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Pohjoinen Helsinki
Pohjoinen Helsinki tulee kehittymään merkittävästi lähivuosikymmeninä. Kun nyt alueen ainut joukkoliikenteen runkoyhteys on vilkkaasti liikennöity päärata, halkoo aluetta
tulevaisuudessa myös kaksi säteittäistä ja kaksi poikittaista runkolinjaa. Myös asukkaita
ja työpaikkoja tulee runsaasti lisää. Tärkeimpänä ja suurimpana yksittäisenä uutena
rakentamisalueena on Malmin lentokenttä, jonka alueelle suunnitellaan asuntoja ja
palveluita jopa kymmenille tuhansille uusille helsinkiläisille. Uudet asukkaat vaikuttavat
paitsi joukkoliikennepalvelutarjonnan parantumiseen, myös Malmin keskustan palvelu- ja
työpaikkakysynnän kasvuun.
Tulevaisuudessa keskisen ja pohjoisen Helsingin valttina on asumismahdollisuuksien
moninainen kirjo, korkeatasoiset virkistyspalvelut sekä hyvät yhteydet merkittäviin työpaikkakeskittymiin. Käpylän voimakkaasti kasvava yritysalue, Viikin bioklusteri sekä Malmin
keskusta kehittyvät tulevaisuudesta entistäkin merkittävimmiksi työpaikkakeskittymiksi.
Pohjoisen Helsingin alueella maankäyttö tiivistyy erityisesti Jokeri 1 ja Jokeri 2 -linjojen
varrella. Raide-Jokeri 1:n reitin varsi on kantakaupungin laajentumisaluetta ja alueella on
paljon rakentamispotentiaalia. Tämän käyttöönotto tukee Raide-Jokeri 1:n toteuttamista
ja mahdollistaa uusien yritysten sijoittumisen keskeisiin noodipisteisiin. Vastaavasti RaideJokeri 2:n varteen rakennetaan merkittävästi uutta kaupunkirakennetta.
Pohjoiseen Helsinkiin on arvioitu sijoittuvan noin 55 000 uutta asukasta ja lähes 30 000
työpaikkaa.

Tapulikaupunki
Siltamäki–Tapaninvainio

Jakomäki
Torpparinmäki–Tuomarinkartano
Malmin lentokenttä
Malmin keskusta

Pukinmäki

Veräjämäki–Pihlajisto
Käpylä–Metsälä–Maunula–Oulunkylä

Vanhakaupunki–Lahdenväylä

Viikki

Pohjoisen Helsingin ainoa korkeatasoinen runkoyhteys on tällä hetkellä päärata. Yleiskaavaratkaisussa alueelle esitetään kahta uutta säteittäistä
runkoyhteyttä sekä kahden Jokeri-linjan tarjoamia korkealaatuisia poikittaisia runkoyhteyksiä.
Uusi maankäyttö tukeutuu kehittyvien asemanseutujen lisäksi uusiin runkolinjoihin ja erityisesti
niiden risteyksiin.
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Käpylä–Metsälä–Maunula–Oulunkylä
Maunulan, Käpylän ja Oulunkylän muodostama aluekokonaisuus kehittyy tulevaisuudessa
kyläkaupunkina, jossa Käpylän asemanseudun laajasti tiivistyvässä keskustassa on alueen suurin palvelukeskittymä. Alueiden kylämäinen ja omaleimainen luonne säilytetään
mutta ne rakennetaan entistä tiiviimmin kiinni toisiinsa. Raide-Jokeri 1:n reitti leikkaa
alueen itä-länsi-suunnassa ja muodostaa sen keskeisimmän poikittaisen joukkoliikenteen
runkoyhteyden.
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Tuusulanväylän muuttaminen kaupunkibulevardiksi on Käpylän asemanseudun täydennysrakentamisen lisäksi alueen kaikkein keskeisin maankäytön muutos. Se vapauttaa
merkittävästi maata asunto- ja työpaikkarakentamiseen ja mahdollistaa pohjois-eteläsuuntaisen runkoyhteyden rakentamisen kantakaupungin ja Vantaan välille. Vantaan
kaupungin poikittaisen runkolinjan esisuunnitelmassa on linjaus Tuusulanväylän käytävässä
kohti etelää. Tuusulanväylän kääntö junaradan pohjoispuolella Veturitielle mahdollistaisi asemanseudun risteysalueen kehittämisen. Terminaalialue merkkirakennuksineen
muodostaa visuaalisesti mielenkiintoisen ja paikalle merkitystä antavan kaupunkimaisen
Tuusulanbulevardin päätepisteen. Ideasuunnitelman mukaiset korkeat hotellirakennukset
ravintoloineen, palveluineen ja asiakkaineen elävöittävät aluetta myös viikonloppuisin.
Asema-alueelle rakentuu merkittävä joukkoliikenteen solmukohta, joka tarjoaa linjaautoliikenteen terminaalin lisäksi ensiluokkaiset raitiovaunu- ja junaliikenteen vaihtoyhteydet sekä liityntä- ja asukaspysäköinnin aluepysäköintipalveluna.
Elinkeinoalueena Käpylän asemanseutu nousee tulevaisuudessa entistä merkittävämpään
asemaan. Se kuuluu tulevaisuudessa keskeisenä ja nopeasti kasvavana työpaikka-alueena
Helsingin tuottavuuden huippualueisiin. Käpylä vahvistuu Helsingin kantakaupungin
sisääntuloportiksi. Metsälän työpaikka-alue saisi bulevardin käännöstä Läkkisepäntielle
uutta virtaa ja voisi uudistua korkeamman profiilin aleeksi. Keskeinen sijainti, työvoiman
saatavuus ja työpaikkojen helppo saavutettavuus edesauttavat myös uusien yrityksien
syntyä. Liikennevirran siirto rauhoittaisi radan eteläpuolella Käpylän puoleisen Mäkelänkadun liikennettä. Osmontien ja radan välinen alue olisi mahdollista kehittää olemassa
olevaan asuinrakenteeseen liittyviksi tiiviiksi asuinkortteleiksi. Erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien välittömässä läheisyydessä ja polkupyöräilyn laatuverkon risteyskohdassa
alue on mahdollista toteuttaa ekotehokkaana ja vähäautoisena asuinalueena.
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Jokeri 1:n ja Tuusulanväylän
risteykseen on mahdollista rakentaa monipuolinen
asuinalue hyvien liikenneyhteyksien vierelle
Tuusulanväylän bulevardisointiin kuuluu korkeatasoisen raideyhteyden rakentaminen pohjoiseen
Käpylän asemanseudusta
monipuolinen joukkoliikenneterminaali
Käskynhaltijantie rakennetaan kaupunkimaiseksi
Oulunkylän asemanseutua
täydennysrakennetaan ja kehitetään palvelukeskustana

