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Kaupunkisuunnittelu-
virastossa valmistellaan
asemakaavaa ja asema-
kaavan muutosta Keskus-
puiston keskiosaan. Suun-
nittelualueeseen kuulu-
vat Maunulanpuisto ja
Pirkkolan liikuntapuisto.
Kaavasta järjestettiin kes-
kustelutilaisuus  5.9.2012
ja kaavaluonnos oli esillä
27.8.–14.9.2012.

Alue on pääosin asema-
kaavoittamaton ja asema-
kaavalla halutaan turvata
alueen säilyminen nykyi-
sessä virkistyskäytössä.
Asemakaavan tavoitteina
on turvata Keskuspuis-
ton merkitys kaupunkira-
kenteessa sekä puiston

liittyminen muihin virkis-
tysalueisiin, ulkoilu- ja lii-
kuntamahdollisuuksien
parantaminen sekä luon-
tokokemuksien ja rauhan
tarjoaminen. Pirkkolan lii-
kuntapuistoon on varattu
alue uimahallin ja jää-
hallin laajennukselle.

Kaavassa varataan
Pirkkolantien varteen
alue Raide-Jokeria var-
ten.Vuoden 1960 yleiskaa-
van Käskynhaltijantien
jatkeen aluevaraus Raja-
metsäntien länsipuolella
poistetaan.

Valmisteluaineisto on
yhä nähtävillä Maunulan
Mediapajalla (Metsäpu-
rontie 19–21).

Keskuspuiston keskiosan virkistysalueet kaavoitetaan

nähtävillä Mediapajalla. Havainnepiirroksessa Jokeri kulkemassa Pirkkolantien vartta alitettuaan juuri Hä-
meenlinnanväylän.

Valtiovarainministeriö ja
ympäristöministeriö ovat
3.7.2012 asettaneet johto-
ryhmän kuntauudistukseen
liittyvän ja metropolialuetta
koskevan esiselvityksen val-
mistelua varten. Johtoryh-
män toimikausi kestää
31.12.2012 saakka.

Hallitus selvittää erilai-
set vaihtoehdot ratkaisuksi
erityisesti 1) maankäytön,
asumisen ja liikenteen kysy-
myksissä alueen yhteisen
suunnittelun ja ohjauksen
tueksi sekä 2) kilpailukyvyn
vahvistamiseksi ja 3) alueel-
lisen eriytymisen ehkäisemi-
seksi.

Selvitys koskee metro-
polialueen vapaaehtoisen
yhteistyön piiriin yleisim-
min lueteltavien 14 kunnan
(Helsinki, Espoo, Vantaa,
Kauniainen,Kirkkonummi,
Hyvinkää, Pornainen, Tuu-
sula, Kerava, Järvenpää,
Nurmijärvi, Sipoo ja Vihti)

aluetta.Arvioitaessa alueen
kuntajakoselvitysalueita
(selvityshenkilöillä) on kui-
tenkin mahdollisuus ottaa
mukaan ja tehdä ehdotuk-
sia, jotka koskevat 14 kun-
nan ulkopuolisiakin kun-
tia.

Esiselvitystä ohjaa johto-
ryhmä, jonka puheenjohta-
jana toimii hallinto- ja kun-
taministeri Henna Virkku-
nen ja varapuheenjohtajana
asunto- ja viestintäministe-
ri Krista Kiuru. Johtoryh-
män muut jäsenet ovat kau-
punginjohtaja Jussi Pajunen
(Helsinki), Jukka Mäkelä
(Espoo), kaupunginjohtaja
Kari Nenonen (Vantaa) sekä
kaupunginjohtaja Raimo
Lahti (Hyvinkää, Kuuma-
kuntien edustaja) varajäse-
nenään kunnanjohtaja Esko
Kairesalo (Mäntsälä).

Esiselvitys on osa kunta-
uudistusta sekä valtion met-
ropolipolitiikan toteutusta.

Metropolialueen 
esiselvitys käynnistyy

Suursuontie 14 on mukana Maunulan ryhmäkorjauk-
sessa. Peruskorjattavaan taloon tulee uusia asuntoja.
Lisäksi tontille kaavaillaan lisärakentamista.

Lähiöprojektin toimin-
takauden 2012–2015 ta-
voitteina ovat verkostoitu-
van esikaupungin ja viih-
tyisän ympäristön tukemi-
nen sekä kokemisen, oppi-
misen ja hyvän kaupunki-
elämän edistäminen. Li-
säksi tavoitteena on esi-
kaupunkien tunnettavuu-
den ja imagon vahvistami-
nen tuomalla julkisuuteen
positiivisia ja todenmu-
kaisia uutisia esikaupun-
geista.

Lähiöprojekti keskittyy
kaupunkilaisten toimin-
tamahdollisuuksien ja hy-
vän elämän edellytysten
parantamiseen asuin-

alueellaan yhteistyössä
muiden toimijoiden kans-
sa.

Projektin visiona on:
"Helsingin esikaupungit
ovat viihtyisiä ja urbaane-
ja kaupunginosia, joissa
on monipuolinen asunto-
ja työpaikkatarjonta, elin-
voimainen kaupunkikult-
tuuri ja asukkaiden tar-
peisiin vastaava palvelu-
verkko". Projektikauden
tunnuksena on: "Sivistys
on siistiä".

