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Johdanto
Malminkartanon korjaustapaohjeiden ta-
voitteena on alueen kehittäminen sen 
ominaispiirteitä ja 1970–80-lukujen kau-
punki- ja rakennussuunnitteluperiaatteita 
kunnioittaen. Selvityksessä tuodaan esiin 
Malminkartanon alueen arvot sekä tutki-
taan miten alkuperäisiä suunnitteluperi-
aatteita on noudatettu muutoksia ja kor-
jauksia toteutettaessa. 

Malminkartanon alue on osa Martin-
laakson radan varteen sijoittuvasta Haa-
ga–Vantaan alueesta, jonne pääkaupun-
gin kasvupaineita 1970-luvun alussa 
suunnattiin. Malminkartanon kaavoitus-
ta edelsi kaksivaiheinen suunnittelukil-
pailu, jonka ohjelman yhtenä päätavoit-
teena oli työpaikkojen ja asumisen nivel-
täminen, ”sekoittuneen kaupunkiraken-
teen” luominen. Toisena päätavoitteena 
alueen pääkaavoittajalla Heikki Kaiteralla 
oli alusta alkaen mahdollisimman moni-
puolisen kaupunkiympäristön ja urbaanin 
miljöön luominen aukioineen, kujineen ja 
kaartuvine katuineen. Aikaisempien met-
sälähiöiden luonnonläheisyyttä Malmin-
kartanossa korvasivat puistoina säilyte-
tyt metsäsaarekkeet ja vehreät sisäpihat. 
Malminkartanossa toteutettiin lisäksi eri-
laisia koerakentamisprojekteja ja kokeiltiin 

asukkaiden osallistumista sekä kaava- et-
tä rakennussuunnitteluun.

Hienon ja kaupunkirakennustaiteelli-
sesti merkittävän alueen säilyttäminen ha-
luttuna yritys- ja asuinalueena vaatii kun-
nossapito- ja kehittämistoimenpiteitä niin 
rakennusten kuin niiden lähiympäristönkin 
osalta. Tässä selvityksessä pyritään luo-
maan edellytyksiä alueen arvostuksen uu-
delle nousulle sekä alueylpeydelle asuk-
kaiden keskuudessa korjaustapojen suo-
sittelun ohella.

Uusia haasteita tuovat kansainväliset 
ja kansalliset ilmastosopimukset, jotka 
edellyttävät muutoksia rakentamisessa, 
korjaamisessa ja asumisessa. Kaavoituk-
sessa ja rakentamisen ohjauksessa kun-
tia velvoitetaan tutkimaan vaihtoehtoisia 
energiahuollon ratkaisuja ja elinkaarikus-
tannuksia. Pääkaupunkiseudun ilmasto-
strategian tavoitteena on alentaa seudun 
energiankulutusta ja kasvihuonekaasu-
päästöjä huomattavasti vuoteen 2030 
mennessä. Helsingin kaupungin vuosil-
le 2009–2012 laaditun strategiaohjelman 
yhtenä tavoitteena on kaupunkirakenteen 
eheyttäminen ilmastonmuutokseen vas-
taamiseksi. Ohjelman mukaisesti aluei-
den täydennysrakentamista on tarkoitus 

edistää ja luoda edellytyksiä palveluiden 
säilyttämiselle lisäämällä asumisen osuut-
ta vanhoilla alueilla. Tällöin myös täyden-
nysrakentamismahdollisuudet pysäköin-
tipaikkoineen tulevat kaupunkisuunnitte-
lijoiden selvitettäviksi.

Edelläkävikävijöinä Malminkartanon 
korjaustapaohjeille ovat toimineet aikai-
semmin laaditut Ruskeasuon, Roihuvuo-
ren, Pihlajamäen, Siltamäen ja Keski-Vuo-
saaren korjaustapaohjeet, jotka ovat osa 
sodan jälkeen rakennettujen lähiöiden ke-
hittämis- ja arvottamistyötä. Kaikki edellä 
mainitut ohjeet on julkaistu Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston julkaisusarjassa.

Malminkartanon korjaustapaohjeet 
ovat laatineet lähiöarkkitehti Päivi Hellman 
ja maisema-arkkitehti Pia-Liisa Orrenmaa 
Helsingin kaupungin rakennusvalvontavi-
rastosta. Työtä ovat kommentoineet ark-
kitehti, TkT Riitta Salastie ja maisema-ark-
kitehti Maria Karisto Helsingin kaupungin 
kaupunkisuunnitteluvirastosta sekä arkki-
tehdit Marjatta Uusitalo ja Ulla Vahtera ra-
kennusvalvontavirastosta. Energiatehok-
kuutta koskevia osuuksia on kommentoi-
nut energiakysymyksiin erikoistunut arkki-
tehti Pirjo Pekkarinen-Kanerva rakennus-
valvontavirastosta. 

Arkkitehti.Ralph.Erskinen.perspektiiviluonnos.vuodel-

ta.1979./.Arkkitehti-lehti.4./1981
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Osa 1  
Työn tavoitteet ja kohderajaus
1.1 Työn taustat ja tavoite
Malminkartanon alueen suurin arvo on 
kaupunkikuvallisesti kunnianhimoinen 
asemakaavoitus ja sen merkitys ympäris-
tön laadun ohjaajana. Malminkartanon alu-
eelle laadittiin useita pienehköjen osa-alu-
eiden yksityiskohtaisia asemakaavoja, joi-
den esisuunnitteluun myös rakennussuun-
nittelijat osallistuivat. Malminkartanon pää-
kaavoittajana 1970-luvulla toimineen Heik-
ki Kaiteran mukaan Malminkartanon ase-
makaavat nähtiin sopimusasiakirjoina, joil-
la esisuunnitteluun osallistuvat osapuolet 
hyväksyivät yhteisesti ympäristölle asetet-
tavat laatutavoitteet. Näin estettiin raken-
nuttajien pyrkimykset suunnitelmien kar-
simiseen nopeasti rakennetulla alueella. 

Toinen alueen tärkeistä arvoista on sen 
rakentumisen historia, jossa on kokeiltu 
asukasyhteistyötä sekä kaavoituksessa 
että rakennussuunnittelussa Puolimatkal-
le varatussa korttelissa. Asukasyhteistyö-
korttelin suunnittelijana toimineen arkki-
tehti Ralph Erskinen osuus myös Malmin-
kartanon keskustan kaupunkitilallisessa 
innovaatiossa oli Kaiteran mukaan varsin 
merkittävä. 

Kolmas alueen merkittävimmistä ar-
voista on maisemasuunnittelun kytkemi-
nen olennaiseksi osaksi rakentamisen ko-
konaisuutta. Pyrkimys asuinympäristön 
kokonaisvaltaiseen laadukkuuteen sekä 
tarve muokata lähtökohtaisesti heikkoja 
olosuhteita asumisviihtyisyyttä tukevik-
si antoi lähtölaukauksen piha- ja maise-
masuunnittelun kytkemiseen entistä laa-
jemmin myös muihin rakennushankkei-
siin. Myös tietoisuus ympäristön laadun 
vaikutuksesta hyvinvointiin lisääntyi Mal-
minkartanoon liittyneiden laajojen tutki-
musprojektien ansiosta.

Malminkartanon korjaustapaohjeiden 
laatimisen lähtökohtana ovat olleet alu-
een ominaisluonteen säilyttäminen ja vaa-
liminen elävän kaupungin ominaisuuksiin 
kuuluvia uudistamis- ja korjaustoimenpi-
teitä suunniteltaessa. Ohjeiden päämää-
ränä on rakennusten alkuperäisen ulko-
asun, kaupunkikuvallisten arvojen ja ul-
koympäristön maisemakuvallisten arvo-
jen säilyttäminen niin hyvin kuin se on 
käytännössä mahdollista. 

Malminkartanossa kerrostalojen pää-
asiallinen julkisivumateriaali on tiililaatta- 
tai klinkkeripintainen betoni. Laattapin-
ta on hidastanut sadeveden imeytymistä, 
mikä on estänyt betonin pakkasrapautu-
mista. Betonin pakkasenkestävyyttä puo-
lestaan ovat parantaneet vuonna 1976 an-
nettu ohjeistus betonirakenteiden lisähuo-
koistamisesta ja 1980 betoninormeihin li-
sätty ohjeistus lisähuokoistuksen testauk-
sesta. Rivitaloissa julkisivumateriaaleina 
ovat pääasiassa puu sekä osittainen pel-
tiverhous. Erskinen alueen arkkitehtuu-
riltaan muutenkin poikkeavissa taloissa 
esiintyy päädyissä myös pesubetonipintai-
sia sandwich-elementtejä. Julkisivut alu-
eella ovat pääosin säilyneet alkuperäisi-
nä, vain kaksi kiinteistöyhtiötä on perus-
korjattu kokonaan ulkonäköä muuttaen.

Ongelmallisimpia korjauskohteita Mal-
minkartanossa ovat paikalla muuratut tiili-
julkisivut, joista osa on tehty virheellisesti 
ilman kuorimuurin taakse jätettävää tuu-
letusväliä tai liian pienellä tuuletusvälillä. 
Tällaisen rakenteen korjaaminen on vaike-
aa ja käytännössä julkisivut onkin muurat-
tava kokonaan uudelleen.

Ympäristön ja erityisesti pihojen kun-
nostamisen haasteena on väestön ikära-
kenteen muuttuminen, mikä heijastuu esi-
merkiksi pihoilla leikki- ja oleskelupaikkojen 
käytön vähäisyytenä. Kaupunkikuvallisia 
ongelmia tuovat myös ulkoalueiden hoi-
don laiminlyöminen ja rakennusaikana teh-
dyt virheet, joita ei hienovaraisesti pystytä 
korjaamaan. Maaperäolosuhteista johtuva 
pihojen painuminen on puolestaan johta-
nut esteettömyyttä haittaaviin vaurioihin. 

Alueelle leimalliset laatoitetut jalankul-
kuraitit portaineen ja tukimuureineen se-
kä aukiot ovat ajan kuluessa rapistuneet. 
Varsinkin eteläiset aseman viereiset aukiot 
ovat pikaisen kohennuksen tarpeessa alu-
een yleisen viihtyisyyden ja turvallisuuden 
lisäämiseksi. Malminkartanon- ja Puustel-
linaukio sekä niitä yhdistävä Puustellinpol-
ku yhdessä Piianpuiston kanssa on valittu 
rakennusviraston kartoituksessa yhdeksi 
Helsingin arvoympäristöistä. Aukioille ja 
raitille onkin jo laadittu korjaussuunnitel-
mat, joiden toteutuminen on erittäin tär-
keää alueen imagolle.

Työmenetelmät.ja.lähteet

Alueen kaavoitushistoria ja rakentumi-
nen 1970–80-luvuilla on selvitetty kau-
punkisuunnitteluviraston ja Suomen ra-
kennustaiteen museon kirjastojen aineis-
tojen avulla.

Keskeisen osuuden rakennusten al-
kuperäisten suunnitelmien selvittämisel-
le ovat muodostaneet Helsingin raken-
nusvalvontaviraston arkiston piirustukset 
1970–80-luvuilta. Tutkittujen rakennepii-
rustusten mukaan Malminkartanon raken-
nuksissa esiintyy laattapintaisten sand-
wich-rakenteiden lisäksi muita betoni-, tii-
li-, puu- sekä näiden eri yhdistelmäraken-
teita. Viime vuosina suoritettujen korjaus-
toimenpiteiden sekä rakennusten ja lähi-
ympäristön nykytilan selvitystyö tehtiin 
kesän ja syksyn 2010 aikana. 

Luvanvaraiset korjaus- ja muutostoi-
menpiteet kartoitettiin rakennusvalvon-
taviraston tietokantaa ja arkistoa hyväk-
si käyttäen. Nykytilan arviointi suoritet-
tiin maastossa, jolloin myös luvatta suo-
ritetut muutostoimenpiteet inventoitiin. 
Muutoksista ja niiden ajankohdista saa-
tiin lisäksi tietoja alueen isännöitsijöiltä 
ja asukkailta 

Pihojen osalta tutkittiin rakennusval-
vonnan arkistossa olleet asemapiirrok-
set ja sekä erilliset pihasuunnitelmat, joi-
ta on arkistoituna valitettavan vähän. Val-
taosa pihoja koskevista suunnitelmista on 
arkkitehtien nimissä allekirjoitettuja piha-
suunnitelmaa vastaavia asemapiirroksia. 
Pihojen sisällöllisestä suunnittelusta on 
silti saattanut vastata koulutettu maise-
masuunnittelija, jonka henkilöllisyys jää 
arkistoidun materiaalin perusteella vali-
tettavasti hämärän peittoon.

 Luettelo lähdemateriaalista on rapor-
tin lopussa.

Korjaustapaohjeiden.tavoite

Malminkartanon korjaustapaohjeiden yh-
tenä lähtökohtana on pyrkiä säilyttämään 
kaupunkikuvalliset ja rakennustaiteelliset 
arvot tulevissa korjauksissa. Korjaustapa-
ohjeen tarkoituksena on paitsi esittää alu-
een ominaispiirteiden säilyttämisen kan-
nalta suositeltavimmat korjaustavat, myös 
nostaa sekä alueen asukkaiden että korja-
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Alueen.sijainti.Helsingissä

1.2 Selvityksen rakenne
Kuusiosaisen selvityksen osassa 1 esite-
tään työn taustat ja tavoitteet sekä ohjeen 
piiriin kuuluvat taloyhtiöt.

Selvityksen osassa 2 kuvataan alueen 
suunnittelun ja rakentamisen vaiheet. 
Suunnittelijoiden ja arkkitehtuurin lisäk-
si on selvitetty koerakentamisen ja asu-
kasyhteistyön vaikutusta alueen syntyyn 
ja luonteeseen.

Osa 3 sisältää alueen rakennusten, pi-
hojen ja lähiympäristön ominaispiirteiden 
kuvauksen. Lisäksi osassa on esitetty ra-
kennuksiin ja pihoihin tehdyt muutokset.

Julkisivujen ja muiden rakennusosien 
sekä viher- ja piha-alueiden ja niihin liit-
tyvien varusteiden nykytilanteen analyysi 
on esitetty korjaustapaohjeiden osassa 4. 
Analyysin pohjaksi osassa on esitetty ra-
kennuskannan ja alueen arvot.

Osa 5 sisältää korjaustapaohjeet. Ai-
heina ovat julkisivujen korjauksen lisäksi 
ikkunoiden ja ovien, parvekkeiden, vesi-
kattojen, sisäänkäyntien ja arkadien kor-
jausohjeet. Lisäksi esitetään pihoja ja lä-
hiympäristöä koskevat korjaus- ja kehittä-
misohjeet, joissa on pyritty myös esteet-
tömyyden huomioon ottamiseen.

Lähiöiden korjauksia ja energiatehok-
kuutta käsitellään korjaustapaohjeen koh-
dassa 6.

n Kaupunkikuvallisesti kunnianhi-
moinen asemakaavoitus ja yksi-
tyiskohtaisten asemakaavamää-
räysten käyttö ympäristön laadun 
ohjaajana.

n Pyrkimys ympäristön laadun ko-
konaisvaltaiseen parantamiseen 
kaavoituksen ja maisemasuunnit-
telun keinoin.

n Pienimittakaavainen ja sekoittu-
nut kaupunkirakenne, jossa työ-
paikat on sijoitettu asutuksen lo-
maan. 

Alueen 
arvot

n Julkiset ulkotilat sosiaalisen koh-
taamisen keskuksina.

n Suunnittelun asukaslähtöisyys se-
kä monipuolinen ja turvallinen ja-
lankulkuympäristö.

n Yhtenäisiksi suunnitellut julkiset 
aluekokonaisuudet.

usten suunnittelijoiden ja rakentajien tie-
toisuutta alueen arvoista.

Alueellisen yhtenäisyyden säilyttämi-
seksi tulee keskenään samanlaiset seinä-
rakenteet korjata yhtenäistä korjaustapaa 
noudattaen. Kokonaisuuden säilyttämis-
tä tukevat myös alkuperäisen julkisivujä-
sentelyn, värityksen ja materiaalien, ikku-
na ja -ikkunaovijakojen, parvekekaiteiden, 
ulko-ovien ja arkadikäytävien sekä muiden 
alueen kannalta arvokkaiden yksityiskoh-
tien varjeleminen.

Ympäristön ja pihojen korjaamisen läh-
tökohtana tulee olla alkuperäisten suun-
nitteluperiaatteiden ja alueelle tyypillisten 
piirteiden säilyttäminen. Niiden säilymistä 
tukevat korjausten toteuttaminen alkupe-
räisen kaltaisin materiaalein, värein ja ka-
lustein sekä alkuperäisiä istutusperiaattei-
ta ja tilankäyttötapaa noudattaen.

Korjaustavan on oltava myös teknisesti 
moitteeton ja kestävä. Korjausten on täy-
tettävä voimassa olevien määräysten ja 
ohjeiden mukaiset tekniset vaatimukset 
rakenteiden tarkoituksenmukaisuuden ja 
kestävyyden osalta, mutta uudisrakenta-
misen tasoisten nykynormien saavuttami-
nen esimerkiksi lämmön- ja ääneneristä-
vyyden osalta ei ole vanhoissa rakennuk-
sissa käytännössä mahdollista eikä ener-
giataloudellisestikaan järkevää. 

Esitettyjen korjausvaihtoehtojen tavoit-
teena on rakennusten ja rakennusosien 
sekä lähiympäristön alkuperäisen arkki-
tehtonisen asun ja yksityiskohtien säilyt-
täminen tai alkuperäisen kaltaisen ulko-
asun palauttaminen.

Nämä korjaustapaohjeet ohjaavat ra-
kennusten ulkovaipan ja pihojen sekä nii-
hin liittyvien rakennelmien ja pintojen kor-
jausta. Lisäksi esitetään julkisen lähiym-
päristön kehittämis- ja korjausohjeet. Kor-
jaustapaohjeet eivät koske asuntojen si-
säisiä muutoksia.
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Osa-alue.1:.alueen.varhaisin.osa.radan.länsipuolella

1. Kiinteistö Oy Pehtoorintie 2 / 1978 
  Arkitehtitoimisto Björkstam-Heino-Kostiainen Ky
2. As Oy Pehtoorintie 4 / 1978 
  Arkkitehti Esko Kahri 
3 A. HOAS Viljelijänpolku / 1977 
  Arkkitehtitoimisto Toivo Korhonen Oy
3 B. HOAS Arentikuja / 1978 
  Arkkitehtitoimisto Toivo Korhonen Oy
4. Kiinteistö Oy Rautakartano / 1980–81 
  Arkkitehti Heikki Korppi-Tommola
5. Kiinteistö Oy Arentitie 8 / 1978 
  Arkkitehtitoimisto Kalevi Ruokosuo co
6. As Oy Kartanontanhu / 1981 
  Arkkitehti Esko Kahri
7. As Oy Arentikuja 4 / 1981 
  Arkkitehti Pirkko Ilonen
8. As Oy Arennin-Salpa Bostads Ab/ 1982 
  Arkitehtitoimisto Björkstam-Heino-Kostiainen Ky

Osa-alue.2:.pääjalankulkuraitiston.varrelle.sijoittuvat.korttelit

9. As Oy Renginkuja 1 / 1986 
  Arkkitehti Reijo Ailus
10. As Oy Renginkuja / 1986 
  SATO-Arkkitehdit Oy, arkkitehti Kalle-Heikki Narinen
11. As Oy Puustellinpolku 16 / 1985 
  Gullichsen Kairamo Vormala arkkitehdit ky 
12. As Oy Pakarituvanpuisto / 1986 
  Gullichsen Kairamo Vormala arkkitehdit ky 
13. As Oy Puustellinpolku 7 / 1982 
  Arkkitehti Erkki Karvinen
14. As Oy Puustellinrinne 3 / 1984 
  Arkkitehtitoimisto Keijo Laine Ky
15. As Oy Kruununpuustelli / 1986 
  Arkkitehtitoimisto Seppo Kasanen Ky
16. As Oy Pienkartano / 1985 
  Arkkitehti Eero Valjakka
17. As Oy Suurkartano / 1984 
  Arkkitehti Eero Valjakka
18. Kiinteistö Oy Parivaljakontie 2 / 1979 
  Arkkitehti Marja Pekkala-Seppänen
19. Kiinteistö Oy Sikalanmäki / 1979 
  Arkkitehti Marja Pekkala-Seppänen
20. As Oy Tallinmäki 2 / 1980 
  Arkkitehti Marja Pekkala-Seppänen
21. As Oy Helsingin Vellikellontie 3 / Muutettu 
  asuinrakennukseksi 2004
  Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kokko Oy
  alunperin Lastentarvike
  Oy:n teollisuuskiinteistö / 1979
  RA Mauri Mäki-Marttunen

Osa-alue.3:.Erskinen.kortteli

22. As Oy Hopeakartano / 1983 
  Arkkitehti Ralph Erskine
23. As Oy Kuparikartano / 1985 
  Arkkitehti Ralph Erskine
24. As Oy Vaskikartano / 1985 
  Arkkitehti Ralph Erskine
25. As Oy Tinakartano / 1986–87 
  Arkkitehti Ralph Erskine

Osa-alue.4:.koerakentamiskortteli.ja.muut.radan.koillispuolen.
korttelit

26. HOAS / 1982 
  Arkkitehtitoimisto Toivo Korhonen
27. As Oy Juustenintie 1 / 1979 
  Suunnittelurengas Oy
28. As Oy Beckerintie 9 / 1984 
  SATO-Arkkitehdit Oy, arkkitehti Kalle-Heikki Narinen
29. Kiinteistö Oy Kartanonkaari / 1982 
  A-konsultit, arkkitehti Mikko Heikkinen
30. As Oy Tollinpolku, ATT / 1983 
  Arkkitehti Kaj Lohman
31. As Oy Kartanonkaari 22 / 1983 
  Arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä
32. As Oy Malminkartanon-Salpa / 1982 
  Suunnittelurengas Oy
33. As Oy Puustellinaukio / 1983 
  Arkkitehti Reijo Ailus
34. As Oy Luutnantintie 1 / 1982 
  Arkkitehtitoimisto Mauri Karkulahti & Co
35. As Oy Kartanonkaari / 1982 
  Arkkitehtitoimisto Mauri Karkulahti & Co
36.– 43. Pienteollisuusrakennuksia, joiden yhteydessä asuntoja 
  Eri suunnittelijoita / rakennettu 1990–2000-luvuilla

Osa-alue.5:.Malminkartanontien.pohjoispuolen.1980-luvun.
korttelit

44. Kiinteistö Oy Naapuripellontie / 1983–84 
  Arkkitehti Marja Pekkala-Seppänen
45. As Oy Toiskantie 1 / 1985 
  Arkkitehdit Ky, arkkitehti Christel Schalin
46. As Oy Naapuripellontie 5 / 1984 
  Arkkitehti Esko Hyvärinen
47. Asuntola ja uimahalli, Ratekta oy / 1983 
  Arkkitehti Väinö Castrén 

1.3 Ohjeiden piiriin kuuluvat taloyhtiöt

Kohteet 1, 5, 18, 19 ja 44 eli Koy Pehtoorintie 2, Koy Arentitie 8, Koy Parivaljakontie 2, Koy Sikalanmäki ja Koy Naapuripellontie 
ovat nykyisin Malminkartanon Kiinteistöt Oy:n yhtiöitä. Kohde 4 eli Koy Rautakartano on sulautunut osaksi VVO:ta ja kohde 29 
eli Koy Kartanonkaari osaksi Kiinteistö Oy Aurooranlinnaa.
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Malmgårdin.kartanorakennuksen.ympäristö.K..J.Hahlin.kartassa.vuodelta.1882../.Helsingin.kaupunginmuseo

Osa 2 Alueen ja rakennetun 
ympäristön historia

2.1 Malminkartanon lähiö

2.1.1.Alueen.yleiskuvaus

Malminkartano on pääosin 1970–80-luvuil-
la rakennettu asuinalue, jonka halki ete-
lästä pohjoiseen kulkee junarata ja idästä 
länteen Malminkartanontie. Malminkarta-
nontien eteläpuolella aluetta kiertää Karta-
nonkaari, josta lyhyet asuntokadut johtavat 
kortteleihin ja kortteleista säteittäiset jalan-
kulkukadut asemalle. Malminkartanontien 
pohjoispuolella Naapuripellontie lännessä 
ja Vantaan rajalla sijaitseva Ojamäentie ra-
jaavat toisen samantapaisen alueen, joka 
pääosin on rakentunut 1990- ja 2000-lu-
vuilla, eikä kuulu näiden korjaustapaohjei-
den piiriin lounaisosan neljää 1980-luvun 
korttelia lukuun ottamatta. 

Malminkartanolla on varsin pitkä asu-
tushistoria, jopa kivikauden merkittä-
vimpänä asuttuna paikkana Helsingin 
seudulla. 1500-luvulla Helsingin pitä-
jä oli jaettu hallinnollisiin neljänneskun-
tiin Viikin, Huopalahden, Kirkonkylän ja 
Ruotsinkylän kesken. Kårbölen kylä eli 
Kaarela kuului Huopalahteen. Malmin-
kartano, Malmgård kasvoi 1600-luvulla 
Kårbölen suurimmaksi taloksi, josta sit-
temmin tuli läänitys ja kruunun säteriti-
la. 1700-luvulla kartano toimi sotilasvir-
katalona eli ratsuväen luutnantin puus-
tellina. 1800-luvulla kartanorakennukses-
ta tuli valtion vuokratalo ja 1900-luvulla 
se muutettiin vankityövoimalla kunnos-
tetuksi Helsingin yliopiston maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan opetus- 

ja koetilaksi. Yliopisto suunnitteli Mal-
minkartanosta matemaattis-luonnon-
tieteellisen opetuksen keskusta, mutta 
Helsingin kaupunki tarvitsi Malminkar-
tanon peltoja asuntojen rakentamiseen. 
Yliopisto muutti suunnitelmiaan ja van-
han sotilasvirkatalon pelloille rakennet-
tiin uusi lähiö, jolle periytyi vanha karta-
non nimi. Maa vaihdettiin valtiolta kau-
pungin omistukseen kaavoituksen edis-
tyessä ja vuokrattiin edelleen tontinhal-
tijoille. 1990-luvulla valtio tarvitsi maa-
ta Nuuksion kansallispuiston laajenta-
miseen ja valtio ja Helsingin kaupunki 
vaihtoivat alueita. Vuonna 1994 kaupun-
ki sai vaihdossa Malminkartanon maita 
27 hehtaaria ja vuonna 1995 Tapanilas-
ta sekä Malminkartanosta 340 hehtaaria. 
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Kartanon ainoa säilynyt rakennus on 
asuinpihan reunaan rakennettu pakaritu-
pa, jonka vanhimmat osat ovat 1700-lu-
vun lopulta ja päädyt 1800-luvun puoli-
välistä. Rakennus on 2000-luvun alussa 
otettu uudelleen asuinkäyttöön. 

Malminkartanon nykyisen keskustan 
sijainnin määräsi 1968 syntynyt idea rai-
deyhteyksien vetämisestä Huopalahdes-
ta pohjoiseen. Radan varrelle suunniteltiin 
sijoitettavaksi asunnot 130 000 asukkaalle 
vastaamaan maaltamuuton synnyttämiin 
kasvuennusteisiin. Valtionrautateiden ja 
Helsingin metrotoimiston kilpailun radan 
toteutuksesta voitti VR, ja näin myös valtio 
saatiin mukaan radan rahoitukseen. Suo-
men ensimmäisen kaupunkijunaradan ra-
kentaminen alkoi valtioneuvoston päätök-
sen jälkeen vuonna 1971. Junaliikenne M-
tunnuksin alkoi vuonna 1975; matka Hel-
singin keskustasta kahdentoista kilomet-
rin päässä sijaitsevaan Malminkartanoon 
kestää viisitoista minuuttia.

Malminkartanon alueesta vuonna 1973 
pidetyn kaksivaiheisen suunnittelukilpai-
lun ohjelmassa määriteltiin jatkosuunnit-
telulle asetettavat tavoitteet:
• Ulkosyöttöinen ajoneuvoliikenne ja 

diagonaaliset jalankulkuraitit
• Työpaikkojen ja muun kaupunkira-

kenteen sekoittuminen jalankulkurait-
tien varrella

• Maisemallisten tekijöiden ottaminen 
erityisesti huomioon alueen keskei-
sen kukkulan lähiympäristössä

• Metsäsaarekkeiden käyttö korttelipi-
hoina ja puistoina

• Asuntovaltaisten kortteleiden alueit-
tainen omaleimaisuus

• Työpaikkayksiköiden sopeutuminen 
kooltaan kaupunkikuvaan
Alueen rakentaminen alkoi 1970-luvun 

lopulla ja on kestänyt nykypäiviin asti. Ny-
kyisin yli 8 000 asukkaan Malminkartano 
on Helsingin ensimmäinen metsäkaupun-
ki-ideologian jälkeinen uusi esikaupun-
kialue. Pääkaavoittajana toimi arkkiteh-
ti Heikki Kaitera, jonka mukaan Malmin-
kartanossa kokeiltiin ensimmäistä kertaa 
”paluuta vanhaan sekoittuneeseen kau-
punkirakenteeseen”. Kortteliratkaisuja 
kehitettiin saatujen kokemusten perus-
teella jatkuvasti työn edetessä. Kokeilu 
ja ideoiden toteutuminen vaati myös eri 
viranomaisten ja yritysten edustajien yh-
teistyötä. Asukkaiden osallistuminen ase-
makaava- ja rakennussuunnitteluun se-
kä koerakentamiskilpailu, joiden avulla 

etsittiin uusia vaihtoehtoja kaavamaisille 
asuntoratkaisuille, toivat myös julkisuutta 
alueelle ja vetivät puoleensa nuoria innok-
kaita asukkaita. Malminkartanon arkkiteh-
tuuria esiteltiin Arkkitehti- ja Tiili-lehtien 
useissa numeroissa näyttävästi 1980-lu-
vulla ja Tiili-lehdestä ilmestyi kokonainen 
Malminkartano–Katajanokka erikoisnu-
mero 4 / 79. Tyypillistä Malminkartanon 
arkkitehtuurille on punatiilen käyttö julki-
sivuissa, kerroskorkeuden pieneneminen 
jalankulkuraiteilta alueen reunoille päin 
sekä katujen ja aukioiden käyttö julkise-
na ulkotilana.

Sisällöllisesti uutta suunnittelukäytän-
töä Malminkartanossa edusti myös pien-
teollisuustonttien varaaminen alueelta ja 
niiden sijoittaminen välittömästi asuntojen 
läheisyyteen. Toimintojen sekoittamista-
voite, joka oli keskeisin tekijä Malminkar-
tanon alueen suunnittelussa, näkyy ase-
makaavojen tonttivarausten lisäksi pien-
teollisuustontteja koskevissa asemakaa-
vamääräyksissä. Alueen asemakaavoissa 
määriteltiin muun muassa, ettei alueelle 
sijoitettava laitos saa aiheuttaa huomatta-

vaa haittaa lähellä asuville eikä tonttia saa 
käyttää ympäristöä rumentavaan tai häi-
ritsevään varastointiin. Alun perin alueen 
työpaikkoineen kuviteltiin olevan valmiik-
si rakennettu 1980-luvun puoliväliin men-
nessä, mutta rakentaminen kesti lopulta 
kymmenen vuotta kauemmin ja alue to-
teutui vähemmän työpaikkaomavaraise-
na kuin oli toivottu.

1990- ja 2000-luvuilla Malminkartanon 
alue on kehittynyt ja muuttunut edelleen 
uusien asuntokortteleiden ja -alueiden, 
kuten Vuorenjuuren alueen rakentamisen 
ansiosta. Vuonna 2006 valmistunut Vuo-
renjuuri on tiiviin ja matalan kaupunkira-
kentamisen lisäksi nykyaikaisen hartia-
pankkirakentamisen kokeilualue. 1990-lu-
vulla ovat valmistuneet Vantaan rajan tun-
tumaan rakennetut pientalo- ja pienker-
rostaloalueet sekä 2000-luvulla Vuoren-
juuren viereinen, suojaava muurimainen 
kerrostalokokonaisuus. Tällä hetkellä Mal-
minkartanossa on suunnitteilla täydennys-
rakentamista seitsemällesadalle asukkaal-
le radan itäpuolle Luutnantinpolun pää-
osin rakentamattomiin kortteleihin.

Ilmakuva./.Kaupunkimittausosasto
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2.1.2.Kaavoituksen.vaiheet

Malminkartanon kehittämiselle asetettiin 
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakun-
nan vuonna 1970 hyväksymässä Haaga–
Vantaan yleissuunnitelmassa mittavia ta-
voitteita. Yleissuunnitelmassa tuleva asu-
tus oli ryhmitelty kolmeksi radan varren 
kaupunginosaksi Pohjois-Haagan, Kan-
nelmäen ja Malminkartanon asemien ym-
pärille. Suunnittelua ohjasi voimakkaasti 
ohjeena ollut tavoite sijoittaa alueelle mil-
joona asuntokerrosneliömetriä, mikä oli-
si merkinnyt yli 30 000 asukasta vuon-
na 1980.  Yleissuunnitelmassa asuntoalu-
eet muodostivat radan varrelle tiiviisti ra-
kennetun nauhakaupungin ja työtiloja voi-
tiin suunnitelman mukaan sijoittaa koh-
tiin, jotka sopivat huonoimmin asumiseen. 

Malminkartanon kaavoitus aloitettiin 
1970-luvun alussa. 1970-luvulle tultaes-
sa suomalainen kaupunkisuunnittelu ja 
-rakentaminen oli kaupunkien kiihtyvän 
kasvun ja taloudellisen kehityksen myö-
tä muuttunut teolliseksi tuotantokulttuu-
riksi, jonka tehokkuusvaatimukset johti-
vat ruutukaavoituksen ylivaltaan ja mit-
takaavan kasvuun. Kaupunkikeskustoja 

uudistettiin suurremontein, joissa umpi-
kortteleita korvattiin avoimella lamellira-
kenteella ja katuja levennettiin pysäköin-
titilojen aikaansaamiseksi. Julkinen lähi-
ympäristö hajosi liikenteen jakamaksi ei-
kenenkään-maaksi ja perinteisiin suoma-
laisiin kaupunkeihin kuuluneet eheät ka-
tutilat, torit ja puistot katosivat. Jatkuvan 
taloudellisen kasvun taittuminen ja ener-
giakriisi 1970-luvun alussa muodostivat 
käännekohdan, jonka jälkeen kaavoituk-
sessa suuntauduttiin fyysisesti hallittuun 
kasvuun, rakennettua ympäristöä alettiin 
suojella ja nostettiin luonnonolojen huo-
mioon ottaminen tärkeäksi tehtäväksi. 
Kaavoituksen keinoiksi hyväksyttiin jäl-
leen umpikorttelit ja rajatut katutilat, tila-
sarjat, korostukset ja akselit.  

Ennen varsinaisen kaavoitustyön aloit-
tamista Malminkartanon alueesta järjes-
tettiin vuonna 1973 kaksivaiheinen suun-
nittelukilpailu, jonka ohjelman päätavoit-
teena oli työpaikkojen ja asumisen nivel-
täminen toisiinsa. Kilpailussa ei jaettu en-
simmäistä palkintoa, eikä mitään ehdotus-
ta sellaisenaan kilpailulautakunnan mu-

kaan voitu suositella kaavarungoksi. Par-
haiden ehdotusten perusteella voitiin kui-
tenkin jatkosuunnittelutyössä laatia kaa-
varunko, jonka kaupunkisuunnittelulau-
takunta hyväksyi vuonna 1974. Kaupun-
kisuunnittelulautakunta hyväksyi vuon-
na 1975 Malminkartanon keskustan ase-
makaavan esisuunnittelun vaihtoehdot 
ja kaavarungon. Pohjoisosan asemakaa-
voituksen periaatteet hyväksyttiin vuon-
na 1979.

Vuodesta 1975 alkaen kaupunginval-
tuusto on hyväksynyt Malminkartanon 
asemaakaavoja. Ensimmäisinä rakentu-
neiden lounaisosien kortteleiden kaavat 
laadittiin konsulttitöinä. Laatijoina olivat 
aate- ja suunnittelukilpailuissa palkinto-
sijoille sijoittuneet arkkitehtitoimistot Lai-
tinen-Filosof ja Kolari-Martikainen. Arkki-
tehtitoimisto Kari Virta laati puolestaan ra-
dan itäpuolisen alueen kaavan, joka vah-
vistettiin vuonna 1979. Heikki Kaitera vas-
tasi pääjalankulkuraitin varren asemakaa-
voituksesta ja Arkkitehtitoimisto K. & J. 
Vepsäläinen Ammattienedistämislaitok-
sen opetusrakennusten alueen asemakaa-
van laadinnasta. 

1980-luvulla asemakaavojen laatijak-
si tuli arkkitehti Tuula Fleming, joka toi-
mi Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
ton asemakaavaosaston kaavoittajana 
Malminkartanontien pohjoispuolelle si-
joittuvissa kortteleissa 1980-luvun alus-
ta alkaen. 1990-luvulla ovat valmistuneet 
Malminkartanon luoteiskulman pientalo-
kortteleiden asemakaava ja asemakaavan 
muutos vuonna 1990 sekä koillisessa Mal-
minkartanontien ja Kartanonkaaren kul-
massa Kaarelanpuistoon liittyvä asuinra-
kennusten korttelin asemakaava vuonna 
1996. 2000-luvulla on laadittu Vuorenjuu-
ren asemakaava sekä Tuohiaukion asema-
kaavan muutos.

Malminkartanon kaavoitukselle tyypil-
listä on ollut varsin yksityiskohtaisten lä-
hiympäristön suunnitteluohjeiden laatimi-
nen kortteleille. Suunnittelutyöryhmään 
ovat asemakaava- ja liikennesuunnitteli-
joiden lisäksi kuuluneet maisemasuun-
nittelija ja värisuunnitelmasta vastannut 
taiteilija. Yhteistyöhön ovat osallistuneet 
myös katurakennus- ja puisto-osastojen 
edustajat sekä rakennusten suunnittelijat.

Malminkartanon.kaavaillustraatio.vuodelta.1986./.Hel-

singin.kaupunkisuunnitteluvirasto
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Malminkartanon vuonna 1973 järjestetyn 
kaksivaiheisen aate- ja suunnittelukilpai-
lun toimeenpanijoina olivat Suomen val-
tio ja Helsingin kaupunki. Palkintolauta-
kuntaan kuuluivat kaupungin edustajina 
puheenjohtajana toiminut virastopäällik-
kö Lars Hedman, arkkitehti Heikki Kaite-
ra ja virastopäällikkö Pentti Lehto. Valtiota 
edustivat hallitusneuvos Antero Kivi val-
tiovarainministeriöstä ja yli-insinööri Pent-
ti Tuominen rakennushallituksesta. Arkki-
tehtiliitoa edusti arkkitehti Simo Järvinen.

Kilpailu julistettiin loppuvuonna 1972, 
ja ensimmäisen osa eli aatekilpailun si-
säänjättö oli maaliskuussa 1973. Kilpai-
lun ensimmäisessä osassa kilpailijoiden 
tuli tehdä ratkaisuehdotus kahden eri lii-
kennevaihtoehdon antamista lähtökoh-
dista. Vaihtoehdossa A tuleva moottori-
tie sijaitsi Vihdintien kohdalla ja vaihtoeh-
dossa B teollisuusalueen itäreunalla ny-
kyisen Malminkartanon lounaispuolella. 
Palkintolautakunta lunasti kilpailun ratket-
tua neljä ehdotusta sekä julkisti osanotta-
jat ja arvostelunsa. Liikennevaihtoehtoa 
A päätettiin suosittaa toisen vaiheen pe-
rustaksi. Palkintolautakunta järjesti alueen 

käyttömahdollisuuksista keskustelutilai-
suuden, johon kaikki osallistujat kutsut-
tiin. Ensimmäisen kilpailuvaiheen kaikki 
52 ehdotusta olivat lisäksi julkisesti esil-
lä viikon ajan. 

Välittömästi tämän jälkeen julistettiin 
kilpailun toinen eli suunnitteluvaihe, jo-
hon osallistumisoikeus oli ainoastaan en-
simmäiseen vaiheeseen ehdotuksen teh-
neillä. Toisessa vaiheessa kilpailijoiden tu-
li yleissuunnitelman lisäksi esittää aloitus-
korttelin suunnitelma. Kilpailu ratkaistiin 
syyskuussa 1973 kahdenkymmenen si-
sään jätetyn ehdotuksen kesken. Palkin-
tolautakunnan mukaan mitään ehdotus-
ta ei voinut suoraan suositella kaavarun-
goksi eikä palkintolautakunta jakanut lain-
kaan ensimmäistä palkintoa. 

Kaksi ehdotusta palkittiin toisella sijal-
la ja valittiin kaavarungon jatkosuunnitte-
lun pohjaksi, ehdotus numero 10 tekijöi-
nä Kari Martikainen, Pekka Kolari ja Teuvo 
Huutoniemi, sekä ehdotus numero 17 te-
kijöinä Alber Filosof, Jussi Kaartinen, Sa-
kari Laitinen ja Ilkka Tyrylahti.

Ehdotusta numero 10 pidettiin mit-
takaavallisesti miellyttävänä ja kiinteänä 

kaupunkimaisena kokonaisuutena, joka 
tukeutuu luontevasti raideliikennejärjes-
telmään. Myös viheralueiden niveltämi-
nen asumisen välittömään tuntumaan se-
kä toimintojen sekoittuminen korttelikoh-
taisesti asuinalueilla luettiin ehdotuksen 
ansioihin.

Ehdotuksen numero 17 erityisenä an-
siona pidettiin juorutoriteeman kehittelyä, 
jossa jalankulun aktiviteetti syntyy asun-
tojen ja työpaikkojen korkealuokkaises-
ta toisiinsa niveltymisestä. Myös valtion 
laitosten sijoittumista siten, että ne elä-
vöittävät keskeisiä jalankulkutiloja pidet-
tiin ansiokkaana.

Toteutettavuudeltaan helpompana ta-
lo- ja kortteliratkaisuiltaan pidettiin ehdo-
tusta 10, sillä ehdotuksen 17 katsottiin 
toteutuakseen vaativan asuntorakennus-
tuotannolta erikoisratkaisuja. Molempi-
en ehdotusten tehokkuuslukuja pidettiin 
realistisina.

Loppupäätelmänään palkintolautakun-
ta totesi parhaiden ehdotusten osoittavan, 
että asetettujen tavoitteiden saavuttami-
nen on mahdollista ja jatkosuunnittelu eh-
dotusten pohjalta voi alkaa.

2.1.3.Malminkartanon.aate-.ja.suunnittelukilpailu

n Halu välttää metsälähiöihin kohdistunut kritiikki sekä tyytymättömyys pitkiin työ-
matkoihin ja yksipuoliseen kaupunkirakenteeseen.

n Pyrkimys monipuolisempaan ja toiminnoiltaan sekoittuneeseen rakenteeseen se-
kä erityisesti lasten kehitykselle tärkeiden virikkeiden tarjoamiseen. Ihanteena oli 
”pikkukaupunki” jatkuvine elämyksineen.

n Pienten yritysten palauttaminen asumisen yhteyteen. Suurteollisuuden aiheutta-
mien haittavaikutusten vuoksi työ ja asuminen oli erotettu toisistaan. Tämän ke-
hityksen seurauksena myös pienet yritykset katosivat omille alueilleen, vaikka ei-
vät aiheuttaneetkaan haittaa asumiselle.

n Halu löytää uusia asuinympäristön ratkaisuja.
n Malminkartanon kaupunkirakenteellisten vaihtoehtojen selvittäminen: alueen 

maankäyttö, alueen sisäinen turvallinen jalankulkuverkosto asemalle ja virkistys-
alueille sekä yhteydet Etelä-Vantaan ja Kannelmäen keskuksiin.

n Valtion oppilaitosten sijoittaminen siten, että ne tukevat sekoittumistavoitteita.
n Aloituskorttelin sijoittaminen alueelle toteuttamiskelpoisesti ja kunnallisteknisiltä 

kustannuksiltaan taloudellisesti.
n Viheralueiden ratkaisu ympäristön viheralueita yhdistävinä vyöhykkeinä siten, et-

tei raideliikenteeseen tukeutuvan kaupunginosan rakennetta rikota.

Kilpailun lähtökohtia  
ja tavoitteita
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2.2 Malminkartanon rakentuminen 
1970–80-luvuilla

2.2.1.Koerakentamistoiminta.
Malminkartanossa

Helsingin kaupunki käynnisti vuonna 1978 
kerrostalorakentamisen ja -asumisen ke-
hittämisprojektin eli KEKO-projektin, jos-
sa päätavoitteena oli asumisviihtyisyyden 
edistäminen ja kerrostalojen lähentämi-
nen pientaloihin palvelu- ja laatutasoltaan. 
Silloinen Kaupunginkanslian rakentamis-
ohjelmatoimisto päätti jo hanketta käyn-
nistettäessä liittää siihen myös tutkimus-
toiminnan. KEKO-projektissa pääpaino 
asetettiin asumistavoitteiden toteutumi-
sen seurantaan ja suunnitteluprosessin 
arviointiin. Kokeilukohteiksi haluttiin va-
lita erilaisia tuotanto- ja hallintamuotoja 
edustavia rakentamiskohteita sekä kan-
takaupungin että lähiöiden alueilla. Koe-
rakentamiskohteiksi valittiin alueet Länsi-
Pasilasta vapaarahoitteista omistusasun-
totuotantoa varten, Malmilta valtion lai-
noittamaa omistusasuntotuotantoa varten 
ja valtion lainoittamaa vuokra-asuntotuo-
tantoa varten Malminkartanosta. 

Malminkartanon..koerakentamiskilpailu

Malminkartanon korttelista 33253, jonka 
tontti 1 oli valittu koerakentamiskohteek-
si, järjestettiin kutsukilpailuna toteutettu 
suunnittelukilpailu kesä–lokakuussa 1978. 
Kilpailun järjestäjänä ja kohteen tulevana 
rakennuttajana toimi Helsingin kaupun-
gin asuntotuotantotoimikunta. Kilpailun 
tarkoituksena oli paitsi saada toteuttamis-
kelpoinen suunnitelma kilpailun kohteena 
olevaan kortteliin, myös löytää kerrosta-
loasumiselle uusia ratkaisuja, jotka olisi-
vat hyödyksi normaalissa asuntotuotan-
nossa ja koerakentamista edelleen jatket-
taessa. Kilpailun palkintolautakunta asetti 
keskuudestaan työryhmän, johon kuului-
vat DI Juhani Leivo sekä arkkitehdit Heik-
ki Kaitera, Kirmo Mikkola ja Matti K. Mä-
kinen. Kilpailuehdotuksista antoivat lisäk-
si palkintolautakunnan kutsumina asian-
tuntijalausuntonsa sosiologiasta valtiotie-
teen tohtori Ilppo Niemi sekä rakennus-
taloudesta ja toteuttamisesta professo-
ri Juhani Kiiras.

Kilpailualueen alustavat asemakaava-
määräykset tai tonttien rajat eivät olleet 
kilpailijoita sitovia, eikä kilpailun innovaa-

tioluonteesta johtuen varsinaiseen raken-
nussuunnitteluun annettu sitovaa tilaoh-
jelmaa. Asuntojakauman edellytettiin ole-
van joustavan ja monipuolisen sekä kaik-
kien kortteliosien sisältävän huoneluvul-
taan ja varustelutasoltaan erilaisia asunto-
ja Kilpailijoita kehotettiin ehdotusten laa-
dinnassa tarkastelemaan kaupunkiraken-
teellisia periaatteita, arkkitehtonisia näkö-
kohtia, rakennusteknisiä ratkaisuja sekä 
sosiologisia näkökohtia.

Kilpailun ratkettua palkintolautakun-
ta totesi sen vastanneen monipuolises-
ti asetettuihin tavoitteisiin, vaikka mikään 
kilpailuehdotus ei sisältänytkään kaikkia 
ohjelman kokeilutavoitteita tai osoittautu-
nut selvästi muita ansiokkaammaksi. Ker-
rostaloasumista kehittävien ratkaisujen ja 
kokeilevien ideoiden perusteella palkinto-
lautakunta asetti kaksi ehdotusta muiden 
edelle; ehdotuksen ”Vihreä laakso”, teki-
jöinä arkkitehti Eric Adlercreutz työryhmi-
neen, sekä ehdotuksen ”Rosinante”, te-
kijöinä arkkitehdit Esko Kahri ja Kai Loh-
man. Palkintolautakunta suositteli kortte-
lin 33253 toteutettavaksi näiden ehdotus-
ten pohjalta siten, että varsinainen koe-
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rakentamiskohde eli tontti 1 sekä kortte-
lin Luutnantintien puoleinen osa toteu-
tetaan ehdotuksen ”Vihreä laakso” mu-
kaisesti ja Tollinpolun puoleinen osa eh-
dotuksen ”Rosinante” mukaisesti. Lisäk-
si palkintolautakunta suositteli korttelin 
pohjoisosaan ehdotuksessa ”Sagittarius” 
esitettyjen kaksikerroksisten pienkerros-
talojen rakentamista. Ehdotuksen tekijöi-
nä olivat arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä, 
joiden suunnitelma poikkesi täysin muis-
ta kilpailuehdotuksista arkkitehtoniselta 
muotokieleltään. Palkintolautakunta nä-
ki ehdotuksessa uusia mahdollisuuksia 
luoda rikasta ympäristöä ja uudentyyppi-
siä asuntoja myös teollisen tuotantotek-
niikan keinoin. 

Kortteli on toteutunut pienin muutok-
sin ja kehittelyin kilpailulautakunnan suo-
situsten mukaisena. Varsinainen koera-
kentamiskohde eli kiinteistö Oy Kartanon-
kaari rakennettiin jo vuonna 1979, sen si-
jaan Asunto-osakeyhtiöissä Tollinpolku ja 
Kartanonkaari 22 rakennusten suunnitte-
lun ja toteutuksen välinen aika muodos-
tui pitkäksi ja ne valmistuivat vasta vuon-
na 1983.

Kuva.viereisellä.sivulla:.Koerakentamiskilpailun.voitta-

nut.Kiinteistö.Oy.Kartanonkaari.

Ratkaisu.pyrkii.jäsentämään.kokonaisuutta.sosiaali-

sesti.ja.toiminnallisesti.omavaraisiin.osiin..Yksikkönä.

on.porrashuone,.jossa.on.12–15.asuntoa.ja.kussakin.

yksikössä.omat.palvelutilansa.kerrostasoihin.liitettyi-

nä..Ryhmän.reviiriä.korostaa.kadun.puolella.sisääntu-

lopiha.ja.pihan.puolella.irtaimistovarastojen.muodos-

tama.suojaisa.ryhmäkohtainen.pienpiha,.johon.kuu-

luu.myös.pienimpien.lasten.leikkipaikka..Asukkaiden.

pienet.ryytimaat.kiertävät.varastojen.ulkoseiniä../.Tii-

li-lehti.2/84

2.2.2.Asukkaiden.osallistuminen.
suunnitteluun

Helsingin kaupunki varasi vuonna 1978 
Malminkartanosta Rakennustoimisto 
Puolimatka Oy:lle asuinkerrostalokortte-
lin, jonka kaavarungon mukainen koko-
naisrakennusoikeus oli 12 500 kerrosne-
liömetriä. Asuintiloille oli varattu 10 000 
kerrosneliömetriä ja liike- sekä työtiloille 
loput rakennusoikeudesta.  Alueen ase-
makaavaa oli luonnosteltu Malminkarta-
non keskustan asemakaavan yhteydes-
sä jo vuonna 1974, mutta kaavaluonnos-
ta ei viety lautakuntakäsittelyyn. Rakenta-
ja valitsi suunnittelijaksi ruotsalais-englan-
tilaisen arkkitehti Ralph Erskinen Helsin-
gin kaupungin asemakaavaosaston aloit-
teesta. Suunnittelijavalinta herätti aluk-
si vastustusta, mutta syksyn 1978 aika-
na päätös saatiin aikaan. Arkkitehti Ers-
kinen yhtenä pääperiaatteena suunnitte-
lussa oli yhteistyö asukkaiden kanssa jo 
suunnittelun varhaisessa vaiheessa ja hän 
ehdotti periaatetta noudatettavaksi myös 
Malminkartanossa. 

Koska alue oli työn käynnistyessä täy-
sin rakentamaton ja asemakaava vasta 

luonnosvaiheessa, päätettiin asukkaiden 
osallistumiseen valita kaksivaiheinen työs-
kentelytapa. Ensimmäisessä suunnittelu-
vaiheessa käsiteltäviksi aiheiksi nimettiin:
• Yleiset suunnittelun periaatteet
• Korttelin käyttötapa
• Asuntojen koko ja tyypit
• Yhteistilojen määrä ja sijainti

Ensimmäisen vaiheen suunnitteluryh-
mään kuuluivat Erskinen lisäksi arkkiteh-
dit Boris Culjat, Hannu Kiiskilä, Anna-Lena 
Mosseén, Lena Pålsson, Aage Rosenvold 
sekä Christian Schlumpf. Asukasedusta-
jiksi kutsuttiin lehti-ilmoituksella tammi-
kuussa 1979 kaikki asiasta kiinnostuneet 
asunnontarvitsijat. Ilmoittautuneiden jou-
kosta valittiin 25 henkilön referenssiryh-
mä, jonka kanssa suunnittelua jatkettiin. 
Ryhmään haluttiin varsinkin henkilöitä, 
jotka eivät olisi suunnittelun ja asumisen 
ammattilaisia, mutta tässä ei täysin onnis-
tuttu. Asukkaat osallistuivat suunnitteluun 
pääasiassa kokousten välityksellä. Isoissa 
asukaskokouksissa, joihin arkkitehti Ers-
kine tai hänen edustajansa aina osallis-
tui, esiteltiin uudet suunnitelmat. Näiden 
kokousten välillä asemakaavaosasto jär-

Ralph.Eskinen.asemapiirrosluonnos.vuodelta.1979./.Arkkitehti-lehti.4/1981
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jesti referenssiryhmän kanssa välikoko-
uksia, joissa käsiteltiin tarkemmin isois-
sa asukaskokouksissa esiteltyjä suunni-
telmia. Arvioinnit ja mielipiteet kirjattiin 
muistioihin, jotka toimitettiin arkkitehdeil-
le edelleen työstettäviksi. Rakentajan roo-
lina oli tuoda suunnitteluun kustannustie-
toutta yhdessä tehtävien valintojen vaiku-
tuksista. Tämä vaikutti suunnitteluun si-
ten, että asukkaat halusivat joskus valita 
suoraviivaisemman ja tuotantoystävälli-
semmän vaihtoehdon kuin suunnittelija. 

Ensimmäisen vaiheen suunnitteluvaihe 
oli pääasiassa osallistumista asemakaava-
tasoiseen suunnitteluun, jonka tavoitteena 
oli tuottaa toteuttamiskelpoinen asema-
kaava liikennejärjestelyineen. Tässä kes-
keisessä tavoitteessa myös onnistuttiin ja 
asukkaiden näkemykset tulivat huomioon-
otetuiksi. Lisäksi koko vuoden 1979 kestä-
neessä suunnitteluvaiheessa saatiin ase-
makaavan lisäksi sovituiksi talotyypit, ra-
kenteellinen yleishahmotelma sekä huo-
neistojen ulkomitat ja kiinteät rakenteet. 
Enemmän työtä vaativa ja pitkäkestoisem-
pi suunnitteluprosessi nosti luonnollises-
ti suunnitelman kustannuksia, mutta toi-
saalta tuotti asumisympäristöön vaihtele-
vuutta ja korkeatasoisuutta.

Toisessa vaiheessa oli tarkoituksena 
arkkitehdin, rakentajan ja ”todellisten” 
asukkaiden yhteistyö, jossa oli tavoitteena 
vaikuttaa seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
• Muutokset tilaohjelmassa ja suunni-

telmassa
• Asuntojen koon, varustetason ja omi-

naisuuksien tarkentaminen
• Yhteistilojen lisäykset sekä niiden 

käytön ja toiminnan suunnittelu
Toista suunnitteluvaihetta ei koskaan 

käynnistetty virallisesti eikä asukaskoko-
uksia myöskään järjestetty. Asunnon va-
ranneille asukkaille järjestettiin kuitenkin 
mahdollisuus tavata arkkitehti Erskine 
henkilökohtaisesti, mutta tätä mahdolli-
suutta ei juurikaan käytetty hyväksi.

