön 
rakenteiden tarkan sijainnin ja toiminnot kaikkien tarvittavien muutosten ja 
kustannusten ennakoimiseksi. Oikeiden päätösten tekeminen prosessin 
alkuvaiheessa estää kalliit virheet rakentamisen aikana ja varmistaa 
lopputuloksen laadun sekä kustannus- ja energiatehokkuuden.  
 
EXACT AIP-Mittaus Oy 
Rälssitie 7A, 01510 Vantaa 
+358 50 431 4331 
myynti@teamexact.com  
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Saat meistä sitoutuneen ja osaavan kumppanin asuinrakennusten 
korjaushankkeisiin. Kokonaisvaltaisella asiantuntijuudella voimme  
parantaa asukkaiden tyytyväisyyttä ja nostaa kiinteistöjen arvoa  

– tulevien sukupolvien parhaaksi.

Tarjouspyynnöt: tarjoukset.taloyhtiopalvelut@sweco.fi | www.sweco.fi/taloyhtiopalvelut



14 15



16 17

Laadukasta sähkön mittausta 
 

eQL Laatuvahtimittarit 
eQL Reader/Manager 
eQL Analyzing 
Sähkön laaturaportointi 
Mittauspalvelut 

 

Mittaritie 3, 36600 PÄLKÄNE +358 3 578 4800

www.electrix.fi
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Bauer-vedenkäsittelylaitteen käyttö lämmitys- ja
käyttövesi järjestelmissä vähentää energiankulutusta,
poistaa jo muodostuneita kerrostumia ja minimoi korroosion.
 Kemikaaliton vedenkäsittely säästää ympäristöä, pienentää  
huoltokustannuksia sekä suojaa putkistoa ja varmistaa  
erinomaisen vedenlaadun.
 Bauer-vedenkäsittelylaite soveltuu ensi- ja jälkiasennukseen,  
niin nykyaikaisiin kuin perinteisiin putkistojärjestelmiin,  
kaikille putkimateriaaleille.
 
Ota yhteyttä: Mikko Timonen, 040 900 7651 
Tutustu käyttäjäkokemuksiin verkkosivuillamme
www.bauersolutions.fi

– parasta putkillesi

Tieteellisesti
tutkittu ja
todistettu

Pitkää ikää 
putkillesi - 
 Suomessa jo
 vuodesta 1999

Bauer Solutions Oy
Lämmittäjänkatu 6
00880 Helsinki
info@bauersolutions.fi
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Yhteystiedot:  EKOSTO Oy, Eino Rantala, Meritullinkatu 13 D 123, 00170 
Helsinki, Tel:  +358400410835

EKOSTO OY
haluaa olla mukana tukemassa Maunulan Lions-Clubin tavoitteita

EKOSTO Oy:n tavoitteena on edistää 

energia-, korjausrakennus- ja

ympäristöalan asiakkaansa toimintaa 

toimimalla strategisena kumppanina 

korjausrakentamisen kehittämisen, 

tutkimuksen, projektin hallinnan ja 

ohjauksen alueella  laaja-alaisen 

kokemuksen avulla.

Toimimme myös projektinjohtajana 

taloyhtiöiden haastavissa 

Linjasaneerauksissa yms.  

OTA YHTEYTTÄ Eino Rantala (eino.rantala@ekosto.fi)

 
 

LVV-kuntotutkimuksia vuosikymmenten kokemuksella. 
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www.lcy.fi ▪ 050 511 0275 ▪ kari.helenius@lcy.fi 
 

 
 
 
 



18 19

 
 

LVV-kuntotutkimuksia vuosikymmenten kokemuksella. 
VESIJOHDOT ▪ VIEMÄRIT ▪ LÄMPÖJOHDOT ▪ SALAOJAT 

www.lcy.fi ▪ 050 511 0275 ▪ kari.helenius@lcy.fi 
 

 
 
 
 



ENNAKKOTIETO

Koko perheen
MAUNULAPÄIVÄ

Torstaina 11.5.2023 
klo 16-19

Maunulan leikkipuistossa tai Yhteiskoulun kentällä
Monipuolinen ohjelma ja paljon tapahtumia

Vapaa pääsy  *  Tervetuloa! 

Ennakkotieto

 


