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Johdanto

1. Ote Ympäristötoimisto oy:n tekemästä akvarellista 

Pekanraitin esisuunnitelmasta vuodelta 1985.

Lähde: KSV

Ala-Malmin Pekanraitin ja Ala-Malmin to-
rin yleissuunnitelma on laadittu Helsingin 
kaupungin Lähiöprojektin toimesta vuosi-
na 2012–2013 yhteistyössä Helsingin ra-
kennusviraston, rakennusvalvontaviras-
ton, kaupunkisuunnitteluviraston ja kiin-
teistöviraston kanssa. Suunnitelman ta-
voitteena on Ala-Malmin poikki kulkevan 
tärkeän jalankulku- ja pyöräilyreitin kun-
nostaminen käytettävyydeltään ja esteet-
tömyyden osalta tämän päivän vaatimuk-
sia vastaavaksi. Tavoitteena on myös tut-
kia raitinvarren kehitysmahdollisuuksia se-
kä tehdä Pekanraitista koko Malmin ilmet-
tä kohottava elementti. Suunnitelman on 
tarkoitus innostaa asunto-osakeyhtiöitä ja 
alueen toimijoita mukaan ympäristön ke-
hittämiseen ja parantamiseen. Pekanrai-
tilla ja Ala-Malmin torin ympäristössä iso 
osa kehittämistä ja kunnostusta kaipaa-
vista alueista sijaitsee kiinteistöjen ton-
teilla. Vaikka suunnitelmassa on esitetty 
konkreettisia ehdotuksia myös kiinteistö-
jen alueelle, ei tarkoituksena ole velvoit-
taa kiinteistöjä toteuttamaan suunnitel-
mia sellaisenaan vaan antaa ideoita mi-

ten oman alueen imagoa ja arvostusta voi-
si parantaa. 

Pekanraitin kunnostus on osa Lähiöpro-
jektin organisoimaa Malmin kehittämistyö-
tä, joka keskittyy erityisesti julkisen kau-
punkitilan parantamiseen sekä elinkeinojen 
toimintaedellytysten kehittämiseen osana 
julkista kaupunkiympäristöä (Lähiöprojektin 
projektisuunnitelma 2012–2015).

Pekanraitti on tärkeä yhteys asuinalu-
eilta aluekeskukseen ja se muodostaa yh-
dessä Ala-Malmin torin kanssa Ala-Mal-
min tärkeimmän julkisen ulkotilan, jonka 
varressa sijaitsevat alueen keskeiset julki-
set palvelut. Raitin ja torin kunto vaikutta-
vat koko alueen imagoon. Malmi on kau-
pungin julkisenliikenteen solmukohta ja 
tällöin myös jalankulkuyhteyksien toimi-
minen alueella on tärkeää.

Malmi on rakennettu savimaalle ja ajan 
kuluessa maa on painunut mutta paalute-
tut rakennukset eivät. Pekanraitilla painu-
minen on ollut paikoin hyvin voimakasta 
ja siitä on aiheutunut ongelmia mm. ra-
kennusten sisäänkäynneillä. Pekanraitin 
ongelmat ovat paitsi rakenteellisia myös 

toiminnallisia. Raitin varren pienet puistot 
ovat paikoin huonosti hoidettuja ja vajaalla 
käytöllä ja Ala-Malmin tori on kärsinyt mm. 
ilkivallasta. Tämän suunnitelman lähtökoh-
tana on paitsi korjata raitin rakenteelliset 
ongelmat myös parantaa julkisen katutilan 
toimivuutta mm. valaistuksen ja orientoi-
tavuuden osalta.

Pekanraitin ja Ala-Malmin torin yleis-
suunnitelman on laatinut lähiöarkkitehti 
Salla Mustonen Helsingin kaupungin ra-
kennusvalvontavirastosta. Työryhmässä 
ovat olleet mukana aluesuunnittelija Virpi 
Vertainen, projektipäällikkö Jarkko Kart-
tunen, suunnitteluinsinööri Elmeri Ahti ja 
valaistuspäällikkö Juhani Sandström Hel-
singin rakennusvirastosta, maisema-ark-
kitehti Pia-Liisa Orrenmaa rakennusval-
vontavirastosta, arkkitehti Elias Rainio ja 
liikennesuunnittelija Taneli Nissinen Hel-
singin kaupunkisuunnitteluvirastosta, pro-
jektipäällikkö Harri Ruotsala kiinteistövi-
rastosta sekä Lähiöprojektin projektipää-
likkö Tero Santaoja. Lisäksi suunnitelmaa 
varten on haastateltu useita Malmilla vai-
kuttavia henkilöitä.



6

1	 Työn	tavoitteet	ja	kohderajaus

2. Paikannuskartta1:5000.

1.1 Suunnitelman taustat
Malmi on Helsingin aluekeskus ja yksi kau-
pungin merkittävimmistä joukkoliikenteen 
keskuksista. Päärata kulkee Malmin läpi 
halkaisten alueen Ylä- ja Ala-Malmiin. Pe-
kanraitti on Ala-Malmin tärkein kävely- ja 
pyöräilyväylä, joka yhdistää asuinalueet 
aluekeskuksen palveluihin. Pekanraitti al-
kaa Luuvakujalta ja jatkuu sieltä koilliseen 
Latokartanontien alitse Ala-Malmin toril-
le, josta Pekanraitti jatkuu Teerisuontiel-
le ja lähes tulevalle Ormuspellon asuin-
alueelle saakka. Raitin varrella on lukui-
sia tärkeitä julkisia rakennuksia ja toimin-

toja. Ala-Malmin torilla sijaitsevat Koillis- ja 
Pohjois-Helsingin kulttuurikeskus Malmi-
talo, seurakuntatalo, sosiaaliviraston toi-
mipiste Malmin virastotalo, Malmin No-
van kauppakeskus sekä uimahalli hieman 
kauempana raitilla. Pekanraitin varrella on 
erityisopetukseen erikoistunut peruskou-
lu Karviaistien koulu ja kolme päiväkotia, 
pienet venäjän- ja ruotsinkieliset päiväko-
dit asuintalojen maantasokerroksissa se-
kä isompi päiväkoti Vilppula. Lisäksi rait-
ti liittyy kiinteästi Malmitalolta aukeavaan 
Ala-Malmin puistoon, joka on Helsingin ra-
kennusviraston arvoympäristökohde. Rait-

ti palvelee isoa aluetta ja liittää jalankulku-
verkoston radan ylittävään liikekeskukseen 
ja sitä kautta rautatieasemaan sekä Pikka-
lankadulta mm. keskustaan ja Itäkeskuk-
seen liikennöiville busseille. Pekanraitti liit-
tyy myös Latokartanontien kautta rautatie-
asemalle ja linja-autoterminaalille. Malmin 
merkitys Helsingin liikenneverkostossa on 
suuri, joten on tärkeää että myös alueen 
jalankulkuyhteydet toimivat ja palvelevat 
kaikkia kaupunkilaisia.
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3. Alueen sijainti Helsingissä.

5. Maan painuminen on aiheuttanut ongelmia raken-

nusten sisäänkäynneillä.

4. Tuleva Ormuspelon asuinalue.

Lähde: KSV

Rakenteelliset ongelmat

Pekanraitti on rakennettu osittain savimaal-
le. Maanpinta on painunut paikoin runsaas-
ti. Tämä on aiheuttanut ongelmia erityises-
ti rakennusten sisäänkäynneillä kun paa-
luille perustetut talot eivät ole painuneet 
(kuva 5). Kiinteistöt ovat pyrkineet ratkai-
semaan sisäänkäynneille syntyneitä ongel-
mia erilaisilla porras- ja ramppiratkaisuilla. 
Näiden ongelmana on usein hyvin väliai-
kaiselta näyttävä ulkoasu ja paikoittain jo-
pa täydellinen esteellisyys. Muita maan 
painumisesta johtuvia ongelmia ovat pääl-
lystevauriot, kulkureittien epätasaisuus ja 
puiden ja valaisimien kallistuminen. Näis-
tä johtuen alueen yleisilme on epäsiisti. 
Tämä taas lisää ilkivaltaa ja turvattomuu-
den tunnetta. Maanpinnan epätasaisuus 
vaikeuttaa liikkumista ja aiheuttaa sadeve-
den lammikoitumista. Tässä suunnitelmas-
sa maanpainumavauriot ja muut rakenteel-
liset vauriot on kartoitettu silmämääräisesti 
ja niille esitetään korjausehdotus.

Ala-Malmin tulevaisuus

Ala-Malmin aluesuunnitelmaa varten teh-
dyssä asukaskyselyssä vuonna 2007 Pe-
kanraitti mainittiin Malmin alueen huono-
kuntoisimpana alueena ja sen varren ko-
koontumispaikat, Ala-Malmin tori ja Pekan-
raitin puisto koettiin tärkeinä, joskin rauhat-
tomina ja epäsiisteinä. Raitin varrella sijait-
sevat alueen keskeiset julkiset palvelut ja 
Ala-Malmin torin ympäristö muodostavat 
alueen tärkeimmän julkisen ulkotilan. Pe-
kanraitin kunnostus on osa Lähiöprojek-
tin organisoimaa Malmin kehittämistyötä, 
jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota 
Helsingin tärkeään aluekeskukseen. Mal-
mi on keskeinen liikenteellinen solmukoh-
ta Koillis-Helsingin alueella ja koko esikau-
punkivyöhykkeellä. Julkinen kaupunkitila 
on alueen käyntikortti, jonka parantaminen 
parantaa alueen imagoa.

Ormuspellon uusi asuinalue
Yli kilometrin pituinen Pekanraitti palve-
lee jo nyt suurta aluetta ja sen asukkaita. 
Raitti liittää asuinalueet Malmin liikekes-
kukseen ja mm. rautatieasemaan. Raitti 
liittää myös tulevan, Teerisuontien koillis-
puolelle kaavoitetun Ormuspellon asuin-
alueen ja sen tulevat 1 200 asukasta Mal-
min palveluiden piiriin (kuva 4). Pekanraitin 
käyttöaste tulee siis tulevaisuudessa kas-
vamaan. Raitti tulee toimimaan pääasialli-
sena jalankulkuyhteytenä Ormuspellosta 
Malmin keskustaan. 

Ormuspelto tulee luonteeltaan ole-
maan asuinalue, jonka palveluista suurin 
osa sijaitsee aluekeskuksessa. Ormuspel-
toon rakennetaan kerrostalojen lisäksi toi-
siinsa kytkettyjä pientaloja (kuva 89), jot-
ka ovat tuttuja muualta Euroopasta. Talo-
tyypin etuja ovat pienimittakaavainen mut-
ta kuitenkin kaupunkimainen ympäristö 
ja saavutettava tiivis kaupunkirakenne se-
kä omakotimainen asuminen keskeisessä 
ympäristössä. Kaupunkipientaloja ollaan 
toteuttamassa myös muille Helsingin uu-
sille asuinalueille kuten Kalasatamaan ja 
Alppikylään. Matalat, kolme kerrosta kor-
keat kaupunkipientalot istuvat hyvin Ala-
Malmin pääasiassa 3–5-kerroksiseen kau-
punkikuvaan. Malmia kaavoitettaessa ta-
voitteena on ollut kaupunkimainen katuti-
la, jota rakennukset tiukasti rajaavat ja sa-
ma tavoite on Ormuspellossa.

Uusi yleiskaava
Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen 
on käynnistynyt syksyllä 2012. Helsingin 
yleiskaavan suunnittelualueena on ko-
ko kaupunki poisluettuna Östersundo-
min alue, jonne laaditaan kuntien yhteis-
tä yleiskaavaa. Yleiskaavan tärkeimpänä 
tavoitteena on taata jatkossakin puitteet 
hyvälle elämälle ja yrittämiselle. Yleiskaa-
van lähtökohtana on Visio 2050 eli ajatus 
raideliikenteen verkostokaupungista, jo-
ka mahdollistaa palveluiden hyvän saavu-
tettavuuden, tehokkaan joukkoliikenteen, 
laadukkaat pyöräily-, kävely- ja virkistys-
alueverkostot sekä parhaat elinkeinoelä-
män kehittämismahdollisuudet ja hyvän 
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8. Maanpinnan painuminen on synnyttänyt raitille 

vaarallisia kuoppia sekä kallistanut puita ja valaisimia.

6. Helsingin keskustassa vanhaan ratakuiluun avattu kevyenliikenteenväylä ”Baana”.

Lähde: KSV, kuvaaja: Aleksi Salonen

7. Kampin Narinkkatorilla on kesästä 2012 ollut pyö-

räkeskus.

Lähde: KSV, kuvaaja: Mikko Uro

kaupunkielämän. Visiossa tärkeinä koh-
tina korostuvat nykyisten ja tulevien rai-
delinjojen varsien tiivistäminen ja solmu-
kohtien kehittäminen monipuolisina kau-
punginosakeskustoina. Malmi on tärkeä 
osa verkostokaupunkia ja yleiskaavassa 
voimakkaasti kehitettävä alue. Malmilla 
palvelut ovat jo nyt hyvin saavutettavis-
sa myös jalan, mikä on tavoitteena myös 
yleiskaavan työohjelmassa. Pekanraitti on 
olennainen osa Ala-Malmin kävely- ja pyö-
räilyverkostoa.

Liikenne
Jokeri 2
Malmi on jo nyt tärkeä julkisenliikenteen 
solmukohta. Kun uusi poikittainen runkolin-
ja Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen ote-
taan käyttöön syksyllä 2015, lisääntyy Mal-
min kautta kulkevien määrä entisestään. 
Jokeri 2 perustuu reitin itäpäässä nykyi-
seen Helsingin bussilinjaan nro 78, jonka 
reitti kulkee Vuosaaresta Mellunmäen ja 
Kontulan kautta Malmille. Bussilinjaa jatke-
taan Malmilta Tapaninvainion ja Paloheinän 
kautta keskuspuiston ali Kuninkaantam-
men uuteen kaupunginosaan ja siitä edel-
leen Myyrmäkeen. Malmilla Jokeri 2 kul-
kee nykyistä bussilinja 78 reittiä Latokarta-
nontietä Malmin asemalle jatkaen Kirkon-
kyläntietä pitkin kohti Tapaninvainiota. Jo-
keri-linja tulee liikennöimään tiheällä vuo-
rovälillä. Jokeri 2 reitti kulkee Pekanraitin 
yli, joten raitin liittyminen Latokartanontiel-

le on tulevaisuudessa entistäkin tärkeäm-
pi osa Malmin liikenneverkon toimivuutta.

Raideliikenne
Ormuspellon rakentamisen yhteydessä on 
Teerisuontielle tehty raidevaraukset. Vara-
ukset voivat tulevaisuudessa palvella Joke-
ri 2 siirtämistä raiteille tai Viikin raitiolinjaa 
(Viira). Näistä ei ole vielä tarkempia suun-
nitelmia tai aikatauluja mutta Teerisuontien 
rakentamisen yhteydessä niiden mahdol-
lisuuteen on jo varauduttu. Myös Kehära-
dan valmistuminen kesällä 2015 parantaa 
Malmin saavutettavuutta, sillä junien vuo-
roväli tihenee ja muodostuu suora yhteys 
pääradalta lentoaseman kautta Vantaan-
kosken radalle.

Pyöräily
Helsingin kaupunki tukee pyöräilyä ja pyr-
kii parantamaan pyöräilyn asemaa kaupun-
gin liikenteessä. Kantakaupunkiin valmis-
tui vuonna 2012 pyöräilyreitti Baana van-
haan kaupungin poikki kulkevaan ratakui-
luun (kuva 6). Baana on ensimmäinen osa 
kaupungin suunnittelemasta helppokulkui-
sesta pyöräreittien verkostosta. Näitä pyö-
räilyn laatukäytäviä on tarkoitus jatkaa tule-
vaisuudessa myös esikaupunkeihin, mm. 
Koillis-Baanan on tarkoitus kulkea radan 
viertä myös Malmille.

Pyöräverkoston laajenemiseen liittyy 
olennaisena osana myös vuonna 2012 
Kampin Narinkkatorilla toimintansa aloit-

tanut Pyöräkeskus (kuva 7). Pyöräkeskus 
on tarjonnut kaupunkilaisille ja turisteille 
pyöräilyyn liittyvää tietoa, tee se itse -kor-
jauspalvelua, pyörävuokrausta ja säilytys-
palvelua. Syksyllä 2012 Helsingin kaupun-
ki aloitti yhteistyön Aalto-yliopiston Design 
Factoryn Product Design Project -kurssin 
kanssa, jolla monialainen opiskelijatiimi ke-
hittää Pyöräkeskus-konseptia ja tutkii sen 
laajentamista Malmille. Kaupunki haluaa 
tukea pyöräilyä myös esikaupungeissa ja 
Malmi tarjoaa siihen hyvät mahdollisuudet.

