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Esipuhe

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa 
on käynnissä esikaupunkien täydennys-
rakentamisen hanke Esikaupunkien re-
nessanssi. Hankkeen tavoitteena on ke-
hittää Helsingin nykyistä esikaupunkialu-
etta ja kohottaa sen asemaa seudullises-
sa kaupunkirakenteessa. Samalla pyri-
tään kehittämään seudulle toimiva ver-
kostomainen, raideliikenteen hyötyihin 
perustuva kaupunkirakenne. 

Hankkeen yhtenä painopisteenä on 
yritysten sijoittumisedellytysten paranta-
minen Helsingin maankäytön kehitysku-
van mukaisille ns. esikaupunkien renes-
sanssialueille. Helsingin kaupunkisuun-
nittelulautakunta edellytti yleissuunnitel-
man luonnoksen käsittelyn yhteydessä 
(kslk 25.2.2010), että mahdollisuudet pa-
rantaa elinkeinojen sijoittumista esikau-
punkialueille tulee selvittää.

Toimeksiannon tavoitteena oli selvit-
tää yritysten sijoittumismahdollisuuksia, 
erityisesti kaupan toimijoiden, kiinteistö-
kehittäjien ja -sijoittajien kiinnostusta se-
kä toimitilatarjonnan lisäämisen edelly-
tyksiä Helsingin esikaupunkialueilla, eri-
tyisesti raideliikenteen vaikutusalueella. 
Suunnitteilla olevat Kehärata, Raide-Jo-
keri sekä metron laajentaminen paranta-
vat asemanseutujen saavutettavuutta ja 
vetovoimaa. Tulevan Raidejokerin ja Jo-
keri II:n maankäyttövyöhykkeet ovat tär-
keässä roolissa kun haetaan maankäytön 
tiivistämisen painopistealueita Helsingis-
sä. Erityisenä painopisteenä ovat raidelii-
kenteen solmukohdat.

Vantaankosken radanvarrelta valit-
tiin arvioitaviksi Haagan, Kannelmäen 
ja Malminkartanon asemanseudut sekä 
pääradanvarrelta Oulunkylän, Pukinmä-
en, Malmin, Tapanilan ja Puistolan ase-
manseudut. Kehärata kytkee Vantaan-
kosken radan ja pääradan muutaman 
vuoden kuluttua Helsinki-Vantaan len-

toasemaan, mikä parantaa näiden ase-
mien saavutettavuutta seudullisesti. Esi-
kaupunkien maankäytön kehittämiseen 
yritystoiminnan kannalta haluttiin myös 
lisätietoa metroradan varrelta Kontulan ja 
Mellunmäen asemanseuduista.

Tehdyn selvityksen tuloksia tullaan 
hyödyntämään Esikaupunkien renes-
sanssi -hankkeessa, kaupungin alueiden 
kehittämisessä ja kaavoittamisessa se-
kä täydennysrakentamisesta käytävässä 
keskustelussa. Tavoitteena on lisätä ase-
manseutujen vetovoimaa niin hyvän asu-
misen kuin yritysten sijoittumisenkin nä-
kökulmasta. Valittuja toimitilakehittämi-
seen soveltuvia asemanseutuja tullaan 
tarkastelemaan erikseen yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa. Huomioon 
otetaan myös muut meneillään olevat 
asemanseutujen tarkastelut, joiden poh-
jalta voidaan suunnata asemanseutujen 
profilointia ja kehittämistä tarkemmin.

Selvityksen on laatinut KPMG, jossa 
työstä on vastannut Marja Rosenberg. 
Haastattelut ovat tehneet hänen ohellaan 
Annastiina Perälä ja Amos Janhunen se-
kä kaupan toimijoiden osalta Risto Ah-
jovaara Nortecon Oy:stä.  Raportin ovat 
kirjoittaneet Marja Rosenberg, Annastii-
na Perälä, Amos Janhunen ja Risto Ahjo-
vaara (luvut  5.2.3 ja 7.4).

Työtä varten perustettiin ohjausryh-
mä, joka kommenteillaan ohjasi työn 
suuntaamista. Ohjausryhmässä toimi-
vat Mari Siivola ja Leena Hakala talous- 
ja suunnittelukeskuksesta, Henna Ven-
nonen kiinteistövirastosta, Marja Piimies 
Lähiöprojektista, Markus Ahtiainen kau-
punkisuunnitteluviraston liikennesuun-
nitteluosastolta sekä Tero Santaoja, Es-
si Leino, Terhi Kuusisto, Ilkka Oikarinen, 
Rikhard Manninen ja Anne Karlsson kau-
punkisuunnitteluviraston yleissuunnitte-
luosastolta.

Rikhard Manninen, toimistopäällikkö
Anne Karlsson, yleiskaavasuunnittelija
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Tiivistelmä

Työn tavoitteena oli selvittää yritysten si-
joittumismahdollisuudet ja toimitilatar-
jonnan lisäämisen edellytykset Helsingin 
esikaupunkialueilla. Tarkastelukohteena 
oli 10 raideliikenteen asemanseutua, jois-
ta Kontula ja Mellunmäki metron varrel-
ta, Oulunkylä, Pukinmäki, Malmi, Tapani-
la ja Puistola pääradan varrelta sekä Poh-
jois-Haaga, Kannelmäki ja Malminkarta-
no Vantaankosken radan varrella.

Selvityksessä haastateltiin yli 30 hen-
kilöä, jotka edustivat kaupungin eri orga-
nisaatioita, kauppaa, kiinteistösijoittajia, 
rakennusyrityksiä sekä yrittäjiä. Haastat-
telujen pohjalta muodostettiin kuva alu-
eiden profiilista sekä kehittämisedellytyk-
sistä erityisesti yritystoiminnan näkökul-
masta.

Tarkastelun lähtökohtana olivat kaa-
voitustilanne sekä raideliikenneverkon 
kehittyminen pääkaupunkiseudulla vuo-
teen 2035 mennessä Helsingin seudun 
liikenne-järjestelmäsuunnitelman HLJ 
2011 mukaisesti sekä asemanseutujen ti-
lastotiedot väestöstä, matkustajamääris-
tä, liike- ja toimistotilojen käyttöasteista 
ja vuokrista. Selvityksessä nousivat esiin 
myös pääkaupunkiseudun laajemmat ke-
hitysnäkymät työpaikkakeskittymien ky-
synnästä ja tarjonnasta. 

Esikaupunkien asemanseutujen saa-
vutettavuus ja vetovoima paranevat rai-
deverkon ja erityisesti Kehäradan toteu-
tumisen myötä. Raidejokeri verkottaa 
esikaupunkialueet poikittaisliikenteessä, 
mutta sen vaikutukset eivät välttämättä 
ulotu tarkastelualueille asti Oulunkylää 
lukuun ottamatta. Pisararadan tuoma ju-
naliikenteen tihentyminen ja täsmällisyy-
den parantuminen lisäävät raideliiken-
teen houkuttelevuutta ja siten sen vaiku-
tukset asemanseutuihin ovat myöntei-
set. Raideliikenneyhteydet ovat huomat-
tavasti tärkeämpiä toimitilojen kuin kau-
pan sijoittumisen kannalta.

Raideliikenneverkon kehittämisen vai-
kutukset yritysten sijoittumiseen realisoi-
tuvat kaavoituksen tarjoamien mahdol-
lisuuksien myötä.  Lyhyellä tähtäimellä 

asemanseutujen täydennysrakentami-
sella tulisi tukea kaupan ja yritystoimin-
nan kannalta parhaiten profiloituja ase-
manseutuja kuten Malmi, Pohjois-Haaga 
ja Kontula.  Pitkällä tähtäimellä lentora-
dan toteutuminen vapauttaisi pääradan 
varren raidevarauksen muuhun käyttöön, 
millä todennäköisesti olisi suurin merki-
tys yritysten sijoittumiseen asemanseu-
duilla. Uusi maankäyttö toisi väestöpoh-
jaa kaupan palveluille sekä mahdollistai-
si uusien toimitilojen rakentamisen radan 
varteen.

Liityntäpysäköintipaikkojen ja kaupan 
pysäköintipaikkojen yhdistämisellä voi-
daan realisoida raideverkon hyödyt kau-
palle ja sen yhteyteen sijoittuville muille 
lähipalveluille silloin, kun asemanseutu-
jen välittömässä läheisyydessä on mah-
dollisuus kehittää kaupan ja muita lähi-
palveluita. Tällaisia asemanseutuja ovat 
Malmi, Oulunkylä, Kontula ja Mellunmä-
ki. Malmilla on jo olemassa liityntäpysä-
köintipaikkoja, Oulunkylässä Raidejoke-
ri luo pääradan risteyskohtaan merkittä-
vän liikenteellisen solmukohdan, joka tu-
lee hyödyntää myös liityntäpysäköinnin 
keinoin. Kontula ja Mellunmäki sijaitsevat 
nykyisen metroradan päässä ja jatkossa-
kin ne toimivat idän suunnan asuntoalu-
eiden luontevina liityntäpaikkoina metro-
verkkoon. Pukinmäki ja Puistola saattai-
sivat olla liikenteellisten yhteyksiensä ta-
kia potentiaalinen kohde, mikäli yksityiset 
toimijat saadaan kiinnostumaan tarjolla 
olevista kehittämismahdollisuuksiksi.

Selvityksen perusteella asemanseutu-
jen vetovoimaisuutta yritystoiminnan nä-
kökulmasta voidaan parhaiten lisätä kes-
kittymällä kehittämään toimisto- ja kaup-
paan profiloituja asemanseutuja niin, että 
keskitettyä liike- ja/tai toimistotilaa sijoit-
tuu välittömästi aseman kulkuyhteyksi-
en varrella. Kaupan kannalta kehittämis-
kelpoisimmat alueet ovat haastattelujen 
ja asukaspohjan perusteella Malmi, Kon-
tula, Mellunmäki ja Oulunkylä. 

Pääkaupunkiseudun kilpailevat suu-
ret toimistokeskittymät kuten Leppä-

vaara, Aviapolis ja tulevaisuudessa Kes-
ki-Pasila heikentävät esikaupunkien ase-
manseutujen vetovoimaisuutta. Siten toi-
mistotilojen kehityspotentiaali on rajalli-
nen, vaikka liikenneyhteydet kehittyvät-
kin suotuisasti.

Selvityksen keskeisenä suositukse-
na on, että asemanseudut luokitellaan 
toimitilakehitettäviin ja hyvän asumisen 
asemanseutuihin. Valittuja toimitilan ke-
hittämiseen soveltuvia asemanseutuja 
tarkastellaan erikseen yhteistyössä nii-
den toimijoiden kanssa, joilla on tavoittei-
ta alueen kehittämisen suhteen lyhyellä 
aikajänteellä. Konkreettisena ehdotukse-
na on aloittaa esimerkiksi Malmin ja Poh-
jois-Haagan asemanseudun kiinteistön-
omistajien ja kaupungin yhteinen selvi-
tystyö edellytyksistä ja tavoitteista kehit-
tää näiden asemanseutujen yritystoimin-
taa. Veturiyritysten houkuttelu kehitettä-
välle asemanseudulle takaa selvityksen 
mukaan hyvät edellytykset myös muiden 
pienempien yritysten menestykselle.
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Malminkartano

Pohjois-Haaga

Kannelmäki Pukinmäki

Malmi
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Oulunkylä
Kontula
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Tarkastelukohteena olevat 10 raideliikenteen asemanseutua.
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1.1 Esikaupunkien renessanssi- 
hanke
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa 
on käynnissä esikaupunkien täydennys-
rakentamishanke Esikaupunkien renes-
sanssi. Hankkeen tavoitteena on esikau-
punkialueiden elävyyden ja vetovoimai-
suuden parantaminen. Hankkeen yleis-
suunnitelman runkona on maankäytön 
ja liikenteen yhteisvaikutusten painotta-
minen. Raide-Jokerin ja Jokeri II-vyöhyk-
keiden sekä asemanseutujen maankäyt-
tö on keskeisessä roolissa. Yhtenä paino-
pistealueena ovat asemanseudut osana 
esikaupunkia, missä tavoitteena on mm. 
elinkeinoelämän edellytysten parantami-
nen. 

Kuvassa 1 on esitetty Esikaupunkien 
renessanssi Yleissuunnitelman maankäy-
tön ja liikenteen yhteensovittamisen käy-
tävät ja risteyskohdat Jokeri-vyöhykkeil-
lä. Maankäytön ja liikenteen yhteensovit-
taminen on ensiarvoisen tärkeää esikau-
pungin kaupunkirakennetta ja saavutet-
tavuutta kehitettäessä. Helsingin esikau-
punkirakenne voidaan jakaa kolmeen ko-

konaisuuteen: läntiseen, koilliseen ja itäi-
seen, joita nykyinen Jokeri I ja tuleva Jo-
keri II-linja yhdistävät. Jokeri-linjat mah-
dollistavat tulevaisuudessa maankäytön 
intensiteetin nostamisen kaikkein luon-
tevimmin. Jokeri-linjat ovat yleissuunni-
telman rungon muodostamisen kannal-
ta tärkeimmät kokoavat elementit, joita 
tulee kehittää myös kaupunkirakenteen, 
elinkeinojen kuin taloudenkin kannatta-
vuuden näkökulmista. Raideyhteyksien 
toteutettavuutta edistetään maankäytön 
intensiteettiä kasvattamalla.

Jokeri-vyöhykkeiltä on tunnistetta-
vissa liikenteellisesti tärkeitä painopiste-
alueita, joiden toimintaedellytyksiä tulee 
vahvistaa. Näitä ovat muun muassa Pi-
täjänmäki - Etelä-Haagan, Maunula - Pa-
tola - Oulunkylän, Malmin, Viikki -Itäkes-
kuksen sekä Kivikko - Keski-Vuosaaren 
alueet. 

Helsingin pääosin säteittäinen lähi-
liikenteen raideverkko koostuu nykyisin 
länsiradasta, Martinlaakson radasta, pää-
radasta ja itään suuntautuvista metrolin-
joista. Kun poikittaisyhteydet toteutuvat, 

muodostuu raideverkko, jonka aseman-
seuduista osa on keskeisiä solmukohtia 
verkostokaupungissa (kuva 2). Säteittäi-
nen ja poikittainen raide leikkaavat mm. 
seuraavilla alueilla; Pitäjänmäki, Huopa-
lahti, Käpylä-Oulunkylä ja Pukinmäki-
Malmi. Asemanseutujen maankäyttöä 
linjataan omana kokonaisuutenaan, mi-
kä edellyttää asemien toimintaympäris-
tön analysointia. Tavoitteena on kunkin 
asemanseudun profiilin ja täydennysra-
kentamispotentiaalin määrittely sekä toi-
minnallisuuden parantaminen muun mu-
assa asemille johtavia pääraitteja kehit-
tämällä.

1 Tavoitteet

Kuva 1. Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen 

Jokeri-vyöhykkeellä. 

Lähde: Kaupunkisuunnitteluvirasto

Poikittaisten raideyhteyksien toteuttamis-

suunnittelu sekä maankäytön intesiteetin 

kasvattaminen

Tärkeä risteysasemanseutu Raide-Jokeri / 

Jokeri II vyöhykkeellä
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teen solmukohdissa.
Käynnistetään alueelliset kehittämis-4. 
suunnitelmat Oulunkylän (sis. Maunu-
la ja Patola) sekä Laajasalon alueille.
Jatketaan täydennysrakentamisen ko-5. 
konaisvaltaista ja ohjelmoitua kehittä-
mistä Helsingin esikaupunkivyöhyk-
keellä yleissuunnitelman laadintana.
Edellä mainitut yleissuunnitelman ta-

voitteet liittyvät myös tämän työn tavoit-
teisiin, jotka on esitetty seuraavassa koh-
dassa 1.2.

1.2 Työn tavoitteet
Tämän työn tavoitteena on ollut selvit-
tää yritysten sijoittumismahdollisuudet 

ja toimitilatarjonnan lisäämisen edelly-
tykset Helsingin esikaupunkialueilla, eri-
tyisesti raideliikenteen vaikutusalueella. 
Tavoitteena oli tarkastella liikenneverkon 
kehittämisen vaikutuksia yritysten sijoit-
tumispäätöksiin lyhyellä ja pitkällä tähtäi-
mellä.

Tavoitteena oli lisäksi tarkastella eko-
tehokkuusvaatimusten merkitystä yri-
tyksille sekä asemanseutujen vetovoi-
maisuutta yritysten sijoittumisen näkö-
kulmasta. 

Työn tulosten toivotaan tuovan uusia 
näkökulmia esikaupunkialueiden renes-
sanssihankkeeseen liittyviin suunnitel-
miin sekä asemanseutujen täydennysra-
kentamista koskevaan keskusteluun.

Kuva 2. Asemanseutujen toimintojen määrittely ja 

maankäytön tehostaminen. 

Lähde: Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunkisuunnittelulautakunta mer-
kitsi 10.2.2011 tiedoksi Esikaupunkien 
renessanssi, yleissuunnitelman runko 
-raportin sekä hyväksyi seuraavat tavoit-
teet jatkotyön pohjaksi:

 
Kehitetään Helsingin esikaupunkialu-1. 
etta raideliikenteeseen tukeutuvana 
verkostokaupunkina.
Edistetään poikittaisten raideratkaisu-2. 
jen toteuttamisedellytyksiä Jokerivyö-
hykkeiden maankäytön intensiteettiä 
kasvattamalla.
Tehostetaan asemanseutujen maan-3. 
käyttöä sekä tuetaan eri toimintojen 
sijoittumis-edellytyksiä asemanseu-
duille, erityisesti tulevissa raideliiken-
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2.1 Väestö ja työpaikat  
Tarkastelukohteina on kymmenen esi-
kaupunkialueiden asemanseutua, jotka 
on esitetty kuvassa 3. Tarkasteltavista 
alueista Mellunmäki ja Kontula ovat met-
ron varrella. Pohjois-Haaga, Kannelmäki 
ja Malminkartano sijaitsevat Vantaankos-
ken radan varrella. Oulunkylä, Pukinmä-
ki, Malmi, Tapanila ja Puistola ovat pää-
radan vaikutusalueella.

Asemanseutujen väestö- ja työpaikka-
määrää vuonna 2009 on tarkasteltu 600 
metrin säteellä asemista. Kuvassa 4 on 
esitetty väestön ikäjakauma asemittain 
ja kuvassa 5 työpaikkamäärät eroteltuna 
julkisiin ja yksityisiin.

Kuvasta 4 havaitaan, että tarkastelta-
vat asemanseudut ovat väestömääräl-
tään suhteellisen samansuuruisia. Asuk-
kaita on 600 metrin säteellä asemasta 
noin 5 000–6 500, Kannelmäen asukas-

määrä on suurin 9 600 asukasta ja metro-
asemien ympärillä asukkaita on yli 8 000. 
Ikääntyneiden osuus väestöstä on suurin 
Kontulassa, Pohjois- Haagassa ja Kannel-
mäessä. Lapsia ja nuoria on suhteellises-
ti eniten asemanseuduilla Tapanilassa ja 
Puistolassa eli noin 20 % väestöstä kun 
se muilla asemanseuduilla vaihteli 11–14 
%:n välillä.

Työpaikkojen määrissä asemanseudut 
poikkeavat huomattavasti enemmän toi-
sistaan kuin väestömäärän suhteen. Mal-
milla työpaikkoja on 8 600, Pohjois-Haa-
gassa (+ Lassilassa) 6 600 ja Oulunky-
lässä 6.600, kun muilla asemanseuduil-
la työpaikkoja on huomattavasti vähem-
män 900–2.600 kpl.  Yritysten osuus työ-
paikkojen määrästä on selkeästi suurin 
Pohjois-Haagassa 94% ja Malminkarta-
nossa 82 %, kun muilla asemanseuduil-
la yritystyöpaikkojen osuus vaihtelee 50 

%:sta 73 %:in kaikista työpaikoista. Val-
tion työpaikkoja on vain Malmilla ja Mal-
minkartanossa.

Asemanseutujen nykyinen profiili ja 
kehittämisperiaatteet on esitetty asemit-
tain luvussa 8.

2.2 Liikenneverkko
Kuvassa 3 on esitetty tarkasteltavien alu-
eiden sijoittuminen seudun liikenneverk-
koon nähden. Tarkastelu on tehty vuo-
den 2015 tilanteessa, jossa sekä Län-
simetro että Kehärata on rakennettu ja 
otettu käyttöön. Pidemmän tähtäimen 
aikajänteenä tarkastelussa on käytetty 
HLJ2011 liikenneverkkoa vuodelle 2035. 
Raideverkon kehittämishankkeet on esi-
tetty tarkemmin kohdassa 4.1. 

2 Tarkasteltavat alueet

Kuva 3. Tarkasteltavat alueet pääkaupunkiseudun 

joukkoliikenteen tavoitteellisella runkoverkolla.
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Kuva 4. Asemanseutujen väestömäärä ikäryhmittäin vuonna 2009. 

Lähde: SeutuCD pks-vaki tietokanta.

Kuva 5. Asemanseutujen työpaikkamäärät vuonna 2009. 

Lähde: SeutuCD Yritys-, Valtio- ja Kuntatyöpaikka-tietokannat. 
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Tässä työssä asemanseudut on rajattu 
600 metrin linnuntie-etäisyydelle raide-
liikenteen asemasta silloin, kun tarkaste-
lualuetta on analysoitu lukuina. Muuten 
asemanseutuja on arvioitu myös osana 
esikaupunkia tai jopa laajempaa alueko-
konaisuutta.

Työmenetelmänä käytettiin asiantun-
tijoiden teemahaastattelua. Haastattelut 
tehtiin kahdessa vaiheessa. Aluksi kar-
toitettiin Helsingin kaupungin organi-
saation sisäiset näkemykset asemanseu-
tujen suunnittelutilanteesta sekä yritys-
ten kiinnostuksesta alueiden kehittämi-
seen. Keskustelut käytiin talous- ja suun-
nittelukeskuksen, elinkeinotoimen, tieto-
keskuksen, kiinteistöviraston, HKL:n se-
kä kaavoituksen ja liikennesuunnittelun 
edustajien kanssa. 

Toisessa vaiheessa haastateltiin Hel-
singin Yrittäjäjärjestön, Rakennusyritys-
ten, Kiinteistösijoittajien ja kaupan edus-
tajia. Lisäksi haastateltiin Liikenneviras-
ton, HSY Seututiedon sekä Kaupunkitut-
kimus Oy:n edustajia. Yhteensä haastat-
teluja tehtiin 24 kpl ja niihin osallistui yh-
teensä noin 30 asiantuntijaa. Haastatellut 
henkilöt sekä keskusteluteemat on esi-
tetty liitteissä 1–2.

Haastattelujen tuloksista laadittiin eril-
linen väliraportti.

Lähtöaineistona on käytetty mm. Hel-
singin tietokeskuksen, HSY Seututiedon 
ja KTI Kiinteistötieto Oy:n tilastoja sekä 
HSL:n Helsingin seudun liikennejärjestel-
mäsuunnitelman 2011 sekä Liikenne- ja 
viestintäministeriön ruuhkamaksuselvi-
tysten aineistoja ja tuloksia.

3 Menetelmät
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4.1 Liikenneverkon kehittäminen 
vuosina 2020–35
Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmasta on valmistunut ehdotus 
(HLJ 2011), jonka liikenneverkko on esi-
tetty kuvassa 6. Kuvassa on punaisella 
rajattu tarkasteltavien asemanseutujen 
sijoittuminen liikenneverkossa. Lisäksi 
kuvaan on merkattu alueelle sijoittuvat 
suuret kauppakeskukset.

4 Raideverkon kehittymisen 
vaikutukset yritysten 

sijoittumiseen

Kuva 6. Tarkasteltavien alueiden (punaisella merki-

tyt) sijoittuminen, alueelle sijoittuvat suuret kauppa-

keskukset ja yritysten toimipaikkojen keskittymät HLJ 

2011- ehdotuksen tavoiteverkolla 2035. 

Lähde HSY ja HSL

Joukkoliikenteen raideliikenteen tavoite-
verkko vuonna 2035 sisältää seuraavat 
uudet raideinvestoinnit:

Kehärata• 
Länsimetro Espoonlahteen• 
Itämetron jatke Mellunmäki–Majvik• 
Raidejokeri• 

Laajasalon raideyhteys• 
Kaupunkirata Leppävaara–Espoo• 
Pisararata• 
Tiederatikka (v 2020 jälkeen)• 
Pasila–Riihimäki, raideliikenteen kapa-• 
siteetin nostaminen (v. 2020 jälkeen)
Lentorata (v. 2020 jälkeen)• 
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Kehärata 

Kehärata yhdistää Vantaankosken radan 
lentoaseman kautta päärataan. Radal-
le tulee ensimmäisessä vaiheessa neljä 
uutta asemaa: Kivistö, Aviapolis, Lento-
asema ja Leinelä. Lisäksi asemavarauk-
sia on neljä: Vehkala, Petas, Viinikkala ja 
Ruskeasanta. Myös Lapinkylään varaudu-
taan teknisesti aseman rakentamista varten 
myöhemmin tulevaisuudessa (kuva 7).

Busseille on suunniteltu liityntäter-
minaalit Vantaankosken ja Kivistön ase-
mille. Vilkkain terminaali tulee olemaan 
Kivistössä, jonne aseman yhteyteen on 
suunniteltu bussiterminaalin lisäksi 1. 
vaiheessa toteutettavaksi noin 250 auto-

paikan liityntäpysäköintialue. 
Kaikkiaan Kehäradan asemien yhtey-

teen on suunniteltu 1. vaiheessa raken-
nettavaksi viitisensataa liityntäpysäköin-
tipaikkaa sekä lisäksi polkupyörien pysä-
köintipaikkoja. Pysäköintipaikkojen mää-
rää lisätään tarpeen mukaan.  

Kehäradan junat liikennöivät ruuhka-
aikoina 10 minuutin vuorovälillä molem-
piin suuntiin ja pysähtyvät kaikilla asemil-
la. Nopein matka-aika Helsingistä lento-
asemalle on noin 30 minuuttia. Pohjoi-
sen suunnan lentomatkustajat vaihtavat 
kaukojunista Kehäradan juniin Tikkurilas-
sa, josta matka-aika lentoasemalle on 8 
minuuttia. 

