Sirkka Saarinen, toimittaja

Maunulan uudistuvaan keskustaan rakennetussa talossa työväenopisto, kirjasto ja nuorisotalo toimivat saumattomasti yhteistyössä, mikä
mahdollistaa tilojen rinnakkaiskäytön ja korkean käyttöasteen. Viihtyisä kohtaamispaikka
on samaan aikaan kulttuuritila, elämystila,
oleskelutila, työskentelytila, kahvilatila ja
oppimisen tila.
Maunula-talo on arkkitehtitoimiston K2S
Oy:n käsialaa. Suunnittelijoina toimivat Kimmo
Lintula, Niko Sirola ja pääsuunnittelijana Mikko
Summanen.
”Maunula-talo on ollut poikkeuksellinen
hanke, sillä asukkaat olivat mukana suunnittelussa jo ennen kuin viivaakaan oli piirretty.
Yhteistyön myötä asukkaat voivat nyt kokea
talon entistä enemmän omakseen”, Summanen
kertoo talon esittelyssä.
Inspiraation Maunula-talolle arkkitehdit
kertovat olleen Maunulan konstailematon
1950- ja 1960-lukujen arkkitehtuuri ja luonnon
läsnäolo.
Paljon avointa tilaa
Maunula-taloon haluttiin mahdollisimman
paljon avointa tilaa. Vaikka talossa on kolme
eri toimijaa, kävijälle rajat eivät välttämättä
näy. Toisaalta eri tiloissa on omanlainen henkensä. Nuorisotalolla on ronskimpi, mutta
kodinomainen tunnelma, betonipintoja ja rento
irtokalustus. Kirjastossa ja monitoimisalissa on
puulattiat.
Taloa hallitsevat puuseinät ja -katto, vaalea
tiili ja isot lasipinnat. Katto on viistetty moni-
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Maunula-talo on viihtyisä
kohtaamispaikka

Joulukuussa 2016 avattu Maunula-talo Helsingin Maunulassa on
sananmukaisesti kaikkien kaupunkilaisten kohtaamispaikka.
Asukkaat olivat mukana sekä itse talon että sen toiminnan suunnittelussa aivan alusta alkaen.

muotoiseksi ja se kulkee saumattomasti tilasta
toiseen.
Talo on rakennettu kiinni S-marketiin, mikä
teki suunnittelemisesta haastavaa. Talon suunnittelun keskeisenä tekijänä on huomioitu sen
rinnalle kohoava puisto, sillä talo ja puisto ovat
yhtä kokonaisuutta.
Tiloista toiseen joustavasti
Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen keskellä
Maunulanpuiston puolella. Käyttäjien yhteiset
tilat on sijoitettu rakennuksen keskelle, pääsisäänkäynnin ympärille. Näistä tiloista suurin
on monitoimisali.
Kirjasto sijoittuu omaan siipeensä, jolle
puinen, vapaamuotoinen alakatto antaa omintakeisen luonteen. Puiston suuntaan avautuva
lasiseinä tuo valoa ja näkymiä kirjaston tiloihin.
Kirjastosta on suora yhteys market-myymälään.
Nuorisotalolle on erotettu oma sisäänkäynti.
Sen aulatilat ovat suoraan yhteydessä pääaulaan. Nuorisotalo voidaan tarvittaessa sulkea
muusta rakennuksesta liukuovin.
Työväenopiston tilat on keskitetty rakennuksen ylimpään kerrokseen keskusaulan ympärille. Aulatiloja jäsentää kattoikkuna, joka tuo
avaruutta ja valoa rungon syvimpään kohtaan.
Tiloihin on suora yhteys myös S-marketin kattopysäköintitasolta.
Paikalla muurattu vaalea tiilijulkisivu ja
sisällä paikallavalettuja betonipintoja
Rakennuksen julkisivut ovat pääsääntöisesti
paikalla muurattuja vaaleita tiilijulkisivuja.
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Maunula-talon aulatiloja jäsentää kattoikkuna, joka

