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JOHDANTO 

Selvitys koskee Matinkylän 1970-luvulla rakennetun kerrostaloalueen ja 

siihen liittyvän Tiistilän keskeisten alueiden inventointia, arvotusta ja ke-

hittämisperiaatteita.  Alue sijoittuu Matinkylän nykyisen keskuksen ja Ma-

tinkylän metroaseman läheisyyteen Länsiväylän eteläpuolelle.  

Tehtävän tausta 

Valtaosa Espoon tulevasta väestönkasvusta pyritään sijoittamaan nykyisiä 

keskusta-alueita laajentamalla ja tiivistämällä. Espoossa koko metro-

vyöhykkeelle on asetettu asukasmäärätavoitteet vuoteen 2050 mennessä. 

Matinkylä ja Olari ovat jo valmiiksi melko tiiviisti asuttuja. Tämä on otettu 

huomioon mitoitettaessa asukasmäärätavoitteita Matinkylän ja Olarin alu-

eille. Tämän työn rajauksen mukaisella selvitysalueella täydennysrakenta-

miseen tähtääviä kaavamuutoksia on vireillä yksittäisinä hankkeina. Osa 

rakennuksista vaatii laajempia korjauksia ja remontteja lähivuosina. Kaava-

muutosten sekä täydennys- ja korjausrakentamisen tueksi on nähty tar-

peelliseksi laatia selvitys, joka tunnistaa arvokkaat aluekokonaisuudet ja 

niiden ominaispiirteet sekä asemakaavahistorialliset arvot. 

Työssä on tarkasteltu alueen alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita ja toteu-

tumista sekä ominaispiirteitä laajan lähtöaineiston pohjalta. Tämän pohjal-

ta on pyritty määrittelemään alueen  arvoja nykytilanteessa ja näiden säily-

misen kannalta keskeiset tekijät.  Lisäksi on alueelle laadittu yleispiirteiset 

kehittämisperiaatteet, jossa keskeiset arvot on otettu huomioon. Selvityk-

sen avulla ohjataan alueella jatkossa käyttötarkoituksen muutoksia, raken-

nusten korjaamista ja täydennysrakentamista. 

 

Selvityskohde 

Matinkylä ja Länsiväylän pohjoispuolella Matinkylän suuralueeseen kuulu-

vat Olari ja Kuitinmäki olivat ensimmäiset Espoon asuinalueet, joihin suun-

niteltiin kompakti ruutukaavaan perustuva suurkorttelirakenne. Matinky-

län keskeisten osien rakentuminen sijoittuu 1970- ja 1980- luvuille. Ruutu-

kaavan keskeinen piirre oli puoliavoimia kortteleita yhdistävät kävelykadut 

ja ulkoa syöttävät ajoväylät. Talojen arkkitehtuuri puolestaan perustui 

Asunto-osuuskunta Hakan valmistamien betonielementtien mittasuhtei-

siin. Asuinrakennusten korkeus oli yhtenäinen ja varsin matala (tyypillisesti 

3 tai 4 kerrosta ja pistetalot 8 kerrosta) kahden 15-kerroksisen tornitalon 

muodostaessa maamerkit.  

 

Kohteen arvotuksesta 

Olari, Kuitinmäki ja Matinkylä muodostavat aikansa suurimpiin lukeutuvan 

toteutuneen kaavallisen kokonaisuuden, jossa johdonmukaisesti on nou-

datettu ruutukaavamaista jäsentelyä ulkosyöttöisine liikenteineen ja kes-

kusraitteineen. Olarin ja Kuitinmäen kokonaisuudesta Olarin arvot on ylei-

sesti tunnustettu, minkä osoittaa se että Olarin alue jo vuonna 1975 sai 

rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnon.  

Matinkylän arvoja ei ole aiemmissa inventoinneissa erityisesti nostettu 

esiin.  

 

Selvitystyön puitteet 

Selvitys on laadittu Espoon kaupungin tilaamana konsulttityönä loppuvuo-

desta 2017 alkuvuoteen 2019. Selvityksen on laatinut Arkkitehtitoimisto 

Kristina Karlsson yhteistyössä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 

kanssa. Selvityksen projektinvedosta on vastannut arkkitehti Kristina Karls-

son, inventointi ja selvitystyö on tehty yhteistyössä arkkitehti Mona Schali-

nin kanssa. Työryhmään on lisäksi kuulunut arkkitehti Marica Schalin, ark-

kitehti Varvara Protassova ja taiteen yo Liisi Wartiainen.  

Tilaajan edustajana on 13.7.2018 saakka toiminut arkkitehti Outi Ruski ja 

sen jälkeen aluearkkitehti Sirpa Sivonen-Rauramo.  Työtä varten perus-

tettuun seurantaryhmään on lisäksi kuulunut Espoon kaupungilta maisema

-arkkitehti Katariina Peltola, suunnitteluinsinööri Salla Karvinen, kaupunki-

kuva-arkkitehti Leena Jaskanen, lupa-arkkitehti Eija Mikola, ympäristö-

suunnittelija Heli Enberg sekä kaupunginmuseon intendentti Jyri Vilja. 
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Selvitys koskee Matinkylän 1970- luvulla rakennettua kerros-
taloaluetta. Alue sijoittuu Länsiväylän eteläpuolelle Piispansil-
lan kohdalle rakennetun Matinkylän uuden keskuksen ja sii-
hen liittyvän metroaseman läheisyyteen. Alue rajautuu idässä 
Matinkylän urheilupuistoon ja Matinlahden kouluun. Aluee-
seen sisältyy osa länsipuolella sijaitsevasta Tiistilästä.  Selvi-
tysalueen ja etelässä lähimmillään noin puolen kilometrin 
etäisyydellä sijaitsevan merenrannan välissä on pientalo-
asutusta. Tarkastelualue on rajattu kartalle sinisellä. Tausta-
kartta Espoon kaupungin Opaskartta.  
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1.1 Käytetyt lähteet 
Selvitystä varten on koottu laaja arkisto-, kirjallisuus- ja verkkolähteitä si-

sältävä lähtöaineisto. Tietoja on lisäksi kerätty henkilöhaastatteluin ja 

maastossa tehdyin inventoinnein.  

Tietoja asemakaavoituksesta on koottu ensisijaisesti Espoon Kaupunki-

suunnittelukeskuksesta ja Espoon kaupunginarkistosta. Espoon kaavoituk-

sen historiaa on varsin kattavasti kuvailtu Pertti Maisalan toimittamassa 

kirjassa Espoo- oma lukunsa. Eri aikaista valokuva-aineistoa, lehtiartikke-

leita ja suunnitteluasiakirjoja on löytynyt mm. Espoon kaupunginmuseon, 

Museoviraston ja Arkkitehtuurimuseon arkistoista sekä yksityiskokoelmis-

ta. Rakennuspiirustuksia on hankittu Espoon rakennusvalvonnasta sekä 

Arkkitehtuurimuseon kokoelmista. Pihojen ja puutarhojen suunnittelusta 

ja vaiheista on saatu tietoa rakennusvalvontaan rakennussuunnitelmien 

yhteydessä arkistoiduista asemapiirroksista, Arkkitehtuurimuseon piirus-

tusarkistosta sekä vanhoja valokuvia tutkimalla. Puistojen ja raittien alku-

peräisiä ja myöhempiä suunnitelmia on löytynyt Espoon kaupunginarkis-

tosta. Lisäksi lähdeaineistoina on käytetty kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita 

sekä aiemmin laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia.  

Alueelle ei ole tehty aiempia rakennushistorianselvityksiä tai inventointe-

ja. 

Alkuperäisten suunnittelutavoitteiden tarkentamiseksi on lisäksi tehty 

henkilöhaastatteluja. Työn aikana on haastateltu Matinkylän kaavarungon 

sekä Matinmetsän ja Tiistilän asemakaavojen laatimisesta vastannutta ark-

kitehti Esko Miettistä sekä alueen liikennesuunnittelusta vastannutta pro-

fessori diplomi-insinööri Pentti Murolea. 

Lähdeluettelo on selvityksen liitteenä. 

 

1.2 Maastoinventoinnit 
Nykytilanteen dokumentointi ja analyysi on suoritettu maastokäyntien ja 

vertailevan karttatyöskentelyn avulla. Maastokäyntejä on tehty koko selvi-

tystyön aikana lokakuusta 2017 elokuuhun 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Selvityksen sisältö 
Selvitystyö on koottu raporttimuotoon. Selvitykseen liittyvä alueinvento-

inti valokuvineen on lisäksi viety Espoon kaupungin ylläpitämään Kauko-

tietokantaan.  

Raportin luvussa 2 tarkastellaan suomalaiseen lähiösuunnitteluun vai-

kuttaneita teorioita ja ihannemalleja sekä miten nämä teoriat otettiin käy-

täntöön Suomeen.  

Luvussa 3 käsitellään Matinkylän suunnittelun taustana olleita seudullisia 

ja kunnallisia suunnitelmia, joissa kaupunkirakenteen päälinjat määritel-

tiin. Kappaleessa 4 käydään läpi alueen asemakaavoituksen vaiheet. 

Luvussa 5 analysoidaan kaupunkirakenteen ratkaisuja ja alueen toteutu-

mista aihepiireittäin. Kappaleessa verrataan alkuperäisiä suunnitteluta-

voitteita toteutukseen ja nykytilanteeseen.  

Luvussa 6 tarkastellaan alueen rakennustöitä, rakennuksia ja niiden arkki-

tehtuuria. Lisäksi esitellään korttelikokonaisuuksina inventoidut ja arvote-

tut asuntokohteet ja muut rakennuskohteet. 

Luvun 7 alussa käsitellään lähiörakentamisen arvotuksen taustoja ja esi-

merkkejä lähiöiden arvotuksesta. Kaupunkirakenteen keskeisiä ominais-

piirteitä ja niihin liittyviä arvoja tarkastellaan tässä luvussa teemoittain. 

Luvussa 8 esitetään kaupunkikuva- analyysin pohjalta laadittuja yleisiä ke-

hittämisperiaatteita alueelle. Kehittämisen perusteina ovat mm. alkuperäi-

sen suunnitelman mukaan toteutumatta jääneet tai muuttuneet ominais-

piirteet sekä vahvistettavat ominaispiirteet. Yleisiä kehittämisperiaatteita 

esitetään lisäksi mahdolliselle täydennysrakentamiselle ja korjausrakenta-

miselle. 

Alueelle suositellaan laadittavaksi korjaustapaohjeet, ja täydennysrakenta-

mista koskevat rakennustapaohjeet, joissa tarkemman inventoinnin poh-

jalta yksityiskohtaisesti ohjeistetaan kulttuuriympäristön arvoja vaalivien 

ympäristö- ja korjausrakentamisen menetelmiä. 

1.SELVITYSTYÖ 
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2.1  Kerrostalolähiö—osa rakennettua kulttuuriperintöä 

 
Jälleenrakennuskauden pientalo- ja kerrostaloalueet ja myöhemmin 

1960–70-lukujen kerrostalolähiöt olivat sodanjälkeisen ajan mittavimpia 

rakennustehtäviä maassamme. Niille ominaisen asuinympäristön merki-

tyksistä ja arvoista on keskusteltu jo kauan. Lähiöiden syntyprosessia, 

rakennettua ympäristöä ja sosiaalista miljöötä on tarkasteltu eri alojen 

tutkimuksissa ainakin 1970-luvulta alkaen.  

Lähiöiden kulttuuriympäristön ominaispiirteiden selvittäminen, säilyttä-

minen ja jopa kaavallinen suojelu on tullut ajankohtaiseksi muutospai-

neiden kasvaessa. Ilmiö ei rajoitu Suomeen, vaan ikääntyvät lähiöt ja 

mm. niiden asuntokannan korjaustekniset ongelmat askarruttavat omis-

tajia, kaavoittajia ja asiantuntijoita pohjoismaissa ja muuallakin.  Ruotsis-

sa vastaavia kysymyksiä on käsitelty Storstadsprojektet- hankkeen yhtey-

dessä, kansainvälisellä tasolla esimerkiksi kansainvälisen Docomomo-

järjestön kokouksissa ja julkaisuissa. 

Lähiöympäristön säilyttämisen puolesta tai sitä vastaan voidaan kulloin-

kin esittää taloudellisia, sosiaalisia ja teknisiä argumentteja. Suomalais-

ten lähiöiden ominaispiirteisiin kuuluva väljyys ja luonnonläheisyys jou-

tuvat helposti uhatuiksi tiivistämis- ja tehostamishankkeiden yhteydessä. 

Rakennevaurioiden ja teknisten ominaisuuksien korjaamiseksi esitetyt 

ratkaisut eivät välttämättä kunnioita arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Vä-

estön ikääntyminen aiheuttaa paineita esteettömyyden osalta, esimer-

kiksi koskien hissien rakentamista.  Lähiöiden lähipalvelurakenteen yllä-

pito esimerkiksi alkuperäisten ostoskeskusten ja seurakuntatilojen muo-

dossa on osoittautunut ongelmalliseksi. 

Yhdyskuntasuunnittelun eri kaavatasoilla määritellään maankäytön peri-

aatteet ja suojelukohteet. Parhaassa tapauksessa kaavoitus-, muutos- ja 

korjaustoimenpiteet pohjautuvat kohteen kulttuurihistoriallisten, es-

teettisten, sosiaalisten ja käyttöön liittyvien arvojen ja ominaispiirteiden 

analyysiin ja arvokeskusteluun.  

2.2   Suomalaiseen lähiösuunnitteluun vaikuttaneet teoriat, ihannemallit ja esimerkit 

Seuraavassa tekstissä tarkastellaan lähiörakentamisen taustalla vaikutta-

neita ideoita ja ihanteita, joiden ymmärtäminen avaa uusia näkökulmia 

toteutuneiden alueiden ominaispiirteiden tunnistamiseksi.    

 

Suomalaiseen lähiösuunnitteluun vaikuttaneet teoriat, ihannemallit ja 

esimerkit 

Suomalaisen aluesuunnittelun ja lähiörakentamisen teoreettiset lähtökoh-

dat ovat johdettavissa ajan kaupunkisuunnittelun teorioista ja ihannemal-

leista. Kaupunkisuunnittelun teoriaa ovat tutkimuksissaan käsitelleet mm. 

Kirmo Mikkola, Riitta Hurme, Johanna Hankonen, Harry Schulman ja Lee-

na Korhonen. Kirmo Mikkola on Eliel Saarisen kaupunkisuunnittelunäke-

mystä käsittelevässä tutkimuksessaan (1984) selvittänyt 1900-luvun suo-

malaisten kaupunkisuunnitteluihanteiden taustaa, kuten puutarhakau-

punkiaatetta, 1900-luvun alun keskeisiä kaupunkisuunnittelunäyttelyitä ja 

suurkaupungin ihannemalleja.  

Riitta Hurme on suomalaisia lähiöitä koskevassa tutkimuksessaan käsitel-

lyt lähiösuunnittelun taustoja selostaen aiheen kannalta keskeisiä 1900-

luvun kaupunkisuunnittelun ajatuksia ja toteutuksia Ebenezer Howardin 

puutarhakaupunkimallista Tukholman seudun kokonaissuunnitteluun 

1940-luvulla. Hän on mm. selvittänyt miten kaupungin rakenne- ja laajen-

nusmalliin sisältynyt lähiöperiaate omaksuttiin Suomeen 1940-luvun jälki-

puolella englantilaisten vaikutteiden pohjalta sekä suoraan että Ruotsin 

kautta.  

Johanna Hankonen on väitöskirjassaan käsitellyt, mitkä johtavat suun-

nitteluideologiat vaikuttivat Suomessa toisen maailmansodan jälkeen ja 

miten kaupunkisuunnittelun lähtökohdiksi muodostuivat puutarhakau-

punkiaate, satelliittikaupunki- ja lähiöteoria. Leena Korhonen mainitsee 

pro gradu-tutkielmassaan puutarhakaupunkiaatteen, Le Corbusierin satel-

liittikaupunkimallin ja Clarence Perryn lähiöteorian suomalaisen lähiöra-

kentamisen taustalla vaikuttaneina kansainvälisinä teorioina. Teorioiden 

suomalaisia sovelluksia ovat Korhosen mukaan mm. Otto-Iivari Meurma-

nin esittämä lähiöoppi, Tapiola jälleenrakentamisen malliyhdyskuntana ja 

ns. suomalainen metsälähiö.  

Ruotsissa 1999 aloitettiin suurkaupunkien arkkitehtuuri- ja kulttuuriympä-

ristöön keskittyvä tutkimushanke, jonka toteutuksesta vastasi Riksantikva-

rieämbetet yhteistyössä Tukholman, Göteborgin ja Malmön läänien kans-

sa. Tähän liittyen on tutkija Lisbeth Söderqvist julkaissut kirjan ”Att gestal-

ta välfärd. Från idé till byggd miljö”, jossa käsitellään kaupunkisuunnitte-

luun ja arkkitehtuuriin vuosina 1945-1975 vaikuttaneita aatesuuntia.  Lä-

hiökeskustelulla on tarkasteltavalla aikakaudella ollut keskeinen asema ja 

Söderqvistin kansainväliseen referenssikirjallisuuteen kuuluvat Lewis 

Mumfordin The Culture of Cities (1938), Ciam-järjestön ”funktionaalisen 

kaupungin manifesti” (JL Sert 1942), Patrick Abercrombien County of Lon-

don Plan (1943) ja Greater London Plan (1944).  Söderqvistin tutkimus 

täydentää ansiokkaalla tavalla suomalaisten tutkijoiden hahmottelemaa 

viitekehystä.  (Mikkola 1984, Hurme 1991, Hankonen 1994, Korhonen 

2000, Söderqvist 2008) 

Puutarhakaupunkiaate ja puutarhaesikaupungit 

Ebenezer Howardin puutarhakaupunkiaatetta käsittelevä kirja julkaistiin 

Englannissa vuonna 1898 ja uudestaan vuonna 1902 nimellä Garden Cities 

of Tomorrow. Howardin mallissa puutarhakaupungit ympäröivät emäkau-

punkiaan itsenäisinä kaupunkeina, joista kunkin asukasmäärä oli 32 000. 

Kaupunkeja yhdistivät raide- ja maantieliikenneverkot.  Howard onnistui 

saamaan kannatusta ideoilleen yhdistysten ja puutarhakaupunkiyhtiöiden 

välityksellä. Ensimmäisenä Howardin suuntaviivojen mukaisena puutarha-

kaupunkina toteutunut Letchworth syntyi yksityisen yhtiön toimesta. 

Letchworthia ympäröi maatalousvyöhyke, työpaikkaomavaraisuus muo-

dostui korkeaksi ja ilme oli puutarhamainen.   

Varsinaiset puutarhakaupungit, ”garden cities”, jäivät harvinaisiksi. Sen 

sijaan alettiin toteuttaa kooltaan ja periaatteiltaan toisenlaisia puutarha-

esikaupunkeja, ”garden suburbs”, jotka eivät perustuneet omavaraisuu-

teen vaan olivat riippuvaisia kaupunkikeskustan tarjoamista työpaikoista 

ja palveluista.  Eroavaisuudesta huolimatta puutarhakaupunki -nimitystä 

alettiin vähitellen käyttää yhtälailla esikaupungeista, jotka oli rakennettu 

avoimiksi ja vehreiksi.  

