
Seurakuntayhtymä on ir-
tisanonut Maunulan seu-
rakuntatalon eli Seuriksen
(Maunulantie 21) tontin
vuokrasopimuksen. Vuok-
rasopimus edellyttää
vuokralaiselta rakennuk-
sen purkamista sopimuk-
sen päättyessä. Rakennus-
ta ei ole suojeltu asema-
kaavalla. Monet järjestöt
ja ryhmät käyttävät Seu-
rista toimintatilana.
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Yleiskaavan valmistelu
käynnistyi 2011 vuo-
den lopulla. Vuoden
2012 lopulla käynnistyi
suunnittelun asukas-
vuorovaikutus. Yleis-

kaavan Visio 2050 hy-
väksyttiin 3.12.2013
kaupunkisuunnittelu-
lautakunnassa. Yleis-
kaavaluonnos julkais-
taan syksyllä 2014 ja

lautakunta hyväksyy
yleiskaavaehdotuksen
2015. Valtuuston käsit-
telyyn yleiskaava me-
nee vuonna 2016.

www.yleiskaava.fi

Yleiskaavan aikataulu 
ja osallistuminen

Maunulassa ja Pakilassa
sekä muun muassa Mau-
nulan aluefoorumilla on
käyty keskustelua Paki-
lantien kehityskäytävästä,
joka yhdistäisi Raidejoke-
rin ja Jokerin 2:n. Pakilan-
tien merkitys korostuu tu-
levaisuudessa poikittaisia
joukkoliikenneyhteyksiä
yhdistävänä liikkumisväy-
länä ja kauppakatuna.

Tuusulanväylän muut-

taminen kaupunkibulevar-
diksi mahdollistaisi tehok-
kaan rakentamisen kadun
varteen.Pakilantien – Käs-
kynhaltijantien ja Tuusu-
lan kaupunkibulevardin
risteyskohta muodostaisi
mielenkiintoisen solmu-
kohdan, johon syntyville
palveluille tehokas asunto-
rakentaminen ja joukkolii-
kennevälinettä vaihtavat
matkaajat muodostaisivat

luonnollisen asiakaspoh-
jan.

Vuonna 2009 valmistu-
neen Pääkaupunkiseudun
sairaala-aluevisio 2030 ra-
portin mukaan Suursuon
sairaala on lakkautetta-
vien listalla.Sairaalan erin-
omainen sijainti Jokerilin-
jan äärellä tarjoaisi mah-
dollisuuksia tehokkaalle
asuntorakentamiselle.

www.maunula.net

Maunulassa pohditaan 
yleiskaavan mahdollisuuksia

Simo Sankari esitteli Maunulan  aluefoorumilla 17.2.2014 Tuusulan kaupunkibu-
levardia ja Pakilantien kehityskäytävää.

Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto kutsui asukkaat
näyttelytila Laiturille
Kamppiin suunnittele-
maan tulevaisuuden Hel-
sinkiä. Helmi–maaliskuun
vaihteessa järjestettiin nel-
jä yleiskaavaan liittyvää
työpajaa. Maunulaa ja
muita pohjoisia kaupun-
ginosia (Tuusulanväylän

ja Lahdenväylän suunnan
kaupunginosat) koskeva
suunnittelutilaisuus pidet-
tiin keskiviikkona
5.3.2014.

Pajoissa työskenneltiin
työryhmissä. Ryhmillä oli
mahdollisuus käyttää apu-
naan yleiskaava- ja liiken-
nesuunnittelijoita sekä lop-
puvuodesta 2013 tehdyn

karttakyselyn tuloksia.Ky-
selyssä oli yli 4 000 ihmis-
tä esittänyt näkemyksiään
Helsingin kehittämisestä.

Yleiskaavaluonnokseen
proaktiivisen vaikuttami-
sen aikaikkuna päättyy
maaliskuun lopulla. Syk-
syllä 2014 kommentoimme
kaavaluonnosta.

www.yleiskaava.fi

Millainen Helsinki on 30 –
40 vuoden kuluttua?

Pakila-seuran Gösta Engman tarkastelee Näyttelytilan Laiturin 5.3.2014 suunnitte-
lutilaisuudessa Pakilantien ja Tuusulanväylän solmukohtaa. Taustalla on Pakila-
seuran puheenjohtaja Urpo Oksanen. Päätteen ääressä ideoita taltioi Antti Parpo-
la Maunulasta.

Puretaanko Seuris?

Uhkaako seurakuntataloa purkaminen?

Entinen kaupunkisuunnit-
teluviraston virastopäällik-
kö Tuomas Rajajärvi totesi
vuoden 2012 kaavakatsauk-
sessa: ”Yleiskaava ohjaa
merkittävästi kaupungin
kehitystä.Tämän vuoksi on
välttämätöntä saada kau-
punkilaiset aktiivisesti val-
misteluun. ”

Yleiskaava tehdään noin
kymmenen vuoden välein ja
se ohjaa asemakaavoitusta
ja kaupunginosien kehitys-
tä. Edellisen yleiskaavan
valtuusto hyväksyi 2003.
Maunula sai edellisen yleis-
kaavan suunnittelun myötä
uuden keskustan,Suursuon
pientaloalueen ja merkittä-
vän määrän täydennysra-
kentamista.

Lähtökohtana uudessa
yleiskaavassa on väestö-
suunnitelma,jonka mukaan

Helsingissä on asukkaita
vuonna 2050 noin 860 000
eli 260 000 nykyistä enem-
män. Kasvumääränä tämä
vastaa Helsingin nykyistä
kasvua.

Yleiskaava tähtää asun-
torakentamisen mahdollis-
tamiseen, mutta se sisältää
myös liikkumiseen ja liiken-
teeseen liittyviä kehittämis-
ideoita, joita on esitelty
muun muassa yleiskaavan
visiossa.Vision mukaan Hel-
singistä kehittyy raidelii-
kenteeseen perustuva ver-
kostokaupunki.Moottoritiet
muutetaan kaupunkibule-
vardeiksi Kehä I:lle asti.Tä-
mä mahdollistaa tehokkaan
kaupunkimaisen asuntora-
kentamisen katujen varsille
eli kantakaupunki laajenee
esikaupunkeihin.

Pohjois-Helsingin asuin-

alueiden muutokseen eniten
vaikuttavat asiat ovat vuon-
na 2015 käynnistyvä Jokeri
2 ja Jokeri 1:n eli linjan 550
muuttuminen raidejokerik-
si sekä Tuusulanväylän
muuttaminen kaupunkibu-
levardiksi.Käpylän aseman
ympäristöön syntyy merkit-
tävä solmukohta, kun Tuu-
sulanväylä käännetään Ve-
turitielle kohti Keski-Pasi-
laa.Tehokas asuntorakenta-
minen on tarkoitus keskit-
tää hyvien liikenneyhteyk-
sien varrelle.

Yleiskaava on asiana ab-
strakti ja toteutumisen aika-
jänne on pitkä, noin 10–20
vuotta. Sen suunnitteluun
osallistuminen on kuitenkin
tehokkain tapa vaikuttaa
asuinalueensa positiiviseen
tulevaisuuteen.

www.yleiskaava.fi

Yleiskaava 2016 ja pohjoiset 
kaupunginosat

Maunulan tulevaisuuteen eniten vaikuttavat Raidejokeri,Tuusulan kaupunkibu-
levardi ja Käpylän asemanseudun muutos.
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