2.2.3.Alueen.suunnittelun.tavoitteet.sekä.
suunnittelukilpailut.ja.tutkimukset

Malminkartanon alueen kaavoituksesta 
vuosina 1972–1981 vastannut arkkitehti 
Heikki Kaitera toimi määrätietoisesti se-
kä esteettisesti että toiminnallisesti pa-
rempien asuinympäristöjen aikaansaami-
seksi. Hänen arkkitehtonisena tavoittee-
naan oli perinteiseen kaupunkiympäris-
töön kuuluvien tilaratkaisujen ja materi-
aalien yhtenäisyyden avulla luoda urbaa-
nia miljöötä myös lähiöihin. Malminkarta-
non keskeinen arkkitehtoninen runko ra-
kentuu aseman viereisen Malminkarta-
nonaukion sekä Puustellinaukion ja niitä 
yhdistävän Puustellinpolun ympärille. Tä-
tä keskusta-aluetta koskeva vuonna 1981 
valmistunut asemakaava edustaa Malmin-
kartanolle tyypillistä, pienehkön osa-alu-
een yksityiskohtaista asemakaavaa. Työ-
hön vaikuttivat myös kiinteistölautakun-
nan jo varaamien tonttien rakennussuun-
nittelijat esisuunnitelmillaan. Korttelissa 
33257 kokeiltiin jo edellisessä luvussa esi-
teltyä asukasyhteistyötä. Kaiteran mukaan 
korttelin suunnittelijan arkkitehti Erskinen 
osuus alueen kaupunkitilallisessa innovaa-
tiossa oli asukasyhteistyökorttelin suun-
nittelun lisäksi varsin merkittävä. Varsinai-
sessa suunnitelmassa Malminkartanonau-
kion ja Puustellinpolun varrelle sijoitettiin 
kaupallisia palveluja ja Puustellinaukiota 
reunustamaan julkiset palvelut. Alun pe-
rin aukion reunalle piti monitoimitalon ja 
postin lisäksi tulla kappeli, jota ei järjeste-
tyistä arkkitehtikilpailuista huolimatta ole 
paikalle rakennettu.

Malminkartanon toiminnallisen suun-
nittelun päätavoitteena oli yksipuolisen 
lähiörakentamisen välttäminen runsaal-
la työpaikkarakentamisella ja työpaikko-
jen sijoittamisella asutuksen sekaan pe-
rinteisen kaupungin tapaan. Työpaikkoja 
tarjoavien yritysten tuli olla mahdollisim-
man pieniä ja niiden toiminnan asumista 
häiritsemätöntä. Myös asuinrakennuksiin 
tuli sijoittaa liike- ja toimitiloja, joita voitiin 
aluksi tarpeen mukaan käyttää väliaikaisi-
na asumista palvelevina tiloina. Asuinra-
kennuksiin sijoitetut toimitilat tuli sijoittaa 
jalankulkuraittien varrelle siten, että työ-
tiloista näki kadulle ja kadulta sisään työ-
paikkoihin. Erillisten pienteollisuusraken-
nusten tuli olla yksi- tai kaksikerroksisia ja 
punatiilipintaisia kuten suurimman osan 
asuinrakennuksistakin. Malminkartanolle 
tyypillistä onkin kortteleittain tutkittu vä-
rien ja materiaalien yhteensopivuus se-

kä niitä koskevat yksityiskohtaiset mää-
räykset. Alueen asuinrakennusten julki-
sivuille antaa oman ilmeensä kaavamää-
räys, jonka mukaan yli kaksikerroksisten 
rakennusten ylimmän kerroksen julkisivun 
tulee poiketa alemmista. Määräys on rat-
kaistu joskus sisäänvedetyn, eri materiaa-
lilla verhoillun ylimmän kerroksen julkisi-
vun avulla, joskus pelkästään käyttämäl-
lä eriväristä tai pintakäsittelyltään alempi-
en kerrosten verhoilusta poikkeavaa julki-
sivumateriaalia.

Toisena tärkeänä toiminnallisena tavoit-
teena oli monipuolisen jalankulkuympäris-
tön luominen. Malminkartanon katuverk-
ko on ulkosyöttöinen eikä alueella esiinny 
läpiajoa. Rautatieasemalle johtavat säteit-
täiset jalankulkuraitit, joiden varrelle sijoit-
tuu pääosa alueen julkisista ja kaupallisis-
ta palveluista sekä osa pienteollisuus- ja 
verstastyöpaikoista. Rakennusten kerros-
luku madaltuu keskeisiltä alueilta alueen 
reunoja kohti. Entisen peltomaiseman re-
hevät metsäsaarekkeet on säilytetty puis-
toina tai korttelipihoina ja vanhat raken-
nukset on otettu julkiseen käyttöön.

Malminkartanoa.koskevat.kilpailut.ja.
tutkimukset

Malminkartanon kaavoituksen aikana alu-
eeseen on suunnattu monenlaisia tutki-
muksia, kokeiluja ja erilliskohteiden arkki-
tehtikilpailuja, jotka ovat vaikuttaneet lop-
putulokseen. Edellä on kerrottu Malmin-
kartanon aate- ja suunnittelukilpailusta, 
kaupungin ohjaamasta koerakentamistoi-
minnasta ja Malminkartanon koerakenta-
miskilpailusta, sekä asukkaiden osallistu-
misesta suunnitteluun Erskinen korttelis-
sa. Piianpuiston länsiosan suunnittelusta 
käytiin vuonna 1982 ensimmäinen Helsin-
gin kaupungin järjestämä puistosuunnit-
telukilpailu, jonka voitti arkkitehtiylioppi-
las Alf Lindström. Kilpailun myötä maise-
masuunnittelun merkitys kaupunkiympä-
ristössä kasvoi ja ympäristön laatuun alet-
tiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. 
Myös ekologinen ulottuvuus oli kilpailus-
sa vahvasti mukana. Lindströmin ehdo-
tuksen mukaisesti tasaiselle peltomaalle 
kaivettiin lampi. Sen ympärille rakennettiin 
kumpareet, joille istutettiin puita ja pen-
saita. Kokonaisuudesta muodostui vehreä 
ja lammen ansiosta miljööltään monimuo-
toinen. Puustellinaukion reunalla sijaitse-
valle Malminkartanon kappelille varatulle 
tontille on järjestetty suunnittelukilpailuja 
25 vuoden aikana kolme kertaa, viimeisin 
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kutsukilpailuna vuonna 2003, mutta ra-
kennusta ei ole vieläkään toteutettu. Vii-
meisimmän eli kutsukilpailun voitti myös 
edellisen yleisen arkkitehtikilpailun voitta-
nut arkkitehti Miikka Hirsimäki ehdotuk-
sellaan ”Käpy”.

Tutkimusten kohteina Malminkartanos-
sa ovat olleet suunnittelu- ja koerakenta-
miskilpailujen tavoitteiden toteutuminen 
sekä asukkaiden osallistuminen ja muu 
yhteistoiminta. Erityisesti Lauri Raijas Val-
tion teknillisestä tutkimuskeskuksesta on 
1980-luvulla tehnyt seurantatutkimuksia 
asukasosallistumisen ja suunnittelutavoit-
teiden toteutumisesta Malminkartanossa. 
Malminkartanon rakentamiseen kohdistu-
via seurantatutkimuksia ovat VTT:llä Rai-
jaksen lisäksi tehneet Esko Lehti, Heimo 
Tolsa ja Esko Kamppuri.

1980-luvulla koko Malminkartanon alu-
eella suoritettiin Suomen ja Neuvostolii-
ton välisen teknillis-tieteellisen yhteistoi-
mintakomitean tutkimusprojekti NEKASU 
eli luonnonolosuhteiden huomioon otta-
minen uusien asuinalueiden suunnittelus-
sa. Tutkimuksia suorittivat VTT:n maan-
käytön laboratorio, Yhdyskuntasuunnitte-
lun jatkokoulutuskeskus ja Helsingin kau-
punkisuunnitteluvirasto. Pienilmastotutki-
muksia käytettiin hyväksi muodostetta-
essa suojaisia pihapiirejä asuinkorttelei-
hin.Lisäksi tutkimusten kohteina ovat ol-
leet muun muassa alueen pienteollisuu-
den sijoittuminen alueelle sekä kaavoituk-
sen vaikutus asumisen laatuun ja kustan-
nuksiin. Kaikkia NEKASU-tutkimusten tu-
loksia ei tutkimusten pitkästä kestosta joh-
tuen kuitenkaan pystytty toteutuneessa 
kaavoituksessa hyödyntämään.

2.3 Lähiympäristön suunnittelun 
yleiset tavoitteet
Malminkartanon asuinalueen rakentami-
sen erityishaasteeksi muodostui sen si-
joittuminen sekä maaperä- että pienilmas-
to-olosuhteiltaan epäedulliseen paikkaan. 
Kaavoitettava alue oli muutamia metsäi-
siä kumpareita lukuun ottamatta alavaa 
puutonta peltoa, jonka maaperä muodos-
tui pehmeästä moreenipitoisesta savesta. 
Saven pinnassa oli paikoin metrin paksui-
nen kuivakuorikerros. Avoimen alueen on-
gelmana oli myös tuulisuus. Lisäksi aina-
kin aloitusosissa ilmeni ajoittaista sumui-
suutta, joka johtui Mätäojan ja alueen hal-
ki virranneen avo-ojan vaikutuksesta. Ra-
kentamista ei näin ollen voitu toteuttaa 
maiseman antamien hyvien lähtökohtien 
avulla, vaan oli päinvastoin taisteltava olo-
suhteita vastaan.

Alueen asemakaavoituksen tavoittee-
na oli vaihtelevan, pienimittakaavaisen 
kaupunkirakenteen luomisen lisäksi ja-
lankulku-junayhteyden painottaminen, 
mistä syystä alueen rungoksi suunnitel-
tiin diagonaaliset asemalle johtavat käve-
lyreitit. Päivittäisten palvelujen oli tarkoi-
tus sijaita kävelyetäisyydellä eli laskennal-
lisesti korkeintaan 300 metrin päässä jo-
kaisesta valmistuvasta asunnosta. Tavoit-
teena olivat myös turvallinen ja sujuva ja-
lankulku- ja polkupyöräyhteys jokaisesta 
asunnosta sekä jalankulkuetäisyydeltä al-
kava hiihtoyhteys koko kaupunkia palve-
levaan viherverkostoon. Kävely- ja pyö-
räilyreitit palveluiden ja asuntojen välillä 
pyrittiin suunnittelemaan sellaisiksi, ett-
eivät ne ylitä tontti- eivätkä muita katuja. 
Ajoneuvoliikenne suunniteltiin toimimaan 
ulkosyöttöisesti pääosin aluetta kiertävää 
Kartanonkaarta pitkin.

Poikkeuksellisen tarkasti myös pihojen 
rakentamista ohjanneisiin  asemakaavoi-
hin sisällytettiin määräyksiä, joiden kautta 
pyrittiin varmistamaan pihojen oleskelu- 
ja leikkipaikkojen suojaisuus sekä riittävä 
laajuus. Pihojen tarvittavaa kokoa tarkas-
teltiin mm. leikkipaikkoja koskevien var-
joisuusselvitysten avulla. Korttelipihojen 
suojaisuuden varmistamiseksi asemakaa-
voihin sisällytettiin vaatimuksia tonttiaito-
jen ja rakennusmassojen välisten parve-
ke-tuuliritilä-rakennelmien toteuttamises-
ta. Samoin annettiin määräyksiä maanta-
soasuntoihin liittyvien asuntopihojen suo-
jaamisesta aidoin ja istutuksin sekä kort-
telipihojen leikki- ja oleskelualueiden jä-
sentely-, istutus- ja muista periaatteista. 

Puuttomuus vaati rakentamisen jälkeisiä 
runsaita istutuksia. Asemakaavoihin sisäl-
lytettiin siitä johtuen varsin tarkkoja istut-
tamista koskevia määräyksiä. Kaavoitus-
työn yhteydessä tehtiin myös asemakaa-
vatasoisia istutus- ja pihasuunnitelmia se-
kä väri- ja materiaalisuunnitelmia. Alueen 
ulkoreunoille sijoitettujen pysäköintialuei-
den rajaamista puu- ja pensasistutuksin 
melu- ja näkösuojan aikaansaamiseksi pi-
dettiin avoimella peltoalueella tärkeänä. 
Istuttamista sekä rakennusten materiaa-
leja ja värejä on tutkittu erillisissä suunni-
telmissa, joita liitettiin rakentamista kos-
keviin asiakirjoihin.

2.3.1.Pihojen.suunnittelu

Pihasuunnitelmien laatimisessa ovat ol-
leet mukana maisemasuunnittelun am-
mattilaiset. Pihojen suunnittelusta saadut 
lähtötiedot perustuvat tässä ohjeessa ra-
kennusvalvontaviraston arkistosta löyty-
neeseen osittain puutteelliseen materiaa-
liin, kaupunkisuunnitteluviraston laatimiin 
lähiympäristön suunnitteluohjeisiin sekä 
asemakaavaselostuksiin. Pihoihin liitty-
vää tarkempaa materiaalia on olemassa 
valitettavan hajanaisesti, mm. kaupunki-
suunnitteluviraston oma ohjeisto on täl-
tä alueelta säilynyt vain osittain. Raken-
nusvalvonnan piirustusarkistoon on puo-
lestaan arkistoitu varsinaisia pihasuunni-
telmia vain muutamia. Yleisimmin pihoja 
koskevat säilyneet dokumentit ovat ase-
mapiirroksia, joihin pihajärjestelyt, pinnoit-
teet ja välineet on merkitty varsin yleispiir-
teisesti. Joissakin asemapiirroksissa on 
mukana myös luettelo istutettavista kas-
vilajeista, sekä kasvien lukumääriä. Luku-
määrien painottaminen perustuu asema-
kaavamääräyksiin, jotka tuli täyttää.

Osassa alueen asemakaavoista on esi-
tetty istutettavien puun taimien vähim-
mäiskoot. Esimerkiksi aloitusalueen kort-
teleissa taimien rungon ympäryksen tu-
li olla 18–20 cm, mikä tarkoittaa varsin 
kookkaina istutettavia puita. Maanta-
soasuntojen piha-aitojen korkeuden tu-
li yleisimmin olla 1,5–1,6 metriä suojais-
ten oleskelutilojen aikaansaamiseksi. Pi-
hojen suunnittelua ohjattiin myös määrä-
yksillä leikkipaikkojen ja oleskeluun varat-
tujen alueiden pinta-aloista. Niitä tuli olla 
esimerkiksi vähintään 10 m2 asuntoa koh-
ti. Asemakaavoissa on myös määräyksiä 
istutettavien pensaiden kappalemääristä 
ja taimikoosta. Esimerkkinä määräykset: 
”kutakin tontin 50 m2 kohti on istutettava 
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2.3.2.Katualueet.ja.aukiot.osana.
arkkitehtuuria

Malminkartanossa kadut ja aukiot ovat 
julkista, asukkaiden yhteistä ulkotilaa. Ko-
konaisrakenteessa säteittäiset jalankul-
kuväylät on suunnattu ohjautuviksi kohti 
asemaa. Kaarevien jalankulkuraittien var-
relle sijoittuvat aukiot, joiden esikuvina oli-
vat eurooppalaisen pikkukaupungin torit. 
Aukioiden tarkoituksena oli tilallisen ryt-
mityksen ohella toimia sosiaalisen kans-
sakäymisen keskipisteenä. Malminkarta-
noon ei haluttu suunnitella lähiöille tyypil-
listä ostoskeskusta, vaan hajottaa liiketi-
lat katujen varsille kuten vanhoissa kau-
punkikeskustoissa. Kaupunkitilan muo-
toiluun kiinnitettiin Heikki Kaiteran mu-
kaan jo luonnosvaiheessa 1970-luvulla eri-
tyistä huomiota, mikä näkyy myös viral-
listen asemakaavojen piirroksissa ja mää-
räyksissä. 

Soft-kadut

Malminkartanon alueelle on suunniteltu 
muutamia asuntokatuja, joiden esikuva-
na olivat Hollannissa toteutetut soft-ka-
dut. Asuntokaduista pyrittiin suunnittele-
maan miellyttävä ja viihtyisä osa asunto-
aluetta, paikka, jossa ihmiset voisivat ta-
vata, pysähtyä tai toimia. Huoltoajo soft-
kaduilla on sallittua, mutta erilaisin toimin 
hidastettuna, jottei se aiheuta vaaraa ja-
lankulkijoille tai pyöräilijöille. Malminkar-
tanon asuntokaduilla Tollinpolun ajorata 

Malminkartanonaukio,.Puustellinpolku.ja.Puustellinaukio.muodostavat.Malminkartanon.keskustasuunnitelman.arkkitehtonisen.rungon..Ramboll.Finland.Oy:n..vuonna.2008.

HKR:lle.konsulttityönä.laatima.perusparannussuunnitelma..”Suunnitelman..tavoitteena.on.parantaa.aukioiden.kaupunkikuvallista.ilmettä.sekä.luoda.viihtyisä,.turvallinen.ja.

toimiva.katumiljöö”../.HKR

vähintään 5 yli 50 cm korkuista pensas-
ta”, ”asuintonteilla on oltava vähintään 1 
puu jokaista tontin pinta-alan 150 m2 koh-
ti ja pensaita 7 %:lla tontin pinta-alasta”. 
Jäteastiat, tomutus- ja pyykinkuivausteli-
neet tuli yleisesti koko alueella ympäröi-
dä pensas-, puu- tai tiiliaidalla, jätehuolto-
alueilla aidan tuli usein olla umpinainen.

on merkitty muusta kadusta poikkeaval-
la päällysteellä, Jägerhorninpolun ajora-
ta on osoitettu kuvioinnilla ja ajoesteillä. 
Ajonopeutta on hillitty viistoin kiveyksin, 
ajoradan mutkitteluin ja istutusten sijoit-
tamisella katuja jäsentämään. Jalkakäy-
täviä reunakivineen ei ole. Katujen ja vie-
reisten tonttien liittäminen toisiinsa istu-
tusten, pinnoitteiden ja korkeusasemien 
käsittelyn avulla pyrittiin toteuttamaan rin-
nakkaisella suunnittelulla. Tollinpolun ki-
vipäällysteet ja istutusalueet on uusittu 
kesällä 2010.

Työpaikat.jalankulkuraittien.varrella

Sekoittuneen kaupunkirakenteen tavoit-
teiden mukaisesti pyrittiin pienteollisuut-
ta sijoittamaan asutuksen sekaan jalan-
kulkuraittien varrelle. Tavoitteena oli, et-
tä jalankulkijat voisivat seurata työsken-
telyä ikkunoiden takaa. Suunnitteluperi-
aate asettaa työpaikkojen laadulle tietty-
jä vaatimuksia, minkä vuoksi Malminkar-
tanoon on sijoittunut esimerkiksi kirjapai-
no- ja elektroniikka-alan yrityksiä. Asuinra-
kennusten liiketilat sijaitsevat Malminkar-
tanossa tyypillisesti sisäänvedetyissä en-
simmäisissä kerroksissa, joita reunustavat 
kulkureittien puolella arkadikäytävät. Suu-
rimmassa osassa rakennuksia aihe on to-
teutettu hyvin, mutta joissakin kohteissa 
arkadikäytävä umpiseinineen tai umpeen 
teipattuine näyteikkunoineen on synkkä ja 
lisää turvattomuuden tunnetta.
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2.3.3.Puistot

Alueen puistojen suunnittelussa pystyt-
tiin jonkin verran hyödyntämään alueen 
vähäisiä hyviä lähtökohtia, kuten olevaa 
puustoa ja maaston muotoja. Näin on 
esimerkiksi Renginmäen ja Arentipuis-
ton kohdalla. 

Piianpuistossa puolestaan kohtuulli-
sen vähäiset maisemalliset lähtökohdat 
on pystytty suunnittelun avulla jalosta-
maan monipuolisesti elinympäristöä ri-
kastuttavaksi kokonaisuudeksi. Puiston 

Aukiot

Malminkartanonaukion ympärille on sijoi-
tettu päivittäistavarakaupat ja muita liiketi-
loja pienempinä yksikköinä lähiöille tyypil-
lisen ostoskeskuksen sijaan. Malminkarta-
nonaukio on 2000-luvun elvytysyrityksis-
tä huolimatta nykyisin varsin ankea rapis-
tuneine rakenteineen, eivätkä liiketilojen 
räikeät teippaukset sitä piristä. 

Puustellinaukion ympärille sijoittuivat 
monitoimitalo Puustelli, jossa on kirjasto 
ja koulu sekä ravintola As Oy Vaskikarta-
non luhtitalon ensimmäisessä kerrokses-
sa. Aukiolle on myöhemmin rakennettu 
ravintolan aidattu terassialue, jonka sijain-
ti torialueella on kyseenalainen. Rakenta-
matta jäänyt kappelin tontti tekee aukios-
ta epämääräisen, eikä alkuperäisiä, kunni-
anhimoisia tilallisia tavoitteita ole saavu-
tettu.  Keskeisten aukioiden ja niitä yhdis-
tävän Puustellinpolun korjaaminen onkin 
ensiarvoisen tärkeää Malminkartanon ny-
kyimagolle myös siksi, että kokonaisuus 
on rakennusviraston katu- ja puisto-osas-
ton kartoituksessa valittu yhdeksi Helsin-
gin arvoympäristökohteeksi. Valintakritee-
rinä ovat olleet mm. alkuperäisyys sekä 
kaupunkirakenteellinen ja maisema-ark-
kitekhtoninen arvo.

1980-luvulla myös muille Malminkar-
tanon aukioille niihin liittyvine katu- ja ja-
lankulkualueineen laadittiin lähiympäris-
tön suunnitteluohjeissa tarkat materiaa-
li-, väri- ja istutussuunnitelmat. Aukioiden 
nykykäyttöön oleskelu- ja tapaamispaik-
koina vaikuttaa negatiivisesti aukioita ym-
päröivien yhteistilojen käytön vähenemi-
nen tai suorastaan loppuminen, jolloin ra-
kennusten sallitaan rauhassa käyttämät-
töminä rapistua. 

Lähiympäristön.suunnitteluohje.Toiskantielle.ja.Taitajanpolulle.on.Malminkartanon.kaavoitukselle.tyypillinen..Oh-

jeessa.esitetään.kaupunkikuvalliset.vähimmäisvaatimukset.rakennuksille.ja.ulkotiloille..Muotoja,.materiaaleja,.

värejä,.kalusteita.ja.istutuksia.määrittäen.on.pyritty.varmistamaan.arkkitehtonisesti.ja.toiminnallisesti.korkeata-

soinen.ympäristö..Kuvassa.Toiskantori../.KSV,.asemakaavaosasto

suunnitteluhistoriasta on kerrottu tarkem-
min kohdassa 2.2.3. Piianpuisto on luo-
kiteltu yhdeksi Helsingin arvoympäristö-
kohteista.

Kuten alueella yleisesti, myös puisto-
jen nimissä on viittauksia alueella vaikut-
taneen kartanon historiaan.  Esimerkkinä 
mainittakoon Von Glanin puisto, joka on 
nimetty Malminkartanon sotilasvirkatalon 
ensimmäisen haltijan, luutnantti Giert von 
Glanin mukaan.
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Osa 3 Alueen kuvaus osa-alueittain

3.1 Osa-alue 1 / Malminkartanon rakentamisen aloitusalueet 1 ja 2

3.1.1.Alue.ja.rakennukset

Malminkartanon ensimmäinen ja toinen 
aloitusalue syntyivät rakentamattomalle, 
Helsingin Yliopiston tutkimus- ja koetilan 
puuttomalle viljelysmaalle. Vuonna 1976 
ja 1977 vahvistetuissa asemakaavoissa 
pyrittiin noudattamaan Haaga–Vantaan 
yleissuunnitelmassa sekä alueen kaksi-
vaiheisessa suunnittelukilpailussa asetet-
tuja tavoitteita. Perusajatuksena oli löy-
tää kaupunginosalle toiminnallisesti mo-
nipuolinen ja fyysisesti rikas ratkaisu si-

joittamalla pieniä työpaikkayksikköjä asu-
misen yhteyteen. Yksityiskohtaisella kaa-
vasuunnittelulla pyrittiin luomaan omalei-
maisia, toisistaan erottuvia asuntokortte-
likokonaisuuksia rakennusten sijoittelulla 
sekä lomittamalla pien- ja kerrostalokort-
teleita toisiinsa. Alueen liikenne on järjes-
tetty Malminkartanontieltä alkavalta Karta-
nonkaaren kokoojakadulta kevyen liiken-
teen väylien kulkiessa alueen sisällä. Mal-
minkartanon asemalta alkavien jalankul-

kuväylien varrelle sijoittuvat kaupalliset ja 
muut palvelut sekä työpaikat.

Alueen asemakaavat on laadittu pää-
osin 1970-luvulla. Kaavojen laadinnas-
ta vastasi aate- ja suunnittelukilpailussa 
palkittu Arkkitehtitoimisto Laitinen-Filo-
sof. Heikki Kaitera laati vuonna 1980 kort-
teleiden 33220/2 ja 33221 asemakaavan  
1980-luvulla osa-alueiden asemakaavojen 
muutoksistaon vastannut arkkitehti Tuula 
Fleming kaupunkisuunnitteluvirastossa.
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Vuonna 1977 valmistuneet Koy Pehtoorin-
tie 2:n 3–4-kerroksiset lamellitalot ja 4-ker-
roksiset pistetalot on sijoitettu puolikaa-
ren muotoon rakennusten ja niiden välis-
ten puuseinämien muodostaessa suojai-
san pienilmaston pihapiirille. Massoituk-
siltaan yksinkertaisten, tasakattoisten ta-
lojen ylimmän kerroksen julkisivu on tii-
lenpunaista ja alempien kerrosten vaale-
aa lasittamatonta mosaiikkilaattaa, joka on 
kestänyt hyvin aikaa ja säärasituksia. Ra-
kennuksiin ei maaperän ominaisuuksien 
vuoksi ole voitu rakentaa kellareita, joten 
asuntojen huolto- ja palvelutilat on sijoi-
tettu osittain maanpäällisiin kellareihin ja 
osittain kevytrakenteisiin, puuverhoiltui-
hin huoltorakennuksiin, jotka samalla jä-
sentävät pihatilaa.
• Muutokset: Vuonna 2004 on suoritet-
tu mittava rakennusten ja pihan perus-
parannus, jonka yhteydessä on vaihdet-
tu puuikkunat ja -ikkunaovet puu-alumii-
ni-ikkunoiksi ja -parvekeoviksi sekä uusit-
tu ulko-ovet. Betoniset parvekekaiteet on 
uusittu ja uusia parvekelinjoja rakennettu 
pienasuntoihin. Kahteen pistetaloon on ra-
kennettu hissit. Lisäksi märkätilat ja vie-
märit on peruskorjattu ja julkisivupinnat 
sekä piha-alueet kunnostettu.

1. Koy Pehtoorintie 2 / Arkkitehtitoi-
misto Björkstam-Heino-Kostiainen

2. As Oy Pehtoorintie 4 / Arkkitehti  
Esko Kahri 

Esko Kahrin suunnittelemissa, vuonna 
1977 valmistuneissa 1- ja 2-kerroksisissa 
rivitaloissa vaihtelevat julkisivupinnassa 
sileäksi valettu tai harjattu betoni pysty- 
ja vaakasuuntaisten, punaruskeiden puu-
paneelipintojen kanssa. Päädyissä kaksi-
kerroksisissa rakennuksissa on käytetty 
yläosassa vaaleaa lasittamatonta mosa-
iikkilaattaa ja alaosassa harjattua betonia. 
Parvekekaiteet ovat puuta ja taustaseinis-
sä on puurimoitus betoniin kiinnitettynä. 
Rakennusten arkkitehtuuri on tasapainois-
ta ja rauhallista, mutta betonipinnat ovat 
jo kunnostuksen tarpeessa.

Rakennuksia suojaavat aidatut, rehe-
vän kasvillisuuden täyttämät etu- ja asun-
topihat. Puurakenteisten umpiaitojen lisäk-
si aiheina on käytetty keveitä puuristikoi-
ta ja -pergoloita, jotka yhdessä rakennus-
ten arkkitehtuurin kanssa luovat alueel-
le viehättävän, ”japanilaisen” tunnelman.
• Muutokset: Rakennusten yläpoh-
jan lämmöneristeitä on lisätty ja vesika-
te uusittu 1995. Parvekkeita ja maanta-
soterasseja on lasitettu 1990-luvulla se-
kä 2000-luvun alkupuolella. Joitakin par-
vekkeita on lisäksi laajennettu ja muutet-
tu pergoloita parvekkeiksi.

3 A. HOAS Viljelijäntie / Arkkitehtitoi-
misto Toivo Korhonen

Helsingin seudun opiskelija-asuntosääti-
ön talot valmistuivat vuonna 1977. Mo-
nikulmaisissa rakennuksissa on säteittäin 
sijaitsevia samankokoisia perhe- ja kah-
den hengen soluasuntoja. Tasakattois-
ten 4-kerroksisten rakennusten ylimmän 
kerroksen julkisivu on tummanharmaa-
ta ja muiden kerrosten vaalean harmaata 
pesubetonia, ikkunat sekä ulko-ovet ovat 
sinisiä. Rakennuksia toisiinsa yhdistävät 
matalat varasto-osat ja ikkunoiden väli-
set pystyosat on verhoiltu sinisellä profii-
lipellillä. Parvekkeita ei ole, ensimmäisen 
kerroksen asuntoihin liittyville pienille pi-
hoille on rakennettu kömpelöt kestopuu-

aidat. Yleisilme on hoitamattoman pihan 
ja epämääräisten kevyiden rakennelmien 
vuoksi ankea.
• Muutokset: vesijohtoja on uusittu ja 
autopaikkoja lisätty 1990-luvulla. 2000-lu-
vulla joitakin pohjakerroksen puuikkunoi-
ta ja -ikkunaovia on vaihdettu puu-alumii-
ni-ikkunoiksi ja -oviksi.

3 B. HOAS Arentikuja / Arkkitehtitoi-
misto Toivo Korhonen

Toinen vuonna 1977 valmistunut Helsin-
gin seudun opiskelija-asuntosäätiön koh-
de on pohjaratkaisuiltaan samanlainen 
kuin Viljelijäntiellä. Julkisivuissa on sen 
sijaan käytetty värikkäitä lasittamattomia 
klinkkereitä, ylimmässä kerroksessa keltai-
sia ja muissa punaisia. Ikkunat ovat punai-
sia ja niiden väliset profiilipellitykset vihrei-
tä. Rakennusten väliset sekä muut pihan 
varasto- ja huoltorakennukset on verhoiltu 
punamullan värisellä pystylaudoituksella, 
aidat ovat punaista vaakalautaa. Piha-alue 
on hoidettu ja hyvin varustettu. Yleisilme 
on huomattavasti parempi kuin Viljelijän-
tien HOAS-korttelissa.
• Muutokset: Uusi polkupyörävaja on ra-
kennettu ja autopaikkoja lisätty 1990-lu-
vulla.

4. Koy Rautakartano / Arkkitehti Heik-
ki Korppi-Tommola
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Koy Rautakartanon vuonna 1981 valmis-
tuneet 2–4-kerroksiset tasakattoiset luh-
titalot sijaitsevat puolikaaren muotoisesti 
suojaisten pihapiirien ympärillä kuten Koy 
Pehtoorintie 2:ssa. Pihapiirin suojaisuut-
ta lisäävät taloja yhdistävät korkeat puu-
rakenteiset aidat. Julkisivut ovat puhtaak-
simuurattua punatiiltä, 4-kerroksisten ra-
kennusten ylimmissä kerroksissa vaale-
aa puhtaaksi muurattua kahi-tiiltä. Luh-
tikäytävien ja parvekkeiden kaiteet ovat 
tontilla 1, taloissa A–C punaista profiili-
peltiä ja tontilla 2, taloissa D–G punaisik-
si maalattuja pystypaneloituja puukaitei-
ta. Kaksikerroksiset rakennukset on sijoi-
tettu kaarevan Arentitien sekä Vuokraa-
janpolun varrelle, pohjoispuolen raken-
nukset ovat nelikerroksisia.
• Muutokset: Tontille 2 on rakennettu ai-
toja ja katoksia1990-luvulla sekä madal-
lettu nelikerroksisten talojen kylpyhuonei-
den ikkunoita vuonna 2006. Madallettu-
jen ikkunoiden yläpuolinen uusi muura-
us saumalaasteineen näkyy ikävästi jul-
kisivussa erivärisenä.

Molemmilla tonteilla kaikissa taloissa 
on lasitettu parvekkeita lasitustyön yhä jat-
kuessa, sekä vaihdettu kaikki puuikkunat 
ja -ovet puu-alumiini-ikkunoiksi ja -oviksi 
2005.

5. Koy Arentitie 8 / Arkkitehtitoimisto 
Kalevi Ruokosuo

Koy Arentitie 8:n vuonna 1978 valmis-
tuneet 2–4-kerroksiset tasakattoiset ta-
lot on sijoitettu samoin periaattein kuin 
Rautakartanon rakennukset kaksikerrok-
sisten rakennusten reunustaessa Arenti-
tietä sekä Arentipolkua ja nelikerroksis-
ten rakennusten suojatessa pohjoispuol-
ta. Nelikerroksiset rakennukset koostuvat 
kolmesta ja neljästä pistetalomaisesta no-
pasta, jotka parvekkeet yhdistävät puoli-
kaaren muotoon. Alun perin nelikerrok-

sisten rakennusten ensimmäisen ja ylim-
män kerroksen julkisivut olivat pystyuri-
tettua betonia ja toisen ja kolmannen ker-
roksen julkisivut moduulipunatiiltä. Kaksi-
kerroksisten lamellien julkisivut olivat ko-
konaan punatiiliset. Kaikissa asunnoissa 
ei ollut parvekkeita. Parvekekaiteet olivat 
pääosin tiilenpunaiseksi kuultokäsiteltyä 
pystypaneloituja puukaiteita. Rakennuk-
sia yhdistävien parvekkeiden pihan puo-
leiset toisen ja kolmannen kerroksen kai-
teet olivat varsin umpinaisia tiilipintaisia 
seinämäisiä kaiteita.
• Muutokset: Rakennukset on peruskor-
jattu varsin täydellisesti 1990-luvun lopul-
la, eikä rakennusten ulkoasussa ole säily-
nyt mitään alkuperäistä. Ulkoseinien en-
tinen ulkokuori ja lämmöneristeet on pu-
rettu ja korvattu uusilla eristeillä ja julki-
sivumuurauksella. Uudet julkisivut ovat 
pääosin puhtaaksi muurattua punatiiltä, 
nelikerroksisten talojen ylin ja alin kerros 
sekä kaikkien rakennusten sisäänkäyn-
tien viereiset osat vaalean kellertävää tiil-
tä, joka on kuultorapattu vaalean keltai-
seksi. Kaikki ikkunat sekä parveke- ja si-
säänkäyntiovet on uusittu puu-alumiinira-
kenteisiksi. Vanhat parvekkeet on perus-
korjattu ja uusia parvekelinjoja rakennettu 
siten, että kaikissa asunnoissa on parvek-
keet. Rakennuksia yhdistävien parvekkei-
den toisen kerroksen kaiteet ovat tiilikai-
teita, kaikki muut uudet kaiteet ovat teräs-
lasikaiteita ja kaikki parvekkeet on lasitet-
tu. Sisäänkäyntikatokset sekä jätekatok-
set ja piha-aidat on uusittu. Vesikatot on 
uusittu, niiden kallistuksia on lisätty ja ra-
kennettu ulkonevat räystäät. Värinä julki-
sivuissa on edellä mainittujen punatiilen 
ja vaalean keltaisen kuultorappauksen li-
säksi vaalea siniharmaa parvekkeiden pie-
liseinissä, puuaidoissa ja ikkunoissa vesi-
pelteineen sekä tumman harmaa porras-
huoneiden lasiulko-ovien alumiiniosissa, 
parvekekaiteiden teräsosissa sekä räys-
täspellityksissä ja sisäänkäyntikatoksissa.

Lisäksi rakennuksiin 1 ja 4 on rakennet-
tu uudet kaitahissit kaksivartisten portai-
den väliin portaisiin F, J ja L.

6. As Oy Kartanontanhu / Arkkitehti 
Esko Kahri

As Oy Kartanontanhun vuonna 1981 val-
mistunut kaksikerroksinen, tasakattoinen 
asuin- ja liikerakennus rajaa yhdessä As 
Oy Arentikuja 4:n ja niiden pohjoispuo-
listen pienteollisuusrakennusten kanssa 
kaarevaa Vuokraajanpolkua. Malminkar-
tanolle tyypillisesti Vuokraajanpolun puo-
leinen, liiketiloja sisältävä ensimmäinen 
kerros on sisäänvedetty ja arkadikäytä-
vän reunustama. Julkisivumateriaalina ka-
dun puolella ja päädyissä ovat tiililaatta-
pintaiset sandwich-elementit, joissa pu-
naisten moduulitiilien suuntaa on vaih-
deltu. Erkkereissä ja ikkunoiden välissä on 
tummanruskea vaakapaneeli. Pihan puo-
lella julkisivun päämateriaalina on vaale-
ahkon ruskea puupaneeli ja rimoitus jul-
kisivussa, piha-aidoissa ja parvekkeissa, 
tiilipintoja on vain osittain ensimmäisen 
kerroksen seinissä. Osalla asunnoista on 
maantasopihat.
• Muutokset: Rakennuksen julkisivut 
ovat säilyneet alkuperäisinä. Liikehuo-
neisto on 1980-luvun lopulla jaettu kol-
meen osaan ja pihalle on 1999 rakennet-
tu uusi puurakenteinen jätekatos.

7. As Oy Arentikuja 4 / Arkkitehti Pirk-
ko Ilonen
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Kartanontanhun vieressä katutilaa rajaa 
vuonna 1981 valmistunut as Oy Arentiku-
ja 4, jonka massa on samoin taitettu, ta-
sakattoinen, kaksikerrokseinen ja kadun 
puolelta arkadikäytävällä varustettu kuin 
naapurinsa. Rakennuksen julkisivut ovat 
puhtaaksi muurattua punatiiltä kaikilla si-
vuilla. Parvekekaiteet ja piha-aidat sekä ik-
kunoiden yläpuoliset osat toisessa kerrok-
sessa ovat tumman ruskeaa vaakalautaa. 
Liiketilojen ikkunat kadun puolella  sekä 
ikkunoiden alapuolinen vaakapaneloin-
ti on maalattu keltaiseksi. Sekä porras-
huoneiden että liiketilojen teräsprofiilio-
vet ja asuintilojen puuikkunat ja -ikkuna-
ovet ovat tumman ruskeita. Osalla asun-
noista on maantasopihat.
• Muutokset: Rakennuksen julkisivut 
ovat säilyneet alkuperäisinä.

8. As Oy Arennin-Salpa  Bostads Ab/ 
Arkkitehtitoimisto Björkstam-Heino-
Kostiainen

As Oy Arennin-Salpa koostuu rivitalosta 
ja kahdesta paritalosta. Kaksikerroksisten 
asuntojen sisäänkäynnit sijaitsevat Vuok-
raajanpolun ja vastakkaisella sivulla Aren-
tikujan puolella piha-alueiden sijaitessa 
talojen välissä. Pihat on aidattu Vuokraa-
janpolun puolelta tumman ruskein puuai-
doin ja vastakkaiselta puolelta tiiliaidoin. 
Yksinkertaiset tasakattoiset talot muodos-
tavat näin varsin suljetun oman alueen-
sa. Rakennusten julkisivut ovat pääosin 
puhtaaksi muurattua punaista moduuli-
tiiltä. Pihojen puolella sisäänvedetyt toi-
sen kerroksen julkisivut on verhoiltu vaa-
lean ruskealla pystypaneelilla. Parveke-
kaiteet ovat teräsrunkoisia puukaiteita, 
joiden vaakalaudoitus ja pergolakatokset 
on maalattu tumman ruskeaksi, samoin 
puuaidat ja portit. Puuikkunat ja -ikkuna-
ovet, parvekkeiden teräsosat ja pellityk-
set ovat valkoisia.
• Muutokset: Asuntojen ulko-ovet on 
uusittu tummanruskeiksi HDF-oviksi. 

Julkiset rakennukset / Monitoimitalo 
Puustelli, Apollon yhteiskoulu, päivä-
koti Apila, päiväkoti Timotei ja nuori-
sotalo sekä Piianpuiston rakennukset

Arkkitehti Kalevi Ruokosuon suunnittele-
ma päiväkoti- ja koulurakennus, jossa ny-
kyisin toimii päiväkoti Timotei ja nuoriso-
talo, valmistui alueen julkisista rakennuk-
sista ensimmäisenä vuonna 1979. Yksin-
kertaisen, tasakattoisen rakennuksen jul-
kisivut ovat puhtaaksi muurattua punatiil-
tä. Rakennuksen julkisivuihin ei ole teh-
ty muutoksia.

Arkkitehti Pentti Pihan suunnittelema päi-
väkoti Apila valmistui vuonna 1981. Sen 
julkisivuissa on puhtaaksi muuratun pu-
natiilen lisäksi käytetty vaalean harmaa-
ta slammausta tiilen päällä sekä vaalean 
harmaata laudoitusta. Myöskään päivä-
koti Apilan julkisivuihin ei ole tehty muu-
toksia. Tällä hetkellä rakennus olisi kun-
nostuksen tarpeessa.

Arkkitehti Touko Neronen on suunnitellut 
vuonna 1985 valmistuneen Apollon yh-
teiskoulun. Yksityisen koulun rakennutti 
koulun johtokunta, sillä Helsingin siirtyes-
sä peruskoulujärjestelmään 1977 Apollo 
olisi jäänyt ilman omaa koulupiiriä eli oppi-
laita. Johtokunta anoi tuolloin koulun siir-
toa Apollonkadulta Malminkartanoon lu-
vaten rakennuttaa uuden koulurakennuk-
sen. Nykyisin koulussa toimivat peruskou-
lun yläaste ja lukio, joissa on laaja valin-
naisten kurssien tarjonta. Rakennuksen 
puhtaaksimuurattuihin sekä osittain val-
koiseksi slammattuihin punatiilijulkisivui-
hin ei ole tehty muutoksia. Vuokraajanpo-
lun puolelle tontti on rajattu punatiiliaidal-
la, koulun pihan puolen julkisivua hallitse-
vat vaaleat, vaihtelevan korkuiset lapeka-
tot kuten monitoimitalossakin.

Piianpuisto Malminkartanossa on raken-
nettu vuonna 1982 pidetyn suunnittelu-
kilpailun voittajaehdotuksen mukaisesti. 
Keskeinen sijainti asemakaavassa antoi 
puistolle hyvät lähtökohdat. Puisto muo-
dostui asukaspuistoksi, jossa on monen-
laista toimintaa. Malminkartanon tilan 
kunnostetut vanhat rakennukset vuodel-
ta 1936 sekä vuosilta 1950–1952 ja niiden 
vehmas pihapiiri ovat leikkipuiston ja nuo-
risoasiainkeskuksen käytössä. Puistoon 
rakennettiin myös eläinsuoja pieneläimil-
le, joista huolehtivat lähitalojen asukkaat 
ja kaupungin toimihenkilöt yhdessä. Puis-
ton maskottina oli suuresti pidetty hevo-
nen. Nyttemmin eläintenhoito on loppu-
nut, mutta leikkipuisto on yhä ahkeras-
sa käytössä.
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Arkkitehtitoimisto Järvinen - Airas on 
suunnitellut vuonna 1986 valmistuneen 
monitoimitalo Puustellin. Alun perin ra-
kennuksessa toimivat ala-asteen koulu, 
päiväkoti, kirjasto ja nuorisotila. Puustel-
linaukiota reunustavat julkisimmat tilat, 
kirjasto ja koulun liikuntatila, joka toimii 
myös alueen juhlasalina. Näiden tilojen 
välistä pääsee rakennuksen läpi kulkeval-
le kahden kerroksen korkuiselle sisäkadul-
le, jolle muut tilat avautuvat. Vuokraajan-
polun puolella julkisivua rytmittävät val-
koiset puupergolat ja koulun pihan puo-
lella vaaleat lapekatot. Tällä hetkellä ra-
kennuksessa toimii kirjaston lisäksi vain 
ala-asteen koulu ja aikaisemmin päiväai-
kaan vapaa pääsy sisäkadulle on estetty. 
Rakennuksen puhtaaksimuurattuihin pu-
natiilijulkisivuihin ei ole tehty muutoksia.

Monitoimitalo.Puustellin.pääsisäänkäynti.on.Puustellintorilla

Monitoimitalo.Puustelli,.1..ja.2..kerros...Piirros.on.vuodelta.1982..Rakennuksen.suunnittelu.alkoi.vuonna.1979,.mutta.se.valmistui.vasta.vuonna.1985..Kuvassa.näkyy.myös.

Puustellinaukio,.jonka.mitoituksen.ja.muodon.esikuvina.ovat.Italian.Sienan.klassiset.kaupunkiaukiot../.Arkkitehti-lehti.4–5./.1982
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3.1.2.Korttelipihat

1. Koy Pehtoorintie 2

Yhtiössä on kaksi erillistä asuinrakennus-
ten ympäröimää piha-aluetta. Rakennus-
valvonnan arkistossa on ainoastaan yhtiön 
länsipuolisen osan asemapiirustus, jossa 
pihatoiminnot ja pintamateriaalit on esitet-
ty yleispiirteisesti ilman kasvilajiluetteloa. 
Pihan leikki- ja oleskelutilat on esitetty ny-
kyistä tiiviimpänä pohjois- ja länsireunalta 
korkeammin maavallein ja pensasistutuk-
sin suojattuna alueena. Pintamateriaalei-
na olivat nurmi, asfaltti ja sora.

Vuonna 2004 tehdyssä mittavassa kun-
nostuksessa pihojen asfaltoinnit, asunto-
pihojen lauta-aidat ja osa istutuksista on 
uusittu. Oleskelu- ja leikkialueet sekä lo-
put istutuksista on kunnostettu ja niitä on 
täydennetty. Pihatoiminnot ovat pääosin 
alkuperäisillä paikoillaan. Merkittävimmät 
muutokset liittyvät leikki- ja oleskelupai-
kan kalusteiden uusimiseen ja sijoitteluun, 
sekä pienempien kulkureittien uudelleen-
järjestelyyn. Kunnostuksen yhteydessä on 
laadittu myös autopaikka-aluetta ja pihoja 
koskevat pinnantasaussuunnitelmat, mikä 
viittaa koko asuinalueella esiintyviin pin-
tavesiongelmiin.

Pihojen yleisilme on pääosin hoidet-
tu, mikä lisää kiinteistön kokonaisarvoa 
ja viihtyisyyttä. Pyykinkuivatustelineitä ja 
asukaspihoja rajaavat aidat on uusittu al-
kuperäistä mallia noudatellen harmaasä-
vyisinä lauta-aitoina. Aidat ovat periaat-
teessa siistit, mutta asukaspihojen koko-
naisrajaaminen ei kunnostuksesta huoli-
matta kaikin osin palvele viihtyisyyttä ja 
yksityisyyden tunnetta. Selkeämpi raken-
teellinen rajaus myös yhteispihan puolei-
sella reunalla ja monipuolisemmat istutuk-
set, esim. köynnökset asukaspihojen väli-
sillä aidoilla lisäisivät viihtyisyyttä. Leikki-
paikan rajalla aidat ovat osittain liian kor-
kealla. Selvästi väliaikaisiksi tarkoitetut 
kasvillisuuden suoja-aidat tulisi tarpeet-
tomina poistaa.

2. As Oy Pehtoorintie 4 

Pihasta on arkistoitu asemapiirros. Yhti-
ön piha-alue on pienipiirteinen ja suojaisa 
ja sitä kehystävät istutuksin ja aidoin ra-
jatut vehreät asukaspihat. Keskeisesti si-
joittuvan yhteispihan järjestelyt ovat säi-
lyneet lähes alkuperäisinä joitakin pois-
tettuja rakenteita lukuun ottamatta. Yhti-
öön kuuluvan pysäköintialueen ympäriltä 
puuttuvat asemapiirroksessa esitetyt run-
saat pensasrajaukset.

Piha on erityisesti kesäaikaan varsin 
viihtyisä, mikä johtuu pienestä mittakaa-
vasta ja asukaspihojen harkituista rajauk-
sista. Asuntoihin liittyvät ulkotilat ovat sel-
västi osa asumisen kokonaisuutta. Kasvil-
lisuus yhdessä kiinteiden rajausten kans-
sa muodostaa monipuolista ja kutsuvaa 
ympäristöä. Yhteispihan leikki- ja oleske-
lupaikkaa leimaa jossain määrin hoidon 
puute. Rakenteissa on kuluneisuutta ja 
kasvillisuus on osittain ylikasvanut.

3 A. HOAS Viljelijäntie 

Vuoden 1976 asemapiirroksessa pihalle 
on esitetty mm. asfaltoidut kulkuväylät, 
lentopallokenttä sekä tarpeelliset pyykki- 

ja tomutustelineet, kolme pientä hiekka-
laatikkoa, keinu sekä istutettavia lehtipui-
ta 100 kpl ja pensaita 500 kpl.

Piha on kauttaaltaan perusparannettu 
vuonna 1989, jossa yhteydessä pihalle on 
laadittu myös pinnantasaussuunnitelma 
sekä kuivatuksen parannussuunnitelma. 
Alkuperäiset varsin yksinkertaiset pihajär-
jestelyt on tässä yhteydessä muutettu ko-
konaan, mm. lentopallokenttä on poistet-
tu. Istutuksia on suunnitelmassa uusittu 
ja lisätty, tomutus- ja pyykinkuivatusteli-
neitä on siirretty ja pihalle on lisätty mm. 
asuntokohtaisia kasvimaita, grillikatos se-
kä lukuisa määrä uusia leikkivälineitä. Ton-
tille on myös lisätty 21 autopaikkaa pysä-
köintialueen uudelleenjärjestelyn avulla. 
Alun perin suoraviivaisia käytävälinjauk-
sia on perusparannuksessa muutettu kaa-
revammiksi. Samassa yhteydessä on ra-
kennettu asukaspihoja rajaavat 100–170 
cm korkeat aidat.

Erityisesti asukaspihojen monenkirja-
vat ja paikaten korjatut aidat lyövät pihaan 
viimeistelemättömän, sotkuisen leiman. 
Jäte- ja polkupyöräsuojien sininen verhoi-
lu on pihan lisäksi myös katukuvaa tar-
peettomasti hallitseva. Rakenteiden uu-
siminen viimeistellysti olisikin viihtyisyy-
den kannalta tarpeen.

3 B. HOAS Arentikuja 

Pihasta on arkistoitu vuoden 1977 ase-
mapiirros sekä vuonna 1989 laadittu pi-
hanparannussuunnitelma. Pihan alkupe-
räiset jäsentelyt olivat osittain runsaam-
mat, kuin HOAS Viljelijäntiellä. Pihalle oli 
suunniteltu selvästi suurempi leikki- ja lii-
kuntapaikka lentopallokenttineen. Pihaa 
jakavien suoralinjaisten käytävien varsil-
le ja rakennusten seinustoille oli esitet-
ty runsaasti puu- ja pensasistutuksia. Pi-
hanparannussuunnitelman perustyyli on 
vastaavanlainen kuin samaan aikaan Vil-
jelijänkujalle laaditussa parannussuunni-
telmassa. Selkein muutos on ollut pyrki-
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mys suoraviivaisten muotojen plastisem-
paan sommitteluun sekä leikki- ja liikunta-
paikan uudelleenjärjestely. Myös tälle ton-
tille on muutosten yhteydessä lisätty leik-
kivälineitä, grillikatos, pyörävajoja, aitoja 
ja 13 autopaikkaa. Pihaan on lisäksi tehty 
uusia värillisiä betonikiveyksiä.

Ympäristö on kokonaisuudessaan edel-
listä Viljelijänkujan kohdetta viihtyisämpi ja 
hoidetumpi. Myös rakennusten ja pihara-
kennelmien lämpimät värit luovat jo läh-
tökohtaisesti alueelle viihtyisämpää ilmet-
tä kuin Viljelijänkujan ankarahko sinisen ja 
betoninharmaan yhdistelmä. Asukaspiho-
jen aidat ovat yhtenäiset ja viimeistellysti 
maalatut, millä on suuri eheyttävä vaiku-
tus pihan ilmeeseen.

4. Koy Rautakartano

Pihasta on arkistoitu alkuperäinen piha- 
ja istutussuunnitelma vuodelta 1980. Pi-
halle on 1990-luvulla rakennettu aitoja ja 
katoksia. Lisäksi on uusittu pihavarustei-
ta ja vaihdettu jäteastiat syväjätesäiliöiksi. 
Vuokraajankujan varrelle sijoittuvalta py-
säköintialueelta puuttuvat osittain jäsen-
tävät pensasistutuskaistat.

Suojaisa rakennusten ympäröimä yh-
teispiha on varsin siisti ja hoidettu. Leik-
kivälineissä ja pihakalusteissa on värien ja 
materiaalien kirjavuutta, mikä tekee oles-
kelupihasta jonkin verran levottoman. Be-
tonisin reunakivin tai asfalttimakkaralla 
tehdyt rajaukset olisivat käytön kannalta 
kestävämmät kuin nykyiset puurajaukset. 
Syväjätesäiliöiden ympäristö tulee saat-
taa asemakaavan mukaiseksi, sillä kaava 
määrää jätehuolto-, tomutus- ja pyykinkui-
vausalueet aidattaviksi vähintään 160 cm 
korkealla puupintaisella umpiaidalla.  Al-
kuperäisen suunnitelman mukaiset pysä-
köintikenttää jakavat pensaskaistat antai-
sivat alueelle viimeistellymmän luonteen.

5. Koy Arentitie 8

Pihasta on arkistoitu pihasuunnitelmaa 
vastaava tarkempi asemapiirros, jossa kui-
tenkaan ei ole esitetty istutettavia kasvila-
jeja. Lajit ja tarkemmat materiaalimääritte-
lyt lienee lueteltu työselityksessä. Keskeis-
ten yhteispihojen järjestelyitä on jonkin 
verran alkuperäisestä muutettu mm. käy-
tävälinjausten ja istutusalueiden osalta. 
Myös leikkivälineitä ja kalusteita on osit-
tain uusittu.

Molemmat yhteispihat ovat suojaisia 
ja erityisesti lasten kannalta turvallisia. Pi-
hat ovat kuitenkin osittain hoitamattomia 
ja niiden viihtyisyyttä alentavat lukuisat 
istutuksia suojaavat, osin rikkoontuneet 
suoja-aidat. Aidoista huolimatta istutuk-
set ovat osittain tallaantuneet. Ratkaisu-
na olisikin kuluneiden istutusten uusimi-
nen esimerkiksi kasvilajia vaihtamalla se-
kä suojausten rakentaminen kestävästi ja 
viimeistellysti osaksi pihatilaa. Aidat on 
mitä todennäköisimmin alun perin tarkoi-
tettu väliaikaisiksi ja niiltä osin, kun kas-
villisuus on jo riittävän suurta, aidat tulisi 
poistaa kokonaan.

6. As Oy Kartanontanhu

Alkuperäisen asemapiirroksen mukaan 
tontin yhteensä 18 autopaikasta 6 on si-
joitettu asemakaavan oleskelu- ja leikki-
alueeksi merkitylle tontin osalle. Ratkai-
su on jonkin verran pienentänyt yhteispi-
han pinta-alaa ja viihtyisyyttä. Tästä syystä 
pihan ja autopaikkojen väliin on alun pe-
rin suunniteltu 60 cm korkuinen pensain 
istutettu valli. Asemapiirroksessa esitetty 
kivituhkapintainen kenttä on myöhemmin 
muutettu nurmeksi ja pihalle on raken-
nettu 1990-luvulla uusi puinen jätekatos.

Pihalla on miellyttävä mittakaava ja sen 
tunnelmaan vaikuttaa positiivisesti raken-
nuksen liittyminen yhteiseen pihatilaan 
harkitusti rajattujen asukaspihojen kautta. 
Asukaspihojen yksilölliset istutukset anta-
vat muuten varsin pelkistetylle ja avoimel-
le pihalle kiinnostavuutta. Avoimehko yh-
teispiha kaipaisi jossain määrin monipuo-
lisempia istutuksia sekä harkitumpaa tila-
järjestelyä. Pääasiallisesti koivuista koos-
tuva pihapuusto tosin asettaa pihan ke-
hittämiselle jonkin verran haasteita, sillä 
niiden alapuolella on vaikea saada muita 
kasveja menestymään.

7. As Oy Arentikuja 4

Pihasta ei ole arkistoitu pihasuunnitelmaa. 
As Oy Kartanontanhun vastinparina toimi-
van taloyhtiön piha poikkeaa edellisestä 
runsaampien istutusten ja erilaisen tilan-
käytön vuoksi. Maantasoasuntojen omat 
pihat on rajattu väliaidoin ja tukimuurein, 
mikä erottaa ne muusta pihasta selväs-
ti yksityisemmiksi kuin As Oy Kartanon-
tanhussa. 

Oleskelu- ja leikkipaikan ruohottunei-
suudesta huolimatta piha on perusilmeel-
tään hoidettu ja viihtyisä. Asukaspihoja ra-
jaavat paikoin monipuoliset istutukset li-
säävät pihan viihtyisyyttä. Pihan järjeste-
lyt ovat varsin paljon alkuperäisen asema-
piirroksen mukaiset.
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8. As Oy Arennin-Salpa Bostads Ab

Vuokraajanpolun varteen sijoittuvan talo-
rivin asukaspihat sijoittuvat rakennusten 
väleihin tiilimuurein ja lauta-aidoin suojat-
tuina. Luonteeltaan asukaspihat ovat täy-
sin yksityisiä. Yhteispiha leikkipaikkoineen 
sijaitsee tontin koilliskulmassa. 

