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  Pakila-Seuran synty ja toiminta vuoteen 2011 

   * 07.10.1962 perustava kokous 
   * vuodesta 1962 vuoteen 2013 vain kolme puheenjohtajaa 

    -vesijohdot ja viemärit 
    -julkista joukkoliikennettä 

    -kotiseututyötä ja edunvalvontaa 

   * yleiskaava v 1960 ja ensimmäinen koko alueen asemakaava 

 
  Pakila-Seuran tulevaisuustoimikunta syntyy 

   * 20.11.2011 hallituksen kokous 
   *yleiskaavan laatiminen käynnistyy 2012 

 

  Pakila-Seuran määrittää toimikuntia   

    * vuodesta 2011 vuoteen 2017 kolme puheenjohtajaa 

   * tulevaisuus, edunvalvonta, tapahtumat, viestintä 2016 
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  Tulevaisuustoimikunta käärii hihat     
  * asukaskysely 2012 

   * alueen ns. ulkoinen visio 2013, seurojen yhteistyönä 

    -yleiskaavan visioon ja asukaskyselyyn liittyen 

    -alueen yhteisöjen yhteistyönä 

    -keskustelut ksv:n kanssa 

   * Pakilantien suunnitteluperiaatteet 2014 

    -Pakilantie kehityskäytävänä 

    -idea ja keskustelut ksv:n kanssa 

   * alueen historian evoluutio, lähtökohdat ja tulevaisuus 
    -Sinnemäki Pakilassa 2015 

   * yleiskaava mahdollisuutena  
    -yleiskaavan toteutumisen  
    -priorisointitavoite 2015-16 

   * jäsenkysely 

    -muuttohalukkuus 
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  Tulevaisuustoimikunnan toimintaa 2017-18     
  * asukaskysely 2017 ja kyselyiden kehittäminen 

    -lapsiperheasuminen keskiössä 

    -pientaloasumisen lähitulevaisuus  
    -muut teemat, liikkuminen ja palvelut 
   * alueen ns. sisäinen visio 2030 

    -lainvoimaisen yk:aan, sen toteutusohjelmaan 

    sekä asukaskysely 2017:ta liittyen  
    -keskustelut ksv:n kanssa 

   * pientaloalueiden suunnitteluperiaatteita  
   * tulevaisuuden hahmo 2050     
  * alueelliset foorumit käyttöön 
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  Kaupunginosan tulevaisuus 
 

   arvopäämäärät 
   * paikallisen yhteisön missio  
   * tärkeät teemat, mahdollisuudet ja uhkakuvat 
    -luonto / rakennettu ympäristö 

    -co2, päästöt, pienhiukkaset 
   paikallisen muutoksen hallinta 

   * ennakoiva varautuminen / monistettavat ideat 
   * muunneltavuus, yleispätevyys / akuutti vaikuttavuus  

   * päättäminen / asiantuntijuus / osallisuus  

   * vuorovaikutus, toimijoiden yhteistyö 

   Pakila-Seuran rooli 
   * paikallisen kokonaisuuden hallinta  
    -kohtaamisen, toimijoiden yhteistyön ja   
     vuorovaikutuksen alustana  
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  ajallinen näkökulma Pakila-Seurassa 

 

 

        mennyt nykyinen  tuleva 

 

hallinto ja talous   

 
viestintä tmk, media, verkostot 
  

tapahtuma tmk, yhteisöt 
  

tulevaisuus tmk, ympäristöt 
 

 

 

        



Jokeri 2 

Raide-Jokeri 

Pakilantie 

pikaratikka 

kehäväylä 

pientaloalueet 

Uuspelto 

Kaupunkibulevardi 

Tulevaisuuden hahmo 
2030/50 



 LÄNSI-PAKILA  v 1960-89 yli 1800 asuntoa 

 Ensimmäinen asemakaava v 1958 

      1 kplMuurimestarintie 

 Toinen asemakaava  v 1960 

      1 kplLänsi-Pakila+katuverkko 

 Myöhemmät  pohjoinen v 1970-80 

       25 kpl muutoskaavoja 

 Myöhemmät eteläinen v 1970-86  
      32 kpl muutoskaavoja  
 ITÄ-PAKILA  v 1960-89 yli 900 asuntoa 

 Ensimmäinen asemakaava v 1958 

      1 Muurimestarintie 

 Toinen asemakaava v 1960 

          1 Itä-Pakila+katuverkko 

 Myöhemmät pohjoinen v 1970-81+1997+2005 

      15  kpl muutoskaavoja 

 Myöhemmät eteläinen v 1976-86+1999 

      16 kpl muutoskaavoja 

 PALOHEINÄ  v 1950-59 noin 300 asuntoa 

   v 1970-1999 yli 1700 asuntoa 

 Ensimmäinen asemakaava v 1972 

      1 kpl Paloheinä+katuverkko 

 Myöhemmät  v 1984+1999 

                      15 kpl, pieniä 

 TORPPARINMÄKI v 1950-59 yli 150 asuntoa 

   v 1980-89 yli 500 asuntoa  

 Ensimmäinen asemakaava v 1980-81 

      1 kpl Torpparinmäki+katuverkko 

 Myöhemmät   v 2003-2012 

      10 kpl lisäys ja muutoskaavoja 

 HALTIALA  v 1990/2000/2009, 3 kpl 
 TUOMARINKARTANO v 1998/2013, 3 kpl 

 

 Asemakaavat 1960-2010 



- Pientaloalueena säilyminen 

- Luonto 

- Muuttuneiden asumistarpeiden 
- tyydyttäminen  
- Hallittu tiivistäminen ja 
- rakentamisen keskittäminen 

- Tulevaisuuden mahdollisuuksien 
- turvaaminen 
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