Puutarhakaupunkiaatteen kansainvälisestä leviämisestä on lukuisia esi-

merkkejä. Aatetta ajamaan perustettiin 1913 kansainvälinen järjestö, In-

ternational Garden Cities and Town-Planning Federation.  Howard toimi 

järjestön puheenjohtajana ja 1920-luvulla suomalainen arkkitehti Eliel 

Saarinen toimi yhtenä varapuheenjohtajana.  (Hurme 1991 s. 12-19; 175; 

Mikkola 1984 s 25) 

Ciam ja funktionaalinen kaupunki, Ernst May ja Le Corbusier 

Kansainvälinen Ciam-järjestö ”Les Congrès Internationaux d’Architecture 

Moderne” kokoontui ensimmäisen kerran vuonna 1928. Perustajat olivat 

keskieurooppalaisia arkkitehteja, ja ryhmään kutsuttiin myöhemmin mu-

kaan Sven Markelius Ruotsista ja Alvar Aalto Suomesta. Ciam tuli tunne-

tuksi kaupunkisuunnittelun ja kaupunkirakentamisen sosiaalisten näkökul-

mien korostamisesta. Aihepiiriä käsiteltiin toistuvasti kokouksissa ja 

näyttelyissä. Vuonna 1929 käsiteltiin Frankfurt-am-Mainissa järjestetyssä 

kongressissa pienituloisten perustarpeita tyydyttävän asunnon suunnitte-

2. LÄHIÖRAKENTAMINEN 
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lua. Rationaalisuus ja funktionaalisuus olivat keskeisiä käsitteitä. Varapu-

heenjohtajana oli Ernst May, Frankfurtin kaupunginarkkitehti ja kaupunki-

suunnittelun johtaja. Hänen johdollaan rakennettiin Frankfurtin vanhan 

keskustan ulkopuolelle viheralueiden erottamia 10 – 20 000 asukkaan sa-

telliittikaupunkeja, ”Vortrabanten”, joiden samansuuntaisten talorivien 

muodostamasta kaavatyypistä käytettiin nimitystä ”Zeilenbau”. Rivitalo oli 

aluksi vallitseva rakennustyyppi, mutta pienitulosten vuokrakulujen vähen-

tämiseksi painopiste siirtyi kerrostalojen rakentamiseen. Satelliittikaupun-

keihin rakennettiin asuntojen lisäksi kaupallisia palveluja, päiväkoteja, ko-

koontumistiloja ja siirtolapuutarhoja.  Frankfurtin uudet asuinalueet, var-

sinkin Römerstadt, muodostuivat 1900-luvun modernistisen kaupunki- ja 

asuntosuunnittelun malleiksi.  

Ciamin perustajiin kuuluva arkkitehti Le Corbusier oli 1920-luvun alusta 

näyttelyissä ja julkaisuissa esittänyt kaupunkirakentamisen ja asuntosuun-

nittelun radikaalia uudistamista. Frankfurtin kongressissa hän esitteli mo-

dernin pilvenpiirtäjäkaupunkinsa, La Ville Radieuse, jossa tehokkaasti 

suunnitellut pienasunnot oli sijoitettu korkeisiin rakennuksiin vehreään, 

puistomaiseen ympäristöön. Ciam päätyi suosittelemaan kerrostalojen ja 

rivitalojen rakentamista, koska tehokkaamman maankäytön avulla oli 

mahdollista järjestää vapaa-alueita asuntojen ympärille ja hillitä kaupunki-

asutuksen kasvua.    

Vuonna 1933 järjestettiin Välimerellä Ciamin kongressi, jonka aiheena oli 

funktionaalinen kaupunki. Le Corbusier esitti kongressin jälkeen oman 

päätöslauselmaehdotuksensa ja  julkaisi vielä 1943 siihen liittyvän tekstin-

sä  ”La Charte d'Athènes”. Tekstissä käsiteltiin asuinalueiden sijoitusta, 

viher- ja virkistysalueiden mitoitusta, työpaikkojen saavutettavuutta ja 

kaupungin toimintojen eriyttämistä.  Asumista, työtä ja virkistystä palvele-

vat alueet tuli erottaa toisistaan viheralueilla ja yhdistää toisiinsa liikenne-

väylillä. Kaupunkien uloimmille vyöhykkeille suositeltiin tiiviiden asuinker-

rostaloalueiden rakentamista viheralueiden keskelle.  Ateenan päätöslau-

selmaa voidaan edelleen pitää kaupunkisuunnittelukäytännön kannalta 

ajankohtaisena, joskin kiistanalaisena asiakirjana.  

Toinen kongressiin osallistunut arkkitehti, Jose Luis Sert, julkaisi vuonna 

1942 Ateenan päätöslauselmasta oman englanninkielisen versionsa, jossa 

käsiteltiin mm. asuntoalueiden suunnittelun periaatteita. Sert käytti kä-

sitteitä  ”neighbourhood unit” ja ”civic center”. Viimeksi mainittuun kuului 

julkisia instituutioita kuten kirjasto, urheilutiloja, kokoontumistiloja, päivä-

koteja ja kouluja. Asukkaiden virkistystarve vaati Sertin mukaan leikkipaik-

kojen, uima-altaiden, puistojen ja urheilupaikkojen sijoittamista kävely-

etäisyydelle asunnosta. (Söderqvist 2008 s.31-41) 

 

 

 

Lähiöaate Yhdysvalloissa  - Clarence A. Perryn lähiömalli 

Clarence A. Perry esitti lähiöideansa jo 1920-luvulla Yhdysvalloissa. Kau-

punkisosiologiaa käsittelevissä kirjoituksissa ”Neighbourhood” –käsite oli 

ollut esillä 1910-luvulla. 1920-luvun alussa Perry esitteli lähiöidean esitel-

mässään ja 1929 ilmestyi teos The Neighbourhood Unit – A scheme of ar-

rangement for the family-life community.  Hurmeen mukaan Perryn lähiö-

mallilla oli ilmeiset yhteydet sosiaaliseen kaupunkitutkimukseen, mutta 

hän kiinnitti huomiota myös fyysisen ympäristön kauneuden merkityk-

seen. Hän käsitteli mm. asuntoalueen luoman mielikuvan merkitystä asuk-

kaille.    

Perry ei esittänyt mitään lähiöiden muodostamaa hierarkkista järjestel-

mää. Hänen lähiönsä ei ollut puutarhakaupungin kaltainen itsenäinen yk-

sikkö, vaan kiinteästi muuhun kaupunkirakenteeseen liittyvä alue, joka 

rajautui liikenneväyliin. Perryn asumalähiön tuli tarjota asunnot ala-asteen 

koulun edellyttämälle väestömäärälle, 5-6 000 asukkaalle. Pinta-alaksi hän 

suositteli noin 65 ha. Lähiön keskuksen, ”community center”, muodostivat 

koulu ja muut julkiset instituutiot, kaupallisten palvelujen sijaitessa kau-

empana keskipisteestä. Virkistysalueita tuli olla tarjolla lähiön väestön tar-

peita vastaavana pienten puistojen ja muiden ulkoalueiden järjestelmänä. 

Katuverkon tuli helpottaa lähiön sisäistä liikennettä ja vaikeuttaa läpikulku-

liikennettä. Clarence Perry on Riitta Hurmeen mukaan jäänyt suomalaisen 

lähiörakentamisen kannalta tuntemattomaksi taustavaikuttajaksi eikä 

Meurman maininnut häntä Asemakaavaopissaan. Sen sijaan Radburn 

(New Jersey 1928-), jonka suunnittelussa arkkitehdit Clarence Stein and 

Henry Wright sovelsivat Perryn lähiömallia, mainitaan Meurmanin kirjassa 

esimerkkinä uusimmista puutarhakaupungeista.  

Radburn on tunnettu esimerkki kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja lii-

kennemuotojen erottelusta. Alueen keskeisiä osatekijöitä olivat suur-

kortteli, jonka keskelle sijoitettiin laaja puisto, koulu ja leikkikenttä, jalan-

kulun ja autoliikenteen täydellinen erottaminen toisistaan sekä katujen 

luokittelu huoltokaduiksi, kokoojakaduiksi, pääkaduiksi ja yhdysväyliksi.  

Radburnin lähiön koko määräytyi ala-asteen koulun oppilasmäärän perus-

teella 7 500 – 10 000 hengeksi. Jokaiseen lähiöön suunniteltiin oma ostos-

keskus. Koko kaupungin kulttuurielämän keskus oli sijoitettu alueen keski-

osaan ja kaupallinen pääkeskus pääväylän varrelle alueen sisääntulokoh-

taan. Taloudellisen laman ja muiden syiden takia Radburnin suunnitelmas-

ta toteutui lopulta ainoastaan kaksi suurkorttelia.  

Puutarhakaupungin, lähiön ja Radburnin periaatteita yhdistettiin 1930-

luvulla ns. Greenbelt Towns kaupungeissa, joista toteutettiin kolme: 

Greenbelt, Maryland; Greenhills, Ohio, ja Greendale, Wisconsin. Greenbelt 

esitettiin Heikki von Hetzenin pamfletissa Koti vaiko kasarmi lapsillemme 

(1946) esimerkkinä mallikaupungista ja Meurmanin Asemakaavaopissa 

nimensä mukaisesti vihervyöhykekaupunkina. (Hurme 1991 32-35, von 

Hetrzen 1946 , Meurman 1947)) 

Lewis Mumfordin kaupunkikritiikki   

Yhdysvaltojen tunnetuimman arkkitehtuurikriitikon, Lewis Mumfordin kir-

ja Kaupunkikulttuuri (1938) ilmestyi ruotsiksi 1942 ja suomeksi 1949. Siinä 

Mumford kuvaili kaupungistumisen vaiheita kasvun ja rappion kiertokulku-

na, jonka vastalääkkeiksi hän esitti alueellistamisen. Alueellisen suunnitte-

lun ja tutkimuksen avulla oli Mumfordin mukaan mahdollista luoda pa-

rempi fyysinen kaupunkijärjestelmä. Mumford, kuten myös Clarence Stein 

ja Clarence Perry, oli Regional Planning Association of America-järjestön 

jäsen. Desentralisaatiota hän piti välttämättömänä ja kaupunkikehityksen 

uutena muotona mm. Ebenezer Howardin puutarhakaupunki-ideaa. 

(Hurme 1991 s.37-39, Söderqvist 2008 s.41-43) 

County of London Plan ja Abercrombien ”neighbourhood unit” 

Puutarhakaupunkiliikkeen pioneerivaiheessa Letchworthin suunnitteluun 

osallistunut Raymond Unwin vaikutti kirjoituksillaan ja suunnitelmillaan 

merkittävästi Lontoon seutukaavoitukseen. Puutarhakaupunkien rakenta-

minen oli esillä mm. useissa komiteanmietinnöissä maailmansotien välise-

nä aikana. Juuri maailmansodan kynnyksellä esitettiin komiteanmietinnös-

sä teollisuuden ja väestön hajasijoittamista Lontoon alueella. Jälleenraken-

tamisen myötä ja kaupunkisuunnittelun aseman vahvistuessa julkaistiin v. 

1943 Lontoon noin 4 miljoonan asukkaan aluetta koskeva County of Lon-

don Plan, tekijöinä J.H. Forshaw ja Patrick Abercrombie. Suunnitelman 

perusajatuksena oli desentralisaatio, keskustan paineiden vähentäminen 

ja uusien kaupunkiyksikköjen muodostaminen keskustan ulkopuolelle. 

Suunnitelman mukaan viheralueiden tuli toimia teollisuutta ja asumista 

erottavina vyöhykkeinä, samoin tuli lähiöt erottaa toisistaan.    

County of London Plan-suunnitelmaaan liittyi hierarkkinen kaavio, jossa 

tietty suunnittelualue, ”community”, jakautui 6 000-10 000 asukkaan asu-

malähiöihin – ”neighbourhood units”. Ala-asteen koulusta muodostui lähi-

ön pinta-alan ja asukasluvun mitoitusta määräävä yksikkö - koulutiellä las-

ten ei pitänyt joutua ylittämään vilkkaasti liikennöityjä katuja.  Lähiön pal-

velut sijoitettiin lähiökeskukseen,”neighbourhood centre”. Jokaiseen lähi-

öön kuului pieni ostoskeskus ”local shopping centre”, julkinen rakennus 

”community building” ja esimerkiksi kerhotiloja vapaa-

ajanviettomahdollisuuksia varten.  Suunnitelmassa esitettiin myös lähiön 

jakautumista pienempiin yksikköihin, ”residential units”.  Otto-I. Meurman 

lainasi Asemakaavaoppiinsa lähiöjärjestelmän kaavion, joka oli peräisin 

County of London Plan-suunnitelmasta. (Hurme 1991; Meurman 1947) 

 

 

 

 

 



MATINKYLÄN KESKEISTEN ALUEIDEN INVENTOINTI, ARVOTUS JA KEHITTÄMISPERIAATTEET                                                                                                    

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson  Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit   9(101) 

Greater London Plan 1944 

Patrick Abercrombien johdolla laadittu Greater London Plan oli Suur-

Lontoon seutusuunnitelma, joka Hurmeen mukaan ”sisälsi aineksia ho-

wardilaisesta puutarhakaupunkiajattelusta, lontoolaisten yhteisöjen Ho-

wardin jälkeen esittämistä kehitysajatuksista ja -malleista sekä maailman-

sotien välisen ajan useista asumiseen ja kaupunkisuunnitteluun liittyneistä 

komiteanmietinnöistä”.  Suunnitelman yhtenä keskeisenä lähtökohtana 

esitettiin väestön ja teollisuuden desentralisaatio. Abercrombie mainitsi 

itse saaneensa vaikutteita Howardilta ja Unwinilta, jälkimmäiseltä erityi-

sesti vihervyöhykeperiaatteiden osalta. Unwinilta omaksuttiin Lontoon 

kasvun ohjaamisen periaatteeksi jatkuva viheralue, jonne sijoitetaan ra-

kennettuja alueita.  

”Lontoon yliurbanisoitumista pyrittiin purkamaan jäsentämällä kaupunki-

rakenne toimintakykyisiksi yksiköiksi siirtämällä osa väestöstä pois pahi-

ten ruuhkautuneilta alueilta. Samalla pyrittiin kasvu ohjaamaan suoraan 

uusille alueille.” (Hurme 1991).   Seutusuunnitelma jakautui neljään vyö-

hykkeeseen, jotka olivat sisempi kaupunkivyöhyke, esikaupunkivyöhyke, 

vihervyöhyke ja uloin vyöhyke. Abercrombien mukaan asuinalueen suh-

teellisen omavarainen perusyksikkö oli 5 000 – 10 000 asukkaan lähiö. 

Asumistiheys vaihteli tapauskohtaisesti 12-40 henkeä hehtaaria kohti. Lä-

hiöissä tuli olla virkistysalueita, kouluja, kaupallisia palveluita, julkisia ra-

kennuksia ja teollisuutta. Lähiön tuli rajautua selvästi ja olla riittävän pieni 

saavutettavuuden kannalta. Kerrostalojen enimmäismääräksi esitettiin 

25% asunnoista. Hurmeen mukaan Suur-Lontoon suunnitelman ansioihin 

kuului mm. lähiöiden soveltamiskelpoisten mallien esittäminen, joita voi-

tiin hyödyntää muuallakin Euroopassa.  

Suur-Lontoon uloimmalle kehälle vihervyöhykkeen ulkopuolelle ehdo-

tettiin satelliittikaupunkien rakentamista. Valtakunnallisella tasolla alkoi 

uusien kaupunkien toteuttaminen, ja niiden periaatteita koskeva komite-

anraportti esitettiin vuonna 1946. Samana vuonna säädettiin vielä uusien 

kaupunkien perustamista koskeva laki, New Towns Act.  

Edellä mainitun raportin mukaan uuskaupunkien ryhmittelyn tuli perustua 

lähiöihin, jokaisessa lähiössä tuli olla keskusta, jossa oli myymälöitä ja jul-

kisia rakennuksia. Tarjolla tuli olla monitoimitilaa, ”multi-purpose meeting 

place”, julkisia rakennuksia tuli rakentaa kulttuuripalveluja varten, lapsille 

ja nuorille tuli rakentaa pelikenttiä ja järjestää kerhotoimintaa. Monitoimi-

keskusten, ”community centres”, tuli kattaa kaikkien ikäluokkien toimin-

taa. (Hurme 1991 23-28, 174) 

 

 

 

 

Ruotsin lähiöperiaatteet 

Maisema-arkkitehti Thorbjörn Andersson jakaa Ruotsin esikaupunkiraken-

tamisen eri kehitysvaiheisiin alkaen 1900-luvun alun puutarhakaupungeis-

ta. Toisen jakson muodostaa maastomuotoihin sopeutettu kapearunkois-

ten kerrostalolamellien kausi 1930-luvulla, sitä seuraavat 1940-luvulla lä-

hiörakentaminen, grannskapsstaden ja 1950-luvulla tunnelbanestaden, 

kuten Vällingby. 

Patrick Abercrombien ja Otto Danneskiold-Samsøen kirjojen rinnalla Lewis 

Mumford myötävaikutti siihen että lähiöperiaate omaksuttiin ruotsalai-

seen kaupunkisuunnitteluun. 1940-luvulla virisi Ruotsissa lähiökeskustelu, 

jota innoitti ns. Uppsalan ryhmän v. 1944 julkaisema kirja Inför framtidens 

demokrati. Kirjassa esitettiin mm. että asuntoalueet toteutettaisiin siten 

että muodostuisi ryhmäyhteisöjä. Asuntoalueella tuli olla yhteisiä palvelu-

ja tiloja kotitöiden rationalisointiin, päiväkoteja ja ala-asteen kouluja sekä 

valvottuja leikkipaikkoja. Kokoustiloja, lukusaleja ja kirjastoja tuli olla ryh-

mäyksiköissä niiden koosta riippumatta, ja niiden tuli sijaita yhteisten lii-

kekeskusten ympärillä.  

Toisen maailmansodan aikana Göteborgin asemakaavapäällikkönä työs-

kennellyt Uno Åhrén oli mukana perustamassa keskusteluryhmää, Plan, 

jonka piiriin liittyi arkkitehtien lisäksi muidenkin alojen edustajia. Åhrén 

esitti päämääräksi luoda yhteisöjä, jotka kehittäisivät ihmisiä entistä sosi-

aalisemmiksi ja kriittisemmiksi. Kirjoituksessa ”Ett planmässigt samhälle” 

Åhrénin käytti esimerkkeinä käsitteitä ”neighbourhood unit” ja 

”community centre”. Åhrén esitti kaikenikäisille tarkoitettujen monipuolis-

ten vapaa-ajankeskusten rakentamista lähiöiden sydämeen jalankulku-

reittien solmukohtaan. 

Useita lähiöaatteeseen liittyviä kirjoituksia julkaistiin vuonna 1945, mm. 

Danneskiold-Samsøen selvitys Nutida engelsk samhällsplanering, joka laa-

dittiin Tukholman kaupunkisuunnittelulautakunnan tilauksesta. Lähiölle 

omistettu luku esitti hierarkkista mallia, jonka tasot olivat stadsenhet 

(community unit), grannskapsenhet (neighbourhood unit) ja bostadsenhet 

(residential unit). Lähiön mitoituksen perusteena oli koulupiiri, tarkoittaen 

5 000-10 000 asukasta. Lähiö jakautui 2-6 asumasoluun.  