Yksityispihojen ulkopuolelle rajautuvien 
piha-alueiden ilme on jonkin verran hoita-
maton. Erityisesti Vuokraajanpolun puo-
lella rakennusten sokkelien vieressä sijait-
sevan kapean kaistan hoitamattomuudel-
la on suuri vaikutus julkiseen kaupunki-
kuvaan.

3.1.3.Julkisten.rakennusten.lähiympäristö

Monitoimitalo Puustelli, Apollon yhteis-
koulu, päiväkoti Apila ja päiväkoti Timotei 
sekä niihin liittyvät katualueet muodos-
tavat yhdessä Piianpuiston kanssa Mal-
minkartanon keskeisimmän osan. Niillä 
on merkittävä rooli Malminkartanon alu-
eesta muodostuvissa mielikuvissa. Eri-
tyisen tärkeä julkinen ja selkeästi hahmo-
tettava tilasarja on aseman ja monitoi-
mitalo Puustellin välinen Malminkarta-
nonaukion, Puustellinpolun ja Puustel-
linaukion muodostama reitti. Varsinkin 
pohjoisempaa Malminkartanon aukiota 
leimaa kuluneisuus, mikä merkittävällä 
tavalla alentaa Malminkartanosta synty-
vää mielikuvaa. Aukion ja radan itäpuolei-
sen Luutnantinaukion keskinäinen suhde 
sekä rautatiesillan alainen maailma vaa-
tisivat kehittämistä. Puustellinpolun var-

Malminkartanonaukion.portaita.ja.

tukimuureja.

Radan.alikulku.Malminkartanonaukiolle.

rella umpeen teipatut liiketilojen ikkunat 
ja huono valaistus ovat omiaan huonon-
tamaan sekä reitin viihtyisyyttä että lisää-
mään kulkijan turvattomuuden tunnetta. 
Puustellinaukion ilmettä taas huonontaa 
mm. viereisen ravintolan kesäterassi, jol-
le tulisi etsiä sopivampi paikka. Myös ra-
kentamaton kappelille varattu tontti luo 
Puustellinaukion päätteeseen epämääräi-
sen luonteettoman tilan. Lähtökohdiltaan 
huolellisesti suunniteltu tilasarja ei nyky-
tilassaan palvele sitä tavoitetta, jota var-
ten se on suunniteltu. Tähän aluekoko-
naisuuteen tulisikin Malminkartanon ke-
hittämisessä panostaa. Pelkkä kauneus-
arvojen tai turvallisuuden tunteen lisää-
minen tosin eivät yksin riitä, vaan alueelle 
tulisi saada enemmän katutasoon avau-
tuvia päivittäispalveluja.
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Piianpolkua

LPK.Timotei

Pihasuunnitelman (asemapiirustuksen) on 
laatinut Arkkitehtitoimisto Kalevi Ruoko-
suo. Piha on pääosin alkuperäisen suun-
nitelman mukainen, tosin osa puuistutuk-
sista puuttuu sen itäreunalta. Päiväkodin 
ympäristöä huonontavat Piianpolun var-
ren töhryt, kuluneet aidat ja väliaikaisen 
oloiset rakennelmat. Piianpolun yleisilme 
herättää turvattomuutta. Päiväkodin pi-
haa puolestaan leimaa päiväkodeille var-
sin tyypilliseen tapaan sekalainen valikoi-
ma leikkivälineitä ja erityyppisiä aitoja. Ka-
lusteiden ja aitamallien yhtenäistäminen 
sekä tarkoituksenmukainen sijoittelu pa-
rantaisi pihapiiriä. 

LPK.Apila

Alkuperäistä pihasuunnitelmaa ei ole ar-
kistoitu. Päiväkodin aitoja on uusittu 2007. 
Myös Arentikujan päätteessä olevaa pää-
sisäänkäyntiä reunustavat puuaidat tulisi 
uusia paremmin arkkitehtuuriin sopivak-
si, sillä niillä on merkittävä vaikutus julki-
seen ympäristöön. Aitojen tarpeellisuutta 
ylipäätään kannattaisi myös harkita.

Apollon.yhteiskoulu

Arkkitehti Touko Nerosen laatima piha-
suunnitelma on vuodelta 1984. Suunni-
telma käsittää myös sisäänkäynnin edus-
tan pysäköintialueen, jolle on sijoitettu si-
säänkäyntiaukion jatke puuistutuksineen. 
Aukion keskelle on varattu tila veistoksel-
le. Aukion nykytila on ränsistynyt eikä vas-
taa alkuperäisen suunnitelman tavoitet-
ta sisääntuloon liittyvänä symmetrisenä 
aukiona. Puuttuva veistos, toisen reunan 
puuttuvat puuistutukset, huonokuntoiset 
penkit ja roskakorit sekä sijainti autopaik-
kojen puristuksessa tekevät paikasta epä-
määräisen ja sen olemassaoloa on vaikea 
perustella. Parantuakseen kohta kaipaisi 
kunnostusta sekä autopaikkojen tehok-
kaampaa visuaalista rajausta laajemmal-
la alueella. Toisena vaihtoehtona on harki-
ta koko aukion poistamista, sillä sen suh-
de koulun sisäänkäyntiin on varsin irralli-
nen. Koulun käyttöpihan tilasommitelma 
noudattelee pääpiirteittäin Nerosen suun-
nitelmaa, tosin osa suunnitelmassa esite-
tyistä puista ja istutusalueista puuttuvat 
kokonaan, eli piha on nykyisin suunnitel-
tua yksinkertaisempi.

Monitoimitalo.Puustelli

Pihasuunnitelman on vuonna 1983 laati-
nut Arkkitehtitoimisto Kari Järvinen-Timo 
Airas. Piha on tilallisesti pääosin alkupe-
räisen suunnitelman mukainen. Raken-
nuksen eteläpuolelle suunnitellut kentät ja 
kiilamaiset maaston muodot ovat jonkin 
verran alkuperäisestä muuttuneet. Tontin 
eteläpuolelle kaavailtu toteutumatta jäänyt 
kappeli ryhdistäisi varsin avoimeksi jää-
vää pihatilaa, joka nyt liittyy keskeneräi-
sen oloisesti Puustellinaukioon. 
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3.1.4.Puistot

Piianpuisto.

Piianpuisto rakennettiin vuonna 1982 pi-
detyn suunnittelukilpailun voittajaehdo-
tuksen perusteella. Ehdotuksen laati ark-
kitehtiylioppilas Alf Lindström. Toiminnal-
lisen ja suojaisamman leikkipuisto-osan 
(leikkipuisto Piika) käsittävän alueen lisäk-
si Piianpuiston länsiosassa on avoimesta 
peltoalueesta ja suorasta avo-ojasta istu-
tusten ja maaston muotoilun avulla muo-
kattu kaunis avoimehko alue. Hyvin hoi-
dettu puisto lisää olennaisesti alueen mai-
seman monimuotoisuutta. Puistoalueen 
maisemakuvalliset heikkoudet liittyvät-
kin ahkerasta käytöstä johtuvaan raken-
teiden kulumiseen erityisesti leikkipuis-
tossa. Monenlaisine aitoineen, reunuksi-
neen ja rakennelmineen leikkipuisto oli-
si jossain määrin kunnostuksen ja yhte-
näistämisen tarpeessa. Varsinkin varjoi-
saksi kehittynyttä kahluualtaan ympäris-
töä tulisi parantaa. Piianpuisto on raken-
nusviraston kartoituksessa luokiteltu yh-
deksi kaupungin arvoympäristökohteista 
mm. tärkeän kaupunkirakenteellisen mer-
kityksensä vuoksi.

Piianpuiston.lampi

Leikkipuisto.Piika..Puistossa.oli.alunperin.eläinsuoja.

pieneläimille,.joista.lähitalojen.asukkaat.yhdessä.kau-

pungin.toimihenkilöiden.kanssa.huolehtivat..Puiston.

maskottina.oli.rakastettu.hevonen,.jonka.muistoksi.on.

rakennettu.luonnollista.kokoa.oleva.puuhevonen.

Renginpuisto

Renginpuisto on korttelirakenteen sisään 
sijoittuva puisto, joka koostuu ovaalin 
muotoisesta laajasta kivituhkakentästä ja 
sitä reunustavista suurista lehmuksista. 
Koko alue on rajattu pensaskaistoin. Puis-
tossa on kuluneisuutta, joka tulisi korjata. 

Pikku-Arentipuisto

Malminkartanontien alikulun välittömään 
läheisyyteen sijoittuva Pikku-Arentipuis-
to on luonteeltaan epämääräinen. Puisto 
kaipaisi kunnostusta ja selkeämpää roo-
lia suhteessa ympäristöönsä.

Arentipuisto

Arentipuisto on nykyisin epäsiisti ja turvat-
toman oloinen alue, jolla ei ole sanottavaa 
maisemakuvallista merkitystä. Alue toimii 
läpikulku- ja nuorison oleskelupaikkana. 
Puistoon on kaavoitettu kirkkojen ja mui-
den seurakunnallisten rakennusten kort-
telialue vuonna 2002. Viimeistään raken-
tamisen mahdollisesti toteutuessa Arenti-
puiston turvallisuutta ja virkistysarvoa tu-
lee olennaisesti lisätä. 
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3.2 Osa-alue 2 / Pääjalankulkuraitin varrelle sijoittuvat korttelit

3.2.1.Alue.ja.rakennukset

Myös pääjalankulkuraitin varrelle, radan 
länsipuolelle sijoittuvien kortteleiden ase-
makaavoissa pyrittiin noudattamaan Haa-
ga–Vantaan yleissuunnitelmassa sekä alu-
een kaksivaiheisessa suunnittelukilpailus-
sa asetettuja tavoitteita. Alueen eteläisim-
pien kortteleiden laadinnasta vastasi kil-
pailussa palkittu Arkkitehtitoimisto Mar-
tikainen-Kolari yhteistyössä asemakaava-
osaston Malminkartano-työryhmän kans-
sa. Heikki Kaitera vastasi aukiolta toiselle 
kaartelevien Puustellinpolun ja Vellikellon-
polun varren kortteleiden kaavoituksesta 
kaupunkisuunnitteluihanteidensa mukai-

sesti. Lisäksi 1980-luvulla arkkitehti Ralph 
Erskinen vaikutus ulottui asukasyhteistyö-
korttelin asemakaavoitusta laajemmalle 
kaupunkitilallisessa innovaatiossa. Erski-
nen kortteli eli kortteli 33257 käsitellään 
tässä raportissa omana osa-alueenaan.

Alueen eteläiset korttelit valmistuivat 
pian kaavojen vahvistuttua 1970-luvun lo-
pulla, mutta muiden kortteleiden raken-
tuminen jatkui 1980-luvun puoliväliin as-
ti. Pääosa Malminkartanon kaupallisista 
palveluista sijoittuu pääjalankulkuraittien 
varren rakennusten ensimmäisiin kerrok-
siin arkadikäytävien alle sekä Malminkar-

tanonaukion ympärille. Alueelle on sijoi-
tettu alkuperäisten toiminnallisten tavoit-
teiden mukaisesti myös julkisia palveluja 
tarjoavia sekä pienteollisuusrakennuksia.

Alueen asemakaavat on laadittu 
1970-luvun lopussa ja 1980-luvun alus-
sa. Eteläisten osien kaavoituksesta vas-
tasi Arkkitehtitoimisto Kolari-Martikainen 
ja muiden osien arkkitehti Heikki Kaitera 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-
osastolla. 1990-luvulla arkkitehdit Tuula He-
lasvuo ja Tuula Fleming samasta virastos-
ta ovat laatineet osa-alueiden asemakaa-
van muutokset.
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9. As Oy Renginkuja 1/ Arkkitehti Rei-
jo Ailus

10. As Oy Renginkuja / SATO-Arkkiteh-
dit Oy 

Arkkitehti Kalle-Heikki Narisen suunnit-
teleman, jalankulkuraitin mukaan polvei-
levan rakennuksen kerrosluku vaihtelee 
kahdesta neljään kerrokseen. Julkisivut 
ovat punatiililaattapintaiset, samoin ka-
dun puoleiset luhtikäytävien kaiteet. Pi-
han puoleiset piha-aidat ja kaikki asun-
toparvekkeiden kaiteet ovat valkoiseksi 
maalattua vaakalaudoitusta ja osittain val-
koiseksi maalattua teräsverkkoa teräske-
hyksin. Parvekkeet on kannatettu valkoisin 
teräspilarein. Sekä puu- että teräsovet ja 
-ikkunat ovat valkoisia. Rakennuksen en-
simmäisessä kerroksessa on liiketiloja, joi-
den sisäänkäyntejä Väentuvanpolun var-
rella kattaa betonipilareiden kannattelema 
arkadi. Arkadin katto on valkoiseksi maa-
lattua puupaneelia. Parvekkeet on katet-
tu valkoiseksi maalatuilla, konesaumatul-
la pellillä katetuilla pulpettikatoilla. Moni-
muotoisuudestaan huolimatta rakennus 
on materiaalien ja värien yhtenäisyyden 
vuoksi harmoninen kokonaisuus.
• Muutokset: Joitakin parvekkeita on la-
sitettu 1990-luvulla. 2007 on lasitettu kak-
sikerroksisen osan parvekkeita ja katet-
tu parvekkeiden välinen osa lasikatteella.

11. As Oy Puustellinpolku 16 ja 
12. As Oy Pakarituvanpuisto /Ark Gul-
lichsen-Kairamo & Co (Gullichsen Kai-
ramo Vormala arkkitehdit ky)

Arkkitehtitoimisto Ark Gullichsen-Kairamo 
& Co:n, myöhemmin Gullichsen Kairamo 
Vormala arkkitehdit ky:n suunnittelemat, 
vuosina 1985 ja 1986 valmistuneet tasa-
kattoiset, massoitukseltaan monimuotoi-
set rakennukset muodostavat toisiinsa 
kiinni rakennettuina kokonaisuuden, jon-
ka vehreä, osittain kallioinen yhteinen pi-
hapiiri on suojainen ja kaunis. Rakennus-
ten arkkitehtuuri on hyvä esimerkki aikan-
sa parhaimmasta asuinrakennusten suun-
nittelusta. Julkisivut ovat osittain punais-
ta tiililaattaa ja osittain valkoiseksi maalat-
tua betonia, samoin parvekekaiteet. Par-
vekekaiteissa on lisäksi käytetty valkoista 
teräsverkkoa teräskehyksin ja valkoiseksi 
maalattua puuta. Sekä puu- että teräsovet 
ja -ikkunat ovat valkoisia. Pihan talousra-
kennukset, aidat ja katokset ovat pääosin 
valkoiseksi maalattuja ja puurakenteisia. 
Katujen puoleiset arkadikäytäviä kannat-
tavat pilarit ja kadun puoleiset aidat ovat 
tiililaattapintaisia. Arkadien katot ovat val-
koisiksi maalattuja, rimoilla rytmitettyjä le-
vykattoja. Kokonaisuus on tasapainoinen, 
harkittu ja huoliteltu.
• Muutokset: Osa parvekkeista on lasi-
tettu 1990-luvun lopulla.

13. As Oy Puustellinpolku 7 / Arkki-
tehti Erkki Karvinen

Vuonna 1982 valmistuneessa, taitetus-
sa lamellitalossa on Puustellinpolulle kal-
listuva pulpettikatto. Julkisivut ovat puh-
taaksimuurattua tiiltä, ylimmässä kerrok-
sessa vaaleaa, muissa kerroksissa puna-
tiiltä. Puustellinpolun puolella ylin kerros 
on sisäänvedetty ja verhoiltu valkoisek-
si maalatulla pystypaneelilla. Parvekkeet 
ovat kevytrakenteisia ripustettuja parvek-
keita, joiden runko ja kaiteiden kehykset 
ovat sinkittyä terästä. Kehysten välit ovat 
tummanruskeaa vaakalautaa ja osittain 
pystypinnakaiteita. Parvekkeet ja sisään-
käynnit on katettu profiilipellillä. Puuikku-
nat ja -ikkunaovet ovat tummanruskeita, 

Vuonna 1986 valmistunut As Oy Rengin-
kuja koostuu kahdesta tasakattoisesta, 3- 
ja 4-kerroksisesta lamellitalosta. Raken-
nusten julkisivut ovat tiililaattapintaiset, 
ylimmässä kerroksessa laatat ovat vaalean 
harmaita, muissa kerroksissa on käytet-
ty punatiililaattaa. Ensimmäisen ja toisen 
kerroksen välissä on vaalea betonikais-
ta. Myös parvekelaatan etureunat ja pie-
liseinien reunat on jätetty näkyviin beto-
nipintaisina, muuten parvekekaiteet ovat 
tiililaattapintaiset. Ylin kerros on molem-
missa rakennuksissa sisäänvedetty ja sen 
koko pihan puoleinen julkisivu on kattote-
rassia, jossa alaosa on ruskeaa vaakalau-
doitusta ja yläosa lasitettu. Rakennuksis-
sa on lisäksi erikorkuisia erkkereitä, jois-
sa on kulmaikkunoita, sekä arkadikäytä-
vä kadun puolella. Arkadikäytävän katto 
ja pilarit ovat peltipintaiset. Kadun puolel-
la 4-kerroksisessa rakennuksessa on ke-
vytrakenteiset, ripustetut parvekkeet, joi-
den kaiteet ovat ruskeaa vaakalautaa. Pi-
hatason saunaosastojen vilvoitteluteras-
sien sekä asuntopihojen aidat ja pergola-
katokset ovat kestopuurakenteisia. Kol-
mikerroksisen talon ensimmäisessä ker-
roksessa sijaitsevien autotallien ovet ovat 
keltaisia, pystypaneloituja ovia. Runsaiden 
aiheiden ja materiaalien vuoksi julkisivut 
luovat levottoman vaikutelman.
• Muutokset: Julkisivuihin ei ole tehty 
muutoksia. Parvekkeet on lasitettu 1992 
ja vesikate on uusittu vuonna 2010.
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teräsprofiiliovet sinisiä. Kadun puoleista 
arkadikäytävää kannattavat betonipilarit, 
katto on päällystetty vaalealla profiilipel-
lillä. Liiketilojen sinisten teräsprofiiliovien 
yläpuoliset seinän osat on päällystetty räi-
keän oransseilla levyillä. Pihan rakennel-
mat ja aidat ovat tummanruskeaa puuta.
• Muutokset: Osa parvekkeista on lasi-
tettu vuonna 2006.

14. As Oy Puustellinrinne 3 / Arkkiteh-
titoimisto Keijo Laine

Vuonna 1984 valmistuneet lamellitalot si-
jaitsevat Malminkartanossa epätavallises-
ti rinteessä. Julkisivut ovat osittain puna-
tiililaattaa ja osittain valkoiseksi maalat-
tua betonia. Porrashuoneiden seinät on 
verhoiltu valkoisella ja tummanruskeal-
la profiilipellillä. Katot ovat pulpettikatto-
ja, katteena mustaksi maalattu konesau-
mattu pelti. Ylimpien ikkunoiden päällä 
on vino, profiilipellillä katettu lippa. Puu-
ikkunat ja -ikkunaovet ovat valkoisia, ik-
kunoiden välissä on tummanruskea vaa-
kapanelointi. Parvekkeet ovat kevytraken-
teisia ripustettuja parvekkeita, joiden run-
ko on sinkittyä terästä. Kaiteet ovat vaale-
an ruskeaa vaakapaneelia, samoin pihan 
aidat ja vajat, ulkoportaiden kaiteet sekä 
teräsprofiiliovien umpipuuosat. Teräspro-
fiilit on pihan puolella maalattu punaisiksi 
ja Malminkartanonaukion puolella keltai-
siksi ja vihreiksi. Malminkartanonaukion 
puolella ensimmäinen kerros on sisäänve-
detty, arkadikäytävän pilarit on päällystet-
ty keltaisella ja katto valkoisella profiilipel-
lillä. Korkeuserojen vuoksi pihalla on usei-
ta portaita, jotka ovat joko sinkittyä teräs-
tä tai puuta. Piha on terassoitu puuraken-
tein, joiden kunto on varsin huono. Piha-
alueella on myös epämääräisiä istutuskau-
kaloita ja muita puurakenteita sekä huono-
kuntoisia betonimuureja ja suojapellityk-
siä. Autopaikat sijaitsevat osittain ajoluis-
kan varrella teräsrunkoisessa katoksessa 

ja pääosin pihan alla sijaitsevissa autosuo-
jissa. Ajotie ylempään, rakennuksen 2 al-
la sijaitsevaan autosuojaan hallitsee huo-
nokuntoista pihaa, joka on perusteellisen 
kunnostuksen ja muutoksen tarpeessa.
• Muutokset: Parvekekaiteet on uusittu 
vuonna 2001 säilyttäen kaiteiden alkupe-
räinen malli ja väri ja osa parvekkeista on 
lasitettu. Kattamattomat terassit on katet-
tu läpinäkyvällä katteella. Vuonna 2009 lii-
ketilan jaon yhteydessä on Malminkarta-
nonaukion puolelle tehty uusi teräsprofii-
liovi ja inva-luiska. Saman vuonna asuinra-
kennuksen päätyyn arkadin alle on asen-
nettu uusi ajoportti, kulkuportti ja kiinteä 
seinäke sekä porttiin liittyvä ladottavista 
muurikivistä ja teräksestä rakennettu aita.

15. As Oy Kruununpuustelli / Arkkiteh-
titoimisto Seppo Kasanen

Tasakattoinen ja muodoltaan Puustellin-
polkua myötäilevä rakennus on valmistu-
nut vuonna 1986. Rakennuksen julkisivut 
ovat tiililaattapintaiset, ylin kerros on rus-
keaa ja muut punatiililaattaa. Puustellin-
polulle työntyvät mutterinmuotoiset por-
rastornit ovat vaaleaksi maalattua beto-
nia. Parvekekaiteet ovat Puustellinauki-
on puolella punaista pystypaneelia, pihan 
puolella valkoista. Parvekkeet on kanna-
tettu valkoisiksi maalatuin betonisin pieli-
seinin. Asuntojen parvekkeiden vinot ka-
tot on katettu mustalla profiilipellillä. Luh-
tikäytävien kate- ja kaidemateriaalina on 
vihreä profiilipelti Puuikkunat ja -ikkuna-
ovet ovat valkoisia, teräsprofiiliovet ja -ik-
kunat vihreitä. Rakennus on ongelmalli-
nen kääntäessään jalankulkijalle umpinai-
sen tiilipintaisen muurin arkadikäytävän 
alla. Synkkyyttä lisäävät umpeen teipa-
tut liiketilan ikkunat Puustellinpolun Mal-
minkartanonaukion päässä sekä jalankul-
kuraitin puolelle sijoitettujen teknisten ti-
lojen umpiovet. Turvattomuuden tunnetta 
on yritetty poistaa valaisemalla tila räike-

ästi. Ratkaisu saattaa turvallisuuden kan-
nalta olla jonkinlainen parannus, mutta 
viihtyisyyden kannalta se on varsin kehno.
• Muutokset: Vuonna 1987 tilamuutok-
set ovat aiheuttaneet joitakin ulko-ovi-
muutoksia. Osa parvekkeista on lasitet-
tu 1990-luvun lopulta alkaen. 2000-luvul-
la on lounaisnurkan parvekkeisiin lisätty 
teräksiset tukirakenteet, rakennettu uusi 
autokatos ja uusi teräsportti, sekä itäpää-
tyyn uusi porras ja luiska kaiteineen ja is-
tutusalueineen.

16. As Oy Pienkartano ja 17. As Oy 
Suurkartano / Arkkitehti Eero Valjakka

Vuonna 1985 valmistuneet asunto-osake-
yhtiöt muodostavat kokonaisuuden, jota 
rajaa koillisessa kaksi Suurkartanon ker-
rostaloa, pohjoisessa erillinen entinen lii-
kerakennus, nykyinen osa Kuntoutuskes-
kusta, sekä lännessä, etelässä ja kaakos-
sa Pienkartanon rivitalot.

As Oy Pienkartanon alun perin tasakat-
toisten rivitalojen julkisivut ovat pääosin 
puhtaaksi muurattua punatiiltä. Pihasivut 
on terassoitu sisäänvedolla, jonka julkisi-
vu on valkoiseksi maalattua pystypanee-
lia. Parvekkeet ovat kevyitä lasikuutioita, 
joiden alapuolella on sirot lipat pienen etu-
pihan sisäänkäynnin yllä. Varsinainen si-
säänkäynti tuulikaappeineen on yhteis-
pihan puolella. Asunnoilla on myös täl-
lä puolella pieni pulpettikattoisen varas-
torakennuksen ja puuaidan rajaama oma 
pihatila. Aidat ja varastorakennukset yh-
teispihan puolella ovat valkoiseksi maa-
lattua pystypaneelia. Pihat Pakarituvan-
tielle on rajattu tiiliaidalla, jossa on osin 
valkoinen puusäleikkö ja Puustellinpolul-
le ilmavilla valkoiseksi maalatuilla säleai-
doilla. Pysäköintialueen puolelle pihojen 
väliin on rakennettu tyyliin sopimattomat 
kestopuurakenteiset säleaidat. Puuikkunat 
ja -ikkunaovet sekä ulko-ovet ovat valkoi-
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sia, parvekkeiden sirot teräsristikot vaale-
an turkooseja.
• Muutokset: Vuonna 2004 tasakatot 
on muutettu kaksilappeisiksi pulpettika-
toiksi ja vaihdettu katemateriaali kone-
saumatuksi, vaalean harmaaksi peltikat-
teeksi. Samalla on rakennettu näyttävät 
räystäät ja varustettu rakennukset syök-
sytorvilla. Päätykolmioiden materiaalik-
si on lupahakemuksessa merkitty pysty-
paneeli, toteutus on kuitenkin tehty val-
koisella profiilipellillä. Kattoikkunoita on 
korotettu uuden lappeen tasolle ja kah-
den talon eteläsivun terasseihin asennet-
tu valokatteet.

As Oy Suurkartanon kahta tasakattois-
ta nelikerroksista rakennusta yhdistää nii-
den väliin sijoitettu parvekeparilinja. Ra-
kennusten julkisivujen päämateriaali on 
puhtaaksi muurattu punatiili, kadun puo-
lella toisen kerroksen ja erkkereiden koh-
dalla on käytetty suurikokoista vaaleaa ka-
hi-tiiltä. Kerrostaloissa on kadun puolella 
arkadi, joka jatkuu liikerakennusta kiertä-
vänä katoksena. Arkadin betonipilarit on 
pystyraidoitettu punatiilaatoilla, katto on 
valkeaa paneelia. Yhteispihalle avautuvien 
parvekkeiden etukaide on valkeaksi maa-
lattua betonia ja sivut valkeaa teräsverk-
koa teräsprofiilein. Parvekelinjojen alapuo-
lella maantasossa on valkoisella kapealla 
pystypaneelilla verhoiltu varasto. Porras-
huoneiden ulko-ovet pihan puolella ovat 
valkoisia pystypaneloituja ovia. Puuikku-
nat ja -ikkunaovet ovat valkoisia, paitsi ka-
dun puolen toisen kerroksen ikkuna sekä 
erkkereiden sivuikkunat, jotka on maalat-
tu sinisiksi. Myös kadun puolen teräsla-
siovet ja -ikkunat ovat sinisiä.
• Muutokset: Parvekkeet lounaissivulla 
on lasitettu vuonna 1995 ja rakennusten 
väliin rakennettu kaksi teräsaitaa vuon-
na 2000. Vuonna 2004 entistä liikeraken-
nusta on korotettu yhdellä kerroksella ja 
rakennus on liitetty kadun yli kulkevalla 
käyntisillalla Kuntoutussäätiön pääraken-

nukseen. Korotetun osan julkisivut on ver-
hoiltu pääosin vaalean harmain peltikase-
tein, käyntisillan julkisivut ovat lasia tum-
man harmain teräsprofiilein.

18. Koy Parivaljakontie 2 / Arkkitehti 
Marja Pekkala-Seppänen

Kiinteistö Oy Sikalanmäen neljä tasakat-
toista, nelikerroksista luhtitaloa ja kortte-
lissa sijaitseva päiväkotirakennus valmis-
tuivat vuonna 1979. Yksi rakennuksista 
on massaltaan taitettu, kahdesta nurkas-
sa sijaitsevan porrastornin ja luhtikäytävän 
yhdistämästä yksiköstä koostuva kokonai-
suus. Rakennusten julkisivut ovat ruskeilla 
ja vaaleilla keraamisilla laatoilla päällystet-
tyjä sandwich-elementtejä. Vaaleita laatto-
ja on käytetty ylimmissä kerroksissa, pää-
tyjen erkkereissä sekä porrastorneissa ja 
päiväkotirakennuksessa. Luhtikäytävien 
kaiteet ovat punaista profiilipeltiä ja sin-
kittyä terästä, asuntoparvekkeiden kaiteet 
valkoiseksi maalattua vaakapaneelia. Par-
vekkeet on katettu punaisella profiilipel-
lillä. Puuikkunat ja -ikkunaovet ovat tum-
manruskeita, huoneistojen ulko-ovet kes-
kiruskeita ja porrastornien teräsprofiiliovet 
ja -ikkunat harmaiksi maalattuja. Maanta-
soasuntojen pihat sekä kaikki asuntojen ja 
yhteiset varastot ovat valkoiseksi maalat-
tua vaakapaneelia, pulpettikattoisten va-
rastojen kate punaista profiilipeltiä. Por-
rashuoneiden sisäseiniin on maalattu eri-
väriset hauskat porrastetut kuviot.

Rakennusten sijoittelun johdosta yh-
tiöllä on kaksi erillistä piha-aluetta, jotka 
molemmat ovat vehreitä ja suojaisia. 

Päiväkotirakennus ei ole enää alkupe-
räisessä käytössään.
• Muutokset: Rakennusten julkisivuihin 
ei ole tehty muutoksia. Kylpyhuoneet on 
peruskorjattu 2004.

Kiinteistö Oy Parivaljakontien neljä tasa-
kattoista pistetaloa ja kolme kaksiportais-
ta lamellitaloa valmistuivat alueen etelä-
osaan jo vuonna 1979. Pistetalot ovat ne-
likerroksiset, lamellitalot kaksikerroksiset 
talon E–F päädyn kolmikerroksista osaa 
lukuun ottamatta. Rakennusten julkisivut 
olivat ruskeilla keraamisilla laatoilla pääl-
lystettyjä sandwich-elementtejä, ylimmis-
sä kerroksissa ja osin päädyissä laatat oli-
vat valkoisia. Parvekkeiden pieliseinät oli-
vat käsittelemätöntä betonia ja painekyl-
lästettyä puuta, parvekekaiteet painekyl-
lästettyä puuta ja metalliverkkoa. Myös 
tasakattoisen huoltorakennuksen julkisi-
vut olivat osin laattapintaiset ja osin kesto-
puupäällysteiset. Pyörävajan julkisivut oli-
vat tummanruskeaa vaakalautaa. Raken-
nusten sijoittelulla on aikaansaatu suojai-
nen pihapiiri, jolle maantasoasuntojen pi-
hat ja parvekkeet avautuvat. 
• Muutokset: Rakennukset on peruskor-
jattu täydellisesti vuosina 1995 ja 2001. 
Vuoden 1995 korjauksessa laattapintaiset 
pistetalojen betonisandwich-ulkokuoret 
on korvattu puhtaaksimuuratulla valkoi-
sella ja punatiilellä. Parvekekaiteiden ma-
teriaali muutettiin muovipinnoitetuksi rei-
käpelliksi ja parvekkeiden väli- sekä taus-
taseinät valkoiseksi steni-levyksi. Puuik-
kunat ja -ikkunaovet sekä kaikki säilyvät 
teräsosat maalattiin.

Vuonna 2001 muutettiin vastaavalla ta-
valla lamellitalojen julkisivut ja parvekkeet. 
Kaikki asuinhuoneiden ikkunat ja parveke-
ovet on uusittu puu-alumiini-ikkunoiksi ja 
-ikkunaoviksi. Vesikatot on uusittu ja räys-
täät pidennetty. Huoltorakennus ja pyörä-
vaja on muutettu harjakattoisiksi, katema-

teriaalina on betonikattotiili. Huoltoraken-
nuksen uudet julkisivut ovat puhtaaksi-
muurattua valkoista tiiltä, pyörävajan rus-
keaa color-lujalevyä. Myös piha on perus-
korjattu, leikkivälineet ja pihan varusteet 
uusittu ja pelastustiet suunniteltu määrä-
ysten mukaisiksi.

19. Koy Sikalanmäki / Arkkitehti Marja 
Pekkala-Seppänen
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20. As Oy Tallinmäki 2 / Arkkitehti 
Marja Pekkala-Seppänen

Vuonna 1980 valmistuneet As Oy Tallin-
mäen kolme tasakattoista pistetaloa si-
jaitsevat mäellä Vellikellontien ja -polun 
risteyksessä. Rakennusten pääasiallinen 
materiaali on punatiililaatta. Ylimpien ker-
rosten ja parvekkeiden taustaseinien be-
tonipinnat sekä parvekkeiden tiililaattapin-
taisten kaiteiden betonireunat on maalat-
tu valkoisiksi. Viistokulmaisissa parvek-
keissa on lisäksi teräspinnakaide yhdes-
sä viistossa pielessä. Ulko-ovien sekä pi-
han aitojen ja varastojen vaakapaneelipin-
nat ovat tummanruskeita, samoin puu-
ikkunat ja -ikkunaovet. Porrashuoneiden 
ulko-ovien ja ikkunoiden teräsprofiilit on 
maalattu siniseksi, punaiseksi ja keltaisek-
si. Pienen, hoidetun pihan poikki johtaa 
asfaltoitu polku Malminkartanon seura-
kuntakodille.
• Muutokset: Parvkkeet on lasitettu 
vuonna 2002. Vuonna 2007 taloihin on 
rakennettu massan ulkopuliset hissit por-
rashuoneiden yhteyteen. Hissitornien jul-
kisivut on verhoiltu tummalla pellillä, yk-
si sivu on teräsprofiili-ikkunaa., väri tum-
manharmaa.

21. As Oy Helsingin Vellikellontie 3 / 
Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kokko Oy
Entinen Lastentarvike Oy / RA Mauri 
Mäki-Marttunen

Vuonna 1984 valmistunut 1–3-kerroksi-
nen pienteollisuuskiinteistö on muutet-
tu asuinrakennukseksi vuonna 2004. Ta-
sakattoisen rakennuksen julkisivut ovat 
puhtaaksimuurattua punatiiltä, ylimmäs-
sä kerroksessa tummempaa kirjavaa tiil-
tä. Toinen ja kolmas kerros on porrastet-
tu Vellikellonpolun puolelta, kolmas ker-
ros myös luoteispäästä. Puuikkunat ja -ik-
kunaovet sekä pystypaneloidut ulko-ovet 
ovat ruskeat, samoin vaakapaneloidut par-
veke- ja terassikaiteet. Porrashuoneiden 
metalliprofiiliovet ja ikkunat ovat tum-
manruskeat. Porrashuoneiden seinät on 
laatoitettu kirjavilla kaakeleilla ja koriste-
boordeilla.
• Muutokset: Vuonna 2004 rakennuksen 
toisen kerroksen toimistotilat muutettiin 
kolmeksi asunnoksi. Toisessa ja kolman-
nessa kerroksessa sijaitsevat asunnot säi-
lyivät ennallaan. Ensimmäiseen kerrok-
seen rakennettiin irtaimistovarastot uusil-
le asunnoille sekä uudet sosiaalitilat en-
simmäiseen kerrokseen jäävälle pienteol-
lisuustilalle. Kolmannen kerroksen yhtei-
set, toisen kerroksen katolla sijainneet pi-
hat muutettiin asuinhuoneistojen pihoiksi. 
Toisen kerroksen kahdelle uudelle asun-
nolle rakennettiin uudet parvekkeet ja par-
vekeovet. Yksi uusi asunto sai ensimmäi-
sen kerroksen katolla sijaitsevan kattopi-
han. Lounaissivulle lisättiin kaksi uutta ik-
kunaa vanhan mallin mukaan. Kaikki par-
vekkeiden ja terassien kaiteiden ja kukka-
laatikoiden puuosat uusittiin  vaakalaudoi-
tus muutettiin vaakapaneeliksi ja toisen 
kerroksen terassien aidat jatkettiin kah-
den metrin päähän lounaissivusta. Piha-
tasoon rakennettiin pyykinkuivaussyven-
nykselle aita ja koillisnurkan ympäri laa-
toitettu kulkuväylä.

Julkiset rakennukset / Kumppanuusta-
lo Horisontti , Malminkartanon seura-
kuntakoti ja Kuntoutuskeskus

Horisontti

Arkkitehti Osmo Solansuun suunnittele-
ma, alun perin Viljavuuspalvelu Oy:n toi-
misto- ja laboratoriorakennus valmistui 
vuonna 1981. Rakennus muutettiin kump-
panuustalo Horisontiksi vuonna 2006. Ho-
risontin perusti Länsi-Helsingin työttömät 
ry, nykyisin Horisontti Team Oy, ja raken-
nus on edelleenkin suurin yhdistyksen 
ylläpitämä asukastalo Helsingissä. Asu-
kastoimintaa ja työllistymistä edistävässä 
kumppanuustalossa on työpajoja, avoin 
ATK-luokka, kirpputori, nuorisotalo sekä 
asukaskahvila. Rakennuksen tummista 
tiilistä puhtaaksimuurattuihin julkisivui-
hin ei ole tehty muutoksia.

Seurakuntatalo

Viereisellä Puustellinmäellä sijaitsee Mal-
minkartanon seurakuntakoti entiseen 
vuonna 1943 valmistuneeseen pehtoo-
rintaloon kunnostetussa rakennuksessa. 
Tiloja seurakuntakodissa on noin 35 hen-
kilön tilaisuutta varten. Seurakunnalla on 
Malminkartanossa tiloja myös toiminta-
keskus Jennyssä Beckerintiellä.



35

Kuntoutussäätiö

Arkkitehtuuritoimisto Jorma Aho ky on 
suunnitellut vuonna 1982 valmistuneen 
Kuntoutussäätiön Kuntoutuskeskuksen. 
Säätiö on valtakunnallisesti merkittävä 
työikäisten ja vajaakuntoisten kuntoutta-
ja, joka harjoittaa myös tutkimus-, koulu-
tus- ja kehittämistoimintaa. Työntekijöitä 
säätiöllä on Malminkartanossa noin 150.

Rakennuksen julkisivut ovat ensimmäi-
sessä ja kolmannessa kerroksessa puna-
tiililaattapintaiset, toisen kerroksen koh-
dalla on käytetty ruskeita tiililaattoja. Ra-
kennus on vuonna 2004 yhdistetty As Oy 
Suurkartanoon kuuluvan liikerakennuksen 
toiseen kerrokseen tehtyyn laajennukseen 
kulkusillalla.

3.2.2.Korttelipihat

9. As Oy Renginkuja 1

Alkuperäinen puutarhasuunnittelu Seppo 
Äijälän laatima pihasuunnitelma on vuo-
delta 1979. Suunnitelma on hyväksytty 
rakennusluvan liitteeksi vuonna 1984 ja 
sitä on muutettu jätesuojan, autopaikko-
jen rakentamisen ja pihatietä koskevien 
muutosten vuoksi 1995. 

Pihan kasvilajiluettelo käsittää kolme 
eri puulajia ja neljä pensaslajia. Pinnoit-
teina on käytetty nurmea, betonilaatoitus-
ta, asfalttia ja kenttäkiveystä. Maantaso-
asuntoihin on suunniteltu asukaspihat ja 
suhteellisen pieni kivituhkapintainen leik-
kipaikka on sijoitettu alueelle tyypillises-
ti rakennusten rajaaman korttelin keskel-
le. Renginkujan puoleiselle tontin reunal-
le on sijoitettu tontin autopaikka-alueet. 

Piha on pääosin hyvin hoidettu, tosin 
poistamatta jääneet, mitä ilmeisimmin 
väliaikaisiksi tarkoitetut, huonokuntoiset 
kasvillisuuden suoja-aidat sekä asuntopi-
hojen väliset maalaamattomat aita-per-
gola-yhdistelmät eivät ole pihan ilmeelle 
eduksi. Polkupyöräpaikat eivät myöskään 
ole leikkipaikan turvallisen käytön kannal-
ta parhaimmassa paikassa.

10. As Oy Renginkuja 

Pihasta on arkistoitu asemapiirros, jossa 
myös pihan istutettavat kasvilajit ja raken-
teet on esitetty. Myös tällä pihalla istutet-
tavien kasvien lajimäärä on suppea; kolme 
puulajia ja kolme pensaslajia. Pintamate-
riaaleina ovat nurmi, asfaltti, kenttäkive-
ys ja kartanokiveys katualueeseen liittyväl-
lä osalla. Pihan luoteisosassa on laajahko 
säilytettävien puiden alue, mikä varmasti 
on tuonut alueelle kaivattua suojaisuutta 
heti rakentamisvaiheessa. Maantasoasun-
toihin liittyvät asukaspihat, muu piha on 
järjestelty istutuksin ja rakennetuin maas-
tonmuodoin erilaisiksi tiloiksi. Pihaa rajaa-
vat koulurakennuksen puolella autopaik-
katontille riviin järjestellyt autokatokset. 

Asemakaavan antamat tilalliset lähtö-
kohdat ja pihan tukeutuminen säilytettyyn 
metsäalueeseen ovat antaneet mahdolli-
suuden kehittää pihasta viihtyisä koko-
naisuus. Pihan hoidettu yleisilme erityi-
sesti kesäaikaan kertoo alueen aktiivises-
ta käytöstä.

11. As Oy Puustellinpolku 16 ja 
12. As Oy Pakarituvanpuisto 

Pihasta on arkistoitu molempien taloyh-
tiöiden erilliset asemapiirrokset, joissa pi-
hat on esitetty yleispiirteisesti. Lisäksi on 
arkistoitu Gullichsen-Kairamo & Co:n laa-
tima As Oy Pakarituvanpuiston pihasuun-
nitelma, jossa koko yhteispihan järjeste-
lyt on esitetty ilman materiaali-, kaluste 
tai kasviluetteloita. Alkuperäinen piha-
sommitelma perustui voimakkaan aksi-
aaliseen ristikkäiseen käytäväverkostoon, 
niihin liittyneisiin betonikivipintaisiin pi-
ha-aukioihin, keskeiseen pyöreään istu-
tusalueeseen ja pihaa rajaavaan pitkään 
pergolaan. Pihan peruspintana oli nurmi, 
jolle tarpeelliset leikki- ja pyykkitelineet 
oli sommiteltu suhteellisen vapaasti. As 
Oy Pakarituvanpuiston puolella pihalla oli 
säästetty avokallioalue.
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Pihasta on arkistoitu vain asemapiirros. 
Itään avautuva piha on luonteeltaan puus-
toinen. Asemakaava on edellyttänyt poh-
joisosan vanhimmat puut säilytettäviksi 
rakennusvaiheessa ja asemapiirros viit-
taakin rakennusvaiheessa tehtyihin var-
sin vähäisiin lisäistutuksiin. Pääasiallisin 
työ pihalla on liittynyt tarpeellisten leik-
ki-, pihatoimintojen ja kulkuväylien järjes-
telemiseen. 

Piha on nykytilassaan varsin vähäelei-
nen. Pihatoiminnot ovat asettuneet pui-
den sekaan luontevasti ja kokonaisuus on 
viihtyisä, tosin puiden määrästä johtuen 
hiukan varjoisa.

14. As Oy Puustellinrinne 3

Pihasta on arkistoitu asemapiirrokset vuo-
silta 1983 ja 2008, jolloin pihalle rakennet-
tiin uusi muurimainen piha-aita, ajoportti 
ja jalankulkuportti. Alkuperäisiä istutus- ja 
materiaaliluetteloita ei suunnitelmissa ole.

13. As Oy Puustellinpolku 7Alkuperäisen suunnitelman mukaiset 
terävän suoraviivaiset käytäväjärjestelyt, 
keskeinen pyöreä istutusalue ja osa per-
golarakenteesta ovat pihalta osittain hä-
vinneet ja pihan muotokieli on kokonai-
suudessaan muuttunut käytön myötä or-
gaanisemmaksi. Muutoksista huolimatta 
piha on yksi Malminkartanon alueen viih-
tyisimmistä. Merkittävää lisäarvoa pihal-
le luovat säilytetyt avokallioalueet ja nii-
den kasvillisuus. Alkuperäinen suoriin lin-
joihin perustunut sommitelma onkin kalli-
ot ja maaston tasoerot huomioiden ollut 
varsin ankara. Suunnitelmassa piha kulku-
reitteineen on pyritty liittämään osaksi ark-
kitehtonista kokonaissommitelmaa, mikä 
voidaan lukea pihasuunnitelman ansioksi.  

Pihan nykyistä ilmettä huonontavat 
jonkin verran pergolarakenteen nykyinen 
pätkittäisyys ja maalipintojen kuluminen. 
Pergolaan kytketyt huoltoon liittyvät toi-
minnot, kuten pyykin kuivatus, tomutus 
ja hiekka-astiat eivät myöskään ansaitsisi 
niin näkyvää roolia pihalla, kuin mikä niillä 
nyt on. Myös pihakalusteiden monenkir-
javuus ja muutamat arkkitehtuuriin sopi-
mattomat asukaspihojen aidat vaikuttavat 
kokonaisuuteen. Niihin ja pergolaan koh-
distettu ryhtiliike toisikin merkittävää pa-
rannusta muuten erittäin viihtyisän pihan 
kokonaisilmeeseen.
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15. As Oy Kruununpuustelli

Pihasta on arkistoitu Maisema- ja Puutar-
hasuunnittelutoimisto M-L. Rosenbröi-
jerin laatima pihasuunnitelma vuodelta 
1985. Piirustuksessa ei valitettavasti ole 
esitetty istutettavien kasvilajien luetteloa, 
vaikka lajit onkin numeroitu. Lajiluettelo 
lienee ollut osa työselitystä. 

Pihan pinnoitteeksi on suunnitelmas-
sa esitetty asfalttia ja kivituhkaa. Portai-
ta ja hiekkalaatikon reunoja on ajalle tyy-
pilliseen tapaan rakennettu kyllästetyistä 
puupölleistä (yleisimmin vanhoista puhe-
linpylväistä). Istutusalueiden ja käytävi-
en muotokieli on pehmeämpää ja luon-
nonmukaisempaa, kuin monissa muissa 
alueen pihasuunnitelmissa. Pelkästään 
suunnitelman perusteella arvioituna ton-
tin autopaikkojen sijoittelu vaikuttaa jos-
sain määrin epätarkoituksenmukaiselta ja 
alue näyttää vievän suuren osan tontin pi-
hapinta-alasta. Maastossa autopaikat ka-
toksineen kuitenkin asettuvat luontevasti 
tontin maaston muotojen mukaan. 

Lähtökohtaisesti hyvän pihan ilmettä 
huonontavat nykyisin pihakalusteiden kir-
javuus ja rakenteiden kuluneisuus. Myös 
istutuksissa on kuluneisuutta ja erityises-
ti seinien vierustoilla istutukset näyttävät 
kärsivän tilan puutteesta. Piha kaipaisikin 
osittaista istutusten uudistamista ja kalus-
temaailman yhtenäistämistä.

16. As Oy Pienkartano

17. As Oy Suurkartano

Tilallisesti As Oy Suurkartanoon liittyvästä 
pihasta on arkistoitu Arkkitehtuuritoimis-
to Järvinen - Valjakan laatima pihasuunni-
telma vuodelta 1984. Kasviluetteloa suun-
nitelmassa ei ole esitetty. Tontti koostuu 
pääasiassa asuntopihoista ja autopaikois-
ta. Leikkipaikka on suunniteltu yhteisek-
si As Oy Suurkartanon kanssa ja Pienkar-
tanon tonttiin siitä kuuluu vain pieni osa. 

Pienkartanon pihapiiri on viihtyisä ja 
erityisesti asukaspihojen osalta hyvin hoi-
dettu. Luonteeltaan puolijulkisten asu-
kaspihojen monipuoliset istutukset tuo-
vat kiinnostavan lisän pihan perusilmee-
seen. Yhteispihan ilmettä huonontavat 
kuluneet ja harmaantuneet leikkivälineet 
sekä uudet aitarakennelmat, joilla ei ole 
yhtenäistä mallia. Osa aidoista vaikuttaa 
myös perusteettomilta. Leikkipaikka kai-
paisi peruskunnostusta ja erityisesti liuku-
mäki turvallisempaa ratkaisua.

Pihasta on arkistoitu Arkkitehtuuritoimis-
to Järvinen-Valjakan laatima pihasuunni-
telma vuodelta 1983. Melko symmetri-
sen pihasuunnitelman keskeisin element-
ti on ympyrän muotoinen leikkipaikka, jo-
ka on suunniteltu yhteiseksi As Oy Pien-
kartanon kanssa. Leikkipaikkaa ja käytä-
viä reunustavat alueelle ja ajalle tyypilli-
sesti yhtenäiset pensasistutukset. Sym-
metrisen sommitelman täydentäjäksi ra-
kennuksen edustan käytävän varrelle on 
suunniteltu irtaimistovarasto ja kivituhka-
pintainen pallokenttä. 

Pihan pintarakenteissa on kuluneisuut-
ta, mikä osittain johtunee maan painumi-
sesta sokkelien vieressä. Piha kaipaisikin 
niiltä osin peruskunnostusta.

Länteen ja etelään avautuvan yhteis-
piha-alueen järjestelyihin ovat vaikutta-
neet tontin korkeat tasoerot sekä autohal-
lin ajojärjestelyt ja pihalle sijoitetut auto-
paikat. Alueelle tyypilliseen tapaan maan-
tasoasuntojen edustalla ovat pienet yksi-
tyiset asuntopihat. Lähtökohdistaan joh-
tuen piha on alueen muihin pihoihin ver-
rattuna keskimääräistä rakennetumpi. Ylä-
rinteeseen sijoitetun suuremman leikkipai-
kan ja alapihan autopaikkojen välillä ole-
va rinne on istutettu pääosin kokonaan 
kurttulehtiruusulla. Pihan eteläpuolen pie-
nempi ja urbaanimpi leikkipaikka sijoittuu 
kokonaan autohallin kannen päälle ja on 
luonteeltaan edellistä rakennetumpi. Kan-
sipihalla on myös monipuolisesti istutet-
tuja perenna-altaita.

Leikki- ja oleskelupaikkojen ruohottu-
minen ja erityisesti länsipuolen oleskelu-
paikan rikkoutuneet rakenteet kertovat 
käytön vähäisyydestä. Pihalla on lisäksi 
paljon ränsistyneitä suoja-aitoja, joiden 
tarpeellisuus nykyhetkellä on kyseenalai-
nen. Asemapiirroksessa luonnontilaisek-
si esitettyyn rinteeseen autopaikkojen ja 
länsipuolisen leikkipaikan välillä istutetut 
kurttulehtiruusut ovat erityisesti talviseen 
aikaan varsin epäesteettisiä. Istutusten se-
assa on myös itsestään kylväytyneitä koi-
vun- ja pajuntaimia, jotka hallitsematto-
masti kasvaessaan muuttava pihan ilmet-
tä epämääräisen hoitamattomaksi. Piha 
kaipaisikin ensisijaisesti siistimistä, mut-
ta osittain myös peruskunnostusta ja leik-
kipaikkojen käyttötarpeen kartoittamista. 
Myös monotonisen ruusuistutuksen kor-
vaaminen edes osittain monipuolisemmil-
la istutuksilla ryhdistäisi pihan yleisilmet-
tä. Pihan perusjärjestelyt ovat kuitenkin 
varsin onnistuneet, esim. lasten oleske-
lu on turvallisesti erillään ajoliikenteestä. 
Lisäksi piha on erittäin valoisa.
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20. As Oy Tallinmäki

Pihasta on arkistoitu asemapiirros, jossa 
on viitteitä ATR-toimistot Oy-n erilliseen 
pihasuunnitelmaan. Kasvilajiluetteloa ei 
piirustuksessa ole. Pihalla on hyvät puit-
teet, mutta sen viihtyisyyttä alentavat huo-
nokuntoiset istutusten suoja-aidat, jotka 
tulisi poistaa. 

21. As Oy Helsingin Vellikellontie 3

Alkuperäinen Arkkitehtuuritoimisto Mauri 
Mäki-Marttunen Ky.:n pihasuunnitelma on 
vuodelta 1983. Pihaa on parannettu vuo-
na 2004 arkkitehtuuritoimisto Seppo Ko-
kon laatiman pihasuunnitelman mukaan. 
Pihanparannus on tehty samassa yhtey-
dessä kun kiinteistö on otettu asuinkäyt-
töön. Rakennuksen alkuperäisestä käyt-
tötarkoituksesta johtuen tontin käyttö pai-
nottuu pysäköintiin oleskelupihan jäädes-
sä hyvin pieneksi. Yhteispihan pienuut-
ta kompensoivat nyt rakennuksen katol-
le rakennetut asuntopihat ja parvekkeet.

Kohteesta on arkistoitu ATR-toimistot 
Oy:n laatima pihasuunnitelma vuodelta 
1980. Asuinrakennusten keskellä sijaitse-
va päiväkotirakennus on vaikuttanut piha-
tilan käyttömahdollisuuksiin. Leikkipaikko-
ja onkin pihalla useampia.

Erityisesti yhteispihalle avautuvissa 
asukaspihoissa on viehättäviä, pihaa mo-
nipuolistavia piirteitä. Yksilölliset istutuk-
set ja oleskelupaikat rikastavat mitä ilmei-
simmin alkuperäisestä järjestelystä yksin-
kertaistunutta pihaa. Joitakin asukaspiho-
jen rakenteita tosin olisi syytä sovittaa pa-
remmin muun pihan ilmeeseen sopivak-
si. Piha kaipaisikin erityisesti asukaspiho-
jen hallittua rajaamista ja yhteisen piha-
alueen kasvillisuuden hoitoa.

19. Koy Sikalanmäki18. Koy Parivaljakontie 2

Kohteesta on arkistoitu sekä ATR-toimis-
tot Oy:n laatima pihasuunnitelma vuo-
delta 1978 että Arkkitehtitoimisto Pekka-
la-Seppänen-Mikkilä Oy:n laatima pihaa 
koskeva parannussuunnitelma vuodelta 
2000. Jälkimmäisen päätarkoituksena lie-
nee ollut pelastusreittien rakentaminen pi-
halle sekä siihen liittyen leikkivälineiden 
ja piharakenteiden osittainen uusiminen. 
Alkuperäiset istutukset on pääosin suun-
nitelmassa säilytetty tai kunnostettu al-
kuperäisin lajein. Lisäksi on tehty joitakin 
uusia istutusalueita sekä ympäröity suo-
ja-aidoin kaikki pihan istutusalueet. Pihal-
le on rakennettu pyörävaja vuonna 2002.

Alkuperäisessä pihasuunnitelmassa se-
kä pihan toiminnot että rakennukset on 
ympäröity tehokkaasti massapensasistu-
tuksin. Ratkaisulla on pihalle muodostet-
tu eri toimintoja sisältäviä korttelinomai-
sia tiloja. Koko piha-ala on pyritty tehok-
kaasti hyödyntämään. Yhtiön piha-alue on 
suunnitelman mukaan alueen keskimää-
räisiä pihoja paljon rakennetumpi. Alueen 
pihasuunnitelmille tyypilliset peruspiirteet, 
kuten istutettavien kasvilajien vähäinen 
määrä, massapensasistutukset, alueelle 
tyypilliset pintamateriaalit ja keinotekoi-
set maastonmuodot esiintyvät tässäkin 
suunnitelmassa. 

Pihan ilme on nykyisin alkuperäistä 
suunnitelmaa yksinkertaisempi, eikä pen-
sasistutuksilla ole niin hallitsevaa roolia, 
kuin alkuperäisestä suunnitelmasta voi-
si päätellä. Kokonaisuutena piha raken-
nusten välissä on varsin viihtyisä ja las-
ten kannalta käyttökelpoinen. Osa leikki-
paikan vanhoista pöllirajauksista on toi-
minnan kannalta tarpeettomia. Rajaukset 
olisikin kannattavaa uusia yhteensopivik-
si muun kalustuksen kanssa.
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3.2.3.Julkisten.rakennusten.lähiympäristö,.
katualueet.ja.puistot

Tälle osa-alueelle sijoittuvat Malmikarta-
nonaukio, Puustellinpolku ja Puustellinau-
kio. Katuja ja aukioita osana arkkitehtuuria 
on käsitelty edellä osassa 2.3.2. 

