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1. Johdanto

Mitä Esikaupunkien renessanssi 
tarkoittaa?
Esikaupunkien renessanssi on strategista 
maankäytön suunnittelua. Tärkeässä roolissa 
on edellytysten luominen täydennysrakenta-
miselle. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja kau-
pungin kasvun haasteisiin ja Helsingin esi-
kaupunkialueen seudullisen roolin muuttu-
miseen. Täydennysrakentamisella ja kaupun-
kitilaa kehittämällä parannetaan esikaupun-
kialueiden asumistasoa ja viihtyisyyttä. Esi-
kaupunkialueilla on havaittavissa muutoksia, 
jotka eivät kaikki ole toivottavia. Näitä ovat 
muun muassa väestön väheneminen ja ikä-
rakenteen yksipuolistuminen, jotka ovat joh-
taneet palvelujen kysyntäpohjan heikkenemi-
seen. Myös rakennuskanta ikääntyy, mikä on 
johtanut peruskorjaustarpeen kasvuun. Jotta 
esikaupungit säilyttäisivät houkuttelevuuten-
sa, niiden vahvuuksia on tarpeen tukea sekä 
määrätietoisesti estää alueiden taantumista.

Alueelliset kehittämissuunnitelmat ovat 
osa Esikaupunkien renessanssi -työkokonai-
suutta. Alueellisiin kehittämissuunnitelmiin 
sisällytetään lähiajan kehittämistoimenpitei-
den tarkastelu, mutta myös pidemmän aika-
välin kehittämistarpeiden arviointi. Lähtökoh-
tina suunnitelmissa ovat alueen ominaispiir-
teet ja olemassa olevan ympäristön laatute-
kijät sekä palvelukysynnän ja -tarjonnan kehi-
tyksen arviointi.  

Alueelliset kehittämissuunnitelmat tuotta-
vat tietoa Esikaupunkien renessanssin yleis-

suunnitelmaan sekä toimivat osaltaan taus-
tatyönä myös asemakaavojen uudistamisel-
le. Suunnitelmilla ei tähdätä suoraan toteut-
tamiseen, vaan se edellyttää aina asemakaa-
vallista valmiutta. Työn yhteydessä hyödyn-
netään olemassa olevia sekä kehitetään eri-
laisia vuorovaikutteisia menetelmiä onnistu-
neen asukasyhteistyön ja tiedonvälityksen 
saavuttamiseksi.

Oulunkylän renessanssi
Esikaupunkien renessanssin alueelliseksi tar-
kastelukokonaisuudeksi valittu Oulunkylä si-
sältää Maunulan, Patolan, Metsälän, Veräjä-
mäen ja Veräjälaakson sekä Käpylän aseman 
lähiympäristön alueet.

Oulunkylän renessanssin painopiste on 
Oulunkylän ja Käpylän asemanseutujen kehit-
tämisessä sekä Jokeri I:n linjan ympäristön tii-
vistämisessä. Alueen kehittymiseen vaikuttaa 
pitkällä aikavälillä myös mm. merkittävä Pasi-
lan maankäytön muutosalue sekä Tuusulan-
väylän ja Pääradan mahdolliset muutokset. 
Käpylän asemanseutu linkittyy Pasilan aluee-
seen mm. Metsälän työpaikka-alueen kautta 
ja sillä on arvioitu olevan lisäksi potentiaalia 
mahdollisena lähiliikenteen joukkoliikenneter-
minaalina. Oulunkylän asemanseutu on kau-
punkirakenteellisesti tärkeä Jokeri I:n ja Pää-
radan risteysasema.

Hanketta esiteltiin asukasyhdistyksille ja 
-aktiiveille toukokuussa 2011. Tämän jälkeen 

avattiin Kerrokartalla-verkkokysely ja myö-
hemmin syksyllä järjestettiin kaksi asukasti-
laisuutta. Alueen suunnittelua esiteltiin myös 
Oulunkylän kyläjuhlassa kaupunkisuunnitte-
luviraston esittelypisteellä. 

Kyselyyn tuli noin 1500 karttakommenttia 
noin 250 vastaajalta. Se on selailtavissa osoit-
teessa: http://kerrokartalla.hel.fi/. Asukastilai-
suuksiin osallistui yli 100 kaupunkilaista. Tilai-
suuksissa peilattiin alueen kehittymishistoriaa 
nykytilaan ja alustaviin kehittämistavoitteisiin. 
Ryhmissä keskusteltiin keskeisistä kysymyk-
sistä, kuten Oulunkylän asemanseudun ke-
hittämisestä, alueen tulevaisuuteen vaikutta-
vista liikennehankkeista ja täydennysrakenta-
mismahdollisuuksista.

Yhteenvedot asukkaiden näkemyksistä on 
esitetty osioissa Nykytilanne ja Analyysi. Esiin 
nousseet alueen ominaispiirteet sekä kehit-
tämisideat ovat vaikuttaneet työssä laadittui-
hin Oulunkylän kehittämistavoitteisiin. Tulok-
sia hyödynnetään myöhemmin myös muissa 
suunnittelutehtävissä, kuten Oulunkylän ase-
manseudun kehittämistyössä, jonka osana 
aloitetaan asemakaavatyö vuonna 2012.

Tulevaisuuden rakentamista ja alueiden 
kehittämistä on hahmotettu raportissa tee-
matarkastelujen avulla. Tavoitteena on ollut 
etsiä alueelle luonteenomaiset teemat, joi-
ta voidaan soveltaa käytännössä. Esimerkik-
si Oulunkylässä voisi yksi teemoista olla kau-
punkirakenteen jatkaminen Jokeri I:n varrel-
la ja kadunvarsille tai maantienlaitoihin voi-

si paikoin soveltaa perinteistä pientaloraken-
tamista tiiviimpää ja samalla paremmin ka-
tutiloja rajaavaa kaupunkipientalorakentamis-
ta. Myös asemaseutujen kehittäminen ja kes-
keisten alueiden pysäköinnin uudelleenjärjes-
tely ovat tärkeitä suunnittelukysymyksiä.

Täydennysrakentamisen problematiikka 
liittyy lähinnä haastaviin rakennuspaikkoihin 
sekä uuden rakennuskannan sovittamiseen 
nykyiseen asuin- ja elinympäristöön sekä nii-
den arvoihin. Tavoitteena on asuntotarjonnan 
monipuolistaminen, elinkaariasumisen mah-
dollistaminen omalla tutulla alueella sekä pal-
velutarjonnan turvaaminen.

Renessanssityö ja päätöksenteko
Kaupunkisuunnittelulautakunta päät-
ti 12.2.2009 merkitä tiedoksi Esikaupunki-
en Renessanssi, Esikaupunkien kehittämisen 
toimintatapoja -raportin, jatkaa täydennysra-
kentamisen yleissuunnitelman laadintaa sekä 
aloittaa alueellisten kehittämissuunnitelmien 
valmistelun raportissa esitettyjen jatkosuun-
nitteluperiaatteiden mukaisesti.

Oulunkylän renessanssin kehittämistavoit-
teet on laadittu asemakaavatöiden sekä seu-
raavan yleiskaavatyön pohjaksi. Erillistä alu-
eellista kehittämissuunnitelmaa ei laadita.
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Oulunkylän renessanssialue ja esikaupunkien renessanssin muut kohdealueet

2. Nykytilanne
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Renessanssialueen sijainti ja rajaus.

Alueen sijainti
Oulunkylän kaupunginosa ja Käpylän ase-
manseutu sijaitsevat Pohjois-Helsingissä Ke-
hä I:n eteläpuolella. Alue on hyvien liiken-
neyhteyksien varrella osin valmiissa yhdys-
kuntarakenteessa. Eteläisimmässä osassa ris-
teävät päärata ja Tuusulanväylä. Oulunkylän 
renessanssi koskee Maunulaa, Metsälää, Pa-
tolaa, Veräjämäkeä ja Veräjälaaksoa sekä Kä-
pylän aseman ympäristöä. Renessanssin alue 
rajautuu pohjoisessa Pakilaan, idässä Pihla-
jistoon ja Viikinmäkeen, etelässä Koskelaan, 
Käpylään ja Pohjois-Pasilaan ja lännessä Pirk-
kolaan ja Maunulanpuistoon. Pinta-alaltaan 
suunnittelualue on 6,3 km2.

Väestöä, asuntoja ja työpaikkoja koskevat 
tilastotiedot on koottu Maunulan, Patolan, 
Metsälä, Veräjälaakson ja Veräjämäen osa-
alueilta. Tilastollinen tarkastelualue poikkeaa 
renessanssialueen rajauksesta vain Käpylän 
aseman kohdalla.
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Historia ja rakentuminen
Suunnittelualue sisältää useita erilaisia ja eri-
ikäkausia edustavia rakennetun ympäristön 
tyyppejä pääradan varteen 1800-luvun lopul-
ta lähtien syntyneistä huvilayhdyskunnista 
(Oulunkylä, Veräjämäki) jälleenrakennuskau-
den yhtenäisiin pientalo- ja kerrostaloaluei-
siin (Maunula, Lampuotilantie). Viime vuosi-
na voimakkaasti uusiutuneilla rivitalo-alueilla 
on myös säilynyt huvilayhdyskunnan aikaista 
tilarakennetta, katuverkkoa ja puustoa. Ou-

lunkylän muutos huvilayhdyskunnasta ker-
rostalovaltaiseksi alueeksi alkoi 1950-luvulla. 
Erityisen voimakasta rakentaminen oli 1960- 
ja 1970-luvuilla, jolloin rakennettiin muun mu-
assa Oulunkylän keskuksen ja Mäkitorpan-
tien varren asuinrakennukset. Alue laajentui 
1970-luvulla Mestarintien pohjoispuolelle Pa-
tolan kerrostaloalueen valmistumisen myötä. 
1980-luvulla rakentamisen painopiste siirtyi 
rivi-, pari- ja omakotitaloihin. Oulunkylän ase-
manseudun rooli palvelukeskuksena vahvis-

tui 1980- ja 1990-luvun taitteessa kauppakes-
kus Ogelin, kirjaston ja terveysaseman raken-
tamisen myötä. Veräjälaakson alue rakentui 
vuoden 1995 jälkeen. Vuoden 2000 jälkeen 
alueelle on valmistunut yksittäisiä täydennys-
rakentamiskohteita. 

Maunulan puutaloalue alkoi muuttua 
1950-luvulla luonnonläheiseksi kerrostalolä-
hiöksi, jonka rakentuminen jatkui 1970-luvul-
le asti. Maunulan eteläosan asuntoalue val-
mistui 1950-luvun alussa, ja se edustaa jäl-
leenrakennuskauden uutta esikaupunkira-

kentamista. Pakilantien itäpuolinen Suursuon 
alue on rakentunut pääosin vuosina 1960-70, 
ja suurin osa rakennuksista on ajalle tyypilli-
siä pitkiä lamellikerrostaloja. Maunulan kau-
palliset palvelut ovat keskittyneet Pakilantien 
varrelle vuonna 1962 valmistuneen Suursuon 
ostoskeskuksen ympäristöön. Ostoskeskuk-
sen alue on lähivuosina muuttumassa: os-
toskeskus puretaan ja sen paikalle rakenne-
taan asuntoja ja uutta liiketilaa. Kaupunkira-
kenteen kehityksestä huolimatta alue on säi-
lyttänyt luonnonläheisyytensä.

Veräjämäen pientaloja.

Maunulan kerrostaloja.
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Rakennusten hallintamuoto. KSV 2011.



10

Rakennuskanta
Oulunkylän alueen rakennuskanta on ko-
konaisuudessaan melko sekoittunutta. 
Selkeimmät yhtenäiset kerrostaloalueet 
sijaitsevat Maunulassa ja Oulunkylässä 
Käskynhaltijantien, Mäkitorpantien ja Sil-
tavoudintien varrella sekä Veräjälaaksos-
sa. Veräjämäen ja Metsälän alueet ovat 
pientalovaltaisia. Kerrostalorakentamisen 
osuus koko alueen asuntokerrosalasta oli 
vuonna 2010 noin 70 %. Yksiöitä ja kak-
sioita on alueen asuntokannasta noin 55 
%. Omistusmuodoltaan asuminen on 
asunto-osakeyhtiövaltaista sekä kerros- 
että pientaloalueilla. Eniten vuokra-asu-
mista on Maunulassa ja Patolan Hirsipa-
dontien alueella.

Pääosa alueesta on leimallisesti asun-
toaluetta, suurimmat työpaikkakeskitty-
mät sijaitsevat Käpylän aseman ympäris-
tössä ja Metsälässä. Erityisesti Käpylän 
asemanseutu on kehittynyt viime vuosi-
na voimakkaasti ja kehittyminen jatkuu 
edelleen vaikuttaen Metsälän työpaikka-
alueeseen, jonka tulevaisuuteen vaikut-
taa myös Pohjois-Pasilan muutokset ja 
rakentuminen.

Alueen rakennuskanta on iältään var-
sin vaihtelevaa. Se koostui pitkään lä-
hinnä omakotitaloista, mutta 1950-lu-
vulla toteutettiin Maunulan eteläosa se-
kä Kustaankartanon vanhainkodin alue 
ja siihen kytkeytyvä lamellitalojen muo-
dostama kokonaisuus. 1960-luvulla laa-
jimmat yhtenäiset alueet nousivat Mau-
nulan pohjoisosaan ja Oulunkylään Mä-
kitorpantien varteen. Patolan ja Maunu-
lan keskiosan kerrostaloalueet nousivat 

puolestaan 1970-luvulla. 1980-luvusta eteen-
päin rakentaminen on keskittynyt olemassa 
olleiden rakennusalueiden  täydentämiseen. 
Merkittävin yksittäinen uusi alue oli 1990-lu-
vun loppupuolella noussut Veräjälaakson ker-
rostaloalue.

Renessanssialueen asuntojen keskikoko 
vaihtelee karaktäärialueittain Mäkitorpantien 
varren 51,7 neliömetristä Oulunkylän urhei-
lupuiston itäpuolisen pientaloalueen 114,5 
neliömetriin. Kerrostaloalueilla huoneistojen 
keskikoko on pääsääntöisesti alle 60 m2. Mo-
lempien renessanssialueella sijaitsevien ju-
na-asemien vieressä on laajoja pientaloalu-
eita, joilla asuntojen keskikoko on selvästi yli 
100 m2. 

Asumisväljyyden perusteella tarkasteltu-
na alueelta erottuvat erityisesti omakotitalo-
alueet, joilla asumisväljyys on yleisesti välil-
lä 40–45 m2. Ahtaimmin asutaan Veräjälaak-
sossa ja Hankkijanmäen uudella kerrostalo-
alueella. Molemmilla alueilla asukasta kohti 
laskettu huoneistoala on alle 30 neliömetriä, 
mikä johtuu erityisesti lapsiperheiden suures-
ta määrästä.

Oulunkylän kerrostaloja. Kuva: Simo Karisalo

Käpylän asemanseutu. Kuva: Simo Karisalo Metsälän pientaloja. Kuva: Simo Karisalo

Metsälän työpaikka-alue. Kuva: Simo Karisalo
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Rakennusten valmistumisvuosi. KSV 2011.
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Renessanssialueen rakennuskanta. KSV 2011.
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Huoneistojen keskikoko renessansialueella. KSV 2011. Asumisväljyys renessansialueella. KSV 2011.

Hankkijanmäen asuntoalue, Oulunkylä. Kuva Simo Karisalo Oulunkylä. Kuva Simo Karisalo Metsälä. Kuva Simo Karisalo
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Renessanssialueen maanomistus. KSV 2011.

Maanomistus
Kaupunki on suurin maanomistaja Oulunky-
län renessanssin alueella. Pääradan varsi se-
kä Tuusulanväylä liittyminen on valtion omis-
tuksessa. Pientalovaltaiset alueet ovat pääasi-
assa yksityisten maanomistajien hallussa.
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Alueille laaditaan maankäytön kehittämistavoitteet. 
Mitä niissä tarkastellaan?

Väestökehitys Helsingin peruspiireissä välillä 2010–2020.

Tilastolliset osa-alueet. KSV 2011
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Väestökehitys ja asuntorakentaminen
Oulunkylän renessanssin väkiluku oli vuoden 
2010 lopussa 21 730 henkeä, joka on noin 
neljä prosenttia koko kaupungin väkiluvus-
ta.  Asukasmäärän pitkän ajan kehityksessä 
voidaan nähdä 1970- luvun loppupuolelta jat-
kunut laskusuunta. Laskun ennustetaan jat-
kuvan myös tulevaisuudessa. Voimakkainta 
lasku on ollut Maunulassa, kun taas Patolas-
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Yhteensä

sa (eli pääradan pohjoispuoli, käsittäen sekä 
Käskynhaltijantien etelä- että ja pohjoispuo-
len) väkimäärä on pysytellyt suunnilleen sa-
malla tasolla 1990-luvun puolesta välistä läh-
tien. Asukasmäärän kehittyminen luonnolli-
sesti korreloi alueella rakennetun asuinkerros-
alan kehityksen kanssa. Esimerkiksi Veräjä-
laakson rakentuminen näkyy selkeänä nousu-
na tilastoissa, mutta kokonaisväkimäärän pit-
kän aikavälin kehittymisen kannalta rakenta-
misella ei kuitenkaan ole ollut kovinkaan pit-
käaikaista merkitystä. Esikaupunkien renes-
sanssin yhtenä tavoitteena on pitää eri alueit-
ten väestönkehitys tasapainossa, ts. vaikuttaa 
väkimäärä kasvuun tai ainakin pysäyttää las-
kusuunta. Tällä on merkitystä esimerkiksi pal-
velutarjonnan kehittymisen ja säilymisen kan-
nalta. Uudella rakentamisella voidaan myös 
vaikuttaa alueen rakennuskantaan ja asumis-
muotojen monipuolisuuteen.
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Katuverkon tilanne 17.12.2010. 

