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1. Arviointiprosessi

1.1. Arviointiryhmän kokoonpano

Riikka Karjalainen Kaupunginkanslia/Asuminen
Jasmin Bayar Kaupunginkanslia/Asuminen
Kimmo Kuisma Kaupunginkanslia/Aluerakentaminen
Max Takala Kaupunginkanslia/Aluerakentaminen
Petteri Huuska Kaupunginkanslia/Elinkeino-osasto
Mikko Martikka Kaupunginkanslia/Elinkeino-osasto
Petra Santos Kaupunkiympäristön toimiala/Tontit
Marja Hannikainen Kaupunkiympäristön toimiala/Tontit
Tuomas Hakala Kaupunkiympäristön toimiala/Asemakaavoitus
Tiia Ettala Kaupunkiympäristön toimiala/Asemakaavoitus
Tytti Wiinikka Kaupunkiympäristön toimiala/Asemakaavoitus
Minna Soukka Kaupunkiympäristön toimiala/Rakennusvalvonta
Timo Karhu Kaupunkiympäristön toimiala/Asuntotuotanto
Sanna Meriläinen Kaupunkiympäristön toimiala/Asuntotuotanto
Susa Eräranta Kaupunkiympäristön toimiala/Ilmasto

1.2. Arviointikriteerit

Kehittyvä kerrostalo 2022 -haun hakuohjeessa määriteltiin ehdotusten arviointikriteerit.
Tonttien varauksensaajien valinta perustuu tähän kokonaisarviontiin.

Ehdotukset arvioitiin kahdentasoisten kriteerien perusteella. Kriteerit jaettiin kahteen
peruskriteeriin ja neljään laatukriteeriin. Kriteerien arviointi ja pisteyttäminen vastuutettiin
arviointiryhmän sisällä tahojen asiantuntemusalan perusteella seuraavasti:

Peruskriteerit Arviointitaho
1. Hankkeella on selkeää uutuusarvoa asuntorakentamisessa ja
asumisen ratkaisujen kehittämisessä Helsingissä

asuntotuotanto,
rakennusvalvonta, ilmasto,
elinkeino-osasto

2. Hankkeen tulee toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita: asuminen, tontit, ilmasto,
elinkeino-osasto

    Strategiset tavoitteet asuminen, elinkeino-osasto
    Asuntopoliittiset tavoitteet asuminen, tontit
    Kestävän kehityksen tavoitteet ilmasto
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Laatukriteerit Arviointitaho
1. Hanke on toteutuskelpoinen (esim. konsortion referenssit,
hankeidean realistisuus, toimiva talousyhtälö, istuvuus
alueellisiin reunaehtoihin)

tontit, aluerakentaminen,
rakennusvalvonta,
asemakaavoitus,
asuntotuotanto

2. Hanke on arkkitehtonisesti ympäristöön sopiva ja
korkeatasoinen

asemakaavoitus,
rakennusvalvonta,
asuntotuotanto

3. Hanke tuo lisäarvoa asukkaille (esim. lisää
asumismukavuutta ja elämänlaatua, laskee
asumiskustannuksia)

asuminen, asemakaavoitus,
rakennusvalvonta,
asuntotuotanto

4. Hanke vaikuttaa positiivisesti alueen imagoon ja
houkuttelevuuteen

aluerakentaminen,
asemakaavoitus, asuminen

Peruskriteereistä uutuusarvon ja kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumisen
täyttyminen oli välttämätöntä, jotta arvioinnissa edettiin pisteytykseen. Mikäli edellä
mainittujen peruskriteerien arvioitiin täyttyvän vaaditun mukaisesti, pisteytettiin
laatukriteerit. Kukin arviointitaho esitti yhdet yhteiset pisteet. Laatukriteerit pisteytettiin
asteikolla 0–3, jossa:

0 - Ei lainkaan
1 - Kohtalaisesti
2 - Hyvin
3 - Erittäin hyvin

Laatukriteereistä saatava maksimipistemäärä oli 45 pistettä. Kahden parhaaksi pisteytetyn
ehdotuksen esittäjän kanssa edettiin tontinvarausneuvotteluihin.