Tukholman kaupunkisuunnittelutoimiston johtajan, Sven Markeliuksen 

johdolla laadittu yleiskaavaselvitys julkaistiin 1945 nimellä Det framtida 

Stockholm.  Julkaisussa viitattiin mm. Lontoon v. 1943 County of London 

Plan – suunnitelmaan ja Radburniin.  Muun muassa liikenneongelmien 

helpottamiseksi esitettiin mahdollisuutena satelliittikaupunkien rakenta-

mista. Ratkaisussa yhdistyisivät pikkukaupungin ja suurkaupungin hyvät 

puolet. Kaupunkialueen jäsentämiseksi esitettiin asutuksen ryhmittely, 

jonka lähtökohtana oli yhteisten sosiaali- ja kulttuurilaitosten edellyttämä 

väestöpohja. Suurehkon koulun koulupiiriä vastaava 10 000 – 15 000 

asukkaan määrä oli esityksen mukaan luonteva kaupunginosan koko, jo-

hon tulisi rakentaa oma vapaa-ajan keskus, ”community centre”. Lähiöpe-

riaatetta sovellettiin kaupunginosien sisäisessä jäsentelyssä.   

Ruotsissa uudistettiin 1940-luvulla kaupunkisuunnittelun ja asuntoraken-

tamisen juridiset ja hallinnolliset puitteet luovuttamalla kunnille kaavoi-

tusmonopoli ja vastuu asuntotuotannosta. Kaavoitusjärjestelmään luotiin 

seutu- ja yleiskaavataso.  

Uusi aikakauslehti Plan muodostui mm. uusien lähiöperiaatteiden fooru-

miksi, jossa mm. julkaistiin Göran Sidenbladhin artikkeli Grannskapsplane-

ring, dess innehåll och form. Sidenbladh näki lähiön monitasoisena suun-

nittelukohteena, joka suunnitellaan sekä toiminnallisena, sosiaalisena että 

arkkitehtonisena yksikkönä. Hänen näkemyksensä mukaan myös työpai-

kat kuuluivat lähiöön. Lähiöperiaatetta sovellettiin sekä Göteborgin että 

Tukholman seudun kaavoituksessa. (Hurme 1991 s 55-63) 

 

Eliel Saarinen ja Bertel Jung suunnitteluihanteiden suomalaisina tulkkei-

na   

Helsingin seudun tarkastelu laajana suunnittelukohteena juontaa Bertel 

Jungin ja Eliel Saarisen 1900-luvun alussa esittämistä ideasuunnitelmista. 

Eliel Saarisen yhteistyössä Bertel Jungin kanssa laatima ”Suur-Helsinki”-

suunnitelma Pro Helsingfors julkaistiin 1918. Kirmo Mikkola on tutkimuk-

sissaan tarkastellut Eliel Saarisen kaupunkisuunnittelunäkemyksiä. Pro 

Helsingfors- suunnitelman ydinajatuksena oli Töölönlahden täyttäminen, 

rautatieaseman siirtäminen Pasilaan ja liikekeskustan laajentaminen syn-

tyvälle tonttimaalle.  Mikkolan mukaan Saarinen otti myöhemmin itsel-

leen ansion yleiskaavatasoisen suunnittelun aloittamisesta vaikka kysy-

myksessä oli Julius Tallbergin rahoittama hanke.  

Saarinen työskenteli yhdessä Helsingin asemakaava-arkkitehdin Bertel 

Jungin kanssa hyödyntäen aiemmin Munkkiniemi-Haaga-suunnitelman 

yhteydessä laadittuja selvityksiä ja kasvuennusteita. Kantavana peri-

aatteena oli asutuksen järjestäminen kantakaupunkiin ja sitä ympäröivien 

puutarhakaupunkimaisten tytärkaupunkien kehään ja kaupunkikokonai-

suuden sitominen yhteen rautateiden ja esikaupunkiratojen avulla. Bertel 

Jung selosti uusien esikaupunkien sisäistä rakennetta; niiden keskelle oli 

sijoitettu tehokasta rakentamista ja julkisia rakennuksia, keskustojen ym-

pärille rivitalokortteleita ja uloimmaksi huvila-asutusta. Tytärkaupunkien 

keskimääräiseksi asukasluvuksi jää arviolta 10 000 – 12 500, ja tämän pe-

rusteella Mikkola pitää niitä eräänlaisena puutarhakaupungin ja myöhem-

min muotoutuvan asumalähiön välimuotona.      

Valmistuttuaan Saarisen Pro Helsingfors- suunnitelma sai huomiota lähin-

nä vain muissa Pohjoismaissa. Siirryttyään Yhdysvaltoihin Saarinen työs-

kenteli rakennussuunnittelun ohella myös kaupunkisuunnittelun parissa ja 

aloitti kaupunkisuunnitteluopetuksen Cranbrookin taideakatemiassa 1930
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-luvun alussa. Siellä hän jatkoi oppilaidensa kanssa kaupunkien hajakeski-

tysmallien kehittämistä. Vuonna 1943 Saarinen sai valmiiksi kirjansa The 

City. Mikkola toteaa, että hajakeskitysmalli ja siihen liitetyt biologiset ana-

logiat ovat Saarisen näkyvin anti 1900-luvun kaupunkisuunnitteluteorialle. 

The City -kirjalla oli keskeinen rooli näiden ajatusten välittäjänä. (Mikkola 

1984  s. 72-97) 

 

Otto-Iivari Meurmanin lähiömalli 

Asemakaavoituksen opettajana, professorina ja käytännön suunnittelijana 

tunnettua Otto-Iivari Meurmania (1890- 1994) pidetään oikeutetusti aikan-

sa suomalaisen kaupunkisuunnittelun keskeisenä vaikuttajana. Hän valmis-

tui arkkitehdiksi vuonna 1914 ja toimi sen jälkeen Eliel Saarisen avustajana 

tämän suunnitellessa Munkkiniemi- Haagan asemakaavaa. Toimittuaan 

yksityisenä konsulttina, Helsingin apulaisasemakaava-arkkitehtina, Viipurin 

asemakaava-arkkitehtina, Rakennushallituksessa ja asemakaavaopin 

opettajana hänestä tuli Teknillisen korkeakoulun asemakaavaopin profes-

sori vuonna 1940.  (Vanhakoski 1989) 

Meurmanin kirjoitukset esittelivät jo 1930-luvulla uusia yhdyskuntasuun-

nittelun periaatteita ja kansainvälisiä teorioita ja hänen kirjansa Asemakaa-

vaoppi (1947) muodostui sodanjälkeisten vuosikymmenien keskeiseksi 

oppi- ja käsikirjaksi. Puutarhakaupunkiaate, funktionalistinen lähestymista-

pa ja lähiöteoria kohtasivat Otto-Iivari Meurmanin kirjoituksissa, jotka en-

nen kaikkea vaikuttivat siihen, että suomalaiseksi kaavoituksen ja lähiö-

suunnittelun malliksi omaksuttiin ns. hajakeskittäminen. Hurmeen mukaan 

Meurman omaksui Saarisen näkemyksiä desentralisaatiosta sekä Suur-

Helsingin suunnitelman välityksellä että The City -teoksesta. Meurman kir-

joitti ammatti- ja muihin lehtiin Englannin jälleenrakentamisesta ja lä-

hiöperiaatteesta. Hänen asemakaavaoppiinsa vaikuttivat ennen kaikkea 

anglosaksiset ja ruotsalaiset mallit. Meurmanin välityksellä suomalaiseen 

kaupunkisuunnitteluun omaksuttiin käsitteet asumakunta, asumalähiö ja 

asumasolu. Käsitteiden  housing district, neighbourhood unit ja housing 

unit  suomennokset Meurman kehitti yhteistyössä maisteri Hannes Tepon 

kanssa.  (Hurme 1991 s. 175) 

Asemakaavaopissaan Meurman esitti asemakaavasuunnittelun oh-

jenuoraksi hajakeskitystä ja lähiöperiaatetta: 

Kaupungissa on asutus suunniteltava toisistaan erillisiksi osiksi haja-

keskitysperiaatetta noudattaen. Kaupunki tulee siten kokoonpannuksi 

sellaisista asumakunnista (community), joita rakentamattomat metsä- 

ja viljelysalueet tai laajahkot puistot erottavat toisistaan siten, ettei 

viihtyisyys häiriinny eikä terveellisyys ja turvallisuus joudu vaaranalai-

seksi. Asumakunnat puolestaan jakautuvat samalla tavoin erillisiin 

pienempiin osiin, asumalähiöihin (neighbourhood unit).  

Asumakunnilla on omat liikekeskuksensa, tehdas-, varasto- ja liiken-

nealueensa, satamansa ja ratapihansa jne., jotka ovat rakentamatto-

mien vihervyöhykkeiden erottamia toisistaan ja asuntoalueista, jolloin 

viimeksi mainitutkin tarpeen mukaan voivat olla pienempiin osiin ja-

ettuja. Asumakunnilla on myös omat hallintorakennuksensa, sivis-

tysahjonsa teattereita ja kirjastoja myöten, huoltolaitoksensa sekä 

kauppatorinsa. Asumalähiöllä sitä vastoin on vain paikallinen myymä-

läkeskuksensa, koulunsa, postitoimistonsa ja kokoushuoneensa, joita-

kin käsityöpajatontteja jne. Se edustaa siten pienempää kaupun-

kiosasta, jonka laajuuden kenties koulupiiri parhaiten määrittää. Se 

käsittänee 2 000-10 000 asukasta, sopivasti n. 6 000 henkeä. 

Jokainen asumalähiö rakentuu lopuksi pienistä asumasoluista 

(residential unit), jotka käsittävät sellaisten vähäisimpien yhteisten 

laitosten kuin pikkulasten koulujen, ruokaloiden, leikki- ja askartelu-

huoneiden, autotallien, pesutupien, keskuslämmityslaitosten yms. 

edellyttämät asuntomäärät.  

Asumasolut, asumalähiöt ja asumakunnat sekä niiden erilaiset huo-

neistot on mitoitettava todellisten tarpeitten mukaisesti. (Meurman 

1947, s .77-81) 

Meurman lisäsi huomautuksen, että asumasolujen, asumalähiöiden ja asu-

makuntien muodostama järjestelmä on luonteeltaan sosiaalinen, toisin 

kuin kaupungin hallinnollinen järjestelmä, jonka jako perustuu kaupungin-

osiin, kortteleihin ja tontteihin. 

Asemakaavaopissaan Meurman kirjoitti vapaa-alueiden suunnittelusta: 

"Nykyajan tunnuksena ei enää ole 'puistoja kaupunkeihin', vaan 'kaupungit 

puistoihin', ts. rakennukset luonnon piiriin. Siten sulautuvat pihat ja tontti-

alueet yhdessä viereisten rakentamattomien alueiden kera suureksi yhte-

näiseksi puistokaupungiksi, missä ihminen ja luonto jälleen voivat löytää 

toisensa, niin että elämän raittius ja ilo voi palata kaupunkeihin, mistä 

suurkaupungistuminen jo oli ne melkein karkoittanut." (Meurman 1947, s. 

367.) 

Meurman palasi Asemakaavaopissa niihin periaatteisiin jotka hän oli 

esittänyt jo 1930-luvulla mm. kirjoittaessaan 1938 Keksintöjen kirjaan: 

”(asuntoalueet on) koetettava muodostaa mahdollisimman rauhallisiksi, 

viihtyisiksi ja terveellisiksi...Kaupunkeja rakennettaessa on, kuten viljelyk-

sessä, joutomaat erotettava ja jätettävä rakentamatta. Vesiperäiset, liian 

jyrkät ja silkkakallioiset alueet eivät ole sopivia. Ne tulevat kalliiksi raken-

taa, eikä tulos sittenkään ole tyydyttävä. Edelleen ei asuntoalueiden ole 

annettava paisua yhtäjaksoisina liian suuriksi. Päinvastoin on ne välille jä-

tettävien rakentamattomien metsä- ja viljelysalueiden tai puistojen avulla 

rajoitettava pienempiin sikermiin, niin että asukkailla aina olisi lyhyt matka 

ympäröiville luonnonalueille. …Kaupunkiasutus on siis hajotettava pieniksi 

erillisiksi ja kuitenkin toisiinsa liikenteellisesti hyvin yhdistetyiksi yksiköiksi. 

(Meurman 1938 s. 312-313) 

Katuverkon hierarkia 

Asuntoalueiden liikenneratkaisuista puhuessaan Meurman esitti tanska-

laisten, ruotsalaisten ja saksalaisten valokuvaesimerkkien rinnalla Radbur-

nin asemapiirroksen esimerkkinä suunnitteluperiaatteesta, jonka mukaan 

lasten ei tarvitse koulutiellään ylittää vilkasliikenteisiä katuja. Hän esitti 

liikenneverkon jäsentämistä siten, että kaupungin katuverkon rungon 

muodostavat ”säteittäisesti kaupungin keskustasta lähtevät pääliikenneka-

dut, niistä asuntoalueille erkanevat kokoojakadut ja lopuksi niistä haaraan-

tuvat asuntokadut”. Meurmanin mallissa kokoojakadut ovat pääliikenne-

kadulta haarautuvia liikennekatuja, jotka toimivat imukatuina, johtaen 

liikenteen asunto- ja työskentelyalueilta pääliikenneteille ja päinvastoin. 

Sen sijaan asuntokadut ovat liikenteeltään vähäpätöisiä, kokoojakadusta 

asuntotonteille erkanevia teitä. Koska niille ei saa johtaa läpikulkuliiken-

nettä, Meurman esittää että ne voidaan rakentaa ”ympärikääntöpaikkaan 

päättyviksi pussikaduiksi´. Kustannusten säästämiseksi katujen leveydeksi 

saattoi riittää jopa 2,4 metriä eikä jalkakäytävien rakentaminen ollut 

välttämätöntä. (Meurman 1938 s. 306-309, 1947 s. 176) 

 

Harva rakentaminen luontoon 

Vedoten modernistisen kaupunkisuunnittelun peruslähtökohtiin, mm. va-

lokulman merkitykseen rakennusten sijoittelun kannalta ja ilmapuolustuk-

sen vaatimuksiin, Meurman totesi että ”liikenne, terveellisyys ja turvalli-

suus viittaavat siihen, että kaupungit on rakennettava harvoiksi”.  

”Asuinrakennukset on vapautettava kadun orjuudesta ja sijoitettava toisis-

taan kokonaan erillisinä taikka määräsuuruisiksi rakennuskokonaisuuksiksi 

koottuina luontoon, jonka tasaamiseen ja tuhoamiseen silloin ei enää ole 

pakko käyttää huomattavia pääomia. Päinvastoin voidaan luontoa silloin 

vaalia ja aikaansaada suurta viihtyisyyttä asumiselle. Kalliot, metsät ja nii-

tyt voivat miltei koskemattomina, ainoastaan järjestyksen ja puhtauden 

ylläpidon helpottamiseksi hieman paranneltuina jäädä kaupunkiin, joka 

säilyttäen kaikki teknillisesti hyvin varustetun asuntoalueen edut samalla 

saa osakseen maaseudun kauneuden, raittiuden ja vapauden. Maaseudun 

ja kaupungin välinen raja saadaan häviämään, ja kaupunkilaisetkin saavat 

luontoa jokapäiväisen elämänsä kehyksiin. Korkealle kohonnut teknillinen 

kehitys etupäässä liikeneuvojen välityksellä tekee meille mahdolliseksi ra-

kentaa ihmiskunnalle ihmisarvoisia asuinpaikkoja, ja huomattakoon, ettei 

tämä ole vain teoriassa mahdollista, vaan että tällaisia uusia kaupunginosia 

jo on toteutettukin”. Tästä olivat esimerkkeinä Tukholman Hammarby ja 

Kööpenhaminan Blidah park. (Meurman 1938 s. 315-316) 
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Lähiöiden asemakaavalliset ihanteet muuttuvat 1960-luvulla  

Suoman 1960-luvun lähiöasemakaavojen malleja ja esimerkkejä ovat käsi-

telleet mm. Pekka Pakkala (1991),  Riitta Salastie ja Aino Niskanen (2003) 

ja Marina Fogdell (2009).  

Jo 1950-luvulla alkoi arkkitehtien keskuudessa esiintyä kritiikkiä sellaista 

lähiösuunnittelua kohtaan, josta puuttui suunnittelun kautta syntyvä, sel-

västi havaittava arkkitehtoninen järjestys ja yhtenäisyys. Arvostelu kohdis-

tui mm. Tapiolan puutarhakaupungin asemakaavaan, jota pidettiin haja-

naisena ja liian väljänä. Vastareaktiona asemakaavoja ryhdyttiin kehittä-

mään suljetumman tilanmuodostuksen ja veistoksellisemman sommitel-

man suuntaan. (Pakkala 1991, 40-49). Uusien periaatteiden mukaisia ase-

makaavoja laati mm. Olli Kivinen. Tunnettuja helsinkiläisiä   esimerkkejä 

ovat Yliskylä, Lehtisaari ja Pihlajamäki.  Marina Fogdell kirjoittaa: 

”Tavoitteena oli luoda alueista arkkitehtonisia  kokonaissommitelmia, jois-

sa maisemallisilla tekijöillä ja suhteella maisemaan oli tärkeä rooli. ” Pihla-

jamäki oli uuden veistoksellisen ”näköalakaupungin” merkittävimpiä to-

teutuksia. 

1960-luvulla kaupunkisuunnittelu oli murrosvaiheessa. Nuorempi arkkiteh-

tipolvi suhtautui varsin kriittisesti ns. ”metsälähiöihin”. Pekka Pakkala kir-

joittaa, että nuorten suunnittelijoiden reaktio ’muodottomaan metsäasu-

tukseen’ oli puolestaan suoran kulman ja siitä seuraavan ruutuverkkomai-

sen järjestyksen käyttöönotto. Ajan hengen mukaisesti sitä perusteltiin 

ikään kuin objektiivisena, ”sankariarkkitehtuurin” mielivallan vastaisena 

suunnitteluperiaatteena. (Pakkala 1991, 40-49). 

Tapiolan pohjoisen lähiön asemakaava, joka laadittiin Pentti Aholan 1958 

voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta, edusti siirtymistä kohti jäsen-

tyneempää kaupunkirakentamismallia. Sitä pidetään ruutuverkkomaiseen 

järjestykseen perustuvan asemakaavan ensimmäisenä esimerkkinä. 

(Arkkitehti 4-5 1960). Pakkala toteaa, että Bengt Lundstenin Jyväskylän 

Kortepohjan kilpailuvoitto 1964 vakiinnutti suorakulmaisen järjestyksen. 

Bengt Lundstenin ja  Esko Kahrin suunnitelmien mukaan rakennetun Kor-

tepohjan asemakaavallisen ratkaisun lähtökohdat olivat autoliikenteen ja 

jalankulkuliikenteen erottaminen sekä taloudellisuus systematisoinnin, 

sopivan mitoituksen ja rakennuspaikan valinnan avulla. Lundsten selosti 

1967 Kortepohjan suunnittelussa vaikuttanutta pyrkimystä pois hahmotto-

masta ja epäurbaanista metsäasutuksesta. Tavoitteena oli saada aikaan 

kaupunkimainen asuinympäristö matalahkoilla ja tiiviisti sijoitetuilla raken-

nuksilla, jossa palvelut sijaitsivat lähellä asukkaita ja asukkaat lähellä toisi-

aan. Yksittäisiä rakennuksia ei sijoitettu maaston muotojen mukaan so-

vittaen, vaan samaa korttelirakennetta, rakennustyyppiä ja perusmitoitus-

ta toistettiin maastonmuodoista ja paikasta riippumatta. (Arkkitehti 5 

1967; Suomi rakentaa 4 1970). 