KSV, Liikennesuunnitteluosasto

Liikkuminen ja yhteydet
Suunnittelualueen sijainti on pääkaupunki-
seudun tasolla tarkasteltuna liikenteellisesti-
kin keskeinen. Se sijaitsee Kehä I:n eteläpuo-
lella, ja Maunulan ja Oulunkylän välistä kul-
kee Tuusulanväylä, joka jatkuu Mäkelänkatu-
na kantakaupunkiin. Pakilantie ja Käskynhal-
tijantie ovat alueellisia kokoojakatuja, joiden 
kautta kulkee myös poikittaisliikennettä pal-
veleva jokerilinja 550. Oulunkylässä kokooja-
katuja ovat Oulunkyläntien ja Siltavoudintien 
lisäksi Mäkitorpantie, Mestarintie, Norrtäljen-
tie, Hirsipadontie ja Kivipadontie. Maunulassa 
keskeisiä kokoojakatuja ovat Metsäpurontie, 

Rajametsäntie ja Männikkötie. Katutilat ovat 
pääsääntöisesti ilmeeltään väljiä. Katualueet 
ovat kapeita ja rakennukset sijaitsevat etäällä 
rakennetusta katualueesta. Suunnittelualuet-
ta sivuaa kaakossa päärata, ja lähiliikennettä 
palvelevat Oulunkylän ja Käpylän asemat. Lä-
hijunaliikenne Oulunkylän ja Käpylän asemien 
kautta palvelee suunnittelualueen eteläosia. 
Kaikkialla toimii kattava bussiliikenne. Poikit-
taisliikenteen bussilinja, jokerilinja 550 suun-
nitellaan muutettavaksi tulevaisuudessa pika-
raitiolinjaksi. Alueella on varsin kattava katu-
verkkoon tukeutuva jalankulku- ja pyörätie-
verkosto. Seudulliset yhteydet seuraavat lii-

kenteen valtaväyliä ja muun muassa Keskus-
puiston kevyen liikenteen reittejä. Paikallisia 
yhteyksiä ovat sisäiset reitit virkistysalueiden, 
keskusten ja asuinalueiden välillä.

Joukkoliikenne

Lähijunaliikenne Oulunkylän ja Käpylän ase-
mien kautta palvelee suunnittelualueen etelä-
osia. Koko alueella toimii kattava bussiliiken-
ne (kuva). Poikittaisliikenteen bussilinja, joke-
rilinja 550 suunnitellaan muutettavaksi tule-
vaisuudessa pikaraitiolinjaksi.

Bussilinjat (HKL 8/2008; ei merkittäviä muutoksia nykyti-

lanteeseen).
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Autojen liikennemäärät syksyn arkivuorokautena 2010. 

KSV, Liikennesuunnitteluosasto

Kulkutapajakuma

Liikennesuoritetta ja sen jakautumista eri kul-
kumuodoille ei ole tutkittu kaupunginosakoh-
taisesti. Alueella on hyvät edellytykset kaikil-
le liikennemuodoille. Joukkoliikenteen osalta 
jopa erinomaiset. Voidaan olettaa, että kulku-
tapajakauma noudattaa likipitäen kaupungin 
keskiarvolukuja. Kun arvioidaan koko liiken-
nesuoritetta painottuu henkilöauton osuus 
merkittävästi. Tarkastelualueella tämä näkyy 
läpi kulkevan ja alueen työpaikoille suuntau-
tuvan autoliikenteen suurena määränä. Alu-
eella on myös alueen omaan tuotokseen näh-
den merkittävää läpikulkevaa pyörä- ja jouk-
koliikennettä erityisesti pääradan ja Jokerilin-
jan suunnissa.

Tarkasteltavan alueen asemanseudut ovat 
saavutettavuudeltaan joukkoliikenteellä vuo-
delle 2035 ulottuvan ennusteen (Seppo Laak-
so ruuhkamaksujen vaikutukset Helsingin lii-
kenteeseen 2011) mukaan erittäin hyvin sijoit-
tuneita. On perusteltua pyrkiä tehostamaan 
hyvää joukkoliikenteen saavutettavuutta tu-
kevia järjestelyitä kauempana seudulla. Tällai-
sia toimia on mm. liityntäpysäköinnin ja jouk-
koliikenteen liityntäjärjestelmien kehittämi-
nen seudulla. Myös poikittaisen joukkoliiken-
teen runkoverkoston kehittäminen (mm. Van-
taa-Östersundom suunta.) seudulla edelleen 
parantaa työpaikkojen sijoittumisedellytyksiä 
tarkasteltavan alueen asemanseuduille.

Autonomistus

Autottomien asuntokuntien osuus on suun-
nittelualueella pääosin yli 50 %. Kahden tai 
useamman auton asuntokuntien osuus jää 

Liikkumistottumukset Helsingin seudun työssäkäyntialueella 

vuonna 2008. HSL:n julkaisuja 32/2010.

Oulunkylän asemanseutu.
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Autonomistus tilastoruuduittain.

Autonomistus autoa/1000 asukasta (YTV 2009). Alueen au-

toistumisaste on hieman yli kaupungin keskiarvon (350 ha/

asukas).

varsin pieneksi. On kuitenkin huomattava, et-
tä tiedoista puuttuvat työsuhdeautot.

Pysäköinti
Oulunkylän renessanssialue on rakentunut 
useiden vuosikymmenten kuluessa. Vanhim-
mat kaavat ovat 1950 -luvulta. Uusimpia alu-

eita ovat esimerkiksi 1990 luvulla kaavoitet-
tu Veräjälaakso. Renessanssialueella on sekä 
pientalo- että kerrostalotontteja. Alueen py-
säköinnin järjestämistavat ja mitoitukset ovat 
hyvin erityyppisiä. Kadunvarsipysäköinti on 
pääsääntöisesti sallittua. Katutilan ahtauden 
vuoksi on joissain paikoissa kielletty pysä-
köinti jommallakummalla puolella ajorataa.

Esimerkiksi Oulunkylän keskustassa ja 
sen lähialueilla autopaikkamääräykset vaihte-
levat paljon. Vanhimmissa kaavoissa niitä ei 

ole lainkaan. Kaavoissa on sekä kerrosneliöi-
hin että asuntojen lukumääriin perustuvia au-
topaikkamääräyksiä. Asuntojen lukumääriin 
perustuvista autopaikkamääräyksistä 1 au-
topaikka asuntoa kohden on tavallisin. Ker-
rosneliöihin perustuvat autopaikkamääräyk-
set ovat tiukimmillaan vähintään 1 autopaik-
ka 80 k-m2 kohden sekä väljimmillään 1 au-
topaikka 130 k-m2 kohden. Pysäköintipaikko-
ja on pihoilla ja autotalleissa. Kadunvarsipysä-
köinti on pääsääntöisesti sallittua. Pysäköin-

tikieltoja on asetettu lähinnä katutilan ahtau-
den vuoksi.

Saneerauskaavoituksen yhteydessä tulee 
tehdä erillinen pysäköintiselvitys. Selvitykses-
sä huomioidaan tontti- tai aluekohtaisesti ole-
massa oleva pysäköintipaikkatilanne, paikko-
jen käyttöaste sekä uuden maankäytön vaa-
tima pysäköintipaikkamäärä. Tarvittaessa voi-
daan harkita keskitetyn pysäköinnin tai ka-
dunvarsipysäköinnin mahdollisuutta.

Pyöräily ja jalankulku
Alueella on varsin kattava katuverkkoon tu-
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keutuva jalankulku- ja pyörätieverkosto. Seu-
dulliset yhteydet seuraavat liikenteen valta-
väyliä ja muun muassa Keskuspuiston kevy-
en liikenteen reittejä. Paikallisia yhteyksiä ovat 
alueiden sisäiset reitit virkistysalueiden, kes-
kusten ja asuinalueiden välillä.

Pääradan suuntainen pyöräilyn ja jalanku-
lun pääraitti toteutettiin pääsääntöisesti 4:nen 
linjaraiteen rakentamisen yhteydessä ja otet-
tiin käyttöön vuonna 1996. Pääraitilla on yk-
si korjattava kohta alueen koillisnurkassa ai-
emmin varastointikäyttöön vuokratun alu-
een kohdalla. Tällä kohdalla välitön näköyh-
teys päärataan katkeaa ja reitille tulee tarpee-
tonta korkeuseroa. Parannussuunnitelma on 
tekeillä.

Maunulassa sijaitsee vuonna 2004 val-
mistunut Suursuonpuiston vanhustenpolku, 

jonka suunnittelussa on huomioitu erityisesti 
huonokuntoiset vanhukset sekä liikkumises-
teiset henkilöt.

Renessanssialueen asukkaat pääsivät Ker-
rokartalla -kyselyssä merkitsemään myös eri-
laisia käyttämiään reittejä. Tärkeinä ja paljon 
käytettyinä reitteinä näyttäytyvät aluetta ym-
päröivillä laajoilla viheralueilla kulkevat virkis-
tysreitit. Epämiellyttävänä tai vaarallisena reit-
tinä korostuu erityisesti Mäkitorpantie. Myös 
paljon uusia pyörä- ja kävelyreittejä ehdotet-
tiin. Esimerkiksi Käpylän ja Oulunkylän ase-
manseutujen väliin toivottiin useissa vastauk-
sissa junaradan ylittävää yhteyttä ja Pikkukos-
ken kohdalle Vantaanjoen ylittävää siltaa.

Mäkitorpantie. Kuva: Simo Karisalo Oulunkylän asemanseutu. Kuva: Simo Karisalo Käpylän asemanseutu. Maunulan virkistysreittejä.

Pääreitti, pyörätie Seudullinen pääulkoilureitti
Paikallinen pääulkoilureitti

Viheralueita yhdistävä reitti

Alikulku tai silta

Oulunkylän reittikartta. KSV 2011.



20

Maisema, luonto, virkistys

Maisema, maaperä ja vesi

Pinnanmuodoiltaan alue on pääosin loivas-
ti kumpuilevaa tai jyrkänteistä mäkimaastoa, 
jossa suurimmat jyrkänteet sijaitsevat alueen 
itäosassa, Vantaanjoen lähistöllä sekä Käpy-
lässä. Suurin osa alueesta sijoittuu korkeus-
asemaltaan 10 ja 40 metrin (mpy) väliselle 
alueelle. Paikallisia luontaisia maisemadomi-
nantteja ovat Vantaanjoesta jyrkästi nouse-
va Pikkukosken Pirunkallio ja sekä Pääradan 
eteläpuolinen Taivaskallio. Maunulassa mai-
semaa hallitsevat mm. laakea Sahanmäki ja 
Patterinmäki.

Rakentamattomissa paikoissa maisemal-
lisesti sulkeutuneita alueita edustavat pää-
osin metsän peittämä Keskuspuisto, Patolan 

metsä sekä Koskelan metsäalue. Avoimem-
pia maisema-alueita edustavat entiset pelto-
alueet Keskuspuistossa, Suursuonpuistossa 
sekä Vantaanjoen länsirannalla. Osa vanhois-
ta pelloista on nykyisin viljelypalstoina. Myös 
liikuntapuistojen laajat kenttäalueet ovat mai-
semallisesti avoimia kohtia.

Oulunkylän ja Maunulan rakennetut alu-
eet sijoittuvat Helsingissä hyvin tyypilliseen 
tapaan kallio- ja moreeniselänteille, joita ym-
päröivät pohjoisetelä-suuntaiset, kallioperän 
murroslinjoilla sijaitsevat savilaaksot ja ta-
santeet. Selännealueilla irtomaakerros, kuten 
moreeni, on ohuehko. Rakennetuilla alueilla 
maaperä on voimakkaasti muuttunut. 

Paikallisessa maisemassa hyvin näkyvä 
elementti on kaupunginosan keskeltä halkai-
seva pohjois-etelä -suuntainen Tuusulanväy-

lä. Sitä reunustavat korkeat meluaidat ja -vallit 
sekä Suursuonpuistossa myös istutettu suo-
jametsävyöhyke. Alueen läpi kulkee myös 
lounaiskoillis-suuntainen Päärata, joka on ra-
kenteineen paikallisesti näkyvä ja alueita toi-
sistaan erottava elementti. Molemmat liiken-
neväylät pilkkovat maisemaa sekä muodos-
tavat fyysisiä kulkuesteitä. Ne myös katkovat 
ekologisia yhteyksiä.

Suunnittelualueen eteläreunassa kulkee 
itälänsi-suuntainen maisemassa näkyvä joh-
tokatu pylväineen. Samoin Veräjälaakson läpi 
kulkee pohjois-etelä -suuntainen johtokatu.

Merkittävimmät pintavesiuomat ovat Van-
taanjoen uoma ja Maunulaa kiertävä Mätäpu-
ro. Muita luontaisia avoimia vesipintoja alu-
eella on niukasti. Maunulanpuiston itäreunas-
sa on laaja lähteikköalue ja Patolan metsäs-

sä Helsingissä harvinainen suoalue - Patolan 
neva.  Keinotekoisia vesiaiheita alueella edus-
tavat mm. Oulunkylän Taiteilijanpuiston lam-
mikko, Maunulan Sorsapuiston ja leikkipuis-
ton vesialtaat sekä Koskelassa sijaitsevat, en-
simmäisen maailmansodan aikaiset pyöreät 
kallioon louhitut lammikot. 

Paikallinen vedenjakaja kulkee pohjoisessa 
Patolanmetsän kautta Kustaankartanon alu-
een itäpuolitse Käpylän aseman suuntaan.

Suunnittelualueella ei ole pohjavesialuei-
ta. Vantaanjoki on vedenhankinnan kannalta 
merkittävä pintavesiuoma.

Oulunkylän maaperä. KSV 2011. Oulunkylän pinnanmuodot. KSV 2011.
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Oulunkylän viheralueet

Suunnittelualueen lähipuistot ja laajemmat vi-
heralueet muodostavat yhdessä melko katta-
van ja monipuolisia virkistysmahdollisuuksia 
tarjoavan kokonaisuuden.

Alueella on rakennettuja lähipuistoja, leik-
kipuistoja ja koirapuistoja sekä melko katta-
va reittiverkosto. Lisäksi Oulunkylän kaupun-
ginosa sijoittuu kahden laajan vihersormen, 
Keskuspuiston ja Helsinkipuiston väliin. Noin 
1000 ha:n suuruinen Keskuspuisto ja Van-
taanjokilaaksoa seuraileva vielä laajempi Hel-
sinkipuisto palvelevat samalla koko kaupun-
gin asukkaita. 

Suunnittelualueella tai sen välittömäs-
sä läheisyydessä sijaitsevat myös Pirkkolan 
ja Oulunkylän liikuntapuistot, jotka tarjoavat 
erinomaisen monipuolisia sisä- ja ulkoliikun-
tamahdollisuuksia sekä kesä- että talvilajien 
harrastajille. Itäreunassa on Oulunkylän siir-
tolapuutarha. Lähellä on myös hyvin suosittu 
Pikkukosken uimaranta.

Oulunkylän laaja metsäinen liikuntapuis-
to reunustaa Patolaa pohjois- ja itäreunalla. 
Oulunkylän liikuntapuisto ja Maunulan Suur-
suonpuisto muodostavat yhdessä yli 50 ha:n 
viheraluekokonaisuuden, josta on tarkoitus 
kehittää eri kaupunginosia yhdistävä kaupun-
ginosapuisto.  

Kaupunginosan viheralueiden kautta kul-
kee tärkeitä maakunnallisia ja seudullisia se-
kä paikallisia viheryhteyksiä. 

Oulunkylässä oli vuoden 2011 alkupuolella 
rakennettuja lähipuistoja hieman kaupungin 
keskivertoa vähemmän, mutta paljon mui-
ta viheralueita. Maisemakulttuurin kannalta 
merkittävä puisto on Maunulan 1950-luvulla 
rakennettu Sorsapuisto, joka on Bengt Scha-

Viheralueiden toiminnot ja reitit. KSV 2011

Oulunkylän liikuntapuistoOulunkylän liikuntapuisto

Maunulan kenttäMaunulan kenttä

Metsälän kenttäMetsälän kenttä

Oulunkylän siirtolapuutarhaOulunkylän siirtolapuutarha

Maunulan skeittipaikkaMaunulan skeittipaikka

Maunulan liikuntahalliMaunulan liikuntahalli

Pikkukosken uimarantaPikkukosken uimaranta

Maunulan liekkipuistoMaunulan leikkipuisto

Teinintien puistoTeinintien puisto

Mäkitorpan liekkipuistoMäkitorpan leikkipuisto

Maunulanpuiston koirapuistoMaunulanpuiston koirapuisto

Louhenpuiston koirapuistoLouhenpuiston koirapuisto

Suursuon koirapuistoSuursuon koirapuisto Risupadontien koirapuistoRisupadontien koirapuisto

Veräjämäen koirapuistoVeräjämäen koirapuisto

Viherhteystarve, maakuntakaava Seudullinen pääulkoilureitti Pyöräilyn pääreitti Yhteystarve

Muut toiminnot

Leikkipuisto

KoirapuistoLiikuntapalvelu, kentät Siirtolapuutarha Viheralueiden väliset yhteydet
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Keskeinen lähipuisto Seudullinen viheryhteysYhteysYleiskaavan viheralue

Yleiskaava 2002:n viheralueet, merkittävät seudulliset vi-

heryhteydet sekä asuinalueiden keskeiset lähipuistot ja mer-

kittävimmät viheryhteydet. KSV 2011

Oulunkylän puistoja.

linin suunnittelema. Oulunkylän puolella enti-
sen Seurahuoneen edustalla sijaitseva Taitei-
lijanpuisto on kaupunkikuvallisesti ja kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävä.

Oulunkylän peruspiirissä on lähipuisto-
ja lukumääräisesti enemmän kuin Maunulan 
peruspiirissä. Näistä lähipuistoista on mah-
dollista kehittää puistoverkosto, joita yhdistä-
vät viherkäytävät. Oulunkylässä ja Metsälän 
teollisuusalueella on myös lukuisia, erityises-
ti teiden varsille sijoittuvia luonteeltaan epä-
määräisempiä puistometsäkaistaleita, joista 
osa toimii lähinnä suojaviheralueina.
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Luonnonarvot renessanssi alueella. 

Lähde: Luontotietojärjestelmä.

Luontoarvot

Oulunkylässä on lukuisia arvokkaita kasvilli-
suus-, lintu- ja vesistökohteita sekä geologisia 
kohteita. Suurin osa arvokkaista luontokoh-
teista keskittyy aluetta reunustaville vihersor-
mille, jotka samalla muodostavat tärkeitä eko-
logisia yhteyksiä sen ulkopuolelle (ks. luonto-
arvot-kartta).

Arvokkaimpia kasvillisuuskohteita ovat hy-
vin arvokkaat Maunulan rinne- ja purolehdot 
ja Vantaanjoen laakson rinne Koskelassa (ar-
voluokka I). Huomattavan arvokas kohde on 
Patolan metsässä sijaitseva Patolan neva (ar-
voluokka II). 