Malmin toimijakartoitus

Keväällä 2013 Ramboll Finland Oy laati 
Malmin toimijakartoituksen Lähiöprojek-
tin toimeksiantona. Toimijakartoituksessa 
tavoitteena oli selvittää Malmin asema-
keskusalueen toimijarakenne ja kaupalli-
nen rakenne sekä analysoida lähtökohdat 
alueen elinkeinojen kehittämiselle. Selvi-
tyksen keskeinen tavoite oli myös alueen 
toimijoiden integroiminen osaksi alueen 
kehittämistä. Selvitys pyrkii luomaan kul-
makivet Malmin ”brändille” sekä kiteyt-
tämään alueen kaupallisen ja toiminnalli-
sen vision. Työn tuloksia voidaan hyödyn-
tää mm. Ala-Malmin torin kehittämisessä.
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9. Ala-Malmin tori on alueen käyntikortti. Tällä hetkellä se kaipaa kipeästi paitsi rakenteellista kunnostamista myös toiminnallista elävöittämistä.

1.2 Tavoitteet 
Pekanraitin yleissuunnitelman tavoitteena 
on korkeatasoinen ympäristö, joka paran-
taa Malmin imagoa. Tämän saavuttamisek-
si tarkoitus on löytää rakenteellisiin vaurioi-
hin kestävät korjausratkaisut ja tehdä Ala-
Malmin keskuksesta esteetön ympäristö.

Alueen imagon kohottaminen

Pekanraitin ja Ala-Malmin torin ympäris-
tössä sijaitsee tärkeitä julkisia palveluita, 
kuten kulttuuritalo, seurakuntatalo ja vi-
rastotalo. Raitti ja tori muodostavat koko-
naisuuden yhdessä Ala-Malmin puiston 
kanssa, joka on yksi Helsingin rakennus-
viraston arvoympäristökohteista. Alueen 
yleisilme tulee parantaa näin tärkeän jul-
kisen tilan vaatimalle tasolle (kuva 9). Alu-
een rakenteellinen parantaminen ja yleis-
ilmeen siistiminen vähentävät myös sosi-
aalisia ongelmia. Valaistusta parantamalla 
ja kasvillisuutta leikkaamalla lisätään tur-
vallisuudentunnetta alueella.

Ala-Malmin aluesuunnitelmassa Ala-

Malmin torin ympäristön tavoitteena on 
”viimeistelty, korkeatasoinen kokonaisuus, 
jonka ylläpidon taso vastaa alueelle ase-
tettua laatutasoa”. Ala-Malmin torin ympä-
ristö on aluesuunnitelmassa nostettu en-
simmäiseen ylläpitoluokkaan. Tässä yleis-
suunnitelmassa esitetään että katualuei-
den hierarkiaa parannetaan ja Pekanraitista 
tehdään selkeä kokonaisuus, jonka asema 
alueen tärkeänä keskusraittina hahmottuu 
sen päästä päähän.

Suunnitelmassa keskitytään kahteen 
toiminnallisesti tärkeään kohtaan Pekan-
raitilla. Ala-Malmin toria sekä Pekanraitin 
ja Ormusmäentien risteysaluetta on tar-
kasteltu tarkemmin ja niiden tulevaisuu-
desta on esitetty tarkempia suunnitelmia. 
Kolmas tärkeä paikka raitin varrella on La-
tokartanontien alikulun ympäristö, jonka 
kehittämiseen liittyy asemakaavamuutos-
suunnitelmia. Koko Ala-Malmin imagoa py-
ritään parantamaan näiden tärkeiden pis-
teiden toiminnallisella kehittämisellä ja rai-
tin yleisilmeen kohentamisella.

Rakenteellisesti kestävät ratkaisut

Yleissuunnitelmassa on silmämääräisesti 
kartoitettu Pekanraitin rakenteelliset vauri-
ot (kuva 8). Korjaamisesta on tehty ehdo-
tus ja suunnitelmassa esitetään alustavat 
kustannus- ja aikatauluarviot. Yleissuunni-
telmassa tähdätään rakenteellisesti kestä-
viin ratkaisuihin, jotta nykyisen kaltainen 
tilanne ei vaativasta maaperästä huolimat-
ta toistu tulevaisuudessa.

Esteetön ympäristö

Suuri osa Pekanraitin esteettömyyteen liit-
tyvistä ongelmista johtuu maanpinnan pai-
numisesta ja siitä aiheutuneista epätasai-
suuksista sekä sisäänkäyntien korkomuu-
toksista. Rakenteellisten vaurioiden kor-
jaaminen parantaa raitin esteettömyyttä 
merkittävästi. Tavoitteena on kaikille help-
pokulkuinen ja helposti hahmottuva pää-
raitti. Valaistuksen parantaminen parantaa 
paitsi alueella orientoitumista myös turval-
lisuutta. Myös esteettömien reittien, mm. 
sisäänkäyntien opastusta tulee parantaa.
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10. Tarkastelualue 1:5000.

1.3 Tarkastelualueen rajaus
Tarkastelualueeseen on otettu mukaan ko-
ko Pekanraitti, Teerisuontieltä Luuvakujal-
le asti. Ala-Malmin tori on raitin keskus-
piste ja tärkeä osa suunnitelmaa. Lisäk-
si tarkastelussa ovat mukana torin tärke-
ät sivukujat, kuten osa Ala-Malmin rait-
tia ja Pekankatua, koska ne ovat paikoin 
pahasti vaurioituneet ja ne koetaan pe-
lottaviksi. Sivukujat muodostavat tärkei-
tä yhteyksiä torilta puistoon ja julkisen lii-
kenteen pysäkeille. Myös raitinvarren pie-
niä puistoja on suunnitelmassa kehitetty. 
Maan painumisesta aiheutuvia vaurioita 
esiintyy myös tonttien puolella, joten kor-
jaamista ei voida rajoittaa vain katualuee-
seen. Raitin varren kiinteistöjen huomioi-

minen suunnittelussa onkin tärkeää. Ala-
Malmin torin ja Teerisuontien päässä sijait-
sevan Pekanpuiston kunnostuksen koh-
dalla ympäröivien kiinteistöjen saaminen 
mukaan on tärkeää, sillä aukiot ulottuvat 
osittain tonttien puolelle. Osa raitinvarren 
kiinteistöistä on jo aloittanut omien piha-
alueidensa parantamisen. Pekanraitin kun-
nostuksen toteutussuunnittelussa on tär-
keää ottaa huomioon näiden kiinteistöjen 
suunnitelmat ja sovittaa ne yhteen. Katu-
alueen liittyminen niihin tontteihin, joiden 
kunnostus ei vielä käynnisty, on suunni-
teltava erityisen tarkasti. Tavoitteena on 
esteetön ja kaunis ympäristö, vaikka ko-
ko Ala-Malmin painumavaurioita ei kerral-
la pystytäkään korjaamaan.

1.4 Selvityksen rakenne
Neliosaisen selvityksen ensimmäisessä 
osassa esitellään työn taustat ja tavoitteet 
sekä suunnittelualueen rajaus.

Toisessa osassa käydään lyhyesti läpi 
Pekanraitin ja Ala-Malmin torin ympäris-
tön arvot.

Osassa kolme suunnittelualueen ra-
kenteelliset vauriot on kartoitettu ja esi-
tetään ehdotus korjaamisesta. Lisäksi 
osassa arvioidaan alustavasti hankkeen 
hintaa ja mahdollista toteutusaikataulua. 
Myös raitinvarren muut, suunnitteluvai-
heessa tiedossa olleet rakennushankkeet 
esitellään.

Neljännessä osassa esitellään alueen 
kehityssuunnitelma. Aluksi käydään läpi 
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11. Malmin asemakaavaa varten tehty lintuperspektiivi vuodelta 1973.

Lähde: KSV

raitin yleisiä ratkaisuja ja lopuksi keskity-
tään tarkemmin tärkeiden paikkojen ke-
hittämiseen. Selvityksen lopussa on liit-
teenä suunnitelmakartta, jossa ratkaisut 
on esitetty. Suunnitelman sivuilta löytyvät 
tarkemmat yksittäisten kohteiden suunni-
telmakartat.

1.5 Työmenetelmät ja lähteet 
Suunnittelua varten on tutkittu Ala-Malmin 
kaavoituksen vaiheita. Vanhojen suunnitel-
mien kaupunkikuvalliset pääratkaisut on 
pyritty löytämään sekä hyödyntämään niitä 
uusien suunnitelmien pohjana. 1980-luvun 
alusta asti Malmin kaavoituksen parissa 
työskennellyt arkkitehti Tuula Helasvuo 

kaupunkisuunnitteluvirastosta on avannut 
Malmin kaavoituksen periaatteita. Suun-
nitelmaa varten on haastateltu myös Ala-
Malmin torin esisuunnitelman tekijää, ark-
kitehti, professori emeritus Simo Paavi-
laista. Malmitalosta vuonna 1986 järjestet-
ty suunnittelukilpailu ja sen tavoitteet ovat 
olleet tärkeä lähtökohta tätä yleissuunni-
telmaa tehtäessä.

Pekanraitin kehittämistä suunnitelta-
essa on pyritty ottamaan alueen asuk-
kaiden toivomuksia huomioon. Hanket-
ta esiteltiin Malmifoorumilla Malmitalol-
la 4.10.2012. Paikalla olleilla asukkailla oli 
mahdollisuus kertoa toiveistaan suunnit-
telualueeseen liittyen. Suunnittelua var-
ten alueella on kierretty Helsingin kaupun-

gin lähityön aluetyöntekijöiden ja Malmi-
seuran puheenjohtajan kanssa ja kuultu 
heidän mielipiteitään alueen ongelmista 
ja kehitysmahdollisuuksista. Malmin seu-
rakuntatalon avoimessa nuorten kahvilas-
sa 17.10.2012 paikalla olleet nuoret kertoi-
vat omia toiveitaan ja huomioitaan Ala-Mal-
mista. Malmin kuvalehti ja MaTaPuPu-pai-
kallislehti ovat olleet tärkeitä lähteitä Ala-
Malmin historiaa selvitettäessä. Ne kuvaa-
vat alueen asukkaiden Malmin keskuksen 
rakentumista edeltäviä odotuksia ja toivei-
ta sekä ajatuksia niiden rakentumisen jäl-
keen.

Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet 
myös rakennusviraston ohjeet ja linjauk-
set.
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2	 Arkkitehtoniset	arvot

12. Ala-Malmin tori ja Malmitalo 90-luvulla. Kuvaaja: Jussi Tiainen

Malmitalo ja Postitalo
Helsingin kaupunki järjesti Helsingin evan-
kelisluterilaisten seurakuntien seurakun-
tayhtymän kanssa vuoden 1986 lopussa 
Malmitalon yleisen suunnittelukilpailun. 
Tehtävänä oli Ala-Malmin toria rajaavan, 
arkkitehtonisesti korkeatasoisen monitoi-
mitalon suunnittelu. Kilpailun voittivat ark-
kitehdit Reino Huhtiniemi ja Kimmo Sö-
derholm ehdotuksellaan ”Kulttuuripara-
tiisi”. Voittanut ehdotus sitoutui ulkoarkki-
tehtuuriltaan viereisen, jo valmistuneen, 
arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-
Tasan suunnitteleman Malmin Postin voi-

makkaaseen ilmeeseen. Postitalon arkki-
tehtoninen ilme perustuu pitkälti sen si-
säänkäynnin korkeaan näyttävään katok-
seen. Tätä elementtiä Huhtiniemi ja Sö-
derholm jatkoivat omassa suunnitelmas-
saan. Malmitalolla on selkeä tärkeän jul-
kisen rakennuksen ilme. Yhdessä Postin 
kanssa se muodostaa kokonaisuuden ja 
päätteen Ala-Malmin torille. Postitalo on 
nykyään pääosin toimistokäytössä. Raken-
nuksen näyttävä sisäänkäynti ei enää pal-
vele kaupunkilaisia suunnittelijan tarkoit-
tamalla tavalla mutta toimii kuitenkin to-
rin taustana. Malmilaiset taistelivat aikoi-

naan Malmitalon puolesta ja prosessi sen 
valmistumiseksi kesti kauan.

Nykyään Malmitalo on tärkeä osa Mal-
mia ja asukkaat eivät osaa edes ajatella 
Malmia ilman sen omaa monitoimitaloa. 
Malmitalolla järjestetään konsertteja, näyt-
telyitä ja muita tapahtumia. Talon yhtey-
dessä toimii myös kirjasto ja työväenopis-
to. Malmitalo on Ala-Malmin keskus toi-
minnallisesti ja sijainniltaan. Postitalon ja 
Malmitalon näyttävät katokset pilareineen 
luovat Ala-Malmin torille juhlallisen portti-
aiheen Pekanraitilta saavuttaessa.

Ala-Malmin tori
Ennen Malmitalo-kilpailua, vuonna 1985 
arkkitehdit Käpy ja Simo Paavilainen te-
kivät Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
tolle Ala-Malmin torin esisuunnitelman ja 
Malmitalon lähiympäristön suunnitteluoh-
jeen, joka oli torin osalta kilpailijoita sito-
va. Jo torin esisuunnitelmassa toivottiin 
Malmitalon vahvistavan Postitalon arkki-
tehtuuria ja muodostavan sen kanssa pa-
rin ja taustan uudelle aukiolle. Tori on to-
teutettu pitkälti Paavilaisten esisuunnitel-
man periaatteita noudattaen. Ala-Malmin 
torin pitkillä sivuilla ovat Malmin virasto-
talo ja entinen pakolaiskeskus, nykyinen 
Helsingin opiskelija-asunto säätiön (HOAS) 
asuintalo. Lyhyillä sivuilla ovat Malmin No-
van kauppakeskus sekä toisessa päässä 
Malmitalon ja Postitalon muodostama ko-
konaisuus. Paavilaiset toteavat esisuunni-
telmassaan toritilan olevan rikkonainen. Ti-
la ikään kuin valuu ulos pitkiltä sivuilta kor-
keiden mutta kapeiden rakennusten ohi. 
Torin tärkeimmät rakennukset, Malmita-
lo ja Postitalo ovat myös matalimmat. Nii-
den asemaa Paavilaiset pyrkivät korosta-
maan tekemällä torista loivasti Malmita-
lolle laskevan. Myös torin betonikiveyksen 
ympyräkuviointi korostaa Malmitalon ase-
maa torin keskuksena. Merkitystä allevii-
vaa vesiallas, jonka diagonaali linja jatkuu 
torin poikki Malmitalon aulan läpi aina Ala-
Malmin puistoon asti liittäen ne kaikki yh-
deksi kokonaisuudeksi. Tori on lyhentynyt 
Paavilaisten suunnitelmasta Malmin No-
van kauppakeskuksen laajennuttua mut-
ta rikkonaisuuden ongelma on säilynyt ja 
Paavilaisten esittämät ratkaisut ovat edel-
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14. Ala-Malmin puisto on rakennusviraston arvoym-

päristökohde.

13. Perspektiivikuva Ala-Malmin torin esisuunnitelmasta, Käpy ja Simo Paavilainen.

15. Betonikivillä toteutetut kuviot ovat 80-luvun käve-

lykaduille ja toreille tyypillisiä.

leen toimivia. Paavilaisten suunnitelmas-
sa torille on suunniteltu uniikit valkobeto-
niset, kaatuneista pilareista inspiroituneet 
penkit, jotka on aseteltu säteittäin torin ki-
veyksen mukaan. Niitä ei kuitenkaan kos-
kaan toteutettu, vaan alun perin torilla on 
ollut Helsingissä perinteiset koivunjalka-
penkit, jotka on myöhemmin korvattu ym-
päristöön paremmin sopivilla HKR:n omil-
la kivijalkapenkeillä. Penkit on sijoitettu to-
ria halkovan vesialtaan sivuille.

Pekanraitti
Pekanraitin esisuunnitelman on tehnyt Ym-
päristötoimisto Oy 1980-luvun alkupuolel-
la. Esisuunnitelmasta näkyvin toteutunut 
ja säilynyt osa on betonikiveyksen kuviointi 
(kuva 15). Kuviointi on toteutettu erimalli-
sista punaisista ja harmaista betonikivistä. 
Vaikka suorakulmainen kuviointi muodol-
taan poikkeaa Ala-Malmin torin kaarevasta 
kuvioinnista, liittää yhteinen pintamateriaa-
li raitin osaksi torin kokonaisuutta. Eriväri-

sillä betonikivillä toteutetut kuvioinnit ovat 
80-luvun kävelykaduille tyypillisiä. Ala-Mal-
milla punainen ja harmaa betonikivi luovat 
keskusta-alueelle tunnistettavan omalei-
maisen ilmeen. Tarkoituksena on ollut et-
tä Pekanraitti hahmottuu ympäristöstään 
tärkeänä keskustan kävelyraittina.