Yleiskaavaselostuksen liitteenä on Käpylää koskeva laajempi raportti.

Käpylän asemanseudusta kehittyy merkittävä joukkoliikenteen solmukohta. Maankäyttötarkastelu: Ksv / Christina Suomi
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Oulunkylän asemanseutu on tärkeä joukkoliikenteen solmukohta. Pääradan ja poikittaisen pikaraitiotien, Raide-Jokerin risteäminen vahvistaa aluetta täydennysrakentamisen
painopisteenä. Oulunkylän aseman läheisyydessä on huomattavia täydennysrakentamisen ja kaupunkirakenteen tiivistämisen mahdollisuuksia. Rakentaminen voi olla niin
toimitilarakentamista kuin asuinrakentamistakin. Uudelle rakentamiselle löytyy paikkoja
asemalta länteen, Oulunkylän puolelle sekä itään Veräjämäen suuntaan.
Jokeri 1 on linjattu Oulunkylässä Käskynhaltiantielle ja linjan varrella on runsaasti täydennysrakentamisen paikkoja. Täydennysrakentamisen paikkoja on myös paikoitellen
Käskynhaltiantien eteläpuolella sekä Veräjämäessä Raide-Jokerin varrella. Käskynhaltiantien ja Mäkitorpantien varrella voidaan harkitulla täydennysrakentamisella muuttaa
katujen luonnetta kantakaupunkimaisemmaksi. Erityisesti Mäkitorpantien ympäristöä
voisi kehittää kivijalkakaupan alueena. Pääosa rakentamisesta on asumista.
Maunulasta, Käpylästä ja Oulunkylästä koostuvan kyläkaupungin alue rajautuu lännessä
Keskuspuistoon ja idässä Helsinkipuistoon. Näiden välisistä viheryhteyksistä huolehditaan. Jo nykyisellään alueen viherpalvelut ovat korkeatasoiset ja Raide-Jokeri 1 tarjoaa
muutamassa minuutissa yhteyden molemmille viereisille laajoille viheralueille.

Mäkitorpantietä kehitetään High street -tyyppisenä kauppakatuna. Kuva: Christina Suomi

Yleiskaavaselostuksen liitteenä on Käpylää koskeva laajempi raportti.

Jokeri 1:n varren katuja kehitetään urbaaneiksi
kaupunkitiloiksi. Kuva: Laura Hietakorpi

Tuusulanväylän kaupunkibulevardi. Kuva: 3D Render

Jokeri 1:n varsi tiivistyy myös Oulunkylässä. Maankäyttötarkastelu: Ksv / Täydennysrakentamisprojekti
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Vanhakaupunki (Lahdenväylä)
Koskelan laajennusalue on nykyisellään rakentamatonta kallioista metsämaastoa. Vaativat
maastonmuodot luovat alueelle oman identiteetin. Lännen ja vanhan Koskelan suuntaan
rakentaminen on avointa, Lahdenväylän kaupunkibulevardin suuntaan muurimaisempaa.
Julkiset kevyenliikenteen rantareitit säilytetään jokivarressa. Lahdenväylän liittymästä
säilytetään Viikintien siltayhteys Koskelantielle, jotta uudet kaupunkibulevardiratkaisut
eivät lisää liikennettä Hämeentien kautta.