Useat arvokkaat linnustokohteet ympäröi-
vät Oulunkylää. Tärkeimpiä alueen sisällä ole-
via kohteita ovat Pirunkallion ja Koskelan met-
sät, Oulunkylän liikuntapuistoon sijoittuva Pa-
tolan metsä, sekä Maunulan ja Metsälän vä-
linen Takametsän puisto (sama kuin Pirttipo-
lunpuisto). 

Oulunkylää idässä rajaava Vantaanjoen 
pääuoma on arvokas vesistökohde. Sitä on 
esitetty Natura-alueeksi mm. siellä esiinty-
vän vuollejokisimpukan vuoksi. Muita kohtei-
ta ovat Maunulaa ympäröivä Mätäpuro (Mau-
nulanpuro) ja Keskuspuiston itäreunaan sijoit-
tuva Maunulan lähteikköalue. 

Geologisesti arvokkaita kallioalueita ovat 
mm. Pikkukosken Pirunkallio sekä Käpy-läs-
sä Taivaskallion alueet. Käpylässä Taivaskal-
lion pohjoisreunalla on muinaisrannan jään-
nöksiä, joilla on luonnonsuojelullista, geolo-
gista sekä opetuksellista arvoa.

Kasvillisuus ja eläimistö

Helsingin metsät ovat keskimäärin pienialai-
sia ja lajistoltaan muuttuneita. Metsätyypeis-

tä yleisimpiä ovat lehtomaiset ja tuoreet kan-
kaat. Yleisimmin metsät ovat kuusivaltaisia 
sekametsiä. Maiseman korkeimmilla kohdil-
la on yleisimmin kalliometsää, jossa kasvaa 
mäntyä ja pihlajaa. Lehtimetsät sijaitsevat ta-
vallisesti entisten peltojen reunoilla ja ranta-
alueilla. Jaloja lehtipuita, kuten vaahteraa ja 

lehmusta, löytyy pääasiassa vanhoista kult-
tuuriympäristöistä, puistoista, katujen varsil-
ta ja pihoilta. 

Helsingin eläinlajisto (mm. linnusto) on 
monipuolinen ja runsas. Ydinalueita ovat laa-
jat puistot ja metsäalueet. Yleisimpiä lajeja 
ovat mm. orava ja rusakko. 

Yllä mainittu koko Helsingin kasvillisuutta 
ja eläimistöä koskeva kuvaus pätee myös Ou-
lunkylän kaupunginosassa. Oulunkylän kau-
punginosassa tonteilla sijaitseva runsas kas-
villisuus lisää myös omalta osaltaan alueen 
viihtyisyyttä.
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Suurjännitelinjat, kaukolämpöjohdot sekä maakaasun siirto-

putkisto Oulunkylän renessanssialueella. KSV 2011

Yhdyskuntatekniikka

Energiahuolto

Alueella on olemassa oleva teknisen huollon 
verkostot. Koillisosassa sijaitsee Patolan huip-
pulämpökeskus, joka on yksi kaukolämmityk-
sen pääverkkoa syöttävistä huippu - ja vara-
lämpökeskuksista. Huippulämpökeskuksen 
polttoaineena käytetään maakaasua ja ras-
kasta polttoöljyä. Lämpökeskus tuottaa läm-
pöenergiaa Helsingin pohjoisosiin asettuen 
strategisesti tärkeään paikkaan, pääverkon ja 
Myllypuron verkon väliin ja yhteys pääverk-
koon on toteutettu kaukolämpötunnelilla. Ja-
keluverkon rungon muodostavat pääasiassa 
kokoojakatuja pitkin rakennetut kaukolämpö-
johdot. Alueella ei ole kaukojäähdytysverk-
koa.

Korkeapaineinen maakaasun linjaus sijoit-
tuu suurimmaksi osaksi Käskynhaltiantien lä-
heisyyteen jatkuen edelleen Maunulan, Poh-
jois-Haagan, Lassilan ja Malminkartanon 
kautta Martinlaakson voimalaitokselle.

Maakaasun siirtoputkia koskeva asetus on 
uudistunut vuonna 2009 ja sen aiheuttamat 
vaikutukset maankäyttömahdollisuuksiin siir-
toputken varrella on selvittämättä. Uusi ase-
tus saattaa edellyttää linjan laajamittaista uu-
simista maankäytön tehostumisen myötä.

Viikinmäen sähköasemalta lähtevät 110 
kV:n ilmajohdot sijaitsemat alueen eteläosas-
sa itä - länsisuuntaisesti sekä itäosassa ete-
lä - pohjoinen suunnassa, jotka ovat tärkeä 
osa Helsingin kattavaa 110 kV siirtoyhteyk-
sien verkkoa.
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Vesijohtoverkosto, viemärit sekä avo-ojat Oulunkylän renes-

sanssialueella. KSV 2011

Vesihuolto

Alueella sijaitsee raakavesitunneli ja Asese-
päntiellä on päävesijohtoyhteys. Jätevesivie-
märöinnin tärkeitä alueellisia runkoyhteyksiä 
on rakennettu alueen halki, joita pitkin johde-
taan jätevesi Viikinmäen puhdistuslaitoksel-
le käsiteltäväksi. Runkoyhteydet ovat pääosin 
viemärirakenteita, lisäksi joitakin osuuksia on 
johdettu tunnelissa.

Alue sijaitsee Vantaanjoen ja Mätäpuron 
valuma-alueilla. Rakennettujen alueiden hule-
vesiviemärit johdetaan näihin vesistöihin. Mä-
täpurossa on luontaisesti uusiutuva taimen-
kanta ja purolle on tehty paljon vesitaloudelli-
sia parannustöitä.
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Kartta 2 alakuva, tieliikenteen melu.  

Insinööritoimisto Akukon Oy 2007.

Työpaikkojen lukumäärä. KSV
Kartta 1 yläkuva, raideliikenteen melu. 

Insinööritoimisto Akukon Oy 2007.

2 000

Työpaikkojen lukumäärä

1 000

200

Ympäristöterveys
Pääradan rataliikenne aiheuttaa meluhaittaa ra-
dan välittömässä läheisyydessä. Rataliikenteen 
aiheuttama meluhaitat on esitetty kartassa 1.

Ajoneuvoliikenteen vilkasliikenteiset väy-
lät, Tuusulanväylä, Lahdenväylä, Kehä 1 sekä 
kokoojakadut Käskynhaltijantie, Asesepäntie, 
Mäkitorpantie, Oulunkyläntie, Siltavoudintie 
ja Mikkolantie aiheuttavat meluhaittaa raide-
liikennettä laajemmalla alueella. Autoliikenne 
aiheuttaa myös ilmanlaadun heikkenemistä 
teiden ja katujen välittömässä läheisyydes-
sä. Ajoneuvoliikenteen aiheuttama meluhait-
ta on esitetty kartassa 2. Alue ei sijaitse len-
tomelualueella.
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Pääkaupunkiseudun työpaikkakeskittymien sijainti. KSV 2011

Oulunkylän renessanssialueen työpaikkojen keskittyminen. KSV 2011

Työpaikkojen keskittyminen

Voimakas

Vähäinen

Oulunkylän renessanssialueen 
elinkeinorakenne

Työpaikat

Oulunkylän renessanssialue sijaitsee Pohjois-
Helsingin suurimpien työpaikkakeskittymien 
laitamilla. Sinne on keskittynyt vähän työpaik-
koja verrattuna kantakaupunkiin tai läntiseen 
Helsinkiin. Verrattuna Helsingin esikaupunki-
alueiden työpaikkamääriin on työpaikkoja kui-
tenkin suhteellisen paljon.

Renessanssialueella oli vuonna 2008 yh-
teensä 10 500 työpaikkaa, mikä vastaa kol-
mea prosenttia koko Helsingin työpaikoista. 
Alueella oli 4,8 työpaikkaa kymmentä asu-
kasta kohden, kun vastaava luku Helsingissä 
oli 6,9. Oulunkylässä sijaitsee kaksi Helsingin 
yleiskaava 2002:n työpaikka-aluetta, Metsä-
lässä ja Veräjämäellä. Yleiskaava 2002:n työ-
paikka-alueet ovat rakenteeltaan väljempiä 
kuin niiden ulkopuoliset työpaikkakeskitty-
mät.
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Työpaikkamäärien muutos 

Oulunkylän renessanssialueella työpaikkojen 
määrän kasvu on välillä 2000–2008 ollut no-
peampaa kuin Helsingissä keskimäärin. Työ-
paikkamäärän kasvu oli 25 %, kun koko Hel-
singissä kasvu oli 18 %. Muutostrendi on 
2000-luvulla ollut Helsingissä laskusuuntai-
nen. Päinvastaisesti renessanssialueella työ-
paikkamäärien muutostrendi on ollut kasvu-
suuntainen.

Elinkeinorakenne

Suurimmat toimialat alueella vuonna 2008 
olivat erikoistunut rakennustoiminta (17 %), 
talonrakentaminen (16 %) ja kiinteistön- ja 
maisemanhoito (10 %) (TOL08).

Oulunkylän renessanssialueelle on keskit-
tynyt tiettyjä toimialoja, joiden edustus alu-
eella on muuta Helsinkiä suurempi. Alue on 
erikoistunut talonrakentamiseen, erikoistu-
neeseen rakennustoimintaan ja metallien ja-
lostukseen. Sinne on mm. sijoittunut useita 
eri YIT:n toimipaikkoja, jotka työllistävät yh-
teensä yli 3 000 henkilöä. 

Oulunkylän renessanssialueella korostuu 
rakennustoiminnan lisäksi vähittäiskaupan 
toimiala. Alueella sijaitsee Oulunkylän kaup-
pakeskus Ogeli ja Suursuon ostoskeskus, joi-
hin vähittäiskauppa on ensisijaisesti keskit-
tynyt. 

Toimialarakenne on muilta osin saman-
tyyppinen kuin Helsingissä keskimäärin. Re-
nessanssialueella sijaitsee paljon terveys- ja 
sosiaalipalveluita ja muita väestöä palvelevi-
en alojen toimintoja.

Yleiskaava 2002 työpaikka-alueiden 
elinkeinorakenne

Veräjämäen ja Metsälän työpaikka-alueet 
poikkeavat hieman muun renessanssialueen 
toimialarakenteesta, mutta ovat elinkeinora-
kenteeltaan tyypillisiä Helsingin yleiskaava 
2002:n työpaikka-alueita muutamia erikois-
tumisaloja lukuun ottamatta. 

Metsälän työpaikka-alueen suurimmat 
työllistävät alat ovat erikoistunut rakennus-
toiminta (24 %), tukkukauppa (16 %) ja säh-
kölaitteiden valmistus (10 %). Veräjämäen 
työpaikka-alueiden työllistävimmät toimialat 
ovat tukkukauppa (40 %), vähittäiskauppa 
(21 %) ja Helsingin kaupunki (rakennusviras-
to: 15 %).

Toimialarakenteen muutokset 2000-luvulla

Vuosien 2000 ja 2008 aikana ovat kasvaneet 
työpaikkamäärien perusteella erityisesti alat, 
joihin alue on erikoistunut eli talonrakenta-
minen ja erikoistunut rakennustoiminta. Näi-
den alojen lisäksi kiinteistön- ja maiseman-
hoidon, sosiaalihuollon avopalveluiden ja ter-
veyspalveluiden työpaikkamäärät ovat erityi-
sesti kasvaneet. Muiden toimialojen työpaik-
kamäärät ovat pysyneet lähes ennallaan, lu-
kuun ottamatta maa- ja vesirakentamista, jon-
ka työpaikkamäärä on vähentynyt rajusti vuo-
situhannen alusta. Lisäksi sosiaalihuollon lai-
tospalvelualan, maaliikenne ja putkijohtokul-
jetustoimialan ja julkisen hallinnon ja maan-
puolustusalan työpaikkamäärät ovat vähen-
tyneet merkittävästi.

Työpaikkamäärien muutos vuosien 2000 ja 2008 välillä. KSV 2011

 

Asiakirja2 

TOL08
Työpaikkamäärien 
muutos 00-08

Talonrakentaminen 1625
Erikostunut rakennustoiminta 1144
Kiinteistön- ja maisemanhoito 977
Sosiaalihuollon avopalvelut 560
Terveyspalvelut 528
Arkkitehti- ja insinööripalvelut 265
Vähittäiskauppa 214
Televiestintä 147
Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 145
Järjestöjen toiminta 119
Koulutus -114
Tukkukauppa -177
Muiden koneiden ja laitteiden valmistus -183
Julkinen hallinto ja maanpuolustus -221
Maaliikenne ja putkijohtokuljetus -328
Sosiaalihuollon laitospalvelut -690
Maa- ja vesirakentaminen -2022  
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Palvelut. KSV 2011

Palvelut
Palvelut ovat keskittyneet Oulunkylässä ase-
man lähistölle ja Maunulassa Suursuon alu-
eelle. Asuinalueiden keskelle ovat sijoittuneet 
pääasiassa koulut ja päiväkodit. Tärkeimmät 
kaupalliset palvelut sijaitsevat vuonna 1987 
valmistuneessa Ogelin ostoskeskuksessa ja 
Siltavoudintien varressa sekä Käpylän ase-
man vieressä. Ostoskeskuksen läheisyydes-
sä ovat myös terveysasema ja kirjasto. Tuu-
sulantien ja Käskynhaltijantien risteyskoh-
dan tuntumassa sijaitsee Kustaankartanon 
vanhustenkeskus, jossa toimii Suomen toi-
seksi suurin vanhainkoti. Maunulan vuonna 
1962 valmistunut ostoskeskus on suunnitel-
tu purettavaksi, ja tilalle on tarkoitus raken-
taa asuntoja ja uutta liiketilaa. Ostoskeskuk-
sen pohjoispuolella Suursuonlaidan varrella 
sijaitsevat Maunulan terveysasema, kirjasto 
ja sosiaalipalvelujen keskus. Suunnittelualu-
een suurin liikuntapalvelujen keskittymä on 
Oulunkylän liikuntapuisto Patolan kerrostalo-
alueen itäpuolella.



30

C

D E

F

G

H

J

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

A
B

 

Asiakirja1 

 

Miellyttävät paikat

A Tennis- ja urheilukenttä tuovat eloa Metsä-
lään

B Miellyttävä ja luonnonläheinen alue
C Mukava ja eloisa paikka
D ja E Miellyttäviä ulkoilualueita
F Erinomainen ulkoilumaasto, tärkeä lähi-

metsä ja miellyttävä ulkoilureitti
G Jännittävä puisto on päiväkotilasten suo-

sikkipaikka
H Keskeinen puisto
I Pölkkypuistossa on potentiaalia
J Tykkitie ja ”luonnontilainen” metsä hou-

kuttelee majanrakennukseen
K Hyvä iso leikkipuisto, joka kokoaa lapsiper-

heet ja seniorit
L Ihana puisto ja asukastalo

M Kirjasto, terveyskeskus ja muut palvelut
N Mukava metsä
O Pikkukoski
P Siirtolapuutarha on kaunis
Q Vantaanjoen varsi on tärkeää ulkoilualuet-

ta
R Itsenäisyyden puisto
S Upea lehtoalue ja mäenrinne

Alueelle on Kerro kartalla -kyselyn perusteella muutettu eri-

tyisesti luonnonläheisyyden, viihtyisyyden sekä ulkoilumah-

dollisuuksien ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien takia.

Alue asukkaiden kokemana
Oulunkylää pidetään vehreänä ja kylämäisenä 
asuinympäristönä ja asukkaat toivovat alueen 
pysyvän sellaisena myös jatkossa. Asukkaat 
arvostavat luonnonläheisyyttä, viihtyisyyttä 
sekä hyviä ulkoilumahdollisuuksia ja joukko-
liikenneyhteyksiä. Ohessa on kolme karttaa, 
jotka kuvaavat asukkaiden käsitystä omasta 
asuinalueestaan. Vastaajat ovat merkinneet 
karttapalvelussa miellyttäviä ja epämiellyttä-
viä paikkoja, sekä paikkoja, joissa on heille 
tärkeää toimintaa. Miellyttäviksi paikoiksi va-
likoitui erityisesti puistoja sekä joskus myös 
tärkeiksi koettuja palveluita, kuten kirjasto ja 
terveyskeskus.
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Epämiellyttävät paikat

A kokoliikekeskuksen alue on epäsiisti ja ku-
lahtanut. Liikaa pubeja ja häiriöitä.

B Radan alittava jalankulku- ja pyörätunneli 
on kolkko ja hämärä. Pyörät rikotaan ja on 
ilkivaltaa.

C Torialue on kolkko ja autojen valtaama, ja-
lankulkijoille sekava

D Alikulkutunneli meluisa
E Mäkitorpantie on karu ja ikävä kävellä. Si-

tä hallitsevat autot.
F Tuusulanväylän ja Käpylän aseman ympä-

ristön jalankulkuyhteydet ovat hankalia, 
pimeitä, vaikeita hahmottaa, epäsiistejä ja 
pelottavia.

Tässä paikassa on minulle tärkeää 
toimintaa

A Kirjasto ja muut lähipalvelut
B Asukastalo ja kulttuuria
C Pikkukoski
D Palstat
E Urheilupuisto
F Leikkipuisto
G Väripuisto

G Puliukkoja
H Epämiellyttävä ostarin seutu
I Alikulkutunneli pimeä ja liukas
J Lumenkaatopaikka kammottava
K Ankeaa ja huonokuntoista kerrostaloaluet-

ta
L Parkkipaikka kerää mopojengiä ja puistik-

ko pultsareita
M Liikenteellisesti vaarallista, kovat ajonope-

udet
N Hoitamaton ja sotkuinen nurkkaus, mm. il-

kivaltaa ja huumeruiskuja
O Liian isoja taloja, lähiö, alueelle tarvittaisiin 

kauppa 

Vantaanjoen rantamaisemia.
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VAT
Keväällä 2009 tarkistetut valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet ovat osa alueidenkäy-
tön järjestelmää, josta säädetään maankäyt-
tö- ja rakennuslaissa. Tavoitteilla ohjataan 
valtakunnallisesti merkittäviä alueidenkäytön 
asioita.  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet käsittelevät mm. toimivaa aluerakennet-
ta, eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elin-
ympäristön laatua, toimivia yhteysverkostoja 
ja energiahuoltoa sekä Helsingin seudun eri-
tyiskysymyksiä. Tarkistetut alueidenkäyttöta-
voitteet edistävät erityisesti ilmastomuutok-
sen hillintää, jossa keskeinen rooli on liiken-
teen ja asumisen järjestelyillä. Yksityisautoi-
lun tarvetta tulee vähentää parantamalla jouk-
koliikennettä. Lisäksi uusiutuvien energialäh-
teiden hyödyntämistä vauhditetaan sekä kau-
kolämmön ja jäteperäisen polttoaineen käyt-
töä edistetään.