2. Parhaimmaksi pisteytettyjen ehdotusten arviointi

2.1. Ehdotus: Joustokortteli / A-Kruunu Oy ja Asuntosäätiö sr

Ehdotuksen tavoitteena esitetään uudenlaisen ja joustavan asunnon pohjaratkaisun
luominen, joka mahdollistaa työn, asumisen ja vapaa-ajan yhdistämisen. Tavoitteena on
kehittää talotyyppi, joka sallii erilaisia rakennusmassojen ja asuntojen yhdistelmiä. Lisäksi
tavoitteena esitetään joustava piha ja yhteistilat, joita voidaan muovata tulevaisuuden
muuttuviin tarpeisiin. Esitetyt tavoitteet on valikoitu ja kehitetty Demos Helsingin yhdessä
A-Kruunun ja Asuntosäätiön kanssa toteuttaman ’’Arki ja asuminen pandemian jälkeen’’ -
konseptityön tulosten perusteella. Konseptityössä tarkasteltiin, millaista kohtuuhintainen
asuminen voisi olla pandemian jälkeen ja millaisia yhteiskunnallisia kehityskulkuja
pandemia kiihdyttää asumiseen liittyen. Ehdotuksen kehittämisteemoina esitetään eri
toiminnot ja elämäntilanteet yhdistävä asuntotyyppi sekä muokkautuva piha ja yhteistilat.
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Peruskriteerien täyttymisen arviointi

1. Hankkeella on selkeää uutuusarvoa asuntorakentamisessa ja asumisen ratkaisujen
kehittämisessä Helsingissä

Yleistyneen etätyön tuominen osaksi asumista nähtiin erittäin ajankohtaisena
näkökulmana. Uudenlainen asuntotyyppi, joka yhdistää työnteon, harrastusten tai muun
tilatarpeen asumiseen, nähtiin uudenlaisena ideana. Ehdotuksessa kuvattu joustokerros
erottaa asuin- ja työtilat sekä mahdollistaa erilaiset asumisen kombinaatiot esitetyssä
talotyypissä. Uutuusarvon peruskriteerin todettiin täyttyvän.

2. Hankkeen tulee toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita:

Ehdotuksessa kuvattu asumisen muuntojoustavuus ja elinkaariajattelu tukevat kaupungin
kestävyystavoitteiden näkökulmia. Malminkartanon alueellisiin tavoitteisiin nähden
hankkeella nähtiin olevan positiivinen vaikutus ja kehityspotentiaalia. Ehdotuksessa on
esitetty kaksi vaihtoehtoista laajuutta hankkeelle. Ehdotus soveltuisi pienempänä
kokonaisuutena asuntopoliittisesti kaupunkiuudistusalueelle. Ehdotuksessa hallinta- ja
rahoitusmuodot sekoittuvat, ja huoneistotyypeiltään se lisäisi perheasuntoja
kaupunkiuudistusalueelle. Asumisoikeustuotanto todettiin erittäin toivottavana kyseiselle
alueelle ja ARA-vuokra-asuntotuotanto soveltuu alueelle pienissä määrin.
Kestävyysteemoista huolimatta ehdotuksessa ei ole otettu sitovasti ja konkreettisesti
kantaa esitettyjen ilmastoratkaisujen toteuttamiseen. Ilmastotavoitteiden sitova ja
konkreettinen huomiointi on varmistettava jatkosuunnittelussa, mikäli ehdotus etenee
prosessissa.

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamisen peruskriteerin todettiin täyttyvän.
Ehdotuksen arvioinnissa edettiin laatukriteerien pisteytykseen.