Uusien asemien matkustajamääriksi 
on ennustettu vuonna 2025 arkivuoro-
kautena 5 000–16 000. Suurimmat käyt-
täjämäärät ovat Kivistön ja Lentoaseman 
asemilla. (Kehärata-projekti)

Kehärata tihentää junaliikenteen vuo-
rovälejä pääradan liityntäasemilla pysäh-
tyen kaikilla tarkasteluun kuuluvilla juna-
asemilla. Vantaankosken radan vuorovä-
li säilyy nykyisenä Kehäradan valmistut-
tua.

Kehärata parantaa kaikkien tarkas-
teltavien juna-asemien saavutettavuut-
ta Vantaan suunnasta ja lentoasemalta. 
Se tarjoaa myös uuden mahdollisuuden 
matkustaa vaihdotta pääradan ja Van-
taankosken radan asemien välillä. 

Metron jatkaminen Espooseen ja 
Östersundomiin

Länsimetro Ruoholahti-Matinkylä kytkee 
Espoon eteläosat seudulliseen raidelii-
kennejärjestelmään. Arvion mukaan met-
roa käyttää yli 100 000 matkustajaa vuo-
rokaudessa ja noin 60 000 henkilöä ylit-
tää päivittäin Helsingin ja Espoon rajan. 
Vilkkaimmat asemat ovat Tapiola, Matin-
kylä ja Lauttasaari. 

Raideliikenteen laajentuminen Län-
siväylän vyöhykkeelle vahvistaa Tapio-
lan ja Matinkylän kaupunkikeskusten ja 
Helsingin muodostamaa kokonaisuutta. 
Raideliikenteen asemien välinen liikkumi-
nen helpottuu. Vähittäin muodostuu toi-
minnallisesti yhtenäinen ja hyvin saavu-
tettavissa oleva vyöhyke, jota kehitetään 
asemaympäristöistä alkaen.(Länsimetro- 
projekti)

Kun Länsimetro otetaan käyttöön, ko-
ko metrolinjasto muuttuu automaatti-
metroksi eli sitä ajetaan ilman kuljetta-
jaa.  Junat liikennöivät väleillä Matinky-
lä-Mellunmäki ja Tapiola-Vuosaari. Län-
simetron vuoroväliksi Tapiola-Itäkeskus 
osuudella on suunniteltu 2,5 minuuttia 
aamun ja iltapäivän ruuhka-aikoina. Vuo-
roväliä voidaan tarvittaessa myöhemmin 
tihentää kahteen minuuttiin. 

Östersundomin yleiskaavaluonnok-
sessa esitetään liikennejärjestelmän run-
goksi metroa. Raideratkaisu on tärkeä 
suunnittelukysymys, sillä se määrittää 
minkälaista kaupunkia alueelle tulee. Itä-
Helsinki muuttuu liikennejärjestelmän 
myötä. Sipoon ja Espoon metrouudis-
tukset vaikuttavat Kontulan ja Mellun-
mäen saavutettavuuden paranemiseen. 
Lisäksi Vuosaaren satama aiheuttaa lä-
hivaikutuksia.

Kuva 7. Kehäradan asemat. Lähde: Kehärata-projekti
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Östersundomiin on suunniteltu noin 
80 000 uutta asukasta. Itämetron jatke 
Östersundomiin voisi olla käytössä aikai-
sintaan vuonna 2020. 

Metron jatkaminen parantaa Kontu-
lan ja Mellunmäen saavutettavuutta eri-
tyisesti idän suunnasta, mutta Länsimet-
ronkin vaikutukset liikkumisen helpottu-
miseen länsi-itä suunnalla heijastuvat nii-
hin.

Raidejokeri 

Jokeri- bussilinja on suunniteltu muu-
tettavaksi raideliikenteeksi nykyistä reit-
tiä mukaillen. Raidejokeri kulkee tarkas-
teltavista asemanseuduista Oulunkylän 
aseman kautta.

Esikaupunkien renessanssin yleis-
suunnitelman rungossa nostetaan yh-
deksi kärkihankkeeksi Jokeri-vyöhykkei-
den maankäytön tehostaminen seuraa-
vasti:

”Maankäytön ja liikenteen yhteenso-
vittaminen on ensiarvoisen tärkeää esi-
kaupungin kaupunkirakennetta ja saavu-
tettavuutta kehitettäessä (Esikaupunkien 
Renessanssi – Yleissuunnitelman run-
ko).”  Nykyinen Jokeri I ja tuleva Jokeri II 
-linjat yhdistävät Helsingin läntisen, koil-

lisen ja itäisen esikaupunkirakenne ko-
konaisuuden. Nämä Jokerilinjat tukevat 
parhaiten näiden seudullisten kehitys-
käytävien maankäytön ja liikenteen yh-
teensovittamista sekä esikaupunkialuei-
den kaupunkirakenteen, elinkeinon ja ta-
louden kannattavuutta. 

Jokeri-vyöhykkeellä on tärkeitä lii-
kenteellisiä painopistealueita, joiden toi-
mintaedellytyksiä tulee vahvistaa. Täs-
sä työssä tarkasteltavien alueiden osal-
ta tunnistettavat tärkeät painopistealu-
eet ovat Maunula - Patola - Oulunkylän 
ja Malmin alueet.

Helsingin säteittäisen lähiliikenteen 
raideverkon oheen toteutuvat poikit-
taisyhteydet tulevat muodostamaan rai-
deverkon, jonka asemanseuduista osa 
on keskeisiä säteittäisen ja poikittaisen 
raideverkon solmukohtia verkostokau-
pungissa. Tarkasteltavista esikaupunki-
en asemanseuduista tällaisia alueita ovat 
Käpylä-Oulunkylä ja Pukinmäki-Malmi.

Raidejokerin poikittainen liikennöin-
ti Helsingin kantakaupungin ulkopuolel-
la mahdollistaa maankäytön kehittämi-
sen ja kaupunkirakenteen tiivistämisen 
joukkoliikenteen solmukohtiin. Poikittai-
set joukkoliikenneyhteydet ja aseman-

seutujen maankäytön kehittäminen tu-
kevat verkostomaista kaupunkikehitystä. 
Tarkasteltavista alueista verkostokaupun-
gista ja uusista yhteyksistä hyötyvät eni-
ten Oulunkylä (Raidejokerin asema), Mal-
mi sekä Kontula ja Mellunmäki (Jokeri 2 
linjaus). Lännessä Pohjois-Haaga jää hiu-
kan syrjään Raidejokerista ja Malminkar-
tano Jokeri 2:sta.

Jokeri 2

Jokeri 2 on joukkoliikenteen poikittai-
nen runkobussilinja, joka kulkee Vuosaa-
ren ja Myyrmäen välillä hieman kauem-
pana Helsingin keskustasta kuin Jokeri-
linja 550. Jokeri 2:n toinen mahdollisesti 
myöhemmin toteutettava vaihe sijoittuu 
Myyrmäen ja Matinkylän väliin.

Jokeri 2, joka on linjattu Kontulan ja 
Mellunmäen metroasemien kautta, alkaa 
liikennöinnin aikaisintaan vuonna 2014. 

Nopea lentokenttärata (Lentorata)

Lentorata on Pasilasta Helsinki-Vantaan 
lentoterminaalin kautta pääradalle kulke-
va, lähinnä kaukojunaliikenteelle tarkoi-
tettu kaksiraiteinen, noin 30 kilometrin 
pituinen rata. Lähes kokonaan tunnelissa 
kulkevalle radalle mahtuu liikennöimään 
myös muutamia taajamajunia. Lentora-
dalla on yhteinen asema vuonna 2014 lii-
kenteelle valmistuvan Kehäradan kanssa 
joko nykyisen tai Viinikkalaan kaavaillun 
uuden lentoterminaalin kanssa. Lentora-
ta yhtyisi rata- ja liikenneteknisistä syis-
tä päärataan nykyisen Keravan aseman 
pohjoispuolella siten, että radalta on yh-
teys myös Lahden oikoradalle. Lentora-
ta luo vaihdottomat raideliikenneyhtey-
det maakunnista Helsinki-Vantaan lento-
asemalle.

Lentorata vapauttaisi merkittävästi li-
säkapasiteettia taajamaliikenteen ja ta-
varaliikenteen käyttöön pääradalla Kera-
van eteläpuolella. Taajamaliikenteen voi-
makas kehittäminen puolestaan mahdol-
listaisi maankäytön luontevan kehittämi-
sen nykyisten asemien yhteydessä sekä 
luo mahdollisuudet avata kokonaan uu-
sia asemayhdyskuntia nykyisillä ratakäy-
tävillä.

Erityisesti Puistola-Tapanila-Malmin 
alueen maankäytön kehittäminen helpot-
tuisi, jos lentoradan toteuttaminen vapa-
uttaisi pääradan varren raidevarauksille 
varatun tilan ja pääradan luonne muuttui-
si kaupunkiradaksi. Lentoradan toteutu-
minen on ajoitettu vuoden 2020 jälkeen.

Kuva 8. Monikeskuksisen esikaupungin elementit ja 

JOKERI-vyöhykkeet. 

Lähde: Kaupunkisuunnitteluvirasto
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Muut raideliikenteen hankkeet

HLJ 2011 ehdotuksen muista raideliiken-
teen hankkeista Pisararata sekä kaupun-
kiratojen kehittäminen parantavat junalii-
kenteen täsmällisyyttä ja luotettavuutta 
sekä mahdollistavat osaltaan junaliiken-
teen vuorotarjonnan lisäämisen. Ne pa-
rantavat siten raideliikennejärjestelmän 
kokonaisuutta, mikä vaikuttaa pitkäl-
lä tähtäimellä myös tarkasteltavien ase-
manseutujen houkuttelevuuteen liiken-
teelliseltä kannalta.

4.2 Liikenneverkon kehittymisen 
vaikutukset asemanseutujen 
saavutettavuuteen
Asemanseutujen nykyistä saavutetta-
vuutta joukkoliikenteellä on tarkastel-
tu HSL:n Reittioppaan aikataulutietojen 
pohjalta (kuvat 9–11). Malmi on selvästi 
saavutettavissa laajemmalta alueelta ly-
hyemmillä joukkoliikenteen matka-ajoilla 
kuin Kannelmäki tai metroasemat idäs-
sä. Malmin sijainti keskeisesti Helsingin 
alueella ja pääradan varressa mahdollis-
taa lyhyet matka-ajat moneen suuntaan. 
Kehäradan valmistuminen tulee laajen-
tamaan Malmin saavutettavuusaluet-
ta Vantaan Pohjois- ja länsiosiin. Kontu-
lan hyvät joukkoliikenneyhteydet painot-
tuvat luonnollisesti Itä-Helsinkiin ja Itä-
Vantaalle sekä metron vaikutuspiiriin. 
Metron laajentamisen myötä saavutetta-
vuus paranee niin idän kuin lännen suun-
taan. Kannelmäki on hyvin saavutettavis-
sa joukkoliikenteellä radan suuntaisesti ja 
Länsi-Espoon ja Länsi-Vantaan suunnal-
ta. Kehäradan valmistuminen parantaa 
aseman saavutettavuutta Pohjois- Van-
taan suunnalta.

Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmassa 2011 (HSL2011) on tar-
kasteltu työpaikkojen saavutettavuut-
ta keskimääräisen matka-ajan mukaan 
vuoden 2035 liikenneverkolla. Kuvas-
ta 12 havaitaan, että kaikki tarkastelta-
vat asemanseudut sijoittuvat parhaim-
paan saavutettavuusluokkaan. Saavutet-
tavuudeltaan yhtä hyviä työpaikka-aluei-
ta ovat myös muut seudun raideliiken-
teen asemanseudut sekä Kehä I sisään 
jäävä alue.

Liikenneverkon kehittämisen vaiku-
tuksia alueiden saavutettavuuteen voi-
daan tarkastella liikennemalleja hyö-
dyntäen. Tämän työn yhteydessä ei ol-
lut mahdollisuuksia tarkastella raideverk-
koon tehtävien investointien vaikutus-

Kuva 9. Joukkoliikenteen matka-ajat Kannelmäen ase-

malta arkena helmikuussa 2011, klo 8–9. Lähde: HSL

Kuva 10. Joukkoliikenteen matka-ajat Malmin asemal-

ta arkena helmikuussa 2011, klo 8–9. Lähde: HSL
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ta yritysten sijoittumiseen KPMG- mallin 
pohjalta, vaan asiaa on tarkasteltu haas-
tattelujen pohjalta kohdassa 4.3 ja seu-
raavassa liikenne- ja viestintäministeri-
ön selvitystä ”Ruuhkamaksujen vaiku-
tukset maankäyttöön Helsingin seudul-
la” lainaten.

Ruuhkamaksuselvityksen yhteydes-
sä on tarkasteltu HLJ2011 liikennemallin 
ja –ennusteen pohjalta väestön ja yritys-
ten sijoittumis- ja liikkumisvalintoja. Lii-
kennejärjestelmässä tapahtuvat muutok-
set saavat aikaan paineita maankäytön 
muuttumiselle pitkällä aikavälillä. Reali-
soituminen todellisiksi maankäytön muu-
toksiksi riippuu useista tekijöistä, erityi-
sesti kuntien kaavoituksesta. 

Jos liikennejärjestelmää kehitetään 
HLJ2011 -vaihtoehdon mukaisesti ilman 
ruuhkamaksuja, liikenteen sujuvuus pa-
ranee uusien ja kehitettävien väylien ja 
joukkoliikenneyhteyksien ansiosta. Tämä 
lisää Kehä III-vyöhykkeen suhteellista ve-
tovoimaa, joka näkyy kasvupaineena eri-
tyisesti Vantaalla.

Myös Helsingin esikaupunkien veto-
voima paranee työpaikkojen suhteen, 
mutta ei tarkastelluilla asemanseuduil-
la. Työpaikkojen muutospaineet vuoden 
2035 HLJ liikenneverkolla on arvioitu pie-
naluetasolla seuraaviksi: 

Pohjois-Haaga – 9 %• 
Malminkartano ja Kannelmäki + 3 %• 
Ylä-Malmi + 1 % ja Ala-Malmi + 10 %• 
Tapanila 0 %• 
Kontula – 4 %• 
Mellunmäki – 5 % • 
Liikennejärjestelmässä tapahtuvat 

muutokset saavat aikaan paineita maan-
käytön muuttumiselle pitkällä aikavälil-
lä. Realisoituminen todellisiksi maankäy-
tön muutoksiksi riippuu useista tekijöis-
tä, erityisesti kuntien kaavoituksesta.

Tulokset koskevat HLJ2011-vaihto-
ehtoa suhteessa vertailuvaihtoehtoon 
(0+), jossa nykyiseen liikennejärjestel-
mään kohdistetaan vain niukkoja kehit-
tämispanostuksia ja jossa ruuhkautumi-
nen lisääntyy merkittävästi nykytilantees-
ta. HLJ2011 liikenneverkkoa ei siis ole 
verrattu nykytilanteeseen. (Laakso Sep-
po, Ruuhkamaksujen vaikutukset maan-
käyttöön Helsingin seudulla. Helmikuu 
2011)

Kuva 11. Joukkoliikenteen matka-ajat Kontulan metroase-

malta arkena helmikuussa 2011, klo 8–9. Lähde: HSL

Kuva 12. Työpaikkojen saavutettavuus joukkoliiken-

teellä vuoden 2035 liikenneverkolla. 

Lähde: HSL 2011 Liikennejärjestelmäehdotus.
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4.3 Raideverkon merkitys yritysten 
sijoittumispäätöksissä 
Haastattelujen perusteella raideverkon 
kehittämishankkeet vaikuttavat myön-
teisesti asemanseutujen vetovoimaan. 
Erityisesti liikenteen solmukohdat, jois-
sa joukkoliikenneväylät risteävät, näh-
dään liiketoiminnan keskittämisen kan-
nalta houkuttelevina paikkoina. Raidelii-
kenteen yhteydet ovat huomattavasti tär-
keämpiä toimistojen sijoittumisen kuin 
kaupan kannalta. 

Yritysten sijoittumiseen vaikuttavat te-
kijät riippuvat yrityksen toimialasta, koos-
ta, markkina-alueesta, työntekijöiden 
saatavuudesta ja toimitilojen hinnasta. 
Kilpailutekijät saman alan yritysten kans-
sa on tärkeä tekijä, kun yritykset tekevät 
päätöksiä toimitilojen sijainnista. 

Liike-elämän ja hallinnon työpaikat 
ovat kommunikaatiointensiivisiä. Niihin 
liittyy paljon henkilökohtaista kommuni-
kaatiota, joka synnyttää työpäivän aikana 
tehtäviä matkoja mm. kokouksiin ja asi-
akastapaamisiin. Näillä toimialoilla toimi-
paikkojen sijoittumisessa saavutettavuu-
della muihin työpaikkoihin on suuri mer-
kitys. Raideliikenneaseman läheisyys pa-
rantaa mahdollisuuksia liikkua työasia-
matkat joukkoliikenteellä nykytilanteessa 

erityisesti Helsingin keskustan suuntaan 
ja tulevaisuudessa myös poikittaissuun-
nassa Kehäradan, Raidejokerin ja metro-
radan vaikutuspiirissä.

Vähittäiskaupan sekä kaupallisten ja 
julkisten palveluiden toimipaikkojen si-
joittumisessa keskeisimpiä tekijöitä haas-
tattelujen perusteella ovat asiakasvirrat 
ja markkina-alueen saavutettavuus sekä 
kaupan osalta myös tavarakuljetusten ja 
logistiikan toimivuus. Näiden toimialojen 
osalta raideliikenteen asema voi tuoda li-
sää asiakkaita, mikäli liiketilat sijoittuvat 
keskeisesti matkustajavirtoihin nähden. 
Asemien kautta kulkevat matkustajat ei-
vät kuitenkaan automaattisesti tuo lisä-
myyntiä, mistä esimerkkinä on Pasilan 
asema, jossa erityisesti toisen kerroksen 
liiketilat ovat menestyneet huonosti.

Uusista raidehankkeista eniten kiin-
nostusta herätti haastateltujen keskuu-
dessa Kehärata, joka tarjoaa uuden ju-
nayhteyden rautatieasemien vaikutus-
alueelta lentoasemalle. Lentokenttäyh-
teydet parantavat yritysten kiinnostus-
ta, koska se on linkki kansainvälisiin ja 
Suomessa Helsingin seudun ulkopuolel-
la toimiviin yrityksiin. Kehäradan uudet 
asemat ja niiden läheisyyteen suunnitel-
lut työpaikka-alueet kiinnostavat kiinteis-

tösijoittajia ja – kehittäjiä kuitenkin enem-
män kuin vanhat asemanseudut, joilta on 
vaikea löytää vapaita tontteja laajempaan 
kehittämiseen. Raidejokeri ei ollut yritys-
ten sijoittumisen kannalta niin kiinnosta-
va kuin voisi olettaa johtuen siitä, että se 
leikkaa tarkasteltavia asemanseutuja vain 
Oulunkylässä.

Sijoittajat näkivät raideliikenteen ke-
hittämisessä myös Pisararadan hank-
keena, joka parantaa kaikkien aseman-
seutujen kiinnostavuutta yrityksen sijoit-
tumispaikkoina. Nykyistä tiheämpi ja täs-
mällisempi junaliikenne palvelee yritys-
ten työntekijöiden liikkumista. Raidelii-
kenteen vaikutuspiirissä oleviin työpaik-
koihin on helppo tulla ja niistä on helppo 
liikkua työpäivän aikana työasiointiin liit-
tyvillä matkoilla nykyisin erityisesti Hel-
singin keskustaan, mutta jatkossa myös 
lentoaseman seudun yrityksiin.

Sijoittajien kiinnostuksen kohteena toi-
mitilojen sijainnissa ovat paitsi liikenteelli-
nen saavutettavuus myös julkisivujen nä-
kyvyys kaupunkikuvassa. Näkyvyys lisää 
toimitilojen houkuttelevuutta, tarjoaa sa-
malla mainosta ja nostaa vuokratasoa. 
Radan varrella olevat toimitilat ovat tältä 
kannalta parempia kuin liikenneväylistä si-
vummalla sijaitsevat toimisto- ja liiketilat.

Raideliikenneverkon kehittämisen vaikutukset yritysten sijoittumiseen realisoitu-
vat kaavoituksen tarjoamien mahdollisuuksien myötä.

Raideverkon kehittämisen vaikutuksesta erityisesti toimistotyöpaikka-alueet tii-
vistyvät ja keskittyvät, mutta esikaupunkialueita voimakkaimmin suuriin keskit-
tymiin kuten Keski-Pasila, Leppävaara, Kivistö ja Aviapolis.

Raideliikenneyhteydet ovat huomattavasti tärkeämpiä toimitilojen kuin kaupan 
sijoittumisen kannalta.

Erityisesti liityntäpysäköintipaikkojen ja kaupan pysäköintipaikkojen yhdistämi-
sellä voidaan realisoida raideverkon hyödyt kaupalle ja sen yhteyteen sijoittuvil-
le muille lähipalveluille.
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5.1 Nykytila
Asemanseutujen lähiympäristön kaavoi-
tettu, mutta käyttämätön kerrosala on 
esitetty kuvassa 13. Vantaankosken ra-
dan varrella kaavoitettu, toteutumatta 
jäänyt kerrosala on toimitilapainotteis-
ta. Samoin on Kontulassa, jossa kaava-
varantoa on vähiten tarkasteltavista ase-
manseuduista. Pääradan varren kaavava-

Kuva 13. Asemanseutujen kaavavarannot. Lähde: SeutuCD 

Kuva 14. Toimitilojen määrä asemanseuduittain. Lähde: SeutuCD.

5 Toimitilojen kysyntä ja 
kehitysnäkymät

ranto on suurempaa kuin muilla ratakäy-
tävillä ja se kohdistuu tasaisemmin asun-
toihin ja toimitiloihin.

Kun tarkastellaan asemanseutujen ny-
kyistä toimitilamäärää, voidaan kuvasta 
14 havaita, että Pohjois-Haagassa toi-
mistokerrosalaa on huomattavasti muita 
asemanseutuja enemmän. Myös Malmil-
la on toimistotiloja paljon, mutta myymä-

lä- ja teollisuus/varastotilat monipuolis-
tavat tilatarjontaa. Jonkin verran toimis-
totiloja on myös Pohjois-Haagassa, Pu-
kinmäessä ja Oulunkylässä. Mellunmä-
en toimitilatarjonta on kokonaisuudes-
saan myymälöitä ja Tapanilasta löytyy 
teollisuus- ja varastotilaa.
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Asemanseutujen toimitilojen käyttö-
asteet ja liiketilojen vuokrataso on sel-
vitetty KTI:n keräämästä aineistosta. Ai-
neistossa tunnuslukuja on yhdistetty lä-
hialueisiin, mikäli tietoja on saatavissa 
niin vähän, että tunnusluvuista olisi pää-
teltävissä yksittäisten kohteiden tai omis-
tajien tietoja. Kuvissa 15–16 on esitetty 
liike- ja toimistotilojen käyttöasteet vuo-
sina 2005–2010 ja kuvissa 17–18 vuokra-
tason kehitys samalla aikajaksolla.

Kuvista voidaan havaita, että liiketi-
lojen käyttöasteet ovat kohtuullisella ta-
solla, joskin heikompia kuin dynaamis-
illa alueilla. Vuonna 2010 käyttöasteis-
sa on tapahtunut voimakasta putoamis-
ta Kontulassa ja Mellunmäessä, Malmil-
la sekä Haagassa. Toimistotilojen käyt-
töasteiden kehitys näyttää huolestutta-
valta, joskin on havaittavissa yksittäis-
ten poikkeusten kohdalla myönteistä ke-
hitystä. Käyttöasteiden heikkenemiskehi-
tys saattaa johtua toimitilojen ikäraken-
teesta, käyttäjien muuttuvista käyttötar-
peista ja toimitilojen ylitarjonnasta pää-
kaupunkiseudulla. Käyttöaste ei kuiten-
kaan yksin kerro toimi- ja liiketilojen laa-
tutasosta eikä käyttäjäkunnasta. 

Heikkenemiskehitystä pitää ehkäistä 
alueiden kehittämistoimenpiteillä ja mah-
dollisuuksien mukaan muuttamalla toi-
mitiloja muuhun käyttöön.

Kuvien 17 ja 18 perusteella sekä liike- 
että toimitilojen vuokrataso on merkit-
tävästi alhaisempi kuin keskusta-alueil-
la ja kehittyvissä toimistokeskittymissä. 
Malmin alueella liiketilojen keskivuokra 
on paremmalla tasolla. Se kuvastaa alu-
een muita parempaa palvelurakennetta 
ja voisi myös indikoida olemassa olevaa 
kehittämispotentiaalia. 

Kannelmäen ja Malminkartanon toi-
mistotilojen erityisen alhainen neliövuok-
rataso ja samanaikainen käyttöasteiden 
lasku tarkoittaa, että näiden asemanseu-
tujen toimistotilojen kysyntä on tällä het-
kellä vähäistä. Siksi kehittämisen tulisi 
olla enemmän asukaspainotteisempaa 
kuin toimitiloihin keskittyvää, ellei alueen 
toimistoprofiilin nostoon löydetä radikaa-
leja parannusideoita.  

Vuokratason huono tilanne vetovoimai-
simpiin alueisiin verrattuna voi johtaa sii-
hen, että toimitilojen vuokraaminen alhai-
sillakaan neliövuokrilla ei jatkossa onnistu. 
Tämä voi näkyä koko tarkastelualueen ve-
tovoimaisuuden ja imagon heikkenemise-
nä sekä vaikeuttaa asemanseutujen toimi-
tilojen kehittämismahdollisuuksia.

Kuva 15. Toimistojen käyttöasteet vuosina 2005–2010. 

Lähde: KTI Kiinteistötieto Oy

Kuva 16. Liiketilojen käyttöasteet vuosina 2005–2010. 

Lähde: KTI Kiinteistötieto Oy
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5.2 Kehitysnäkymät

5.2.1 Toimitilat

Toimitilarakentamisen trendinä 2000-lu-
vulla on ollut businesspark- tyyppiset toi-
mistokeskittymät.  Niissä on joustovaraa 
tilojen suhteen, millä on merkitystä isoille 
yrityksille. Yritykset saavat toisistaan sy-
nergiaetuja ja samantyyppiset yritykset 
vetävät toisiaan puoleensa. Pienet yrityk-
set saavat näissä yrityskeskittymissä iso-
jen yritysten palvelut (aulapalvelut, hen-
kilöstöravintolat, kokous- ja IT-palvelut 
jne.). Toisaalta pienet, alle 5 työntekijän 
yritykset eivät tarvitse keskittymien tar-
joamia etuja. Niille tärkeämpää on toimi-
tilojen vuokran edullisuus ja sijainti asia-
kasvirtoihin nähden. 