Erityistä huomiota saa osakseen Helsin-
gin seutu, jonka kehyskunnissa rakenteel-
taan hajanaiset pientaloalueet ovat laajentu-
neet samalla kun asukastiheys on laskenut. 
Alueidenkäyttötavoitteissa korostuu, että Hel-
singin seudun liikenteen tulee perustua pää-
asiassa raideliikenteeseen. Rakentamista on 
suunnattava joukkoliikenteen, erityisesti rai-
deliikenteen palvelualueelle. 

Suunnittelualueen osa-alueista Museovi-
rasto on määritellyt Maunulan 1950-luvulla 
rakennetun asuntoalueen valtakunnallisesti 
merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäris-

töksi (RKY 2009).  Perustavoitteena pidetään 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilymis-
tä hyvien korjaustapojen ja hallitun muutok-
sen avulla. Maunulan osa-alueista arkkitehti 
Hilding Ekelundin suunnittelema Sahanmäen 
alue sisältyy docomomo -ry:n modernismin 
merkkiteosten kansalliseen valikoimaan.

Maakuntakaava
Maakuntatasolla maankäyttöä ohjataan maa-
kuntakaavalla, jonka valmistelee Helsingin 
seudulla Uudenmaan liitto. Se välittää val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kunta-
kaavoitukseen. Maunulan - Oulunkylän - Pa-
tolan renessanssialue on pääosin maakunta-
kaavan taajamatoimintojen aluetta. Vastaava 
merkintä kattaa käytännössä kaikki Helsingin 
asuinalueet sekä satamalta vapautuvat suun-
nittelualueet. Suunnittelualueella ei ole kes-
kustatoimintojen alueeksi määriteltyjä aluei-
ta. Maunulan itäosaan on merkitty kulttuuri-
ympäristön tai maiseman vaalimisen kannal-
ta tärkeä alue.

Voimassaolevassa maakuntakaavassa 
(2006) Oulunkylän renessanssin alue sijaitsee 
kahden maakuntakaavaan merkityn pohjois-
eteläsuuntaisen virkistysalueen välissä. Län-
nessä alue rajautuu Keskuspuistoon ja idäs-
sä avautuu Vantaanjoen viherkäytävä. Virkis-
tysalueita yhdistää viheryhteystarve, joka on 
merkitty kulkevaksi Maunulan eteläpuolelta ja 
Patolan pohjoispuolelta. Viheryhteystarve on 

merkitty myös Oulunkylän eteläpuolelta Van-
hankaupunginlahdelle.

Suunnittelualueella on myös merkinnät itä-
länsisuuntaisesta maakaasun runkoputkes-

3. Suunnittelutilanne

ta ja raaka-vesitunnelista, joka sivuaa aluetta 
lännessä tuoden raakavettä Päijänteestä Hel-
singin vedenpuhdistuslaitoksille Pitkäkoskel-
le ja Vanhaankaupunkiin. Alueen poikki kulke-

Ote maakuntakaavasta. Suunnittelualue ympyröity.
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Kustaankartanon vanhustenkeskuksen 1950-
luvulla rakentunut alue Oulunkylän luoteis-
osassa, Patolan pientaloalue, Oulunkylän tai-
teilijarivitalot, Tinasepänten omakotialue, Ve-
räjänmäen huvila-alue sekä Oulunkylän siir-
tolapuutarha.  Alueita tulee yleiskaavan mu-
kaan kehittää siten, että niiden arvot ja omi-
naispiirteet säilyvät. 

Ote yleiskaavasta.

Yleiskaava 2002 ja maanalainen 
yleiskaava 2008
Helsingin yleiskaava 2002:ssa Oulunkylän re-
nessanssin alue on merkitty pääosin kerrosta-
lovaltaiseksi alueeksi. Pientalovaltaisia aluei-
ta on osoitettu Maunulan itäosassa, Patolas-
sa Käskynhaltijantien pohjoispuolella, Oulun-
kylän keskisissä osissa ja radanvarressa tutki-

musalueen eteläosassa. Keskustatoimintojen 
alueena on merkitty Maunulan keskus ja Ou-
lunkylän keskuksen ja aseman seutu.

Kulttuurihistoriallisesti, ja rakennustaiteel-
lisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkit-
tävinä alueina on yleiskaava 2002:ssa osoi-
tettu Maunulan jälleenrakennuskautta edus-
tava eteläosa, Lampuotilantien omakotialue, 

van junaradan kohdalla on päärataa vastaava 
merkintä, ja kaavaan on merkitty suunnittelu-
alueen keskeltä kulkeva Tuusulanväylä.

Maakunatakaavaa ollaan uudistamas-
sa. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä kevääl-
lä 2011.

Ote maanalaisesta  yleiskaavasta.
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Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitse-
va Patolan metsä sekä Suursuon virkistys-
alue on merkitty kaavassa kaupunkipuistok-
si. Suunnittelualuetta kaakossa sivuavan rau-
tatieyhteyden lisäksi kaavaan on merkitty alu-
een läpi kulkeva Jokerilinjana tunnettu jouk-
koliikenteen kehämäinen runkolinja sekä Tuu-
sulanväylä.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 
(2008) Oulunkylän renessanssin alue on mer-
kitty kaavaan pääosin esikaupungin pinta-kal-
lioalueiksi. Maanalaisten tilojen rakentami-
seen soveltuvia kallioresursseja on suunnit-
telualueen kaakkoisosassa eteläisessä Verä-
jämäessä sekä suunnittelualueen pohjoispuo-
lella Patolan metsän alueella. Alueille ei tois-
taiseksi kohdistu suunnitelmia.

Maankäytön kehityskuva
Helsingin maankäytön kehityskuva (2008) on 
keskeinen kaupunkisuunnittelua ohjaava stra-
teginen suunnitelma. Kehityskuvassa esite-
tyt kartat ovat luonteeltaan symbolisia, jolloin 
aluerajaukset ovat tarkoituksellisesti suuntaa-
antavia. Tarkastelemalla kaikkia karttoja yh-
täaikaisesti voidaan kehityskuvaa kuitenkin 
käyttää alueellisen ”tarinan” antajana ja työ-
kaluna jatkosuunnittelua tehtäessä. 

Maankäytön kehityskuvassa on nostettu 
esille joukko kerrostalovaltaisia esikaupunki-
alueita Esikaupunkien renessanssi -alueina, 
joihin myös Oulunkylän renessanssin alue 
kuuluu. Kehityskuvassa renessanssialuei-
ta kuvataan alueiksi, joissa asumismahdolli-
suuksia parannetaan asuntotarjontaa moni-
puolistamalla, jolloin myös palveluiden mää-
rään ja julkisen kaupunkitilan laatuun on mah-

dollista vaikuttaa. Maunulan - Oulunkylän - 
Patolan renessanssialueen nähdään etenkin 
Maunulan osalta säilyvän omassa rauhas-
saan, mutta toisaalta suunnittelualueen si-
jainti laajenevan pääkeskuksen ja tehokkaan 
kaupunkiradan varressa tiivistää etenkin Ou-
lunkylän aluetta ja muuttaa sitä entistä kau-
punkimaisemmaksi.

Helsingin strategiaohjelma 2009–2012
Helsingin strategiaohjelma on laadittu ja hy-
väksytty vuosiksi 2009–2012. Strategiaohjel-
massa esitetään kaupungin keskeiset tavoit-
teet ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toi-
menpiteet valtuustokaudelle. Kaupunkiraken-
ne ja asuminen muodostavat yhden strategi-
aohjelman keskeisistä teemoista, ja täyden-
nysrakentamisella nähdään olevan keskei-
nen rooli kaupunkirakenteen eheyttämistä il-
mastonmuutokseen vastaamiseksi. Strategi-
aohjelmassa todetaan, että täydennysraken-
tamisella edistetään useita kaupungin strate-
gisia tavoitteita. Asuntokysyntään vastaami-
nen ja asuntotuotantotavoitteiden toteutu-
minen edellyttää aiempaa laajempaa täyden-
nysrakentamista. Kaupunkirakenteen tiivis-
täminen vähentää kasvihuonekaasupäästö-
jä. Täydennysrakentamalla väestöltään vähe-
neviä ja vanhenevia kaupunginosia luodaan 
edellytyksiä yksityisten palvelujen säilymisel-
le ja julkisten palvelujen tehokkaalle käytölle. 
Täydennysrakentamisen tavoitteena on vah-
vistaa vanhojen alueiden väestöpohjaa pal-
velutason turvaamiseksi, ja arviointikriteerinä 
pidetään vanhojen alueiden väestökehitystä. 
Toimenpiteiksi strategiaohjelmassa esitetään 
vanhojen alueiden rakentamisoikeuksien te-

hostamista, asumisen lisäämistä kiinteistö-
jen käyttötarkoituksen muutoksilla ja ullak-
korakentamisen edistämisellä, esikaupunki-
en renessanssin toimenpiteiden toteuttamis-
ta ja täydennysrakentamisen mahdollistamis-
ta asunto-osakeyhtiöiden ja vuokra-asuntoyh-
tiöiden omistamilla tonteilla.

MA-ohjelma
Maankäytön ja asumisen toteutusohjelmas-
sa määritellään kaupungin tavoitteet asun-
totuotannon määrälle, monimuotoisuudelle, 
asuntotuotannon hallinta- ja rahoitusmuodon 
mukaiselle rakentamiselle, asumisväljyyden 
kehittämiselle, talotyypeille sekä kaupungin 
tontinluovutusperiaatteille. Laadittavan ohjel-
man aikajänne on kymmenen vuotta eli 2008-
2017. Maankäytön ja asumisen toteutus-oh-
jelma 2008–2017 hyväksyttiin kaupunginval-
tuustossa 13.2.2008.

MA-ohjelman yksi tärkeimmistä päämää-
ristä on osallistuminen ilmastonmuutoksen 
torjuntaan eheyttämällä yhdyskuntaraken-
netta sekä huolehtimalla asuntorakentami-
sen ja perusparantamisen energiatehokkuu-
desta. Päämääränä on myös vahvistaa van-
hojen alueiden elinvoimaisuutta sekä ylläpi-
tää ja parantaa olemassa olevaa asuntokan-
taa kestävän kehityksen mukaisesti. MA-oh-
jelman seurantaraportin mukaan täydennys-
rakentamista pitää tukea nykyistä voimak-
kaammin ja löytää uusia keinoja täydennys-
rakentamisen toteuttamiseen.

MA-ohjelma ollaan uudistamassa. Luon-
nos on lausunnoilla marraskuussa 2011.
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Viheralueiden suunnittelutilanne

Keskuspuisto

Lännessä Maunulan rakennettu alue rajau-
tuu Keskuspuistoon, jonka viimeisen asema-
kaavoittamattoman osan, Pirkkolan liikunta-
puiston ja Maunulanpuiston, asemakaava-
työ on käynnissä.  Kaupunkisuunnittelulau-
takunta hyväksyi vuonna 2006 Keskuspuis-
ton suunnitteluperiaatteet, joiden perustana 
ovat vuonna 1978 vahvistettu Keskuspuiston 
osayleiskaava ja sen määräykset. Suunnittelu-
periaatteiden pohjalta alueelle laaditaan ase-
makaava. Alueet säilyvät virkistyskäytössä.

Helsinkipuiston yleissuunnitelma

Helsinkipuisto on laaja virkistysalue, joka ko-
rostaa kaupungille ominaista merellisyyttä, 
luonnonläheisyyttä ja vehreyttä. Helsinkipuis-
toa kehitetään kokonaisuutena sen omista läh-
tökohdista. Historiallisia arvoja ja monimuo-
toista luontoa korostetaan. Monipuolisia vir-
kistysmahdollisuuksia parannetaan edelleen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on mer-
kinnyt tiedoksi Helsinkipuiston suunnitteluta-
voitteet 17.8.2006. Työn yleissuunnitelmavai-
he on käynnissä ja sen lautakuntakäsittely on 
marraskuussa 2011. Yleissuunnitelmasta tul-
laan tekemään myöhemmin julkaisu vuoden 
2012 aikana. Suunnittelu jatkuu osa-alueiden 
tasolla kaavoissa ja aluesuunnitelmissa. Ase-
makaavoissa huomioidaan Helsinkipuiston si-
sältötavoitteet ja arvokohteiden suojelu.

Kaupunginosapuistot

Esikaupunkien renessanssi, kaupunginosa-
puistojen kehittäminen esikaupunkien renes-
sanssialueilla (Helsingin kaupunkisuunnitte-

luviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 
2011:1) käsittelee Helsingin esikaupunkialu-
eiden kaupunginosapuistoalueiden kehittä-
mistä keskittyen esikaupunkien renessanssi-
alueille. Työssä on esitelty erilaisia kaupun-
ginosapuistoihin soveltuvia puistokonsepteja 
sekä etsitty edustavia esimerkkejä vastaavis-
ta ulkomaisista kaupunginosapuistoista ide-
ointi- ja jatkotyön tueksi.

Tarkasteltavia kaupunginosapuistoja on 
yhteensä 32, joista yksi on Suursuon ja Ou-
lunkylän liikuntapuiston muodostama koko-
naisuus. Kaikista puistoista koottu tietopoh-
ja, esimerkkikartoitukset sekä ideoidut kon-
septit ja teemat voivat jatkossa toimia aluei-
den kehittämisestä käytävän keskustelun se-
kä suunnittelun pohjana.

Suursuon ja Oulunkylän liikuntapuisto

Suursuon ja Oulunkylän liikuntapuisto sijaitse-
vat Pohjois-Helsingissä, Tuusulanväylän mo-
lemmilla puolilla.

Liikuntapuistosta (nro 8.) osa on urheilu-
puistona, jonka metsäalueita ja niittyjä sekä 
reunavyöhykkeitä voidaan kehittää maisemal-
lisesti ja toiminnallisesti. Oulunkylän puolella 
on myös koira-aitaus. Suursuon puolelle on ra-
kennettu esteetön reitti ja asukkaiden toiveena 
on ollut pidemmän lenkin toteuttaminen.

Suursuon ja Oulunkylän kehittämisen tee-
maksi sopivat nykyiset urheilu ja ulkoilu. Ta-
voitteena olisi kehittää alueesta kokonaisuus, 
jota yhdistää aluetta kiertävä, hyvin ympäris-
töstään erottuva reitti. Reitin varrella voi olla 
mm. ulkokuntoilun näyttelyalue kuntoilupis-
teineen.

HKR-aluesuunnitelmat

Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR) 
katu- ja puisto-osasto laatii kaupunginosittain 
aluesuunnitelmia, joiden tarkoituksena on ke-
hittää suunnittelualueen yleisiä alueita pitkäl-
lä aikavälillä. Suunnitelmissa selvitetään vi-
her- ja katualueiden palveluiden, rakenteiden 
ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden paran-
tamistarpeet sekä laaditaan kunnostusten to-
teutusohjelma. Oulunkylän ja Koskelan viher-
aluesuunnitelma vuosille 2003–2012 on val-
mistunut vuonna 2003.

Maunulan aluesuunnitelman laatiminen 
on aloitettu keväällä 2010. Suunnitelman on 
tarkoitus valmistua syksyllä 2011 ja siinä pai-

nottuu erityisesti viheryhteyksien parantami-
nen ja viherrakenteen kehittäminen kokonai-
suutena. Maunulan eteläisten osien kohdalla 
mainitaan säilytettäväksi alueelle tyypillinen 
puistometsän ja rakennetun ympäristön vuo-
ropuhelu. Viheryhteyksiä keskuspuistoon tu-
lee parantaa ja korostaa. Maunulan uudempi-
en osien viheraluerakenteen arvioidaan muut-
tuvan keskustan ja Suursuon alueiden osalta 
oleellisesti lähitulevaisuudessa. Uuden kes-
kustan rakenteessa nähdään tärkeäksi yleis-
kaavallisen viheryhteyden säilyminen. Suur-
suonpuiston pohjoisia osia tulee suunnitel-
man mukaan kehittää asukkaiden käyttöön 
nykyistä paremmin.

Puistoalueiden rajaukset ovat pääosin Yleiskaavan 2002 mukaiset (KSV). Rajaukset tarkentuvat tarkemman suunnittelun, 

kuten asemakaavasuunnittelun yhteydessä.

FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (5) 
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto 
Kaupunginosapuistojen kehittäminen esikaupunkien renessanssialueilla  
 
109001-P10031 x.x.2010 Puistokortti 
 
 

 8 Suursuonpuisto – Oulunkylän liikuntapuisto  

 

 
Puistoalueiden rajaukset ovat pääosin Yleiskaavan 2002 mukaiset (KSV). Rajaukset tarkentuvat tar-
kemman suunnittelun, kuten asemakaavasuunnittelun yhteydessä. 
 

1. Sijainti ja saavutet-
tavuus 

Oulunkylä/Maunula 
Tuusulantien molemmin puolin, kilometri Oulunkylän asemalta, Jokeri-
linja kulkee vierestä (Pakilantietä ja Käskynhaltijantietä), kevyenliiken-
teenyhteydet keskuspuistoon ja Vantaanjoelle 

2. Renessanssialue / 
Maankäytön kehi-
tysalue 

Maankäytön kehityskuvassa liittyy Esikaupunkien renessanssialueeseen 
(A11) sekä Pääradan varren yhdyskuntiin A5; identiteetti: saavutetta-
vuus, ”jokaiselle jotakin”, asemanseutujen ja julkisen tilan kehittämi-
nen, historia esiin. Kaupunkimaisemana sijoittuu esikaupunkivyöhyk-
keelle (V3), joka muodostuu 1950-, 1960- ja 1970-lukujen alueraken-
tamiskohteita ja niitä erottavista väylistä. (Kaupungista seutu ja seudusta kau-
punki, Helsingin maankäytön kehityskuva, KSV 2008:4) 

3. Puiston luonne Useamman kaupunginosan kokoava puistokokonaisuus, joka muodostuu 
mm. Oulunkylän urheilupuistosta, jonne tullaan kauempaakin harrasta-
maan ja kilpailemaan. Oulunkylän urheilupuistoon liittyvät kallio- ja se-
kametsäalueet, jossa kulkee vilkkaasti käytettyjä pururatoja ja ulkoilu-
reittejä. Urheilupuiston vieressä on useita kouluja ja päiväkoteja. Puis-
tokokonaisuuden halki kulkee Tuusulanväylä. Suursuonpuistossa on 
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Asemakaavatilanne
Alue on lähes kokonaan asemakaavoitettu. 
Tuusulanväylän varrella Pakilan eteläpuolella 
sekä Käskynhaltijantien ja Tuusulanväylän liit-
tymän ympäristössä on asemakaavoittama-
tonta aluetta.