Marina Fogdell kirjoittaa, että Kortepohjan alueen kilpailuvoitosta 1967 

tuli seuraavien vuosien nk. strukturalistisen kaupungin kaavoittamisen 

malli. Esimerkiksi Helsingin Siltamäen korttelirakenteen suorakulmaisuu-

dessa näkyy Fogdellin mukaan  jälkiä ”niin struktuuriajattelusta, joka valta-

si 1960-luvun loppupuolella jalansijaa nuoremman polven keskuudessa, 

kuin muistumia hollantilaisten van der Broekin ja Bakeman 1950-luvun 

asuinaluesuunnitelmista.”  

”Uudeksi ihanteeksi nousi tiivis kaupunkimainen lähiö, jonka esikuvana oli 

perinteinen suomalainen, matala ja tiiviisti rakennettu puukaupunki. Ar-

vostelijoiden mukaan 1950- 1960-luvun lähiöillä ei ollut kaupungin eikä 

maaseudun etuja. Alueiden jäsentymätöntä kaupunkikuvaa, palveluiden 

puuttumista ja epäonnistunutta liikennejärjestelyä arvosteltiin. Kaupunki-

suunnittelulla haluttiin luoda puitteet yhteisöllisyydelle ja uudenlaiselle 

kaupunkimaisen asumisen tavalle. Uuden lähestymistavan iskusanaksi 

nousi ”kompaktikaupunki= kontaktikaupunki”.  (Fogdell, 18-19; struktura-

lismi arkkitehtuurissa, ks. Söderqvist 2011). 

Vuonna 1970 Suomi rakentaa- näyttelyssä, joka oli arkkitehtuurin toistuva, 

vuodesta 1953 järjestetty päänäyttely,  esiteltiin esimerkkeinä parhaasta 

asuntorakentamisesta Iivisniemen asemakaava ja rakennukset, 1967;  Kor-

tepohjan rivitaloalue, Jyväskylä, 1968-1969; Olarin asemakaava ja talot; 

Siltamäen asuntoalue, 1967-1972 (A. Puolimatka Oy); Suvikumpu, 1969;  

Tapiola pohjoinen lähiö, 1964; Turun ylioppilaskylä, 1969- ja Vaaralan rivi-

taloalue, 1969-70 (Bengt Lundsten). D 

Matinkylän, Olarin ja Kuitinmäen suunnitteluun vaikuttaneet 

keskeiset kaupunkisuunnittelun teoriat ja periaatteet ; 

  

 Suurkortteli, jonka keskelle sijoitettiin laaja puisto, koulu ja 

leikkikenttä, jalankulun ja autoliikenteen täydellinen erotta-

minen toisistaan sekä katujen luokittelu huoltokaduiksi, 

kokoojakaduiksi, pääkaduiksi ja yhdysväyliksi (Radburn) 

 Neighbourhood Unit—lähiö (Perry, Abercrombie) 

 Desentralisaatio, keskustan paineiden vähentäminen ja uu-

sien kaupunkiyksikköjen muodostaminen keskustan ulko-

puolelle. (Greater London Plan) 

 Asemakaavaoppi-kirjassa esitelty lähiöjärjestelmän kaavio 

(Otto– Iivari Meurman) 

 Eliel Saarisen ja Bertel Jungin Pro Helsingfors –suunnitelma 

1918 

 Autoliikenteen ja jalankulkuliikenteen erottaminen sekä 

taloudellisuus systematisoinnin keinoin- Jyväskylän Korte-

pohjan voittanut kilpailuehdotus 1964 (Bengt Lundsten, 

Esko Kahri) 

 Hollantilaiset 1950-luvun asuinalueet, van der Broek ja Ba-

kema 

 Kompaktikaupunki= kontaktikaupunki 

 Strukturalismin suuntaus arkkitehtuurissa 
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3. 1 Seudulliset suunnitelmat  

Helsingin seudun ryhmittelykaaviossa vuodelta 1962 esitettiin Matinky-
län alueelle, joka käsittää jotakuinkin nykyisen Matinkylän suuralueen, 
19 700 asukasta (rajattu punaisella). Kuva Aluesuunnitelmaliitto 

3. Seudulliset ja kunnalliset suunnitelmat taustalla 

Otto Flodinin laatimassa Helsingin seudun ryhmittelykaaviossa vuodelta 1957 esi-
tettiin pääliikenneverkkoon perustuva maankäytön ryhmittely sekä varhainen ehdo-
tus keskustarakenteeksi. Matinkylän nykyinen suuralue hahmottuu omana, Espoon 
etelärannikon laajempaan aluekokonaisuuteen kuuluvana soluna. Kuva Aluesuunni-
telmaliitto 

Elinkeinorakenteen muutos vauhdittaa väestön muuttoliikettä asutuskeskuksiin 

Olarin ja Kuitinmäen kaavoittamisen ja rakentamisen taustalla ovat 1960-luvun 

taloudellinen nousu, muuttoliike etelään ja muuttuva kaavoituslainsäädäntö.   

Suomi koki 1960-luvun alusta lähtien syvällisen elinkeinorakenteen muutoksen, 

jonka seuraukset ovat lähtemättömällä tavalla leimanneet rakennettua ympäris-

töämme ja suomalaista maisemaa. Sen osana väestön muuttovirrat suuntautui-

vat maaseudulta keskuksiin sekä Itä- ja Pohjois-Suomesta etelään, jonne työpai-

kat ja palvelut keskittyivät. (Tuomi 2010, 56-57; Arkkitehti 7 1968) 

Suuri muuttoliike taajamiin synnytti uudenlaisen asuntopulan, juuri kun viimein 

oli voitettu sodan jälkeinen pula. Asuntotuotanto nousi määrällisesti hallitsevaksi 

rakennustehtäväksi. Kun kunnat saivat kaavoitusmonopolin 1959,  paikalliset po-

liitikot ja suunnittelijat saivat välineet luoda uusia lähiöitä. Sopimuksia tehtiin 

usein yhden rakennusliikkeen kanssa, tehtävänä oli rakentaa kokonaisten uusien 

yhdyskuntien infrastruktuuri, myymälät, päiväkodit jne. Samalla arkkitehtien pii-

rissä oli herännyt pyrkimys palata asuntoalueiden suunnittelussa tiiviiseen ruutu-

kaavaan, jonka avulla tavoiteltiin uudenlaista yhteisöllisyyttä ja kaupunkimai-

suutta verrattuna 1950-luvulla suosittuihin väljiin, melko vapaamuotoisiin kaava-

ratkaisuihin. Eri liikennemuotojen erottelu nousi tärkeäksi kaavalliseksi peri-

aatteeksi. (Tuomi 2010, 56-57; Arkkitehti 7 1968) 

Flodinin ameba-suunnitelma  

Helsingin seutusuunnitelmaliitto oli jo 1950-luvulla yrittänyt hahmotella ratkaisu-

ja seudun maankäyttöongelmiin. Vuonna 1961 valmistuneessa seutukaavaliiton 

suunnitelmassa ”Helsingin seutu, ryhmittelykaavio” koko alue on jäsennetty asu-

masoluihin, asumalähiöihin ja lähiöryhmiin. Tämä suunnitelma tunnetaan parem-

min laatijansa, silloisen seutukaavajohtajan Otto Flodinin mukaan nk. Flodinin 

ameba-suunnitelmana (Kautto 1981). Flodinin ameba-suunnitelmassa esitettiin 

nykyisten Espoonlahden, Matinkylän ja Tapiolan alueet yhtenä suurena asu-

masoluna jonka keskus sijaitsi Tapiolassa.  

Runkokaava 

Vuoden 1965 alussa toimintansa aloittaneen Helsingin seudun seutukaavaliiton 

ensimmäinen kokonaissuunnitelma ns. Runkokaava, valmistui vuonna 1968. Ryh-

mittelykaavion tavoitteet saivat runkokaavassa konkreettisemman muodon. Hel-

singin ja Espoon maalaiskuntien yleiskaavatöiden rinnalla valmistuneen runko-

kaavan taustalla oli vahvasti aiemmin laaditut liikennetutkimukset, jotka ennusti-

vat liikennemäärien voimakasta kasvua. Kaupunkiseudun rakenteen lähtökohdak-

si otettiin viisi kasvusormea. Matinkylän suuralue sijoittuu runkokaavan länteen 

suuntautuvan ”pikkusormen” varteen. Runkokaava painotti raideliikennettä ja 

tähtäsi koko seudun rakenteen tiivistämiseen.  Metron varteen sijoittuvilla alueil-

la on jokaisella oma keskus. Alueiden reunoja kohden rakentaminen muuttuu 

pientalovaltaiseksi. Matinkylän suuralueella on keskus merkitty Länsiväylän etelä-

reunaan paikalle johon se vasta 2000-luvulla rakentui. (MA) 
Matinkylän alue, johon myös Olari-Kuitinmäki kuuluvat, hahmottuu Helsingin seu-
dun runkokaavassa omana viheralueiden ympäröimänä kokonaisuutenaan. Arkki-
tehti Lars Hedman 1968.  Kuva MA 3.05  

Viereisen kuvan suurennos esittää länteen suuntautuvan moottoritien, nykyi-
sen Länsiväylän varteen tiiviisti rakennettuja asuinalueita, joita erottavat 
toisistaan pohjoisesta  merenrantaan suuntautuvat vihervyöhykkeet.    
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Matinkylä –Kvisbacka yleiskaavaluonnoksessa on tässä selvityksessä käsiteltävän Matinkylän alu-
eelle osoitettu pääosin maaston muotoihin sovitettua, pieniin osa-alueisiin jakautuvaa rivitalora-
kentamista (oranssi).  Pientaloalueet on osoitettu keltaisella. Alueen halki kulkeva maanpäällinen 
metrovaraus erottuu kaartuvana linjauksena. Metroaseman ympärille on merkitty palvelujen 
(violetti) ja liiketilojen (sininen) keskittymä. Palveluja ja liiketiloja on lisäksi hajasijoitettu pieninä 
yksiköinä ympäri aluetta. Kerrostaloja alueelle ei ole esitetty. (Arkkit. toimisto Kråkström- Korho-
nen 1962 Kuva Ma 73.03) 

 

 

3.2  Matinkylän alueen varhaisia suunnitelmia 

Erik Kråkström ja Ahti Korhonen ottivat esimerkikseen Matinkylän yleiskaavaluon-
noksen vuonna 1960 Arkkitehtilehdessä julkaistussa kaupunkisuunnittelua koske-
vassa artikkelissaan.  Siinä he korostavat maiseman keskeistä vaikutusta kaupun-
kisuunnitteluun ja kritisoivat suorakulmaiseen jäsennykseen perustuvia ratkaisuja. 
Heidän esittämässään mallissa  kaupunki jakautuu pieniin maaston ehdoilla toteu-
tettuihin keskenään erilaisiin yksiköihin;  ”Maiseman vaikutus kaupunkisuunnitte-
luun on oleellinen. Kokonaisuuden voi tajuta yhtäaikaisesti - silhuettina - ja liikku-
malla siinä. Suomalaisen, yleensä vahvasti peitteisen maaston luonne antaa har-
vemmin tilaisuuden yleistävien suurmuotojen käyttöön. Kokonaisuus, joka ulottuu 
yli yhdellä kertaa havaittavan alueen rajan, kaipaa muita siteitä kuin yhdenmukai-
sia viivoja, joilla asia on usein kuitattu. 

Kråkströmin ja Korhosen ehdotuksessa palvelut, liiketilat ja teollisuustilat on haja-
sijoitettu ympäri aluetta. Metro on esitetty suunnitelmassa pääsoin maanpäällise-
nä linjauksena.  

Gräsan tila, johon myös Matinkylän alueet 1900-luvun alussa 

kuuluivat, muodostettiin 1920-luvun lopulla kiinteistöyhtiöksi 

ja jaettiin pariinkymmeneen osaan. Palstoitus jatkui 1930- ja 

1940-luvuilla Jorvaksentien, nykyisen Länsiväylän, varressa. 

Lääninhallitus määräsi 1940-luvulla alueen rakennuskieltoon 

ja tilasi Rakennushallitukselta Gräsa- Matinkylän yleisjärjeste-

lysuunnitelman.  Luonnosta käsiteltiin muutama kerta kun-

nan rakennussuunnittelulautakunnassa.  Lautakunta oli kui-

tenkin tyytymätön työn sisältöön ja hitaaseen edistymiseen 

ja rakennushallitus esitti sittemmin suunnittelun jättämistä 

kunnan itsensä hoidettavaksi. Kunta tilasi Aluesuunnitelmalii-

tolta yleissuunnitelman joka valmistui 1957 ja se hyväksyttiin 

valtuustossa 1958. Suunnitelma laatijoina olivat Otto Flodin 

ja Risto Sammalkorpi. (Maisala 203) 

Matinkylän rakennussuunnitelma 

Matinkylän rakennussuunnitelman laatiminen annettiin Ark-

kitehtitoimisto Kråkström- Korhoselle. Toimeksiantoon li-

sättiin vuosikymmenen lopulla Kvisbacka (nykyinen Kuitinmä-

ki-Olari), jonka mitoitus perustui vuonna 1957 valmistuneen 

Helsingin seudun Ryhmittelykaavion lukuihin. Suunnitelma 

esitti aikakaudelle tyypillistä maisemasta lähtevää pääosin 

omakotitaloihin ja rivitaloihin perustuvaa lähiörakentamista, 

jossa kaupunki jakautui pieniin maaston ehdoilla toteutettui-

hin keskenään erilaisiin yksiköihin. Luonnossuunnitelma oli 

lautakunnan käsittelyssä vuoden 1959 syksyllä, jolloin kunta 

kävi neuvotteluja myös alueen pääomistajan, Matinkylän kar-

tanon kanssa maa-alueiden ostamisesta. Yleiskaavaluonnok-

sen laatimisen aikana alueen väestötavoitteita nostettiin 

ryhmittelykaavion esittämästä 17 900 asukkaasta 28 000 

asukkaaseen. (Maisala 231-233) 

Kunnan esittämät maakaupat eivät edenneet, asema-kaava-

arkkitehti vaihtui ja suunnittelu hiljeni. Asunto-osuuskunta 

Haka sai vuonna 1965 ostettua pääosan Matinkylän kartanon 

maista kunnan tekemää tarjousta korkeammalla hinnalla. 

Tämän jälkeen käynnistyivät aluerakentamissopimusneu-

vottelut, joiden turvin alueen rakentaminen 1960- luvun lo-

pulla käynnistyi toden teolla.  
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3.3  Espoon yleiskaava 1968 

Matinkylän, Kuitinmäen ja Olarin kerrostalovaltaiset alueet erottuvat kuvan keskellä tum-
man ruskealla sävyllä. Yleisten rakennusten alueet on merkitty punaisella. Ote Espoon 
yleiskaavasta vuodelta 1968 (EKA).  

Sisäasianministeriö oli jo vuonna 1961 määrännyt Espoon 

kauppalaan rakennuskiellon yleiskaavan laatimista varten. 

Yleiskaavaluonnos valmistui vuoden 1968 lopulla. Sitä kut-

suttiin runkoyleiskaavaksi esitystavan yleispiirteisyyden vuok-

si. Eräänä johtavana periaatteena oli Espoon jäsentäminen 

yhdyskuntayksiköihin. Aluevaraukset asumista varten mitoi-

tettiin 340 000 asukkaalle. Rannikon yksiköt lännestä alkaen 

olivat Kivenlahti (70 000), Matinkylä (35 000) ja Tapiola 

(45 000).  Pohjoisempana sijaitsivat Kauklahti, Muurala, Poh-

jois-Espoo ja Leppävaara. Yleiskaavaluonnos asetettiin nähtä-

ville vuosien 1969-1970 vaihteessa. 

 

Espoon yleiskaavan rakennemallin keskustahierarkiaa ku-
vaavalla kartalla on Matinkylän suuralueelle osoitettu 35 
000 asukasta (kuva vasemmalla). Matinkylän seudullinen 
asema korostuu rannikkovyöhykkeelle sijoittuvien keskus-
ten rivissä (kuva oikealla).  

Kuvat yleiskaavan 1968 liitekartat EKA. 

Tässä selvityksessä tarkasteltava Matinkylän alue kytkeytyy yleiskaavaluonnoksessa 
pohjoiseen Olari-Kuitinmäen alueeseen kahden eteläpohjois-suuntaisen liikenne-
väylän välityksellä. Itä-länsisuuntaista liikennettä palvelevat moottoritien molemmin 
puolin kulkevat rinnakkaisväylät. Kuva EKA. 
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3.4   Matinkylä-Olari kaavarunko  

Esko Miettisen vuonna 1971 laatimassa Matinkylän kaavarunkosuunnitelmassa on katuverkkoa supistettu kas-
vattamalla paria suurkorttelia, toinen yhdistävä tieyhteys Länsiväylän yli on poistettu ja kaaviossa valkoisella 
merkitty Matinkylän keskusta on siirretty etelämmäksi. Keskusta-alueen ympärille sijoittuvat kerrostalokorttelit 
(vaalea harmaa) ovat saaneet selkeän ja kompaktin muodon. Suurkortteleita jakavat ja yhdistävät toisiinsa 
suorakulmaiseen koordinaatistoon sidotut kevyen liikenteen väylät (pisteviiva) ja kadut (valkoinen viiva).  Pien-
taloalueet (tummempi harmaa) sijoittuvat alueen reunoille. Yleisten rakennusten alueet on esitetty pistekuviol-
la, viher- ja vapaa-ajan toimintojen alueet vinoviivalla, sekä teollisuusalueet ruutukuviolla (kuva MA 73.04). 

Kevyen liikenteen ver-
kosto ja puistot Matin-
kylä kaavarunkosuun-
nitelmassa. Kuva EKA. 

Matinkylän suuralueelle, joka käsittää nykyisen Matinkylän ohella mm. 

Olarin, Friisilän ja Kuitinmäen alueet, laadittiin 1960-luvulla lopulla 

yleiskaavaan perustuva ja sitä tarkentava laaja raporttimuotoon koot-

tu kaavarunkosuunnitelma. Espoon asemakaavaosastolla laaditusta 

kaavarunkotyöstä vastasi aluksi arkkitehti Simo Järvinen ja lopullisesti 

arkkitehti Esko ”Eko” Miettinen. Miettinen toimi Espoossa sekä yleis-

kaavaryhmässä että asemakaavoittajana. Hänen myöhempi merkittä-

vä kaavoituskohde oli Leppävaaran keskuksen pohjoisosa. 

Matinkylän kaavarungon mitoituksena oli yleiskaavassa määritelty 35 

000 asukasta. Suorakulmainen ruutukaava sopeutettiin olemassa ole-

vaan kiinteistöjaotukseen.  Kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena 

runkona on pääkatujen välinen pohjois-etelä-suuntainen tehokkaasti 

rakennettu keskustavyöhyke. Sen keskellä on pääjalankulkuakseli jon-

ka varteen sijoittuvat palvelut. Keskuksen ydin sijoittuu moottoritien 

eteläpuolelle. Yhteenvetoraportti toimi suuralueen asemakaavoituk-

sen ohjeena pitkälle 1980-luvulle ilman hyväksyttyä osayleiskaavaa. 

