
2013: Laaditaan yleiskaavan
Visio 2050 sekä erilaisia
maankäyttösuunnitelmia vuo-
rovaikutuksessa kaupunki-
laisten ja sidosryhmien kans-
sa.Niiden pohjalta valmistel-
laan yleiskaavaluonnos.

2013:Visio käsitellään kau-
punkisuunnittelulautakun-
nassa lokakuussa

2014: Kaavaluonnos saa-
daan valmiiksi ja kommentoi-
tavaksi ja käsiteltäväksi

2015: Yleiskaavaehdotus
kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan käsittelyssä

2016: Yleiskaavaehdotus
kaupunginhallituksen sekä
valtuuston käsittelyssä
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Kuvassa on isän-
nöitsijä Ari Norta-
mo, joka isännöi
muun muassa Me-
diapajan taloa.
A&T Nortamo tar-
joaa osakas- ja
asukaslähtöistä
isännöintiä
Maunulan alueel-
la.

Jokerin väri muuttui
HSL:n Jokeri-linjan 550 si-
niset bussit siirtyvät histo-
riaan ja linja muuttuu run-
kolinjaksi 550. Jokeri-bus-
sien väri muuttui oranssik-
si. Itäkeskuksen ja Westen-
din välillä kulkevan linjan
reitti ei muutu,mutta linjal-
le tulee täysin uudet bussit
ja etuoven lisäksi kyytiin voi
nousta myös keskiovesta,
sillä linjalla alkaa avorahas-
tuskokeilu.

Oranssi väri on viesti
metromaisesta liikentees-
tä: vuorovälit ovat tiheät ja
tasaiset. Vahva ja näkyvä
väri myös erottuu hyvin
muusta liikenteestä. Suun-
nitelmissa on kaikkiaan 12
samantyyppistä tiheän vuo-
rovälin runkolinjaa vuoteen

2022 mennessä.
Busseissa on käytössä

satelliittipaikannus, jonka
avulla bussit saavat liiken-
nevaloetuuden risteyksis-
sä. Matkustajat näkevät

seuraavan bussin saapu-
misajan pysäkeillä olevista
näytöistä.Bussin sisällä voi
seurata reitin varrella olevia
pysäkkejä sähköisestä näyt-
tölaitteesta.

Uudistunut Runkolinja 550 käynnistyi maanantaina
12.8.2013. Bussiin voi nousta myös keskiovista.

Maunulaa suunnittelemaan
Työpaja Maunulan kirjaston, nuorisotalon ja työväen-
opiston uuden yhteisen rakennuksen suunnittelusta jär-
jestetään 
torstaina 3.10.2013 klo 17.30 alkaen

asukastalo Saunabaarin Vaahtera-salissa.Kaikki kiin-
nostuneet tervetuloa!

Järjestää Maunulan demokratiahanke.
Lisätietoja http://maunula.blogspot.fi

Maunulan ja lähialueen 
kaavoitusasiat
Kaupunkisuunnittelulauta-
kunta puolsi Suursuon kaa-
vamuutosta kesäkuussa.

Kaupunginhallitus päät-
ti kokouksessaan 5.8.2013
esittää kaupunginvaltuus-
tolle Kuusipolun asemakaa-
vamuutoksen hyväksymis-
tä.

Suursuon neliapilatontit
jaetaan tänä syksynä.Tont-

tien haku päättyi 2.9.2013.
S-marketin valmistuu

keväällä 2014.
Raide-Jokerin aikatau-

lusta ei ole varmaa tietoa,
koska valtion rahoitus on
epäselvä. Raide-Jokerin
suunnittelu ei välttämättä
käynnisty vuoden vaihtees-
sa kuten oli tarkoitus.

Oulunkylän Risupadon-

tien kaava on nähtävillä
23.9.2013 alkaen. Alueelle
tulee kerrostaloja n. 15000
k-m2 ja uusia asukkaita n.
400.

Paloheinän uuden K-
marketin osallistumisar-
viointisuunnitelma esitel-
lään syksyllä 2013 ja sen
kaavaluonnos esitellään ke-
väällä 2014.

Monipuolista ja 
energiatehokasta asumista
Asuminen on ekologisesti
kestävällä pohjalla ja se si-
joittuu ensisijaisesti kestä-
vään liikkumiseen tukeutu-
ville alueille,on tiivistä,teho-
kasta ja kestävän kehityk-
sen periaatteiden mukai-
sesti toteutettua. Kehittä-
mällä verkostomaista kau-
punkirakennetta ja kaupun-

ginosakokonaisuuksien tii-
vistymisytimiä oikeiksi kes-
kustoiksi kasvatetaan asun-
totuotanto mahdollisuuksia
ja mahdollistetaan moni-
puoliset asumisen puitteet.

Erilaiset asuinalueet tar-
joavat asumispalveluita eri
elämäntilanteessa oleville
ihmisille. Helsingissä on

runsaasti omaleimaisia
alueita, joilla on vahva alue-
identiteetti. Alueiden eriar-
voistuminen estetään niiden
elinvoimaisuutta kehittä-
mällä.Tehokkaan tiivistämi-
sen ja täydennysrakenta-
misen edistämiseksi teh-
dään strategisia valintoja ja
kehitetään toimivia keinoja.

