
Yleiskaavakartassa ei enää
näytetä tarkkoja aluera-
jauksia, vaan se näyttää
kaupungin kehittämisen
strategiset painopisteet.

Kartta koostuu ruuduista,
jotka vastaavat 100 x 100
metrin aluetta. Kullakin
ruudulla on pääkäyttötar-
koitusta kuvaava merkin-

tä,mutta esimerkiksi asun-
tovaltaiseksi alueeksi mer-
kityssä ruudussa voi olla
myös muun muassa työ-
paikkoja, palveluja ja vir-

kistysalueita.

Uudessa yleis-
kaavassa ei ole
myöskään ja-
koa pien- ja
kerrostaloval-
taisiin aluei-
siin, vaan ra-
kentamista oh-
jaa tavoitelta-
vaa rakenta-
mistehokkuut-
ta määrittele-
vä mitoitus.
Mitoitus antaa
aiempaa tar-
kemmat väli-
neet kaupun-
gin rakentumi-
sen suunnitte-
luun.

Kaavaan liit-
tyy teemakart-
toja, joissa esi-
tetään yksityis-
kohtaisempia
ratkaisuja esi-
merkiksi lii-
kenteestä tai
viheralueista.

www.yleis 
kaava.fi

Yleiskaavan luonnos on esi-
tetty ns. pikselikaavana
varsin yleisluontoisesti ja
sen vaikutukset toteutuvat
pitkällä aikavälillä aina
vuoteen 2050 asti.Yleiskaa-
va ei aiheuta Maunulan
kannalta radikaalia muu-
tosta. Keskeiset parannuk-
set Maunulan osalta saa-
tiin toteutettua edellisen
yleiskaava 2002:n myötä
kuten Maunulan keskus-
tan uudistaminen ja Suur-
suon pientaloalueen raken-
taminen. Jokerin reitin lin-
jaus tehtiin Yleiskaava
1992:ssa.

Maunulan kehittämisen
keskeinen tavoite on asun-
torakenteen tasapainotta-
minen.Yleiskaava mahdol-
listaa vähittäisen täyden-
nysrakentamisen, jota on
tarkasteltu täydennysra-
kentamisen sparrausklu-
bin työssä 2010.

Tärkein muutos on Tuusu-
lanväylän muuttaminen
kaupunkibulevardiksi ja
sen kääntäminen Käpylän
aseman kohdalla kohti Pa-
silaa. Käpylän asemanseu-
tuun kohdistuu merkittävä
määrä rakentamista, mikä

mahdollistaa palvelujen
syntymisen hyvien liiken-
neyhteyksien varrelle.Tuu-
sulan kaupunkibulevardin
ja Pakilantien risteykseen
syntyy solmukohta, johon
keskitetään asuntoraken-
tamista ja myös liiketiloja.
Tuusulanväylän muutos ei
liene helppo toteuttaa, joten
se ajallisesti siirtynee 2020-
ja 2030 lukujen taitteeseen
ellei myöhemmäksi.

Yleiskaavan mukainen
Raidejokerin varren täy-

dennysrakentamisen kaa-
voitus on käynnissä. Paki-
lantien varsi on Maunulan
kohdalla merkitty ”lähi-
keskustaksi”, jossa ”maan-
tasokerrokset ja kadulle
avautuvat tilat on keskeisil-
lä paikoilla osoitettava pää-
sääntöisesti liiketilaksi”.

Yleiskaavassa ei ole tarkas-
teltu paikallisia näkökul-
mia. Se ei ota kantaa, mitä
tehdään Suursuon sairaa-
lan alueelle, jos sairaalatoi-
minta loppuu. Maunulan

pohjoispuolella oleva alue
sopii hyvin korkean ja te-
hokkaan rakentamisen alu-
eeksi. Alueella on jo nyt
seitsemän kerroksisia
asuintaloja, joista avautuu
näkymät Keilaniemen toi-
mistomaamerkkeihin.