Ala-Malmin puisto
Ala-Malmin puisto on rakennusviraston 
arvoympäristökohde. Puisto on maise-
ma-arkkitehti Lars Barnön vuonna 1990 
suunnittelema, aikakaudelleen tyypilli-
nen edustuspuisto. Puisto on näyttävyy-
dessään koko Helsingissä ainutlaatuinen. 
Puisto muodostaa Malmitalon ja Ala-mal-
min torin kanssa kokonaisuuden, josta tori 
kuitenkin erottuu huonokuntoisuudellaan.

Suojellut rakennukset
Pekanraitin varressa on muutama asema-
kaavalla suojeltu rakennus. Latokartanon-

tien varressa on 1900-luvun alussa raken-
nettu huvila, joka toimii nykyään toimisto-
na. Se on toimivasti otettu osaksi 80-lu-
vun lopulla rakennetun asuintalokorttelin 
pihamiljöötä. Toinen suojeltu rakennus on 
Karviaistien koulu Malmin asematien var-
ressa. Koulun vanhat puurakennukset on 
rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Ark-
kitehti Kirsti Sivén on suunnitellut näi-
den suojeltujen rakennusten väliin puura-
kenteisen laajennuksen, joka on valmis-
tunut 2000-luvun alussa. Rakennukses-
sa toimii erityisopetukseen erikoistunut 
peruskoulu.

Ormusmäki
Pekanraitin lähellä sijaitsee myös Ormus-
mäki, joka on merkitty asemakaavaan suo-
jeltuna muinaismuistoalueena. Alueella on 
hyvin säilyneitä ensimmäisen maailman-
sodan aikaisia linnoituslaitteita, jotka on 
suojeltu muinaismuistolain piiriin kuuluvi-
na kiinteinä muinaisjäännöksinä.
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3	 Rakenteellisten	vaurioiden	
	 kartoitus	ja	korjaaminen

16. Pekanraitille syntyy pahimmillaan hyvin suuria ja 

syviä vesilätäköitä.

17. Maanpinnan painuminen on jättänyt rakennusten 

sisäänkäyntiportaita tyhjän päälle.

19. Kiinteistöt ovat pyrkineet ratkaisemaan painumi-

sesta aiheutuneita ongelmia väliaikaisennäköisillä rat-

kaisuilla.

18. Maan painumisen aiheuttamia vaurioita raitin poh-

joispäässä.

3.1 Maanpainumavaurioiden 
kartoitus
Tätä suunnitelmaa varten raitin rakenteel-
liset vauriot on kartoitettu silmämääräises-
ti. Alueelle on syytä myöhemmin tehdä 
maasto- ja rakennekartoitus, koekuoppia 
ja pintavaaitus, jolloin painuma-alueet saa-
daan tarkemmin selville. Samassa yhtey-
dessä on syytä kartoittaa kaivojen kannet 
ja juoksujen korkeudet. Soidintielle on ke-
sällä 2013 tulossa vesijohtojen peruskorja-
us. Korjauksen ulkopuolelle jäävät putkis-
tot on Pekanraitin kunnostuksen yhteydes-
sä syytä kuvata ja niiden kunto tarkistaa, 
sillä maan voimakas painuminen on voi-
nut vahingoittaa myös niitä.

Pekanraitin Hietakummuntien pohjois-
puolinen alue sijoittuu savikolle. Suurin osa 
raitista on päällystetty betonikivillä, joiden 
alla on noin 1 m rakennekerrokset. Raitin 
Hietakummuntien pohjoispuolisella osalla 
rakennekerrosten alla on noin 5–10 m sa-
vea, jonka alla on noin 5 m silttiä ja hiek-
kaa. Alimpana maakerroksena kallion pin-
nalla on noin 2–5 m kerros moreenia. Hie-
takummuntien eteläpuolinen alue on kitka-
maa-aluetta, jossa kallion pinnalla on noin 
2–6 m hiekkaa ja soraa. (kuva 20)

Pekanraitin rakennekerrokset, putkijoh-
dot ja Ala-Malmin torin vesiallas on suun-
niteltu syvästabiloimalla esirakennetun 
maan varaan. Raitin esirakentamisen jäl-
keisten suunnitelmamuutosten vuoksi on 
mahdollista, että syvästabilointi ei ole ko-
konaisuudessaan sattunut lopullisen rai-
tin kohdalle. Syvästabiloinnista ei kuiten-
kaan ole käytettävissä tarkekuvia, joista tä-
mä voitaisiin varmentaa. Syvästabilointiin 
on myös raitin rakentamisaikaan käytet-
ty nykyistä pienempiä sideainemääriä, jol-
loin pilarilujuudet eivät ehkä ole olleet riit-
täviä. Sideaineena on lisäksi käytetty pel-
kästään kalkkia, jolla saavutettava lujuus 
ei ole yhtä hyvä kuin nykyisin käytettäväl-
lä sementin ja kalkin seoksella. 

Pekanraitin pahimmat rakenteelliset 
vauriot keskittyvät savimaalle rakenne-
tulle Hietakummuntien pohjoispuoliselle 
osalle. Ala-Malmin torin ympäristössä vau-
riot näkyvät maanpinnan aaltoilemisena 
ja kallistuneina puina ja valaisimina. Sade-
vesi kerääntyy paikoin isoiksi lammikoik-

si, mikä hankaloittaa kulkemista ja aiheut-
taa talvella jäätymistä (kuva 16). Muutama 
sisäänkäynti on maan painumisen vuok-
si täysin esteellinen mutta pääosin torin 
ympäristön liiketilojen sisäänkäynneille ei 
ole maan painumisesta aiheutunut mer-
kittävää haittaa.

Painumavauriot pahenevat Soidintien 
jälkeen. Kiinteistöjen sisäänkäynneillä on 
todellisia ongelmia, sillä maa on painunut 
pahimmillaan noin 40 cm. Sisäänkäynti-
tasot ovat pysyneet alkuperäisellä tasol-
laan ja maanpinnan painuttua niiden alla, 
ne ovat jääneet tyhjän päälle (kuva 17). Tä-
mä on riski, sillä rakennetta ei ole suunni-
teltu kantamaan omaa painoaan. Laatan al-
la on myös tyhjää tilaa, jonne esimerkiksi 
eläimet pääsevät tekemään tuhojaan. Kiin-
teistöt ovat yrittäneet korjata tilannetta eri-
laisilla lisäporras- ja luiskaratkaisuilla mut-
ta ne ovat esteellisiä, väliaikaisen näköisiä 
ja paikoin jopa vaarallisia (kuva 19). Painu-
mavauriot jatkuvat raitilta tonttien puolel-
le talojen välisille kujille ja kiinteistöjen pi-
ha-alueille (kuva 18). Iso osa Ala-Malmis-
ta on rakennettu savikolle ja koko alueel-
la on samoja maan painumisesta johtu-
via ongelmia.

3.2 Painumavaurioiden korjaus
Nykyisellä kuormalla raitin ja ympäröivän 
alueen painumista yli puolet on jo tapah-
tunut. Raitin pinnan tasaaminen ja kallis-
tusten korjaaminen edellyttää kuitenkin li-
sätäyttöä, jolloin painumisnopeus uudel-
leen kiihtyy ja nykyiset ongelmat ovat 
edessä jälleen noin 20 vuoden kuluttua. 
Uusi syvästabilointi todennäköisesti kor-
jaisi ongelmat, mutta se on järeä ja kal-
lis ratkaisu. Uusi syvästabilointi edellyt-
täisi lisäksi raitin alla kulkevien putkilin-
jojen uusimista.

Taloudellisesti järkevämpi tapa korjata 
raitin painumat on keventäminen. Keven-
täminen voidaan suorittaa purkamalla rai-
tin pintakerroksia 1,5 m paksuudelta ja kor-
vaamalla noin 2/3 kerrospaksuudesta esi-
merkiksi kevytsoralla, vaahtolasilla, EPS- 
tai XPS-kevennysmateriaalilla. Kevennys-
materiaalin päälle asennetaan rakenneker-
rokset ja päällystemateriaali sekä korjataan 
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20. Maaperäkartta. Kartassa kitkamaa-alueet on merkattu keltaisella ja savikot sinisellä.

Lähde: Helsingin kaupunki paikkatietopalvelu
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21. Maanomistajat 1:5000.

kallistukset ja tasaus. Maanpinta noste-
taan alkuperäiseen korkoonsa.

Raitti ja ympäröivät alueet tulee liittää 
toisiinsa mahdollisimman saumattomasti. 
Raitin ja ympäröivän alueen välisiä painu-
maeroja voidaan pienentää luiskamaisella 
siirtymärakenteella, joka toteutetaan pie-
nentämällä kevennyskerroksen paksuutta 
kiilamaisesti. Paras lopputulos saavutetaan 
jos kaikki raitin ympärillä sijaitsevat kiinteis-
töt lähtevät mukaan kunnostukseen. Rai-
tin kunnostuksen toteutussuunnitelmat 
ja kiinteistöjen pihasuunnitelmat on tär-
keää sovittaa yhteen niin suunnitelmien 
kuin toteutusaikataulun osalta. Pekanrai-
tin kunnostus yhdessä rakennusten piha-
alueiden kunnostamisen kanssa parantaa 
koko alueen ilmettä ja arvostusta ja nos-
taa sitä kautta myös kiinteistöjen arvoa.

Pekanraitilla on paikkoja, jotka ovat osit-
tain kiinteistöjen tonttien puolella. Näissä 
tapauksissa yhteistyö rakennusviraston 
ja kiinteistöjen välillä on erityisen tärkeää, 
koska näin mittavaa korjausta ei voida to-
teuttaa vain katualueella ja jättää tonttien 
osuus huomioimatta.

3.3 Kustannusarvio ja aikataulu
Helsingin rakennusvirasto jatkaa Pekanrai-
tin kunnostuksen suunnittelua tämän yleis-
suunnitelman pohjalta. Toteutussuunnit-
telu on tarkoitus tehdä rakennusvirastos-
sa vuonna 2013. Koska Pekanraitti on pit-
kä, täytyy rakennushanke toteuttaa osis-
sa. Alustavien arvioiden mukaan hanke 
toteutettaisiin kahdessa osassa vuosina 
2014–2015. Kunnostustyöt aloitetaan alu-

een keskuspisteestä, Ala-Malmin torilta, 
josta kunnostus etenee kohti Teerisuon-
tietä. Hietakummuntien eteläpuolinen osa 
on muuta raittia paremmassa kunnossa, 
sillä kitkamaalle rakennetun raitin pinta ei 
ole painunut pahasti. Latokartanontien 
ympäristössä on tulevaisuudessa edessä 
myös suurempia asemakaavanmuutoksia, 
jotka saattavat vaikuttaa myös Pekanrait-
tiin. Muuta raittia paremmassa kunnossa 
oleva eteläpää kunnostetaan viimeisenä.

Pekanraitti on yli kilometrin pituinen ja 
rakenteelliset vauriot ovat merkittäviä. Isol-
la osalla joudutaan koko raitti avaamaan ja 
keventämään rakennekerroksia. Alustavas-
ti rakennusvirasto on arvioinut kunnostuk-
sen hinnaksi noin 2,7 M€.
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23. Ala-Malmin torilla sijaitsevan Malmin virastotalon 

julkisivut on korjattu kesällä 2012.

25. Heka-Malmin Pekanpuistoon rajautuvassa kiinteis-

tössä Teerisuontie 8 on alkamassa pihojen peruskorja-

uksen hankesuunnittelu.

22. As oy Ormusmäentie on aloittamassa Teerisuon-

tien puoleisen pihan peruskorjausta.

27. Uimahallin peruskorjauksen on tarkoitus alkaa ke-

sällä 2013.

26. Pekanraitin ja Soidintien risteysalueella vesiput-

ket korjataan.

24. Malmin virastotalon sisäänkäynti on huonossa 

kunnossa.

3.4 Raitinvarren muut 
korjaushankkeet

Pihojen peruskorjaukset

Ormusmäentie
Asunto Oy Ormusmäentie on syksyllä 
2012 aloittanut koillispuolen pihan perus-
korjauksen suunnittelun. Yhtiön parkkipai-
kat sijaitsevat rakennuksen tällä puolella 
(kuva 22). Maasto on painunut pahasti ja 
pihaa rajaa Teerisuontiestä huonokuntoi-
nen puuaita. Rakennusten toisella puolel-
la sijaitseva oleskelupiha on hyvässä kun-
nossa ja varsin viihtyisä.

Teerisuontie 8 ja Vilppulantie 26
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) 
omistamissa kiinteistöissä Teerisuontie 8 
ja Vilppulantie 26 on piha-alueiden perus-
korjauksen hankesuunnittelu aloitettu syk-
syllä 2012. Kiinteistöt sijaitsevat kaikkein 
pahimpien painumavaurioiden alueella. Ne 
rajautuvat Pekanpuistoon, joka jatkuu osit-
tain tonttien puolelle (kuva 25). Pihojen pe-
ruskorjauksen suunnittelu on erityisen tär-
keää suunnitella ja toteuttaa ottaen huomi-
oon Pekanraitin korjaukset. Näiden kiinteis-
töjen kohdalla korjausten aikataulujen yh-
teensovittaminen on erittäin tärkeää, jot-

ta molemmat osapuolet välttyvät päällek-
käisiltä töiltä.

Julkisivukorjaukset

Malmin virastotalo
Kesän 2012 aikana Malmin virastotalon jul-
kisivut on peruskorjattu (kuva 23). Raken-
nuksen ympärillä olleet huonokuntoiset is-
tutusaltaat on poistettu ja katualueen pin-
tamateriaali on jatkettu rakennuksen sei-
nään asti. Virastotalon sisäänkäynnillä on 
pahoja painumavaurioita (kuva 24), mutta 
sille ei julkisivukorjauksen yhteydessä ole 
tehty toimenpiteitä. Sisäänkäynnin kor-
jaus kannattaakin ajoittaa Ala-Malmin to-
rin tulevan korjauksen kanssa samaan ai-
kaan, jolloin turhilta torin pinnan aukaise-
misilta vältytään ja korkomaailma pysyy 
yhtenäisenä.

Muut korjaushankkeet

Vesiputkien korjaus
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kun-
tayhtymä, HSY korjaa Soidintiellä ja Pekan-
raitilla vesiputkia kesällä 2013 (kuva 26). 
Suunnitelman on laatinut Ramboll Finland 
Oy. Hankkeen taustalla on vesijohdon syö-
pyminen ulkoa päin sekä viemäreiden pai-

numat ja rikkoontumiset. HSY:n selvitys 
vahvistaa että myös muualla Pekanraitilla 
vesiputkien kunto on syytä tarkistaa kun 
raitti kunnostuksen yhteydessä joka tapa-
uksessa avataan. Soidintiellä putket kor-
jataan Pekanraitin ja Vilppulantien välisel-
lä alueella. Katu avataan ja liikenne ohja-
taan työskentelyalueen ohi väliaikaista reit-
tiä. Soidintielle toteutetaan kunnostettavi-
en putkien alueelle kevennys. Pekanraitil-
le rakennetaan uusi vesijohto suuntapo-
raamalla välille Soidintie–Ormuspellontie. 
Porauslinjan päissä katualuetta joudutaan 
avaamaan mutta muuten raitti pysyy kul-
jettavana. Näiden korjausten lisäksi päivä-
koti Vilppulan tonttiliitos uusitaan.

Kohdassa 3.2 käsitellään uutta syvästa-
bilointia ja mainitaan, että se vaatisi raitin 
alla olevien vesiputkien uusimisen. Putki-
en kunnostamisesta on jo suunnitelmat, 
jotka on tarkoitus toteuttaa jo kesällä 2013, 
joten on erittäin suositeltavaa toteuttaa rai-
tin kunnostus uuden syvästabiloinnin si-
jaan keventämällä.

