
Kaupunkisuunnitteluviras-
to järjesti 4.–5.2.2015 Joke-
rimessut Oulunkylän Seu-
rahuoneella. Helsingin Itä-
keskuksen ja Espoon Ota-
niemen välille suunnitel-
laan pikaraitiotietä – Raide-
Jokeria.Tapahtumassa käy-
tiin keskustelua Raide-Jo-
kerin suunnittelusta ja sii-
tä, miten se vaikuttaa
Maunulaan ja Oulunky-
lään. Raide-Jokeri korvaa
bussilinjan 550.Linjan var-
teen suunnitellaan tiivistä
asuntorakentamista. Eri-
tyisesti pysäkkien ympä-
ristöistä kehitetään vetovoi-
maisia asumisen, työn ja
palveluiden alueita.

Pakilantien, Pirjontien ja
Pirkkolantien katualue
suunnitellaan uudelleen tu-

levaa Raide-Jokerin pikarai-
tiotietä ja sen pysäkkiä var-
ten.Samalla tutkitaan uut-
ta rakentamista katuja ra-
jaaville tonteille ja puisto-
alueille.

Pirkkolantien ja Pirjontien
katualuetta levennetään tu-
levaa Raide-Jokerin pikarai-
tiotietä varten.Samalla ka-
tua rajaaville tonteille ja
puistoalueille suunnitellaan
täydennysrakentamista.
Osoitteessa Pirjontie 1 ja
Pirjontie 28 olevien tonttien
tonttitehokkuutta on tarkoi-
tus nostaa ja luoda edelly-
tykset kerrostalorakenta-
miselle. Rakennusten en-
simmäiseen kerrokseen
osoitetaan liiketiloja.

Tonteille osoitteessa Pirkko-

lantie 2 ja Maunulantie 21
sekä niiden viereiselle puis-
toalueelle on tarkoitus tut-
kia uusien kerrostalojen si-
joittamista. Täydennysra-
kentamista tutkitaan lisäk-

si Pakilantien ja Pirjontien
risteyksen tuntumaa sekä
Pirjontien varteen.

Lisätietoja 
www.raidejokeri.fi
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kaupunkibulevardien?
det maankäyttövaraukset
ja täydennys- ja lisäraken-
taminen on ohjattu hyvien
liikenneyhteyksien varrelle
erityisesti raideliikenteen
asemanseuduille, nykyis-
ten ja tulevien raideliiken-
neyhteyksien solmukohtiin
sekä merkittävien pysäk-
kien ympäristöihin.

Noin kolmasosa yleiskaava-

varannosta sijoittuu kau-
punkibulevardien varsille
ja niiden lähiympäristöön.
Lähes yhtä suuri osa kas-
vusta tulee täydennysra-
kentamisesta, jota Maunu-
lassa on kaavoitettu vuoden
2010 Maunulan täydennys-
rakentamisen sparrausklu-
bin toiminnan jälkeen
Suursuolle.

www.yleiskaava.fi

Kohtaamisia ja vaihdan-
taa -hanke syventyy sel-
vittämään Pohjoisen
suurpiirin asukkaiden
asumistarpeita. Tarkoi-
tuksena on valmistella
kysely aiheesta alueen
asukkaille.

Marraskuusta lähtien on
hankkeen kokouksissa
käyty läpi yleiskaavan si-
sältöjä.Yleiskaavan luon-
noksen kommentointiai-
ka päättyi helmikuun lo-
pulla. Maunulassa ja Pa-
kilassa järjestettiin alue-
foorumitilaisuudet yleis-
kaavasta.

Hankkeen yhdeksäs ko-
kous on maanantaina
30.3.2015 klo 18–20 Asu-
kastila Maunulan Media-
pajalla (Metsäpurontie
25). Kaikki kiinnostuneet
ovat tervetulleita keskus-
telemaan aiheesta.

