
Maunulan XVI kesäse-
minaari pidettiin perjantai-
na 8.6.2012 klo 8.30–15
Maunulan kirkolla. Semi-
naarin teemana oli ”Muutos
verkostokaupungissa – Itse-
muotoutuvat kaupungin-
osat”.

Yleiskaavapäällikkö Rik-
hard Manninen esitteli Hel-
singissä aiemmin tehtyjä
yleiskaavoja ja valmisteilla
olevan uuden yleiskaavan
lähtökohtia. Uusi yleiskaa-
va menee valtuuston käsit-
telyyn vuonna 2016 tai
2017. Verkostokaupungin
idea on noussut keskeisek-
si kaupunkikehittämisen
teemaksi. Myös Helsingin

valmisteilla olevan yleis-
kaavan keskeisenä teemana

on raideliikenteeseen pe-
rustuvan verkostokaupun-

gin kehittäminen.
Jyväskylän yliopiston in-

novaatiotoiminnan profes-
sori Antti Hautamäen mie-
lestä innovaatiot kuuluvat
kaikille. Päämääränä on
luoda innovaatioita, jotka
ratkaisevat yhteiskunnan
häijyjä ongelmia ja edistä-
vät kestävää hyvinvointia.
Hautamäen mielestä kan-
salaisia pitäisi voimaannut-
taa osallistumaan yhteis-
kunnan kehittämiseen ja
käyttämään omaa luovuut-
taan ja osaamistaan uusien
ratkaisujen tuottamiseen.

Lisätietoja
www.maunula.net

Suursuon ostoskeskuk-
sen pohjoispuolelle raken-
netaan uutta katua, Tam-
miontietä.Työt käynnistyi-
vät syyskuussa 2012. Paki-
lantiellä tilapäiset liiken-
nejärjestelyt jatkuvat aina-
kin syksyyn 2014.

Rakentaminen aiheut-
taa tilapäisiä liikennejär-
jestelyjä, jotka saattavat
ajoittain ruuhkauttaa lii-
kennettä.Työn aikana Pa-
kilantiellä on käytössä
vain yksi ajokaista kum-
paankin suuntaan ja ny-
kyiset Metsäpurontien –
Suonotkontien liikenneva-
lot poistuvat työnaikaises-
ti käytöstä.

Pakilantien lopulliset
liikennejärjestelyt pääs-
tään toteuttamaan vasta,
kun uusi ostoskeskus Paki-
lantien länsipuolelle on
valmistunut ja Suursuon
ostoskeskus Pakilantien
itäpuolella on purettu.

Metsäpurontien liitty-
mä Pakilantielle siirtyy
jonkin verran nykyistä liit-
tymää etelämmäksi. Suo-
notkonkujalle rakenne-
taan uusi hulevesiviemäri.

Suonotkontien liittymä
Pakilantielle suljetaan ajo-
neuvoliikenteeltä, kun uusi
Tammiontie on saatu ra-
kennettua. Tammiontiel-
lä, Metsäpurontiellä sekä
Pikkupolulla uusi kunnal-
listekniikka saadaan ra-
kennetuksi ja uudet kadut

käytettävään kuntoon ke-
väällä 2013. Kunnallistek-
niikkaa rakennetaan myös
Pakilantiellä.

Maunulanpuistoon Pik-
kupolulle rakennetaan ve-
sihuoltoa ja kaapeleita se-
kä asfaltoitu jalkakäytävä
ja pyörätie.
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Maunulan keskustassa rakennetaan 
katuja ja kunnallistekniikkaa

Tammiontietä rakenne-
taan Suursuon ostoskes-
kuksen taakse.

Suursuon uuden pienta-
loalueen katu- ja infra-
rakentaminen on käyn-
nissä. Pientalotontteja

kiinteistövirasto luovut-
taa lokakuussa.

Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto ryhtyy laatimaan kaa-
vamuutosta Suonotkontie
4:n ja Suursuontie 14:n ton-
teille. Kaavaluonnos pyri-

tään saamaan nähtäville
vuoden vaihteen tietämissä.
Suursuontie 14:n tontin täy-
dennysrakentamisen suun-
nittelua rajoittaa maakaasu-

putken linjaus. Maakaasu-
putken siirto Suursuonlai-
dassa käynnistyy syksyn ai-
kana.

Raidejokeria varten jou-

dutaan tekemään kaava-
muutos Pirkkolantien ja Pir-
jontien varteen.Samaan kaa-
vamuutokseen pyritään otta-
maan Pirjon Krouvin tontti.

Maunulan pohjoisen ja läntisen osan kaavoitusasioita

Kaupunki tarjoaa syk-
syllä 2012 vuokralle noin
100 omakotitalotonttia
omatoimiseen rakentami-
seen. Kaupunginhallitus
käsitteli 25.6.2012 tont-
tien luovutusehtoja.Tontit
sijaitsevat Maunulassa,

Tapaninkylässä, Suutari-
lassa, Puistolassa, Mylly-
purossa, Mellunkylässä ja
Kivikossa. Tontinvaraajat
on tarkoitus valita arpo-
malla kuten edellisellä-
kin kerralla. Hakemuk-
sen voivat jättää helsinki-

läiset lapsiperheet.
Alustavan aikataulun

mukaan tontit ilmoitet-
taisiin haettaviksi syys-lo-
kakuussa 2012. Hakuai-
kaa olisi hieman yli kuu-
kausi. Tontinvaraajat oli-
sivat selvillä jo joulukuus-

sa 2012 – tammikuussa
2013.

Viimeksi vuonna 2010
tarjottiin vuokralle 65
omakotitalotonttia. Hake-
muksia saapui kaikkiaan
1322 kpl eli joka 20. haki-
ja saa tontin.

Kaupunki luovuttaa syksyllä pientalotontteja Maunulasta

Kesäseminaarissa keskusteltiin verkostokaupungista

Yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen esitteli kesä-
seminaarissa mm. vuoden 1960 yleiskaavaa.

Keskuspuiston keskiosan virkistysalueen kaavaluonnos on 
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