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Pakilantien Leader-hankeidea 

EU:n sosiaalirahasto 

ELY-keskus 
Helsingin 
kaupunki 

HELKA 
Sukkula 

•Auttaa 
•Koordinoi 
•Hallinnoi rahoja 
•Vastaa raportoinnista Pohjoisten 

kaupunginosien 
Kehrä 

Hanke A 

Hanke  B 

Hanke  C 

Hanke  D 

Päättää: 
- valitsee 
- hylkää 
- pyytää lisätietoja 
- seuraa 

• Hankkeet 
valmistelevat 
hakemukset 

• Toteuttavat 
hankkeet 

• Raportoivat 
Pohjoisten 
kaupunginosien 
Kehrälle 



Eri kaupunginosien toimijat 
päättävät panostaa tiettyyn 
hankeideaan. 

Pakilantien Leader-hankeidea 
Plussummapelin viisi tasoa 

EU:n sosiaalirahasto 

ELY-keskus 
Helsingin 
kaupunki 

HELKA 
Sukkula 

•Auttaa 
•Koordinoi 
•Hallinnoi rahoja 
•Vastaa raportoinnista Pohjoisten 

kaupunginosien 
Kehrä 

Päättää: 
- valitsee 
- hylkää 
- pyytää lisätietoja 
- seuraa 

Hanke A 
• Hankkeet 

valmistelevat 
hakemukset 

• Toteuttavat 
hankkeet 

• Raportoivat 
Pohjoisten 
kaupunginosien 
Kehrälle 

Hanke  B 

Hanke  C 

Hanke  D 

EU päättää antaa rahaa kehityksen edistämiseksi tietystä kontekstissa 

TEM/ELY + Helsinki päättävät antaa rahaa kaupunginosien  
kehityksen edistämiseksi. Näiden tulisi ymmärtää, miten malli  
toimii ja millaisia ideoita ja seurauksia toimintatapa tuottaa 

Helka päättää esittää toteutusmallin ja esimerkkikehitys- 
ideoita, jotta rahaa saadaan Helsingin kaupunginosille (ja Helkalle) 

Eri kaupunginosayhdistykset päättävät  
panostaa koalition muodostamiseen tietyn  
yhdistävä idean pohjalta 



Asukaspohja vuonna 2013 
 
Tuusulanväylän länsipuoli (Pakilantie-Kuusmiehentie) 
Maunula                     6942 
Pirkkola                          472 
Länsi-Pakila               6867 
Paloheinä                   5935 
Torpparinmäki    2680 
------------------------------------------------ 
 YHTEENSÄ                22896 
 
Tuusulanväylän itäpuoli (Käskynhaltijantie/Mäkitorpantie- Siltavoudintie-Yhdyskunnantie) 
Oulunkylä  13800 
Itä-Pakila     3728 
----------------------------------------------- 
 YHTEENSÄ    17528 
 

Pakilantien Leader-hankeidea 
Pakila - Paloheinä – Maunula - Pirkkola 



KEHRÄ Paloheinä-Torppis 

Pakilat 

Pirkkola 

Maunula 

Yrittäjät (Pohjois-Helsingin yrittäjät) 

Ksv, kiinteistövirasto 

Alueen mediat 

Metsälä Oulunkylä 

Kiinteistönomistajat 
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Raidejokeri 1 
2020-luvulla 

Tuusulan  
kaupunki- 
bulevardi 

Verkostokaupunki  
Solmukohdat – Väylät 

Pakilantien 
kehitys- 
käytävä 

Pikaraitiotie 

 
Bussijokeri 2 
2014 



Ksv:n  
yleiskaavan 
suunnittelu- 
paja 5.3.2014 
näyttelytila 
Laiturilla 

Vantaa-joki Keskus- 
puisto 

Uusi keskusta 

Haltialan pellot ja ulkoilualue 







Kuva: Kaupunkisuunnitteluvirasto 

Tuusulan kaupunkibulevardi 



Hankeidean kuvaus 
TILANNE, LÄHTÖKOHTA 
Sisäiset lähtökohdat 
- Pakilassa 2012 tehty kysely: 