Kaavoitetut, toteutumassa olevat tai 
vielä toteutumattomat kohteet

Maapadontie 5

Käskynhaltijatien ja Tuusulanväylän risteyk-
sen tuntumassa sijaitsevaa opiskelija-asun-
totonttia on laajennettu uutta asuntolaraken-
nusta varten. Tontilla on ennestään kaksi ra-
kennusta. Uutta kerrosalaa on 2 500 m2. Uusi 
rakennushanke ei ole vielä toteutunut.

Kylänvanhimmantie 30

Kauppakeskus Ogelin viereen on vahvistunut 
kaavamuutos 3–4 kerroksista kerrostaloa var-
ten, joka on valmistumassa. Muutosalue kä-
sittää kaksi omakotitonttia ja puistoalueen, 
jossa on liikekeskukselle vuokrattu pysäköin-
tialue.  Puistoalue ja toinen omakotitontti on 
kaavassa yhdistetty kerrostalotontiksi, jol-
le on osoitettu rakennusoikeutta 3 400 k-m2. 
Toinen, katuristeyksessä sijaitseva omakoti-
tontti on merkitty uudeksi liikekeskusta pal-
velevaksi pysäköintialueeksi.

Oulunkylän liikuntapuisto

Urheilupalvelujen alueelle on osoitettu raken-
nusala ja 3 000 k-m2 kerrosalaa uutta jäähal-
lia varten. Hanke kuitenkin siirrettiin Vuosaa-
reen. Kaavassa on myös osoitettu alueelle ra-
kennettua gurling-hallia varten rakennusalan 

laajennus ja 1 500 m2 lisää kerrosalaa, joka ei 
myöskään vielä ole toteutunut. Kaavassa on 
vanhan jäähallin koillispuolelle osoitettu oh-
jeellinen rakennusala katettua katsomoa ja 
sen alle sijoittuvia huoltotiloja varten, jotka 
on rakennettu.

Kinkeripolun alue

Kaavamuutoksen lähtökohtana on ollut pien-
talotonteilla olevan rakennusoikeuden sovit-
taminen siten, että tonteilla olevat 1920-lu-
vun huvilat pystytään suojelemaan. Neljästä 
uudesta rakennusalasta yksi on rakentumas-
sa Käskynhaltijatien vieressä. Pääosa koulun 
viereisestä pientaloalueesta on liitetty koulun 
tonttiin piha-alueen lisäämiseksi.  

Mikkolantie 2–4

Kahdelle tontille koulurakennusten paikal-
le on kaavoitettu kerrostaloja ja rivitaloja se-
kä liiketilaa katutasoon. Uutta kerrosalaa koh-
teen tulee yhteensä 9 640 k-m2. Kaava toteu-
tunee lähivuosina.

Pakilantie 17

Olemassa olevan rakennuksen tontille on kaa-
voitettu täydennysrakentamista 1 350 k-m2.

Suursuontien omakotitontit

Omakotitonttien tehokkuutta on nostettu vas-
taamaan viereen tulevan uuden omakotialu-
een tehokkuutta.

Maunulan koillisosa, omakotitaloalue

Alueelle on kaavoitettu pientalotontteja ja 
kaksi useamman pientalon tonttia noin 120 
uudelle asukkaalle. Suuri osa erillispientalo-
tonteista on tarkoitettu Helsinki-pientaloille. 

Tontit rakentuvat noin 2012–2013 maakaasu-
putken siirron jälkeen. rakennusoikeus on 10 
380 k-m2.

Suopellonkaari

Tontin kahteen kerrostaloon suunnitellaan se-
nioriasumista. Kerrosalaa on 2 600 k-m2. Ra-
kennukset valmistunevat lähivuosina.

Maunulan keskusta

Maunulan keskustan keväällä 2007 hyväksyt-
ty kaavamuutos on vuosia kestäneen valitus-
prosessin jälkeen vahvistunut, mutta kaava ei 
vielä ole toteutunut. Kaavassa on Pakilantien 
itäpuolelle nykyisen ostoskeskuksen paikal-
le osoitettu uusia kolme 5-kerroksista kerros-
taloa yhteensä 3 000 k-m2 niitä yhdistävään 
pohjakerrokseen liike- tai toimistotiloja 500 
k-m2. Niiden kaakkoispuolelle on vanhan ker-
rostalokorttelin yhteyteen osoitettu puiston 
päätteeksi uusi kerrostalotontti 5-kerroksista 
rakennusta varten 1 200 k-m2 ja sen pohjaker-
rokseen 100 k-m2 liiketilaa. 

Pakilantien länsipuolelle on kaavoitettu 
isoa päivittäistavarakauppaa varten liiketilaa 
2 200 k-m2 ja sen yhteyteen 400 k-m2 Pakilan-
tielle avautuvia pieniä liiketiloja. Samaan kort-
teliin on osoitettu 2 500 k-m2 kulttuuritoimin-
taa palveleva rakennusta varten. Tiloihin on 
suunnitteilla mm. kirjaston ja työväenopiston 
tiloja sekä nuorisotiloja. Hankkeiden toteutta-
minen edellyttää kaavassa esitettyjä muutok-
sia Pakilantiellä, jonka liikennesuunnitelma on 
hyväksytty ja katusuunnittelu meneillään.

Kohteet, joissa asemakaavan muutos on 
tekeillä

Hirsipadontien ympäristö

Alueelle on suunnitteilla kerros-, rivi- ja eril-
lispientaloja sekä uutta päivittäistavarakaup-
paa ja muuta myymälätilaa käskynhaltijantien 
varteen. Muutos tuo alueelle hissillisiä kerros-
taloja, joita siellä ei juuri ole. Samoin alueel-
ta puuttuu tällä hetkellä asumismuotona rivi-
talo. Kslk 4/2011.

Mäkitorpanpolku 4

Asemakaavan muutoksessa tontille on esi-
tetty kahta kerrostaloa, rakennusoikeutta yh-
teensä 5 670 k-m2. (Kvsto 12/2010).

Kirkkoherrantie 10

Pientalotontille on esitetty lisää asuinrakenta-
mista 170 k-m2. Kslk 5/2011

Kuusikkopolun ympäristö

Maunulan yhteiskoulua laajennetaan ja Kuu-
sikkopolun ympäristöön tutkitaan uutta asuin-
rakentamista. Maunulantien vanha päiväkoti 
puretaan ja tilalle suunnitellaan asuintaloa.
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Ajankohtaisia liikennesuunnitelmia. KSV 2011.

Liikennesuunnittelutilanne
Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä ei 
viime vuosina ole toteutunut kaupungin mit-
takaavassa tai seudullisesti merkittäviä liiken-
teellisiä muutoksia. Merkittävin liikkumiseen 
vaikuttava muutos lähitulevaisuudessa tulee 
olemaan Raide-Jokeri, joka kasvattaa erityi-
sesti Oulunkylän asemanseudun merkitystä. 

Raide-Jokeri on yksi Helsingin seudun lii-
kennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 2011) 
esitetyistä tärkeistä joukkoliikenteen kehit-
tämishankkeista. Raide-Jokeri sisältää Bus-
si-Jokeri -linjan muuttamisen pikaraitiotieksi. 
Helsingin ja Espoon alueelle sijoittuvan pika-
raitiolinjan pituus on n. 25 km ja se sisältää 32 
pysäkkiä. Rata sijoittuu pääosin omalle ajou-
ralle. Hankkeen avulla parannetaan palveluta-
soa ja lisätään linjan matkustajakapasiteettia, 
joka nykyisellä bussikalustolla liikennöitäessä 
on käymässä riittämättömäksi. Raide-Joke-
ri parantaa erityisesti seudullista liikennejär-
jestelmää ja sen rakentaminen tulee aloittaa 
suunnitelman ensimmäisellä kaudella, vuo-
teen 2020 mennessä.
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Raide-Jokeri ja pysäkkien saavutettavuus. KSV 2011.

Raide-Jokerin reitti ja pysäkit, Raide-Jokerin alustava yleis-

suunnitelma 2009.

Raide-Jokeri

Raidejokeri edellyttää asemakaavan muutos-
ta Pirjontien itäreunassa, Käskynhaltijantiel-
lä Tuusulanväylän ja Norrtäljentien välillä se-
kä Oulunkyläntien ja Maaherrantien liittymän 
kohdalla. Erityisesti Käskynhaltijantielle on 
saatavissa merkittäviä täydennysrakentamis-
mahdollisuuksia tiivistämällä katu- ja raitiotie-
rakenne mahdollisimman pohjoiseen.

Raide-Jokerin pysäkkien saavutettavuutta 
tutkittiin kaupunkisuunnitteluvirastossa ke-
sällä 2011. Raportin perusteella Oulunkylän 
renessanssialueella tutkitaan pysäkkien mah-
dollisia siirtoja saavutettavuuden parantami-
seksi. Erityisesti Oulunkylän juna-aseman ja 
urheilupuiston saavutettavuutta pyritään pa-
rantamaan.

Vasen yläkuva. Liityntäpysäköinti, Käpylän asemanseutu.

Vasen alakuva. Liityntäpysäköinti, Oulunkylän asemanseutu.

Liityntäpysäköinnin kehittämisohjelma

Liityntäpysäköintiä ei pyritä lisäämään tar-
kastelualueella. Alueen joukkoliikennever-
kosto on erittäin hyvä tyydyttämään liityntä-
liikenteen tarpeita. Mahdolliset lisäpaikat py-
ritään integroimaan kaupallisten ym. palve-
luiden paikoitustarpeisiin. Liityntäpysäköin-
nin mahdollisuus pitää huomioida aseman 
välittömään läheisyyteen sijoittuvien kaupal-
listen hankkeiden pysäköintipaikkojen suun-
nittelussa.

Autopaikkamäärien laskentaohje

Asumisväljyyden ja autotiheyden suhteen 
ennusteeseen perustuvalla laskentaohjeel-
la määritellään asuntotonteille riittävä määrä 
autopaikkoja asemakaavoituksen yhteydes-
sä. Laskentaohje on pienentynyt 1960-luvul-
ta nykyiseen niin että autopaikkoja kaavoite-
taan uusilla alueilla lähes kaksi kertaa vähem-
män kuin 1960-luvulla.

Nykyisessä autopaikkamäärien laskenta-
ohjeessa on esikaupunkialueilla kerrostalois-
sa vähintään 1 ap/100 k-m2. Enintään kah-
den asunnon pientalotonteilla tarvitaan vähin-
tään 1 ap/100 k-m2 sekä lisäksi tila yhden au-
ton tilapäistä pysäköintiä varten kutakin asun-
toa kohden. Pientalotonteilla, joilla on enem-
män kuin kaksi asuntoa ja ns. yhteen kytke-
tyt pientalot autopaikkoja tarvitaan vähintään 
1 ap/80 k-m2, kuitenkin vähintään 1,25 ap/
asunto. Laskentaohjetta ollaan juuri päivittä-
mässä kaupunkisuunnitteluvirastossa.
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Lentorata

Lentoaseman kaukoliikenneyhteyden, Lento-
radan merkitys ja tarve kotimaan kaukoliiken-
neyhteyksien ja pääradan lähiliikenteen kehit-
tämisen kannalta on tunnistettu vuonna 2004 
valmistuneessa ”Etelä-Suomen rautatieliiken-
teen visiotarkastelut 2050” -selvityksessä. 
Työn johtopäätöksenä syntyi ajatus Lentora-
dasta, joka linjattaisiin suoraan Pasilasta tun-
nelia pitkin Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja 
sieltä edelleen Keravalle. Radalle on suunni-
teltu ohjattavan päärataa ja Lahden oikorataa 
kulkeva kaukoliikenne kokonaisuudessaan ja 
osa Riihimäen tason taajamajunaliikenteestä. 
Tämän seurauksena nykyiselle pääradalle Ke-
ravan eteläpuolelle vapautuu merkittävästi li-
säkapasiteettia lähiliikenteen käyttöön. Lento-
radan toteuttaminen edellyttää Helsingin pää-
rautatieaseman sekä pääradan Keravan poh-
joispuolisen rataosan kapasiteettiongelmien 
ratkaisemista. Lentoradan jatkosuunnittelu ei 
ole tämän hallituskauden ohjelmassa. 

Pääradan uusi linjaus hyödyttäisi Oulunky-
län ja Käpylän alueita merkittävästi. Lentora-
dan myötä nykyisen pääradan leventämisel-
le ei olisi enää tarvetta, mikä vapauttaisi mer-
kittävän määrän maa-alaa lisärakentamisel-
le. Aiemmissa suunnitelmissa on varaudut-
tu kahden uuden lisäraiteen rakentamiseen, 
jotta pääradan valtakunnallista ja itään suun-
tautuvaa kansainvälinen junaliikennettä voi-
taisiin kehittää. Nykyinen rata jäisi vain paikal-
lisjunien käyttöön, jolloin vapautuvan rataka-
pasiteetin myötä voitaisiin ajaa metromaisella 
vuorotiheydellä. Lähiliikennejunien aiheutta-
mat haitat (melu, tärinä, runkoäänet) olisivat 
nykyistä raskaampaa kalustoa merkittävästi 
pienemmät ja jo nyt muuten rakennettavissa 

olevat alueet olisi paremmin toteutettavissa. 
Radan luonteen ja käytön muuttuminen mah-
dollistaisi kokonaan uuden aseman rakenta-
misen Pukinmäen ja Oulunkylän välille.

Pisara-rata

Pisara-radalla on merkittävä vaikutus Käpy-
län eteläpuolisten kantakaupungin kaupun-
ginosien saavutettavuudelle. Uusia maanalai-
sia asemia tulee kolme: Hakaniemi, keskusta 
ja Töölö. Asemien myötä suuri osa liityntätar-
peesta Käpylän eteläpuolella poistuu.

Pisara-radan mahdollistamia muutok-
sia pintaliikenteeseen tutkitaan parhaillaan 
HSL:n vetämässä selvityksessä. Käpylän ase-
man osalta tutkitaan vaihtoehtoa, jossa aina-
kin osa Tuusulanväylän suunnan seutulinjois-
ta ja Helsingin sisäisistä bussilinjoista päät-
tyy Käpylän asemalle rakennettavaan liityn-
täterminaaliin. Samassa yhteydessä Mäke-
länkadun suunnan raitiotietä kehitettäisiin si-
ten, että rakennettaisiin kiskoyhteys Pohjolan-
kadun ja Mäkelänkadun risteyksestä termi-
naaliin. Terminaali edellyttäisi kansirakennet-
ta radan päälle jolloin hankkeen kustannuste-
hokkuutta olisi mielekästä nostaa myös muul-
la, tehokkaalla rakentamisella radan päälle ja 
reuna-alueille.

Pisara-rata vapauttaisi nyt lähiliikenteen 
käytössä olevaa laituritilaa Helsingin päärau-
tatieasemalta esim. lentoradan mahdollista-
malle lisäliikenteelle. 

Tuusulanväylän kehittäminen

Tuusulanväylältä muodostuu voimakas lii-
kennekysyntä henkilöautoille tulevaisuudes-
sa Pasilan suuntaan. Liikennemäärien enna-
koidaan kasvavan Mäkelänkadulla Hakamä-

entien pohjoispuolella merkittävästi. Helpo-
tukseksi on laadittu alustavia suunnitelmia 
yhdyskadun rakentamiseksi Tuusulanväyläl-
tä Pasilan suuntaan. Erkaneminen tapahtui-
si Käpylän aseman kohdilla. Ratkaisuvaihto-
ehtoja on useita, joiden keskuudesta ei ole 
valittu lopullista vaihtoehtoa. Yhteyden suun-
nittelussa tulee ottaa huomioon yhtenä lähtö-
kohtana mahdollisuus rakentaa liityntäliiken-
neterminaali Käpylän asemalle ja hyvät bussi-
yhteydet terminaalista pohjoiseen.

Paikalliset suunnitelmat

Oulunkyläntien, Siltavoudintien, Norrtäljentien ja 
Mäkitorpantien liittymän liikennesuunnitelma

Suunnittelualueen keskeiseen liittymään ra-
kennettiin vuonna 2008 kiertoliittymä. Järjes-
telyllä pyrittiin parantamaan liittymän liiken-
neturvallisuutta ja lyhentämään odotusaiko-
ja. Liittymässä oli tapahtunut edeltävän pa-
rinkymmenen vuoden aikana noin 30 poliisin 
tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Ou-
lunkyläntien liikennemäärä kyseisellä kohdal-
la on noin 8 000, Siltavoudintiellä noin 8 000, 
Norrtäljentiellä noin 4 000 ja Mäkitorpantiellä 
noin 7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Pakilantie välillä Pirjontie ja Tuusulanväylä

Maunulan keskustassa käynnistyvä asema-
kaavan mukainen rakentaminen edellyttää 
muutoksia Pakilantiehen välille Purjontie - 
Paanutie. Suunnitelman mukaan Pakilantie 
rakennetaan varautuen kadun keskelle tule-
van Raide-Jokerin tilantarpeeseen, jolloin ajo-
radalle jää yksi kaista suuntaansa. Pirjontien 
nykyään valo-ohjattu liittymä muutetaan kier-
toliittymäksi. Metsäpurontie ja siihen liittyvä 

Rajametsäntien liittymä rakennetaan asema-
kaavassa esitetyn uuden katulinjauksen mu-
kaisesti. Suunnitelmassa esitetään lisäksi pa-
rannuksia pyöräliikenneyhteyksiin ja varaudu-
taan meluesteisiin Pakilantien itäpäässä. Kos-
ka Raide-Jokerin toteutuminen viivästyy, niin 
rakentaminen tapahtuu vaiheittain siten, että 
Pakilantiellä säilyy alkuvaiheessa kaksi kaistaa 
molempiin suuntiin.

Tuusulanväylän ja Asesepäntien liittymä

Liikennevirta Tuusulanväylältä pohjoisesta 
Asesepäntielle jonoutuu ruuhka-aikana va-
lo-ohjatussa Asesepäntien liittymässä ulottu-
en moottoritielle asti. Jonojen hallitsemisek-
si Tuusulanväylän rampille on rakennettu yksi 
vasemmalle kääntyvä lisäkaista ja vastaavasti 
Asesepäntielle yksi vastaanottava lisäkaista.

