
Kaupunkisuunnitteluviras-
tossa valmistellaan maan-
käytön suunnitteluperiaat-
teita Pakilantien varren alu-
eelle, joka sijoittuu Palohei-
nän ja Pakilan kaupungin-
osarajan ja Pirjontien (Pirk-
kola) väliin. Suunnittelupe-
riaatteiden luonnos ja muu
valmisteluaineisto on esillä
3.–24.9.2014 muun muassa
Maunulan kirjastossa
(Suursuonlaita 6) ja Palohei-
nän kirjastossa.

Suunnittelun tarkoituk-
sena on laatia periaatteet,
jotka määrittelevät miten
aluetta on mahdollista ra-
kentaa nykyistä tehok-
kaammin ja kaupunkiku-
vallisesti eheäksi.

Suunnitteluperiaatteilla
määritetään suunnittelu-
aluerajauksen sisällä seu-
raavat asiat. Alueen tavoit-
teellinen tonttitehokkuus on
e=0.60–1.0. Pakilantiehen
rajautuvat rakennukset on
mahdollista toteuttaa pää-
osin neljäkerroksisina.Kort-
telialueen käyttötarkoitus
siten,että korttelinosaa voi-
daan kehittää asuin-, liike-
ja toimistorakentamiseen.

Tonttien ja kortteleiden

rakenteen ja toimintojen si-
joittumisen reunaehtoja ovat
1) katutilaan saadaan viih-
tyisyyttä katupuiden avulla,
2) liikennesuunnittelulla on
tavoitteelliset päämäärät ja
3) porttialueiden kehittämi-
nen.”Porttialuetta”kaavail-
laan muun muassa Pirjon
krouvin risteykseen.

Tarkastelualueen etelä-
osaa sekä kehä I:n ja Paki-
lantien risteysalueita kehite-
tään alueen portteina.Port-

tialueet sijoittuvat osittain
myös uuden yleiskaavan ke-
hitettäville alueille, joten
jatkosuunnittelussa tulee
ottaa huomioon ja soveltaa
uuden yleiskaavan tavoittei-
ta.

Tavoitteena on esitellä
Pakilantien varren suun-
nitteluperiaatteet ja osal-
lisilta luonnoksesta saatu
palaute kaupunkisuunnitte-
lulautakunnalle loppuvuo-
desta 2014.
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Länsimetron vaikutukset
ulottuvat myös Maunulaan,
sillä vuonna 2016 käyttöön
otettavan metron myötä
bussiliikennettä karsitaan.
Suunnitelmissa on lakkaut-
taa Maunulasta keskus-
taan ajavat linjat 62 ja 66A
ja siirtää linjan 51 reitti
kiertämään vanhan Maun-
ulan kautta.Suunnitelmiin
sai antaa palautetta alku-
vuodesta mm. nettilomak-
keen kautta.

Maunulalaisten toiveella
säilyttää linja 62 ei ollut vai-
kutusta suunnitelmiin.Pro-
jektiryhmän puheenjohtaja
Jonne Virtanen HSL:stä
kommentoi, että "vanhan
Maunulan ja Metsälän alu-
eella, erityisesti Männik-

kötien varressa, joukkolii-
kenteen käyttö on niin vä-
häistä,ettei alueelle ole jär-
kevää järjestää omaa bussi-
linjaa keskustayhteyttä var-
ten."

HSL:n hallitus käsitteli
suunnitelmaluonnosta 7.4.
ja päätti lähettää sen lau-
sunnoille kuntiin. Länsi-
metron liityntäliikenne-
suunnitelma käsiteltiin
Helsingin kaupunkisuun-
nittelulautakunnassa 2.9.
Lautakunnan lausunnossa
otetaan kantaa Maunulaa
koskeviin suunnitelmiin:
"Silmiin pistävästi kallista
muutosta on kuitenkin eh-
dotettu Maunulan suun-
nalle, jossa linjalle 51 lisä-
tään kuudella bussilla ajet-

tava sunnuntailiikenne ja il-
meisesti myös jatketaan lii-
kennöintiaikaa muinakin
päivinä.Vaikka poikittaislii-
kennettä on tärkeää paran-
taa, ei linjan 51 kaltaisella
linjalla liene taloudellisesti
järkevää liikennöidä kaikki-
na päivinä aamusta yöhön
asti." 

Lautakunta esittää,että
Metsäpurontien, Männik-
kötien ja Asesepäntien hil-
jaisen ajan yhteydet hoidet-
taisiin edelleen linjan 66
reittiversiolla, jonka vuoro-
väli on esitettyä harvempi.
Lautakunnan lausunto me-
nee käsiteltäväksi Helsin-
gin kaupunginhallitukseen.

Hanna Horppila

Maunulan bussiliikenteen 
tulevaisuus

Rakennuslautakunta päätti
2.9.2014 kokouksessaan an-
taa luvan Lampuotilantiellä
sijaitsevan puisen, entisen
Seurakuntakodin eli Seurik-
sen purkamiseen.Helsingin
seurakuntayhtymä haki lu-
paa vuonna 1950 valmistu-
neen yksikerroksisen raken-
nuksen purkamiseen.