Uimahallin peruskorjaus
Malmin uimahallin peruskorjauksen on 
tarkoitus alkaa kesällä 2013. Peruskorjaus 
keskittyy hallin sisätiloihin, eikä näin ollen 
vaikuta Pekanraittiin. 
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4.1 Arkkitehtuuri ja kokonaisuus
Aivan Ala-Malmin torin ympäristössä Pe-
kanraitti on ilmeeltään selkeästi tärkeä kes-
kusraitti. Kokonaisuuden luovat yhtenäi-
nen pintamateriaali eli harmaa ja punai-
nen betonikivi sekä sama valaisinmalli ko-
ko matkalla (kuva 29). Yhtenäinen ilme jat-
kuu Ala-Malmin torilta lounaaseen Malmin 
asematielle ja koilliseen Soidintielle saak-
ka. Tämän jälkeen raitin ilme muuttuu mo-
lemmissa suunnissa merkittävästi. Malmin 
asematien jälkeen Karviastien koulun ohi 
Pekanraitti jatkuu kapeana kävelytienä ja 
päättyy Luuvakujan kääntöpaikalle (kuva 28. Nykyiset pintamateriaalit 1:5000.

4	 Raitin	kehittäminen

32). Valaisintyyppi muuttuu jo Latokarta-
nontien alikulun jälkeen vaikka betoniki-
veys jatkuu vielä korttelin verran.

Soidintiestä eteenpäin Pekanraitti on ta-
vallinen kävelytie, asfalttipintainen ja taval-
lisella katuvalaisimella valaistu (kuva 31). 
Ormusmäentien risteyksen kohdalla lii-
kennejärjestelyt ovat sekavat ja on epä-
selvää missä autoilu on sallittu. Risteyk-
sestä eteenpäin Pekanraitilla on selkeä as-
falttipintainen ajoväylä, josta kävelytie on 
korotettu ja päällystetty suurilla betonilaa-
toilla (kuva 98). Asemakaavassa raitti kui-
tenkin jatkuu loppuun asti kävely- ja pyö-

rätienä ja paikalla näkyvä kävelytie on itse 
asiassa tonttien puolella. Ainoastaan huol-
toajo on asemakaavassa sallittu mutta pai-
kalla katu hahmottuu selkeästi ajoväylänä 
ja päättyy hyvin tilavaan ja epäsiistiin kään-
töpaikkaan.

Pekanraitti ei siis hahmotu kokonai-
suudeksi, aivan keskustaa lukuun otta-
matta. Karviaistien koululla ilmeen muu-
tos on kohdallaan, sillä raitin loppupää ei 
varsinaisesti johda mihinkään vaan päättyy 
Luuvakujan kääntöpaikalle, Hotelli Avionin 



19

29. Betonikiveys ja sen ladontakuvio kertovat, että kyseessä on alueella tärkeä ja keskeinen reitti. 30. Punainen ja harmaa betonikivi luovat Ala-Malmin 

keskustalle tunnistettavan ja omaleimaisen ilmeen.

31. Soidintieltä itään Pekanraitti jatkuu kaupunkiku-

valliselta ilmeeltään kirjavana eikä se nykytilassaan 

kohota alueen imagoa.

32. Malmin asematieltä eteenpäin Pekanraitti jatkuu 

koulun ohi kapeana kävelytienä Luuvakujan kääntö-

paikalle.

talon parkkihalliin johtavan ajoluiskan vie-
reen. Soidintien jälkeinen osuus vaatii sen 
sijaan päivitystä. Ormuspellon asuinalueel-
le tulee lähi vuosina noin 1 200 uutta asu-
kasta, joiden pääjalankulkureitti Malmin 
aluekeskukseen tulee kulkemaan Pekan-
raittia pitkin. Raitin yhtenäistä ilmettä tuli-
si jatkaa Teerisuontielle ja Malmin asema-
tielle saakka. Myös Ormusmäentien liittä-
minen kiinteämmin osaksi Pekanraittia pa-
rantaisi alueella orientoitumista.

Pintamateriaalit

Pekanraitin keskusalue on kivetty punaisil-
la ja harmailla betonikivillä. Kiveys on pai-
koittain pahasti rapautunut ja on uusimi-
sen tarpeessa lähes koko tarkastelualu-
eella. Parhaassa kunnossa betonikivet ovat 
Hietakummuntien eteläpuolisella osuudel-
la. Ala-Malmin torilla on toteutettu sauvaki-
vistä näyttävä ympyräkuvio, jonka keskipis-
teet ovat Malmitalon ja Postitalon sisään-
käynneillä. Kuviointi korostaa Malmitalon 
asemaa alueen tärkeänä keskuspisteenä 
ja se jatkuu Malmitalon sisällä aulan lattia-
laatoituksessa. Raitin pinnassa on nelikul-
mainen ladontakuvio. Ladonnassa on käy-
tetty tehosteena värin lisäksi erimallisia ki-
viä (kuvat 29 ja 32). Pääosa raitin pinnasta 
on kivetty punaisella sauvakivellä. Suora-
kaiteen muotoiset kuviot on toteutettu Ala-
Malmin torin ja Soidintien välillä harmaalla 
Uni-kivellä ja torilta Latokartanontielle päin 

harmaalla H-kivellä. Paikoittain suorakaide-
kuvion reunassa on vielä harmaalla sauva-
kivellä toteutettu reuna.

Betonikiveys ja siihen ladotut kuvioin-
nit olivat hyvin tyypillisiä 80-luvulla varsin-
kin kävelykatujen ja torien pinnoissa. Rai-
tin kokonaisarkkitehtuurin kannalta beto-
nikiveys on ehdottomasti säilytettävä ele-
mentti sillä se luo Pekanraitille tunnistetta-
van keskustamaisen ilmeen (kuva 30). Ki-
veyksen värit ovat Malmille tyypilliset, tii-
lenpunainen ja harmaa. Kiveyksen ympy-
räladonta on Ala-Malmin torin ilmeeseen 
niin olennaisesti vaikuttava, että sitä ei pidä 
muuttaa. Sauvakiven täytyy olla kooltaan 
pieni, jotta se ei vie voimaa itse kuvioinnil-
ta. Suurella sauvakivellä myös pienimpien 
ympyröiden toteuttaminen on vaikeaa, jo-
ten torin betonikiven malli on syytä säilyt-
tää. Raitin ladontakuviolla ei ole niin mer-
kittävää asemaa eikä sitä välttämättä tar-
vitse säilyttää muuttumattomana. Kun ki-
veys joka tapauksessa uusitaan, olisi ko-
ko raitin matkalle syytä valita yhtenäinen 
kivimalli. Nykyinen ladontakuvio luo raitil-
le kaksi selkeää kaistaa (kuva 32). Aivan 
alkuperäisessä suunnitelmassa pyöräily 
ja jalankulku ovat olleet erotettuna omille 
kaistoilleen mutta kaistajako ei ole ollut Pe-
kanraitilla käytössä. Pyöräilyn erottaminen 
omalle kaistalleen saattaisi lisätä ajonope-
uksia eikä se Pekanraitin tyyppisellä tär-
keällä kävelykadulla ole toivottavaa. Koillis-
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33. Osa Pekanraitin puiden juuriritilöistä on kokonaan 

ympäröity graniittinoppakivillä. Juuriritilät ovat pai-

koin vaurioituneet ja puilta puuttuu runkosuojat.

36. Pekankatu 5. Tontinpuolella reunakivi on beto-

nia ja katualueella graniittia. Istutusalueella on kent-

täkiveys.

37. Pekankatu 5. Tontinpuolella reunakivi on beto-

nia ja katualueella graniittia. Istutusalueella ei kent-

täkiveystä.

39. Soidintie 8. Tontin puolella reunakiveä ei ole ja ka-

dun reunakivestäkin osa puuttuu.

40. Hietakummuntie 16. Reunakivi päätty tökerös-

ti tontin rajalla.

34. Osa raitin puiden juuriritilöistä rajautuu suoraan 

betonikiveykseen.

35. Hietakummuntien suojatiellä on käytössä monta 

erilaista kiveä.

38. Malmitalon seinustalla betonikivi ulottuu paikoin 

seinään asti ja osalla matkasta on istutusta. 

Baanan myötä alueelle tulee kunnollinen 
reitti myös nopeampaa pyöräilyä varten, 
joten keskusta-alue voidaan rauhoittaa hi-
taammalle liikenteelle ja kaistojen erotte-
lua ei tarvitse jatkossakaan tehdä. Ladon-
takuviota tulisikin tulevaisuudessa miettiä 
siten että näin selkeää kaistamaista vaiku-
telmaa ei synny. Sauvakiven ja monimuo-
toisemman kiven luoma kuvio on kuiten-
kin kiinnostava eikä kiveystä tulisi jatkos-
sakaan toteuttaa monotonisesti yhdellä ki-
vityypillä vaan säilyttää 80-lukulainen ilme.

Malmitalon ja seurakuntatalon seinus-
toilla kiveystä tulisi yksinkertaistaa. Nyt to-

rin päässä betonikiveys jatkuu aivan Malmi-
talon seinään asti. Tämän jälkeen seinustal-
la on istutusalue (kuva 38). Seurakuntata-
lon päässä Malmitalon sekä seurakuntata-
lon seinustoilla on kenttäkiveyskaista, jon-
ka saumat ovat paikoin pahasti nurmettu-
neet (kuva 41). Näin suuri materiaalikirja-
vuus tekee kokonaisuudesta rikkonaisen. 
Tilanteen yksinkertaistamiseksi kenttäki-
veys tulisi poistaa ja raitin betonikivi jatkaa 
rakennusten seinään asti. Istutusalue peh-
mentää raitin ilmettä. Kenttäkiveysten koh-
dalla raitin keskellä on kuitenkin istutusalue 
ja rakennuksen viereen jäävä tila on istu-

tusalueelle turhan kapea. Liian lähelle ra-
kennuksia istutettu kasvillisuus voi aiheut-
taa rakenteellisia ongelmia. Istutusten ja 
rakennuksen väliin tulisi jättää noin 40 cm 
sorakaista. Malmitalon istutuskaistalla tilaa 
on enemmän ja se kannattaa säilyttää. Tällä 
kohdalla raitilla ei ole myöskään istutusalu-
etta raitin keskellä ilmettä pehmentämäs-
sä. Malmitalon istutuskaista tulisi siistiä ja 
tarvittaessa istutukset voi uusia matalilla 
kasveilla, jotka kestävät lumen painoa. Ny-
kyinen betoninen reunakivi on paikoin vau-
rioitunut ja raitin korjauksen yhteydessä se 
tulisikin korvata graniittisella reunakivellä. 

41. Seurakuntatalon seinustalla on kenttäkiveystä. 

Myös valaisimet ovat pahasti kallistuneet.
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Ala-Malmin torilta Soidintielle raitin kes-
kellä on lehmuksia. Lehmuksia on myös 
Pikkalankadulla. Osa puista on istutuskais-
talla ja osan juurakko on suojattu juuririti-
löillä (kuva 33). Ritilät ovat paikoin rikki ja 
osa puuttuu kokonaan. Osa juuriritilöistä 
on ympäröity harmailla graniittisilla nop-
pakivillä. Tämä teema ei kuitenkaan jatku 
systemaattisesti läpi raitin (kuva 34), vaan 
tuntuu omituiselta yksityiskohdalta. Ainoa 
toinen paikka, missä graniittikiviä on raitil-
la käytetty, on Hietakummuntien suojatie. 
Korotettu suojatie on tehty mustista ja val-
koisista graniittisista noppakivistä ja suoja-
tien reunoilla muutaman metrin alue gra-
niittista nupukiveä. Hietakummuntien nur-
mikaista on rajattu suojatiestä kenttäkive-
yksellä. Kun näihin yhdistetään vielä raitin 
monimuotoinen betonikiveys, on lopputu-
los sekava (kuva 35). Molemmat graniitti-
kiven käyttötavat on tehty alkuperäisten 
suunnitelmien mukaan. Graniittista nupu-
kiveä on käytetty tehosteena jo Ympäristö-
toimisto Oy:n 80-luvun alussa tekemässä 
esisuunnitelmassa. Kiveystyyppien yksin-
kertaistaminen määrän osalta tekisi raitin 
kokonaisuudelle hyvää. Yhtenäisten pääl-
lystemateriaalien jatkuvuudella voitaisiin 

parantaa Pekanraitin kokonaisuuden hah-
mottamista.

Pekanraitti on alueen tärkein jalankul-
kureitti. Ala-Malmin aluesuunnitelmassa 
Pekanraitti on määritelty esteettömyydel-
tään perustason alueeksi. Ala-Malmin tori 
ympäristöineen on erikoistason alue. Es-
teettömyyden osalta Pekanraitin korjaami-
sessa noudatetaan rakennusviraston ka-
tualueiden tyyppipiirustuksissa määritel-
tyjä periaatteita.

Pekanraitin reunakivikäytäntö on väri-
käs. Käytössä on niin graniitti- kuin beto-
nireunakiviäkin, jotka ovat paikoittain irron-
neet tai puuttuvat kokonaan (kuva 39). Tont-
tien rajoilla reunakivet usein päättyvät (ku-
va 40) tai tyyppi vaihtuu (kuvat 36–37). Pai-
koittain tonttien alueella on käytetty istu-
tusalueiden ympärillä myös puisia reuna-
tukia. Rakennusviraston linja on että tule-
vaisuudessa kaikki kaupungin reunakivet 
ovat graniittia. Raitin kunnostuksen yhtey-
dessä kaikki Pekanraitin reunakivet on syy-
tä vaihtaa harmaisiin graniittikiviin. Yhte-
näinen ja siisti reunakiveys vahvistaa rai-
tin kokonaisuutta. Istutusalueiden selkeä 
rajaaminen kulkuväylistä helpottaa alueen 
kunnossapitoa. Tonttien puolella olisi piha-

alueiden kunnostusten yhteydessä myös 
hyvä käyttää ainakin tärkeimpien väylien 
rajaamiseen graniittista reunakiveä, jotta 
alueen yhtenäisyys paranisi.

Istutukset

Istutuksilla voidaan merkittävästi vaikuttaa 
yleiseen turvallisuudentunteeseen. Varjoi-
suus ja tiheät, korkeat pensaikot sekä is-
tutusten huono kunto vähentävät turvalli-
suutta ja edistävät ilkivaltaa. Raitin koko-
naisilmeen parantamisessa tulee istutetta-
van kasvillisuuden edesauttaa valoisuuden 
ja pitkien näkymien säilymistä. Tavoittee-
na tulee olla myös raitin yleisilmeen yhte-
näistäminen ja selkeyttäminen istutusten 
avulla. Pekanraitin eri osat poikkeavat nyt 
toisistaan tavalla, joka tekee kokonaisuu-
desta erittäin hajanaisen ja osin vaikeasti 
hahmotettavan.

Raitilla ja sen varrella olevat istutuk-
set tulisi toteuttaa kestävillä kasvilajeilla 
ja helppohoitoisina kokonaisuuksina. Kas-
villisuuden tulisi myös tukea alueen koko-
naisarkkitehtuuria. Istutuksissa tulee suo-
sia 1980-luvulle tyypillisiä kasvilajeja ja is-
tutustapaa. Muutamalla lajilla toteutetut 
massaistutukset sekä tilan luominen kas-
villisuuden avulla ovat ajalle tyypillisiä piir-
teitä. Istutukset on syytä suojata pysyväs-
ti korkealaatuisilla rakenteilla, kuten riittä-
vän vankoilla reunakivillä, juuriritilöillä, run-
kosuojilla ja suoja-aidoilla. Suojaamisessa 
on huomioitava se, että lumen auraami-
nen ja läjitys suurilla koneilla usein aihe-
uttaa vaurioita esimerkiksi varsin korkeal-
le puiden runkoihin. Suojausten tulee sik-
si olla riittävän korkeita ja istutusten paikat 
on suunniteltava luontevat lumitilat huomi-
oiden. Myös suojarakenteet joutuvat kes-
tämään kovaa kulutusta. Nykyiset juuririti-
lät ovat paikoin vinossa ja osa puuttuu ko-
konaan (kuva 33). Runkosuojien ja suoja-
aitojen tulisikin olla metallirakenteisia se-
kä koko raitilla yhtenäistä mallia ja väriä. 
Malleina käytetään rakennusviraston kau-
punkikalusteohjeessa määriteltyjä. Väliai-
kaisia suojauksia ei tule käyttää, sillä ne 
jäävät usein poistamatta ja muodostavat 
helposti rikkoontuessaan kaupunkikuvalli-
sen ongelman.

Kasvillisuuden kannalta keskeisimmät 
ongelma-alueet ovat Soidintieltä Teerisuon-
tielle ulottuva alue (kuva 31), Ormusmäen-
tie (kuva 43) sekä Ala-Malmin toriin liitty-
vä Pekankadun pääte (kuva 84), joilla kas-
villisuus on hajanaista ja paikoin erittäin 
huonokuntoista. Näillä alueilla istutuksia 

43. Ormusmäentien puusto on vanhan kuusiaidan 

jäänne ja sen uusiminen liittäisi reitin osaksi Pekanrai-

tin kokonaisuutta.