Laatukriteerien pisteytys

1. Hanke on toteutuskelpoinen (esim. konsortion referenssit, hankeidean realistisuus,
toimiva talousyhtälö, istuvuus alueellisiin reunaehtoihin) (max. 15 pistettä)

Ehdotus sai kyseisestä laatukriteeristä 14 pistettä. Hakijat nähtiin vakiintuneina toimijoina,
joiden taloudelliset resurssit ovat riittävät ja hankkeet valmistuvat suunnitellusti.
Asumisoikeusasunnot sopivat hyvin alueelle ja ARA-vuokra-asunnot vähäisemmissä
määrin. Esitetyn konseptin toteutuskelpoisuus vaatii kuitenkin jatkokehitystä, jotta se olisi
rakennusmääräysten mukainen. Esitetty asuntoratkaisu ei ole toimiva esteettömyyden
osalta ja vaatii kehittämistä paloturvallisuuden osalta.

2. Hanke on arkkitehtonisesti ympäristöön sopiva ja korkeatasoinen (max. 9 pistettä)

Ehdotus sai kyseisestä laatukriteeristä 9 pistettä. Ehdotuksen massoittelu vaikuttaa
raskaalta ja ahtaan oloiselta. Kokonaisuus saataneen kuitenkin istumaan tontille.
Ehdotuksessa kuvatuissa pihatiloissa nähtiin kiinnostavaa muuntojoustavuutta.
Kaupunkikuvallisesta näkökulmasta ehdotuksen nähtiin sopivan ympäristöön ja tuovan
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alueelle sopivaa leikkisyyttä. Ehdotuksen kehitysideat kytkeytyvät tiiviisti asuntojen
tilalliseen suunnitteluun ja rakennusten mielenkiintoiseen arkkitehtuuriin.

3. Hanke tuo lisäarvoa asukkaille (esim. lisää asumismukavuutta ja elämänlaatua, laskee
asumiskustannuksia) (max. 12 pistettä)

Ehdotus sai kyseisestä laatukriteeristä 11 pistettä. Ehdotuksen nähtiin luovan joustoa
asumisen ja työnteon yhteensovittamiseen, mikä tuo asukkaille lisäarvoa. Lisäksi
joustopalan monenlaiset käyttötarkoitukset sekä vaihtelevat asuntotyypit tuovat
uudenlaisia vaihtoehtoja asumismuotoihin.

4. Hanke vaikuttaa positiivisesti alueen imagoon ja houkuttelevuuteen (max.9 pistettä)

Ehdotus sai kyseisestä laatukriteeristä yhteensä 8 pistettä. Ehdotuksessa on kuvattu
Malminkartanon omaleimaisuudesta ponnistavaa asumista, jossa on huomioitu
kaupunkiuudistuksen näkökulmat (mm. välimuodon asumisoikeusasuminen ja
vetovoimaiset perheasunnot). Lisäksi Malminkartanon suunnitteluperiaatteet on otettu
huomioon. Toisen korttelin todettiin näyttäytyvän suunnitelman perusteella ympäröiviin
katuihin nähden ahtaalta ja alueelle sulkeutuneena.

Ehdotus sai laatukriteerien pisteytyksestä yhteensä 42/45 pistettä.

2.2. Ehdotus: Patiotalo / Bonava Suomi Oy

Ehdotuksessa esitetään kolme tavoitetta. Talotypologiaan liittyvänä tavoitteena esitetään
uudenlaisen, 2020-luvun tulkinnan luominen terassitalosta Malminkartanossa. Toinen
tavoite liittyy uudenlaiseen porrashuoneratkaisuun, joka huomioi paremmin nykyiset
porrashuoneisiin kohdistuvat määräykset. Kolmas tavoite liittyy asumisen laatuun ja
pientaloasumiseen liittyvien laadullisten tekijöiden tuomiseen osaksi kerrostaloasumista.
Ehdotuksen kehittämisteemoina esitetään tavoitteiden mukaisesti uusi tulkinta
terassitalosta Malminkartanossa ja nykymääräykset huomioiva porrashuoneratkaisu.