Keskittyminen on myös tulevaisuuden 
trendi, mikä ei yleisellä tasolla paranna 
esikaupunkien asemanseutujen kilpai-
luasemaa yritysten sijoittumispaikkana. 
Toimistotarjonnan keskittämistrendi se-
kä työntekijöille ja yrityksille suunnattu-
jen palvelujen kuten kuntosalien sijoitta-
minen toimistojen läheisyyteen edellyt-
täisi myös asemanseutujen toimitilojen 
kehittämistä vastaamaan tämän tyyppi-
siin yritysten tarpeisiin. 

Tällä hetkellä toimitilojen ylitarjontaa 
on pääkaupunkiseudulla runsaasti, kos-
ka yritykset pyrkivät minimoimaan tilan-
käyttöään sekä valitsemaan sijaintipaik-
kansa mahdollisimman keskeisesti toi-
mintojensa kannalta. Lisäksi seudulla 
on runsaasti uutta valmistuvaa ja suun-
nitteilla olevaa toimistotilaa, joka täyttää 
alueen toimistotilatarpeet pidemmälläkin 
tähtäimellä.  Ylitarjonta ei paranna ase-
manseutujen tilannetta toimitilojen suh-
teen, sillä millään tarkasteltavalla alueella 
ei tällä hetkellä ole kunnon toimistoima-
goa. Toimistojen sijoittumisissa veturiyri-
tyksillä on suuri merkitys. Alueilla, joilla 
on valmiit edellytykset toimistokeskitty-
mille tai joilla toimii isompi ja näkyvä ”ve-
turiyritys”, saadaan helpommin uusiakin 
toimijoita ja yrityksiä. Erityisesti vanhan 
toimitilakannan käyttö toimistotiloina on 
haasteellista jo taloteknisten uudistamis-
tarpeiden takia. Sen sijaan niitä voisi ke-
hittää uudella tavalla esim. julkisille pal-
veluille tai opiskelija-asunnoille soveltu-
viksi.

5.2.2 Kadunvarsiliiketilat

Esikaupunkialueilla ominaista on kadun-
varsiliiketilojen vajaakäyttöisyys. Ne eivät 
ole houkuttelevia liiketiloina, koska ne si-

Kuva 17. Liiketilojen vuokrat vuosina 2006–2010. Läh-

de: KTI Kiinteistötieto Oy

Kuva 18. Toimistojen vuokrat vuosina 2006–2010. Läh-

de: KTI Kiinteistötieto Oy
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jaitsevat erillään toisistaan ja niiden vuok-
raaminen tai myyminen on hajallaan eri 
kiinteistöissä. 

Asemanseutujen yritystoiminnan ke-
hittämisen kannalta katutason liiketilojen 
tulisi sijaita näkyvällä paikalla keskeisesti 
ja tiiviisti asiakasvirtojen luonteviin kulku-
yhteyksiin nähden. Niihin sijoittuvat yri-
tykset elävät pääasiassa lähialueen asuk-
kaiden kysynnän turvin. Integroidulla py-
säköinnin ja kaupan tilojen suunnittelul-
la voidaan laajentaa myös näiden liiketi-
lojen käyttöä, mutta se edellyttää kiinte-
ää yhteyttä liityntäpysäköinnin ja liiketi-
lojen välillä.

Kadunvarsiliiketilojen kaavoittaminen 
tulisikin keskittää hyvin lähelle asemaa ja 
luoda houkutteleva torimainen tai tiivis 
katutila, jonka ympärillä kaupankäynti on 
mahdollista saada kannattavaksi. Kadun-
varsiliiketilat tulisi keskittää ja palvelut ra-
kentaa sellaisiksi, että ne vetävät asiak-
kaita myös lauantaisin, jolloin toimisto-
jen työntekijät eivät ole käyttämässä pal-
veluita. Tarkasteltavista asemanseuduis-
ta potentiaalia tällaisen urbaanin liiketoi-
minnan kehittämiseen on vaikea osoit-
taa valmiista kaupunkirakenteesta, mut-
ta potentiaalia voisi olla Oulunkylässä ja 
Pohjois-Haagassa.  Kannelmäen Sitratori 
välittömästi asemanläheisyydessä tarjo-
aisi mahdollisuuden torikaupan vilkasta-
miseen, mutta alue koetaan turvattomak-
si eikä siksi houkuttele kauppiaita. Myös 
varsinaiset aluetta rajaavat liiketilat puut-
tuvat. Tapanilaan voisi syntyä pieni ky-
lämäinen keskusta alueen puutaloima-
goon soveltuvan yritystoiminnan lähtö-
kohdista.

Kadunvarsiliiketilan potentiaali on syy-
tä tarkistaa myös suunnitelmissa, joil-
la toimistotilan käyttötarkoitusta muute-
taan. Jos on mahdollista suunnitella ka-
tutason tiloja näkyvällä paikalla liiketoi-
minnalle, kannattaa tilaisuus hyödyntää. 
Esimerkiksi vanhusten tai opiskelijoiden 
asumiseen tarkoitettujen rakennusten 
katutasoon tai viereen kahviloiden, kam-
paamojen tai hyvinvointipalvelujen hou-
kuttelu elävöittää samalla katukuvaa ja 
tarjoaa lähipalveluja asukkaille.

5.2.3 Kauppa

Kuvassa 6 esitettiin suurimpien kauppa-
keskusten sijainti. Tarkastelualueet sijoit-
tuvat niiden rajaaman kehän sisäpuolel-
le siten, että vain Malmilla on suuri kau-
pan keskittymä, joka muodostuu kahdes-
ta erillisestä kauppakeskuksesta.

Kuvassa 19 on esitetty päivittäistava-
rakaupan kokonaismyynti vuonna 2010 
asemittain. Kannelmäkeen avautui ke-
väällä 2011 suuri kauppakeskus, joka laa-
jenee vielä vuonna 2012 ja lisää tulevai-
suudessa kaupan volyymiä merkittävästi 
kuvassa 19 esitetystä.

Kaupan mitoitus perustuu alueen vä-
estöpohjaan ja odotettavissa olevaan vä-
estönkehitykseen. Suuri asukastiheys 
mahdollistaa tiheämmän myymäläver-
koston ja pienemmät myymäläkoot, sik-
si pientalovaltaisilla alueilla myymäläver-
kosto on usein melko harva ja kauppa ha-
keutuu liikenteellisiin solmukohtiin kuten 
vilkkaimpien liikenneväylien risteysten 
tuntumaan ja liikenneasemille.

Asemakeskusten yhteydessä toimiva 
kauppa tavoittaa kuluttajat, jos sen tar-
jonta, mikrosijainti sekä saavutettavuus 
ovat kohdallaan. Hinta ei ole määräävin 
tekijä, vaikka sitä ei selvässä kilpailutilan-
teessa voi väheksyä.

Vähittäiskauppaan suuntautuvat ku-
lutustottumukset muuttuvat kaupan pal-
velurakenteen kehittyessä, vaikka viiveel-
lä. Kuluttajat pyrkivät yhä rationaalisem-
paan ja vaivattomampaan tapaan hoitaa 
ostoksilla käynnin, halutaan säästää ai-
kaa ja vaivannäköä kaikissa tilanteissa.

Vaikka myymälä on kooltaan pieni, voi 
sen tarjonta täyttää kuluttajien tarpeet, 
mikäli laatu on kohdallaan ja asiakkaan 
on helppoa siellä asioida. Tämä voi ol-
la pienille kaupoille ratkaiseva kilpailu-
etu, kuten myös suuria liikkeitä laajem-
mat aukiolomahdollisuudet.

Haastattelun perusteella pääkaupun-
kiseudulla on nähtävissä kaupan raken-
nemuutos. Aikaisemmin kauppa on pyr-

kinyt keskittämään suuriin keskittymiin, 
mutta nyt tuodaan yhä enemmän lähipal-
veluja asukkaiden eli potentiaalisten asi-
akkaiden keskuuteen. 

Pienliiketiloja kannattaisi keskittää - 
High Street malliin. Palvelujen keskittä-
minen tukee toinen toistensa menesty-
mismahdollisuuksia, koska vetovoimai-
suus lisääntyy laajemmalla valikoimalla, 
joka on saatavilla helposti yhden asioin-
timatkan aikana. Yhteydet asemalta suo-
raan kauppakeskittymään parantavat sen 
toiminnallista käytettävyyttä ja asiakas-
virta kohtaa tarjonnan helpoimmin. Täs-
tä on hyvä esimerkki Kontulassa.

Seuraavat tekijät vaikuttavat kaupan 
liiketilojen sijainnin valinnassa: 

Kauppojen uusperustannalle tärkeim-• 
mät kriteerit ovat hyvän sijainnin ohel-
la riittävä asukaspohja, toiminnallisesti 
hyvä tila ja hintataso. 
Asemakeskusten kohdalla liityntäpy-• 
säköinnin ja kaupan sijoittuminen tu-
lisi olla keskenään toiminnallisesti hy-
vin sovitettu. 

Kuva 19. Päivittäistavarakaupan kokonaismyynti ase-

manseuduittain. Lähde: AC Nielsen

Kuva 20. Periaatekuva High street-mallista. 

Lähde: Kaupunkisuunnitteluvirasto.
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5.3 Täydennysrakentamisen 
vaikutus palvelujen lisätarpeeseen
Kaikilla kymmenellä tutkitulla aseman-
seudulla on kohtuullinen kaavavaran-
to niin asunto- kuin toimitilarakentamis-
ta varten, mikä on havainnollistettu ku-
vassa 21.

Asemanseutujen asuntorakentamis-
potentiaalin kautta laskettiin mahdolli-
sen täydennysrakentamisen tuoma asu-
kaslisäys kunkin asemanseudun kohdal-
la. Kerrosneliöpinta-alasta on laskettu 
teoreettinen asukasmäärä kaavalla: kaa-
vavarannon asuntokerros-ala/40 k-m² = 
asukasmäärä.

Mikäli oletetaan, että päivittäistava-
rakaupan kulutusluku on tällä hetkellä 2 
850 €/henkilö vuodessa, voidaan laskea 
uuden asukasmäärän tuoma uusi päivit-
täistavaroihin kohdistuva ostovoima ase-
manseuduilla. Kulutusluvun kasvu vaih-

telee välillä 0,5–1 % vuodessa. Esimer-
kiksi vuonna 2020 olisi päivittäistavaroi-
den kulutusmäärä keskimäärin 3.049 € 
vuodessa asukasta kohden.

Tästä uudesta ostovoimasta voidaan 
tehdä erilaisia ”ostouskollisuus”- laskel-
mia vaihteluvälillä 30 %–60 % ja päätellä 
siitä asemanseudulle jäävän ostovoiman 
kokonaismäärä vuodessa.

Tutkittujen asemanseutujen päivittäis-
tavaramyymälöiden myyntitehokkuus on 
laskettu ja päädytty lukemaan noin 7.950 
€/kokonaismyyntiala vuodessa. Tämä lu-
ku on noin 70 € tehokkaampi kuin Hel-
singin kaikkien päivittäistavaramyymälöi-
den teho keskimäärin.

Kun näiden lukujen perusteella tarkas-
tellaan kaupan tilatarvetta, vaihtelee las-
kennallisesti vähäinen liiketilatarve ase-
makeskuksittain oheisen taulukon mu-
kaisesti ollen yhteensä noin 2 200 ker-

rosneliömetriä. Ostouskollisuudeksi on 
laskelmassa oletettu 60 %.

Taulukko on vain teoreettinen kehys, 
jota voidaan käyttää suuruusluokkia ar-
vioitaessa. Sen mukaan vain Kontulan 
ja Oulunkylän täydennysrakentamisen 
mahdollistava kaavavaranto olisi riittävä 
kokonaan uuden päivittäistavarakaupan 
perustamiseen. Tapauskohtaisesti kaup-
pojen uusperustanta voi perustua ky-
synnän kehityksen ohella myös nykyis-
ten myymälöiden uusimistarpeeseen tai 
usein myös kilpailupoliittisiin perustei-
siin. Väestönkasvu parantaa jo sellaise-
naan nykyisen myymäläverkoston kan-
nattavuutta ja tuo pienmyymälöille varaa 
jopa laajentaa tilojaan. 

Kuva 21. Kaavavarannot asemanseuduilla (600 m säde). Lähde: Seutu-cd/Ramava2010 ja kaupunkisuunnitteluvirasto.

ke-m² /asukas 
40 m²

pt kulutus/asukas 
3 049 €

ostouskollisuus 
60%

myyntiteho 
7950

asemanseutu potent. asukaslisäys ostovoimalisäys potent. ostovoima pt-mitoitus tarvittava kerrosala

Kontula 1727 5 266 309 3 159 785 397 477

Mellunmäki 775 2 364 347 1 418 608 178 214

Malmi 409 1 245 517 747 310 94 113

Tapanila 555 1 690 899 1 014 540 128 153

Puistola 726 2 213 498 1 328 099 167 200

Malminkartano 820 2 501 552 1 500 931 189 227

Oulunkylä 1344 4 097 322 2 458 393 309 371

Pukinmäki 645 1 965 614 1 179 368 148 178

Pohjois-Haaga 581 1 770 478 1 062 287 134 160

Kannelmäki 320 976 518 585 911 74 88

Yhteensä 7902 24 092 055 14 455 233 1818 2182

Taulukko 1. Kaavavarannosta lasketun ostovoiman lisäyksen vaikutus kaupan lisätilantarpeeseen asemittain.
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5.4 Omistajuus ja vuokraus 

5.4.1 Toimi- ja liiketilat

Haastatteluissa tuli selkeästi ilmi, että toi-
mi- ja liiketilojen omistuksen keskittämi-
nen on yleistyvä trendi ja tehostaa tilojen 
vuokraamista. Liiketilojen osalta omis-
tajuuden keskittäminen parantaa palve-
luvalikoimaa, kun tilat voidaan vuokra-
ta yrittäjille, joiden liiketoiminta yhdes-
sä muodostaa vetovoimaisen ja kannat-
tavan tarjonnan. Myös tilojen kehittämi-
nen, korjaaminen ja muuntaminen ovat 
helpompaa, kun omistajuus on yksissä 
käsissä. 

Ostoskeskusten ja myös kivijalkalii-
ketilojen hajautettu omistajapolitiikka 
on este ja hidaste tilojen kehittämiselle 
ja vuokraukselle.  Yksi omistaja voi pa-
remmin valita tiloissa tarjottavan palve-
lun ja ottaa huomioon laadun ja tarjon-
takokonaisuuden. Jos omistus on hajau-
tunut, palvelujen kokonaistarjontaan ei 
voida vaikuttaa. Esimerkiksi Myllypuros-
sa investori on purkanut ostoskeskuksen 
ja rakentaa tilalle asuinkerrostaloja, joissa 
kivijalkaan toteutetaan liiketiloja. Ne voi-
daan vuokrata keskitetysti ja valita tilo-
jen käytölle sopiva sekoitus kysyntäpoh-
jaa ajatellen. Näin päästään yksipuolises-
ta tarjonnasta.

Yksittäisten toimistotilojen vuokraami-
nen on huomattavasti vaikeampaa ver-
rattuna suurempiin kokonaisuuksiin. Si-
joittajan kannalta isot toimitilat on kätevä 

ja vähätöinen ratkaisu, mutta korkea ris-
kinen kun taas monikäyttöinen toimita-
lo on työntäyteinen, mutta riskittömäm-
pi vaihtoehto. Kaksoismarkkinat ovat ol-
leet jo alalla kauan; A- ja B-luokan tiloja 
on tarjolla.

Tarkastelun alueiden vuokrataso to-
dettiin yleisesti alhaisemmaksi kuin seu-
dulla keskimäärin. Kun toimitilan vuok-
rataso jää liian alhaiseksi, voitaisiin poh-
tia tilojen muuttamista johonkin toiseen 
käyttöön. Uudiskäyttö olisi lähinnä tilo-
jen muuntaminen asuinkäyttöön (se-
kä rajoitetusti hoiva- taikka erityisryhmi-
en asuinkäyttöön). Muuttamista rajoitta-
vat kuitenkin rakennusmääräykset, jotka 
käytännössä ehkäisevät olemassa olevan 
rungon hyödyntämisen taloudellisesti 
järkevällä tavalla. Tämä johtuu siitä, että 
rakennusmääräykset edellyttävät korkei-
ta laatu- ym. vaatimuksia asunnoille, esi-
merkiksi autopaikkojen suhteen. Mikäli 
rakennusmääräyksistä voitaisiin joustaa, 
varsinaisen asumistason kärsimättä, voi-
taisiin vanhojen toimitilarakennusten run-
koja hyödyntää sellaisessa asumisessa, 
jossa esimerkiksi autopaikat eivät muo-
dosta asumistarpeen ydintä. Esimerkik-
si opiskelija-asunnot voisivat tulla kysee-
seen. Vanhojen runkojen muuttaminen 
opiskelija-asunto käyttöön voisi tuottaa 
nopeasti ja edullisin kustannuksin vuok-
ra-asuntoja pääkaupungin opiskelija-
asuntopulan ratkaisemiseksi. Lisäämällä 
asuntojen määrää asemien läheisyydes-

sä voidaan tukea yritystoiminnan edelly-
tyksiä ko. alueilla. Tämä muodostuu kah-
desta tekijästä: ensinnä asemien seuduil-
le saadaan lisää asukkaita ja toisekseen 
tyhjillään olevat toimistorakennukset hei-
kentävät alueen viihtyisyyttä ja asumisp-
rofiilia. Sama vaikutus voidaan toteuttaa 
myös uudistuotannolla asemanseuduilla, 
joilla on mahdollisuus asuntojen täyden-
nysrakentamiseen.

Haastatteluissa on nostettu esille se 
vaihtoehto, että voittoa tavoittelematon 
taho, kuten kaupunki, vuokraisi vanho-
ja toimitiloja kohtuullisella vuokratasolla. 
Tämä edellyttäisi kuitenkin, että kaupun-
gilla olisi vuokrausorganisaatio, joka ak-
tiivisesti hoitaisi näiden kohteiden vuok-
raamista ja toisekseen vuokrataso saat-
taisi kuitenkin jäädä niin alhaiseksi, että 
kaupunki ei voisi kattaa vuokratulolla pe-
ruskorjausinvestointeja. Tämä johtaisi sii-
hen, että tilojen taso vähitellen heikke-
nee siten, että niiden uudelleenvuokraa-
minen voi muodostua hyvin haasteelli-
seksi. Lopulta tilat eivät käytännössä ole 
käyttökelpoisia. Tällainen toimintamalli ei 
siis käytännössä ole toimiva. Tästäkin nä-
kökulmasta vanhojen toimitilojen muut-
taminen asumiskäyttöön olisi tarkoituk-
senmukaisinta.

Seuraavassa on esitetty joitakin haas-
tatteluissa kirjattuja ajatuksia toimitilojen 
omistukseen ja vuokraukseen liittyen:

Toimitilojen omistajia ovat suuret elä-• 
kevakuutusyhtiöt, pankit ja kiinteis-

Kuva 22. Täydennysrakentamisen tuoman asukasmäärän vaikutus liiketilatarpeeseen.
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tösijoitusyhtiöt. Suuret omistajat 
vuokraavat tiloja isoina kokonaisuuk-
sina, jolloin vuokramitoitus pienyrittä-
jille ei ole suotuisa – vuokramitoitus ei 
vastaa pienyrittäjien tilakysyntään. Yh-
den hengen yritys ei tarvitse palvelu-
ja, edullinen tila riittää. (sijoittajan nä-
kökulma)
Yritykset haluaisivat myös omistaa • 
tontteja ja tiloja, joissa toimia ja tehdä 
investointeja liiketoiminnan kehittämi-
seksi. (yrittäjän näkökulma)
Lähikaupan vuokranmaksukyky edel-• 
lyttää edullista liiketilojen toteuttamis-
ta. Tämä toteutuu tontin myynnistä al-
kaen. Kauppa hankkii itse tontin ja si-
joittajan, joka kilpailuttaa rakentami-
sen. (kaupan näkökulma)
Kadunvarsitilat syntyvät asuntora-• 
kentamisen sivutuotteina, koska kaa-
voittajat edellyttävät ettei ensimmäi-
seen kerrokseen saa rakentaa asun-
toja vaan liiketiloja. Rakennuttajat ei-
vät halua näitä tehdä, koska eivät ole 
tuotteena helppo eteenpäin myydä. 
Ostajia ei löydy. Vuokralaisia löytyy 
helpommin. (rakennusyrityksen näkö-
kulma)
Kadunvarsiliiketilojen manageeraus-• 
ta kokeillaan Jätkäsaaressa, mikä voi-
si parantaa myös asemanseutujen lii-
ketilojen vuokrausta.
Hinnan merkitys ei ole niin suuri liike-• 
tila- ja kadunvarsiliiketiloja hankittaes-
sa, näiden liiketilojen sijaintiin vaikut-
tavat enemmän markkina-alueen laa-
juus ja asiakasvirrat
Pienille yrityksille on vähemmän tar-• 
jolla tiloja. Monet sijoittajat ovat miet-
tineetkin sitä, että pitäisi tehdä pien-
teollisuustaloja, joissa vuokrataan yk-
siköitä. Tällaiset tilat voitaisiin siirtää 
halvemmille alueille, esim. Kontula, 
Mellunmäki. (sijoittajan näkökohta)
Rakennusten käyttötarkoituksen • 
muuttaminen esimerkiksi toimistois-
ta asumiseen on hankalaa, koska on 
monia eri määräyksiä, invahissit yms. 
Olemassa olevaa rakennuskantaa on 
mahdotonta kehittää eteenpäin, aino-
astaan erikoisasuminen on kannatta-
vaa - Toimii, jos ei ole taloudellisia ta-
voitteita. (sijoittajan näkökohta)
Kaupunki pystyy lisäämään alueiden • 
toimeliaisuutta tukemalla yhteiskun-
nallisten yritysten sijoittumista alueil-
le. Asemanseutuun tulisi laittaa rahaa 
uudisrakentamiseen; päiväkoteja, ter-
veyskeskuksia. Keskus vähintään 20 

000 neliötä, eikä rakenneta toimis-
tosiipiä kolmanteen kerrokseen, ne ei-
vät kannata 
Jos kaupunki sitoutuu ottamaan joita-• 
kin tiloista itselleen, se madaltaa sijoit-
tajan riskiä (sijoittajan näkökohta).

5.4.2 Asemien omistus

Pääradan asemalaiturit ja Puistolan ase-
malla oleva kioski ovat Liikenneviraston 
omistuksessa. 

Malmin aseman pohjoispään tilat ovat 
VR Konsernin omistuksessa, samoin kuin 
muut asemien rakenteet. 

Vantaankosken radan ja metroasemi-
en omistus on HKL:llä. Näiden asemi-
en liiketilojen (kioskit ja kahvilat) vuok-
raamisessa ei omistajan mukaan ole on-
gelmia, vaikka vuokralaiset ainakin Poh-
jois-Haagan asemalla vaihtuvat usein. 
Metron asemien kioskitilat ovat yleises-
ti maahanmuuttajien vuokraamia. Niillä 
ei enää ole lipunmyyntivelvoitetta, koska 
automaatit korvaavat lipunmyynnin.

Haastattelujen perusteella nousi esiin, 
että Pasilan aseman kokemusten mu-
kaan suuret asemien jalankulkuvirrat ei-
vät välttämättä synnytä tai pidä yllä kan-
nattavaa liiketoimintaa. Liiketilojen vuok-
raus on ollut hankalaa, tiloja on tyhjillään, 
eikä edes päivittäistavarakauppa ollut 
aluksi kannattavaa. 

Asemien kehittämisessä osapuolina 
ovat kaupungin eri organisaatioiden li-
säksi Liikennevirasto ja pääradan osal-
ta VR Konserni. Hajaantunut omista-
juus ja ylläpitovastuu saattaa vaikeuttaa 
asemien laatutason korjaamista ja yllä-
pitoa, kun yhtä vastuullista tahoa ei ole. 
Asemille sijoittuva liiketoiminta on pie-
nimuotoista eikä pysty yksinään nosta-
maan asemanseutujen houkuttelevuutta. 
Tarvitaan yhteisiä toimintamalleja, mitta-
reita ja seurantaa, joiden avulla tavoitel-
tavaa asemien laatutasoa voidaan ylläpi-
tää. Myyrmäen ja Espoon keskuksen ase-
mien kehittäminen yksityisen kiinteistön-
omistajan ja kaupungin yhteistyönä ovat 
hyviä esimerkkejä isompien asemanseu-
tujen kehittämisessä.

Tavalliset muuntojoustoiset toimistotalot sopivat asemakeskuksiin parhaiten.

Toimistotilojen tarve on vaikeasti ennustettava nykytilanteessa (kevät 2011) va-
jaakäyttöasteen ollessa paikoin ennätyskorkealla.

Toimistotilojen kehityspotentiaali on rajallinen, vaikka liikenneyhteydet kehitty-
vätkin suotuisasti.

Mahdollisuuksia kehittää houkuttelevia kokonaisuuksia rajoittaa aseman seutu-
jen pysäköintitilan ja uusien rakennuspaikkojen puute ja alueiden imago. 

Kadunvarsiliiketilat tulisi keskittää aseman välittömään läheisyyteen,  jotta ne voi-
vat hyötyä asemien synnyttävistä jalankulkuvirroista 

Liike- ja toimistotilojen omistajuuden keskittäminen helpottaa tilojen vuokrausta 
ja houkuttelevan palveluvalikoiman syntymistä.

Täydennysrakentamisen tuoma asukasmäärän kasvu voi lisätä päivittäistavara-
kaupan kysyntää niin, että syntyy uusia lähikauppoja tai nykyisiä tiloja ja palvelui-
ta voidaan laajentaa. Joillakin asemanseuduilla täydennysrakentaminen voi tur-
vata nykyisten palvelujen säilymisen.
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6.1 Rakennukset ja toimitilat
Toimitiloihin kohdistuvia energiatehok-
kuus- ym. muita vaatimuksia kiristetään 
niin käyttäjien sijoittajien kuin rakenta-
jienkin toimesta, minkä vuoksi kysyntä 
uusiin toimitiloihin kasvaa. Toimistotilan 
vajaakäyttö on merkittävä pääkaupunki-
seudulla ja lisää uutta tilaa rakennetaan, 
joten vanhojen tilojen kysyntä on rajallis-
ta tästäkin syystä.