42. Soidintieltä torille johtava osa Pekanraittia on istu-

tuksineen varsin hoidettua.

44. Osalla tonteista puut kasvavat liian lähellä sei-

nää ja liian tiheästi. Tonttien kasvillisuus ja sen hoi-

to tai hoitamatta jättäminen vaikuttaa myös Pekanrai-

tin viihtyisyyteen.
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on syytä uudistaa kokonaisvaltaisesti tur-
vallisuutta ja yhtenäistä ilmettä edistäväl-
lä tavalla.

Hietakummuntien bussipysäkkialueel-
la osa tiheässä kasvavista puista on maan 
painumisen vuoksi voimakkaasti kallistu-
nut (kuva 8). Puut myös pimentävät alu-
een valaistusta turvallisuuteen vaikuttaval-
la tavalla. Puustoa on syytä tällä alueel-
la vähintään leikata tai jopa harventaa. Yli-
tiheää ja liian peittävää kasvillisuutta tuli-
si suitsia myös Hietakummuntien ja Mal-
min asematien välisellä alueella (kuva 49). 

Valaistus

Pekanraitin valaistus on pääosin hyvä. Rai-
tilla on muutamia paikkoja, joissa valaistus 
ei ole tällä hetkellä riittävä ja paikat mielle-
tään tämän vuoksi pelottaviksi. Esimerkik-
si Pikkalankadulla, bussipysäkkien kohdalla 
(kuva 8) valaistuksen riittämättömyys joh-
tuu pitkälti ylikasvaneista istutuksista. Ti-
lanne parantuu kun istutuksia leikataan tai 
harvennetaan. Pekankatu kauppakeskuk-
sen ja HOASin asuintalon välissä on huo-
nosti valaistu. Ainoat valaisimet sijaitse-
vat käytöstä poistetun lastauslaiturin ka-
tossa eikä niiden valaistus teho riitä va-
laisemaan kulkuväylää. Pekankadun torin 
puoleinen osuus ei ole katualuetta vaan si-
jaitsee tonttien alueella, joten sen valais-
tus on kiinteistöjen vastuualuetta. Pekan-
kadun valaistuksen parantaminen tulisikin 
liittää osaksi kadun ja sen varren kiinteis-
töjen kehittämistä.

Latokartanontien alikulun valaistus on 
heikko (kuva 49). Alikulut ovat usein pimei-
tä ja ne koetaan pelottaviksi. Valaistuksen 
parantaminen lisäisi alikulun viihtyisyyttä 
ja turvallisuudentunnetta. Erittäin kestävää 
LED-putkivalaisinta voitaisiin käyttää nykyi-
sen valaistuksen lisäksi alikulun yläkulmis-
sa, jolloin se valaisisi paitsi seinää, myös 
kattoa ja koko alikulkua. Latokartanontien 
alikulun seinillä on paikallisten nuorten tai-
teilija Viva Granlundin ohjauksessa tekemiä 
seinämaalauksia (kuva 50), jotka pääsisivät 
uudessa valaistuksessa paremmin esiin. 
Tämä muutos olisi toteutettavissa nope-
asti ja kohtalaisen edullisesti omana pro-
jektinaan, erillään Pekanraitin muun valais-
tuksen uusimisesta.

Pekanraitilla on tällä hetkellä monen-
laisia valaisimia. Torilla ja sen läheisyydes-
sä valaisinmalli on yhtenäinen mutta raitin 
päissä malli muuttuu. Yhtenäinen valaisin-
tyyppi koko raitin matkalla on tärkeää, jot-
ta raitin kokonaisuus hahmottuu kulkijalle.

46. Ala-Malmin torilla ja raitin betonikivetyllä osalla 

on yhtenäinen valaisinmalli. Valaisinta on raitilla sekä 

yksi- että kaksihaaraisena.

47. Soidintien jälkeen Pekanraitin valaisinmalli muut-

tuu tavalliseksi katuvalaisimeksi.

48. Latokartanontien jälkeen raitilla on perinteisempi 

puistovalaisin jota on käytetty myös Pekanraitin puis-

tossa.

45. Seurakuntatalon kohdalla Pekanraitilla on kolmea erilaista valaisintyyppiä hyvin lähellä toisiaan. Osa valai-

simista on myös kallistunut. Lopputulos ei muodosta yhtenäistä kokonaisuutta. Raitin osalta valaisimet tulisi yh-

tenäistää. Etualan valaisin kuuluu Ala-Malmin puiston kokonaisuuteen joka tulisi säilyttää.
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Raitin nykyinen Viktor-valaisin on kestä-
vä ja sopii raitin ilmeeseen (kuva 46). Rai-
tin kunnostuksen yhteydessä vanhat valai-
simet kannattaa säilyttää ja niiden valon-
lähde uusia. Koko raitilla tulisi ottaa käyt-
töön sama valaisintyyppi. Torin ympäris-
tössä raitilla on käytössä kulkuväylän kes-
kelle sijoitettu kaksihaarainen valaisin. Rai-
tin kaventuessa ja keskellä sijaitsevien is-
tutusalueiden jäädessä pois, valaisin vaih-
tuu yksihaaraiseksi. Tätä valaisinmallia tu-
lisi jatkossa käyttää myös Pekanraitin Soi-
dintien ja Latokartanontien jälkeisillä osilla. 
Mallin lisäksi myös valaisimen väri ja pyl-
vään malli tulisi olla yhtenäiset koko raitilla.

Ala-Malmin torilla nykyinen valaisin-
tyyppi ei ole edukseen. Selkeästi suun-
tautuneet valaisimet eivät sovi torin kiveyk-
sen luomaan ympyräteemaan, vaan lisää-
vät epäsiistiä vaikutelmaa rikkomalla sel-
keän järjestelmän. Torin esisuunnitelmas-
sa Käpy ja Simo Paavilainen ovat käyttä-
neet pyöreää, hyvin 80-lukulaista valaisin-
tyyppiä, jollaiset torilla on alun perin ollut-
kin (kuvat 12 ja 13). Valaisin sopi hyvin to-

50. Latokartanontien alikulun lisävalaistuksella voitaisiin paitsi lisätä viihtyisyyttä ja turvallisuudentunnetta myös korostaa paikallisten nuorten tekemiä seinämaalauksia.

49. Latokartanontien alikulku on pimeä. Ylitiheä ja 

korkea, varjostava kasvillisuus lisää turvattomuuden 

tunnetta.

rin ilmeeseen. Pyöreä valaisin toimii erityi-
sen hienosti torin betonikivien ympyräla-
donnan kanssa symmetrisyytensä takia. 
Torin valaistus ei nykyään myöskään vas-
taa keskustorin asemaa. Ala-Malmin torin 
valaistuksesta tulisi tehdä erillinen suunni-
telma, joka korostaa tärkeää julkista tori-
tilaa. Uuden valaistuksen tulisi tukea torin 
ympyräteemaa ja toimia osana Pekanraitin 
kokonaisuutta. Jos torille tuodaan voimak-
kaita uniikkeja valaistuselementtejä, voisi-
vat ne toistua pienimuotoisemmin myös 
raitin varrella esimerkiksi Pekanpuiston ja 
Latokartanontien ympäristössä korosta-
en tällöin raitin tärkeitä kohtia. Kauppakes-
kus Malmin Novan lasiseinä on kuitenkin 
pimeällä hyvin vallitseva elementti torilla 
ja sen kanssa valaistuksen on mahdoton-
ta kilpailla.

Kalusteet ja varusteet

Pekanratti on yli kilometrin mittainen mutta 
sen varrella ei juuri ole penkkejä tai roska-
astioita. Penkkejä on ainoastaan Ala-Mal-
min torilla ja Pekanraitin puistossa. Roska-
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Ala-Malmin torilla on käytössä rst-pin-
taiset roska-astiat. Roska-astioita on run-
saasti mutta silti torialue ja erityisesti ve-
sialtaat ovat hyvin epäsiistit. Torin ylei-
nen siistiminen vähentää todennäköises-
ti myös roskaamista. Rst-pintaiset kau-
punkikalusteohjeen mukaiset roska-asti-
at ovat jatkossakin hyvät. Ne tulisi kuiten-
kin sijoittaa rakennusten seinustoille, lä-
helle sisäänkäyntejä. Nykyään roska-asti-
at on sijoitettu keskelle toria, jolloin ne saa-
vat turhan näkyvän aseman toritilassa. Sa-
maa roskismallia tulisi käyttää Pekanraitilla 
muuallakin. Roska-astioita olisi hyvä sijoit-
taa tasaisesti raitin varrelle, ainakin Pekan-
raitin puistoon, Pekanpuistoon ja Latokar-
tanontien alikulun läheisyyteen.

Opasteet

Malmilla kulkeminen tunnetaan usein vai-
keaksi. Pekanraitin kunnostamisessa tär-
keänä tavoitteena on katuhierarkian pa-
rantaminen, joka helpottaa Ala-Malmilla 
liikkumista ja perille löytämistä. Malmil-
la olisi hyvä kuitenkin kiinnittää huomio-
ta myös opasteisiin. Esimerkiksi opasteet 
rautatieasemalta Malmitalolle koetaan tar-
peellisiksi.

Ala-Malmin torilla tärkeiden rakennus-
ten esteettömien sisäänkäyntien opastus-

ta tulisi parantaa. Työväenopiston estee-
tön sisiäänkäynti tulisi ohjata tapahtumaan 
Malmitalon pääsisäänkäynnin kautta, sil-
lä nykyinen ramppi on aivan liian jyrkkä ja 
vaikea käyttää. Myös virastotalon esteet-
tömän kulun osoittamiseen tulisi kiinnit-
tää huomiota.

Taide

Malmilla ei juuri ole julkisia taideteoksia. 
Ylä-Malmilla Malmintorin vesiaiheeseen 
liittyy Seppo Mannisen kilpailuvoiton poh-
jalta vuonna 1990 toteutettu teos. Malmi-
laisen kuvanveistäjä Kari Huhtamon teok-
sia on Malmin virastotalon aulassa ja Mal-
minkaari 23 sisäpihalla. Malmitalon aulas-
sa on taiteilija Markku Salon teos. Taiteilija 
Viva Granlund opastuksella paikalliset nuo-
ret ovat elävöittäneet Latokartanon alikul-
kua värikkäillä seinämaalauksilla.

Pekanraitin puiston kausi-istutusten 
korvaamista taideteoksella on ehdotet-
tu Ala-Malmin aluesuunnitelmassa. Pie-
ni puisto on kuitenkin turhan vaatimaton 
paikka taiteen sijoittamiselle. Parempi 
paikka olisi esimerkiksi Ala-Malmin tori, 
koko alueen keskuspiste ja käyntikortti. Tai-
teen avulla torin asemaa voitaisiin entises-
tään korostaa ja sen avulla nykyisin varsin 
autiolle aukiolle voitaisiin tuoda sisältöä.

52. Ala-Malmin torilla on HKR:n kivijalkapenkit ja rst-

roskasäiliöt.

53. Pekanraitin puiston penkit ovat kuluneet ja sot-

kuiset.

51. Kaikki Penkanraitin penkit voitaisiin korvata HKR:n peruspenkillä. Torille sopisi vastaava perustuoli.

Lähde: HKR, kuvaaja: Arja Saaristo-Wahlberg

astioita on lisäksi Malmitalon ja HOASin 
kiinteistön välisellä raitin osalla, Pikkalan-
kadun bussipysäkillä, Latokartanontien ali-
kulun seinässä ja Pekanpuistossa. Raitti on 
Ala-Malmin tärkein jalankulkureitti Malmin 
aluekeskukseen. Vaikka Ala-Malmin asuk-
kaista valtaosa on tällä hetkellä nuoria ai-
kuisia, vanhenee väestö jatkuvasti. Pekan-
raitin asema keskeisenä kävelyreittinä edel-
lyttää penkkien sijoittamista ainakin Pekan-
puistoon ja Latokartanontien alikulun lähei-
syyteen. Raitin varrelta on poistettu penk-
kejä häiriökäyttäytymisen takia ja uusien 
sijoituspaikkoihin on kiinnitettävä erityis-
tä huomiota.

Pekanraitin katukalusteiden tulisi olla yh-
tenäiset koko raitin matkalla. Ala-Malmin to-
rilla on tällä hetkellä muutamia rakennusvi-
raston omaan mallistoon kuuluvia kivijalka-
penkkejä, jotka ovat uusimisen tarpeessa 
(kuva 52). Pekanraitin puiston penkit ovat 
myös huonossa kunnossa (kuva 53). Raken-
nusviraston kaupunkikalusteohjeen HKR 
peruspenkki ja perustuoli ovat esteettömiä 
ja sopivat hyvin 80-luvun ilmeeseen ja nii-
tä voidaankin käyttää koko Pekanraitilla (ku-
va 51). Tuolit ja penkit asennetaan kiinteäs-
ti alustaan. Kaupunkikalusteohjeen mukai-
sesti penkkien puuosat ovat tumman har-
maat ja jalat ruostumatonta terästä.
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4.2 Täydennysrakentaminen
Täydennysrakentaminen parantaa alueen 
imagoa ja elävöittää ympäristöä. Uudet 
asunnot myös monipuolistavat alueen asu-
kasrakennetta ja tukevat palveluiden edel-
lytyksiä. Asemakeskusten ja radanvarren 
täydennysrakentaminen on yksi Helsingin 
tulevan yleiskaavan keskeisistä painopis-
teistä. Pekanraitin varressa on paljon täy-
dennysrakentamisen mahdollisuuksia ja 
useampia selvitysvaiheessa olevia hank-
keita (kuva 54).

Malmin liiketalo Oy on jättänyt 2012 ke-
sällä kaupunkisuunnitteluvirastoon asema-
kaavan muutoshakemuksen (kuva 57). Eh-
dotuksessa korttelin 38060 vanhat huo-
nokuntoiset talot puretaan, 80-luvun toi-
mistotalo on luonnoksessa ehdotettu säi-

54. Täydennysrakentamismahdollisuudet 1:5000.

lytettäväksi. Purettavien talojen tilalle ja 
naapurikorttelin 38322 pysäköintitontille 
on ehdotettu sijoitettavaksi asuntola (ku-
va 55). Kaupunkisuunnitteluvirasto tutkii 
myös muita vaihtoehtoja. Kyseisessä kort-
telissa ei yhtä ravintolaa ja seurakuntatiloja 
lukuun ottamatta ole iltaisin mitään liiken-
nettä, joten asumisen sijoittaminen kort-
teliin lisäisi sosiaalista kontrollia ja turval-
lisuudentunnetta.

Kaavamuutoksen yhteydessä Pekan-
raitille voitaisiin toteuttaa selkeä pääte en-
nen Karviaistien koulun ohi kulkevaa kape-
aa raitin osaa. Pekanraitin kannalta merki-
tyksellisin kaavamuutosehdotuksen osa 
on korttelin 38322 LPA-tontti, sillä se ra-
jautuu suoraan Pekanraittiin. Toisen kort-
telin rakennukset ovat Pekanraittia ylem-

pänä ja niille johtaa jyrkähkö luiska ja por-
taat (kuva 56). Pysäköintitontti on kaava-
muutoksen kannalta muutenkin haastava, 
sillä se sijaitsee aivan junaradan vieressä 
ja on asumisen kannalta meluisa. Vielä on 
kuitenkin ratkaisematta mitkä korttelin ra-
kennuksista lopulta purettaisiin. Rakennus-
ten peruskorjausmahdollisuudet pitää pe-
rusteellisesti selvittää ja tutkia voidaanko 
esimerkiksi korttelin vanha poliisitalo säi-
lyttää. Asemakaavaprosessi on hidas, jo-
ten Pekanraitin kehittäminen tältä osin jää 
odottamaan kaavavalmistelun etenemistä.

