
Siirrytään kantakaupunki
/esikaupunki jaottelusta
pois. Myös nykyisen kanta-
kaupungin ulkopuolella ra-
kennetaan urbaaneja kes-
kustoja ja kaupunkialuetta
kullekin alueelle sopivassa
mittakaavassa sekä tue-
taan rakennusoikeuden
nostoilla ja liikennealuei-
den pienentämisen kautta
voimakasta täydennysra-
kentamista merkittävissä

kaupunginosakeskustois-
sa. Visiomateriaalissa pai-
notetaan tiivistä asuntora-
kentamista raideliikenteen
äärelle ja erityisesti sen sol-
mukohtiin. Perustelluissa
tapauksissa voidaan korva-
ta vanhaa epätarkoituk-
senmukaista rakennuskan-
taa uudistavan täydentä-
misen keinoin. Lisäksi voi-
daan joustaa autopaikka-
vaatimuksista – eri alueil-

la voi olla eri määrä autoja.
Ottamalla moottoritie-

mäisten alueiden suoja-
alueet rakentamiskäyttöön
ja muuttamalla moottori-
teitä kaduiksi eli ”kaupun-
kibulevardeiksi” avautuu
kokonaan uusi tapa hah-
mottaa kaupunkia. Siirtä-
mällä nopean autoliikenne-
väylän rakentamiskäyttöön
ja yhdistämällä ennen eris-
tetyt kaupunginosat toi-
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Tuusulanväylästä suunnitellaan kaupunkibulevardia, jotta sen ympäristö voidaan
rakentaa tehokkaasti

Kymmenen omaleimasta aluetta
Visiossa on myös tunnis-
tettu Helsingissä kymme-
nen omaleimasta aluetta.
Arabianrannan, Vanhan-
kaupungin, Toukolan,
Kumpulan, Käpylän, Met-
sälän, Patolan, Veräjämä-
en,Veräjälaakson, Maunu-
lan, Pirkkolan, Pakiloiden,
Paloheinän ja Torpparin-
mäen muodostamaa koko-

naisuutta nimitetään ”ky-
lämäisten kaupunginosien
kehittyväksi kaupungin-
osaksi – City of Villages”.
Kyläkaupunki on vuonna
2050 moni-ilmeinen koko-
naisuus, joka niveltää kau-
pungin omaleimaiset alu-
eet yhteen. Alueiden kylä-
mäinen ja omaleimainen
luonne on säilytetty mut-

ta ne on rakennettu entis-
tä tiiviimmin kiinni toi-
siinsa. Käpylän (aseman
seudun?) keskus muodos-
taa oman erillisen koko-
naisuutensa, joka kertoo
saapumisesta todelliseen
tehokkaaseen kaupunki-
ytimeen.

Lisätietoja
www.yleiskaava.fi

Käpylän aseman seutu on keskeinen Pohjois-Helsingin solmukohta tulevaisuudessa.

Maunulan Visio 2030
Maunulan aluefoorumi
järjestää maanantaina
30.9.2013 klo 18-20 kes-
kustelutilaisuuden Sauna-
baarilla Maunulan tulevai-
suudesta. Tulevaisuuden
pohdiskelun aikajänne
ulottuu vuoteen 2030.

Helsingin kaupungin-
osayhdistykset Helka ry on
kehottanut kaupunginosia
työstämään oman tulevai-
suuden visionsa vuodelle

2030, johon aikaa 17 vuot-
ta.

Helkan yleiskaavaryh-
män mallissa visio syntyy
vastaamalla seuraaviin ot-
sikoihin:1) Suhde ulkopuo-
liseen maailmaan, liiken-
neyhteydet, liikennesol-
mut, 2) Alueen keskukset,
palvelut,kohtaamispaikat,
3) Haluttu muutos asunto-
kannassa, 4) Elämä, elä-
mäntapa, hyvinvointi, 5)

Kehitys, vaurauden synty
sekä 6) Miten ulkopuoliset
näkevät alueen eli kau-
punginosan vetovoimate-
kijät.

Kaupunkisuunnittelu-
virasto vie lautakuntaan
ehdotuksen Helsingin
yleiskaavavision lokakuus-
sa 2013.

Lisätietoja
www.kaupunginosat.net/
ruohonkarjet

Metsälä, Maunula ja Oulunkylä
hakevat yhteistyön kohteita
Maunulan, Metsälän ja Ou-
lunkylän kaupunginosayh-
distykset tapasivat kaupun-
kisuunnitteluviraston yleis-
kaavasuunnittelijoita
22.8.2012 Metsälän VPK:n
talolla Metsälä-Seuran aloit-
teesta.

Maunulaan, Metsälään
ja Oulunkylään vaikuttavia

muutostekijöitä ovat:1) Tuu-
sulan väylän muuttaminen
kaupunkibulevardiksi, 2)
Raidejokerin varren teho-
kas rakentaminen,
3)Tuusulan väylän kääntä-
minen Käpylän aseman koh-
dalla Veturitielle kohti Kes-
ki-Pasilaa sekä 4) Pohjois-Pa-
silan rakentaminen. Poh-

jois-Pasila eli nykyinen maa-
liikennekeskus on osa Mau-
nulanpuiston aluetta.