Alueelliset liikenteen ohjaussuunnitelmat

Oulunkylään laaditaan Patolan alueelle alu-
eellinen liikenteen ohjaussuunnitelma (liiken-
neturvallisuussuunnitelma) liikenteen turvalli-
suuden, sujuvuuden ja ympäristön laadun pa-
rantamiseksi. Vastaava suunnitelma Maunu-
lan, Pirkkolan ja Metsälän osalta on valmistu-
nut vuonna 2007 ja Veräjämäen ja Veräjälaak-
son osalta vuonna 2008.

Aluekohtaiset pyöräilyn kehityssuunnitelmat

Aluekohtaiset pyöräilyn kehityssuunnitelmat 
laaditaan Oulunkylän ja Käpylän alueille, kun 
esikaupunkialueita koskevat pyöräilyn uudet 
suunnitteluperiaatteet valmistuvat vuoden 
2011 aikana.
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Pääkaupunkiseudun ajankohtaisia joukkoliikennehankkeita. KSV 2011.
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Rakennettu kulttuuriympäristö 
Suunnittelualue sisältää useita erilaisia ja eri-
ikäkausia edustavia rakennetun ympäristön 
tyyppejä pääradan varteen 1800-luvun lopul-
ta lähtien syntyneistä huvilayhdyskunnista 
(Oulunkylä, Veräjämäki) jälleenrakennuskau-
den yhtenäisiin pientalo- ja kerrostaloalueisiin 
(Maunula, Lampuotilantien) asti. Myös Kus-
taankartanon vanhainkoti sekä oppilasko-
ti Toivolan alue muodostavat laajemman ra-
kennetun ympäristön kokonaisuuden kuten 
myös Vantaanjoen varressa sijaitseva Oulun-
kylän siirtolapuutarha-alue. Viime vuosina 
voimakkaasti uusiutuneilla rivitaloalueilla on 
edelleen säilynyt huvilayhdyskunnan aikais-
ta tilarakennetta, katuverkkoa ja puustoa, mi-
kä tekee näistäkin alueista rakennetulta ym-
päristöltään vehreitä ja viihtyisiä viime vuosi-
na tapahtuneesta rakennuskannan uusiutu-
misprosessista huolimatta. Alueen teollisuu-
sympäristöä edustaa mm. entinen Hankki-
jan alue joen varressa.  Voimakkaita rakenne-
tun ympäristön elementtejä ovat myös rauta-
tie (ja siihen liittyvät valtakunnallisesti arvok-
kaat asemaympäristöt, tärkeimpänä Oulun-
kylän aseman ympäristö) samoin kuin aluetta 
jakava Tuusulanväylä. Merkittävimmät, yleis-
kaavaankin sisällytetyt rakennetun ympäris-
tön muodostamat kokonaisuudet suunnitte-
lualueella ovat:

Kustaankartanon vanhainkoti on Helsingin 
kaupungin ensimmäinen vanhainkoti. Van-
hainkodin suunnitteli arkkitehtitoimisto Olli 
ja Eija Saijonmaa ja alue on rakennettu vuo-
sina 1950–56. Rakennus toimii nykyisin hoi-
vakotina.

Patolan pientaloalueella on säilynyt joitakin 
yksittäisiä korkeatasoisia 1950-luvun jälleen-

rakennuskautta edustavia omakotitaloja. Laa-
jempia säilyneitä ryhmiä ei kuitenkaan ole.

Oulunkylän taiteilijarivitalot on suunnitellut 
Helsingin Taiteilijaseuralle vuonna 1976  ark-
kitehti Kirmo Mikkola. Pienehkö kokonaisuus 
edustaa alueen uudempaa, korkeatasoista ra-
kennusperintöä.

Lampuotilantien jälleenrakennuskauden 
omakotialue on yksi Helsingin seitsemästä 
parhaiten yhtenäisenä säilyneestä saman aika-
kauden pientaloalueesta, joka on perustettu ai-
koinaan kaupungin maalle. (Korsutieltä Näätä-
kujalle, Helsingin jälleenrakennuskauden pien-
taloalueet, Osa I, KSV:n julkaisuja 2003:11)

Tinasepäntien omakotialueella on säilynyt 
joitakin yksittäisiä 1920–40-luvun funkis-tyyli-
siä omakotitaloja. 

Veräjämäen huvila-alueen muodostama 
aluekokonaisuus on peräisin 1800- ja 1900-
lukujen vaihteesta. Uudisrakentamisesta huo-
limatta vanhan huvilayhdyskunnan luonnetta 
ja vehreää huvilamiljöötä on vielä paljon jäl-
jellä samoin kuin alkuperäistä rakennuskan-
taa edustavia huviloita. Uudisrakentaminen 
on viime vuosina pyritty kooltaan ja ilmeel-
tään sovittamaan alueen arvokkaaseen huvi-
lakantaan. Suosituksia rakennussuojelukoh-
teille esikaupunkialueilla mainitsee alueel-
ta yhteensä kolmisenkymmentä arvohuvilaa. 
Alueen merkittävin maamerkki on tornillinen 
Oulunkylän entinen Seurahuone (1897), La-
rin Kyöstintie 7.    

Aluekokonaisuuksien lisäksi suunnittelu-
alueella on etenkin Oulunkylässä useita hy-
vin säilyneitä yksittäisiä arvohuviloita 1900-
luvun alkukymmeniltä, vanhimmat 1800-lu-
vun loppupuolelta.

Oulunkylän siirtolapuutarha on perustet-

tu vuonna 1938 ja se on yksi Helsingin kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaista siirtolapuutar-
ha-alueista.

Kulttuurihistorialliset arvot ja asemakaavoitus

Suunnittelualueella on yksittäisten asemakaa-
valla suojeltujen rakennusten lisäksi suojeltu 
aluekokonaisuutena Maunulan jälleenraken-
nuskautta edustava eteläosa, jonne on laa-
dittu asemakaavan muutos (Kslk 2.12.2010). 
Kaavamuutoksen tavoitteena on turvata alu-
een maisemalliset ja rakennustaiteelliset arvot 
sekä säilyttää alue elävänä ja toimivana asuin-
alueena. Asemakaavan muutoksen yhteydes-
sä alueelle on osoitettu kolme uutta täyden-
nysrakentamisen tonttia. Asemakaavan muu-
tokseen liittyen alueelle on tekeillä kulttuuri-
historiallisten arvojen säilymistä tukeva kor-
jaustapaohje. Myös Lampuotilantien jälleen-
rakennuskauden omakotialueelle on laadittu 
alueen ominaispiirteet suojeleva asemakaa-
va vuonna 1994. Asemakaavassa asuinkort-
telit on merkitty erillispientalojen korttelialu-
eeksi, jolla ympäristö säilytetään.

Veräjänmäen huvila-alueen, Kustaankarta-
non vanhainkodin sekä Tinasepäntien pien-
taloalueen asemakaavat ovat suojelun osalta 
vanhentuneet. Suojelumääräyksiä tulee yksit-
täisten arvohuviloiden osalta tarkistaa lisäksi 
koko suunnittelualueella.

(Kohteiden sijainti esitetty kuvassa raken-
nettu kulttuuriympäristö).

Oulunkylän kerroksellista kaupunkikuvaa. 

Kuva: Simo Karisalo.
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Osa-alueiden hahmottaminen ja 
luonnehdinta 
Aluekokonaisuuksien hahmottamisen perus-
teena on käytetty mm. rakentamisaikakaut-
ta, rakennuskannan ominaisuuksia, arkki-
tehtuurin ominaispiirteitä, alueen toimintoja 
ja korttelirakennetta. Koska alueet ovat suh-
teellisen laajoja, niiden sisältä löytyy luonnol-
lisesti vaihtelevuutta. Seuraavissa kappaleis-
sa on nostettu esiin alueille luonteenomaisia 
piirteitä.

1. Lampuotilantien pientaloalue

Kadun länsipäässä on viherkaistojen ympä-
röimä vanhojen omakotitalojen kokonaisuus 
ja itäpäässä kerrostaloalueeseen ja viherkais-
taan rajautuva viime vuosina kaavoitettu ja jo 
lähes rakentunut omakotitalonauha.

4. Suursuonpuiston viereinen pientaloalue

Valtaosa Suursuontien varren pientaloista 
edustaa 1950-luvun jälleenrakennuskauden 
talotyyppiä.  Nykyisin alue rajautuu Suursuon-
pellon avariin maisemiin, mutta rakennuskan-
ta tulee laajentumaan lähivuosina itään pien-
talorakentamisen myötä. Alueelle ovat leimal-
lisia vehreät tontit ja rakentamisen pieni mit-
takaava.

4. Analyysi

2. Julkisten palvelujen Suursuonlaita

Suuruonlaidan pohjoispuolella on Suursuon 
sairaala, Maunulan terveyskeskus, Pohjoinen 
sosiaalikeskus, Ilmari Helanderin vanhusten 
palvelutalo ja suosittu vanhusten kuntopol-
ku. Rivistö täydentyy lähiaikoina kahdella se-
niorikerrostalolla. Suursuontien eteläpuolella 
on kirjasto ja päiväkoti. Em. Tonttia on tarkoi-
tus kehittää tulevaisuudessa yleisten raken-
nusten - näillä näkymin päiväkotitonttina kir-
jaston siirryttyä Maunulan keskustaan. Tontil-
la on kerrosalaa runsaasti käyttämättä.

3. Maunulan pohjoisosa

Maunulan pohjoisosan kerrostaloalueet ovat 
rakentuneet kahtena erillisenä kokonaisuute-
na 1970- ja 1980-luvuilla. Valtaosa Maunulan 
kaupallisista ja julkisista palveluista sijaitsee 
Pakilantien varrella. Vanha ostoskeskus on 
pitkään ollut Maunulan toiminnallinen ja kau-
punkikuvallinen maamerkki. Rakennuskanta 
koostuu pääasiassa lamellikerrostaloista. 
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5. Maunulan eteläosa 

Alueen rakentuminen alkoi Maunulan Kansa-
nasunnot Oy:n kokonaisuudesta. ja metsä-
lähiö rakennettiin valmiiksi noin kymmenes-
sä vuodessa. Maunulan eteläosa muodostuu 
viidestä osa-aluekokonaisuudesta: Sahanmä-
ki, Maunulan Kansanasunnot Oy, Koivikko-
tien rivitalot, pihakorttelit sekä Metsäpuron-
tien myymäläkatu. 

Asuintalot on sovitettu taitavasti metsä- 
ja kalliomaastoon. Yksi alueen ominaispiirre 
ovat vaihtele-vat katunäkymät ja kaupunki-
mainen mittakaava. Alueen puistometsäpi-
hat ovat syntyneet luonnonmaisemaa säilyt-
täen ja korkeatasoisella puutarhasuunnittelul-
la täydentäen. Hilding Ekelundin suunnitte-
lema Sahanmäen alue samoin kuin Maunu-
lan Kansanasunnot Oy:n kokonaisuus kuulu-
vat suomalaisen modernin asuinarkkitehtuu-
rin valiokohteisiin.

7. Metsälän työpaikka-alue

Alue on Asesepäntien, Veturitien ja junara-
dan välissä Käpylän aseman kyljessä. Asese-
päntien viertä kulkee voimalinja. Alueella on 
varsin vaihteleva ja mielenkiintoinen eri-ikäis-
ten rakennusten jatkuvasti kehittyvä kokonai-
suus. Alueella on liike-, toimisto- ja teollisuus-
toimintojen lisäksi bensa-asematoimintaa, ra-
vintoloita sekä kaksi ammattioppilaitosta.

6. Metsälän pientaloalue

Etelässä ja idässä alue rajautuu Asesepän-
tiehen, idässä Tuusulanväylään.ja pohjoises-
sa sekä lännessä viheralueisiin. Vilkkaat tiet 
ja myös viheralueet erottavat pientaloalueen 
omaksi saarekkeeksi ympäröivästä rakentees-
ta. Sisäinen vihervyöhyke leikkipuistoineen ja 
tenniskenttineen jakaa alueen itä- ja länsipuo-
liin. Itäpuolella on enimmäkseen omakotitalo-
ja, myös pienkerrostaloja ja länsipuolella pää-
osin rivitaloja. Alueella on jonkin verran liike- 
ja toimistotiloja pääosin rakennusten 1. ker-
roksissa. Pohjoisreunassa on muutamia jul-
kisten palvelujen rakennuksia. Maasto alueel-
la on paikoin jyrkkää.

8. Patolan kerrostaloalue

Patolan kerrostaloalue on rakentunut 1970-
luvulla lähiöksi Patolan pientaloalueen ympä-
rille. Alueelta löytyy nykyisin yksi päivittäista-
varamyymälä ja päiväkoti. Pääosin 3- ja 4-ker-
roksiset kuutiomaiset rakennukset muodos-
tavat selvästi oman kokonaisuutensa. Eteläs-
sä alueen erottaa Oulunkylästä Patolan pien-
taloalue ja Käskynhaltijantien leveät viherkais-
taleet. Pohjoisessa kerrostalokokonaisuus ra-
jautuu Patolan metsään ja idässä Oulunkylän 
liikuntapuistoon. 
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9. Patolan pientaloalue

Patolan sydämessä sijaitsee pieni mutta mo-
nimuotoinen pientaloalue, jonka rakennus-
kannan ikäskaala on 1950-luvulta 2000-lu-
vulle.

10. Kivalterintien ja -polun kerrostaloalue

Kivalterintien ja -polun kerrostalot ovat ra-
kentuneet pääosin 1950-luvulla. Merkittävin 
aluekokonaisuus muodostuu Kustaankarta-
non vanhustenkeskuksen rakennuksista. Ra-
kennukset on sijoitettu maastoon väljästi, 
mistä seuraa aluekokonaisuudelle tyypillinen 
puistomaisuus ja vehreys.

11. Oulunkylän keskiosien rivi- ja 
pientalovaltaiset alueet

Aluekokonaisuus muodostuu enimmäkseen 
rivitaloista ja erillispientaloista, mutta alueen 
itäosissa on myös jonkin verran kerrostaloja. 
Alue on laaja ja rakennuskannaltaan monipuo-
linen, mutta rakennusajankohta toimii yhte-
näistävänä tekijänä. Suurin osa rakennuksista 
on 1970- ja 1980-luvulta. Vuonna 1972 valmis-
tunut Oulunkylän kirkko edustaa myös saman 
aikakauden rakentamista. Alueella on paikoin 
säilynyt lisäksi vanhempaa huvilakantaa.

12. Mäkitorpantien ja Siltavoudintien 
kerrostaloalueet

Pääosin 1960-luvulta peräisin oleva kerrosta-
lorakentaminen muodostaa Oulunkylän ny-
kyisen keskusta-alueen ”rungon”. Mäkitor-
pantien ja Siltavoudintien katutilat ovat aika-
kaudelle tyypillisesti väljiä. Rakennusten poh-
jakerroksissa on etenkin aseman läheisyy-
dessä liiketilaa ja kaupallisia palveluja. Alu-
eeseen kuuluu myös Oulunkylän aseman ja 
puukirkon miljööt. Vehreät kerrostalojen pi-
hapiirit tuovat vastapainoa rakennetulle ym-
päristölle.
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16. Oulunkyläntien länsipuoli 

Alue koostuu pääosin rivi- ja pientaloista ja 
niitä reunustavista kerrostaloista. Valtaosa ra-
kennuksista on 1970- ja 1980-luvuilta. Aluet-
ta rajaa eri puolilta rata, leveä Oulunkyläntie ja 
voimalinja, minkä seurauksena asuinalue on 
erillään muusta rakentamisesta.

13. Käpylän asemanseutu

Käpylän asemanseudun ilmeelle on keskeistä 
suurimittakaavainen toimistorakentaminen, 
joka on sijoittunut molemmille puolille rataa. 
Tuusulanväylän liittymän sijainti aseman vie-
ressä tekee paikasta keskeisen liikenteellisen 
solmukohdan. Oulunkylän puolella suurim-
massa toimistorakennuksessa toimii suureh-
ko päivittäistavarakauppa, mutta muuten alu-
een palvelutaso on heikko. Keskeisestä sijain-
nista huolimatta aseman lähiympäristössä on 
varsin paljon tilankäytöltään tehottomia aluei-
ta ja kenttäpysäköintiä. 

14. Radanvarren pien- ja rivitalovaltainen alue

Junaradan ja Mäkitorpantien ympäristön vä-
liin jää eri vuosikymmenten aikana rakentu-
nut pien- ja rivitalovaltainen alue. Rakennus-
kanta on toisaalta vanhaa huvilatalokantaa ja 
pientaloja, toisaalta rivitaloja ja 1980-luvun 
kaksikerroksisia luhtitaloja. Alueen keskellä 
sijaitse avara puisto ja päiväkoti.

15. Oulunkylän asemanseutu

Oulunkylän asemanseutu on palvelutasoltaan 
Käpylän asemanseutua kattavampi. Valtaosa 
kaupallisista palveluista on keskittynyt Oge-
lin ostoskeskukseen, ja julkisista palveluista 
keskeisimmät ovat vieressä sijaitsevat terve-
ysasema ja kirjasto. Alueen rajaus heijastaa 
nykyistä toiminnallista tilannetta, mutta ase-
manseudun kehittämistä tulisi tarkastella laa-
jempana kokonaisuutena.
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17. Oulunkylän liikuntapuisto

Oulunkylän liikuntapuiston reunamilla on tut-
kittu täydennysrakentamisen mahdollisuuk-
sia. 

18. Pientaloalue Itä-Pakilan kyljessä

Alue liittyy Itä-Pakilan omakotitaloalueeseen 
ja Helsinki-puisto erottaa sen Oulunkylän 
muusta rakenteesta.

19. Pientaloalue Kantakyläntien ympäristössä

Kolmen itä-länsisuuntaisen kadun varteen 
ryhmittyneellä pientaloalueella on pääasias-
sa 1970-luvun jälkeen rakennettuja eri-ilmei-
siä omakoti- ja rivitaloja. Aluetta ympäröi ete-
lässä ja pohjoisessa viheralueet. Laidoilla on 
koulu ja jokimaisemaan avautuva kuntoutus-
sairaala.

20. Hankkijanmäen asuntoalue. 

Mikkolantien ja Käskynhaltijantien kulmauk-
seen Hankkijamäen viereen koillispuolelle on 
vuonna 2003 rakennettu pieni asuntoalue. 
Käskynhaltijantien reunassa on kolme piste-
taloa ja niiden etelä-puolella kolme pisteta-
lon ja rivitalon yhdistelmää. Asuntoja on yh-
teensä 143.
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21. Oulunkylän työpaikka-alue 
Käskynhaltijantien eteläpuolella

Käskynhaltijantien varressa on kaksi isoa lii-
kerakennusta ja isoja teollisuus- ja varastora-
kennuksia lähempänä rataa. Lämpövoimala 
on Vantaanjoen varressa. 