Kun rakennetaan uutta toimitilaa, 
ympäristösertifiointien (esim. LEED, 
BREEAM) merkitys korostuu. LEED 
(Leadership in Energy and Environmen-
tal Design) on arvostettu kansainväli-
nen luokitus. LEED sertifikaatti voidaan 
myöntää kohteelle, jonka suunnittelus-
sa, rakentamisessa ja energiataloudes-
sa ympäristöarvot on huomioitu tiukko-
jen kriteerien mukaisesti (www.skanska.
fi, 2011). Kauppakeskus Sello on saanut 
tällaisen sertifikaatin.

BReeAM-standardi ”Building Rese-
arch Establishment Environmental As-
sessment Method BREEAM” on raken-
nusten ympäristövaikutusten arviointijär-
jestelmä.

BREEAM hyödyttää sijoittajia, raken-
nusten käyttäjiä, rakennusyrityksiä sekä 
suunnittelijoita monin tavoin. Se innos-
taa innovatiivisiin rakentamisen ratkaisui-
hin. BREEAM on:

työkalu, jonka avulla voidaan vähen-• 
tää käyttökuluja sekä parantaa työs-
kentely- ja elinoloja
tunnustus rakennuksen alhaisesta ym-• 
päristökuormituksesta 
standardi, joka osoittaa yrityksen tai • 
organisaation sitoutumista ympäristö-
tavoitteisiin sekä
säädöksiä tiukempi benchmark.• 
BREEAM:sta on käytössä eri versioi-

ta rakennuksen elinkaaren mukaisesti. 
Esimerkiksi uudisrakentamiseen, mer-
kittäviin perusparannuksiin ja nykyisen 
toiminnan arviointiin on omat käytän-
nöt. BREEAM-luokitus perustuu pistey-
tysjärjestelmään. Esimerkiksi toimitilojen 
käytön arvioinnissa pisteitä myönnetään 

mm. ympäristöasioiden huomioon otta-
misesta, terveyttä ja hyvinvointia edistä-
vistä käytännöistä, energiatehokkuudes-
ta, liikennejärjestelyistä, vedenkäytöstä, 
materiaalitehokkuudesta sekä saastumi-
sen ehkäisystä. (Gaia Group 2009, Kes-
täviä ratkaisuja toimitilojen rakentami-
seen)

Uuden rakentamisessa vihreät arvot 
alkavat olla itsestään selvyyksiä, kun taas 
vanhojen rakennusten käytössä ekote-
hokkuus ei ole määräävässä asemassa. 
Vanhojen rakennusten ekotehokkuuden 
parantaminen vaatii investointeja, joiden 
tekeminen ei ole kaupallisesti kannatta-
vaa. Vanhojen tilojen käyttötarkoituksen 
muutos esim. opiskelija- tai erityisryhmi-
en asunnoiksi voi kuitenkin olla elinkaa-
ren aikaisilta ympäristövaikutuksiltaan 
sekä taloudellisesti parempi vaihtoehto 
kuin rakennusten purkaminen ja uudel-
leen rakentaminen.

Sijoittajat, rakentajat ja loppukäyttä-
jät edellyttävät enenevässä määrin tietyn 
ympäristöstandardin mukaista rakenta-
mista sen sijaan, että otetaan riski van-
han ekotehottomamman ja heikommin 
nykyisiä käyttöstandardeja vastaavan toi-
mitilan kanssa.

Haastattelujen perusteella yritysten 
ja kaupan sijaintipäätöksissä ekotehok-
kuusvaatimukset jäivät toissijaisiksi. Tär-
keämpää oli palvelualueen asukaspohja 
ja asiakasvirrat, näkyvyys ja saavutetta-
vuus autolla, pysäköintipaikkojen saata-
vuus, muiden alueen yritysten ja palve-
lujen yhteensopivuus omaan toimintaan 
sekä merkittävästi myös toimintatilojen 
koko ja hinta.

Vanhan toimitilan vuokraaminen uu-
teen käyttöön on haasteellista ja toteu-
tuva vuokrataso voi jäädä sinä määrin al-
haiseksi, että sillä ei kateta peruskorjau-
sinvestointeja. Vuokrataso joka tapauk-
sessa on siinä määrin alhainen, että ai-
nakaan ekotehokkuuden edellyttämiä in-
vestointeja on hyvin haasteellista saa-
da katetuksi. Lisäksi ekotehokkuusvaati-
mukset laajenevat vaiheittain kattamaan 

myös jo olemassa olevat rakennukset, 
mikä tarkoittaa, että investointivaatimuk-
set saattavat nousta niin korkeiksi, että 
ainoaksi tarkoituksenmukaiseksi vaihto-
ehdoksi jää sinänsä käyttökelpoisen ra-
kennuksen purkaminen.

6 Ekotehokkuusvaatimukset ja 
yritysten sijoittuminen

Julkinen
liikenne

Energiankulutuksen
mittaus

Palvelut

Sähköauto
Aurinkoenergiaa

Ekotehokas
hissi
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6.2 Liikenneverkko
Rakennusten sertifioinneissa kuljetus ja 
liikenne edustavat 8 % painotusta pistey-
tyksessä (Breeam) ja kestävä maankäyt-
tö 24 % (LEED).

Rakentajat, yritykset tai kauppakes-
kukset, jotka tavoittelevat korkeinta luok-
kaa sertifioinneissa, kiinnittävät huomio-
ta myös liikenneyhteyksiin ja mahdolli-
suuksiin saavuttaa kohde raideliikenteel-
lä tai edistää pyöräilyä.

Haastattelujen perusteella yritysten si-
joittumisessa raideliikenneverkko paran-
si enemmänkin alueen saavutettavuutta, 
raideliikenteen ekotehokkuus jäi toissijai-
seksi yritysten arvostuksissa. Rakennus-
ten ekotehokkuusvaatimukset menivät 
liikenteellisten vaikutusten edelle.

Lähes kaikki haastatellut tahot koros-
tivat liityntäpysäköinnin järjestämisen 
tärkeyttä asemanseuduilla. Enemmän 
pysäköintijärjestelyt nähtiin lisäävän pal-
velujen houkuttelevuutta, mutta liityntä-
pysäköinti on myös osa ekotehokasta lii-
kennejärjestelmää ja edistää autottoman 
kaupungin syntymistä. Tällä on myöntei-
nen vaikutus ilmastopoliittisten tavoittei-
den saavuttamisessa.

6.3 Liikkumisen ohjaus
Liikkumisen ohjaus on Suomessa uut-
ta ja vasta käynnistymässä pääkaupun-
kiseudun liikenne- ja ympäristöviran-
omaisten toimesta. Liikkumisen ohjauk-
sessa yrityksiin halutaan vaikuttaa, jot-
ta ne kiinnittäisivät huomiota työnteki-
jöidensä työ- ja työasiointimatkojen kul-
kutapoihin tavoitteena liikenteen päästö-
jen vähentäminen.

Raideliikenneasemien läheisyydessä 
sijaitsevat yritykset voisivat jatkossa olla 
yhtenä kohderyhmänä, kun julkishallin-
to ja yritykset yhdessä toimien pyrkivät 
lisäämään liikkumisen ekotehokkuutta. 
Liikkumisen ohjauksen yleistyessä ase-
man seudut voivat tulevaisuudessa ve-
tää puoleensa yrityksiä, joille ekotehok-
kuus nimenomaan työntekijöiden liikku-
misen kannalta on tärkeää.
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Energiankulutuksen
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7.1 Helsingin seudun 
työpaikkakeskittymien kehittyminen
Helsingin seudun toimistokeskittymistä 
vetovoimaisin on tällä hetkellä toimisto-
tilojen käyttöasteen perusteella Leppä-
vaara. Se on nopeimmin kasvava alue lii-
kenteen solmupisteessä ja vetovoimai-
nen myös uuden kauppakeskuskonsep-
tin ansiosta. 

Helsingissä erityisesti Herttoniemen 
ja Pitäjänmäen toimistokeskittymän tilat 
ovat suhdanneherkkiä. Tällä hetkellä tyh-
jää tilaa on paljon ja paineita asuntojen 
lisäämiseen Pitäjänmäen  alueelle. Kau-
punkikuvallisesti Pitäjänmäki on jäänyt 
uuden Leppävaaran varjoon.

Kalasatamaan suunnitellaan asumis-
ta, kaupan palveluja ja toimistoja sekä jul-
kisen sektorin palveluja. Myös Jätkäsaa-
ren kehittyminen tuo uusia työpaikkoja 
kantakaupungin alueelle. 

Itämetron suunta on toistaiseksi ve-
tovoimainen asuinalue, mutta se ei ole 
houkutellut yrityksiä. Muuttaako Öster-
sundomin metro alueen vetovoimaisuut-
ta, riippuu paljolti siitä, millaista maan-
käyttöä ja millaista kaupunkirakennetta 
sinne toteutetaan. Yritystoiminnan veto-
voimaisuuden lisäämiseksi alueen suun-
nittelussa voisi kuulla kiinteistösijoittajia 
ja yrityksiä mahdollisimman aikaisessa 
suunnitteluvaiheessa, jotta erilaisia toi-
mintaedellytyksiä ja tärkeitä vetovoimai-
suustekijöitä ei tiedostamatta rajoitettai-
si kaavoituksessa ja asemien toteuttami-
sessa tehtävillä ratkaisuilla.

Keski-Pasilaan suunniteltu suuri toi-
mistotilan määrä heikentää muiden ra-
danvarsien potentiaalia palveluiden ja yri-
tysten sijoittumiselle, koska sillä on kes-
keinen sijainti. Alueelle sijoittuvien toi-
mintojen saavutettavuus kaupungin si-
sällä, seudulla ja laajemminkin on erit-
täin kilpailukykyinen kantakaupunkiinkin 
nähden. Keski-Pasilan toteutuessa kes-
kusta-alue laajenee ja siirtyy pohjoisem-
maksi, millä saattaa olla toisaalta vaiku-
tusta läheisten asemanseutujen houkut-
televuuteen esimerkiksi niille yrityksille, 

jotka tukeutuvat suuriin toimistokeskitty-
miin, mutta eivät pysty maksamaan kes-
kustan hintatasoista vuokraa.

Helsingin ulkopuolella Keilaniemi ja 
Aviapolis kehittyvät edelleen vetovoimai-
sina toimistokeskuksina. 

Edellä esitetyn perusteella seudun 
työpaikkojen kehitys tulevaisuudessa ei 
kohdistu tarkasteltaville asemanseuduil-
le ja voi jopa heikentää niiden kilpailuky-
kyä entisestään. Uudet toimitilat houkut-
televat yrityksiä enemmän kuin vanhat, 
jotka jäävät B-luokkaan. Niille on kysyn-
tää vain lähinnä pienemmillä yrityksillä, 
joiden sijoittumisessa vuokratasolla on 
muita tekijöitä suurempi merkitys. Suu-
remmat työnantajat hakevat henkilökun-
nan liikkuvuuden ja työn saavuttavuu-
den kannalta arvioituna sijainniltaan hy-
viä paikkoja, joissa myös pysäköintimah-
dollisuudet ovat riittävästi otettu huomi-
oon ja ovat valmiita maksamaan kohtuul-
lista ja markkinaehtoista vuokraa toimiti-
loistaan. 

Liikenneverkon kehittyminen enem-
män raidepainotteiseksi vahvistaa kui-
tenkin tarkasteltavien alueiden saavutet-
tavuutta lentokentän ja poikittaisliiken-
teen sektorissa (Kehärata ja Raidejokeri). 
Metroverkon laajeneminen itään ja län-
teen vahvistaa seudun rannikkoaluetta ja 
vaikuttaa lähinnä Mellunmäkeen ja Kon-
tulaan.

Keskeisintä asemanseutujen toiminta-
edellytysten osalta on, että toiminnot py-
ritään keskittämään aseman välittömään 
läheisyyteen. Kaupallisen toiminnan on-
nistumiselle on tärkeätä, että julkiset pal-
velut sijoittuisivat kaupallisten palvelui-
den yhteyteen. Tällöin asemanseuduis-
ta muodostuisi ikään kuin kyseisen alu-
een kyläkeskuksia, joiden läpi kuljetaan 
esimerkiksi töihin ja josta hankitaan pal-
veluita sekä tehdään päivittäisostoksia ja 
hoidetaan muita päivittäisiä asioita. Jul-
kisten palveluiden sijoittaminen kaupal-
listen palveluiden yhteyteen alentaa alu-
een kehittämisen sijoittamiskynnystä. 

7.2 Yritysten tarpeet
Pääkonttorien houkutteleminen tarkas-
teltaville asemanseuduille ei ole hedel-
mällinen tarkastelukulma, sillä ne vaih-
tavat paikkaa kymmenen vuoden tähtäi-
mellä ja arvostavat näkyvyyttä sekä uu-
sia tiloja. Sen sijaan asemanseutujen toi-
mitilat soveltuvat paremmin pienemmil-
le yrityksille tai alue- ja lähipalveluita tar-
joaville yrityksille. Joukkoliikenteen hyvi-
en yhteyksien näkökulmasta asemanseu-
dut voivat houkutella myös työvoimaval-
taisia yrityksiä, joiden työntekijöille jouk-
koliikenteen yhteydet ovat tärkeämmät 
kuin esimerkiksi autojen pysäköintipaik-
kojen saatavuus. 

Asemanseutujen houkuttelevuuden li-
säämiseksi alueiden ja toimitilojen suun-
nittelussa olisi haastattelujen perusteel-
la hyvä ottaa huomioon seuraavat yritys-
ten tarpeet:

Tilojen tulee olla monikäyttöisiä ja • 
muunneltavia, jotta ne soveltuvat eri 
kokoisille yrityksille. Yrittäjät eivät ole 
halukkaita maksamaan vuokraa tilas-
ta, jolle ei ole tarvetta.
Kaupungin tulisi keskittää myös pienet • 
liike- ja toimistotilat. Näin niille syntyy 
paremmin markkinat. Jos tilat hajau-
tetaan, synergiaetuja ei synny eikä toi-
mintaa saada kannattavaksi. Keskittä-
minen on luontevaa aseman välittö-
mässä läheisyydessä, jossa asiakkai-
ta liikkuu. 
Toimitilojen mitoitus on tärkeä kysy-• 
mys, erikoisliikkeet ovat yleensä pie-
niä, eivätkä edes halua ottaa liian iso-
ja tiloja vastaan. Päivittäistavarakaup-
pa vaatii tapauksesta riippuen joko al-
le 400 m²:n tai lähes 2000 kerrosneliö-
metrin tilat. Tässä aukioloaikasäännöt 
vaikuttavat tilanteeseen. Alle 400 m²:n 
myymälä on luonteeltaan täydennys-
ostospaikka.
Pienimmät liiketilat ovat 50–60 neliös-• 
tä eteenpäin. Suurin osa erikoiskau-
pasta asettuu 100 neliön liikkeisiin. 
Kultasepänliikkeet ja optiikat ovat pie-
niä. Vaatekaupat ovat isompia, 200–

7 Asemanseutujen 
vetovoimaisuustekijät
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400 neliöön. Isoilla ketjuilla on 600–
1000 neliön liikkeitä. 
Monet yritykset kuuntelevat toimitilo-• 
jen valinnassa tärkeintä voimavaraan-
sa eli henkilöstöä, sijoitutaan henkilös-
tön toiveiden mukaisesti. Tämä on hy-
vän työvoiman saannin edellytys.

Työpaikkojen määrissä katsottuna 
Pohjois-Haaga ja Malmi kiinnostavat si-
joittajia. 

Yrittäjät ovat huolissaan teollisuustilo-
jen katoamisesta Helsingistä. Myös työ-
pajatilalle olisi kysyntää. Tapanilan ja Puis-
tolan asemanseudun lähettyvillä ja met-
ron vaikutusalueella olisi parhaat mah-
dollisuudet vastata tähän tarpeeseen.

Yritysten sijoittumiseen vaikuttavista 
tekijöistä nousivat haastatteluissa esiin 
seuraavat seikat:

Tärkeimmät tekijät ovat suurempien • 
yritysten osalta näkyvyys, saavutetta-
vuus ja työntekijöiden saatavuus (työ-
matkayhteydet ja liikkumisen hinta) ja 
pienempien osalta hinta
Yritysten sijoittumispäätöksissä pai-• 
nottuivat kilpailutekijät saman alan 
toimijoiden kesken, saavutettavuus 
sekä julkisella liikenteellä että henki-
löautolla
Alueen palvelutarjonnalla on merki-• 
tystä, palvelut vetävät toisiaan puo-
leensa
Saman alan yrittäjät vetävät puoleen-• 
sa toisiaan
Päänavaajina alueen vetovoimaisuu-• 
delle ovat kauppakeskukset tai toimi-
tilojen osalta veturiyritykset
Esikaupungit ovat kiinnostavia lähinnä • 
lähipalveluja tarjoavien yritysten näkö-
kulmasta (huolto, ym. talotekniikkaan, 
isännöintiin liittyvät palvelut, kampaa-
mot, suutarit jne.)

7.3 Kaupunkitilan laatu
Haastattelun perusteella kaupunkitilan 
laatu vaikuttaa osaltaan merkittävästi sii-
hen miten vetovoimaisiksi alueet mielle-

tään yritysten sijoittumispaikkoina. Yri-
tykset peilaavat omaa brändiään alueen 
imagoon, liikenneyhteyksiin, alueen pro-
filoitumiseen asuin- tai työpaikka-alu-
eena. Alueesta muodostuu kuva myös 
kaupunkitilan ja ympäristön siisteyden ja 
viihtyisyyden kautta.

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, 
että ympäristön viihtyisyyteen täytyy pa-
nostaa, vaikka yksittäisenä tekijänä sillä 
ei sinänsä olisikaan vaikutusta yritysten 
sijoittumispäätöksiin. Hoitamaton ja sut-
tuinen ympäristö ei vedä asiakkaita puo-
leensa, eikä vastaa suurempien yritys-
ten vaatimuksia toimistojensa ympäris-
töä (sisääntulo) ajatellen. Kaikilla laatute-
kijöillä on suuri merkitys erityisesti kau-
pan kannalta.

Kaupunkikuvan muodostumiseen vai-
kuttaa myös tekijät, joihin suunnittelun 
yksityiskohdilla tulisi paneutua jatkossa 
asemanseuduilla. Julkisivujen avautu-
minen luontevien jalankulkuyhteyksien 
suuntaan parantaa alueen vetovoimaa. 
Kaupan kannalta jalankulkuyhteyksillä ja 
niiden laadulla on suuri merkitys. Viihtyi-
syydellä tavoitellaan asiakkaiden viipy-
mistä asemanseudulla pidempään kuin 
itse matkustaminen vaatii. Palvelujen tii-
vistämisellä aseman jalankulkuvirtojen 
yhteyteen lähelle toisiaan saavutetaan 
myös se edut, että niiden puhtaanapito 
on helpompaa ja tehokkaampaa.

Aseman seutujen kaupunkitila ja ym-
päristö ovat harvoin niin laadukkaita, et-
tä se lisäisi niiden houkuttelevuutta. It-
se asemalaiturit ja asemiin liittyvät raken-
teet ovat alttiita ilkivallalle, joten niiden 
kunnossa- ja puhtaanapito vaatisi taval-
lista suurempaa satsausta kaupungilta 
ja asemien ylläpitäjiltä. Ylläpitovastuu ja-
kaantuu pääradan asemien osalta usean 
toimijan kesken (liikennevirasto, VR Yhty-
mä ja kaupunki) ja muiden asemanseutu-
jen osalta kaupungin eri hallinnon alojen 
välille (HKL, HKR, Kiinteistötoimi).

Asemien aktiivinen huolenpito näh-
tiin haastattelujen perusteella tärkeäk-
si, kaikilla laatutekijöillä (esim. valaistus, 

esteettömyys, järjestetty pyöräpysäköin-
ti) on vaikutusta alueen imagoon ja si-
tä kautta niiden houkuttelevuuteen. Tä-
mä pätee erityisesti asumiseen ja kaupal-
lisiin palveluihin. 

On havaittu, että välittömästi aseman 
vierellä sijoittuvien asuntojen hintataso 
on alhaisempi kuin 500-600 metrin ke-
hällä asemasta. Välitön asemanläheisyys 
koetaan epäviihtyisäksi ja turvattomak-
si, kun taas kävelyetäisyydelle sijoittuvat 
asunnot hyötyvät hyvien liikenneyhteyk-
sien olemassaolosta ilman aseman välit-
tömän läheisyyden tuomaa huonompaa 
imagoa.

7.4 Kauppapaikkakriteerit 
Asemanseutujen päivittäistavarakaupan 
pinta-alaa ja vuosittaista myyntiä on ver-
rattu keskenään kuvassa 23. Kuvassa on 
esitetty myös matkustajamäärät asemit-
tain (nousut/vrk). Vertailu osoittaa, että 
Mellunmäen asema on muita enemmän 
läpikulkupaikka. Kannelmäen ja Malmin 
kaupan volyymin suuruus erottuu selke-
ästi muista ja johtuu alueelle sijoittuneis-
ta kaupan suurista yksiköistä. Oulunkylä 
ja Puistola erottuvat matkustajamääriin ja 
myyntipinta-alaan nähden isolla myynti-
potentiaalilla. 

Asemanseudut kiinnostavat päivittäis-
tavarakauppaa kaikissa kaupan ryhmis-
sä. Kaupan sijoittuminen liikenteellisiin 
solmukohtiin on aina ollut kaupan kan-
nalta tavoiteltavaa. 

Myymälän toteutettavissa oleva pin-
ta-ala on erilaisille konsepteille määräävä 
ja usein rajoittava tekijä. Asemanseutu-
jen kaavoissa tulee olla vapaampi mitoi-
tus kaupan koolle, kaikki kaupat eivät voi 
toimia vain täydennysostopaikkoina.

Rakentamisen hinta on kauppatyypis-
tä riippuen joko aivan ratkaiseva tai ei ai-
van määräävä tekijä. Pienten täydennys-
ostopaikkojen vuokranmaksukyky saat-
taa paikasta riippuen olla huomattavas-
ti alhaisempi kuin täyden sortimentin su-
permarketilla. Hinnanmuodostus muo-
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dostuu hyvin erilaiseksi riippuen siitä, 
pääseekö kauppa vaikuttamaan kohteen 
suunnitteluun, urakkakilpailuun ja loppu-
sijoittajan hakemiseen.

Asemanseuduilla kauppapaikan valin-
taan vaikuttaa ensimmäiseksi lähialueen 
väestömäärä ja siitä laskettavissa oleva 
ostovoimapotentiaali, alle 5 000 asuk-
kaan potentiaali rajoittaa kaupan kokoa 
merkittävästi. Yli 500 metrin jalankulkue-
täisyydet ovat osoittautuneet liian pitkik-
si asiakkaiden kannalta.

Muita sijoittumiseen vaikuttavia teki-
jöitä:

Liityntäpysäköinnin riittävä kapasiteet-• 
ti ja sijoittuminen ovat tärkeitä suun-
nittelussa huomioon otettavia seikko-
ja. Pysäköinti ei saisi olla maksullista.
Muiden palvelujen, myös julkisten, • 
keskittäminen parantaa kauppapaikan 
vetovoimaa ja tekee alueesta elävän.
Myymälän mikrosijainti asiakasliiken-• 
nevirtojen suhteen on erittäin tärkeää, 
liikkeen on sijaittava asiakkaan kannal-
ta loogisimman kulkureitin varrella.

Erityisesti tarkasteltavista alueista 
Kontulasta, Oulunkylästä, Malminkar-
tanosta ja Puistolasta löytyy potentiaa-
lia kaupan uudiskohteille, mikäli asunto-
rakentaminen toteutuu kaavavarantojen 
mukaisesti. 

7.5 Matkaketjut
Asemat ovat liikkumisen solmupisteitä. 
Niille tullaan kävellen, pyörällä, henkilö-
autolla tai liityntäbussilla. Aseman lähei-
syydessä liikkuu ihmisiä, jotka ovat pal-

velujen potentiaalisia asiakkaita. Esikau-
punkien renessanssihankkeessa yhtenä 
tavoitteena on hyödyntää asemanseu-
tujen maankäytön tehostamisen tuomat 
mahdollisuudet verkostoituvan kaupun-
kirakenteen vahvistamisessa. Poikittais-
ten joukkoliikenneyhteyksien ja raidelii-
kenteen verkon kehittäminen lisäävät 
matkaketjujen sujuvuuden tarvetta, kos-
ka liikkuminen joukkoliikenteessä perus-
tuu entistä enemmän vaihtoihin tai liityn-
tämatkoihin asemanseuduille.

Raideliikenteen vetovoimaa voidaan 
lisätä, kun matkaketjujen toimintaedelly-
tykset ovat hyvät. Liityntäpysäköintipai-
kat etenkin pyörille on oltava lähellä laitu-
reita, turvallisia ja helppokäyttöisiä.

Jotta sujuvat matkaketjut edistäisivät 
liiketoimintaa, luontevat ja vetovoimaiset 
jalankulkuyhteydet tulee toteuttaa niin, 
että niillä kulkijan on helppo pysähtyä ja 
hyödyntää asemanseudun palveluja. Lii-
tyntäpysäköintipaikkojen sijoittaminen 
kaupan yhteyteen edistää sekä matka-
ketjun toimivuutta että liiketoimintaa.

Haastatteluissa nousi henkilöautojen 
liityntäpysäköinnin järjestäminen selke-
ästi tärkeämmäksi tekijäksi kuin muut 
matkaketjuihin liittyvät tekijät. Jalankul-
kuyhteydet olivat tärkeällä sijalla kaupan 
vastauksissa.

7.6 Pysäköinti
Pääosalla toimijoista pysäköinnillä on 
erittäin suuri merkitys yritysten sijoittu-
mispäätöksissä. Riippuu yritysten toimi-
tilasta ja koosta, miten paljon asiakas- ja 
työntekijöiden pysäköinnille on tarvetta. 

Yritysten sijoittumisessa punnitaan pide-
täänkö esimerkiksi sijaintia keskustapal-
velujen piirissä tärkeämpänä kuin pysä-
köintiä. Hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
varrella olevat alueet eivät poista kaupal-
ta ja toimistoilta riittävän pysäköintitilan 
tarvetta.