Kumppanuustalo Horisontin ja Kuntou-
tuskeskuksen pihasuunnitelmia ei ole ar-
kistoitu. Malminkartanon seurakuntakoti 
puolestaan sijaitsee Puustellinmäen puis-
toalueella. Muita asemakaavassa puistoik-
si merkittyjä alueita ovat Renginmäki ja 
Pakarituvanpuisto. Puustellinmäki ja seu-
rakuntakoti muodostavat aluetta rikasta-
van ajallisen kerrostuman ja maisemalli-
sen kokonaisuuden, jolla on merkitystä 
Malminkartanon alueella. Renginmäki ja 
Pakarituvanpuisto ovat pienempiä raken-
nusten sekaan sijoittuvia puistikoita, joil-
la on merkitystä asukkaiden päivittäisen 
oleskelun ja leikin kannalta.

Renginmäki

Puustellinmäki.ja.seurakuntakoti
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3.3 Osa-alue 3 / Erskinen kortteli

Malminkartanon keskeisimmässä, maa-
merkiksi muodostuneessa korttelissa ki-
teytyy pyrkimys sekä esteettisesti että 
toiminnallisesti parempaan ympäristöön 
kuin edeltävän aikakauden lähiörakenta-
misessa. 

Rakennusliike Puolimatkan rakennutta-
man korttelin 33257 suunnittelijaksi  pyy-
dettiin vuonna 1978 ruotsalais-englantilai-
nen arkkitehti Ralph Erskine. Alueen suun-
nittelu alkoi asukaskokouksen koollekut-
sulla vuonna 1979 ja vuonna 1986 alue 
oli valmiiksi rakennettu. Erskinen toimis-
to oli kokeillut asukasyhteistyötä suun-
nittelemissaan kohteissa Ruotsin Sand-
vikenissa, Englannin Bykerissa sekä Ka-
nadan Resolute Bayssa. Myös Suomes-
sa oli luonnollista valita asukasyhteistyö 
suunnittelumenetelmäksi, jotta ulkomaa-
laiset suunnittelijat saisivat asukkailta re-
levanttia tietoa paikallisista olosuhteista ja 
kulttuurista. Asukkaista valitun referens-
siryhmän ja arkkitehtitoimiston yhteistyö-
tä on tarkemmin selvitetty luvussa 2.2.2. 

Tämän ensimmäisen vaiheen yhteistyön 
päätuloksena oli asemakaava, jossa asuk-
kaiden mielipiteet oli otettu huomioon. 
Asemakaavalle leimallista on työpaikko-
jen ja liiketilojen sijoittaminen pääjalan-
kulkuraitin eli Puustellinpolun varteen si-
ten, että ainakin yhdestä ikkunasta näkee 
sisään työtilaan. Idässä aluetta rajaavat 
korkeammat terassitalot, pohjoisessa ja 
lännessä 2–3-kerroksiset luhtitalot. Kort-
teli avautuu etelään, jonne on sijoitettu ri-
vi- ja muut pientalot. Korttelissa on sekoi-
tettu monentyyppisiä rakennus- ja asun-
totyyppejä tavoitteena häivyttää eroja pi-
en- ja kerrostaloasumisen välillä. Kortte-
lissa on neljä eri asunto-osakeyhtiötä, jot-
ka ovat valmistuneet vaiheittain vuosina 
1983–1986.

Rakennusmassojen suuntaamisella, 
koolla ja sijoittelulla on muodostettu tii-
vis ja tilallisesti rikas pienkaupunkimai-
nen ympäristö, jossa jokaisella asunnol-
la on omat puolijulkiset ja yksityiset tilan-
sa. Radan viereisten terassitalojen korke-

us vaihtelee neljästä kahdeksaan kerrok-
seen. Puustellinpolkua rajaavat, arkadein 
varustetut luhtitalot ovat matalampia ja 
näin mittakaavallisessa tasapainossa ka-
tutilaan. Periaatteena alueen suunnittelus-
sa on ollut liike- ja työtilojen sekä julkisten 
luhtikäytävien avaaminen pääjalankulku-
raitille yksityisempien tilojen ja asuntopar-
vekkeiden avautuessa yhteispihalle. Jalan-
kulkuraitilta oli aikaisemmin pääsy pihalle 
kapeista aukoista, jotka on sittemmin sul-
jettu portein. Suojaisan yhteispihan suun-
nitteluun on vaikuttanut sisäisen huolto-
liikenteen järjestäminen pehmeän liiken-
nesuunnittelun periaatteiden mukaisesti. 
Liikennealueet on varattu ensisijaisesti ja-
lankulkijoille, mutta huoltoliikenne on niil-
lä tietyin varauksin mahdollista.

Puustellinpolun ja radan välisen alu-
een vuonna 1981 vahvistuneen asema-
kaavan laati Heikki Kaitera, mutta Erski-
nen ja asukkaiden referenssiryhmän vai-
kutus kaavaan on korttelin 33257 osal-
ta ollut suuri.

3.3.1.Alue.ja.rakennukset
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As.Oy.Hopeakartano

As.Oy.Vaskikartano

As.Oy.Tinakartano

As.Oy.Kuparikartano

22. As Oy Hopeakartano / Ralph Erski-
nes Arkitektkontor Ab

Taloyhtiöiden sijainti korttelissa 33257

Korttelin ensimmäisenä vuonna 1983 val-
mistunut asunto-osakeyhtiö Hopeakar-
tano koostuu radan viereisestä, 8-ker-
roksisesta terassitalosta sekä kahdes-
ta 2–3-kerroksisesta luhtikäytävätalosta 
Malminkartanonaukion ja Puustellinpo-
lun varrella. Luhtikäytävätalojen ensim-
mäinen kerros on liike- ja työtilaa, toises-
sa rakennuksista on kaksioita kahdessa 

seuraavassa kerroksessa, toisessa lisäk-
si kaksikerroksisia perheasuntoja. Teras-
sitalossa on sekä yhteistiloja että asuntoja 
ensimmäisessä kerroksessa. Asuntotyy-
pit terassitalon kaikissa kerroksissa ovat 
vaihtelevia kooltaan ja myös yksi- ja kak-
sikerroksisten asuntojen sijainti vaihtelee.

Rakennuksissa ei ole tehty julkisivu-
muutoksia.

23. As Oy Kuparikartano / Ralph Erski-
nes Arkitektkontor Ab

Terassitalot.radalle

Paritalo

Seuraavaksi vuonna 1985 valmistui asun-
to-osakeyhtiö Kuparikartano, joka koos-
tuu Hopeakartanon terassitalon jatkeek-
si rakennetusta 6–4-kerroksisesta teras-
sitalosta sekä kahdesta kaksikerroksises-
ta paritalosta ja niiden väliin rakennetus-
ta korttelituvasta 

Rakennuksissa ei ole tehty julkisivu-
muutoksia.

Korttelitupa

Luhtikäytävätalo.Puustellinpolulle

Terassitalo.pihalle
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24. As Oy Vaskikartano / Ralph Erski-
nes Arkitektkontor Ab

Vuonna 1986 valmistui asunto-osakeyhtiö 
Vaskikartano, jossa on kaksi Hopeakarta-
non luhtitalon jatkeeksi Puustellinpolun ja 
Puustellinaukion varrelle rakennettua kol-
mikerroksisista luhtikäytävätaloa. Lisäksi 
yhtiöön kuuluu kaksi kaksikerroksista ra-
kennusta, joista toisessa on kaksikerroksi-
sia perheasuntoja. Toinen rakennus on pi-
en- ja luhtitalon yhdistelmä, jossa on sekä 
kaksikerroksisia perheasuntoja että kuusi 
kaksiota päällekkäin luhtikäytäväosassa.

Luhtikäytävätalojen ensimmäiset ker-
rokset ovat liiketilaa. Puustellinaukion 
kulmauksessa on entinen kahvila, nykyi-
nen lounas- ja ruokaravintola. Ravintolan 
vuonna 2000 rakennettu terassi sijaitsee 
tällä hetkellä Puustellinaukiolla. Rakennus-
ten väleihin on rakennettu kolme mus-
taksi maalattua pystypinnaporttia vuon-
na 2001 ja parvekkeet on lasitettu vuon-
na 2006. Rakennuksissa ei ole tehty mui-
ta julkisivumuutoksia.

Luhtikäytävätalo.Puustellinaukiolle

Rivitalot

25. As Oy Tinakartano / Ralph Erskines 
Arkitektkontor Ab

Rivitalot.pihalle

Viimeisenä taloyhtiöistä valmistui vuonna 
1986 Tinakartano, joka koostuu 4–5-ker-
roksisesta terassitalosta sekä kolmesta ri-
vitalosta ja kahdesta erillistalosta.

Rakennuksissa ei ole tehty julkisivu-
muutoksia.

Erillistalo

Rakennustyypit

Terassitalot kääntävät selkänsä junara-
dan ja pysäköintialueen melulle. Radan 
puoleiselle sivulle on sijoitettu vain pie-
nimmät ja välttämättömät aukot. Vastak-
kaisella pihan puolella rakennukset avau-
tuvat monikerroksisin ja -muotoisin te-
rassein, parvekkein, istutuslaatikoin se-
kä suurin ikkunoin ja ovin vehreälle yh-
teispihalle, leikkialueille ja pienempiä ra-
kennuksia kohti. Suurten rakennusmasso-
jen terassointi tarjoaa lisäksi mahdollisuu-
den materiaalien ja detaljien yhtenäisyy-
dellä hävittää ei-toivotun kontrastin pien- 
ja kerrostalojen välillä. Suljetun itäsivun ja 
rehevän länsisivun kontrastia lisäävät vie-
lä entisestään materiaalivalinnat, radan 
puolen pystyraitainen profiilipelti ja pu-
natiilimuuri sekä pihasivun runsas erivä-
risen, mitta- ja muotomaailmaltaan vaih-
televan puumateriaalin käyttö.

Luhtikäytävätalot muodostavat niin 
ikään rajavyöhykkeen julkisen pääjalan-
kulkuraitin ja rakennusryhmän yksityisen 
tilan välille. Jalankulkijan puolella talojen 
ulkotila portaineen, luhtikäytävineen ja 
asuntojen ulko-ovineen on julkista tilaa, 
sisempi pihan puoli on terasseineen ja 
parvekkeineen asuntojen yksityistä aluet-
ta. Myös julkisivut noudattavat jälleen sa-
maa hierarkiaa. Kadun puolella julkisivuis-
sa on liiketiloja lukuun ottamatta vain mi-
nimaalinen aukotus ja muurimaista tiilipin-
taa on runsaasti. Pihan puolella on käytet-
ty pehmeitä materiaaleja ja muotoja, jot-
ka yhdistävät rakennukset arkkitehtuuril-
taan sekä terassi- että pientaloihin. Poik-
keuksen muodostavat Vaskikartanon kak-
si luhtikäytävätaloa, joissa pihan puolella 
on toisessa rakennuksessa puuverhoilun 
sijasta käytetty valkoista kahi-tiiltä ja pe-
subetonia julkisivumateriaalina. Rakennus 
sijaitsee myös poikkeuksellisesti luhtikäy-
tävä pihalle päin ilmansuunnan vuoksi.

Rivitalot ja muutama erillistalo on si-
joitettu korttelin eteläosaan, missä liiken-
ne on vähäistä ja rakennukset voivat avau-
tua myös viereiselle puistoalueelle, eikä 
rakennustyypin tarvitse olla yhtä yksi-
suuntainen kuin terassi- ja luhtikäytävä-
talojen. Myöskään rivitalojen julkisivuis-
sa ei ole tarvinnut erotella julkista ja yksi-
tyistä, suljettua ja avonaista. Molemmat 
sivut onkin verhoiltu puulla ja aukot sijoi-
tettu vapaasti. 

Kaikissa rakennuksissa, niin terassi- 
kuin luhtikäytävä- ja pientaloissakin, on 
pesubetonipäädyt.
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3.3.2.Pihat.

Liikerakennus ja kioski tontilla 5 Malmin-
kartanonaukion ja As Oy Hopeakartanon 
vieressä ovat myös Ralph Erskinen suun-
nittelemia ja valmistuneet vuonna 1983. 
Monimuotoisen, pienehkön liikeraken-
nuksen julkisivuissa on käytetty punatiil-
tä ja muovipinnoitettua vaaleaa peltiä. Ko-
meaa katosta kannattavat jyhkeät liima-
puupalkit. Pieni kioskirakennus on vuon-
na 1992 muutettu grilli-pizzeriaksi. Liikera-
kennuksen yhteyteen on rakennettu suo-
jaseinämä lauhduttimelle sekä varastoai-
taus vuonna 2006. Valomainosmuutoksia 
lukuun ottamatta julkisivuille ei ole tehty 
muita muutoksia.

Erlliset.liikerakennukset

Liikerakennus

Grilli-pizzeriaksi.muutettu.kioski

22. As Oy Hopeakartano, 23. As Oy 
Kuparikartano, 24. As Oy Vaskikartano 
ja 25. As Oy Tinakartano 

Korttelista on arkistoitu pihan osalta aino-
astaan asemapiirrokset. Erskinen korttelis-
sa pihatoiminnot on sijoiteltu rakennusten 
tavalla monimuotoisesti ja vaihtelevasti. 
Keskeiseksi kokoavaksi tekijäksi Hopea- 
ja Vaskikartanon yhteisellä pihalla muo-
dostuu Vaskikartanon edustan laajempi 
piha-alue, jolle leikkipaikka ja tomutus-
telineet on sijoitettu rakennusten koordi-
naatiston mukaan. 

Kokonaisuudessaan kortteli pihoineen 
on jossain määrin vaikeasti hahmotetta-
va. Pihoilla on paljon elementtejä, reitte-
jä ja sokkeloisuutta, mikä tekee korttelis-
ta toisaalta alueen muita kortteleita puu-
tarhamaisemman mutta toisaalta jossain 
määrin epäkäytännöllisen. Pihan nykyil-
mettä latistavat monenkirjavat asukaspi-
hojen aitarakennelmat ja erityisesti tyhjil-
lään oleva korttelitupa hieman hoitamatto-
mine pihapiireineen. Korttelissa on myös 
muutamia selvästi ylimääräisiä tomutus- 
ja pyykkitelineaitauksia, joiden purkami-
nen antaisi pihatiloille väljyyttä. Korttelin 
monimuotoisuudessa parasta ovat laa-
dukkaasti toteutettujen asukaspihojen yk-
silölliset istutukset, pienet oleskeluryhmät 
ja koristeet, jotka yhdessä lisäävät pihaan 
mielenkiintoa ja katseltavuutta. Vastaavas-
ti harkitsemattomat ja arkkitehtuuriin täy-
sin sopimattomat asukaspihojen rakennel-
mat synnyttävät visuaalisia riitasointuja. 

Hopea- ja Vaskikartanon pihajulkisivun 
terassit vaihtelevine, osin hoitamattomine 
ja osin paikkaan sopimattomine istutuk-
sineen vaikuttavat omalta osaltaan kort-
telista syntyvään mielikuvaan. Rakennus-
ten julkisivuille olisi eduksi, jos terassi-is-
tutukset olisivat yhtenäisempiä, runsaam-
pia ja hoidetumpia.
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3.4 Osa-alue 4 / Koerakentamiskortteli ja muut radan itäpuolen korttelit

3.4.1.Alue.ja.rakennukset

Osa-aluetta 4 rajaavat aluetta itäpuolitse 
kiertävä Kartanonkaari sekä etelästä poh-
joiseen kulkeva junarata. Asemalta läh-
tevä pääjalankulkuraitti Luutnantinpolku 
kiertää asuinkortteleiden länsipuolella ja 
yhdistää alueen etelässä radan alikulul-
la lännen puoleiseen Malminkartanoon. 
Alueelle tyypillisiä ovat selvästi rajautuvat, 
Luutnantinpolulta Kartanonkaarelle johta-
vat katutilat sekä kortteleiden väljät, yh-
teiset pihatilat, jotka avautuvat länsipuo-
len avoimeen maisemaan. Rakennusten 
korkeus pienenee keskeiseltä jalankulku-
raitilta kohti alueen reunoja, jonne on si-

joitettu kaksikerroksiset rivitalot. Alueel-
la sijaitsee koerakentamiskorttelin lisäk-
si mielenkiintoinen, kokeellinen piente-
ollisuusrakennusten kortteli, jossa asun-
not on sijoitettu tuotantotilojen yhteyteen 
soft-katujen varrelle. Alueen väljyyttä lisää 
koerakentamiskorttelin luoteispuolella si-
jaitseva Von Glanin puisto.

Asuinrakennusten arkkitehtuurille on 
tyypillistä vertikaaliaiheiden sekä kone-
saumatun pellin käyttö ylimpien kerros-
ten julkisivuissa, mikä saa ne muistutta-
maan keskieurooppalaisen pikkukaupun-
gin korkeita mansardikattoja.

Alueen vuonna 1979 vahvistetun ase-
makaavan on laatinut Arkkitehtitoimisto 
Kari Virta. Kaavaan on olennaisesti kortte-
lin 33253 osalta vaikuttanut vuonna 1978 
järjestetty koerakentamiskilpailu. Korttelin 
33252 eli terveyskeskuksen korttelin ase-
makaavan muutoksen on laatinut vuon-
na 1987 Tuula Fleming. Radan itäpuolei-
set pääosin rakentamattomat korttelit tul-
laan muuttamaan asuinkortteleiksi. Tälle 
uudelle täydennysrakentamisalueelle on 
suunnitteilla asunnot seitsemällesadalle 
asukkaalle.
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26. HOAS Luutnantinpolku / Arkkiteh-
titoimisto Toivo Korhonen

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön 
tasakattoinen, Juusteenintien ja Jägerhor-
nintien välinen U-mallinen rakennus val-
mistui vuonna 1982. Polveilevan raken-
nuksen kerrosluku vaihtelee kolmesta vii-
teen. Julkisivut ovat laattapintaisia sand-
wich-elementtejä. Katujen puolella alem-
missa kerroksissa laattojen väri on punai-
nen, ylimmässä kerroksessa on käytetty 
sekä ruskeita laattoja että mustaa, lieväs-
ti alaspäin ulkonevaan kulmaan asennet-
tua profiilipeltiä, pihan puolella laattavä-
rejä on käytetty päinvastoin. Parvekkeet 
ovat pääosin betonirakenteisia ja parvek-
keiden etukaiteet valkoiseksi maalattua 
teräsverkkoa teräsprofiilikehyksin. Uloke-
parvekkeiden pieliseinät ovat osittain val-
koisiksi maalattuja kevytrakenteisia teräs-
runkoisia levyseiniä ja osittain betonisia 
kaiteita. Parvekkeiden käsittelemättömät 
betoniosat ovat rumasti kirjavoituneet ja 
suojapinnoituksen tarpeessa. Kadun puo-
lella ensimmäisen kerroksen puuaidat on 
maalattu valkoisiksi, pihan puolella aidat 
ja varastorakennukset ovat punamullan 
väriset. Puuikkunat ja -ikkunaovet sekä 
teräsprofiiliovet ja -ikkunat ovat valkoisia. 

Alun perin rakennuksen pihan puolella 
yksikerroksisessa siipiosassa sijainnut päi-
väkoti on muutettu asunnoiksi. Ensimmäi-
sessä kerroksessa Luutnantinpolun puo-
lella on liiketiloja, jotka tällä hetkellä vai-
kuttavat tyhjiltä, sekä pieni erillinen kios-
kirakennus. 
• Muutokset: Rakennuksen julkisivut 
ovat pääosin säilyneet alkuperäisinä. Ra-
kennuksen yksikerroksinen päiväkotiosa 
on muutettu opiskelija-asuinnoiksi vuon-
na 2004, jolloin julkisivuihin on lisätty ovi-
aukkoja. 

27. As Oy Juustenintie 1 / Suunnittelu-
rengas Oy

Hyvin väljästi tontille sijoitetut kaksiker-
roksiset, harjakattoiset rivitalot valmistui-
vat vuonna 1979. Kolmen rakennuksen 
julkisivumateriaali päädyissä ja ensimmäi-
sessä kerroksessa on pääosin puhtaaksi 
muurattu punatiili. Pitkillä sivuilla toisessa 
kerroksessa on käytetty harmaaksi maa-
lattua lomalaudoitusta sekä kattomateri-
aalia eli mustaksi maalattua konesaumat-
tua peltiä. Peltiosuuksilla julkisivua on hie-
man taitettu mansardikattovaikutelman 
aikaansaamiseksi ja mustia peltiosuuksia 
on rytmitetty punaisella pellillä päällyste-
tyin, sileäpintaisin ikkunalyhdyin. Sisään-
vedetyissä osissa ensimmäisessä kerrok-
sessa on käytetty punaiseksi maalattua lo-
malaudoitusta, samoin sisäänkäyntisivun 
varastojen seinissä. Puuikkunat ja -ovet 
on maalattu valkoisiksi. Asuntopihojen ai-
dat on maalattu harmaanvihreiksi. Väljäl-
lä kaakkoon avautuvalla yhteispihalla on 
leikkialueen lisäksi kaksi asukkaiden vilje-
lypalsta-aluetta.
• Muutokset: Rakennusten julkisivuihin 
ei ole tehty muutoksia.

28. As Oy Beckerintie 9 / Sato-Arkki-
tehdit Oy 

Puolisuunnikkaan mallisen, vuonna 1984 
valmistuneen asuin- ja liikerakennuksen 
julkisivut ovat pääosin punatiililaattapin-
taisia sandwich-elementtejä. Ruskeaa tii-
lilaattaa on käytetty ylimmässä kerrokses-
sa sekä pitkien sivujen vertikaalisommi-
telmissa valkoisen pinnoitteen ohella. Li-
säksi ylimmän kerroksen ikkunoiden ylä-
osissa ja parvekekatoksissa on käytetty 
korkeita, mustaksi maalatusta konesau-
matusta pellistä tehtyjä lippoja. Parvek-
keiden betonilaatat on kannatettu teräs-
pilarein, kaiteet ovat mustaksi maalattua 
teräsverkkoa teräskehyksin. Puuikkunat 
ja -ovet ovat valkoisia, teräsprofiiliovet ja 
-ikkunat mustia ja ensimmäisen kerrok-
sen puu-ulko-ovet sinistä vaakapaneelia. 
Asukkaat ovat jonkin verran laudoittaneet 
parvekekaiteita verkon sisäpuolelta tum-
manruskeilla vaakalaudoituksilla sekä ra-
kentaneet puuristikkoseiniä parvekkei-
den sivuille näkösuojaksi. Luutnantinpo-
lun puolella alun perin liiketilojen sisään-
käyntejä suojaa sisäänvedetty arkadikäy-
tävä, jonka pilarit ovat tiililaattapintaiset. 
Pientä piha-aluetta rajaa länsipuolelta val-
koiseksi maalattu, vaakapaneloitu huolto-
rakennus, muut pihan puuosat on maa-
lattu tummanruskeiksi.
• Muutokset: Liikehuoneistoja on muu-
tettu päiväkotitiloiksi vuonna 1995. Ra-
kennusten julkisivuihin ei ole tehty muu-
toksia.
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29. Koy Kartanonkaari / A-konsultit

Kiinteistö Oy Kartanonkaaren L-muotoisen 
pulpettikattoisen rakennuksen suunnitte-
lijat Eric Adlercreutz ja Mikko Heikkinen 
sijoittuivat jaetulle ensimmäiselle sijalle 
vuonna 1978 järjestetyssä koerakentamis-
kilpailussa ehdotuksellaan ”Vihreä laak-
so”. Vuonna 1982 valmistunut rakennus 
muodostaa suunnittelukohteena olleen 
korttelin koillis-kaakkoiskulman. Vuon-
na 1979 vahvistettu asemakaava sane-
li rakennuksen perusmuodon eli porras-
tetun nousun kohti luoteisnurkan tornia 
sekä Luutnantinpolun varren arkadikäy-
tävän kattamia liiketiloja. Rakennuksen 
massat on jäsennelty jalankulkijan liikku-
missuunnassa siten, että pääjalankulku-
raitin puolella massoittelu on hillitympää 
ja pihan puolella mittakaavallisesti vaih-
televampaa. Eri suuntiin kaltevia, vaale-
alla konesaumatulla pellillä päällystettyjä 
kattoja on tornin lisäksi käytetty kaupun-
kikuvallisina elementteinä. Arkkitehtonise-
na periaatteena oli lisäksi pohjakerroksen 
käyttö asumiseen mahdollisimman laa-
jasti. Asunnot on ryhmitelty 30–50 asuk-
kaan soluiksi, jotka on pyritty saamaan 
selvästi hahmotettaviksi myös ulkoapäin. 
Rakennuksessa on puiston puolella tiili-

aidan suojaama ulkotila ja pihan puolella 
puoliyksityinen pihapiiri, jossa puolikaa-
ren muotoiset puurakenteiset varastora-
kennukset muodostavat suojaisan solu-
kohtaisen pienpihan.

Rakennuksen betoniosat eli kantavat 
väliseinät on tehty suurmuottivalulla ja ta-
sot ontelolaatoista. Ulkoseinät ovat ke-
vytrakenteisia teräsrunkoisia seiniä ja jul-
kisivut pääosin puhtaaksi muurattua pu-
natiiltä. Ylimmässä kerroksessa ja pihan 
puolella porrashuoneiden sekä niihin liit-
tyvän yhteistilavyöhykkeen julkisivut ovat 
valkoiseksi maalattua betonia. Asuntopar-
vekkeiden kaiteet olivat alun perin kaikki 
valkoisiksi maalattuja, samoin vaakapane-
loidut kevytrakenteiset taustaseinät. Kai-
teissa on lisäksi käytetty tummaksi maa-
lattuja vaakasuuntaisia puuritilöitä. Puu-
ikkunat ja -ikkunaovet ovat valkoisia, sa-
moin liiketilojen metalliprofiiliovet ja -ikku-
nat. Porrashuoneiden ulko-ovet ja ikkunat 
pihan puolella sekä yhteisen pyykinkuiva-
tusparvekkeen vaakalaudoitetut kaiteet on 
maalattu vaalean harmaiksi. Puolikaaren-
muotoisissa varastorakennuksissa on ylä-
osassa valkoinen vaakapaneeli ja alaosas-
sa ruskea pystylaudoitus, ovet ovat dia-
gonaalipaneloituja ja pastellivärisiä. Sekä 
puiston että pihan puolella on myös rus-
keaksi maalattuja puuaitoja ja -pergoloita.
• Muutokset: Vuonna 2006 rakennuksen 
asuinhuoneistot ja julkisivut on peruskor-
jattu sekä muutettu päiväkotitilat asuin- ja 
liikehuoneistoiksi. Julkisivujen peruskorja-
uksen yhteydessä puiston puoleiset par-
vekekaiteet ja parvekkeiden pieliseinät se-
kä pihan puolen asuntoparvekkeiden kai-
teet on maalattu punaisiksi. Puiston puo-
lella luhtikäytävien kaiteet on muutettu ke-
vytrakenteisiksi, valkoisiksi levykaiteiksi. 
Pihan puolella pesulan kuivausparvekkeet 
on katettu ja porrashuoneiden ikkunanau-
haan lisätty savunpoistoikkunat

Entisen päiväkodin julkisivuihin on teh-
ty joitakin muutoksia, pihan puolella uu-
den asunnon julkisivumateriaali on osit-
tain muutettu puupaneelista rapatuksi tii-
leksi, ikkuna muutettu terassinoveksi ja 
puiston puoleista liiketilan ulko-ovea on 
levennetty. Pulpettikattojen peltipinnat on 
huoltomaalattu, tasakattojen vedeneris-
tykset ja räystäät on uusittu.

Koy.Kartanonkaaren.pihajulkisivua.i

Julkisivu.Luutnantinpolulle..Tornin.ylimmässä.kerrok-

sessa.on.koko.kiinteistöä.palveleva.kokoontumistila.

Toinen muiden edelle koerakentamiskil-
pailussa yltänyt ehdotus oli arkkitehtien 
Kai Lohman ja Esko Kahri laatima ”Ro-
sinante”. Palkintolautakunta ehdotti jat-
kotoimenpiteenä kilpailun kohteena ol-
leen korttelin toteuttamista siten, että 
tontti 1 ja korttelin Luutnantintien puo-
leinen osa toteutetaan A-konsulttien eh-
dotuksen mukaisena ja Tollinpolun puo-
leinen osa Lohmanin ehdotuksen mukai-
sena. Länsiosaan ehdotettiin rakennetta-
vaksi kaksikerroksisia taloja, jotka kehitel-
täisiin paikkaan soveltuviksi ehdotuksessa 
”Sagittarius” esitetyistä tyypeistä. Kysei-
sen kilpailuehdotuksen tekijät olivat ark-
kitehdit Raili ja Reima Pietilä. Kortteli to-
teutettiinkin palkintolautakunnan ehdo-
tuksen mukaisesti. 

As Oy Tollinpolun kolmi- ja nelikerroksi-
nen, voimakkaasti Tollinpolun puolelle ete-
lään terassoitu rakennus valmistui vuon-
na 1983 eli viisi vuotta koerakentamiskil-
pailun jälkeen. Rakennusratkaisua kehi-
tettiin kilpailuehdotuksen pohjalta karsi-
en kokeellisia osuuksia kustannuksia nos-
tavina. Korttelikokonaisuudessa rakennus 
toteuttaa asemakaavan ajatusta radalta 
poispäin madaltuvasta kerrosluvusta. Täy-
selementtirunkoisen rakennuksen ulkosei-

30.As Oy Tollinpolku / Arkkitehti Kai 
Lohman

Julkisivu.Tollinpolulle.i

As.Oy.Tollinpolun.pihajulkisivua.i
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31. As Oy Kartanonkaari 22 / Arkkiteh-
dit  Raili ja Reima Pietilä

nät ovat tiililaatta- tai ohutrappauspintaisia 
sandwich-elementtejä. Terassien tausta-
seinät ovat puurakenteisia, pystypaneloi-
tuja ja valkoisiksi maalattuja. Arkkitehtoni-
sina periaatteina ovat olleet terassoituvat 
muodot, tiilipintojen, valkoisiksi maalattu-
jen puupintojen ja betonipintojen vaihtelu 
sekä värilliset pergolarakenteet. Tollinpo-
lun puolella julkisivu muodostuu teräksi-
sin vertikaalirakentein korostetuista teras-
seista ja parvekkeista ja erilaisin limityksin 
vaihtelevista tiilipinnoista. Terassien kai-
teet ovat osittain valkoisia kevytrakentei-
sia levykaiteita, osittain pastelliväristen te-
räsprofiilien välisiä lasipintoja, joiden ala-
osassa on valkoista pystypaneelia. Maan-
tasoterassien aidat ovat valkoiseksi maa-
lattua vaakapaneelia.  Pihan puolella julki-
sivut ovat huomattavasti rauhallisemmat 
vaihtelun syntyessä pääosin punatiilipin-
nan ja sileän vaalean betonin vuorottelus-
ta. Vertikaaliaihetta on pihan puolella jäl-
leen käytetty vaaleanpunaisiksi maalattu-
jen parveketornien lasipintoja jäsentämäs-
sä. Puuikkunat ja -ikkunaovet ovat valkoi-
sia, teräsprofiiliovet vaalean turkooseja. 
Harjakattoinen puurakenteinen jätekatos 
on monivärisyydessään ja päädyn koris-
teaiheineen oudosti ristiriidassa asuinra-
kennuksen arkkitehtuurin kanssa, vaik-
ka onkin saman suunnittelijan käsialaa. 
• Muutokset: Pergola on lasitettu ja ka-
tettu vuonna 1986. Pihalle on rakennet-
tu uusi polkupyöräkatos jätekatoksen jat-
keeksi vuonna 1992. Terasseille ja parvek-
keille on rakennettu puisia ja lasisia väli-
seiniä, uusittu lasituksia ja katettu ylim-
pien kerrosten terasseja osittain vuonna 
2001. Vuonna 2010 on haettu lupa muut-
taa ensimmäisen kerroksen liikehuoneis-
to asuinhuoneistoksi. Muutoksen yhte-
ydessä on tarkoitus rakentaa märkätila, 
poistaa mainostaulu ja korvata se metal-
lipinnalla sekä vaihtaa ikkunoita tuuletu-
sikkunalla varustetuiksi. Pihalla tehdään 
pinnoitus- ja istutusmuutoksia sekä pa-
rannetaan esteettömyyttä.

Malminkartanon koerakentamiskilpailun 
palkintolautakunnan mukaan kahden mui-
den edelle sijoitetun ehdotuksen lisäksi 
myös muut kilpailutyöt sisälsivät ansi-
okkaita yksityiskohtia ja kokeilunarvoisia 
osaratkaisuja erityisesti pienkerrostalojen 
kehittämiseksi. Palkintolautakunta esit-
ti koerakentamiskorttelin pohjoisreunaa 
toteutettavaksi Pietilöiden ehdotuksessa 
”Sagittarius” esitetyin pienkerrostaloin. 
Ehdotus poikkesi täysin muista kilpailu-
ehdotuksista ja palkintolautakunta näki 
siinä uusia mahdollisuuksia tuottaa rikas-
ta ympäristöä ja uuden tyyppisiä asuntoja 
myös teollisen tuotantotekniikan keinoin.

Lopullisessa toteutuksessa vuonna 
1983 koerakentamiskorttelin pohjois–län-
siosaa rakennettiin kolme kaksikerroksista 
pienkerrostaloa.  Yhteispihaa rajaa länteen 
päin erikoinen kahdeksankulmainen piha-
rakennus, jonka katto on varsin plastises-
ti muotoiltu. Tasakattoisten asuinraken-
nusten julkisivuja rytmittävät vinokulmai-
set erkkerit. Pihan puolella tiukasti mitoi-
tettujen porrashuoneiden sisäänkäyntien 
viereen on sijoitettu ensimmäisen kerrok-
sen asuntojen ruokailutilat ja näiden päälle 
toiseen kerrokseen suuret vinokulmaiset 
parvekkeet. Maantasoasunnoilla on pie-

32. As Oy Malminkartanon-Salpa / 
Suunnittelurengas Oy

Vuonna 1982 rakennettu As Oy Malmin-
kartanon-Salpa muistuttaa suuresti tois-
ta Suunnittelurengas Oy:n suunnittele-
maa rivitaloyhtiötä As Oy Juusteenintietä. 
Myös tässä yhtiössä kaksikerroksiset, har-
jakattoiset rivitalot on sijoitettu varsin väl-
jästi tontille. Kolmen rakennuksen julki-
sivumateriaaleissa on kuitenkin käytetty 
runsaammin värivaihtoehtoja kuin Juus-
tenintien rakennuksissa. Päädyissä ja en-
simmäisessä kerroksessa on sekä puh-
taaksi muurattua punatiiltä että tummem-
paa ruskeaa tiiltä. Pitkillä sivuilla toisessa 
kerroksessa on käytetty kirkkaan sinisek-
si ja vihreäksi maalattua lomalaudoitusta 
sekä kattomateriaalia eli mustaksi maa-

Julkisivua.pihalle

net istutuksin rajatut pihat, jotka on osin 
laatoitettu. Rakennusten julkisivut ovat tii-
lilaattapintaisia tai punaisilla vaakasuun-
taisilla ulkoverhouslaudoilla päällystetty-
jä sandwich-elementtejä. Erkkereiden ke-
vytrakenteisissa ulkoseinissä on käytetty 
ensimmäisessä kerroksessa puuverhoilua 
ja ylemmissä osissa peltiverhoilua, mo-
lemmissa värinä on punainen. Parveke-
kaiteet ovat punaiseksi maalattuja vaa-
kasuuntaisilla ulkoverhouslaudoilla pääl-
lystettyjä kaiteita, kevytrakenteisten par-
vekkeiden taustaseinien ja porrashuoneen 
pielisenien sekä puu-ulko-ovien vaakaver-
hoilu on maalattu valkoiseksi. Puuikkunat 
ja -ikkunaovet on parvekkeiden ja maan-
tasopihojen taustaseinissä maalattu val-
koisiksi, muut puuikkunat ovat punaisia.
• Muutokset: Rakennusten julkisivui-
hin ei ole tehty muutoksia. Tontin rajal-
le  Kartanonkaaren puolelle on rakennet-
tu puuaita vuonna 1986. Salaoja- ja sade-
vesiviemäröintikorjaus on suoritettu vuon-
na 2010.

Julkisivua.Von.Glanin.puistoon
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Vuonna 1983 valmistuneen 3–5-kerrok-
sisen rakennuksen julkisivut ovat tiililaat-
tapintaisia sandwich-elementtejä. Laat-
toina on käytetty sekä punaisia että rus-
keita tiililaattoja. Ensimmäisen ja toisen 
kerroksen välissä julkisivussa on vaaka-
suuntainen kaistale luonnonväristä beto-
nia. Luutnantinpolun puolella julkisivus-
sa on ylimmässä kerroksessa osa-alueel-
le tyypillisesti osittain musta pellitys. Luut-
nantinpolun puolella parvekkeet ovat ke-
vytrakenteisia, teräsrunkoisia ripustettu-
ja parvekkeita, pihan puolella parvekkeet 
on kannatettu käsittelemättömin betoni-
pielin. Luutnantintien puolella parvekkeet 
ovat osittain sisäänvedettyjä ja rakennuk-
sen rungosta kannatettuja. Parvekekaiteet 
ovat puurakenteisia ja vaakapaneloituja. 
Vaakalaudat on maalattu vaalean ruskeik-
si, pystyjaot tummanruskeiksi. Samaa vä-
ritystä on noudatettu pihan puolen puu-
rakenteisissa, profiilipeltikattoisissa varas-
tokatoksissa. Tontin rajalla Luutnantinpo-
lun ja Luutnantintien varrella on tiilimuu-
rit, pysäköintialue ja katos on rajattu vihre-

33. As Oy Puustellinaukio / Arkkiteh-
ti Reijo Ailus

34. As Oy Luutnantintie 1 ja 
35. As Oy Kartanonkaari / Arkkitehti-
toimisto Mauri Karkulahti & Co

As.Oy.Luutnantintie

As.Oy.Kartanonkaari

Toisiinsa kiinni rakennetut vuonna 1982 
valmistuneet rakennukset muodostavat 
kokonaisuuden, jossa samankaltaisia ra-
kennuksia erottaa arkkitehtuuriltaan vain 
väritys. As Oy Luutnantintien korkeus 
vaihtelee viidestä neljään, pihalla on yk-
sikerroksinen maanpäällisen kellarin osa, 
jossa sijaitsee väestösuoja. As Oy Karta-
nonkaaren L-muotoisen massan korkeus 
on Luutnantinpolulla viisi kerrosta ja ma-
daltuu puiston puolella portaittain viidestä 
kolmeen. Rakennusten julkisivut ovat tiili-
laattapintaisia sandwich-elementtejä. As 
Oy Luutnantintien kadun puolen julkisivu 
on ruskeaa tiililaattaa ja ylimmässä kerrok-
sessa mustaa profiilipeltiä. Korkeammas-
sa osassa on lisäksi käytetty tummemman 
ruskeaa laattaa neljännessä kerroksessa. 
Sama väritys toistuu pihan puolella, joka 
on varsin synkkä ilman kevennystä tuo-
via parvekkeita. As Oy Kartanonkaaressa 
ruskean tiililaatan sijalla on punatiililaat-
ta. Erkkereiden osuudella kummassakaan 
yhtiössä ei ylimmän kerroksen julkisivua 
ole pellitetty. Parvekkeet on puiston puo-
lella kannatettu valkeaksi maalatuin beto-
nisin pieliseinin, Luutnantinpolun puolella 
sisäänvedetyt parvekkeet nousevat arka-
dikäytävän päältä. Pihan puolella As Oy 
Luutnantintien kaksi parvekelinjaa on kan-
natettu tiililaattapäällysteisillä betonipielil-
lä, As Oy Kartanonkaaren ylimmän kerrok-
sen ulokeparvekkeita kannattavat valkoi-
set betonipielet. Parvekekaiteet ovat vaa-
kapaneelia valkoisin metallikehyksin. Pa-
neelit on maalattu punaisiksi ja keltaisiksi, 
taustaseinien pystypaneelit tummanrus-
keiksi. Puuikkunat ja -ikkunaovet ovat val-
koisia, ulko-ovet tummanruskeita. As Oy 
Kartanonkaaressa on pihan puolella muu-
tama asuntopiha, joiden aidat ja pergolat 
on maalattu tumman ruskeiksi.
• Muutokset: As Oy Luutnantintien par-
vekkeet on lasitettu vuonna 1992 ja As Oy 
Kartanonkaaren parvekkeet vuonna 1994. 
As Oy Kartanonkaaren ylimmän kerroksen 
parvekkeita on laajennettu ja katosta jat-
kettu lasikatteella vuonna 2008.

äksi maalatulla puuaidalla. Luutnantinpo-
lun varrella liiketilojen sisäänkäynnit ovat 
arkadikäytävän alla. Arkadia kannattavat 
pilarit on päällystetty ruskealla pystypa-
neelilla ja katto on tehty vaakasuuntaisis-
ta vaaleista metallisäleistä. Liiketilojen ja 
porrashuoneiden teräsprofiili-ikkunat ja 
-ovet ovat ruskeita. Pystypaneloidut puu-
ulko-ovet ovat vaalean ruskeita.
• Muutokset: Parvekkeet on lasitettu 
vuonna 1996. Puuikkunat ja -ikkunaovet 
on vaihdettu kellanruskeiksi puualumiini-
ikkunoiksi ja -oviksi, toimenpiteelle ei ole 
haettu lupaa eikä vuosi ole tiedossa. Jul-
kisivuihin ei ole tehty muita muutoksia.

lattua konesaumattua peltiä. Toisen ker-
roksen mustia peltiosuuksia on rytmitet-
ty punaisella tai vaalean ruskealla pellil-
lä päällystetyin, sileäpintaisin ikkunalyh-
dyin. Sisäänkäyntisivun varastojen seinis-
sä on käytetty valkoiseksi, vaalean vihre-
äksi ja vaalean punaiseksi maalattua lo-
malaudoitusta.  Alkuperäiset puuikkunat 
ja -ovet olivat valkoisia. Asuntopihojen ai-
dat on maalattu oliivinvihreiksi ja muut 
pihan puurakennelmat tummanvihreiksi. 
Väljällä yhteispihalla on uusitun leikkialu-
een lisäksi asukkaiden viljelypalsta-alue.
• Muutokset: Rakennusten puuikkunat 
ja -ikkunaovet on vaihdettu puu-alumii-
ni-ikkunoiksi ja -oviksi vuonna 2009. Jul-
kisivuihin ei ole tehty muita muutoksia.
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Radan länsipuolisen Malminkartanon osa-
alueen keskeisellä paikalla sijaitsee yhdis-
tettyjen pienteollisuus- ja asuinrakennus-
ten alue. Aluetta rajaa pohjoispuolella Tol-
linpolku, joka jatkuu Tollintienä Kartanon-
kaarelle ja etelässä Jägerhorninpolku, joka 
puolestaan jatkuu Jägerhornintienä län-
teen. Alueen keskellä on Beckerintie, jon-
ka kautta huoltoliikenne kulkee. Beckerin-
tien varrella sijaitsevat myös varasto-, jäte- 
ja muut aputilat. Asemakaavassa on an-
nettu varsin tarkkoja määräyksiä alueelle 
sijoitettavan teollisuuden laadusta ja ton-
tin käytöstä eri toimintoihin. Tuotantotilat 
on Malminkartanon kaavoitusihanteiden 
ja asemakaavamääräysten mukaan sijoi-
tettu ensimmäisiin kerroksiin ja varustet-
tu kulkuraittien puolella läpinäkyvillä ikku-
noilla vähintään puolen julkisivun pituu-
delta. Pienteollisuusrakennusten julkisivu-
materiaaleja ja värejä koskevat määräyk-
set ovat samat kuin asuinrakennuksiakin, 
joten pääasialliseksi julkisivumateriaaliksi 
valikoitui punatiili tai tiililaatta.

Tollinpolku ja Jägerhorninpolku edus-
tavat Hollannista mallinsa saaneita asun-
to- eli soft-katuja. Kadusta on pyritty te-
kemään viihtyisä osa asuinaluetta salli-
malla vain hidas ajoneuvoliikenne erilais-
ten järjestelyjen avulla. Ajonopeutta hil-
litsevät toistuvat viistot kiveykset, ajora-
dan loiva mutkittelu ja istutusten sijoitte-
lu katua jäsentämään. Ajorata on pyritty 

merkitsemään muusta kadusta poikkea-
valla päällysteellä, jalkakäytäviä reunaki-
vineen ei kaduilla ole. Alun perin pyrittiin 
katujen ja viereisten tonttien suunnittelu 
suorittamaan rinnakkain, mutta alueen ra-
kentamisaika on venynyt 1990-luvun alus-
ta 2000-luvulle asti.

Ensimmäisinä vuosina 1990–1991 val-
mistuivat Tollinpolun varrelle Kiinteistö Oy 
Beckerintie 7, City-Sähkö Oy:n kiinteis-
tö ja Sähkökartio Oy:n kiinteistö sekä Jä-
gerhornintielle Leon Leipä Oy:n kiinteis-
tö. Vuosina 1995–1999 valmistuivat Jä-
gerhorninpolulle Kiinteistö Oy Jägerhor-
ninpolku 1, Kiinteistö Oy Beckerintie 8 ja 
Lasitus Oy:n, nykyisin Suomen Elintarvi-
ketuonti Oy:n kiinteistö. Vuonna 2003 val-
mistui Beckerintien ja Jägerhornintien vä-
lisen rivin viimeinen rakennus eli Bergent 
Oy:n kiinteistö sekä vihdoin vuonna 2008 
Beckerintien ja Tollintien välisen rivin vii-
meinen Kiinteistö Oy Beckerintie 1. 
• Muutokset: Jägerhorninpolku 1, ny-
kyisin Kiinteistö Oy Metsästäjän Torvi, on 
muutettu asuin- ja toimistokiinteistöksi. 
Rakennusten julkisivuihin ei ole tehty 
muutoksia.

Pienteollisuusrakennukset

Tollinpolkua

Jägerhorninpolkua

Tontti 2: Koy Beckerintie 7 / 
rakennusarkkitehti Tapani Kukkasela
Tontti 3: City-Sähkö Oy / 
arkkitehti Rita Kainu-Arra
Tontti 4: Koy Sähkökartio / 
rakennusmestari Pekka Laakkonen, Kesko
Tontti 5: Koy Beckerintie 1 / 
arkkitehti Matti Vuorio
Tontti 6: Koy Jägerhorninpolku 1, 
nykyisin Koy Metsästäjän Torvi / 
arkkitehti Tuomo Hahl
Tontti 7: Koy Beckerintie 8 / 
rakennusarkkitehti Risto Lehikoinen
Tontti 8: Lasitus Oy, 
nykyisin Suomen Elintarviketuonti Oy / 
rakennusmestari Reijo Klemettilä
Tontti 9: Leon Leipä Oy / 
rakennusinsinööri Jukka Hovi
Tontti 10: Bergent Oy / 
arkkitehti Matti Vuorio

Suunnittelijat:
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3.4.2.Korttelipihat

27. As Oy Juustenintie 1

Korttelista ei ole arkistoitu koko aluetta 
koskevaa pihasuunnitelmaa. Asuinkäyt-
töön muutetun päiväkodin piha on myö-
hemmin suunniteltu erikseen osaksi kort-
telipihaa vuonna 2004. 

Pihan parhaita puolia ovat sen valoi-
suus ja avautuminen kohti etelän puoleis-
ta As Oy Juusteenintien pihaa sekä ym-
päröivien asuinrakennusten miellyttävä 
mittakaava. Piha on varsin väljä ja alku-
peräinen järjestely leikki- ja oleskelupaik-
koineen sekä pelikenttineen tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet ulkoilla omassa lähiym-
päristössä. Pihan viihtyisyyttä alentavat 
kuitenkin rakenteiden kuluneisuus, käyt-
tämättömyys sekä kasvillisuuden osittai-
nen huonokuntoisuus.

Asemapiirrokseen on merkitty myös is-
tutettavat kasvilajit. Pihan ehdottomas-
ti viehättävin ominaisuus ovat asuinra-
kennusten ja rakennetun leikkipaikan vä-
liin jäävät viljelypalsta-alueet, jotka anta-
vat korttelille siirtolapuutarhamaista vai-
kutelmaa. Yhdessä pienimittakaavaisten 
asuinrakennusten, yhteisille piha-alueille 
avautuvien asukaspihojen ja viljelypals-
tojen kanssa korttelista muodostuu asu-

misen kannalta merkittävän paljon mo-
nipuolisempi, kuin alueella keskimäärin. 

Vaikka viljelypalstat toisaalta ovat kort-
telissa merkittävä lisäarvo, niille luonteen-
omainen epämääräisyys ja jatkuva muu-
tostila eivät kaikin osin kohota pihan kau-
neusarvoja. Palsta-alueen selkeä rajaami-
nen esimerkiksi sorakäytävin ja/tai yhte-
näisin istutuksin ryhdistäisivät piha-alu-
een yleisilmettä. Samalla myös palstojen 
hoitaminen helpottuisi. 

26. HOAS Luutnantintie

28. As Oy Beckerintie  sekä pinteolli-
suusrakennukset 36.–43.

Korttelin piha-alueella ovat sekoittunee-
na perinteisen kerrostaloasumisen vaati-
mat pihajärjestelyt, pienteollisuustonttien 
pihat, jätejärjestelyt ja paikoitus. As Oy 
Beckerintietä lukuun ottamatta piha-alu-
eita ei voi sanoa asumisen kannalta viih-
tyisiksi. Tässä mielessä pienteollisuuden 
pihoille heijastamat toiminnalliset vaati-
mukset ovat jääneet onnistuneesti ratkai-
sematta. Korttelin ilmettä hallitsevat lukui-
sat jätesuojat, paikoitus ja autoliikenne.

29. Koy Kartanonkaari, 30. As Oy Tol-
linpolku ja 31. As Oy Kartanonkaari 22

Korttelin tonteista ei ole arkistoitu varsi-
naisia pihasuunnitelmia.

Koerakentaminen on heijastunut Koy 
Kartanonkaaren pihatilaan puolikaaren 
muotoisten varastorakennusten rajaami-
en pienpihojen ja niihin kiinteästi liittynei-
den pienten lasten eikkipaikkojen ja asuk-
kaiden ryytimaiden kautta. Muut kortte-
liin kuuluvat tontit on jäsennöity ja istu-
tettu varsin neutraalisti Malminkartanon 
alueen piharakentamisen perusperiaat-
teita noudattaen. Suunnittelun tavoittee-
na on Koy Kartanonkaaressa ollut tavan-
omaisuudesta poikkeava pienipiirteinen 
ja asumista monipuolisesti palveleva ul-
koympäristö. Alkuperäisessä asussaan pi-
ha onkin ollut varsin viehättävä. Suunni-
telma ei kuitenkaan valitettavasti oleme-
nestyksekkäästi kestänyt aikaa, vaan pi-
ha on toiminnallisesti köyhtynyt. Esimer-
kiksi varastoja reunustavat ryytimaat on 
muutettu massapensasistutuksiksi, nur-
men ja käytävän alkuperäiset puolikaaria 
korostavat terävät muodot ovat hävinneet 
ja istutetut pihapuut näyttävät menesty-
vän heikosti. 

Myös korttelin muiden taloyhtiöiden 
alkuperäiseen piharakentamiseen liittyy 
ongelmia, jotka heikentävät pihan arvoa. 
Esimerkiksi As Oy Kartanonkaari 22:ssa 
osa pikkupuista on alun perin istutettu sel-
västi liian lähelle rakennuksia, mikä osal-
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As Oy Malminkartanon-Salpa muistuttaa 
läheisesti saman suunnittelutoimiston ai-
kaisempaa kohdetta As Oy Juustenintie 
1:tä. Rakennusten mittakaava, niiden liit-
tyminen asukaspihojen kautta yhteispi-
ha-alueeseen sekä asukkaiden viljelypals-
ta-alue ovat molemmissa kohteissa sa-
mankaltaiset. Alkuperäisessä asemapiir-
roksessa As Oy Malminkartanon-Salvan 
viljelypalstat oli rajattu pensasistutuksin 
omaksi korttelikseen, samoin kuin leikki- 
ja oleskelupaikka. Pensasrajaukset ovat 
kuitenkin osittain hävinneet, mikä tekee 
erityisesti viljelypalsta-alueesta epämää-
räisen. Rajausten ja pihakäytävien uudis-
taminen ryhdistäisi muuten viehättävää 
pihaa. Myös jätesuojarakennelman uu-
siminen tarkoituksenmukaisempana oli-
si ajankohtaista. 

Samassa korttelissa sijaitsevien As Oy 
Puustellinaukion, As Oy Luutnantintie 1:n 
ja As Oy Kartanonkaaren pihat on ratkais-
tu alueelle tyypilliseen tapaan. Taloyhtiöi-
den osalla ei asemakaavan mahdollista-
maa yhteispiharatkaisua ole hyödynnet-
ty, vaan kaikilla yhtiöillä on omat leikki- 
ja oleskelupaikkansa. Pihan käyttömah-
dollisuuksien kannalta ratkaisu on suuri 
menetys ja näkyy nykytilanteessa lukui-
sina osin tarpeettomina ja huonokuntoi-
sina rakennelmina. Tulevaisuudessa olisi-
kin kannattavaa pyrkiä koko korttelin yh-
teiseen pihanparannukseen, toimintojen 
järkeistämiseen ja keskittämiseen. Yhtei-
senä hankkeena myös pihan ylläpito olisi 
merkittävän paljon edullisempaa.

32. As Oy Malminkartanon-Salpa, 
33. As Oy Puustellinaukio, 34 . As Oy 
Luutnantintie 1 ja 35. As Oy Kartanon-
kaari

3.4.3.Julkisten.rakennusten.pihat,.
katualueet.ja.puistot

Alueen pääjalankulkureitti on Luutnantin-
polku, jonka päätteenä alueen luoteiskul-
massa sijaitsee Malminkartanonaukioon 
radan ali liittyvä Luutnantinaukio. Malmin-
kartanon terveysasema, Maatalouden tut-
kimuslaitos sekä osa-alueen ainut puisto 
Von Glahnin puisto sijoittuvat niin ikään 
Luutnantinpolun varteen. As Oy Puustel-
linaukion yhteydessä oleva päiväkoti leik-
kipihoineen sijoittuu puolestaan asunto-
korttelin sisäosiin.

Juusteenintien ja radan välisen alueen 
rakentamattomat tontit, sekä Maatalou-
den tutkimuslaitoksen väljästi rakennettu 
alue tekevät radan itäpuolisesta alueesta 
jossain määrin hajanaisen ja luonteetto-
man. Koko Malminkartanon alueelle oli-
si eduksi Juusteenintien, Luutnantinpo-
lun ja radan välisen alueen jäntevöittämi-
nen sekä radan ali johtavien kevyen liiken-
teen reittien selkeyttäminen ja alituskoh-
tien kohentaminen. Erityisesti Luutnantin-
polun liittyminen Luutnantinaukioon tulisi 
toteuttaa tavalla, joka vahvistaa sekä auki-
on luonnetta että kevyen liikenteen roolia.

Myös Von Glahnin puisto on tällä het-
kellä luonteeltaan epämääräinen. Puiston 
voimakkaan aksiaalista perussommitel-
maa ja suuntaa-antavia kulkureittejä oli-
si helpompi perustella, jos puistolla olisi 
selkeästi hahmottuva pääte. Asemakaa-
van toteutumatta jäänyt rakennusryhmä 
Maatalouden tutkimuskeskuksen tontil-
la antaa viitteitä tähän tilanteeseen, to-
sin päätteen tulisi olla vielä enemmän itse 
puistoon liittyvä. Myös asuinkortteleiden 
ja puiston välisiä reittejä tulisi vahvistaa. 
Jos keskitytäänkin pelkästään kunnostuk-
sen tarpeessa olevan puiston parantami-
seen ilman sen ympäristössä tapahtuvia 
puiston luonnetta vahvistavia toimenpi-
teitä, jää aluekokonaisuuden kehittämi-
nen puolitiehen.

As.Oy.Puustellinaukion.tiiliaita.

As.Oy.Malminkartanon-Salpa.

As.Oy.Luutnantintie.1

taan on edistänyt kosteusteknisiä ongel-
mia. Korttelin keskeisen piha-alueen istu-
tuksissa on myös nähtävissä viitteitä jo-
ko kasvualustasta tai muista kasvuolosuh-
teista johtuviin ongelmiin. Pihan vaahterat 
esimerkiksi ovat kauttaaltaan heikkokas-
vuisia, eivätkä nurmelle hiljattain istutetut 
havupuiden taimet näytä hyväkuntoisil-
ta. Uusitut ja osin heikosti kasvuun lähte-
neet istutukset tekevätkin pihasta muuta 
Malminkartanon aluetta keskeneräisem-
män. Syyt kasvien heikkoon kasvuun tu-
lisikin selvittää ja uusia istutukset tavalla, 
joka takaa niille hyvät kasvuedellytykset. 
Myös osa korttelin jäteaitauksista kaipaisi 
uudistamista. Tässä korttelissa olisi mah-
dollisuuksia entistä puistomaisemman yh-
teispihan kehittämiseen.
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3.5 Osa-alue 5 / Malminkartanontien pohjoispuolen 1980-luvun korttelit

3.5.1.Alue.ja.rakennukset

Osa-alueeseen kuuluvat Malminkartanon-
tien pohjoispuolen kortteleista 1980-luvun 
alussa kaavoitetut kaksi korttelia, joita ra-
jaavat Kaarnatie koillisessa, Kartanomet-
säntie lännessä ja Naapuripellontie idäs-
sä. Lounaasta koilliseen alueen pohjois-
puolella kulkee kaarevien jalankulkurait-
tien Malminkartanossa poikkeuksellinen 
600 metriä pitkä suora kevyen liikenteen 
väylä. Suoran linjan syynä on alla kulke-
va päävesijohto, joka tuo Päijänne-tun-
nelin vettä Länsi-Helsinkiin. Raitti johtaa 
Tuohiaukiolle ja asemalle alittaen matkal-
la kaksi komeaa rakennusten muodosta-
maa porttia. Osa-alueeseen on otettu mu-
kaan myös pääraitin luoteispuolen asuin-
kortteli, jonka rakennukset ovat valmistu-
neet myös 1980-luvun alussa.

