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HELSINGIN YLEISKAAVA 2050 - KÄPYLÄ-SEURAN KANNANOTT O  
 
Totesimme kannanotossamme 31.3.2014 kannattavamme suurelta osin esiteltyä visiota 
asiallisena yleiskaavallisena esityksenä. Tällöin pidimme erittäin myönteisenä visiossa 
todetun asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen. Nyt esitetyssä ideasuunnitelmassa 
emme näe kuulemisellamme olleen vaikutusta, erityisesti Taivaskallion osalta. Haluamme 
Käpylä-Seuran ja alueen asukkaiden yksimielisesti jo useamman vuosikymmenen ajan 
esittämän näkökannan toteutuvan kaavoitustyötä jatkettaessa.  
 
Yleiskaavassa viheralueiden merkitystä asukkaille tulee vahvistaa. Kaupunkipuistot, niin itä-
länsi kuin etelä-pohjoinen suunnassa, tulee säilyttää ehjinä kokonaisuuksina. Helsingin 
merellisen puistoalueen huomioiminen yleiskaavassa on myönteinen asia.  
Tässä haluamme korostaa, että Taivaskallio tulee ka avoittaa nykyisenlaisena kokonaan 
puistoalueeksi. Sitä ei saa rikkoa alueen reunoja p irstaloivalla rakentamisella.                         
Ideasuunnitelman karttakuvissa sivuilla 29, 30, 31, 32, 33 Taivaskallion kupeeseen radan 
viereen ja Panuntien varteen on sijoitettu taloja, jotka tuhoavat yhtenäisen puistoalueen ja 
viherreitin Veräjämäelle ja Vantaanjoelle.  
 
Nyyrikinpuistoon ei saa kaavoittaa enää rakennusalueita jo rakennettujen talojen lisäksi. 
Myös Louhenpuistoa  on esitetty aivan liian raskaasti rakennettavaksi, vaikka sekin on myös 
kaupungin omien kartoitusten mukaan merkittävä luonnonpuisto uhanalaisine lajikkeineen.   
 
Positiivisena näemme raideliikenteeseen pohjautuvan näkemyksen, jossa 
kantakaupunkimaisuus ja kaupunkibulevardit vähentävät yksityisautoilua kaupungissa. 
Turvallinen liikkuminen jalankulkijoille ja pyöräilijöille on taattava koko alueella ja vahvistettava 
julkista, etenkin raideliikennettä. Moottoriteiden poistaminen laajentuneen kantakaupungin 
alueelta on hyvä asia. Kaikki olemassa olevat kävely- ja pyörätiet tulee s äilyttää. 
 
Tuusulan bulevardin liittäminen Mäkelänkadun bulevardiin ja nykyisen Tuusulanväylän 
kääntäminen Veturitielle Pasilaan vähentää Käpylän läpikulkuliikennettä tuoden lisää 
viihtyisyyttä alueen asumisympäristöön. 
  
Raitiotielinjan jatkaminen Käpylän asemalle on hyvä asia, kunhan raideliikenne säilytetään 
Pohjolankadulla. 
 
Aseman seudun kehittäminen tiiviiksi keskukseksi ja liikenteen solmukohdaksi on hyvä asia, 
kunhan Taivaskallioon Panuntien varressa ja radan vieressä kaavoitetaan puistoksi. 
Asemaseudun kehittäminen ei myöskään saa kuihduttaa Käpylän alueen muuta 
palvelurakennetta. Lähipalvelut tulee säilyttää sanansa mukaisesti ihmisten lähellä 
Käpylässäkin.  
Käpylän alueen kerroksellisuus tulee huomioida yleiskaavaa vahvistettaessa. Käpylässä on 
hyvin näkyvillä eri vuosikymmenten rakennustyylit selkeinä kokonaisuuksina. Länsi-Käpylä, 
Puu-Käpylä, Olympiakylä ja Kisakylä ovat aikakautensa arkkitehtuurin ja maisemasuunnitte-
lun ehjiä kokonaisuuksia ja näin ainutlaatuisia. Täydennysrakentamista suunniteltaessa tämä 
tulee huomioida. Koskelan sairaala-alueen kehittämisessä tähän on jo kiinnitetty huomiota.  
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Myös Länsi-Käpylän osalta täydennysrakentamisen tulee olla erittäin maltillista ja alueen 
suojeluarvoja ja puistoalueita kunnioittava (kso kartta alla). Aseman seudun rakentamisessa 
Tuusulantien kääntäminen Veturitielle vapauttaa riittävästi tonttimaata asuin- ja 
liikerakentamiselle. 
 
On myös muistettava, että Käpylässä asuu omakoti- ja paritaloissa tällä hetkellä erittäin paljon 
eläkeikäisiä ihmisiä, joiden tilalle lähivuosikymmeninä muuttaa lapsiperheitä. Tämä kasvattaa 
alueen väestömäärää luontevasti ja vähentää merkittävästi lisärakentamisen tarvetta.  
 
Alla täsmennetty kartta, jossa näkyy Käpylä-Seuran yksimielisesti kokouksessaan 
26.2.2015 hyväksymä kannanotto Yleiskaava 2050 - su unnitelmaan Käpylän alueelta.   
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