
Pohjoisten kaupunginosien
eli Maunulan, Pirkkolan,
Pakilan,Patolan,Metsälän,
Paloheinän ja Torpparin-
mäen paikallisesta kehittä-
misestä kiinnostuneet ovat
tervetulleita verkostoitu-
mis- ja ideointipajaan tiis-
taina 3.6. klo 17.30–19.30
Asukastalo Saunabaarille
(Metsäpurontie 25). Tilai-
suuden järjestää Helsingin
kaupunginosayhdistykset
Helka ry ja käytännön to-
teutuksesta vastaa projekti-
päällikkö Eeva Kuuluvai-
nen.

Ideapaja pidetään Sau-
nabaarin neuvottelutilas-
sa. Siinä on mahdollisuus
tavata paikallisuudesta ja
yhdessä tekemisestä kiin-
nostuneita ihmisiä sekä
kuulla,minkälaisia kehittä-
mishankkeita on vireillä.

Tavoitteena on löytää
pohjoisen alueen yhteisiä
kehittämisteemoja ja koota

henkilöitä pohjoisten kau-
punginosien Kehrään eli
kehittämisryhmään. Keh-
rästä tulee paikallisen ke-
hittämisen ydinryhmä ja
alueen kaupunkikulttuurin
edistäjä.

Tilaisuuteen on kutsuttu
avoimesti laaja joukko alu-

een yhdistyksiä mm.kaikki
kaupunginosayhdistykset ja
muita paikallisia yhdistyk-
siä ja yhteisöjä, yrityksiä,
kaupunkiliikkeitä,yrittäjiä
ja heidän järjestönsä, kau-
pungin virkamiehiä ym.
Voit jakaa tätä kutsua edel-
leen alueen toimijoille.

Kaupunkisuunnitteluviras-
to valmistelee suunnittelu-
periaatteita Pakilantien kaa-
voitukselle.Pakilantien kaa-
vakävely järjestettiin alueen
asukkaille 10.4 2014. Käve-
lyn tarkoituksena oli tutus-
tua suunnittelualueeseen ja

pohtia, millainen voisi olla
kadun tulevaisuus. Kaava-
kävelyyn osallistui noin 50
henkilöä.

Varsinainen keskustelu
ja kommentointi käytiin ver-
kossa.Suunnittelun pohjak-
si kerättiin lähtötietoja verk-

kokyselyllä, joka oli auki
huhtikuun loppuun asti.
Verkkokyselyyn saatiin kart-
tamerkintöjä yli 280 kpl.Kä-
velyssä ja kyselyssä nousivat
esille muun muassa: 1) ka-
dun ajonopeudet ja liikenne-
turvallisuus sekä liikenneva-
lot, kiertoliittymät ja hidas-
teet,2) kadun varren raken-
nusten kerrosten lukumää-
rät, rakennusoikeus, 3) ra-
kennusten sijoittuminen se-
kä 4) palvelut.

Suunnitteluperiaatteiden
luonnos on tarkoitus tulla
nähtäville syksyllä ja peri-
aatteet on tarkoitus hyväk-
syä kaupunkilautakunnassa
tämän vuoden aikana.Peri-
aatteet muodostavat suun-
nittelutason yleiskaavan ja
asemakaavoituksen välille.

Maunulan vanhan S-mar-
ketin eli vuonna
1972–1973 rakennetun ns.
Pelti-Elannon purku saa-
daan päätökseen kesä-
kuun alkuun mennessä.
Uusi 2600 kerrosneliömet-
rin suuruinen liiketalo val-
mistui maaliskuussa 2014.

Vanhan S-marketin ti-
lalle uuden S-marketin
taakse on tarkoitus raken-
taa uusi kirjaston, työvä-
enopiston ja nuorisotoi-
men yhteinen rakennus
vuosina 2015–2016.Hank-
keen kustannusarvio on
9,40 miljoonaa euroa. Ta-
voitteena on pitää kustan-
nukset alle kaupungin-
hallituksen hyväksymän
hankesuunnitelman kus-
tannusarvion, jotta hank-
keen toteutus ei lykkään-
tyisi tulevaisuuteen.

Rakennuksen pääpii-
rustukset ja rakennuslu-
pa-asiakirjat valmistuvat
kesään 2014 mennessä se-
kä työpiirustukset ja urak-
ka-asiakirjat alkusyksystä
2014. Urakoitsijan kilpai-
luttaminen käynnistyy

loppusyksystä 2014 ja ura-
koitsija on valittu tammi-
kuuhun 2015 mennessä.
Rakennusta on suunnitel-
tu Maunulan demokratia-
hankkeen yhteydessä yh-
dessä asukkaiden kanssa.

Aiemmin paikalla on

ollut vuonna 1948 raken-
nuttu Kivi-Elanto, joka
purettiin pois vuonna
1973.Alueella on myös si-
jainnut Suursuon vanhin
kauppa ns. Salon kauppa,
joka purettiin pois jo 50-lu-
vulla.
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Vuonna 2050 Helsingissä
on 860 000 asukasta. Pika-
raitiotiet yhdistävät sol-
mukohtien tiiviitä pikku-
kaupunkeja. Kantakau-
punki on laajentunut bule-
vardeiksi muutettujen
moottoriteiden varsille.

Kaupunkilaiset koosti-
vat näkemyksensä kau-
punginosien tulevaisuu-
desta Hetki suunnittelija-
na -työpajoissa helmi-
maaliskuun vaihteessa.
Asukkaiden omiin suunni-
telmiin on mahdollista tu-
tustua yleiskaavan sivuil-

la.
Kaupunkisuunnittelu-

viraston yleiskaavoittajat
valmistelevat yleiskaavan
luonnosta vuoden 2014 lop-
puun mennessä. Kaava-
luonnos menee lautakun-
nan käsittelyyn vuonna
2015 ja valtuusto hyväksyy
yleiskaavan vuonna 2016.
Yleiskaava on tärkein kau-
punginosien tulevaisuut-
ta ohjaava tekijä, sillä se
ohjaa muuta kaavoitusta
ja kehittämistä.

Helsingin kaupungin-
osayhdistykset Helka ry

järjestää torstaina
25.9.2014 klo 17–20 yleis-
kaavaseminaarin, jossa on
mahdollisuus tutustua
kaupunkilaisten omiin
yleiskaavaideoihin sekä
keskustella mahdollisuuk-
sista kehittää kaupungin-
osia yleiskaavan puitteis-
sa. Edellisten Helkan jär-
jestämien tilaisuuksien
materiaali löytyy Ruohon-
kärjet–sivustolta.

Lisätietoja
www.yleiskaava.fi;
www.kaupunginosat.net/ru
ohonkarjet

Yleiskaava 2016:n 
valmistelun tilanne

Pakilantien maankäytön suunnittelu-
periaatteiden laadinta etenee

Maunulan vanha S-market purettiin
pois uuden keskustan tieltä

Tule ideoimaan pohjoisten 
kaupunginosien tulevaisuutta!

Ksv:n yleiskaavapajoissa maaliskuussa asukkaat ideoivat karttojen ääressä asuin-
alueiden kehittämistä.

Yleiskaava vuodelta 1960: Siniset alueet on varattu lentoliikenteelle (helikopteriken-
tiksi). Käskynhaltijantien on suunniteltu jatkuvan Maunulan ja Metsälän välistä
kohti Haagaa.
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