
Yleiskaavan liikenneverkko
perustuu pikaraitioteihin,
jotka ulottuvat säteittäin
keskustasta pääasiassa bule-
vardikäytäviä pitkin vähin-
tään Kehä I:n tasalle.Säteit-
täiset linjat yhdistyvät ver-
koksi poikittaisten linjojen
avulla. Jokeri 1 ja Jokeri 2
siirtyvät raiteille.Lisäksi Jo-

keri 0 ja Tiederaitiolinja pa-
rantavat poikittaisyhteyksiä
merkittävästi.

Joukkoliikennejärjestel-
män perustana on koko kau-
punkiin laajeneva raidelii-
kenneverkko nopeine runko-
yhteyksineen. Sen lisäksi
yleiskaavan merkittävimpiä
muutoksia liikennejärjestel-

mään ovat uudet rautatie- ja
metro-osuudet, moottoritie-
mäisten sisääntuloväylien
muutos kaupunkibulevar-
deiksi.

Jalankulkua edistetään
tulevaisuuden Helsingissä.
Joukkoliikenteen,kävelyn ja
pyöräilyn merkitys koros-
tuu yleiskaavan kasvavissa

keskustoissa. Pyöräilyn laa-
tukäytävät muodostavat su-
juvan verkoston pidemmille
matkoille.

Helsingissä varaudutaan
kansainvälistymisen jatku-
miseen ja kansainvälisen lii-
kenteen kasvuun.Lentorata
kytkee Helsingin keskustan
ja Pasilan suoralla maanalai-
sella rautatieyhteydellä Hel-
sinki-Vantaan lentoasemaan.
Lentorata palvelee tehok-
kaasti myös lentoaseman ja
muun Suomen välistä liikku-
mista. Lentorata kulkee
Maunulan alitse Helsinki-
Vantaa lentokentältä Pasi-
laan.

Arkkitehti Mikko Summa-
nen esitteli Maunulassa
käytössä ollutta asukasläh-
töistä alueen kehittämis-
mallia Arkkitehtuurimu-
seon tilaisuudessa Helsin-
gissä marraskuussa 2014.
Tilaisuudessa kiinnitettiin
huomiota erityisesti talon
demokraattiseen suunnitte-
luprosessiin, joka kiinnosti
ulkomaisia vieraita.

Kimmo Kamppari
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Yleiskaava näyttää Helsingin 
ja Maunulan kasvupolun

Teemakartta: Joukkoliikenteen runkoverkko 2050. Maunulan alta kulkee Lentorata.

Liikkumisen kehittäminen

Maunula-talo ideoitiin asukkaille 
yhdessä asukkaiden kanssa

Uuden yleiskaavan luonnos
meni kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan käsittelyyn
25.11.2014 ja jäi pöydälle.
Yleiskaavaluonnos esittelee,
miten Helsinki voisi kasvaa

250 000 asukkaalla vuoteen
2050 mennessä.Yleiskaavan
visio – pitkän tähtäimen ke-
hityskuva – hyväksyttiin
kaupunkisuunnittelulauta-
kunnassa 3.12.2013 yleis-

kaavan pohjaksi.Yleiskaava
ohjaa Helsingin kehitystä ja
suunnittelua pitkällä aika-
välillä.Yleiskaavan vision ai-
kajänne yltää vuoteen 2050
saakka. Yleiskaavaluonnos

on valmisteltu vision pohjal-
ta. Uusi yleiskaava valmis-
tellaan siten, että Helsingin
kaupunginvaltuusto voi teh-
dä siitä päätöksen vuonna
2016.

Yleiskaavakartta ei näytä
tarkkoja aluerajauksia,vaan
se näyttää kaupungin kehit-
tämisen painopisteet.Kartta
koostuu ruuduista,jotka vas-
taavat 100 x 100 metrin
aluetta.Kullakin ruudulla on

pääkäyttötarkoitusta kuvaa-
va merkintä, mutta esimer-
kiksi asuntovaltaiseksi alu-
eeksi merkityssä ruudussa
voi olla myös muun muassa
työpaikkoja,palveluja ja vir-
kistysalueita.Kaavaan liittyy

teemakarttoja, joissa esite-
tään yksityiskohtaisempia
ratkaisuja esimerkiksi lii-
kenteestä tai viheralueista.

Uudessa yleiskaavassa ei
ole enää jakoa pien- ja kerros-
talovaltaisiin alueisiin,vaan

rakentamista ohjaa tavoitel-
tavaa rakentamistehokkuut-
ta määrittelevä mitoitus.Mi-
toitus antaa aiempaa tar-
kemmat välineet kaupungin
rakentumisen suunnitte-
luun.

Yleiskaavan uusi esitystapa

Saunabaarin keskustan
toimitiloihin on tullut mer-
kittäviä muutoksia syksyn
2014 aikana. Saunabaarin
liikerakennuksen pohja-
kerrokseen siirtyi loka-
kuun alussa asukastila
Maunulan Mediapaja.Van-
hoihin Metsäpurontie 19-
21 Mediapajan tiloihin
muutti isännöitsijätoimisto

Ari Nortamo.
Saunabaarin pohjaker-

rokseen muuttivat lisäksi
Hesyn eli Helsingin eläin-
suojelijoiden kirpputori ja
työosuuskunta Månsas.