Peruskriteerien täyttymisen arviointi

1. Hankkeella on selkeää uutuusarvoa asuntorakentamisessa ja asumisen ratkaisujen
kehittämisessä Helsingissä

Uudenlainen kerrostalotyyppi terasseineen ja puolijulkisine yhteistiloineen nähtiin
mielenkiintoisena kokonaisuutena. Uudenlainen rakennustyyppi todettiin innovatiiviseksi ja
uutuusarvoa lisääväksi. Uutuusarvon peruskriteerin todettiin täyttyvän.

2. Hankkeen tulee toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita:

Uudentyyppisen rakentamisen nähtiin vahvistavan alueen omaleimaisuutta ottaen samalla
huomioon ympäristön viihtyisyyden alueen mittakaavassa. Ehdotuksessa on esitetty
hallinta- ja rahoitusmuodoista vapaarahoitteista omistus- ja vuokra-asumista, mutta
jakauma ei selvinnyt ehdotuksesta. Malminkartanon kaupunkiuudistusalueelle toivotaan
erityisesti omistuspohjaista asumista. Vapaarahoitteisena vuokrakohteena toteutuessaan
ehdotus ei toteuta Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma)
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tavoitteita. Positiivisena nähtiin, että ehdotuksessa esitetään isoja perheasuntoja eikä
lainkaan yksiöitä sekä se, että asuntojen keskipinta-ala on varsin korkea (60 m2 – 70 m2).
Kestävän kehityksen tavoitteet eivät käy ilmi ehdotuksen materiaalista. Ilmastotavoitteiden
sitova ja konkreettinen huomiointi on varmistettava jatkosuunnittelussa, mikäli ehdotus
etenee prosessissa.

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamisen peruskriteerin todettiin täyttyvän.
Ehdotuksen arvioinnissa edettiin laatukriteerien pisteytykseen.

Laatukriteerien pisteytys

1. Hanke on toteutuskelpoinen (esim. konsortion referenssit, hankeidean realistisuus,
toimiva talousyhtälö, istuvuus alueellisiin reunaehtoihin) (max. 15 pistettä)

Ehdotus sai kyseisestä laatukriteeristä 10 pistettä. Hakija on vakiintunut ja hakijan
resurssien nähtiin riittävän hankkeen toteuttamiseen. Sääntelemätön
omistusasuntotuotanto ja perheasunnot soveltuvat hyvin alueelle. Ehdotuksen
rakennetekniset ratkaisut vaativat jatkosuunnittelua liittyen muun muassa terassien ja
porrasjärjestelyiden toteuttamiseen. Rakennuspaikka on 55–60 dB melualueella ja
melulähteen suuntaan avautuvat terassit edellyttävät riittävää meluntorjuntaratkaisua.
Pysäköintiratkaisua ei ole esitetty selkeästi.

2. Hanke on arkkitehtonisesti ympäristöön sopiva ja korkeatasoinen (max. 9 pistettä)

Ehdotus sai kyseisestä laatukriteeristä 7 pistettä. Ehdotuksen talotyyppi nähtiin
kiinnostavana ja asuntopihat sekä portaat olennaisina talon arkkitehtuurille. Tonttisovitus ja
ulkoarkkitehtuuri oli esitetty kevyesti. Ehdotuksen istuminen tontille vaatii vielä jäsentelyä.
Terassointi rikkoo säännöllistä massaa ja tekee julkisivusta kiinnostavan. Julkisivu nähtiin
kaupunkikuvallisesti näyttävänä ja vahvaa paikan henkeä luovana. Hissiaulan viihtyisyys ja
kulkuyhteys rakennuksen läpi tulee huomioida jatkosuunnittelussa.

3. Hanke tuo lisäarvoa asukkaille (esim. lisää asumismukavuutta ja elämänlaatua, laskee
asumiskustannuksia) (max. 12 pistettä)

Ehdotus sai kyseisestä laatukriteeristä 10 pistettä. Pientaloasumisessa tyypillisten
ratkaisujen tuominen osaksi kerrostaloasumista nähtiin tuovan lisäarvoa asukkaille.
Asuntokohtaiset ulkotilat nähtiin miellyttävän suurina ja uudenlainen porrasratkaisu
innovatiivisena sekä kiinnostavana.

