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1 YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

Yleisten alueiden suunnitelmat, edelliseltä nimeltään 
aluesuunnitelmat, ovat kaupunkiympäristön strategi-
sen ja toimenpiteisiin tähtäävän suunnittelun työväline 
yleisillä alueilla. Yleisillä alueilla tarkoitetaan Helsingin 
kaupungin kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa ja 
ylläpidossa olevia katu-, aukio-, tori- ja viheralueita. Yhtä 
tai useampaa kaupunginosaa koskevat yleisten aluei-
den suunnitelmat laaditaan noin kymmeneksi vuodeksi 
kerrallaan. Yleisten alueiden suunnitelmissa ei käsitellä 
koulujen ja päiväkotien pihoja, sillä ne kuuluvat kasvatuk-
sen ja koulutuksen toimialan vastuulle. Liikuntapuistot ja 
lähiliikuntapaikat taas ovat pääsääntöisesti kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan vastuulla. Yleisten alueiden suun-
nitelma ei myöskään käsittele maankäytön suunnittelua, 
kuten asemakaavoitusta.

Tämä yleisten alueiden suunnitelma on laadittu Malmin 
ja Pukinmäen kaupunginosien alueelle kymmenvuotis-
kaudelle 2021-2030. Suunnitelmaselostuksen lopussa 
olevalla kuvailulehdellä on esitetty tiivistelmä yleisten 
alueiden suunnitelman sisällöstä.

Yleisten alueiden suunnitelman taustana on Helsingin 
kaupungin arvojen ja strategisten tavoitteiden mukainen 
alueiden kehittäminen sekä yleisten alueiden käytettä-
vyyden, kaupunki- ja maisemakuvan sekä viihtyisyyden 
parantaminen. Suunnitelmassa nostetaan esiin alueiden 
erilaiset ominaispiirteet, joita kehitetään, ylläpidetään 
ja vahvistetaan. Tavoitteena on tukea suunnittelualueen 
kehitystä sen omista lähtökohdista ja tunnistaa alueen 
myönteistä kehitystä tukevat toimenpiteet. Suunnitelma 
laaditaan vuorovaikutteisesti kaupunkilaisten kanssa.

Yleisten alueiden suunnitelma koostuu suunnitelma-
selostuksesta, sekä sen liitteinä olevista vuorovaiku-
tusraportista, aluekorteista sekä suunnitelma- ja tee-

makartoista. Suunnitelmaselostuksen sekä liitteiden 
pohjalta kaupunkilaiset ja päättäjät saavat kokonais-
kuvan alueesta, suunnittelualueen kehittämistarpeista, 
sekä yleisten alueiden suunnitelman laatimisen vaiheis-
ta. Yleisten alueiden suunnitelma esittää yleisten aluei-
den tavoitetilan ja kehittämissuunnitelman.

• Suunnitelmaselostuksessa kerrotaan tehdystä 
yleisten alueiden suunnitelmatyöstä sekä sen työ-
vaiheista. Selostuksessa kuvataan yleisten alueiden 
tavoitetila, sekä esitetään yleisten alueiden suun-
nitelman voimassaolokauden 2021-2030 aikana 
edistettävät tärkeimmät strategisen kehittämisen 
painotukset sekä tavoitteelliset kunnostus-, perus-
korjaus- ja uudisrakentamishankkeet kustannus-
laskelmineen. 

• Suunnitelmaa toteutetaan kaupungin taloudellisen 
tilanteen puitteissa.

• Vuorovaikutusraportissa esitetään kuvaus suun-
nittelutyön aikaisesta asukkaiden ja asukasjärjes-
töjen osallistamisesta, yhteenveto yleisten alueiden 
suunnitelman valmisteluaikana saadusta palaut-
teesta sekä vastineet palautteisiin aihepiireittäin.

• Aluekorteissa kuvataan suunnittelualueen osa-aluekoh-
taiset ominaispiirteet sekä pitkän aikavälin tavoitteet.

• Lisäksi suunnittelutyön aikana tuotetaan ja kerätään 
toimialan tarpeisiin yleisiä alueita koskevaa kuntotie-
toa, toimenpidetarpeita sekä verkostotarkasteluja. 

Yleisten alueiden suunnitelman kulku osana kaupunkiym-
päristön toimintaa on kuvattu oheisessa kaaviossa Yleis-
ten alueiden suunnitelman kulku ja seuraavat työvaiheet. 
Yleisten alueiden suunnitelmaa toteuttavat työvaiheet, 
kuten luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma, laaditaan 
yleisten alueiden suunnitelman hyväksymisen jälkeen. 

1

YLEISTEN ALUEIDEN 
SUUNNITELMA

Tarvekartoitus ja 
kehittämissuunnitelma

Hanke-esitykset katu- ja 
puistoalueille

Tavoitteet ja 
toimenpidetarpeet katu- ja 

viheralueille sekä luonnon- ja 
maisemanhoitoon

Katusuunnitelmat

Kaupunkistrategia, kaavoitus, linjaukset ja ohjeet

Lähtötiedot
Inventoinnit
Asukaskysely

Sidosryhmäyhteistyö

Vuoro-
vaikutus Päätöksenteko

Luonnon- ja 
maisemanhoito-

suunnitelma

Puistosuunnitelmat

Vuoro-
vaikutus

Päätöksenteko

Peruskorjaustarpeet
Viheralueiden 

palveluverkosto
Toimenpidetarpeet

Reitistön kehittämistarpeet
Hoitoluokituksen
muutostarpeet

O
hjelm

ointi Toteutus Ylläpito

Kuva 2 . Yleisten alueiden suunnitel-
man kulku ja seuraavat työvaiheet.



Kuva 3 .  Longinoja on meritaimenen elinympäristö. 
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2 MALMIN JA PUKINMÄEN YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITELMAN 
LÄHTÖKOHDAT JA MENETELMÄT 

2 .1 Suunnittelualue
Yleisten alueiden suunnitelman suunnittelualue sijaitsee 
Helsingin koillisessa suurpiirissä. Suunnittelualue käsit-
tää pääasiassa Malmin (38) ja Pukinmäen (37) kaupun-
ginosat, pois lukien Malmin kaupunginosasta Malmin 
entisen lentokentän ja Tattariharjun sekä Pihlajamäen 
ja Pihlajiston alueet, sekä Pukinmäen kaupunginosas-
ta Savelan alueen. Tapaninkylän (39) kaupunginosasta 
suunnittelualueeseen kuuluu Tapanilan osa-alueen ra-
dan ja Fallkullan välinen osa. Suunnittelualue rajautuu 
lännessä Vantaanjokeen ja idässä Malmin entisen len-
tokentän alueeseen. Pohjoisessa suunnittelualuetta ra-
jaa Tapanila ja etelässä Pihlajamäki. Suunnittelualuetta 
halkoo lounaiskulmassa Kehä I sekä alueen keskellä lou-
naasta koilliseen kulkeva päärata. 

Yleisten alueiden suunnitelma käsittää suunnittelu- 
alueen yleiset alueet, eli Helsingin kaupungin kaupun-
kiympäristön toimialan hallinnassa ja ylläpidossa oleviat 
katu-, aukio-, tori- ja viheralueet, sisältäen rakennetut 
ja luonnonmukaiset viheralueet, sekä katualueiden ka-
tuvihreän. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on yh-
teensä noin 636 hehtaaria.

Suunnittelualueella on:
                                                                                                                           
- kaavoitettuja viheralueita 222 hehtaaria 
   •  rakennettuja puistoalueita 32 hehtaaria 
   •  niittyjä ja maisemapeltoja 80 hehtaaria
   •  taajamametsiä 74 hehtaaria
- kaavoitettuja katualueita 108 hehtaaria 
   • ajoratoja 39 hehtaaria 
   • katuvihreää 27 hehtaaria 
- kaavoitettuihin viher- ja katualueisiin sisältyviä                                                              
   jalankulku- ja pyöräilyreittejä 39 hehtaaria

Suunnittelualueen laajimmat yhtenäiset viheralueet si-
joittuvat alueen joki- ja purolaaksoihin, Vantaanjoen sekä 
Longinojan ympäristöön. Yhtenäisiä metsäalueita sijait-
see Fallkullan kartanoalueen sekä Seppämestarintien 
reunavyöhykkeen lisäksi alueen korkeimmilla kohdilla, 
Pukinmäen läntisillä selännemetsillä sekä Sepänmäen 
alueella. Maaston korkeusasema vaihtelee Vantaanjoen 
rannan noin +8 metristä (N2000) paikoitellen lähes +40 
metriin (N2000) metsäisillä mäkialueilla.

Yleisten alueiden suunnitelman tarkasteluihin on otet-
tu mukaan myös ulkopuolisia alueita, jotka vaikuttavat 
suunnittelualueeseen ekosysteemipalveluiden sekä pal-
veluverkoston toimivuuden ja käytettävyyden näkökul-

masta. Tarkastelualueet sijoittuvat suunnittelualuetta 
sivuavan Helsinkipuiston viheralueille Pakilan ja Tuoma-
rinkylän aluesuunnitelman (2018-2027) ja Oulunkylän ja 
Maunulan aluesuunnitelman (2020-2029) rajausten si-
sällä, ja käsittävät verkostollisia viheralueita, pienvesien 
osavaluma-alueita ja tärkeitä katualueita.

Suunnittelualueella on arvo- ja suojelukohteita, kuten 
muinaisjäännöksiä, rakennettua kulttuuriympäristöä 
sekä asemakaavassa suojeltuja rakennuksia ja alueita. 
Suunnittelualueen merkittävimpiä arvokohteita viher- 
ympäristön kannalta ovat Fallkullan kartanoympäristö 
sekä Longinojan laakso, joissa sijaitsee tärkeiden kult-
tuuriympäristöjen lisäksi arvokkaita luontokohteita. 
Vantaanjoen ja Longinojan vesistöt luovat alueelle eri-
tyisen ominaisleiman. Merkittäviä arvokohteita raken-
netun kulttuuriympäristön kannalta ovat valtakunnalli-
sesti merkittävät RKY-kohteet, Malmin vanha asema ja 
Ormusmäen linnoituslaitteet. 

Suunnittelualueen sisällä yleisten alueiden luonne vaih-
telee suuresti: pääradan varren asemanseutujen tiivis 
kaupunkiympäristö eroaa huomattavasti vain muuta-
man sadan metrin päässä aukeavista laajoista ja ava-
rista viheralueista. Alueella sijaitsee sekä kerrostalo-
valtaisia asuinalueita, että luontoalueiden syleilyssä 
sijaitsevia pientaloalueita. 

Suunnittelualueelle osuvat pääradan asemat ovat Pu-
kinmäki, Malmi ja Tapanila, joilla kullakin on oma luon-
teensa. Malmi on yksi Helsingin aluekeskuksista. Se 
toimii alueen työn, kaupan ja palveluiden keskuksena, 
Pukinmäen ja Tapanilan painottuessa asumiseen. Pu-
kinmäki on kerrostalovaltainen alue, kun Tapanilassa 
jopa aivan aseman vieressä on lähinnä pientaloja, suu-
rempien kerrostalojen sijoittuessa käytännössä vain ra-
dan itäpuolelle.

Asemien läheiset kerrostaloalueet ovat rakentuneet 
pääosin samanaikaisesti, pääasiassa 1970- ja 1980-lu-
vuilla, mutta osin myös 1960- ja 1990-luvuilla. Suun-
nittelualueelle tyypilliset pientaloalueet ovat iältään 
monimuotoisempia, vanhimpien rakennusten ollessa 
1900-luvun alkuvuosikymmeniltä. Alueelle sijoittuu jon-
kin verran myös 2000-luvulla rakentuneita asuinkortte-
leita ja -rakennuksia.

Malmin ja Pukinmäen peruspiireillä asuu yhteensä 37 
816 asukasta (2019/2020 vuodenvaihteen tietojen mu-
kaan), työpaikkoja on lisäksi yli 13 000 (1.1.2017 tietojen 
mukaan). Väestöennusteen perusvaihtoehdon mukaan 
seuraavan kymmenen vuoden aikana asukasmäärä tu-
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Kuva 4 . Yleisten alueiden suunnitelman suunnitelma-alueen rajaus sekä puistojen ja pääkatujen nimistö.
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lee nousemaan erityisesti Malmin peruspiirillä, väestön 
lisääntyessä noin neljällä tuhannella henkilöllä vuoteen 
2029 mennessä. Nopean kasvun ennusteen mukaan 
puolestaan väestö tulisi lisääntymään jopa reilusti yli 
viidellä tuhannella henkilöllä. Vaikka yleisten alueiden 
suunnitelman suunnittelualue onkin peruspiirien alueita 
pienempi, Tapanilan ja Tapaninvainion ollessa luvuissa 
mukana, luvut antavat osviittaa suunnittelualueen katu- ja 
viheralueiden nykyisistä sekä tulevista käyttäjämääristä.

Osa-alueet

1. Vantaanjoen varsi
2. Pukinmäki
3. Ylä-Malmi
4. Sydän-Malmi
5. Ala-Malmi
6. Sepänmäki
7. Longinojan laakso

Osa-alueet ja aluekortit
Suunnittelualueelta on yleisten alueiden suunnitelma-
työssä tunnistettu seitsemän erityyppistä osa-aluetta. 
Osa-aluejako perustuu erityisesti maisema- ja kaupun-
kirakenteen ominaispiirteisiin, kuten topografia, pohja-
olosuhteet, maankäyttö, kulttuurihistoria, pääasialliset 
tyylipiirteet ja rakentamistapa, suojeluarvot, mitoitus 
tai strategiset tavoitteet.

Kehä I ja päärata on jätetty osa-aluejaon ja varsinai-
sen suunnittelualueen ulkopuolelle. Niiden muodos-
tama estevaikutus on kuitenkin huomioitu suunnitel-
maa laadittaessa.

Osa-alueista on laadittu aluekortit, joiden tavoitteena 
on kuvata tiiviisti alueen perustiedot, yleisten alueiden 
säilytettävät ja kehittävät ominaispiirteet sekä pitkän 
aikavälin tavoitetila yleisille alueille. Niille osa-alueille, 
joilla on paljon lähivirkistys- ja puistoalueita, on lisäksi 
laadittu maisemanhoitotavoitteet. Maisemanhoidon ta-
voitetilan määrittelyn lähtökohtina ovat alueen kulttuu-
rihistoriallisia arvoja, maiseman ominaispiirteitä ja eko-
systeemipalveluja säilyttävät ja ekologisia verkostoja 
kehittävät tai palauttavat toimenpidetarpeet. 

Kuva 5 . Aluekorttien aluejako.
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Maisemanhoidon tavoitetilan määrittelyn lähtökohti-
na ovat alueen kulttuurihistoriallisia arvoja, maiseman 
ominaispiirteitä ja ekosysteemipalveluja säilyttävät ja 
parantavat sekä ekologisia verkostoja kehittävät tai pa-
lauttavat toimenpidetarpeet.

2 .2 Suunnitelman laatimisen vaiheet
Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma 
laadittiin pääosin vuoden 2020 aikana. Yleisten aluei-
den suunnitelmatyö aloitettiin lähtötietoanalyysillä ja 
verkostokarttojen laatimisella. Työtä jatkettiin maasto-
työskentelyyn painottuneella tarvekartoituksella, jossa 
selvitettiin viher- ja katualueiden kunto sekä kehittämis-
tarpeet. Tarvekartoituksessa huomioitiin myös yleisten 
alueiden suunnitelmatyötä käynnistettäessä pidetyn 
asukaskyselyn kautta saatu palaute. 

Asukkaiden ja muiden toimijoiden mielipiteitä ja ehdo-
tuksia yleisten alueiden suunnitelmaa varten selvitettiin 
eri tavoilla. Syksyllä 2019 toteutettu internetkysely asuk-
kaille, alueella toimiville ja alueesta kiinnostuneille toimi 
yleisten alueiden suunnitelman lähtöaineistona. Yleisten 
alueiden suunnitelman laatimisen aikainen kaikille avoin 
vuorovaikutustilaisuus pidettiin etätapahtumana mar-
raskuussa 2020. Vuorovaikutustilaisuudessa kerättiin 
asukkailta ja toimijoilta kehitysehdotuksia ja esiteltiin 
yleisten alueiden suunnitelman luonnosaineistoa, mu-
kaan lukien suunnitelman hanke-ehdotukset. Yleisten 
alueiden suunnitelman luonnosaineisto oli nähtävillä 
kaupungin verkkosivuilla sekä Kerrokantasi -palvelussa 
10.11.-8.12. välisenä aikana, ennen ja jälkeen 25.11. pide-
tyn vuorovaikutustilaisuuden, jossa siihen oli mahdollis-
ta tutustua sekä antaa sitä koskevaa palautetta.

Lopullinen yleisten alueiden suunnitelma liitteineen val-
mistui xx.xx.2021. 

Yleisten alueiden suunnitelman laadintaprosessista 
vastasi Helsingin kaupungilla aluesuunnittelija Johan-
na Himberg. Suunnitelman ohjausryhmään kuuluivat 
lisäksi Helsingin kaupungilta Tiina Saukkonen, Heikki 
Takainen, Kari Tenkanen, Tuomas Lahti, Riikka Ääre-
lä, Tuomas Lautaniemi, Mikko Malmström, Jyrki Ulvila, 
Minna Terho, Satu Tegel, Tuuli Ylikotila, Maria Hyövälti, 
Joakim Kettunen, Tuomo Näränen, Antti Mentula, Teija 
Patrikka, Susanna Hytti, Päivi Islander, Anu Hämäläinen 
ja Kiia Koliseva. 

Suunnitelman laadinnasta on vastannut Sitowise Oy, 
jonka työryhmään kuuluivat Marja Oittinen, Aino Karilas, 
Samu Uusimaa, Laura Turunen, Tiina Ronkainen, Satu 
Onnela, Vilja Larjosto, Anu Riikonen, Minna Kähkönen ja 
Aleksi Rautio.

2 .2 .1 Yleisten alueiden suunnitelman vuoro-
vaikutus
Yleisten alueiden suunnitelman vuorovaikutusraportis-
sa esitetään yhteenveto suunnitelman valmisteluaikana 
saadusta palautteesta sekä vastineet palautteisiin tee-
moittain. Vuorovaikutuksen eri vaiheiden menetelmät ja 
kuvaukset sekä muut tarkemmat aineistot ovat vuoro-
vaikutusraportin liitteinä.

2 .3 Alueen suunnittelutilanne

2 .3 .1 Keskeisiä strategisia suunnitelmia
Strategisia suunnitelmia pyritään toteuttamaan tar-
kemman suunnittelun, kuten asemakaavoituksen, 
yleisten alueiden suunnitelmien sekä puisto- ja ka-
tusuunnitelmien kautta. 

Helsingin yleiskaava 2016
Suunnittelualueella on voimassa Helsingin yleiskaava 
2016. Malmin asemanseutu on osoitettu liike- ja palve-
lukeskustaksi C1 (punainen väri). Pukinmäen ja Tapa-
nilan asemanseudut on osoitettu lähikeskustoiksi C3 
(oranssi väri). Erisävyiset ruskeat alueet on osoitettu 
asuntovaltaisiksi alueiksi A2, A3 ja A4. Ala-Malmin teol-
lisuus- ja toimitila-alueet näkyvät kaavassa harmaina 
toimitila-alueina. Yleisellä tasolla yleiskaava peilaa kau-
pungin pyrkimystä kehittää pääradan varren aseman-
seutuja, joihin Pukinmäki, Malmi ja Tapanila lukeutuvat.

