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*aka Tuusulan bulevardi, Mäkelänkadun jatke, Mäkelänkadun bulevardikaupunki



Tuusulan kaupunkibulevardi aikaisempia vaiheita

• 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, aikahorisontti luokkaa 20 v
• totetuksen on suunniteltu alkavan Käpylän aseman seutuvilta



Kaupunginosien yhteistyö

• Tuusulanbulevardi on kokonaisuus
• ratkaisut eivät noudata kaupungionosien 

rajoja
• vaikutus asuinympäristöömme merkittävä

• Yhteistyötä aloiteltiin 2020 talvella, mutta sitten 
tuli korona

• Opetellaan toimimaan ja vaikuttamaan yhdessä
• tunnistetaan omat ja ymmärretään 

toistemme intressit
• ymmärretään myös kaupungin intressit



Mikä on kaavarunko
• esimerkkinä Vihdintien ja Huopa-

lahdentien bulevardikaupunki



Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupunginosa

Kaavarungon sisältö:
• Bulevardikaupunginosan kaavarunkokartta
• Kaavarungon havainnollistamiskuva, korttelit ja virkistysalueet
• Liikennejärjestelmäselvitys
• Viher-, virkistys- ja metsäverkostot
• Bulevardikaupungin liiketilat – alustava mitoitus ja keskeiset sijainnit
• Julkiset palvelut sekä päiväkoti- ja koulutontit

Ykpäristölautakunta hyväksyi 4.6.2019



Sisältö pitkälti liitteissä



1. Sijaintikartta



3. Vihdintien ja
Huopalahden-

tien bulevardi
kaupungin 
kaavarunko, 
päivätty 
4.6.2019



5. Vihdintien ja 
Huopalahden-
tien bulevardi-
kaupungin 
kaavarungon 
havainnekuva, 
korttelit ja 
virkistysalueet, 
päivätty 
4.6.2019



5. Vihdintien ja 
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7. Vihdintien ja 
Huopalahden-
tien bulevardi-
kaupungin 
liikennejärjes-
telmäselvitys
2019



8. Vihdintien-
Huopalahdenti
en viher-, 
virkistys- ja 
metsäverkostot 
2019



9. Vihdintien ja 
Huopalahden-
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10. Julkiset palvelut ja koulutontit -tarkastelu, 29.4.2019
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Käpylän intressit: johdanto

Hyvää: 

• Tavoite vähentää läpiajoliikennettä Käpylässä (väheneekö käytännössä)

• Tavoite palvelurakenteen monipuolistumisesta (Käpylän aseman seutu)

Huonoa:

• Hävittää viheralueita. Rakentamista osoitettu Käpylän Louhenpuistoon, 
joka on arvoluontokohde ja tärkeä virkistysalue

• Liian paljon rakentamista. Esitettyjä kerrosneliömääriä ja 
rakennustehokkuutta Käpylä-Seura pitää edelleen liian suurina koko 
suunnittelualueella.



Käpylä-Seuran kannanotto

• Louhenpuiston ja Taivaskallion alueet tulee säilyttää ennallaan arvokkaina luonto-
ja virkistyskohteina sekä kulttuurihistoriallisena viheralueena. Ne muodostavat 
yhdessä paikallisen viheralueen lisäksi tärkeän viheryhteyden Pasilan rajalta 
Pikkukosken luontoalueille.

• Alueet tulee poistaa suunnittelusta kaiken rakentamisen osalta.

• Alueille tulee tehdä kattavat luontokartoitukset myös arvokkaimpien alueiden 
osalta ja suojella osana Helsingin uusia suojelualueita.

• Suunnittelussa tulee noudattaa kaupunkiympäristölautakunnan päätöskirjausta 
36/18.12.2018, jonka mukaan Taivaskalliolle ei osoiteta rakentamista ja 
Louhenpuiston virkistys- ja luontoarvot turvataan rakentamiselta. 

• Louhenpuisto on tärkeä virkistysalue, joka palvelee ulkoilijoita, varhaiskasvatusta 
ja kouluopetusta. Louhenpuiston suunnittelualueen luonnoksissa oleva osa on C5 
arvometsä ja liito-oravan ydinalue. Käpylä-Seuran näkemyksen mukaan 
rakentamista ei voi osoittaa arvoluontoalueelle samalla säilyttäen arvoluonto.