Latokartanontien varressa, aivan linja-
autoterminaalin vieressä on tyhjä liikera-
kentamiselle kaavoitettu tontti korttelissa 
38222 (kuva 58). Tontilta on purettu raken-
nus 90-luvun alussa silloin vireillä olleen 
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rakennushankkeen tieltä ja Latokartanon-
tieltä tontille ja alas radanvarteen on ra-
kennettu portaat. Rakennushanke ei kui-
tenkaan toteutunut ja tontti on ollut siitä 
lähtien tyhjillään. Tontilla on talon purkami-
sesta jäänyt iso kuoppa ja sille on synty-
nyt laiton parkkipaikka. Tyhjä tontti kuop-
pineen aiheuttaa ongelmia. Tontti on epä-
siisti ja siellä on paljon pimeitä paikkoja. 
Tontille kerääntyy ajoittain myös muualta 
tuotuja jätteitä. Näin hyvien julkisten liiken-
neyhteyksien varrella ei saisi olla rakenta-
matonta tonttia. Radan läheisyys rajoittaa 
tontin käyttömahdollisuuksia. Esimerkik-
si asumisen sijoittaminen tontille on haas-
tavaa melutason vuoksi. Tontin tulevassa 
käytössä on huomioitava myös liikenne-
järjestelyiden tulevaisuus. Jokeri 2 tulee 
kulkemaan Latokartanontietä tontin ohi. 
Jokeri 2 ja muut linja-autoliikenteen muu-
tokset saattavat vaatia terminaalin laajen-
tamista. Tyhjä tontti onkin kaupunkisuun-
nitteluvirastossa otettu mukaan Latokarta-
nontien pohjoisosan asemakaavatarkaste-
luun, jossa myös terminaalin tulevaisuut-
ta selvitetään. Tyhjän tontin kehittämises-
sä olennaista on esteettömän yhteyden 
toteuttaminen linja-autoterminaalilta alas 
Malminkaarelle. Tällä hetkellä tasolta toi-

selle liikkuminen on portaiden varassa ja 
esteetön kulku tapahtuu Pekanraitin var-
ressa olevaa pitkää luiskaa pitkin. Tyhjän 
tontin ja terminaalin kehittämisen yhtey-
dessä olisi syytä miettiä myös Malmin van-
han asemarakennuksen aktivoimista. Mal-
min funktionalistinen asemarakennus on 
valmistunut vuonna 1932 ja sen on suun-
nitellut arkkitehti Thure Hellström. Mu-
seovirasto on listannut rakennuksen val-
takunnallisesti merkittävien kulttuuriym-
päristöjen joukkoon.

Helsingin kaupungilla on meneillään 
kaupunginvaltuuston käynnistämä täyden-
nysrakentamisprojekti, jonka tavoite on 
kannustaa kiinteistön omistajia, asunto-
osakeyhtiöitä sekä kiinteistöyhtiöitä täy-
dennysrakentamiseen. Kampanjan yhtey-
dessä laaditaan mm. asuinkiinteistöyhtiöi-
den täydennysrakentamisselvitystä. Hel-
singin kaupungin asunnot Oy (Heka) on 
mukana selvityksessä ja Heka-Malmilla 
on selvityksessä mukana useampi koh-
de. Pekanraitin varresta selvityksessä on 
mukana Soidintie 3 ja Pekanraitti 15, joi-
den korottamisen mahdollisuutta selvite-
tään. Molempien kiinteistöjen suunnitel-
missa on esitetty hissivaraukset, jotka ko-
rotuksen yhteydessä voitaisiin toteuttaa. 

56. Latokartanontien alikulun jälkeen portaiden koh-

dalla on omituinen paikka, joka toivottavasti kaava-

muutoksen yhteydessä selkeytyy.

57. Ravintola Tillikan korttelissa on vireillään asemakaavan muutos, jossa kortteliin suunnitellaan asumista.

55. Latokartanontien alikulun jälkeinen pysäköinti-

tontti on mukana Tillikan korttelin kaavamuutosehdo-

tuksessa.
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58. Latokatanontien varren tyhjällä tontilla on lai-

ton parkkipaikka ja puretun rakennuksen jättämä iso 

kuoppa.

59. Uimahallin pysäköintipaikka on nykyiselläään yli-

mitoitettu.

60. Postitalon tontilla olisi tilaa esimerkiksi asumi-

selle.

Mahdolliset korotukset ovat ajankohtai-
sia vasta kiinteistöjen peruskorjausten yh-
teydessä.

Postitalon tontilla on käyttämätöntä 
rakennusoikeutta ja alkuperäisessä arkki-
tehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasan 
suunnitelmassa laajennus on otettu huo-
mioon. Sille ei kuitenkaan ole ollut tarvet-
ta ja Pekanraitin varteen onkin rakennuk-
sen päätyyn rakennettu vain katutilaa rajaa-
va muuri ja autokatos. Postitalo on nyky-
ään pääosin toimistokäytössä ja kulku Pos-
tiin tapahtuu pysäköintipaikan ja takaoven 
kautta. Tontin omistaja Sponda selvittää 

tontin maankäytön tehostamista yhteis-
työssä kaupunkisuunnitteluviraston kans-
sa ajatuksena lisätä tontille asuinrakenta-
mista. Tontti on tällä hetkellä osin vajaa-
käytöllä. Pysäköintipaikka on suuri (kuva 
60) ja tilojen käyttö ei vastaa suunnitel-
tua, joten tontin kehittämiselle on perus-
teita. Postitalo on Ala-Malmin torin kan-
nalta erityisen merkittävä rakennus. Olisi-
kin hienoa, jos rakennuksen torin kulmalla 
säilyisi asumisen lisäksi myös julkista toi-
mintaa ja näyttävä sisäänkäynti saisi van-
han asemansa takaisin (kuva 61). Tämän 
rakennuksen kautta Ala-Malmin torille voi-
taisiin tuoda lisää toimintaa sekä palveluja 
ja vaikuttaa sitä kautta huomattavasti ko-
ko torin ilmeeseen.

Uimahallin vieressä on käyttämätöntä 
rakennusoikeutta liikuntapalvelurakennuk-
selle. Nyt laajennuksen tontti on pysäköin-
tikäytössä. Uimahallin ja sosiaali- ja terve-
ysalan oppilaitoksen käytössä oleva pysä-
köintialue on tällä hetkellä reilusti ylimitoi-
tettu käyttöön nähden (kuva 59). Urheilu-
hallit Oy:n ylläpitämän uimahallin perus-
korjauksen on tarkoitus alkaa kesällä 2013 
mutta sen yhteydessä ei ole laajentumis-
suunnitelmia. Laajennus saattaa kuiten-
kin tulla ajankohtaiseksi kun Urheiluhal-

61. Postin sisäänkäynti ei enää ole julkisessa käytössä. Olisi hienoa jos se tulevaisuudessa jälleen palvelisi toria 

alkuperäisen suunnittelijan tarkoittamalla tavalla.

lien Siltamäen uimahalli tulee käyttöikän-
sä päähän 5–10 vuoden kuluttua. Silloin 
vaihtoehtoina näillä näkymin ovat Siltamä-
en hallin täydellinen peruskorjaus, koko-
naan uuden uimahallin rakentaminen tai 
Malmin uimahallin laajennus. Malmin ui-
mahalli on myös hyvin ruuhkainen ja sen 
kävijämäärä ylittää reilusti suunnitteluvai-
heessa lasketun, joten uimahallin laajen-
tamiselle on tarvetta. Jos tulevaisuudes-
sa kuitenkin tullaan siihen tulokseen et-
tä Malmin hallia ei laajenneta, olisi syytä 
miettiä Pekanraitin varren tontin käytön te-
hostamista, sillä maantasoisena pysäköin-
tialueena hyvällä paikalla sijaitseva tontti 
menee hukkaan.

Pekanpuisto päiväkoti Vilppulan vie-
ressä on haasteellinen. Puisto ja sen lä-
heisyydessä sijaitseva urheilukenttä ovat 
hyvin vähällä käytöllä. Täydennysraken-
taminen on yksi paikan kehitysmahdolli-
suuksista. Päiväkoti on perusteellisen kor-
jaamisen tarpeessa. Kiinteistön omistaa 
Heka, jossa onkin tutkittu peruskorjaami-
sen lisäksi mahdollisuutta korvata nykyi-
nen päiväkoti uudella rakennuksella. Päi-
väkodin ja sitä ympäröivien tonttien käyt-
tömahdollisuuksia tarkastellaan tarkem-
min osassa 4.5.
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Hissit

Suurin osa Pekanraitin varren asuintalois-
ta on hissittömiä. Asunto-osakeyhtiö Or-
musmäentie kuusikerroksisissa taloissa 
Teerisuontien varressa on hissit. Raitin 
varrella on myös muutamia asuintaloja, 
joissa osa porrashuoneista on varustettu 
hissillä sekä rakennuksia, joissa on suun-
nitteluvaiheessa tehty varaukset hisseil-
le. Hissien rakentaminen vanhaan ker-
rostaloon lisää kiinteistön arvoa ja paran-
taa esteettömyyttä. Hissi palvelee myös 
mm. lapsiperheitä ja mahdollistaa asuk-
kaiden asumisen samassa asunnossa pi-
dempään.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
kus, ARA myöntää uuden hissin rakenta-
miseen vanhaan hissittömään taloon hissi-
avustusta, joka voi suuruudeltaan olla mak-
simissaan 50 % hissin rakennuskustan-
nuksista. Helsingin kaupungilla on käynnis-
sä erillinen hissiprojekti, joka neuvoo talo-
yhtiöiden omistajia, asukkaita, isännöitsi-
jöitä ja hallitusten jäseniä hissien suunnit-
teluun ja rakentamiseen liittyvissä kysy-
myksissä. Kaupunki myöntää uuden hissin 
rakentamiseen 10 % avustuksen valtion 
hissiavustuksen lisäksi, jolloin avustuksen 
suuruus kokonaisuudessaan on 60 % uu-
den hissin toteutuskustannuksista.

63. Asuintalojen hissit 1:5000.

62. Hissi voidaan jälkiasentaa myös vanhaan porras-

huoneeseen.

Lähde: Taske, kuvaaja Mauri Helenius



29

4.3 Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt
Ala-Malmin torilla tapahtuu paljon sinne 
kuulumatonta ajoa (kuva 66). Kauppakes-
kuksella on kuitenkin erilliset lastausalueet 
ja toimijoita tulisikin ohjeistaa lastaus- ja 
huoltoajon suorittamisesta siten, että tur-
ha ajo torilla vähenisi. Peruuttavat isot au-
tot pienellä vilkkaasti liikennöidyllä torilla 
aiheuttavat vaaratilanteita eivätkä lisää viih-
tyisyyttä (kuva 64).

Latokartanontien terminaalin tulevai-
suus liittyy myös Pikkalankadun kehittä-
miseen. Pikkalankadulla on vajaakäyttöi-
nen pysäköintitalo sekä useiden linja-au-
tojen ajantasauspysäkit (kuva 70). Ahtaas-
sa tilassa liikkuvat linja-autot ja niiden välis-
sä kulkevat matkustajat aiheuttavat vaara-
tilanteita. Turvallisuutta parantamaan pysä-
köintitalon eteläkulmalle lisätään uusi suo-
jatie, sillä tällä hetkellä linja-autoista pur-
kautuvat matkustajat ylittävät tien paikal-
la ilman suojatietä ja aiheuttavat vaarati-
lanteita. Sekä Pekanraitin että Malminkaa-
ren suojatie ovat yli 50 metrin päässä, jo-
ten lisäsuojatielle on tarvetta. Suojatie on 
kuitenkin toteutettava siten että linja-au-
tot eivät pysähdy liian lähelle, jotta turval-
lisuus paranee eikä huono näkyvyys yh-
distettynä suojatien tuomaan turvallisuu-
dentunteeseen aiheuta entistä pahempia 
vaaratilanteita.

Ormusmäentien ja Pekanraitin risteys-
alueella liikennejärjestelyt ovat sekavat (ku-
va 65). Niitä on tämän suunnitelman osas-
sa 4.5 Pekanpuiston kehittämisen yhtey-
dessä selkeytetty.

Liittyminen Pekanraitilta Latokartanon-
tielle tulee tarkasteluun ympäristön ase-
makaavamuutosten yhteydessä. Tällä het-
kellä raitilta Latokartanontielle johtaa pitkä 
luiska (kuva 68) ja portaat Latokartanontien 
4 sijaitsevan toimistotalon kulmalta. Termi-
naalin viereisellä tyhjällä tontilla on myös 
portaat ylös Latokartanontielle ja alas Mal-
minkaarelle (kuva 69). Asemakaavamuu-
tosten yhteydessä varsinkin esteettömiin 
kulkuyhteyksiin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Tulevaisuudessa pääasiallinen 
kulku Pekanraitilta Latokartanontielle voi-
sikin tapahtua nykyisen tyhjän tontin kaut-
ta suoraan bussiterminaalille.

Malmitalon taakse on toteutettu hen-
kilökunnan parkkipaikka, jonne ajo tapah-
tuu Ala-Malmin puiston läpi (kuva 71). Al-
kuperäisessä suunnitelmassa ja asema-
kaavassa Malmitalon pysäköintipaikat on 
sijoitettu Pikkalankadun pysäköintitaloon ja 
puiston läpi tapahtuu vain pakollinen huol-

65. Pekanrairin ja Ormusmäentien risteysalueen lii-

kennejärjestelyt ovat sekavat.

64. Ala-Malmin torilta hoidetaan liiketilojen lastaus-

ta mikä aiheuttaa vaaratilanteita kävelijöille ja pyö-

räilijöille.

66. Ala-Malmin torilla on paljon sinne kuulumatonta 

autoliikennettä.

67. Ala-Malmin toria käytetään myös parkkipaikkana.

68. Latokartanontielle noustaa Pekanraitilta pitkää 

luiskaa pitkin tai kuvan toimistotalon kulmalla ole-

via portaita.

69. Tyhjältä tontilta johtavat portaat ylös Latokarta-

nontielle ja linja-autoterminaalille sekä alas Malmin-

kaarelle.

71. Ala-Malmin puiston läpi ajetaan autoilla päivittäin. 70. Pikkalankadulla katu ylitetään usein varomatto-

masti ja uudelle suojatielle on tarvetta.
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72. Pikkalankadulta torille johtavalla kujanteella tulisi talotekniset laitteet peittää näkyvistä korkealaatuisella ta-

valla. Takapihamainen ilme ei sovellu vilkkaan kävelyreitin varrelle eikä kauppakeskuksen käyntikortiksi. Torin be-

tonikiveyksen jatkaminen kujalle liittäisi sen paremmin osaksi torin kokonaisuutta.

toajo. Tällä hetkellä puiston läpi tapahtuu 
siis huomattavasti suunnitelmia enem-
män liikennettä ja se on ajoittain aiheut-
tanut hämmennystä puiston käyttäjissä. 
Tulevaisuudessa Malmitalo voisi toteut-
taa kokonaan uuden ajoyhteyden seura-
kuntatalon tontin eteläpuolelta, jotta ajo 
puiston läpi loppuisi.

4.4 Ala-Malmin tori
Malmin seurakuntatalolla syksyllä 2012 
haastatellut nuoret pitivät Ala-Malmin to-
ria epämiellyttävänä paikkana, jonne ei ha-
luta jäädä viettämään aikaa. Toria kuvataan 
roskaiseksi ja rikkinäiseksi. Torin vesialtaat 
ovat erittäin huonossa kunnossa ja altaa-
seen heitetyt roskat tukkivat ja rikkovat 
altaan pumput, joten allas on usein tyhjil-
lään. Torilla on runsaasti roska-astioita mut-
ta siitä huolimatta ympäristö on roskainen 
ja epäsiisti. Betonikiveys on rapautunut ja 
paikoin pahasti painut. Vesi lammikoituu 
painaumiin suuriksi ja syviksi lätäköiksi mi-
kä talvella aiheuttaa jäätymistä ja liukkaut-
ta. Ala-Malmin tori on alueen käyntikortti ja 
ensimmäinen ulkotila, jonka asemalta tuli-
jat näkevät. Torin ympäristössä sijaitsevat 
alueen tärkeimmät julkiset rakennukset; 
Malmitalo, seurakuntatalo ja uimahalli. To-
rin ilme tulisi parantaa näin tärkeän julki-
sen tilan vaatimalle tasolle.

Ala-Malmin tori on varsin pieni aukio. 
Sen nykyinen ilme on rikkonainen roska-
astioiden, istutusaltaiden, penkkien ja mui-
den irrallisten elementtien vallatessa tilan 
(kuvat 73 ja 82). Toritilan yksinkertaistami-
nen ja sen merkittävien elementtien koros-
taminen palauttaisi sille tärkeän aukion an-
saitseman ilmeen. Alunperin torilla on kui-
tenkin ollut kunnianhimoisia kaupunkiku-
vallisia tavoitteita, jotka nyt valitettavasti 

73. Altaan korvaaminen betonisella penkillä säilyttäisi altaan tärkeän kaupunkikuvallisen aseman. Samalla toriti-

la yksinkertaistuisi kun erillisiä elementtejä karsitaan poistamalla penkit ja istutusaltaat.