Yleiskaavassa  osoitetaan nykyisen pääradan (mus-
tavalkoinen viiva) lisäksi itä-länsisuuntainen Jokeri 2 
-pikaraitiotielinjaus sekä Viikki-Malmi -pikaraitiotielin-
jaus suunnittelualueen itäpuolella (musta viiva). Kel-
taisella pisteviivalla on osoitettu pyöräilyn laatukäytä-
vät eli baanat pääradan suuntaisesti ja alueen poikki 
itä-länsisuuntaisesti. Yleiskaavassa sekä Jokeri 2- ja 
Viikki-Malmi -pikaraitiotielinjaus että pyöräilybaanojen 
linjaukset ovat ohjeellisia. Pikaraitiotien ja baanojen 
linjausten tarkempi suunnittelu ja linjausvaihtoehtojen 
tarkastelu etenevät omien suunnittelu- ja päätöksente-
koprosessiensa kautta. 
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Kuva 6 . Ote Helsingin yleiskaavasta 2016. Suunnittelualue on rajattu mustavalkoisella viivalla. (Lähde: kartta.hel.fi 
2.10.2020. Ajantasaiset tiedot ja karttamerkintöjen selitykset karttapalvelussa kartta.hel.fi.)
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Kuva 7 . Ote Helsingin yleiskaavan 2016 Virkistys- ja viherverkosto 2050 -teemakartasta. Suunnittelualue rajautuu 
länsireunaltaan Helsinkipuiston vihersormeen. Alueen laajimmat viheralueet sijaitsevat Fallkullan alueella ja Longi-
nojan laaksossa. Alueen halki kulkee virkistysreittinä toimiva viherlinja Longinojan suuntaisesti sekä toinen viherlinja 
pieneltä osin Fallkullan kohdalla alueen pohjoisosassa. Longinojan suuntaisesti kulkee myös haaroittuva viheryhteys, 
joka toimii sekä virkistys- että ekologisena yhteytenä. Pukinmäen ja Ala-Malmin liikuntapuistot on merkitty osaksi 
liikuntapuistoverkostoa. Pukinmäessä Säveltäjänpuiston ja Aarne Laitakarin puiston kokonaisuus ja Ala-Malmilla 
Ala-Malmin puiston, Filpuksenpuiston ja Longinojanpuiston kokonaisuus on merkitty kaupunginosapuistoiksi. Suun-
nittelualue on rajattu mustalla viivalla. (Lähde: Helsingin yleiskaava 2016, 24.6.2020. Karttamerkintöjen selitykset 
palvelussa yleiskaava.fi)



15Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma 2021–2030

Kuva 8 . Ote Helsingin yleiskaavan 2016 Kaupunkiluonto-teemakartasta. Kartta osoittaa kaupunkiluonnon kannalta 
merkittävät viheraluekokonaisuudet, -yhteydet ja suojelualueet. Vantaanjoen ja Longinojan varret korostuvat kau-
punkiluonnon ydinalueina ja ekologisina yhteyksinä. On huomattavaa, että koko suunnittelualueella ei ole metsä- ja 
puustoisen verkoston runkoyhteyksiä. Kaksi metsä- ja puustoisen verkoston ydinmetsäksi luokiteltua aluetta 
sijaitsee Longinojan laakson laidoilla: lännessä Sepänmäki ja etelässä Kehä I:n varressa sijaitseva metsä. Kehitet-
tävä metsä- ja puustoisen verkoston yhteys on merkitty Longinojan suuntaisesti. Siniverkoston rungon muodos-
taa Natura 2000 -verkostoon kuuluva Vantaanjoki. Longinoja on merkittävä siniverkoston osa. Niittyverkosto on 
teemakartassa merkitty seurailemaan ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykettä, ja se sijoittuu yleispiir-
teisesti suunnittelualueen pohjoisosaan Fallkullan kohdalle. Suunnittelualue on rajattu mustalla viivalla. (Lähde: 
Helsingin yleiskaava 2016, 24.6.2020. Karttamerkintöjen selitykset palvelussa yleiskaava.fi)
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Kuva 9 . Ote Helsingin yleiskaavan 2016 Kulttuuriympäristöt-teemakartasta. Pukinmäen rantapuiston pohjoisosa 
kuuluu Vantaanjoen viljelymaiseman valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Vantaanjoen varren 
alueet kuuluvat myös Vantaanjokilaakson maisema-alueen maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. 
Lisäksi karttaan on merkitty Fallkulla, Longinojan laakso sekä puutaloalueita Ylä- ja Ala-Malmilla, jotka ovat kult-
tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviä alueita. Suunnittelualueella 
on myös asemakaavalla suojeltuja alueita ja rakennuksia. RKY-kohteita ovat Malmin vanha rautatieasema ja Or-
musmäki. Suunnittelualue on rajattu mustalla viivalla. (Lähde: Helsingin yleiskaava 2016, 24.6.2020. Karttamerkin-
töjen selitykset palvelussa yleiskaava.fi)
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Helsingin viher- ja virkistysalueiden 
kehityssuunnitelma VISTRA II
VISTRA II -suunnitelmassa Malmin ja Pukinmäen 
asemanseudut on merkitty maankäytön kehittämi-
sen painopistealueiksi (harmaa neliömäinen rajaus). 
Suunnittelualue sijoittuu kahden vihersormen väliin. 
Suunnittelualuetta reunustaa länsiosassaan Helsinki-
puiston vihersormi. Pukinmäen rantapuistossa kulkee 
lisäksi vihersormen pääreitti Vantaanjoen suuntaises-
ti. Fallkulla, Longinojan puisto, Malmin kirkkopuisto ja 
Säveltäjänpuisto-Aarne Laitakarin puisto ovat kaupun-
ginosapuistoja (keltainen neliö ja vinoneliörasteri). Ke-
hitettäväksi viheralueeksi (punainen neliö) on merkitty 
Fallkullan itälaita ja Sepänmäen ja Kehä I:n välinen vi-
heralue. Vantaanjoen yli on merkitty kaksi uutta erita-
soyhteyttä ja Kehä I:n yli yksi (oranssi pallo). Longinojan 
vartta pitkin ja Fallkullan pohjoisosan poikki kulkee vi-
herlinjayhteys (tummanvihreä viiva), joka vaatii paran-
tamista katkoviivalla merkityllä osuudella. Alueelle on 
merkitty oransseilla viivoilla viher- ja virkistysverkostoa 
täydentävien yhteyksien reitistö. 

VISTRA II-suunnitelmassa on tunnistettu tarve uusille 
Vantaanjoen ylityspaikoille. Pukinmäen ja Tapaninvai-
nion kohdalla pyöräilybaanan on tarkoitus kulkea siltaa 
pitkin. Sillan suunnittelu tulee ajankohtaiseksi baanan 
suunnittelun edetessä. Silloin tarkastellaan sillan sovit-
taminen arvokkaaseen kulttuurimaisemaan ja huomioi-
daan alueen luontoarvot.

Kuva 10 . Ote Helsingin viher- ja virkistysalueiden kehittämissuunnitelma VISTRA II:sta. Suunnittelualue on rajattu 
mustalla viivalla. (Lähde: Helsingin karttapalvelu 24.6.2020. Ajantasaiset tiedot ja karttamerkintöjen selitykset 
karttapalvelussa kartta.hel.fi)

Helsingin pyöräilyn tavoiteverkosto
Baanalinjaukset sekä niiden tavoiteltava järjestely on ku-
vattu Helsingin pyöräliikenteen tavoiteverkossa (Helsin-
gin kaupunkisuunnitteluvirasto, liikennesuunnitteluosas-
to 2016). Baanat vastaavat erityisesti pitkämatkaisen 
(5-20 km) pyöräliikenteen kysyntään. Ne ovat pyörälii-
kenteen runkoväyliä, jotka yhdistävät seudun suurimmat 
asuinalueet työpaikkakeskittymiin ja mahdollistavat no-
pean, suoran ja tasavauhtisen pyöräliikenteen kaupun-
gissa. Baanaverkko rakentuu sekä uusista osuuksista, 
että parannettavista nykyisistä pyöräreiteistä. Pyörä-
liikenteen verkkosuunnitelmista on päätetty Helsingin 
kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Baanojen 
tavoiteverkon linjaukset ohjaavat yleis- ja asemakaavan 
liikennesuunnittelua sekä katu- ja puistosuunnittelua. 
Baanojen linjaukset tarkentuvat jatkosuunnittelussa. 

Pyöräilyn tavoiteverkoston runkona Malmin ja Pukin-
mäen alueella toimivat pääradan suuntainen ja suunnit-
telualueen halki itä-länsisuunnassa kulkeva kaksisuuntai-
nen baana (kts. kuva 11 sivulla 18). Verkostoa täydentävät 
kaksisuuntaiset pääreitit ja yksisuuntaiset pääreitit, jotka 
kulkevat pääosin pää- ja kokoojakaduilla. Näitä reittejä 
täydentävät muut yksi- ja kaksisuuntaiset reitit.
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Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 – Maailman
toimivin kaupunki
Helsingin kaupunkistrategiassa ohjataan kaupungin ke-
hittämistä kohti tasa-arvoista ja toimivaa arkiympäris-
töä. Sen mukaan Helsingissä rakennetaan monipuolisia 
ja elinvoimaisia kaupunginosia, joiden infrastruktuuriin 
ja yhteisöihin panostetaan. Strategian mukaan Helsin-
gin kaikissa kaupunginosissa on edellytykset hyvälle ar-
jelle, toimivalle liikenteelle, monipuolisille lähipalveluille 
ja elinkeinoille. 

Strategiassa korostetaan kaupunkiluonnon monimuo-
toisuuden vaalimista ja kehittämistä, jotta viher- ja 
sinialueiden ekologinen laatu, saavutettavuus ja ter-
veysvaikutukset turvataan. Monimuotoisuutta lisätään 
puistoissa, metsäisillä alueilla ja vesistöissä. 

Malmin kaupunkiuudistusalue
Malmin keskusta lähialueineen on yksi kolmesta poliit-
tisella tasolla määritellystä kaupunkiuudistusalueesta 
Helsingissä. Kaupunkiuudistuksen strategisena tavoit-
teena on Helsingin kaupunginosien välisen eriytymisen 
vähentäminen ja hyvinvointierojen vähentäminen. Käy-
tännön tasolla kaupunkiuudistuksella pyritään paran-
tamaan Malmin keskustaa asuinalueena niin, että sen 
vetovoimaisuus, viihtyisyys ja koettu turvallisuus para-

nevat. Tämä ohjaa panostamaan Malmin kaikille asuk-
kaille yhteisiin julkisiin tiloihin ja palveluihin sekä kau-
punkiympäristön ilmettä parantavaan laatuun.

Muita strategisia suunnitelmia
Viheralueiden ja muiden yleisten alueiden kehittämistä 
ohjaavat myös monet muut kaupungin suunnitelmat ja 
strategiat. Näistä keskeisimpiä ovat: 

• Helsingin kaupungin liikkumisen kehittämisohjelma
• Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelma
• Helsingin kaupungin ympäristöohjelma, ilmaston-

muutokseen sopeutumisen linjaukset sekä   
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma 

• Helsingin kaupungin luonnonhoidon linjaus,  
luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkostotarkastelu  
sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen  
toimintaohjelma 

• Helsingin kaupungin hulevesistrategia ja -ohjelma,  
tulvastrategia sekä pienvesiohjelma 

Kuva 11 . Ote Helsingin pyöräilyn tavoiteverkostosta. Suunnittelualue on rajattu mustalla viivalla. (Lähde: Pyörälii-
kenteen tavoiteverkko esikaupunkialueille, Helsigin kaupunkisuunnitteluvirasto, liikennesuunnitteluosasto 2016.)

Baana, 1-suuntainen järjestely

Baana, 2-suuntainen järjestely

Pääreitti, 1-suuntainen järjestely

Muu reitti, 1-suuntainen järjestely

Pääreitti, 2-suuntainen järjestely

Muu reitti, 2-suuntainen järjestely
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2 .3 .2 Suunnitteluun vaikuttavat ajankohtai-
set hankkeet
Maankäytön hankkeet:
Yleisten alueiden suunnitelman suunnittelualueella on 
käynnissä tai käynnistymässä asemakaavanmuutoshank-
keita erityisesti juna-asemien ympäristöissä. Tämänhet-
kisten asemakaavahankkeiden pääasiallisena tavoitteena 
on lisätä asuntoja alueelle, erityisesti radan varteen. 

Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee koko kaupungin 
mittakaavassa merkittävä asemakaavoitushanke, Mal-
min entisen lentokentän alue, johon rakentuu osa-alue 
kerrallaan seuraavien kolmen vuosikymmenen aika-
na uusi 25 000 asukkaan ja parin tuhannen työpaikan 
asuinalue. Yleisten alueiden suunnitelman kymmenvuo-
tiskauden aikana entisen lentokentän alue tulee raken-
tumaan voimakkaasti kohti Malmin keskustaa. Pääasi-
allinen kävelyn ja pyöräilyn yhteys entisen lentokentän 
alueen ja Malmin keskustan välillä tulee kulkemaan Lon-
ginojan laakson viheralueiden kautta. 

Malmin keskustaa tullaan kehittämään merkittävästi 
tulevina vuosina monipuolisena aluekeskuksena, jonne 
tulee uuden asumisen lisäksi myös uusia palveluita ja 
työpaikkoja. Alueella tullaan käynnistämään lähitulevai-
suudessa useita asemakaavahankkeita Malmin keskus-
tavision ja sitä tarkentavien Malmin keskustan suunnit-
teluperiaatteiden pohjalta.

Fallkullan kiilan alueelle on rakentumassa uusi pääosin 
asuinkerrostalovaltainen asuinalue, johon liittyy myös 
uusia puisto- ja lähivirkistysalueita. Pilvenpyörteentien 
alueelle rakentuu asuinkerrostaloista, rivitaloista ja 
pientaloista koostuva asuinalue. Asuinalue liittyy tiiviisti 
Longinojanlaakson viheralueisiin. Longinojanpuistoon 
on korttelirakentamisen myötä perustettu uusia huleve-
sien käsittelyalueita. 

Suunnittelualueella käynnissä olevat asemakaavahank-
keet, kts. Helsingin karttapalvelu osoitteessa kartta.hel.
fi > Kaavoitus ja liikennesuunnittelu. 

Liikennehankkeet ja -suunnitelmat
Merkittävin suunnittelualuetta koskeva pitkän aikavä-
lin liikennehanke on Viikin-Malmin pikaraitiotie (VIIMA). 
Uusi pikaraitiotie yhdistää Viikin ja Malmin entisen len-
tokenttäalueen Helsingin keskustaan. Ensivaiheessa 
pikaraitiotien yhteys rakentuu suunnittelualueella Mal-
min sairaalalle. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden 2021 
alussa, pikaraitiotien rakentamisen on tarkoitus alkaa 
vuonna 2027, ja olla käytössä 2030-luvun alkupuolella.  

Suunnittelualueella käynnissä olevat liikennesuunnitel-
mat, kts. Helsingin karttapalvelu osoitteessa kartta.hel.
fi > Kaavoitus ja liikennesuunnittelu. 

Katualueiden kehittäminen
Tällä hetkellä käynnissä olevista katualueiden kehit-
tämishankkeista merkittävin on Vanhan Helsingintien 
aluekokonaisuuden kehittäminen, johon kuuluu Vanha 
Helsingintie välillä päärata-Longinoja, Malmin asematie, 
K. H. Wiikin katu, Vilppulantie välillä Vanha Helsingin-
tie-Hietakummuntie ja Pekanraitti välillä Malmin asema-
tie-K. H. Wiikin katu. Aluekokonaisuuden kehittäminen 
liittyy Vanhan Helsingintien ja Malmin asematien varrel-
le kaavoitettuun uuteen rakentamiseen.  

Suunnittelualueella käynnissä olevat katuhankkeet, kts. 
Helsingin karttapalvelu osoitteessa kartta.hel.fi > Kadut 
ja puistot.

Viheralueiden kehittäminen 
Koko kaupungin kattavat ekologisten verkostojen sel-
vitykset ja kehittämissuunnitelmat ovat taustatietona 
maankäytön suunnittelussa ja yleisten alueiden kehit-
tämisessä. Tähän mennessä on valmistunut metsä- ja 
puustoisen verkoston selvitys. 

Viheralueiden kehittämishankkeista merkittävimpiä 
ovat Longinojanpuiston ja Pukinmäen rantapuiston ke-
hittäminen. Longinojanpuistoon rakennetaan Ala-Mal-
min puistotie, jonka lisäksi suunnitelmia on tehty kun-
toilu- ja urheilualueelle. Pukinmäen rantapuistossa 
rakennetaan uusia reittejä, palveluita ja hulevesien kä-
sittelyä parannetaan.

Edellä mainittujen viheralueiden kehittämishankkeiden 
lisäksi alueen leikkipuistoja kunnostetaan: päiväkoti 
Longinojalle rakennetaan uudisrakennus, joka sisältää 
leikkipuisto Filpuksen sisätilat, rakennushankkeen yh-
teydessä leikkipuisto Filpuksen ulkoleikkialue peruskor-
jataan, kuten myös Ylä-Malmilla leikkipuisto Traktori. 

Suunnittelualueella käynnissä olevat puistohankkeet, 
kts. Helsingin karttapalvelu osoitteessa kartta.hel.fi > 
Kadut ja puistot.

Muut alueeseen liittyvät hoito-, käyttö- ja kehittämis-
suunnitelmat sekä kunnostus- ja hoito-ohjelmat
• Pukinmäen, Tapanilan, Tapaninvainion ja Ylä-Mal-

min luonnonhoitosuunnitelma vuosille 2008-2017
• Ala-Malmin luonnonhoitosuunnitelma vuosille 2010-2019
• Vantaanjoen varren maiseman ja kasvillisuuden  

hoito- ja kehittämissuunnitelma 2006-2015
• Helsinkipuisto, yleissuunnitelma 2012 

Kts. Helsingin kaupungin internet-sivut osoitteessa hel.
fi > Asuminen ja ympäristö > Kaavoitus ja suunnittelu > 
Kaupunkiympäristön kehittämissuunnitelmat
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2 .3 .3 Edellisen yleisten alueiden suunnitel-
man toteutuminen
Malmin ja Pukinmäen alueelle laaditut aikaisemmat 
yleisten alueiden suunnitelmat ovat Ala-Malmin alue-
suunnitelma 2009-2018 ja rajautuvilta osin Pukinmäen, 
Tapanilan, Tapaninvainion ja Ylä-Malmin viheraluesuun-
nitelma 2007-2016. 

Niiden lisäksi tämän yleisten alueiden suunnitelman läh-
tötietoina ovat olleet rajautuvilta osin seuraavat alue-
suunnitelmat ekosysteemipalveluiden sekä palveluver-
koston toimivuuden ja käytettävyyden näkökulmasta: 

• Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelma 2020-2029
• Pakilan ja Tuomarinkylän aluesuunnitelma 2018-2027 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään edellä mainittujen 
aluesuunnitelmien katu- ja viheralueille asetettujen tavoit-
teiden ja hankkeiden toteutuneisuutta. Pukinmäen, Tapa-
nilan, Tapaninvainion ja Ylä-Malmin viheraluesuunnitel-
massa tavoitteita ja hankkeita osoitettiin vain viheralueille. 

Viheralueet
Edellisissä aluesuunnitelmissa ja viheraluesuunnitel-
missa on korostettu puistojen käytettävyyden, esteet-
tömyyden ja turvallisuuden parantamista erityisesti 
käytäväverkostoja ja kalusteita kunnostamalla. Suun-
nitelmissa on tunnistettu suuri määrä peruskorjaus- ja 
kunnostustarpeita. 

Ala-Malmin puiston yleisilmeen parantaminen on toteu-
tunut osittain. Puistossa sijaitseva lasipaviljonki ja allas 
on kunnostettu. Ala-Malmin puiston kasvillisuus tarvit-
see edelleen kunnostustoimenpiteitä ja tehostettua yl-
läpitoa.

Suunnitelmissa on todettu leikkipaikkojen olevan vaa-
timattomia ja leikkipuistojen vaativan peruskorjausta. 
Leikkipuisto Filpuksesta ja leikkipuisto Traktorista on 
laadittu puistosuunnitelmat, ja niiden peruskorjaus on 
toteutumassa.  

Longinojan lähiympäristön kehittämiseen on vastattu 
laatimalla Longinojanpuiston puistosuunnitelma, joka 
etenee toteutukseen vaiheittain. Malmin kirkkopuiston 
käytäväverkoston parantamista on toteutettu puiston 
pohjoisosassa, ja sen kalusteita on kunnostettu. Pukin-
mäen rantapuiston eteläosasta on laadittu puistosuun-
nitelma, joka on toteutuksessa vuoden 2020 aikana.  