Toiskantien suunnittelualueen ympä-
rillä oli kaavoitusaikana jo runsaasti tii-

lirakennuksia joihin Taitajantien kerros-
talokortteleiden haluttiin arkkitehtuuril-
laan liittyvän. Suuretkin volyymit pyrittiin 
kuitenkin saamaan pienimittakaavaisik-
si asuinrakennuksissa vaihtelevilla mas-
soitteluilla ja kattomuodoilla. Aivan toi-
sentyyppistä asuntoarkkitehtuuria edus-
taa Malminkartanon kukkula-aluetta myö-
täilevä Toiskantien ja -puiston välinen yh-
deksän rakennuksen pientaloryhmä, jo-
ka jatkuu Toiskanpolun koillispuolella vie-
lä kolmella samanlaisella rakennuksella. 
Puuverhoillut kaksikerroksiset rakennuk-
set aitoineen ja portteineen rajaavat Tois-
kantietä, puiston laidassa kulkevaa polkua 
ja Kartanometsäntietä muodostaen kort-
telin sisälle suojatun puutarhamaisen pi-
ha-alueen.

Tiiviisti rajattu Toiskantien katutila joh-
taa torille, alueen kohtaamispaikalle. Sen 

vierelle on sijoitettu päiväkoti- ja kerho-
rakennukset, jotka nyt ovat käyttöä vail-
la. Torin ympärille on vuonna 1996 raken-
nettu kaksi rivitaloa. Asemakaavassa ton-
tit oli alun perin varattu pienteollisuusti-
loja ja ateljeetyyppisiä asuntoja sisältävil-
le rakennuksille, joissa olisi ollut torni- ja 
arkadiaihe toria korostamassa. Alueella 
on lisäksi koillisosassa pienteollisuusra-
kennus sekä Ammattienedistämislaitok-
sen asuntola ja pieni, nykyisin asuntolan 
käytössä oleva uimahalli.

Vuonna 1980 vahvistetun koillisen 
asuntola- ja pienteollisuuskorttelin asema-
kaavan on laatinut Heikki Kaitera ja muun 
alueen vuonna 1982 vahvistetun asema-
kaavan Tuula Fleming. Taitajanpolun luo-
teispuolen asuntokorttelille on vuonna 
1997 vahvistettu asemakaavan muutos, 
jonka on laatinut Nina Nynäs-Lundqvist.
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44. Koy Naapuripellontie / Arkkitehti 
Marja Pekkala-Seppänen

Kahteen kortteliin vuonna 1984 raken-
nettuun Kiinteistö Oy Naapuripellontie-
hen kuuluu yhteensä neljä asuinkerros-
taloa, yksi rivitalo, kerhorakennus ja päi-
väkotirakennus sekä autokatos- ja varas-
torakennuksia. Asuinkerrostalojen kerros-
luku vaihtelee kahdesta neljään, julkisivut 
ovat osittain punatiililaattapintaisia ja osit-
tain valkoiseksi maalattuja sandwich-ele-
menttejä. Kaikki parvekekaiteet ja parvek-
keiden pieliseinät ovat punatiililaattapin-
taisia, samoin rivitalon kaikki sivut. Ker-
horakennuksen julkisivuissa on käytetty 
valkoiseksi maalattua pystylaudoitusta ja 
punatiililaattaa, päiväkodin julkisivuissa pi-
han puolella valkoiseksi maalattua pysty-
laudoitusta ja Toiskantien puolella haus-
kasti polveilevassa julkisivussa valkoista 
ruiskurappausta. Varastorakennusten jul-
kisivut ovat punamullanväristä vaakapa-
neelia, piha-aidat valkoiseksi maalattuja 
pystyrima-aitoja ja rivitalon varastot val-
koiseksi maalattua vaakapaneelia. Koillis-
kulman taloja yhdistävät parvekekaiteet ja 
takaseinän julkisivu ovat valkoiseksi maa-
lattua vaakapaneelia. Kaikkien rakennus-
ten katot ovat loivia, konesaumatulla mus-
talla pellillä päällystettyjä pulpettikattoja. 
Asuinrakennusten puuikkunat ja ikkuna-
ovet sekä porrashuoneiden puu-ulko-ovet 
ovat mustaksi ja ruskeaksi maalattuja, ker-
horakennuksessa ovet ja ikkunat ovat si-
nisiksi maalattuja.

Asuin- ja huoltorakennukset muodos-
tavat kaksi suojaista pihapiiriä, jolle myös 
suurin osa asuntopihoista avautuu. Ker-
horakennus sisä- ja ulkotakkoineen sekä 
pesula- ja saunarakennukset on sijoitettu 
pienen ja viehättävän atrium-pihan ympä-
rille. Päiväkotirakennus muutettiin vuon-
na 1994 perhekodiksi, jonka toiminta on 
nyt lakkautettu, eikä kerhorakennuksessa-
kaan ole enää aktiivista toimintaa.

45. As Oy Toiskantie / Arkkitehdit Ky

Arkkitehti Christel Schalinin suunnitte-
lemat, vuonna 1984 valmistuneet kaksi-
kerroksiset pienkerrostalot on sijoitettu 
Malminkartanon kukkula-aluetta myötäi-
lemään. Toiskantien ja Toiskanpuiston vä-
liseen kortteliin on sijoitettu viisi asuinra-
kennusta ja kaksikerroksisen asuinosan ja 
yksikerroksisen huoltosiiven sisältävä ra-
kennus.  Näiden asuinrakennusten ryhmä 
jatkuu koillispuolen korttelissa kolmella 
samanlaisella rakennuksella. Rakennus-
ten julkisivut ovat puuverhoiltuja. Pitkil-
lä sivuilla ulkoseinät ovat kevytrakentei-
sia, päätyseinien kantavana rakenteena 
on betoni. Ala-, väli- ja yläpohjat ovat on-
telolaattarakenteisia, katot mustaksi maa-
latulla konesaumatulla pellillä päällystet-
tyjä pulpettikattoja. Ulkoverhouspaneelit 
ovat pääosin valkoiseksi maalattua vaaka-
paneelia, seinien yläosissa on käytetty eri 
pastellisävyillä maalattua kapeampaa pys-
typaneelia. Puuikkunat ja asuntojen vaa-
kapaneloidut puu-ulko-ovet on maalattu 
pastellisävyjä hieman tummemmaksi sä-
vytetyin värein. Yläkerran asuntoihin joh-
tavat teräsritiläportaat on suojattu sivul-
ta valkoisen pystypaneelikaiteen lisäksi 
korkealla puuristikolla. Myös aidoissa on 
käytetty sekä pystypaneelia että puuris-

tikkoa. Valkoisella vaakapaneelilla verhoil-
tujen varastorakennusten ulko-ovet ovat 
valkoisia pystypaneeliovia. Kaikille asun-
noille on varattu pieni oma piha-alue, jot-
ka alun perin oli erotettu toisistaan val-
koiseksi maalatuin puu-väliaidoin. Asuk-
kaat ovat vuosien varrella rakentaneet li-
sää aitoja sekä istuttaneet pensaita näkö-
suojiksi. Mittakaavaltaan ja arkkitehtuuril-
taan miellyttävien asuinrakennusten ym-
päröimät yhteiset piha-alueet ovat vehrei-
tä ja viihtyisiä oleskeluryhmineen ja leikki-
mökkeineen. Pysäköintialueet autokatok-
sineen on sijoitettu alueen lounaisosaan 
Naapurinpellontien varrelle sekä kolmen 
asuinrakennuksen korttelissa rakennus-
ten luoteispuolelle.
• Muutokset: Rakennusten julkisivuihin 
ei ole tehty muutoksia. Suuremman kort-
telin autokatosten väliin on rakennettu ka-
tettu ovilla varustettu pyöräsuoja.

46. As Oy Naapuripellontie 5 / Arkki-
tehti Esko Hyvärinen

As Oy Naapuripellontie 5:n seitsemän 
kaksi- ja kolmikerroksista luhti- ja rivita-
loa muodostavat kolme ryhmää, joissa toi-
sen kerroksen luhtikäytävät ja teräskehyk-
siset puuseinämät sitovat rakennukset toi-
siinsa. Rakennusten julkisivut ovat osit-
tain punatiililaattapintaisia ja osittain val-
koiseksi maalattuja sandwich-element-
tejä. Harjakatot on päällystetty konesau-
matulla harmaalla pellillä. Luhtikäytävien 
kaiteet ovat valkoiseksi maalattua beto-
nia ja teräspinnakaiteita, asuntoparvek-
keiden kaiteet ovat valkoiseksi maalattua 
terästä ja tumman ruskeaa pystypaneelia. 
Parvekkeet ja maantasosisäänkäynnit on 
katettu profiilipeltikatoksin ja kannatettu 
betonikonsolein. Puuikkunat ja -ikkuna-
ovet ovat valkoisia, puu-ulko-ovet tum-
man ruskeaa leveää pystypaneelia. Piha-
aidat ovat värittömällä puunsuoja-aineel-

• Muutokset: Rakennusten julkisivuihin 
ei ole tehty muutoksia.
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la käsiteltyjä puuaitoja, joissa on sinkitty 
teräsrunko. Muut aidat sekä rakennusten 
väliset suojaseinämät ja huoltorakennuk-
set on maalattu tumman ruskeiksi. Raken-
nuksia on huoltomaalattu ja ylläpitokorja-
uksia suoritettu, joten vuonna 1984 val-
mistuneet rakennukset vaikuttavat varsin 
hyväkuntoisilta.
• Muutokset: Parvekkeita on lasitettu 
vuonna 2000. Rakennusten julkisivuihin 
ei ole tehty muita muutoksia. Jätekatos-
ta on laajennettu ja autopaikkoja raken-
nettu lisää vuonna 1998, ulkoiluvälineva-
rastoa laajennettu vuonna 2000 ja joihin-
kin asuntoihin rakennettu saunat vuosi-
na 1984 ja 2005.

47. Ratekta Oy, asuntola ja uimahalli / 
Arkkitehti Väinö Castrén

Nykyisin Ammattienedistämislaitoksen 
hotellina toimiva asuntola sekä hotellin 
saunatiloina ja uima-altaana toimiva uima-
halli valmistuivat vuonna 1983. Rakennus-
ten julkisivut ovat punatiililaattapintaisia 
sandwich-elementtejä. Elementtien vä-
lissä on luonnonväriset betoniset pysty-
raidat, jotka jatkuvat asuntolan arkadia ja 
betonirakenteisia massiivisia sisäänkäynti-
katoksia kannattavien pilareiden pinnassa 
jalkakäytävään asti. Asuntolassa on yksi 
betonirakenteinen parveketorni, jonka ul-
kopinnat on maalattu valkoisiksi. Puuikku-
nat ja -ikkunaovet sekä lasiaukolliset puu-
ulko-ovet on maalattu vaalean ruskeaksi 
• Muutokset: Rakennusten julkisivuihin 
ei ole tehty muutoksia.

Korttelipihat

44. Koy Naapuripellontie, 45. As Oy 
Toiskantie, 46. As Oy Naapuripellon-
tie 5, sekä 47. Ratekta Oy:n asuntola 
ja uimahalli 

Koy Naapuripellontieltä on arkistoitu Ym-
päristötoimisto Oy:n maisema-arkkitehti 
Camilla Rosengrenin allekirjoittama piha-
suunnitelma vuodelta 1983. Suunnitelma 
on kasvilajistoltaan Malminkartanon ete-
läisempien kortteleiden pihasuunnitelmia 
paljon monipuolisempi. Istutettavia puu- 
ja pensaslajeja on yhteensä 25, joiden li-
säksi suunnitelmassa on perennoja, hei-
niä ja sipulikasveja. Harkitusti suunnitel-
lun pihan ilmettä latistaa nykyisin käyttä-
mättömyys ja hoidon puute. Hyvistä läh-
tökohdista huolimatta erityisesti kerho-
rakennuksen edustasta on muodostunut 
epäviihtyisä. 

As Oy Toiskantien ja As Oy Naapuripel-
lontie 5:n pihasuunnitelmia ei ole arkistoi-
tu. Pihoilla on erittäin viihtyisiä, mittakaa-
valtaan luontevia pihatiloja. Asukaspiho-
jen istutukset sekä suoraan pihalle johta-
vien huoneisto-ovien edustojen istutukset 
ovat merkittävä positiivinen lisä pihoilla. 
As Oy Toiskantie on kokonaisuudessaan 
viehättävä, puutarhamainen yhtiö. Har-
kituin rajauksin ympäröidyt paritalot asu-
kaspihoineen ovat asettuneet maastoon 
hyvin luontevasti.

As.Oy.Naapuripellontie.5,.rivitalon.sisäänkäyntiedus-

ta.

Alla.As.Oy.Toiskantien.pihaa.
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3.5.3.Julkisten.rakennusten.lähiympäristö,.
katualueet.ja.puistot

Asuntolan.ja.uimahallin.sisäpihat.ovat.neutraaleja,.

varsin.hyvin.hoidettuja.alueita.

Alueen lähiympäristön suunnittelutyöryh-
mään kuuluivat- maisema-arkkitehti Ca-
milla Rosengren ja taiteilija Hanno Karttu-
nen, Tuula Fleming ja Juha Virtanen ase-
makaavaosastolta sekä Hannu Pyykkö. 
liikennesuunnitteluosastolta. Suunnitte-
lutyö tehtiin yhteistyössä katurakennus- 
ja puisto-osaston edustajien sekä raken-
nusten suunnittelijoiden kanssa. Tiiviisti 
rajatun Toiskantien päätteenä oleva Tois-
kantori on suunniteltu alueen kohtaamis-
paikaksi. Toria ympäröivissä rakennuksis-
sa on käytetty muusta alueesta poikkea-
via väri- ja materiaalivalintoja. Porttien, ai-
tojen, vajojen ja katosten on ollut määrä 
olla osa rakennusten arkkitehtuuria. Niis-
sä on ollut määrä käyttää samoja materi-
aaleja sekä noin 30 % tummempia värisä-
vyjä kuin vastaavissa asuinrakennuksissa. 
Määrätietoiset rajaukset on tehty runsain 
istutuksin muutamilla lajeilla.

Jälsitiehen päättyvä Taitajanpolku on 
rakennettu leveäksi puistokäytäväksi vie-
rekkäin sijoitettujen vesi-, kaukolämpö- ja 
viemärilinjojen päälle. Jälsitien idän puo-
leinen selkeä katunäkymän pääte antaa 
kadulle maamerkinomaista positiivista 
luonnetta jota länsipäätteen epämääräi-
nen liittyminen puistokäytävään valitetta-
vasti heikentää. Osa-alueelle saattaisikin 
olla eduksi ryhdistää ja korostaa Taitajan-
polun, Jälsitien ja Jälsipolun Tuohiaukiol-
le päättyvää akselimaista sommitelmaa.

Toiskanpuisto on pieni visuaalises-
ti Kartanonmetsään liittyvä puisto, jos-
sa kasvaa maisemakuvallisesti arvokkai-
ta mäntyjä. Puiston läpi kulkee toiminnal-
lisesti tärkeä Malminkartanontien alitta-
va kevyen liikenteen reitti. Taitajanpolun 
puistokaistalla puolestaan on merkitys-
tä sekä liikenteeltä erottavana suojakais-
tana että kevyen liikenteen läpikulkualu-
eena. Puuston lisääminen As Oy Naapu-
ripellontien pysäköintialueen ja Naapuri-
pellontien välille jäntevöittäisi alueen kau-
punkikuvallista ilmettä. 

Piirustus.:.Kortteleiden.33266-33268.sekä.Toiskantien.ja.Taitajanpolun.lähiympäristön.suunnitteluohje..KSV,.ase-

makaavaosasto.1982.
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Osa 4 Alueen nykytilanteen 
analyysi
4.1 Alueen ja rakennuskannan arkkitehtoniset arvot

1970-luvulla kaupunkisuunnittelun ta-
voitteiksi otettiin vaihtelevuus ja pie-
nipiirteisyys. Malminkartanon, kuten 
monen muunkin suomalaisen asunto-
alueen kaupunkisuunnittelun esikuva-
na 1970-luvun lopulla, oli Katajanokan 
suunnittelu ja rakentaminen. Vilhelm 
Helanderin, Mikael Sundmanin ja Pekka 
Pakkalan vuonna 1972 Helsingin Kataja-
nokan alueen aatekilpailun voittaneesta 
ehdotuksesta tuli käännekohta suoma-
laisessa kaupunkisuunnittelussa. Kataja-
nokka-suunnitelmassa lähdettiin kehittä-
mään umpikortteleita sekä tarkasti rajat-
tuja katutiloja ja aukioita. Kilpailuehdo-
tuksen pohjalta kehitetty asemakaava ja 
lähiympäristön suunnitteluohje sisälsivät 
säännöt, joissa määriteltiin kortteliraken-
ne, rakennusten koko ja mittakaava, jul-

Katajanokka esikuvanaMalminkartanon.kaupunkisuunnittelu-
periaatteet

As.Oy:t.Tinakartano,.Kuparikartano.ja.Hopeakartano.,.arkkitehti.Ralph.Erskine./.valokuva.Suomen.rakennustaiteen.museo.,.Simo.Rista

Malminkartanon alueen suunnittelun ta-
voitteita on tarkemmin selvitetty edellä 
osassa 2, jossa lisäksi on selvitetty Mal-
minkartanon alueeseen suunnattuja mo-
nenlaisia tutkimuksia, kokeiluja ja erillis-
kohteiden arkkitehtikilpailuja.

Alueen kaavoituksesta vuosina 1972–
1981 vastannut arkkitehti Heikki Kaitera 
pyrki määrätietoisesti toimimaan sekä es-
teettisesti että toiminnallisesti entistä pa-
rempien asuinympäristöjen aikaansaami-
seksi. Malminkartanon toiminnallisen suun-
nittelun päätavoitteena oli yksipuolisen lä-
hiörakentamisen välttäminen sijoittamalla 
työpaikkoja asutuksen lomaan perinteisen 
kaupungin tapaan. Tässä tavoitteessa on-
nistuttiinkin, vaikkakaan ei aivan aiotussa 
laajuudessa. Työtilojen sijainti ja ikkunoiden 

avautuminen jalankulkuraiteille perinteisen 
kaupungin tapaan erottaa Malminkartanon 
kuitenkin monesta muusta lähiöstä. 

Kaiteran arkkitehtonisena tavoiteena oli 
perinteiseen kaupunkiympäristöön kuulu-
vien tilaratkaisujen, kuten kaartuvien ku-
jien ja aukioiden, sekä materiaalien yhte-
näisyyden avulla luoda urbaania miljöötä 
myös esikaupunkialueelle. Malminkarta-
nolle tyypillistä onkin asuinkortteleittain 
tutkittu värien ja materiaalien yhteensopi-
vuus sekä suunnanmuutosten seuraukse-
na mielenkiintoisesti vaihtelevat katunä-
kymät. Tarkoilla kaavamääräyksillä sekä 
värien ja materiaalien yhteensopivuudel-
la on pyritty luomaan pääjalankulkuraitin 
varrelle yhtenäistä kaupunkikuvaa, mutta 
yksittäisille rakennuksille sallitut suunnit-
teluvapaudet ovat tehneet toteutuksesta 
hieman epätasaisen. 
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Radan länsipuolisen alueen helmiä ovat 
Erskinen korttelin lisäksi arkkitehtien Gul-
lichsen-Kairamo-Vormala suunnittelemat 
Asunto-osakeyhtiöt Puustellinpolku 16 ja 
Pakarituvanpuisto sekä Esko Kahrin suun-
nittelema puutarhamainen rivitaloalue ete-
lässä.

Gullichsen-Kairamo-Vormalan kortte-
lissa kaksi taloyhtiötä muodostaa koko-
naisuuden, jossa arkkitehtuuri on hienos-
tunutta ja yksityiskohtia myöten harkit-
tua. Punatiilipintojen ja sileiden valkois-

Esko Kahrin suunnitteleman As Oy 
Pehtoorintie 4:n tasakattoisten rivitalo-
jen betonipintojen sekä erisuuntaisten pu-
naisten ja mustien reunusten rajaamien 
paneelipintojen sommittelu tuo mieleen 
japanilaisen perinteisen arkkitehtuurin. 
Julkisivujen rauhallinen ja eleetön som-
mittelu luo kauniin vastinparin vehreille 
istutuksille. 

As.Oy.Puustellinpol-

ku.16,.arkkitehdit.Gul-

lichsen-Kairamo-Vor-

mala.

As.Oy.Pehtoorintie.4,.arkkitehti.Esko.Kahri

ten pintojen sommittelu on tasapainois-
ta ja miellyttää yhä, vaikka rakennukset 
selvästi edustavat oman aikansa suunnit-
telua. Väljää ja kaunista kalliopihaa suo-
jaavat asuinrakennusten lisäksi valkoi-
set huoltorakennukset ja aitaukset. Ka-
dun puolella arkadikäytävät ja tiilimuuri-
en suojaamat asuntojen etupihat on to-
teutettu huolellisesti. 

kisivujen päämateriaali eli punatiili sekä 
julkisten ulkotilojen ja korttelipihojen kä-
sittelyperiaatteet. Katajanokan toteutuk-
sen teki mahdolliseksi vahva tilaus kau-
punkirakennustaiteellisia tavoitteita sisäl-
tävästä suunnittelusta ja rakentamisesta. 
Pääasiallisena syynä oli kaupunkiraken-
tamisen ajautuminen 1970-luvulla suo-
rastaan alennustilaan. Myös rakennus-
liikkeet olivat halukkaita sallimaan mo-
nimuotoisempaa arkkitehtuuria toteu-
tuksessa muuttoliikkeen Etelä-Suomeen 
hellitetettyä hetkeksi. Nyt laatuunkin eh-
dittiin kiinnittää huomiota.

Malminkartanon.rakennuksia
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Koy.Kartanonkaari,.arkkitehdit.Eric.Adlercreutz.ja.Mikko.Heikkinen..Pihalle.puolikaaren.muotoon.sijoitetut.huo-

neistokohtaiset.vajat.muodostavat.hyvin.ratkaistujen.sisäänkäyntien.yhteyteen.suojaisaa.ulkotilaa./.Valokuva.

vastavalmistuneesta.rakennuksesta,.Suomen.rakennustaiteen.museo,.Simo.Rista

As.Oy.Kartanonkaari.22,.arkkitehdit.Raili.ja.Reima.Pietilä

Radan itäpuolella sijaitsee koeraken-
tamiskilpailun kohteena ollut kortteli. Kil-
pailuehdotus ”Sagittarius” perustui muis-
ta ehdotuksista poiketen identtisen por-
raslamellin toistamiseen koko korttelissa. 
Pietilöiden ehdotuksen pohjalta kehitetyt 
pienkerrostalot toteutettiin lopulta koera-
kentamiskorttelin koillis- ja itäosaan kol-
men asuinrakennuksen ja huoltoraken-
nuksen ryhmänä. Rakennuksissa on tie-
toisesti pyritty eroon 1970-luvun lopulla 
vallinneesta rakentamistavasta ja arkkiteh-
tonisesta muotokielestä. Plastisesti muo-
toiltu piha-aluetta rajaava huoltorakennus 
on mielenkiintoinen kokeilu.

A-konsulttien ehdotus ”Vihreä laakso” 
puolestaan perustui rikkaaseen, perintee-
seen nojaavaan kaupunkikuvalliseen ja 
arkkitehtoniseen ratkaisuun. Palkintolau-
takunnan mukaan ehdotuksessa on her-
källä tavalla yhdistetty modernin arkkiteh-
tuurin eri aiheita, jotka tekijä on taitavasti 
hallinnut, ja tähän näkemykseen on yhä 
helppo yhtyä. Rakennuksen massoittelun 
jako perinteisen umpikorttelin jakoa vas-
taavasti antaa katukuvalle miellyttävän il-
meen ja kadun puolella kulman torni on 
kaupunkikuvallisesti onnistunut .
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Radan itäpuolella arkkitehtonisesti kor-
keatasoisen koerakentamiskorttelin lisäk-
si viehättävät kaksi rivitalokorttelia, eivät 
niinkään rakennusten arkkitehtuurin vaan 
väljyytensä ja rauhaisan ja vehreän tunnel-
mansa vuoksi. Myös laajan piha-alueen 
kasvimaat ovat hauska ja toimiva ajatus.

As.Oy.Juustenintie.1,.Suunnittelurengas.Oy

Malminkartanontien pohjoispuolella on 
Malminkartanon muusta arkkitehtuurista 
poikkeava, Arkkitehdit Ky:n suunnittelemi-
en puuverhoiltujen pienkerrostalojen alue, 
jossa rakennukset on taitavasti sijoiteltu 
maaston muotojen mukaan. Talojen ark-
kitehtuuri on kestänyt aikaa erinomaises-
ti ja kiinteistöjen ylläpidosta on huolehdit-
tu hyvin. Pihapiiri on suojaisa ja kodikas, 
eikä runsaskaan kasvillisuus tai asukkai-
den lisäämät kalusteet ja varusteet ole ris-
tiriidassa tyylikkään yksinkertaisten raken-
nusmassojen kanssa.

As.Oy.Toiskantie,.Arkkitehdit.ky,.Christel.Schalin
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4.2 Julkisivut
Malminkartanon 1970–80-luvun asema-
kaavoissa määrättiin julkisivujen pääasi-
alliseksi materiaaliksi punainen tai rus-
kea tiili, keraaminen laatta tai puu. Lisäk-
si ylimmän kerroksen julkisivun värin tuli 
kaavamääräysten mukaan poiketa muus-
ta rakennuksen väristä ja julkisivut tuli sel-
västi jaotella erkkerein, parvekkein, teras-
sein, sisäänvedoin tai muulla vastaaval-
la tavalla. Syynä asuntorakentamisen ul-
koarkkitehtuurin kasvavalle virikkeisyy-
delle ja monimuotoisuudelle 1970-luvun 
lopulla oli edeltävää 1970-luvun aluera-
kentamiskauden teollista asuntotuotan-
toa kohtaan noussut kritiikki, joka vaati 
laadullisten tavoitteiden nostamista mää-
rällisten rinnalle. Betonilaatikkoarkkiteh-
tuurin vastustus vaikutti lisäksi Arava-oh-
jeisiin, joilla oli keskeinen vaikutus paitsi 
Arava- myös vapaarahoitteiseen asunto-
tuotantoon. Arava-ohjeisiin nojasi myös 
Malminkartanossa sovellettu, 1978 Hel-
singissä käyttöön otettu asuntojen hin-
ta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä eli 
Hitas-järjestelmä.

4.2.1.Betoni-sandwichrakenteet

Malminkartanossa tyypillisin 1970–80-lu-
vun asuinrakennus on 3–5-kerroksinen 
lamelli- tai luhtikäytävätalo, jonka runko 
on täyselementtitekniikalla toteutettu kir-
jahyllyrunko. Täyselementtirakenteinen 
kirjahyllyrunko perustuu esijännitettyjen 
välipohjalaattojen käyttöön eli BES-tek-
niikkaan (BES=betonielementtistandardi). 
Esijännitettyjen ontelolaattojen käyttö 
mahdollisti pitkät jännevälit, jolloin kan-
tavia seiniä tarvittiin vain huoneistojen 
välille. Myös väliseinät tehtiin useimmi-
ten elementeistä. Yleisin ulkoseinätyyp-
pi täyselementtitaloissa oli betonisand-
wich-elementti eri tavoin pintakäsiteltyi-
nä. Malminkartanossa sandwich-elemen-
tit ovat useimmiten punatiililaattapintaisia. 
Punaisten tai ruskeiden poltettujen tiililaat-
tojen lisäksi elementtien julkisivupinnois-
sa on käytetty erivärisiä pienempikokoisia 
klinkkereitä sekä usein myös valkoiseksi 
maalattua betonia.

Tätä rakennustyyppiä Malminkartanos-
sa edustavat Asunto-osakeyhtiöt Karta-
nontanhu, Renginmäkeä reunustavat Ren-
ginkuja 1 ja Renginkuja, yhteen rakenne-
tut Puustellinpolku 16 ja Pakarituvanpuis-
to, Puustellinrinne 3, Kruununpuustelli, 
Beckerintie 9, Tollinpolku, Kartanonkaari 
22, Puustellinaukio, Luutnantintie 1, Kar-

tanonkaari ja Naapuripellontie. Myös HO-
AS Luutnantinpolun varrella sekä uima-
halli ja asuntola Jälsitiellä ovat punatiili-
laattapintaisia, samoin As Oy Tallinmäen 
pistetalojen julkisivut. Kiinteistöosakeyhti-
öissä Sikalanmäki ja Naapuripellontie ovat 
klinkkeri- ja tiililaattapintaiset julkisivut al-
kuperäisessä asussaan, Parivaljakontien ja 
Arentitien ulkoseinien betoni- ja tiilikuoret 
sekä eristeet on purettu ja korvattu uusilla 
eristeillä ja paikalla tehdyllä julkisivumuu-

rauksella. Kiinteistö Oy Pehtoorintien al-
kuperäiset klinkkeripintaiset julkisivut ovat 
säilyneet. Erskinen korttelissa on käytetty 
punatiililaattapintaisia sandwich-element-
tejä luhtikäytävätalojen kadun puoleisissa 
julkisivuissa ja terassitalojen radan puolei-
sissa julkisivuissa sekä päädyissä pesube-
toni-, puu- ja peltipintojen lisäksi. 

Pesubetonipintoja esiintyy Erskinen 
korttelin lisäksi HOASin rakennuksissa 
Viljelijänpolulla. 

Yllä.As.Oy.Puustellinpolku.16,.jonka.julkisivuissa.on.käytetty.punatiililaattaa.ja.valkoiseksi.

maalattua.betonia.

Alla.Koy.Pehtoorintie.2,.jossa.julkisivuissa.on.käytetty.klinkkerilaattaa.ja.värisävyt.ovat.päinvastoin;.yläosa.on.

punaista.ja.alaosa.vaaleaa.laattaa.
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4.2.2.Paikalla.muuratut.julkisivut

Täyselementtirakenteisissa kirjahyllyrun-
koisissa taloissa harvemmin käytetty, mut-
ta Malminkartanossakin esiintyvä vaihto-
ehto ulkoseinille oli paikalla muurattu julki-
sivu, jonka sisäkuori päädyissä oli yleensä 
betonia ja pitkillä sivuilla oli rankarakenne. 
Tällainen rakenne, samoin kuin sandwich-
elementit, ovat kerroksellisia rakenteita, 
jotka koostuvat ulkokuoresta, lämmön-
eristekerroksesta ja sisäkuoresta. Nykyi-

sin tiiliverhouksen taakse joutuva kosteus 
on tuuletettava vähintään 30 mm paksun 
tuuletusvälin kautta ulkoilmaan ja valuva 
vesi on ohjattava hallitusti rakenteen ulko-
puolelle. Tuuletuksesta ja vedenpoistosta 
ei 1970–80-luvuilla huolehdittu kuten ny-
kyisin ja kuorimuurin tai betonisen ulko-
kuoren taakse jätettiin myös Malminkar-
tanossa liian pieni, useimmiten 10 mm:n 
ilmarako tai ei rakoa ollenkaan. Myös-
kään tiiliverhouksen taakse pääsevän ve-

den poisjohtamisesta ei huolehdittu. Vir-
heellisen rakenteen aiheuttamia vaurioi-
ta on näkyvissä sekä tiililaattapintaisissa 
sandwich-elementeissä että paikalla muu-
ratuissa julkisivuissa.

Malminkartanossa rivitalo- ja pienker-
rostaloyhtiöiden julkisivut on muurattu 
paikalla Asunto-osakeyhtiöissä Arenti-
kuja 4, Arennin-Salpa, Pienkartano, Velli-
kellontie 3, Juusteenintie ja Malminkarta-
non-Salpa. Lamellitaloissa paikalla muu-
ratut julkisivut on Asunto-osakeyhtiöis-
sä Puustellinpolku 7 ja Suurkartano, se-
kä kiinteistö-osakeyhtiöissä Rautakarta-
no ja Kartanonkaari. Kiinteistö-osakeyh-
tiöissä Arentitie 8 ja Parivaljakontie 2 la-
melli- ja pistetalojen alkuperäiset ulkokuo-
ret eristeineen on purettu ja korvattu uu-
silla eristeillä sekä julkisivumuurauksella 
1990-luvulla.

Yllä.Koy.Arentitie.8,.jonka.julkisivut.on.kokonaan.uusittu.kaikkine.rakennusosineen.ja.julkisivujen.ilme.on.muut-

tunut.täysin.

Alla.As.Oy.Puustellinpolku.7:n.pihasivua,.joka.on.paikalla.muurattua.punaista.ja.vaaleaa.tiiltä. As.Oy.Vellikellontie.3:n.paikalla.muuratuissa..julki-

sivuissa.on.käytetty.myös.muototiiliä
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4.2.3.Metalliverhoillut.julkisivut

Näyttävimmät metalliverhoillut julkisivut 
malminkartanossa ovat junarataa reunus-
tavissa Ralph Erskinen suunnittelemissa 
8–3-kerroksisissa terassitaloissa. Radan 
puolella rakennusten itäjulkisivuihin on 
sijoitettu vain välttämättömimmät ikku-
nat ja monimuotoiset puurakenteiset te-
rassit ja parvekkeet ikkunoineen ja ovi-
neen avautuvat länteen pihan puolelle. 
Itäsivuilla on käytetty monen väristä pro-
fiilipeltiä pystysuunnassa. Vaaleaa, vaaka-
suuntaista profiilipeltiä on Erskinen kortte-
lissa käytetty terassi- ja luhtikäytävätalo-
jen ylimpien kerrosten julkisivuissa myös 
pihan puolella sekä liiketilan julkisivuissa. 
Peltiverhoillut ulkoseinät ovat kevytraken-
teisia puurankaisia seiniä.

As.Oy.Hopeakartanon.luhtikäytävätalojen.ylimmän.kerroksen.kadun.puoleinen.julkisivu.on.verhoiltu.valkoisel-

la,.vaakasuuntaisella.profiilipellillä.ja.terassitalon.ylimpien.kerrosten.julksisivut.radan.puolella.pystysuuntaisel-

la.profiilipelillä.
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Profiilipeltiverhouksia on käytetty 
useissa rakennuksissa osissa julkisivuja.
HOASin opiskelija-asuntoloissa Viljelijän-
polulla  ja Arentikujalla ikkunoiden väliset 
pystyosat on verhoiltu pystyprofiilipellillä, 
samoin As Oy Puustellinrinteen porras-
huoneiden julkisivut. Erkkereitä on ver-
hoiltu sileällä pellillä Asunto-osakeyhtiöis-
sä Kartanontanhu ja Kartanonkaari 22 ja 
myös vaakasuuntaisia arkadikäytävien ylä-
puolisia osia on verhoiltu pellillä eri yhti-
öissä, samoin ikkunalyhtyjä radan itäpuo-
lella rivitaloissa.

Radan itäpuolella asemakaavassa on 
määrätty, että kolmikerroksisten tai sitä 
korkeampien rakennusten julkisivun on ol-
tava 70–80° kaltevuuskulmassa ja mustaa 
peltiä vähintään 1/3 ja enintään 3/4 julki-
sivun pituudelta. Määräys koskee osittain 
myös kaksikerroksisten rakennusten jul-
kisivuja, mutta ei koerakentamiskorttelia. 
Määräystä on eri yhtiöissä noudatettu eri 
tavoin. Rivitaloissa Asunto-osakeyhtiöis-
sä Juustenintie ja Malminkartanon-Salpa 
sekä lamellitaloissa Asunto-osakeyhtiöis-
sä Luutnantintie ja Kartanonkaari peltiver-
hoiltu seinärakenne on taivutettu sisään-
päin julkisivulinjasta, HOASin, Puustellin-
aukion ja Beckerintie 9:n profiilipeltipin-
tainen osa on toteutettu julkisivupinnan 
päälle rakennettuna ulokkeena.

As.Oy.Tinakartano

4.2.4.Puuverhoillut.julkisivut

Puuverhoiltuja julkisivuja Malminkartanos-
sa on rivi- ja pienkerrostaloissa. Toiskan-
tien pienkerrostalot ovat kokonaan puu-
verhoiltuja, päädyissä kantava rakenne on 
betonia ja pitkät sivut kevytrakenteisia sei-
niä. Pehtoorintie 4:n ja Erskinen korttelin 
pientalojen päädyt ovat betoni-, klinkke-
ri- tai pesubetonipintaisia sandwich-ele-
menttiseiniä ja muut ulkoseinät kevytra-
kenteisia puurankaisia ja puuverhoiltuja 
seiniä. Erskinen korttelissa puuverhoiltu-
ja kevytrakenteisia seiniä on myös luhti-
käytävä- ja terassitalojen julkisivuissa ra-
kennusten ylemmissä kerroksissa.

Osittain puuverhoiltuja ulkoseiniä on 
lisäksi kaksikerroksisissa rakennuksissa 
yhtiöissä Kartanontanhu, Arennin-Salpa, 
Kartanonkaari 22, Juusteenintie ja Mal-
minkartanon-Salpa. Kaikki puuverhoillut 
julkisivut ovat hyvässä kunnossa ja huol-
tomaalattuja.

As.Oy.Juusteenintie

As.Oy.Pehtoorintie.4
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4.3. Ikkunat ja ovet

4.3.1.Puuikkunat.ja.-ikkunaovet

1970-luvun puolivälissä energiakriisi joh-
ti uusien energiaa säästävien määräys-
ten syntyyn. Kaksilasisten ikkunoiden si-
jaan siirryttiin käyttämään kolmilasisia ik-
kunoita, jotka olivat joko kolmipuitteisia 
tai yhdistelmäikkunoita, joissa sisemmät 
kaksi lasia korvattiin umpiolasielementil-
lä. Myös ikkunapinta-alaa säädeltiin ener-
giasäästösyistä siten, että 1970-luvun lo-
pun Arava-määräyksissä karmien ulkopin-
nasta mitattu ikkunapinta-ala sai olla kor-
keintaan 17 prosenttia huoneistoalasta. 
Toisaalta suunnittelijaa sitoi määräys ik-
kunan valoaukon minimipinta-alasta, jo-
ka oli 10 prosenttia lattiapinta-alasta, jo-
ten suunnittelun vaihtoehdot olivat var-
sin rajalliset. 

1980-luvulla alettiin käyttää painekyl-
lästettyä puuta karmien ulkopinnoissa 
sekä peittävällä katalyyttimaalilla tehdas-
maalattuja ikkunoita. Ikkunarakenteiden 
kehittyessä ikkunoiden pinta-alarajoituk-
sista myös vähitellen luovuttiin.

Koy.Kartanonkaaren.ikkunat.ovat.tyypillisiä.1980-luvun.pienehköjä.ikkunoita.tuuletusluukkuineen.

Malminkartanossa puuikkunat ja -ikku-
naovet ovat pääosin säilyneet alkuperäi-
sinä. 1970-luvun lopun ja 1980-luvun al-
kupuolen ikkunat ja -ikkunaovet on kuul-
tokäsitelty tai peittomaalattu ruskeiksi ja 
1980-luvun puolivälin jälkeen peittomaa-
lattu valkoisiksi. Erskinen korttelissa ja 
Pietilöiden As Oy Kartanonkaari 22:ssa 
parvekkeiden taustaseinien ikkunat ja ik-
kunaovet ovat valkoiset ja muut ikkunat 
eri sävyisiä ruskeita. 1970-luvun opiske-
lija-asuntoloiden ikkunat ovat punaisiksi 
ja sinisiksi peittomaalattuja. As Oy Tois-
kantien ikkunat on maalattu pastellisävyin 
rakennusten julkisivuväreihin sointuviksi. 

Asuinhuoneiden puuikkunat ja -ikkuna-
ovet on vaihdettu puualumiini-ikkunoik-
si ja -oviksi As Oy Puustellinaukiossa se-
kä kiinteistöyhtiöissä Pehtoorintie 2, Pa-
rivaljakontie 2, Rautakartano ja Arentitie 
8. Arentitie 8:n julkisivukorjaus ja ikkunoi-
den vaihto on tehty samalla kertaa vuon-
na 1997, jolloin ikkunoidenulkopinnan ja 
julkisivupinnan suhde on saatu säilytetyk-
si ennallaan, vaikka ulkoseinien eristepak-
suus ja uusi tiilimuuraus ovat kasvatta-
neet seinän paksuutta. Sen sijaan Pari-

valjakontiellä julkisivut on korjattu vuon-
na 1995 ja ikkunat uusittu vuonna 2001 
muiden peruskorjaustoimenpiteiden yh-
teydessä. Julkisivukorjauksessa on ulko-
seinien vanhat keraamisilla laatoilla pääl-
lystetyt betonikuoret ja eristeet purettu 
ja korvattu uusilla eristeillä sekä paikal-
la muuratulla tiilellä, jolloin vanhat kku-
nat ovat jääneet kuoppiin. Ikkunasovitus-
detaljin vuoksi uusia ikkunoita ei vuonna 
2001 ole voitu asentaa vanhoja ikkunoi-
ta ulommaksi, joten julkisivupinnan ja ik-
kunoiden ulkopinnan suhde on jäänyt en-
nalleen. Julkisivukorjaukset ja ikkunoiden 
vaihdot tulisikin ajoittaa tapahtuviksi sa-
maan aikaan, jotta tältä ulkonäköongel-
malta vältyttäisiin.

Koy.Arentitien.uusitut.ikkunat.

Koy.Parivaljakontie.2:n.uusitut.ikkunat.
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4.3.2.Puu-ulko-ovet

Malminkartanon kerrostaloissa on vaaka- 
tai pystypaneloituja puu-ulko-ovia käytetty 
pohjakerrosten huoltotilojen ovina. Myös 
maantasoasuntojen, rivitalojen ja luhtikäy-
tävätalojen asuntojen ulko-ovet ovat vaa-
ka- tai pystypaneloituja puuovia. Joissa-
kin pientaloissa asuntojen puu-ulko-ovet 
ovat lasiaukollisia. Kerrostalojen porras-
huoneissa ei Malminkartanossa ole käy-
tetty puu-lasiovia AEL:n asuntolaa lukuun 
ottamatta. As Oy Katanonkaari 22 por-
rashuoneiden ulko-ovet ovat valkoisek-
si maalattuja vaakapaneloituja ulko-ovia.

Asunto-osakeyhtiöissä Renginkuja, 
Puustellinpolku 16 ja Pakarituvanpuisto 
on valkoiseksi maalattuja vaneripintaisia 
ovia, Kiinteistö Oy Parivaljakontien vane-
riovet ovat ruskeiksi maalattuja.

Puu-ulko-ovet ovat pääosin säilyneet 
alkuperäisinä. Joissakin yhtiöissä ulko-
ovet on vaihdettu HDF-pintaisiin oviin, 
joissa levyn pintaan tehdyt urat pyrkivät 
jäljittelemään panelointia siinä kuitenkaan 
onnistumatta.

As.Oy.Pienkartanon.tyypillinen.rivitalon.ulko-ovi..

As.Oy.Beckerintie.9.ruskeasävyisen.rakennuksen.yllät-

tävästi.sininen.puu-ulko-ovi.

As.Oy.Kruununpuustelli,.porrashuoneen.teräsprofii-

li-ulko-ovi.

4.3.3.Metalli-ikkunat.ja.ulko-ovet

Miltei kaikissa Malminkartanon kerrosta-
loyhtiöissä ovat alkuperäiset porrashuo-
neiden teräslasiovet ja teräsprofiili-ikkunat 
säilyneet. Myös liiketilojen ulko-ovet ja la-
siseinät ovat teräsprofiilirakenteisia. Pro-
fiilit ovat väriltään useimmiten tumman 
ruskeita tai valkoisia, mutta myös muita 
värejä on käytetty. Teräsprofiiliovet ovat 
yleensä lasiaukollisia. As Oy Tallinmäes-
sä, As Oy Kartanonkaari 22:ssa ja As Oy 
Puustellinrinteessä on myös puupaneloi-
tuja teräsprofiiliovia.

Alla.As.Oy.Tallinmäen.teräsprofiili-ikkuna.ja.paneloi-

tu.ulko-ovi.

Alla.As.Oy.Kartanonkaari.22:n..teräsprofiili-ikkuna.ja.

paneloitu.ulko-ovi.
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4.4 Parvekkeet

4.4.1.Yleistä

Jo 1960-luvun loppupuolella yleistyneet, 
rungon ulkopuolisiin tai sisäänvedettyihin 
kantaviin pieliseiniin perustuvat betoniele-
menttirakenteiset parveketornit ovat ylei-
sin parveketyyppi myös Malminkartanos-
sa. Umpinaisten pieliseinien ohella parve-
ketornien kannatukseen on käytetty be-
tonikonsoleita sekä eri tavoin muotoiltu-
ja pieliseiniä. 1980-luvulla parvekkeiden 
kannatusratkaisut yhä monipuolistuivat 
ja kantavia pieliseiniä yhdisteltiin pilarei-
hin tai pieliseinistä luovuttiin kokonaan ja 
käytettiin ripustettuja kevytrakenteisia par-
vekkeita. Malminkartanossa samassakin 
rakennuksessa saattaa olla monentyyppi-
siä parvekkeita, joissa myös kaiteet ovat 
eri materiaalista tehtyjä.

1970-luvun lopulla Arava-ohjeet edel-
lyttivät kaikkiin asuntoihin rakennettavik-
si joko parvekkeet tai piha-alueisiin liitty-
vät terassit. Parvekkeiden koko myös kas-
voi 1970-luvulla ja vuodesta 1979 alkaen 
parvekkeen vähimmäissyvyyden tuli olla 
180 cm. Malminkartanossa kaikki asun-
not ovat parvekkeettomia vain 1970-lu-
vulla rakennetuissa opiskelija-asuntolois-
sa. 1978 valmistuneissa yhtiöissä Kiinteis-
tö Oy Arentitie 8:n alun perin parvekkeet-
tomille pienille asunnoille on rakennettu 
parvekkeet 1990-luvun lopulla ja Kiinteis-
tö Oy Pehtoorintie 2:n parvekelinjoja on li-
sätty 2004 siten, että miltei kaikissa asun-
noissa muutamaa yksiötä lukuun ottamat-
ta on parvekkeet.

Kaksikerroksisissa rivitaloasunnoissa 
radan itäpuolella ei ole parvekkeita, eikä 
myöskään As Oy Toiskantien pienkerros-
taloissa. Näissä yhtiöissä kullakin asun-
nolla on pieni oma piha-alue ja rivitaloilla 
lisäksi viljelypalstat yhteispihalla.

Kaksikerroksisilla rivitaloasunnoilla on 
terassiparvekkeet sisäänvedetyssä toi-
sessa kerroksessa asunto-osakeyhtiöis-
sä Arennin-Salpa ja Pienkartano. Kattote-
rasseja on myös As Oy Renginkuja 1:ssä 
sekä Vellikellontie 3:ssa. Erskinen kortte-
lissa terassiparvekkeita on sekä pienta-
lojen ylemmissä kerroksissa että teras-
sitaloissa.

4.4.2.Betonirakenteiset.kaiteet

Betonirakenteisia kaiteita on Malminkar-
tanossa melko vähän, vaikka betoniraken-
teet ovatkin yleisin parvekkeiden kanna-
tustapa. Arkkitehtuurin monimuotoisuut-
ta on kenties haluttu korostaa helpommin 
muotoiltavien ja jäsennöitävien kevytra-
kenteisten kaiteiden avulla.

Maalattuja betonikaiteita on Koy Peh-
toorintie 2:n, Koy Kartanonkaaren ja As 
Oy Suurkartanon asuntoparvekkeissa ja 
AEL:n asuntolan ainoassa parveketornis-
sa. Lisäksi Koy Kartanonkaaren ja As Oy 
Naapuripellontie 5:n luhtikäytävien kaiteet 
ovat maalattuja betonikaiteita.

Tiililaattapintaisia betonikaiteita on 
Asunto-osakeyhtiöiden Renginkuja1, Pa-
karituvanpuisto, Puustellinpolku 16 ja Tal-
linmäki sekä Koy Naapuripellontie asun-
toparvekkeissa. Myös As Oy Renginku-
jan luhtikäytävien kaiteet ovat tiililaatta-
pintaiset.

4.4.3.Kevytrakenteiset.kaiteet

Suosituin materiaali Malminkartanon par-
vekekaiteissa on maalattu puu. Puukaitei-
ta on sekä rivi- että kerrostalojen asunto-
parvekkeiden kaiteina. 

Rivitaloissa tai muissa kaksikerroksi-
sissa pientaloissa on puukaiteet Asunto-
osakeyhtiöissä Pehtoorintie 4, Kartanon-
tanhu, Arentikuja 4, Arennin-Salpa, Velli-
kellontie 3, Kartanonkaari 22 sekä Erski-
nen korttelin pientaloissa.

Koy.Pehtoorintie.2

As.Oy.Pienkartano As.Oy.Tallinmäki

As.Oy.Pehtoorintie.4

Kerrostalojen asuntoparvekkeiden kai-
teet ovat maalattua puuta Asunto-osake-
yhtiöissä Renginkuja, Puustellinpolku 7, 
Puustellinrinne, Kruununpuustelli, Puus-
tellinaukio, Luutnantintie, Kartanonkaari ja 
Naapuripellontie 5. Myös Koy Sikalanmä-
en asuntoparvekkeiden kaiteet ovat puu-
rakenteiset, samoin Erskinen terassitalo-
jen parvekkeiden ja terassien kaiteet. Koy 
Rautakartanon parvekekaiteet ovat osit-
tain puukaiteita, samoin As Oy Kruunun-
puustellin luhtikäytävien kaiteet. As Oy 
Renginkuja 1:n ripustettujen kevytraken-
teisten parvekkeiden kaiteet ja kattoteras-
sien kaiteet ovat puurakenteisia.
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Erskinen.terassitalojen.parvekkeissa.puuta.on.käytet-

ty.monipuolisesti.

Koy.Sikalanmäen.linjakkaat.puukaiteet.

Teräsrankaisia levytettyjä kaiteita on As 
Oy Tollinpolun asuntoparvekkeissa ja te-
räsrankaisia verkkokaiteita As Oy Pienkar-
tanon, As Oy Beckerintien ja Luutnantin-
tien HOAS :n parvekkeissa. Tollinpolun ja 
Pienkartanon kaiteissa on lisäksi käytetty 
lasia ja lankalasia.

As.Oy.Tollinpolku.

Koy Arentitie 8:n uusitut parvekekaiteet 
ovat teräs-lasikaiteita, Koy Parivaljakontien 
uusitut kaiteet ovat teräsrankaisia, per-
foroiduin teräslevyin levytettyjä kaiteita.

4.4.4.Parvekkeiden.lasitus

Suurin osa Malminkartanon Asunto-osa-
keyhtiöiden asuntoparvekkeista on lasi-
tettu 1990–2000-luvuilla rivitalo- ja mui-
den kaksikerroksisten pientalojen parvek-
keita lukuun ottamatta. Lasittamattomia 
ovat ainoastaan As Oy Beckerintie 9:n par-
vekkeet, jotka ovat jo muutenkin kohen-
tamisen tarpeessa, sekä Erskinen kortte-
lin monimuotoiset parvekkeet ja terassit. 
Parvekkeiden lasittamisen yhteydessä on 
myös kattoterasseja ja muita kattamatto-
mia osia katettu yleensä lasikattein.

Kiinteistö-osakeyhtiöistä vain Koy Rau-
takartanon ja Koy Arentitien asuntopar-
vekkeet on lasitettu.

Teräsrankaisia profiilipeltikaiteita on 
käytetty Koy Sikalanmäen ja As Oy Kruu-
nunpuustellin luhtikäytävissä sekä osas-
sa Koy Rautakartanon asuntoparvekkeita.

As.Oy.Kruununpuustellin.luhtikäytävien.kaiteet.Puus-

tellinpolulle.eivät.ole.säilyttämisen.arvoiset.

4.5 Yläpohja ja vesikatot 

Yleisin vesikattomuoto Malminkartanon 
1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alkupuo-
lella rakennetuissa asuinrakennuksissa on 
tasakatto. 1970-alussa käytettyä tuuletta-
matonta tasakattorakennetta, jossa kat-
tohuovat on liimattu suoraan lämmön-
eristeen päälle, ei Malminkartanossa ole 
kuin As Oy Pehtoorintie 4:n, As Oy Velli-
kellontie 3:n ja 1970-luvun HOAS-opiske-
lija-asuntoloiden yläpohjissa. Vesikattojen 
yläpohjissa kolminkertaisen huopakerrok-
sen kiinnityspohjana käytetty polystyreeni 
eli styrox osoittautui jo 1970-luvulla sopi-
mattomaksi materiaaliksi, sillä levyjen ku-
tistuminen aiheutti kattohuopien halkeilun 
ja hajoamisen.

Malminkartanossa onkin yleisesti käy-
tetty tuuletettua tasakattorakennetta, jos-
sa kolminkertaiset kattohuovat on kiin-
nitetty tuuletetun kevytsorakerroksen 
päälle asennettuihin betoni- tai kevytbe-
tonilaattoihin. Tasakattojen vedenpoisto 
on yleensä hoidettu sisäpuolisen veden-
poiston avulla, jolloin sadevesi on ohjattu 
kattokaivojen kautta rakennusten läpi kul-
keviin sadevesiviemäreihin. Suurin ongel-
mien aiheuttaja tasakatoissa on kattokai-
vojen tukkeutuminen ja siitä johtuva vesi-
en lammikoituminen katoille. Jäätyvät ve-
det ovat voineet avata saumoja ja aiheut-
taa vuotoja yläpohjarakenteisiin. Huopa-
katteen päällä on käytetty suojakerrokse-
na suojakiveystä eli singeliä, joka toimii 
myös huopakatteen tarvitsemana paino-
na, sillä huovat kiinnitettiin bitumilla piste-
mäisesti vain sieltä täältä. Vaikka singeli-
kerros on suojannut huopakerroksia aurin-
gon säteilyltä, on se toisaalta myös saat-
tanut peittää alleen auenneet saumat ja 
muut vauriot.  Tuuletettua tasakattotyyp-
piä Malminkartanossa on 28:ssa yhtiös-
sä. Koy Rautakartanossa ja As Oy Karta-
nontanhussa yläpohjassa on tuuletettu il-
matila, muissa tuuletettu leca-sorakerros. 
Koy Arentitie 8:n vesikate on uusittu, kal-
listuksia lisätty ja rakennettu uudet ulko-
nevat räystäät mittavan julkisivukorjauk-
sen yhteydessä 1990-luvun lopulla.

As Oy Pienkartanon tasakatot on muu-
tettu kaksilappeisiksi, loiviksi pulpettika-
toiksi vuonna 2004 ja samalla rakennet-
tu uudet ulkonevat räystäät.
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Peltikatteisia pulpettikattoja on Pienkar-
tanon lisäksi Asunto-osakeyhtiöissä Puus-
tellinpolku 7, Puustellinrinne, Toiskantie 
ja Naapuripellontie 5 sekä Kiinteistö-osa-
keyhtiöissä Kartanonkaari ja Naapuripel-
lontie. Koy Kartanonkaaressa ontelolaa-
tat myötäilevät vesikattoa ja korkeus on 
käytetty asunnoissa hyväksi, muissa vi-
non katon alla on suorat ontelolaattaylä-
pohjat ja tuuletettu tila.

As Oy Arentikuja 4:n ja As Oy Juustee-
nintien vesikatot ovat peltikatteisia ja puu-
rakenteisia harjakattoja.

4.6 Sisäänkäyntikatokset ja 
-syvennykset sekä arkadit

Malminkartanossa porrashuoneiden si-
säänkäynnit eivät sijaitse syvennyksissä 
kuin poikkeustapauksissa. Julkisivupin-
nassa sijaitsevien ulko-ovien suojana on 
tyypillisesti joko profiilipellistä tehty vino 
teräsrakenteinen katos tai teräsrakentei-
nen, pellitetty suora ulokelippa. Kooltaan 
ja ulkoasultaan katokset ja lipat ovat var-
sin vaatimattomia. As Oy Pehtoorintie 4:n 
ja As Oy Renginkuja 1:n sisäänkäyntien yl-
lä on puurakenteiset pergolat. As Oy Juu-
steenintien ja As Oy Malminkartanon-Sal-
pan sisäänkäynnit ovat varastojen yhtey-
dessä katosten suojassa. Ainoastaan As 
Oy Puustellinaukion pihan puoleiset ul-
ko-ovet ovat ilman minkäänlaista suoja-
katosta.