74. WDC-vuoden kunniaksi vuonna 2012 torin vesial-

taisiin toteutettiin näyttävät istutukset.

Lähde: HKR

Malmille tulisi laatia laajamittainen lii-
kenne- ja pysäköintisuunnitelma, jossa ko-
ko alueen liikennettä tarkasteltaisiin koko-
naisuutena ja esimerkiksi Pikkalankadun 
pysäköintitalon tyyppisille vajaakäyttöisille 
ja huonoille ratkaisuille etsittäisiin vaihto-
ehtoja. Yksittäisten osien erillinen tarkas-
telu ei johda parhaaseen lopputulokseen. 
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takia. Vesiallas on niin huonossa kunnos-
sa ja hankala ylläpitää, että se ei nykyisel-
lään paranna ympäristöä. Altaalla on kui-
tenkin tärkeä kaupunkikuvallinen merkitys 
joka on syytä säilyttää (kuva 12). Allas voi-
taisiin korvata jollakin samansuuntaisella 
elementillä, jolloin diagonaalilinja Malmita-
lon läpi Ala-Malmin puistoon säilyisi. Uusi 
elementti voisi olla esimerkiksi valkobeto-
ninen, massiivinen ja kiinteä penkki. Penk-
ki viittaisi myös torin alkuperäiseen ark-
kitehtien Käpy ja Simo Paavilainen teke-
mään, tältä osin tosin toteutumattomaan 
esisuunnitelmaan, jossa torin kalustus oli 
suunniteltu toteutettavaksi kaatuneita pila-
reita muistuttavilla valkobetonisilla uniikki-
penkeillä. Nykyinen allas on matala ja kor-
keampi penkki jakaisi toritilaa paremmin ja 
linjan asema korostuu. Korkeampi massa 
helpottaisi myös talvikunnossapitoa. Ny-
kyinen hyvin matala vesiallas on talvisin 
hautautunut kokonaan lumeen (kuva 81) 
ja aurauksen yhteydessä rikkoutunut hel-
posti. Altaan pinnan paksut mustat graniit-

75. Malmin Novan kauppakeskuksen laajennus on Ala-Malmin torilla vallitseva eikä sen kylmä arkkitehtuuri sovi ympäristöön. Lasiseinää voisi pehmennetään jatkamalla 

torin pylväshaaparivistöä sen eteen. Kapeat puut eivät peitä mainostajien näkyvyyttä tai hienoa näkymää kauppakeskuksen sisältä lasiseinän läpi torille.

76. Torin pylväshaavoista osa on poistettu. Tilalle tuli-

si istuttaa uudet.

hukkuvat huonokuntoisuuden ja sekavuu-
den keskelle. Betonikiveys on torin ilmeen 
kannalta olennainen ja ehdottomasti säi-
lytettävä asia. Kiveyksen ympyräkuvio jat-
kuu Malmitalon aulan lattiassa ja liittää to-
rin ja Malmitalon yhdeksi kokonaisuudek-
si. Kiveys on tällä hetkellä pahasti rapau-
tunut ja kuviointi on siksi haalistunut. Kive-
yksen uusiminen tuo torille iloisen ilmeen 
kun voimakas kuvio erottuu entistä parem-
min. Kiveystä tulisi myös jatkaa torin sivu-
kujille, joilloin ne liittyisivät paremmin osak-
si torin kokonaisuutta. Toteutussuunnitte-
lussa torin pintamateriaaliin ja väreihin on 
syytä kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
näyttävä ladontakuvio ei haalistu pois nä-
kyvistä yhtä nopeasti kuin aikaisemmin.

Torin poikki kulkevan vesialtaan linja jat-
kuu Malmitalon aulan läpi Ala-Malmin puis-
toon. Kesällä 2012 vesialtaaseen oli WDC-
vuoden kunniaksi tehty näyttävä kukkais-
tutus (kuva 74) mutta muuten vesiallas on 
valitettavan usein tyhjillään talven tai ros-
kien tukkimien ja rikkomien pumppujen 
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77. Ala-Malmin torin suunnitelma 1:500.
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79. Irralliset istutusaltaat eivät sovi Ala-Malmin tor-

inilmeeseen. Kausi-istutukset tulisi toteuttaa jatkossa 

valaisimiin kytkettyinä amppeleina.

Lähde: HKR, kuva Päivi Islander

tilaatat ovat paikoin pahasti lohkeilleet juu-
ri aurauskaluston törmäilyn seurauksena. 
Korkeampi massiivinen penkki erottuu lu-
men alta paremmin ja on myös törmäyk-
siä vastaan kestävämpi. Suunnitelmassa 
uusi penkki ei täysin noudata vanhan al-
taan kolmijakoista rytmiä, jolloin kulkuyh-
teydet torilla paranevat eikä penkistä tu-
le turhan pitkä. Uutena elementtinä pen-
kin yläpinta voisi olla aaltoileva (kuva 80)
ja penkin pintaan voitaisiin toteuttaa myös 
puurimoitus (kuva 78). Puupinnalla istumi-
nen on betonia miellyttävämpää ja se toi-

si torille lämpöä ja pehmeyttä vastapaino-
na suurille betonipinnoille. Aaltoileva puu-
pinta estäisi myös penkillä makaamisen ja 
skeittaamisen. Penkistä tehdään erillinen 
suunnitelma torin toteutussuunnittelun yh-
teydessä, jolloin penkin tarkemmat yksi-
tyiskohdat ratkaistaan. Jos torialueen ka-
lustus toteutetaan keskitetyllä ratkaisulla, 
voidaan irrallisista penkeistä luopua ja eril-
listen massojen määrää toritilassa vähen-
tää. Paasimainen penkki ei kuitenkaan ole 
esteetön, joten torille tulisi sijoittaa myös 
HKR:n perustuoleja. Perustuolit tulisi sijoit-
taa esimerkiksi pylväshaapojen viereen, 
jotta irrallisten elementtien määrä toriti-
lassa pysyy mahdollisimman vähäisenä.

Diagonaalilinjan säilyttämiseksi voidaan 
etsiä myös muita ratkaisuja. Tärkeinä ta-
voitteina tulisi kuitenkin olla linjan aseman 
säilyminen ja toritilan siivoaminen ylimää-
räisistä elementeistä.

Torilla olevaa vapaasti polveilevaa pyl-
väshaapojen rivistöä voisi jatkaa kauppa-
keskuksen eteen. Kapeat pylväshaavat 
pehmentäisivät kauppakeskuksen ilmet-
tä torin taustaseinänä peittämättä kuiten-
kaan kauppiaiden näkyvyyttä tai hienoa nä-
kymää kauppakeskuksen portailta lasisei-

nän läpi torille. Pylväshaavat tulisi istuttaa 
kaupungin tontille siten, että kauppakes-
kuksen hätäpoistumisteiden edustalle jää 
riittävä tila lumen auraamiselle. Kiinteät is-
tutusalueet eivät sovi Ala-Malmin torin ra-
kennettuun ilmeeseen ja pylväshaapojen li-
sääminen toisi torille asukkaiden toivomaa 
vihreyttä. Samalla nykyisen pylväshaapari-
vistön puuttuvat puut tulee täydentää (ku-
va 76). HOASin kiinteistön alakerrassa ole-
van ravintolan terassi vie huomion vapaas-
ti polveilevalta pylväshaaparivistöltä. Teras-
silla ei ole rakennuslupaa ja se tulisikin to-
rin korjauksen yhteydessä uusia parem-
min kaupunkikuvaan sopivana. Terassi tu-
lisi toteuttaa nykyistä pienempänä ja ke-
vytrakenteisempana, jolloin pylväshaapa-
rivistö pääsee paremmin oikeuksiinsa. Te-
rassin toteutuksessa on noudatettava ra-
kennusvalvontaviraston ulkotarjoilualueet 
-ohjetta, jossa määritellään myös mahdol-
linen luvanvaraisuus. Myös ravintolan pu-
naiset markiisit rumentavat kaupunkiku-
vaa ja ne tulisi poistaa.

Ala-Malmin torin kausi-istutukset olisi 
syytä toteuttaa valaisimiin liittyvinä amp-
pelimaisina istutuksina (kuva 79) irrallisten 
istutuslaatikoiden sijaan ja jättää toripinta 

78. Penkki Oslon Aker Bryggessa.

Kuva: Pirjo Pekkarinen-Kanerva

80. Idealuonnos Ala-Malmin torin aaltoilevasta betonipenkistä.

Asukkaiden kommentteja ja ideoita
n A-klinikka ”kioski”
n Nuorten kahvila
n Pyöräsuoja
n Kierrätyspiste
n Torikauppiaita
n Katusoittajia ja -esiintyjiä
n Ulkoilmaelokuvateatteri
n Lisää istutuksia
n Vesialtaan poistaminen
n Talvella torille luistinrata
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82. Erilliset istutusaltaat ja kalusteet lisäävät toritilan 

rikkonaisuutta.

81. Kauppakeskuksen lasiseinä on Ala-Malmin torilla pimeällä hyvin vallitseva. Torin vesiallas hautautuu talvella lumen alle ja lumityöt suurilla koneilla vahingoittavat sekä 

altaan rakenteita että Malmitalon ja Postitalon pilareita.

elementti kohottamaan Ala-Malmin torin 
ilmettä. Torille on toivottu myös mm. ta-
pahtumia, esiintyjiä ja torimyyjiä. Nykyinen 
tori ei huonokuntoisuutensa takia ole ko-
vin houkutteleva tapahtuma-areena. Kun-
nostuksessa onkin otettava huomioon esi-
merkiksi sähköpisteiden sijoittaminen tule-
via tapahtumia ajatellen. Malmilaiset nuo-
ret ehdottivat mm. ulkoilmaelokuvateatte-
ria, jonka kangas kiinnitettäisiin Malmita-
lon katokseen ja katsomo olisi torilla. Ta-
pahtumien näyttämöinä voidaan käyttää 
Malmitalon sisäänkäyntiä tai vaikka kaup-
pakeskuksen sisäänkäyntikatosta, kuten 
torilla on aikaisemmin tehtykin. Kaupun-
gin eri hallintokunnat on hyvä sitouttaa to-
rin toteutussuunnitteluun mukaan tulevi-
en tapahtumien mahdollisuuksien ja vaa-
timusten kartoittamiseksi.

vapaaksi. Valaistus tulisi suunnitella erityi-
sen tarkasti paremmin toritilaan sopivaksi. 
Valaisimet tulisi sijoittaa säteittäin kiveyk-
seen nähden ja valaisinmallin olisi hyvä olla 
symmetrinen. Riittävä valaistus lisää myös 
turvallisuudentunnetta torilla. Valaistuksel-
la voidaan luoda Ala-Malmin torille tunnis-
tettava omaleimainen ilme, joka korostaa 
torin hyviä ominaisuuksia.

Asukkailta on suunnittelun yhteydes-
sä käydyissä keskusteluissa ja Malmifoo-
rumilla tullut runsaasti erilaisia toiveita Ala-
Malmin torin kehittämiseksi. Torille toivot-
tiin mm. kierrätyspistettä, sillä tällä het-
kellä Malmin lähin kierrätyspiste sijaitsee 
Viikissä. Uusi kierrätyspiste onkin nyt tu-
lossa Latokartanontielle, joten tulevaisuu-
dessa sellaiselle ei torilla enää ole tarvet-
ta. Kierrätyspiste ei myöskään olisi oikea 
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83. Pekankadun kunnossapito ja valaistus on kiinteistöjen vastuulla.

Pekankatu
Ala-Malmin torilta koilliseen johtava Pe-
kankatu on nykyisellään pelottava ja epä-
siisti takakuja (kuva 83). Katu sijaitsee 
kauppakeskus Malmin Novan ja HOASin 
asuinkiinteistön välissä, puoliksi molem-
pien tontilla. Pekankatu ei ulkonäöstään 
huolimatta ole katutilaa, vaan osa tontteja 
ja sen ylläpito kuuluukin kiinteistöjen vas-
tuulle. Pekankatu on kuitenkin Ala-Malmin 
torin kannalta merkittävä, sillä se aukeaa 
suoraan torille ja kauppakeskuksen pää-
sisäänkäynnille. Pekankatu on suosittu oi-
kotie, mutta se koetaan roskaiseksi ja pe-
lottavaksi. HOASin puolella istutukset ovat 
pahasti kärsineet ja istutusalueiden raja-
ukset ovat epämääräiset (kuva 84). Kaup-
pakeskuksen puolella on umpeen teipat-
tu näyteikkuna ja erittäin huonokuntoinen 
lastauslaituri (kuva 87). Lastauslaituri on 
hyvin vähäisellä käytöllä. Sille tuodaan ai-
noastaan kauppakeskuksen liikkeiden ir-
tomyyntilehdet. Kadun valaistus on las-
tauslaiturin katoksen heikkojen valaisin-
ten varassa. 

Lastauslaituri olisi mahdollista purkaa 
ja esimerkiksi korvata pyöräparkilla. Hyvin 
valaistu, katettu ja runkolukituksen mah-
dollistava pyöräparkki parantaisi kauppa-
keskuksen palvelua ja siistisi pyöriä pois 
torilta. Myös alueen asukkaat ovat toivo-
neet torille kunnollista pyörien säilytys-
mahdollisuutta. Parempi valaistus paran-
taisi turvallisuutta ja lastauslaiturin purka-
minen poistaisi pimeät piilopaikat ja istus-
kelutilan. Rakennuksen seinien käsittelys-
sä lastauslaiturin purkamisen jäljiltä voisi 
hyödyntää keväällä 2012 ratkenneen Mal-
mi Bullhorn -suunnittelukilpailun tuloksia 
(kuva 86). Kuitusementtivalmistaja Cem-
britin yhdessä kaupunkisuunnitteluviras-
ton ja Lähiöprojektin kanssa järjestämä 
suunnittelukilpailu keräsi osallistujia ym-
päri maailmaa ja poiki paljon uusia ideoi-
ta kuitusementtilevyn käyttöön. Malmin 
Novan pyöräparkki voisi olla paikka, jossa 
kilpailun tulokset tulisivat konkreettisesti 
Malmille. Liiketilan näyteikkunan avaami-
nen Pekankadulle lisäisi yrityksen näky-
vyyttä eikä raitti enää vaikuttaisi niin taka-

85. Pyörien säilytykselle Ala-Malmin torilla ja Malmi-

talolla tarvitaan paremmat järjestelyt.

84. Pekankatu 5. Hoitamattomuus lisää ilkivaltaa ja 

turvattomuutta.
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87. Pekankatu on sotkuinen, pimeä ja huonossa kun-

nossa. Kadun olemusta parantaisi huomattavasti jos 

liiketilojen ikkunat avautuisivat kadulle. Huonokun-

toisen lastauslaiturin korvaaminen pyöräparkilla pa-

rantaisi kujan käyttöä ja lisäisi sosiaalista kontrollia ja 

turvallisuudentunnetta.

86. Malmi Bullhorn -kilpailun 2. palkinnon saanut-

ta ehdotusta Malmiwaffles voisi hyödyntää Pekanka-

dulla.

Lähde: Cembrit, tekijät: Arklab sthlm

kujamaiselta. Paikalla on aikaisemmin ol-
lut liiketila, jonka yksi sisäänkäyntikin on 
auennut Pekankadulle. Tällöin kadun ilme 
ja käyttö on ollut aivan toisenlaista. Maan-
pinnan tasaaminen ja pintamateriaalien 
uusiminen siistisi Pekankadun ilmettä ja 
helpottaisi kulkemista. 

HOASin kiinteistön puolella istutusalu-
eiden siistiminen vaikuttaisi merkittävästi 
Pekankadun olemukseen (kuva 87). Tontin 
vaahterat kärsivät kolhujen aiheuttamista 
vaurioista ja pimentävät merkittävästi ko-

ko reittiä. Puuston uusiminen toisella lajilla 
tai harventaminen on ajankohtaista viimeis-
tään siinä vaiheessa, jos kauppakeskuksen 
lastauslaiturin purkaminen ehdotetun pyö-
räpysäköinnin tieltä toteutuu. Tällöin myös 
asuntojen ikkunoista avautuvat näkymät pa-
ranevat ja sosiaalinen kontrolli sitä kautta 
lisääntyy. Rakennuksen seinustalla olevat 
pensaat olisi hyvä siistiä tai uusia yksityisyy-
den turvaamiseksi (kuva 84). Istutusalueet 
olisi hyvä rajata kadusta graniittisella reu-
nakivellä. Nykyisin rajaus puuttuu ja loppu-

tulos on epäsiisti. Selkeä ja kestävä rajaus 
helpottaa myös istutusalueiden ylläpitoa.

