
Tuusulan kaupunkibulevardi eli 
Mäkelänkadun bulevardikaupunki



Aikaisemmat vaiheet ja aikataulu
• 2010: Tuusulanväylän liikenteen kääntäminen Veturitielle siltaratkaisulla

• 2013: Helsingin uuden yleiskaavan visiossa esitetään moottoritiemäisten 
liikenneväylien muuttaminen kaupunkibulevardeiksi

• 2016: kaupunkibulevardit päätyvät Helsingin Yleiskaavaan, yleiskaavasta 
valitetaan

• 2018: helmikuussa Hallinto-oikeus kumoaa kaupunkibulevardeja 
koskevat suunnitelmat muutoin kuin Vihdintien ja Tuusulanväylän osalta

• Nyt: 
• Vihdintien bulevardin suunnittelu käynnistyy ensimmäisenä, Kaavarunko 

hyväksytään kesäkuussa 2019
• Tuusulanväylän suunnittelun periaatteet hyväksytään joulukuussa 2018, 

kaavarungon valmistuminen siirtynyt 2022 loppuun ja hyväksyminen 2023 
alkupuolelle

• 2023 – 2029(?): Asemakaavoitus 

• 2029 -> Toteutus 
• totetuksen on suuniteltu alkavan Käpylän aseman seutuvilta



Miksi kaupunkibulevardi?
• tarvitaan lisää asuntoja lähelle keskustaa hyvien 

liikenneyhteyksien varrelle
• kaupunkimaisen asumisen kysyntä kasvaa
• Helsinkiin tullut 10 vuoden aikana 70.000 uutta asukasta
• yleiskaavassa oletettu 260.000 kasvu 2050 mennessä =>

lähes 9000 asukasta/vuosi
• 2020 kasvu 3085 henkeä, muuttovoitto pieneni 

• Käpylän aseman seutu liikenteen solmukohta
• rautatie ja tulevat pikaraitiotiet
• halutaan kehittää houkuttelevaksi yrityskeskittymäksi

• uudet joukkoliikenteen ratkaisut ja tiiviimpi rakentaminen
• ilmastonmuutoksen hillintä

• moottoriteiltä vapautettavissa tilaa rakentamiselle
• alkysysäyksenä Aalto Yliopistossa 2010 tehty opinnäytetyö



Suunnittelualue

Käskynhaltijantien
risteysalue

Käpylän aseman
seutu

keskeiset alueet



Millainen kaupunkibulevardi?
• eräs esimerkki

~33m



Smith-Polvinen suunnitelma 1961

• aikansa lapsi, tehdään kaupunki autojen ehdoilla
• kokonaisten kortteleiden purku, jopa osa 

Suomenlinna oli hetken uhattuna
• rohkeat kasvuennusteet

Kruunuhaan edusta, Tervasaari



Ruoholahti

Punavuori

Kruunuhaka

Kamppi



Kadonneita ja uhattuja pientaloalueita

• Ruskeansuo muuttui kerrostalo-
alueeksi 1950-luvulta alkaen

• Puu-Pasila purettiin 1970-luvulla
• Puu-Käpylä liipasimella 1960-luvun

lopussa
• Kumpula vaarassa 1970 luvulla

Kaupunkibulvardin vaikutukset
• Metsälä
• Itä- ja Länsi-Pakila
• Käpylän länsireunan pientaloalue



Viheralueiden suunnitteluperiaatteet



Asesepäntie

Tuusulanväylä

Käpylää koskevat osa-alueet 10 ja 13
250.000 k-m2

110.000 k-m2



C2



Kaupunginosien näkemykset
- Käpylä, Metsälä, Oulunkylä, Maunukla, Pakila -

• tavoite tuoda esiin kaupunginosien asukkaiden intressit, painotukset ja 
toiveet niitä edustavien kaupunginosayhdistysten kautta
• yhteismitallinen esitystapa
• yhteiset näkemykset ja kaupunginosakohtaiset erot osa-alueisiin liittyen

• kukin kaupunginosayhdistys koostaa itsenäisesti esityksen omalta osaltaan 
helmi-huhtikuun 2022 aikana

• myöhemmin sovittava työryhmä koostaa yhteenvedon
• kukin kaupunginosa nimeää 1-2 edustajaa/yhteyshenkilöä

• pidetään organisaatio ja prosessi mahdollisimman kevyenä

• mahdollisesti tulosten esittely yleisötilaisuudessa
• lyhyt yhteenveto

• kunkin asukasyhdistyksen esitys omista keskeisistä intresseistä/huomioista/ajatuksista

• tilaisuuteen halutaan paikalle myös kaupungin edustajat

• yhteinen lausunto Kaupunkiympärisölautakunnalle syksyllä 2022

Vielä on aikaa vakuttaa!



Kiitos mielenkiinnosta

Vielä on aikaa vaikuttaa!