Hankkeesta löytyy lisätie-
toja ja materiaalia Goog-

lesta hakusanoilla ”Koh-
taamisia ja vaihdantaa”

Lisätietoja
www.maunula.net

Millaisia asumistarpeita on 
Pohjoisessa suurpiirissä

Kohtaamisia & vaihdantaa -hanke järjestää keskustelutilaisuuksia asukastila
Maunulan Medipajalla.

Raidejokerin varren kaavoitus käynnistyi
Pirkkolantiellä ja Pirjontiellä

Raide-Jokerin täydennysrakentamiskohteet sijoittu-
vat Maunulassa Pirkkolantien, Pirjontien ja Pakilan-
tien varteen.

Kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan 16.12.2014 kokouk-
seen käsittelemän yleiskaa-
valuonnoksen kommentoin-
tiaika päättyi 27.2.2015.
Yleiskaavaa kehitetään lau-
suntojen ja mielipiteiden
pohjalta.

Seuraavaksi kaupunki-
suunnitteluvirasto työstää
luonnoksesta yleiskaavaeh-
dotuksen ja se on kaupunki-

suunnittelulautakunnan
käsittelyssä syksyllä 2015.
Tämän jälkeen yleiskaava-
ehdotus viedään kaupun-
ginhallituksen ja valtuuston
käsittelyyn vuonna 2016.

Yleiskaavaehdotukseen val-
mistellaan myös toteutus-
suunnitelma, jossa esite-
tään järjestys ja aikataulu
yleiskaavaa seuraavalle
asemakaavoitukselle.

Yleiskaavan 
valmistelun jatko

Yleiskaavaluonnoksessa on
nykyisen Keskuspuiston
aluetta osoitettu rakenta-
miseen. Merkittävin muu-
tos koskee Keskuspuiston
länsireunaa, jossa nykyiset
moottoritien ramppialueet
ja melualueet osoitetaan
rakentamiskäyttöön muut-

tamalla Hämeenlinnan-
väylä kaupunkibulevardik-
si.

Asuntorakentamista on
esitetty nykyiseen Keskus-
puistoon myös Metsälän-
tien ja Rajametsäntien ris-
teykseen.

Viheralueiden 
rakentaminen 
herättää vastustusta

HSL on saanut jäsenkunnil-
taan lausunnot Länsimet-
ron liityntälinjastosuunni-
telmasta ja tehnyt niiden
perusteella tarkistuksia
suunnitelmaan.HSL:n hal-
litus hyväksyi liityntälinjas-
ton kokouksessaan
20.1.2015.

Metro tuo muutoksia Laut-
tasaaren liikenteeseen.

Muutokset taas vaikuttavat
myös Maunulan, Palohei-
nän, Pakilan ja Veräjälaak-
son linjoihin.Muun muassa
bussilinja 51:n reitti muute-
taan kulkemaan arkisin
vanhan Maunulan kautta ja
se korvaa linja 62:n. Linja
51:n päätepysäkki on Haka-
niementorilla.

Sunnuntaisin vanhan

Maunulan yhteyksiä palve-
lee linja 66K. Muilta osin
Maunulan linjoille ei ole
tehty muutoksia. Linjan
51 jatkaminen Rautatien-
torille ei ole HSL:n mukaan
tarkoituksenmukaista tori-
alueen tilanpuutteen vuok-
si.
HSL on laatinut yhteistyös-
sä Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston kanssa

muutoksia Lauttasaareen
suunniteltuihin bussilin-
joihin, kuten Helsinki lau-
sunnossaan edellytti. Hel-
singin esityksen mukaan
suunnitelmassa on luovut-
tu Maunulan linjan 51 sun-
nuntailiikenteen aloittami-
sesta,mikä lisää suunnitel-
malla saatavia säästöjä
noin 300 000 eurolla vuo-
dessa.

Vanhan Maunulan yhteyksiä 
palvelee sunnuntaisin linja 66K
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