
Edellinen kaupunki-
suunnitteluviraston kes-
kustelutilaisuus Kuusik-
kopolun alueesta oli vuo-
den 2011 huhtikuussa. Sen

jälkeen suunnittelualuetta
on rajattu pienemmäksi.
Metsäpuron mutkan puis-
toaluetta ja Kuusikkopolun
länsipään puistoa ei ole tar-
koitus suunnitella tällä
erää.

Kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa on aloitettu uuden
yleiskaavan teko. Työn ai-
kana tutkitaan mm. raide-
jokerin varren täydennys-
rakentamista.Tämän takia
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Kaupunkisuunnitte-
lulautakunta käsitteli
22.11.2011 Raidejoke-
rin kehityskäytävän
suunnittelua. Kehitys-
käytävän suunnitte-
luun liittyvä Helsingin
kaupungin sisäinen
vuorovaikutusprosessi
on käynnistynyt. Laa-
jempi, asukkaita ja
muita osallisia kokoava
vuorovaikuttaminen
käynnistyy Helsingin
uuden yleiskaavatyön
aikana ja alueilla ta-
pahtuvan tarkemman
suunnittelun yhteydes-
sä.

Oulunkylän kau-
punginosa on osa Raide-Jo-
kerin kehityskäytävää. Jo-
keri I:n reitti kulkee keskei-
sesti alueen läpi ja risteää
pääradan kanssa muodos-
taen joukkoliikenteen sol-
mukohdan Oulunkylän
keskukseen. Tuusulanväy-

lä ja päärata risteävät alu-
een eteläosassa Käpylän
asemanseudun tuntumas-
sa. Vyöhyke on kantakau-
pungin yksi laajenemis-
suunta, hyvien liikenneyh-
teyksien varrella, osin val-

miissa yhdyskuntaraken-
teessa.

Verkostokaupungille tyy-
pillistä on maankäytön tii-
vistyminen keskusten li-
säksi myös keskusten väli-
siin kehityskäytäviin, pa-

rantuneen saavutetta-
vuuden ollessa kaupun-
kirakenteen tiivistämi-
seen kannustava tekijä.

Hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien kehitty-
minen vahvistaa kes-
kusten lähipalveluiden
saavutettavuutta ja
houkuttelevuutta. Jo-
keri I:n pikaraitiotielin-
jan suunnittelun yh-
teydessä tulisi selvittää
pysäkkien edullisin si-
jainti sekä asuinaluei-
siin että palveluihin.

Päästöt vähenevät
merkittävästi Raide-
Jokerin myötä. Hiili-
dioksidipäästöt (CO2)

vähenevät noin 85 prosent-
tia, typenoksidipäästöt
(NOx) noin 95 prosenttia ja
partikkelipäästöt (PM) noin
70 prosenttia Bussi-Jokerin
muuttaminen Raide-Joke-
riksi hillitsee siten ilmas-
tonmuutosta.

Raidejokerin kehityskäytävän 
valmistelu käynnistynyt

Kaupunkisuunnitte-
lulautakunta hyväksyi
22.11.2011 jatkosuun-
nittelun pohjaksi Ou-
lunkylän Renessanssin
painopistealueet ja ke-
hittämistavoitteet.

Oulunkylän ja Käpy-
län asemanseutuja kehite-
tään vetovoimaisina ja
omaleimaisina keskuksi-
na. Metsälän työpaikka-
alue pyritään kytkemään
osaksi Käpylän aseman-
seutua.

Alueen palvelutaso tur-
vataan kasvattamalla
asukasmäärää ja paranta-
malla joukkoliikennease-
mien yhteyttä lähipalve-
luihin. Alueen asuntotar-

jontaa lisätään ja asunto-
kantaa monipuolistetaan.

Uusia rakentamiseen
soveltuvia alueita tutki-
taan, jotta saadaan suuria
asuntoja sinne, missä on
vain pieniä asuntoja. Ta-
voitteena on lisätä perhe-
ja senioriasuntoja.

Kaupunkikuvan laatua
kohennetaan paikallisia
ominaispiirteitä korosta-
en. Suunnittelussa sovite-
taan yhteen alueen arvok-
kaat ominaispiirteet ja
uusi rakentaminen. Lisä-
rakentamisen ongelmiin,
kuten pysäköintiin etsi-
tään ratkaisuja.