(Maisala 233)  

Kaavarungon kannalta keskeisestä liikennesuunnittelusta vastasi Oy 

Kunnallistekniikka Ab (sittemmin Liikennetekniikka Oy). Suunnittelussa 

olivat mukana mm DI Esa Hjelm, RI Teuvo Juntunen, RI Jukka Syvälahti 

ja RI Kauko Reijonen. Liikennesuunnittelu käsitti liikenneverkon inven-

toinnin, liikenne-ennusteiden laadinnan julkisen liikenteen suunnitel-

man, liikenneturvallisuussuunnitelman, pysäköintisuunnitelman sekä 

vaiheittain rakentamisen suunnitelman. Myöhemmin työhön lisättiin 

metron vaihtoehtoisten linjojen suunnitelma, koulumatkojen liikenne-

turvallisuusselvitys ja meluselvitys. (Murole 130) 

Matinkylän alustava, Simo Järvisen ja Harto Helpisen 
laatima kaavarunko. Kaava-alueiden tummuusaste ku-
vastaa tehokkuuslukua; AO- ja AR- alueille merkitty vaa-
lein rasteri osoittaa tehokkuutta 0.2, AK- alueille mer-
kitty rasteri tehokkuutta 1,0-1,5 ja Matinkylän keskus-
taan merkitty kaikista tummin rasteri tehokkuutta 2.25. 
Olarin ja Matinkylän väliin moottoritien pohjoispuolelle 
on merkitty teollisuusalue. Alueita yhdistää kaksi 
moottoritien ylittävää liikenneväylää. Kuva EKA. 
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   Mattbyn kylä ja tila 

Kohdealuetta koskevien Mattbyn ja Frisansin kylien tunnettu omistajahis-

toria alkaa vuodesta 1540. Tuolloin Raaseporin lääniin kuulunut osa Es-

poota oli jaettu verokuntiin eli booleihin. Boolit oli nimetty emäkylien mu-

kaan. Yksi näistä emäkylistä oli Gräsa, josta myös on käytetty nimitystä 

Olarsby, ilmeisesti siten että Olarsbyllä viitattiin siihen kylän osaan, joka ei 

kuulunut itse Gräsan tilaan. Gräsa sijaitsi vielä keskiajalla kulkukelpoisen 

Gräsanojan varrella nykyisessä Olarinluomassa. Gräsan tila on ollut Es-

poon merkittävimpiä kartanoita ja Espoon vanhin rälssitila. 

Mattbyn viljelysten rajat mitattiin kartalle ensimmäisen kerran vuonna 

1695. Jo tuolloin Mattby oli osa laajaa maisematilaa. Pellot ja niityt jatkui-

vat avoimina pitkälle pohjoiseen, aina Kvisbackan ja Gräsan pohjoispuolel-

le asti. Alueen peltoala laajeni vähin erin aina 1900-luvun jälkipuoliskolle 

asti. Keskiaikaisen kylän kohdalle rakentui Mattbyn tila, jonka pääraken-

nus on sijainnut kutakuinkin samalla kohdalla viimeistään 1800-luvulta 

asti. Nykyinen päärakennus on rakennettu 1940-luvun lopulla, sitä edeltä-

neen päärakennuksen tuhouduttua tulipalossa. (Livady 2012) 

1930-luvulla rakennettiin Jorvaksentie Espoon eteläosien halki Helsinkiin. 

Väkiluku tien vaikutusalueella alkoi kasvaa nopeasti ja Gräsan, Kvisbackan 

sekä Frisansin alueille syntyi muutamassa vuodessa useita taajaan asuttu-

ja kyliä. 

Edellisessä kappaleessa kuvattu elinkeinorakenteen muutos 1960-luvulla 

toi kasvupaineita myös Matinkylän alueelle.  Seudullinen suunnittelu pää-

kaupunkiseudun tiivistämiseksi oli aloitettu jo 1950-luvulla. Yhtenä viides-

tä kehitysakselista oli Jorvaksentien varsi. Vuonna 1965 Asunto-

osuuskunta Haka osti pääosan Matinkylän kartanon maista. Tila jatkoi 

edelleen toimintaansa, vaikkakin huomattavasti pienentyneenä.  Lopun 

alkua oli navetan palaminen vuonna 1971, jolloin karjanhoito päättyi.  

Vuonna 1979 Espoon kaupunki osti ammattikoulua varten maita kartanon 

päärakennuksen vierestä sen länsipuolelta ja viimeinen osa tilasta myytiin 

vuonna 1985 Espoon kaupungille. Rakennus ostettiin kunnostettavaksi 

osaksi sen vieressä sijaitsevaa ruotsinkielistä koulukeskusta. Tähän päättyi 

Mattbyn tilan tarina lopullisesti ja samalla päättyi myös satoja vuosia van-

hempi maanviljelyksen historia Mattbyn kylän alueella. (Livady 2012) 

Tiistilän (Distby) kylän vanha kylätontti on sijainnut Tiistinniityllä Kalakon-

tintien eteläpuolella. Tiistilä on, kuten myös viereinen Frisans, perustettu 

Finnån kylän maille luultavasti friisiläisten siirtolaisten toimesta.  

Kohdealue vuoden 1871 senaatinkartalla. 
Alueen pohjoispuolella Gräsan jokilaakson 
länsireunalla on Mattbyn kylä. Gräsanjoen 
varressa pohjoisempana on Qvisbacka 
(Kuitinmäki) ja Gräsa. Kylän halki pohjoises-
ta rannalle johtava tie kulkee kohdealueen 
läpi. Kartta KA. 

4.  MATINKYLÄN ASEMAKAAVOITUS  

 4.1 Alueen historiallinen tausta 
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Mattbyn tilan pääraken-
nus ja talousrakennuksia 
ilmakuvassa vuodelta 
1958. Taustan peltosaa-
rekkeessa oli tilan trakto-
ritalli ja muita talousra-
kennuksia. Matinkylän 
kerrostaloalueen vuonna 
1969 valmistuneet aloi-
tuskorttelit sijoittuvat 
tämän saarekkeen koh-
dalle. Kuva EKM.  

Vuoden 1938 karttaan 
merkityt rakennukset  ja 
nykyinen rakennuskan-
ta. Kuva Livady.  

Selvitysalueen rajaus on merkitty vuoden 1938 topografiselle kartalle.  Mattbyn tilakeskus sijoittuu alueen 
koillispuolelle. Kohdealueen halki merenrannalle Nuottaniemeen ja Barrvikiin johtavan vanhan tien var-
ressa on tilan talousrakennuksia. Mattbystä länteen Frisansiin suuntautuvan viljelylaakson reunoilla on 
harvakseltaan asutusta. Suurimpana rakennuskeskittymänä on Frisansin vanhalla kyläpaikalla sijainnut 
tilakeskus, jonka rakennukset purettiin 1970-luvulla. Frisansin ja Vapaaniemen ranta-palstoille johtaa 
oma tieyhteys pohjoisesta. 

Kohdealue on pääosin kallioista rakentamatonta metsäaluetta, jossa korkeimpana kohoaa Frisansin puo-
lelle sijoittuva Råberget. Alueen itäosa sijoittuu maastoltaan tasaiselle Gårdsåkernin entiselle viljelyauke-
alle. Kartta MML. 
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4.2 Aluerakentamissopimus 

 
Asunto-osuuskunta Haka sai vuonna 1965 ostettua pääosan Matinkylän kar-

tanon maista kunnan tekemää tarjousta korkeammalla hinnalla. Käynnisty-

neissä sopimusneuvotteluissa Hakan tavoitteena oli saada selvästi aiempaa 

enemmän rakennusoikeutta. Espoon kokonaisyleiskaavan laadinta oli vasta 

alkanut. Huomattavaa osaa Matinkylästä hahmoteltiin teollisuus- ja laitos-

alueeksi, ja sille suunniteltiin suorakulmaista pääkatuverkkoa. Sopimusneu-

vottelujen aikana teollisuustoiminnat rajattiin Finnooseen (Suomenojalle), ja 

Matinkylää täytettiin suunnitelmissa tehokkailla asuntokortteleilla. Oman 

paikalliskeskuksen sijoittuminen alueelle varmistui sen jälkeen, kun Kaakkois

-Espoon aluekeskus oli päätetty sijoittaa Tapiolaan. (Maisala) 

Asuntosäästäjille Haka rakentaa tiedotti Matinkylän maakaupasta syys-

kuussa "Espoon Matinkylästä on Helsingin Asuntokeskuskunta Haka hank-

kinut tilanomistaja Hilding Fredrikssonilta noin 185 hehtaarin suuruisen 

maa-alueen, joka sijaitsee Jorvaksentien ja meren välissä, 12 km:n päässä 

Helsingin keskustasta. Alueelle ei ole vielä laadittu asemakaavaa, mutta 

sopimuksen mukaan sen pitäisi olla valmis v. 1969. Rakentaminen voita-

neen kuitenkin aloittaa jo vuosien 1968- 69 vaihteessa. Sopimuksen mu-

kaan Matinkylään rakennetaan n. 2400 asuntoa ja n. 200 000 kerrosne-

liömetriä. Asukkaita tulee asumaan 8500- 9000 henkeä. (...) Matinkylän 

asuntojen hankinta on suunniteltu tapahtuvaksi asuntosäästölinjalla. Alu-

eelle valmistuvia asuntoja varten otetaan lähiaikoina ensimmäiset asun-

tosäästäjät. Tästä ilmoitetaan pian lehdissä. Matinkylään rakennettavien 

asuntojen hintatiedot eivät vielä ole käytettävissä, mutta ne ilmoitetaan 

säästäjille mahdollisimman pian." (Hankonen 439-447)  

Asuntohallitus kieltäytyi 1960-luvun lopussa hyväksymästä Hakan tontin-

hintalaskelmaa (maan ostohinnan, korkojen ja yleiskulujen jako sopimus-

alueen 280 000 k-m2:lle). Haka ei halunnut tinkiä laskentaperusteistaan, 

vaan osti tulevan liikekeskuksen puolelta lisää raakamaata ja esitti, että 

hintalaskelmaan otetaan mukaan lisämaa ja lisäkerrosala. Tämä edellytti 

sopimuksen tarkistamista, eli alueen laajentamista ja Hakalle tulevan koko-

naiskerrosalan korottamista. Matinkylän yhteistyötoimikunta suhtautui 

asiaan myönteisesti ja puolsi sopimuksen uudeksi ylärajaksi Hakan eh-

dottamaa 350 000 k-m2:iä. Lisäsopimus solmittiin vuonna 1970 hieman 

tingittynä: rakennusoikeudeksi tuli 340 000 k-m2, mistä 30 000 k-m2 piti 

toteuttaa liike- ja toimistokerrosalana. Työpaikkarakentamista tuli to-

teuttaa asuntotuotannon rinnalla samanaikaisesti 15 % asuntokerrosalas-

ta. 

 

Hakan vuosikertomus 1968 kuvasi jo aivan erilaista Matinkylää kuin 

parin vuoden takainen Hakan ensimmäinen, asuntosäästäjille esi-

tetty näkemys 8 500-9 000 asukkaan asuntoalueesta Tapiolan, Haka-

lehdon ja Haukilahden luontevana jatkeena. "Siitä suunnitellaan mo-

nipuolinen yhdyskunta, johon kerrostalojen ja rivitalojen lisäksi ra-

kennetaan mm. ostos- ja palvelukeskus, myymälöitä ja muita palve-

lupisteitä, koulutaloja peruskoulun eri asteita varten sekä lukiokes-

kus. Alueelle tulee myös runsaasti työpaikkoja. Espoon kauppaIan 

suunnitelmien mukaan koko Matinkylä on mitoitettu 35 000 asuk-

kaan yhdyskunnaksi ohjetilanteena vuosi 2000." Matinkylän asukas-

määrää koskeva suunnitelma oli siten kasvanut Hakan alkuperäisestä 

suunnitelmasta noin nelinkertaiseksi parissa vuodessa eikä Matinky-

lää pidetty Hakan suunnitelmissa lähiönä vaan siitä suunniteltiin 

"monipuolista yhteiskuntaa". 

Hakan työmaakyltti. Kuva EKM. 
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Matinkylän rakentamisen  suhde ympäristön kehitykseen ilmenee hyvin vertaamalla eriaikaisia peruskarttoja.  Selvitysalueen rajaus on merkitty kartoille mustalla viivalla. Maanmittauslaitos, peruskartat 1960, 1979 ja 1991. 

 4.3  Asemakaavavaiheet 

 

1958 Gräsa- Matinkylä yleissuunnitelma, hyv. valtuustossa 

1959 Matinkylän rakennuskaavaluonnos  

1963 Matinkylä- Kvisbacka yleiskaavaluonnos, 

1965 Haka ostaa pääosan Matinkylän kartanon maista,  

  Aluerakentamissopimus Espoon kaupunki- Haka 200 000 k-m2 

1966 ”Suuri aluerakentamispaketti” 

   1968 Espoon yleiskaavaluonnos  

1968  Helsingin kaupunkiseudun liikennetutkimus 

1968 Matinkylä- Olari kaavarunkotutkimus  

1970 Aluerakentamisen lisäsopimus Espoon kaupunki- Haka, 340 000 k-m2 

1971 Matinkylän ja Matinlaakson asemakaavat vahvistetaan 

1972 Matinmetsän asemakaava vahvistetaan, Espoosta tulee kaupunki 

1975 Matinkylän keskus I asemakaavaluonnos  

1977 Matinkylän keskus II asemakaavaluonnos 

  1977  Tiistilän asemakaava vahvistetaan 

   

1960 1979 1991 



MATINKYLÄN KESKEISTEN ALUEIDEN INVENTOINTI, ARVOTUS JA KEHITTÄMISPERIAATTEET                   

                                                       20(101) Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson     Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit   

  INVENTOINTI 

 

Kuva ylhäällä Matinkylän ja Matinlaakson asemakaavojen varhainen  ha-
vainnekuva. Kuvat Espoon kaupunginarkisto. 

Hakan sopimuksen tultua hyväksytyksi Arkkitehtitoimisto Kråkström- Korhosen 

keskeytynyttä toimeksiantoa hyvitettiin antamalla toimistolle keväällä 1968 

laadittavaksi alueen ensimmäinen asemakaava. Liikennesuunnittelijana jatkoi 

Oy Kunnallistekniikka Ab (sittemmin Liikennetekniikka Oy). Suunnittelua tehtiin 

yhteistyössä asemakaavaosaston ja Hakan edustajien kanssa. Suunnittelijat 

aloittivat tarkastelemalla ympäristöä laajemmin keskustavyöhykkeen itäpuoli-

sessa Matinkylässä. Huomioon oli otettava mm. metron linjaus ja tasaus sekä 

Suomenlahdentien mahdolliset eritasojärjestelyt. Tähän ei kuitenkaan annettu 

"tuhlata" aikaa, vaan ensimmäistä osa-asemakaavaa kiirehdittiin kaikin tavoin. 

Aluerakentamissopimukseen oli kirjattu, että asemakaava piti hyväksyä valtuus-

tossa elokuun loppuun mennessä. Kaava määrättiin laadittavaksi tarkasti kaava-

rungon mukaisena, näin ollen suunnitteluaikaa ennen lautakunnan käsittelyä jäi 

toimistolle 1 ½ kuukautta.  

Asemakaavaluonnos esitti alueelle vaihtelevan muotoisia suorakulmaisia 

kortteleita, useita kerrostalotyyppejä sekä pysäköinnin AP- tonteilla kahdessa 

tasossa. Hakan edustajilla ei ollut huomautettavaa luonnoksesta. Samaan ase-

makaavalautakunnan kokoukseen tuotiin kuitenkin myös asemakaavaosaston 

laatima vaihtoehtoinen asemakaavaluonnos. Sen laatija, arkkitehti Simo Järvi-

nen esitteli luonnoksensa arvostellen samalla konsultin ehdotusta. Asia jätettiin 

pöydälle, ja sinä aikana Haka peruutti Kråkström- Korhosen luonnosta koske-

neen hyväksyvän kannanottonsa ennenaikaisena". Lautakunta valitsi osaston 

laatiman version jatkokäsittelyyn. Valitussa versiossa oli vain kaksi talotyyppiä 

ja jossain määrin halvempi pysäköintiratkaisu (ensivaiheessa tarvittava määrä 

eli 60 % pysäköinnistä oli maantasossa). Kaava vietiin lyhyimmän mahdollisen 

nähtävillä pitämisen jälkeen valtuustoon, ja rakentaminen käynnistyi sen poh-

jalta poikkeusluvin vielä ennen vuoden loppua. Asemakaava vahvistui vuotta 

myöhemmin lukuun ottamatta itäisintä osaa, joka liitettiin Matinlaakson kaa-

vaan. Matinkylä oli Suur-Matinkylän alueen ensimmäinen asemakaava ja myös 

ainoa, joka oli ministeriön vahvistama vuosikymmenen päättyessä (Maisala). 

Myös Matinkylän kaavan liikennesuunnittelusta vastasi Oy Kunnallistekniikka 

Ab. 

Vahvistettu asemakaava esittää alueelle suorakulmaiseen koordinaatistoon si-

dottua pienehköjä pihapiirejä muodostavaa ns. puoliavointa korttelirakennetta. 

Suorakaiteen muotoiset kerrostalot ovat valtaosaltaan kolmikerroksisia. Lisäksi 

osoitettiin alueelle viisi korkeampaa seitsenkerroksista asuinkerrostaloa. Ase-

makaavan selostuksessa, todetaan kaavan ”pyrkimyksenä luoda jalankulkijalle 

miellyttävä ja turvallinen asuntoalue”. Kevyt liikenne ja ajoneuvoliikenne on 

erotettu toisistaan. Pysäköinti on keskitetty alueen reunoille sijoittuviin auto-

paikkojen kortteleihin.  Kortteleissa on varauduttu kaksikerroksisiin pysäköinti-

ratkaisuihin.  Kaavaselostuksessa todetaan; ”Kortteleista suurin osa on varattu 

asuntokortteleiksi keskitettynä aktiivisen jalankulkuakselin tuntumaan. Pää– 

jalankulkuakselin varrelle on sijoitettu asukkaiden tarvetta palvelevat liikkeet.” 

Kaavaan ei kuitenkaan merkitty erikseen liiketiloja, sen sijaan mahdollisti kaava 

rakennusoikeuden lisäksi toteutettavaksi liike- ja työtiloja ensimmäiseen ker-

rokseen kaikissa asuinkerrostaloissa, ei ainoastaan pääraitin varrella. 

Länsiväylässä julkaistu kuva ensimmäisen vaiheen rakennustöistä 1970-luvun alus-
sa. Alue rakennettiin Mattbyn tilaan kuuluneiden peltojen ympäröimän metsäsaa-
rekkeen kohdalle ja pihoissa säilytettiin rakentamisvaiheessa runsaasti puustoa. 
Taustalla näkyy Mattbyn tilan päärakennus. Etualalla rakennetaan Matinkadun ja 
Matinraitin ympäristöä. Kuva Länsiväylä 1985 

4.4 Matinkylä asemakaava 

Alueen ensimmäinen, vuonna 1968 hyväksytty Matinkylän asemakaava, käsitti 4 
asuinkorttelia niihin liittyvine pysäköintikortteleineen sekä asukaspuiston alueen. 
Kuva Espoon kaupunginarkisto. 

