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Illan ohjelma
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17.00 Alkusanat ja illan kulku

17.05 Tilannekatsaus
- Malminkartanon suunnitteluperiaatteet 
- Kartanonmetsän selvitykset
- arkkitehtuurikilpailu
- suunnittelun eteneminen

17.30 Keskustelu ja kysymykset

18.30 Illan lopetus



Illan kulku

• Esitysten jälkeen on aikaa kysymyksille 
ja keskustelulle.

• Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot.

• Pidetään puheenvuorot tiiviinä, jotta 
mahdollisimman moni pääsee 
osallistumaan keskusteluun.
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Voimme olla asioista 
eri mieltä ja katsoa asioita eri 

näkökulmista, mutta ei 
mennä henkilökohtaisuuksiin

vaan arvostetaan
kanssakaupunkilaisia 

ja paikalla 
olevia asiantuntijoita.



Malminkartanon 
suunnitteluperiaatteet



Myyrmäki

Kannelmäki
Konala

Hakuninmaa

Vapaala

KEHÄ I

Honkasuo Malminkartanon 
suunnitteluperiaatteet



Tavoite
Helsingin yleiskaava

Kaupungin kasvu

Kaupunkiuudistus
Eriytymisen ehkäisy

AM-ohjelma
30 % lisää asumista

Kaupunkistrategia
Tiivistyminen ja luonto

• Malminkartanon kehittäminen kasvavana, 
toiminnoiltaan monipuolisena ja 
omaleimaisena osa-alueena.

• Alueen elinvoiman ja houkuttelevuuden 
lisääminen sekä eriytymiskehityksen katkaisu. 
Keskeistä riittävä asukasmäärän kasvu.

• Täydennys- ja uudisrakentamisen 
yhteensovittaminen lähiluonnon ja 
kulttuuriympäristön kanssa.



Suunnitteluperiaatteet

• Periaatteissa tavoitteena on 
mahdollistaa aluetasolla 
tasapainon löytäminen 
suunnittelun eri tavoitteiden 
välillä.



Helsingin yleiskaava 2016 Malminkartanon suunnitteluperiaatteet Alueen asemakaavojen muutokset

• Yleiskaavaa tarkentavat suunnitteluperiaatteet 
ohjaavat kaupungin sisäisenä ohjeena mm. 
kaavoitusta sekä katu- ja puistosuunnittelua.

• Suunnitteluperiaatteet muodostavat kokonaiskuvan 
alueen vahvuuksista ja mahdollisuuksista sekä 
kehittämisen suunnan.

Periaatteiden tavoite
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• Suunnitteluperiaatteet muodostuvat 
sanallisista periaatteista sekä kahdesta 
sisältöä tarkentavasta kartasta selitteineen.

Suunnitteluperiaatteiden 
aineisto

• Aineistoon kuuluu lisäksi selostus sekä 
kooste, johon on poimittu suunnittelun 
lähtötietokarttoja.

SANALLISET
PERIAATTEET

KARTAT 
SELITTEINEEN
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teesiä

• Keskeisenä tavoitteena 
on kehittää 
Malminkartanoa 
toiminnoiltaan 
monipuolisena ja 
kehittyvänä 
pikkukaupunkina.

Sanalliset periaatteet



• Malminkartanon 
maankäytön ja 
kaupunkirakenteen 
keskeiset osa-alueet 
sekä kävely- ja 
virkistysverkoston 
keskeisimmät 
yhteydet.

• Kartanonmetsässä 
rajaukseltaan 
ohjeellinen 
rakentamisvyöhyke 
alueen reunoilla.

Periaatekartta 1: 
maankäyttö ja 
kaupunkirakenne



Periaatekartta 2: 
liikkuminen

• Malminkartanon 
kävelyn tavoiteverkosto, 
pyöräilyn pääreitit, sekä 
asemakeskuksen ja 
keskitetyn pysäköinnin 
ratkaisuja.
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• Suunnitteluperiaatteet olivat 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
loppukeväästä 2022.

• Lautakunta palautti periaatteet valmisteluun 
odottamaan Kartanonmetsän luontoselvitysten 
valmistumista.

• Päätöksessä luonto- ja virkistysarvojen haluttiin 
ohjaavan riittävästi Kartanonmetsän alueen 
kokonaisuutta. Lisäksi toivottiin tutkittavan lisää 
täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.