22. Maaherrantien ympäristö

Radanvarressa sijaitsevan alueen rakennus-
kanta on valtaosin 1970- ja 1980-lukujen ker-
rostaloja. Alueeseen kuuluu myös radanvarren 
toimistorakennuksia, urheilukenttä Jokinie-
mentien varressa sekä pieni varikkoalue. Alue 
on joukkoliikenteen solmukohdassa: Maaher-
rantieltä on yhteys Oulunkylän asemalle, ja 
paikalla on myös Jokerilinjan pysäkki.

23. Veräjälaakson kerrostaloalue

Asuinalue on rakentunut 1980-90-luvuilla. 
Rakennukset ovat 4-6-kerroksisia. Aluetta ra-
jaa idässä pysäköintipaikkojen vyöhyke, voi-
malinja sekä etelässä pysäköintitontit, kak-
si liikerakennusta ja rakentamaton liiketont-
ti. Keskellä on puistoon avautuva korttelita-
lo. Luoteisosassa on vehreä purouoma rajaa-
massa kävely- ja pyörätietä.

24. Siirtolapuutarha-alue ja tulvaniitty 

Oulunkylän vuonna 1940 perustettu siirtola-
puutarha on yksi Helsingin kulttuurihistorial-
lisesti arvokkaita siirtolapuutarha-alueita. Siir-
tolapuutarhassa on 203 mökkipalstaa. Sen 
eteläpuolella (tulvaniitty) on palstaviljelyalue.



51

Oulunkylän puistoja ja viheralueita.

25. Veräjämäen pientaloalue

Pientaloalueen pitkä historia heijastuu ker-
roksellisessa rakennuskannassa, joka vaih-
telee vanhoista huviloista 2000-luvun uudis-
rakennuksiin. Länsiosassa sijaitseva Oulun-
kylän seurahuone on koko alueen keskeinen 
maamerkki, ja idässä alue rajautuu Pikkukos-
ken rantaan, josta aukeaa Helsinkipuiston laa-
ja virkistysalue. Muutoksista ja täydennysra-
kentamisesta huolimatta Veräjämäki on kult-
tuurihistoriallisesti arvokas esikaupunkien hu-
vilaympäristö. 

26. Kirkkoherrantien kerrostaloalue

Kirkkoherrantien ympäristön kerrostaloalue 
edustaa 1960-luvun arkkitehtuuria. Se rajau-
tuu Helsinkipuiston metsäisiin maisemiin, ja 
myös kerrostalojen pihapiirit ovat pääosin 
vehreitä. Kirkkoherrantien ja Jokiniementien 
risteyksessä sijaitsee joitakin palveluja.
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Korttelitehokkuus

Tehokkuudet

Koko Oulunkylän renessanssialueen aluete-
hokkuus on ea = 0,22. Varsin alhainen alue-
tehokkuus selittyy viheralueiden runsaalla 
määrällä sekä pientalojen suurella osuudella. 
Myöskään kerrostalokorttelit eivät ole erityi-
sen tehokkaasti rakennettuja. Asemakaavalli-
nen tehokkuus on korkein Käpylän juna-ase-
man vieressä sijaitsevilla toimistorakennus-
ten tonteilla. Asuintonteista korkeimmat te-
hokkuusluvut ovat Mäkitorpantien varressa, 
Veräjälaakson kerrostaloalueella, Patolan 70-
luvun kerrostalotonteilla sekä Metsäpuron-
tien ja Pakilantien risteyksen etelä- ja pohjois-
puolella Maunulassa.

Renessanssialueelta tunnistetut eriluon-
teiset alueet näyttäytyvät korttelitehokkuuk-
sien perusteella selvästi erityyppisinä. Alhai-
simmat korttelitehokkuudet ovat Maunulan 
pientaloalueilla. Muilla pientaloalueilla kortte-
litehokkuus vaihtelee välillä ek = 0,25–0,35. 
Tiiveimmin rakennettu kerrostaloalue sijait-
see Veräjälaaksossa, jossa korttelitehokkuus 
ek on 0,78. Korttelitehokkuus on alhaisin Ou-
lunkylän liikuntapuistossa.

Käyttämätöntä rakennusoikeutta on erityi-
sesti Kustaankartanon vanhustenkeskuksen 
tontilla ja myös Nörrtäljentien varressa koulun 
ja kirkon tonteilla. Myös Suursuonlaidan so-
siaalisten palvelujen keskittymässä on käyt-
tämätöntä rakennusoikeutta. Suurimmalta 
osaltaan renessanssialueen tonteilla ei käyt-
tämätöntä rakennusoikeutta juuri ole.

Toteutunut korttelitehokkuus karaktäärialueittain. KSV 2011.
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Asemakaavallinen tehokkuus. KSV 2011.
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Viheralueet ja täydennysrakentaminen
Oulunkylän viheraluerakenteesta on analy-
soitu alueita, joille olisi mahdollista tulevai-
suudessa tutkia täydennysrakentamista vi-
heralueverkoston toimivuus edelleen huomi-
oiden. Täydennysrakentamiseen tutkittaviksi 
soveltuvat alueet on jaettu kahteen ryhmään, 
prioriteetti 1 ja 2 alueisiin. 

Metsälän teollisuusalueella Asesepäntien-
tien varressa on muutama mm. johtokadulla 
sijaitseva suojametsätyyppinen puistokaista-
le, joiden täydennysrakentamismahdollisuuk-
sia voisi tutkia. Rakentaminen edellyttäisi voi-
malinjan siirtoa ja kaapelointia. Toimenpiteet 
parantaisivat ja selkeyttäisivät kaupunkikuval-
lista ilmettä alueella. 

Oulunkylän puolella täydennysrakentami-
nen on puistojen säilymisen näkökulmasta 
syytä ohjata pääasiassa suurten väylien ja tei-
den varteen. Tällaisia alueita ovat Käskynhal-
tijantien ja Hämeenlinnanväylän varret. Täy-
dennysrakentamisen yhteydessä on samalla 
huolehdittava tärkeiden viheryhteyksien säily-
misestä, mm. Teininpuiston kautta kulkevas-
ta Patolanmetsän ja Mäkitorpan leikkipuiston 
välisestä yhteydestä.

Käskynhaltijantien varrella sijaitsevat suo-
javyöhykkeiden luontoiset metsikköalueet 
ovat tällä hetkellä eräänlaista kaupunkiraken-
teellista epätilaa, joka ei ole kunnolla luontoa, 
metsää tai puistoa. Metsiköt eivät myöskään 
muodosta selkeää jäsenneltyä kaupunkitilaa. 
Tiiviimmän kantakaupunkimaisen korttelira-
kenteen luominen tänne parantanee kaupun-
kikuvaa.  

Osa puistoista (kartalla prioriteetti 2 alueet) 
on luonteeltaan sellaisia (mm. sijainti, koko, 
luonne), että niiden osalta olisi syytä arvioi-

da kehitetäänkö alueita tulevaisuudessa luon-
nonmukaisina alueina, rakennettuina puis-
toina, täydennysrakentamisalueina vai jona-
kin muina alueina. Tällaisia puistoja ovat Ou-
lunkylän puolella Patomäenpuiston pohjois-
osa, Kylänvanhimmantien puistometsä sekä 
Pyhtäänpuisto. Ne ovat luonteeltaan pääosin 
metsikköä ja nurmialuetta.

Oulunkylän viheralueita.

Oulunkyläntie, yläkuva. Kuva: Simo Karisalo.

Käskynhaltijantie, alakuva. Kuva: Simo Karisalo.
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Renessanssityössä alueen asukasyhdistyksiä pyydettiin laatimaan omalta alueeltaan SWOT-ana-

lyysi. Metsälä-Seuran analyysissä näkyy alueen vehreys ja pientalovaltaisuus sekä pääväylien ja 

työpaikka-alueiden rajaama sijainti.

VAHVUUDET

Liikennemäärät ja läpiajoliikenne
Palvelut pirstaloituneet eri paikkoihin
Palvelujen vähäisyys
Teollisuusalueen epäsiisteys
Pääväylien meluhaitat

Puistomainen rakentaminen
Asumisviihtyvyyden lisääminen liikenteen 
meluhaittoja minimoimalla

Jää isompien kokonaisuuksien jalkoihin 
(mm. rakentaminen ja liikenne)
Kasvava liikenne
Liiallinen toimistorakentaminen

Urheilukenttä
Keskuspuiston läheisyys
Hyvät liikenneyhteydet (mm Juna)
Tiivis kyläyhteisö
Eri-ikäinen/monipuolinen asukasrakenne

HEIKKOUDET

MAHDOLLISUUDET

UHAT

SWOT-analyysi
Kuvassa on esitetty Oulunkylän nykytilaa kuvaava SWOT-analyysi, jo-
ka käsittää tarkastelualueen keskeiset vahvuudet, heikkoudet, mahdol-
lisuudet ja uhat. SVehreät, rauhalliset asuinalueet, myös kerrostaloalueet

Hyvät joukkoliikenneyhteydet sekä keskustaan (lähijuna) että poikittaisesti (Jokerilinja)
Viheralueiden läheisyys; yhteys lännessä Keskuspuistoon ja idässä Helsinkipuistoon Syy ; y y p j p
Kattavat päivittäispalvelut Oulunkylän aseman läheisyydessä
Rakennuskannan historiallinen kerroksellisuus ja huvilakaupunginosan perinne
Sijainti lähellä Helsingin keskusta-aluetta
Kattava jalankulun ja pyöräilyn väylästö

VAHVUUDET

W
Asemanseutujen julkisten tilojen ja palvelujen puutteellisuus; sisäänkäynnit vaikea löytää
Oulunkylän asemanseudun tehoton maankäyttö ja kaupunkirakenteen yleinen väljyys
Kenttäpysäköinti keskeisillä paikoilla
Julkisten kaupunkitilojen puute tai heikko laatu
K t til j  l  1960 j  1970 l ill  k t ill  l illHEIKKOUDETW Katutilojen luonne 1960- ja 1970-luvuilla rakentuneilla alueilla
Heikot kaupunginosien väliset yhteydet, Metsälän eristäytyneisyys 
Tuusulanväylän ja junaradan estevaikutukset jalankulun ja pyöräilyn näkökulmasta
Pyöräily: perinteisen väyläjaottelun vaarallisuus?

OOulunkylän asemanseudun vahvistaminen
Maunulan kaupallisen keskuksen uudistaminen
Alueen vahvempi profiloituminen olemassa olevien maamerkkien ja toimintojen kautta
Entistä vahvemmat joukkoliikenneyhteydet ja kävijämäärän nousu Raide-Jokerin myötä
Katutilojen elävöittäminen

MAHDOLLI-
SUUDETOKatutilojen elävöittäminen

Metsälän yhteyksien parantaminen
Käpylän  asemasta lähiliikenneterminaali

SUUDET

T Väestön ikääntyminen ja vähentyminen
Palvelujen kuihtuminen
Rakennuskannan kunnon heikentyminen ajan myötä
Alueen koetun imagon ja houkuttelevuuden heikkeneminen

UHATT
Oulunkylän tarkastelualueen vahvuuksia (ylin rivi) ovat mm. vehreät ja rauhalliset asuinalueet, hyvät joukkoliikenneyhteydet ja laajojen vir-

kistysalueiden läheisyys. Keskeisiin ongelmakohtiin (keskimmäinen rivi) lukeutuvat pysäköintikentät kaupunkirakenteellisesti keskeisil-

lä paikoilla sekä katutilojen luonne 1960- ja 1970-luvuilla rakentuneilla alueilla. Tulevaisuuden mahdollisuuksia (alin rivi) ovat esimerkiksi 

asemanseutujen toiminnallisuuden vahvistaminen, kaupallisten keskusten uudistaminen ja vahvempi profiloituminen alueen maamerkkien, 

kuten Oulunkylän seurahuoneen kautta.
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Maunulan kerrostalopihoja.

Oulunkylän asema.

Oulunkyläntie ja asemanseutu.

Oulunkylän asemanseutu.

Käskynhaltijantie.

Maunulan keskustaa.

Virkistysalueiden reitistöä.

Oulunkylän seurahuone.

Käskynhaltijantie. Kuva: Simo Karisalo.

Oulunkylän tarkastelualueen vahvuuksia (ylin 
rivi) ovat mm. vehreät ja rauhalliset asuinalu-
eet, hyvät joukkoliikenneyhteydet ja laajojen 
virkistysalueiden läheisyys. Keskeisiin ongel-
makohtiin (keskimmäinen rivi) lukeutuvat py-
säköintikentät kaupunkirakenteellisesti kes-
keisillä paikoilla sekä katutilojen luonne 1960- 
ja 1970-luvuilla rakentuneilla alueilla. Tulevai-
suuden mahdollisuuksia (alin rivi) ovat esi-
merkiksi asemanseutujen toiminnallisuuden 
vahvistaminen, kaupallisten keskusten uudis-
taminen ja vahvempi profiloituminen alueen 
maamerkkien, kuten Oulunkylän seurahuo-
neen kautta.
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Asukkaiden toiveet, tarpeet ja 
kehittämisideat
Oulunkylän aseman ympäristön suurimmak-
si ongelmaksi asukkaat kokivat pysäköinnin. 
Autot haluttaisiin mieluiten maan alle. Muiksi 
paikoiksi ehdotettiin pysäköintiä radan yhtey-
teen tai Oulunkyläntien varteen Käpylän puo-
lelle. Aseman ympäristön koettiin olevan sok-
keloinen ja hankalakulkuinen erityisesti jalan. 
Toivottiin selkeämpiä reittejä, opasteita, use-

ampia kohtia liikennealueiden ylityksiin ja li-
sää valaistusta. Katvealueita ei saisi olla. Ase-
man ympäristöön toivottiin toritoimintaa, kah-
viloita ja asukastiloja. Torin ympäristön talojen 
alakertoja tulisi avata torille päin. Osa vastaa-
jista ehdotti lisää asumista alueelle muun mu-
assa rakennusoikeuksia nostamalla. Myös ra-
dan kattamista ehdotettiin. Siten saataisiin ti-
laa rakentaa viihtyisää puukeskustaa jalankul-
kijoiden ehdoilla. Seurahuone ja vanha ase-

marakennus saataisiin paremmin osaksi ko-
konaisuutta. Ränsistynyt asemarakennus pi-
täisi saada aktiivikäyttöön.

Pyöräpysäköinti koettiin hankalaksi ja ruuh-
kaiseksi aseman pohjoispuolisessa alikulku-
tunnelissa. Alikulkutunneleiden koettiin ole-
van pimeitä ja epäsiistejä. Asemalle tarvittai-
siin reittien selkeyttämistä, siisteyttä, aikatau-
luja ja opasteita. 

Nuorisolle tarvittaisiin omia paikkoja, kuten 
skeitti- tai parkourtiloja, jolloin leikkipaikat ja 
ostarin alue pysyisivät rauhallisempina. Kier-
rätys- ja jätteiden lajittelutiloja sekä raitiotie-
linjaa Oulunkylän torille toivottiin.

Käpylän asemanseutua luonnehdittiin au-
tojen ehdoilla rakennetuksi, pelottavaksi, tur-
vattomaksi ja kolkoksi läpikulkupaikaksi, jo-
ka on arkkitehtuuriltaan persoonaton, ruma ja 
luotaantyöntävä. Kävely-yhteyksien pitäisi olla 
selkeitä, turvallisia, opastettuja ja esteettömiä. 
Alue on tärkeä liikenteen solmukohta, mutta 

vaihtoyhteydet ovat hankalia ja linja-autot sa-
maankin suuntaan kulkevat eri pysäkeiltä. Uu-
si asuminen toivotettiin tervetulleeksi, jolloin 
alueelle saataisiin elämää ja palveluita. Myös 
liikennealueiden kattamista ehdotettiin. Jalan-
kulkuyhteyksiä kauppaan pidettiin hankalina 
erityisesti Oulunkylän suunnasta.

Asuntojen lisärakentaminen ja alueen tii-
vistäminen renessanssialueella jakoi mielipi-
teitä. Osa totesi nykyrakentamisen olevan liian 
tehokasta kun taas osa asukkaista totesi uu-
den arkkitehtuurin tuovan uutta ilmettä ja raik-
kautta sekä elämää alueelle. Uudet asukkaat 
saisivat myös nykyiset arvostetut palvelut säi-
lymään alueella. Uuden rakentamisen toivot-
tiin olevan kaupunkimaisia pientaloja, town-
houseja tai arkkitehtuuriltaan laadukasta ker-
rostalorakentamista. Myös asunnot voisivat 
olla uudenlaisia ja ne voisivat olla suunnattuja 
lapsiperheille, vanhuksille tai opiskelijoille. Eri-
tyisesti hissillisiä asuntoja kaivataan alueelle.

Lisärakentamista ehdotettiin Kerro kartalla -kyselyssä muun muassa Käskynhaltijantien varteen sekä Ou-

lunkyläntien varteen radan kaakkoispuolelle

Tähän paikkaan voisi tehdä jotain muuta

A Oulunkylän keskustan ja aseman aluetta pitäisi 
kehittää

B Jokiniementie 42 voisi rakentaa asuntoja ja kevy-
en liikenteen yhteyden

C Väripuistoon lisää toimintaa, esimerkiksi luistin-
rata. Puiston kohdalle radan alituspaikka.

D Käpylän aseman alueella paremmat jalankulku-
yhteydet

E Frisbeegolfrata
F Ankean näköisiä rakennuksia
G Ympäristötaideteos
H Epämääräistä aluetta, asuntoja?

A

B

C

D

E

F G

H
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5. Kehittämistavoitteet

Oulunkylän renessanssin kehittämistavoittei-
den painopiste on Oulunkylän ja Käpylän ase-
manseutujen kehittämisessä sekä Jokeri I:n 
linjan ympäristön tiivistämisessä. Alueen tule-
vaisuuteen vaikuttaa pitkällä aikavälillä myös 
mm. merkittävä Pasilan maankäytön muuto-
salue sekä Tuusulanväylän ja pääradan mah-
dolliset muutokset. Käpylän asemanseutu lin-
kittyy Pasilaan mm. Metsälän työpaikka-alu-
een kautta ja sillä on arvioitu olevan lisäksi po-
tentiaalia mahdollisena lähiliikenteen joukkolii-
kenneterminaalina. Vyöhykettä voidaan pitää 
yhtenä kantakaupungin laajenemisalustana, 
”vaihettumisvyöhykkeenä”, mikä on tunnis-
tettavissa mm. Mäkitorpantien varren selke-
ästi kaupunkimaisessa katutilassa. Oulunky-
län asemanseutu on kaupunkirakenteellisesti 
tärkeä Jokeri I:n ja Pääradan solmukohta.