Laajuus 

Asuinkerrostalot  yleensä (AK 10)  

 Kerrosala  37 350 

 tehokkuusluku  e= 1,03 

Pysäköintikorttelit (AP)  

 Kerrosala  13 200 

 tehokkuusluku  e= 1,42 

 

Asukasluku yhteensä  1494 (1 asukas/25m2 asunto-k-m2) 

Asemakaava määräsi toteutettavaksi 60% autopaikoista 

rakentamisen yhteydessä. 
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Valokuva alueen pienoismallista. Espoon kaupunginmuseo. 

4.5 Matinlaakso asemakaava 
 

Toisen osa-alueen asemakaava, jonka alueella jo rakennettiin poikke-

usluvin, vahvistui samanaikaisesti Matinkylän kaavan kanssa vuonna 

1971. Alue jatkoi ensimmäisen vaiheen rakennetta alueita jakavan 

asukaspuiston eteläpuolella. Asemakaavan valmistelusta vastasivat 

Esko Miettinen ja Matti Mäkinen asemakaavaosastolta. Aiemmista 

luonnoksista poiketen säilytettiin vanha vino tielinja kevyen liikenteen 

käytössä. Maisalan mukaan ”Kaavoittajat esittivät toivomuksia parem-

masta taloarkkitehtuurista. Myös kauppalaninsinööri Lehtomäki alue-

rakentamistoimikunnan puheenjohtaja vaati laadukkaampaa ympä-

ristöä. Iso tuotantokoneisto oli kuitenkin lähtenyt liikkeelle, eikä nopei-

ta muutoksia saatu aikaan. ” 

Matinlahden asemakaavaselostuksessa kuvaillaan kaavan ratkaisuja 

seuraavasti:  ”Suurkorttelin  perusjäsentely perustuu jalankulku- ja 

moottoriajoneuvoliikenteen differentioimiseen. Pohjoisen ja eteläisen 

kerrostaloalueen välissä on puistoalue lastentarha- ja korttelikouluva-

rauksineen, joka rajautuu Matinkartanontien välityksellä itäpuoliseen 

urheilupuistoon. Kaava-alueen maasto on varsin vaihteleva. Alueen 

topografista jakoa korostaa pohjois-eteläsuunnassa kulkeva tie, joka 

jakaa alueen itäiseen melko laakeaan alueeseen ja läntiseen mäki-

maastoon. Tie on liitetty pohjois-eteläsuuntaiseen jalankulkuverkos-

toon, joka johtaa ranta-alueille. Lisäksi on alueelle muodostettu kaksi 

itä-länsisuuntaista jalankulkukatua, jotka lähinnä liittävät alueen si-

säisesti Matinkylän itäisen pääkokoojan, Matinkyläntien alitse Matin-

metsän kaava-alueeseen.  

Alue jäsentyy tilallisesti piha- ja katutilaan, joista jälkimmäisellä on 

varsin puistomainen luonne. Pihojen koolla on pyritty takaamaan 

mahdollisuudet erilaisiin aktiviteetteihin, kuten laajempiin lasten leik-

kitiloihin. Alueen yleisjärjestely edellyttää että miljöösuunnittelu alu-

eella toteutuu rakentamisen yhteydessä. ” 

Kaava mahdollisti, kuten ensimmäisen vaiheen kaava, pääosin kolmi-

kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen, näiden ohella oli kuusi 

seitsenkerroksisia pistetaloa. Matinkyläntien varteen merkittiin pieni 

erillinen myymälärakennus. Tämän lisäksi oli mahdollista toteuttaa 

liike- ja työtiloja aiemman kaavavaiheen mukaisesti asuinrakennusten 

pohjakerroksiin. Pysäköinti osoitettiin kokonaan maan tasoon, ja pysä-

köintikortteleita osoitettiin myös kaava-alueen sisäosiin liikenneväyli-

en ja pistokatujen varteen. Aiemmasta vaiheesta poiketen merkittiin 

kaavamääräyksenä istutettavia puurivejä pysäköintialueiden ympärille 

ja pysäköintirivien väliin. 

 

Samanaikaisesti Matinkylän kaavan kanssa vahvistettuun Matinlaakson asemakaavaan sisältyy 
alueen länsiosan loput korttelit. Kuva Espoon kaupunginarkisto. 

Laajuus, asuinkerrostalot  

Kerrosala  76 896 

Asuntokerrosala 63 280 

tehokkuusluku  e= 0,89  

asukasluku  2531  

(1 asukas/ 25 m2 asunto-ka) 
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  4.6 Matinmetsä asemakaava 
 

Alueen keskiosaan sijoittuvan Matinmetsän asemakaavan laatimisesta vastasi Espoon asemakaa-

vaosastolla edelleen arkkitehti Erkki Miettinen. Liikennesuunnittelusta vastasi Liikennetekniikka 

Oy:ssä insinööri Mauri Heikkonen. Alueen asemakaavoitus eteni nopeaa vauhtia. Kaupunginval-

tuusto hyväksyi kortteleita 23016-23035 koskevan asemakaavan 23.6.1971 ja  kaava vahvistettiin 

seuraavana keväänä 18.4.1972. Kaavaan sisältyi myös Matinkadun pohjoispuolelle sijoittuva kou-

lukortteli 23033.  

Matinmetsän  kaupunkirakenne noudatti laajalti samoja periaatteita kuin alueen ensimmäiset 

asemakaavat, kuitenkin uusine painotuksineen. Asemakaavaselostuksessa kuvaillaan ratkaisua 

seuraavasti; ”Matinmetsän alue oli vaihtelevaa metsämaata, jossa kallio oli paikoin näkyvissä. 

Suurkorttelin perusjäsentely pohjautuu jalankulku- ja moottoriajoneuvoliikenteen differentioimi-

seen siten, että sekä korttelien sisällä että korttelista toiseen tapahtuva jalankulku on vapaa kai-

kesta ajoneuvoliikenteestä. Jalankulkuverkko koostuu pääasiassa kahdesta poikittaisesta itä-

länsisuuntaisesta jalankulkukadusta, jotka ovat välittömiä jatkeita Matinlaakson poikittaisilta 

pääjalankulkukaduilta ja jotka jatkuvat Tiistiläntien alitse länteen sekä kahteen etelä-pohjois-

suuntaiseen kaava-alueen keskustaan liittävään jalankulkukatuun, joista länsipuolinen on koko 

kaava-alueen läpi kulkeva toiminnallisesti aktivoitu puistomaisesti käsitelty raitti, jolle on kaava-

määräysten mukaan sallittua rakentaa kioskeja, katoksia yms. vähäisempiä rakennelmia ja 

laitteita”. Kevyen liikenteen reitistön suunnittelun keskeisenä lähtökohtana oli turvallisten ja su-

juvien kulkuyhteyksien osoittaminen koulujen ja muiden palvelujen sekä meren suuntaan. Raitit 

osoitettiin kaavassa alikulkuina Tiistiläntien ja Matinkyläntien ohella myös etelässä, Sepetlahden-

tien risteämäkohdassa. 

Valtaosa alueesta merkittiin asuinkerrostaloalueeksi. Rakennukset määrättiin toteutettavaksi 

tasakattoisina, siten että ”vesikatto ei saa nousta vaakasuoran räystäslinjan yläpuolelle”. Lisäksi 

määrättiin että porrashuoneesta tulee olla kulku rakennuksen molemmille puolille.  

Kahteen kortteliin kaavoitettiin neljä ns. ”ylikorkeaa” 15-kerroksen suuruista rakennusta, joihin 

määrätyn kerrosalan ja kerrosluvun lisäksi sai toteuttaa huoltotiloja kahteen ensimmäiseen ker-

rokseen ja ullakkokerrokseen. Ylikorkeiden rakennusten asuntoja ei suunniteltu ns. perheasun-

noiksi. Rakennusten mahdollisten ”haittatekijöiden eliminoimiseksi ” määrättiin kaavassa että 

parvekkeet tuli toteuttaa vähintään 2 metrin syvyisinä ja tuulelta suojattuina. Esko Miettisen 

mukaan tuli idea näiden ylikorkeiden rakennusten toteuttamiseksi kaavoittajan puolelta ja esi-

kuvia oli tutkittu mm. Saksasta. Keskittämällä kerrosalaa korkeisiin taloihin, voitiin muulla alu-

eella säilyttää rakennusten kerrosluku matalana.  

Kaava-alueen pohjoisosan kortteleihin, jotka Matinkadun välityksellä suunniteltiin yhdistyvän 

tulevaan keskusta-alueeseen, varattiin työpaikkakerrosalaa 8700 m2. Korttelit merkittiin liikera-

kennusten sekä liike-, toimisto- ja asuinkerrostalojen korttelialueiksi. Lisäksi merkittiin Kala-

Matin raitin ja Sepetlahdentien varteen viisi erillistä myymälärakennusta, kukin kerrosalaltaan 

500 m2.  Kaava salli erikseen merkittyjen asuinkerrostalojen pohjakerroksiin toteutettavaksi 

myymälä-, työpaikka-, kerho-  ja lastentarha– yms. tiloja enintään 4/5 rakennuksen pohjapinta-

alasta. Näitä tilavarauksia merkittiin kaavaan raittien ja pistokatujen varteen alle puoleen alueen 

kerrostaloista.  

Kaava-alueelle tuli kolme yleisten rakennusten korttelialuetta.  Näistä suurin, Matinkadun poh-

joispuolella sijaitseva kortteli, varattiin lukiokeskuksen tarpeita varten, toinen korttelikoululle ja 

lastentarhalle ja kolmas kauppalan käyttöön. Lukiokeskuksen kortteliin tehtiin lisäksi maanalai-

nen tilavaraus metroa varten.   

Ote kaavaselostuksen liitteenä 
olleesta kaavakartasta. Kuva 
Espoon kaupunginarkisto. 

 

Laajuus 

Asuinkerrostalot  yleensä (Ak 22)  

 Kerrosala  105 210 

 Asuntokerrosala 92 780 

 tehokkuusluku  e= 0,99 

Asuinkerrostalot, tornitalot (Ak 23)  

 Kerrosala  37 100 

 Asuntokerrosala 35 800 

 tehokkuusluku  e= 1,90 

 

Asukasluku yhteensä  5681 (1 asu-

kas/25m2 asunto-k-m2) 

Autopaikkavaatimus 1 ap/80 k-m2. 

Asemakaava määräsi toteutetta-

vaksi 60% autopaikoista rakenta-

misen yhteydessä. 
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Viistoilmakuva lännestä rakenteilla olevasta Matinmetsän alueesta. Kuva Matinkylä-seuran lehdestä joulukuussa 1981. 

Ensimmäisen vaiheen asuinrakennukset suunniteltiin kaikki Hakan kanssa samaan Osuuskunta Eka-yhtymään 

kuuluneen Kulutusosuuskuntien keskusliiton (KK:n) suunnitteluosastolla. Suuryritykseksi kasvanut Haka halu-

si säilyttää suhteet myös yksityiseen arkkitehtikuntaan ja rajasi jatkossa KK: n suunnitteluosuuden 60 pro-

senttiin. Valtaosan Matinmetsän alueen  kerrostalojen ja myös kahden tornitalon suunnittelusta vastasi Ark-

kitehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaa. Ostoskeskuksen ja viereiset kaksi kerrostaloa suunnitteli arkkitehti 

Jouko Ylihannu. Kaupunkiympäristön ilmeeseen vaikutti Matinmetsässä myönteisesti se, että Haka siirtyi 

käyttämään julkisivuissa myös tiili- ja keraamisia laattoja. Kaavoittajan, arkkitehti Eko Miettisen mukaan pai-

nostus tähän laadun parantamiseen tuli juuri kaavoittajan suunnalta. Suunnittelijan vaihtuminen ei muutoin 

merkittävästi vaikuttanut rakennusten ilmeeseen tai yksityiskohtiin. Alueella toistuvat laajalti mitoitukseltaan 

samanlaiset pääosin 3-kerroksiset elementtikerrostalot. 

Johanna Hankonen on väitöskirjassaan todennut arkkitehdin roolista; Arkkitehtisuunnittelijan asema oli to-

teutuksessa hyvin heikko verrattuna Helsingin Asuntokeskuskunta Hakan suunnittelijakeskeisempään 1950-

lukuun. Hakan puolelta saatettiin KK:n arkkitehdeille ilmoittaa, että käytettävissä on kaksi siiloa, toisessa 

mustaa ja toisessa valkoista kivirouhetta: "Kehittäkää julkisivut niistä!" Lindforsin mukaan suunnittelijan pa-

nos jäi erittäin kapeaksi. Elementtituotanto vaati "sileää seinää" silloin. Perustavoite oli tuntimäärä/ raken-

nuskuutio -suhteen alentaminen sekä vaatimus saada tietty tuntimäärä lämpimään elementtitehtaaseen. 

Lindforsin mukaan "rakentajajohtoinen asuntotuotanto on 1960-luvun ymmärtämisen avainkäsite". Arkkiteh-

tien näkemys ei päässyt esiin. Rakentajajohtoisuus merkitsi yksinkertaisesti sitä, että "minun tehtaani po-

sauttaa tämän nyt tähän". Samankaltainen ajattelu hallitsi Espoon Lounaisrannikolta suuria maa-alueita 

hankkineita Asuntosäätiön, Saton, Polarin ja Espoon kauppalan johtoa. Asuntosäätiön toimitusjohtaja Veikko 

Riikosen mukaan 'Jokainen mietti, että mun alueelle tehdään tehokas kaupunki.' (Hankonen s. 447) 
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Oikealla Matinmetsän asemakaavaselostuksen liitteenä ollut havainnekuva raitilta. 
Kuva esittää urbaania toiminnallisesti rikasta kävely-ympäristöä, jossa istutusaltaat, 
kioskit ja katokset luovat pienempää mittakaava ns. ”ylikorkeiden” kerrostalojen 
edustalla. Ylikorkeiden rakennusten asumisen haittoja pyrittiin vähentämään mm. 
kaavaan kirjatuin parvekemääräyksin;  parvekkeet määrättiin toteutettavaksi vähin-
tään 2 metriä syvinä ja tuulelta suojattuna.   

Alla aluejulkisivu Matinkadun suuntaan. Korkeiden kahdeksankerroksisten rakennus-
ten rivi korostaa uuden kaupunginosan keskustaa. Kerrostalojen umpinaiset päädyt 
kertovat osaltaan rakennustekniikan hallitsevasta vaikutuksesta kaupunkikuvaan. 
Keskellä on matalampi ostoskeskuksen rakennus, jonka alla näkyvät pysäköintikan-
net.  Kansirakenteet ja pengerrettyjen pihojen korkeat tukimuurit muodostavat ja-
lustan, joka nivoo korttelit yhdeksi rakenteeksi. Pistetalojen väliin osoitetut kaksiker-
roksiset myymälärakennukset ovat jääneet toteutumatta. 
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Ylempi kuva: Asemakaavaselostukseen liitteenä ol-

leesta havainnekuvasta ilmenee että aikakaudella 

vallinneet suunnitteluteoriat ja niihin pohjautuvat 

asuntohallituksen ohjeet olivat vahvasti taustalla 

myös Matinkylän alueen kaavallisessa suunnittelussa. 

Porrashuoneen lasioven kautta on suora näkymä pi-

halle ja siellä sijaitseville leikkialueille ja edelleen pi-

halta metsäalueelle. Ns. tuulimyllykorttelin malli 

jättää pihan nurkat avoimiksi ja mahdollistaa näkymiä 

korttelista ulos kaikkiin ilmansuuntiin. 

Alemmasta asemakaavan havainnekuvan otteesta 

ilmenee tyypillinen korttelirakenne joka noudattaa 

asuntohallituksen suosittelemaa ”tuulimyllykorttelin 

mallia”  erilaisina variaatioina. Havainnekuvassa pysä-

köintialueet on esitetty kokonaan katettuina ja käve-

lyraitit laatoitettuina.  

Ylempi kuva; malli aurinkoisen ja tuulensuojaisen sisäpihan suunnittelemiseksi asuntohallituksen vuon-

na 1970 antamien suunnitteluohjeiden mukaan. Tämän, myös Matinkylässä sovelletun ns. 

”tuulimyllykorttelin” teki Suomessa tunnetuksi professori Olli Kivinen Kemin keskustasuunnitelman 

yhteydessä vuonna 1962. Vastaavaa korttelimallia on aiemmin sovellettu mm. ruotsalaisissa lähiöissä. 

Alempi kuva; asuntohallituksen ohjeissa kuvaillaan esimerkkinäkymien kautta onnistuneen korttelira-

kenteen ominaisuuksia. Vasemman puoleisessa kuvassa näkymä asunnon ikkunasta ”ei täytä hyvälle 

rakennustavalle asetettavia vaatimuksia”, oikeanpuoleisessa näkymä on ”riittävän vaihteleva”.  
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 Aluerakentamissopimuksen mukaisesti jatkui kaavoitus Ma-

tinmetsästä länteen alueelle, johon kuului myös vanhaa pien-

kiinteistöpalstoitusta. Hakan omistuksessa oli ainoastaan alu-

een itäosa. Länsiosa, jolla sijaitsi 20 omakotitaloa oli yksityis-

omistuksessa.  

Asemakaavan laatimisesta vastasi edelleen nyt konsulttina 

Arkkitehtitoimisto Esko Miettinen. Miettinen oli aiemmin 

työskennellessään Espoon kaupungilla vastannut mm. Matin-

kylän kaavarunkosuunnitelman loppuunsaattamisesta sekä 

Matinlaakson ja Matinmetsän asemakaavojen laatimisesta. 

Liikennesuunnittelusta vastasi Liikennetekniikka Oy. 

Suunnittelun lähtökohtana oli Matinkylä-Olarin kaavarungos-

sa hahmotettu katuverkko sekä kerrosalatavoite, joka edel-

lytti kerrostaloja ja rivitaloja. Itä- länsisuuntainen kevyen lii-

kenteen väylä Matinraitti alittaa Tiistiläntien jatkuen länteen 

Tiistilänraittina. Alueen keskellä sijaitsevalle kerrostalo-

vyöhykkeelle sijoitettiin pääosin kolmikerroksisia kerrostalo-

ja.  Kolmeen kortteliin tuli myös kuusikerroksisia kerrostaloja. 

Raitin varteen sijoitettiin tontti myymälärakennusta varten ja 

sen yhteyteen aukio. Vaihtelevamman kaupunkikuvan saa-

vuttamiseksi merkittiin asuinrakennusten rakennusalat kaa-

vaan porrastuksin.  

Autopaikat sijoitettiin keskitetysti pääosin pysäköintikortte-

leihin, alueen eteläosassa myös tonteille. Kaava-alueelle 

osoitettiin myös pientaloja. Pysäköinti keskitettiin pääosin 

pysäköintilaitoksiin, osalla aluetta myös avopaikkoina tontti-

en reunoille.  Kaavan hyväksymispäätöksestä valitettiin. Mi-

nisteriö vaati lisäselvityksiä, koska pysäköintitontit sijoittuivat 

joiltain osin toisen maanomistajan maalle. Asemakaava Tiisti-

lä l vahvistettiin vähäisin tarkistuksin vuonna 1977.  

Tässä selvityksessä käsiteltävät Tiistilänraittiin rajautuvat 

korttelit, ovat osa laajempaa Tiistilän asemakaava-aluetta. 

Alue lounaasta katsottuna vuoden 2008 viistoilmakuvassa. 