Poliittinen käsittely



• Lautakunta esitti, että täydennys-
rakentamisen lisätarkasteluja on hyvä 
painottaa etenkin aseman läheisyyteen.

• HEKA:n kanssa on keskusteltu 
mahdollisuudesta tehostaa 
Malminkartanontien varren tontteja.

• Asukasyhdistyksen kanssa on keskusteltu 
laaditusta täydennysrakentamis-
suunnitelmasta maastokävelyllä.

• Täydentämisessä oleellista on AM-ohjelman 
ja kaupunkiuudistuksen tavoite lisätä alueen 
asukasmäärää 30 % vuoteen 2035 mennessä.

Täydennysrakentamisen 
lisätarkastelut

Vyöhyke, jolla 
Hekan tontteja



• Kartanonmetsän alueelle laaditaan 
suunnitteluperiaatevaiheessa tarkemman 
tason luontoselvitykset sekä arkeologinen 
inventointi.

• Loput selvitykset valmistuvat 
loppuvuoden 2022 aikana, ja niiden 
tulokset ovat mukana 
suunnitteluperiaatteiden päivitystyössä.

• Valmiit työt julkaistaan Helsingin 
kaupungin karttapalvelussa.

Lisäselvitykset

Kartanonmetsä



Kartanonmetsän 
selvitykset:
Arkeologinen inventointi
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• Arkeologisen inventoinnin laatiminen on aloitettu 
kesällä 2022. Selvityksen tekijänä on Museoviraston 
Arkeologiset kenttäpalvelut.

• Tavoitteena on saada yleiskuva Kartanonmetsän 
alueen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä, 
arkeologisten kohteiden määrästä, sijainnista, 
tyypeistä ja laajuudesta.

• Varsinainen inventointi suoritettiin metsän alueella 
kahdessa vaiheessa heinä- ja elokuussa.

Kartanonmetsän 
arkeologinen inventointi
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• Inventoinnin valmistelussa käytiin läpi alueeseen 
liittyviä arkeologisia tutkimusraportteja. 

• Potentiaalisten alueiden määrittelyyn kuului 
muinaisten merenrantavaiheiden mallintaminen 
alueella ja maaperäkarttoihin tutustuminen. 
Historiallisen ajan kohteiden arkeologista 
potentiaalia selvitettiin tarkastelemalla historiallisen 
ajan karttoja.

• Arkeologisia ilmiöitä etsittiin myös 
Maanmittauslaitoksen ilmalaserkeilausaineistosta
tuotetuista rinnevarjostekuvista, joissa erityisen 
hyvin näkyvät maahan kaivetut rakenteet.

Kartanonmetsän 
arkeologinen inventointi
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• Inventoinnissa löytyi viisi uutta kohdetta ja ne on 
luokiteltu muiksi kulttuuriperintökohteiksi (2 kpl) 
tai muiksi kohteiksi (3 kpl).

• Muita kulttuuriperintökohteita ovat:
• Kartanonmetsä 1: kiviseinäinen kellarikuoppa
• Kartanonmetsä 2: louhos

• Muiksi kohteiksi on luokiteltu:
• Kartanonmetsä 3: kuoppa, jonka kohdalla on 

sijainnut rakennus 1950-luvulla 
• Kartanonmetsä 4: kuoppa, jonka 

käyttötarkoitusta ei voitu määritellä (1900-l.)
• Kartanonmetsä 5: joka on todennäköisesti 

maanviljelyyn liittyvä varastokuoppa (1900-l.)

Kartanonmetsän 
arkeologinen inventointi 1

2

3

4

5



• Kartanonmetsän alueelta tunnetaan ennestään 
yksi muinaisjäännös (Malminkartano 2), joka on 
kivi- ja varhaismetallikautinen asuinpaikka.

• Alun perin 1970-luvulla tunnistetun asuinpaikan 
sijainti tarkentui inventoinnissa nykyisestä 
paikasta koilliseen.

