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Oulunkylän renessanssi



Helsingissä pyritään rakentamaan 5 000 asuntoa vuodessa - 1 250 näistä
sijoittuu esikaupunkialueille

Kehityksen tulee tukea paikallisen identiteetin ja vetovoimatekijöiden
vahvistumista

Valtakunnallisesti pyritään suuntaamaan rakentaminen raideliikenteen varrelle

Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen

Eheytetään yhdyskuntarakennetta  ja parannetaan joukkoliikenneyhteyksiä

Renessanssia ohjaavat tavoitteetOulunkylän renessanssi

Esikaupungit ovat pääkaupunkiseudun keskeisiä alueita.
Niillä on suuri rooli Helsingin kestävässä kehityksessä!



Alueille tehdään maankäytön
kehittämistavoitteet. Mitä tarkastellaan?

Millainen alue on 10-15 vuoden päästä?

Miten alue säilyisi elinvoimaisena ja viihtyisänä?

Mitä paikkoja erityisesti pitäisi kehittää ja miten?

Oulunkylän alueeseen vaikuttavia tekijöitä
- Pääradan varrella
- Pasilan alueen kehittyminen
- Raidejokeri

Oulunkylän alueen renessanssi!Oulunkylän renessanssi



Aikataulu 2011

KehittämistavoitteetLähtötiedot ja analyysi

2011

Asukastilaisuudet 12. ja 20.9.

Alustavat kehittämistavoitteet

Miten suunnittelu etenee?

Asukaskysely
2.10. asti

Miten voit osallistua?

Oulunkylän renessanssi

:
Huomenna 20.9. asukastilaisuus kello 17.30-19.30 Ristola-säätiön
koulussa, Tinasepäntie 46



kerrokartalla.hel.fi klikkaa Oulunkylän
renessanssi

Auki 2.10. saakka.
800 karttakommenttia ja 200 vastausta.

Vaikuttaa renessanssiin, asemakaavoihin
ja liikenneturvallisuussuunnitelmaan



http://kerrokartalla.hel.fi > Oulunkylän renessanssi





Epämiellyttävät paikat



Maunulassa on vahvuuksia ja
alueella viihdytään !
• keskeinen sijainti ja yhteydet

• lähellä olevat palvelut

• Keskuspuisto, ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet

• vaihteleva ja pienimittakaavainen rakennuskanta

• viihtyisä ja vetovoimainen kaupungin
vuokratalokanta



Mitä Maunulassa tapahtuu?



Lampuotilantien pientalotontit



Maunulan keskusta
(valituksen käsittely kesken)

Pakilantien katusuunnitelma hallinto-oikeudessa.
Käsittely todennäköisesti vielä tänä vuonna.





kilpailuilla

• katurakentaminen ja
maakaasuputken siirtotyö alkanut

•48 uutta omakotitaloa, joista 24
Helsinki-pientaloille

• 2 useamman pientalon tonttia

• alueelle tulee yhteensä noin
uutta 350 asukasta.

• pelikenttä ja leikkipaikka

Maunulan koillisosa



Pakilan puoli rakentuu….



Suursuonlaita,
kerrostaloasumista
senioreille, Sato









Laajennusosa

Pakilantie 17
kerrostaloasumista
senioreille, Sato



MAUNULAN 50-LUVUN ALUEEN ASEMAKAAVA



uusi talo



Asemakaavan tavoitteena on  suojella Maunulassa rakennusten,
pihojen, katunäkymien ja puistojen muodostama kokonaisuus.



Asemakaavan lähtökohtana on
säilyttävä korjaaminen.

Rakennuksen säilyneet
alkuperäiset rakenteet kuten
julkisivut yksityiskohtineen,
materiaaleineen ja väreineen,
vesikatto materiaaleineen ja
ulko-ovet tulee säilyttää ja
niiden säilyttäminen tulee olla
korjaustöiden lähtökohtana.



Pihoilla ja kadun
varsilla alkuperäiset
portaat, muurit,
kaiteet ja
liuskekivipolut
kunnostetaan.
Istutukset ja niiden
ryhmittely tehdään
1950-luvun
suunnitteluideaa
noudattaen.





Maunulan pohjoisosa



Kuusikkopolun alue,
Maunulan yhteiskoulua
laajennetaan ja
Kuusikkoplun
ympäristöön tutkitaan
uutta asuinrakentamista.
Maunulantien vanha
päiväkoti puretaan tilalle
suunnitellaan asuintaloa.



RAIDE-JOKERI





Nykytilanne ja vielä rakentamattomat rakennukset punaisella ja tummalla oranssilla.

Solmukohtia



Seuraa suunnittelua www.hel.fi/ksv



http://kerrokartalla.hel.fi > Maunulan
pohjoisosa



YhteystiedotOulunkylän renessanssi
Essi Leino, essi.leino@hel.fi p. 310 37070

Asemakaavoitus
Sari Ruotsalainen, sari.ruotsalainen@hel.fi, p. 310 37373

Liikennesuunnittelu
Kari Tenkanen, kari.tenkanen@hel.fi, p. 310 37132

Viheralueiden suunnittelu
Jyri Hirsimäki, jyri.hirsimaki@hel.fi, p. 310 37213

Vuorovaikutus ja tiedottaminen
Tiina Antila-Lehtonen, tiina.antila-lehtonen@hel.fi,
p. 310 37436