Useisiin porrashuoneisiin on lisäksi 
parvekelinjan, luhtikäytävän tai arkadi-
käytävän suojaama sisäänkäynti.

As.Oy.Pienkartanon.kattoa.uusittaessa.on.rakennettu.

myös.näyttävät.räystäät,.jotka.eivät.kuulu..alkuperäi-

seen.arkkitehtuuriin.

As.Oy.Arentikuja.4:n.tyypillinen.pellitetty.ulokelippa.

As.Oy.Tinakartanon.profiipipeltilipat..Erskinen.kortte-

lissa.profiilipeltien.suunta.on.erikoisesti.vaakasuun-

tainen.

Pääjalankulkuraitin eli Puustellinpolun 
sekä Vuokraajanpolun ja Luutnantinpolun 
varrella rakennuksissa on sisäänvedetty 
ensimmäinen kerros ja pilarein kannate-
tut arkadikäytävät.  Pilarit ovat tyypillisim-
min maalattuja tai maalaamattomia beto-
nipilareita tai tiililaattapintaisia pilareita. 
As Oy Renginkuja 1:n pilarit on päällys-
tetty valkoisella ja Puustellinrinne 3:n pila-
rit keltaisella profiilipellillä. As Oy Puustel-
linaukion pilarit on verhoiltu puulla. Arka-
dikäytävien katot on yleensä verhoiltu jo-
ko valkoisella profiilipellillä tai valkoiseksi 
maalatulla puupaneelilla tai levyillä. Vuok-
raajanpolun varrella As Oy Arentikuja 4:n 
ja Kartanontanhun arkadikäytävien katot 
on verhoiltu ruskealla paneelilla ja AEL:n 
asuntolan arkadikäytävän katto sinisellä 
puupaneelilla.

As.Oy.Suurkartanon.arkadikäytävä..

Erskinen korttelin As Oy Hopeakarta-
nossa ja As Oy Vaskikartanossa betoni-
pintaiset luhtikäytävät muodostavat arka-
din. Hopeakartanon luhtikäytävä on kan-
natettu betonikonsolein ja teräskannatta-
jin, Vaskikartanossa betonipilarein ja te-
räskannattajin.

As.Oy.Vaskikartanon.arkadikäytävä..



69

4.7 Sisätilat

4.7.1.Porrashuoneet.sekä.luhtikäytävien.
portaat

Porrashuoneiden ja sisäänkäyntiaulojen 
mitoitus 1970-luvun lopun ja 1980-luvun 
porrashuoneissa noudatti vakioratkaisu-
jen minimimitoitusta. 1970-luvun lopussa 
ja 1980-luvun alussa kierreportaat olivat 
yleisiä, mutta vuodesta 1979 alkaen Ara-
va-ohjeet edellyttivät hissittömien talojen 
portaiden olevan suoravartisia. 1970-lu-
vulla markkinoille tuli puolipyöreän kierre-
portaan lisäksi suorasivuinen kierreporras.
Portaat olivat mosaiikkibetonipintaisia ele-
menttejä ja kerros- sekä lepotasot yleensä 
kvartsivinyylilaatoilla päällystettyjä betoni-
elementtejä. Kaiteet olivat vakiopinnakai-
teita ja käsijohteet muovia. Porrashuonei-
den seinät olivat yleensä yksivärisiä, maa-
larinvalkoisiksi maalattuja ja valaisimet yk-
sinkertaisia loisteputkivalaisimia. Malmin-
kartanossa on kaikkia näitä tiukasti mitoi-
tettuja porrashuonetyyppejä, joissa viihtyi-
syyteen tai valoisuuteen ei ole juurikaan 
kiinnitetty huomiota.

Porrashuoneita on joissakin yhtiöissä 
kunnostettu, maalattu tai laatoitettu sei-
niä sekä lisätty vaimennuslevyjä kattoihin 
ja uusittu valaisimia.

As.Oy.Renginkujan.tyypillinen.tiukasti.mitoitettu.por-

rashuone.

Koy.Kartanonkaaren.luhtikäytävät.ja.portaat..

Malminkartanossa on myös luhtikäytä-
vätaloja, joiden kylmät porraskuilut ovat 
yleensä betonirakenteisia ja portaat beto-
niportaita. Erskinen korttelissa As Oy Ho-
peakartanon ja As Oy Vaskikartanon luh-

tikäytävien porrashuoneissa ei ole seiniä, 
ainoastaan puukaiteet, sekä kaiteiden yl-
lä teräsverkko alemmissa kerroksissa ja 
maantasossa teräsportit ilmeisesti suo-
jaamassa ilkivallalta.
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Hissilliset.asuinrakennukset

tai.niiden.osat

Rivitalot.ja.muut.kaksikerroksiset

asuntoja.sisältävät.rakennukset

Hissilttömät.asuinrakennukset Asuinrakennuksiin.asennettu.jälkiasennus-

hissit

Hissien rakentaminen 4- ja 3-kerroksisiin 
asuinrakennuksiin oli vielä 1980-luvulla-
kin harvinaista. Arava-määräykset nimen-
omaan kielsivät hissien rakentamisen al-
le viisikerroksisiin rakennuksiin invalidi- 
ja vanhustentaloja lukuun ottamatta vuo-
teen 1982 asti. Vuoden 1982 jälkeen Ara-
va-suunnitteluohjeissa sen sijaan ehdot-
tomasti edellytettiin hissien rakentamista 
Arava-lainoitettuihin nelikerroksisiin tai si-
tä korkeampiin rakennuksiin. Määräys ei 
koskenut vapaarahoitteista asuntotuotan-
toa, jota koskeva vaatimus esteettömän, 
pyörätuolinkäyttäjälle soveltuvan hissin 

rakentamisesta tuli voimaan vasta vuon-
na 1994. 

Malminkartanon 1970-luvun lopun 
ja 1980-luvun rakennuksissa hissejä on 
vain Asunto-osakeyhtiöissä Kruunun-
puustelli, Hopeakartano, Kuparikartano, 
Puustellinaukio, Luutnantintie ja Becke-
rintie 9 sekä As Oy Renginkujan neliker-
roksisessa osassa. Myös Koy Sikalanmä-
en luhtitaloissa, Koy Kartanonkaaren vii-
sikerroksisessa osassa sekä AEL:n asun-
tolassa on hissit. Malminkartanossa on 
osittain sijoitettu kaksikerroksisia asun-
toja rakennusten kolmanteen kerrok-
seen, jolloin rakennuksen massaan on 

4.7.2.Hissit saatu korkeutta ilman hissien rakenta-
misvelvoitetta.

Jälkiasennushissejä on As Oy Tallinmä-
essä asennettu laajentamalla porrashuo-
netta ulospäin hissikuilun vaatiman tilan 
verran. Koy Pehtoorintie 2:n pistetaloihin 
ja Koy Arentitien 8 :n osaan pistetaloista 
uudet hissit on asennettu rungon keskel-
le. Koy Arentitie 8:n hissit on asennettu 
porrassyöksyjen väliin, Pehtoorintie 2:ssa 
hissikuilun vaatima tila on lohkaistu asun-
nosta. Kaikki jälkiasennushissit ovat kai-
tahissejä, joissa hissikorin leveys on 800 
mm ja syvyys 1200–1800 mm.
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4.8 Pihat ja viheralueet

4.8.1.Ympäristön.arvot.ja.nykytila

Alueen ympäristöön liittyvien arvojen 
määrittelyssä on tärkeää voida tarkas-
tella kriittisesti rakentamiselle asetettu-
ja tavoitteita suhteessa nykytilanteeseen. 
Lähtökohtaisesti Malminkartano on avoi-
melle ja tasaiselle peltoalueelle rakennet-
tu asuinalue, jonka suunnittelussa on ta-
voiteltu keskieurooppalaisen pikkukau-
pungin idylliä. Rakentamista ei juurikaan 
ole voitu sitoa maiseman tarjoamiin otolli-
siin lähtökohtiin, kuten vaihteleviin maas-
ton muotoihin, metsiin tai kauniisiin ve-
sistöihin. Ympäristö on pikemminkin ollut 
lähtökohdiltaan huono ja sitä ominaisuut-
ta on jouduttu suunnittelun avulla häivyt-
tämään. Malminkartanon suunnittelussa 
on kiinnitetty erityistä huomiota mittakaa-
van inhimillisyyteen ja ulkotilojen viihtyi-
syyteen. Pihatilojen suunnittelulla on ol-
lut rakennushankkeiden yhteydessä aikai-
sempia vuosikymmeniä suurempi paino-
arvo. Ulkoympäristön tarkka suunnittelu 
on ollut myös välttämätöntä, koska viihtyi-
syysarvot on jouduttu luomaan lähes tyh-
jältä pohjalta. Tässä suhteessa alueella on 
tehty todella paljon erittäin onnistunutta 
työtä. Joissakin kohdin nykytilanne ei kui-
tenkaan näyttäydy niin vetovoimaisena, 
kuin mikä on ollut alkuperäinen tarkoitus. 

Vasta nyt kasvillisuuden kasvettua 
täyteen mittaansa Malminkartanossa on 
saavutettu se kaupunkikuvallinen ilme, 
johon ympäristön suunnittelussa tähdä-
tään. Alue on ”kasvanut aikuiseksi”. Ta-
voite ulkotilojen suojaisuudesta, sekä pyr-
kimys luoda niistä monipuolisesti sosiaa-
lista elämää tukevia alueita on onnistu-
nut. Malminkartanosta on kehittynyt yh-
tenäinen, vahvasti omaleimainen koko-
naisuus, jossa inhimillinen mittakaava ja 
jalankulkupainotteisuus korostuvat. Mal-
minkartanon ulkoympäristön arvoa alen-
taa kuitenkin nykyisin hoidon puutteesta 
johtuva ränsistyneisyys. Lisäksi pihojen 
suunnittelussa ja rakentamisessa on teh-
ty myös virheitä, joita on valitettavan nä-
kyvällä tavalla jouduttu korjaamaan. Esi-
merkiksi liian lähelle seinää istutettujen 
puiden ja pensaiden poistaminen, maan-
pinnan muotoilu uudelleen ja puuttunei-
den salaojitusten rakentaminen jälkeen-
päin ovat suuritöisiä tehtäviä, jotka vaikut-
tavat pihan ilmeeseen pitkän aikaa. Osa 
alueella ilmenevistä pintavesiongelmista 
johtunee puutteellisen suunnittelun tai to-

teutuksen lisäksi maan painumisesta, mi-
kä on tyypillistä saviperäisille alueille ra-
kennettaessa. 

Malminkartanon kulttuurihistoriaa ja 
taustaa vasten sen ympäristön merkittä-
vimpinä arvoina voidaan pitää pienipiir-
teisyyttä, inhimillistä mittakaavaa, jalan-
kulkupainotteisuutta, yhtenäisiä alueko-
konaisuuksia, korttelipihojen suojaisuut-
ta ja monipuolisuutta, sekä julkisten ul-
kotilojen toimimista sosiaalisen elämän 
keskuksina. Näitä arvoja tukevat alueel-
le tunnusomaiset ominaispiirteet, kuten 
tietyn kaltaiset materiaalit, kasvillisuus, 
kalusteet, toiminnot ja tilankäyttö. Nämä 
arvot ja ominaispiirteet tulee ympäristön 
korjaamisessa säilyttää.

Alueen viihtyisyyden ja vetovoimaisuu-
den palauttaminen edellyttää rakennusten 
kunnostamisen ja hoitamisen lisäksi myös 
muun ulkoympäristön riittävää hoitoa se-
kä asukkaiden aktiivista otetta omaan lä-
hiympäristöönsä. Ilman niitä huolellisesti-
kin suunniteltu ympäristö ränsistyy ja me-
nettää nopeasti arvonsa. 

4.8.2.Asuinrakennusten.pihatilat

Suurena 1980-luvun aluerakentamiskoh-
teena Malminkartano on luonnollisesti 
lyönyt oman leimansa aikakauden piha-
suunnitteluun. Malminkartanon pihasuun-
nitelmille erityisen tyypillisiä piirteitä ovat 
eriluonteisten pihatoimintojen ryhmittely, 
pihatilojen jakaminen kasvillisuuden avul-
la suojaisiin osa-alueisiin, hiukan kulmikas 
ja osin suoraviivainen muotokieli, yksin-
kertainen pensaisiin painottuva kasvila-
jisto, keinotekoiset maastonmuodot, eri-

väristen betonikivien käyttäminen, piho-
jen aikaisempaa monipuolisempi kalus-
taminen, pelikentät ja pihapelit sekä pai-
nekyllästetyn puun käyttäminen laajasti 
piharakenteissa. Pihasuunnitelmista on 
myös luettavissa pyrkimys edulliseen ja 
nopeaan toteuttamiseen. Todennäköistä 
on, että tämä tavoite johtuu osittain edel-
lä mainituista alueen heikoista lähtökoh-
dista, joita on pyritty edullisin keinoin no-
peasti parantamaan. Aikaisemmille vuosi-
kymmenille tyypillisempiä kalliimpia luon-
nonkivi-, teräs- tai betonirakenteita ei pi-
hoilla juurikaan ole.

Koska pihojen suunnittelussa yksi tär-
keä painopiste oli suojaisan pienilmaston 
luominen, painottui myös kasvilajien va-
linta nopeasti kookkaaksi kasvaviin lajei-
hin. Kasvillisuudella aikaansaatu suojai-
suus oli tärkeää. Pihojen peruskasvillisuus 
koostuu pääosin kotimaisista puista, muu-
tamista usein toistuvista pensaslajeista 
sekä nurmesta. Alueen kasvillisuuden il-
me on tästä syystä muodostunut jossain 
määrin arkiseksi. Monilla pihoilla massa-
pensaista koostuvat istutukset ovat kas-
vaneet menestyksekkäästi jopa tarpeetto-
man suuriksi. Vehmaus osoittaa alun perin 
valitut kasvilajit paikalle sopiviksi. Riittä-
mättömästä hoidosta johtuva kasvillisuu-
den ylikasvaminen kuitenkin heikentää ul-
koympäristön laatua ja voi paikoin luoda 
turvattomuutta. Yksilöllisemmät ja moni-
muotoisemmat istutukset ovat nykyisin 
yleensä asukkaiden omilla piha-alueilla tai 
maantasoasuntojen ulko-ovien edustoil-
la. Niiden vaikutus on usein pihan ilmet-
tä positiivisesti rikastava. Vaikka kaikkia 

As.Oy.Puustellinaukion.pihasuunnitelma..Arkkitehtitoimisto.Kaipainen&Laitinen.Oy.1987.
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As.Oy.Pakarituvanpuiston.pihasuunnitelma./.Arkkitehdit.ky.1985..Suunnitelmassa.on.esitetty.myös.naapuritalo-

yhtiön.As.Oy.Puustellinpolku.16:n.piha..Suunnitelmassa.ei.maaston.muotoja.ole.juurikaan.huomioitu,.ja.piha.on-

kin.nykyisin.varsin.toisen.näköinen.

kokonaisuuksia ei voitaisikaan pitää puu-
tarhataiteellisesti täysin onnistuneina, ne 
antavat pihan käyttäjille tunteen asukkai-
den läsnäolosta ja aktiivisesta suhtautu-
misesta omaan ympäristöönsä. Pihojen 
viihtyisyyden lisäämiseksi olisi todennä-
köisesti kannattavaa antaa asukkaille en-
tistä suurempi mahdollisuus omien istu-
tusten tekemiseen. Yksityispihojen sekä 
yksityisiin sisäänkäynteihin liittyvien ra-
kennelmien ja istutusten tulisi kuitenkin 
jossain määrin olla säänneltyä siten, että 
kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. Erityises-
ti pihojen raja-aitojen väreillä, malleilla ja 
materiaaleilla on kokonaiskuvan kannalta 
merkittävä vaikutus. 

Yritykset yhdistää pienteollisuustoi-
minta asuinkortteleihin ei pihojen osalta 
ole kaikin osin onnistunut. Erityisen hy-
vin tilanteen epämääräisyys on nähtävis-
sä Beckerintien varrella. Vaativista toimin-
noista huolimatta korttelin tulisi olla asu-
misen kannalta viihtyisä. Pysäköinti, jä-
tehuolto ja muut päivittäistoiminnot vaa-
tisivat erityisesti tässä korttelissa selviä 
tonttien rajat ylittäviä yhteisjärjestelyjä, 
joita on todennäköisesti vaikea jälkeen-
päin toteuttaa. 

Alueella on muutamia kortteleita, joissa 
saavutettaisiin merkittävää hyötyä pihatoi-
mintojen yhdistämisestä. Ei voida pitää 
kovin perusteltuna tilannetta, jossa tilalli-

sesti yhtenäisen keskeispihan muodosta-
villa tonteilla on jokaisella oma leikkipaik-
ka. Pahimmillaan korttelissa on useat sa-
manlaiset leikkivälineet, joista suuri osa 
on lisäksi huonokuntoisia. Keskittämäl-
lä leikki esimerkiksi yhteen suurempaan 
kokonaisuuteen olisi mahdollista moni-
puolistaa leikkitoimintoja ja luoda pihalle 
enemmän vapaaseen oleskeluun sovel-
tuvaa viherpinta-alaa. Myös pihan ylläpi-
don ja rakentamisen kustannukset muo-
dostuisivat näin yksittäiselle asukkaalle 
edullisemmiksi. Suomalaisittain tyypilli-
sestä reviiriajattelusta olisikin paikoin syy-
tä kokonaan luopua.
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4.8.3.Materiaalit,.kalusteet,.varusteet.ja.
valaisimet

Pääasiallisin rakennusmateriaali pihara-
kenteissa on painekyllästetty puu, jota on 
käytetty usein aitojen ja reunusten lisäksi 
myös pihaportaissa, istutusaltaissa ja tu-
kimuurirakenteissa. Myös pihakalusteet 
ovat pääasiallisesti puuta. Kalustevalikoi-
ma koostuu yleisesti koko alueella Lapp-
set Oy:n puurakenteisista leikkivälineis-
tä, pöydistä ja penkeistä sekä Lehtovuo-
ri Oy:n pyörätelineistä. Välineitä on myös 
uusittu vastaavalla yhä tuotannossa ole-
valla mallistolla. Välineistön uusiminen on 
näin ollen helppoa, eikä se sanottavasti 
muuta pihan kokonaisilmettä. Kuitenkin, 
kun välineistöä uusitaan osittain aina tar-
peen vaatiessa ilman kokonaissuunnitel-
maa, on pihassa lopulta kirjava valikoima 
eri tavoin kuluneita välineitä. Pihan ilme 
ei tällä keinoin parane välineistön uusi-
misesta huolimatta. Pihakalusteiden yh-
tenäiseen ulkonäköön ja erityisesti yhte-
näiseen väritykseen tulisikin kiinnittää eri-
tyisen suurta huomiota.

Painekyllästetyn puun ja vanhojen pu-
helinpylväiden käyttäminen piharakenteis-
sa on alueen ja ajan pihasuunnitelmille 
erityisen tyypillistä. Ongelmalliseksi asi-
an tekevät niissä käytettyjen voimakkai-
den kyllästeiden sisältämät haitta-aineet. 
Erityisesti puhelinpylväistä ja vanhoista 
ratapölkyistä tehdyt rakenteet ovat nyky-
määräysten mukaan lasten leikkipaikoille 
täysin soveltumattomia. Niiden sisältämät 
haitta-aineet ovat ympäristölle ja tervey-
delle haitallisia myös muussa piharaken-
tamisessa. Pihoja kunnostettaessa tämä 
seikka tulisikin huomioida ja käsitellä kyl-
lästepuisista piharakenteista purettu ma-
teriaali ongelmajätteenä. 

Malminkartanon alueella pihojen pin-
tamateriaaleina on käytetty erivärisiä be-
tonikiviä, betonilaattoja, soraa, kivituhkaa 
ja asfalttia. Reunuksina on yleisimmin käy-
tetty betonisia liimattavia tai upotettavia 
reunakiviä sekä asfalttimakkaraa ja paine-
kyllästettyä lankkua. Katualueisiin liittyvil-
lä alueilla on paikoin käytetty myös gra-
niittisia reunakiviä.

Pihoilla on alun perin käytetty varsin 
monenlaisia valaisinmalleja. Yhteistä niil-
le on tietynlainen eleettömyys, mikä tar-
koittaa sitä että valaisin itsessään ei yleen-
sä ole ollut korostetun näkyvä. Yleisim-
min pihoilla on käytetty pylväsvalaisimia, 
pollareilla valaiseminen ei ole alueella pe-
rusratkaisu. Valaistus asettuu siis pihoil-
la neutraalisti taustalle. Pihavalaistuksen 
olisi hyvä säilyä tässä asemassa. Valais-
tuksen riittävyyteen ja tarkoituksenmu-
kaisuuteen tosin kannattaa pihojen kor-
jaamisen yhteydessä kiinnittää huomio-
ta, koska sillä on muiden etujensa lisäk-
si merkittävä ilkivaltaa ja turvattomuutta 
vähentävä vaikutus. 
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4.8.4.Jätesuojat,.pyykinkuivatuspaikat.ja.
aidat

Alkuperäinen asemakaavan edellyttämä 
tapa suojata jäteastiat on ollut jätekatok-
sen tai jäteaitauksen rakentaminen. Viime 
aikoina suosituiksi tulleet syväjätepisteet, 
jotka usein on sijoitettu avoimille paikoille 
ilman mitään suojaavia rakenteita tai edes 
istutuksia, ovat näin ollen sekä asemakaa-
van että myös Helsingin rakennusjärjes-
tyksen vastaisia. Kyseiset jätteidenkeräi-
lypisteet heikentävät merkittävästi alueen 
kaupunkikuvaa ja ne tulee pikaisesti kor-
jata määräysten mukaisiksi. 

Asemakaavoissa on useita pihojen ai-
taamisiin liittyviä määräyksiä, joita tulee 
noudattaa. Erityisesti asukaspihoja rajaa-
villa aidoilla on suuri merkitys sekä yksi-
tyisyyden että yhteisen pihan ilmeen kan-
nalta. Alkuperäisten aitojen piirustuksia 
on rakennusvalvontaviraston piirustusar-
kistossa lukuisia. Alueen aidoille yhteis-
tä on neutraali yksinkertaisuus ja raken-
nuksiin sovitetut värit. Varsin monessa ta-
loyhtiössä piha-aitoja on uusittu alkupe-
räistä vastaavalla tavalla ja myös värityk-
seltään rakennuksiin sointuvina. Paikoin 
aitojen uusiminen ei ole onnistunut. Eri-
tyisesti painekyllästetyn puun käyttämi-
nen ilman viimeistelevää pintakäsittelyä 
aiheuttaa epämiellyttävän lopputuloksen. 

Kaikki aitaamista edellyttävät asema-
kaavamääräykset eivät kuitenkaan enää 
vaikuta ajankohtaisilta. Suuressa osassa 
pihoja esimerkiksi pyykinkuivatukseen va-
ratut alueet ovat varsin suuria ja mitä il-
meisimmin aivan vajaakäyttöisiä. Niiden 
ympärillä olevat, huoltamatta jääneet lau-
ta-aidat rumentavat ympäristöä selväs-
ti. Alkuperäistä ilmavammat rakenteelli-
set rajaukset, kuten ritiläaidat, köynnös-
säleiköt tai pelkkä kasvillisuus saattaisivat 
lisätä pihojen viihtyisyysarvoja nyt, kun 
tuulisuutta ei enää ole tarpeen niin mit-
tavasti hillitä. 

As.Oy.Pehtoorintie.4:n.jätesuojan.piirustukset.ja.kuva.alla.

Renginkuja.1:n.suurehko.ja.hyväkuntoinen.pyykkiaitaus.
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4.8.5.Julkisten.rakennusten.pihat

Erityisesti Malminkartanon keskeiseksi 
muodostuvan julkisen alueen pihat ovat 
paikoin kuluneet ja hoitamattomat. Tämä 
lyö leiman koko alueen kaupunkikuvalli-
seen ilmeeseen. Huonokuntoisuus ja ra-
kenteiden häviäminen saattaa riittämättö-
män hoidon lisäksi johtua osittain myös 
siitä, ettei alkuperäinen suunnitelma ole 
täysin vastannut pitkän ajan käyttötarpee-
seen. Pihoja tulisikin kunnostaa vastaa-
maan todellista käyttöä, mutta kuitenkin 
siten, että alkuperäisten sommitelmien 
peruspiirteet ja ominaisuudet säilytetään.

4.8.6.Kadut.ja.puistot

Katujen ja puistojen rakentaminen ja kun-
nossapito kuuluu rakennusviraston katu- 
ja puisto-osastolle. Kohdealueelle on laa-
dittu aluesuunnitelma, jonka yleisten töi-
den lautakunta on hyväksynyt ohjeellisena 
noudatettavaksi vuonna 2008. Suunnitel-
ma on laadittu vuorovaikutuksessa asuk-
kaiden kanssa. Esitetyt korjaus- ja kehit-
tämistoimenpiteet on suunniteltu toteu-
tettaviksi siten, että aikakaudelle tyypilli-
set kohteet ja ajan henki voidaan säilyt-
tää. Suunnitelmassa on huomioitu myös 
alueelle tehdyt väestöennusteet pyrkimäl-
lä esteettömän ja turvallisen ympäristön 
luomiseen ikääntyvää väestönosaa silmäl-
lä pitäen. Malminkartanossa ns. esteettö-
myyden erikoistason alueisiin on luokitel-
tu Malminkartanonaukion ja Puustellinau-
kion palvelualue, Katvepolun alikulkuyhte-
ys sekä Luutnantintien ja terveyskeskuk-
sen välinen alue. Näille alueille on laadit-
tu esteettömyyssuunnitelma. 

Kiireellisimmiksi investointikohteik-
si aluesuunnitelmassa on katsottu Aren-
titie, Pakarituvantie ja Luutnantinpolku. 
Luutnantinaukiolle on esitetty tarvetta lii-
kennesuunnittelulle sekä julkisen liiken-
teen yhteyksien kehittämistä mm. auki-
olle tehtävän bussin kääntöpaikan avulla. 
Malminkartanon alueen aukioiden valais-
tus on suunnittelutyön yhteydessä todettu 
selvästi puutteelliseksi. Monilla katualueil-
la istutukset on todettu huonokuntoisiksi 
tai ympäristöönsä nähden vaatimattomik-
si, lisäksi tonteilta katujen näkymäalueille 
ulottuva kasvillisuus on todettu ongelmal-
liseksi. Katujen turvallisuus on ollut yhte-
nä tärkeimmistä kriteereistä aluesuunni-
telmaa laadittaessa. Katujen kaupunkiku-
valliseen ilmeeseen on otettu kantaa lä-
hinnä valaisinten ja katuistutusten osal-
ta. Pinnoitteiden uusiminen on koko alu-
eella suunniteltu tehtäväksi alkuperäisen 
kaltaisilla materiaaleilla. Liimattavat beto-
nireunatuet ja kadun kuivatusta hoitavat 
betonikourut on käytössä todettu heikos-
ti kestäviksi ja aluesuunnitelmassa ehdo-
tetaan niiden korvaamista kestävämmil-
lä ratkaisuilla. 

Alueen kaduista lähes puolet on kevy-
enliikenteen väyliä. Luonteeltaan väylät 
ovat pitkiä, mutkittelevia ja osiin jakaan-
tuneita tavalla, joka aiheuttaa aluetta tun-
temattomalle suunnistamisen ja löytämi-
sen vaikeuksia. Myös joidenkin kevyen lii-
kenteen väylien suhde ajoliikenteeseen on 
koettu epämääräiseksi. Lisäksi katualueil-
la on havaittu huoltoa vaikeuttavia raken-
teellisia heikkouksia.

Malminkartanon puistoista esimerkik-

si Toiskanpuistolla, Arentipuistolla ja Pa-
karituvanpuistolla on tärkeä alueen mai-
semarakennetta korostava tehtävä. Piian-
puiston merkitys on sekä maisemakuval-
linen, että toiminnallinen, mikä tekee sii-
tä tarkastelualueen tärkeimmän puiston. 
Periaatteessa edustava Von Glanin puisto 
on kuitenkin nykytilassaan jossain määrin 
keskeneräinen. Tavanomaisena leikki- ja 
viheralueena toimimisen lisäksi puistos-
ta olisi mahdollista kehittää voimakkaasti 
asemakaavaa ja alueen identiteettiä vah-
vistava maamerkinomainen kokonaisuus. 

Malminkartanon kokonaisilmeen pa-
rantamisessa rakennusviraston alue-
suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteil-
lä on merkittävä osa. Niiden lisäksi alu-
eella tarvittaisiin paikoin myös asemakaa-
voituksen kautta tapahtuvia rakenteellisia 
muutoksia.

Kartanonkaaren varrelle tuulensuojik-
si rakennetut istutusvallit yhtenäisine koi-
vu- ja kuusirivistöineen luovat Kartanon-
kaarelle maaseutumaisen ilmeen erityi-
sesti Mätäojan laakson peltomaisemaan 
avautuvalla osalla. Kyseisellä osalla kor-
keat puuistutukset tuntuvat kuitenkin pai-
koin liian ankarilta, sillä tuulelta suojaavien 
ominaisuuksiensa lisäksi ne myös merkit-
tävästi varjostavat pohjoispuolisia asuinra-
kennuksia. Samalla avoimet näkymät pel-
tolaaksoon estyvät. Suojaistutusten osalta 
kannattaisi yhdessä taloyhtiöiden kanssa 
tutkia mahdollisuutta näkymien avaami-
seen ja varjostuksen vähentämiseen tuuli-
suutta sanottavasti lisäämättä. Koivuistu-
tusten hoito kuuluu rakennusviraston ka-
tu- ja puisto-osastolle.

Tollinpolun.katukiveys,.valaisimet.ja.istutusalueet.uusittiin.syksyllä.2010. Von.Glanin.puisto
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Ohjeet Osa 5 
Korjaustapaohjeet

5.1 Yleistä
Kaikkien rakennusten ulkovaippaan koh-
distuvien korjaustoimenpiteiden tulee pe-
rustua riittäviin kuntoselvityksiin ja taus-
tatutkimuksiin. Peruskuntoselvitys voi ol-
la suunnittelun lähtökohtana, mutta julki-
sivujen todellisen tilanteen selvittäminen 
vaatii yleensä laajempaa kuntotutkimus-
ta. Kuntotutkimukseen voi kuulua julkisi-
vujen ja parvekkeiden rakenteiden kun-
non selvittämisen lisäksi kosteusmitta-
ukset ja tiiveyskokeet eri rakenteille, ho-
me- eli mikrobitutkimukset, haitta-aine-
selvitykset, lämpökamerakuvaukset se-
kä vedenpoiston toimivuuden ja paranta-
mistarpeen selvitykset. Rakennusfysikaa-
lisen toimivuuden selvittäminen on vält-
tämätöntä, jotta vanhoissa rakennuksis-
sa esiintyvät kosteusteknisesti riskialttiit 
ratkaisut voidaan korjata. Kuntoselvityk-
sistä on tarkempaa tietoa Ympäristömi-
nisteriön julkaisussa Suomen ympäristö 
37/2009 ”Kerrostalon julkisivukorjaus” se-
kä muissa tämän julkaisun kirjallisuuslu-
ettelossa mainituissa lähteissä.

Kattavissa kuntotutkimuksissa esite-
tään tutkimustulosten perusteella sove-
liaat korjaustoimenpiteet. Puutteellisissa 
kuntotutkimuksissa saatetaan esittää ali-
mitoitettuja tai varmuuden maksimoimi-
seksi ylimitoitettuja, liian raskaita korjaus-
toimenpiteitä. Korjaustapaa valitessa on 
huomioitava taloudellisten ja teknisten nä-
kökohtien lisäksi rakennusten historialliset 
arvot ja arkkitehtuuri. Teknisiä näkökoh-
tia arvioitaessa tulee huomiota kiinnittää 
myös korjaustavan terveellisyyteen ja tur-
vallisuuteen, korjaustyön aikaisiin olosuh-
teisiin ja julkisivujen jälkihoitoon. Liittyvi-
en rakenteiden ja yksityiskohtien suun-
nittelu vaikuttaa julkisivukorjauksen tek-
nisen toimivuuden ja kestävyyden lisäk-
si rakennusten arkkitehtuuriin ja ne tulisi 
aina suunnitella rakennusten alkuperäis-
tä ilmettä kunnioittaen. Malminkartanos-
sa junaradan läheisyys asettaa rakennus-
ten ulkovaipan ääneneristävyydelle omat 
vaatimuksensa, jotka tulee ottaa muutok-
sia suunniteltaessa huomioon.

Suunnittelijoiksi tulee valita ammatti-
taitoiset asiantuntijat, jotka tuntevat se-

kä korjausrakentamisen teorian että käy-
tännön. Alkuperäisten suunnittelijoiden 
konsultointi mahdollisuuksien mukaan on 
suositeltavaa, sillä heillä on ensiarvoista 
tietoa rakennusten arkkitehtuurista ja ra-
kennustavasta.

Pätevien suunnittelijoiden laatimien 
urakka-asiakirjojen pohjalta on helppoa 
pyytää tarjoukset korjausrakentamiskoke-
musta omaavilta urakoitsijoilta. Korjaustoi-
menpiteen onnistumisen ja laadun voi var-
mistaa tarkistuttamalla suunnitelmat tar-
peen mukaan ulkopuolisella asiantuntijalla 
sekä palkkaamalla pätevä valvoja. Korjat-
tuja julkisivuja tulee myös huoltaa ja suo-
rittaa ylläpitokorjauksia säännöllisesti osa-
na hyvää kiinteistön hallintaa ja ylläpitoa. 
Tehdyt huolto- ja korjaustyöt tulee huo-
lellisesti dokumentoida oikean ylläpidon 
varmistamiseksi. Huoltokirja on nykyisin 
laadittava paitsi uudisrakennuskohteisiin 
myös laajamittaisiin korjaus- ja muutos-
kohteisiin. Huoltokirjan laatimiselle löy-
tyy useita malleja, joista nykyisin suosit-
tuja ovat sekä kiinteistön edustajien että 
huoltohenkilöstön luettavissa olevat inter-
net-pohjaiset huoltokirjat.

5.2 Julkisivut

5.2.1.Betoni-sandwichrakenteet

Betonisten sandwich- ja kuorirakenteiden 
korjaustapa riippuu kuntotutkimuksessa 
selvitetystä julkisivujen teknisestä kunnos-
ta. Tutkimuksessa selvitettyjen vaurioiden 
ja virheiden syyt on pyrittävä löytämään 
ja sen jälkeen on valittava varma ja toimi-
va korjaustapa. Laaja-alaisesti vaurioitu-
neissa julkisivuissa on valittavana vähem-
män korjausvaihtoehtoja kuin hyväkuntoi-
sissa tai vain paikallisesti vaurioituneissa 
rakennuksissa. Rakenteiden vaurioitumi-
sen syinä voivat olla materiaalien ikään-
tyminen ja ominaisuuksien heikkenemi-
nen, rasitusolosuhteisiin soveltumattomi-
en tuotteiden käyttäminen, väärät raken-
neratkaisut ja niistä johtuva rasitustason 
nousu sekä kunnossapidon puutteet. Jul-
kisivujen vaurioitumisen syynä on useim-
miten korkea kosteusrasitus, minkä vuok-

n Kaikkien rakennuksen ulkovaip-
paan kohdistuvien korjaustoi-
menpiteiden tulee perustua han-
kesuunnitteluvaiheessa tehtyihin 
kattaviin kuntotutkimuksiin.

n Malminkartanossa junaradan lä-
heisyys asettaa rakennusten ul-
kovaipan ääneneristävyydelle 
omat vaatimuksensa, jotka tulee 
ottaa muutoksia suunniteltaessa 
huomioon.

n Alkuperäisten suunnittelijoiden  
konsultointia tulisi mahdollisuuk-
sien mukaan käyttää hyväksi tär-
keiden lähtötietojen saamiseksi.

n Huolto- ja korjaustyöt tulee huo-
lellisesti dokumentoida huoltokir-
jaan oikean ylläpidon varmistami-
seksi.

n Säilyttävä pinnoitus- ja paikka-
korjaus soveltuu betonipinnoil-
le, mikäli kuntotutkimus korjaus-
tavan sallii. Klinkkeri- ja tiililaatta-
pintaisille julkisivuille paikkakorja-
us ei sovellu.

n Saumauskorjaus oikein tehty-
nä saattaa riittää hyväkuntoisten 
klinkkeri-, tiililaatta tai pesubeto-
nipintaisten julkisivujen korjaus-
toimenpiteeksi.



77

As.Oy.Pakarituvanpuiston.säilyttäen.korjattua.julki-

sivua.

si korjaamisessa tulee aina pyrkiä alenta-
maan kosteusrasitusta mahdollisimman 
tehokkaasti. 

Korjaustavan valintaan vaikuttavista 
vaurioita ja niiden syitä on selvitetty mm. 
Julkisivuyhdistyksen JUKO-ohjeistokan-
sion korjaustapakuvauksissa. 

Julkisivurakenteiden korjaustavat voi-
daan jaotella
n säilyttäviin pinnoitus- ja paikkakorja-

uksiin
n verhoileviin korjauksiin
n kokonaan tai osittain purkamiseen ja 

uusimiseen.

Säilyttävät.pinnoitus-.ja.paikkakorjaukset

Säilyttävissä korjauksissa vanhan raken-
teen toiminta pysyy ennallaan. Rakennet-
ta pyritään suojaamaan pinnoituksilla ja 
parantamaan kosteusteknistä toimivuut-
ta saumauksia uusimalla sekä pellityksiä 
ja muita liitoskohtia kohentamalla. Yksit-
täisiä vaurioituneita kohtia voidaan uusia 
paikkaamalla ja estää tai hidastaa vauri-
oiden uusiutumista paikkaamalla ruostu-
neita betoniteräksiä puhdistuksen jälkeen 
korroosiosuojalaasteilla. Säilyttävät kor-
jaustavat soveltuvat käytettäviksi yleen-
sä vain vähän vaurioituneissa rakenteis-
sa. Pinnoitus- ja paikkaustyyppisten korja-

usten käyttöikä jää raskaita korjauksia ly-
hyemmäksi, mutta toisaalta niiden inves-
tointikustannukset jäävät alhaisiksi. Mal-
minkartanossa on vain vähän maalattu-
ja betonipintoja, joille säilyttävät korjauk-
set kuntotutkimusten tuloksista riippuen 
saattavat sopia. Tiilipinnoille paikkakorja-
us ei sovellu, sillä julkisivusta tulee kirjava 
uusien tiililaattojen ja laastien erottuessa 
vanhasta julkisivupinnasta puhtaampana 
ja erivärisenä materiaalien saatavuudes-
ta riippuen. Klinkkeri- tai tiililaattapintaisia 
julkisivuja ei ole myöskään mahdollista 
maalata suojaavalla pinnoitteella.

Maalattujen betonipintojen huolto-
maalaus voidaan tehdä vanhan pinnoit-
teen päälle käyttäen vanhan pinnoitteen 
kanssa yhteensopivia pinnoitteita. Huolto-
maalaus soveltuu kuitenkin vain hyväkun-
toisten julkisivujen ylläpitokorjauksiin. Var-
mempi tapa on vanhan pinnoitteen pois-
to ja uudelleen pinnoitus. Pinnoittamisel-
la voidaan estää veden kulkeutuminen ra-
kenteeseen käyttämällä vettä hylkiviä pin-
noitteita ja parantaa rakenteen kuivumiso-
minaisuuksia käyttämällä riittävän läpäi-
seviä pinnoitteita. Betonirakenteiden vau-
rioituneet kohdat pitää uusia ja ruostu-
neet teräkset paljastaa, puhdistaa ja suo-
jata laastipaikalla.

Perusteellisemmassa pinnoitus- ja paik-
kakorjauksessa korroosiovaurioiden laas-
tipaikkaukset varmistetaan määrittämällä 
paikkauksille rajasyvyys ja paljastamalla, 
puhdistamalla ja suojaamalla laastipaikal-
la kaikki rajasyvyyttä lähempänä pintaa 
olevat teräkset. Ruostunut teräs voidaan 
myös poistaa, mikäli se on rakenteellisesti 
mahdollista. Laastipaikkaamalla voidaan 
lisäksi korjata pieniä pakkasrapautunei-
ta alueita. Laastipaikattujen alueiden pin-
nat viimeistellään julkisivupinnan tyypin 
mukaisesti ja kaikki aikaisemmin maala-
tut pinnat julkisivuissa tasoitetaan ja pin-
noitetaan kauttaaltaan uudelleen.

Kosteusrasituksen alentamiseksi on 
tärkeää varmistua elementtien saumo-
jen eheydestä sekä pellitysten ja räystäs-
rakenteiden toimivuudesta. Saumauskor-
jaukset tulee aina suorittaa uusimalla ne 
kauttaaltaan eikä vain vaurioituneilla alu-
eilla. Päällesaumaus on ehdottomasti kiel-
lettyä. Julkisivusaumauksiin käytettäviltä 
elastisilta saumausmassoilta tulee vaatia 
Suomen Betoniyhdistyksen myöntämä 
varmennettu käyttöseloste, joka sisältää 
tiedot tuotteen ominaisuuksista ja soveltu-
vuudesta käyttötarkoitukseen sekä tiedot 
tuotteen kanssa käytettävästä pohjuste-
aineesta. Työnaikaisena saumausalustana 
toimivana pohjatäytenauhana käytetään 
umpisoluista polyeteeninauhaa. Paisuvi-
en saumanauhojen tai tiivisteprofiilinau-
hojen käyttöä julkisivunauhojen tiivistyk-
sissä ei perinteisissä elementtijulkisivuissa 
voi suositella rakenteen heikon tuulettu-
vuuden vuoksi. Saumauskorjaus on oleel-
linen osa pinnoitus- ja paikkakorjauksia, 
mutta voi pesubetoni- , tiililaatta-, tai tai 
klinkkeripintaisissa julkisivuissa olla myös 
ainoa korjaustoimenpide.

Mikäli kuntotutkimus osoittaa pinnoi-
tus- ja paikkakorjauksen soveltuvan kor-
jaustavaksi on se suositeltava vaihtoehto 
betonipinnoille. Korjaukseen tulee aina liit-
tää kosteusteknisen toimivuuden lisäämi-
nen mm. pellityksiä ja liitoskohtia paran-
tamalla. Korjausratkaisun laatuun vaikut-
tavat suunniteltujen rakenneratkaisujen ja 
valittujen materiaalien lisäksi käytettävät 
työtavat sekä työntekijöiden ja työn tilaa-
jan ammattitaito ja asenne.
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Ohjeet Verhoilevat.korjaukset

Verhoilevissa korjauksissa vanha rakenne 
jätetään uuden pintarakenteen alle. Ver-
hoilevissa korjauksissa vaurioituneita koh-
tia ei yleensä tarvitse poistaa, elleivät vau-
riot ole laajoja. Uusi pintarakenne suojaa 
vanhaa rakennetta ja pysäyttää vaurioitu-
misprosessin alentamalla kosteusrasitus-
ta. Verhousrakenteeseen liittyy yleensä li-
sälämmöneristys. Verhoilevat korjaukset 
soveltuvat pitkällekin vaurioituneisiin koh-
teisiin, mikäli verhousrakenteelle on riittä-
vän luja kiinnitysalusta. Verhouskorjaus-
ten yhteydessä on yleistä kiinnittää van-
ha ulkokuori läpipulttauksella kantavaan 
runkoon pulttauksen jäädessä näkymät-
tömiin uuden verhouksen alle.

Betonijulkisivujen verhouskorjaukset 
voidaan jaotella
n eristerappauksiin
n levyverhouksiin
n muurauksiin
n kuorielementteihin.

Eristerappaukset

Eristerappauksissa vanhan pinnan pääl-
le asennetaan uusi rappausalustana toi-
miva lämmöneristekerros. Eristerappaus 
voidaan tehdä kolmikerrosrappauksena 
tai ohutrappauksena. Kolmikerrosrappa-
us koostuu eristerappauksiin soveltuvan 
lämmöneristeen päälle kiinnitetyn me-
talliverkon päälle tehdyistä pohja-, täyt-
tö- ja pintarappauksesta. Vanhaan julki-
sivupintaan verkko kiinnitetään ruostu-
mattomasta teräksestä tehdyin erikois-
kiinnitysheloin, jotka sallivat rappausker-
rosten liikkeen. Ohutrappauksessa alus-
tana toimii lämmöneristeen päälle kiin-
nitetty lasikuituverkko, jonka päälle teh-
dään kaksi rappauskerrosta. Ohutrappa-
uksessa lämmöneristeenä käytetään kivi-
villaa tai EPS-levyjä, jotka kiinnitetään lii-
malaastilla ja muovitulpilla vanhan julki-
sivun päälle. Eristerappaukset lisäävät ra-
kenteen painoa, joten vanhan ulkokuoren 
lujuuden tulee olla riittävä uuden raken-
teen kiinnittämistä varten.

Molemmilla rappaustavoilla saavute-
taan tasainen ja saumaton pinta mahdol-
lisia liikuntasaumoja lukuun ottamatta. 
Eristerappaukset ovat tuulettumattomia 
rakenteita, joten rappauskerrosten ma-
teriaalien tulee päästää rakenteessa ole-
va kosteus kuivumaan ja toisaalta pinta-
kerroksen tulisi estää veden imeytymi-
nen rakenteeseen. Eristerappausjärjestel-

n Eristerappaus ei sovellu käytettä-
väksi Malminkartanon tiili- ja tiili-
laattapintaisissa julkisivuissa.

n Levyverhoukset eivät sovellu käy-
tettäviksi Malminkartanon tiili- ja 
tiililaattapintaisissa julkisivuissa.

n Verhouskorjaus muuraamalla so-
veltuu vain ikkunattomien pää-
tyjen korjaustavaksi, samoin ver-
houskorjaus kuorielementeillä, 
ellei ikkunoita vaihdeta samal-
la. Nämä korjaustavat kasvatta-
vat julkisivua ulospäin niin paljon, 
että ikkunoiden asema julkisivu-
pintaan sekä kaikki liitosdetal-
jit aiheuttavat runsaasti ongelmia 
muissa kuin ikkunattomissa julki-
sivuissa.

män toimivuus tulee varmistaa käyttämäl-
lä testattuja, kyseiseen kohteeseen sovel-
tuvia tuotteita sekä huolellisella suunnit-
telulla, asennuksella ja työnaikaisella laa-
dunvarmennuksella. Eristerappauksia ei 
suositella ankaralle kosteus- tai mekaani-
selle rasitukselle alttiille julkisivupinnoille. 
Lisäksi eristerappauksen yhteyteen suosi-
tellaan rakennuksen julkisivupinnasta ul-
konevia räystäitä, jotka pienentävät sade-
rasitusta. Eristerappaus, kuten muutkin 
verhoilevat korjaustavat joihin liittyy lisä-
lämmöneristys, vaikuttaa jokaiseen koh-
taan julkisivuissa. Julkisivujen kasvaessa 
ulospäin aiheuttaa vanhojen ikkunoiden 
asema suhteessa julkisivupintaan ongel-
mia, kuten myös liittyminen sokkeli-, par-
veke-, katos- ja räystäsrakenteisiin. Ver-
hoilevissa korjauksissa rakennusten ark-
kitehtuurin säilymiseen vaikuttavat mitta-
maailman ongelmat kasvavat suhteessa 
eristekerroksen paksuuteen, samoin ra-
kenteellisten virheiden riskit. Eristerap-
paus ei sovellu käytettäväksi Malmin-
kartanon tiili- ja tiililaattapintaisissa jul-
kisivuissa.

Levyverhoukset

Levyverhoukset tehdään vanhan ulko-
kuoren päälle rankarakenteeseen kiin-
nitetyillä julkisivulevyillä. Joko sinkitystä 
teräksestä tai alumiinista tehdyn metal-
lirangan tai puurangan yhteyteen asen-
netaan mineraalivillaeristys. Levyjen kiin-
nitystavat vaihtelevat käytettävien tuot-
teiden ja suunnitteluratkaisujen mukai-
sesti. Lämmöneristeessä voidaan alim-
massa kerroksessa käyttää pehmeää vil-
laa ja sen päällä jäykkää tuulensuojapin-
taista villaa tai vain yhtä eristekerrosta, 
jonka ulkopinta on tuulensuojattu. Lisä-
lämmöneristyksen ja levyverhouksen vä-
lin tulee aina olla tuuletettu, jotta raken-
teen kosteus pääsee poistumaan. Saumat 
voidaan tehdä avosaumoina tai saumaus-
massalla tai -nauhalla tiivistettyinä. Avo-
saumoissa käytetään listoja ohjaamaan 
veden kulkua tai korostamaan saumaa. 
Levyverhousten suosiota selittää eriste-
rappausta edullisempi hinta. Levyverho-
uksiin liittyvät arkkitehtoniset ja rakenteel-
liset ongelmat ovat samoja kuin eristerap-
pauksissa, mutta ne muuttavat rakennus-
ten ulkonäköä vielä eristerappausta enem-
män. Levyverhoukset eivät sovellu käy-
tettäviksi Malminkartanon tiili- ja tiililaat-
tapintaisissa julkisivuissa.
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Verhouskorjaus muuraamalla

Verhouskorjaus muuraamalla tehdään 
kiinnittämällä vanhaan julkisivupintaan ul-
kopinnaltaan tuulensuojatut lämmöneris-
tyslevyt ja muuraamalla uusi julkisivu. Jul-
kisivumuuraukseen käytetään yleensä 130 
mm paksuisia tiiliä, minkä lisäksi raken-
netta kasvattaa lämmöneristeen ja muura-
uksen väliin jätettävä vähintään 40 mm:n 
tuuletusväli. Kuorimuurin suuren painon 
vuoksi muuraus vaatii yleensä erillisen pe-
rustuksen. Tiilimuuri voidaan joissakin ta-
pauksissa tukea vanhaan rakenteeseen 
tehtävillä konsoleilla. Kuorimuuri ei lisää 
vanhan seinän kuormitusta merkittävästi, 
koska pystysuorat kuormat siirtyvät joko 
uusille perustuksille tai konsolirakenteil-
le ja niiden kautta vanhoille perustuksil-
le. Maaperän heikko kantavuus voi rajoit-
taa painavan kuorimuurin soveltuvuutta. 
Kuorimuuri voidaan tehdä joko poltetuil-
la tai kalkkihiekkatiilillä. Muuraustuotteil-
le on olemassa erilaisia tuotevaatimuksia, 
jotka on esitetty SFS- ja SFS-EN-standar-
deissa. Myös kuorimuuriverhousten yhte-
yteen suositellaan ulkonevia räystäitä sa-
derasituksen pienentämiseksi.

Verhouskorjaus muuraamalla soveltuu 
erityisesti ikkunattomien päätyseinien ver-
houkseen. Korjausratkaisun laatuun vai-
kuttavat tekijät ovat samoja kuin säilyttä-
vässä korjauksessa. Hyvään laatuun pyrit-

täessä on tärkeää, että suunnitelma-asia-
kirjoissa on riittävän yksiselitteiset ohjeet 
ja vaatimukset laatutekijöiden hallintaan. 
Verhouskorjaus muuraamalla kasvattaa 
julkisivuja ulospäin niin paljon, että ikku-
noiden asema julkisivupintaan sekä kaik-
ki liitosdetaljit aiheuttavat runsaasti on-
gelmia muissa kuin ikkunattomissa jul-
kisivuissa. Malminkartanon asuinraken-
nuksissa ei ole enää aikaisemmille vuo-
sikymmenille tyypillisiä umpipäätyjä, jo-
ten verhouskorjausta muuraamalla ei voi 
suositella. Kiinteistö-osakeyhtiössä Pari-
valjakontie 2 kaikki alkuperäiset klinkkeri-
pintaiset sandwich-elementit on verhoiltu 
vuonna 1995 vaalealla ja punaisella tiiliver-
houksella, joka on tehty uuden betonisok-
kelin päälle. Parvekkeet on uusittu vuonna 
2001, joten niiden liittymädetaljit on voitu 
uusia. Sen sijaan tällöin uusittujen ikku-
noiden liittymät aiheuttavat ulkonäköon-
gelman ikkunoiden jäädessä syvälle kuop-
piin aikaisemmasta julkisivukorjauksesta 
johtuvan sovitusdetaljin vuoksi. Myös uu-
sittujen ulkonevien räystäiden muotokieli 
on 1970–80-luvulle vieras.

Verhouskorjaus kuorielementeillä

Verhouskorjaus kuorielementeillä tehdään 
käyttäen betonielementtejä, jotka kiinni-
tetään vanhan ulkokuoren ja lisälämmön-
eristeen ulkopuolelle. Vanhan ulkokuoren 

ja lisälämmöneristeen välissä on tuuletus-
rako. Kuorielementit voidaan tukea perus-
tuksista tai kannattaa elementeittäin van-
hoista rakenteista. Tuenta tehdään yleen-
sä sisäkuoresta, koska ohueen ulkokuo-
reen ei saada riittävää ankkurointilujuut-
ta. Elementit ja kiinnikkeet ovat periaat-
teessa samoja kuin uudisrakentamisessa 
eriytetyissä julkisivuissa käytettävät. Ri-
pustettavat kuorielementit kiinnitetään ra-
kennuksen runkoon ruostumattomien eri-
koiskiinnikkeiden avulla. Asennuksessa on 
otettava huomioon sisäkuorien paksuu-
den vaihtelu, joka saattaa olla jopa usei-
ta senttimetrejä.

Itsekantavat kuorielementit sidotaan 
vaakavoimia vastaan ruostumattomin 
kiinnikkein vanhaan rakenteeseen, pys-
tykuormat siirtyvät alimmille elementeille. 
Itsekantavat kuorielementit vaativat erilli-
sen perustuksen, jolloin maaperän heik-
ko kantavuus voi rajoittaa niiden soveltu-
vuutta. Kuorielementtiverhouksien liitos-
kohdissa on otettava huomioon rakenteen 
tuulettuminen ja mahdollisten vuotovesi-
en poistuminen. Suunnittelussa ja asen-
nuksessa on kiinnitettävä huomio kuori-
elementtien saumojen tiivistykseen, tuu-
letusvälin riittävyyteen ja tasamittaisuu-
teen sekä erilaisiin liitoksiin ja niiden pel-
lityksiin. Pintakäsittelyvaihtoehtoja on lu-
kuisia sileävalupinnasta erilaisiin pinnoit-
teisiin, kuten Malminkartanossa käytetyt 
tiili- ja klinkkerilaatat.

Betonisille julkisivuelementeille ei ole 
olemassa yleistä tuotehyväksyntäjärjestel-
mää, mutta useilla elementtien valmista-
miseen käytetyillä materiaaleilla on tarkat 
tuotevaatimukset. Monet kuorielement-
tien kestävyyteen ja rakenteelliseen toi-
mivuuteen vaikuttavat tekijät määritellään 
erikseen suunnitelmissa. Kuormia siirtä-
villä teräsosilla ja elastisilla saumausmas-
soilla tulee olla Suomen betoniyhdistyk-
sen myöntämä varmennettu tuoteseloste.

Verhouskorjaus kuorielementeillä on 
harvinaista ja toistaiseksi rajoittunut eri-
koiskohteisiin, joissa ulkonäön säilyminen 
on erityisen tärkeää. Korjaustapa kasvat-
taa seinän paksuutta ulospäin varsin pal-
jon. Kuorielementtien paksuudet ovat 50–
120 mm, tuuletusvälin 30–40 mm ja lisä-
lämmöneristyksen 80–140 mm. Verhous-
korjaus kuorielementeillä soveltuukin par-
haiten ikkunattomien päätyseinien verho-
ukseen samoista syistä kuin verhouskor-
jaus muuraamalla.
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Ohjeet Kokonaan.tai.osittain.purkaminen.ja.
uudelleen.rakentaminen

Purkaminen ja uusiminen on korjausmuo-
doista raskain, mutta toisaalta purkavis-
sa korjauksissa vanhan rakenteen vauri-
ot ja viat poistuvat kokonaan. Se sovel-
tuu käytettäväksi pitkälle vaurioituneiden 
rakenteiden korjaukseen. Purkaminen ja 
uusiminen voidaan tehdä koko rakenteel-
le, esimerkiksi koko ulkokuorien tai par-
vekkeiden purkaminen ja uusiminen, tai 
vain osalle rakennetta, esimerkiksi ikku-
nan ulkopuitteiden tai parvekekaiteiden 
uusiminen.

Betonirakenteisten julkisivujen purka-
misen ja uudelleenverhouksen tarpeen 
voivat aiheuttaa erittäin pitkälle edennyt 
pakkasrapautuminen, ulkokuorien kiin-
nitysten vaurioituminen tai lämmöneris-
teissä esiintyvät laajat ja runsaat mikro-
bikasvustot. Tällä korjaustavalla saavute-
taan erityisen pitkä käyttöikä ja se sovel-
tuu myös silloin, kun verhouskorjaukset 
eivät sovellu käytettäviksi rakennepak-
suuksien liiallisen kasvamisen vuoksi.