Tuusulan väylän kaupun-
kibulevardin ja Pakilantien
risteys tarjoaa paikan tehok-
kaalle rakentamiselle, johon
voi muodostua palveluiden ja
rakentamisen kannalta kiin-
nostava solmukohta.

Tavoitteena palvelujen ja työ-
paikkojen hyvä saavutettavuus
Yleiskaavan tavoitteena on
mahdollistaa hyvät lähipal-
velut ja palvelujen hyvä saa-
vutettavuus sekä mahdollis-
taa sujuva arki ja hyvä kau-
punkielämä.Raideliikenteen
verkostokaupungissa on mo-
nia keskustoja, joiden välillä
liikkuminen on nopeaa ja
vaivatonta.Keskukset yhdis-

tyvät tiiviiksi verkoksi tehok-
kain raideliikenne- ja pyöräi-
ly-yhteyksin, jolloin kestävä
liikkuminen on kilpailuky-
kyinen vaihtoehto koko kau-
punkiseudulla.

Kävely ja pyöräily ovat
kilpailukykyisiä vaihtoehto-
ja sekä henkilöautolle että
joukkoliikenteelle ja liikku-

misympäristö on suunnitel-
tu niiden ehdoilla.

Keskukset yhdistetään
toisiinsa raideliikenteellä tai
runkobussiyhteyksillä.Hyvä
saavutettavuus on elinkeino-
toiminnan kannalta keskeis-
tä, joskin saavutettavuuden
määritelmät vaihtelevat toi-
mialoittain.

Helsingistä 
verkostokaupunki 
vuoteen 2050 mennessä

Vuonna 2050 Helsingin
seutu on kansainvälisesti
vetovoimainen metropoli-
alue ja Helsinki sen ydin.
Seudun kaupunkiraken-
ne on kehittynyt moni-
keskuksiseksi, jossa Hel-
singin kantakaupungin
ohella on useita vetovoi-
maisia ja monipuolisia
keskustoja. Keskukset
ovat toimintojen tiivisty-
miä, joissa asuminen,
työnteko, palvelut ja vir-
kistys sekoittuvat. Eri kes-
kusten identiteettejä vah-
vistetaan soveltamalla
niissä erilaisia kaavarat-

kaisuja sekä tukeutumal-
la alueen historiallisiin
kerrostumiin sekä paikal-
lisiin vetovoimatekijöihin.
Keskusten kehittyminen
keskustoiksi parantaa vi-
heralueiden laatutasoa se-
kä luo myös urbaaneja
virkistysympäristöjä.

Keskukset muodosta-
vat tiiviin ja toimivan ver-
koston, mutta ovat keske-
nään erilaisia. Laajentu-
nut kantakaupunki on
edelleen seudun pääkes-
kus, jonka kaupunkituot-
tavuuden kasvu on koitu-
nut koko maan hyväksi.

Sataman ja lentokentän
läheisyyden positiivista
vaikutusta hyödynnetään
mahdollistamalla yritys-
toiminta näiden toiminto-
jen läheisyydessä.

Vaikka riippuvuus Hel-
singin keskustasta on vä-
hentynyt ja seudulla on
kantakaupungin lisäksi
muita keskustoja, on kan-
takaupunki sekä liike-elä-
män, työpaikkatiheyden,
kaupan, erikoistuneiden
palveluiden, matkailun,
kulttuurin ja urbaanin
metropolin vahvin ja veto-
voimaisin ydin.

VVision keskeiset toimenpision keskeiset toimenp

Helsingin yleiskaavan visio
lautakuntaan lokakuussa
Helsingin uuden yleiskaa-
van valmistelijat esitteli-
vät visiotyöskentelyn tu-
loksia kaupunkisuunnitte-
luviraston näyttelytila Lai-
turin tilaisuudessa
22.5.2013. Materiaali on

myös nähtävillä yleiskaa-
van verkkosivuilla.

Helsingin visiota vuodel-
le 2050 on hahmoteltu seit-
semän näkökulman kautta:
1) Houkutteleva asuminen
2050, 2) Elinkeinot ja kes-

kukset, 3) Kestävän liikku-
misen verkostokaupunki,4)
Virkistysalueet ja kaupun-
kiluonto,5) Kohti Urbaania
Helsinkiä, 6) Merellinen
Helsinki ja 7) Yhä kansain-
välisempi Helsinki.

Kuvassa Asumisen Helsinki on ruskealla värialueilla merkitty pienemmistä naapu-
rustoista koostuva kaupunkikokonaisuudet (10 kpl), pisterasterilla laajeneva kan-
takaupunki, vinorasterilla asumisen kehityksen painopistealueet ja tähdillä moni-
puoliset ja sekoittuneet toiminnalliset keskustat eli kaupunkikokonaisuuden ”tiivis-
tymiset”. Maunula on asumisen kehittämisen yksi painopiste.
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