Vuokrasopimus kiinteis-
töviraston kanssa päättyy
31.12.2015 ja vuokrasopi-
muksen ehdon mukaan ra-

kennus tulee purkaa ennen
sopimuksen päättymistä.
Seurakuntayhtymä on ir-
tisanonut vuokrasopimuk-
sen päättyväksi 31.12.2014.

Alueen asemakaava on
vuodelta 1971. Asemakaa-
van mukaan tontti on seura-
kunnallisten rakennusten
korttelialuetta, tonttitehok-
kuus on e=0.7 (tontin koko
on 2572 m2) ja rakennuksen
enimmäiskorkeus 14 m.Pu-
rettava rakennus on rekiste-

rin mukaan kooltaan 431
m2.Tontilta puretaan myös
talousrakennusrakennelma.

Purettavaa seurakunta-
kotia ei ole suojeltu. Se liit-
tyy kiinteästi Pirkkolan
omakotialueeseen ja on Mu-
seoviraston inventoinnissa
sisällytetty valtakunnalli-
sesti merkittävien raken-
nettujen kulttuuriympäris-
töjen luetteloon, "Pirkkolan
omakotialue ja rintama-
miestalot".

Seuris puretaan

Saunabaarin keskustan 
kehittäminen yhteismaana

Pakilantien suunnittelu
periaatteiden luonnos valmistui

Linja 22 lakkautettiin elo-
kuussa. Sen on korvannut
uusi bussilinja 50, joka ajaa
reittiä Suursuo – Ilmala –
Pasila – Herttoniemi. Linja
kulkee Postin lajittelukes-

kuksen kautta,Ilmalan ase-
malle ja sieltä edelleen Pa-
silan asemalle. Itä-Pasilan
jälkeen linja kääntyy Juna-
tielle ja sieltä Itäväylälle
päätepisteenä Herttoniemi.

Uusi linja 50 aloitti

Helsingin seudun liikenneyh-
tymän eli HSL:n toimitusjoh-
taja Suvi Rihtniemi ja osas-
ton johtaja Tero Antila vasta-
sivat maunulalaisten aloittee-
seen siirtää linja 603:n pysäh-
tymispaikka terveysaseman

oven eteen. HSL:n mielestä
pysäkin siirtäminen ei ole
mahdollista turvallisuussyis-
tä.Kävelyreitti Suursuonlai-
dan pysäkiltä on HSL:n mu-
kaan kuitenkin varsin lyhyt
ja helppokulkuinen.

HSL vastasi aloitteeseen 
terveysaseman pysäkistä

Kuusikkotien, Maunulan-
tien ja Lampuotilantien ka-
tusuunnitelmat olivat näh-
tävillä 27.8.–9.9. rakennus-
viraston asiakaspalvelussa
ja verkkosivulla.Katusuun-
nitelmat kytkeytyvät Kuu-
sikkotielle ja Maunulan-
lantielle kaavoitettuihin
uusiin rivi- ja kerrostaloi-
hin.

Lisätietoja
www.hkr.hel.fi/suunnitelmat
www.maunula.net

Kuusikkotien
alueen katu-
suunnitelmat 
valmistuivat

Saunabaarin liikekeskus-
tassa on vapaata liiketilaa
Metsäpurontie 20:ssä, Met-
säpurontie 19–21:ssä ja Met-
säpurontie 16:ssa sekä Töy-
rytie 8:ssa. Eräs liiketilan
omistajista Metsäpurontie
16:sta on hakenut liiketilan
muuttamista asunnoksi.

Saunabaarin keskustan
asunto-osakeyhtiöissä poh-
ditaan, miten saada hyviä
vuokralaisia tyhjentyviin
liiketiloihin ja pitää Sauna-
baarin liikekeskusta elinvoi-
maisena.

Metsäpurontie 20:stä on
tyhjentymässä Kahvila
Wanhan Maunulan vieres-
tä 42 m2 katutason liiketi-
laa. Metsäpurontie 19-
21:stä vapautuu Maunulan
Mediapajan liiketila (51
m2).AsOy Vesakossa Töyry-
tie 8:ssa on vapaana 70 m2

entistä kerhotilaa, jossa on
viimeksi toiminut verhoo-
moliike. Metsäpurontie
16:ssa on katutason liiketi-
laa tyhjänä.Entisen kirppu-
torin liiketilan omistaja ha-
luaisi muuttaa liiketilan
asunnoksi.

Saunabaarin rakennuk-
sen pohjakerroksen entisen
isännöintitoimiston tilat
(430 m2) ovat täyttymässä
ja muun muassa asukastila
Maunulan Mediapaja
muuttaa Männikkötien
Metsäpurontien kulmaan,

kunhan vuokrasopimus
saadaan solmittua.

Maunulan 105. aluefoo-
rumilla 29.9.klo 18 keskus-
tellaan,miten pitää Sauna-
baarin liikekeskusta elinvoi-
maisena ja miten taloyhtiöt
voivat tehdä asiassa yh-
teistoimintaa ja koordinoida
toimenpiteitä vetovoiman
kehittämiseksi? Tilaisuus
on Asukastalo Saunabaarin
Maunulasalissa (Metsäpu-
rontie 25, 3. krs.).

Lisätietoja
www.maunula.net
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