
Vuoden 2013 alusta on
kaupunkisuunnitteluviras-
ton infotila Laiturilla järjes-
tetty iltaisin yleiskaavaan
liittyviä tilaisuuksia mm.
kaupungin kasvusta, asu-
misen tulevaisuudesta, lii-
kenteestä ja elinkeinoelä-
män kehittymisestä. Ke-
väällä on vielä jäljellä kak-
si seminaaria ja kaupunki-
suunnittelumessut.

18.3.2013: Energia ja il-
mastonmuutos

22.4.2013:Kauppa ja pal-
velut

Seminaarien sarja hui-
pentuu kaupunkisuunnit-
telumessuihin 8.-13. huhti-

kuuta. Messujen aikana
Laiturilla on yleiskaavaan
liittyviä näyttelyitä, esityk-
siä ja keskusteluita.

Kaikki seminaarit jär-
jestetään kaupunkisuunnit-
telun info- ja näyttelytila
Laiturilla Kampissa (Na-
rinkka 2,vanhan linja-auto-
aseman rakennus).

Lisätietoa: vuorovaiku-
tussuunnittelija Maija Mat-
tila, p. (09) 310 37435.
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Metropolian opiskelijat
Kirsten Weiste ja Sanni
Levy tekevät projektityötä
Maunulan keskustan ke-
hittämisestä. Työ tehdään
Aalto-yliopiston Rakenne-
tun ympäristön mittauksen

ja mallinnuksen instituutil-
le ja sen Energizing Urban
Ecosystem (EUE) -hankeel-
le.Projekti on toteutettu yh-
teistyössä Maunula-Seu-
ran kanssa hyödyntäen
mm. Mediapajan tiloja ja

laitteita.
Tutkimuksen pohjana

on maaliskuussa toteutettu
kysely, jossa kartoitettiin
Maunulan asukkaiden pal-
velutarpeita ja palvelujen
käyttöastetta. Käyttöaste

Selvitys Maunulan keskustan palve

Maunula Living Lab: Vas. Hannu Hyyppä, Marika Ahlavuo, Mika Lindholm, San-
ni Levy ja Kirsten Weiste Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen ti-
loissa Otaniemessä

Apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä totesi
17.11.2012 Saunabaarilla
Asunto Oy Oulunkylän rivi-
talojen "Meidän rivari" -kir-
jan julkistamistilaisuudes-

sa, että kantakaupunki laa-
jenee Maunulaan. Kanta-
kaupungin laajeneminen on
eräs uuden yleiskaavan ta-
voitteista.

Uudella yleiskaavalla ha-

Yleiskaavan keskeiset i

Virpi Mamian kalvo mahdollisista kaupunkibulevardeis-
ta (4.2.2013).

Helsingin uuden yleiskaa-
van asukasvuorovaikutus
käynnistyi marraskuussa
2012. Yleiskaava ohjaa
asemakaavoitusta ja aluei-
den kehittämistä ja se on

tärkein Helsingin pitkän
aikavälin suunnittelun vä-
line.

Tämän vuoden syksyllä
valmistuu yleiskaavan Vi-
sio 2050 ja varsinainen

kaavaluonnos vuoden
2014 aikana. Tavoitteena
on, että nykyinen valtuus-
to hyväksyy yleiskaavan
vuonna 2016.Aikataulu on
siis erittäin tiivis. Mahdol-

linen sitä seuraava Helsin-
gin yleiskaava valmistuu
2030, jolloin valmisteilla
olevan yleiskaavan vaiku-
tus päättyy.

Uusi yleiskaava vaikuttaa
vuoteen 2030 asti

Helsingin uusi yleiskaava
laaditaan, koska kaavoi-
tettava maa loppuu vuo-
teen 2020 mennessä. Pää-
kaupunkiseudun väkilu-
ku kasvaa vuoteen 2050
mennessä 600 000 asuk-
kaalla, josta noin puolet
muuttaa Helsinkiin. Uu-

den ennusteen mukaan
vieraskielisten määrä tu-
lee nousemaan vuoteen
2030 mennessä Helsingin
seudulla 127 000:sta noin
300 000:een. Vieraskielis-
ten osuus kasvaa nykyi-
sestä 11 %:sta 20–22
%:iin.

Asuntojen hintoihin vai-
kuttaa asuntojen kysyntä
ja tarjonta eli merkittäväs-
sä määrin tarjolla oleva
kaavoitettu maa. Jos kaa-
voitettua maata ei ole riit-
tävästi, kääntyvät asunto-
jen hinnat nousuun. Kau-
pungin tavoitteena on, että

Helsinkiin rakennetaan
noin 5000 uutta asuntoa
vuosittain. Palvelujen ja
elinkeinoelämän kehitys
riippuu työntekijöille tarjol-
la olevista asunnoista. Jos
asuntojen hinnat nouse-
vat, palvelualojen työtehtä-
viin ei saada työntekijöitä.

Miksi yleiskaavaa suunnitellaan?

2013: Laaditaan yleiskaa-
van Visio 2050 sekä erilai-
sia maankäyttösuunnitel-
mia vuorovaikutuksessa
kaupunkilaisten ja sidos-
ryhmien kanssa. Niiden

pohjalta valmistellaan
yleiskaavaluonnos.

2013: Visio käsitellään
kaupunkisuunnittelulau-
takunnassa

2014: Kaavaluonnos

saadaan valmiiksi ja kom-
mentoitavaksi ja käsiteltä-
väksi

2015: Yleiskaavaehdo-
tus kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan käsittelyssä

2016: Yleiskaavaehdo-
tus kaupunginhallituksen
sekä valtuuston käsittelys-
sä

Lisää tietoja
www.yleiskaava.fi

Yleiskaavaprosessin aikataulu

Yleiskaavasuunnittelija
Salla Ahokas esitteli yleis-
kaavan teemoja Maunu-
lan aluefoorumilla
3.12.2012.

Helsingin kaupunginosat
Helka ry järjestää Helsingin
uudesta valmisteilla ole-
vasta yleiskaavasta kes-
kustelu- ja työseminaarin
torstaina 21.3.2013 klo
17.30–20.00 Helsingin
Olympiastadionin monitoi-
mitilassa (käynti Olympia-
stadionin tornin juurelta,
perillä opastus tilaan).Tilai-
suudessa esitellään yleis-
kaavan tavoitteita ja kes-
kustellaan kaupunginosien
mahdollisuuksista osallis-
tua yleiskaavan valmiste-
luun sekä osallistuvien me-

netelmien avulla kartoite-
taan alueiden tilannetta.
Tilaisuudessa kerätään
alueiden omia kehittämista-
voitteita ja teema-alueita.

Tilaisuuden tavoitteena
on lisätä ymmärrystä asuk-
kaiden keskuudesta yleis-
kaavan valmistelusta sekä
koota tietoa kaupunkisuun-
nitteluviraston ja kaupun-
ginosien tavoitteista yleis-
kaavan suhteen sekä luoda
puitteet kaupunginosayh-
distysten väliselle yhteis-
työlle.

Ilmoittaudu Maunulan

yleiskaavaryhmän kautta
tilaisuuteen viimeistään
maanantain 18.3.2013 aika-
na osoitteeseen maunu-
lan.mediapaja@gmail.com.

Lisätietoja:
www.kaupunginosat.net/
ruohonkarjet

Helka järjestää yleiskaava-
seminaarin Stadionilla

Teemaseminaarien
sarja yleiskaavasta
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