Betonirakenteita kokonaan purettaes-
sa ja uudelleen rakennettaessa käytet-
tävät verhousrakenteet ovat samat kuin 
edellä verhoileville korjauksille esitetyt. 
Kokonaan puretaan sekä vanha ulkokuori 
että lämmöneristeet. Purkavissa korjauk-
sissa lämmöneriste uusitaan vaatimus-
ten mukaiseksi ja julkisivut verhoillaan 
uudelleen. Kuten edellä on todettu, Mal-
minkartanon tiili- tai klinkkerilaattapin-
taisten rakennusten verhoilu lämpörap-
pauksella tai levyverhouksella ei ole so-

Koy.Arentitie.8,:n.julkisivuissa.on.käytetty.puhtaaksi.muurattua.punatiiltä.sekä.keltaista.kuultorappausta.

n Kokonaan purkavista ja uudelleen 
rakennettavista korjauksista tiili-
laatta- ja klinkkeripintaisille beto-
nijulkisivuille suositeltava on:

 Lisälämmöneristyksen uusimi-
nen nykyvaatimuksia vastaavak-
si ja uusien tiililaatta- tai klinkkeri-
pintaisten kuorielementtien asen-
nus.

n Kokonaan purkavista ja uudelleen 
rakennettavista korjauksista tiili-
laattapipintaisille betonijulkisivuil-
le suositeltava on:

 Lisälämmöneristyksen uusimi-
nen nykyvaatimuksia vastaavaksi 
ja kuorielementtien korvaaminen 
uudella kuorimuurilla sekä riittä-
vällä ilmaraolla.

n Kokonaan purkavista ja uudelleen 
rakennettavista korjauksista pai-
kalla muuratuille julkisivuille suo-
siteltava on:

 Vanhan tiilimuurin ja eristeiden 
purkaminen, lämmöneristyksen 
uusiminen vaatimusten mukai-
seksi, riittävän tuuletusvälin lisää-
minen rakenteeseen sekä julki-
sivujen muuraaminen kokonaan 
uudelleen. Samalla tulee varmis-
taa rakenteen kosteustekninen 
toiminta ja korjata puutteet kai-
kissa liittymissä.

n Ikkunoiden vaihto tulisi ajoittaa 
tapahtuvaksi samaan aikaan jul-
kisivukorjauksen kanssa, jotta ik-
kunoiden ulkopinnan asema suh-
teessa julkisivupintaan säilyy al-
kuperäisen kaltaisena.

veliasta. Sen sijaan uudet tiili- tai klink-
kerilattapintaiset kuorielementit soveltu-
vat käytettäviksi purkavan korjauksen yh-
teydessä. Kuorielementit ovat kuitenkin 
varsin painavia. Ripustettavia kuoriele-
menttejä voidaan käyttää, mikäli vanhas-
ta rakenteesta löytyy riittävän luja alus-
ta kiinnikkeille ja niille saadaan riittävä 
ankkurointipituus. Kuorielementit ripus-
tetaan ruostumattomasta teräksestä val-
mistetuin erikoiskiinnikkein elementeit-
täin vanhasta sisäkuoresta. Kuorielemen-
tit voidaan myös tukea perustuksista it-
sekantavina elementteinä. Ellei niitä voi-
da tukea vanhoista sokkelirakenteista, ne 
vaativat uudet perustukset. Kustannuk-
siltaan itsekantavat elementit ovat edul-
lisemmat, mutta maaperän heikko kan-
tavuus Malminkartanossa voi rajoittaa 
niiden käyttöä.

Myös julkisivujen tiililaattapintaisten 
betonisten kuorielementtien ja vanhojen 
eristeiden korvaaminen uudella kuorimuu-
rilla sekä riittävällä ilmaraolla ja lämmön-
eristeillä on Malminkartanoon sopiva kor-
jaustapa. Arentitie 8 julkisivut on korjattu 
purkamalla vanhat osittain betoni- ja osit-
tain tiilirakenteiset ulkokuoret sekä läm-
möneristeet ja korvaamalla ne uusilla eris-
teillä, riittävällä ilmaraolla ja uudella kuori-
muurilla. Sokkelit, ikkunat, räystäät ja par-
vekekaiteet on uusittu samalla ja raken-
nettu uusia parvekelinjoja. Liittymädetaljit 
on suunniteltu huolella, mutta julkisivuvä-
ritys ja koko rakennusten detaljimaailma 
on täysin alkuperäisestä poikkeava, mi-
tään alkuperäisestä ei ole säästetty.
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4 MUURAUS
4.1 Yleistä

Julkisivumuurauksessa uudet lämmöneristeet ja ns. kuorimuuri kiinnitetään muu-
raussiteiden avulla kiinni vanhaan sisäkuoreen, rakennuksen runkoon.

Lämmöneristeen ulkopinnassa tarvitaan levyverhouksen tavoin tuulensuoja, jonka
ulkopinnan on myös toimittava kerroksena, joka johtaa tiilimuurin läpi kulkeutuneen
veden alas ilman, että se imeytyy lämmöneristeisiin.

Eristeen ja muurauksen väliin pitää jättää riittävä tuuletusväli (minimi 40 mm). Tuule-
tusvälin avonaisuus on varmistettava työsuorituksen aikana.

Tiilijulkisivu tehdään puhtaaksi muuraamalla valmiiksi värjätyillä muurauslaasteilla tai
värjäämättömällä muurauslaastilla M100/600. Saumaustapoja ovat ainakin tasa-,
kouru-, vino- eli varjosauma ja V- eli kulmasauma. Muurauksen ilmettä voidaan
muunnella tiilien limityksellä käyttämällä joko 1/2-kiven tai 1/3-kiven limityksiä. Lisäksi
voidaan käyttää myös ns. votsi-limitystä eli limittämätöntä muuraustapaa. Saumoissa
voidaan käyttää myös erilaisia tehokeinoja, kuten harjausta. Tiilimuuri voidaan myös
pinnoittaa rappaamalla.

Ohuet kuorimuurit ovat ominaisuuksiltaan täysin erilaisia ns. massiivitiiliseinistä.

Kuva 4 Periaatekuva kuorimuurista
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5.2.2.Paikalla.muuratut.julkisivut

Miltei kaikki Malminkartanossa esiintyvät 
muuratut rakenteet ovat poltetuista tiilis-
tä muurattuja kuorimuureja. Vain As Oy 
Vaskikartanossa on korttelipihan puolella 
julkisivuissa käytetty kahitiiliä, samoin joi-
denkin rakennusten ylimmissä kerroksis-
sa tai punatiilimuurausten välisissä osis-
sa julkisivua. Kuorimuurit ovat kerroksel-
lisia rakenteita, joissa on erillinen muu-
rattu ulkokuori, lämmöneriste sekä eril-
linen sisäkuori. Sisäkuori voi olla betoni- 
tai tiilirakenne, ei-kantavilla pitkillä sivuil-
la myös kevytrakenteinen puu- tai metalli-
ranka ja sisäpinnassa levytys. Kuorimuurin 
takana on Malminkartanossa yleensä lii-
an pieni ilmarako tai ilmarakoa ei ole lain-
kaan. Lämmöneristeenä on tyypillisesti 
125 millimetrin mineraalivilla. Kuorimuurit 
on yleensä kannateltu perustuksista, mut-
ta joskus myös kerroksittain ylempää run-
gosta. Kuorimuuri on sidottu rakennuk-
sen runkoon muuraussitein, joiden tulee 
nykyisin olla ruostumatonta teräslankaa, 
muiden tyyppisiltä vaaditaan varmennet-
tu käyttöseloste. Malminkartanossa alku-
peräiset pinnat ovat puhtaaksimuurattuja.

Tiilirakenteiden vauriot ja niiden syyt 
tulee selvittää ennen korjaustavan valin-
taa. Huokoisina materiaaleina sekä tii-
let että muurauslaastit imevät vettä, jo-
ka jäätyessään ja laajetessaan voi rikkoa 
rakenteita ja aiheuttaa pakkasrapautu-
mista. Muuratut rakenteet myös kestä-
vät liikkeitä heikosti, jolloin rakenteessa 
tapahtuvat liikkeet ja painumat aiheutta-
vat halkeamia. Tyypillisin halkeamien ai-
heuttaja on liikuntasaumojen puute. Ve-
sivuodot huonokuntoisten saumausten 
ja liittymien kautta eristetilaan aiheutta-
vat pakkasrapautumista, lämmöneristä-
vyyden heikkenemistä ja pahimmilllaan 
homevaurioita. Myös raudoitteiden kor-
roosio on kuorimuureissa ollut merkittävä 
ongelma 1980-luvun loppuun asti, koska 
raudoitteina on käytetty tavallista harjate-
rästä ja teräkset ovat sijainneet liian lähel-
lä ulkopintaa. Muurauslaastin raudoitteita 
korroosiolta suojaava alkalisuus on hävin-
nyt karbonatisoitumisen seurauksena no-
peasti. Lisäksi rakenteissa saattaa esiin-
tyä asbestia pinnoitteissa tai liikuntasau-
mojen PCB- tai lyijy-yhdisteitä. Haitta-ai-
neiden esiintyminen on selvitettävä kun-
totutkimuksen yhteydessä.

Kerroksittain kannatelluissa tiilijulki-
sivuissa ongelmallisia ovat rakennetek-
nisesti vaikeat kannatuspalkit, joiden mitat Periaatekuva.kuorimuurista./.JUKO.-ohjeisto

on usein jouduttu puristamaan niin pienik-
si, että raudoitteet sijaitsevat liian lähellä 
pintaa alttiina ruostumiselle. Lisäksi kuo-
rimuurin taakse pääsevä sadevesi kertyy 
palkkien päälle ja ylläpitää siellä vaurioi-
tumiselle otollisia olosuhteita.

Puhtaaksimuurattujen julkisivujen kor-
jaustavat voidaan jaotella rakenteiden 
vaurioitumisasteen mukaan
n säilyttäviin pinnoitus- ja paikkakorja-

uksiin
n verhoileviin korjauksiin
n kuorimuurin purkamiseen ja uusimi-

seen
n halkeamien ja painumavaurioiden 

korjauksiin.
Paikkaus- ja pinnoituskorjauksissa van-

ha rakenne säilyy pääosin ennallaan. Vau-
rioituminen pyritään pysäyttämään raken-
teen kosteusteknisen toiminnan paran-
tamisella ja mahdollisesti pinnoittamal-
la. Laastisaumat korjataan uusimalla ra-
pautuneet saumat 20–40 mm syvyyteen 
saakka riippuen sauman leveydestä sekä, 
onko tiilimuuri jälkisaumattu vai ei. Laas-
tisaumojen uusiminen soveltuu käytettä-
viksi julkisivuissa, joissa saumalaastin tai 
muuraussauman pintaosan vaurioitumi-
nen on edennyt pitkälle, mutta tiilissä on 
vain vähän tai ei lainkaan vaurioita.

Huonosti pakkasrasitusta kestävän tii-
lijulkisivun kosteusrasitustasoa voidaan 
alentaa vanhan tiilipinnan päälle tehdyllä 
kolmikerrosrappauksella, joka pinnoite-
taan suojaavalla pinnoitteella. Tämä kor-
jaustapa kuitenkin vaikuttaa oleellisesti ra-
kennusten ulkonäköön, eikä sovellu Mal-
minkartanossa käytettäväksi. Myöskään 
muut edellä käsitellyt verhoilevat korjaus-
tavat muuttavat liiaksi muuratun julkisivun 

ulkonäköä, eivätkä sovi Malminkartanon 
julkisivuissa käytettäviksi.

Kuorimuurin uusimiskorjauksessa van-
ha tiilimuuri ja laastit puretaan uusittavilta 
alueilta ja julkisivu muurataan kokonaan 
uudelleen. Samalla varmistetaan raken-
teen kosteustekninen toiminta ja korjataan 
puutteet korjauksen pitkäikäisyyden var-
mistamiseksi. Ongelmana on osittain uu-
situissa julkisivuissa uusien tiilien ja laas-
tin erottuminen vanhasta julkisivumuura-
uksesta puhtaampana ja erivärisenä tiili-
en ja laastien väristä riippuen, joten julki-
sivut tulee muurata kokonaan uudelleen.

5.2.3.Metalliverhoillut.julkisivut

Malminkartanossa on puurankaan kiin-
nitettyjä muovipinnoitettuja metalliprofii-
lilevyjä Erskinen suunnittelemien terassi- 
ja luhtikäytävätalojen julkisivuissa. Teras-
sitaloissa levyjen radan puoleiset profiilit 
ovat pystysuuntaiset ja muissa sivuissa 
vaakasuuntaiset. Lisäksi pystysuuntaista 
muovipinnoitettua profiilipeltiä on As Oy 
Puustellinrinteen porrashuoneiden julki-
sivuissa ja muiden rakennusten julkisivu-
jen osina. Radan itäpuolella rakennusten 
julkisivujen yläosia on verhoiltu konesau-
matulla, mustaksi maalatulla pellillä ja ri-
vitalojen erkkeriseiniä muovipinnoitetulla 
sileällä pellillä. Julkisivupellit ovat melko 
hyväkuntoisia, jonkin verran on havaitta-
vissa lommoja ja pinnoitteiden kulumis-
ta tai hilseilyä.

Metallilevyjen vaurioitumisen syynä on 
yleisimmin niiden mekaaninen kolhiintu-
minen. Peltien pinnoite on myös osittain 
saattanut hilseillä pois tai haalistua ilmas-
to-olosuhteiden vuoksi. Mikäli vaurioitu-
minen on vain paikallista tai yksittäisiä le-
vyjä koskevaa, voidaan käyttää pinnoitus-
korjausta tai levyjen vaihtoa.

Pinnoituskorjauksessa korjatun julkisi-
vun käyttöikään vaikuttavat vanhojen jul-
kisivupintojen puhdistus, uuden pinnoit-
teen soveltuvuus ja työn laatu. Yleisin pin-
noituskorjausmenetelmä on päällemaala-
us, jossa pyritään käyttämään samaa pin-
noitetyyppiä kuin alkuperäinen pinnoite. 
Maalatuilla metallilevyillä käytetään dis-
persio- tai alkydimaaleja, muovipinnoite-
tuilla metallilevyillä dispersiomaaleja.

Paikalliset levyjen uusimiset tehdään 
alkuperäistä vastaavilla materiaaleilla ja 
profiileilla. Ennen korjauspäätöstä on syy-
tä selvittää soveltuvien tuotteiden saata-
vuus, sillä alkuperäistä vastaavia profiili-
en saanti saattaa olla vaikeaa.
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Ohjeet Levyjulkisivun purkamisen ja uusimi-
sen syynä on yleensä julkisivulevyjen tai 
alusrakenteen laaja-alainen vaurioitumi-
nen. Tällöin kaikki vanhat julkisivupelli-
tykset poistetaan kiinnitykseen käytettyi-
ne rankarakenteineen. Uusi julkisivupin-
ta tehdään arkkitehtuuriin sopivilla mate-
riaaleilla, jotka kiinnitetään uuteen ranka-
rakenteeseen. Lämmöneristeen ja levyver-
hoilun välissä on aina oltava tuuletusra-
ko, jonka kautta rakenteessa oleva koste-
us poistuu. Julkisivu on uusimisen yhte-
ydessä myös helppo lisälämmöneristää, 
mutta on huomioitava sen aiheuttaman 
seinän paksuuden kasvu ja siitä johtuvat 
liittymädetaljien ongelmat. Levyjulkisivun 
purkaminen ja uusiminen soveltuu käytet-
täväksi silloin, kun alusrakenteen vaurioi-
tuminen on levinnyt jo niin laajalle, ettei 
pelkkä pinnoitus- ja paikkakorjaus enää 
riitä. Uusiminen voi olla ainoa vaihtoehto 
myös, jos julkisivuissa käytettyjä vastaa-
via tuotteita ei ole saatavissa paikallisten 
vaurioiden korjaukseen. Erskinen terassi-
talojen itäsivujen näyttävät peltijulkisivut 
ovat toistaiseksi hyväkuntoiset. Näiden 
julkisivujen mahdollinen uusiminen tulee 
suorittaa pieteetillä käyttäen samaa pro-
fiilia sekä ehdottomasti samoja värisävy-
jä ja väripintojen jakoja kuin alkuperäisis-
sä julkisivuissa.

5.2.4.Puuverhoillut.julkisivut

Malminkartanossa käytetyt puuverhouk-
set ovat tuulettuvia lauta- tai paneeliver-
houksia. Ulkoverhouslautojen  samoin 
kuin tuuletusvälin paksuus vaihtelee. Tuu-
letusvälin tarpeellisuuteen ja yhtenäisyy-
teen alettiin enemmän kiinnittää huomio-
ta myöhemmin vasta 1990-luvulla.

Tyypillisiä puu-ulkoverhouksen vaurioi-
ta ovat ulkoverhouksen taakse päässeen 
veden aiheuttama lautojen homehtumi-
nen ja lahoaminen. Kosteusvauriot johtu-
vat useimmiten rakennusosien liittymäde-
taljien epätiiviydestä sekä puutteellisesta 
rakenteen kuivatuksesta. Kaikki julkisivus-
ta ulkonevat osat tulisikin suojata pellityk-
sin ja kaikki liittymät tiivistää huolellisesti.

Auringon UV-säteilyn aiheuttama maa-
lipintojen rakenteen vaurioituminen on 
toinen tyypillinen puuverhousten ongel-
ma. Vaurioitunut ja halkeillut maalipinta 
päästää kosteuden puuhun, jonka koste-
usliikkeet vaurioittavat maalipintaa edel-
leen. Maalipinnan eheys on ainoa vauri-
oitumista ennalta ehkäisevä korjaus- ja 
huoltotoimi. Huoltomaalaus on suoritet-
tava 5–15 vuoden välein julkisivuun koh-
distuvasta UV-säteilystä ja maalityypis-
tä riippuen.

Pitkälle edenneitä vaurioita korjataan 
puuosien osittaisella tai koko ulkoverho-
uksen uusimisella. Uusimisen yhteydes-
sä vaurioitumisen syy tulee poistaa ja pa-

As.Oy.Toiskantien.puuverhoiltuja..julkisivuja..Pitkien.sivujen.rakenne.on.kevyt.puurankainen.ulkoseinä,.päädyis-

sä.kantavana.rakenteena.on.betoni.

n Kokonaan purkavista ja uudelleen 
rakennettavista korjauksista me-
talliverhoilluille julkisivuille suosi-
teltava on:

 
 Kaikkien vanhojen julkisivupelli-

tysten poistaminen rankaraken-
teineen ja pellitysten uusiminen 
arkkitehtuuriin sopivalla, alkupe-
räisen värisellä ja profiilimalliltaan 
vastaavalla pellillä. Samalla tulee 
varmistua riittävästä tuuletusra-
osta.

n Puuverhoiltujen julkisivujen kaik-
ki julkisivusta ulkonevat osat tu-
lee suojata pellityksin ja liittymät 
tiivistää huolellisesti. Maalipinnan 
eheyden varmistamiseksi huol-
tomaalaus on suoritettava 5–15 
vuoden välein.

n Puuverhoiltujen julkisivujen uusi-
misen yhteydessä vaurioitumisen 
syy tulee poistaa ja parantaa liit-
tymädetaljeja sekä tuuletusta.  

n Alkuperäiset puuikkunat ja -ik-
kunaovet tulee pyrkiä kunnosta-
maan. Ikkunoita uusittaessa ja 
rakennusosia vaihdettaessa tuli-
si suunnitelmissa pyrkiä mahdol-
lisimman lähelle alkuperäisiä yk-
sityiskohtia ja materiaaleja.

n Ikkunoiden korjausten ja uusimi-
sen yhteydessä tulee varmistaa 
rakennusten riittävä ja hallittu il-
manvaihto.

n HDF-pintaiset ovet eivät sovi al-
kuperäiseen arkkitehtuuriin. Pys-
typaneloidut ulko-ovet tulee uu-
sia paneelipintaisina.

n Alkuperäiset teräsprofiilit ovat 
nykyisiä vakioprofiileja sirompia 
ja ne tulee säilyttää.
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Koy.Rautakartanon.uusi.HDF-pintainen.ulko-ovi.sekä.alkuperäinen.teräsprofiiliovi.

rantaa liittymädetaljeja sekä tuuletusta. 
Usein koko puuverhouksen uusimisen yh-
teydessä asennetaan rakennukseen myös 
lisälämmöneristys. Tällöin tulee varmistaa 
rakenteen kuivuminen diffusiivisesti ulos-
päin. Rakenteen kasvaessa ulospäin ikku-
noiden asema julkisivupintaan nähden se-
kä kaikki liitosdetaljit aiheuttavat runsaasti 
ongelmia muissa kuin ikkunattomissa jul-
kisivuissa, ja ne tulee suunnitella huolelli-
sesti uudelleen.

5.3 Ikkunat ja ovet

5.3.1.Puuikkunat.ja.-ikkunaovet

Alkuperäiset puuikkunat ja -ikkunaovet 
ovat Malminkartanossa pääosin säilyneet. 
Kiinteistö-osakeyhtiöissä Pehtoorintie 2, 
Rautakartano ja Parivaljakontie 2 puuikku-
nat ja -ikkunaovet on vaihdettu tumman-
ruskeiksi puualumiini-ikkunoiksi ja -ikku-
naoviksi. Koy Arentitien ikkunat ja ikkuna-
ovet on kokonaisvaltaisen julkisivukorja-
uksen yhteydessä vaihdettu vaalean har-
maiksi puualumiini-ikkunoiksi ja -ikkuna-
oviksi. Asunto-osakeyhtiöissä ainoastaan 
Puustellinaukion puuikkunat ja -ikkuna-
ovet on vaihdettu puualumiinisiksi, vaa-
lean ruskeiksi ikkunoiksi ja -ikkunaoviksi.

Vanhojen ikkunoiden lämmöneristä-
vyyttä on useimmiten mahdollisuus pa-
rantaa varsin pienillä keinoilla. Jos ikku-
noiden peruskunto on riittävä, voi pelkkä 
tiivisteiden uusiminen tuoda parannusta 
lämpötalouteen ja asumismukavuuteen. 
Perusteellisemmassa korjauksessa ikku-
nan käyntivirheiden oikaisu, heloituksen 
kunnostus ja asianmukainen tiivistys pa-
rantavat ilman- ja vedenpitävyyttä ja eris-
tävyyttä. Ikkunan U-arvoja eli lämmönlä-
päisevyyttä kannattaa punnita vasta, kun 
ikkuna on saatu riittävän tiiviiksi. Tekni-
sesti toimivaa ikkunaa ei ole taloudelli-
sesti kannattavaa vaihtaa uuteen pelkäs-
tään energiansäästösyistä. Ikkunanvaih-
don kokonaisinvestoinnin takaisinmaksu-
aika pääoman korkokustannuksineen kas-
vaa niin suureksi, että energian hinnan tu-
lisi moninkertaistua, jotta säästöpotenti-
aalia syntyisi riittävästi.

Ikkunoita uusittaessa ja rakennusosia 
vaihdettaessa tulisi suunnitelmissa pyr-
kiä mahdollisimman lähelle alkuperäisiä 
yksityiskohtia ja materiaaleja. Ikkunoiden 
korjausten ja uusimisen yhteydessä tulee 
varmistaa rakennusten riittävä ja hallittu 
ilmanvaihto.

5.3.2.Puu-ulko-ovet

Puu-ulko-ovia on 1970-luvun lopulla ja 
1980-luvulla rakennetuissa Malminkarta-
non kerrostaloissa vain maanpäällisen kel-
larikerroksen teknisten tilojen ulko-ovina 
sekä maantasoasuntojen ja rivitalojen ul-
ko-ovina. Porrashuoneiden ovet ovat kaik-
ki teräsprofiilirakenteisia, joskin muuta-
massa taloyhtiössä profiilirakenteeseen 
on liitetty paneloitu umpiovi. Alkuperäi-
set kellaritilojen pysty- tai vaakapaneelio-
vet sekä joidenkin yhtiöiden vaneripintai-
set ulko-ovet ovat pääosin säilyneet. Kella-
ritilojen umpiovet ovat yleensä värityksel-
tään puuikkunoiden värityksen lailla val-
koisia tai tumman ruskeita, mutta myös 
kirkkaita perusvärejä on käytetty. 

Rivitalojen ja kerrostalojen maanta-
soasuntojen alkuperäiset ulko-ovet ovat 
vaaka- tai pystypaneloituja ovia, joissa on 
kapea ikkuna-aukko. Kadun puolen ovet 
ovat puolestaan yleensä umpiovia.

Kaikki uusitut puu-ulko-ovet ovat HDF-
pintaisia ovia, joissa on uritus jäljittele-

mässä panelointia. Uritus on kuitenkin 
harvajakoinen, eivätkä ovet muutenkaan 
vastaa ulkonäöltään alkuperäisiä ovia.

Ulko-ovien lämpötalouden kannalta ul-
ko-ovien uusimisella ei ole merkitystä. Ul-
konäöllisesti uudet, HDF-pintaiset ovet ei-
vät sovi alkuperäiseen arkkitehtuuriin var-
sinkaan silloin, kun vain osa ulko-ovista 
on uusittu. Ulko-ovet on mahdollista uu-
sia myös paneelipintaisina, mikä on suo-
siteltava tapa.

5.3.3.Metalli-ikkunat.ja.ulko-ovet

1970-luvulla porrashuoneiden oviksi va-
kiintuivat maalatut teräslasiovet ja ikku-
noiksi teräsprofiili-ikkunat. Malminkarta-
nossa porrashuoneiden alkuperäiset te-
räsprofiiliovet ja -ikkunat ja liiketilojen näy-
teikkunat ovat säilyneet lukuun ottamat-
ta Kiinteistö Oy Pehtoorintie 2:n sekä As 
Oy Puustellinpolku 16 ja Pakarituvanpuis-
ton uusittuja ulko-ovia. Alkuperäiset pro-
fiilit ovat nykyisiä vakioprofiileja sirompia 
ja myös niiden säilyttäminen on tärkeää. 
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5.4.1.Yleistä.parvekkeiden.korjaamisesta

Parvekekorjauksissa on otettava huomi-
oon, että parvekkeet koostuvat eri raken-
neosista kuten laatoista, kaiteista, pielis-
tä ja pilareista, joiden rasitusolosuhteet ja 
käytetyt materiaalit sekä käytetyn materi-
aalin ominaisuudet vaihtelevat. Parveke-
korjauksissa voidaankin käyttää erilaisia 
korjaustapoja eri rakenteisiin. Kullekin par-
vekkeen rakenneosalle määritellään sove-
lias korjaustapa kuntotutkimuksen avul-
la. Suurimman rasituksen parvekkeille ai-
heuttaa kosteus, joka on osallisena mil-
tei kaikissa turmeltumisilmiöissä. Muita 
säärasituksia aiheuttavat pakkanen, läm-
pötilojen vaihtelu, ultraviolettisäteily sekä 
ilmakehässä olevat aggressiiviset aineet 
kuten hiilidioksidi, joka aiheuttaa betonin 
karbonatisoitumista ja sen kautta teräs-
ten korroosiota.

Kaikissa parvekekorjauksissa tulee var-
mistua kosteusteknisestä toimivuudesta. 
Kosteusteknisesti toimivassa parvekkees-
sa parvekelaatan vedenpoistojärjestelmä 
on toimiva. Tämä edellyttää riittäviä kal-
listuksia parvekelaatassa, toimivaa vede-
neristystä laatan yläpinnassa tai muuten 
estettyä veden pääsyä laatalle sekä ve-
den hallittua poistoa laatalta maahan asti. 
Parvekerakenteiden pinnat on pinnoitet-

Koy.Naapuripellontien.parvekekaiteet.ovat.vaurioituneet..Vedenpoisto.ulosheittäjäputkien.kautta..on.ohjannut.

valumavedet.pitkin.kaiteita.

n Parvekkeiden korjauksissa on 
huomioitava erityisesti:

 Kosteusteknisen toimivuuden 
varmistaminen sekä hallittu ja 
riittävä vedenpoisto. Parvekkei-
den kosteusteknistä toimivuutta 
voidaan säilyttävässä korjaukses-
sa parantaa pinnoituksilla, veden-
poistoa parantamalla ja huolehti-
malla liitoskohtien toimivuudes-
ta. Parvekkeiden vedenpoisto tu-
lee jatkossa ratkaista ensisijaises-
ti parvekkeen sisäkautta.

n Mikäli parveke joudutaan uusi-
maan, se tulee tehdä vanhan par-
vekkeen mallin mukaisena sekä 
materiaalien että yksityiskohtien 
osalta.

n Jos rakennuksessa on kevytra-
kenteisten parvekekaiteiden ma-
teriaalina sekä puu että profiili-
pelti, voidaan profiilipeltikaiteet 
vaihtaa alkuperäisten puukaitei-
den mallin mukaisiksi puuraken-
teisiksi kaiteiksi.

n Parvekkeet tulee lasittaa kaikissa 
rakennuksen parvekkeissa yhdel-
lä kertaa.

tava kosteusteknisesti toimivilla pinnoit-
teilla; parvekkeen sisäpuoliset pinnat ve-
sihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla ja ulko-
puoliset pinnat riittävän tiiviillä pinnoitteel-
la. Parvekerakenteiden liitoskohdat tulee 
varmistaa tiivistämällä laastisaumat sau-
mausmassoilla ja toteuttamalla pellitykset 
niin, ettei niiden kautta kulkeudu kosteut-
ta rakenteen sisälle.

Betoniparvekkeiden korjaustavat voi-
daan jaotella
n parvekkeiden säilyttäviin korjauksiin
n verhouskorjauksiin
n osittain purkaviin korjauksiin
n parvekkeiden uusimiseen.

Säilyttävissä korjauksissa parvekkeen 
kosteusteknistä toimivuutta parannetaan 
pinnoituksilla, vedenpoistoa parantamalla 
ja huolehtimalla liitoskohtien toimivuudes-
ta. Toimivalla vedenpoistolla ja parvekelaa-
tan riittävällä vedeneristyksellä on keskei-
nen merkitys. Säilyttävät korjaukset voi-
daan jakaa pinnoitus- ja paikkaustyyppi-
siin korjauksiin sekä raskaampiin valukor-
jauksiin. Pinnoitus- ja paikkaustyyppisissä 
korjauksissa vanha rakenne säilyy ennal-
laan ja vaurioituminen pyritään pysäyttä-
mään vauriokohtia paikkaamalla ja pinnoit-
tamalla rakenne uudelleen. Valukorjauksis-
sa parvekkeen betoniosia korjataan erilai-
sin valutekniikoin. Valukorjauksien jälkeen 
rakenne pinnoitetaan pinnoitus-paikkaus-
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korjausten periaatteiden mukaisesti. Par-
vekkeen lattia pinnoitetaan vesieristyksel-
lä, joka toimii samalla pintakäsittelynä, se-
kä uusitaan vedenpoistojärjestelmä. Par-
vekkeen betoniset pieliseinät sisäpuolelta 
ja katto pinnoitetaan vesihöyryä läpäiseväl-
lä suojapinnoitteella ja ulkopuoliset osat 
riittävän tiiviillä suojapinnoitteella.

Verhouskorjaukset soveltuvat lähinnä 
parvekepielille tai kaiteille, jotka verhoil-
laan yleensä julkisivulevyillä muun julki-
sivujen verhouksen yhteydessä. Verhous-
korjauksissa vaurioituneita rakenteita ei 
poisteta. Tätä korjaustapaa ei suositella 
käytettäväksi Malminkartanossa.

Osittain purkavissa korjauksissa osa 
parvekkeen rakenteista, esimerkiksi kai-
teet, puretaan ja uusitaan, ja osalle ra-
kenteista tehdään kevyempiä korjaustoi-
menpiteitä.

Raskain parvekkeiden korjaustapa on 
parvekkeen uusiminen, jolloin vanhat par-
vekkeet puretaan kokonaan ja rakenne-
taan uudet parvekkeet. Usein uudet par-
vekkeet tehdään aikaisempia parvekkei-
ta syvemmiksi ja lasitetaan. Parvekkeiden 
syvyyden muuttamista ei suositella, sillä 
mitoituksen muutoksen vaikutus arkkiteh-
tuuriin voi olla huomattava. Parvkkeiden 
lasittaminen tulee toteuttaa yhdellä ker-
taa kaikissa parvekkeissa.

Parvekkeiden kevytrakenteiset tausta-
seinät saattavat olla lämmöneristyskyvyl-
tään huonoja. Taustaseinien korjaaminen 
ja lämmöneristävyyden parantaminen voi-
daan kuitenkin tehdä rakennuksen ulko-
näköä olennaisesti muuttamatta tai hei-
kentämättä.

5.4.2.Betonirakenteiset.kaiteet.

Malminkartanossa yleisin parvekkeiden 
kannatustapa on betonisten pieliseinien 
tai pilareiden tai näiden yhdistelmien käyt-
tö. Kantavissa rakenteissa ei yleisesti ole 
nähtävissä purkamista ja uudelleen raken-
tamista vaativia vaurioita. Sen sijaan par-
vekkeiden vedenpoisto on pääosin hoi-
dettu kaiteen läpi viedyin ulosheittäjäput-
kin. Ratkaisu on virheellinen alas valuvan 
veden kastellessa parvekelaatan reunoja 
ja kaiteita Parvekkeiden vedenpoisto tu-
lee jatkossa ratkaista ensisijaisesti parvek-
keen sisäkautta.

Mikäli kuntotutkimus osoittaa pinnoi-
tus- ja paikkakorjauksen soveltuvan be-
tonirakenteisten kaiteiden korjaustavak-
si on se suositeltavin vaihtoehto ainoana 
rakennusosien ulkonäön entisellään säi-

lyttävänä korjaustapana. Korjaukseen tu-
lee aina liittää kosteusteknisen toimivuu-
den lisääminen. Alkuperäisten betonipar-
vekkeiden kevyimmässä säilyttävässä kor-
jaustavassa voidaan selvitä pelkällä kaitei-
den betonikorjauksella ja lattian betoni- ja 
kallistuskorjauksilla. Mikäli kaide pinnoite-
taan päällemaalaamalla, tulee pyrkiä käyt-
tämään samaa pinnoitetyyppiä kuin vanha 
pinnoite. Ennen pinnoitusta on selvitettä-
vä vanhan pinnoitteen tyyppi joko labo-
ratoriotutkimuksella tai arvioimalla maa-
linäytteestä maalin sideaine. Jos vanha 
pinnoite poistetaan, voidaan uusi pinnoi-
te valita vapaammin rasitusolosuhteiden 
sekä haluttujen suojaus- ja ulkonäkövai-
kutusten perusteella. Pinnoitettavan alus-
tan tulee olla luja, tasalaatuinen, puhdas 
ja halkeilematon. Vaatimusten täyttymi-
nen edellyttää käytännössä julkisivupin-
nan puhdistamista ja heikkolaatuisen ai-
neksen poistamista. Pinnoitteet voidaan 
levittää telaamalla tai ruiskuttamalla. Ku-
ten edellä betoni-sandwichrakenteisten 
julkisivujen kohdalla todettiin, tiilipinnoille 
paikkakorjaus ei sovellu, eikä tiililaattapin-
taisia parvekekaiteita ole myöskään mah-
dollista maalata suojaavalla pinnoitteella.

Tavallisin osittain uusiminen on parve-
kekaiteen uusiminen. Kaide voidaan uusia 
kokonaan tai siitä voidaan uusia esimer-
kiksi vain käsijohde. Uusi kaide voidaan 
rakentaa paikan päällä tai se voi olla val-
mis rakennejärjestelmä. Kaidetta uusitta-
essa tulee varmistua parvekkeen kanta-
vuudesta ja jäykkyydestä. Parvekekaitei-
siin liittyy myös arkkitehtuurin säilyttämi-
sen kannalta tärkeitä ulkonäkökysymyk-
siä. Kaiteiden uusiminen tulee tehdä ra-
kennuksen alkuperäisiä detaljeja ja mitta-
maailmaa kunnioittaen. Maalattuja beto-
nikaiteita on Malminkartanossa vähän ja 
ne kaikki ovat kunnossa ja huoltomaalat-
tuja. Koy Naapuripellontien tiililaattapintai-
sissa kaiteissa ja pieliseinissä sen sijaan 
on nähtävissä vaurioita, jotka vaativat pur-
kamista ja uudelleen rakentamista. Vauri-
ot eivät kuitenkaan koske ainoastaan par-
vekkeita vaan myös tiililaattapintaisia jul-
kisivuja, joten parvekekorjaus on järkevin-
tä tehdä julkisivukorjausten yhteydessä.

Parvekkeiden uusiminen on mielekästä 
niin pitkälle vaurioituneissa parvekkeissa, 
etteivät muut korjaustavat ole teknisesti 
tai taloudellisesti järkeviä. Esimerkiksi pit-
källe edenneet pakkasrapautumavauriot 
parvekelaatoissa tai -pielissä sekä uloke-
parvekkeiden kannatusrakenteiden mer-

kittävät korroosiovauriot edellyttävät pur-
kamista. Pelkän kaiteen pitkällekään eden-
neet vauriot eivät vaadi koko parvekkeen 
purkamista, vaan kaide voidaan uusia erik-
seen. Mikäli parveke joudutaan uusimaan, 
olisi se tehtävä vanhan parvekkeen mal-
lin mukaisena sekä materiaalien että yksi-
tyiskohtien osalta. Malminkartanossa ras-
kas parvekkeiden uusiminen on toteutet-
tu ainoastaan Koy Arentitie 8:ssa, jossa 
osa parvekkeista on purettu ja uusittu se-
kä rakennettu uusia parvekelinjoja koko-
naisvaltaisen julkisivukorjauksen ja -muu-
toksen yhteydessä.

5.4.3.Kevytrakenteiset.kaiteet.

Kevytrakenteisia parvekekaiteita on Mal-
minkartanossa runsaasti. Suosituin mate-
riaali kaiteissa on maalattu puu sekä rivi- 
että kerrostalojen kaiteissa. Myös kevyt-
rakenteisia kaiteita tulisi korjata tai uusia 
käyttäen mahdollisimman paljon alkupe-
räisen kaltaisia materiaaleja, yksityiskoh-
tia ja mittoja.

Malminkartanossa parvekekaiteet on 
uusittu alkuperäisistä kaiteista täysin poik-
keaviksi kahdessa yhtiössä. Koy Arentitie 
8:n puurakenteiset kaiteet on vaihdettu 
teräsrankaisiksi lasikaiteiksi ja Koy Pari-
valjakontie 2:n puurakenteiset kaiteet te-
räsrankaisiksi, muovipinnoitetuin perfo-
roiduin teräslevyin levytetyiksi kaiteiksi.
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Erskinen suunnittelemassa korttelis-
sa puukaiteita on osittain uusittu vanhan 
mallisina. Korttelin kaikki parveke- ja luh-
tikäytävien kaiteet ovat puuta. Puuosien 
mitat ja suunta sekä värit vaihtelevat, mut-
ta alkuperäinen arkkitehtuuri ei ole sattu-
manvaraista, vaan esimerkiksi värisävyt 
ovat tarkkaan harkittuja. Kaiteiden uusi-
misessa on noudatettava alkuperäisten 
kaiteiden mittoja, muotoja sekä värisävy-
jä, jotka on tarkasti merkitty alkuperäisiin, 
rakennusvalvontaviraston arkistosta saa-
taviin pääpiirustuksiin.

5.4.4.Parvekkeiden.lasitus

1990–2000-luvulla miltei kaikki Malmin-
kartanon asunto-osakeyhtiöiden asunto-
parvekkeista on lasitettu rivitalojen ja mui-
den kaksikerroksisten pientalojen parvek-
keita lukuun ottamatta. Lasitus on perus-
teltua parvekkeiden ja taustaseinien suo-
jaamiseksi säärasitukselta sekä toisaalta 
asumismukavuuden lisäämiseksi. Lasi-
tusten yhteydessä joihinkin yhtiöihin on 
rakennettu lasikatteita ylimpien kerrosten 
terassien ja muiden kattamattomien osi-
en kattamiseksi. Lasitukset on useimmi-
ten toteutettu varsin eleettömästi kehyk-
settömin lasein. Parvekkeita on kuitenkin 
joissakin yhtiöissä lasitettu osakkaiden ha-

As.Oy.Kuparikartanon.ja.Hopeakartanon.parvekkeita..Monimuotoisuus.ja.-värisyys.ei.ole.sattumanvaraista,.vaan.

tarkkaan.suunniteltua.jokaista.värisävyä.myöten.

n Uusittaessa vesikattoja varustei-
neen tulisi noudattaa alkuperäis-
toteutuksen mukaisia detaljeja, 
mitoitusta ja väritystä. 
Jos tasakaton vedenpoiston pa-
rantamiseksi tehtyjen lisäkallis-
tusten järjestäminen vaatii katon 
korottamista, tulee julkisivun ko-
rotus tehdä käyttäen julkisivuma-
teriaalia eikä pellitystä tai muu-
ta julkisivusta poikkeavaa mate-
riaalia.

n Sisäänkäyntikatosten ja arkadi-
käytävien alkuperäisten raken-
nusosien, materiaalien, värien ja 
valaisinten säilyttäminen on tär-
keää. 

n Alkuperäiset valaisimet tulisi kun-
nostaa ja säilyttää. Jos valaisimia 
uusitaan, tulee niiden ulkonäön 
olla 1980-luvun arkkitehtuuriin 
sopivia yksinkertaisia kuutioita tai 
-lieriöitä ja upotettujen valaisin-
ten neliön muotoisia.

n Painuneet jalkakäytävät arkadien 
kohdilla tulee katujen tai raken-
nusten kunnostustöiden yhtey-
dessä nostaa, laatoitus suoristaa 
sekä järjestää esteetön sisään-
käynti liiketilojen ja porrashuonei-
den oviaukoille.

lukkuuden mukaan, mikä on johtanut ou-
don näköisiin tilanteisiin julkisivuissa lasi-
tusten sijaitessa sattumanvaraisissa koh-
dissa. Vaikka lasi on läpinäkyvä ja kevyt 
materiaali muuttaa se julkisivujäsentelyä 
ja näyttää umpinaiselta katselukulmasta 
ja heijastuksista riippuen.

Kokonaan lasittamatta ovat As Oy 
Beckerintie 9:n sekä Erskinen korttelin 
kaikkien neljän asunto-osakeyhtiön par-
vekkeet. Erskinen korttelin rakennusten 
länsi- ja eteläsivujen terassien tai parvek-
keiden lasitus olisi jo teknisestikin äärim-
mäisen vaikea tehtävä ja kaupunkikuval-
lisesti tuhoisa.

Kiinteistöyhtiöiden asuntoparvekkeet 
on lasitettu vain Koy Rautakartanossa ja 
Koy Arentitie 8:ssa.
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5.5 Yläpohja ja vesikatot

Malminkartanossa yleisin vesikattomuo-
to 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun al-
kupuolella rakennetuissa asuinrakennuk-
sissa on tuuletettu tasakatto, jossa be-
tonilaatan päällä on 250–350 mm:n pak-
suinen tuulettuva kevytsorakerros. Kevyt-
soran päällä on yleensä 40 mm paksu be-
toni- tai kevytbetonilaatta ja sen päällä ve-
deneristeenä kolminkertainen singelipeit-
teinen bitumihuopakerros. Nykyisin huo-
pakatteen iäksi arvioidaan 15–40 vuotta 
alustamateriaalista riippuen, joten katto-
korjaukset ovat pian edessä, ellei niitä ole 
jo suoritettu.

Tasakattojen korjauksissa yleensä pois-
tetaan vain vanhoja vedeneristeitä suo-
jaava singelikerros ja uusi vedeneristys 
asennetaan vanhojen kattohuopien pääl-
le. Jos katolle on asennettu jo useita ve-
deneristyskerroksia, saatetaan vanha ka-
te joutua poistamaan. Mikäli suojakiveys-
tä ei onnistuta poistamaan tai alusta on 
liian epätasainen, asennetaan uuden kat-
teen alle ohut mineraalivillalevy laakeroin-
tikerrokseksi.

Malminkartanossa on myös muutamia 
tuulettamattomia tasakattoja, jossa vede-
neristys on asennettu suoraan lämmön-
eristeen päälle. Näiden kattojen korjauk-
sen yhteydessä kannattaa asentaa lisäläm-
möneristys, jos se suinkin on mahdollista.

Tasakattojen vedenpoistoa voidaan pa-
rantaa parantamalla kaatoja eli lisäämällä 
katon kaltevuutta. Korjauksen yhteydessä 
on varmistettava kattokaivojen, pellitys-
ten ja läpivientien toimivuus sekä mah-
dollisen lisäkallistuksen tuuletus. Jos ka-
ton lisäkallistusten järjestäminen vaatii ka-
ton korottamista, tulee julkisivun korotus 
tehdä käyttäen julkisivumateriaalia eikä 
pellitystä tai muuta julkisivusta poikkea-
vaa materiaalia.

Peltikatteisten pulpetti- ja harjakatto-
jen vesikattokorjauksissa tulee tavoittee-
na olla alkuperäisen kattomuodon sekä 
räystään alkuperäisen ulkoasun säilyttä-
minen. Alkuperäisiä vesikattoja ja räystäitä 
tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää 
korjaamalla ja säännöllisesti huoltamal-
la. Suositeltava katemateriaali on pulpet-
ti- ja harjakatoissa pelti joko maalattuna 
tai maalipinnoitettuna. Kattoja uusittaes-
sa pitäisi pyrkiä järjestämään pääsy katoil-
le sisäkautta ja asentaa katoille koko ka-
ton pituinen kattosilta katolla liikkumista 
helpottamaan.

Koy.Pehtoorintie.2:n.sisäänkäyntisyvennykset.ovat.

harvinaisuus.Malminkartanossa..Teräsprofiili-.ja.puu-

paneeliovet.on.uusittu.

As.Oy.Puustellinaukion.arkadikäytävän.pilarit.on.pääl-

lystetty.puulla..Ulko-oven.kohdalle.on.maanpinnan.

painumisen.vuoksi.syntyneen.korkeuseron.vuoksi.

asennettu.tilapäiseltä.näyttävä.luiska.

As.Oy.Pienkartanon.sirot.peltilipat.ja.pienet.kuution.

muotoiset.numerovalaisimet.

Uusittaessa vesikattoja varusteineen 
tulisi noudattaa alkuperäistoteutuksen 
mukaisia detaljeja, mitoitusta ja väritystä.

5.6 Sisäänkäyntikatokset ja 
-syvennykset sekä arkadit
 
Malminkartanolle tyypilliset, julkisivupin-
nassa sijaitsevien ulko-ovien suojana ole-
vat, varsin vaatimattomat sisäänkäyntika-
tokset ja -lipat ovat pääosin säilyneet al-
kuperäisinä muodoiltaan ja materiaaleil-
taan. Useimpiin porrashuoneisiin on lisäk-
si toinen sisäänkäynti parvekelinjan, luhti-
käytävän tai arkadikäytävän alta. Sisään-
käyntisyvennyksiä ei ole kuin poikkeus-
tapauksissa.

Ulkoseinään tai parvekelinjan, luhtikäy-
tävän tai arkadikäytävän kattoon kiinnite-
tyt numerovalaisimet ovat yleensä yksin-
kertaisia polykarbonaattikuutioita. Muu-
tamassa kiinteistöyhtiössä numerovalai-
simet on uusittu puolipallonmuotoisiksi 
valaisimiksi. Niiden muotokieli on alku-
peräiselle arkkitehtuurille vieras ja niiden 
käyttöä tulisi välttää.

Arkadikäytävien pilarit ovat säilyneet 
alkuperäisinä, pääosin betoni- tai tiili-
laattapintaisina lukuun ottamatta As Oy 
Puustellinaukion puulla verhoiltuja pila-
reita. Pelti- sekä puuverhoillut katot ovat 
myös säilyneet alkuperäisinä. Osa varsin-
kin tummaksi maalatuista paneelikatoista 
sekä levykatot ovat huoltomaalauksen tar-
peessa. Arkadikäytävien kohdilla jalkakäy-
tävät on yleensä  päällystetty erilaisin be-
tonikivin tai -laatoin. Maanpinnan painu-
misen vuoksi laatat ovat vääntyneet osit-
tain vinoon ja ulko-ovien kynnysten koh-
dat nousseet luvattoman korkeiksi.

Painuneet jalkakäytävät arkadien koh-
dilla tulee katujen tai rakennusten kun-
nostustöiden yhteydessä nostaa, laatoi-
tus suoristaa sekä järjestää esteetön si-
säänkäynti liiketilojen ja porrashuoneiden 
oviaukoille.

Arkadikäytävien katoissa tyypillisin va-
laisin on upotettu ja neliön mallinen. Va-
laisimia on kiinnitetty myös seinille, jol-
loin ne ovat samaa tyyppiä kuin nume-
rovalaisimet.

Sisäänkäyntikatosten ja arkadikäytävi-
en alkuperäisten rakennusosien, materi-
aalien, värien ja valaisinten säilyttäminen 
on jatkossa suotavaa. Valaisimia uusitta-
essa tulee niiden ulkonäön olla 1980-lu-
vun arkkitehtuuriin sopivia yksinkertaisia 
kuutioita tai -lieriöitä ja upotettujen valai-
sinten neliön muotoisia.
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Ohjeet

5.7 Sisätilat

5.7.1.Porrashuoneet

Porrashuoneet ovat pääosin säilyneet al-
kuperäisinä. Portaat ovat yleensä kestävää 
mosaiikkibetonia ja tasanteet päällystet-
ty kvartsivinyylilaatoilla. Myös sisääntu-
lokerroksen alkuperäiset lattiat on taval-
lisimmin päällystetty vinyylilaatoilla, aino-
astaan Koy Kartanonkaaren sisääntuloau-
lan lattiat ovat tiililaattapäällysteiset. Jal-
kalistat ovat muovia, yleensä mustia. Kai-
teet ovat useimmiten maalattuja metallisia 
pystypinnakaiteita ja käsijohde muovia. 
Kierreportaissa on myös maalattuja pyö-
reitä teräskäsijohteita. Seinät ovat yleen-
sä valkoisiksi maalattuja ja yksivärisiä. Ka-
toissa on erityyppisiä akustiikkaverhoilu-
ja, tavallisimmin valkoiseksi tai harmaak-
si pinnoitettuja lasivillalevyjä suoraan kat-
toon liimattuina tai listakiinnityksellä. Por-
rashuoneiden alkuperäiset valaisimet ovat 
yksinkertaisia polykarbonaattilieriöitä tai 
-puolipalloja.

Koy Sikalanmäen valoisat porrashuoneet on 
maalattu railakkain värein.

As.Oy.Kruununpuustellin.arkadi

Puustellinpolun varrella oleva arkadikäy-
tävä Malminkartanonaukiolta lounaaseen 
koetaan turvattomaksi. Arkadikäytävässä 
ei ole lainkaan ikkunoita tai lasiovia por-
rashuoneiden C ja B välillä maanpäällisen 
kellarikerroksen tilojen vuoksi. Porrashuo-
neiden A ja B välinen osa liikehuoneiston 
lasiseinistä on lisäksi teipattu umpeen. Ar-
kadikäytävä on pimeä, eikä lisävalaistuk-
sen suunnittelu ole ollut onnistunutta.

Kehittämisehdotuksena rakennukselle 
ehdotetaan lisäkerrosalaa maantasoker-
rokseen. Porrashuoneiden yhteyteen ra-

kennettaisiin lasiseinäistä, hyvin valaistua 
lisätilaa. Käyttämättömän arkadikäytävän 
alle voitaisiin sijoittaa taloyhtiötä palveleva 
tila, esimerkiksi lastenvaunuvarasto, se-
kä pieni liiketila. Liiketila voisi olla basaa-
rityyppinen, lasiseinäinen tila, jossa myy-
täisiin vaikkapa hedelmiä ja vihanneksia. 
Myös taloyhtiön käyttöön tuleva tilan tuli-
si olla hyvin valaistu ja pääosin lasiseinäi-
nen. Lisäksi rakentamattomien arkadikäy-
tävän osat ja rakennuksen läpikulkukäy-
tävä tulisi valaista tehokkaasti, mutta häi-
käisemättömästi. 

Ehdotus.as.Oy.kruununpuustellin.1..kerroksen.uudelleenjärjestelyksi

Liiketilaa Taloyhtiön.tilaa

Laajennettu.

porrashuone

.Uusi.valaistus

C B A

Uutta.tilaa

n Tavoitteena on porrashuoneiden 
alkuperäisen 1980-luvun asun 
säilyttäminen. Moniväriset, rai-
doilla tai kukkaboordeilla koristel-
lut seinät eivät sovi aikakauden 
arkkitehtuuriin. 1980-luvun valai-
simet ovat asiallisen yksinkertai-
sia, romanttiset tai monimuotoi-
set valaisimet eivät porrashuo-
neisiin tai sisäänkäynnin yhtey-
teen sovi.

n Uusien hissien sijoittaminen Mal-
minkartanon erilaisiin porrashuo-
neisiin tulee ratkaista tapauskoh-
taisesti. As Oy Tallinmäen sekä 
Koy Arentitie 8:n ja Koy Pehtoo-
rintie 2:n jälkiasennetut kaitahis-
sit osoittavat, että hyvällä suun-
nittelulla pienikokoisten hissien li-
sääminen rakennuksiin onnistuu.
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Kiinteistö.Oy.Pehtoorintie.2:ssa.uusi.kaitahissi.on.

asennettu.rungon.keskelle..Ensimmäisessä.kerrokses-

sa.tila.on.otettu.kuivaushuoneesta.ja.aulaan.on.raken-

nettu.nykyisten.palomääräysten.mukainen.lastenvau-

nuvarasto..Ylemmissä.kerroksissa.tila.hissikuilulle.on.

otettu.asunnosta.

da muuttaa esteettömiksi ilman huolellista 
suunnittelua. As Oy Tallinmäen sekä Koy 
Arentitie 8:n ja Koy Pehtoorintie 2:n jälki-
asennetut kaitahissit kuitenkin osoittavat, 
että hyvällä suunnittelulla pienikokoisten 
hissien lisääminen rakennuksiin onnistuu.

Koy.Pehtoorintie.2./.N-porras,.2–4..kerros

Koy.Pehtoorintie.2./.N-porras,.1..kerros

Luhtikäytävätalojen ulkoportaat ovat 
betonia, samoin kaiteet As Oy Hopeakar-
tanon ja As Oy Vaskikartanon puukaiteita 
lukuun ottamatta. Valaisimet ovat yleen-
sä samaa tyyppiä kuin numerovalaisimet. 
Joissakin luhtikäytävätaloissa kuten Koy 
Sikalanmäessä, on betonirakenteiset ja 
lämpimät ikkunalliset porrastornit.

Tavoitteena on porrashuoneiden alku-
peräisen 1980-luvun asun suosiminen. 
Moniväriset, raidoilla tai kukkaboordeil-
la koristellut seinät eivät sovi aikakau-
den arkkitehtuuriin. 1980-luvun valaisi-
met ovat asiallisen yksinkertaisia, romant-
tiset tai monimuotoiset valaisimet eivät 
porrashuoneisiin tai sisäänkäynnin yhte-
yteen sovi.

5.7.2.Hissit

Suurin osa Malminkartanon 1970-luvun 
lopun ja 1980-luvun alkupuolen asunto-
kannasta sijaitsee rakennuksissa, joissa 
ei ole hissiä. Hissejä on tuolloin kustan-
nussyistä rakennettu vain määräysten si-
tä ehdottomasti edellyttäessä. Vuoteen 
1982 asti Arava-määräykset kielsivät his-
sien sijoittamisen alle viisikerroksisiin ra-
kennuksiin, kun taas kyseisin vuoden jäl-
keen Arava-lainoitettua asuntotuotantoa 
koskevissa suunnitteluohjeissa edellytet-
tiin ehdottomasti hissien sijoittamista neli-
kerroksisiin tai sitä korkeampiin rakennuk-
siin. Suunnitteluohje ei kuitenkaan koske-
nut vapaarahoitteista asuntotuotantoa, ei-
kä nelikerroksisiin asuinrakennuksiin his-
sejä juurikaan sijoitettu.

Hissittömien asuinrakennusten porras-
huoneet ovat tyypillisesti erittäin tiukasti 
mitoitettuja. Portaat ovat yleensä suora-
vartisia kierreportaita tai kaksivartisia suo-
ria portaita, jotka sijaitsevat keskellä run-
koa. Kerrostasot on mitoitettu erittäin tiu-
kasti vain asuntojen sisäänkäyntien vaa-
timan minimitilantarpeen mukaan. Hissi-
tornin sijoittaminen rungon ulkopuolelle 
ei näihin porrashuoneisiin sovellu, koska 
kulku hissille vaatisi tilan ottamista porras-
huonetta ympäröivistä asunnoista.