Yrittäjien mielestä pysäköinnin on ol-
tava ilmaista ja pysäköintitilaa tulee olla 
riittävästi palveluiden lähellä. Pysäköin-
nin aikarajoituksilla voidaan säädellä py-
säköintipaikkojen riittävyyttä erityises-
ti erityiskaupan näkökulmasta tarkastel-
tuna. Pysäköinnin tarve ei erikoiskaupal-
la ole niin suuri kuin päivittäistavarakau-
palla. Menestymisen edellytykset erikois-
kaupalla perustuvat enemmän asukas-
pohjaan, ei niinkään liikennevirtoihin. 

Vuoroittaispysäköinti asukkaiden ja 
toimistojen välillä nähtiin haastatteluis-
sa toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona, 
kun edullisen pysäköintitilan riittävyydes-
tä on pulaa. Sen sijaan asuntojen ja kau-
pan vuoroittaispysäköinti ei ole toimiva 
ratkaisu.

Huoltoliikenteen ja pysäköinnin jär-
jestäminen asemanseutujen asuntoka-
duilla on huonoa yritystoiminnan näkö-
kulmasta.

Esikaupunkien asemanseutujen kes-
kusta-alueita löyhemmät pysäköintinor-
mit esim. Pukinmäessä voisi olla vah-
vuus muihin Helsingin toimistokeskitty-
miin verrattuna ja keino houkutella yri-
tyksiä, joille riittävä pysäköintitila on si-
joittumisen kannalta merkittävässä ase-
massa.
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7.7 Liityntäpysäköinti
Liikennejärjestelyjen kehittämistarpee-
na nousi haastatteluissa voimakkaimmin 
esiin liityntäpysäköinnin nykyistä parem-
pi järjestäminen. Liityntäpysäköinti edis-
täisi raideliikenteen houkuttelevuutta ja 
toisi lisää käyttäjiä joukkoliikenteeseen. 
Liityntäpysäköinnin järjestäminen tarkas-
teltavien ratojen varrella kauempana si-
jaitsevilla asemilla laajentaisi myös tarkas-
teltavien asemien saavutettavuusaluetta.

Liityntäpysäköinti raideliikenteen ase-
milla parantaa aseman läheisyyteen si-
joittuvien yritysten toimintaedellytyksiä, 
kun samalla pysäköinnillä asukkaat voi-
vat hoitaa päivittäisasioinnit asemaan ja 
liityntäpysäköintialueeseen kiinteässä yh-
teydessä olevassa palvelukeskittymissä.

Liityntäpysäköinnin rahoitus on suuri 
kysymys, johon tarvitaan ratkaisua. Hy-
viä esimerkkejä julkisen ja yksityisen sek-
torin yhteistyöstä pysäköinnin järjestämi-
sessä on Ruoholahden ja Herttoniemen 
kauppakeskuksissa. Myös Myllypuros-

sa toteutetaan järjestelyä, jossa kaupun-
ki maksaa kaupan yhteyteen rakennetta-
van liityntäpysäköintitilan investointi- ja 
käyttökustannuksista.  

Liityntäpysäköinti tulisikin yhä enene-
vässä määrin järjestää kaupungin ja ra-
tojen osalta valtion  ja yksityisen sekto-
rin yhteishankkeena, jossa esim. kaupan 
kiinteistöille annettaisiin rakennusoikeut-
ta sitä vastaan, että ne samalla toteutta-
vat liityntäpysäköintipaikat. Martinlaak-
son asemanseutua ja kauppakeskusta 
kehitetään tällä periaatteella.

Liityntäpysäköinnin järjestämisessä 
on otettava huomioon myös pysäköinti-
laitosten turvallisuus. Vuosaaren Mosa-
iikkitori on jouduttu sulkemaan ilkival-
lan takia. Pysäköintioperaattori poistaa 
turvattomuusongelmaa, mutta aiheut-
taa kustannuksia. Liityntäpysäköinti ha-
lutaan pitää maksuttomana, mutta mat-
kakortilla maksettava alhainen maksu voi 
osaltaan taata, että liityntäpysäköintipai-
kat säilyvät niille varatussa käytössä.

Asemien profilointia tehtäessä tulee 
valita erityisesti ne asemat, joissa liityn-
täpysäköintiä voidaan kehittää. Liityntä-
pysäköinnin ohjaaminen tietyille alueille 
tukee alueen kaupallista kehitystä. Mal-
mi, Oulunkylä, Puistola, Pukinmäki ja 
Mellunmäki ovat potentiaalisia paikkoja, 
joissa liityntäpysäköintiä voidaan kehittää 
yhteistyössä kaupan kanssa. 

Suositellaan selvitettäväksi, onko 
mahdollista kehittää Pukinmäkeen liityn-
täpysäköintiä sekä radan itä- että länsi-
puolelle.

Kauppa asemakeskuksissa
Kiinnostava sijaintipaikkana kaikille päivittäistavarakaupan ryhmille• 
Vilkkailla asemakeskuksilla tarvetta myös pienille erikoisliikkeille• 
Nykyinen päivittäistavaramyymälämitoitus ei nykykonsepteille aina riittävä. Tapauskohtaisesti kauppa ilmaisee halunsa • 
laajentua tai vaihtaa paikkaa alueella. Tämä pitäisi hoitua neuvottelujen ja tiedottamisen kautta. 
Kaksi tai kolme pientä markettia ei riitä tyydyttämään asiakkaiden ostotarpeita, mutta kaksi supermarkettia on taas usein • 
liikaa. Kukaan ei halua toimia vain täydennysostopaikkana! Tässä tilanteessa kilpailu ratkaisee ja yleensä asiakkaiden va-
linta määrittää lopputuloksen.
Paikallinen ostouskollisuus saadaan aikaan vain riittävällä tarjonnalla• 

Kadunvarsiliiketilat asemakeskuksissa
Oikea sijainti ratkaisee:

Kadunvarsien liiketiloja tulisi sijoittaa vain luontaisten ja vilkkaiden jalankulkureittien varrelle• 
Asuintalojen kadunvarsiliiketilat joutuvat usein muuhun kuin kaupan tai palvelujen käyttöön• 

Liikennevirrat ja liiketoiminta:
Jotta sujuvat matkaketjut edistäisivät liiketoimintaa, luontevat ja vetovoimaiset jalankulkuyhteydet tulee toteuttaa niin, että 
niillä kulkijan on helppo pysähtyä ja hyödyntää asemanseudun palveluja. Liityntäpysäköintipaikkojen sijoittaminen kaupan 
yhteyteen edistää sekä matkaketjun toimivuutta että liiketoimintaa

Toteutuminen:
Haastattelujen perusteella asemanseutujen kehittämisvastuu ja julkisen tilan parantamisen rahoitus on kaupungilla• 
Alueella toimivien ja sinne sijoittuvien yritysten toiveet ja näkökannat toivottiin otettavaksi huomioon mahdollisimman ai-• 
kaisessa kaavoitusvaiheessa
Rakennus- ja kiinteistösijoittajat ovat valmiita osallistumaan asemanseutujen kehittämiseen, mikäli heille tarjotaan riittä-• 
vät toimintaedellytykset toteuttaa omia suunnitelmiaan sekä harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa
Suositus on, että asemanseudut luokitellaan toimitilakehitettäviin ja hyvän asumisen asemanseutuihin. Valittuja aseman-• 
seutuja tarkastellaan erikseen yhteistyössä niiden toimijoiden kanssa, joilla on tavoitteita alueen kehittämisen suhteen ly-
hyellä aikajänteellä. Lähtökohtana kehittämisessä tulee olla sekä yksityisten että julkisten palvelujen tarpeet tilojen sijoit-
tumiselle, saavutettavuudelle ja ympäristön laadulle
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Suunnitteilla täydennysrakentamista asunnoille ja toimitiloille 

Tarkastelukohteena olevat raideliikenteen asemanseudut 600 m säteellä

8.1 Yleistä
Asemat ovat vilkkaita paikkoja, joiden 
kautta ihmiset kulkevat, mutta suuret-
kaan matkustajavirrat eivät välttämättä 
luo yksinään kannattavaa liiketoimintaa 
asemanseuduilla.

Asemanseutujen yritystoiminnan kan-
nalta ne tulisikin rakentaa tiiviiksi palve-
lujen keskittymäksi, jossa kaikki palvelut 
olisi saavutettavissa lyhyellä kävelyetäi-
syydellä asemalaitureilta. Kävelyetäisyyt-
tä voidaan lyhentää vetovoimaisilla jalan-
kulkuympäristöillä ja innovatiivisilla rat-
kaisuilla kuten pyöräparkit tai sähkökäyt-
töiset liikkumisvälineet, mikäli liiketilojen 
tiivistämismahdollisuuksia ei välittömäs-
ti aseman läheisyydessä ole. 

Useille asemanseuduille voisi väestö-
pohjan perusteella syntyä alue, joka pal-
velee ympäröivää esikaupunkialuetta os-

toskeskuksen idealla. Asiakkaat olisivat 
pääosin lähistöllä asuvat tai työssäkäy-
vät. 

Haastateltavat esittivät, että alueita 
kannattaa lähteä kehittämään asuntora-
kentamisen kautta tai jo olemassa ole-
vasta palvelurakenteesta lähtien (esim. 
Malmi). Asemien päälle rakentaminen on 
kallista, eikä ole kannattavaa esikaupun-
kien mittakaavassa.

Asemanseutujen kehittämisessä eri 
toimijoiden voimavarojen yhdistämis-
tä toivotaan niin, että saadaan riittävän 
vahva, monipuolinen ja keskitetty palve-
luvalikoima mahdollisimman tiiviisti ase-
maan kytketyksi. Sekä yksityisten ja jul-
kisten lähipalvelujen sijoittaminen kehi-
tettäville ja tiivistettäville asemanseuduil-
la samoihin tai viereisiin kiinteistöihin su-
juvien jalankulkuyhteyksien varaan lisää 

8 Asemanseutujen 
kehittämisperiaatteet

kysyntää niin sijoittajien, rakentajien kuin 
kaupankin näkökulmasta. Esimerkiksi lii-
kuntakeskusten tiloista on puutetta (500 
m2). Asemanseutujen tavoitettavuus on 
hyvä ja liikuntakeskukset sopisivat elä-
vöittämään asemanseutuja iltaisin ja vii-
konloppuisin, kun toimistot hiljenevät. 

Tässä selvityksessä korostui selke-
ästi se, että esikaupunkien asemanseu-
dut tulee profiloida niiden nykyisen elin-
keino- ja väestörakenteen pohjalta ja pe-
rustaa kehittämistoimet kunkin aseman 
luontevaan profiiliin seudun kaupunkira-
kenteessa. 

Seuraavassa on esitetty asemakohtai-
sesti haastattelujen perusteella muodos-
tunut kuva asemanseutujen nykyisestä 
profiilista, aseman rooli liikennejärjestel-
mässä sekä tärkeimmät kehittämisperi-
aatteet asemien profiloinnin pohjalta.
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Ostari kuvattuna Maatullinaukiolta itään. Kuva: Hannele Koivuniemi

Uudempia rakennuksia Tapuliaukion pohjoispuolella.

Puistolan ostari kuvattu asemalta länteen.

Suunnitteilla täydennysrakentamista asunnoille ja toimitiloille 

8.2 Puistola 

Alueen profiili

Puistola on enemmänkin lähiö, jonka 
joukkoliikennepalvelut hoidetaan pää-
osin junaliikenteellä.  Aseman ympärille 
on kehittynyt pieni palvelualue. Alueen 
työpaikat ovat suurimmaksi osaksi julkis-
ta palvelua.

Puistolan aseman suunnittelussa ei 
ole toteutettu selkeää visiota siitä, miten 
asemanseudun tulisi palvella yrityksiä ja 
kauppaa. Tämä on johtanut esimerkiksi 
siihen, että liityntäpysäköintiin ei ole kun-
nolla varauduttu. 

Puistolan asemanseudulla on kaavoi-
tettua varantoa asumiseen noin 18 500 
k-m² ja toimitilaa 27 000 k-m² (Seutu-cd/
Ramava2010). Lisäksi suunnitteilla on 
noin 17 540 k-m² täydennysrakentamista 
asunnoille (Kaupunkisuunnitteluvirasto). 

Puistola
Uusi asuinkerrosala: 17 540 k-m²

Puistolan asemasta 600 m säde.
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Puistolantanhuan puolen auto- ja pyöräparkki.

Puistolantanhua itään.

Graffiteja ja pyörätelineitä aseman tunnelissa.

Liikenneyhteydet

Puistolassa pysähtyvät I, K, N ja T junat. 
Vuoroväli on arkipäivisin 8-12 minuuttia. 
Matka-aika keskustaan on 16–19 minuut-
tia. Kehäradan valmistuessa junien vuo-
roväli tihenee ja saavutettavuus paranee, 
kun muodostuu suora junayhteys lento-
aseman kautta Vantaankosken radalle. 
Puistolan asema on seisaketyyppinen.

Liityntäpysäköintiin on autopaikko-
ja 305 kpl ja pysäköintiaika on 24 tuntia. 
Pyöräpaikkoja alueella on noin 360.

Tavoitetila

Puistolaa kehitetään erityisesti asuin-
alueena. Mikäli alueen profiilia halutaan 
nostaa, on elinympäristöön ja viihtyisyy-
teen panostettava. Jalankulku- ja pyö-
räilyolosuhteiden parantaminen tukee 
myös junaliikenteen käytön lisäämistä ja 
sitä kautta aseman seudun vilkastumis-
ta. Asemanseudun kaupallisia edellytyk-
siä tulisi kehittää yhdessä siihen haluk-
kaan yksityisen tahon kanssa. Samalla 
pyritään ratkaisemaan liityntäpysäköin-
nin parantamismahdollisuudet.

Pitkällä tähtäimellä työpaikkaraken-
tamista voidaan kehittää, jos pääradan 
raidevarauksista voidaan luopua Lento-
radan rakentumisen myötä.  Nykyiset li-
säraidevaraukset pääradan varrella ovat 
este maankäytön kehittämiselle kaikilla 
pääradan asemanseuduilla.  Jos raide-
varaus voidaan tulevaisuudessa vapaut-
taa tuottavaan käyttöön, myös muut kuin 
toimistorakennukset tulee ottaa tarkas-
teluun. 
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Näkymä aseman länsipuolelle.

Näkymä aseman suunnasta Päivöläntielle.

Suunnitteilla täydennysrakentamista asunnoille ja toimitiloille Tapanilan asemasta 600 m säde.

8.3 Tapanila

Alueen profiili

Tapanila on arvostetuimpia pientalovaltai-
sia asuinalueita pääradan varrella. Asun-
tokanta on vanhaa puutaloidylliä. 

Alueen palvelurakenne on julkista pal-
velua. Potentiaalia nähdään torikaupalle, 
mutta muuten Tapanilan vanhan raitin 
palvelut ovat hävinneet. 

Tapanilan asemanseudulla on kaavoi-
tettua varantoa asumiseen noin 16 800 
k-m² ja toimitilaa 32 900 k-m² (Seutu-cd/
Ramava2010). Lisäksi suunnitteilla on 
noin 5 400 k-m² täydennysrakentamista 
asunnoille (Kaupunkisuunnitteluvirasto).

Tapanila
Uusi asuinkerrosala: 5 400 k-m²
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Tapanilan asema etelään päin.

Liikenneyhteydet

Tapanilassa pysähtyvät I, T ja N junat, 
vuoroväli on noin 15–20 minuuttia. Mat-
ka-aika keskustaan on 17 minuuttia.

Kehäradan valmistuessa junien vuo-
roväli tihenee ja saavutettavuus paranee, 
kun muodostuu suora junayhteys lento-
aseman kautta Vantaankosken radalle. 

Tapanilan asema on luonteeltaan sei-
sake. Autopaikkoja liityntäpysäköintiin 
on 137 kpl ja pysäköintiaika on 24 tuntia. 
Pyöräpaikkoja alueella on noin 90.

Tavoitetila

Tapanilaa kehitetään asuinalueena ja sen 
identiteettiä puutalokaupunkina vahvis-
tetaan.

Raideliikenneyhteys tukee asukkaiden 
ympäristöystävällistä liikkumista, mitä 
parannetaan lähiympäristön jalankulku- 
ja pyöräilyverkon sekä liityntäpysäköin-
nin kehittämisellä.

Aseman vetovoimaisuutta voidaan pa-
rantaa suunnittelemalla esimerkiksi asu-
kas- tai yrittäjäyhdistysten kanssa yhteis-
työssä asemanläheisyyteen kyläkeskus-
mainen tori tai kuja, joka tarjoaa lähialu-
een asukkaille esim. torikauppaan, perin-
nerakentamiseen ja luomuruokaan kes-
kittyvälle toiminnalle sopivaa tilaa. Tue-
taan kaupungin käytettävissä olevin kei-
noin työpajojen, esim. entisöijien ja puu-
seppien, sijoittumista kehitettävään kylä-
keskukseen.

Fallkullan uuden asuinalueen rakennuksia.
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Liityntäpysäköinti Malmin kauppatien varressa.

Suunnitteilla täydennysrakentamista asunnoille ja toimitiloille Malmin asemasta 600 m säde.

8.4 Malmi

Alueen profiili

Malmi on aluekeskus, jossa on hyvä pal-
velustruktuuri, kohtuullinen matka lento-
kentälle ja helppo kulkea moneen suun-
taan. Kysyntää löytyy monipuolisille pal-
veluille. Malmilla on paljon pienyrityk-
siä ja hyvin julkisen palvelun tarjontaa. 
Erikoisliikkeiden on helpompi hakeutua 
Malmille, koska siellä on valmiiksi jo pal-
velutarjontaa. Malmin edelleen kehittämi-
selle löytyy potentiaalia, koska lähistöltä 
puuttuu vastaavan tarjontaluokan alueita, 
kauppakeskus Jumbo on lähimpänä.

Malmin kauppakeskus Malmin No-

Malmi

va on pääkaupunkiseudun 9. suurin. Yh-
dessä Malmintorin kanssa se muodostaa 
Suur-Malmin alueen keskuksen. Malmin 
Nova kauppakeskusta uudistetaan tällä 
hetkellä ja arvioitu valmistuminen on ke-
väällä 2011. Kauppakeskus on ulkomai-
sessa omistuksessa. 

Malmi on taantunut ja sen vetovoi-
maisuuden heikentyminen näkyy mm. 
siinä, että alueelta löytyy tyhjiä rakenta-
mattomia tontteja. Elisa siirtyi Malmil-
ta uusiin tiloihin ja jätti jälkeensä hienon 
tyhjän toimitilan. Kuusikerroksinen puna-
tiilinen massiivinen talo radan länsipuo-
lella on tyhjentynyt Poliisin muutettua sii-
tä pois aluejakouudistuksen myötä. Yk-

si asemanseudun toimistotaloista muu-
tetaan asumiseen. Lisäksi Ormuspellon 
alue on muutettu asumiseen. 

Malmin asuntokannan voidaan näh-
dä sisältävän jo riittävästi erityisasumis-
ta, kuten asunnottomien ja mielenter-
veyspotilaiden asuntoja. Malmin palve-
lustruktuurin elinvoimaisuuden edistä-
miseen tarvitaan monipuolista asukasra-
kennetta erityisesti lapsiperheitä. 

Malmin asemanseudulla on kaavoi-
tettua varantoa asumiseen noin 16 300 
k-m² ja toimitilaa 23 900 k-m² (Seutu-cd/
Ramava2010).
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Liikenneyhteydet

Malmi on aluekeskus ja siellä pysähtyvät I, 
K, N ja T junat. Lahden Z-junat ja Riihimäen 
R ja H-junat eivät pysähdy Malmilla. Vuoro-
tiheys on arkipäivisin 7–12 minuuttia. Mat-
ka-aika keskustaan on 12–14 minuuttia.

Liityntäpysäköintiin on autopaikkoja 
114 kpl ja pyöräpaikkoja noin 520 kpl.

Pysäköintimaksu henkilöautoille on 1 
euro. Pysäköintialue on auki 24 tuntia ja 
pysäköintiaika on 12 tuntia. Auton pysä-
köintiä varten tarvitaan aikuisen matka-
kortti, johon on ladattu arvoa ja/tai kautta. 

Kehäradan valmistuessa junien vuo-
roväli tihenee ja saavutettavuus paranee, 
kun muodostuu suora junayhteys lento-
aseman kautta Vantaankosken radalle.

Jokeri2 tulee kulkemaan Malmin ase-
man kautta ja sen toivotaan elvyttävän 
toimitilojen ja palvelujen kysyntää.

Tavoitetila

Malmia tulee suunnitelmallisesti kehittää 
aluekeskuksena ja sen vetovoimaisuutta 
tulee lisätä niin asumisen, työpaikkojen 
kuin kaupankin osalta.

Malmin osalta tulee sidosryhmien 

kanssa yhteistyössä miettiä, mitkä ovat 
ne keinot, joilla voidaan vaikuttaa ase-
manseudun yleisprofiilin korottamiseen 
ja ostovoiman lisäämiseen. Täydennys-
rakentamisella voitaisiin esimerkiksi hou-
kutella lapsiperheitä muuttamaan alueel-
le. Erityisasumisen osuutta asuntokun-
nista ei pitäisi enää kasvattaa alueella, 
jos imagoa halutaan nostaa.

Investoinnit alueen viihtyvyyden pa-
rantamiseen ja profiilin nostamiseen luo-
vat pohjan taloudelliselle toiminnallisuu-

delle, mikä osaltaan luo edellytyksiä pie-
nimuotoiselle yritystoiminnalle ja kivijal-
kakaupalle. 

Asemanseudulla ehdotetaan tehtäväk-
si kiinteistökohtainen analyysi siitä, mitä 
tyhjiksi jääneille toimitiloille on mahdollis-
ta tehdä ja miten alueen viihtyisyyttä voi-
daan yhteistuumin parantaa esimerkiksi 
parantamalla valaistusta, julkisivujen ja 
katutilojen materiaaleja ja väritystä tai li-
säämällä julkisiin tiloihin taidetta.

Laiturit 3 ja 4.

Ylä-Malmin tori.

Kirkonkyläntie.



39

8.5 Pukinmäki

Alueen profiili

Pukinmäessä on tehty keskustan yleis-
suunnitelma ja kaavoitettu lisää asumis-
kerrosalaa, mutta käytännössä kehittymi-
nen on pysähtynyt. Suunnitelmien toteu-
tumisen esteenä ovat haastavat raken-
nusolosuhteet maapohjan heikko kanta-
vuus, liikenteen melu sekä pääradan ra-
tavaraus.  Radan länsipuolelle on kaavoi-
tettu toimitilaa, joka ei ole toteutunut. 
Tontteja ei voi Kehä I:n melun takia muut-
taa asumiseen.

Alueen palvelutarjontaa paransi kaksi 
vuotta sitten avattu 1 000 neliön päivit-
täistavaramyymälä.

Pukinmäen asemanseudulla on kaa-
voitettua varantoa asumiseen noin 17 
100 k-m² ja toimitilaa 14 700 k-m² (Seu-
tu-cd/Ramava2010). Lisäksi suunnitteil-
la on noin 14 700 k-m² täydennysraken-
tamista asunnoille (Kaupunkisuunnittelu-
virasto).

Pukinmäki
Uusi asuinkerrosala: 14 700 k-m²

Rakennuksia Kehä 1:n varressa.

Säterintie.

Yleisnäkymä länsipuolelle Malminkaarelta Kehä 1:n ylityksen kohdalta kuvattuna.

Suunnitteilla täydennysrakentamista asunnoille ja toimitiloille Pukinmäen asemasta 600 m säde.
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Liikenneyhteydet

Pukinmäen jakaa kahdessa suunnassa lii-
kenneväylät: Kehä I ja päärata. 

Pukinmäessä pysähtyvät I, T ja N ju-
nat, vuoroväli on 15–20 minuuttia arki-
päivisin. Matka-aika keskustaan on 12 
minuuttia.

Autopaikkoja liityntäpysäköintiin on 
tarjolla 102 kpl, pysäköintiaika on 24 tun-
tia. Pyöräpaikkoja alueella on noin 120, 
joista 5 lukittavaa pyöräkaappia.

Kehäradan valmistuessa junien vuo-
roväli tihenee ja saavutettavuus paranee, 
kun muodostuu suora junayhteys lento-
aseman kautta Vantaankosken radalle.

Tavoitetila

Pukinmäki on liikenteellisesti hyvin saa-
vutettavissa raideliikenteen ja Kehä I:n 
solmukohdassa. Liikennealue jakaa alu-

een kahtia ja rajoittaa alueen kehittämis-
tä. Lisäksi Malmin aluekeskuksen lähei-
syys vie alueelta potentiaalia.

Asemanseudun kaupallisia edellytyk-
siä voisi kuitenkin kehittää, mikäli yksityi-
sen kiinteistösijoittajan ja kaupan toimijan 
kanssa löytyy yhteiset tavoitteet. Puisto-
lan ja Pukinmäen samanaikaiseen kehit-
tämiseen ei ole edellytyksiä, joten aluei-
den valinnassa on tehtävä priorisointeja. 
Alueen asukasprofiili ja pysäköintijärjes-
telyt ratkaisevat alueiden edelleen kehit-
tämisen sijoittajan näkökulmasta. Tavoit-
teena olisi sijoittaa asemalle liityntäliiken-
nepysäköintiä ja kaupan palvelua. Rata-
varaus on kuitenkin esteenä.

Luontainen kehittämisen painopiste 
on radan länsipuolella, mikäli rakenta-
misolosuhteet mahdollistavat kannatta-
vat uudet kiinteistöinvestoinnit. Täyden-

Näkymä laiturilta pohjoiseen.

Liityntäpysäköinti Eskolantien ja Lupiinipolun kul-

massa.

nysrakentamista tulisi lisätä ostovoiman 
ja asiakasvirtojen lisäämiseksi. Tämä luo 
pohjan lähipalvelujen kehittämiselle. Li-
säksi asema-alueen vetovoimaa voidaan 
parantaa asemanseudun ympäristön pa-
rantamistoimenpiteillä. 