4.7 Tiistilä asemakaava 

Laajuus 

Asuinkerrostalot (Ak)  

 Kerrosala  155 560 

 Asuntokerrosala 129 025 

 tehokkuusluku  e= 0,86 

 asukasluku  4300 

Rivitalot 

 Kerrosala  9900 

 Asuntokerrosala 8000 

 tehokkuusluku  e= 0,42 

 asukasluku  266 

Asukasluku yhteensä  4598 (1 asukas/ 30 m2 asunto-k-m2) 

Autopaikkavaatimus 1 ap/80 k-m2. Asemakaava määräsi to-

teutettavaksi 60 % autopaikoista rakentamisen yhteydessä. 

Tiistilän asemakaavan alkuperäi-
nen rakenne ilmenee hyvin nykyi-
sestä ns. ajantasa-
asemakaavasta. Alueelle on myö-
hemmin tehty yksittäisiä kortte-
leita koskevia asemakaava-
muutoksia mutta kerrostaloalu-
een perusrakenne on säilynyt 
alkueräisenä. Kuva Espoon 
karttapalvelu  

Asemakaavan liitteenä esitetty kartta kaavan laatimista edeltäneestä tilanteesta. 
Alueen länsiosa  on palstoitettu pientalotonteiksi. Rakennetut tontit on esitetty tum-
mennettuna. Hakan omistuksessa oli ainoastaan alueen itäosan rakentamaton kiin-
teistö.   
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Tiistilä I  asemakaavan havainnekuva 
(Arkkitehtitoimisto Esko Miettinen 1974). 
Korttelirakenne on alueen aiempia kaavoja 
monipuolisempi. Kuva Espoon kaupunki. 

Asemakaavaselostuksen mukaan ”Tiistilän asemakaava-alueen toiminnalli-

sen pääosan muodostaa asuntosuurkortteli, jota rajaavat kokoojakadut 

idän, etelän ja lännen puolelta, sekä pohjoisesta Jorvaksentien eteläinen 

rinnakkaistie. Asuntosuurkorttelin länsipuolella sijaitsee viheralue jolle on 

sijoitettu myös asuntoalueen vieressä olevien koulutonttien urheilutoimin-

not.  

Liikennejärjestelyt noudattavat moottoriliikenteen ja kevyen liikenteen 

erottelun periaatetta. Jalankulkuverkosto liittyy itäpuolisten jo vahvistettu-

jen asemakaava-alueiden erillään ajoneuvoväylistä kulkeviin jalankulkuver-

kostoihin...samoin ko. jalankulkuverkosto liittyy lännessä Matinkylän suur-

alueen suunniteltuun pohjois-eteläsuuntaiseen viherväylään. Jalankulku-

verkoston itä-länsisuuntainen pääraitti, Tiistilänraitti on aktivoitu istutuk-

sin.”  Tiistilänraittiin liittyy pienehköjä puistoalueita, joille on sallittua ra-

kentaa kioskeja, katoksia yms. vähäisempiä laitteita järjestysoikeuden lu-

valla.”  

Alue kietoutuu luonnontilaisena 
säilytetyn Rajakallion ympärille. 
Kallion reunaan sijoittuvien kortteli-
en pihat avautuvat kallion suun-
taan.  Rakennusten kevyesti polvei-
leva massoittelu korostuu myös il-
makuvassa. Viistoilmakuva vuodelta 
2008. Espoon karttapalvelu. 

Asemakaavan liitteenä olevassa 
liikennesuunnitelmassa on esitetty 
katujen ja raittien poikkileikkauk-
set. Tiistilänraitin leveys on 5 met-
riä ja muiden raittien 3,5 metriä.   
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Matinkylän keskustakorttelien 
vaihtoehtoisia ratkaisumalle-
ja. (Arkkit. Toimisto Järvinen– 
Valjakka, 1971) . Saman pe-
rusrakenteen sisällä on tut-
kittu suurkorttelien sisäisiä 
järjestelymahdollisuuksia. 
Muuttujina ovat pysäköintijär-
jestelyt, jalankulun pääreitit 
sekä asuin- ja liike ja toimisto-
korttelien keskinäinen sijainti. 
Kuva MA kuva 73.08 

Edustalla Matinkylän suunnitel-
tua keskustaa ja taustalla Ma-
tinmetsää esittävässä lintuper-
spektiivikuvassa alueet nivoutu-
vat yhdeksi kokonaisuudeksi. 
(Arkkit. Toimisto Järvinen– Val-
jakka, 1972)  MA kuva 3.07 

Alue lounaasta päinvastaisesta suunnasta kat-
sottuna vuoden 2008 viistoilmakuvassa. 

Keskustan asemakaavan laadinta käynnistettiin vuonna 1975. Suun-

nittelutyö tilattiin Arkkitehtitoimisto Järvinen- Valjakalta aluksi Suo-

menlahdentien ja metrovarauksen eteläpuoliselle alueelle [Matinkylän 

keskus I). Mainitun pääkadun vaihtoehtoehtoisten tasausten, linjaus-

ten ym. arviointi ei onnistunut ilman metrovarauksen pohjoispuolelle 

sijoittuvan alueen suunnittelua. Siitä annettiin toimeksianto vajaa kak-

si vuotta myöhemmin (Matinkylän keskus II). Yhteinen mitoitus alueil-

le oli 178 000 k-m2, mistä asuntoja 40 000 k-m2. Elettiin lamavuosia, ja 

suunnittelun loppuvaiheessa tutkittiin vielä asuntojen osuuden lisää-

mistä keskeisissä kortteleissa. 

Kaavaluonnoksen tultua julki asukkaat heräsivät vastustamaan 

”viimeisen virkistysalueen tuhoamista". Epävarmuudet metrosta ja 

liittymästä Länsiväylään hankaloittivat suunnittelijoiden ja päättäjien 

suhtautumista kaavaehdotukseen, ja kaavan käsittely venyi. ( Maisala) 

1970-luvulla käynnistetty aluekeskuksen kaavoitustyö saatiin valmiiksi 

vasta vuonna 1998 kun Matinkylän keskus II asemakaava vahvistettiin. 

Keskustaan rakennettu Ison Omenan kauppakeskus avattiin kolme vuotta 

myöhemmin vuoden 2001 syksyllä. 

4.8 Matinkylän keskuksen suunnittelu 

Vuoden 1968 kaavarunkosuunnitelmassa kytkeytyivät Matinmetsän asemakaava-alueen pohjoisimmat korttelit tiivisti sen pohjoispuolella jat-

kuvaan keskusta-alueeseen. Jalankulku ja ajoneuvoliikenne oli eriytetty siten, että oli nostettu korkeammalle tasolle kansirakenteiden päälle, 

liikenteen ja pysäköinnin jäädessä maantasoon. Kortteleita yhdistivät raitteihin kytkeytyvät kevyenliikenteen sillat. Keskusta, jossa Ison Ome-

nan liikekeskus nyt sijaitsee, rakennettiin myöhemmin suunniteltua pohjoisempaan, ja Matinmetsän pohjoisreunalla kansirakenteina jo alun 

saanut keskusta jäi siten keskeneräiseksi. Matinkylän keskus jää tämän selvitysalueen ulkopuolelle. Kohdealueen ratkaisujen ymmärtämiseksi 

esitellään seuraavassa kuitenkin myös tämän alueen asemakaavoituksen varhaisia vaiheita.   
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Raideliikenneselvitykseen liittyvä maankäyttöluon-
nos  Matinkylän keskusta-alueelta. Keskusta on siir-
tynyt pohjoiseen Länsiväylän viereen ja saanut ra-
kenteeltaan kompaktin muodon.  Matinmetsän ja 
keskusta-alueen välissä on useita asuinkortteleita. 
Arkkitehtitoimisto Järvinen- Valjakka 1989-1990) 
Kuva MA 73.13 

Matinkylän keskuksen luonnosvaiheen liikennekaavio. Länsi-
väylälle on järjestetty  liittymärampit molempiin suuntiin ja 
moottoritien yli tai ali pääsee neljästä eri kohdasta. Suunnitel-
ma yhdistää liikenteellisesti Matinkylän ja Kuitinmäki- Olarin 
alueet. Matinkyläntie ja Matinkartanontie jatkuvat suoraan 
pohjoiseen Länsiväylän ylittävinä siltoina. Myös Tiistiläntie 
kytkeytyy Kuitinmäkeen Länsiväylän ali. Metrolinjan varaus on 
maan alla. Kuva MA 73.13 
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Matinkylän aloituskortteleita Matinraitin varressa rakennetaan. Edustalla näkyy jalankulkutienä säilytetty vanha kylätie 

jonka varressa on Matinkylän kartanoon kuuluneita rakennuksia. Taustalla näkyy Soukan kerrostalot.  Kuva Erkki Laitila 

kirjasta Elämää lähiössä. 

Matinkylän aloituskortteli ja pääministeri Mauno Koivisto Matinkylän perustamistilaisuudessa 1969. Kuva Hakan vuosikertomuksesta 1969.  

5. KAUPUNKIRAKENNE, TOTEUTUS JA MYÖHEMMÄT MUUTOKSET  

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan Matinkylän valtaosin 1970-luvulla rakentuneen kerrosta-

loalueen kaupunkirakenteellisia ratkaisuja ja alueen toteutumista aihepiireittäin. Kappaleessa 

verrataan alkuperäisiä suunnittelutavoitteita toteutukseen ja nykytilanteeseen.  

Matinkylän rakennustyöt alkoivat vuoden 1968 aikana ensimmäisen vaiheen 19 kerrostalon ra-

kentamisella. Rakennusliike Haka vastasi aluesopimuksen mukaisesti koko alueen toteutuksesta. 

Johanna Hankonen on väitöskirjassaan Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta kuvaillut rakentamis-

ta seuraavasti:  

 ' Suunnittelu ja toteutuksen kaavalliset ehdot muotoutuivat rakennusliikkeen, kunnan ja asunto-

hallituksen ilmeisen kiinteässä vuorovaikutuksessa. Lindforsin mukaan Matinkylän toteutuksen 

takana merkittävä rooli oli tuotantojohtaja, diplomi-insinööri Eero Soinilla. Rakennussuunnitte-

lusta vastasivat suurelta osalta KK:n asunto-osaston arkkitehdit, muiden muassa Aino-Virpi 

Maamies, Guy Michael ja Unto Toikkanen. Suuryritykseksi kasvanut Haka halusi kuitenkin säi-

lyttää suhteet myös yksityiseen arkkitehtikuiltaan. Matinkylään rakennettiin muun muassa arkki-

tehti Erkki Helamaan piirtämät kaksi 16-kerroksista tornitaloa. Lindforsin mukaan KK:n asunto-

osastoa Haka käytti enintään 60-prosenttisesti. "Jotta Suomen arkkitehtikuntaan säilyisi kontak-

ti, ei haluttu monopolisoida KK:lle."  

Sopimusalueen rakentaminen jatkui 25 000-30 000 k-m2:n vuosivauhdilla laman tuloon saakka, 

sitten 10 000 k-m2/vuosi. Rakentamisen vauhti ja määrä olivat Matinkylässä jotain ennen näke-

mätöntä Espoossa. Vain Soukan tuotanto nousi vastaavalle tasolle. Tuotanto käynnistyi poikke-

uslupien varassa, ja kaavat vahvistuivat 1- 1 1/2 vuotta myöhemmin. Lähipalvelut toteutuivat 

kohtuullisen nopeasti, mutta sopimuksen mukainen työpaikkarakentaminen viivästyi.  

Matinkylän aloituskortteleiden rakennuksia taustalla. Valokuva on otettu Matin-

metsän alueelta. Kuva EKM. 
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Suomen sosiaalidemokraatissa 26.11.1971 julkaistussa artikkelissa 

kerrotaan ” Haka rakentaa Matinkylään neljä 15 kerroksista tornita-

loa jotka tehdään keskustan tuntumaan. Ne muodostavat ikään 

kuin maastomerkin yleensä kolmi- ja viisikerroksisia taloja käsittä-

vään maisemaan, jossa poikkeuksena ovat olleet vain juuri harjaan 

saatetut seitsemänkerroksiset talot. ...vuoden sisällä aloitetaan Ma-

tinkylässä myös pientalojen rakentaminen. Arkkitehti Markus Tavio 

suunnittelee nämä pientalot, jotka mäkimäisen maaston takia jou-

dutaan tekemään perinteisellä tavalla, koska suuria nostureita ei 

haluta tuoda pilaamaan maisemaa. Pientaloista ei muodostu huo-

keita, ns. nuoren parin pientaloja, jollaisia Haka on suunnitellut ra-

kentaa mikäli tarkoitukseen sovelias tonttialue löydetään… Matinky-

län kaava-alueesta 60 % on varattu kerrostaloille ja 40% pientaloille.  

(Pientaloalueet on rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle). Artikkelin 

kuvituksena on valokuva pienoismallista.  

Matinkyläseuran kesäkuun 1972 julkaisun kannessa on valo-

kuva Matinkylän ensimmäisen vaiheen kortteleista. Taustalla 

näkyy vanha kylätie ja Gräsanjoen varren viljelyalueita.  

Haka mainosti Leilankujan asuntoja Matinkyläseuran vuoden 1972 

julkaisussa.  
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5.1 Kevyen liikenteen raitit runkona 

Näkymä Matinraittia pitkin itään 1970-luvun alussa. Taustalla näkyy raitin päätteenä Haukilahden vesitorni. Kuva 

Espoon kaupunginmuseo.  Oikealla talvinen kuva samasta paikasta vuonna 2018. 

Vasemmalla näkymä Matinpolkua pitkin länteen 1970-luvun alussa. Matinmetsän rakentamista ei vielä ole aloitettu. 

Kuva Espoon kaupunginmuseo. Oikealla talvinen kuva samasta paikasta vuonna 2018. 

Matinkylän kaavarunkosuunnitelmassa määritellysti ja sen pohjalta tarkennetun 

asemakaavan keskeisenä lähtökohtana on ollut ”jalankulun ja moottoriajoneuvolii-

kenteen differentioiminen siten, että sekä korttelien sisällä että korttelista toiseen 

tapahtuva jalankulku on vapaa kaikesta ajoneuvoliikenteestä.” 

Asemakaavassa jalankulkukaduiksi nimetyt raittien linjaukset sidottiin kaavan 

suorakulmaiseen koordinaatistoon. Ainoana poikkeuksena on Matinlaakson alu-

eella jalankulkukatuna säilytetty vanha kylätie, joka leikkaa aluetta diagonaalises-

ti. Suunnitteluajankohtana oli polkupyöräilyn merkitys vähäinen, eikä sen suun-

nitteluun siksi erityisemmin kiinnitetty huomiota. Lähinnä lasten harrastuksena 

pidettyä pyöräilyä ei eroteltu muusta kevyestä liikenteestä myöskään raiteilla. 

Asemakaavaan raitit merkittiin yleensä n 6 m leveinä ja pääraitit noin 12 m levei-

nä varauksina.  

Raitit on jaoteltu hierarkkisesti; läpikulkuliikennettä  ja keskeisiä liikennesuuntia 

palveleviin pääraitteihin sekä enemmänkin sisäistä liikennettä palveleviin sivu-

raitteihin. Koko alueen halki Matinkylästä Tiistilään itä- länsisuuntaisesti kulkeva 

Matinraitti ja pohjois-etelä suuntainen Kala-Matin raitti ovat muita leveämpiä 

pääraitteja, joita pyrittiin myös toiminnallisesti aktivoimaan. Liike- ja palvelutiloja 

pyrittiin keskittämään toisinaan tiiviisti pääraittien varteen sijoittuvien asuinra-

kennusten pohjakerroksiin. Käytännössä näitä toteutui varsin vähän. Myös pää-

raitteja kapeammilla sivuraiteilla on tärkeä liikenteellinen merkitys.  

Kala-Maijan polku on kesäisin 

ilmeeltään hyvin vehreä. Kuvassa 

näkymä etelään tornitalojen vie-

restä. Tässä kohtaa raitti on 

päällystetty betonikivin ja rajattu 

reunakiveyksin. 

Matinmetsän asemakaavan liitteenä esitetyssä jalan-

kulkuverkkoa kuvaavassa suunnitelmassa korostuu 

Matinraitti muita leveämpänä. Alueen etelä-pohjois-

suuntaiseksi pääraitiksi suunniteltu Kala-Matin raitti 

jatkuu siltana Matinkadun yli yhdistäen alueen Matin-

kylän tulevaan keskustaan. Silta toteutettiin ainoastaan 

samansuuntaisen Kala-Maijan polun jatkeeksi, ja Kala-

Matin raitin liikenteellinen asema jäi siten suunniteltua 

vaatimattomammaksi. 
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 Puutarha-arkkitehti Leena Iisakkilan Matinmetsän kaava-alueelle laatima 

istutussuunnitelman luonnos vuodelta 1970 esittää alueelle monipuolisia 

istutuksia. Yksinkertaiset ja paikoin kaksinkertaiset puurivit korostavat ka-

tujen aksiaalisia linjauksia ja rajaavat niihin liittyviä laajoja pysäköintialuei-

ta. Alueen pääjalankulkuväylä, pohjois-eteläsuuntainen Kala- Matin raitti, 

on esitetty laatoitettuna ja vaihtelevin puurivein ja istutuksin korostettuna. 

Raitin varteen on esitetty pieniä aukioita. Raittia on lisäksi pyritty aktivoi-

maan kaavamääräyksin, joka sallii kioskien, katosten yms. vähäisten raken-

nelmien toteuttamisen raitin varteen. Hallitsevana maisemaelementtinä 

on alueen keskellä sijaitseva Matinmetsän puisto, joka on säilytetty kallioi-

sena ja luonnonmukaisena.  
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Kala-Matin raittia rajaa oikealla asemakaavan mukainen koivukujanne. 

Raitin vasemmalla puolella rakennus sijoittuu raitin reunaan. 

Akselinpolkua reunustaa vaahterakujanne. Oikealla näkyy liikerakennukseen 

liittyvä pysäköintikansi.  
Tiistilänraittia rajaavat  koivurivistöt. Rakennukset jäävät etäälle raitista. 

Matinraittia reunustaa oikealla koivukujanne. Vasemmalla rakennusten ja 

raitin välissä on yhteneväisenä jatkuva tuuhea pensasistutus.  

Matinraitin itäosassa avautuu yksittäisiä liiketiloja suoraan raitille.  Oikealla 

asukaspuiston puolella on puukujanne josta lankeaa varjoja raitille. 

Näkymät 

Suoria raitteja pitkin avautuu pitkiä ja alueelle tunnusomaisia näkymiä joihin 

toisinaan liittyy tunnusomainen pääte.  Alikulkujen betoniset sillat muodosta-

vat osaltaan kehystettyjä näkymiä raiteilla. Matinraitin näkymän päätteenä 

idässä on kaukana horisontissa näkyvä Haukilahden vesitorni. Matinpolun 

päätteenä on alueen korkeat tornitalot.  Maaston korkeusvaihtelut, joita hie-

man tasattiin kallioleikkauksin, tuovat näkymiin kiinnostavaa vaihtelu. Kau-

punkirakenteen vuorotteleva rytmi avaa näkymiä vuoroin raitin eri puolille 

puistojen, pihojen ja pysäköintialueiden suuntaan. 

Rajautuminen, istutukset ja puukujanteet raittien varsilla 

Asuinrakennukset rajaavat  raittia sen molemmin puolin vuorottelevalla ryt-

millä. Näkymät asunnoista säilyvät siten väljinä myös raittien varrella. Raken-

nuksia erottaa raiteista yleensä vähintään viiden metrin levyinen nurmettu tai 

pensailla istutettu kaista. Matinraitin ja Kala- Matinraitin pääraiteilla on ra-

kentaminen toisinaan tuotu aivan raittiin kiinni, jolloin pohjakerroksen liike- ja 

työtilat on ollut mahdollista avata suoraan raiteille.  