3

Maankäyttöluonnoksessa Lahdenväylän kaupunkibulevardi linjataan Viikinmäen kohdalla
kulkemaan nykyistä lännempää Viikinkallion asuntokorttelin vieritse. Tämä mahdollistaa
Viikinmäen asuntoalueen ja kaupunkibulevardin väliin sijoittuvan korttelinauhan. Kaupunkibulevardin varsi rakentuu tehokkaana ja sekoittuneena korttelikaupunkina. Viikinkallion
korttelin lounaispuolella rakentaminen edellyttää sähköaseman siirtämistä maanalaiseksi.
Rakentamisessa on jatkettu samaa kortteliteemaa, kuin viereisessä Viikinkallion korttelissa. Jos tämä onnistuu, avautuu uuden korttelin asunnoista ja laajoilta kalliopihoilta
hyvät näkymät edulliseen ilmansuuntaan pitkälle etelään, kohti Vanhankaupungin selkää.
Viikinrannan Hernepellonkujan teollisuusalueen kohdalle esitetään rakentamisen painopistettä ja uutta kiertoliittymää kaupunkibulevardilta. Tässä kohtaa olisi myös tiederatikan
pysäkki. Kaupunkibulevardin reunaan sijoittuvat tehokkaat umpikorttelit, ulompana korttelit
ovat puoliavoimia. Viikintie on erikoiskorkeiden kuljetusten reitti koillisesta lähestyttäessä ja tämä on otettava huomioon katuverkkoa suunniteltaessa. Alueen ratkaisut ovat
sidoksissa Lahdenväylän kaupunkibulevardihankkeen ajoituksen kanssa. Viikinrannan
Vanhankaupungin teollisuusalue sekä Pornaistenniemi ovat ilmansuuntien, melun ja
ilmansaasteiden kannalta edullista asuinrakentamisen aluetta. Pornaistenniemestä on
lisäksi hyvät näkymät Vantaanjoen historialliseen suisto- ja koskialueeseen. Alueiden
toteuttamisaikataulu ei ole riippuvainen Lahdenväylän kaupunkibulevardin toteutumisesta. Maaperä vaatii kallista pohjarakentamista sitä enemmän, mitä lähempänä laskuojan
reunaa ollaan sekä lisäksi todennäköistä puhdistamista teollisuuskäytön jäljiltä. Lisäksi
tarvitaan paikallisia täyttöjä, jotta rakennukset ja piha-alueet saadaan alimman rakentamiseen sallitun korkeusaseman yläpuolelle. Erityisesti Pornaistenniemen metsäalueella on
merkittäviä luontoarvoja, joten rakentaminen on sovitettava niihin mahdollisimman hyvin.
Viikinrannan kohdalle on varattu kevyenliikenteen yhteys, joka alittaa Lahdenväylän
kaupunkibulevardin. Se yhdistää Vanhankaupungin lahtea kiertävän kevyen liikenteen
ulkoilureitin Viikinmäen puhdistamon länsipuoleisessa laaksossa olevaan reitistöön ja
siitä edelleen Savelan puistoon. Vanhankaupunginselkää kiertävä ulkoilureitti on myös
yksi Helsinkipuiston tärkeistä runkoreiteistä.
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Koskelan kaupunginosaa laajennetaan itäsuuntaan ja se
kytketään Lahdenväylän bulevardiin liittyvään rakenteeseen
Lahdenväylä tunneloidaan tai
rakennetaan kaupunkibulevardiksi ja sen suoja-alueille
rakennetaan kaupunkia. Viikinrannan rakennetta jatketaan
itäsuuntaan.
Viikinmäen kukkulakaupunki
rakentuu kovaa vauhtia ja tarjoaa monipuolisia asumismahdollisuuksia ja hienoja näkymiä
aivan Vantaanjoen kupeessa.

Kaupunkirakenne; Lahdenväylä, Vanhakaupunki,
Koskela, Viikinranta. Maankäyttösuunnitelma:
Ksv / Esa Kangas
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Lahdenväylän kaupunkibulevardi; Koskelan, Viikinkallion ja Viikinrannan täydennysrakentamista. Maankäyttösuunnitelma: Ksv / Esa Kangas

Kaupunkibulevardien korttelihahmotelmia.
Kuvat: Serum arkkitehdit Oy
Kaupunkibulevardilla eri liikennemuodot kulkevat
samassa katutilassa. Kuva: 3D Render