4. Hanke vaikuttaa positiivisesti alueen imagoon ja houkuttelevuuteen (max.9 pistettä)

Ehdotus sai kyseisestä laatukriteeristä 9 pistettä. Ehdotuksen nähtiin olevan imagollisesti
todella positiivinen, ja nostavan omaleimaisuudellaan sekä erityislaatuisuudellaan alueen
houkuttelevuutta. Ehdotuksessa on löydetty Malminkartanon henki, joka on otettu mukaan
suunnitelmaan. Ehdotuksella nähtiin olevan paljon potentiaalia, mutta runsaalle
jatkosuunnittelulle on vielä tarvetta.

Ehdotus sai laatukriteerien pisteytyksestä yhteensä 36/45 pistettä.



HELSINGIN KAUPUNKI
KEHITTYVÄ KERROSTALO tonttihaku
Tontinvaraushakemus

Hakuaika päättyy 12.9.2022 kello 15.00. Myö-
hästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Kehittämishankkeen nimi (suomi ja englanti)
Joustokortteli (Flexiblock)

Haettu tontti
28310/5 (AK) Oulunkylä
Ko. 33, Kaarela, Malminkartanontien länsipää
47079/5 (AK) ja 47081/1 (LPA), Mellunkylä

Kehittämisteemat (1-2 keskeisintä)
Asuntotyyppi, joka yhdistää asumisen, työn ja harrastukset
sekä elämäntilanteet joustavasti.

Piha ja yhteistilat, jotka muokkautuvat ja osallistavat asukka-
ita korttelin elinkaaren aikana.

Toivottu hallintamuoto
 Omistus
 Vuokra
Asumisoikeus
Muu

Toivottu rahoitusmuoto
Vapaarahoitteinen
Hitas/hintakontrolloitu
Ara, pitkä
Ara, lyhyt 10 v.
Muu

Hankkeen toivottu laajuus
k-m² (min/max) 2x3000/2x6000
asm²
asuntoja (kpl) 80-160
asuntojen keskipinta-ala (m²) 60-65

Kehittämishankkeen liittyminen muihin kehittämisohjelmiin Hankkeen toteuttamisen asemakaavalliset reunaehdot
(tarvittavat liike-, työ-, tai muut tontin pääkäyttötarkoituksesta poikkeavat
tai sitä tukevat tilat (yhteistilat) sekä näiden tilojen toivottu määrä,
autopaikkaratkaisut jne)

Asuntojen joustotilat ovat asuintilaa.
Hankkeen suunniteltu alkamis- ja päättymisaika
(rakentamisen aloitusvuosi ja -kk)      /
(rakennuksen valmistumisvuosi ja -kk) /

Hakija/t
A-Kruunu Oy ja Asuntosäätiö sr

Y-tunnus
1736841-8 /
0101242-5

Yhteyshenkilö

Osoite
Arabiankatu 12

Sähköposti

Postinumero ja postitoimipaikka
00560 Helsinki

Puhelin

 Hakija suostuu, että Helsingin kaupunki voi antaa päätöksen tai muun asiakirjan tiedoksi sähköisenä viestinä yllä ilmoitettuun
       sähköpostiosoitteeseen siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ssä säädetään.

Muut yhteistyötahot
Inaro Oy, Demos Helsinki

Kehittämishankkeen tausta ja tavoitteet
Kehittämishankkeen taustalla on Demos Helsingin yhdessä A-