Metsä- ja niittyalueiden sekä maisemapeltojen ylläpitoa 
on tehty edellisten aluesuunnitelmien ja luonnonhoi-
tosuunnitelmien mukaisesti.

Katualueet
Aikaisemman aluesuunnitelman hankkeet ja kehitysta-
voitteet ovat toteutuneet osittain. Alueella on toteutettu 
kaupunkikuvallista ilmettä ja laatua parantavia hank-
keita Malmin keskustan alueella, mutta esim. kokoo-
jakatujen yleisilmeen ja turvallisuuden kehittämiseksi 
kohdistetut hankkeet ovat vain osittain toteutuneet. 
Lisäksi Tapanilan aseman pysäköintialueen kunnostus 
on rakentumassa osana Fallkullan kiilan kaava-alueen 
rakentumista.

Alueella toteutetut merkittävimmät hankkeet ovat kes-
kittyneet Malmin keskustan alueelle sekä merkittävim-
mille jalankulku- ja pyöräväylille. Toteutuneita hankkeita 
ovat olleet Pekanraitin ja Ala-Malmin torin peruskor-
jaukset ja jalankulku- ja pyöräväylän peruskorjaus Tat-
tarinharjuntien ja Malmin kalmistotien välillä.

Toteutumatta ovat jääneet pysäköintialueen peruskor-
jaus Riihenkulman ja Vanhan Helsingintien kulmassa, 
Ala-Malmin raitin kunnostus sekä Vilppulantien suoja-
tien toimivuuden parantaminen.

Kuva 12 . Ala-Malmin tori on kaupunkikuvallisesti mer-
kittävä toteutettu peruskorjaushanke. 

Kuva 13 . Pekanraitin peruskorjaus liittyy Ala-Malmin 
torin kaupunkikuvalliseen kokonaisuuteen. 
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2 .4 Kulttuuriympäristöt
Vantaanjoen varren, Longinojan varren ja Fallkullan 
viheralueet kuuluvat lähes kokonaisuudessaan karta-
no- ja tilakeskusten kulttuuriympäristöihin. Suunnitte-
lualueella sijaitsee Fallkullan ja Pukinmäen kartanot, 
jotka ovat sijoittuneet joki- ja purolaaksojen suotuisille 
viljelymaille. Nykyisin tiiviin kaupunkirakenteen rajaama 
Pukinmäen kartano on Sonaby malmin kylään 1400-lu-
vulla syntynyt rälssitila, ja kartanon nykyinen pääraken-
nus on peräisin 1800-luvulta. Pukinmäen kartano oli 
osa laajaa Vantaanjoen rannoille muodostunutta kar-
tano- ja maanviljelyvyöhykettä. Fallkullan kartano sijait-
see Longinojan sivulaaksossa, eikä sillä syrjäisemmän 
sijaintinsa vuoksi ole samanlaista pitkää historiaa kuin 
Vantaanjoen viljelylaaksoon ja sen vesireittien äärelle 
sijoittuneilla kartanoilla. Fallkullaan on tullut viljelyä ja 
asutusta vasta 1800-luvulla. 

Malmin ja Pukinmäen alueella sijaitsee parisenkymmen-
tä muinaisjäännöstä ja muinaisjäännösaluetta. Niistä 
suurin osa on ensimmäisen maailmansodan aikaisia 
puolustusvarustuksia, tukikohtia ja tykkipattereita. 
Ala-Malmilla Riihenkulman alueella ja Vanhan Helsingin-
tien varrella on sijainnut Sonaby malmin kylän Malmbyn 
kylänpaikka 1500-luvulta lähtien. 

Kylään kuuluneista kolmesta tonttimaasta on edelleen 
nähtävissä jäänteitä kaupunkikuvassa. Vanhan Helsin-
gintien länsipuolella sijaitseva Storbyn tonttimaa on 
edelleen käytössä, ja paikalla on vanhoista punaisista 
puutaloista koostuva pihapiiri. Vanhoja kulttuuriker-
roksia on mahdollisesti säilynyt puistossa, rakennusten 
väleissä ja pihamaalla. Longinojaan rajautuvalla Pärsin 
tontilla on vanha puutalo. Riihenkulman alueella sijait-
seva Brusasin tonttimaa on edelleen käytössä, ja se 
on säilyttänyt vanhakantaisen ilmeensä. Nykyinen pää-
rakennus on peräisin 1900-luvun alusta ja pihamaan 
ympärillä on vanhoja punaisia puutaloja. Päiväkoti Kar-
vikan eteläpuolella sijaitseva Tallbackan tonttimaa on 
suureksi osaksi tuhoutunut. 

Malmbyn kylänpaikan läpi kulkeva Vanha Helsingintie 
ja Kirkonkyläntie muodostavat keskeisen historiallisen 

katulinjan, joka on nähtävissä jo Senaatin kartassa 
vuodelta 1872. 

Suunnittelualueella sijaitsee kaksi valtakunnallisesti 
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY): 
pääkaupunkiseudun ensimmäisen maailmansodan ai-
kainen linnoitusketju Ormusmäellä sekä Malmin van-
ha rautatieasema. Suunnittelualueen itäosa rajautuu 
Malmin lentoaseman RKY-alueeseen, joka on myös 
maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Van-
taanjokilaakson maisema-alue on suunnittelualueella 
sijaitseva maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäris-
tö. Suunnittelualue rajautuu lisäksi pohjoisosassaan 
maakunnallisesti arvokkaaseen Tapaninkylän asunto-
alueeseen. 

Helsingin maisemakulttuuriluokituksen mukaan suun-
nittelualueella sijaitsee kaksi arvoympäristöksi luokitel-
tua puistoa, Sunilanpuisto ja Ala-Malmin puisto. Malmin 
kirkkopuisto on luokiteltu aikakaudelleen tyypilliseksi 
puistoksi ja Pukinmäen liikuntapuisto on aikakaudel-
leen tyypillinen urheilu- tai liikuntapuisto. Muun muassa 
Malmin sairaalan, Malmin kirkon ja Malmin ala-asteen 
ympäristöt on luokiteltu maisemakulttuurin kannalta 
merkittäviksi julkisten rakennusten, työpaikka-alueiden 
ja laitosten ympäristöiksi. 

Fallkulla, Longinojan laakso, Ylä-Malmin puutaloalue ja 
Karviaismäen puutaloalue Ala-Malmilla on määritelty 
yleiskaavan kulttuuriympäristökartassa kulttuurihisto-
riallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 
kannalta merkittäviksi kohteiksi (ks. kuva 9). 

Kuva 14 . Pukinmäen kartano. Kuva 15 .  Riihenkulma.
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Kuva 16 . Malmin ja Pukinmäen muinaisjäännökset sekä kulttuurikohteet ja -ympäristöt. Ote Helsingin karttapalve-
lun kulttuuriympäristötiedoista. (Lähde: Helsingin karttapalvelu 24.6.2020. Ajantasaiset tiedot ja karttamerkintö-
jen selitykset karttapalvelussa kartta.hel.fi)

Kuva 17 . Malmin ja Pukinmäen maisemakulttuurisesti arvokkaat kohteet ja alueet. Ote Helsingin karttapalvelun 
maisemakulttuurikartta. (Lähde: Helsingin karttapalvelu 24.6.2020. Ajantasaiset tiedot ja karttamerkintöjen seli-
tykset karttapalvelussa kartta.hel.fi)
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2 .5 Kaupunkiluonto
Malmi ja Pukinmäki ovat kaupunkiluonnoltaan rikkaita 
alueita. Vantaanjoki ja Longinoja rehevine laaksoineen ovat 
mahdollistaneet alueen monimuotoisen luonnonympäris-
tön, jolle on tunnusomaista sekä avoimet niityt ja maise-
mapellot että rehevät lehdot ja lehtomaiset rinnemetsät. 

Maisemassa korostuvat niityt ja maisemapellot. Fallkul-
lan, Longinojan ja Vantaanjoen varren niittyalueet muo-
dostavat merkittävän kokonaisuuden koko kaupungin 
niittyverkoston kannalta. Niittyalueet, pellot ja niiden 
pientareet ovat tärkeitä paitsi maisemassa myös niiden 
tuottamien luonnon monimuotoisuusarvojen ja pölyttä-
jäpalvelujen suhteen.

Laajempia metsäalueita sijaitsee Sepänmäenpuistos-
sa, Sepänmäen etelämetsässä, Närepuistossa, Sini-
metsässä ja Malmin kirkkopuistossa. Osa Longinojan 
purolaaksosta on myös puustoista. Metsät ovat kas-
vupaikoiltaan reheviä, ollen suurimmaksi osin tuoretta 
tai lehtomaista kangasmetsää. Lehtoakin on metsistä 
viidesosa. Osa niistä on hyvin säilyneitä ja kasvillisuu-
deltaan edustavia. Kalliometsiä tai muita karuja metsiä 

on hyvin vähän. Puustoltaan metsäalueet ovat pääosin 
varttuneita ja eri-ikäisrakenteisia sekametsiä. Vanhim-
mat metsät sijaitsevat Sepänmäessä ja Sepänmäen et-
elämetsässä, joissa esiintyy metsäluonnon monimuotoi-
suutta kuvaavia rakennepiirteitä kuten vanhoja metsiä, 
puuyksilöitä ja lahopuuta. 

Longinoja rantapuustoineen lisää alueen luonnon mo-
nimuotoisuutta. Purossa kutevan meritaimenen olo-
suhteita on kunnostettu talkoiden avulla. Puron varren 
puusto on tärkeä paitsi meritaimenelle myös alueen 
linnustolle ja muulle eliöstölle. Vantaanjoki ja sen ranta-
puusto ovat vastaavasti tärkeitä sekä vesi- että maaeli-
östölle ja hyönteisille. 

Kuva 18 . Malmin ja Pukinmäen luontoarvot. Ote Helsingin karttapalvelun luontotiedoista. (Lähde: Helsingin kartta-
palvelu 29.6.2020. Ajantasaiset tiedot ja karttamerkintöjen selitykset karttapalvelussa kartta.hel.fi)
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2 .5 .1 Luontoarvot ja rauhoitetut luontokoh-
teet
Suunnittelualueen luontoarvot on esitetty Helsingin kart-
tapalvelussa olevien luontotietojärjestelmän luontotieto-
jen perusteella kesäkuun 2020 tilanteen mukaisesti. 

Suunnittelualueella ei sijaitse luonnonsuojelualueita tai 
luonnonsuojeluohjelman alueita. Vantaanjoki on Natu-
ra 2000 -alue, jolla suojellaan luontodirektiivin liitteen 
II mukaista vuollejokisimpukkaa. Suunnittelualueella 
sijaitsee yksi luonnonmuistomerkki, rauhoitettu mant-
shurianjalopähkinä Pukinmäen alueella. Longinojaa ja 
sen varren suojavyöhykkeitä on suojeltu asemakaavan 
suojelumerkinnöillä. Longinoja on merkittävä meritai-
menen kutupaikka.

Arvokkaita kasvikohteita ovat Ormusmäki ja Pukin-
mäenkaaren iso oja. Ormusmäen kallioilla kasvaa rikas 
kallio- ja ketokasvisto, johon kuuluu mm. silmälläpidettä-
vä aholeinikki. Pukinmäenkaaren ojassa kasvaa alueelli-
sesti uhanalainen ojatädyke. 

Arvokkaita metsäkohteita sijaitsee Longinojan varrella 
ja Sepänmäessä. Longinojan varren metsäkohde muo-
dostuu osin luonnontilaisesta kostean lehdon lajistosta 
ja rantojen kasvillisuudesta, ja siellä on runsas lintulajis-
to. Sepänmäen etelämetsä sijoittuu Tattariharjuntien ja 
Kehä I:n väliselle laajahkolle metsäalueelle ja muodostuu 
lehdoista, runsaslahopuustoisista kangasmetsistä ja kal-
liometsistä. Kohde on monimuotoinen, ja siellä on runsas 
lintulajisto. Sepänmäen toinen metsäkohde sijaitsee Pil-
venpyörteentien asuinalueen eteläpuolella, ja se koostuu 
lehdoista ja runsaslahopuustoisista kangasmetsistä. 

Liito-oravan elinalueita sijaitsee edellisessä kappalees-
sa kuvatuilla Sepänmäen arvokkailla metsäalueilla. Lii-
to-oravat liikkuvat puustoisia yhteyksiä pitkin metsäis-
ten alueiden välillä.

Arvoniityiksi (hoitoluokka B5) luokiteltuja niittyalueita 
on suunnittelualueella kolme: Pukinmäen Myrttipuistos-
sa, Ormusmäellä ja Fallkullan kartanon alueella. Myrtti-
puiston arvoniitty ja Ormusmäen arvoniitty on luokiteltu 
myös perinnemaisemiksi. 

Suunnittelualueelle ei sijoitu 29.6.2020 mennessä inven-
toituja tärkeitä lintu - tai lepakkoalueita, matelija- ja sam-
makkokohteita, kääpäkohteita eikä lahokaviosammalen 
elinympäristöjä tai tukialueita. Inventointitietoja alueen 
rikkaasta kaupunkiluonnosta karttuu jatkuvasti lisää.

Arvokkaista geologisista kohteista suunnittelualueelle 
sijoittuu Karviaisrinteen drumliini Ala-Malmilla. 
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Kuva 19 . Ormusmäki.

Kuva 20 .  Sepänmäen etelämetsä.



Kuva 21 . Närepuiston hoidettu rinne. 



3 YLEISTEN ALUEIDEN TARVEKARTOITUS JA SUUNNITELMA

3 .1 Yleisten alueiden kehittämissuunnitelma 
Yleisten alueiden kehittämistavoitteet -kartalla on esitetty suunnittelualueen yleiset kehittämistarpeet sekä vaalittavat 
arvot yleisellä tasolla. Kartan keskeisimpänä teemana on alueen ekosysteemipalveluverkoston kehittäminen ja kytkey-
tyneisyyden parantaminen.

Kuva 22 . Yleisten alueiden kehittämissuunnitelma -kartta. 
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3 .2 Verkostotavoitteet

3 .2 .1 Jalankulku-, pyöräily- ja virkistysreitit
Suunnittelualueella liikenteen solmukohdat muodostu-
vat etenkin asemanseuduille Malmille, Tapanilaan ja Pu-
kinmäkeen. Esteettömät reitit ja alueet keskittyvät myös 
asemanseutujen ympäristöön. 

Reiteissä on jonkin verran katkoksia ja opastuksessa 
sekä esteettömyydessä on puutteita.  Asukaspalautteis-
sa nousi esiin erityisesti asemanseutujen opastuksen 
puute sekä kävelyn ja pyöräilyn reittien epäloogisuus ja 
alueiden vaikea hahmottaminen. Lisäksi asemanseutu-
jen liikkumisympäristö koettiin ankeaksi, epämiellyttä-
väksi ja turvattomaksi. Opastuksen parantamista toi-
vottiin myös Longinojanpuistossa ja muilla Longinojan 
laakson viheralueilla. 

Suunnittelualueella on jo nykyisellään kattava ulkoilu- ja 
virkistysreittiverkosto erityisesti laajoilla viheralueilla. Pu-
kinmäen rantapuiston reitit yhdistyvät Vantaanjoen ranto-
jen reittiverkostoon, ja Longinojan laaksoa pitkin kulkevat 
reitit yhdistyvät esimerkiksi Malmin entistä lentokenttää 
kiertävään ulkoilu- ja latureittiin. Pukinmäen rantapuistos-
sa on talvisin peltolatu.

Ulkoilu- ja virkistysreittiverkoston jatkuvuuden kannalta 
alueella on myös puutteita. Valaistuksessa on parannus-
tarpeita. Malmin kirkkopuiston reitistössä on epäjatku-
vuuksia ja epäloogisuuksia. Pukinmäen rantapuistossa 
ulkoilureitti katkeaa Käskynhaltijantiehen, jonka ylitys 
tapahtuu kaukana reitistä eikä yhdisty siihen loogisesti. 
Käskynhaltijantielle tulisi rakentaa reittiin liittyvä alikulku-
yhteys. Pukinmäenkaaren länsipuolella ei ole reittiyhteyt-
tä jokivarteen. Sepänmäen metsäisillä viheralueilla ei ole 
ylläpidettyjä reittejä. Longinojanpuistossa reittiyhteyksiä 
ollaan parantamassa, kun Longinojanpuiston puistosuun-
nitelmassa esitetty uusi Ala-Malmin puistotie rakennetaan 
Filpuksenpuistosta Longinojan yli keväällä 2021.

Yleisten alueiden suunnitelmassa esitetään laajempaa 
alueellista reitistön ja viheralueiden kytkeytyneisyyteen 
liittyvää opastushanketta alueen merkittävimpien puis-
tojen ja viheralueiden muodostamalle viheralueiden ket-
julle. Tarkoitus on yhdistää Longinojan, Sydän-Malmin ja 
Vantaanjoen varren välinen reitti helposti hahmotetta-

vaksi ja saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Hankkeeseen 
liittyy myös siihen kuuluvien katu- ja puistokohteiden pe-
ruskorjaus- ja kunnostustoimenpiteet. 

Pukinmäen rantapuistossa kehitetään Vantaanjoen ran-
nassa kulkevaa polkumaista reittiä ylläpidon keinoin. Pol-
kua ei jatkossakaan tehdä rakennetuksi, vaan sen linja-
uksella niittyä niitetään tiheämmin. Ojien ylityspaikkoihin 
rakennetaan kevyitä puusiltoja luontopolkujen tapaan. 

Pääasiallinen jalankulun ja pyöräilyn yhteys tulevaisuu-
dessa rakentuvan Malmin entisen lentokentän alueen 
ja Malmin keskustan välillä tulee kulkemaan Filpuksen-
puiston ja Longinojan laakson viheralueiden kautta. 
Ennen Malmin entisen lentokentän rakentumisen vai-
heittaista valmistumista kenttäaluetta hyödynnetään 
erilaisissa väliaikaiskäytön toiminnoissa, joihin kuuluu 
esimerkiksi tapahtuma- ja virkistyskäyttöä. Reittejä ja 
opastusta lentokentän sisääntuloalueille suunnitte-
lualueen pohjoisosassa tulee kehittää. 

Asukasmäärän kasvaessa viheralueiden käyttöpaine tu-
lee kasvamaan erityisen voimakkaasti Longinojan varrel-
la ja jonkin verran myös Vantaanjoen varrella Pukinmäen 
täydennysrakennushankkeiden seurauksena. Sujuvat 
sisääntuloreitit ovat tärkeitä korkean käyttöpaineen 
alaisille viheralueille ja laajoille viheraluekokonaisuuksil-
le. Toimivalla reittiverkostolla ehkäistään myös maaston 
kulumista ja suojataan luontoarvoja myös kävijämäärien 
kasvaessa. Tästä syystä reittiverkostojen kehittämiseen 
tulee kiinnittää huomiota jo varhaisessa vaiheessa.

VISTRA II -suunnitelmassa on esitetty pitkällä tähtäimellä 
kaksi uutta siltaa Vantaanjoen varteen sekä yksi uusi eri-
tasoyhteys Kehä I:n yli Sepänmäen etelämetsän kohdalla.

Reitistöjen kehittämisen tavoitteet: 
• Vantaanjoen varressa kulkevan vihersormen 

pääreitin kehittäminen: Käskynhaltijantien 
alituksen rakentaminen kadun ja sillan perus-
korjauksen yhteydessä

• Longinojan, Sydän-Malmin ja Vantaanjoen 
yhdistävän rengasreitin ja opastuksen kehit-
täminen

• Malmin baanan ja Pohjoisbaanan sovittami-
nen nykyisiin reitteihin luontoarvoja varjellen

• Närepuiston ja Sinimetsän reittien kehittämi-
nen esim. luontopolku.  

• Ulkoilureittien kehittäminen Sepänmäkeen 
sekä Nallenmäen ja Nallenrinteen suuntaan.

• Reittien ja opastuksen kehittäminen Malmin 
entisen lentokenttäalueen suuntaan.

• Reittien valaistustason parantaminen luonto-
arvot huomioiden. 

• Esteettömien reittien kehittäminen joukkolii-
kenteen solmukohdissa.