Kartanonmetsän 
arkeologinen inventointi

Muinaisjäännös-
rekisterin aiempi 
sijainti

Uusi, tarkennettu 
sijainti



Kartanonmetsä 1: kiviseinäinen kellarikuoppa*Malminkartano 2: kivikautinen asuinpaikka Kartanonmetsä 2: louhos (1800-l. loppu/1900-l. alku)

Kartanonmetsä 4: kuoppa (1900-luku)Kartanonmetsä 3: kuoppa (rakennus 1950-luvulla) Kartanonmetsä 5: varastokuoppa (1900-luku)

*Liittyy kartanon tai sodanjälkeisten talojen toimintaan



Kartanonmetsän 
selvitykset:
Luontoselvitykset
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• Luontoselvitysten laatiminen on aloitettu kesällä 
2022. Selvitysten tekijänä on Faunatica Oy. Työ 
valmistuu loppuvuoden 2022 aikana.

• Selvitykset koostuvat viidestä osa-alueesta.

• Alustavien havaintojen perusteella alueella ei ole 
merkittäviä luontoarvoja.

Luontotyyppiselvitys

Kasvillisuusselvitys

Liito-oravaselvitys

Lepakkoselvitys

Kartanonmetsän 
luontoselvitykset

Linnustoselvitys



24

1. Luontotyyppiselvitys

Luontotyyppiselvityksessä paikannetaan alueelta 
seuraavia kohteita: 
- Uhanalaiset luontotyypit
- Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit
- Vesilain mukaiset suojeltavat kohteet
- Muut erityisesti huomioitavat luontotyypit ja 

elinympäristöt sekä luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeät alueet

Kartanonmetsän 
luontoselvitykset

• Selvitysalueelta ei tavattu erityisesti 
huomioitavia luontotyyppejä.

• Alueen metsät ovat melko tai 
voimakkaasti kuluneita, mikä 
heikentää alueen luontoarvoja 
huomattavasti.

Alustavat havainnot
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2. Kasvillisuusselvitys

Kasvillisuusselvityksessä kartoitetaan seuraavien 
putkilokasvilajien esiintymistä: 
- Valtakunnallisesti uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit
- Alueellisesti uhanalaiset lajit
- Rauhoitetut lajit
- Luontodirektiivin liitteen IV(b) lajit
- Muut harvinaiset tai luontoarvoja osoittavat 

putkilokasvilajit
- Haitalliset vieraskasvilajit piha-alueiden ulkopuolella 

Kartanonmetsän 
luontoselvitykset

• Lahokaviosammalesta tehtiin kolme 
havaintoa selvitysalueella. 
Selvitysalueella ei lahopuumäärän 
perusteella voi olla erityisen 
merkittäviä lahokaviosammalen 
esiintymiä.

• Alueelta tehtiin runsaasti 
vieraslajihavaintoja.

Alustavat havainnot
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3. Liito-oravaselvitys

Liito-oravaselvityksessä kartoitetaan
- lajille soveliaat alueet
- elinpiirien ydinalueet
- kolo-, papana- ja pesäpuut
- arvioidaan liito-oravan liikkumisreitit 

ydinalueiden välillä ja esiintymistä 
lähiympäristöön

Työ tehdään ympäristöministeriön ohjeistuksen 
mukaisesti.

Kartanonmetsän 
luontoselvitykset Alustavat havainnot

• Lajin esiintymisestä alueella ei 
havaittu merkkejä nyt tehdyssä 
selvityksessä, eikä niitä ole tiedossa 
myöskään aiemmilta vuosilta.

• Alueen kautta kulkee mahdollinen 
itä–länsisuuntainen kulkuyhteys, 
mutta se ei ole nykytilanteessa 
yhteytenä merkittävä.
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4. Lepakkoselvitys

Lepakkoselvityksen tavoitteena on 
- Alueen lepakkolajiston selvittäminen
- Lepakoille tärkeiden ruokailualueiden ja 

siirtymäreittien selvittäminen 
- Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

selvittäminen (EU:n luontodirektiivin liitteessä IV 
tarkoitetut säännöllisesti käytössä olevat paikat). 

Selvitys toteutetaan Suomen lepakkotieteellisen 
yhdistyksen suositusten mukaisesti.

Kartanonmetsän 
luontoselvitykset Alustavat havainnot

• Selvitysalueella ei ole lepakoiden 
lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.

• Alue ei ole lepakoille 
ruokailualueena tärkeä.