Kahvila Wanhan Maun-
ulan viereen Metsäpuron-
tie 20:een on tulossa am-
mattivalokuvaajan työpis-
te.

Asunto-osakeyhtiön Ve-
sakon kerhotiloissa toimi-
neen verhoomon tilalle tu-
lee kirjanpitotoimisto.

Maunulassa on runsaas-
ti tyhjää toimitilaa esimer-
kiksi Metsäpurontie 29:ssä
(179 m2 + 85 m2) ja Koivik-
kotie 8:ssa (85 m2). Näitä
tiloja vuokraa Helsingin
kaupungin tilakeskus.

Saunabaarin keskustan toimitilamuutokset

Pohjoisten kaupunginosien
eli Maunulan, Pirkkolan,
Pakilan,Patolan,Metsälän,
Paloheinän ja Torpparin-
mäen paikallisesta kehittä-
misestä kiinnostuneet orga-
nisoituivat kehittämisryh-
mäksi eli Pohjoiseksi Keh-
räksi elokuussa 2014.

Pohjoinen Kehrä tarjoaa
kaupunginosaa laajemman
verkoston itseohjautuvalle

kansalaistoiminnalle. Ryh-
mä muodostaa avoimen
muutosten havainnointiver-
koston ja se kiteyttää alueen
muutokseen liittyviä ha-
vaintoja.Kehrän puitteissa
on mahdollista saada kehit-
tämiseen apua ja neuvoja.

Pohjoisen Kehrän tilai-
suuksien järjestelyistä on
vastannut Helsingin kau-
punginosayhdistykset Hel-

ka ry ja käytännön toteu-
tuksesta vastaa projekti-
päällikkö Eeva Kuuluvai-
nen.

Seuraava neljäs Pohjoi-
sen Kehrän kokoontumi-
nen on 12.1.2015 klo 17 Ou-
lunkylän seurahuoneella.

Lisätietoja 
Eeva Kuuluvainen
0400-374 544
eeva@kuuluvainen.fi

Pohjoinen Kehrä jatkaa keväällä 2015

Rakennuslautakunta
myönsi rakennusluvan
14.10.2014 Maunulan työn-
väenopiston, kirjaston ja
nuorisotalon rakennukselle
sekä vahvisti esitetyt piirus-
tukset. Kokoontumistilan
enimmäishenkilömääräksi
vahvistettiin 668 henkilöä

ehdotuksen mukaan.
Maunulan uudistuvaan

keskustaan rakennetaan ti-
lat työväenopistolle, kirjas-
tolle ja nuorisotalolle.Mau-
nulatalo on Helsingin kau-
pungin demokratiapilotti-
hanke, jossa lähialueen
asukkaat ovat olleet osalli-

sena suunnitteluprosessis-
sa.Yhdistetyillä toiminnoil-
la ja tilojen tehokkaalla rin-
nakkaiskäytöllä saavute-
taan tilojen korkea käyttö-
aste.

Rakentaminen käynnis-
tyy talvella 2015 ja raken-
nus on valmis kesällä 2016.

Maunulan työnväenopiston, kirjaston ja 
nuorisotalon rakennus sai rakennusluvan

Valtuusto hyväksyi 12.11.
2014 Helsingin kaupungin
talousarvion vuodelle 2015.
Talousarvion mukaan
Maunulan uuden kirjaston,

työväenopiston ja nuoriso-
toimen yhteisen talon ra-
kennustyöt alkavat talvella
2015 ja rakennus valmistuu
kesällä 2016. Vanhaan

Suursuonlaidan kirjastoon
rakennetaan päiväkoti vuo-
sina 2017-2018. Lisäksi
Maunulan ala-astetta korja-
taan 2020-2021.

Maunula Helsingin talousarviossa

Merkittävä osa Helsingin
kasvusta syntyy kantakau-
pungin laajentumisesta. Ti-
laa kantakaupunkimaisille
asuntorakentamiselle saa-
daan moottoritiemäisten
väylien varsilta muuttamal-
la ne kaupunkibulevardeik-
si Kehä I:n sisäpuolella.Myös
Tuusulanväylää on kaavail-
tu kaupunkibulevardiksi,jol-

loin sen varsi Käpylästä aina
Suursuolle rakennettaisiin
tehokkaasti.

Noin kolmasosa yleiskaa-
vavarannosta sijoittuu kau-
punkibulevardien varsille ja
niiden lähiympäristöön. Lä-
hes yhtä suuri osa kasvusta
tulee täydennysrakentami-
sesta.

Laajemmat uudet maan-

Kolmannes kasvusta ka

Yleiskaavaluonnoksen kartta, joka koostuu 100 m x 100 met
kuvaava merkintä.

Maunula

Maunula
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