Kuva 23 .  Peltolatu Pukinmäen rantapuistossa. 
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Kuva 24 .  Reitistöt ja esteettömyys -kartta. 
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3 .2 .2 Viheralueiden palvelut
Suunnittelualueen viheralueiden palveluverkosto on 
jakautunut pääradan molemmin puolin. Radan este-
vaikutus tulee esiin palveluiden saavutettavuudessa. 
Suurempi osa viheralueiden palveluista sijoittuu radan 
pohjoispuolella kaupunkirakenteen sisään. Radan etelä-
puolella palvelut sijoittuvat pääasiassa Longinojan laak-
son ja Fallkullan laajojen viheralueiden yhteyteen. 

Asukasmäärän lisääntyessä käyttöpaine viheralueilla 
tulee kasvamaan, erityisen voimakkaasti Longinojan 
varrella, mutta Pukinmäen hankkeiden seurauksena 
myös Vantaanjoen varrella. Tästä syystä viheralueiden 
kehittämiseen tulee jo nyt kiinnittää erityistä huomiota 
myös viheralueiden palveluiden näkökulmasta. 

Asukaspalautteissa on noussut esiin tarve viheraluei-
den palveluille, mm. leikkipaikoille, erityisesti uusien 
asuinalueiden läheisyyteen esimerkiksi Ormuspellon ja 
Pilvenpyörteentien asuinalueilla. Kotinummenpuistoon 
toivottiin enemmän urheilumahdollisuuksia. Laidunpuis-
toon toivottiin leikkipaikkaa ja oleskelumahdollisuuksia. 
Longinojanpuistoon toivottiin lasten leikkipaikkaa, ai-
kuisten liikuntapaikkaa, piknik- ja oleskelumahdollisuuk-
sia sekä latureittejä. Pukinmäen uimapaikalle toivottiin 
palveluiden parantamista: uimapaikan kunnostamista, 
uimakoppeja ja valvontaa. Pukinmäen rantapuiston 
rantaan toivottiin myös laitureita uimiselle ja kanooteil-
le sekä grillipaikkaa. Tapperinpuistoon toivottiin lisää 
penkkejä. Säveltäjänpuiston lentopallokentän muutta-
mista toiseen käyttöön toivottiin, sillä kenttää ei palaut-
teen mukaan käytetä.

Pukinmäen liikuntapuisto ja Ala-Malmin liikuntapuisto 
ovat suunnittelualueen urheilukeskittymät, joissa voi 
harrastaa monipuolisesti mm. yleisurheilua, pallopelejä 
ja parkouria. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala hallinnoi 
Pukinmäen ja Ala-Malmin liikuntapuistoja. Ulkoliikuntaa 
voi harrastaa myös useilla peli-, palloilu- ja luisteluken-
tillä ympäri suunnittelualuetta. Ulkokuntoiluvälineitä 
löytyy Pukinmäen rantapuistosta ja liikuntapuistosta, 
Kotinummenpuistosta ja Ala-Malmin liikuntapuistosta. 
Myös koulujen ja päiväkotien pihojen yhteydessä on 
peli-, palloilu- ja ulkokuntoilupaikkoja. Longinojanpuis-
ton puistosuunnitelmassa on esitetty skeittipaikka ja 
kuntoilualue, mutta niiden rakentumisaikataulua ei ole 
vielä päätetty.

Suunnittelualueella on neljä leikkipuistoa: leikkipuistot 
Unikko, Traktori, Kotinummi ja Filpus. Lisäksi pienem-
piä leikkipaikkoja on yhteensä seitsemän eri puolilla 
suunnittelualuetta. Nykyisten leikkipaikkojen kunnos-
tamista edistetään suunnitelmakaudella esimerkiksi 
Anianpellonpuistossa korttelipuistojen kunnostamisen 
yhteydessä. Verkostollisesti tarkasteltuna Ormuspellon 
alueelta puuttuu lähileikkipaikka.

Helsingin Nuorisopalvelujen ylläpitämä Fallkullan koti-
eläintila on suosittu retki- ja virkistyskohde, jossa vie-
railee vuosittain yli 80 000 kävijää. Tilalla järjestetään 
paljon erilaisia kerhoja lapsille ja nuorille.  

Suunnittelualueella on kolme viljelypalsta-aluetta, Pu-
kinmäen rantapuistossa, Fallkullanpellolla ja Karviais-
mäessä. Sepänmäen länsilaidalla sijaitseva palsta-alue 
on poistettu käytöstä ja muutettu niityksi. 

Suunnittelualueella on neljä koira-aitausta. Ne sijaitse-
vat Fallkullassa, Longinojanpuistossa, Malmin kirkko-
puistossa ja Närepuistossa. Koirapalveluiden määrä 
on alueella riittävä. 

Pukinmäen rantapuistossa Vantaanjoen varrella sijait-
see uimapaikka ja matonpesupaikka. Uimapaikan yh-
teyteen esitetään uuden oleskelualueen perustamista, 
sekä uimapaikan eteläpuolelle rakennetaan Osallistava 
budjetointi -hankkeessa toivottu onkilaituri. Pukinmäen 
rantapuiston eteläosaan on suunnitteilla grillipaikka. 
Yleisten alueiden suunnitelmassa edistetään veden ää-
relle pääsyä Longinojan ja Vantaanjoen varressa lisää-
mällä oleskelualueita ja –paikkoja rannoille. 

Viheralueiden palveluiden kehittämistä alueella tukee 
myös jo käynnissä oleva kaupunkipyöräasemien suun-
nittelu ja runkolukittavien pyöräpysäköintipaikkojen 
suunnittelu, joita tullaan sijoittamaan liityntäliikenteen 
solmukohtiin sekä eri palveluiden läheisyyteen.

Viheralueiden palvelujen kehittämisen tavoitteet: 

• Oleskelualueiden ja laadukkaiden rakenteiden  
lisääminen Vantaanjoen ja Longinojan varteen 
sekä Filpuksenpuistoon.

• Leikkipaikkojen riittävyydestä, laadusta ja kes-
tävyydestä huolehtiminen, uuden leikkipaikan 
lisääminen Ormuspellon alueelle.

• Ormusmäen kehittäminen turvalliseksi  
kalliopuistoksi.

• Pyöräilypalveluiden kehittäminen baanojen 
rakentamisen yhteydessä: pyörähuoltopiste 
baanojen risteykseen.

• Pyöräilypalveluiden kehittäminen: pyörähuolto-
piste baanojen risteykseen

• Fallkullan kartanon ja kotieläintilan alueen  
vahvistaminen kestämään kasvavaa, jo nykyisin 
suurta kävijämäärää, mm. Helsinki-huussi.

• Toiminnallisten alueiden valaistustason paran-
taminen peruskorjausten yhteydessä. 

• Yleisten alueiden toiminnallisuutta lisätään.

Kuva 25 .  Valaistu ulkoilureitti talvisessa Fallkullassa. 
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Kuva 26 .  Viheralueiden palvelut -kartta. 
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3 .2 .3 Ekologisten verkostojen kehittämisen 
tavoitteet
Sininen verkosto
Suunnittelualueen sinisen verkoston rungon muodos-
tavat Vantaanjoki ja Longinoja. Suunnittelualueen län-
siosassa vedet laskevat Vantaanjokeen ja itäosassa 
Longinojaan ja sen kautta Savelassa Vantaanjokeen. 
Suunnittelualueen pohjois- ja kaakkoisosassa vedet las-
kevat pieniltä alueilta Tapaninvainionpuroon ja Viikino-
jaan. Lisäksi Sunilanpuiston lammella on oma pieni valu-
ma-alueensa. Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita. 

Longinojan puroympäristö ja Vantaanjoen varsi ovat 
merkittäviä virkistys- ja luontokohteita. Longinojan ja 
Vantaanjoen varrella kulkee suosittuja ulkoilureittejä, ja 
niiden varteen sijoittuu myös erilaisia toimintoja. Van-
taanjoki ja Longinoja ovat uhanalaisen meritaimenen tär-
keitä kutupaikkoja. 

Longinoja virtaa Malmin läpi ja laskee Pihlajiston koh-
dalla Vantaanjokeen. Longinoja on valuma-alueen koon 
perusteella Helsingin toiseksi suurin puro. Longinojan 
valuma-alueella tapahtuu tulevaisuudessa huomattavia 
maankäytön muutoksia, jotka vaikuttavat puroon laske-
vien hulevesien määrään ja laatuun. Hulevesien hallintaa 
ja puroympäristöä tulee kehittää haitallisten vaikutusten 
ehkäisemiseksi. 

Longinojan puroaktiivit -kansalaisliike on aktiivinen toimi-
ja puron kunnostamisessa. Puron suoraa osuutta on en-
nallistettu mutkittelevaksi uomaksi ja kunnostuksella on 
edistetty kalojen elinolosuhteita lisäämällä uomaan kiviä 
ja kutusoraikkoja. Puroaktiivien kanssa yhteistyössä on 
toteutettu myös Longinojan luontopolku, jonka varrella 
on Longinojasta kertovia opastauluja. 

Helsingin pienvesiohjelmassa Longinojan tavoitteiksi on 
mainittu vähentynyt eroosio ja hulevesikuormitus, kalas-
ton elinvoimaisuuden ylläpito ja parantaminen sekä mai-
sema- ja virkistyskäytön ylläpito ja parantaminen.

Tällä hetkellä hulevesiä ohjautuu avo-ojien kautta Longi-
nojaan, josta ne laskevat Vantaanjokeen. Myös suoraan 
Vantaanjokeen ohjautuu käsittelemättömiä hulevesiä 
avo-ojien kautta Pukinmäen rantapuistossa. Tulevien 
maankäytön muutosten takia hulevesien määrä, ja niiden 
hallinnan tarve tulee kasvamaan. Merkittävien luonto- ja 
virkistysarvojen takia Vantaanjoen ja Longinojan valu-
ma-alueiden hulevesien laadullinen hallinta on tärkeää. 
Vesistöihin kohdistuvien riskien hallintaa parannetaan 
kehittämällä hulevesien hallintaa sekä määrällistä ja laa-
dullista käsittelyä. 

Vantaanjoen ranta on tulvariskialuetta ja keväisin vesi 
usein nousee etenkin Bockinpuistossa rannan ulkoilurei-
teille estäen niiden virkistyskäytön.  

Läpäisemättömät pinnat
Suunnittelualueen läpäisemättömien pintojen osuuksia 
tarkasteltiin osavaluma-alueittain. Läpäisemättömien 
pintojen osuus vaihtelee 6-74 % välillä. Hyvin läpäiseviä 
alueita ovat Vantaanjoen ja Longinojan varren vihera-
lueet ja Fallkullan alue. Rakennetuilla asuin- ja teolli-
suusalueilla läpäisemättömien pintojen osuus on suuri. 
Erityisen korkea se on Malmin keskustassa Sydän-Mal-
min alueella ja Ylä-Malmilla. 

Tulvien ja vedenlaadun hallintaan liittyvät tavoitteet: 

• Hulevesien laadullisen ja määrällisen hallinnan 
kehittäminen kaavoituksen ja toteutussuunnit-
telun keinoin rakennetuilla alueilla; erityisesti 
niillä alueilla, joilla on yli 50 % läpäisemättömiä 
pintoja.

• Hulevesien laadullisen ja määrällisen hallinnan  
kehittäminen ennen Longinojaan virtaamista 
rakentamalla kosteikkoja ja hulevesialtaita. 

• Pukinmäen rantapuistossa sijaitsevien avo-
ojien kehittäminen hulevesien laadullista ja 
määrällistä hallintaa varten ennen hulevesien 
virtaamista Vantaanjokeen.

Elinympäristöjen tilan parantamiseen ja ennallis-
tamiseen liittyvät tavoitteet: 

• Longinojan taimenten elinympäristöjen  
parantaminen.

• Yhteistyön jatkaminen Longinojan puroaktiivien  
kanssa puron kunnostamisessa mm.  
kutusoraikkojen rakentamisessa.

• Vantaanjoen rannan säilyttäminen kasvipeittei-
senä ja luonnonmukaisena avoimena peltomai-
semana. 

• Vantaanjoen rantakasvillisuuden kehittäminen, 
jotta estetään Vantaanjoen tulvahuippujen aihe-
uttamaa joen penkereiden eroosiota ja paranne-
taan hulevesien imeytymistä ja puhdistumista. 

• Haitallisten vieraslajikasvien torjunta ranta-alueilla.
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Virkistyskäytön mahdollisuuksiin liittyvät tavoitteet: 

• Longinojan virkistysarvojen lisääminen. 

• Longinojan siltojen kunnostaminen kohdissa, 
joissa puistokäytävien rummut padottavat pu-
ron pääuoman virtaamaa. Kohteet on esitetty 
Longinojan valuma-alueselvityksessä.

•  Veden äärelle pääsyn helpottaminen Van-
taanjoen ja Longinojan varrella: Laadukkaiden 
rakenteiden ja oleskelupaikkojen, kuten puisten 
tasojen ja portaiden, lisääminen harkittuihin 
paikkoihin rannoille, helpottamaan veden 
äärelle pääsyä ja estämään rantapenkkojen 
kulumista. 

• Vantaanjoen varrella maisemapeltojen laidalle 
muodostuneiden polkujen säilyttäminen polku-
maisina ja niiden hoidon kehittäminen käytön 
helpottamiseksi.

• Tulvatilanteiden hyväksyminen osana luonnon 
rikkautta Vantaanjoen varrella ja virkistyskäy-
tön sopeuttaminen tulvatilanteisiin. 

Kuva 27 .  Vantaanjoki. 

Kuva 28 .  Longinoja. 
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Kuva 29 . Sininen verkosto -kartta. 
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Kuva 30 . Läpäisemättömät pinnat -kartta. 
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Metsä- ja puustoinen verkosto
Metsä- ja puustoisen verkoston alueellisten ja paikallis-
ten yhteyksien säilyttäminen sekä niiden kehittäminen 
ovat verkoston toimivuuden kannalta tärkeitä tavoittei-
ta. Alueella on laajoja niittyverkoston niukkapuustoisia 
tukialueita.

Laajimmat yhtenäiset metsäalueet sijaitsevat Sepän-
mäen alueella, Longinojan laaksossa erityisesti Kehä I:n 
reunavyöhykkeellä ja Pukinmäen läntisisissä selänne-
metsissä. Alueen ainoat ydinmetsän kriteerit täyttävät 
alueet sijaitsevat Sepänmäessä ja Kehä I:n varrella Ruo-
tumestarinpuiston kohdalla.

Longinojan varren puustoyhteys katkeilee monissa 
kohdissa, mikä hankaloittaa eläinten, mm. liito-oravien 
liikkumista alueella. Uoman varrelle tulee istuttaa lisää 
puustoa, joka parantaa myös kalojen elinolosuhteita. 
Longinojan varren avoimen kulttuurimaiseman säilyt-
tämiseksi avoimille osuuksille tulee uusia puita istuttaa 
vain yksittäispuina ja pieninä ryhminä. Longinojan var-
ren puustoisen yhteyden kehittämisessä huomioidaan 
metsä- ja puustoisen verkoston ja niittyverkoston ta-
voitteet sekä liito-oravayhteydet. Longinojan varren 
puustoista yhteyttä tarkastellaan kokonaisuutena ja 
kehitetään erillishankkeen kautta. 

Vantaanjoen rannan kasvillisuutta ja puustoista yhteyt-
tä täydennetään. Nykytilassa joen varrella on paljon 
avoimia puuttomia alueita, joissa puustoinen yhteys 
katkeaa. Vantaanjoen arvokas kulttuurimaisema säily-
tetään avoimena, mutta puustoista yhteyttä kehitetään 
yksittäispuin ja ojanvarsien puurivien avulla. Nykyiset 
joenvarren metsiköt ja puustoiset alueet säilytetään.

Pukinmäen läntiset selännemetsät, Närepuisto ja Sini-
metsä, ovat metsäverkoston jatkuvuuden kannalta tär-
keitä alueita, joiden säilyttäminen metsäverkoston osi-
na on huomioitava maankäytön muuttuessa.

Metsä- ja puustoisen verkoston kehittämisen 
tavoitteet: 

• Alueen metsien, etenkin metsäisten selänteiden 
ja ydinmetsien säilyttäminen mahdollisimman 
yhtenäisinä myös maankäytön muuttuessa.

• Luonnon monimuotoisuuden suunnitelmallinen 
lisääminen metsissä ja metsäisillä alueilla.  

• Longinojan suuntaisen puustoisen yhteyden 
kehittäminen lisäämällä avoimille osuuksille 
yksittäisiä puita ja pieniä puuryhmiä kulttuuri-
maiseman avoimet näkymät huomioiden. 

• Vantaanjoen varren nykyisten  rantametsiköi-
den säilyttäminen ja puuston kehittäminen 
harkituilla yksittäispuiden lisäämisellä ja nykyi-
sen puuston hoidolla sekä ojanvarsien puuri-
vien avulla, samalla tarvittavaa  maisematilan 
avoimuutta vaalien.

• Metsä- ja puustoisen verkoston alueellisten 
yhteyksien vahvistaminen katu- ja puistoaluei-
den puustoa kehittämällä ja lisäämällä, esim. 
Pukinmäenkaaren välikaistalle.

Kuva 31 . Sepänmäen etelämetsä. 

Kuva 32 .  Fallkullan kartanopuiston metsä. 

Kuva 33 .  Pukinmäenkaaren katupuuistutusta. 
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Kuva 34 .  Metsä- ja puustoinen verkosto -kartta. 
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Niittyverkosto
Niittyverkosto on vahvasti läsnä Malmin ja Pukinmäen 
alueella. Longinojan laakso, Fallkullan kartanoalue ja 
Vantaanjoen varsi muodostavat niittyverkoston ydi-
nalueet. Niittyverkoston tukialueita muodostuu Pukin-
mäen rantapuiston eteläosaan, Pukinmäen liikunta-
puiston ja Pukinmäenkaaren alueelle sekä Fallkullan 
kotieläintilan ja Vasaratien pientaloalueelle. Pienempia-
laisia tukialueita muodostuu matalan kasvillisuuden alu-
eista pihoilla, pientareilla, puistoissa ja viljelypalstoilla. 

Suunnittelualueen niittyverkoston ydinalueet kytkeyty-
vät alueen ulkopuolelle jatkuviin laajoihin niittyalueisiin. 
Vantaanjoen varren niityt kytkeytyvät joen toisella puo-
lella Oulunkylän ja Tuomarinkylän ja edelleen Haltialan 
niittykokonaisuuksiin. Longinojan laakson ja Fallkullan 
niityt kytkeytyvät Malmin entisen lentokentän niitty-
alueeseen. 

Malmin entisen lentokentän rakentuessa sen laaja niit-
tyalue pienenee ja muuttuu luonteeltaan oleellisesti, 
mikä on huomioitava suunnittelualueen niittyverkoston 
tavoitteissa.

Longinojan ja Vantaanjoen varrella voidaan kehittää 
samanaikaisesti sekä niitty- että metsä- ja puustoista 
verkostoa. Longinojan laakson niittykokonaisuudella on 
eniten potentiaalia maankäytön muutosalueilla pienene-
vien niittyjen avoimien elinympäristöjen korvaamiselle. 
Alueen niittyjen ekologista laatua ja kytkeytyneisyyttä 
kehitetään huomioiden myös metsä- ja puustoisen ver-
koston tavoitteet.

Longinojanlaakson eteläosassa on paljon kehittämis-
potentiaalia, sillä alueella on paljon umpeen kasvanut-
ta niittyä. Luonnon- ja maisemanhoidon toimenpiteillä 
alueelle saadaan kehitettyä paljon uutta niittyä. Longi-
nojanlaaksossa sijaitsevia maisemapeltoja muutetaan 
maisemaniityiksi Malmin kolmion alueella ja Sepän-
mäen laidoilla. 

Vantaanjoen varrella korostuvat B3- ja B4-hoitoluok-
kien alueet. Joen rannassa Pukinmäen rantapuiston 
eteläosassa on metsittyvää entistä peltoaluetta, jon-
ka tavoitetilaa tarkastellaan sekä niitty- että metsä- ja 
puustoisen verkoston kannalta. Pukinmäen rantapuis-
ton pohjoisosassa maisemapeltoja muutetaan maise-
maniityiksi. 