Väestönkehitys on ollut pitkään laskusuun-
taista ja alueen palvelut ovat keskittyneet ja 
vähentyneet. Täydennysrakentamisen pitkän 
aikavälin suunnittelulla on mahdollista turvata 
nykyinen asukasmäärä ja sen monipuolinen 
ikärakenne. Tämä edellyttää asuntotarjonnan 
lisäämistä ja asumismuotojen riittävää vali-
koimaa. Mm. Oulunkylässä erityisesti senio-
ri-ikäisille suunnatuille hyvätasoisille kerrosta-
loasunnoille olisi kysyntää. Täydennysraken-
tamismahdollisuuksia arvioidaan olevan mm. 
asemanseuduilla ja Jokeri I:n reitin varrella. 
Tonttikohtainen lisärakentaminen voi olla kei-
no rahoittaa peruskorjauksia taloyhtiöissä.

Työpaikkojen ja elinkeinoelämän toiminta-
edellytyksiin tulisi kiinnittää erityistä huomio-

ta asemanseutujen suunnittelussa. Lähipal-
veluita voidaan turvata huolehtimalla väes-
töpohjasta, mutta myös parantamalla liiken-
teen solmukohtien kytkeytymistä lähipalve-
lualueisiin ja tukemalla palvelukysyntää ase-
mien matkustajavirroilla. Tärkeitä suunnit-
telukysymyksiä ovat joukkoliikennepysäkki-
en ja liityntäpysäköinnin sijoittuminen suh-
teessa asemiin ja palveluihin. Ne tulisi kyt-
keä kiinteästi osaksi mm. kaupallisten palve-
luiden suunnittelua.

Sodan jälkeen rakentuneiden alueiden ra-
kennuskannan kasvava peruskorjaustarve se-
kä ympäristön paikoittainen rapistuminen vai-
kuttavat Oulunkylän vetovoimaisuuteen asuin- 
ja työpaikka-alueena. Kaupunkikuvan kehittä-
misen haasteita ovat eri vuosikymmeninä ra-
kentuneiden asuinalueiden ja täydennysra-
kentamisen yhteensovittaminen. Alueilla on 
paikallisen kaupunkikuvan, kulttuurihistorian 
ja luontoarvojen kannalta tärkeitä kohteita.

Täydennysrakentamismahdollisuuksia tu-
lisi tutkia mm. suurten väylien ja teiden var-
teen. Tällaisia ovat esimerkiksi Käskynhalti-
jantien ja Tuusulanväylän varret.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä on tärkeää 
huolehtia alueen puistojen laatutason nostos-
ta. Oulunkylän sisäiset lähipuistot ja niitä yh-
distävät viherväylät muodostavat arvokkaan ja 
toimivan puistoverkoston. Se kaipaa kuitenkin 
kohentamista. Tärkeää on myös alueelle iden-
titeettiä antavan kaupunginosapuiston kehit-
täminen ja viheralueiden kytkeminen osaksi 
koko kaupungin viheraluejärjestelmää.

OULUNKYLÄN RENASSANSSIN KEHITTÄMISTAVOITTEET 

Parannetaan Oulunkylän eri alueiden toiminnallisuutta ja omavaraisuutta
Oulunkylän ja Käpylän asemanseutuja kehitetään vetovoimaisina ja omaleimaisina • 
keskuksina. Metsälän työpaikka-alue pyritään kytkemään osaksi Käpylän aseman-
seutua. 
Palvelutason turvaamista tuetaan kasvattamalla asukasmäärää ja parantamalla jouk-• 
koliikenneasemien yhteyttä lähipalveluihin.

Lisätään asuntotarjontaa ja monipuolistetaan asuntokantaa
Tutkitaan uusia rakentamiseen soveltuvia alueita, jotta saadaan:• 

suuria asuntoja sinne, missä on vain pieniä -
asuntoja kaiken ikäisille lisäämällä perhe- ja senioriasuntoja -

Etsitään ratkaisuja lisärakentamisen ongelmiin, kuten pysäköintiin.• 

Kohennetaan kaupunkikuvan laatua paikallisia ominaispiirteitä korostaen
Tärkeimpien katujen kuten Käskynhaltijantien ja Mäkitorpantien ilmettä, viihtyisyyttä • 
ja turvallisuutta parannetaan mm. uudella rakentamisella ja pysäköintiratkaisuilla. 
Tuetaan virkistysalueiden käytön lisääntymistä - laadukkaat lähipuistot sekä Oulun-• 
kylän kaupunginosapuiston laajentaminen ja teemallinen kehittäminen liikuntapuis-
tona.
Sovitetaan yhteen alueen arvokkaat ominaispiirteet ja uusi rakentaminen.• 

Edistetään sujuvaa liikkumista
Kävely- ja pyöräilyreittejä parannetaan erityisesti asemille ja palveluihin.• 
Viheryhteyksiä selkeytetään Oulunkylän kaupunginosapuistosta Keskuspuistoon ja • 
Helsinkipuistoon.
Joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja palvelutasoa kehitetään. Jokeri I:n mahdolli-• 
suuksia hyödynnetään.
Liityntäpysäköintiä parannetaan asemanseuduilla.• 
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Oulunkylän renessanssin 
painopistealueet
Kehittämistavoitteiden pohjalta on Oulunky-
lälle koottu teemalliset painopistealueet, jotka 
havainnollistavat kehittämistavoitteiden sisäl-
töä ja suhdetta paikallisiin ominaispiirteisiin. 
Teemoja on viisi; Asemanseudut ja keskusto-
jen kehittämisalueet, Reuna-alueet, Kaupun-
ginosapuisto ja lähipuistot, Katutila sekä Liik-
kuminen. Teemoista kaksi ensimmäistä ku-
vaa erityisesti täydennysrakentamisen tarkas-
telun painopisteitä ja niiden merkitystä Ou-
lunkylän laadullisessa ja toiminnallisessa ke-
hittämisessä.

Asemanseudut ja keskustojen 
kehittämisalueet

Oulunkylän keskus

Oulunkylän asemanseutu on kaupunkiraken-
teellisesti tärkeä Jokeri I:n ja Pääradan risteys-
asema. Asemanseudun vahvuutena on perin-
teikäs kylämäinen keskusta. Vanhan asema-
rakennuksen lisäksi alueella on useita muita 
merkittäviä kaupunkikuvallisia ja toiminnalli-
sia maamerkkejä kuten Seurahuone ja kirkko. 
Asemanseudun vetovoimaisuutta ja kaupun-
kikuvaa tulisi parantaa tiivistämällä kaupunki-
rakennetta mm. Oulunkyläntien varrella ja ke-
hittämällä olemassa olevia toimintoja. Palve-
lutilat voisivat avautua selkeämmin katuku-
vaan ja vahvistaa myös aseman identiteettiä. 
Jalankulun reittejä tulisi suunnitella selkeäm-
miksi ja kiinnittää huomiota liikennealueiden 
ylityksiin. Jokeri I:n pikaraitiotielinjan vaihto-
pysäkkien sijaintia suunniteltaessa Oulunky-
lässä tulisi tutkia mahdollisuudet pysäkin si-

joittamiseksi Oulunkyläntielle, pääradan alle. 
Tämä vahvistaisi sekä risteysasemaa että ko-
ko lähipalvelualuetta. Myös kauppakeskus-
ta haluttaisiin laajentaa ja pysäköinti koetaan 
alueella yleisenä ongelmana. Tulisi tutkia rat-
kaisuja, joissa autojen pysäköintiä kuten lii-
tyntäpysäköintiä, voitaisiin ohjata joko aivan 
radan yhteyteen tai esimerkiksi maanalaisiin 
tiloihin. Asemanseudun asemakaavoitus on 
alkamassa vuonna 2012.

Käpylän asemanseutu ja Metsälän työpaikka-
alue

Käpylän asemanseutu linkittyy Pasilaan mm. 
Metsälän työpaikka-alueen kautta ja sillä on 
arvioitu olevan potentiaalia mahdollisena lä-
hiliikenteen joukkoliikenneterminaalina raitio-
tieyhteyksien laajetessa. Tuusulanväylä jakaa 
alueen pohjois-eteläsuunnassa. Väylältä kä-
sin asemanseutu avautuu vahvana imagoalu-
eena. Aseman luonnetta pitäisi kehittää läpi-
kulkupaikasta ympäristöltään miellyttäväm-
mäksi ja turvallisemmaksi sekä yhteyksiltään 
esteettömämmäksi. Osin kuilumaiselle ase-
mapihalle voisi tutkia esimerkiksi kansiraken-
teita alueen toimintoja kehitettäessä. Radan 
varren toimitilojen lomassa on myös kenttä-
mäisiä pysäköintialueita. Asemanseutua tuli-
si kehittää Metsälän työpaikka-alueen kanssa 
monipuolisena työpaikkojen, asumisen ja lä-
hipalveluiden vyöhykkeenä. Liityntäpysäköin-
ti tulisi sovittaa välittömästi aseman palvelui-
hin. Mahdollisen terminaalin osana liityntä-
pysäköinti tukisi joukkoliikennekeskusta ja lä-
hipalveluita. 

Maunulan keskus ja Jokeri I:n varsi

Kaupunkikuvan kehittämisen haasteita ovat 

eri vuosikymmeninä rakentuneiden asuinalu-
eiden ja täydennysrakentamisen yhteensovit-
taminen. Jokeri I:n pikaraitiotievaraus ajan-
kohtaistaa mm. Maunulan keskustavyöhyk-
keen katukuvan uudistumisen. Maunula on 
kerrostalovaltaisista alueista laajin ja merkit-
tävä puutarhakaupunkikokonaisuus. Täällä 
kuten muuallakin Oulunkylässä kaivattaisiin 
mm. uusia hissillisiä asuntoja seniori-ikäisil-
le lähelle palveluja ja lapsiperheille erilaisia 
asumisvaihtoehtoja elämäntilanteiden mu-
kana muuttuviin tarpeisiin. Keskusta-alueelle 
onkin vahvistunut asemakaavamuutos, jossa 
Pakilantien varrelle on osoitettu rakentamis-
mahdollisuuksia asumiseen ja osin uudistu-
ville lähipalveluille. Tonttikohtaisen lisäraken-
tamisen houkuttelevuus voisi tulevaisuudes-
sa edelleen lisätä asuntotarjontaa ja tarjota ta-
loyhtiöille taloudellista hyötyä esimerkiksi pe-
ruskorjaushankkeiden rahoitukseen.

Reuna-alueet
Renessanssityössä reuna-alueina on tunnis-
tettu vyöhykkeitä, jotka sijoittuvat alueiden-
käytön rajapintoihin kuten korttelialueiden 
reunamille ja väylien varsille. Alueiden mer-
kityksen ja mahdollisuuksien tunnistaminen 
vaatii maankäyttöön vaikuttavien reunaeh-
tojen selvittämistä. Tavoitteena on parantaa 
ympäristön laatua ja toiminnallisuutta se-
kä vähentää heikkoja alueita. Täydennysra-
kentamismahdollisuuksia tulisi tutkia suur-
ten väylien ja teiden varteen. Tällaisia alueita 
ovat mm. Käskynhaltijantien ja Tuusulanväy-
län varret. Raide-Jokeri edellyttää muutoksia 
katualueisiin raiteen rakentamiseksi katuver-
kon yhteyteen. Sen varrella on vyöhykkeitä, 

joilla sijaitsevat suojavyöhykkeiden luontoi-
set metsikköalueet ovat tällä hetkellä erään-
laista kaupunkirakenteellista epätilaa. Tiiviim-
män korttelirakenteen luominen tänne paran-
tanee kaupunkikuvaa. Vaihteleva ja alueiden 
ominaispiirteitä korostava täydennysrakenta-
minen voisi lisätä kaupunginosan houkuttele-
vuutta ja vetovoimaisuutta.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen edellyt-
tää toiminnallisuuden ja laadun parantumista 
myös rakentamattomilla alueilla. Asuinaluei-
den reunamat Metsälän pohjoisosassa ja Ve-
räjämäen itäosassa ovat myös vyöhykkeitä, 
joilla tulisi arvioida rakentamattoman ja raken-
netun rajapintaa. Osin katuihin rajautuvina ne 
täydentäisivät luontevasti alueiden korttelira-
kennetta. Täydennysrakentamisen yhteydes-
sä on huolehdittava tärkeiden viheryhteyksi-
en säilymisestä.

Oulunkylän kaupunginosapuisto ja 
lähipuistot
Renessanssityössä viheralueiden erityisik-
si kehittämiskohteiksi valitut kaupunginosa-
puistot ovat sijainniltaan keskeisiä, olosuh-
teiltaan vetovoimaisia ja niillä pyritään kor-
kealaatuiseen toteutukseen. Luonnontilai-
sempien alueiden vastapainona kaupungin-
osapuistot tarjoavat myös rakennetumpaa ja 
hoidetumpaa puistoympäristöä, joka mahdol-
listaa monenlaista käyttöä ja toimintaa ympä-
ri vuoden. Asukkaiden aktiivisina kohtaamis- 
ja kokoontumispaikkoina kaupunginosapuis-
toissa avautuu mahdollisuus myös uudenlai-
sen yhteisöllisyyden ja paikallishengen kehit-
tymiselle. Oulunkylän kaupunginosapuistosta 
osa on liikuntapuistona, jonka metsäalueita ja 
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niittyjä sekä reunavyöhykkeitä voidaan kehit-
tää maisemallisesti ja toiminnallisesti. Koko-
naisuuden laajentamista voisi tutkia etelään, 
Pirttipolunpuiston alueelle, mikä vahvistaisi 
sen liittymistä Keskuspuistoon.

Oulunkylän kaupunginosan sisäiset lähi-
puistot ja niitä yhdistävät viherväylät muo-
dostavat arvokkaan ja toimivan puistoverkos-
ton. Se kaipaa kuitenkin kohentamista. Lä-
hipuistojen tulisi myös liittyä kiinteästi kevy-
en liikenteen reitistöihin ja vahvistaa ympäris-
tön koettua turvallisuuden tunnetta. Lisäksi 
viheralueiden rooli hulevesien hallinnassa se-
kä ilmastonmuutokseen varautumisessa tuli-
si huomioida suunnittelussa. Paikallisen kau-
punkikuvan, kulttuurihistorian ja luontoarvo-
jen kannalta tärkeitä alueita ovat mm. Oulun-
kylässä Seurahuoneen edustan Taiteilijan-
puisto ja Maunulan puolella mm. Sorsapuis-
to ja Pirttipolunpuisto.

Liikkuminen
Raide-Jokerilinjan myötä kaupunkirakenteen 
poikittaisten joukkoliikenneyhteyksien täs-
mällisyys ja kapasiteetti voi edelleen paran-
tua. Joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja 
käyttöä edistetään tehokkaimmin mm. suun-
nittelemalla reittien pysäkit sekä asuinalueilta 
että lähipalveluista keskeisiin ja helposti saa-
vutettaviin paikkoihin. On tavoiteltavaa, et-
tä yhä useampi valitsisi päivittäiseen liikku-
miseen kävelyn ja pyöräilyn joukkoliikenteen 
ohella. Esimerkiksi Oulunkylän asemanseu-
dulla pääradan ja Raide-Jokerilinjan yhteinen 
vaihtoasema voisi lisätä molempien yhteyk-
sien hyödynnettävyyttä ja tuoda asemanseu-
dulle lisäarvoa. Liityntäpysäköinnin yhdistä-

minen mm. kaupallisten palveluiden pysä-
köintiratkaisuihin voi luoda myös joustoa py-
säköintipaikkojen hyödyntämiseen ja ohjata 
tehokkaammin matkustajavirtoja asemanseu-
tujen lähipalveluihin.  

Kävely- ja pyöräilyreittien selkeys ja tur-
vallisuus lisäävät erityisesti pitkänmatkalais-
ten kuten työmatka ja vapaa-ajan ulkoilijoi-
den mahdollisuuksia hyödyntää alueen reit-
tiverkostoa. Mm. pääradan varressa olevaa 
pyöräilyreittiä ja viheralueiden välisiä pääreit-
tejä tulisi selkeyttää. 

Liikenteestä aiheutuvaa meluhaittaa on 
erityisesti pääradan ja Tuusulanväylän varrel-
la. Isoimmat haasteet liikenteen aiheuttamis-
ta häiriöistä kohdistuvat Käpylän asemanseu-

dun lähialueelle ja Metsälän eteläosiin, mis-
sä ratkotaan tulevaisuudessa monia seudulli-
sestikin merkittäviä liikennesuunnittelukysy-
myksiä Pasilan maankäytön kehittymisen rin-
nalla.

Kehitettävä katutila
Tärkeät katuosuudet ovat asuntoalueiden ve-
tovoimaisuuteen vaikuttavia imagoalueita sii-
nä missä asemanympäristöt ja keskukset.  
Selkeästi rajautuvia kaupunkimaisia katutilo-
ja on vähän ja ne ovat yleisilmeeltään leveitä. 
Läpiajoliikenne koetaan ongelmallisena mm. 
Mäkitorpantiellä. Katuja voisi paikoin kehittää 
bulevardimaisemmiksi ja täydennysrakenta-

mista tulisi tutkia metsittyneille reunavyöhyk-
keille, lähelle pysäkkejä ja palveluja. Tuusulän-
väylän risteys ja Käskynhaltijantien varsi se-
kä päärataa seuraava osuus ovat alueen laa-
jimpia Raide-Jokeri reitin muutosvyöhykkeitä. 
Oulunkylässä Siltavoudintien vanha liikekatu 
ja kirkon ympäristö sen kaarteessa ovat ar-
vokkaita ajallisia kerrostumia - täällä katutilaa 
voisi parantaa ja ajanmukaistaa kehittämällä 
esimerkiksi toria ja sen ympäristöä. Vilkkaasti 
liikennöityjen katujen kuten Mäkitorpantien ja 
Asesepäntien kehittäminen painottuu liiken-
nemäärien ja toiminnallisuuden hallintaan se-
kä turvallisuuden ja viihtyisyyden yhteenso-
vittamiseen.

Viistokuva alueesta vuodelta 2011, kuvassa etualalla Metsä-

lä ja Käpylän asemanseutu. KMO.
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