Yhtenä kehittämisvaihtoehtona oli-
si hyödyntää alueen hyvää liikenteellistä 
sijaintia autoiluun liittyvien palvelujen li-
säämiseksi. Ehdotetaan arvioitavaksi löy-
tyykö hyviin autoliikenteen yhteyksiin pe-
rustuvaa korjaamo-, huolto-, autonpesu-, 
drive – in ym. palveluille kysyntää ja toi-
mitiloja



41

Oulunkylä
Uusi asuinkerrosala: 9 340 k-m²
Uusi toimitilakerrosala: 300 k-m²

8.6 Oulunkylä

Alueen profiili

Oulunkylä on paikalliskeskus, jonka ase-
manseutu kaipaa kehittämistä. Esikau-
punkien renessanssin yleissuunnitelmas-
sa Oulunkylä on mainittu tärkeänä ver-
kostokaupungin ja raideliikenteen solmu-
kohtana, jonka keskusta vahvistetaan ja 
maankäyttöä kehitetään liikenteellisen si-
jainnin tarjoamista lähtökohdista.

Oulunkylän vetovoimaisuutta ja volyy-
miä tulee punnita Käpylän aseman lähei-
syydessä olevaan palvelutarjontaan sekä 
keskustan ja Kauppakeskus Jumbon pal-
velukeskittymiin nähden. Käpylän aseman 
lähellä sijaitseva päivittäistavarakauppa 
on erittäin suosittu ja vetää asiakasvirtaa 
myös Oulunkylästä. Oulunkylän sijainti on 
kuitenkin hyvin keskeinen ja siitä on no-
peat kulkuyhteydet kahteen kauppakes-
kittymään; keskustaan ja Kauppakeskus 

Jumboon. Tulevaisuudessa Raidejoke-
rin toteutuminen parantaa huomattavasti 
asemanseudun saavutettavuutta.

Aseman lähellä sijaitseva Liikekeskus 
Ogeli on menettänyt vetovoimaisuuttaan 
niin sijoittajien kuin kaupankin näkökul-
masta. Esimerkiksi kaupalla on havait-
tu olevan kiinnostusta sijoittua Ogelista 
lähemmäksi asemanseutua. Oulunkylän 
asemanseutu on yleiskaavassa merkitty 
keskustatoimintojen alueeksi, mikä mah-
dollistaa myös kaupan suuryksikköjenkin 
sijoittamisen alueelle.

Oulunkylän asemanseudulla on kaa-
voitettua varantoa asumiseen noin 44 
400 k-m² ja toimitilaa 16 500 k-m² (Seu-
tu-cd/Ramava2010). Lisäksi suunnitteil-
la on noin 9 340 k-m² täydennysrakenta-
mista asunnoille ja 300 k-m² täydennys-
rakentamista toimitiloille (Kaupunkisuun-
nitteluvirasto).

Ostoskeskus Ogeli.

Siltavoudintie.

Oulunkylän torin ja Torivoudintien risteys.

Kuva: Simo Karisalo

Suunnitteilla täydennysrakentamista asunnoille ja toimitiloille Oulunkylän asemasta 600 m säde.
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Liikenneyhteydet

Oulunkylässä pysähtyvät K, I, T ja N ju-
nat, vuoroväli on 7–12 minuuttia. Matka-
aika keskustaan on 9–10 minuuttia.

Liityntäpysäköintiin on autopaikko-
ja 88 ja pysäköintiaikaa 24 tuntia. Pyörä-
paikkoja alueella on noin 95.

Kehäradan valmistuessa junien vuo-
roväli tihenee ja saavutettavuus paranee, 
kun muodostuu suora junayhteys lento-
aseman kautta Vantaankosken radalle.

Oulunkylä on liityntäliikenne asema. Jo-
keri ja tulevaisuudessa Raidejokeri kulke-
vat aseman kautta, mikä tekee siitä jouk-
koliikenteen merkittävän solmukohdan.

Tavoitetila

Raidejokeri vahvistaa Oulunkylän liiken-
teellistä asemaa ja parantaa alueen saa-
vutettavuutta. Liityntäpysäköinnin kehit-
tämiselle asemanseudulle Oulunkyläs-
sä löytyy potentiaalia, mikä vahvistaisi 
myös alueen palvelukysyntää laajemmal-
takin alueelta. Raidejokerin ja Oulunkylän 
aseman vaihtopaikan suunnittelussa yh-
deksi lähtökohdaksi tulee ottaa yritystoi-
minnan edellytysten kehittäminen jouk-
koliikenteen solmukohtaan Esikaupunki-
en renessanssi- hankkeen yleissuunnitel-
man mukaisesti.

Oulunkylässä on ostovoimaa kaupan 
palveluille, mutta Käpylän aseman lähei-
syydessä olevat päivittäistavarakaupan 
palvelut houkuttelevat ostovoimaa laa-
jalta alueelta tällä hetkellä. Erityiskaupan 
palvelujen sijoittumista alueelle heikentä-
vät hyvät ja nopeat liikenneyhteydet Hel-
singin keskustaan ja Jumboon. Yleiskaa-
va kuitenkin mahdollistaa kaupan suur-
yksiköidenkin sijoittamisen asemanseu-
dulle, mikä Käpylässä ei ole mahdollista. 
Täydennysrakentamisen suunnitelmis-
sa kaupan mahdollisuudet sijoittua ase-
manseudulle tulee ottaa keskeiseen tar-
kasteluun.  

Oulunkylän kehittäminen tulee kui-
tenkin perustaa alueen lähipalveluiden 
ja kaupan kehittämiseen enemmän kuin 
asemaan tukeutuviin toimintoihin. Ogeli 
kauppakeskuksen ja aseman välisen alu-
een profiilia tulisi pitää elinvoimaisena ja 
tiivistää niiden välistä yhteyttä liityntäpy-
säköinnillä, laadukkailla jalankulkuyhte-
yksillä tai täydennysrakentamisella.

Vanha asemarakennus. Kuva: Simo Karisalo

Kuvat: Simo Karisalo
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8.7 Malminkartano

Alueen profiili

Malminkartanon asemanseutu on tiiviis-
ti rakennettu. Malminkartanossa on pal-
jon kaupungin vuokra-asuntoja, kun taas 
omistusasumisen osuus on melko vähäi-
nen. Malminkartano kuuluu Kuninkaan-
kolmion seudulliseen aluekehittämispro-
jektiin. Projektin tarkoituksena on luoda 
edellytyksiä sille, että palveluja, liikku-
mista ja suunnittelua voitaisiin toteuttaa 
joustavasti ja kuntarajoista riippumatta. 
Tämä luo hyvät kehittämisedellytykset 
Malminkartanolle, jolloin palvelualue voi 
laajeta myös kaupungin rajojen yli ym-
päristöön.

Asuntoja rakennetaan alueelle lisää, 
esim. Luutnantinpolulle on tulossa asu-

Malminkartano
Uusi asuinkerrosala: 28 150 k-m²
Uusi toimitilakerrosala: 2 700 k-m²

Ostari/Malminkartanonaukio.

mista noin 35 000 kerrosneliötä.  Kivijal-
kamyymälät ovat lähteneet ja tilat jääneet 
tyhjiksi tai muutettu muuhun käyttöön.

Malminkartanossa asema on metro-
mainen ja rakennettu tunneliin. Asemalle 
ei ole tilaa rakentaa lisää liiketiloja. Ase-
ma on HKL:n omistuksessa ja ylläpidos-
sa. Malminkartanossa radan alta löytyy 
pyöräpysäköintiin paikkoja, mutta pysä-
köintijärjestelyissä on parantamisen va-
raa. 

Henkilöautoille ei ole mahdollista ra-
kentaa lisää pysäköintitilaa aseman välit-
tömään läheisyyteen. Pysäköintijärjeste-
lyjen hankaluudesta kertoo myös se, että 
yhden lähikaupan ostotoiminta on jalan-
kulkijoiden varassa, koska liiketilan lähei-
syyteen ei ole mahdollisuutta päästä au-
tolla. Liiketiloihin yhdistettiin postipalve-

lut vilkastuttamaan kaupankäyntiä. 
Malminkartano kuuluu seudullisen 

aluekeskuksen Myyrmäen vaikutus-
alueeseen. Myyrmäen ostoskeskus on 
Malminkartanosta lyhyellä etäisyydel-
lä ja se on merkittävä kaupan keskit-
tymä.

Malminkartanon asemanseudulla 
on kaavoitettua varantoa asumiseen 
noin 4 800 k-m² ja toimitilaa 42 000 
k-m² (Seutu-cd/Ramava2010). Lisäksi 
suunnitteilla on noin 28 150 k-m² täy-
dennysrakentamista asunnoille ja 2 700 
k-m² toimitiloille (Kaupunkisuunnittelu-
virasto).

Suunnitteilla täydennysrakentamista asunnoille ja toimitiloille Malminkartanon asemasta 600 m säde.
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Liikenneyhteydet

Malminkartanossa pysähtyvät M- junat, 
joiden vuoroväli on arkipäivisin 10 mi-
nuuttia. Matka-aika keskustaan on 15 
minuuttia. 

Autopaikkoja liityntäpysäköintiin on 
45 kpl ja pysäköintiaika on 24 tuntia. Pyö-
räpaikkoja alueella on noin 85.

Kehäradan valmistuessa alueen saa-
vutettavuus paranee, kun muodostuu 
suora junayhteys lentoaseman kautta 
pääradalle. Kehäradan junaliikenteellä ei 
ole vaikutusta asemalla pysähtyvien juni-
en vuorotiheyteen.

Tavoitetila

Vantaankosken radan varressa kilpailuti-
lanne kauppakeskusten kesken on kire-
ää, Kannelmäkeen on keväällä 2011 val-
mistunut Suomen suurin Prisma ja Mar-
tinlaaksossa on Myyrmannin ostoskes-
kus. Tilanne ei luo suuremmille kaupan 
keskittymille kehitysmahdollisuutta Mal-
minkartanossa. Sen sijaan asumispainot-
teisena asemanseutuna alueella on kehit-
tämisedellytyksiä.

Malminkartanon kaupunkirakenne 
painottuu liikkumiseen jalan ja pyörällä, 
mikä estää sellaisen kaupan palvelujen 
kehittämisen alueella, joka vaatii huolto-
liikenteen ja pysäköinnin suuria tilavara-
uksia. Erityiskaupan kehittämiselle ei lä-
heisten suurten kauppa- ja ostoskeskus-
ten takia ole myöskään edellytyksiä. Siten 
asemanseudun täydennysrakentamises-
sa tulee painottaa asuntorakentamista.

Lähiympäristön laadun kehittämiseen 
on syytä panostaa, jotta alueen houkut-
televuutta voidaan lisätä. Palveluiden ja 
kaupunkitilan parantaminen tulee kytkeä 
toisiinsa. Taantuneiden kadunvarsiliiketi-
lojen huomioiminen ja kehittäminen voi-
si olla yhtenä osatekijänä, kun suunnitel-
laan houkuttelevien kävely- ja pyöräily-
yhteyksien parantamista.

Portaat asemalta ostarille.

Asema on metromainen ja rakennettu tunneliin.
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8.8 Kannelmäki

Alueen profiili

Kannelmäki on rakentunut kahdessa vai-
heessa siten, että vanha alue on jäänyt 
irralleen myöhemmin rakentuneesta ra-
dasta ja asemanseudusta. Alueet ovat 
heikosti kytketty toisiinsa liikenteellisesti.

Kannelmäessä on keväällä 2011 val-
mistunut suuren kauppakeskuksen laa-
jennus, joka sijoittuu noin kilometrin etäi-
syydelle asemasta. Kannelmäen toimiti-
lat ja palvelut ovat sen myötä kehittymäs-
sä poispäin asemasta. Uudistettu Pris-
makeskus tulee olemaan Suomen suu-
rin. Prisman läheisyyteen on kaavava-
rantoja kaupalle ja kaupungin tontille on 
suunniteltu terveysasemavaraus. 

Asemanseudun toimistotilat ovat jää-
neet vajaakäyttöön. Toimitilojen tyhje-
neminen aktivoitui osittain yhden suu-
ren toimijan lähdettyä alueelta. Asunto-
rakentaminen on painottunut Kannelmä-
en pohjois- ja luoteisosaan.

Kannelmäen lähellä oleva Lassila on 
toimitila-aluetta, jota pidetään Kannelmä-
keä vetovoimaisempana. Kannelmäkeen 
on sijoittunut pienempiä yrityksiä, mut-
ta ei ole nähtävissä suoraa yrityskeskitty-
mäprofiilia. Aseman lähistölle on vaikea 
saada yrityksiä. 

Kannelmäen asemanseudulla on kaa-
voitettua varantoa asumiseen noin 12 
800 k-m² ja toimitilaa 31 300 k-m² (Seu-
tu-cd/Ramava2010). Suunnitteilla ei ole 
tällä hetkellä uutta täydennysrakentamis-
ta (Kaupunkisuunnitteluvirasto).

Kannelmäki

Sitratori ylin kuva.

Ostari keskimmäinen kuva

Kuvat: Simo Karisalo

Suunnitteilla täydennysrakentamista asunnoille ja toimitiloille Kannelmäen asemasta 600 m säde.



46

Liikenneyhteydet

Kannelmäessä pysähtyvät M- junat, joi-
den vuoroväli on arkipäivisin 10 minuuttia. 
Matka-aika keskustaan on 13 minuuttia.

Autopaikkoja liityntäpysäköintiin on 
89 kpl ja pysäköintiaika on 24 tuntia. Pyö-
räpaikkoja alueella on noin 70 kpl.

Kehäradan valmistuessa junien vuo-
roväli tihenee ja saavutettavuus paranee, 
kun muodostuu suora junayhteys lento-
aseman kautta pääradalle. Kehäradan ju-
naliikenteellä ei ole vaikutusta asemalla 
pysähtyvien junien vuorotiheyteen.

Tavoitetila

Kannelmäen asema on syrjässä alueen 
kaupallisesta painopisteestä. Kaupallis-

ten palvelujen voimakas kehittyminen on 
merkittävää asemanseudun tulevaisuu-
den kannalta. Uusi kauppakeskus vetää 
lähialueen ostovoiman puoleensa ja si-
tä kautta myös palvelut keskittyvät ase-
manseudun ulkopuolelle. 

Kannelmäen asemanseudulla olisi se-
kä olevassa olevaa tyhjää toimitilaa että 
kaavavarantoja toimistotyöpaikkojen li-
säämiseksi, mutta vanha rakennuskan-
ta ei ole houkutteleva sijoittumispaik-
ka yrityksille. Haastattelujen perusteella 
ei myöskään voida olettaa, että Kehärata 
merkittävästi lisäisi toimitilojen kysyntää 
juuri Kannelmäessä. Yksi mahdollisuus 
voisi olla etsiä kiinteistön omistajien kans-
sa yhteistyössä toimintaa julkiselta sekto-

rilta. Toinen vaihtoehto on selvittää mah-
dollisuudet muuttaa toimistotaloja erityis-
asumiseen tai opiskelija-asunnoiksi.

Aseman Sitratorilla on sekä julkista 
että yksityistä lähipalvelua (kirjasto, kult-
tuuritalo, kioski, myymälöitä ja pubeja). 
Tämän alueen julkinen tila kaipaa kuiten-
kin kohennusta ja viihtyisyyden ja turval-
lisuuden lisäämistä. Kaupungin toimen-
piteet tulisikin ensisijaisesti keskittää alu-
een imagon ja viihtyvyyden parantami-
seen, mikä on omiaan lisäämään myös 
olevassa olevien tilojen ja palvelujen ve-
tovoimaa.

Asema.

Kuvat: Simo Karisalo
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8.9 Pohjois-Haaga

Alueen profiili

Pohjois-Haagan kaupunkirakenne on 
Kannelmäen tapaan jakautunut van-
haan Haagaan ja uuteen osaan (Lassi-
la). Asemanseutu on tiiviisti rakennettu. 
Koko aseman ympäristö on toimistoalu-
etta. Aseman läheisyydestä löytyy julki-
sia palveluita, toimitiloja, päivittäistava-
rakauppa, yksi erikoiskaupan liike, kam-
paamo ja kuntosali. Radan itäpuolella on 
vanhustenpalveluun keskittynyt asunto-
keskittymä. 

Pohjois-Haagan asemanseudulla on 
kaavoitettua varantoa asumiseen noin 20 
300 k-m² ja toimitilaa 18 000 k-m² (Seu-
tu-cd/Ramava2010). Lisäksi suunnitteil-
la on noin 2 900 k-m² täydennysraken-
tamista asunnoille (Kaupunkisuunnitte-
luvirasto).

Pohjois-Haaga
Uusi asuinkerrosala: 2 900 k-m²

K-market Passeli, Hopeatie.

Kuva: Simo Karisalo

Suunnitteilla täydennysrakentamista asunnoille ja toimitiloille Pohjois-Haagan asemasta 600 m säde.
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Liikenneyhteydet

Pohjois-Haagassa pysähtyvät M- junat, 
joiden vuoroväli on 10 minuuttia. Matka-
aika keskustaan on 11 minuuttia.

Autopaikkoja liityntäpysäköintiin on 
85 kpl ja pysäköintiaika 24 tuntia. Pyörä-
paikkoja alueella on noin 55.

Kehäradan valmistuessa junien vuo-
roväli tihenee ja saavutettavuus paranee, 
kun muodostuu suora junayhteys lento-
aseman kautta pääradalle. Kehäradan ju-
naliikenteellä ei ole vaikutusta asemalla 
pysähtyvien junien vuorotiheyteen.

Pohjois-Haagan asema on metromai-
nen ja sijaitsee sillalla. 

Tavoitetila

Pohjois-Haagassa on potentiaalia työ-
paikkakeskittymällä enemmän kuin muil-

Itäpuoli. Kuva: Simo Karisalo

Länsipuoli. Kuva: Simo Karisalo

la pienemmillä asemanseuduilla. Sen ke-
hittämismahdollisuuksia tulisi pohtia yh-
dessä Pitäjänmäen asemanseudun ja lä-
heisen Kehä I:n varteen sijoittuvien toi-
mistoalueiden kanssa. Kolmea näin lä-
hekkäistä aluetta ei ole syytä kehittää 
erillisinä työpaikkakeskittyminä, koska 
ne kilpailevat osittain samoista yrityksis-
tä keskenään. On tehtävä valintoja sii-
tä, millä asemanseudulla täydennys- ja 
korjausrakentamisessa keskitytään hou-
kuttelevien työpaikka-alueiden ja missä 
hyvän asuntoalueen luomiseen. Toisaal-
ta voidaan myös pohtia onko läheisten 
toimistoalueiden kiinteämmällä liiken-
teellisellä yhteydellä saavutettavissa pit-
källä tähtäimellä synergiaetuja työpaik-
kojen houkuttelemiseksi näille aseman-
seuduille, kun Leppävaaran vetovoimai-

nen keskus vetää myös paljon toimisto-
ja puoleensa. 

Lähipalveluiden kysyntää lisäävät se-
kä työpaikat että asunnot. Kivijalkaliik-
keiden elvyttäminen kaipaa uusia ratkai-
suja.  Esimerkiksi tavoitteellinen  ”High 
Street” malli liike- ja katutilojen kehittä-
misessä vaatisi Kaupintien toimi- ja liike-
tilojen omistusrakenteen selvittämistä ja 
neuvotteluja omistajien kanssa. 

Yleisedellytykset alueen kehittymisel-
le ovat olemassa. Toimistorakennuskan-
ta on sen ikäistä, että käytettävyyden säi-
lyttäminen saattaa edellyttää investointe-
ja. Myös tästä syystä alueen kehittämistä 
tulisi tehdä yhteistyössä toimistokiinteis-
töjen omistajien kanssa ja ottaa huomi-
oon Kehäradan mahdollisesti mukanaan 
tuoma alueen vetovoimaisuuden lisäys. 
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Metroasema, etualalla Laakavuorentori.

8.10 Mellunmäki

Alueen profiili

Tekeillä olevissa asemakaavahankkeissa 
on tilaa sekä isoille, että pienille yrityksil-
le. Päivittäistavarakaupan tilaa on lisätty 
siten, että kaava mahdollistaa K-kaupan 
laajenemisen ja uuden S-marketin raken-
tamisen. Myös kirjastolle on varattu tilat. 
Metroasemalle on varattu bussiterminaa-
lille tilat liityntäliikennettä varten. Liityn-
täpysäköinnin tarve vähenee, kun met-
ro laajenee itään (5 uutta asemaa suun-
niteltu). Pääteasemana liityntäpysäköin-
nin rooli Mellunmäessä kuitenkin koros-
tuu lyhyellä tähtäimellä.

Mellunmäki kehittyy paikalliskeskuk-
sena, ei yrityskeskittymänä. Kysyntää on 
enemmän kuin tarjontaa ja Vantaan lä-
heisyys lisää palvelujen kysyntää enti-
sestään. Metroradan jatkaminen paran-
taa Mellunmäen saavutettavuutta ja pal-
velutarjonnan kysyntää.

Mellunmäen asemanseudulla on kaa-
voitettua varantoa asumiseen noin 15 
000 k-m² ja toimitilaa 10 000 k-m² (Seu-
tu-cd/Ramava2010). Lisäksi suunnitteilla 
on noin 16 000 k-m² täydennysrakenta-
mista asunnoille ja 6 300 k-m² toimitiloil-
le (Kaupunkisuunnitteluvirasto).

Mellunmäki
Uusi asuinkerrosala: 16 000 k-m²
Uusi toimitilakerrosala: 6 300 k-m²

Kauppa metroaseman edustalla läntisen sisäänkäynnin päässä.

Suunnitteilla täydennysrakentamista asunnoille ja toimitiloille Mellunmäen asemasta 600 m säde.
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Näkymä Laakavuoren kalliolla.

Liikenneyhteydet

Mellunmäki on tällä hetkellä itämetron 
pääteasema. Metron jatkaminen Öster-
sundomiin ja Sipooseen on suunnitteil-
la, jolloin Mellunmäen aseman seudun 
saavutettavuus paranee myös itäsuun-
nasta. Östersundomin rakentuminen li-
sää myös kysyntäpotentiaalia itäsuunnal-
la. Matka-aika keskustaan metrolla on 20 
minuuttia.

Autopaikkoja on liityntäpysäköintiin 
157 kpl ja pysäköintiaika on 24 tuntia. 
Pyöräpaikkoja alueella on noin 360, jois-
ta lukittavia pyöräkaappeja on 7 kpl.

Tavoitetila

Mellunmäen kehittyminen on pääasias-
sa lähipalveluiden varassa, mutta liityntä-

pysäköinnin kehittämisellä vahvistetaan 
asiakaspohjaa. 

Mellunmäen uuden asemakaavan to-
teutuminen parantaa huomattavasti alu-
een imagoa ja palveluja. Samalla pitäisi 
huolehtia, että keskustapalvelujen yhte-
yteen toteutuu myös lähialueen asukkai-
den käyttöön julkisia palveluita kuten kir-
jasto. Niiden sijoittaminen kaupan kiin-
teistöjen yhteyteen tai välittömään lähei-
syyteen parantaa kaupan toimintamah-
dollisuuksia ja elävöittää asemanseutua. 
Myös liityntäpysäköintipaikkojen järjes-
täminen aseman ja kaupan yhteyteen li-
sää alueen palvelujen houkuttelevuutta ja 
asiakaspohjaa.  

Pitkällä tähtäimellä Östersundomin 
metro ja Jokeri2 vahvistanee alueen ve-

tovoimaisuutta, mutta ei siinä määrin 
kuin Kontulassa, jossa palvelutarjonta on 
huomattavasti laajempaa ja houkuttele-
vampaa. 

Länsimetron vaikutus työpaikkojen si-
joittumiseen voi heijastua jossain mää-
rin Kontulaan ja Mellunmäkeen, jotka tu-
levat saman metrolinjan vaikutuspiiriin, 
ja parantaa työntekijöiden liikkumismah-
dollisuuksia idän ja lännen välillä. Etäi-
syydet ovat kuitenkin niin suuret ja toi-
mitilat eriytyneet, että vaikutukset riippu-
vat hyvin paljon veturiyrityksen sijoittu-
misesta ja jo imagollisesti selkeästi toi-
mistokeskittymiksi miellettyjen alueiden 
kehittymisestä.

Pyöräparkki metrosillan alla, myös pyöräkaappeja.Asemalaituri.



51

8.11 Kontula

Alueen profiili

Kontulan keskuksessa on asemakaavan-
muutos vireillä. Kaava mahdollistaa met-
roaseman läheisyyteen julkisten palvelu-
jen toteuttamisen. Asemakaavaluonnok-
sessa ostoskeskusta on esitetty laajen-
nettavaksi 1 500 k-m².

Alueelle on varattu tilat 230 liityntälii-
kenteen pysäköintipaikalle ja polkupyörä-
keskus 200–400 pyörälle.

Kontulan palvelujen monipuolinen tar-
jonta ja alueen oma ostovoima asettavat 
asemanseudun parempaan asemaan 
verrattuna muihin tarkasteltaviin kohtei-
siin. Kontulan vanha ostoskeskus on pys-
tynyt kehittymään vuosien varrella ja sen 
edelleen kehittäminen on verrattavissa 
Myllypuroon rakenteilla olevaan ostos-

Kontula
Uusi asuinkerrosala: 44 500 k-m²
Uusi toimitilakerrosala: 6 100 k-m²

Ostoskeskuksen näkymiä.  

Kuvat: Simo Karisalo

keskukseen. 
Kontulaan paikalliskeskustyyppisenä 

asemanseutuna erikoisliikkeiden on hel-
pompi hakeutua, koska siellä on valmiik-
si jo palveluntarjontaa. 

Kurkimäen teollisuusalue on kävelye-
täisyydellä Kontulan metrosta ja sen ton-
tit ovat rakentuneet kokonaisuudessaan 
yhtä tonttia lukuun ottamatta. Kontulaan 
voisi sijoittaa pienteollisuustaloja, joissa 
vuokrataan yksiköitä, koska alue on hal-
vempaa kuin muualla. 

Kontulan asemanseudulla on kaavoi-
tettua varantoa asumiseen noin 25 000 
k-m² ja toimitilaa 15 000 k-m² (Seutu-cd/
Ramava2010). Lisäksi suunnitteilla on 
noin 44 500 k-m² täydennysrakentamis-
ta asunnoille ja 6 100 k-m² toimitiloille 
(Kaupunkisuunnitteluvirasto).

Kontulantie. Kuva: Simo Karisalo

Suunnitteilla täydennysrakentamista asunnoille ja toimitiloille Kontulan asemasta 600 m säde.
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Kuvat: Simo Karisalo

Liikenneyhteydet

Kontulassa on metroasema aivan ostos-
keskuksen tuntumassa. Matka-aika kes-
kustaan metrolla on 18 minuuttia.