Pukinmäen liikuntapuiston alueen niittyverkoston kehit-
tämismahdollisuuksia tutkitaan, mutta alueen käyttö-
paine vaikuttaa kehittämisen mahdollisuuksiin. 

Katuympäristön välikaistat toimivat niittyverkoston tu-
kialueina. Välikaistojen kasvillisuuden kehittämispoten-
tiaalia niittymäiseksi on erityisesti Tapaninkyläntiellä, 
Pukinmäenkaarella, Malminkaarella, Pikitehtaankadulla 
ja Sunnuntaipalstojen kohdalla. 

Lajistoltaan arvokkaimmat niityt sijaitsevat Myrttipuis-
ton ja Ormusmäen kallioisilla linnoituskukkuloilla, joi-
den niityt on luokiteltu arvoniityiksi. Alueella on lisäksi 

useita niittyjä, joita voi valikoivan hoidon keinoin kehit-
tää arvoniityiksi, mm. Fallkullan kotieläintilan arvoniityn 
laidunalueen laajennus. Matalan kasvillisuuden kulttuu-
ribiotooppeja esiintyy myös Malmin kolmion alueella ja 
Riihenkulman ympäristössä. 

Longinojan laakson ja Vantaanjoen varren niityt koostu-
vat pääosin savisen maaperän lajistosta.

Niittyverkoston kehittämisen tavoitteet: 

• Longinojanlaakson niittykokonaisuuden 
laadullinen kehittäminen ja maisemapeltojen  
muuttaminen niityiksi mm. Malmin kolmion 
alueella ja Sepänmäen laidoilla. 

• Pukinmäen, Ormusmäen ja Fallkullan arvoniit-
tyjen arvojen säilyttäminen hoidon ja ylläpidon 
keinoin. 

• Katualueiden kasvillisuuden kehittäminen niit-
tymäiseksi katujen rakentamisen ja peruskor-
jausten yhteydessä.

• Viherkattojen suosiminen rakennushankkei-
den yhteydessä. 

• Haitallisten vieraslajien torjuminen mahdolli-
suuksien mukaan. Vieraslajien torjunnassa   
ensisijaisena ovat luontoarvoiltaan erityisen  
arvokkaat alueet.

Kuva 35 .  Niitty Malmin kolmion alueella. 

Kuva 36 . Niitty Pukinmäen rantapuistossa. 
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Kuva 37 .  Niittyverkosto -kartta. 
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3 .3 Toimenpidetarpeet
Toimenpidetarpeisiin on kirjattu Malmin ja Pukinmäen 
viheralueiden ja katujen investointi-, peruskorjaus- ja 
kunnostustarpeet. Luonnon- ja maisemanhoidon toi-
menpidetarpeet on määritelty alueen metsiin sekä niit-
ty- ja maisemapeltoalueille. Viheralueille on määritelty 
lisäksi hoitoluokkien muutostarpeita. Merkittävimmistä 
toimenpidetarpeista on laadittu hanke-esitykset, jotka 
esitellään luvussa 4. 

Toimenpidetarpeet on kartoitettu asukaskyselyjen vas-
tausten ja muiden asukaspalautteiden perusteella sekä 
vertaamalla alueiden tavoitteita ja nykytilaa maastoin-
ventoinneilla. Havaitut puutteet ja muut toimenpidetar-
peet on kirjattu työn aikana tehdyillä maastoinventoin-
neilla kaupungin maastokartoitusjärjestelmään.

3 .3 .1 Katualueet
Katualueiden jäsentely ja ominaispiirteet erottuvat koh-
dassa 2.1 tunnistettujen osa-alueiden mukaisesti. Ka-
tualueet ilmentävät ympärillä olevan rakennuskannan 
aikakautta ja erityisesti asuntokadut on sovitettu raken-
nusten lomaan ympäröivät maaston muodot huomioiden. 

Radan ja kadun vaatima tila jakaa radan molemmille puo-
lille sijoittuvaa Malmin keskustaa. Kaupunkitila Malmin 
kauppatiellä ja Malminkaarella on huonosti rajattu ja yli-
suuri, mikä aiheuttaa alueelle toiminnallisia ja kaupunkiti-
lallisia ongelmia. Alue on laaja ja jalan liikkujalle hankala. 
Liikennealueilla on erittäin vahva estevaikutus. 

Suunnittelualueen ydin eli Sydän-Malmin osa-alue tulee 
kehittymään voimakkaasti tämän yleisten alueiden suun-
nitelman suunnitelmakauden aikana. Sydän-Malmin ke-
hittämistä edistetään monien eri suunnitelmien kautta. 
Yleisten alueiden suunnitelmassa keskistytään kaupun-
kikuvallisiin huomioihin ja toimenpidetarpeisiin. 

Merkittävänä toimenpidetarpeena koskien koko aluetta 
ja erityisesti asemanseutuja on esteettömyyskriteerien 
huomioiminen uusia ja kunnostettavia katuratkaisuja 
suunniteltaessa, sillä nykytilassa esteettömyys toteutuu 
heikosti erityisesti asemaseuduille johtavilla yhteyksillä. 
Kirkonkyläntien sillalla Malmin aseman ympäristössä pe-
ruskorjaus on jo tehty. 

Alueen kaksi kaupunkikuvallisesti merkittävää koko-
naisuutta muodostuvat Pekanraitin, Ala-Malmin torin 
ja Ala-Malmin puiston yhteydestä sekä Kaupparaitin ja 
Ylä-Malmin torin kokonaisuudesta. Ensimmäisenä mai-
nittua kokonaisuutta on peruskorjattu viime vuosina Pe-
kanraitin ja Ala-Malmin torin osalta ja yleisilme on viih-
tyisä ja eloisa. Loppuosa Pekanraitin kokonaisuudesta 
oli vielä toteuttamatta, mutta siitäkin osuudesta on laa-
dittuna katusuunnitelma ja toteuttaminen on suunnitel-
tu lähivuosille.

Kuva 38 . Ylä-Malmin tori. 

Kuva 39 . Kaupparaitti. 
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Kaupparaitin ja Ylä-Malmin torin kokonaisuus on nykyi-
sellään epäedustava ja heikkokuntoinen. Kaupparaitti ja 
Ylä-Malmin tori muodostavat peruskorjauskokonaisuu-
den, jolla on kaupunkikuvallisesti merkittävä arvo. Reit-
tiyhteyden toimintojen ja tilojen tulisi jäsentyä paremmin 
laajoilla aukiomaisilla alueilla, laatutasoltaan yhtenäisek-
si, viihtyisäksi ja turvalliseksi kävely-ympäristöksi. Erityis-
tä huomiota tulee kiinnittää myös Viljatien suojatiekoh-
taan, jonka tulee erottua selkeästi ja olla turvallinen.

Liikenneturvallisuutta parantavia yksittäisiä tarpeita ha-
vaittiin useilla suojateillä sekä hieman laajemmin liittyen 
näkemäalueisiin. Suojateiden puutteita ilmeni mm. Vilp-
pulantiellä, Kenttätiellä ja Tattarinharjuntiellä. Näkemä-
aluepuutteet korostuivat erityisesti pientalovaltaisilla 
alueilla, missä katutilassa näkemiä peittävät kiinteistöjen 
raja-aidat ja pensasistutukset. Näkemäalueita avataan 
mahdollisuuksien mukaan ja pahimmat liikenneturval-
lisuuteen vaikuttavat paikat tunnistetaan. Mikäli näke-
mäaluetta ei pystytä avaamaan, pohditaan muita liiken-
neturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Suojateiden 
puutteet liikenneturvallisuudessa korjataan joko yksittäi-
sinä kohteina tai osana laajempaa kokonaisuutta.

Asuntokadut ovat pääosin hyväkuntoisia, mutta esim. 
Teerikukonkujan ja Ormuspellontien teollisuuskadut 
ovat rakenteellisesti huonokuntoisia ja katutilan jäsen-
tymisen osalta puutteellisia. Teollisuuskatujen katutilat 
ovat leveitä ja esim. Ormuspellontietä on parannettu 
Teerikukontien ja Pikitehtaan välisellä osuudella, minne 
onkin istutettu katupuita välikaistalle pysäköinnin yhtey-
teen. Katupuiden ja istutusten lisäämistä katutilaan har-
kitaan ja tarkastellaan erityisesti leveiden välikaistojen 
kohdalla ja niillä katuosuuksilla, joissa katutilan mitoitus 
on tarpeettoman leveä.

Huonokuntoisten teollisuuskatujen lisäksi rakenteellisia 
puutteita ilmeni poikkeuksetta asuntokatujen päistä jat-
kuvilla huoltoajoväylillä sekä jalankulun ja pyöräilyn yh-
teyksillä. Yhteydet ovat merkittäviä katualueen ja vihera-
lueiden reittiyhteyksien välissä. Yhteyksien peruskorjaus 
sisällytetään kadun peruskorjaushankkeeseen, ellei sitä 
huonon kunnon puolesta ehditä ennen sitä korjaamaan.

Liimatut betonireunatuet ovat alueen asuntokaduille tyy-
pillisiä, ja niitä onkin uusittu katusaneerausten yhteydes-
sä vaihtelevasti betoni- tai luonnonkivireunatuilla. Katuja 
on saneerattu alueellisesti mm. Ala-Malmin eteläosassa 
Tapperinkuja ja Ruotutorpantie. Reunakivet uusitaan jat-
kossa luonnonkivisiksi peruskorjausten yhteydessä.

Kuva 40 .  Sammalpolun liittyminen Helluntairaittiin. 

Kuva 41 .  Ormuspellontie. 
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3 .3 .2 Viheralueet
Malmin ja Pukinmäen alueelle on muodostunut eri luon-
teisten viheralueiden verkosto ja niihin liittyvä virkistys-
reitistö. Viheralueet ovat erityyppisiä, vaihdellen laajois-
ta luonnonmukaisemmista kokonaisuuksista pieniin, 
rakennettuihin korttelipuistoihin.

Viheralueilla on paljon luonto-, virkistys- ja kulttuuriym-
päristöarvoja. Viheralueiden toimenpidetarpeet liittyvät 
nykyisten arvojen vaalimiseen sekä reitistöjen, käytettä-
vyyden, turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseen. 
Osa viheralueista on peruskorjauksen tarpeessa, ja 
osassa tarvitaan pienempiä kunnostustoimenpiteitä, 
kuten kalusteiden ja varusteiden uusimista tai kasvilli-
suuden hoitoa.

Malmin ja Pukinmäen uusien maankäytön muutosten 
myötä kaupunkirakenne tiivistyy, viheralueiden käyttä-
jämäärät kasvavat ja herkissä kohteissa tarvitaan jat-
kossa paikoittain kulun ohjausta. Reittien opastuksen 
kehittäminen ja levähdyspaikkojen lisääminen paranta-
vat reittien saavutettavuutta ja käytettävyyttä. 

Alueen korttelipuistoissa on kunnostustarpeita. Puimu-
ripuiston istutukset, kiveykset ja puuaita tulisi kunnos-
taa. Anianpellonpuiston leikkipaikka tulisi kunnostaa. 
Aarne Laitakarin puiston yleisilmettä tulisi siistiä. Sävel-
täjänpuiston lentopallokentälle tulisi etsiä uusi käyttö-
tarkoitus, sillä kentän nykyinen käyttö on vähäistä.

Kuva 42 . Anianpellonpuiston leikkipaikka tarvitsee kun-
nostamista. 

Kuva 43 . Sunilanpuiston lammen kunnostamista toivotaan asukaspalautteissa. 
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3 .3 .3 Luonnon- ja maisemanhoito
Luonnon monimuotoisuuden lisäämistavoitteet
Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteena on Helsingin 
kaupunkistrategian mukaisesti, että ”Helsinki vaalii ar-
vokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuo-
toisuuden lisäämiseksi. Viher- ja sinialueiden ekologinen 
laatu, saavutettavuus ja terveysvaikutukset turvataan. 
Metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen moni-
muotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite.” 
Luonnon monimuotoisuutta lisätään niityillä, maisema-
peltojen pientareilla, Vantaanjoen rannoilla, Longinojan 
puron varsilla sekä metsäisillä alueilla. 

Niittyalueiden osalta luonnon monimuotoisuuden 
lisääminen tarkoittaa oikeaan aikaan tehtävää, vali-
koivaa ja lajiston monimuotoisuutta parantavaa niit-
toa. Se tarkoittaa myös joidenkin maisemapeltojen ja 
käyttönurmien muuttamista niityiksi. Katujen ja teiden 
pientareiden säännöllinen hoito ylläpitää niiden niit-
tylajistoa ja täydentää alueen niittyverostoa. 

Tärkeimpänä työkaluna niittyjen lajiston kehittämises-
sä toimii valikoiva niitto. Valikoivan niiton periaatteena 
on niittää epätoivottuja lajeja usein ja aina ennen nii-
den kukintaa ja siementämistä. Toivottuja lajeja taas 
suositaan niittämällä ne vasta kukinnan jälkeen antaen 
niiden siementen pudota maahan. Tarvittaessa hoitoa 
tehostetaan keräämällä niittojäte pois, jolloin maaperä 
köyhtyy pitkällä tähtäimellä niittylajistolle otollisem-
maksi. Niityille voidaan myös joillakin kohteilla maan-
muokkauksen jälkeen kylvää toivottua lajistoa. 

Haitallisten vieraslajien määrää vähennetään niityillä 
ja niiden leviäminen pyritään estämään. Lisäksi niit-
tyjen ja metsäisten alueiden monimuotoisuudeltaan 
merkittävien vaihettumisvyöhykkeiden rikasta lajistoa 
tuetaan kehittämällä reunavyöhykkeitä monikerrok-
sisina. Niittyjen hoidon keinoja on esitelty tarkemmin 
niittyjen hoidon työohjeessa Luonnonhoidon työohje - 
Niityt ja maisemapellot.

Metsäisillä alueilla luonnon monimuotoisuuden suun-
nitelmallinen lisääminen tarkoittaa mm. lahopuun jättä-
mistä metsiin sopiviin kohtiin. Luonnon monimuotoisuus 
tulee lisääntymään metsäalueilla, sillä metsiin muodos-
tuu niiden vanhetessa koko ajan lisää lahopuuta luontai-
sesti puiden kuollessa, ja lahopuu tarjoaa   elinympäris-
töjä monille eri eliöille.

Metsissä on kuollutta ja lahonnutta puuta sekä maa-
puina että pystyssä olevina kuolleina puina. Lahopuuta 
on muodostunut ja muodostuu jatkossakin luontaises-
ti metsiin kuolevien puiden myötä. Lahopuuta voidaan 
lisätä myös hoitotoimenpiteiden yhteydessä, kun osa 
kaadettavista puista jätetään maapuiksi lahoamaan. 

Luonnon monimuotoisuus ei tarkoita samaa asiaa kuin 
luonnontilaisuus tai täysin hoitotoimenpiteiden ulko-
puolelle jättäminen. Se on vain yksi niistä keinoista, joilla 
luonnon monimuotoisuutta lisätään.  Monimuotoisuudel-
taan arvokkaita metsäalueita jätetään hoitotoimenpitei-

Kuva 44 . Lahopuuta Sepänmäen etelämetsässä. 

https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2016/tyoohje_niityt_ja_maisemapellot_web.pdf
https://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2016/tyoohje_niityt_ja_maisemapellot_web.pdf
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den ulkopuolelle kehittymään luonnontilaisina tai niitä 
hoidetaan kohteen luontoarvoja ylläpitäen. Arvokkaat 
luontokohteet otetaan huomioon hoitotoimenpiteissä. 

Monimuotoisuutta turvataan jättämällä hoidettaviin 
metsiin tiheiköitä eläinten suoja- ja pesimispaikoiksi. 
Puuston eri-ikäisrakenteen kehittäminen ja useiden eri 
puulajien suosiminen lisäävät myös luonnon monimuo-
toisuutta erityisesti tasaikäisrakenteisten istutettujen 
metsien hoidossa. Kosteikot ja pienpurojen varret tul-
laan säilyttämään mahdollisimman luonnontilaisina. 
Haitallisia vieraslajeja torjutaan metsäisillä alueilla 
kuten esim. Weisteen mäellä on jo tehty.  Longinojan 
rantapuustoa täydennetään siihen sopivalla lajistolla, 
mikä tulee lisäämään tämän arvokkaan luontokohteen 
monimuotoisuutta. Myös Vantaanjoen varren puuston 
täydentäminen tulee parantamaan sen ranta-alueen 
luonnontilaa. 

Suurella osalla alueen metsistä ei ole hoitotoimenpide-
tarvetta suunnitelmakauden aikana, mikä omalta osal-
taan lisää luonnon monimuotoisuutta. Hoitotoimenpi-
detarpeessa olevilla metsäalueilla käytettäviä luonnon 
monimuotoisuuden lisäämisen keinoja on esitelty tar-
kemmin metsien hoidon työohjeessa Luonnonhoidon 
työohje - Metsät.

Karttapalvelussa olevat arvokkaat luontokohteet on 
otettu suunnitelmassa huomioon mm. Sepänmäen 
metsässä esiintyvä liito-orava. Luonnon arvokohteet 
tullaan tarkistamaan ja ottamaan huomioon myös seu-
raavassa toteutustason suunnitteluvaiheessa. Kau-
punkiluontoa ja luontokohteita on kuvattu enemmän 
yleisten alueiden suunnitelman kappaleessa 2.5.

Virkistykselliset ja maisemalliset tavoitteet
Suunnittelun lähtökohtia kartoittaneessa asukasky-
selyssä vastaajat valitsivat useimmin virkistäytymisen 
tavaksi maisemien ihailun. He mainitsivat erityisesti 
Vantaanjoen ja Longinojan varret sekä Fallkullan tilan 
alueen, joilla kaikilla on laajoja avoimia maisemapeltoja 
ja -niittyjä. Samat alueet mainittiin myös suosikkipaik-
koina ja eniten käytettyinä ulkoilualueina. Kyseisten 
alueiden virkistysarvoja ylläpidetään parhaiten niitty-
jen säännöllisellä hoidolla ja maisemapeltojen viljelyn 
jatkamisella sekä näillä olevien ulkoilureittien varsien 
niitolla ja näkymien ylläpitämisellä. Samat tavoitteet 
liittyvät myös alueiden kulttuurimaisemallisten arvojen 
ylläpitoon.

Malmin ja Pukinmäen metsiä ylläpidetään turvallisina ja 
viihtyisinä asuinalueiden lähivirkistysmetsinä, mikä on 
voimassa olevien asemakaavojen mukaista. Luonnon- 
ja maisemanhoidossa tämä tarkoittaa ulkoilureittien 
lähiympäristöjen ja ulkoiluun runsaammin käytettyjen 
puistometsien ja metsäalueiden sekä tonttien reuno-
jen ja katujen reunojen hoitoa. Hoitotoimenpiteet teh-
dään siten, että metsän tuntu säilyy metsäalueilla mm. 
pienpuustoa harvennetaan siten, että toimenpiteessä 
poistetaan tiheää pihlajavesakkoa ja tehdään kasvuti-
laa monikerroksiselle luontaiselle taimikolle, joka muo-
dostaa kasvavaa monikerroksista tulevaa puustoa. 

Kuva 45 .  Niittyä Longinojanlaaksossa. 

https://www.hel.fi/static/hkr/luonnonhoitosuunnitelmat/luonnonhoidon_tyoohje_18032016.pdf
https://www.hel.fi/static/hkr/luonnonhoitosuunnitelmat/luonnonhoidon_tyoohje_18032016.pdf
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Pölyttäjien elinolosuhteiden parantaminen 
yleisillä alueilla 

• Mesipistiäiset, perhoset ja muut pölyttä-
jähyönteiset tuottavat elintärkeitä eko-
systeemipalveluita myös kaupungeissa: 
kukkia pölyttämällä ne takaavat monen 
kasvilajin siementen, marjojen ja hedel-
mien kehittymisen.