Muuttuvan asukaspohjan tarpeet  
Ulkoiset lähtökohdat 
-     Uusi yleiskaava (mahdollisuutena) 
-     Pakilantien suunnitteluperiaatteet 
Leader-hanke 
-     Osapuolia kokoavana voimavarana 
 
HANKE 
- Pakilantien, Käskynhaltijantien, Yhdyskunnantien ja Kuusmiehentien palvelujen kehittäminen 
PROSESSI 
-      Keskustelutilaisuuksia, ei päätöksentekoa 
-      Osapuolten tekemien suunnitelmien ideoiden esittelyä 
-      Ideoiden sparrausta ja kehittelyä 
-      Ideoiden levittäminen ja keskusteluttaminen alueen medioissa 
-      Kollektiivista oppimista edistävä, avoin, läpinäkyvä toimintapa 
TULOS 
-     Syntyy toimijoiden verkosto 
-     Uudet kommunikatiiviset toimintatavat 
-     Uusi dialogin kautta syntyvä ymmärrys, joka johtaa muutoksen hallintaan 
-     Toimitilojen käytöstä ja palveluiden tuottamisesta syntyvä ymmärrys (lyhyt aikaväli 1-3) 
-     Mahdollisesti uusia palveluja (2-10 vuotta) 
-     Muutos fyysisessä ympäristössä syntyy 7-20 vuoden aikana 



Mihin rahaa käytetään? 
 
- ulkopuolisten luennoitsijoiden/asiantuntijoiden korvaukset 
 
- mahdolliset tilavuokrat (kokoukset, asukastilaisuudet) 
 
- esitteet, ilmoitukset 
 
- selvitysten teettäminen 
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2014 2015 2016 2017 2018 

Projektin hakemus (asukaspohja väh. 20000 asukasta) 

Pakilantien tilanteen kartoitus 

Pakilantien keskustojen/solmukohtien  
vetovoimatekijöiden vahvistaminen 

Ksv: Yleiskaavan suunnittelu 

Yleiskaava- 
luonnos 

Yleiskaava- 
ehdotus 

Yleiskaavan 
käsittely valtuustossa 
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Ideoita 
yleiskaavaan 

Ksv: Pakilantien suunnitteluohjeet 

Suomi 100 vuotta 



Asukkaiden tarpeet – Palvelut – Kiinteistötalous – Kaavoitus - Liikenne 

Keskustelu ja vuorovaikutus 
sekä syntyvät ja jaettavat ideat  
ovat tärkeämpiä kuin päätökset 

Pakilantien kiinteisötalouden  
pohdintaa olemassa olevan  
esimerkin pohjalta 



Osapuolten kartoitus 

Keskustelu ja vuorovaikutus 
sekä syntyvät ja jaettavat ideat  
ovat tärkeämpiä kuin päätökset 



Lähtökohdan metataso 

Keskustelu ja vuorovaikutus 
sekä syntyvät ja jaettavat ideat  
ovat tärkeämpiä kuin päätökset 



Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.2.2014 





Hankkeen tavoitteena on  
 
- kehittää kunkin osa-alueen palveluita,  
- että osapuolet luovat ymmärrystä alueen kehittämisen mahdollisuuksista ja 
toimintavoista 
- koordinoida toimintaa sekä  
- parantaa toimijoiden välistä tiedonkulkua ja kehittämiseen liittyvää viestintää. 
 
Lisäksi tavoitteena on luoda alueesta ekotehokkuuden testialusta CO2-päästöjen 
vähentämisessä. 
 
Hankkeessa on ovat mukana alueen asukasjärjestöt ym. järjestöt, liiketiloja 
omistavat tahot, yrittäjät sekä viranomaisista kaupunkisuunnittelu- 
virasto, kiinteistöviraston tonttiosasto ja kaupunginkanslian kehittämistoimisto.  
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