
Maunulan uuden keskustan
toteutus odottaa Pakilan-
tien rakentamista. Yleisten
töiden lautakunnan kevääl-
lä 2011 hyväksymistä katu-
suunnitelmista tehtiin vali-
tus ja siitä saataneen hallin-
to-oikeuden päätös tämän
vuoden puolella.Rakennus-
virasto käynnistää Pakilan-
tien muutostyöt, kun vali-
tukset on käsitelty.Valtuus-
to hyväksyi Maunulan kes-
kustan kaavan 2007 ja se
vahvistettiin 2009.

Maunulan keskustan
kohdalla muutetaan Paki-
lantien risteysaluetta. Ny-
kyinen X-risteys korvataan
kahdella T-risteyksellä. Sa-
malla suoristetaan keskus-
tan kohdalla kaartuvaa Pa-
kilantietä itään päin ja va-
raudutaan tulevaan Raide-
jokeriin. Uuden keskustan
rakentaminen voi alkaa he-
ti, kun katumuutokset on

tehty.
Maunulan uuteen kes-

kustaan tulee 2200 kerros-
m2:n supermarket ja 400 m2

pienliiketilaa supermarketin
yhteyteen. Kadun toiselle
puolelle nykyisen Suursuon
ostoskeskuksen paikalle ra-
kennetaan asuntoja 4200
m2 ja niiden pohjakerrokseen
pienliiketilaa 600 m2.Lisäk-
si supermarketin yhteyteen
tulee kirjaston,työväenopis-
ton ja nuorisotoimen tiloja.
Niiden rakentaminen on
kaupungin vuoden 2012 ta-
lousarvion investointiosassa
ajoitettu alustavasti vuosille
2014–2015.
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n asemakaava on rohkea ja tai-
ikipediasta.

sosiaaliselle kanssakäymiselle:
ehuoneistoja ja asukastiloja.Tä-

Helsingin kaupunkisuunnit-
teluvirasto järjesti Kuusikko-
polun ympäristöön maasto-
kävelyn 3.11.2011 klo 8 alka-
en.Aluearkkitehti Sari Ruot-
salainen esitteli alueen asuk-
kaille suunnitelmia täyden-
nysrakentamisesta ja kou-
lun lisärakennuksesta.

Asukkaiden huoli van-
han Maunulan kaavan väl-
jän asemakaavan rikkoutu-
misesta tuli selvästi esille

kommenteissa. Ihmeteltiin
liiallista rakentamisintoa ja
kaikkien palstojen,ihmisten
'henkireikien',täyttämisestä
rakennuksilla.

Kaupungin edustajat
puolustelevat rakentamisti-
heyden nostamista sillä että
saadaan ne vähäiset palve-
lut, jotka vielä ovat, pysy-
mään alueella. Painotus oli-
si saada nuoria lapsiperhei-
tä lisää alueelle. PV

Maastokävely
lisärakentamisesta

Maunulan keskustan
kehittäminen

Helsingin kaupunginhalli-
tus asetti keväällä demokra-
tiaryhmän pohtimaan miten
demokratiaa voidaan kehit-
tää ja tuoda lähemmäksi
kansalaisia.Työryhmän vii-
meinen kokous oli marras-
kuun 1.päivänä ja mietintö
jätettiin kaupunginhallituk-
sen käsiteltäväksi.

Mietintö koostuu 11 toi-
menpide-ehdotuksesta.Kä-
sittelylle on asetettu takara-
ja, jotta ehdotukset eivät jäi-
si ikuisiksi ajoiksi kiertä-
mään hallinnon rattaissa.

Mielenkiintoisin osa kos-
kee asukastoiminnan pilot-
teja.Ryhmän jäsenet tutus-
tuivat eri kaupunginosien jo
nyt käytössä oleviin kansa-
laisten vaikuttamismahdol-
lisuuksiin. On tarkoitus
käynnistää 5–10 pilottia,
jossa kokeillaan millä taval-
la asukasvaikuttamista voi-

daan kehittää ja vakinais-
taa.

Helsingin alueet ovat hy-
vin erilaisia ja siksi ns. yh-
den koon sukkahousurat-
kaisu voi mennä pahasti pie-
leen.

