
•   60 hehtaaria

•   rakentamisvuodet 2000–2025

•   3 700 asukasta

•   2 000 asuntoa

•   350 työpaikkaa

•   matkaa keskustaan 8 km 
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Monimuotoinen luonto 

Viikinmäeltä Vantaanjoen rantaan jyrkkänä laskeutuva kallio-
rinne on maisemallisesti komea, ja sen kasvillisuus on monin 
paikoin rehevän lehtomaista. Sitä osoittavat muun muassa 
pähkinäpensasryhmät, vuokot ja muut lehtojen kevätkukkijat 
sekä pohjoisosan laaja kotkansiipikasvusto.

Alue on maastonmuodoiltaan jyrkkäpiirteistä.  Jokea reunus-
tavat jylhät kalliot, joiden kivilajit esittelevät maapallon 
varhaishistoriaa, uurteet ja silokalliot jääkauden tapahtumia. 

Monet Viikinmäen laet ovat korkeutensa vuoksi hyviä 
näköalapaikkoja.

Ulkoilijoille houkutteleva asuinpaikka

Viikinmäen alue on ulkoilijoille houkutteleva asuinpaikka. 
Vantaanjoen rannassa on viihtyisiä kävelyreittejä, joita pitkin 
pääsee esimerkiksi Vanhankaupunginkoskelle tai Tekniikan 
museolle (1,5 kilometriä). Vantaanjoki tarjoaa myös kauniin 
melontareitin. Viikki-Vanhankaupunginlahti on lintu paratiisi 
pääkaupungin keskellä, jonne voi tehdä luontoretkiä vaikka 
keväisin ja syksyisin, kun tuhannet muuttolinnut pysäh-
tyvät levähtämään lahden rantavesiin, niityille ja pelloille. 
Vantaanjoen vartta pohjoiseen päin kuljettaessa pääsee vaikka 
Tuomarinkylän kartanolle ja Haltialan kotieläintilalle. 

Omaleimainen ilme

Viikinmäelle on tehty omaleimaiset betonilaatat, jotka luovat 
alueen identiteettiä. Laattoja on käytetty pihakaduilla, piha- 
alueilla ja muureissa. Viikinmäen kukkulakaupunkiin, jossa 
kalliot, kivet ja muurit ovat vahvasti läsnä, oma betonilaatta 
sopii mainiosti. Laattojen erityispiirre on niihin uurrettu 
kuviointi. Viikinmäki-laatalla saadaan katutaso ja julkisivut 
liittymään toisiinsa ainutlaatuisella tavalla. Kuviointia voi ihailla 
esimerkiksi kaupungin vuokratalon pihamuurissa osoitteessa 
Harjannetie 44.

Palkittua arkkitehtuuria

Viikinmäessä voi ihailla palkittua arkkitehtuuria. Rakenta-
misen Ruusu 2013 -tunnustuspalkinto myönnettiin Viikinmäen 
Harjannetie 44:ään valmistuneesta kerrostalosta. Palkittu talo 
on Helsingin kaupungin vuokrakohde, mikä herättää ihastusta 
ja kiinnostusta erityisesti kansainvälisesti. Talo toimii kukkula-
kaupunginosan hienona maamerkkinä.

Vantaanjoen ylittävä Viikinmäen kevyen liikenteen silta sai 
Vuoden silta 2010 -tunnustuspalkinnon. Valkoinen puukan-
tinen silta on rakenteellisesti elegantti ja mukautuu kauniisti 
maisemaan. Silta sijaitsee Pikkukosken uimarannan alajuok-
sulla, ja sitä pitkin pääsee Viikinmäen puolelta joen yli 
uimarannalle.

Viikinmäen kallioperässä yleisin kivilaji on huomiota herättävän 
raidallinen tai laikukas seoskivi eli migmatiitti.

Lähellä Helsingin yliopiston Viikin kampusta

Helsingin yliopiston Viikin kampuksen päärakennuksena toimii 
infokeskus Korona (kuvassa). Korona sijaitsee noin kilometrin 
päässä Viikinmäestä, Lahdenväylän toisella puolella. Raken-
nuksessa toimii yliopiston kampuskirjasto sekä Helsingin 
kaupungin kirjasto.

Viikin kampusalueella sijaitsee neljä Helsingin yliopiston tiede-
kuntaa: bio- ja ympäristötieteellinen, eläinlääketieteellinen, 
farmasia ja maatalous-metsätieteellinen. 

Kampuksella opiskelee päivittäin yli 6 500 opiskelijaa ja 
työskentelee noin 1 800 henkilökunnan jäsentä. Kampuksella 
sijaitsee myös yliopistollinen eläinsairaala, joka on eläinlääke-
tieteellisen tiedekunnan opetussairaala.
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Kaupunkimaisuus ja luonnonläheisyys 
kohtaavat 

Viikinmäen alueen rakentaminen alkoi vuosituhannen 
vaihteessa. Viikinmäestä on suunniteltu tiivis alue, jossa 
kaupunkimaisuus ja luonnonläheisyys kohtaavat. Asunto-
rakentaminen on sijoitettu kallioharjanteille ja niiden 
rinteille, laaksomuodostelmat on jätetty puistoiksi. Näin 
voidaan hyödyntää vaihtelevat maastonmuodot ja hienot 
näkymät asumisessa. Kallion laelle rakennetaan pääosin 
2–3-kerroksisia rivi- ja pienkerrostaloja. Asuinkortteleissa on 
pyritty saavuttamaan tiivis ja kaupunkimainen pienimitta-
kaavainen ympäristö. 