Katu- ja puisto-
rakentamisen tilanne
Rakennusvirasto tiedottaa,
että Maunulan keskustan
alueen 1.vaiheen katujen ra-
kennusurakka etenee kuta-
kuinkin aikataulussa ja val-
mistuu lokakuun loppuun
2013.Valmiiksi tulevat ura-
kassa:

Pakilantien – Pirjontien
kiertoliittymä, Suonotkon-
kuja ja Pikkupolku (puiston
itä-länsi -suuntainen raitti).

Metsäpurontien uuden S-
Marketin puolen jalkakäytä-
vä saadaan valmiiksi vielä
tänä syksynä arviolta mar-
raskuun loppuun mennessä.
Lisäksi Pakilantien S-Mar-
ketin puolen jalkakäytävä ja
pyörätie valmistunee vielä
tänä syksynä arviolta mar-
raskuun loppuun mennessä.

Pakilantien ajoradan
muutokset ja johtosiirrot jat-
kuvat kuitenkin vielä sen jäl-
keen, kun vanha ostari on
purettu.Metsäpurontien liit-
tymän liikennevalotkin pys-
tytään toteuttamaan vasta,
kun Pakilantien ajokaistat
päästään siirtämään lopulli-

sille paikoilleen vanhan osta-
rin purkamisen jälkeen.

Tilapäiset liikennejärjes-
telyt Pakilantiellä jatkuvat
tältä osin todennäköisesti
kesään 2015 asti,vaikka pa-
himmat työvaiheet onkin jo
ohitettu.

Tammiontien vanhan os-
tarin puoleinen jalkakäytä-
vä rakennetaan valmiiksi
vasta, kun vanha ostari on
purettu ja tontin uudet
asuinrakennukset rakennet-
tu eli aikaisintaan kesällä
2015.

Suonotkontien Pakilan-
tien puoleisen pään katuau-
kio rakennetaan valmiiksi
vasta, kun vanha ostari on
purettu ja uudet asuinraken-
nukset aukion molemmin
puolin rakennettu eli myös
aikaisintaan kesällä 2015.

Pikkupolku ja puiston
pohjois-etelä-suuntaisen rai-
tin viimeistelytyöt tehdään
vasta kun uuden S-Marke-
tin länsipuolen kirjaston,
työväenopiston ja nuorisota-
lon rakennus on valmis.

piteetpiteet
siinsa eheytetään kaupun-
kia ja saadaan paljon uut-
ta maata rakentamiskäyt-
töön.

Esikaupunkialueet ovat
täynnä viheralueita, jotka
eivät ole oikein puistoa tai
metsää. Nämä tulee ottaa
joko rakentamiseen tai
muuttaa kaupunkiraken-
teen sisällä ensisijaisesti
rakennetuiksi puistoiksi
tai toiminnallisiksi virkis-
tysalueiksi. Puistoalueiden
pienentyessä niiden koke-
muksellista laatua ja palve-
luita sekä saavutettavuut-
ta parannetaan.

Yleiskaavaprosessin aikataulu

ncc.fi /korjauskalenteri

Kysy lisää:
NCC Rakennus Oy
Puh. 010 507 5588
Mannerheimintie 103a, 00280 Helsinki
asiakaspalvelu@ncc.fi 

Ota yhteyttä 
Maunulan 
pääurakoitsijaan!

NCC on vahva putkiremontoija Maunulassa. 
Kysy vaihtoehtoja taloyhtiösi tarpeisiin luo-
tettavalta rakentajalta! NCC:llä on hyväksi 
hiottu toimintatapa, jossa kuunnellaan ja 
informoidaan asiakasta tarkoin. Teemme 
putkiremontit ja muut taloyhtiön peruskor-
jaukset ja pihat yhdellä tilauksella – yksit-
täin tai aikaa ja rahaa säästä-
vänä ryhmäremonttina. 

Teemme 
sen, minkä 
lupaamme

100. aluefoorumi
ma 28.10.2013. klo 18-20

Maunulan liikekeskustat uudistuvat.Saunabaarin ka-
tutason n. 300 m2:n liiketilat ovat vapautumassa ensi
vuonna.Maunulan keskustan liikerakennus valmistuu
keväällä 2014 ja sinne tulee 2200 m2 S-market ja pien-
liiketilaa noin 400 m2. Millaisia palveluja näihin tiloi-
hin on mahdollista sijoittaa?

Paikka: Asukastalo Saunabaari, Metsäpurontie 25,
3. krs. Maunulasali.

Kuvassa Elinkeinojen ja keskusten visio on merkitty neliöllä seudulliset keskukset,
kolmiolla paikalliskeskukset ja vihreillä ympyröillä lähikeskukset. Lisäksi kuvas-
sa on vaakarasterilla merkitty keskeiset elinkeinoalueet ja pystyrasterilla tuottavuu-
den huippualueet. Maunulasta tulee tärkeä lähikeskus.
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