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• pohjana ennusteen nopea  kasvu  260.000 henkeä vuoteen 2050 
• Helsingin asukastiheys tuolloin n. 3900 as/km2, nyt 2750 as/km2 

Uuden yleiskaavan lähtökohtia: väestönkasvu 
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Lähde: Kaupunkitutkimus 

Asukastiheydet nyt 
• Tukholma 4500/km2 
• Kööpenhamina 6100 as/km2 



Uuden yleiskaavan lähtökohtia: asuntovaranto 
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Lähde: Kaupunkisuunnitteluvirasto 

• uusia asuntoja tarvitaan 
• rakennuspaikat loppuvat 
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Tähän mennessä tapahtunut 

• tammikuu 2013 yleiskaavan esittely Laiturissa 
• Metsälän ehdotus yhteistapaamisesta 

• huhtikuu 2013 Tuusulanväylän suunnittelijoiden tapaaminen 

• elokuussa 2013 yhteistapaaminen Maunula-, Metsälä- ja 
Oulunkylä-Seura & KSV yleiskaavasuunnittelijat 

• syyskuussa 2013 kaupungin esitys Pirttipolunpuiston 
kunnostuksesta 

• lokakuussa 2013 yleiskaavan visiotyö julkistetaan 

• marraskuussa 2013 asukastilaisuus 
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Tuusulanväylä 
• täydennysrakentamiselle 

mahdollisuuksia 
• kattaminen, tunneli, väylän päälle 

rakentaminen, nykyiset  suoja-alueet 

• meluhaittojen huomiointi nykyistä 
selvästi paremmin 

• läpiajoliikenne Asesepäntie-
Mäkitorpantie 

• Maaliikennekeskuksen 
asuinalueen liikenne 



”Keskipuisto” 
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• yhtenäinen viheralue, joka yhdistää 
• Keskuspuiston ja Helsinkipuiston 

• Maunulan, Metsälän, Oulunkylän ja 
Pakilan kaupunginosat 

• tulisi ottaa huomioon kokonaisuutena, 
ei palasina 

• itälänsisuuntainen viheryhteys ennen 
Helsingin pohjoisreunaa 



Lisää asukkaita Metsälään 

• 22.8 tapaamisessa KSV toivoi ehdotusta, miten Metsälän 
alueelle saadaan asunnot 10% väestönkasvulle = n. 100 
henkeä 
• seurakuntatalon tontille 14 asuntoa => 50 henkeä 

• rakentamattomat tontit 2 kpl, 8 asuntoa => 28 henkeä 

• vajaakäytössä olevat toimistorakennukset asunnoiksi, 12 asuntoa => 
40 henkeä 

 

• yhteensä  tilaa n. 110 uudelle asukkaalle 
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Tuusulanväylän visio 
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Huomioita suunnitelmasta 
1. Tuusululanväylä liikenne Läkkisepäntielle 

• ruuhkautumisalue Metsälän kohdalle 

• häviääkö pienteollisuusalue uudisrakentamisen tieltä? 

2. Uusi asuinalue Maaliikennekeskuksen tilalle 
• asuntoja molemmille puolille Metsäläntietä (voimalinja) 

3. Uusia asuntoja Rajametsäntien länsipuolelle ja Niittylän 
kolmioon 

4. Pirttipolunpuiston Metsälän puoleinen alue rakennetaan 

5. Tuusulanväylän reuna-alueille kerrostaloja 

6. Bussiterminaali (?) rautatieaseman päälle, Taivaskallion 
pohjois- ja länsireunalle asuntoja 

7. Uusia asuntoja poistuvalle osuudelle Tuusulanväylää 
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Mitä jatkossa 

• aikoinaan on haluttu jyrätä Käpylän ja Kumpulan 
puutaloalueet, nyt Metsälää kutistetaan joka puolelta 

• aktiivisuus kaupungin suuntaan 

• Metsälä-Seuralle lisää painoarvoa: liittykää seuraan 

 

 http://helsinki.asiatkartalle.fi 

• antakaa palautetta suoraan suunnittelijoille 

• mihin voi rakentaa, suojeltavat viheralueet jne. 
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