
Maunulan oma Design-
pääkaupunki 2012 -hanke
"Omatoiminen Maunula -
Itsemuotoutuva kaupun-
ginosa" hankkeessa esi-
tellään Maunulan suun-
nittelua, suunnitellaan
Maunulaan kaupunkipol-
ku ja luodaan asuinalueen
omaehtoisen kehittämisen
toimintamalli.

Maunulan WDC-vuo-

den seuraavia tapahtumia
ovat kesäseminaari
8.6.2012 sekä aluefoorumit
24.9.2012, 22.10.2012 ja
26.11.2012. Maunulan
WDC-hankkeeseen kyt-
keytyviä Maunulan kau-
punkipolun ja luontopo-
lun suunnitelmista kes-
kustellaan 24.9.2012.
Maunulan uuden keskus-
tan rakentamista esitel-

lään 22.10.2012. Vuoden
viimeisessä aluefoorumis-
sa keskitytään Maunulan
tulevaisuuteen. Suojeltua
Sahanmäen arkkitehtuu-
ria esitellään DoCoMoMo-
konferenssin yhteydessä
elokuussa 2012. Maunulan
WDC-hanke päättyy vuo-
den vaihteessa 2012.

Lisätietoja
www.maunula.net
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Helsinki on käynnistä-
nyt uuden yleiskaavan val-
mistelun.Yleiskaava menee
valtuuston hyväksyttäväk-
si vuonna 2016.Yleiskaava-
suunnittelu on strategista

suunnittelua, joka ohjaa
kaupungin kehittämistä ja
asemakaavoitusta.

Edellinen Yleiskaava
2002 hyväksyttiin 2003.
Maunulalaisten aktiivisuu-

den vuoksi edellisen Yleis-
kaava 2002:n myötä Mau-
nulaan saatiin vanhusten
kuntopolku,Suursuon pien-
taloalue ja uusi keskusta,
jonka toteutuksen käyn-

nistää kesällä alkavat Paki-
lantien muutostyöt.

Tulevan yleiskaavan
keskeisiä aiheita on raide-
liikenteeseen perustuvan
verkostokaupungin suun-
nittelu. Jatkossa kehite-
tään erityisesti poikittaisia
yhteyksiä, jolloin säteittäis-
ten liikenneyhteyksien ris-
teytymiskohtiin syntyy
merkittäviä solmukohtia.
Kehitettäviä poikittaisia
yhteyksiä ovat Raide-Joke-
ri ja Jokeri 2. Vetovoimais-
ten risteyskohtien ympäris-
töön tarvitaan maankäyttö-
ratkaisuja.

Kaupunkisuunnitteluvi-
rastoa johtavan Tuomas
Rajajärven mukaan uusi
yleiskaava laaditaan tii-
viissä yhteistyössä asuk-
kaiden ja eri alojen sidos-
ryhmien kanssa. Uuden
yleiskaavan esitystapa on
vielä ratkaisematta.

Yleiskaavan valmistelua
esitellään joka kotiin jaetus-
sa kaavoituskatsauksessa.

Uuden yleiskaavan valmistelu käynnissä

Käpylän aseman ympäristöstä on kehittymässä vetovoimainen solmukohta

Helsingin kaupunki kut-
suu kaikki helsinkiläiset,
Helsingissä toimivat ja Hel-
singissä vierailevat esittä-
mään ajatuksiaan ja ideoi-
ta tulevaisuuden Helsingis-
tä. Helsingin kaupunki
avaa 28.5.2012 Internetis-
sä vuorovaikutteisen verk-
koaivoriihen, jossa kerä-
tään ideoita ja näkemyksiä

tulevaisuuden Helsingistä.
Verkkoaivoriihessä voi esit-
tää omia ajatuksiaan ja
kommentoida toisten aja-
tuksia.

Aivoriiheen voi osallis-
tua myös perinteisesti pa-
perilla kaupunginkirjaston
toimipisteissä sekä Virka
Infossa kaupungintalolla.

Aivoriihi on osa Helsin-

gin kaupungin tulevien
vuosien tavoitteiden val-
mistelua. Kaupunkilaisten
ajatuksia ja ideoita hyödyn-
netään kaupungin palvelu-
jen suunnittelussa.

Verkkoaivoriihen tulok-
sia käytetään,kun kaupun-
gin virastot ja liikelaitokset
valmistelevat esityksiä tu-
levan valtuustokauden

2013-2016 kaupungin stra-
tegiaohjelmaan. Uusi kau-
punginvaltuusto päättää
Helsingin tavoitteista ja
tärkeimmistä kehittämis-
kohteista vuoden 2013 ke-
väällä.

