
Yleiskaavatapaaminen 22.8.2013 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 

Maunula-, Metsälä- ja Oulunkylä-Seura 

26.8.2013 1 



Kaupunginosien omat viestit/aiheet  
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Maunula-Seura pääintressit 

1. Alueen segregaatiokehityksen (negatiivisen eriytymisen) 
ehkäisy 

• painotus asuntorakenteen tasapainottamiseen lisärakentamisella 

2. Palveluiden parantaminen 

• painotus liikenteen solmukohtiin ja palveluiden asiakas-
potentiaaliin (Jokeri-linja, Maunulan keskusta, Saunabaarin 
keskusta, Pirjon krouvin risteys, Pakilantien ja Tuusulanväylän 
risteys) 

3. Alueen viihtyisyyden ja vetovoimaisuuden kasvattaminen 

• liittyy keskeisesti myös segregaatioteemaan 
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Maunula-Seura jatkoa 
• Maunulassa halutaan tietää Tuusulanväylän kehittämisen 

realistisuudesta pääintressien suhteen (valtio keskeinen 
osapuoli). Muilta osin kaavoitusta jatketaan tonttikohtaisin 
ratkaisuin ja kehittämällä solmukohtien palveluja. 
 

• Joidenkin metsäalueiden kaavoitusta voidaan punnita yhtenä 
alueen sosiaalisten rakenteen tasapainotuskeinona (vrt. 
Kuusikkopolun kaavan valmistelu). 
 

• Voidaan myös ajatella asuntojen rakentamista julkisten 
rakennusten tilalle niiden alkuperäisen käyttötarkoituksen 
mahdollisesti muuttuessa tai käytön loppuessa (vrt. Yleiskaava 
2002 ja Maunulan keskustan kehittäminen 2000-2005). 
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Metsälä-Seura 

• Tuusulanväylän linjaus ja lisärakentaminen nykyisen 
väylän alueelle 

• liikennevirtojen ohjaus Metsälän ohi, ei läpi kuten nyt 

• Keskuspuiston ja Helsinkipuiston viheryhteyden 
säilyttäminen 

• Teollisuusalueen ja Käpylän aseman seudun lisä-
rakentaminen, mahdolliset raideliikenteen varaukset 

• Maaliikennekeskuksen asuinalueen liikenneratkaisut 

• Pyöriliikenteen laatukäytävien linjaus alueella 
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Oulunkylä-Seura 

• Kaupunkirakenteen tiivistyminen 

• Patolan viheralueen pirstaloituminen 

• Läpiajoliikenne 

• Oulunkylän aseman seudun vetovoimaisuus 

• kasvumahdollisuuksien turvaaminen 

• Alueen matalan ja väljän luonteen 
säilyttäminen 
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Alueen yhteiset viestit/aiheet  

• ”Keskipuisto”: Maunulan, Metsälän, 
Oulunkylän ja Pakilan välinen kaupunkipuisto 

 

• Tuusulanväylä: liikennevirrat, täydennys-
rakentaminen sekä mahdollinen kattaminen 

 

• Alueen keskukset: suhteellinen tasapaino 
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”Keskipuisto” 
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”Keskipuistosta” 

• yhtenäinen viheralue, joka yhdistää 

• Keskuspuiston ja Helsinkipuiston 

• Maunulan, Metsälän, Oulunkylän ja Pakilan 
kaupunginosat 

• tulisi ottaa huomioon kokonaisuutena, ei palasina 

• itälänsisuuntainen viheryhteys ennen Helsingin 
pohjoisreunaa 
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Alueen keskukset 
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Alueen keskukset 

• Oulunkylän aseman seutu 

• tilan puute vaikeuttaa alueen kehittämistä 

• Maunulan ostoskeskuksen alue 

• rakennettu valmiiksi, onko painopiste siirtymässä 
Tuusulanväylä ja Käskynhaltijantien solmukohtaan 

• Käpylän aseman seutu 

• tilaa rakentamiselle ja edelleen kehittämiselle 
liikenneratkaisuilla 
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Tuusulanväylä 



Tuusulanväylä 

• täydennysrakentamiselle mahdollisuuksia 

• kattaminen, tunneli, väylän päälle rakentaminen, 
nykyiset  suoja-alueet 

• meluhaittojen huomiointi nykyistä selvästi 
paremmin 

• läpiajoliikenne Asesepäntie-Mäkitorpantie 

• Maaliikennekeskuksen asuinalueen liikenne 
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