Verkostoituvaa esikau-
punkia ja viihtyisää ympä-
ristöä kehitetään kaupunki-
rakennetta tiivistämällä ja
monipuolistamalla.Täyden-

nysrakentamista ohjataan
olemassa olevan infrastruk-
tuurin, palveluiden sekä
hyvien kävely-, pyöräily- ja
joukkoliikenneyhteyksien
äärelle.

Esikaupunkialueen ima-
goja vahvistetaan edistä-
mällä asunto- ja toimitilara-
kentamista, korostamalla
kaupunginosien vahvuuk-
sia ja alueidentiteettiä sekä
tukemalla palvelujen saavu-
tettavuutta.

Kaupunginosien saavu-
tettavuutta ja sisäisiä yh-
teyksiä parannetaan. Li-
säksi elinkeinoelämän alu-
eellisia toimintaedellytyk-
siä vahvistetaan.

Uuden Lähiöprojektikauden 
tavoitteet

Valtuusto päätti
29.8.2012, että Raide-Joke-
rin hankesuunnittelu ja
väylän toteuttamiseen liitty-
vä kaavoitus voidaan käyn-
nistää.Samassa yhteydessä
valtuusto käsitteli Raide-Jo-
kerin kehityskäytävän
maankäytön kehittämispe-
riaatteita.Raidejokeria var-
ten tehdään kaavamuutos

Pirkkolantien varteen Kes-
kuspuiston keskiosan vir-
kistysalueen kaavamuutok-
sen yhteydessä.

Toteutuessaan Raide-Jo-
kerilla on ennustettu olevan
vuonna 2035 noin 80 000
käyttäjää arkivuorokaudes-
sa. Nykyisin Bussi-Jokeria
käyttää arkisin noin 30 000
matkustajaa, ja nousija-

määrä kasvaisi ennusteen
mukaan busseilla liiken-
nöitynä noin 45 000:een v.
2035.

Radan pituus on noin 25
km ja kustannusarvio noin
210 milj. euroa. Lisäksi va-
rikosta koituisi noin 33 mil-
joonan euron kustannus.

Ennusteen mukaan Rai-
de-Jokerin käyttäjistä noin

4 % siirtyy henkilöautolii-
kenteestä, 2 % jalankulku-
ja pyöräliikenteestä,noin 50
% Bussi-Jokerista ja loput
muilta joukkoliikennelin-
joilta.Merkittävä osa Raide-
Jokerin matkustajista käyt-
tää matkallaan myös met-
roa tai lähijunaa, mutta
linjaa käytetään paljon
myös paikalliseen liikkumi-

seen.
Hankeen positiivisiksi

puoliksi on laskettu muun
muassa raideliikenteen
maankäyttöä tiivistävä ja
joukkoliikenteen käyttöä li-
säävä vaikutus sekä vaiku-
tukset raideliikenteen vai-
kutusalueen vetovoimaan,
kaupunkikuvaan ja ima-
goon.

Valtuusto päätti käynnistää Raide-Jokerin hankesuunnittelun

Kuusikkopolun kaava-
muutos on tarkoitus esitel-
lä kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle tämän vuo-
den puolella. Suunnitel-
missa esitetään laajennus-
osaa Maunulan yhteiskou-
lulle ja täydennysrakenta-
mista Kuusikkopolun ym-
päristöön.

Yhteiskoulun tontin
kaakkoisosassa on uusi ra-
kennusala koulun laajen-
nusta varten.Vanhan kou-
lurakennuksen luoteissii-
peä on myös mahdollista
leventää. Uuden raken-

nuksen on oltava alistei-
nen vanhaan rakennuk-
seen nähden.

Kuusikkopolulle on
suunnitteilla kaksi piste-
mäistä pienkerrostaloa uu-
delle tontille. Kerrosalaa
tontille on merkitty 2 600
k-m2. Uusi tontti sijoittuu
länsirinteeseen ja avau-
tuu lännessä metsäiseen
maisemaan.

Kuusikkotien länsipuo-
lelle on kaavaluonnoksessa
merkitty rivitalojen ja mui-
den kytkettyjen asuinra-
kennusten tonttialue, joil-

le saa rakentaa enintään
kaksikerroksisia rivitaloja.

Päiväkodin paikalle
suunnitellaan kerrostaloa.
Maunulantie 17–19 nykyi-
sen tontin huonokuntoi-
nen päiväkoti puretaan ja
muodostaa sen paikalle
uusi nelikerroksisen asuin-
rakennuksen tontti. Ker-
rosalaa tontilla on kaa-
vailtu 1 400 k-m2.

Uutta kerrosalaa on
kaavaluonnoksessa noin
6700 k-m2 eli asuntoja tu-
lisi noin 170 uudelle mau-
nulalaiselle.

Kuusikkopolun alueen 
kaavaluonnos lautakuntaan

Maunulan keskustan ka-
tu- ja puistosuunnitel-
man mukaiset rakennus-
työt käynnistyivät syys-
kuussa. Yllä havainne-
kuva tulevasta keskus-
tasta.
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