Ohjelma

11.9.2019

Konfliktista konsensukseen
Tavoitteiden yhteensovittaminen maankäytön suunnittelussa
Aika: Torstai, 14.11.2019, klo 9:30 – 16:00
Paikka: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Valtion virastokeskus,
Opastinsilta 12, Helsinki, Kokouskeskus 2. krs, Iso auditorio
Uusimaa kasvaa voimakkaasti, mikä näkyy maankäytössä tiivistämispaineina etenkin
pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen toisaalta
kaupunkikeskustoissa ja toisaalta kehyskuntien kyläalueilla saattaa toisinaan johtaa ristiriitaisiin
tilanteisiin.
Tiivistettävällä alueella tai olemassa olevan asutuksen kupeeseen syntyvä uusi rakentaminen
muuttaa ympäristöä. Alueella pitkään asuneille ihmisille on muodostunut tietty kuva
lähiympäristöstään, johon on voinut vaikuttaa esimerkiksi heidän toimintansa ympäristön
kehittämisessä. Ympäristö saatetaan myös kokea tietyllä tavalla ja sinne on voitu muuttaa
esimerkiksi sen luonteen vuoksi.
Asukkaiden ympäristön muuttuminen saatetaan kokea negatiivisesti, kun esimerkiksi
kaupunkiympäristössä tehokkuus ja kerroskorkeus nousevat tai lähivirkistysalue pienenee.
Toisaalta kasvupaineet pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa ovat kovat ja yksi keino
maankäytön vastaamisessa tähän on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen täydennysrakentamisella.
Päivän rakenne on jaettu siten, että aamupäivällä on ympäristöhallinnon puheenvuoroja ja
asiantuntijan alustus päivän teemaan. Iltapäivän keskustelu aloitetaan Helsingin kaupungin
vuorovaikutussuunnittelun asiantuntijan ja kaavoittajan kokemuksista. Päivä päätetään Porvoon
Länsirannan kehittämiseen ja siihen kytkeytyvään asemakaavoitukseen liittyvällä keskustelulla.
Maankäyttöä tarkastellaan sekä kaavoittajan että kansalaisen näkökulmasta. Arvokkaaseen
ympäristöön on kaavoitettu mm. kaupan rakennus, mikä on herättänyt keskustelua niin puolesta
kuin vastaan. Keskusteluiden lomassa on mahdollisuus yleisökommentointiin, johon on myös
mahdollisuus päivän päätteeksi.
Neuvottelupäivän hinta on 20€ ja se sisältää aamukahvin ja pikkusuolaisen sekä iltapäiväkahvin.
Ilmoittautuminen 6.11. 2019 mennessä webropol -kyselyn kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/4997AEE5B4CBEAAC
Lisätietoja antavat
Ylitarkastaja Henrik Wager, henrik.wager@ely-keskus.fi 0295 021 473
Ylitarkastaja Reetta Suni, reetta.suni@ely-keskus.fi 0295 021 252

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000
Opastinsilta 12 B 5 krs,
PL 36
www.ely-keskus.fi/uusimaa
00520 Helsinki
00521 Helsinki
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Ohjelma
9:30

Kahvi

10:00

Päivän avaus
Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin, Uudenmaan ELY-keskus, Y-vastuualue

10:15

Ajankohtaispuheenvuoro
Yksikön päällikkö, rakennusneuvos, Anna-Leena Seppälä, ympäristöministeriö

11:15

Konflikti ja siitä ulospääsy
Toimitusjohtaja, Tkt Jonna Kangasoja, Akordi Oy

12:15

Lounas

13:15

Alueen kokeminen ja maankäytön muutokset
Helsingin kokemuksia ja käytäntöjä sekä suunnittelijan huomiota Malmin
keskustan visiotyössä
Vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen ja arkkitehti Antti Mentula, 40 min.
Case Länsiranta, Porvoo
Porvoon kaupunkisuunnittelu, kaavoittaja Pekka Mikkola ja kaavoittaja Anne
Rihtniemi-Rauh, 30 min
Kansalaisnäkökulma, Kaj Bärlund 30 min
Keskustelua

15:15

Päivän päätös ja iltapäiväkahvi

16:00

Hyvää kotimatkaa!