Esimerkkinä voi mainita
ARTOVAn henki Arabian-
rannassa ja Toukolassa.Siel-
lä on paljon uutta asutusta
ja vanhaa perinnettä.Aluee-
seen kuuluu myös Vanha-
kaupunki, eli se paikka jo-
hon Kustaa Vaasa aikoi-
naan Helsinkinsä perusti.
ARTOVAn malli perustuu
hyvin suuressa määrin ak-
tiivisimmassa iässä olevaan
väestöön.

Mahdollisten pilottien lis-
talla on myös Maunula. Pi-
lottiin kannattaa varmasti
yhdistää lähialueet eli Pirk-
kola ja Länsi-Pakila. Se loi-
si riittävän pohjan tulevai-

suudessa mahdolliselle kau-
punginosavaltuustolle.
Maunulan alueella on myös
erilaisia hankkeita jotka
ovat yhdistettävissä pilot-
tiin:WDC-hanke (kts.MS:n
edellinen numero), Esikau-
punkien renessanssi (lähtee
ahtaasti kaavoituksen näkö-
kulmasta).Toimintaan pitää
myös kytkeä kaupungin
vuokratalojen toimikunnat
sekä kaupunginosayhdis-
tysten erilaiset tempauk-
set.

Tärkeintä piloteissa on
luoda menetelmä,jolla asuk-
kaiden demokratian rajoja
voidaan kokeilla ja kolkut-
taa.Pilotteihin kuuluu myös
osallistuvan budjetoinnin
kokeilua.

Nils Torvalds
Demokratiaryhmän

jäsen

Demokratia lähemmäksi

Kuilu päätöksenteon ja asuk-
kaiden välillä näkyi Helsingis-
sä dramaattisesti pari vuotta
sitten,kun kaupunginjohtaja
esitti virkamiesvalmistelun
pohjalta noin 80 lähipalvelun
lopettamista. Tämä ns. Paju-
sen lista sai asukkaat liikkeel-

le koulujen, terveysasemien,
kirjastojen ja muiden lähipal-
velujen puolesta.

Jotain on muuttunut,sillä
nyt kaupunginhallituksen
asettama Demokratiaryhmä
esittää asukkaiden vaikutus-
mahdollisuuksien lisäämis-
tä.Ehdotukset ulottuvat asu-
kastaloista kunnallisiin kan-
sanäänestyksiin.

Itse pidän erityisen tärkeä-
nä ryhmän ehdotuksia osallis-
tuvasta budjetoinnista ja alu-
eellisesta osallistuvasta de-
mokratiasta.

Perustuslain mukaan kun-
tien hallinnon pitäisi perustua
asukkaiden itsehallintoon,
mutta käytännössä päätök-
senteko on keskittynyt pie-
neen piiriin. Osallistuvalla

budjetoinnilla voidaan ottaa
askel demokraattisempaan
suuntaan.

Osallistuva budjetointi on
käytössä jo noin 1200 kaupun-
gissa useissa eri maissa.Idea-
na on se,että asukkaat ovat it-
se päättämässä asuinalueen-
sa peruspalveluista ja muus-
ta kehityksestä.Näin palvelu-
ja voidaan ohjata asukasläh-
töisesti ja virastorajat ylittäen.

Tässä mallissa osa kau-
pungin budjetista valmistel-
laan niin, että alueen asuk-
kaat asettavat ensin tärkeys-
järjestyksen hankkeille.Sitten
esimerkiksi kaupunginosa-
valtuusto tekee virkamiesten
avustamana vaihtoehtoiset
ehdotukset. Niistä kuullaan
vielä asukkaita ennen kuin
kaupunginosavaltuusto päät-
tää budjetista.

Kaupunkien budjeteista
on varattu 5–20 prosenttia täl-
lä tavalla asuinalueilla päätet-
täväksi. Kaupungin johto ei
saa kävellä kaupunginosan
esitysten yli,vaan ristiriitojen
ratkaisemiseksi on sovittu
neuvottelumenettely. Lisäksi
asukkaille on varattu osallis-
tumisen mahdollisuuksia
myös koko kaupunkia koske-
vien yhteisten budjettilinjaus-
ten valmistelussa.

Yrjö Hakanen
Kaupunginvaltuutettu

www.yrjohakanen.fi

Avaus osallistuvaan budjetointiin

Kaupunginvaltuutetut Sanna Vesikansa, Nils Torvalds, Yrjö Hakanen ja Matti En-
roth Saunabaarilla lokakuussa maunulalaisten evästettävänä.

 

Vi talar även svenska.
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