• Malmin ja Pukinmäen alueella kaupungin 
ekologisista verkostoista korostuu erityi-
sesti pölyttäjille tärkeä niittyverkosto. Nii-
tyt tarjoavat elinympäristöjä pölyttäjille ja 
ovat merkittävä osa kaupunkiluonnon mo-
nimuotoisuutta. Myös pienet alueet, kuten 
piennarniityt ovat pölyttäjien kannalta tär-
keitä askelkiviä laajempien niittykokonai-
suuksien välillä. 

• Longinojan laakson ja Vantaanjoen varren 
niityt ja maisemapellot muodostavat jo ny-
kyisin koko kaupungin mittakaavassa mer-
kittävän niittyverkoston kokonaisuuden, 
jonka ekologista laatua parannetaan muut-
tamalla suuri osa maisemapelloista niityik-
si. Nykyisten niittyalueiden hoitoa kehite-
tään niityille ja pölyttäjille mahdollisimman 
suotuisaksi.

• Sydän-Malmin alueella Ormusmäki on pölyt-
täjille tärkeä ja laaja vaalittava kokonaisuus, 
joka pyritään yhdistämään muihin niittyalu-
eisiin mm. katuvihreän istutusten avulla.

• Malmin ja Pukinmäen keskustan alueella 
pölyttäjien elinympäristöt koostuvat pie-
nemmistä kokonaisuuksista, yleisille alueil-
le ja tonteille sijoittuvasta kasvillisuudesta. 
Pölyttäjien elinoloja parannetaan lisäämäl-
lä pölyttäjien ravintokasveja rakennettujen 
viheralueiden ja katujen istutuksiin (esim. 
kukkivat katupuut) ja muuttamalla sopivis-
sa kohdissa (esim. katujen välikaistoilla) 
nurmialueita niityiksi.

Kuva 46 . , Kuva 47 . ja
Kuva 48 . Pölyttäjähyönteisiä niittykukissa. 



Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma 2021–203046

Viheralueet hiilinieluna ja -varastona sekä ilmasto-
muutokseen sopeutumistavoitteet
Alueet metsät ovat hiilivarastoja ja toimivat hiilinieluina 
ilmastomuutoksen torjunnassa. Tämän turvaaminen 
myös tulevaisuudessa tarkoittaa metsäisten ja puus-
toisten alueiden ylläpitämistä kasvullisina, peitteisinä, 
puustollisesti monilajisina sekä eri-ikäisinä luonnon- ja 
maisemanhoidollisin keinoin. Tämä tavoite on samalla 
myös yksi Hiilineutraali Helsinki 2035 –ohjelman toi-
menpiteistä. Metsien lisäksi myös maisemaniityt ja 
–pellot sitovat hiiltä maaperään, millä on myös merki-
tystä ilmastomuutoksen torjunnassa. 

Luonnon- ja maisemanhoidon toimenpidetarpeet 
Luonnon- ja maisemanhoidon toimenpidetarpeita osoi-
tetaan niille viheralueille, joiden käyttö tai sijainti osana 
muuta kaupunkirakennetta sitä edellyttävät. Maisema-
pelloilla ja -niityillä toimenpidetarpeena on säännöllinen 
vuosittainen hoito. Maisemapeltojen viljely tai kesan-
nointi suunnitellaan erillisessä viljelyohjelmassa. Niitty-
alueita hoidetaan niiden hoitoluokan ja hoitotapaluokan 
mukaisesti kerran tai kahdesti kasvukauden aikana niit-
täen. Kohteiden hoitotavoitteiden mukaisesti niittojäte 
joko korjataan tai jätetään niittyalueelle. Malmin kes-
kustan alueella on todettu kehittämistarpeita erityisesti 
pölyttäjien elinympäristöjen parantamisessa.

Metsäisillä alueilla esitetään luonnon- ja maisemanhoi-
don toimenpidetarpeita ulkoilureittien reuna-alueiden, 
käytetyimpien puistoalueiden metsien, sekä ulkoilu- ja 
asuinalueiden turvallisuuden ja viihtyisyyden ylläpitä-
miseksi. Toimenpidetarpeet tulivat esiin maastossa 
tehtyjen inventointien lisäksi asukaskyselyssä, jossa 
toivottiin liiallisten pusikoiden raivausta, kuolleiden 
ja huonokuntoisten puiden poistamista sekä tiheiden 
ja synkkien metsien harventamista. Metsien hoitoon 
liittyviä toimenpidetarpeita ovat edellisten lisäksi Lon-
ginojan varsien puuston täydentäminen istutuksin ja 
Kehä I:n ja muutamien vilkkaimpien katujen varsien 
suojapuustojen hoito niiden suojavaikutuksen yllä-
pitämiseksi. Asukastoiveissa tulivat myös esiin met-
säalueet, joille ei toivottu puiden kaatamista tai pu-
sikoiden raivaamista. Näitä ovat Sepänmäen metsä, 
Sinimetsä ja Närepuisto. Myös suunnitelmaa laadit-
taessa ja maastoinventoinneissa tulivat esiin näiden 
alueiden säilytettävät luontoarvot. 

Yleisten alueiden suunnitelmassa esitettävät toimen-
pidetarpeet tarkentuvat kuviotasoiseksi luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelmaksi seuraavassa suunnit-
teluvaiheessa, jolloin tarkistetaan myös mahdolliset 
luontotietojärjestelmän luontotiedoissa tapahtuneet 
muutokset. Kyseinen suunnitelma tullaan tekemän vuo-
rovaikutteisesti asukkaiden ja asukasjärjestöjen kanssa. 

Kuva 49 . Malmin kirkkopuistossa on tiheän kasvillisuuden harvennustarvetta. 
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Kuva 50 . Luonnon- ja maisemanhoidon toimenpidetarpeet -kartta. 
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Luonnon ja maisemanhoidon toimenpidetarpeita on 
määritelty alueittain seuraavasti:

1 . Pukinmäen rantapuisto ja Vantaanjoen varsi
Luonnon ja maisemanhoidon toimenpidetarpeina ovat 
maisemapeltojen ja -niittyjen säännöllinen ylläpito. Van-
taanjoen varrella olevaa puustoa on tarpeen täydentää 
metsä- ja puustoisen verkoston vahvistamiseksi. Tämä 
tulee tehdä siten, että näkymät joelle eivät kuitenkaan 
kokonaan peity. Metsänhoitotarpeita on ulkoilureit-
tien varsilla, etenkin Bockinpuistossa. Närepuiston 
metsäalueen itäosassa uudistettiin edellisellä suun-
nitelmakaudella puustoa ja siellä kasvaa nyt nuorta 
sekapuustoa ja taimikkoa. Näitä on tarpeellista hoitaa 
monikerroksisena ja –lajisena siten, että eläimistölle 
säästetään myös tiheikkökohtia.  Metsäisillä alueilla on 
yleisesti terve poistaa tontteihin ja katuihin rajautuvat 
heikentyneet ja huonokuntoiset puut. 

2 . Pukinmäki 
Pukinmäen keskustan alueella olevat pienialaiset met-
säalueet rajautuvat tiiviin kaupunkirakenteen kortte-
leihin ja katuihin sekä rakennettuihin puistoihin. Met-
sänhoitotarpeena on poistaa näistä heikentyneitä ja 
huonokuntoisia puita sekä harventaa niiden liian tiheä-
kasvuisia pusikoita. 

3 . Ylä-Malmi
Malmin Kirkkopuisto ja Jermupuisto ovat tiheäpuustoi-
sia ja pensaskasvillisuudeltaan niin runsaita, etteivät ne 
ole enää turvallisia ja viihtyisiä lähivirkistysalueita. Met-
säalueille on lisäksi kasvanut monipuolista ja monilajis-

Kuva 51 . Närepuisto.

Kuva 52 . Pukinmäen pienialaisilla metsäalueilla tehdään hoitotoimenpiteitä turvallisuuden ja viihtyisyyden paran-
tamiseksi. Kuva Aarne Laitakarin puistosta.  
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ta nuorta puustoa, joka tukahtuu pihlajavesakkoon. 
Edellä mainituista syistä näillä runsaasti käytetyillä 
alueilla on hoitotoimenpidetarpeita. Kirkkopuistossa 
on tarve kunnostaa entisen pihapiirin alue puisto-
metsäksi sekä avartaa näkymiä leikkipuisto Trakto-
rin puoleisessa metsäisessä rinteessä, jossa lapset 
käyvät leikkimässä.     

4 . Sydän-Malmi
Taimipuiston puusto on heikentynyttä ja se on um-
peenkasvanut liikaa, mistä syystä sillä on hoitotar-
vetta. Ormusmäki on kasvillisuudeltaan arvokasta 
kallioketoa, jota hoidetaan erillisen hoitosuunnitel-
man mukaisesti säännöllisesti.  

5 . Ala-Malmi
Ala-Malmin pienialaiset puustoiset alueet rajautu-
vat katuihin, jalankulun ja pyöräilyn reitteihin sekä 
tontteihin. Hoitotoimenpidetarpeet kohdistuvat hei-
kentyneiden ja huonokuntoisten puiden ja liiallisen 
pusikon poistoon. 

Malminkaaren eteläosan sisääntuloreitin varren 
reunapuuston hoitotasoa nostetaan katuympäris-
tön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. 

Kuva 54 . Ormusmäen arvokasta kallioniittyä. 

Kuva 53 . Malmin kirkkopuistossa sijaitsevaan vanhaan 
pihapiiriin liittyy vesiallas ja kulttuurikasvillisuutta, jotka 
otetaan esiin hoidon keinoin. 
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6 . Sepänmäki 
Sepänmäen pohjoisosassa on vanhaa metsää, jossa on 
haapavaltaista lehtoa ja vanhaa kuusi- ja mäntymetsää. 
Alueella on myös liito-oravan ydinalue. Tonttien ja kadun 
reuna-alueiden heikentyneiden puiden poiston lisäksi 
muita toimenpidetarpeita ei tänne esitetä ja alue saa 
kehittyä mahdollisimman luonnontilaisena ja monimuo-
toisena.

Sepänmäen etelämetsä on monimuotoinen metsäalue, 
jonka puusto on vanhaa sekametsää. Alueen pohjois-
osan kallioalueilla on 1. maailmansodan linnoituslaitteita. 
Liito-oravan ydinalue sijoittuu alueen keskelle. Alueen 
kautta kulkeva 1. maailmansodan aikainen tykkitie toimii 
polkumaisena ulkoilureittinä, mistä syystä sen varrella 
on hoitotoimenpidetarpeita liittyen vaarallisten puiden 
poistoon. Hoitotarpeita on myös metsäalueeseen rajau-
tuvien tonttien reuna-alueilla sekä metsäalueen etelä-
osassa, jonka metsiköt ovat tärkeitä suojavyöhykemet-
siä Kehä I:n suuntaan.

7 . Longinojan laakso ja Fallkullan asuinalue 
Toimenpidetarpeena Longinojan laaksossa on maise-
mapeltojen ja -niittyjen säännöllinen ylläpito. Longinojan 
varrella olevaa puustoa on tarpeen täydentää metsä- ja 
puustoisen verkoston vahvistamiseksi. Sama toimenpi-
detarve ulottuu puron varrella Fallkullan asuinalueelle 
asti. Longinojan laaksossa olevan Kestikievarinpuiston 
alueen puustoa on tarpeellista täydennysistuttaa sa-
moin kuin Tattariharjuntien reunaa jäähallin kohdalla 
metsä- ja puustoista verkostoa täydentämään.

Riihenkulman alueen ulkoilureittien varrella olevissa 
metsissä ja Kehä I:n pohjoispuoleisessa suojametsässä 
on hoitotoimenpidetarpeita, mm. suojametsän puuston 
monikerroksisuuden ylläpitämiseksi. Toimenpiteellä ke-
hitetään puuston eri-ikäisrakennetta ja elinvoimaisuut-
taa, että se toimisi jatkossa tehokkaana pienhiukkas-
päästö- ja näkösuojana Kehä I:n suuntaan.

Kuva 55 . Sepänmäen etelämetsä on monimuotoinen.  Alueen läpi kulkee vanha tykkitie. 
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Tiilentekijänmäen pihapiiri lähiympäristöineen on puus-
toltaan liian tiheäkasvuinen sekä vesakoitunut, mistä 
syystä siellä on harvennustarvetta.

Fallkullan alueella olevia maisemapeltoja ja –niittyjä tu-
lee hoitaa säännöllisesti. Tilalla on myös laitumia, joilla 
on karjaa maisemaa hoitamassa. Fallkullan kartano-
mäen puistometsää on hoidettu alueella kasvavia jalo-
puita vaalien. 

Sama hoitotoimenpidetarve on tässä maisemallises-
ti arvokkaassa metsässä jatkossakin. Malminkaaren 
ja Fallkullan tilan ja asuinalueen välissä olevaa kapeaa 
puustoista aluetta on kehitetty suojametsänä mikä on 
toimenpidetarpeena edelleen.

Longinojan laakson liito-oravayhteyksiä kehitetään eril-
lisenä hankkeena. Käynnissä olevassa liito-oravayhte-
yksien hankkeistamisessa tarkastellaan Longinojan 
liito-oravayhteyden kehittämistä kokonaisuutena ja sii-
nä ehdotetaan tarvittaviin kohtiin täydennysistutuksia 
huomioiden myös Longinojan kulttuurimaiseman arvot.

Kuva 56 . Fallkullan kartanopuiston puistometsä. 



Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma 2021–203052

3 .3 .4 Hoitoluokkien muutostarpeet
Malmin ja Pukinmäen viheralueiden uudet hoitoluokat 
kuvaavat niiden tavoitteellista laatua. Hoitoluokat on 
määritelty valtakunnallisen Viherympäristöliiton hoito-
luokitusoppaan (2007) mukaisesti.

Viheralueista suurin osa on avointa maisemapeltoa B1 
tai maisemaniittyä B3. Nämä alueet sijoittuvat Longi-
nojan laaksoon ja Vantaanjoen varteen. Niittyjen hoi-
toluokkia muutetaan maisemapelto B1-hoitoluokasta 
maisemaniitty B3-hoitoluokkaan Pukinmäen rantapuis-
tossa Pukinmäenkaaren itäpuolella, Malmin kolmion 
alueella, Longinojanlaaksossa Sepänmäen laidoilla ja 
Sunnuntaipalstojen länsipuolella, lisäksi Fallkullassa 
laidunaluetta laajennetaan kartanon eteläpuoleiselle 
maisemapellolle. Sepänmäen etelämetsän niittyalue 
muutetaan C-hoitoluokasta B3-hoitoluokkaan Kehä I:n 
laidalla. Pukinmäen rantapuistossa ja Longinojan var-
rella on tiheämmin niitettäviä polkuja, joiden hoito ku-
vataan kuvioselostuksissa. Riihenkulman kallioniitty tar-
vitsee tiheämmän niittovälin.

Metsäalueet ovat pääasiassa pienialaisia asuin- ja ulkoi-
luympäristöön kuuluvia lähivirkistysmetsiä C1.2. Kehä 
I:n varsi sekä joidenkin vilkkaimpien katujen reunamet-
sät ovat suojametsää C3 liikenteen päästöiltä ja häiri-
öiltä suojaamassa. Malminkaaren eteläosan tärkeän 
sisääntuloreitin varrella hoitoluokkaa nostetaan lähi-
virkistysmetsäksi C1.2. katuympäristön viihtyisyyden 
ja turvallisuuden parantamiseksi. Tiilentekijänmäellä 
alueen hoitoluokka nostetaan puistometsäksi C1.1 ja 
lähivirkistysmetsäksi C1.2. Alueen luonnonarvoiltaan 
merkittävimmät metsät ja puustot on rajattu arvomet-
siksi C5. Näistä laajimmat alueet sijoittuvat Sepänmä-
keen ja sen etelämetsään. 

Sunilanpuiston metsäisten reunojen hoitoluokkaa tar-
kastetaan puistohistoriallisen selvityksen laatimisen 
jälkeen. Malmin kirkkopuistossa kallion päällä oleva 
alue muutetaan A3-hoitoluokkaan ja vanhan pihapiirin 
ja altaan alue B2-hoitoluokkaan. 

3 .3 .5 Jatkoselvitys- ja muut suunnittelu-
tarpeet
Työn aikana nousi esiin useita jatkoselvitys- ja suunnit-
telutarpeita. Nämä eivät sisälly yleisten alueiden suun-
nitelman hanke-esityksiin tai hanke-ehdotuksiin vaan 
tarvitsevat omat suunnitteluprosessinsa.

• Malmin ja Pukinmäen luonnon- ja  
 maisemanhoitosuunnitelma
• Ylä-Malmin torin viitesuunnitelma
• Pukinmäen kartanon hoito- ja  
 kehittämissuunnitelma 
• Fallkullan kotieläintilan ympäristön suunnittelu                       
 kestämään kasvavaa käyttöä (Kulttuuri- ja                 
 vapaa-ajan toimiala)
• Longinojan hulevesikosteikoiden ja -altaiden,           
 kävelyn ja pyöräilyn reittien sekä kehitettävän   
 liito-oravayhteyden toteutussuunnittelu Sunnuntai 
 kortteleiden länsipuolella
• Longinojanlaakson viheralueiden  
 kokonaissuunnitelma
• Vantaanjoen rantavyöhykkeen hulevesien hallinnan 
 selvitys ja toteutukseen tähtäävä yleissuunnitelma  
 Pukinmäen kohdalla
• Ekologisten verkostojen kehittämistavoitteiden    
 huomiointi Viikki-Malmi pikaraitiotien yleis- ja      
 toteutussuunnittelussa
• VISTRA II:n mukainen uusi Vantaanjoen ylittävä 
 kävelyn ja pyöräilyn silta Pukinmäenkaaren /  
 Simpukkakujan ja Raparperipellonpolun välille,  
 vaatii lisäselvityksiä kulttuurimaiseman arvoalueella  
 ja Vantaanjoen luontoarvojen takia
• VISTRA II:n mukainen uusi kävelyn ja pyöräilyn   
 eritasoyhteys Kehä I kohdalta Sepänmäestä Malmin  
 hautausmaalle vaatii lisäselvityksiä Sepänmäen  
 etelämetsän luontoarvojen ja Malmin hautausmaan  
 arvoympäristön takia
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Kuva 57 . Tavoitteelliset hoitoluokat -kartta. 



Kuva 58 . Longinojan laaksossa on laajoja avoimia niittyjä. 
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4 HANKE-ESITYKSET

4 .1 Hankkeiden valinnan perusteet 
Yleisten alueiden suunnitelman maastoinventoinneissa 
havaittujen toimenpidetarpeiden ja vuorovaikutuksen 
tuloksena alueelta tunnistettiin useita erilaisia kunnos-
tamis- ja kehittämiskohteita. Näistä kohteista valittiin 
seitsemän hanke-esitystä, joiden toteuttamista erityi-
sesti edistetään yleisten alueiden suunnitelman kym-
menvuotiskaudella. 

Hankkeiden valintaperusteina ovat kohteiden kunnon ja 
turvallisuuden parantaminen, sekä koko alueen kehittä-
minen suunnitelman strategisten tavoitteiden mukaisesti 
(ks. luku 2.3.1). Yleisten alueiden suunnitelman strategi-
siin tavoitteisiin sisältyy jalankulku- pyöräily- ja virkis-
tysverkoston, viheraluieden palveluiden verkoston sekä 
ekologisten verkostojen kehittäminen.

Hankkeiden kautta voidaan toteuttaa kaupunkistrategiaa 
(Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021) sekä Helsingin 
viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelmaa.

Yleisten alueiden suunnitelman laatimisen yhteydessä 
priorisoitavaksi valituista kohteista on laadittu hanke-
ohjelmat ja kustannusarviot, joiden perusteella hank-
keet viedään kaupungin investointiohjelmaan. Tässä 
kappaleessa on esitetty tiivistetysti hankekohteiden 
yleiskuvaus sisältäen kohteiden nykytilan, kohteista 
saadun asukaspalautteen, tärkeimmät tavoitteet sekä 
alustavat toimenpiteet kohteiden korjaamiseksi. 

Muita tunnistettuja kunnostuskohteita parannetaan ta-
vanomaisten ylläpitotoimenpiteiden sekä luonnon- ja 
maisemanhoidon yhteydessä. Lisäksi osalle toimenpide-
tarpeiden kohteista on jo käynnissä korjaussuunnitelma. 
Laajempia aluekokonaisuuksia voidaan pohtia osana ase-
makaavoitusta.