Autopaikkoja liityntäpysäköintiin on 
54 ja pysäköintiaika on 24 tuntia. Pyörä-
paikkoja alueella on noin 270.

Tavoitetila

Kontulassa on edellytyksiä lyhyellä täh-
täimellä kaupan kehittymiselle, koska 
aseman läheisyydessä on jo tällä hetkel-
lä toimiva ostoskeskus ja riittävä osto-

voima. Kontulan ostoskeskuksen nykyis-
tä vetovoimaisuutta ja kaupunkimaista 
olemusta tulee aktiivisesti ylläpitää. Kon-
tulan uuden asemakaavan toteutuminen 
lisää alueen asuin-, palvelu- ja toimitila-
rakentamista ja parantaa asemanseudun 
houkuttelevuutta. Alueen asukasprofiilia 
tulisi tasapainottaa omistusasumiseen 
suunnatulla rakentamisella. 

Pitkällä tähtäimellä Jokeri2 ja Öster-
sundomin metro vahvistavat alueen ve-
tovoimaisuutta myös työpaikkakeskitty-
mänä. 

Maanalainen pysäköinti aseman vieressä. 

Kuva: Simo Karisalo
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8.12 Yhteenveto
Asemanseutujen kaavavarannot täyden-
nysrakentamiseen on esitetty seuraavas-
sa taulukossa. Lainvoimaisissa kaavoissa 
tarkasteltavilla asemanseuduilla on yh-
teensä noin 190 700 k-m² asuntoraken-
tamiseen ja noin 230 800 k-m² toimiti-
larakentamiseen. Näiden lisäksi kaupun-
kisuunnitteluvirastossa on suunnitteilla 
yhteensä noin 130 000 k-m² täydennys-
rakentamiseen 600 metrin säteellä ase-
mista. Asemittain täydennysrakennuspo-
tentiaali jakaantuu suhteellisen tasaisesti 
kuitenkin niin, että Kontulassa, Malmin-

Taulukko 2. Lainvoimaiset ja suunnitteilla olevat kaa-

vavarannot asemanseuduittain vuonna 2010.  

Lähde: Kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakeskus
Kaavavaranto 

asunnot
Kaavavaranto 

toimitilat
Kaavavaranto 

asunnot
Kaavavaranto 

toimitilat
Kaavavaranto 

asunnot
Kaavavaranto 

toimitilat
Kaikki 

yhteensä
Kontula 24 589 14 824 44 500 6 100 69 089 20 924 90 013
Mellumäki 15 018 10 224 16 000 6 300 31 018 16 524 47 542
Malmi 16 340 23 908 0 0 16 340 23 908 40 248
Tapanila 16 783 32 871 5 400 0 22 183 32 871 55 054
Puistola 18 499 27 139 10 540 0 29 039 27 139 56 178
Malminkartano 4 818 41 837 28 000 0 32 818 41 837 74 655
Oulunkylä 44 413 16 510 9 340 300 53 753 16 810 70 563
Pukinmäki 17 087 14 654 8 700 0 25 787 14 654 40 441
Pohjois-Haaga 20 327 17 528 2 900 0 23 227 17 528 40 755
Kannelmäki 12 811 31 284 0 0 12 811 31 284 44 095
Yhteensä 190 685 230 779 125 380 12 700 316 065 243 479 559 544

Lainvoimaiset kaavavarannot Suunnitteilla olevat kaavavarannot Yhteensä

kartanossa ja Oulunkylässä kaavavaran-
toa on jopa kaksinkertainen määrä mui-
hin asemanseutuihin verrattuna. Toimiti-
laan kohdistuvaa kaavavarantoa on mui-
ta asemanseutuja enemmän Malminkar-
tanossa, Tapanilassa ja Kannelmäessä. 

Yhteenvetona asemanseuduille ehdo-
tetuista toimenpiteistä on laadittu seu-
raava taulukko, jossa on esitetty asemit-
tain kehittämistoimenpiteet sen perus-
teella miten asemanseudun profiloitu-
vat nykyisen tai suunnitellun rakenteen-
sa mukaan.
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Alue Profiili Tavoitetila Toimenpiteet

Puistola Asumiseen keskitty-
nyt lähiö

Hyvä asuminen ja 
kauppa

Selvitetään kaupan ja pysäköintitilojen kehittämismahdollisuu-
det ja sijoittajatahojen halukkuus investointien toteuttamiselle 
Puistolan aseman läheisyydessä.

Tapanila Arvostettu pientalo-
valtainen asuinlähiö

Kaunis puutaloidylli Ylläpidetään puutaloidylliä. Suunnitellaan asemanympäristöön 
esim. torikauppaan, perinnerakentamiseen ja luomuruokaan 
keskittyvälle toiminnalle sopivaa tilaa. Tuetaan työpajojen, esim. 
entisöijien ja puuseppien, sijoittumista lähialueella. 

Malmi Taantunut aluekeskus Aluekeskus Säilytetään aluekeskuksen status

Luodaan mahdollisuuksia palvelujen monipuolisuuden lisäämi-
selle mm. täydennysrakentamisella

Nykyaikaistetaan aseman infraa ja palveluita.

Kehitetään katutason kaupunkitilaa.

Tehdään kiinteistökohtainen analyysi kehittämistarpeista ja 
omistajien halukkuudesta osallistua kehittämiseen.

Pukinmäki Kehittyvä asuinlähiö Asuminen, sitä tuke-
vat palvelut ja liityntä-
pysäköinti

Arvioidaan palveluiden kehittämisen potentiaalia yhteistyössä 
kaupan alan sijoittajien kanssa.

Arvioidaan löytyykö hyviin autoliikenteen yhteyksiin perustuvaa 
korjaamo-, huolto-, autonpesu-, drive – in ym. palveluille kysyn-
tää ja toimitiloja 

Oulunkylä Keskeisellä paikal-
la oleva arvostettu 
asuinlähiö

Kaupalliset palvelut 
tukeutuvat lähialueen 
ostovoimaan ja tule-
vaisuudessa joukkolii-
kenteen solmupisteen 
asiakasvirtoihin

Kehitetään ympäröivän asutuksen ostovoimaan tukeutuvia kau-
pallisia palveluita nykyisen kauppakeskuksen yhteydessä tai lä-
histöllä.

Hyödynnetään Raidejokerin ja juna-aseman solmukohta liityn-
täpysäköinnin, paikallisen aktiviteetin tai kaupallisten palvelujen 
kehityspotentiaalina.

Malminkar-
tano

Tiiviisti rakennettu 
vuokra-asuntopainot-
teinen lähiö

Hyvä, urbaani asumi-
nen ja lähipalvelut hy-
vien kevytliikenteen 
yhteyksien varrella

Ylläpidetään elävää ja hyvätasoista kaupunki-ympäristöä.

Kehitetään palveluita, kaupunkitilaa ja –rakennetta Kuninkaan-
kolmio projektin yhteydessä.

Kannelmäki Tiiviisti rakennettu 
asemanseutu kaupal-
lisen keskuksen tun-
tumassa

Hyvä, urbaani asumi-
nen ja toimistotilojen 
kehittäminen kaup-
pakeskuksen tuntu-
massa

Parannetaan aseman ympäristön laatua ja viihtyisyyttä.

Tehdään uudet käyttösuunnitelmat tyhjillään oleville toimisto-
tiloille.

Pohjois- 
Haaga

Toimitilavaltainen tii-
viisti rakennettu ase-
malähiö

Toimistot ja asumi-
nen

Parannetaan asemanympäristön kaupunkikuvaa.

Profiloitumisessa otetaan huomioon Pitäjänmäen sekä Valimon 
asemanseutujen kehitysnäkymät sekä hyödynnetään Kehäradan 
tuomat saavutettavuusedut.

Haetaan uusia kehittämisideoita ja ratkaisuja toimistokiinteis-
töjen omistajien kanssa asemanseudun lähipalveluiden elvyt-
tämiseksi.

Mellunmäki Kehittyvä paikalliskes-
kus

Asuminen – ja lähi 
palvelut

Toimeenpannaan jo olemassa olevia hanke- ja kaavasuunnitel-
mia.

Sijoitetaan suunnitellut kaupungin julkiset palvelut kaupan liike-
tilojen yhteyteen aseman läheisyyteen.

Kontula Monipuolisen palve-
lutarjonnan ja vahvan 
ostovoiman lähiö

Asuminen- ja toimiva 
ostoskeskus

Kehitetään alue ja ostoskeskus houkuttelevaksi lähialueiden pal-
velukeskukseksi ympäristöä ja imagoa parantamalla.

 
Taulukko 3. Kuvaus asemanseutujen kehittämispoten-

tiaalista
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9.1 Johtopäätökset
Selvityksen johtopäätökset esikaupun-
kien asemanseutujen yritystoiminnan 
edellytysten kehittämiselle on kiteytetty 
alla esitetyssä taulukossa.

Ensisijaisesti kehittämiskohteiksi so-
veltuvat selvityksen perusteella Malmin, 
Oulunkylän ja Pohjois-Haagan sekä Kon-
tulan asemanseudut. Perustelut ja toi-
menpideideat on esitetty yhteenvetona 
seuraavassa:

9 Johtopäätökset ja suositukset

Taulukko 4. Keskeiset johtopäätökset asemanseutujen 

yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi.

Asemanseutujen profilointi
Asemanseudut profiloidaan luontaisten ominaispiirteiden ja kehityspotentiaalin kautta.• 
Profiloinnin perusteella valitaan kehittämiskohteet, joihin keskitytään.• 
Oltava rohkea tekemään päätöksiä ja valitsemaan ne asemat, joilla on edellytyksiä yritystoiminnan edellytysten paran-• 
tamiseen.

Palvelujen monimuotoisuus ja keskittäminen
Monipuolisen palvelurakenteen edellytys on kaupallisten ja julkisten palvelujen keskittäminen aseman välittömään lä-• 
heisyyteen.
Hyvä asuminen on perusta kaikkien asemanseutujen kehittämiselle.• 
Ensisijainen kysyntä kohdentuu lähipalveluihin ja päivittäisasiointiin.• 
Riittävä asukaspohja ja täydennysrakentamisella aikaansaatava asukkaiden sosioekonomisen jakauman monipuolista-• 
minen luovat edellytyksiä palvelutarjonnan laajentamiselle.

Pysäköintimahdollisuuksien parantaminen
Pysäytetään autot esikaupunkien liityntäpysäköintiin asemien liiketilojen yhteyteen.• 
Vuorottaispysäköinti asunto- ja toimistotilojen kesken tuo tilan käyttöön tehokkuutta.• 
Asiakaspysäköinti on liiketoiminnan elinehto myös asemanseuduilla.• 
Pysäköinnin toteutusmallit kehitettävä yhteistyössä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.• 

Panostus valittujen asemien kehittämiseen
Kaupungin on oltava kehittämisen veturina kaavoituksesta alkaen sijoittajien sekä kaupallisten loppukäyttäjien näkökoh-• 
dat huomioiden.
Kiinteistökehityksessä pitää olla rohkea ja innovatiivinen, eikä liian vaatimaton.• 
Kaupungin tulee omalla toiminnallaan madaltaa investointikynnystä, esimerkiksi omien tilaratkaisujen kautta. Erityisesti • 
asemanseutujen ympäristön ja kaupunkikuvan parantamisessa kaupunki on avainasemassa.
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Malmi

Aluekeskuksena olemassa oleva mer-• 
kittävä kaupan ja julkisten palvelujen 
keskus
Alueen profiilia ja imagoa tulisi paran-• 
taa ja kehittää nykyistä vetovoimai-
semmaksi
Kaupungin vastuulle jää kaupunkiku-• 
van elävöittäminen siltä osin kuin se 
on mahdollista omin resurssein ja yh-
teistyöverkoston avulla. 
Toimistotilojen kehittämisen edellytyk-• 
set ovat riippuvaisia alueen imagos-
ta. Imagoa parantavan ”veturiyrityk-
sen” sijoittuminen alueelle edesaut-
taisi muidenkin yritysten hakeutumis-
ta aluekeskuksen palvelujen piiriin. 
Tavoiteltavaa olisi siksi pitkäaikainen 
vuokrasuhde jonkin isomman toimijan 
tai yrityksen kanssa.
Aseman ja siihen kytkeytyvien kaup-• 
pakeskusten toiminnallisuuden paran-
taminen omistajien ja kaupan toimes-
ta sekä aseman kehittäminen VR:n ja 
Liikenneviraston kanssa ovat ensisijai-
sia käynnistettäviä hankkeita.
Keski-Pasilan ja Vantaan Kehäradan • 
asemanseutujen toteutuminen pitkäl-
lä tähtäimellä vaikuttaa osittain myös 
Malmin kehittymisen suuntaan. Mal-
min asemanseudun nykyiseen elävöit-
tämiseen ja kehittämiseen tulisi kes-
kittyä lyhyellä tähtäimellä, jotta kilpai-
lukyky tulevaisuudessa säilyisi uusien 
työpaikkakeskittymien rakentuessa. 
Malmin lentokentän alueen muutta-• 
minen asuntoalueeksi vaikuttaa ase-
man vetovoimaisuuteen pitkällä täh-
täimellä. Sujuvien liikenneyhteyksien 
suunnitteluun Malmin aseman suun-
taan jalankululle, pyöräilylle ja liityn-
täliikenteelle tulee kiinnittää erityistä 
huomiota uuden lentokentän asunto-
alueen suunnittelussa. 

Oulunkylä

Alue on autokaupunki, josta on hy-• 
vät yhteydet moottoritietä keskustan 
ja esim. kauppakeskus Jumbon pal-
veluihin.  Juna tarjoaa nopeat yhtey-
det Helsingin keskustaan. Raidejoke-
ri parantaa alueen saavutettavuutta ja 
luo uutta asiakaspohjaa. Raideliiken-
neyhteyksien tuoman kysyntäpotenti-
aalin hyödyntämisessä edellytyksenä 
on riittävän liityntäpysäköinnin järjes-
täminen aseman lähipalvelujen kehit-
tämisen yhteydessä
Laskennallisesti aseman ympäröiväl-• 

lä alueella on potentiaalia kaupan ke-
hittämiselle. Rakennusyritys ja kau-
panala ovat osoittaneet kiinnostukse-
na Oulunkylää kohtaan.
Tarkoituksenmukaisuus Oulunkylän • 
kehittymiselle riippuu suuressa määrin 
myös Käpylän alueen kehitysprojek-
teista toimitila- ja kaupan verkon ke-
hittämisen osalta. Käpylään on tulossa 
nykyisen toimistokeskittymän oheen 
lisää toimistotiloja, jotka houkuttelevat 
myös käyttäjiä. Kaupallisten palvelu-
jen lisääminen Käpylään riippuu asun-
tojen täydennysrakentamisen määräs-
tä ja kaupan kilpailutilanteesta. Oulun-
kylän kehittäminen paikalliskeskukse-
na ja Raidejokerin toteuttaminen vah-
vistavat myös asukaspohjaltaan vah-
van Oulunkylän kaupallista asemaa 
suhteessa Käpylään. Oulunkylän ase-
manseutu on yleiskaavassa keskusta-
toimintojen aluetta yleiskaavassa, toi-
sin kuin Käpylä, mikä sallisi vähittäis-
kaupan suuryksiköitäkin Oulunkylän 
asemanseudulle. 
Suunnitelmat tehdään ja toteutus val-• 
mistellaan kaupungin, kaupan ja ra-
kennusyritysten kanssa yhteistyössä.

Pohjois-Haaga

Asemanseudulla on vanhentuvaa toi-• 
mistotilaa, jonka kehittämisedellytyk-
siin vaikuttaa se, mitä valintoja kau-
punki tekee lähellä olevan Pitäjänmä-
en ja Valimon työpaikkakeskittymien 
kehittämisen suhteen. 
Kehäradan valmistuminen parantaa • 
alueen saavutettavuutta ja helpottaa 
mm. lentoasemalle pääsyä.
Haetaan uusia kehittämisideoita ja rat-• 
kaisuja toimistokiinteistöjen omistaji-
en kanssa asemanseudun lähipalve-
luiden elvyttämiseksi samalla kun sel-
vitetään kiinnostusta ja mahdollisuuk-
sia toimitilojen kehittämiseen. 
Esimerkkinä voisi olla ”High Street” • 
mallinen liike- ja katutilojen kehittämi-
nen, jossa hyödynnettäisiin kadunvar-
sien liiketiloja lähipalveluiden tuotta-
misessa. 

Kontula

Kontulassa on edellytyksiä lyhyel-• 
lä tähtäimellä kaupan kehittymisel-
le, koska aseman läheisyydessä on jo 
tällä hetkellä toimiva kauppakeskus ja 
ostovoimaa. Kontulan ostoskeskuk-
sen nykyistä vetovoimaisuutta ja kau-
punkimaista olemusta tulee aktiivises-

ti ylläpitää. 
Kontulan asemanseudulle on laadittu • 
uusi asemakaava, jonka toteutuminen 
lisää alueen asuin-, palvelu- ja toimi-
tilarakentamista ja parantaa aseman-
seudun vetovoimaisuutta. 
Alueen asukasprofiilia tulisi tasapai-• 
nottaa omistusasumiseen suunnatul-
la rakentamisella, jotta liiketoiminnan 
ja kaupan edellytyksiä voitaisiin paran-
taa myös tällä tavoin. 
Pitkällä tähtäimellä Jokeri2 ja Öster-• 
sundomin metro vahvistavat alueen 
vetovoimaisuutta myös työpaikkakes-
kittymänä. 

9.2 Suositukset 
Selvityksen perusteella asemanseutujen 
kehittämisvastuu on ensisijassa kaupun-
gilla. Alueella toimivien ja sinne sijoittu-
vien yritysten toiveet ja näkökannat toi-
vottiin haastattelujen perusteella kuiten-
kin otettavaksi huomioon mahdollisim-
man aikaisessa kaavoitusvaiheessa. Si-
toutunutta yhteistyötä asemanseutujen 
kehittämisessä toivoivat myös kiinteis-
tösijoittajat, rakennusliikkeet ja kaupan 
toimijat. Tässä kehitystyössä tärkeitä nä-
kökohtia ovat:

Monipuolisten liiketoimintojen  -
keskittäminen asemien välittö-
mään läheisyyteen
Kaupungin sitoutuminen yhteis- -
työhön asemanseudun kehittämi-
sestä kiinnostuneiden yksityisten 
tahojen kanssa
Kaupungin suunnittelu- ja päätös- -
prosessin virtaviivaistaminen ja 
nopeuttaminen

Rakennus- ja kiinteistösijoittajat ovat 
valmiita osallistumaan asemanseutujen 
kehittämiseen, mikäli heille tarjotaan riit-
tävät toimintaedellytykset toteuttaa omia 
suunnitelmiaan sekä harjoittaa kannatta-
vaa liiketoimintaa. Tärkeät huomioitavat 
tekijät ovat toimi- ja liiketilojen mitoitus, 
omistus ja keskinäinen sijainti toisiinsa 
nähden.

Suositus on, että asemanseudut luo-
kitellaan toimitilakehitettäviin ja hyvän 
asumisen asemanseutuihin. Valittuja 
asemanseutuja tarkastellaan erikseen yh-
teistyössä niiden toimijoiden kanssa, joil-
la on tavoitteita alueen kehittämisen suh-
teen lyhyellä aikajänteellä. Konkreettise-
na ehdotuksena on aloittaa esimerkiksi 
Malmin ja Pohjois-Haagan asemanseu-
dun kiinteistönomistajien ja kaupungin 
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yhteinen selvitystyö edellytyksistä ja ta-
voitteista kehittää asemanseutua. Vetu-
riyritysten houkuttelu kehitettävälle ase-
manseudulle takaa selvityksen mukaan 
hyvät edellytykset myös muiden pienem-
pien yritysten menestykselle.

Lähtökohtana kehittämisessä tulee 
olla sekä yksityisten että julkisten palve-
lujen tarpeet tilojen sijoittumiselle, saa-
vutettavuudelle ja ympäristön laadulle. 
Haastatteluissa tuli esiin, että kaupungin 
organisaatiossa yritysten toimintaedelly-
tyksiin vaikuttavia tekijöitä käsitellään ja 
suunnitellaan varsin monessa yksikös-
sä (kaavoitus, liikennesuunnittelu, HKL, 
kiinteistötoimi, tilakeskus, elinkeinotoimi, 
yritysneuvonta). 

Yhteistyöprosesseissa ja tiedonkulus-
sa organisaatioiden välillä nähtiin kehit-
tämistarvetta. Suositus onkin, että kau-
punki voisi sisäisesti koota kehittämis-
projekteihin kaikki asiaan liittyvät tahot 
ja huolehtia niiden sitoutumisesta yhtei-
sesti määritettyihin tavoitteisiin ja toteut-

tamisaikatauluihin. Näin yksityisen sek-
torin kiinnostus asemanseutujen kehittä-
miseen voitaisiin saada nykyistä vankem-
malle pohjalle. Kaupungin ja yksityisen 
sektorin yhteistyöllä voidaan näin löy-
tää uusia, toteuttamiskelpoisia ratkaisuja 
asemanseutujen vetovoiman lisäämisek-
si ja yritystoiminnan elvyttämiseksi.

Vanhojen toimitilojen osal-
ta ehdotetaan, että kaupungin 
asuntotuotantotoimisto(ATT) selvit-
tää ja pilotoi muutaman vanhan toimiti-
lan muunnoksen esimerkiksi opiskelija-
asunnoiksi yhdessä mahdollisten kump-
paneiden kanssa. Tavoitteena on opis-
kelijoiden asuintilaongelman ratkaisemi-
nen, lähipalvelujen tukeminen, rakennus-
ten ekotehokkuuden parantaminen, ase-
manseutujen ränsistymisen estäminen 
sekä kaupunkitilan viihtyisyyden paran-
taminen.

Kaupan osalta ehdotamme tiivistä yh-
teistyötä kaupan toimijoiden ja kaupun-
gin kesken, jotta asemakeskusten kehit-

Kehittämisvalinnat
Asemanseudut luokitellaan toimitilakehitettäviin ja hyvän asumisen alueisiin.• 
Valitut kehittämiskohteet Malmi, Oulunkylä, Pohjois-Haaga ja Kontula projektoidaan erikseen ja laaditaan kehittämissuun-• 
nitelmat yhdessä intressitahojen kanssa.
Kiinteistöomistajat ja kaupunki voisivat aloittaa selvitystyön kehittämismahdollisuuksista esim. Malmin ja Pohjois-Haa-• 
gan asemanseuduilta
Vanhojen toimitilojen muuttaminen esim. opiskelija-asunnoiksi. Asuntotuotantotoimiston vetämänä käynnistetään sel-• 
vitys toteuttamismahdollisuuksista ja mahdollisista esteistä.
Kaupan toimintaedellytysten tarkistaminen yhdessä kaupan toimijoiden kesken lähipalvelujen parantamiseksi• 
Kaupan tilojen kehittämisen yhteydessä huomioitava vetovoimaisten jalankulkuyhteyksien toteuttaminen, sujuvat huol-• 
toyhteydet sekä liityntäpysäköinnin järjestäminen yhteistyössä kaupungin, kaupan toimijan ja rakentajan kanssa.
Raideliikennehankkeiden myötä alueiden saavutettavuus paranee. Hyötyjen konkretisoiminen vaatii määrätietoista maan-• 
käytön suunnittelua ja niihin tukeutuvia kaavoitusratkaisuja.

Jotta sujuvat matkaketjut edistäisivät liiketoimintaa, luontevat ja vetovoimaiset jalankulkuyhteydet tulee toteuttaa  -
niin, että niillä kulkijan on helppo pysähtyä ja hyödyntää asemanseudun palveluja. Liityntäpysäköintipaikkojen sijoit-
taminen kaupan yhteyteen edistää sekä matkaketjun toimivuutta että liiketoimintaa.

Kehittämisen painopisteet
Monipuolista liiketoimintaa keskitetään asemien välittömään läheisyyteen.• 
Yksityisen ja julkisen tilatarpeen selvittäminen ja yhteensovittaminen houkuttelevan palvelukokonaisuuden aikaansaa-• 
miseksi
Suunnittelu- ja päätösprosessin nopeuttaminen kehittämiskohteiden toteuttamiseksi ja kannattavan liiketoiminnan el-• 
vyttämiseksi

Yhteistyö
Kehittämisvastuu on kaupungilla• 
Sitoutunutta yhteistyötä kaupungin eri organisaatioiden sekä toteuttajien kanssa tarvitaan kehittämissuunnitelmien ta-• 
voitteista toteutukseen asti

tämisessä otettaisiin vakavasti huomioon 
kaupan toimintaedellytysten tarkistami-
nen. Riittävän kokoiset ja oikean muotoi-
set toimitilat, liityntäpysäköintiratkaisut, 
huoltoliikenneratkaisut ja suorat yhteydet 
asemalle ovat tärkeitä. 

