
Maunulan oma Design-
pääkaupunki 2012 -hanke
päättyy vuoden lopulla.
Hankkeen viimeinen asu-
kastilaisuus on 3.12.2012
Maunulan 95. aluefoorumi,
jossa käsitellään Maunulan
tulevaisuutta,Helsingin uu-
den yleiskaavan valmistelua
ja Helsingin demokratiapilot-
tihankkeita.

"Omatoiminen Maunula –
Itsemuotoutuva kaupungin-
osa" hankkeessa on esitelty
Maunulan kehittymisen his-
toriaa,Maunulan suunnitte-
lua,suunniteltu kotikaupun-

kipolkua sekä luotu asuin-
alueen omaehtoisen kehittä-
misen toimintamalli.

Hankkeen loppuraportti
julkaistaan vuoden lopulla ja
hankkeen päättäjäiset pide-
tään tammikuussa 2013.

Lisätietoja
www.maunula.net

Maunulan WDC-
vuosi päättyy

Timo Henno HOK-
Elannosta esitteli Mau-
nulan uuden keskustan
liikerakennuksen suunni-
telmia Maunulan aluefoo-
rumilla 22.10.2012.

Liikerakennus sai ra-
kennusluvan joulukuussa

Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirastossa on
käynnistynyt uuden yleis-
kaavan valmistelun. Yleis-
kaava on pitkän aikavälin
maankäytön suunnitelma,
jolla ohjataan kaupungin
yhdyskuntarakenteen ke-
hittämistä.Se vaikuttaa sii-
hen, millainen Helsinki tai
Maunula sen osana  on vuo-
sikymmenten kuluttua.
Yleiskaava valmistellaan si-
ten,että siitä voidaan tehdä
päätös uudessa valtuustos-
sa vuonna 2016.

Maunula hyötyi eniten
asukkaiden aktiivisesta
osallistumisesta edellisen
Yleiskaava 2002:n valmiste-
luun.Vuonna 2003 hyväksy-
tyn yleiskaavan myötä
Maunula sai uuden kes-
kustan, Suursuon pientalo-
alueen ja vanhusten kunto-
polun Suursuolle.Siksi kan-
nattaa olla aktiivinen myös
tämän yleiskaavan valmis-
telussa.
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Uuden yleiskaavan valmistelu käynnistyi

Yleiskaavan visio yltää peräti vuoteen 2050.

Helsingin kaupunki-
suunnittelulautakunta kä-
sittelee kokouksessaan
tiistaina 20. 11. 2012 Hel-
singin yleiskaavan työoh-
jelmaa sekä osallistumis-
ja arviointisuunnitelmaa.

2013: Laaditaan yleis-
kaavan Visio 2050 sekä eri-
laisia maankäyttösuunni-
telmia vuorovaikutuksessa
kaupunkilaisten ja sidos-
ryhmien kanssa. Niiden

pohjalta valmistellaan
yleiskaavaluonnos.

2013: Visio käsitellään
kaupunkisuunnittelulau-
takunnassa

2014:Kaavaluonnos saa-
daan valmiiksi ja kommen-
toitavaksi ja käsiteltäväksi

2015: Yleiskaavaehdo-
tus kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan käsittelyssä

2016: Yleiskaavaehdo-
tus kaupunginhallituksen
sekä valtuuston käsittelys-
sä. Lisätietoja
www.yleiskaava.fi

Yleiskaavaprosessin 
alustava aikataulu

Uusi yleiskaava ohjaa
asemakaavoitusta arviol-
ta jaksolla 2016–2030.
Kaavatyössä on kuitenkin
tarpeen tarkastella kau-
pungin ja seudun kehitys-
tä pidemmällä aikavälil-
lä. Tämän vuoksi yleis-
kaavatyöhön liittyy visio-
osa, kehityskuva vuoteen
2050 saakka.

Yleiskaavan esitystapa
ja tarkkuus määräytyvät
sen mukaan, mitkä ovat
välttämättömät asiat, jot-
ka kaavakartalla tulee
esittää ja kuinka tarkas-
ti niistä tulee määrätä se-
kä mitkä asiat vaativat
joustovaraa. Kaavakar-
tan tarkkuus määrittyy
työn kuluessa.

Yleiskaavan 
esitystapa avoin

Keskeiseksi teemaksi on yleiskaavas-
sa noussut ajatus raideliikenteen verkos-
tokaupungista ja laajenevasta vahvasta
pääkeskuksesta – kantakaupungista.
Tällainen kaupunkimalli mahdollistaa
palvelujen parhaan saavutettavuuden,te-
hokkaan joukkoliikenteen, laadukkaan
pyöräily-,kävely- ja virkistysalueverkos-
ton sekä parhaat elinkeinoelämän kehit-
tämismahdollisuudet ja hyvän kaupun-
kielämän.

Miten kehittää omaa Maunulaa
osana verkostokaupunkia?

Oranssi käytävä on Maunulan läpi
kulkeva Raidejokerin kehityskäytävä.
Rasti on entisen Pirjon krouvin kohdal-
la.

Keskustan u

Uusi liikerakennus nousee Pak

Yleiskaavan teemoista
järjestetään avoin seminaa-
risarja, joka käynnistyy aloi-
tuspamauksessa näyttelyti-
la Laiturilla Kampissa ma
26.11.2012 klo 17–19.Terve-
tuloa kertomaan, mitä si-
nun mielestäsi suunnitte-
lussa pitää huomioida sekä
jakamaan ajatuksia Hel-
singistä.

Yleiskaavan aloituspa-
maus ma 26.11.2012 klo 17

Kasvaako Helsinki? ma
14.1.2013.

Asuminen tulevaisuuden

Helsingissä, ma 21.1.2013.
Liikenne, logistiikka ja

saavutettavuus, ma 4.2.
2013.

Kaupunkisuunnittelu-
messut yleiskaavateemal-
la, ti 9.–13.4.2013.

Kaikki seminaarit järjes-
tetään kaupunkisuunnitte-
lun info- ja näyttelytila Lai-
turilla Kampissa (Narinkka
2,vanhan linja-autoaseman
rakennus).

Lisätietoa: vuorovaiku-
tussuunnittelija Maija Mat-
tila, p. (09) 310 37435.

Teemaseminaarien 
sarja käyntiin
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