Viikinmäessä asuu jo noin 2 200 ihmistä. Länsiosan asunto-
rakentaminen on vielä kesken. Valmiiseen Viikinmäkeen 
tulee 2020-luvulla noin 3 700 asukasta. Viikinmäestä tulee 
asuntotuotannoltaan tasapainoinen kaupunginosa, jossa on 
sekä omistus-, vuokra-, hitas- ja asumisoikeusasuntoja.

Pikkukosken uimaranta ja Pirunkallio

Vantaanjoen idyllinen Pikkukosken uimaranta täyttyy kesäisin 
helsinkiläisistä. Uskalikot hyppäävät korkeaan kallioon kiinnite-
tystä hyppytornista, urheilulliset pelaavat rannan kori- tai lento-
pallokentällä. Talvella Pikkukosken uimaranta muuttuu talviuinti-
paikaksi ja ladut kulkevat Vantaanjoen varrella. Rannalla sijaitseva 
Pirunkallio jäädytetään jääkiipeilyseinäksi.

Vanhankaupunginkoski  
ja  Tekniikan museo

Viikki-Vanhankaupunginlahden 
luonnonsuojelualue 

Viikinmäen korttelitalo

Viikinmäen korttelitalo valmistuu syksyllä 2014. Korttelitaloon 
sijoittuvat noin 100 lapsen päiväkoti sekä peruskoulun luokat 1–6. 
Peruskoulun ja päiväkodin toiminta alkaa vuoden 2015 alussa. 
Viikinmäen koillisosassa toimii jo päiväkoti Vikkeri.

Vanhankaupunginkoski on koskimelojien, kalastajien ja ulkoilijoiden 
suosiossa. Laajoille nurmialueille voi levittää viltin ja nauttia piknik-
eväistä sekä upeista maisemista. Kuninkaankartanonsaarella keskellä 
koskea sijaitseva Tekniikan museo on valtakunnallinen erikoismuseo 
ja ainoa tekniikan alan yleismuseo Suomessa. 

Viikki-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue on Helsingin 
tärkein luontokohde ja kansainvälisesti merkittävä linnustonsuo-
jelu alue. Uhanalaisista tai harvinaisista lintulajeista siellä viihtyvät 
esimerkiksi huuhkaja, kaulushaikara, kuningaskalastaja ja mustakurk-
ku-uikku. Eri puolilla Vanhankaupungin lahtea on useita lintutorneja. 
Torneista avautuvat esteettömät näkymät vesialueille ja hoitoniitylle. 
Viikki-Vanhankaupunginlahti on monipuolinen metsien, peltojen, 
niittyjen ja merenlahtikosteikkojen mosaiikki. Alue on luontopol-
kuineen, opastauluineen ja pitkospuineen erinomainen retkikohde.
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Viikin kauppakeskus 

Viikin kauppakeskuksessa sijaitsevat muun muassa Prisma, 
erikoiskauppoja, ravintola sekä apteekki, jossa on laaja 
valikoima eläintuotteita.

2 km

5 km

Pyöräilymatkan päässä 
keskustasta

Viikinmäki sijaitsee maantie-
teellisesti keskellä Helsinkiä. 
Sen länsipuolella, Vantaanjoen 
toisella puolella on Veräjämäki ja 
Oulunkylä, pohjoisessa Pihlajisto 
ja idässä Viikin peltoja ja Vanhan-
kaupunginlahden luonnonsuo-
jelualue. Viikinmäestä on noin 8 
kilometriä Helsingin keskustaan, 
sopiva pyöräilymatka. 

Viikinmäen kallioita halkovat monet erikokoiset 
laaksot. Laaksoista suurin halkaisee Viikinmäen 
keskeltä. Laakso hyödynnetään Maarianmaan-
puistona, josta tulee alueen yhteinen vehreä virkis-
tysalue.  Puiston rakentaminen alkaa korttelitalon 
luota vuonna 2014.

Kivisessä kukkulakaupungissa hyödynnetään 
asukkaiden iloksi maaston topografiaa, kauniita 
jokinäkymiä sekä laajoja laaksoja. Viikinmäen 
alue on suunniteltu pääasiassa asunto- ja 
virkistysalueeksi. 
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        Runkolinja 550 vie itään ja länteen

Viikinmäestä pääsee sujuvasti bussilla joka suuntaan: sekä Helsingin 
keskustaan että Itä- ja Länsi-Helsinkiin. Poikittaisyhteys runkolinja 
550:n pysäkki on Maaherrantiellä, Viikinmäen pohjoisosassa. Linja 
liikennöi viiden minuutin välein ruuhka-aikana ja sillä pääsee itään 
Itäkeskukseen tai länteen Oulunkylään, Pitäjänmäkeen, Espoon 
Leppävaaraan ja Otaniemeen. 

Kaupungin suunnitelmiin kuuluu poikittaisen bussilinjan muutta-
minen 2020-luvulla pikaraitiolinjaksi, joka kulkisi pääosin omalla 
kaistallaan. Raide-Jokerin rakentamisesta ei kuitenkaan ole vielä 
tehty päätöstä. Lahdenväylälle on myös suunnitteilla joukko-
liikenteen pysäkkiramppi, jolloin kaikki Lahdenväylällä kulkevat 
bussit pysähtyisivät Viikinmäen eteläosan kyljessä.
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