
Suonotkontie 4:n ja Suur-
suontie 14:n kerrostalo-
tonttien täydennysraken-
tamisen kaavaluonnok-
set olivat nähtävillä
11.2.–8.3.2013 Maunulan
kirjastossa. Uudet raken-
nukset ovat viisikerroksi-
sia, enintään kerrosta
korkeampia kuin tontin
nykyinen rakennus.Tam-
miontien varteen tulee
liiketilaa vähintään 70
k-m2.

Rakennukset on muu-
rattava paikalla ja ra-
pattava tai slammattava.
Myös puurakentaminen

on mahdollista. Auto-
paikat ovat rakennus-
ten kellareissa ja pihal-
la. Maantasoasuntoihin
rakennetaan terassit tai
pihat. Kadun varsille
istutetaan puita.

Kuusikkopolun kaavaehdo-
tuksesta oli mahdollista an-
taa muistutuksia helmi-
kuun alkuun asti. Kaava-
luonnos menee uudelleen
kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan käsittelyyn kevääl-
lä. Syksyllä 2013 kaavaeh-
dotus viedään kaupungin-
hallitukseen ja valtuuston
hyväksyttäväksi.

Muutos käynnistyi kou-
lun tarpeesta laajentaa.
Alueelle on kaavoitettu li-
säksi rivitaloja ja kerrosta-
loja.

Pääosa Lampuotilantien
suojeltujen rintamamiesta-
lojen asukkaista on jättänyt
kaavamuutoksesta muistu-
tuksen. Omakotitalojen
asukkaat pelkäävät kallio-

maiseman tuhoutumista
ns.noppatalojen rakentami-
sessa.Muistutuksessa tode-
taan, että talot tulisivat
myös liian lähelle omakoti-
taloja ja pirstoutuva vanha
kuusikko on tärkeä väylä
Keskuspuistoon.

Omakotitalojen asuk-
kaat eivät vastusta koulun
laajentamista, mutta täy-
dennysrakentaminen tiivis-
tää heidän mukaansa aluet-
ta liikaa ja lisää ajonneuvo-
liikennettä.

Maunula-Seura on puol-
tanut kannanotossaan kaa-
vamuutoksen hyväksymis-
tä.Lisärakentamisella edis-
tetään koko Maunulan
myönteistä sosiaalista kehi-
tystä. Kaavamuutoksen ri-
vitaloilla ja kerrostaloilla ta-
sapainotetaan Maunulan
asuntorakennetta ja siten
vaikutetaan myönteisesti
Maunulan yhteisölliseen ja
sosiaaliseen rakenteeseen.
Kannanotto vastaa Helsin-
gin asunto-ohjelman
2009–2012 linjauksia. Li-
säksi Maunula-Seuran mu-
kaan kaavoitetut talot lisää-
vät alueen sosiaalista kont-
rollia ja koettua turvalli-
suutta.

Liikerakennuksen raken-
nustyöt alkavat maalis-
kuussa 2013. HOK-Elan-
non liikerakennus valmis-
tunee keväällä tai kesällä
2014.

Liikerakennukseen tu-
lee suuri 2200 k-m2 super-
market. Lisäksi siihen tu-
lee Pakilantielle avautu-
vaa liiketilaa 3–5 pienyri-
tykselle tilantarpeesta
riippuen, yhteensä 400
noin k-m2. Liiketiloihin tu-
lee muun muassa asukkai-
den kaipaama kahvila juu-
ri sopivasti Jokeripysäkin
ja kirjaston viereen.

Nykyinen S-market, jo-
ka sijaitsee tulevan kirjas-
to-työväenopisto-nuoriso-
talon tontilla, puretaan
vasta, kun HOK-Elannon
uusi liikerakennus on val-
mis.