-konseptityö. Työssä tarkasteltiin, millaista kohtuuhintainen asuminen voisi olla pandemian
jälkeen sekä millaisia yhteiskunnallisia kehityskulkuja pandemia kiihdyttää asumiseen liittyen. Tämän konseptityön tu-
loksista valittiin ne, jotka sopivat parhaiten Malminkartanoon, ja kehitettiin niitä edelleen. Tavoitteiksi otettiin:
- Luodaan uudenlainen, joustava pohjaratkaisu työn, asumisen ja vapaa-ajan yhdistämiseen.
- Asuntopohja joustaa asukkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan, mikä pidentää rakennuksen elinkaarta.
- Yhteistiloista ja pihasta suunnitellaan joustavia, jolloin niitä voidaan muovata tulevaisuuden tarpeisiin.
- Kehitetään systeeminen talotyyppi, joka sallii erilaisia asuntojen ja rakennusmassojen yhdistelmiä ja variaatioita.
- Luodaan kortteleille joustava perusaihio, jolloin kaavavaiheen yhteiskehittely on sujuvaa.



Kehittämisteemojen toteutustapa
Asumisen ja työnteon sekä harrastusten yhdistäminen toteutetaan joustokerroksen avulla. Joustokerroksen kantavana
ideana on erottaa asuintilat ja työtilat pystysuunnassa eri kerroksiin, jolloin niiden välisestä suhteesta tulee uudella tavalla
säädeltävä. Talotyyppi rakentuu joustokerroksen asuntoviipaleiden kytkemiseen pääportaan ja poistumisportaan kanssa,
mikä mahdollistaa monenlaiset kombinaatiot.
Yhteistilojen periaatteena on aulamainen, muokattavissa oleva tila. Yhteistilojen ratkaisut rakennetaan muokattaviksi ja
purettavaksi, jolloin ne joustavat rakennuksen elinkaaren aikana asukkaiden muuttuviin tarpeisiin.
Pihan suunnittelu perustuu elinkaariajattelun ja muuntojoustavuuden ajatuksen ulottamisesta rakennuksista myös ul-
kotilaan. Pihan toiminnot kiinteine rakenteineen luodaan asukkaiden tarpeita vastaaviksi ja muokattaviksi asukkaiden
tarpeiden muuttuessa.

Tulosten todentamistapa (kaksivaiheista raportointia edellytetään: hankkeen valmistuttua ja noin kaksi vuotta asukkaiden sisään muutosta,
lisäksi edellytetään englanninkielistä tiivistelmää hankkeen tuloksista)
6 kuukauden kuluttua hankkeen valmistumisesta toimitetaan loppuraportti, jossa käydään läpi kehitysteemojen
toteutustatavat, kuten joustokerrosten toteutunut määrä ja yhteistilojen elinkaariratkaisut. Lisäksi kerrotaan hankkeen
tulokset, poikkeamat suunnitteluvaiheen ja toteutusvaiheen välillä ja jatkokehitysideat.
Noin 2 vuoden kuluttua toimitettava seurantaraportti sisältää ensimmäisten kahden vuoden aikana esiintulleet
seurantatulokset. Lisäksi raporttia varten tehdään asukaskysely, jolla selvitetään asukastyytyväisyyttä ja kokemuksia
kehittämisteemoista.
Molemmista raporteista toimitetaan englanninkielinen tiivistelmä.

Hankkeen uutuusarvo
Hanke tarjoaa uudenlaisen tavan yhdistää työ ja asuminen kerrostalossa. Työtilan sijoittaminen tyypilliseen
kerrostaloasuntoon onnistuu vaihtelevasti. Olemassa olevaan asuntoon työtilan luominen tarkoittaa tyypillisesti tilan tai
sen osan raivaamista muusta käytöstä. Konseptimme tarjoaa yhdistämiselle täysin uudet puitteet.
Hankkeessa luodaan yhteistilojen ja pihan toteutukseen uudenlainen malli, jossa tilat sopeutuvat korttelin elinkaaren ai-
kana. Kortteleiden demografia voi esimerkiksi muuttua alkuvaiheen lapsiperhepainotteisuudesta sekoittuneempaan ikära-
kenteeseen ja aina ikääntyneiden asumiseen asti. Yhteistilat ja piha muuntuvat vuosikymmenten saatossa vastaavasti,
mikä on uudenlainen ajatus kerrostalopihojen suunnittelussa.