Yleiskaava säilyttää Kes-
kuspuiston ja Vantaan joki-
varren välisen virkistys- ja
viheryhteyden, joka kul-
kee Suursuolta, Oulunky-
län ulkoilupuiston kautta
Vantaan rantaan.
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Maunula-Seuran kanta 
yleiskaavaluonnokseen

Näyttelytila Laiturilla
13.–18. huhtikuuta Kam-
pissa järjestettävien Kau-
punkisuunnittelumessujen
teemana on kaupungin
kasvu. Messuosastoilla on
mukana kymmenkunta
erilaista näkemystä ja kes-
kustelun herättäjää. Kol-
matta kertaa järjestettävät
messut tapahtumineen on
suunnattu kaikille kau-
punkilaisille.

Messuilla halutaan avata
keskustelua kaupungin
kasvusta. Mukana on niin
julkishallinnon, oppilaitos-
ten, järjestöjen kuin eri or-
ganisaatioidenkin näkökul-
mia ja ratkaisumalleja.
Osastoilla esitellään asumi-
sen vaihtoehtoja, kaupun-
kivisioita ja parhaita käy-

täntöjä maailmalta.

Helsinki varautuu kas-
vuun uuden yleiskaavan
myötä. Ajankohtaisia tee-
moja ovat täydennysraken-
taminen, raideliikennever-
kosto ja kaupunkibulevar-

dit. Yleiskaavan lisäksi
kaupunkisuunnitteluviras-
ton osastoilla ovat esillä
ajankohtaiset asemakaa-
va- ja liikennehankkeet,
Östersundom,Lähiöprojek-
ti, Helsinki-kerrostalo ja
pyöräily.

Kaupunkisuunnittelumessujen
aiheena kaupungin kasvu

Uuden yleiskaavan Maunulaan vaikuttavat muutokset liittyvät Raide-Jokerin var-
ren täydennysrakentamiseen ja Tuusulan kaupunkibulevardiin. Kuvassa on sinisel-
lä merkitty Raide-Jokerin reitti, tumman vihreällä kaupunkibulevardi sekä vaalean
vihreällä virkistys- ja viheryhteydet.

Uuden yleiskaavan perus-
idea on, että merkittävä
osa Helsingin kasvusta
syntyy kantakaupungin
laajentumisesta. Uusia
asuntoja tarvitaan vuo-
teen 2050 mennessä
260 000 uudelle asukkaal-
le. Helsingin kaupungin
tavoitteena on rakentaa
vuodessa 5500 uutta asun-
toa.

Tilaa kantakaupunkimai-
selle asuntorakentamiselle
saadaan moottoritiemäis-
ten väylien varsilta muutta-
malla ne kaupunkibulevar-
deiksi Kehä I:n sisäpuolel-
la.Tuusulanväylä ei toden-
näköisesti ole ensimmäis-
ten toteutettavien kaupun-
kibulevardien joukossa.

Yleiskaavan laajemmat uu-

Miten käy kaavailtujen 

Pikseliyleiskaava on 
herättänyt hämmennystä

Yleiskaava on esitetty ns. pikselikarttana, jossa 100 x 100 m2 suurui-
sen ruudun väri kertoo kaavoituksen tehokkuuden.

Koivikkotie 8:ssa on 85
m2 liiketilaa vuokratta-
vana.Tilaa vuokraa Hel-
singin kaupungin tila-
keskus. Maunulassa on
innostuttu perustamaan

yhteisiä ”toimitilaosuus-
kuntia” eli tiloja joita
käytetään ammattimai-
seen työskentelyyn ja
harrastuksiin. Niitä löy-
tyy muun muassa Sau-

nabaarilta:

Lisätietoja tilasta 
löytyy osoitteesta:
www.tilakeskus.fi

Vapaata toimitilaa Maunulassa
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