28

5. Linnustoselvitys

Linnustoselvityksen tavoitteena on arvioida 
selvitysalueen pesimälinnuston suojeluarvoa, mihin 
lähtökohtaisesti vaikuttavat etenkin:
- Valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi 

luokitellut lajit
- EU:n lintudirektiivin liitteessä I luetellut lajit
- Alueellisesti uhanalaiset lajit
- EU:n alueella Suomen erityisellä vastuulla olevat 

pohjoiset ja itäiset lajit, joilla Suomen pesimäkanta on 
yleensä yli 15 % Euroopan kokonaiskannasta 

- Elinympäristövaatimuksiltaan vaateliaat, voimakkaasti 
taantuvat tai koko Etelä-Suomessa harvalukuiset lajit

Kartanonmetsän 
luontoselvitykset Alustavat havainnot

• Alueen linnusto on tavanomaista 
metsä- ja kulttuurilajistoa. Alueella 
havaitut ns. erityisesti huomioitavat 
lajit ovat kaikki suhteellisen yleisiä. 

• Lajien joukossa ei ole varsinaisia 
uhanalaisia lajeja, eikä lintujen 
reviiritiheys ole erityisen korkea.



Arkkitehtuurikilpailu



KYMP / Asemakaavoituspalvelu

• Erillisen suunnittelukilpailun kautta 
haettiin ratkaisua, jolla saadaan luotua 
mahdollisimman hyvä ja 
tasapainoinen suunnitteluratkaisu 
luonnon ja uuden rakentamisen välillä.

• Kilpailu on osa suunnittelun 
vaikutusten arviointia.

• Yksivaiheinen arkkitehtuurikutsu-
kilpailu, johon kutsuttiin neljä 
arkkitehtitoimistoa. Kilpailuaika 
14.10.2021 – 28.1.2022.

Kilpailun tavoite



Latvus

• Kilpailun voitti ehdotus ”Latvus”, jonka 
laatijana oli Arco arkkitehdit.

• Voittanut kilpailuehdotus toimii 
pohjana alueelle seuraavassa 
vaiheessa laadittavalle asemakaavalle.

• Kaavoitukseen yhteydessä 
asemakaavasta ja sen taustalla 
olevasta suunnitelmasta voi antaa 
normaalisti palautetta useammassa 
vaiheessa, ja suunnitelma muovautuu 
palautteen perusteella 
kaavoitusprosessin aikana.



• säilytettävän metsän laajuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota
• yksi- ja kaksikerroksisten rakennusten karsiminen
• rautatietunnelin päälle osoitetun rakentamisen poistaminen
• asuinkerrosalan tarkistaminen edellä mainitut seikat huomioiden
• viheryhteyden kehittäminen alueen itäpäässä
• katuverkon pituuden tarkistaminen
• pysäköintilaitosten koon ja sijainnin tarkistaminen
• alueen länsipään selkeyttäminen
• palveluiden sijainnin tarkistaminen
• shared space –ratkaisun kehittäminen

Jatkosuunnitteluohjeet

• Kilpailupöytäkirjassa annettiin 
jatkosuunnitteluohjeita ehdotuksen 
kehittämiseksi.



Suunnittelun 
eteneminen



34

• Suunnittelu on vielä kesken, ja 
jatkosuunnittelu etenee lähikuukausina.

• Suunnitteluperiaatteiden 
jatkosuunnittelussa huomioidaan 
lautakunnan antamat suunnitteluohjeet, 
laadittujen selvitysten tulokset sekä 
täydennysrakentamiseen liittyvät 
jatkotarkastelut.

• Aineiston osalta täydennetyt ja muokatut 
suunnitteluperiaatteet tuodaan uudelleen 
lautakunnan käsittelyyn vuoden 2023 
alkupuoliskolla.

Suunnitteluperiaatteet
Alue, jonka 
jatkosuunnitteluun 
erityisesti keskitytään
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Kartanonmetsän 
asemakaavoitus

• Kaupunkiympäristölautakunnan 
päätöksistä riippuen Kartanonmetsän 
alueen asemakaavoitus käynnistyy 
aikaisintaan vuoden 2023 jälkipuoliskolla.

• Suunnittelua tehdään tarkennettujen 
suunnitteluperiaatteiden, 
arkkitehtuurikilpailun voittaneen 
ehdotuksen, sekä sen osalta annettujen 
jatkosuunnitteluohjeiden pohjalta 
muokaten.

Kartanonmetsä
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