tuo avaruutta ja valoa rungon syvimpään kohtaan.
Paikallavaletut betonipinnat luovat ilmettä ja kontrastia tilojen muiden materiaalien ja värien kanssa.
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14 Biljardi
15 Tyttöjen huone
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16 Musiikin harjoitustila
17 ATK-tila
18 Keittiö
19 Opetustila
20 Musiikkiluokka
21 Tarkkaamo
22 Toimisto / kokoustila
23 Opettajien huone
24 Taukotila
25 Sosiaalitilat / WC
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27 Tekninen tila
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Pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen keskellä

Maunulanpuiston puolella. Käyttäjien yhteiset tilat
on sijoitettu rakennuksen keskelle, pääsisäänkäynnin
ympärille.
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Maunula-talossa on limittäin kolme kerrosta ja

huippuvarusteltu monitoimisali, jossa voi pitää liikuntatunteja, konsertteja, teatteriesityksiä ja tapahtumia.
Lisäksi talossa on muun muassa erikoisluokkia, kuten
akustoitu musiikkiluokka, bänditila sekä taide- ja käsityöluokka.
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Pääsisäänkäyntiä ympäröivät julkisivupinnat on verhoiltu kuultokäsitellyllä männyllä.
Kirjastosalin ja aulan lasijulkisivut on tehty
teräsrunkoisista 3k-eristyslasielementeistä
SG-saumattuna.
Rakennus on betonirunkoinen. Kirjastosalin
yläpohjarakenne on osin betonia, osin terästä.
Paikallavalettua betonipintaa on näkyvillä nuorisotalossa ja aula- sekä näyttelytiloissa. Betoni
luo ilmettä ja kontrastia tilojen muiden materiaalien ja värien kanssa.
Aula- ja nuorisotiloissa on yhtenäinen ja
näyttävä, tumma, kevyesti hiottu betonilattia.

Maunula-talo
Metsäpurontie 4, 00630 Helsinki
Tilaaja: Tilakeskus, Helsingin kaupunki
Laajuus: 3100 m2
Huoneistoala: noin 2200 htm2
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto
K2S Oy, pääsuunnittelija: Mikko Summanen
Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto
Pontek Oy
Rakennusurakoitsija: YIT Rakennus Oy
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6, 7 Aula- ja näyttelytiloissa paikallavaletut betonipinnat luovat kontrastia muille materiaaleille ja väreille.
Kevyesti hiotut tummat betonilattiat ovat ilmeikkäät.
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Nuorisotalon kontaktihuone.
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Kirjasto

Maunula House is an inviting meeting place
Maunula House opened in the Maunula area of Helsinki in December 2016 is the meeting place
for all the townspeople. The residents were included from the very start in the design of the
House itself and the activities carried out in the House. The House provides a setting for culture,
experiences, lounging, working, and learning, all at once, and even provides cafeteria services.
The architecture of Maunula House was inspired by the straightforward 1950’s and 1960’s
architecture of Maunula and the presence of nature.
Three different Departments of the City have activities in the House, but the boundaries
between them are not necessarily visible to the users. On the other hand, the different facilities
are each characterised by their own ambiance. The concrete structures and casual furniture of
the facilities occupied by the Youth Department create a more rugged, yet homey environment.
Inside Maunula House is dominated by wooden walls and a wooden ceiling, light-coloured
brickwork and large glass surfaces. The chamfered multiform ceiling runs seamlessly throughout the house.
The facades of the building are of light-coloured brick, built on site. The surfaces around the
main entrance are clad with pine and treated with a translucent finish. The glass facades of the
library hall and the lobby are prefabricated insulating glass panels with a steel frame.
The building frame is a concrete frame. The roof construction of the library part is made
partly from concrete and partly from steel. Exposed cast-in-situ concrete surfaces and concrete
floors can be found in the youth centre.
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