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteutuminen
Malminkartano on yksi Helsingin kaupunkiuudistusalueista. Kaupunkiuudistuksen tavoitteena on sekä säilyttää että
kehittää omaleimaisia, elinvoimaisia ja kiinnostavia asuinalueita, jotka tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja asumiseen, ulkoiluun
ja viihtymiseen. Suunnitelmamme linkittyy tiiviisti Malminkartanon perintöön ja linkittää asumisen ja työnteon
ennennäkemättömällä tavalla päivittäen ajattelun 2020-luvulle.
Kaupungin tavoittelemat ilmastoviisaus, kokeellisuus ja asumisen elämyksellisyys toteutuvat muuntojoustavassa
suunnitelmassamme, ja ne ovat olleet keskeisiä suunnittelua ohjaavia tekijöitä.
Suunnitelma noudattaa myös kaupungin strategiaan pohjaavia Malminkartanon suunnitteluperiaatteita, jotka painottavat
perheasuntoja ja hissillisiä asuinkerrostaloja.
Hankkeen toteutuskelpoisuus
Rakennusten tehokkuutta ja kustannuksia on tarkasteltu korttelitasolla, ja niiden osalta rakennuksissa päästään normaalin
helsinkiläisen kerrostalon tasolle. Suunnitteluratkaisussa on huomioitu rakentamisen ja ylläpidon kohtuuhintaisuuden
vaatimus, jotka tulee huomioida ARAn korkotukilainalla rahoitettavissa kohteissa.
Vaikka rakennukset ovat tilallisesti ja toiminnallisesti monimuotoisia, rakenteellisesti ja teknisesti suunnittelussa pyritään
mahdollisimman yksinkertaiseen ratkaisuun.
Kortteliin luodaan käytäntö asukastoiminnasta. Jo nykyisellään sekä A-Kruunulla että Asuntosäätiöillä on toimiva malli
asukastoimikunnille, jotka vaikuttavat Malminkartanossa yhteistilojen ja pihan kehittämiseen sekä suunnitteluvaiheessa
että myöhemmin elinkaaren aikana.

Hankkeen arkkitehtuuri
Kortteliratkaisu perustuu Malminkartanon ominaispiirteiden uudelleentulkintaan. Kaareutuvat talorivit luovat kortteleille
suojaisan piha-alueen. Pienille kaupunkiaukioille liikenneympyrän yhteyteen sijoittuu liiketiloja. Katujen varsilla
joustokerroksen sisäänkäynnit ja reilut ikkunat aktivoivat maantasokerrosta. Rakennusten kaupunkikuvallinen hahmo
syntyy talotyypin perusominaisuuksien heijastumisesta ulkoarkkitehtuuriin. Keskikäytävä jakaa massan kahteen osaan.
Lasitetut parvekkeet sijoittuvat asuinkerroksiin koko julkisivun matkalle, ja niiden kannatuksessa hyödynnetään vinotukia.
Parvekkeiden ja rakennusten päädyt luovat rakennuksille veistoksellisen muodon, joka sopii omaleimaisuudessaan Mal-
minkartanoon. Pitkät julkisivut on verhoiltu teräspellillä, joka luo kontrastin päätyjen puuverhouksen lämpimyydelle ja vi-
estii rouheudellaan asumisen, työn ja harrastamisen yhdistämisen mahdollisuuksista.



Lisäarvo asukkaille
Kohteen suunnitteluratkaisut, joustokerrokset sekä muuntuvat yhteistilat ja piha, tuovat asukkaille uudenlaista
joustavuutta asumiseen. Perinteisesti elämäntilanteiden muuttuessa asunto ei jousta, vaan kotitalouden on muutettava
uuteen asuntoon. Joustokerros mahdollistaa sen, etteivät ainoastaan asuinneliöt jousta, vaan asunto palvelee myös
elämäntilanteen muuttuessa. Jousto lisääntyy usealla eri tavalla; joustotilat helpottavat vuorovanhemmuutta, toimivat
vierashuoneina, etätyöpisteinä ja harrastetiloina sekä mahdollistavat jopa erilaisten palveluelinkeinojen harjoittamisen.
Korttelin yhteistilat ja pihat ovat myös muuntuvia ja niitä voi muokata asukkaiden tarpeiden mukaan läpi vuosikymmenten.
Tämä mahdollistaa asukkaiden yhteistoiminnan ja luo uudenlaista omistajuutta asukkaille.