Malminkartanossa on myös kaksivar-
tisia suoria portaita, joiden lepotasot si-
jaitsevat julkisivupinnassa ja porrashuo-
neissa on tällöin ikkuna. Tämän tyyppi-
sen porrashuoneen yhteyteen on myös 
mahdotonta asentaa rungon ulkopuo-
lista hissiä, koska puolen kerroksen ta-
soero jäisi hissillä kuljettaessa kuitenkin 
noustavaksi, eikä esteettömyys näin to-
teutuisi.

Hissejä voidaan joissakin tapauksissa 
sijoittaa porrashuoneen sivuun asunto-
vyöhykkeelle. Malminkartanossa yleiseen 
porrashuonetyyppiin tämä tapa soveltuu 
huonosti, koska asuntojen sisäänkäynnit 
ovat erittäin tiukasti mitoitettuja. Tilan loh-
kaiseminen asunnosta sulkisi useimmiten 
yhden sisäänkäynnin, jolloin asuntoja pi-
täisi yhdistää toisiinsa. Tämä aiheuttaisi 
asunto-osakeyhtiössä monimutkaisia yh-
tiöjärjestyksen muutoksia, joita osakkai-
ta ei voine pakottaa hyväksymään. Hissi-
kuilun tarvitsema tila voidaan joskus loh-
kaista porrashuoneen viereisten asunto-
jen aputiloista kuten vaatehuoneista, mut-
ta tämäkin voi aiheuttaa asunto-osake-
yhtiöissä hankaluuksia. Kiinteistöyhtiöis-
sä, kuten Koy Pehtoorintie 2:n esimerk-
ki osoittaa, tällainen hissin jälkiasennus 
voi onnistua.

Luhtikäytävätaloissa uuden hissitornin 
rakentaminen rungon ulkopuolelle käytä-
vän yhteyteen on mahdollista, mutta toi-
menpide saattaa muuttaa arkkitehtuuria 
varsin paljon.

Toimiva ja turvallinen ratkaisu lamel-
li- ja pistetaloissa on uuden hissin sijoit-
taminen toisen porrassyöksyn tai kierre-
portaan paikalle ja uuden portaan rakenta-
minen rungon ulkopuolelle. Rakennustoi-
menpide on kuitenkin raskas ja muuttaa 
oleellisesti rakennuksen ulkonäköä. Rat-
kaisu sopii rakennuksiin, joissa on selke-
ästi toisarvoinen pihan puoli ja varsinainen 
paraatipuoli, kuten yleensä kantakaupun-
gin vanhoissa umpikortteleissa. Malmin-
kartanossa tällaisia rakennuksia on vain 
pääjalankulkuraitin varrella, jolloin uusi-
en portaiden rakentamista pihan puolel-
le voisi tapauskohtaisesti harkita.

Suomen rakentamismääräyskokoel-
man osassa G1 on esitetty jälkiasennus-
hissejä koskeva vaatimus,jonka mukaan 
hissin oven edessä tulee olla tilaa pyörä-
tuolin tai rollaattorin kääntymiselle ja oven 
avaamiselle. Vaatimuksesta voidaan kui-
tenkin perustelluista syistä poiketa läh-
tökohdiltaan hankalien rakennusten koh-
dalla. Malminkartossa tyypillisissä tiukasti 
mitoitetuissa porrashuoneissa tämän vaa-
timuksen täyttäminen onkin lähes mahdo-
tonta. Jälkiasennushissit parantavat joka 
tapauksessa rakennuksen estettömyyttä, 
vaikka estetömyys ei kaikkien käyttäjien 
kohdalla toteutuisikaan, ja siksi niiden ra-
kentaminen on perusteltua.Malminkarta-
non hissittömät lamellitalot ovat esteettö-
myyden kannalta hankalia, eikä niitä voi-
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Ohjeet 5.8 Pihojen ja viheralueiden 
kunnostaminen

5.8.1.Yleistä

Jotta asuinympäristön laadulle alun perin 
asetetut korkeat tavoitteet tulisivat jatkos-
sakin täytetyiksi, tulee pihojen, viheraluei-
den ja julkisten ulkotilojen perusparannuk-
set suorittaa aiemmin luvussa 4.8. mää-
ritellyt arvot ja ominaispiirteet säilyttäen. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ai-
na olisi pitäydyttävä täysin alkuperäisen 
tilanteen mukaisessa ratkaisussa. Erityi-
sesti niillä alueilla, joilla käyttötarkoitus on 
olennaisesti alkuperäisestä muuttunut tai 
ilmenee tarpeita parantaa alun perin teh-
tyjä heikosti toimivia ratkaisuja, on perus-
teltua suunnitella kohde käyttötarkoitus-
ta vastaavaksi. Myöskään tehtyjä virheitä, 
kuten kasvien istuttamista liian lähelle ra-
kennuksia tai huonosti toteutettuja pihan 
pintakallistuksia, ei tule toistaa. 

Julkisen ulkoympäristön parantamis-
hankkeet tapahtuvat poikkeuksetta am-
mattitaitoisen suunnittelijakunnan ja ra-
kentajien toimesta. Myös pihojen perus-
kunnostukset tulisi toteuttaa vastaavalla 
tavalla. Pihojen viihtyisyys ja kaupunki-
kuvallinen ilme on asukkaiden hyvinvoin-
nin kannalta yhtä tärkeätä kuin varsinais-
ten asuintilojen viihtyisyys ja rakennusten 
ulkonäkö. Ammattitaitoisen suunnitteli-
jan avustuksella pihojen perusparannuk-
set voidaan myös toteuttaa demokraatti-
semmin kuin hankkeet, joita suunnitellaan 
ja toteutetaan yhtiössä omin voimin. Am-
mattitaitoinen suunnittelija pystyy myös 
toteuttamaan muutoksia aiemmin maini-
tut arvot ja ominaispiirteet säilyttäen. Oi-
kein toteutettuna pihakorjaushanke kas-
vattaa alueen arvoa, eikä pelkästään paik-
kaa esiintyviä puutteita.

Erityisesti korttelipihojen kunnostami-
nen tulee toteuttaa siten, että asukkaiden 
osallistumista oman ympäristönsä hoita-
miseen voidaan lisätä. Tämä on Malmin-
kartanon nykytilannetta tarkastellen erityi-
sen tärkeää. Sekä käytön että kunnossa-
pidon kannalta ongelmallisimpia ovat ei-
kenekään-maaksi mielletyt, kiinteistöhuol-
lon hoitamat yhteiset piha-alueet, joiden 
suhde asukkaisiin on täysin irrallinen. Tar-
peettomiksi käyneet, ränsistyneet leikki-
paikat tai epäviihtyisät, kehnosti kaluste-
tut oleskelupaikat ovat esimerkkejä tästä. 
Pihan käyttöä aktivoivia keinoja ovat asuk-
kaiden todellisten tarpeiden kartoittami-
nen ja pihojen parantaminen niiden mu-

n Alkuperäisille pihasuunnitelmil-
le tyypillisiä säilytettäviä piirteitä 
ovat:

 l  eriluonteisten pihatoiminto-
jen ryhmittely

 l  kasvillisuuden avulla jaetut ja 
muodostetut pihatilat

 l  hiukan kulmikas ja osin suo-
raviivainen muotokieli

 l  yksinkertainen peruskasvila-
jisto

 l  massaistutukset
 l  keinotekoiset maastonmuo-

dot
 l  värillisten betonikivien käyttö
 l  pihojen monipuolinen kalus-

taminen
 l  pelikentät ja pihapelit. 

n Pihojen korjaamisen tavoitteena 
tulee olla asukaslähtöisen ja tar-
koituksenmukaisen kokonaisuu-
den aikaansaaminen esteettisellä 
ja paikkaan sopivalla tavalla.  

n Hyvän lopputuloksen aikaansaa-
miseksi pihojen kunnostaminen 
ja monipuolistaminen tulisi tehdä 
harkitusti ammattilaisen laatiman 
kokonaissuunnitelman pohjalta. 

n Laajoilla pysäköintialueilla tulisi 
pensasistutukset palauttaa tuuli- 
ja näkösuojiksi. Kestävyyden pa-
rantamisessa apuna ovat pensas-
kaistojen leventäminen, reunaki-
vet ja pysyvät viimeistellyt (me-
talliset) suoja-aidat yhdessä kes-
tävän ja voimakkaasti kasvavan 
pensaslajin kanssa.

n Kasvillisuutta pihoilla on jatku-
vasti hoidettava.

n Kasvillisuutta ei tule istuttaa liian 
lähelle rakennuksia.

kaan. Myös mahdollisuus omien istutus-
ten tekemiseen rajatuilla alueilla, esimer-
kiksi omilla asukaspihoilla tai viljelypals-
ta-alueilla, tuo merkittävää oman elinym-
päristön hallinnan tunnetta. Kun elinpii-
ri laajenee asunnon seinien ulkopuolelle, 
myös sosiaalisuus lisääntyy. Sosiaalisuu-
den lisääntyminen puolestaan vahvistaa 
yhteisöllisyyden tunnetta alueella. Tämä 
on ollut yksi Malminkartanon rakentami-
sen keskeisimpiä tavoitteita.

5.8.2.Asuinrakennusten.pihatilat.ja.niiden.
käyttö

Kasvillisuus ja sen hoitaminen

Koko Malminkartanon aluetta leimaa ny-
kyisin kasvillisuuden riittämätön hoito, mi-
kä johtaa pihatilojen umpeutumiseen ja 
istutusten kunnon heikkenemiseen. Hoi-
tamattomuus näkyy myös kulkureittien ja 
leikkipaikkojen ruohottuneisuudessa se-
kä erityisesti katu- ja piha-alueiden raja-
kohdissa, joissa huoltovastuu ei ole sel-
vä. Erityisen huono seikka on kivetyille 
alueille ja istutuksiin pesiytynyt rikkakas-
vusto, joka on paikoin ottanut alkuperäi-
sestä tilanteesta vallan. Riittävä hoito on 
koko alueen avainsana. Jotta ympäristö 
säilyisi kauniina, on kasvillisuuden kas-
vua samaan aikaan sekä rajoitettava et-
tä voimistettava. 

Alkuperäinen kasvillisuus on joiltakin 
alueilta hävinnyt todennäköisesti myös 
alun perin tehtyjen väärien kokonaisrat-
kaisujen vuoksi. Esimerkiksi joiltakin tont-
teihin liittyviltä pysäköintialueilta alkupe-
räiset jäsentävät pensasistutukset ovat 
tuhoutuneet todennäköisimmin riittävän 
kasvutilan ja suojauksen puuttumisen 
vuoksi. Pysäköintialueet ovat näin muut-
tuneet ankeiksi epämääräisiksi kentiksi. 
Pensasistutukset tulisikin näille alueille pa-
lauttaa, koska istutuksilla on edelleen tär-
keä tehtävä sekä tuuli- että näkösuojakas-
veina. Istutukset tulisi suunnitella lumi-
kuorma ja huolto huomioiden siten, et-
tä niiden kestävyys voidaan aikaisempaa 
paremmin taata. Apuna olisivat esimer-
kiksi pensaskaistojen leventäminen, reu-
nakivet ja pysyvät viimeistellyt (metalli-
set) suoja-aidat yhdessä kestävän ja voi-
makkaasti kasvavan pensaslajin kanssa. 

Rakennusvaiheessa istutettu pihojen 
alkuperäinen kasvillisuus koostuu pääasi-
allisesti nurmesta, muutamista kestävis-
tä, pääosin kotimaisista puulajeista ja suh-
teellisen rajatusta valikoimasta pensaita, 
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Vaikeasti.hoidettavilla.kapeilla.kaistoilla.rakennusten.

ja.katualueen.välissä.olisi.perusteltua.käyttää.istutus-

ten.sijasta.esimerkiksi.kiveystä..Jos.tilaa.on.riittävästi,.

tulisi.istutukset.toteuttaa.ja.hoitaa.niin,.että.niillä.on.

menestymisen.mahdollisuudet..Toiskantien.lähiympä-

ristön.suunnitteluohjeessa.vastaavat.kapeat.alueet.oli.

esitetty.kivettäviksi.mukulakivin.

Rikkonaiset.rakenteet,.istutuksiin.pesiytyneet.rikka-

ruohot.ja.epämääräiset.hoitamattomat.välialueet.teke-

vät.ympäristöstä.ankean..Kuva.Vuokraajanpolulta.

Joissakin.taloyhtiöissä.puita.on.alun.perin.istutettu.lii-

an.lähelle.rakennuksia..Puita.ei.tulisi.istuttaa.kolmea.

metriä.lähemmäs.seinää,.lajista.ja.kasvutavasta.riip-

puen.etäisyys.voisi.mielellään.olla.vieläkin.suurempi..

Rakennuksen.routa-.ja.kosteussuojaukset.tulee.huo-

mioida.myös.muita.istutuksia.tehtäessä..

Pihan.kunnostuksen.yhteydessä.tulee.vääriin.paikkoi-

hin.istutetut.puut.jättää.uusimatta..Seinän.vierustojen.

istutukset.tulee.kokonaisuutena.suunnitella.ja.uusia.

siten,.ettei.rakennukselle.aiheuteta.haittaa..

Rikkoutuneet.rakenteet,.rikkaruohot.ja.sotkuisuus.vä-

hentävät.merkittävästi.asumisen.miellyttävyyttä.ja.si-

tä.kautta.asukkaiden.hyvinvointia..Kuvan.kaltainen.ti-

lanne.myös.lisää.ilkivaltaa..Tilanne.tulisikin.välittö-

mästi.korjata..

joita on käytetty pihoilla suojaavina mas-
saistutuksina ja tilaa luovina elementtei-
nä. Perennakasveja, sipulikukkia ja köyn-
nöksiä esiintyy pihasuunnitelmissa erit-
täin vähän. Pihakasvillisuuden uusiminen 
ja täydentäminen voidaan tehdä joko pi-
täytyen kokonaan alkuperäisen pihasuun-
nitelman mukaisessa tilanteessa ja lajis-
tossa tai viihtyisyyden lisäämiseksi lajis-
toa jonkin verran monipuolistaen. Kasvi-
lajistoon tehtävät lisäykset tulee kuiten-
kin suunnitella niin, että alueelle tyypilli-
nen lajiston ja istutusten yksinkertaisuus 
ja sitä kautta alueelle tyypilliset ominais-
piirteet säilyvät. Kuten aiemmin on mai-
nittu, rakennusvaiheessa tehtyjä virheitä 
ei pidä toistaa, eli kasvillisuutta, etenkään 
puita ei tule alkuperäiseen suunnitelmaan 
vedoten istuttaa liian lähelle rakennuksia. 

Julkisten alueiden ja puistojen istutuk-
set ovat alun perin olleet piha-alueita mo-
nipuolisemmat sekä yleisesti hyvin tark-
kaan suunnitellut. Näillä alueilla tulisi alku-
peräisiä suunnitelmia noudattaa ja poike-
ta niistä vain erittäin perustelluista syistä. 
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Ohjeet Pihojen toiminnot

Hyvin monen taloyhtiön pihalla leikki- ja 
oleskelupaikkoja leimaa käytön puute. Pi-
hoille on toisaalta saatettu tuoda uusia ra-
kennelmia, kuten grillikatoksia ja huvima-
joja, jotka selvästi ovat aktiivisessa käy-
tössä, mutta joiden sijoituspaikkaa saati 
sopivuutta pihan ilmeeseen ei ole millään 
tavalla harkittu. Pihojen kunnostamises-
sa tulee kartoittaa taloyhtiön todelliset tar-
peet ja mitoittaa toiminnot niiden mukaan. 
Leikkipaikkojen käyttöaste vaihtelee talon 
asukkaiden ikärakenteen muuttuessa. Nii-
den laajuutta ja välinevalikoimaa tulisikin 
sovittaa tarpeeseen aika ajoin. Erityisesti 
liian suuret rikkaruohottuneet hiekkalaati-
kot antavat pihalle ankean, hylätyn leiman. 
Niissä kortteleissa, joissa taloyhtiöt sijoittu-
vat suuren keskeisen pihan reunoille, oli-
si taloudellisesti erittäin järkevää yhdistää 
ja keskittää pihatoimintoja sen sijaan, että 
jokainen yhtiö sijoittelee omalle tontilleen 
lähes samanlaiset varusteet. 

Oleskelu- ja grillauspaikkojen laadulli-
nen ja esteettinen parantaminen olisi alu-
eella erittäin perusteltua. Hyvin monen ta-
loyhtiön pihalla on grillauspaikan ympärille 
ryhmittynyt oleskelupaikka joko alkuperäi-
sen suunnitelman mukaisena tai jälkeen-
päin rakennettuna. Ilmeeltään paikat ovat 
hyvin usein joko käytössä kuluneita tai ne 
on rakennettu ilman harkittua viimeistelyä. 
Pihat ovat yleensä kesäajan oleskeluun ja 
grillaamiseen hyvin soveltuvia. Yhteisen pi-
halla tapahtuvan oleskelun mahdollistami-
nen laadukkailla ja monipuolisilla ratkaisuil-
la lisäisi merkittävästi viihtyisyyttä.

Asemakaavan.edellyttämät.pyykki-.ja.tomutustelinei-

tä.suojaavat.aidat.eivät.kaikin.osin.enää.tunnu.tarkoi-

tuksenmukaisilta..Kasvillisuuden.ja.oikean.sijoituspai-

kan.avulla.telineet.saisi.asettumaan.pihalle.huomaa-

mattomammin..

Yhtenäisen.pihan.reunoille.sijoittuvien.taloyhtiöiden.

olisi.kannattavaa.hyödyntää.piha.runsaammin.varus-

teltuna.puistomaisena.yhteispihana.sen.sijaan,.et-

tä.jokainen.yhtiö.sijoittelee.omalle.tontin.osalleen.lä-

hes.samanlaiset.varusteet..Kuvan.piha-aluetta.rajaa-

vat.Koy.Kartanonkaari,.As.Oy.Tollinpolku.ja.As.Oy.Kar-

tanonkaari.22..

Jotta.oleskelupaikka.olisi.houkutteleva,.sen.tulisi.olla.

kaunis.ja.tarkoituksenmukainen..Kunnolla.suunniteltu-

na.ja.huolellisesti.toteutettuna.oleskelupaikoista.muo-

dostuu.helposti.pihojen.vetovoimatekijöitä..Toisaalta,.

jos.tarvetta.oleskelupaikan.ylläpitämiseen.ei.ole,.ne.

kannattaisi.pihan.ilmeen.takia.poistaa.kokonaan.

n Kortteleissa, joissa taloyhtiöt si-
joittuvat suuren keskeisen pihan 
reunoille, olisi taloudellisesti erit-
täin järkevää yhdistää ja keskittää 
pihatoimintoja.

n Yhtiöissä, joissa asunnoissa on 
omia sisäänkäyntejä suoraan pi-
halta tai kadulta, tulisi ulko-ovien 
edustat selvästi osoittaa asukkai-
den omiksi alueiksi.

n Alkuperäiset pihapelit ja peliken-
tät tulisi uudistaa tarvetta vastaa-
viksi. Vapaalla pelitilalla on erityi-
sen suuri merkitys lasten kannal-
ta.

n Kiveyksiä korjattaessa tulisi myös 
niiden pohjarakenteet oikaista ja 
korottaa tarvittaessa koko aluetta 
oikeanlaisin kallistuksin siten, et-
tä sisäänkäynnit tulevat esteettö-
miksi.

n Sade- ja sulamisvedet tulee kal-
listuksin johtaa poistaa pois ra-
kennuksen vierestä ja varmistaa 
rakennuspohjan salaojituksen toi-
mivuus.

n Rakennuksen rakentamisen ja 
peruskorjaamisen yhteydessä 
myös tontin hulevesien käsittely-
tapa on selvitettävä ja toteutetta-
va määräysten mukaisesti.

n Pihakunnostusten yhteydessä ta-
loyhtiöiden tulee varmistua tar-
peellisten pelastusreittien toimi-
vuudesta.
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Asukkaiden omat alueet

Malminkartanon rakentamiseen liittyy voi-
makkaasti asukaslähtöisyys ja idylli ihmis-
läheisestä pikkukaupungista. Niissä talo-
yhtiöissä, joissa asukkailla on mahdolli-
suus omaan pieneenkin piha-alueeseen 
tai jopa omaan viljelypalstaan, ihmislä-
heisen kaupungin idylli toteutuu parhai-
ten. Mahdollisuus vaikuttaa varsinaisten 
asuintilojen lisäksi myös omaan ulkoym-
päristöön lisää merkittävästi kiinnittymis-
tä omaan asuinalueeseen. Kaikki asukkaat 
eivät tätä mahdollisuutta kaipaa, mutta 
niille, jotka haluavat, tulisi mahdollisuuk-
sien mukaan järjestää tilaisuus esimer-
kiksi palstaviljelyyn. Useissa taloyhtiöis-
sä palstaviljelyalueiden perustaminen oli-
si tilan kannalta mahdollista. Niissä yhti-
öissä, joissa asunnoissa on omia sisään-
käyntejä suoraan pihalta tai kadulta, tulisi 
ulko-ovien edustat selvästi osoittaa asuk-
kaiden omiksi alueiksi.

Esteettömyys

Kiveysten painuminen sisäänkäyntien 
edustoilla on monien taloyhtiöiden piha-
alueiden ongelma. Kiveyksiä korjattaes-
sa tulisi myös niiden pohjarakenteet oi-
kaista ja korottaa tarvittaessa koko aluet-
ta oikeanlaisin kallistuksin siten, että si-
säänkäynnit tulevat esteettömiksi. Sade- 
ja sulamisvedet tulee samalla kallistuksin 
johtaa poistaa pois rakennuksen vierestä 
ja varmistaa rakennuspohjan salaojituk-
sen toimivuus.

Viehättäviä.sisäänkäyntejä.As.Oy.Naapuripellontie.

5:ssä.

Maantason.asuntojen.edustat.kannattaisi.aina.hyö-

dyntää.kokonaan.asukkaiden.omina.pieninä.sisään-

käyntipihoina..Yhtenäiset.kiveykset.ja.arkkitehtuuriin.

sopivat.kevyet.jakavat.rajaukset.kohentaisivat.huo-

mattavasti.tämänkin.alueen.kauneusarvoja.ja.käytet-

tävyyttä..Myös.esteetön.sisäänkäynti.asuntoihin.olisi.

luiskan.avulla.järjestettävissä.

Mahdollisuus.pieneenkin.oman.piha-alueen.hallintaan.

lisää.merkittävästi.asumisviihtyisyyttä.niiden.kohdalla,.

jotka.sitä.kaipaavat..Usein.melko.neutraaleille.yhteis-

pihoille.vastaavan.kaltaiset.lisäykset.tuovat.runsaasti.

lisää.kiinnostavuutta..Kuva.As.Oy.Vaskikartanosta.

Maan.pinnan.painuminen.saattaa.aiheuttaa.kulku-

vaikeuksien.lisäksi.myös.rakenteellisia.vaurioita.esi-

merkiksi.salaojitukselle..Painuminen.saattaa.muuttaa.

myös.pintavesien.virtausta.epäedulliseen.suuntaan..

Kuvan.kaltaisissa.tilanteissa.asiaan.on.syytä.kiinnit-

tää.huomiota..

Hulevesien käsittely

Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, 
rakennuksen katolta tai muilta vastaavil-
ta pinnoilta pois johdettavia sade- tai su-
lamisvesiä. Helsingin rakennusjärjestys 
edellyttää hulevesien ja perustusten kui-
vatusvesien imeyttämistä kokonaan tai 
osittain omalla tontilla, jos maaperäolo-
suhteet sen sallivat eikä siitä aiheudu ra-
kennuksille kosteusvauriovaaraa. Lisäksi 
on huomioitava vesihuoltolain määräyk-
set. Kaupunki on myös sitoutunut noudat-
tamaan erityistä hulevesistrategiaa, jon-
ka tarkoituksena on parantaa hulevesien 
hallintaa ja lisätä niiden hyötykäyttöä. Ra-
kennuksen rakentamisen ja peruskorjaa-
misen yhteydessä myös tontin hulevesi-
en käsittelytapa on selvitettävä ja toteu-
tettava määräysten mukaisesti. Savipoh-
jaisella alueella, kuten Malminkartanos-
sa, imeyttäminen on haasteellista ja edel-
lyttää huolellista erityissuunnittelua. Jos 
imeyttäminen osoittautuu mahdottomak-
si, on hulevesiä mahdollista hallita ja hyö-
dyntää tontilla myös viivyttämällä niitä eri-
laisten painanteiden ja altaiden avulla en-
nen pois johtamista.

Pelastustiet

Pihakunnostusten yhteydessä taloyhtiöi-
den on syytä varmistua tarpeellisten pe-
lastusreittien toimivuudesta. Pelastusti-
en rakentaminen olemassaolevaan kiin-
teistöön saattaa aiheuttaa suuriakin muu-
toksia piha-alueella.
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Ohjeet 5.8.3.Pihojen.rakenteet,.kalusteet.ja.
valaisimet

Alueen ulkoympäristölle ovat ominaisia 
sekä tarkoin suunnitellut säilyttämisen 
tai uusimisen arvoiset kokonaisuudet et-
tä edullisen hinnan sanelemat tai jopa vä-
liaikaisiksi tarkoitetut ratkaisut, jotka eivät 
ole uusimisen arvoisia. Säilyttämisen ar-
voista ovat harkitut aluekokonaisuudet, 
kuten katualueiden ja niihin liittyvien tont-
tialueiden yhtenäiset kiveykset ja rajauk-
set väreineen sekä katutiloihin rajautuvat 
istutukset. Pihoilla paljon käytetyt viimeis-
telemättömät painekyllästetyt puuraken-
teet, reunukset ja aidat eivät ole säilyttä-
misen arvoisia. Niiden tilalle olisi perus-
teltua suunnitella kestävämpiä, kauniim-
pia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. 

Puu on piharakenteiden lisäksi myös 
oleskelu- ja leikkipaikkojen kalusteiden 
päämateriaali Malminkartanon alueella. 
Viimeisteltynä ja huolellisesti pintakäsi-
teltynä puu on kalusteissa miellyttävä ja 
lämmin materiaali, joka antaa ympäristöl-
le luonnonmukaisempaa ilmettä, kuin esi-
merkiksi teräksiset ja muoviset urbaanim-
mat kalusteet. Pihakalusteissa puun käyt-
täminen on edelleen perusteltua. Kalus-
teiden pääasialliseen alkuperäiseen mal-
listoon kuuluvia ja siihen soveltuvia tuot-
teita on edelleen helposti saatavissa. Ka-
lusteet tulisi aina joko uusia kokonaisuute-
na tai valita olevan kalustuksen mallistoon 
sopivat uudet kalusteet ja maalata kaik-
ki yhtenäisellä värillä. Kalustuksen tärkeä 
osa ovat myös roskakorit ja valaisimet, 
joiden myös tulisi sopia yhteen muiden 
pihakalusteiden kanssa. 

Katualueiden sekä niihin liittyvien ton-
tin osien alkuperäiset pintamateriaalit ovat 
useassa paikassa hyvin nähtävissä. Eri-
tyisesti katualueisiin liittyvien osien kor-
jaamisessa tulee huomioida katutilan yh-
tenäisyys. Pintamateriaalien tulisi tontilla 
ja kadulla olla samat, mikäli alkuperäinen 
tarkoitus on ollut tontin ja kadun välisen 
rajan häivyttäminen. Asfaltti, betonilaatat 
ja eriväriset betonikiveykset ovat Malmin-
kartanolle tyypillisiä varsin huokeita ma-
teriaaleja, joiden uusiminen lähes saman-
laisina on edelleen mahdollista. Materiaa-
leina liuskekivet ja luonnonkiveykset ns. 
seulanpääkiveyksiä lukuun ottamatta ei-
vät ole alueelle tyypillisimpiä. Katualueil-
la sen sijaan on paikoin käytetty graniitti-
sia reunakiviä.

Asukaspihoja rajaavien aitojen tulisi ai-
na olla ulkonäöltään yhtenäisiä ja arkki-

tehtuuriin sopivia. Persoonallisuus voi hy-
vin näkyä pihan muissa ratkaisuissa, ku-
ten istutuksissa ja kalusteissa. Asukaspi-
hojen rajausten yhtenäistäminen on hel-
pointa silloin, kun se tehdään taloyhtiön 
toimesta ja yhtiö myös vastaa niiden kun-
nossapidosta. 

Asukaspihoja.rajaavien.aitojen.mallit.ja.värit.vaikut-

tavat.merkittävällä.tavalla.koko.pihan.ilmeeseen..Ai-

tatyyppien.tulisi.olla.yhtenäiset.ja.arkkitehtuuriin.so-

pivat..Kehittämistä.kaipaava.esimerkki.HOAS.Viljeli-

jäntieltä.

Vastaavasti.onnistuneempi.esimerkki.HOAS.Arenti-

kujalta.

Ulkotilojen.rajauksilla.on.suuri.merkitys..Huoliteltu.ti-

lanne.As.Oy.Toiskantieltä

n Säilyttämisen arvoista ovat harki-
tut aluekokonaisuudet, kuten ka-
tualueiden ja niihin liittyvien tont-
tialueiden yhtenäiset kiveykset ja 
rajaukset väreineen sekä katuti-
loihin rajautuvat istutukset.

n Kalusteet tulisi aina joko uusia 
kokonaisuutena tai valita olevan 
kalustuksen mallistoon sopivat 
uudet kalusteet ja maalata kaikki 
yhtenäisellä värillä. Kalustuksen 
tärkeä osa ovat myös roskakorit 
ja valaisimet, joiden myös tulisi 
sopia yhteen muiden pihakalus-
teiden kanssa.

n Pintamateriaalien tulisi tontilla ja 
kadulla olla samat, mikäli alkupe-
räinen tarkoitus on ollut tontin ja 
kadun välisen rajan häivyttämi-
nen. Asfaltti, betonilaatat ja eri-
väriset betonikiveykset ovat Mal-
minkartanolle tyypillisiä varsin 
huokeita materiaaleja, joiden uu-
siminen lähes samanlaisina on 
edelleen mahdollista.

n Uudet jätesuojat tai jätteiden ke-
räyspisteet tulee suunnitella 
neutraaleiksi ja sijoittaa sellaisiin 
paikkoihin, etteivät ne muodos-
tu pihojen tai sisääntuloalueiden 
pääelementeiksi.

n Katujen ja puistojen korjaukset 
tulee suunnitella kestävällä taval-
la kuitenkin säilyttäen alkuperäi-
nen väri- ja materiaalivalikoima. 
Myös uusien ja uusittavien va-
laisinten tulee sopia 1980-luvun 
arkkitehtuuriin.
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Painekyllästetystä.puusta.tehdyt.suoja-aidat.on.yleen-

sä.tarkoitettu.väliaikaisiksi,.mutta.ne.jäävät.varsin.

usein.poistamatta..Niiden.pihaa.rumentava.vaikutus.

on.merkittävä..Istutusten.suojaamisen.tarve.tulee.tar-

kasti.harkita..Jos.tarve.jatkuvaan.suojaamiseen.on.

olemassa,.tulee.suoja-aidat.suunnitella.huolellisesti.

pysyväksi.ja.kauniiksi.osaksi.pihatilaa..Suojausten.tu-

lisi.olla.luonteeltaan.ilmavia.ja.huomaamattomia..

Kestävästä.materiaalista.huolellisesti.tehdyt.tarkoi-

tuksenmukaiset.rajaukset.antavat.pihalle.huolitel-

lun.leiman.

5.8.4.Jätesuojat

Jätesuojien kunnostamisessa tulee ensi-
sijaisesti huomioida asemakaavamäärä-
ykset, jotka varsin usein edellyttävät jä-
tekatoksen tai korkealla umpiaidalla suo-
jatun jäteaitauksen rakentamista. Aiem-
min mainitut syväjäteastiatkin voidaan si-
joittaa aitaukseen ja näin tulee tehdä, jos 
asemakaava edellyttää jäteaitauksen ra-
kentamista. Ellei kaavassa ole jätesuojia 
koskevaa määräystä, voidaan jätejärjeste-
lyt suunnitella vapaammin. Jäteastioiden 
uudelleensijoittelua suunniteltaessa tulee 
kuitenkin ottaa huomioon palomääräykset 
ja ilmanvaihdon vaatimukset. Oli jäteas-
tia sitten millainen hyvänsä, normaali ir-
toastia tai syväjätesäiliö, tulee astiat ra-
kennusjärjestyksen mukaisesti ympäröi-
dä vähintään istutuksin. Jos pihalla halu-
taan käyttää syväjätesäiliöitä, ovat neliö-
mäiset siistiin riviin sijoitettavat mallit se-
kä tilan käytön että ympäristön kunnos-
sapidon kannalta parempia kuin pyöre-
ät. Uudet jätesuojat tai jätteiden keräys-
pisteet tulee suunnitella neutraaleiksi ja 
sijoittaa sellaisiin paikkoihin, etteivät ne 
muodostu pihojen tai sisääntuloalueiden 
pääelementeiksi.

Epämääräinen.ja.hallitsematon.jätesuojan,.tomutus-

aitauksen.ja.postilaatikkokatoksen.yhdistelmä.ei.pi-

haa.kaunista.

Syväjätesäiliöiden.ympäriltä.puuttuu.aita,.eikä.karton-

gille.ole.keräyssäiliötä..Tilanne.on.asemakaavan.ja.ra-

kennusjärjestyksen.vastainen.

Syksyinen.näkymä.Renginpolulta..Rajausten.tulisi.olla.mielekkäitä.ja.huoliteltuja..Kuvan.

tilanne.kaipaisi.toimenpiteitä.

5.8.5.Julkisten.rakennusten.lähiympäristö

Olisi tärkeää että julkisten rakennusten pi-
hat ovat edustavia ja hyvin hoidettuja. Is-
tutusten ja kalusteiden tulisi olla tarkoituk-
senmukaisia. Valaistuksen tulisi olla hyvä 
tavalla, joka lisää turvallisuuden tunnetta 
julkisilla alueilla. Kalustuksen yhtenäisyys 
ja valaisinten soveltuvuus muuhun kau-
punkikuvaan tulisi varmistaa pihanparan-
nustöitä suunniteltaessa. Julkisten raken-
nusten pihojen korjaamisessa tärkeintä on 
tehdä korjaustyöt laadukkaasti kestävällä 
tavalla. Kuluneet rakenteet, huonosti me-
nestyvä kasvillisuus ja huono hoito luovat 
ympäristöön ankean leiman, mikä puo-
lestaan lisää välinpitämättömyyttä ja ilki-
valtaa. Yleisen viihtyisyyden lisäämises-
sä julkisten rakennusten ympäristöt ovat 
avainasemassa.

5.8.6.Kadut.ja.puistot

Puistojen ja katuviheralueiden hoidosta ja 
kunnostamisesta vastaa rakennusviras-
ton katu- ja puisto-osasto, jonka toimek-
siannosta on jo laadittu suunnitelmia ka-
tujen ja aukioiden perusparannustöitä var-
ten. Korjaukset tulee suunnitella kestä-
vällä tavalla kuitenkin säilyttäen alkupe-
räinen väri- ja materiaalivalikoima. Myös 
uusien ja uusittavien valaisinten tulee so-
pia 1980-luvun arkkitehtuuriin.
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Osa 6 Lähiöiden 
korjaus ja 
energiatehokkuus
Yhteinen huoli ilmastonmuutoksesta on 
saanut usean tahon miettimään ratkaisu-
ja ongelmaan. Merkittävimmät kasvihuo-
nekaasujen aiheuttajat ovat fossiilisia polt-
toaineita käyttävät liikenne ja energian-
tuotanto.  Rakentaminen ja asuminen vai-
kuttavat energiankulutukseen monella ta-
solla. Rakennusten lämmittämisen lisäksi 
myös rakennusmateriaalien valmistus ku-
luttaa energiaa, joten pitkäikäiset, huollet-
tavat ja korjattavat ratkaisut ja materiaa-
lit ovat energiatehokkuuden kannalta pa-
ras vaihtoehto. Hyvä huolenpito omasta 
asuinympäristöstä ja rakennuksista lisää 
viihtyvyyttä ja vähentää suurten peruskor-
jausten tarvetta.

Ympäristöministeriön keväällä 2005 
asettaman työryhmän tehtävänä on ollut 
korjausrakentamisen strategian valmiste-
lu. Strategiatyön päätavoitteiksi asetettiin 
ennakoivan kiinteistönpito- ja korjauskult-
tuurin edistäminen sekä rakennuskannan 
sopeuttaminen muuttuviin tarpeisiin. Stra-
tegia on laadittu ympäristöministeriön ve-
tämänä ja laajassa yhteistyössä alan kes-
keisten toimijatahojen kanssa. Korjausra-
kentamisen strategia sisältää toimenpide- 
ja kehittämislinjaukset vuoteen 2017. Lä-
pimenevinä teemoina strategiassa koros-
tuvat asukas- ja käyttäjälähtöisyys, kestä-
vän kehityksen mukainen säästävä korjaa-
minen, sekä rakennuksen ominaispiirtei-
den huomioon ottaminen suunnittelussa 
ja toteutuksessa.

Korjausrakentamisen visio vuoteen 
2017 täsmentää strategian tavoitteita:
n Omistajat ja käyttäjät tiedostavat ra-

kennusten ylläpito-, korjaus- ja kehit-
tämistarpeet ja -mahdollisuudet sekä 
rakennusten ominaispiirteiden merki-
tyksen.

n Ylläpitoa, kehittämistä ja korjaamista 
varten on tarjolla monipuolisia ja laa-
dukkaita palveluja ja tuotteita, luotet-
tavaa tietoa sekä toimiva viranomais-
ohjaus.

n Rakennuskantaa ylläpidetään, kehite-
tään ja korjataan asiantuntevasti.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväk-
syi syyskuussa 2010 Helsingin kaupungil-
le uuden rakennusjärjestyksen, joka astui 
voimaan 1.11.2010. Uudessa rakennusjär-
jestyksessa on helpotettu luvanvaraisuut-
ta yleisesti kaikilla tonteilla ja erityisesti 
pientalotonteilla. Rakennusjärjestyksen 
21 §-:n mukaisesti on erinäisiä toimen-
piteitä vapautettu toimenpideluvan ha-
kemisesta. Näihin toimenpiteisiin kuulu-
vat myös ilmalämpöpumpun tai aurinko-
keräimen sijoittaminen rakennukseen, ra-
kennelmaan tai pihamaalle. Tällä linjauk-
sella halutaan rohkaista taloyhtiöitä poh-
timaan mahdollisuuksia hyödyntää mm. 
aurinkoenergiaa.

Lähiöiden korjaus- ja täydennysraken-
taminen on lähitulevaisuuden rakentami-
sen vaativin urakka, jolle myös tiukentuvat 
energiatehokkuuden vaatimukset asetta-
vat haasteita. Elementtirakenteiden lisä-
lämmöneristäminen vaatii tutkimuksia, sa-
moin lämmön talteenotto, tuuli- ja aurin-
koenergian hyödyntäminen ja muut uu-
det tekniikat. Väestörakenteen muutokset 
edellyttävät uusien asuntotyyppien ja es-
teettömien asuntojen lisäämistä olemassa 
oleviin rakennuksiin. Näillä toimenpiteillä, 
samoin kuin täydennysrakentamisella, on 
myös huomattavia vaikutuksia lähiöiden 
ilmeeseen ja arkkitehtuuriin.
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Korjaushankkeisiin.tervettä.harkintaa.ja.
suunnittelua.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 
ARA :n rahoittamissa, Tampereen teknil-
lisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen ja 
rakennustekniikan laitoksen suorittamis-
sa ENTELKOR- ja EVAKO-tutkimuspro-
jekteissa kehitetään yhteisvoimin innova-
tiivisia ratkaisuja suomalaisten lähiöiden 
energiatehokkaaseen korjaamiseen. EN-
TELKOR-hankkeessa energiatehokkuu-
teen liittyviä uusia tekniikoita sekä muita 
lähiöiden korjaus- ja täydennysrakentami-
seen liittyviä teemoja tutkivat sekä koke-
neet suunnittelijat ja tutkijat että opiske-
lijat. Uudentyyppinen korjaaminen edel-
lyttää uusia menetelmiä myös elinkaari-
kustannusten hallintaan. Jotta vuokrata-
lo- ja asunto-osakeyhtiöiden päätöksen-
teko olisi tehokasta ja kustannustietoista, 
EVAKO-hankkeessa kehitetään menetel-
miä, joilla suunnittelijat ja päättäjät voivat 
arvioida eri vaihtoehtoja.

Tekes, ympäristöministeriö ja Sitra to-
teuttavat vuosina 2009–2012 kiinteistö- ja 
rakennusalan kanssa Tee parannus! -vies-
tintäohjelman, jonka tavoitteena on edis-
tää käyttäjälähtöistä ja suunnitelmallista, 
kustannus- ja energiatehokasta korjausra-
kentamista ja perusparantamista taloyh-
tiöissä. Ohjelman avulla taloyhtiöille väli-
tetään tietoa oikeista ja hyviksi koetuista 
korjaustavoista, uusista ratkaisuista ja pal-
velukonsepteista sekä rahoitusmahdolli-
suuksista. Korjausrakentamisen ammat-
tilaisia kannustetaan rohkeaan ja käytän-
nönläheiseen kehitystyöhön sekä tulos-
ten toteuttamiseen käytännössä.

EU:n.energiadirektiivin.vaikutus.
korjausrakentamiseen

EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaan 
rakennusten laajamittaisissa korjaushank-
keissa tulee parantaa energiataloutta. Kor-
jausten laajuuden määrittelemisen perus-
tana voidaan käyttää joko prosenttiosuut-
ta rakennuksen vaipan neliöistä tai raken-
nuksen arvoa. Direktiivissä kuitenkin edel-
lytetään myös, että energiatalouden pa-
rantaminen on teknisesti, toiminnallises-
ti ja taloudellisesti toteutettavissa. Kus-
tannustehokkuuden vuoksi energiatehok-
kuutta koskevia määräyksiä tulee voida 
rajoittaa koskemaan toimenpiteitä, joilla 
on suurin merkitys rakennuksen energia-
tehokkuuden kannalta.Ympäristöministe-
riössä valmistellaan ehdotusta direktiivin 
soveltamisesta Suomessa. Ehdotuksen on 
määrä valmistua vuoden 2012 heinäkuu-
hun mennessä. Valmisteluissa avainsa-
noja ovat energiankäytön vähentäminen, 
kustannustehokkuus, rakennusten omi-
naispiirteiden huomioiminen, kustannus-
ten optimaalisuus sekä uusiutuvan ener-
gian käytön lisääminen. Ohjauskeinona 
voi olla kokonaisenergiankulutus tai kor-
jattavaan rakennusosaan, esimerkiksi ik-
kunoihin kohdistuva vaatimus. Energia-
vaatimuksia voidaan asettaa myös tekni-
sille järjestelmille.

Taulukossa.on.esitetty.lämpöhäviöiden.jakauma,.joka.

osoittaa.talotekniikan.hallitsevan.osuuden.energiata-

seen.parantamisessa../.Tee.parannus!.Talotekniikalla!-

esite

Korjausrakentamisessa ei tarvitse tule-
vaisuudessakaan soveltaa uudisrakenta-
misen määräystasoa ja kustannusten  op-
timointi edellyttääkin harkintaa. Muusta 
rakennuksen ylläpidosta ja korjaamises-
ta erillisenä toimenpiteenä varsinkaan vai-
pan energiakorjauksiin ei kannata ryhtyä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
energiatehokkaaseen korjausrakentami-
seen tarvitaan
n tietoa toimenpiteiden vaikuttavuu-

desta
n tietoa toimivista teknisistä ratkaisuis-

ta, kuten seuraavista:
 n vaipan eristävyys ja tiiveys
 n ilmanvaihto ja lämmön talteenotto
 n lämmitysjärjestelmä
 n sähkölaitteet
n tietoa ratkaisujen, materiaalien ja 

energialähteiden ympäristövaikutuk-
sista

n palvelukonsepteja rakennusten käyt-
täjille

n hankintamenettelyjä omistajille
n tehokasta ohjausta.
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Lähiöarkkitehtuuri.ja.rakennustekniikka

n Neuvonen, Petri toim., 2006. Kerros-
talot 1880–2000 – arkkitehtuuri, ra-
kennustekniikka, korjaaminen. Hel-
sinki: Rakennustietosäätiö RTS, Ra-
kennustieto Oy. 

n Kautto, Jussi et al., 1990. Suomalais-
ta kaupunkiarkkitehtuuria. Finnish 
town planning and architecture. Hel-
sinki: Suomen rakennustaiteen mu-
seo.

Malminkartanoa.koskeva.lähdeaineisto

n Malminkartano. Koerakentamiskilpai-
lu: palkintolautakunnan arvostelupöy-
täkirja 5.12.1978. Helsingin asunto-
tuotantotoimikunta 1978.

n Tolsa, Heimo, 1987. Asumistavoittei-
den toteutuminen Malminkartanon 
koerakentamisessa: KEKO-projek-
ti. Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 
Helsingin kaupunginkanslia, 1987:5.

n Kautto, Risto, 2003. Malminkartano, 
luutnantin puustelli: Lehtiä Malmin-
kartanon historiasta. Helsingin kau-
punginmuseo.

n Raijas, Lauri, 1983. Asukkaiden osal-
listuminen suunnitteluun: Malminkar-
tanon Erskine-kortteli. Helsinki: Kau-
punkisuunnitteluvirasto, asemakaa-
vaosasto. Julkaisu AB, 1983:8.

n Määttä Sami, 1985. Malminkarta-
non suunnittelutavoitteet: yhdyskun-
tarakenteen eheyttäminen erityisesti 
pienteollisuuden ja asumisen sekoit-
tamisella. Helsinki: Kaupunkisuunnit-
teluvirasto, asemakaavaosasto. Jul-
kaisu AB, 1985:4.

n Määttä Sami, 1985. Malminkartano: 
tutkimukset ja selvitykset. Helsinki: 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, asema-
kaavaosasto. Julkaisu AB, 1985:5.

n Perhonen, Pirjo, 1987. Malminkarta-
non toteutumisen seuranta: Toimin-
tojen sekoittuminen yritysten, työnte-
kijöiden ja asukkaiden näkökulmasta. 
Helsinki: Kaupunkisuunnitteluvirasto. 
Julkaisu YB, 1987:3.

n Tiili nro 4/79: Malminkartano–Kataja-
nokka-erikoisnumero.

n Malminkartanon maiseman kulttuuri-
historiallinen selvitys ja kehittämispe-
riaatteet. – Helsinki: Suunnittelukes-

kus Oy. Kaupunkisuunnitteluvirasto ja 
rakennusvirasto, 2001.

n Kaarelan aluesuunnitelma, osa-alue 
1: Malminkartano, kadut ja viheralu-
eet. Helsingin kaupungin rakennusvi-
raston julkaisut 2008.

n Kortteleiden 33220-33225 asemakaa-
vaselostus. Helsingin kaupunkisuun-
nitteluviraston asemakaavaosaston 
julkaisu B 21/74, 1974.

n Kortteleiden 33226-33233 asemakaa-
vaselostus. Helsingin kaupunkisuun-
nitteluviraston asemakaavaosaston 
julkaisu AB 7/76, 1976.

n Malminkartano, kortteleiden 33266-
33268 sekä Toiskantien ja Taitajanpo-
lun lähiympäristön suunnitteluohje. 
Helsingin kaupunkisuuuunnitteluvi-
raston asemakaavaosasto, 1982.

Katu-.ja.puistoalueiden.luokittelua.
koskeva.kirjallisuus

n Katu- ja puisto-osaston hallinnassa 
olevien arvoympäristöjen määritte-
ly ja toimintaohjeet. Tiina Perälä, Je-
re Saarikko, Eeva Ruoff, Näkymä Oy. 
Helsingin kaupungin rakennusviras-
ton julkaisuja 2008:8. (ISBN 978-952-
223-249-9)

Yleistä.julkisivukorjauksiin.liittyvää.
kirjallisuutta

n Conservation and Maintenance of 
Concrete facades – Technical possi-
bilities and Restriction. työryhmä Sai-
ja Varjonen, Jussi Mattila, Jukka Lah-
densivu; Matti Pentti. Tampere Uni-
versity of Technology 2006. 

n Neuvonen, Petri, 2009. Kerrosta-
lon julkisivukorjaus. Julkisivun omi-
naispiirteet ja korjaustavan valinta.              
Helsinki: Ympäristöminsteriö.Suo-
men ympäristö 37 / 2009. 

n Hagan, Harri, 1996. Lähiökorjaami-
sen arkkitehtoniset vaikutukset. Suo-
men ympäristö 9. Helsinki: Ympäris-
töministeriö.

n Hannula, Piritta – Salonen, Marja, 
1999. Elementtikerrostalon uusi elä-
mä- 1990-luvun julkisivukorjauksia 
Helsingissä. Helsingin kaupunki, ra-
kennusvalvontavirasto. 

n Heimala, Aimo, Punakallio, Eero, 

Vuosina 1965–1980 rakennettujen 
asuinkerrostalojen betonirakenteisten 
julkisivujen korjaustarve ja -mahdolli-
suudet. Asuntohallitus 5:1993. 

n KTTY:n Talonrakennustekniikan, Jul-
kisivuyhdistys ry:n ja VTT:n JUKO – 
ohjeistokansio julkisivukorjausten lä-
pivientiä varten. Http://www.julkisivu-
yhdistys.fi

n Kankainen, Jouko – Junnonen, Juha-
Matti, 2002. Asuntoyhtiö korjaustyön 
tilaajana. Helsinki, Rakennustieto.

n Rappauskirja 2005. BY 46. Helsinki: 
Suomen Betoniyhdistys r. y., 2005.

n Sistonen, Esko – Mänttäri, Jari – 
Huovinen, Seppo – Söderlund, Jan, 
1999. Laajentava laadukas peruskor-
jaus. Espoo, Teknillinen korkeakoulu 
Talonrakennustekniikka.

n Suonto, Yrjö, 1995. Varjele modernia! 
Modernin arkkitehtuurin ominaispiir-
teiden säilyttämisen puolesta raken-
nuksia korjattaessa. Helsinki: Raken-
nustaiteen seura.

n Tuominen, Laura, 1992. 1900-luvun 
rakennusperintö. Luettelointi- ja suo-
jelukysymyksiä. Selvitys 8/1992. Ym-
päristöministeriö, kaavoitus- ja raken-
nusosasto.

Korjaustapaohjeita

n Roihuvuori. Alueen arvot ja ominais-
piirteet. Rakentamistapaohjeet. Hel-
singin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja 2004:6.

n Ruskeasuo. Rakennetun ympäristön 
arvot ja ominaispiirteet, korjausraken-
tamisohjeet.Helsingin kaupunkisuun-
nitteluviraston julkaisuja 2004.

n Pihlajamäen korjaustapaohjeet. Hel-
singin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja 2007:11.

n Siltamäen kontaktikaupunki.Helsin-
gin kaupunkisuunnitteluviraston jul-
kaisuja 2009:3.

n Keski-Vuosaari. Korjaustapaohjeet. 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
ton julkaisuja 2010:3.

KH- ja RT-kortisto
n Asbesti, asbestikartoitus ja siitä ai-

heutuvat toimenpiteet. KH 90-00181 
/ RT 08-10521 (1993)

Kirjallisuus
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n Asuinkiinteistön kuntoarvio. Esimerk-
kiraportti. KH 90-00295 / RT18-10794 
(2003)

n Asuinkiinteistön kuntoarvio. Laajen-
nettu energiatalouden selvitys. KH 
90-00314 / RT 18-10785. (2002)

n Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan 
ohje. KH 90-00293 / RT 18-10760. 
(2001)

n Asuntoyhtiön ikkunoiden uusiminen. 
KH 92-00342. (2004)

n Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku. 
KH 90-00322 / RT 18-10780. (2002)

n Betonijulkisivut. Korjausrakentami-
nen. KH 92-00221 / RT 82-10604. 
(1996)

n Julkisivun korjaustarpeen arviointi. 
Korjausrakentaminen. KH 92-00220 / 
RT 82-10603. (1996)

n Julkisivun uudelleenverhous. Kor-
jausrakentaminen. KH 92-00229 / RT 
82-10614. (1996)

n Kiviaineisten julkisivuelementtien 
saumausten korjaus ja uudelleen tii-
vistäminen. KH 92-00191. (1994)

n Korjauskustannusvastuu asunto-osa-
keyhtiössä -kirja. KH 80058. (2001)

n Puuikkunat. korjausrakentaminen. 
KH 94-00329 / RT 41-10726. (2000)

n Rapatut julkisivut. Korjausrakenta-
minen. KH 92-00228 / RT 82-10612. 
(1996)

n Muuratut julkisivut. Korjausraken-
taminen. KH 92-00227 7 RT 10608.  
(1996)

Rakennusten.energiatehokkuuteen.liittyviä.
julkaisuja.ja.linkkejä

n Suomalaisten rakennusten energia-
korjausmenetelmät ja säästöpotenti-
aalit. Riikka Holopainen, Martti Hek-
kanen, Kari Hemmilä, Markku Nor-
vasuo. VTT tiedotteita 2377, 2007 
(ISBN 978-951-38-6908-3)

n ToVa-käsikirja. Rakennuksen toimi-
vuuden varmistaminen energiatehok-
kuuden ja sisäilmaston kannalta.Jor-
ma Pietiläinen, Timo Kauppinen, Kei-
jo Kovanen, Veijo Nykänen jne.VTT 
tiedotteita 2413, 2007 (ISBN 978-
951-38-6969-4)

n Energiatehokkuus kansainvälisesti. Ii-
ro Vehviläinen, Mikko Halonen, Ja-

ri Hiltunen, Jakob Kjellman et al,Sitra, 
raportti 83 

n Rakentamisen energiatulevaisuus-
Seppo Junnila,toim., Sitra, raportti 84 

n Ilmastonmuutos ja kulttuuriympäris-
tö. Tunnistetut vaikutukset ja haas-
teet Suomessa. Jonna Berghäll, Min-
na Pesu. YM, Suomen ympäristö 
44/2008 

n Pitkän aikavälin ilmasto- ja energi-
astrategia, Ympäristöministeriön sek-
toriselvitys. Ympäristöministeriön ra-
portti 19/2008 

n Korjausrakentamisen strategia 2007–
2017. Linjauksia olemassa olevan ra-
kennuskannan ylläpitoon ja korjaami-
seen. Ympäristöministeriön raportti 
28/2007 

n Hyvä asuminen 2010. Askelmerkke-
jä asumisen mallimaahan. Juha Sal-
mi, Vilma Nurmi,toim. Kehitysohjel-
man loppuraportti, 2007 (www.asun-
to2010.fi)

Hankkeita,.tutkimuksia

n Kestävä yhdyskunta 2007–2012. Ra-
kennettu ympäristö 2009–2014, (Te-
kes)

n Lähiöiden kehittämisohjelma 2008–
2011 (YM, OPM, STM, TEM)

n Energiatehokkuustoimien mahdol-
lisuudet -vertailuselvitys 2008 (Gaia 
Consulting Oy, Sitra, TEM, YM)

n Energiaohjelma 2008–2012 (Sitra)
n Asumisen uudistaminen -projek-

ti 2009–2012 (Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARA)

n Tee parannus -viestintäohjelma (Te-
kes, Sitra, YM, kiinteistö- ja raken-
nusalan toimijat)

n EcoDrive – ekotehokkaasti uusiutuva 
yhdyskunta (VTT, TKK, HY)

n KIMU – Kerrostalon ilmastonmuutos 
2009–2011 (TKK, VTT, Kiinteistöliitto)

n KesEn – kestävä energia 2008–2010 
(TKK, Helsingin Energia ja HKR-Ra-
kennuttaja)

Helsingin.kaupungin.energialinkkejä

n www.hel.fi/energiatehokas (raken-
nusvalvontavirasto)

n www.energianeuvoja.fi (Helsingin 
Energia, Motiva)

Julkaisun.valokuvat

Päivi Hellman ja Pia-Liisa Orrenmaa, el-
lei toisin mainita

Kartat.ja.muut.piirrokset

Päivi Hellman, ellei toisin mainita

Alkuperäiset.piirustukset

Helsingin rakennusvalvontaviraston ar-
kisto

n www.hel2.fi/esnk (energiansäästö-
neuvottelukunta)

n www.rakentajanekolaskuri.fi (ekotie-
topaketti ja hankelaskuri, Rakvv)

Muita.energia-.ja.korjauslinkkejä

n www.motiva.fi (energiatodistus, ES-
CO-palvelu, ikkunaluokitus ym. ohjei-
ta energian säästämiseen)

n www.ymparisto.fi (korjausstrategia, 
lähiöohjelma, energiatehokkuusmää-
räykset)

n www.sitra.fi (energiaohjelma, pilotit)
n www.ara.fi l
n www.teeparannus.fi (korjaamiseen 

tietopiste) 
n www.energiatehokaskoti.fi (TEM, 

YM, Motivan ylläpitämä sivusto)
n www.taloyhtio.net (Kiinteistöliiton 

neuvontasivut)
n www.korjaustieto.fi (Ympäristöminis-

teriön korjaustieto-palvelu)
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