Virkistysalueiden käy-
tön lisääntymistä ediste-
tään. Keinoina ovat laa-

dukkaat lähipuistot sekä
Oulunkylän kaupungin-
osapuiston laajentaminen
ja teemallinen kehittämi-
nen liikuntapuistona. Vi-
heryhteyksiä selkeytetään
Oulunkylän kaupungin-
osapuistosta Keskuspuis-
toon ja Helsinki-puistoon.

Jatkosuunnittelulla
edistetään sujuvaa liik-
kumista. Kävely- ja pyö-
räilyreittejä parannetaan
erityisesti palveluihin ja
asemille. Joukkoliikenteen
houkuttelevuutta ja palve-
lutasoa kehitetään. Joke-
ri I:n mahdollisuuksia
hyödynnetään. Liityntä-
pysäköintiä parannetaan
asemanseuduilla.

Oulunkylän Renessanssin 
jatkosuunnittelun painopistealueet

Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
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KUUSIKKOPOLUN YMPÄRISTÖ
kaavaluonnos nähtävillä 

Maunulan Yhteiskoulua laajennetaan ja Kuusikkopolun ympä-
ristöön sekä päiväkodin paikalle suunnitellaan asuinrakenta-
mista.

Kaavaluonnos on esillä 12.4.–4.5.:
- Maunulan kirjastossa, Suursuonlaita 6
- kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 4. krs
- kaupungin ilmoitustaululla Kaupungintalolla, Pohjoisespla-
  nadi 11−13
- www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt

Keskustelutilaisuus: ma  23.4. klo 17–19 Maunulan yhteiskou-
lun ruokasalissa, Kuusikkotie 3.

Mielipiteet asemakaavaan liittyen: viimeistään 11.5.2012
Lisätietoja: Sari Ruotsalainen, p. 310 37373

Helsingin hallinto-oi-
keus päätti 16.12.2011, et-
tei se tutki Pro Maunula
ry:n tekemää valitusta

Helsingin yleisten töiden
lautakunnan päätöksestä
25.1.2011, jossa lautakun-
ta hyväksyi Pakilantien

muutossuunnitelmat.
Pakilantien rakennus-

työt käynnistyvät kesällä
2012. Rakennusvirasto in-

formoi aikataulusta ja to-
teutuksesta tarkemmin
myöhemmin keväällä.
Maunulan uutta keskus-

taa päästään rakenta-
maan, kun katumuutos-
työt on toteutettu.

Helsingin hallinto-oikeus ei tutkinut Pro Maunula ry:n
valitusta

Yhteiskoulun alueen u

Maunulan ryhmäkor-
jaushankkeen rakennus-
vaihe on edennyt suunni-
tellusti. Syksyllä 2011
urakkatyöt käynnistyivät
ensin AsOy RM-talo 62 -
yhtiöstä ja sen jälkeen
kuukauden porrastuksel-
la AsOy Pakilantie 50:ssä.

Luontaisesti työt ovat
alkaneet kellarikerrosten
yhteistiloista edeten sieltä
asuntoja kohti. Ensimmäi-
set asukkaat ovat jo pa-
lanneet saneerattuihin ko-
teihinsa.

Osakasmuutoksia on
tehty urakan yhteydessä
huomattavan paljon.

Maunulan 
ryhmäkorja

Maunulan ryhmäkor-
jaushankkeen yhteydessä
on asunto-osakeyhtiöissä
haluttu selvittää kiinteistö-
jen tontin täydennysraken-
tamisen mahdollisuuksia.
Lähtökohtana on, että täy-
dennysrakentamisella voi-
taisiin osin kattaa perus-
korjauksista aiheutuvia

Täydennysrak
mahdollisuuk

Uuden yleiskaavan valmistelun 2012-2016 yhteydessä suunnitel-
laan Raide-Jokerin kehityskäytävää. Suunnittelualueeksi kart-
taan on merkitty myös Maunulan ja Oulunkylän alue (3).

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää 23.4.2012 Maunulan y
ulan yhteiskoululla.

Pakilantien muutostyöt käynnistyvät kesällä 2012.Tämän jälkeen voi uuden keskus-
tan rakentaminen alkaa.
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