Käpylä: perustelut lyhyesti

• Kaupunkiympäristölautakunta on päätöskirjauksessaan 36/18.12.2018 
hyväksynyt, että jatkosuunnittelussa varmistetaan se, että Taivaskallion alueelle ei 
osoiteta rakentamista ja Louhenpuiston luontoarvot ja virkistyskäyttö turvataan 
rakentamiselta. 

• Tuoreessa 2022 Helsingin kaupungin omassa liito-oravakartoituksessa vuosilta 
2020-2021 Louhenpuisto on liito-oravan ydinalue, kuten Taivaskallion alue.

• Louhenpuiston pohjoisella suunnittelualueella on tehty luontokartoitus on 
puutteellinen. Kaupungin arvokkaimmiksi alueiksi (C5 arvometsä ja liito-oravan 
ydinalue) määrittelemät osat on jätetty METSO kartoituksen ulkopuolelle. 

• Helsingin tuoreessa strategiassa arvokkaille luontoalueille ei osoiteta 
rakentamista. 

• Louhenpuiston ja Taivaskallion alueet ovat luontoarvojensa lisäksi tärkeitä 
virkistysalueita, ja varhaiskasvatuksen, koulun opetuksen, alueen lapsien sekä 
ulkoilijoiden aktiivisessa käytössä.



Käpylä: liito-oravan ydinalueet ja arvoluonto



Louhenpuiston arvokkain luontotyyppi, C5 arvometsä suunnittelualueella

METSO -kartoituksen rajauksessa arvokkain C5 arvometsä kartoituksen ulkopuolella

Käpylä



• keskeiset alueet Käpylän asemanseutu (10), Metsälän 
toimitila-alue (11), Metsälän ja Oulunkylän välinen alue (12)

• viheralueiden säilyminen 
• Pirttipolunpuisto ja pohjois/koillisreunan metsät
• viherkäytävät keskuspuistosta Pakilaan ja Taivaskalliolle

• pientaloalueiden luonteen säilyminen yleisesti koko suunnittelualueella
• Metsälässä korkea lisärakentaminen mielummin nykyisen Asesepäntien 

kohdalle (tien linjaus etelämmäksi)

• liikenteen haittojen vähentäminen
• ei uutta liikennesumppua, melusuojaus, bussiterminaalin vaikutus?
• silta Tuusulanväylältä Veturitielle säilytettävä yhtenä vaihtoehtona
• toimivat kevyenliikenteen väylät ja liittymät asuinalueilta pääväyliin, 

riittävät paikoitusalueet

• asukkaita hyödyttäviä palveluita, niin julkisia kuin kaupallisiakin
• Käpylän asemanseutu, Metsälän toimitila-alue ja Käskynhaltijantien 

risteysalue

Metsälän intressit

23



Oulunkylän intressit



Oulunkylän intressit



Oulunkylään suunniteltu asuntoja jopa 5000 asukkaalle vuoteen 2030 mennessä.

Käskynhaltijantie ja Mäkitorpantie kavennettu jo ajoväylien osalta.

Huomattavasti kasvava läpiajoliikenne ja päästöt. Melusuojaukseen panostettava.

Bulevardin asukkaiden autoliikenne? Bulevardin pohjoispään tienopeuserot?

Bulevardin rakennusten korkeus peittää läntisen luonnonvalon

Suunnittelualueelle jäävät Kustaankartanoa suojaava viheralue ja se kurkottaa 
myös Patolanmetsän reunamille.  

Viheryhteyden säilyttäminen sekä itään että länteen Henrik Sohlbergin puiston 
kautta. Istutuspuut ja ruohoalueet eivät korvaa luonnonmukaisia viheralueita.

Oulunkylän intressit



Maunulan intressit: keskeiset alueet

• Pakila-Seura
• Maunula-Seuran intressikohdat
• Oulunkylä-Seura
• Metsälä-Seura
• Käpylä-Seura
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12

11 10

13



Maunulan intressit

• Maunulassa toivotaan suunnitteluprosessilta avointa dialogia ja 
tiedottamista. Maunula tarjoaa tähän tarkoitukseen Maunulan 
Sanomia sekä aluefoorumeita

• Maunulan intressit liittyvät Maunulan itäosan viheralueen ja 
rakennetun ympäristön rajausten suunnitteluun sekä 
Tuusulanväylän ja Pakilantien risteyskohtaan syntyviin palveluihin.

• Lisäksi Maunulan intressit liittyvät Maunulan asuntokannan 
rakenteen tasapainottamiseen (vrt. AM-ohjelman tavoitteet).