Suursuon ostoskeskus
puretaan pois vuonna
2014 ja sen paikalle raken-
netaan asuinkerrostaloja.
Niiden pohjakerrokseen
tulee liiketilaa 600 k-m2.
Maunulan uusi keskusta
on kokonaisuudessaan val-
mis 2016.
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Näkymä Pakilantieltä (idästä) 

Pakilantien ja Metsäpu-
rontien risteyksen katu-
töiden ensimmäistä vai-
hetta tehdään syksyyn as-
ti. Kiertoliittymän raken-
taminen Pirjontien ja Pa-
kilantien risteyksessä
käynnistyy kesällä 2013 ja
risteys valmistuu tämän
vuoden aikana.

Uuden liikerakennuk-
sen ja kirjasto-työväen-
opiston tontin puolen jal-
kakäytävät viimeistellään
tonttien rakennusten val-
mistuttua, kauppakeskuk-

sen tontin osalta arviolta
syksyllä 2014.

Suonotkonkuja raken-
netaan suunnitelman mu-
kaisesti valmiiksi kesällä
2013, lukuun ottamatta
uuden asuinkerrostaloton-
tin 28321/10 kohtaa, johon
on siirretty nykyisen os-
toskeskuksen tilapäiset
autopaikat. Tilapäiset au-
topaikat säilytetään sii-
hen saakka, kunnes ny-
kyinen ostoskeskus pure-
taan, aikaisintaan syksyl-
lä 2014.

Maunulan keskustan katurakentamisen aikataulu

Pirjontien ja Pakilantien kiertoliittymä rakennetaan tämän vuoden aikana.

Kuusikkopolun 
kaavamuutos uudelleen
lautakuntaan

HOK-Elannon uuden liikerakennuksen 
rakentaminen alkaa

Uuden S-marketin rakentaminen alkaa maaliskuussa
2013 ja rakennus valmistuu keväällä tai kesällä 2014.

Suursuon kerrostalotonteille 
tehdään kaavamuutosta

Yllä Suonotkontien kaa-
vamuutos ja vieressä
Suursuontien muutos.

eluista

ideat

antaa suuntaa palvelun
kannattavuudesta Mau-
nulassa.

Kyselyistä on selvinnyt,
että liikekeskustaan toivo-
taan apteekkia, postia, hy-
vää ruokaravintolaa,kahvi-
laa ja kioskia;vähiten käyt-
töä olisi pesulalle. Suurin
osa kyselyyn vastanneista
ei halunnut olutravintolaa
alueelle, tai jos sellainen tu-
lisi, olisi sen oltava korkea-
tasoinen.

Työtä varten on haasta-
teltu HOK-Elannon kiin-
teistöjohtajaa, Maunulan
aluearkkitehtiä ja Mau-
nulan keskustan yrittäjiä.
Pyrimme selvittämään yri-
tysten asennetta uuteen
liikekeskukseen sekä nii-
den kannattavuutta ja si-
joittumista jatkossa. Pro-
jektityön raportti työstä
valmistuu toukokuussa
2013.

Lisätietoja
www.maunula.net

lutaan luoda verkostokaupun-
kia, jonka solmukohtia yhdis-
tävät raiteet - säteittäin ja poi-
kittain. Verkostokaupunki-
idean avulla Helsingin seudun
kaupunkirakenteeseen syn-
tyy pysyvyyttä, joka luo pitkäl-
lä tähtäimellä taloudellisim-
mat ja kestävimmät puitteet
tiiviille, ekotehokkaalle asun-
to- ja toimitilarakentamiselle.

Uuden yleiskaavan yhtenä
tavoitteena on lisätä Helsingin
esikaupunkialueiden houkut-
televuutta. Tämä tapahtuu
tiivistämällä;korostamalla ra-
danvarsia asuntorakentami-
sen paikkoina ja tulevia raide-
liikenteen solmukohtia työ-
paikkarakentamisen kannal-
ta.

Kolmas yleiskaavan idea
on rakentaa tehokkaasti moot-
toriteiden päälle tai viereen.
Moottoritiet kuten Tuusulan-
väylä on mahdollista muuttaa
kaupunkibulevardeiksi, jol-
loin ei tarvita entisenlaisia
suojavyöhykkeitä.
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