Vaikutus alueen imagoon ja houkuttelevuuteen
Kehityshankkeen kantava idea, joustavuus sekä asunnoissa että pihalla ja yhteistiloissa luovat asukkaille mahdollisuuden
vaikuttaa asumiseensa ja elämänsä puitteisiin muutostilanteissa. Samalla hanke vastaa innovatiivisesti Malminkartanon
suunnitteluperiaatteissa esitettyyn tavoitteeseen lisätä kohtuuhintaisten perheasuntojen määrää.
Ehdotuksessa kehitetty uudenlainen talotyyppi luo raikasta ja ennakkoluulotonta arkkitehtuuria, mikä sopii hyvin Mal-
minkartanon henkeen ja historiaan. Kohteen korkeatasoinen ja kiinnostava Malminkartanon perinteestä ammentava arkki-
tehtuuri viestii saapujille alueen kiinnostavuudesta.

Kehittämishanke ja Kehittyvä kerrostalo ohjelma tulee näkyä viestinnässä ja mediassa (hankkeen kuulu-
minen ohjelmaan mainittava hankkeesta viestittäessä).

Liitteet Suunnitelmissa tulee niiden vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi esittää ehdotuksen kaupunki-
kuvallinen ja arkkitehtoninen ratkaisu asemapiirroksen sekä kaaviomaisten pohja-, julkisivuja leik-
kauspiirroksien avulla.

Lisäksi suositellaan liitettäväksi lyhyt selvitys hankkeen toteuttamiseen liittyvistä hakijan teknisistä,
taloudellisista ja muista resursseista.

EI liitetä hakemukselle, mutta hakijan tulee erikseen pyydettäessä esittää seuraavat asiakirjat ja selvitykset,
jotka eivät saa olla yli kolmea kuukautta vanhempia:

1. Kaupparekisteriote (tai ote yhdistysrekisteristä)
2. Todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä
3. Todistus arvonlisäverorekisteriin merkitsemisestä
4. Todistus työnantajarekisteriin merkitsemisestä
5. Luottokelpoisuustodistus
6. Verovelkatodistus
7. Selvitys työeläkemaksujen maksamisesta

Hakija vakuuttaa lähettämällä tämän hakemuksen

- että se noudattaa verotusta, ympäristönsuojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä
muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita;

- ettei hakijaksi ilmoittautuvaa yritystä, sen johtohenkilöitä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäviä
henkilöitä ole tuomittu ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastaa-
vasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta;

- että se sitoutuu noudattamaan kaupungin vastaisuudessa antamia harmaantalouden torjuntaan koskevia
ehtoja.

Mikäli kaupunki päättää tämän hakemuksen perusteella varata hakijalle tontin,

- kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli myöhem-
min ilmenee, että hakija (varauksensaaja) on rikkonut edellä mainittuja velvoitteitaan tai syyllistyy varaus-
aikana näiden rikkomiseen,

- kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli hakijan
edellä mainittu vakuutus myöhemmin osoittautuu vääräksi tai hakija varausaikana syyllistyy mainitunlai-
seen rikokseen.

- Kaupunki varaa lisäksi oikeuden määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja
ajautuu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole talou-
dellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.



Hakemus liitteineen tulee toimittaa 12.9.2022 kello 15 mennessä:
1) sähköpostilla tonttihakemukset@hel.fi

2) henkilökohtaisesti: Kaupunkiympäristötalo, 1. kerros, asiakaspalvelu, os. Työpajankatu 8, 00580 Helsinki

3) postitse

Kaupunkiympäristö / Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
PL 58213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 2022
Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.






























































































































































































































