• Maunulassa tarvitaan enemmän perheasuntoja, mikä mahdollistaisi 
perheiden pysymisen Maunulan alueella. 1950- ja 1970-lukujen 
asuntojen koko on varsin pieni.



MAUNULAN
KESKUSTAT: 
• Saunabaari
• Maunulan 

keskusta
• Pakilantie-

Tuusulan väylä

HUOMIO MAUNULAN KESKUSTOJEN KEHITTÄMISEEN JA KEHITTÄMISPROSESSIIN

Maunulan intressit: paikalliskeskusten 
kehittäminen



Pakilan intressit: Länsi- ja Itä-Pakilan välinen alue 

• Tuusulan bulevardia ympäröivän pientaloalueen 

omaleimaisuutta tulee kunnioittaa 

• Bulevardisointi suunnitelma tulee rajata moottoritien 

bulevardisoinnissa vapautuvalle rakennusmaalle. 

• Yleiskaavassa pien- ja rivitaloalueeksi merkitylle alueelle ei 

saa rakentaa kerrostaloja



Pakilan intressit: viherverkosto

• Bulevardisointisuunnitelmaan kuuluva lisärakentamiseen 
aiheuttaa uhan lähiluonnolle. 

• Pakilassa on suhteellisesti vähemmän puistoalueita kuin 
monissa muissa esikaupunginosissa. 

• Pientaloalueen puistomaisuus perustuu siihen, että 
puut ovat talojen pihoilla ja tonttipuut ovat 
olennainen osa Pakilaa. Rakennustehokkuuden 
lisääminen vie tilaa puilta.

• Arvokkaat viheralueet kuten Keskuspuisto, Patolan metsä, 
Suursuonpuisto, viherkäytävät ja Vantaanjoen varren 
puistot ja metsiköt tulisi ehdottomasti säilyttää 
koskemattomina.



Pakilan intressit: autoliikenne ja paikoitus

• Liikenteen häiriytyminen Tuusulan bulevardilla voi johtaa läpiajoliikenteeseen 
pientaloaluetta halkovilla teillä. 

• Bulevardin reunoille rakennettaviin kerrostaloihin suuntautuva liikenne 
pitäisi ohjata suoraan bulevardille, jotta se ei lisää liikennettä 
pientaloalueella.

• Alueen liikenteen sujuvuutta parantaisi se, että olemassa olevat 
eritasoristeykset ja alikäytävät säilytettäisiin.

• Joukkoliikenteen suunnittelussa pitäisi huomioida myös tilan varaaminen 
liityntäpaikoitusta varten.
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Prosessi ja vuorovaikutus

Vuorovaikutus kaupungin kanssa
• tiiviimpi yhteydenpito, oppiminen ja vaikuttaminen
• kaupungin vs. omien tavoitteiden yhteensovittaminen

Kaupunginosakohtaiset intressit ja tavoitteet

Yhteiset intressit ja tavoitteet

Käpylä Metsälä
Oulun-

kylä
Maunula Pakila



Kaupunginosien yhteisiä intressejä

• parempi/toimivampi vuorovaikutus kaupungin suuntaan

• viheralueet, luonto ja viheryhteydet
• nykyisten alueiden turvaaminen

• luontoarvojen huomiointi kaupungin oman ohjeistuksen ja sitoumuksien mukaisesti

• palvelut - niin julkiset kuin yksityisetkin – myös alueen nykyisille 
asukkaille

• pientaloalueiden säilyminen pientaloalueina
• hyvä selvittää myös mahdollisuus uusille pientaloille

• liikenne
• liikenteeseen (julkinen, auto) liittyy paljon haasteita ja laajoja intressejä, joihin on 

haettava tasapainoisia ratkaisuja yhdessä

• kevyen liikenteen väylien parantaminen



Keskustelua ja jatko
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Yleiskaavan toteuttamisohjelma
Kaupunkiympäristön julkaisuja 2017:12

Vihdintien ja Huopa-
lahdentien bulevardi-
Kaupungin kaava-
runko 11.6.2019 
(Kymp-ltk)

Tuusulan
bulevardin
kaavarunko
xx.x.2023

Tuusulan
bulevardin
suunnittelu-
periaatteet
18.12.2018

Seuraa neljä vuotta jäljessä?



Yleiskaavan toteuttamis-
ohjelma 2022