Aivoriihestä tiedotetaan
tarkemmin toukokuun vii-
meisellä viikolla.

Lisätietoja www.hel.fi

Ideoi tulevaisuuden Helsinkiä!

Maunulan WDC-hankkeessa tapahtuu

Teemme sen mahdolliseksi

Millainen säästäjä sinä olet?

Onko hän varovainen 
vai riskinottaja?

Me Nordeassa kuuntelemme ajatuksiasi ennen kuin neuvomme sinua. Varaa 
aika tapaamiseen osoitteessa nordea.fi/sisu tai soita 0200 3000 (pvm/mpm) 
ma–pe 8–20. Tehdään yhdessä Sinun suunnitelmasi säästämiseen.
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Pakilantie 56
Helsinki-Pakila
nordea.fi

Kiinteistövirasto jakaa
Suursuon pientalotontit al-
kusyksystä 2012. Parhail-
laan Suursuolla rakenne-
taan pientaloalueen katuja.

Maunulan koillisosan ase-
makaava vahvistettiin loka-
kuussa 2007. Pakilan puo-
len pientaloista suurin osa
on valmiina.

Suursuon uutta pientalo-
aluetta rakennetaan

Kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa valmistellaan ase-
makaavan muutosta Kuu-
sikkopolun ympäristöön.
Suunnitteilla on Maunulan
yhteiskoulun ja Helsingin
matematiikkalukion laajen-
nus uusine pysäköintipaik-
koineen. Samalla tutkitaan
asuinrakentamista Kuusik-
kopolun ympäristöön ja ke-
vyen liikenteen reittien uu-
delleenjärjestelyä.

Yhteiskoulun tontin
kaakkoisosassa on uusi ra-
kennusala koulun laajen-
nusta varten.Vanhan koulu-
rakennuksen luoteissiipeä
on myös mahdollista leven-
tää.Uuden rakennuksen on
oltava alisteinen vanhaan
rakennukseen nähden. Ta-
voitteena on, että vanha
suojeltava rakennus säilyt-
tää asemansa tontin koho-
kohtana.

Kuusikkopolulle on suun-
nitteilla kaksi pistemäistä
asuintaloa uudelle tontille.

Kerrosalaa tontille on mer-
kitty 2 600 k-m2.Uusi tontti
sijoittuu länsirinteeseen ja
avautuu lännessä metsäi-
seen maisemaan.

Kuusikkotien länsipuo-
lelle on merkitty rivitalojen
ja muiden kytkettyjen asuin-
rakennusten tonttialue, joil-
le saa rakentaa enintään
kaksikerroksisia rivitaloja.
Kadun varren rakennuksis-
ta on oltava uloskäynti ka-
dun puolelle,mikä elävöittää
katukuvaa

Päiväkodin paikalle
suunnitellaan kerrostaloa.
Maunulantie 17–19 nykyi-
sen tontin huonokuntoinen
päiväkoti puretaan ja muo-
dostetaan sen paikalle uusi
nelikerroksisen asuinraken-
nuksen tontti. Kerrosalaa
tontilla on kaavailtu 1 400 k-
m2.

Uutta kerrosalaa on kaa-
valuonnoksessa noin 6700 k-
m2 eli asuntoja tulisi noin
170 uudelle maunulalaiselle.

Kuusikkopolun 
alueen kaavaluonnos

valmistunut

Havainnekuva Kuusikkopolun suunnitelmista.

Kiinteistövirasto etsii
Maunulan Koivikkotien
18:n rivitalotontille ja Suo-
pellonkaari 16:n rivi- ja
pienkerrostalotontille ra-
kennuttajaa. Koivikkotien
tontin rakennusoikeus on
noin 700 k-m2 ja Suursuon
1447 k-m2.

Hakuaika päättyi
16.5.2012.Varausesitys py-
ritään saattamaan kiinteis-
tölautakunnan käsiteltä-

väksi kesä- tai elokuun
2012 aikana. Kiinteistövi-
raston tonttiosasto valmis-
telee hakemusten ja mah-
dollisten jatkoneuvottelui-
den perusteella esityksen
tonttien varaamisesta.

Tonttihaku oli suunnattu
erityisesti ammattimaisille
rakennuttajille ja raken-
nuttajakonsulteille.

Lisätietoja
www.maunula.net

Kahdelle 
maunulalaiselle 
tontille etsitään 
rakennuttajaa
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