
2200 k-m2 supermarket +
400 k-m2 pienliiketilaa

Pienliiketilaa
600 k-m2

2500 k-m2
Kirjasto
Työväenopisto
Nuorisotila

Maunula-Seuran puheenjohtajan
perinteisen uudenvuodenpuheen toivotus:

”On koittamassa Maunulan kulta-aika.

Toivon kaikille maunulalaisille
menestystä tulevalle vuodelle
ja erityisesti niille, jotka ponnistelevat
paremman maailman
ja Maunulan puolesta.”

Maunulan 94. aluefoorumi
22.10.2012
Asukastalo Saunabaari





Rajametsäntie
Käpylän asema Pakilantie

PAKILA

Metsäpurontie

SAUNABAARI

OULYNKYLÄ



Puu-Maunula 1946-1970 + Elannot
Orvo Leinonen 1969

Eeva/Simo Rista  1973



Suursuon ostoskeskus 1962-2014?



Maunulan keskusta-alueen
kehittämistä on pohdittu
vuosikausia alueen järjestöissä.

Edellisen kerran keskusta-
aluetta yritettiin kehittää
Helsingin kaupungin
yhteissuunnittelukokeilussa
1990-1992

Ostoskeskusten kehittämisestä
on tehty diplomityö TKK:n
arkkitehtiosastolla 1999

Maunulan (Suursuon) keskusta-alueen kehittäminen



Yleiskaavatilaisuus elokuussa 1999 Saunabaarilla



Maunulan keskustan suunnittelun vaiheet

Valtuusto
hyväksyy
kaavan
25.4.07

08

3.6.07
Valitukset
Helsingin
hallinto-oikeuteen
valtuuston
päätöksestä

Khs:n
lausunto
22.10.07

17.6.2005
Suursuon
ostoskeskus Oy:n
suojeluesitys

1999 2000 01 02 03 04 05

Yleiskaava 2002

KSV
lautakunta,
Keskustan kaavoitusta
koskevat päätökset

Kiinteistövirasto
lautakunta,
tontteja koskevat
päätökset

2.5.2000 Maunula-Seuran
Maunulan Asukasyhdistyksen
ja Metsälä-Seuran kirje
kaupunginhallitukselle

?

Asukkaiden ideasuunnitelmat (4 kpl)

Elannon suunnitelmat (2 vaihtoehtoa)
Ostarin suunnitelma
(ei ole esitelty
julkisuudessa)

AADI arkkitehdit (6 vaihtoehtoa)

KSV:n 3 vaihtoehtoa

ARK-house arkkitehdit

kaava-
luonnosLiike-

keskustan
paikka
löytyi

Ostarin tontille
3 vuotta lisäaikaa
+ Elannon
tontinvaraus

06

12.5.2005
Lautakunta
hyväksyy kaavan

20.9.2005
Pro Maunula ry:n
suojeluesitys

Ostarin tontille
lisäaikaa
vuoteen

2008 asti

07

Ideakilpailu
(14 ehdotusta)

Uudenmaan
ympäristö-
keskuksen
kielteiset
päätökset

19.6.08
Päätös

09

7/08
Valitukset
Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen
HHO:n
Päätöksestä.
Hylkäävä
päätös 23.6.2009



Virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi esitteli Maunulan keskusta-alueen
suunnittelun rajat Ylipormestarin asukasillassa 20.8.2000 Maunulan yhteiskoululla

Ylipormestarin asukasilta 20.8.2000



Maunulan asukkaiden aloite 2.5.2000



Maunulan asukkaiden aloite 2.5.2000



Yleiskaava 2002 (valmistelu 1997-2003)



Paavo Kaipainen huhtikuu 2001
Ponte Vecchio



Lapset ja nuoret mukana suunnittelussa
Huhtikuu 2001



Elannon suunnitelmia arvioidaan 30.10.2001





AADI toukokuu 2002/6 eri vaihtoehtoa, volyymi, toimintojen sijainnit



Suunnittelitoimisto AADI kesäkuu 2002:
6 vaihtoehtoa

Vaihtoehto 5



Kaupunkisuunnitteluviraston vaihtoehto C



ARK-House Arkkitehtien suunnitelma 28.11.2003





Tammiontie:
Katu on rakenteilla ja valmistuu ajoneuvoliikenteen käyttöön marraskuussa 2012. Kadun
eteläreunan jalkakäytävä ja reunakivi jätetään tässä vaiheessa toteuttamatta. Kadun
eteläreunan jalkakäytävä rakennetaan vasta kun vanha ostoskeskus on purettu ja uudet
asuinkerrostalot toteutettu eli aikaisintaan 2016 keväällä.

Pikkupolku:
Rakentaminen on käynnissä. Tulevalta HOK-Elannon tontilta poistuville kaapeleille ja
vesijohdoille rakennetaan korvaavia reittejä. Johtosiirrot valmistuvat helmikuussa 2013.
Pikkupolku viimeistellään käyttökelpoiseen kuntoon viimeistään keväällä 2013.

Metsäpurontie:
Entiseltä kerrostalotontilta 28238/5 on kaadettu puut ja pintamaan raivaus on aloitettu.
Tontin poistettu pensasaita korvataan istuttamalla uuden katualueen rajan mukaisesti
tontille uudet pensaat. Vesihuollon, kaapeleiden ja kadun rakennustyöt alkavat
loppuvuodesta 2012 ja liittymä valmistuu uuden suunnitelman mukaiselle paikalleen
kesällä 2013. Uuden liikerakennuksen (28211/2) ja kirjastotontin (28211/3) puolen
jalkakäytävät jätetään tässä vaiheessa toteuttamatta. Ne viimeistellään tonttien
rakennusten valmistuttua, kauppakeskuksen tontin osalta arviolta syksyllä 2014 tai
keväällä 2015.