Pekankadun korjaaminen ja kehittämi-
nen vaikuttaisi positiivisesti siihen liittyvi-
en kiinteistöjen ympäristöön. Vaikutus hei-
jastuisi kuitenkin myös laajemmalle alueel-
le. Erityisesti Ala-Malmin torin turvallisuus 
ja siisteys paranisivat Pekankadun muka-
na. Rikkinäinen ja roskainen ympäristö li-
sää häiriökäyttäytymistä ja turvattomuutta. 
Myös lastauslaiturin luomien pimeiden ko-
lojen poistaminen parantaisi turvallisuutta.
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88 Pekankadun suunnitelma 1:300
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4.5 Pekanraitti Soidintieltä 
Teerisuontielle
Soidintieltä eteenpäin Pekanraitti poikkeaa 
ilmeeltään torin ympäristöstä niin voimak-
kaasti, ettei sitä hahmota saman tärkeän 
kävelyreitin osaksi (kuva 89). Pekanraitin 
keskusaluetta tulisikin jatkaa Soidintieltä 
eteenpäin. Betonikiveys ja yhtenäiset ka-
dunkalusteet luovat Pekanraitista helpos-
ti hahmottuvat kokonaisuuden ja kertovat 
reitin keskeisyydestä. Tärkeän raitin ilmeen 
jatkaminen pidemmälle asuinalueelle hel-
pottaisi orientoitumista alueella. Soidintien 
ja Pekanraitin risteyksessä oleva aukio kai-
paa kohennusta (kuva 92). Risteyksessä 
on nuhjuinen terassi, jolla ei ole rakennus-
lupaa (kuva 90). Terassi ei nykyisellään mil-
lään muotoa täytä kaupunkikuvallisia vaati-

92. Raittiin liittyvä pieni aukio Soidintien ja Pekanraitin risteyskohdassa kaipaa kipeästi ryhdistämistä ja perustelua olemassaololleen.

90. Soidintien terassi on huonokuntoinen eikä so-

vi kaupunkikuvaan. Se tulisi uusia asianmukaises-

ti tai poistaa.

89. Soidintien ajoeste on vääntynyt. Se on kuitenkin 

onnistuneesti vähentänyt läpiajoa Pekanraitilla, joten 

se kannattaisi uusia.

muksia ja on myös erittäin huonossa kun-
nossa. Se tulisikin poistaa tai toteutettaa 
uudelleen noudattaen rakennusvalvonta-
viraston ulkotarjoilualueet -ohjetta. Samal-
la asunto-osakeyhtiö Ormusmetsän Sal-
pa voisi miettiä pienen aukion kehittämis-
tä. Aukio on unohdetun ja tarpeettoman 
oloinen. Ympäröivä rakennus on kuitenkin 
varsin kiinnostava ja suomalaisen asunto-
suunnittelun arvostetun osaajan, arkkitehti 
Esko Kahrin suunnittelema (kuva 89). Au-
kio sijaitsee kokonaan kiinteistön tontilla 
mutta visuaalisesti se liittyy voimakkaasti 
katutilaan. Pekanraitille tuotava uusi pinta-
materiaali, betonikivi olisi luontevaa jatkaa 
myös aukiolle. Nykyinen isompi betonilaat-
ta on paikoin halkeillut ja saumat ovat nur-
mettuneet. Aukiolle voisi myös miettiä is-

tutuksia, esimerkiksi yksittäinen puu auki-
olla voisi olla mukava kiintopiste. Olisi hy-
vä jos ravintola jollain tavoin aukeaisi myös 
aukiolle päin. Nyt ikkunat on teipattu um-
peen ja ilme on masentava. Ravintolan te-
rassin tuominen aukion puolelle ei kuiten-
kaan ole sellaista toimintaa, jota asuinta-
lojen keskelle halutaan. 

Soidintien jälkeinen ajoeste Pekanrai-
tilla on vääntynyt (kuva 89). Se on kuiten-
kin tehokkaasti vähentänyt läpiajoa raitilla 
ja tulisikin uusia.

As. Oy. Ormusmetsän Salvan ja sen 
vieressä sijaitsevan asunto-osakeyhtiö 
Malmin Linnan Pekanraitin varren istutuk-
sia olisi mahdollista myös parantaa. Raitin-
varren pensasistutukset voisi siirtää aivan 
tontin rajaan kiinni, jolloin Pekanraitin ja is-

91. Ormuspeltoon rakennetaan kaupunkipientaloja. 

Kuva Malminkartanon Vuorenjuuresta.

Lähde: KSV, kuvaaja: Pertti Nisonen



39

93. Uuden Ormuspellon asuinalueen havainnekuva. Pekanraitti on Ormuspellon tulevien asukkaiden pääasiallinen kulkureitti Malmin aluekeskukseen. Raitin Soidintien jäl-

keisen osan muuttaminen tärkeän keskusraitin osaksi parantaa jalankulkuverkoston hierarkiaa ja helpottaa laajenevalla alueella orientoitumista.

Lähde: KSV
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tutusten väliin ei jäisi hoitamatonta jouto-
maata, joka rumentaa alueen ilmettä. Sa-
malla kiinteistöjen piha-alueille tulisi lisää 
tilaa. Nyt pensaat ovat paikoin ylikasvaneet 
ja huonokuntoiset kuten alueen kasvilli-
suus yleensäkin.

Ormuspellontien ja Pekanraitin risteys-
alue on sekava (kuva 99). Kulkijan on vai-
kea hahmottaa missä ajoväylä loppuu ja 
mitkä alueet on tarkoitettu jalankululle. 
Tästä myös asukkailta on tullut palautet-
ta. Pintamateriaalein ja istutuksin aluet-
ta voitaisiin selkeyttää. Jalankulkureittien 
kiveäminen betonikivellä, samalla tavoin 

kuin Soidintien toisella puolellakin, merk-
kaisi vain jalankululle ja pyöräilylle varat-
tua reittiä. Ormusmäentien kohdalla le-
ventämällä raittia pohjoiseen ja sijoitta-
malla levennykseen kadunkalusteita voi-
daan ohjata sekä jalankulku- että autolii-
kennettä. Raitin loppuosalla koko raitin 
pinta tulisi päällystää betonikivellä, nykyi-
nen ajoväyläksi hahmottuva asfaltoitu osa 
mukaan lukien (Kuva 94). Pintamateriaa-
lierolla voidaan kertoa että kyseessä on 
jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu reit-
ti. Nykyisin jalkakäytäväksi hahmottuva 
osa on kiinteistön tontilla ja on olennais-

96. Ilmeeltään ankea Pekanpuisto on Ormusmäentien 

päätteenä.

97. Pekanpuistossa ei ole penkkejä tai muita kalustei-

ta. Taustalla näkyvä päiväkotirakennus on peruskorja-

uksen tarpeessa.

94. Pekanraitin loppuosa ei hahmotu jalankulkuraitiksi. Betonilaatoilla päällystetty jalkakäytäväksi hahmottuva 

osa on kiinteistön tontilla.

98. Pekanraitin kääntöpaikan voisi korvata aukiolla jo-

ka muodostaisi raitille selkeän päätepisteen.

95. Päiväkoti Vilppulan portilla pintamateriaalit vaihtu-

vat erikoisesti ja ovat vaurioituneet. Myöskään päivä-

kodin portti ja aita eivät sovi yhteen.
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Asukkaiden kommnetteja ja ideoita
n Asukastila
n Pienten lasten skeittipuisto
n Liikennejärjestelyt ovat 

sekavat
n Ympäristö on surullinen

ta että se kunnostetaan samaan aikaan 
raitin kanssa. Raitin pinta on painunut jo-
pa 40 cm ja korjauksen yhteydessä se 
palautetaan alkuperäiselle tasolle, joten 
kiinteistön tontilla sijaitsevaa osaa ei voi 
jättää kunnostamatta. Kiinteistön sisään-
käynneillä on maan painumisesta johtu-
via merkittäviä ongelmia, joten korjaami-
nen on ehdottoman tärkeää. Raitin pääs-
sä sijaitseva epäsiisti kääntöpaikka (ku-
va 98) tulisi muokata aukiomaisemmak-
si. Selkeä neliön muotoinen betonikivel-
lä päällystetty aukio ei näyttäisi autoilul-
le varatulta kääntöpaikalta vaan selkeältä 
kävelykadun päätteeltä, mikä lisäisi orien-
toituvuutta alueella. Huoltoajo tällä raitin 
osalla on kuitenkin sallittu, joten aukion 
tulisi olla niin suuri että huoltoajon kään-
tyminen vaivatta on mahdollista.

Ormusmäentien kääntöpaikan rajaami-
nen Pekanraitista istutuksin auttaisi sel-
keyttämään risteyksen liikennejärjestelyi-
tä. Lyhytaikaiset pysäköintipaikat tulisi säi-
lyttää ja huoltoajolle jättää vain yksi selkeä 
ajoväylä. Nykyisin kääntöpaikalta on kolme 

99. Pekanpuisto on ankea ja hyvin vähällä käytöllä. Yhdessä Ormusmäentien risteysalueen sekavien liikennejärjestelyiden kanssa se ei paranna ympäröivien asuintalojen tai 

Pekanraitin katutilan olemusta.

liittymää raitille. Tarkoituksena on paitsi sel-
keyttää sallittua ajoa Pekanraitilla myös oh-
jata jalankulku Ormusmäentien jalkakäytä-
välle ajoväylän sijaan. Jalkakäytävä olisikin 
hyvä kivetä Pekanraitin tapaan punaisella 
betonikivellä, jolloin uudelle Ormuspellon 
asuinalueelle johtava tie liittyisi paremmin 
osaksi Pekanraitin kokonaisuutta. Ormus-
mäentien varren nykypuusto on ilmeisesti 
vanhan kuusiaidan jäänne ja sen kaupun-
kikuvallinen arvo on kyseenalainen (kuva 
43). Puuston uusiminen tällä osalla lisäisi 
reittien yhtenäisyyttä ja tekisi Ormusmä-
entiestä valoisamman.

Pekanpuiston kohdalla kehitysvaihto-
ehtoja on useita ja ne ovat pitkälti riippu-
vaisia Pekanraitin varressa sijaitsevan päi-
väkoti Vilppulan tulevaisuudesta. Päiväko-
ti on rakennettu 70-luvun lopulla ja se on 
peruskorjauksen tarpeessa. Tässä suun-
nitelmassa esitetään tontin kehitysideoi-
ta. Osa vaihtoehdoista vaatii asemakaa-
van muutoksen ja tarkempia selvityksiä. 
Kiinteistön omistaa Helsingin kaupungin 
asunnot Oy, Heka.
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100. Pekanpuiston suunnitelma vaihtoehto 2 1:1000.
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Vaihtoehto 1 Pekanpuiston kunnostus

Ensimmäinen vaihtoehto tulee kyseeseen 
jos päiväkoti Vilppula kunnostetaan. Suun-
nitelma on esitetty liitteenä olevassa suun-
nitelmakartassa. Pekanpuisto on lähes täy-
sin käyttämätön ja erittäin huonossa kun-
nossa. Puistossa ei ole lainkaan kadun-
kalusteita. Pekanpuisto on tällä hetkellä 
asuinrakennusten ja päiväkodin rajaama 
aukiomainen, suurelta osin betonikivipin-
tainen puisto. Sellaiselle ei selkeästi ole 
alueella tarvetta. Suuri osa nykyisin kive-
tystä alueesta voidaan korvata istutusalu-
eella. Istutusalueelle on ehdotettu suur-
ta nurmialuetta, jolle on sijoitettu muuta-
mia kukkivia puita. Nykyiset ylikasvaneet 
pensaat ja huonokuntoiset puut voidaan 
poistaa. Suurempi parempikuntoinen ja 
helppohoitoinen viheralue toisi asuintalo-
jen keskelle viihtyisyyttä. Nykyisessä puis-
tossa ei ole penkkejä sillä se tuo asuinta-
lojen keskelle häiritsevää käytöstä. Suun-
nitelmassa penkit on sijoitettu pois talo-
jen välistä raitin varteen, jolloin mahdol-
linen metelöinti ei kaiu talojen seinissä. 
Pekanpuiston varren liiketilojen ja päivä-
kodin huoltoajo mahdollistetaan ehdotuk-
sessa viheralueen ympäri kulkevalla beto-
nikivetyllä kaistalla. 

Vaihtoehto 2 Päiväkodin uusiminen

Päiväkoti Vilppula on peruskorjauksen tar-
peessa. Korjaus tulee olemaan mittava ja 
kiinteistön omistaja Heka onkin tehnyt 
alustavia kustannusarvioita myös raken-
nuksen korvaamisesta uudella. Kokonaan 
uuden päiväkodin rakentaminen mahdol-
listaisi päiväkodin tontin, Pekanpuiston ja 
sen eteläpuolella sijaitsevat hiekkakentän 
uudelleen järjestelyitä. Kaupunki omistaa 
kaikki tontit ja ne kaikki voitaisiin liittää yh-
deksi suureksi Y-tontiksi. Päiväkoti voisi si-
joittua Pekanraitin varteen myös nykyisen 
Pekanpuiston alueelle, rajaten katutilaa ai-
kaisempaa tehokkaammin. Päiväkodin pi-
ha voisi laajentua hiekkakentällä. Päiväko-
din parkkipaikat ovat tällä hetkellä kauka-
na Teerisuontien varressa korttelin 38097 
Ys alueella. Päiväkodille voitaisiinkin ava-
ta uusi ajoyhteys Vilppulantieltä nykyistä 
kävelyraittia pitkin. Päiväkodin ainoa liiken-
neyhteys on tällä hetkellä Pekanraitin yli 
Ormusmäentieltä. Vaikka päiväkodin huol-
toliikenne ei ole vilkasta, ei sen kulku alu-
een tärkeimmän kävelyväylän yli ole suo-
siteltavaa. Uusi ajoyhteys sallittaisiin aino-
astaan päiväkodin liikenteelle. Päiväkodille 
voitaisiin osoittaa uudet parkkipaikat laa-
jentuneen pihan eteläosasta. 

Kokonaan uuden päiväkodin rakentami-
sen myötä päiväkodin tilat saataisiin vas-
taamaan tämän päivän vaatimuksia. Alu-
eella ei tällä hetkellä tarvita enempää päi-
vähoitopaikkoja mutta myös niiden lisää-
minen olisi uudisrakennuksen yhteydes-
sä mahdollista. Hyvä päiväkoti lisää alu-
een haluttavuutta ja parantaa alueen ima-
goa. Päiväkoti Vilppula sijaitsee kävelyka-
dun varrella, asutuksen keskellä ja lähellä 
hyviä julkisen liikenteen yhteyksiä, joten 
sijainti on päiväkodille erinomainen.

Tonttimuutokset ja uusi päiväkotiraken-
nus vaatisivat asemakaavan muutoksen, 
jota varten olisi tehtävä tarkemmat selvi-
tykset koskien mm. liikenneratkaisuja ja 
päivähoitopaikkojen tarvetta alueella.

Vaihtoehto 3 Autoton asuinkortteli

Päiväkoti Vilppulan hoitopaikat tarvitaan 
alueella eikä niitä tule vähentää. Kuiten-
kin jos hoitopaikat voitaisiin sijoittaa jon-
nekin muualle, voisi Pekanpuiston, päivä-
kodin tontin ja hiekkakentän yhdistäminen 
asuintontiksi olla mahdollista. Uusi tont-
ti olisi kuitenkin niin tiiviisti olevan raken-
nuskannan sisällä että se tulisi toteuttaa 
autottomana. Vaihtoehdossa 2 esitettiin 
uuden ajoyhteyden luomista päiväkodin 
käyttöön. Asuinkorttelin autoliikenne on 
kuitenkin niin paljon runsaampaa että ole-
vien asuintalojen välissä kulkevan kävely-
reitin muuttaminen sen käyttöön olisi vai-
keaa. Autottomia kortteleita on jo kokeilu 
kantakaupungin läheisyyteen kohoavilla 
uusilla asuinalueilla Kalasatamassa ja Jät-
käsaaressa. Päiväkoti Vilppulan tontti voi-
si toimia esimerkkinä autottoman kortte-
lin sovittamisesta esikaupunkien täyden-
nysrakentamiseen. Hyvät julkisen liiken-
teen yhteydet ja palvelut tukevat ajatus-
ta. Tämän vaihtoehdon ehtona on kuiten-
kin se että päivähoitopaikoille löydettäisiin 
toinen sijoituspaikka. Vaihtoehto 3 vaatisi 
asemakaavan muutoksen ja tarkemmat 
selvitykset.
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