Valitut hankkeet ovat: 

1. Longinoja ♥ Vantaanjoki 
2. Malmin kirkkopuiston peruskorjaus
3. Ylä-Malmin torin ja Kaupparaitin peruskorjaus 
4. Ala-Malmin puiston peruskorjaus
5. Viheralueiden palveluiden kehittäminen
6. Sammalpolun peruskorjaus
7. Malminkaaren jalkakäytävän ja pyöräilyväylän kunnostus

Kuva 59 . Hankkeiden sijainti. 
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4 .2 Hankkeiden kuvaukset

4 .2 .1 Longinoja ♥ Vantaanjoki 
Nykytila

Longinojan ja Vantaanjoen varren laajat viheralueet ovat 
Malmin ja Pukinmäen merkittävimmät kokonaisuudet 
sekä virkistyksen että ekologisten yhteyksien kannalta. 
Alueet ovat kovassa käytössä ja niiden kävijämäärät tu-
levat jatkossakin kasvamaan ympäröivien alueiden asu-
kasmäärän kasvaessa. Esim. Longinojan rantapenkat 
ovat paikoitellen hyvin kuluneita, kun ihmiset haluavat 
päästä veden äärelle.

Malmin asemanseudulla suunnistaminen on alueella 
vierailevalle haastavaa. Longinojan, Vantaanjoen, Ala-, 
Ylä- ja Sydän-Malmin kävelyn ja pyöräilyn reitit eivät ny-
kyisin yhdisty toisiinsa kovinkaan sujuvasti. Erityisesti 
Sydän-Malmilta Ylä-Malmille siirryttäessä reiteissä 
on epäselviä ja katkoksellisia kohtia. Myös metsä- ja 
puustoisen verkoston osalta alueelliset ja paikalliset 
yhteydet ovat katkonaisia. Longinojan ja Vantaanjoen 
varren avoimet alueet ovat tärkeä osa niittyverkostoa, 
mutta laajat maisemapellot eivät juuri tarjoa laaduk-
kaita elinympäristöjä niittylajistolle. Sinisen verkoston 
kannalta alue on keskeinen. Sekä Vantaanjokeen että 
Longinojaan johtuu nykyisin käsittelemättömiä pinta-
vesiä avo-ojia pitkin.

Asukaspalaute

Longinojan varren viheralueet nousivat palautteissa 
esiin asukkaille tärkeinä luontokeitaina kaupungin kes-
kellä. Myös Vantaanjoen kulttuurimaisemaa ja avaria 
näkymiä arvostettiin suuresti. Pääsyä ja näkymiä joen 
äärelle pidettiin elämyksellisinä ja joenvarren ulkoilu-
reittiä tärkeänä. Useissa asukaspalautteissa toivottiin 
selkeitä opasteita sekä viheralueille että asemanseu-
duille. Yleisesti ulkoilualueille toivottiin lisää opasteita, 
penkkejä ja jäteastioita. 

Vantaanjoen varrella Pukinmäen rantapuistoa toivottiin 
hoidettavan puistomaisempana, toimintoja ja rakenteita 
toivottiin kehitettäväksi. Longinojanpuistoon toivottiin 
asfalttipintaisten reittien kunnostusta ja toimintoja, ku-
ten leikki- ja liikuntapaikkoja.  

Sinimetsää ja Närepuistoa koskevissa palautteissa ko-
rostettiin metsäisten kallioiden tärkeyttä näköala- ja 
luontoelämyspaikkoina. Niiden reittejä toivottiin kehi-
tettävän. Alueen metsäisyyttä arvostettiin, mutta myös 
hoitotoimenpiteitä ja vesakon poistoa toivottiin.

Kuva 60 . Hankkeen sijaintikartta. 
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Tavoitteet ja toimenpiteet

Hanke toteuttaa useita kaupungin strategian tavoitteita: 

• Luontoarvoja vaalitaan ja kaupunkiluonnon moni-
muotoisuutta lisätään. 

• Kaupunkilaisia kannustetaan liikkumiseen ja arkiak-
tiivisuuteen. 

• Tavoitteena ovat elävät, viihtyisät, omaleimaiset ja 
turvalliset kaupunginosat, jotka luovat edellytyksiä 
kohtaamisille ja hyvinvoinnille sekä toimintamahdol-
lisuuksia yrityksille.

Hankkeessa kehitetään alueen keskeisiä viheralueita 
sekä virkistyksen että luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta, jolloin se on olennainen osa alueen viher- ja virkis-
tysverkoston kehittämistä.

1) Kestävä virkistyskäyttö ja turvallisuus

Asemanseutujen opastusta parannetaan. Longinojan 
ja Vantaanjoen yhdistävän, toimivan ja turvallisen reit-
tikokonaisuuden muodostamiseksi tehdään katutilojen 
kunnostusta ja uudelleenjärjestelyä, uusia suojateitä ja 
jalkakäytäviä Ylä-Malmin torin ja Laidunpuiston välille 
Notkokujan ja Notkopolun kohdalle sekä Laidunpuis-
ton ja Malmin Kirkkopuiston välille. Pukinmäenkaaren 
kävelyn ja pyöräilyn reitti kunnostetaan. Koko reitille 
lisätään selkeät opasteet ja valaistusta parannetaan. 
Reitin varrelle lisätään oleskelupaikkoja ja laadukkaita 
oleskelurakenteita, etenkin helpottamaan pääsyä veden 
äärelle ja samalla estämään rantapenkereiden kulumis-
ta. Bockinpuiston rannassa oleva (huonokuntoinen) pik-
nik-pöytäryhmä uusitaan. 

2) Kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kehittäminen

Puustoisen verkoston täydennystä tehdään täydenny-
sistutuksin katu- ja puistoalueilla. Pukinmäenkaarien 
monilajisia katupuuistutuksia jatketaan välikaistan ny-
kyisin puuttomalle osuudelle urheilupuiston ja ranta-
puiston välisellä osuudella. Pukinmäenkaaren Vantaan-
joen suuntaisella osuudella täydennetään koivurivejä. 
Kirkonkyläntien heikkokuntoinen poppelirivi uusitaan. 
Tyynelänpuiston itäosan istutetaan lisää puuryhmiä.

Alueen lahopuuverkostoa kehitetään sekä luonnonmu-
kaisilla että rakennetuilla viheralueilla. Poistettavia pui-
ta käytetään puistoissa maapuina ja esim. oleskelupai-
koilla, istutusten rajauksessa ym.

Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja resilienssiä, eli 
muutoskestävyyttä tuetaan myös katu- ja puistoalueiden 
istutusten monipuolisella kasvivalikoimalla. Pukinmäen-
kaaren puuttoman välikaistan puustoista verkostoa tu-
kevista täydennysistutuksista kehitetään monilajinen 
katupuuarboretum. Longinojan varren koirapuiston 
ympäristöön kehitetään luonnonkasveja ja koristekas-

veja yhdistelevä elämyksellinen metsäpuutarha. Pukin-
mäenkaaren ja Teerisuontien kiertoliittymien keskelle 
tehdään dynaamiset istutukset, jotka tukevat niittyver-
kostoa monilajisella ja kukkivalla kasvillisuudella.

Vantaanjoen ja Longinojan varrelta poistetaan haitalliset 
vieraslajikasvit Helsingin vieraslajilinjauksen mukaisesti.

Kuva 61 . Viheralueiden kytkeytyneisyyttä ja opastusta 
parannetaan esim. Notkokujan kohdalla.

Kuva 62 . Pukinmäenkaaren kiertoliittymään kehitetään 
dynaaminen istutus. 
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4 .2 .2 Malmin kirkkopuiston peruskorjaus
Nykytila

Malmin kirkkopuisto on laaja metsäinen viheralue, joka 
ulottuu Kirkonkyläntieltä Pukinmäenkaarelle asti, ja 
liittyy kiinteästi leikkipuisto Traktoriin. Puiston etelä-
osassa on koirapuisto. 

Malmin kirkkopuisto on Ylä-Malmin merkittävin viheralue, 
joka on luokiteltu maisemakulttuurin kannalta aikakaudel-
leen tyypilliseksi puistoksi. Puistossa on runsaasti erilaisia 
historiallisia kerrostumia: 1. maailmansodan aikainen puo-
lustusasema sekä vanhojen tilojen ja huviloiden puutar-
hamaisia ympäristöjä. Puisto on vehreä ja rehevä, kasvilli-
suus on paikoitellen epämääräistä ja pusikoitunutta. 

Puiston käytäväverkosto on paikoitellen epäjohdon-
mukainen ja vaikeasti hahmotettavissa. Puisto kaipaa 
jäsentämistä ja selkeyttämistä niin olemukseltaan kuin 
käytettävyydeltään. 

Vanhan funkishuvilan pihapiirin kuulunut allas on liitetty 
osaksi puistoa. 

Asukaspalaute

Asukaspalautteessa nousi vahvasti esiin Kirkkopuiston 
kunnostuksen tarve sekä toive puuston hoidosta näky-
mien avaamiseksi oleskelualueiden ja reittien varressa.

Leikkipuisto Traktorin ympäristö koettiin turvattomaksi, 
sillä pusikoituneessa rinteessä käytetään huumeita kas-
villisuuden tarjoamissa piilopaikoissa. Matalaa puustoa 
toivottiin harvennettavaksi ja näkymiä avarrettavaksi. 
Metsäalueen hoitoluokkaa toivottiin nostettavaksi, jot-
ta metsän ylläpidon taso nousisi, että huumeruiskuja 
siivottaisiin useammin pois, ja että näkymät pysyisivät 
avoimempina. Koirapuiston alueelle toivottiin kohen-
nusta mm. valaistukseen. 

Malmin kirkkopuistoon liittyi myös useita positiivisia asu-
kaspalautteita. Positiivisiksi koettiin Kirkkopuiston luon-
nonmukainen ja metsäinen yleisilme sekä rauhallisuus, 
joka tarjoaa mahdollisuuden seurailla puistossa asuvan 
eläin- ja lintulajiston elämää. Korkeilta kohdilta avautuvia 
hienoja näkymiä kiiteltiin, samoin sijoittumista Malmin sai-
raalan ja kirkon arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hanke toteuttaa useita kaupungin strategian tavoitteita: 
• Luontoarvoja vaalitaan ja kaupunkiluonnon moni-

muotoisuutta lisätään. 
• Kaupunkilaisia kannustetaan liikkumiseen ja ar-

kiaktiivisuuteen. 
• Tavoitteena ovat elävät, viihtyisät, omaleimaiset ja 

turvalliset kaupunginosat, jotka luovat edellytyksiä 
kohtaamisille ja hyvinvoinnille sekä toimintamahdol-
lisuuksia yrityksille.

• Tavoitteena on, että Helsingin alueiden välinen eriy-
tyminen vähenee ja kaupunginosien väliset hyvin-
vointierot kaventuvat.

Puiston metsäinen luonne säilytetään. Puiston pää-
käytävän ympäristöä siistitään. Puiston historialliset 

Kuva 65 . Kirkkopuiston kalusteet kunnostetaan ja vaa-
ralliselle reitille kulun estävää kaidetta jatketaan.

kerrostumat nostetaan paremmin esiin sekä hoitotoi-
menpitein että infotauluin. Puistoon liitetty funkisraken-
nuksen puutarha-allas ja sen ympäristö kunnostetaan 
ja otetaan selkeämmin osaksi puistoa. 

Markkinatien päädyssä oleva seitsemään suuntaan 
haarautuva risteys jäsennellään uudelleen suunnista-
misen helpottamiseksi ja turvallisuuden varmistami-
seksi. Kirkkopuiston kallioalueen ympäristöä siistitään 
ja näkymiä pääreitiltä kalliolle avataan. Kalliolle lisätään 
oleskelupaikka. 

Kirkkopuiston kalusteet kunnostetaan ja valaistus uu-
sitaan. Kunnantien suojatielle vaarallisesti alamäkeen 
huonolla näkyvyydellä johtava oikoreitti suljetaan jatka-
malla puistoreitin kaidetta. 

Kuva 63 . Hankkeen sijaintikartta. 

Kuva 64 . Hienolle kallioalueelle lisätään oleskelupaikka.
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4 .2 .3 Ylä-Malmin torin ja Kaupparaitin perus-
korjaus

Nykytila

Ylä-Malmin tori on laaja, kivetty torialue Kaupparai-
tin varrella Malmintorin ostoskeskuksen kupeessa. 
Ylä-Malmin tori on kaupunkikuvallisesti merkittävä 
Ylä-Malmin alueen keskeisin julkinen ulkotila. Tori on 
rakennettu 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. Toria reu-
nustavissa rakennuksissa on arkadikäytävät ja maanta-
sokerroksessa liiketiloja. 

Toimintojen, kalusteiden ja varusteiden määrä torilla on 
vaatimaton. Toiminnot, kuten terassit ja oleskelupaikat, 
ovat keskittyneet torin reunoille ja ostoskeskuksen si-
säänkäynnin edustalle. Torin keskiosassa on vesiallas, 
joka ei ole käytössä. Vesialtaan yhteydessä on taideteos. 

Torin sommitelman ominaispiirteitä ovat aksiaaliset nä-
kymälinjat sekä toripinnan betonikiveyksen geometri-
nen kuviointi. Alkuperäisen suunnitelman elementtejä ei 
juurikaan enää ole jäljellä. 

Kaupparaitti on Turkhaudantieltä Ylä-Malmin torin 
kautta Kotinummentielle ulottuva kävelyn ja pyöräilyn 
reitti. Kaupparaitti vastaa kaupunkikuvalliselta merki-
tykseltään Ala-Malmin puolella kulkevaa vastikään pe-
ruskorjattua Pekanraittia. Turkhaudantien ja Viljatien 
välinen osuus on reitin urbaanimpi jakso, jolle sijoittuu 
Ylä-Malmin torin kaupalliset palvelut. Viljatien ja Koti-
nummentien välisellä jaksolla reitti kulkee asuinraken-
nusten välissä. Kaupparaitin varrelle sijoittuu kaksi pie-
nehköä aukiotilaa, joista eteläisempi on asemakaavassa 
VP-aluetta. Asuinrakennusten välissä reitin varrelle 
muodostuu varjoisia oleskelupaikkoja. Osa raitista on 
mittakaavaltaan ja tunnelmaltaan miellyttävä, mutta rai-
tin varrella on myös jäsentymättömiä tiloja. Raitilla tois-
tuvat osin samat kiveyselementit kuin Ylä-Malmin torilla.

Ylä-Malmin tori ja Kaupparaitti muodostavat yhdes-
sä Sydän-Malmin alueen merkittävän kaupunkikuval-
lisen kokonaisuuden ja keskeisen kävely-ympäristön. 
Ylä-Malmin torin ja Kaupparaitin ympäristöä kehitetään 
myös muiden maankäyttöön liittyvien suunnitelmien ja 
kehityshankkeiden kautta. 

Sekä Ylä-Malmin tori että Kaupparaitti ovat epäedusta-
vassa ja heikossa kunnossa. Kivetyt pinnat ovat painu-
neita ja rakenteet ovat kunnostuksen tarpeessa. 

Kuva 66 . Hankkeen sijaintikartta. 

Kuva 67 . Ylä-Malmin tori peruskorjataan kokonaisuu-
dessaan. 
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Asukaspalaute

Asukaspalautteissa toivotaan Ylä-Malmin torin ja 
Kaupparaitin epäviihtyisän ja ränsistyneen yleisilmeen 
kohentamista. 

Ylä-Malmin torille toivotaan toimintoja ja tapahtumia 
eri käyttäjäryhmille, ja torin kunnostamista viihtyisäksi 
keskusaukioksi. 

Asukaspalautteissa kritisoidaan torin liian suurta 
kokoa ympäröiviin rakennuksiin ja käyttäjämäärään 
nähden. Toritilaa toivotaan muutettavaksi enemmän 
puistomaiseen suuntaan erityisesti istutuksia ja oles-
kelupaikkoja lisäämällä.

Palautetta on saatu myös pintamateriaalien ja taidete-
oksen kunnostamisesta, opastuksen parantamisesta 
sekä valaistuksen, kalusteiden ja varusteiden korjaami-
sesta ja lisäämisestä. 

Vesiaiheen osalta toisaalta toivotaan sen kunnosta-
mista, ja toisaalta purkamista ja käyttötarkoituksen 
muuttamista. 

Kaupparaitin yleisilmettä pidetään asukaspalautteiden 
mukaan nuhjaantuneena ja epäyhdenmukaisena, ja raitin 
varrella on heikot oleskelu- ja toimintamahdollisuudet. 

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hanke toteuttaa useita kaupungin strategian tavoitteita: 

• Luontoarvoja vaalitaan ja kaupunkiluonnon moni-
muotoisuutta lisätään. 

• Kaupunkilaisia kannustetaan liikkumiseen ja arkiak-
tiivisuuteen. 

• Tavoitteena ovat elävät, viihtyisät, omaleimaiset ja 
turvalliset kaupunginosat, jotka luovat edellytyksiä 
kohtaamisille ja hyvinvoinnille sekä toimintamahdol-
lisuuksia yrityksille.

• Helsinki on viihtyisä kaupunki, jossa kiinnostava 
kaupunkitila luo edellytykset kohtaamisille ja hy-
vinvoinnille. Arkkitehtuuri on mielenkiintoista, mo-
ninaista ja korkeatasoista, ja rakentamisen korkea 
laatu luo kaupungille vahvan identiteetin ja imagon.

• Tavoitteena on, että Helsingin alueiden välinen eriy-
tyminen vähenee ja kaupunginosien väliset hyvin-
vointierot kaventuvat.

Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunni-
telmassa (VISTRA II) yksi Suutarila-Malmi-Viikki-alueelle 
nostetusta tavoitteesta on alueiden keskeisten aukioi-
den kehittäminen. Näistä esimerkkinä mainitaan Ala- ja 
Ylä-Malmin torien välisen yhteyden parantaminen, mi-
hin hanke liittyy.

Ylä-Malmin torin ja Kaupparaitin peruskorjauksen ta-
voitteena on nostaa julkisen ulkotilan laatutasoa vas-
taamaan kaupunkikuvallista tavoitetilaa. Torin ja raitin 
toimintojen ja tilojen tulisi jäsentyä paremmin laajoilla 
aukiomaisilla alueilla, ja muodostaa laatutasoltaan yhte-

ja tapahtumia. 
näisen, viihtyisän ja turvallisen kävely-ympäristön. 

Peruskorjauksen yhteydessä niiden kuivatus, tasaus, 
rakenteet ja pintamateriaalit kunnostetaan. Kalusteet 
ja varusteet uusitaan, ja niitä lisätään tarpeen mukaan. 
Valaistus uusitaan, ja Ylä-Malmin torille kehitetään tun-
nistettava erikoisvalaistus. Vesialtaan roolia ja tulevai-
suutta torisommitelmassa tarkastellaan jatkosuunnit-
telun yhteydessä. 

Kaupparaitin yhteydessä kunnostetaan myös siihen liit-
tyvä nimetön VP-alue. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
myös Viljatien suojatiekohtaan, jonka tulee erottua sel-
keästi ympäristöstään ja olla turvallinen.

Torin ja raitin kasvillisuutta lisätään. Istutuksista voi-
daan kehittää monipuolisen kasvillisuuden pilottikohde 
urbaanissa ympäristössä. Tori- ja katu- ja aukioympäris-
tössä voidaan käyttää dynaamisia istutuksia ja puuis-
tutuksista voidaan muodostaa uusi kaupunkipuuarbo-
retum. Aukion kukkivalla kasvillisuudella tuetaan myös 
niittyverkostoa ja pölyttäjiä.

Erilaisten toimintojen edellytyksiä parannetaan ja auki-
on toiminnallisuutta lisätään. 

Kuva 68 . Kaupparaitilla kunnostetaan mm. pintamate-
riaalit ja rakenteelliset ongelmat. 