Suonotkonkuja:
Uuden hulevesiviemärin rakentaminen käynnistyy talvella 2012-13. Katu rakennetaan
suunnitelman mukaisesti valmiiksi kesällä 2013, lukuun ottamatta uuden asuinkerrostalotontin
28321/10 kohtaa, jolle on jo rakennettu nykyisen ostoskeskuksen tilapäiset autopaikat, jotka
korvaavat Tammiontien rakentamisen vuoksi poistuneita autopaikkoja. Tilapäiset autopaikat
säilytetään po. tontilla siihen saakka, kunnes nykyinen ostoskeskus puretaan, aikaisintaan
syksyllä 2014, kun uusi kauppakeskuskiinteistö on valmistunut. Asuinkerrostalotontin 28321/10
kohdalla jalkakäytävä viimeistellään vasta kun uusi asuinrakennus po. tontille on valmistunut,
aikaisintaan keväällä 2016.

Suonotkontie:
Tässä vaiheessa Helsingin Energia uusii osittain kadulla olevaa vanhaa kaukolämpöjohtoa.
Muilta osin katutyöt jätetään odottamaan uusien kerrostalojen rakentumista. Suonotkontie ja
sen eteläpäässä oleva uusi katuaukio rakennetaan valmiiksi vasta kun uusien kerrostalotonttien
28316/1 (vanhan ostoskeskuksen tontti) ja 28321/10 (Suonotkonpuiston eteläpään uusi tontti)
rakennukset ovat valmistuneet, aikaisintaan keväällä 2016.



Pakilantie:
Tässä vaiheessa Pakilantiellä tehdään uuden kauppakeskuksen tontin rakentamiskelpoiseksi
saattamiseen liittyviä välttämättömiä johtosiirtoja. Kaukolämmön liitostyöt Tammiontien
kohdalla on jo tehty.

Talvella 2012-13 tulee tehtäväksi muun muassa vesihuollon muutostöitä Metsäpurontien
liittymän kohdalla. Kadun nykyiset keskikorokkeet puretaan ja päällystetään vanhan
ostoskeskuksen kohdalla, jotta ajoneuvoliikenne, pyöräily ja jalankulku voidaan siirtää pois
uuden kauppakeskuksen tontilta 28211/2. Keskikorokkeen poistumisen myötä joudutaan
nykyinen valaistus purkamaan, ja se korvataan kadun molemmille reunoille rakennettavalla
tilapäisellä valaistuksella. Liittymä nykyiselle Suonotkontielle suljetaan, kun Tammiontie on
saatu rakennettua siihen kuntoon, että ajoneuvoliikenne Suonotkontielle ja –kujalle voidaan
siirtää kulkemaan Tammiontien kautta.

Metsäpurontien liittymän nykyiset liikennevalot  joudutaan poistamaan tilapäisistä
liikennejärjestelyistä. Metsäpurontien liittymän ja vesihuoltomuutosten rakentamisen tieltä.
Lähtökohtana liikennejärjestelyissä on, että liikenne saadaan sujumaan Pakilantiellä 1+1 –
kaistaisena (yksi suoraan menevä ajokaista Pakilantiellä kumpaankin ajosuuntaan) ja ilman
Metsäpurontien liittymän valo-ohjausta niin kauan, kunnes lopulliset Pakilantien
liikennejärjestelyt saadaan rakennettua.



Pakilantiellä joudutaan siirtämään Pakilantien suuntaisia nykyisiä kaapeleita, viemäreitä ja
vesijohtoja siten, että nämä muutokset päästään tekemään vasta kun vanha ostoskeskus on
purettu ja kadun pohjoisreunalta näin vapautettu tilaa tuleville johtosiirroille. Tämä tarkoittaa,
että tilapäiset liikennejärjestelyt Pakilantiellä tulevat jatkumaan niin kauan, kunnes uusi HOK-
Elannon kauppakeskuskiinteistö on rakennettu ja vanha ostoskeskus purettu, arviolta
aikaisintaan vuodenvaihteessa 2014-15. Pakilantien johtosiirtoja päästään siis toteuttamaan
vasta tuolloin. Tämä tarkoittaa, että Pakilantien lopullisia tämän suunnitelman mukaisia
liiikennejärjestelyjä päästänee tekemään vasta kesällä 2015, jolloin nyt syksyllä alkaneet
tilapäiset liikennejärjestelyt Pakilantiellä päättyvät. Tämä aikataulu toteutuu olettaen, että
kiinteistöjen hankkeet etenevät siten, että HOK-Elannon uuden kauppakeskuksen
rakentaminen alkaa helmikuussa 2013, keskus valmistuu syksyllä 2014 ja vanhan
ostoskeskuksen purkaminen alkaa välittömästi uuden kauppakeskuksen valmistumisen
jälkeen.

Pakilantien – Pirjontien kiertoliittymä:
Kiertoliittymä rakennetaan keväällä ja kesällä 2013.

Paanutie:
Paanutien liittymän muutosta ei ole vielä tarkkaan aikataulutettu, mutta tämän hetkinen käsitys
on, että muutos toteutettaisiin kesällä 2014.

Lisätietoja katujen rakentamisesta tai niiden aikataulusta:
Jarkko Karttunen, projektinjohtaja, HKR Puhelin: 09 310 38360, 040 334 0066
Sähköposti: jarkko.karttunen@hel.fi


