
Tuusulan kaupunkibulevardi & Metsälä



Aikaisemmat vaiheet
• 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 käynnistynyt 
ensimmäisenä, Tuusulanväylän suunnittelun periaatteet 
hyväksytään joulukuussa 2018



Miksi kaupunkibulevardi?

• tarvitaan lisää asuntoja lähelle keskustaa hyvien 
liikenneyhteyksien varrelle
• Helsinkiin tullut 10 vuoden aikana 70.000 uutta asukasta

• kaupunkimaisen asumisen kysyntä kasvaa

• Käpylän aseman seutu liikenteen solmukohta
• rautatie ja tulevat pikaraitiotiet

• halutaan kehittää houkuttelevaksi yrityskeskittymäksi

• uudet joukkoliikenteen ratkaisut ja tiiviimpi 
rakentaminen
• ilmastonmuutoksen hillintä



Millainen kaupunkibulevardi?
• eräs esimerkki

~33m



Suunnittelun aikataulu
• Tuusulanbulevardi sisältyy valtuuston hyväksymään 

Helsingin yleiskaavaan (5.12.2018)
• yleiskaava ohjaa varsinaista kaavoitusta, kaavoituksen tulee 

noudattaa yleiskaavaa

• Tuusulanbulevardin suunnitteluperiaatteet hyväksytty 
Kaupunkiympäristölautakunnassa 11.12.2018
• suunnitteludokumentti löytyy Metsälä-Seuran sivuilta

• kaavarungon suunnittelu 2019-2020
• kaavarunko tarkempi kuin yleiskaava, mutta ei oikeusvaikutteinen

• asemakaavoitus 2021 ->

• toteutus 2028 ->



Suunnittelualue

Käskynhaltijantien
risteysalue

Käpylän aseman
seutu

keskeiset alueet



Mahdolliset vaikutukset Metsälään

• Pirttipolunpuisto ja Metsälän pohjoispuoleinen 
metsä näyttäisi säilyvän 

• Tuusulanväylän liikenteen kääntäminen osittain 
Asesepäntielle ja edelleen Veturitielle
• merkittävä liikennemäärien lisäys

• Käpylän aseman bussiterminaali

• Metsälän teollisuusalueen merkittävä 
lisärakentaminen (jopa 16 kerrosta)

• rakentaminen Asesepäntien varrelle



Viheralueet suunnitteluperiaatteet



Metsälän pientaloalueeseen liittyvä Alue 12
• Tuusulan Bulevardi, Bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet sivut 15 ja 17
• maininta ”Kaaviomainen esitys, ei määrittele suunnitteluratkaisuja”.

Asesepäntie

Tuusulanväylä

Aluetta 12 koskevat maininnat:
• rakennustehokkuus e ~1,0-2,5
• kerrosmäärä IV – VII
• asumista ~100.000 k-m2

• kerroslaskelmat ovat alustavia ja suuntaa antavia. 
Luvut voivat muuttua suunnittelun tarkentuessa.



Metsälän pientaloalueella on yleiskaavassa merkintä
”Helsingin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai
maisemakulttuurin kannalta merkittävä alue”. Perustuu vuonna
2002 tehtyyn selvitykseen.



A2

Kaavamerkintä

Kadut itä-länsi:
Asesepäntie,
Napinvalajantie,
Kannus,
Kannunvalajantie

Kadut pohj.-etelä:
Tinasepäntie,
Leipurintie,
Vaskisepäntie,
Uunisepäntie
Niittyläntie,
Rajametsäntie

Yleiskaava 5.12.2018
Metsälän pientaloalue

kaavamerkinnät 100m x100m  pikseleitä
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Asukaskysely

Metsälä-Seura kysyi maaliskuussa 2019 asukkaiden mielipiteitä koskien 
mahdollista lisärakentamista pientaloalueelle
• kiinteistöjä 25, asuntoja 57
• vastauksia pyydettiin 1/asunto



Asukaskysely
• Miten suhtaudut mahdolliseen korkeaan lisärakentamiseen Metsälän 

pientaloalueen eteläreunalle?
o 5: hyvin myönteisesti
o 4: jokseenkin myönteisesti
o 3: en osaa sanoa
o 2: jokseenkin kielteisesti
o 1: hyvin kielteisesti

• Vastaukset
o 5: 1
o 4: 1
o 3: 3
o 2: 6
o 1: 25

• vastauksia yhteensä 36, vastausprosentti ~63

• kielteisten (1-2) osuus 86%, myönteisten (3-4) osuus 6%



Vaihtoehtoisia toteutustapoja



Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys 
Tiivistelmä 28.2.2013 

Silta rata-alueen luoteispuolelta 
Veturitielle



Läkkisepäntien linjauksen käyttäminen

Asuntorakentamista Läkkisepäntien ja voimalinjan kohdalle
• voimalinjan tilalle maakaapeli



Mitä seuraavaksi?

• Kerro-kantasi-karttakysely touko-kesäkuussa
• vastaava kuin järjestettiin Vihdintien osalta loppuvuonna 2018
• käykää vastaamassa, asukkaiden aktiivisuus tärkeää
• tulosten esittely syksyllä järjestettävissä yleisötilaisuuksissa

• rakennuskielto Metsälän pientaloalueelle
• kevään aikana tai viimeistään syksyllä
• ei estä rakennusluvan saamista, mutta lupahakemus kiertää 

Tuusulanbulevardin suunnittelijoiden kautta

• kaavarunko 
• kaavarunko tarkempi kuin yleiskaava, mutta ei oikeusvaikutteinen
• tavoitteena saada lautakunnan päätettäväksi viimeistään 2021

• asemakaavoitus ja toteutus aloitetaan Käpylän aseman alueesta
• ensimmäiseksi toteutettavaksi pikaraitiotie ja bussiterminaali
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