Kuva 69 . Ylä-Malmin torille toivotaan lisää toimintoja 
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4 .2 .4 Ala-Malmin puiston peruskorjaus
Nykytila

Ala-Malmin puisto on laaja viheralue, joka muodostaa 
kaupunkikuvallisen kokonaisuuden Ala-Malmin torin ja 
Malmi-talon kanssa. Maisema-arkkitehti Lars Barnön 
vuonna 1990 suunnittelema puisto edustaa aikakau-
tensa suunnitteluihanteita. Ala-Malmin puisto yhdistyy 
eteläosastaan Filpuksenpuistoon ja edelleen Longino-
janpuistoon muodostaen Ala-Malmille keskeisen vihe-
raluekokonaisuuden. Ala-Malmin puisto on suunnitte-
lualueen ainoa A1-hoitoluokan puisto. 

Ala-Malmin puiston kasvillisuus on ilmeikästä ja moni-
puolista. Puistossa on erilaisia muotoonleikattuja ai-
danteita ja vapaasti kasvavia lehti- ja havupuita sekä 
pensas- ja perennaistutuksia. Puiston keskeisiä raken-
teellisia elementtejä ovat vesiallas ja lasipaviljonki. Vast-
ikään kunnostettu lavipaviljonki ja vesiallas sijaitsevat 
puistoaukiolla, jota reunustaa leikattu puurivi. 

Ala-Malmin puiston hankekokonaisuuteen liittyvät puis-
toa reunustavat asfalttipintaiset kävelyn ja pyöräilyn 
reitit, Ala-Malmin raitti ja Teerenpelinpolku, jotka on luo-
kiteltu esteettömyyden erikoistason reiteiksi. 

Asukaspalaute

Asukaspalautteen mukaan Ala-Malmin puistoon toivo-
taan useita kunnostustoimenpiteitä. Asukaspalautteis-
sa toivotaan puiston toimintojen lisäämistä ja tapah-
tumien järjestämistä aukiolla. Toimintojen lisäämisen 
toivotaan tuovan puistoon lisää käyttäjiä, ja täten sosi-
aalista kontrollia häiriökäyttäytymisen vähentämiseksi. 

Puiston keskeisen vesialtaan kunnostamista ja täyttöä 
on myös toivottu. Asukaspalautteen mukaan puiston 
kalusteet ja varusteet, kuten penkit ja valaisimet, ovat 
huonokuntoisia. Puiston kasvillisuutta toivotaan karsit-
tavaksi, sillä ylikasvaneet istutukset tarjoavat piilopaik-
koja esimerkiksi huumeiden käytölle. 

Asukkaat myös arvostavat puistoa ja sen erityislaatuisia 
rakenteita ja kasvillisuutta, mutta puiston yleisilmeen 
kohennusta toivotaan. Tällä hetkellä puiston koetaan 
olevan epäsiisti, pusikoitunut ja rauhaton. 

Kuva 70 . Hankkeen sijaintikartta. 

Kuva 71 . Ala-Malmin puiston huonokuntoiset kalusteet 
ja varusteet uusitaan. 

Kuva 72 . Asukkaat toivovat vesialtaan kunnostamista. 
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Tavoitteet ja toimenpiteet

Hanke toteuttaa useita kaupungin strategian tavoitteita:

• Tavoitteena ovat elävät, viihtyisät, omaleimaiset ja 
turvalliset kaupunginosat, jotka luovat edellytyksiä 
kohtaamisille ja hyvinvoinnille sekä toimintamahdol-
lisuuksia yrityksille.

• Kaupunkilaisia kannustetaan liikkumiseen ja arkiak-
tiivisuuteen

• Helsinki on viihtyisä kaupunki, jossa kiinnostava 
kaupunkitila luo edellytykset kohtaamisille ja hy-
vinvoinnille. Arkkitehtuuri on mielenkiintoista, mo-
ninaista ja korkeatasoista, ja rakentamisen korkea 
laatu luo kaupungille vahvan identiteetin ja imagon.

• Tavoitteena on, että Helsingin alueiden välinen eriy-
tyminen vähenee ja kaupunginosien väliset hyvin-
vointierot kaventuvat.

• Luontoarvoja vaalitaan ja kaupunkiluonnon moni-
muotoisuutta lisätään.

Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuun-
nitelmassa (VISTRA II) Ala-Malmin puisto on määritel-
ty kaupunginosapuistoksi, joka yhdistyy etelästä Fil-
puksenpuiston kautta osaksi laajempaa viheralueiden 
verkostoa. Helsingin yleiskaavan (2016) teemakartas-
sa Virkistys- ja viherverkosto 2050 puisto on merkitty 
kaupunginosapuistoksi, jota kehitetään toiminnallisesti 
monipuoliseksi siten, että se palvelee eri käyttäjäryhmiä 
ja vahvistaa alueen identiteettiä.

Peruskorjauksen tavoitteena on aktivoida puiston toi-
mintoja, tuoda sinne uusia käyttäjiä ja tapahtumia sekä 
lisätä puiston yleistä viihtyisyyttä ja parantaa sen mai-
netta asukkaiden keskuudessa. Puiston laatutaso säily-
tetään vastaamaan A1-hoitoluokkaa. 

Ala-Malmin puisto peruskorjataan kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kiireellisimpiä kas-
villisuuden hoitotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
siistiä katvepaikkoja ja lisätä visuaalisia yhteyksiä puis-
ton läpi. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan myös kas-
villisuusinventointi. 

Toisessa vaiheessa toteutetaan kasvillisuuden ja ra-
kenteiden peruskorjaus. Peruskorjauksen yhteydessä 
uusitaan huonokuntoista kasvillisuutta. Kasvilajien vaih-
toa esimerkiksi matalampiin lajeihin harkitaan tietyissä 
puiston osissa sommitelman pääpiirteet huomioiden. 
Huonokuntoiset rakenteet ja kalusteet kunnostetaan, 

ja kalusteiden ja valaistuksen sijoittelua päivitetään. 
Puistoraiteille- ja aukioille tehdään pintamateriaalien 
korjausta tarvittavilta osin, ja tasauksen ja kuivatuksen 
toimivuus tarkastetaan. 

Puiston peruskorjauksen yhteydessä kunnostetaan 
myös sitä reunustavat kävelyn ja pyöräilyn reitit. Ala-Mal-
min raitin ja Teerenpelinpolun peruskorjaukseen kuuluu 
päällysteen ja pohjarakenteen korjaaminen tai uusimi-
nen, ja reittien laatutason nostaminen vastaamaan es-
teettömyyden erikoistason kriteerejä. Lisäksi puistoon 
liittyvän Vilppulantien suojatien laatutasoa parannetaan 
esteettömyyden erikoistason mukaiseksi.

Kuva 73 . Peruskorjauksen ensivaiheessa hoidetaan 
esim. ylikasvaneita pensaita ja avataan näkymiä puisto-
tilan läpi.

Kuva 74 . Puistoon johtavien reittien rakenteet ja pinta-
materiaalit kunnostetaan. 
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4 .2 .5 Viheralueiden palveluiden kehittäminen
Nykytila

Malmin ja Pukinmäen alueella on useita toiminnallisia 
korttelipuistoja ja leikkipaikkoja, jotka ovat kunnostuk-
sen tarpeessa. Tiiviin kaupunkirakenteen sisällä kortte-
lipuistoihin kohdistuu valtavaa käyttöpainetta ja kovaa 
kulutusta. Monessa puistossa on huonokuntoisia oles-
kelupaikkoja, leikkivälineitä, istutuksia ja pinnoitteita. 

Viheralueiden palveluissa on myös aukkoja, esim. Or-
muspellon alueella ei juuri ole leikkipaikkoja. Ormusmäki 
on muusta viheralueverkostosta irrallinen laaja kallioi-
nen viheralue, jossa on arvokasta niittykasvillisuutta ja 
suojeltuja linnoiterakenteita, mutta ei turvallisia reittejä. 

Monet kunnostuksen tarpeessa olevat kohteet ovat pie-
niä, joten ne on yhdistetty laajemmaksi viheralueiden 
palveluiden kehittämisen kokonaisuudeksi.

Asukaspalaute

Malmin ja Pukinmäen pieniin korttelipuistoihin kohdis-
tui runsaasti palautetta koskien niiden heikkoa kuntoa, 
oleskelupaikkojen turvattomuutta ja kunnostustarpeita.

Tyynelänpuistoon toivottiin vanhuksille tasapainoiluvä-
lineitä, koska se sijaitsee lähellä palvelutaloja. Puiston 
laatutasoon toivottiin yhtenäisyyttä.

Anianpellonpuiston leikkipuistoa toivottiin kehitettävän 
säilyttäen nykytilan hienot elementit.

Leikkipaikalle tunnistettiin tarve Ormuspellossa / Sven 
Grahnin puistossa.

Ormusmäen linnoitteita toivottiin kunnostettavaksi so-
tahistorialliseksi nähtävyydeksi. Ormusmäelle toivottiin 
turvallisia reittejä, alueesta kertovia opasteita sekä nä-
köala- ja oleskelupaikkoja.

Jermupuiston huonokuntoisesta oleskelupaikasta tuli 
paljon palautetta. Aluetta pidettiin turvattomana ja häi-
riötä aiheuttavana, oleskelupaikkaa toivottiin suunnitel-
tavaksi uudelleen.

Kuva 75 . Anianpellonpuiston osahankkeen sijainti.

Kuva 76 . Jermupuiston ja Tyynelänpuiston itäosan 
osahankkeen sijainti. 

Kuva 77 . Ormusmäen ja Ormuspellon leikkipaikan 
osahankkeen sijainti. 

Kuva 78 . Leikkipuisto Unikon osahankkeen sijainti.
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Leikkipuisto Unikon huonosta kunnosta tuli useita pa-
lautteita ja kunnostustoiveita. Sen yhteydessä sijaitse-
vaan Säveltäjänpuistoon toivottiin myös pieniä kunnos-
tustoimenpiteitä, mm. puiston kasvillisuuteen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hanke toteuttaa useita kaupungin strategian tavoitteita: 

• Luontoarvoja vaalitaan ja kaupunkiluonnon moni-
muotoisuutta lisätään. 

• Kaupunkilaisia kannustetaan liikkumiseen ja arkiak-
tiivisuuteen. 

• Tavoitteena ovat elävät, viihtyisät, omaleimaiset ja 
turvalliset kaupunginosat, jotka luovat edellytyksiä 
kohtaamisille ja hyvinvoinnille sekä toimintamahdol-
lisuuksia yrityksille.

• Tavoitteena on, että Helsingin alueiden välinen eriy-
tyminen vähenee ja kaupunginosien väliset hyvin-
vointierot kaventuvat.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Malmin ja Pukin-
mäen korttelipuistoihin perustuvaa viheralueiden pal-
veluverkostoa.

Malmin ja Pukinmäen korttelipuistoja kunnostetaan. 
Jermunpuiston oleskelupaikka uusitaan kokonaan. 
Anianpellonpuiston leikkipaikka kunnostetaan säilyt-
täen nykyisiä maastonmuotoja ja istutuksia. Tyynelän-
puiston itäosa kunnostetaan lisäämällä puistotilaa 
jäsentäviä istutuksia sekä oleskelu- ja seniorikuntoi-
lupaikka. Leikkipuisto Unikko kunnostetaan uusimalla 
leikkivälineet turva-alueineen sekä kunnostamalla ra-
kenteita ja istutuksia. Säveltäjänpuiston reittejä ja kas-
villisuutta kunnostetaan.

Ormuspellon alueelle sijoitetaan uusi leikkipaikka. Or-
musmäki kehitetään turvalliseksi ja saavutettavaksi 
kalliopuistoksi, jossa voi tutustua sekä arvoniittyihin 
että linnoitelaitteiden historiaan. Kalliolle rakennetaan 
turvalliset reitit ja oleskelupaikat. Putoamissuoja-aidat 
kunnostetaan ja opastusta lisätään. Arvoniityn kulumis-
ta ehkäistään kulun ohjaamisella.

Reittejä ja opastusta Malmin entisen lentokentän sisään-
tuloalueille suunnittelualueen pohjoisosassa kehitetään.

Hanketta tullaan toteuttamaan osissa investointimäärä-
rahojen puitteissa. 

Kuva 79 . Ormusmäelle rakennetaan turvalliset kulku-
reitit. Kuvassa nykyiset huonokuntoiset portaat. 

Kuva 80 . Jermupuiston huonokuntoinen oleskelupaik-
ka kunnostetaan. 

Kuva 81 . Tyynelänpuistoon lisätään istutuksia ja toi-
mintoja. 
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 4 .2 .6 Sammalpolun peruskorjaus

Nykytila

Sammalpolku sijoittuu Sammaltorin ja Helluntairaitin 
väliin. Sammalpolku on yksi Tapanilan asemalle johtavis-
ta pääreiteistä. Nykytilassa sen kunto ja ilme ei vastaa 
sen kaupunkikuvallista merkitystä. Avara ja laatutasol-
taan hyvä Helluntairaitti liittyy Fallkullan asuinalueeseen 
ja on rakennettu osana sen kävely-ympäristöjä. Sam-
malpolku on ilmeeltään takapihamainen kuja, josta ei 
helposti voi päätellä sen olevan pääreitti juna-asemalle. 

Longinojan valuma-alueselvityksessä on todettu Sam-
malpolun kohdalla olevan rummun padottavan puron 
virtaamaa. 

Asukaspalaute

Sammalpolusta ei ole saatu asukaspalautetta.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hanke toteuttaa kaupungin strategian tavoitetta elävis-
tä, viihtyisistä, omaleimaisista ja turvallisista kaupungi-
nosista, jotka luovat edellytyksiä kohtaamisille ja hyvin-
voinnille sekä toimintamahdollisuuksia yrityksille.

Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuun-
nitelmassa (VISTRA II) yhdeksi Suutarila-Malmi-Viik-
ki-alueen kehittämiskohteesta on nostettu asuina-
lueiden keskeisten aukioiden kehittäminen. Tapanilan 
asemanseudun kehittäminen on mainittu esimerkkinä. 
Sammalpolku johtaa idästä suoraan Tapanilan aseman 
länsipuolella sijaitsevalle Sammaltorille, mikä tekee siitä 
keskeisen reitin kävelyn ja pyöräilyn kannalta. 

Sammalpolun peruskorjauksen tavoitteena on nostaa 
reittiyhteyden laatutaso vastaamaan sen kaupunkiku-
vallista merkitystä. Tavoitteena on turvallinen, selkeä ja 
laadukas reittiyhteys Helluntairaitin jatkumoksi Tapani-
lan asemalle. Sammalpolku peruskorjataan Helluntai-
raitin ilmeen mukaiseksi. Sekä sen päällysteet että poh-
jarakenteet korjataan tai uusitaan. 

Sammalpolun kohdalla oleva Longinojan virtaamaa pa-
dottava rumpu uusitaan. 

Sammalpolun varren kasvillisuutta siistitään ja istute-
taan uutta katuvihreää asemakaavan mukaisesti.

Kuva 82 . Hankkeen sijaintikartta. 

Kuva 83 . Sammalpolun varrelle sijoittuvaa kasvillisuut-
ta siistitään. 

Kuva 84 . Sammalpolun rakenteelliset vauriot ja pinta-
materiaalit kunnostetaan. 
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4 .2 .7 Malminkaaren jalkakäytävän ja pyöräi-
lyväylän kunnostus
Nykytila

Malminkaari on luokiteltu kokoojakaduksi Tasankotien 
ja Vanhan Helsingintien välisellä osuudella. Ajoradan 
eteläpuolella viheralueella eroteltuna sijaitsee yhdistet-
ty jalkakäytävä ja pyörätie, mikä on luokiteltu suurelta 
osin erittäin vilkkaaksi klv-yhteydeksi. Sydän Malmin 
osuudella pyöräily ja jalankulku on eroteltu maaliviivalla. 
Yhteyden leveys vaihtelee 3,0 - 3,5 metrin välillä.

Kävelyn ja pyöräilyn yhteys on heikkokuntoinen, asfaltti-
pinnassa on vaurioita ja runsaat paikkaukset heikentävät 
tärkeän pyöräilyreitin laatutasoa. Kunnon lisäksi puut-
teita ilmenee risteysalueille toteutetuissa suojatiesaa-
rekkeissa, joissa jalankulun ja pyöräilyn erottelussa on 
puutteita, ja saarekkeiden reunatukijärjestelyt eivät ole 
keskenään yhteneväisiä. Malminkaari on tärkeä sisään-
tuloväylä Malmille, joten sen siistiminen on perusteltua 
sekä sujuvien yhteyksien että kaupunkikuvan puolesta.

Fallkullan asuinalueen ympäristössä Malminkaarella 
Tasankotien linja-autopysäkkiparissa toiselta pysäkiltä 
puuttuu pysäkkikatos.

Viheralueen ilme on katupuineen koko Malminkaaren 
matkan runsas ja vehreä. Konsulttikeskuksen kohdalla 
viheralueella ei kuitenkaan ole katupuita. Osuus poikke-
aa Malminkaaren muusta katuympäristöstä ja ilmeestä.

Malmin Novan kohdalla olevat pyörätelineet 10 kpl eivät 
ilmeeltään ja laatutasoltaan vastaa kaupunkikuvaa.

Asukaspalaute

Malminkaarta koskevaa palautetta ei ole saatu.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hanke toteuttaa useita kaupungin strategian tavoitteita. 

• Kaupunkilaisia kannustetaan liikkumiseen ja arkiak-
tiivisuuteen. 

• Tavoitteena ovat elävät, viihtyisät, omaleimaiset ja 
turvalliset kaupunginosat, jotka luovat edellytyksiä 
kohtaamisille ja hyvinvoinnille sekä toimintamahdol-
lisuuksia yrityksille.

• Tavoitteena on, että Helsingin alueiden välinen eriy-
tyminen vähenee ja kaupunginosien väliset hyvin-
vointierot kaventuvat.

Tavoitteena on parantaa yhteyden kaupunkikuvallista 
ilmettä sekä parantaa sen käytön sujuvuutta ja turval-
lisuutta. Tasankotien linja-autopysäkkiparin laatutasoa 
parannetaan lisäämällä toiselle pysäkille pysäkkikatos. 
Malminkaarelle tavoitellaan koko matkalle yhtenäistä 
vehreää ilmettä lisäämällä puita konsulttikeskuksen 
kohdan viheralueelle. 

Malminkaaren kävelyn ja pyöräilyn reitin huonokuntoiset 
osuudet peruskorjataan. Päällysteet ja pohjarakenteet 
korjataan tai uusitaan tarvittavassa laajuudessa. Suoja-
tiesaarekkeiden laatutasoa parannetaan selkeyttämällä 

tetaan. 

jalankulun ja pyöräilyn erottelua. Vasaratien kohdalla 
nykyinen betoninen reunatuki uusitaan luonnonkiveksi.

Malmin Novan kohdalla uusitaan pyörätelineet ja ajoradan 
puolelle lisätään kaide luomaan turvallisuuden tunnetta. 

Tehtävät uudistukset koordinoidaan uudistuvan asema-
keskuksen maankäytön suunnitelmien kanssa. 

Kuva 85 . Hankkeen sijaintikartta.

Kuva 86 . Malminkaaren pyörätelineet uusitaan ja ajo-
radan viereen asennetaan kaide. 

Kuva 87 . Malminkaaren pintamateriaalivauriot kunnos-
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4 .3 Hankkeiden rahoitustarve
Suunnittelualueelle esitetään seitsemää peruskorja-
ushanketta. Näiden hankkeiden arvioidut rahoitus-
tarpeet ovat: 

• Longinoja ♥ Vantaanjoki, 1 400 000 € (alv. 0 %) 

• Malmin kirkkopuiston peruskorjaus, 370 000 € (alv. 0 %) 

• Ylä-Malmin torin ja Kaupparaitin peruskorjaus,     
3 000 000 € (alv. 0 %) 

• Ala-Malmin puiston peruskorjaus, 1 000 000 € (alv. 0 %) 

• Viheralueiden palveluiden kehittäminen, 2 400 000 € 
(alv. 0 %) 

• Sammalpolun peruskorjaus, 440 000 € (alv. 0 %) 

• Malminkaaren jalkakäytävän ja pyöräilyväylän   
kunnostus 300 000 € (alv. 0 %) 

Hankkeiden arvioitu rahoitustarve on yhteensä noin  
8 910 000 € (alv. 0 %).
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