Pitkän tähtäimen suunnittelussa hy-
vänä perustana yritystoiminnan hyville 
edellytyksille ovat liikennejärjestelmän 
kehittyminen ja erityisesti seudun rai-
deliikennehankkeet. Vastuu pitkän täh-
täimen suunnittelusta on kaupungilla. 
Isommatkaan yritykset tekevät vain har-
voin pitkän tähtäimen suunnitelmia sijoit-
tumisen suhteen, vaikka raideverkon ke-
hittyminen ja erityisesti siihen kytkeyty-
vät liityntäpysäköinnin järjestelyt nähtiin 
asemanseutujen vetovoimaisuutta lisää-
vinä tekijöinä. Siten kaavoituksessa tu-
lee varata keskitetysti asemanseuduilta 
liike- ja toimistotilaa vähintään alueen lä-
hipalveluille. 
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Asemanseutujen toimintojen määrittely 
ja maankäytön tehostaminen (Helsin-
gin Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2011)

Asukaspysäköintipaikkojen omistami-
sen, hallinnan ja kunnossapidon orga-
nisointi (Johanna Wallin ja Kalle Tois-
kallio, WSP)

Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelma HLJ 2011, 29.3.2011 
(HSL, 2011)

Helsingin väestö vuodenvaihteessa 
2009/10 ja väestönmuutokset vuon-
na 2009 – lyhennetty versio (Helsingin 
kaupungin Tietokeskus, 2010)

Helsinki Alueittain (Helsingin kaupungin 
Tietokeskus, 2009)

HLJ 2011 - Maankäyttö ja raideverkko-
selvitys MARA (HSL, 2011)

Hyvinvoinnin tukiverkko koetuksella – 
Helsingin palveluvirastojen toiminta 
kaupunginosien eriyttämisen ehkäise-
miseksi (Annina Ala-Outisen raportti 
Helsingin kaupungin Tietokeskuksel-
le, 2010)

Jätkäsaarikysely – Kysely jäsenyrittäjil-
le Jätkäsaaren kehittämisestä (Hanna 
Hietala/Helsingin Yrittäjät, 2009)

Kannelmäen ja Pohjois-Haagan yritys-
ten näkemyksiä - kyselyn yhteenveto, 
2010

Kaupan kaavoitus Helsingissä Osa II: Eri-
koiskauppa (Helsingin kaupunkisuun-
nitteluvirasto, 2009)

Kehittyvä kaupunkisuunnittelu (Rikhard 
Manninen/Kaupunkisuunnitteluviras-
to, 2010)

Kehärata 2014 (Kehärata Projektitoimis-
to, 2010)

Kestäviä ratkaisuja toimitilojen rakenta-
miseen – Kestävän rakentamisen edut 
omistajille, sijoittajille, käyttäjille ja il-
mastolle (Gaia Group Oy, 2009)

Lainvoimaiset kaavavarannot aseman-
seuduittain (Helsingin Kaupunkisuun-
nitteluvirasto, 2011)

Liite 1. Esikaupunkien renessanssi – 
Yleissuunnitelman runko (Helsingin 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2010)

Liite 3. Helsingin osa-alueiden tyypittely 
väestöennusteen ja saavutettavuuden 
perusteella (Helsingin Kaupunkisuun-
nitteluvirasto, 2011)

Liityntäpysäköinti (HSL, 2011 http://
www.hsl.fi/FI/matkustajanopas/liityn-
tapysakointi/Sivut/default.aspx)

Länsimetro Oy (www.lansimetro.fi )

Maankäytön ja liikenteen yhteensovitta-
minen Jokeri-vyöhykkeellä (Helsingin 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2011)

Marja-Vantaan kauppakeskus ja keskus-
tan työpaikka- ja palvelujen alue (Van-
taan kaupunki osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma, 2011)

Markkinakatsaus (Catella Property 
Group, 2010)

Menestyvien yritysten Metropolialue – 
Yrittäjäjärjestöjen tavoiteohjelma edus-
kuntavaaleihin 2011 (Helsingin Yrittä-
jät, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät, Uu-
denmaan Yrittäjät)

Metropolikysely – Yrittäjien ja valtuutet-
tujen näkemyksiä metropolipolitiikas-
ta, 11.10.2010

Mielikuvia Itä-Helsingistä yritysalueena 
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
to, 2010)

Mitkä ovat kiinteistökehittäjän haasteet 
kauppapaikoilla? (Petri Anttalainen/
NCC Property Development Oy, 2009)

Muistio – tiivistetty - Esikaupunkien re-
nessanssi (Mellunkylän yrittäjätilai-
suus, 2010)

Myymälärekisteri, 2009 (AC Nielsen)

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus – Toi-
mipaikat 2008 (HSY, 2010)

Pääkaupunkiseudun yritysraportti - Yri-
tysten ja niiden toimipaikkojen raken-
ne, sijoittuminen ja muutostrendit 
2000-luvulla (YTV, 2009)

Pääradan asemanseudut – Nykytila-ana-
lyysit ja kehittämisideat (YTV, pääkau-
punkiseudun julkaisusarja B 2000:5)

Raide-Jokeri – Alustava yleissuunnitel-
ma 2009 (Helsingin kaupunki, Espoon 
kaupunki, WSP, LVM, YTV, 2009)

Ruuhkamaksujen vaikutukset maankäyt-
töön Helsingin seudulla (Seppo Laak-
so, 2011) 

SeutuCD’10/Ramava (HSY, 2010)

Seututieto (HSY, 2010)

Suunnitellut kaavavarannot asemanseu-
duittain (Helsingin Kaupunkisuunnitte-
luvirasto, 2011)

Teoksesta: Kaupasta kaikille. Kyläkau-
poista suuryksiköihin ja kohti uusia lä-
hikaupan muotoja – Päivittäistavara-
kaupan kehitys Suomessa toisen maa-
ilmansodan jälkeen (Katri Koistinen, 
Minna Lammi ja Anu Raijas, toim., 
Kuluttajatutkimuskeskuksen kirjoja 5. 
Helsinki 2009)

Lähdeluettelo
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Toimistojen ja liiketilojen käyttöasteet ja 
vuokrat (KTI Kiinteistötieto Oy, 2011)

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan asema-
kaavavaranto – ja suunnitelma – alu-
eet (Uudenmaan liitto, 2010)

Yleiskaavapäällikön asia 1 Esikaupunkien 
renessanssi, yleissuunnitelman runko 
(Kaupunkisuunnittelulautakunta, pöy-
täkirja 03/10.02.2011)
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Liite 1 - Haastatellut henkilöt 

Yhteisö Titteli Etunimi Sukunimi Ajankohta Muuta
Helsingin kaupunki
Tietokeskus Yliaktuaari Juha Suokas 14.12.2010
Tietokeskus Yliaktuaari Pekka Vuori 14.12.2010
Kaupunkisuunnitteluvirasto/asemakaavaosasto Toimistopäällikkö Kari Piimies 16.12.2010
Kaupunkisuunnitteluvirasto/liikennesuunnittelu Toimistopäällikkö Matti Kivelä 16.12.2010
Kaupunkisuunnitteluvirasto/asemakaavaosasto Toimistopäällikkö Tuula Helasvuo 16.12.2010
Talous ja suunnittelukeskus/kehittämisosasto Aluerakentamispäällikkö Kyösti Oasmaa 17.12.2010
Talous ja suunnittelukeskus/kehittämisosasto Projektinjohtaja Mari Siivola 17.12.2010
Talous ja suunnittelukeskus/elinkeinopalvelu Elinkeinojohtaja Eero Holstila 17.12.2010
Talous ja suunnittelukeskus/elinkeinopalvelu Kehityspäällikkö Minna Maarttola 17.12.2010
Talous ja suunnittelukeskus/kehittämisosasto Projektinjohtaja Ari Karjalainen 17.12.2010
Kiinteistövirasto/tonttiosasto Toimistopäällikkö Juhani Kovanen 20.12.2010
Kiinteistövirasto/tonttiosasto Osastopäällikkö Juhani Tuuttila 20.12.2010
Kiinteistövirasto/tilakeskus Hankesuunnittelupäällikkö Jarmo Raveala 21.12.2010
Kiinteistövirasto/tilakeskus Toimitilapäällikkö Markku Metsäranta 21.12.2010
HKL Hallintojohtaja Yrjö Judström 19.1.2011

HSY Seututieto Erityisasiantuntija Arja Salmi 10.11.2010
Liikennevirasto Aluepäällikkö Eero Liehu 18.1.2011 puhelinhaastattalu

Suunnittelujohtaja Mervi Karhula 21.1.2011
Helsingin yrittäjät Toimitusjohtaja Anssi Kujala 3.1.2011
Helsingin yrittäjät/Itäväylä ry Puheenjohtaja Pentti Tanskanen 3.1.2011
Realprojekti Toimitusjohtaja Markku Hietala 12.1.2011
Kiinteistö Tapiola Kiinteistöjohtaja Arto Nummela 14.1.2011
HGR Property Partners Oy Kari Helin 25.1.2011
HGR Property Partners Oy Mikko Larvala 26.1.2011
Citycon Kaupallinen johtaja Pekka Helin 21.1.2011
Suomen Lähikauppa Kauppapaikkajohtaja Mika Vesterinen 14.1.2011
Erityiskaupanliitto Tutkija Tuomas Santasalo 17.1.2011
Hoitokoti Päiväkumpu Oy Toimitusjohtaja Anni Väätäinen 17.1.2011 puhelinhaastattelu
RuokaKesko Kauppapaikkajohtaja Juhani Rontu 26.1.2011
Kaupunkitutkimus Toimitusjohtaja Seppo Laakso 21.1.2011
YIT Toimitilat yksikkö Tuula Klemettilä 24.1.2011
YIT Toimitilat yksikkö Tapio Salo 24.1.2011
YIT Toimitilat yksikkö Juhani Ylhäinen 24.1.2011
NCC Kauppapaikkajohtaja Petri Anttalainen 25.1.2011
SRV Varatoimitusjohtaja Timo Nieminen 27.1.2011
HOK Elanto Hankekehityspäällikkö Tuomas Anttila 4.3.2011
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Liite 2 - Haastattelu kysymykset 

Kysely kohdistuu liitteen kartalle merkittyjen esikaupunkialueiden asemanseutujen 
kehittämiseen. Asemanseuduilla tarkoitetaan alueita, jotka ovat saavutettavissa kävellen 
asemilta. 

1. Haastateltavan taustatiedot

Haastateltavan nimi 

Organisaatio ja toimipaikan osoite 

Rooli organisaatiossa 

2. Sijoittuminen (kysymys rakennusyrityksille, kiinteistösijoittajille ja kaupalle)

2.1 Arvioi seuraavien tekijöiden vaikutukset, yritysten sijoittumiseen/uuden toimitilan 
rakentamiseen/kauppapaikkojen saatavuuteen Helsingin esikaupunkien asemanseuduille1

seuraavien toimitilojen osalta? Poikkeavatko rataosat tai asemat toisistaan. 
Tekijä Toimisto-

rakenta-
minen 

Liiketila-
rakenta-
minen 

Kadun-
varsiliike-
tilat

Muut
toimitilat

1. Kaavavalmius     

2. Toimitilojen mitoitus     

3. Toimitilojen neliöhinta     

4. Markkina-alueen laajuus     

5. Asiakasvirrat     

6. Nykyisten asemanseudun toimitilojen 
laajentaminen/muuntamismahdol-
lisuudet

7. Täydennysrakentamisen vaikutus 
asemanseudulla eli ostovoiman 
kasvuodotukset 

8. Liikenneyhteydet  
Aseman läheisyys 
Julkinen liikenne yleensä 
Raideliikenneyhteyksien 
parantuminen 
Kehäradan/länsimetron myötä 
Henkilöautoliikenne 
Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet 

                                                     
1 Asemanseuduilla tarkoitetaan Malminkartano, Pohjois-Haaga, Kannelmäki, Oulunkylä, Pukinmäki, Malmi, 
Tapanila, Puistola, Mellunmäki ja Kontula, kartta liitteenä 
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9. Pysäköinnin tilatarpeet     

10. Pysäköinnin hinta     

11. Työntekijöiden saatavuus     

12. Alueen palvelutarjonta     

13. Alueen imago     

14. Muu, mikä     

2.2. Arvioi seuraavien laatutekijöiden tärkeyttä yritysten sijoittumispäätöksissä kyseisillä 
asemanseuduilla? Poikkeavatko rataosat tai asemat toisistaan 

a. Asemien odotustilojen suojaisuus  

b. Turvallisuus asemilla  

c. Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien toimivuus junat/bussit  

d. Liityntäpysäköintimahdollisuudet – pyörät - henkilöautot  
e. Pyöräilyolosuhteet, reittien olemassa olo ja kunto  
f. Esteettömät kulkuyhteydet  
g. Jalankulkuyhteyksien vetovoimaisuus  
h. Ulkotilojen valaistus  
i. Päivittäispalvelujen tarjonta välittömässä läheisyydessä (esim. kioski)  

Muut palvelut, mitkä? 

2.3 Mitkä ovat tärkeimmät tekijät yritysten sijoittumispäätöksissä ajatellen asemanseutujen 
edellytyksiä? Poikkeavatko rataosat tai asemat toisistaan 
Kysymys yritysjärjestöille ja Kauppakamarille
(valitse 5 tärkeintä)
 Nyt 5 vuoden  

tähtäimellä 
10 vuoden 
tähtäimellä 

a) Kilpailutekijät saman alan 
toimijoiden kesken 

   

b) saavutettavuus julkisella 
liikenteellä

   

c) Saavutettavuus jalan ja 
pyörällä liikuttaessa 

   

d) saavutettavuus
henkilöautolla 

   

e) markkina-alueen laajuus    

f) asiakaskunnan
sosioekonominen rakenne 
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g) Alueen imago    

h) Alueen kaupunkikuva ja 
fyysisen ympäristön laatu 

   

i) Alueen muu palvelu- ja 
yritystarjonta 

   

Mitkä ja miten: 

j) Autopaikkatarve    

k) Pyörätieverkon
yhdistävyys ja pyörien 
pysäköintitilojen määrä ja 
laatu

   

l) Ympäristötekijät    

Mitkä ja miten: 

m) Radan läheisyys    

n) Joukkoliikenteen tarjonta 
(bussit/junat) 

   

o) Millä edellä olevista 
tekijöistä ei ole mitään 
merkitystä 

   

2.4 Miten pysäköintitilan saatavuus ja pysäköinnin hinta vaikuttavat yritysten sijoittumiseen? 
(ympyröi vastaus) 
1 = hinta on erittäin merkittävä 
2 = hinnalla on kohtalainen merkitys 
3 = hinnalla ei ole merkitystä 

4 = pysäköintitilojen määrällä on erittäin suuri merkitys 
5 = pysäköintitilojen määrällä on kohtalainen merkitys 
6 = pysäköintitilojen määrällä ei ole merkitystä 

1 Vantaankosken radan 
asemat (Malminkartano, 
Pohjois-Haaga,
Kannelmäki) 

2 Pääradan asemat (Oulunkylä, 
Pukinmäki, Malmi, Tapanila, 
Puistola)

3 Metron asemat (Kontula, 
Mellunmäki)

Hinta Pysäköinti Hinta Pysäköinti Hinta Pysäköinti 

2.5 Poikkeavatko asemanseudut tässä suhteessa alueista, jotka ovat heikompien 
joukkoliikenneyhteyksien vaikutuspiirissä? 
1 = eivät poikkea 
2 = poikkeavat vähän 
3 = poikkeavat melko paljon 
4 = poikkeavat erittäin paljon 
5 = ei osaa sanoa 
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Vastaustaulukko
Soveltuvuus       Yrityksen koko 
1 = ei sovellu/täysin eri mieltä     1 = 0-10 työntekijää 
2 = soveltuu osittain/vähän eri mieltä    2 = 10–50 työntekijää 
3 = soveltuu hyvin/melko samaa mieltä   3 = 100–500 työntekijää 
4 = soveltuu erittäin hyvin/täysin samaa mieltä  4 = 500- työntekijää 

3. Asemanseutujen soveltuvuus ja houkuttelevuus

3.1 Millaisille ja minkä kokoisille yrityksille/ toimitiloille asemanseudut soveltuvat parhaiten ja 
millaisille ei? Onko esimerkkejä?

 Nykytilanne Kehäradan 
länsimetron 
valmistuttua v. 2015 

Vuoden 2020 
liikenneverkko (ks. 
Liitekartta)
Pisararata ja sen 
tuoma junaliikenteen 
tiheämpi liikennöinti 

 Soveltu-
vuus 

Koko Soveltu-
vuus 

Koko Soveltu-
vuus 

Koko 

Toimistorakentaminen       

Liiketilarakentaminen       

Kadunvarsiliiketilat       

Muut toimitilat       

3.2 Arvioi mikä on 
asemaseutujen mielenkiinto 
potentiaalisissa sijoittajissa 
verrattuna muihin alueisiin 
Helsingissä? 

Vastaustaulukko
1 Erittäin kiinnostava  
2 Jonkin verran kiinnostava 
3 Ei lainkaan kiinnostava

Nykytila Kehäradan 
länsimetron 
valmistuttua v. 2015 

Vuoden 2020 
liikenneverkko (ks. 
Liitekartta)
Pisararata ja sen 
tuoma junaliikenteen 
tiheämpi liikennöinti 

Malminkartano    

Pohjois-Haaga    

Kannelmäki    

Oulunkylä    

Pukinmäki    

Malmi    

Tapanila    
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Puistola    

Mellunmäki    

Kontula    

Vastaustaulukko
Houkuttelevuus 
1 = Houkuttelevuus heikkenee paljon 
2 = houkuttelevuus heikkenee vähän 
3 = houkuttelevuus säilyy nykyisellä tasolla 
4 = houkuttelevuus kasvaa vähän 
5 = houkuttelevuus kasvaa huomattavasti
3.3 Vaikuttavatko seuraavat liikenneinvestoinnit asemanseutujen houkuttelevuuteen? 
1) Kehärata  

2) Raidejokeri  

3) Jokeri 2 runkolinja Myyrmäestä Vuosaareen  

4) Pääradan henkilöliikenteen kapasiteetin merkittävä 
lisääminen  
5) Länsimetro Matinkylään  

6) Itämetro Östersundomiin  

3.4 Miten esikaupunkien pienyrittäjien tilatarpeisiin voitaisiin vastata?

Vastaustaulukko
Toimitilakysynnän muutos     
1 = ei muutu 
2 = muuttuu osittain 
3 = muuttuu ratkaisevasti 
4 = muuttuu täysin 
5 = ei osaa sanoa 

4. Kysyntä

4.1 Mikä on näkemyksenne 
toimitilakysynnän muutoksesta 
lyhyellä (5 v) aikajänteellä ko. 
asemanseuduilla (1-10)?  

Toimisto-
rakentaminen 

Liiketila-
rakentaminen 

Kadunvarsi-
liiketilat

Muut
toimitilat 

    

4.2 Mikä on näkemyksenne 
kysynnän muutoksesta pitkällä 
(10v) aikajänteellä ko. 
asemanseuduilla? 

    

4.3 Mitkä aseman seutujen ominaisuudet vaikuttavat edellä mainittujen toimitilojen muutoksiin? 
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Alue Perustelu 

Malminkartano  

Pohjois-Haaga

Kannelmäki  

Oulunkylä  

Pukinmäki  

Malmi  

Tapanila  

Puistola  

Mellunmäki

Kontula

4.4 Miten näette alueen vajaakäyttöasteet asemittain tulevaisuudessa toimisto- ja liiketilojen 
suhteen aikaperspektiivillä 5-10 vuotta/15–20 vuotta 

Vajaakäyttöasteen muutos 
1 = ei muutu 
2 = muuttuu vähän 
3 = muuttuu paljon 
4 = muuttuu täysin 
5 = ei osaa sanoa 

Asema Nykyisellä 
tilakannan
määrällä

Jos alueelle rakennettaisiin lisää 
toimisto ja/tai liiketilaa?

Pidemmällä aikajänteellä 

Malminkartano    

Pohjois-Haaga

Kannelmäki  

Oulunkylä    

Pukinmäki    

Malmi    

Tapanila    

Puistola    

Mellunmäki    

Kontula    
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4.5 Miten vanhentuvaa toimitilakantaa tulisi kehittää tai muuttaa asemanseuduilla? 

Vastaustaulukko
Merkitys 
1 = ei merkitystä 
2 = vähän merkitys 
3 = paljon merkitystä 
4 = erittäin paljon merkitystä 
5 = ei osaa sanoa 
5. Vaikutukset

Ympäristö

5.1 Mikä on rakentamisen ja liikenteen ekotehokkuusvaatimusten merkitys toimitilojen (Esim. 
vanhentuneiden tilojen korvaaminen energia- ym. ympäristövaatimukset täyttävillä rakennuksilla 
asemanseuduilla ja muualla.)
Kysyntään Rakentamiseen ja 

rakentamistapaan 
Toimitilojen kokoon ja 
sijoittumiseen raideliikenteen 
varteen

   

Ympyröi seuraavista väitteistä ne, jotka koet merkitykselliseksi? 

1 raideliikenne vähäpäästöisenä liikennemuotona on tärkeämpi kuin rakennusten ekotehokkuus 
2 rakennusten ekotehokkuus on liikennettä tärkeämpi  
3 liikenteellä ja rakentamisella on yhtä suuri merkitys ekotehokkuuden kannalta 
4 liikenteen ja rakennusten ekotehokkuudella ei ole vaikutusta 

Väestöpohja

Vaikutus
1= ei vaikutusta 
2= vähän vaikutusta 
3 = paljon vaikutusta 
4= erittäin paljon vaikutusta 
5 = ei osaa sanoa 

5.2 Mikä on asemanseutujen vaikutuspiirissä olevan 
asukaspotentiaalin vaikutus liike- ja toimitilojen kysyntään? 

Onko esittää raja-arvoja asemittain yrityksen 
toimintaedellytysten kannalta? 

Nyt 5 vuotta 10 vuotta 

5.3 Minkälaisia vaikutuksia 
näette olevan liike/toimistotilan 
kysyntään, mikäli lähialueelle 
kaavoitettaisiin lisää asuntoja? 
Käytä asteikkoa (1-5) 

Perustelut
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5.4 Kuinka paljon mielestänne 
asuntoja pitäisi vähintään 
kaavoittaa lisää, jotta sillä olisi 
vaikutusta liike- ja 
toimitilarakentamiseen? 

Perustelut

Vastaustaulukko
Tärkeys houkuttelevuuden kannalta 
1 = ei merkitystä/täysin eri mieltä 
2 = vähän merkitystä/vähän eri mieltä 
3 = melko tärkeä/melko samaa mieltä 
4 = erittäin tärkeä/täysin samaa mieltä 
5 = ei osaa sanoa

6. Kehittämistarpeet

6.1 Millä kaupungin ja/tai yritysten toimenpiteillä Helsingin asemanseutujen houkuttelevuutta 
voitaisiin lisätä? 

Toimenpide Toimisto-
rakentaminen 

Liiketila-
rakentaminen 

Kadun-
varsiliiketilat

Muita
toimitiloja 

1) Asemanseudun kaupunkitilan 
laadun nosto 

    

Miten?

2) Alueen puhtaanapidon 
tehostaminen 

    

3) Lisätilan osoittaminen aseman 
läheisyydestä 

    

Määrä? 

4) Nykyisten tilojen 
käyttötarkoituksen muutos 

    

Mistä, mihin? 

5) Palvelutarjonnan parantaminen     

Miten?

6) Epätoivottavan toiminnan 
poistaminen 

    

Mikä ja miten 

7) Alueen vartioinnin lisääminen     

8) Liikennejärjestelyjä 
parantamalla? 
- joukkoliikenne 
- jalankulku 
- polkupyöräily 
- henkilöautoliikenne 
- tavaraliikenne 
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9) Muu, mikä?     

6.2 Miten asemanseudut eroavat toisistaan kehittämistarpeiden suhteen? 

6.3 Mikä merkitys asemanseutujen infran parantamisella on yritysten 
sijoittumiseen? (käytä yllä olevaa vastaustaulukko 1-5) 

6.4 Miten aseman seutujen houkuttelevuuteen vaikuttavat muut kehittämishankkeet
a) Helsingin alueella? mitkä? 
b) muilla Helsingin seudun asemanseuduilla, mitkä ja missä? 
c) muualla Helsingin seudulla, mitkä ja missä? 

Vastaustaulukko
Houkuttelevuus 
1 = Houkuttelevuus heikkenee paljon 
2 = houkuttelevuus heikkenee vähän 
3 = houkuttelevuus säilyy nykyisellä tasolla 
4 = houkuttelevuus kasvaa vähän 
5 = houkuttelevuus kasvaa huomattavasti

7. Tulevaisuus

7.1 Miten näette tulevaisuuden yleisesti toimisto- ja liiketilojen rakentamisen sekä kaupan 
palvelujen sijoittumisen suhteen tutkimuksen kohteena olevilla asemanseuduilla? 

5 vuoden tähtäimellä 10 vuoden tähtäimellä 15–20 vuoden tähtäimellä 
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Tiivistelmä
Työn tavoitteena oli selvittää yritysten sijoittumismahdollisuudet ja toimitilatarjonnan lisäämisen 
edellytykset Helsingin esikaupunkialueilla. Tarkastelukohteena oli 10 raideliikenteen asemanseutua, 
joista Kontula ja Mellunmäki metron varrelta, Oulunkylä, Pukinmäki, Malmi, Tapanila ja Puistola 
pääradan varrelta sekä Pohjois-Haaga, Kannelmäki ja Malminkartano Vantaankosken radan varrella.

Esikaupunkien asemanseutujen saavutettavuus ja vetovoima paranevat raideverkon ja erityisesti 
Kehäradan toteutumisen myötä. Raidejokeri verkottaa esikaupunkialueet poikittaisliikenteessä, 
mutta sen vaikutukset eivät välttämättä ulotu tarkastelualueille asti Oulunkylää lukuun ottamatta. 
Pisararadan tuoma junaliikenteen tihentyminen ja täsmällisyyden parantuminen lisäävät raideliikenteen 
houkuttelevuutta ja siten sen vaikutukset asemanseutuihin ovat myönteiset. Raideliikenneyhteydet 
ovat huomattavasti tärkeämpiä toimitilojen kuin kaupan sijoittumisen kannalta.

Selvityksen perusteella asemanseutujen vetovoimaisuutta yritystoiminnan näkökulmasta voidaan 
parhaiten lisätä keskittymällä kehittämään toimistoihin ja kauppaan profiloituja asemanseutuja niin, että 
keskitettyä liike- ja/tai toimistotilaa sijoittuu välittömästi aseman kulkuyhteyksien varrelle. Ensisijaisesti 
kehittämiskohteiksi soveltuvat selvityksen perusteella Malmin, Oulunkylän, Pohjois-Haagan ja Kontulan 
asemanseudut. Kaupan kannalta myös Mellunmäki on kehittämiskelpoinen. 

Selvityksen keskeisenä suosituksena on, että asemanseudut luokitellaan toimitilakehitettäviin ja 
hyvän asumisen asemanseutuihin. Valittuja toimitilan kehittämiseen soveltuvia asemanseutuja 
tarkastellaan erikseen yhteistyössä niiden toimijoiden kanssa, joilla on tavoitteita alueen kehittämisen 
suhteen lyhyellä aikajänteellä. Konkreettisena ehdotuksena on aloittaa esimerkiksi Malmin ja Pohjois-
Haagan asemanseudun kiinteistönomistajien ja kaupungin yhteinen selvitystyö edellytyksistä ja 
tavoitteista kehittää näiden asemanseutujen yritystoimintaa. Veturiyritysten houkuttelu kehitettävälle 
asemanseudulle takaa selvityksen mukaan hyvät edellytykset myös muiden pienempien yritysten 
menestykselle.

Asiasanat
HELSINKI, ASEMANSEUDUT, ESIKAUPUNKIEN RENESSANSSI, YRITYSTEN SIJOITTUMINEN

Kuvailulehti
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