Matinkylän ja Matinlaakson asemakaavoissa ei raittien varsille yleensä ole 

määrätty istutuksia muutoin kuin pysäköintikorttelien reunoilla. Asukaspuis-

ton reunaan, Matinraitin ja Vilpunpolun varteen on istutettu nyt jo komeaan 

mittaan kasvaneet raittien tunnelmaa vahvasti sävyttävät jalava- ja vaahtera-

kujanteet. 

Matinmetsän asemakaavaan on puurivejä merkitty vaihtelevasti kaikkien 

raittien varsille. Puurivit sijoittuvat raitteja reunustaviin asuin- ja pysäköinti-

kortteleihin. Asemakaavan mukaiset puurivistöt on pääsääntöisesti toteu-

tettu. Puulajikkeina on enimmäkseen käytetty koivua ja vaahteraa. 

Tiistilänraitti on ilmeeltään muita raitteja vehreämpi ja tilallisesti poikkeava. 

Asuinkerrostalot rajaavat raittia molemmin puolin, mutta sijoittuvat etäälle 

raitista puistokaistaleen tai tonttiin kuuluvan istutuskaistaleen erottamana. 

Väliin jäävä puistomainen tila on mittakaavaltaan miellyttävä ja tunnelmalli-

nen. Raitin varteen on sijoitettu istuskelupaikkoja.  

Rakenteet, varusteet 

Vanhojen valokuvien perusteella toteutettiin raitit jo alkujaan asvalttipintaisi-

na väylinä, reunassa saattoi toisinaan olla asvalttireunus. Tässä asussaan raitit 

ovat edelleen. Ainostaan ostoskeskuksen yhteydessä on raitteja laatoitettu. 

Matinmetsän istutussuunnitelmassa on Kala-Matin raitti pääraittina esitetty 

laatoitettuna, aukiomaisin vaihtelevin levennyksin. Laatoitusta ei kuitenkaan 

toteutettu. 

Raittien varsien varusteina ja kalusteina on käytetty aikakaudelle tavanomai-

sia tyyppiratkaisuja.  Raitit on valaistu pylväsvalaisimilla joita ajan mittaan on 

uusittu.  Kalusteita raittien varrella on tänä päivänä niukasti. Pääraittien varsil-

la on yksittäisiä malleiltaan ja iältään vaihtelevia penkkejä joihin toisinaan 

liittyy pieni kiveys ja jäteastia.  

 

Matinraitin varressa Matinmetsän alueella on asuinrakennuksen edustalla 

tuuhea pensasistutus. Pysäköintialuetta rajaa koivurivi.  
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 Aukiot raittien varsilla 

Selvitysalueen ainoa kaavallinen aukio on Tiistilänaukio Tiistilänraitin var-

ressa. Betonilaatoituksella päällystetty aukio on toteutettu asemakaavan 

rajausta pienempänä.  Aukio on istutusten reunustama eikä siihen suoraan 

liity rakennuksia tai sitä aktivoivia toimintoja. Raitin eteläpuolelle on ase-

makaavassa merkitty leikkipaikka jota ei ole toteutettu. Tässä kohtaa 

raittia rajaavat puu- ja pensasistutukset. 

 

Raittien ja katujen risteämäkohdat 

Erotellun liikenteen periaatteen mukaan kevyen liikenteen väylien 

ja katujen risteämäkohdat on toteutettu eri tasoon. Osa-alueita 

yhdistävät itä-länsisuuntaiset raitit rakennettiin katujen risteämä-

kohdissa alikulkuina. Siltojen alustilat on toteutettu väljinä siten, 

että raitin näkymä ei katkea sillan kohdalla. Eritasoratkaisu palve-

lee erityisesti itä- länsisuuntaista kevyttä liikennettä, mutta liikku-

minen toiseen suuntaan raitilta risteävälle kadulle ramppien ja 

portaiden kautta on esteettömyyden ja pyöräliikenteen kannalta 

paikoin ongelmallinen. Paikoin kadun suuntainen raitti laskee sil-

lan kohdalla risteävän raitin tasoon muodostaen ylimääräistä taso-

vaihtelua. 

Tiistilänaukion reunaan asemakaa-

vassa osoitetulle myymälän tai liike-

rakennuksen rakennusalalle on to-

teutettu satulakattoinen 2-

kerroksinen asuinrakennus. Aukion 

eteläreunaan merkitty rakennus on 

myöhemmin siirretty asemakaavaan 

merkityn leikkipaikan erottamana 

etäämmälle raitista.  Ote asemakaa-

van luonnosvaiheen havainnekuvas-

ta. 

Keväällä korostuvat raitin kaupunkikuvassa sitä reunustavat rakennukset. 

Näkymä Tiistilänraitilta, taustalla Tiistilänaukio 

Tiistilänraitin alikulku Tiistiläntien kohdalla, vasemmalla pysäköintikortteli. Vehreä kesäinen näkymä Tiistilänraitilta, taustalla Tiistilänaukio. 

Akselinpolku on tärkeä kulkuväylä Tiistilän koululle, taustalla Tiistiläntien alikulku. 

Akselinpolku kaartuu Matinkyläntien risteyksen kohdalla. Raitin kaupunkiku-

vassa korostuu kallioleikkaus ja värikkäät graffitit. 

Kala-Matin raitin pohjoispäässä matalan liikerakennuksen edustalla on aukiomainen 

levennys. 
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5.2 Liike- ja palvelutilat raittien varrella 

Ylhäällä vasemmalla Matinraitin varren 

liikehuoneistoja 1970-luvun alussa. Kuva 

Espoon kaupunginmuseo.  

Oikealla talvinen kuva samasta paikasta 

toiseen suuntaan katsottuna vuonna 

2018. 

Tavoitteena oli että Matinkylästä muodostuisi elävä ja monipuolinen uusi kaupunginosa, joka asuntojen ohella tarjoaisi 

myös työpaikkoja ja palveluja. Tämän varmistamiseksi kirjattiin aluerakentamissopimukseen velvoite toteuttaa alueelle 

yhteensä 30 000 k-m2 liike-, toimisto- ja työtiloja. Kohdealueen asemakaavoihin tehtiin kuitenkin niukasti varauksia muul-

le kuin asumiselle, ja tehdyistä varauksista jäi osa toteutumatta. Matinmetsän pohjoisosaan toteutettiin pieni ostoskes-

kus, ja sen läheisyyteen osoitettiin kolme rakennusalaa erillisiä myymälärakennuksia varten, joista kuitenkin vain yksi to-

teutui. Lisäksi varattiin Kala-Matin raitin varteen kaksi ja Sepetlahdentien varteen kaksi erillistä rakennuspaikka myymälää 

varten. Matinlaakson asemakaava-alueelle osoitettiin yksi ja Tiistilään kaksi erillistä rakennuspaikka myymälää varten. 

Asemakaava mahdollisti kerrosalan lisäksi työpaikka-, liike- ja palvelutilojen toteuttamisen asuinrakennusten pohjakerrok-

siin, eri alueilla hieman vaihtelevin määräyksin yleensä enintään 4/5 pohjapinta-alasta. Matinkylän ja Matinlaakson alueil-

la lisärakentamisoikeus koski kaikkia asuinkerrostaloja, Matinmetsän ja Tiistilän alueilla osoitettiin lisärakennusoikeutta 

lähinnä raittien varteen toiminnoittain eriteltynä.   

Pohjakerroksen tilat rakennettiin kuitenkin pääsääntöisesti asuntojen aputiloiksi, ja liike- ja palvelutiloja toteutui niukasti. 

Yksittäisiä liiketiloja toteutettiin mm. Matinraitin, Tiistiläntien ja Tiistilänraitin varteen. Tilojen näkyvyyteen ja toiminnalli-

suuteen ei kuitenkaan suunnittelussa kiinnitetty huomiota. Liiketilojen ikkunoita ja sisäänkäyntejä peittävät usein yläpuo-

listen parvekkeiden maantasoon jatkuvat sivuseinämät ja kulku tiloihin on toisinaan maanpinnan tasoeroista johtuen vai-

kea.   

Vasemmalla Matinraitin varren liikehuo-

neistoja vuonna 1972. Kuva Espoon kau-

punginmuseo.  

Oikealla: Tilat ovat edelleen liikekäytössä. 

Raitista ylemmälle tasolle sijoittuviin liike-

tiloihin kuljetaan jyrkkien portaiden 

kautta. Edustan pensas– ja puuistutukset 

on myöhemmin korvattu nurmella. 

Akselinpolku on tärkeä kulkuväylä Tiistilän koululle, taustalla Tiistiläntien alikulku. 
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 Matinraitin liiketilaan kulje-

taan korkeiden jyrkkien por-

taiden kautta. 

Asuinrakennusten pohjaker-

roksiin sijoittuvia liiketiloja ei 

erityisemmin ole korostettu 

kaupunkikuvassa. Ikkunat ja 

sisäänkäynnit jäävät toisi-

naan parvekkeiden sivuseinä-

mien peittoon. Kuva Akselin-

polulta. 

Liiketilan ja maanpinnan 

tasot eivät kohtaa Matinrai-

tin varressa.  Toimivuuteen 

ei erityisemmin kiinnitetty 

huomiota. Kulku liiketilaan 

tapahtuu jyrkkien portaiden 

kautta.  

Kevyen liikenteen raitti 

Kevyen liikenteen pääraitti 

Aukio kevyen liikenteen raitin varressa 

Toteutumaton aukio kevyen liikenteen 

raitin varressa 

Puistoalue 

Palvelurakennus 

Liikerakennus 

Liike tai palvelutila asuinrakennuksen 

pohjakerroksessa (esimerkkejä) 

Kevyen liikenteen raitit, palvelut, puistot ja toiminnat raittien varrella. Kaavio perustuu  5/2018 tilantee-

seen. Myöhemmin on mm. Matinmetsän pohjoisosan asemakaavaa muutettu ja kaaviossa sinisellä mer-

kityn ostoskeskuksen tilalle on osoitettu asuinkerrostaloja. 
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5.3 Asuinkortteleiden pihat 

Pihanäkymiä Matinraitin ja Matinpolun 

välisestä korttelista. Vasemmalla 1970-

luvun alusta ja oikealla talvella 

2018.Taustalla näkyy maamerkkinä 

Haukilahden vesitorni. Kuva EKM 

Rakennusliike Haka vastasi rakennusten ohella myös pihojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Pihojen suunnittelijana 

Matinmetsän alueella toimi puutarha-arkkitehti Leena Iisakkila. Pihoissa ympäri aluetta toistuu tyypillisesti sama ns.” 

tuulimyllykorttelin” periaate; ajoneuvoliikenteeltä rauhoitettua lähes neliömuotoista pihaa rajaa neljä yleensä kolmi-

kerroksista asuinkerrostaloa, yksi jokaisella sivulla. Näkymiä avautuu rakennusten välistä viereisiin kortteleihin ja edel-

leen katu- ja puistoalueille. Pihat ovat yleensä verrattain tilavat ja valoisat. Puoliavoimen korttelirakenteen ansiosta lan-

keaa rakennusten välistä valoa pihoihin myös varjoisalla pihapuolella . Rakennusvaiheessa pyrittiin pihoissa säilyttä-

mään luonnon elementtejä kuten avokallioita ja puustoa. Ratkaisua puolsi myös taloudelliset syyt; alueen suunnitte-

luun osallistunut puutarha-arkkitehti Leena Iisakkilan toteaa  ”Asuinkortteleiden suunnittelussa kuultiin myös maisema-

suunnittelijaa. Talojen sijaintia voitiin hienosäätää. Ulkoalueiden suunnittelun päätavoitteena oli alkuperäisten puiden 

säilyttäminen ja maaston hyväksikäyttö. Koska alkuperäistä puustoa säästettiin, uusia istutuksia ei tarvinnut tehdä mas-

samitoissa eikä niitä voinut tehdä alkuperäisen kasvillisuuden kärsimättä. Miljöön ilme ja toimintapaikkojen luonne 

muotoutui säästyneen luonnon ehdoilla. Ylellisyyteen ei ollut varojakaan. ”   

Pihoissa on edelleen säilynyt  alueelle leimallista alkuperäisen metsäluonnon kasvillisuutta. Täydentävinä istutettuina 

puulajikkeina on yleisesti käytetty tyypillisiä metsäpuulajikkeita kuten mäntyä, koivua ja kuusta.  Myöhempinä lisäyksi-

nä esiintyy myös mm.  ”talvivihreitä” tuija-  ym. istutuksia. Puustoa täydentävät harvalajikkeiset  pensasistutukset.  Kuk-

kaistutuksia ja perennoija on pihoissa hyvin vähän.  

Pian valmistumisen jälkeen vuonna 

1972 kuvattu pihanäkymä korttelista 

23006 itään. Rakennusten välistä 

avautuu pitkä pihasta toiseen jatkuva 

näkymä. Vasemmalla on Matinpolun 

varren kolmikerroksisten kerrostalojen 

rivistö ja oikealla tonttien keskiosaan 

poikittain sijoittuvat seitsenkerroksiset 

kerrostalot. Kuva EKM 

Ylempi kuva, talvinen näkymä 

samasta korttelista länteen.  

Alempi kuva talvinen näkymä 

itään vastaavasta paikasta. 
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 Leikkipaikkanormit ja oleskelualueiden funktionaalinen jäsentäminen 

ilmensivät ajalle tunnusomaista  järjestelmäajattelua. Normien ja mi-

toitusohjeiden tarkoituksena oli taata asukkaille tärkeät virkistäytymi-

sen puitteet lähiympäristössä ja erityisesti lapsille virikkeinen moni-

puolinen kasvuympäristö. Piha- ja lähiympäristösuunnittelu nähtiin 

osana hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. 

Leikkipaikat toteutettiin usein suorakulmaista jäsennystä noudattaen, 

muodostaen kontrastia pihan luonnontilaisena säilytettävään osaan. 

Pihat varustettiin ajalle tyypillisillä yleensä teräsputkirakenteisilla leik-

kivälineillä. Pihan varustuksiin kuuluivat myös tomutus- ja kuivausteli-

neet.  Normit sanelivat varsin tarkoin leikkipaikkojen varustetason. 

Samanlaisena toistuvan korttelirakenteen sisällä ovat ympäristön eri-

laisista lähtökohdista toteutetut pihat keskenään vaihtelevia ja yllä-

tyksellisiä. Osalla pihoja on kasvillisuus runsasta ja tunnelma metsäi-

nen, osalla pihoja on avokalliota ja jyrkkiä pinnanmuotoja kun taas 

esimerkiksi entiselle peltoalueelle rakennetut pihat ovat maastoltaan 

tasaisempia avoimia ja nurmettuja.  

23002 

23007 

Asemakaavan illustraation alla olevasta pohjakartasta ilmenee hyvin mi-

ten vaihtelevaan maastoon korttelit rakennettiin. Korttelin 23002 raken-

nukset ryhmittyvät kalliokumpareen reunoille. Korttelin 23007 läpi kulki 

vanha kylätie jonka varressa, pihan keskellä oli asuinrakennus.  

Korttelissa 23002 korostuu pihan keskellä nouseva kalliokumpare.  Piha on 

avara ja suojaisa. 

Korttelissa 23007 pihan keskellä on suorakulmaisesti jäsennelty leikkipaikka samoilla 

kohdin jossa aikanaan sijaitsi asuinrakennus. Pihaa jäsentävät rakentamisen jälkeen 

tehdyt istutukset.  

Korttelin 23006 pihan länsiosassa säilytettiin metsäpuustoa. Suorakulmaisesti rajattu leikkipaikka ja 

kuivaustelineet sovitettiin pihan itäosaan.  Leikkipaikka ja telineet ovat säilyneet alkuperäisillä paikoil-

laan. Leikkivarusteita on uusittu. Pihan länsipuoli on saanut kasvaa metsäisenä. Kuva vasemmalla 1970

-luvun alusta, Espoon kaupunginmuseo. Kuva oikealla nykytilanteesta. 
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23012 

23014 
Vasemmalla on ote asemakaavan illustraatiosta. Kortteli 

23012 sijoittuu maastoltaan tasaiselle entiselle peltoalueel-

le, pohjakartalla näkyvät viivoina ojat. Korttelin 23014 kes-

kellä nousee kallio, jonka lounaisreunalla oli rakennus.  

Korttelin 23012 piha on maastoltaan tasainen, rakennusten 

ja pihateiden suorakulmainen jäsennys on korostunut. Pi-

haa jäsentävät rakentamisen jälkeen tehdyt istutukset.  

Arkkitehti Timo Tuhkasen laatima istutus-

suunnitelma kortteliin 23014. Pihapiirissä 

säilytettäväksi esitetty hirsirakennus on 

myöhemmin purettu. Pihan keskellä mä-

en kumpareella on säilytetty alkuperäinen 

puusto. Lisäksi suunnitelma esittää istu-

tettavaksi mm. pihapihlajaa, vaahteraa, 

puistolehmuksia, unkarinsyreeniä, lumi-

marja– ja happomarjapensasta sekä äkä-

ruusua. Pysäköintialueen reunaan istu-

tettu asemakaavan määräämä puurivi on 

metsävaahteraa. Kuva Espoon rakennus-

valvonta. 

Korttelin 23014 pihaa hallitsee sen keskellä kohoava kal-

liokumpare. Pihassa on säilytetty alkuperäistä puustoa. 

Ilmeeltään piha on metsäinen.  
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23025 

23027 

Vasemmalla Matinmetsän kortteli 23025 Leena Iisakkilan laatimassa istutussuunnitelmassa. Oikealla valokuvia korttelista 

vuonna 2018. Pihan keskellä on säilytetty avokallioalue. Luontaista metsäpuustoa on täydennetty istutuksin. Leikkialue 

sijoittuu vapaamuotoisesti kallion reunaan. Leikkipaikkaan liittyy pergola.  

Vasemmalla Matinmetsän kortteli 23027 Leena Iisakkilan laatimassa istutussuunnitelmassa. Oikealla va-

lokuvia korttelista vuonna 2018.  Alempi piha on suunnitelmassa jäsennelty vapaamuotoisesti, keskiosaan 

on jätetty avoin alue. Pihan keskiosa on kuitenkin säilytetty laajalti luonnontilaisena ja puustoisena. 
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Matinmetsän pohjoisreunan kortteleista toisessa on kansipiha. Pihojen pohjoisreunaan suunnitel-

tuja myymälärakennuksia ei ole toteutettu ja pihat ovat luonteeltaan yksityisiä.  Yleisilmeeltään 

avoimia pihoja rajaavat kahdella sivulla korkeat lamellitalot.   

Korttelissa  23022 suurta 

piha-aluetta hallitsee veh-

reä puusto. Pihatiet on laa-

toitettuja  ja niitä rajaavat 

paikoin pihan istutusaluei-

den betonikivistä ladotut 

tukimuurit sekä sisäänkäyn-

tien katokset pergolaraken-

teineen. Vasemmalla on 

alkuperäisen pääpiirustus-

sarjan asemapiirros. 
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 Tiistilän pihoja leimaa etelään viettävä rinnemaasto ja säilytetty alkuperäinen 

metsäinen puusto.  

Rajakallioon rajutuvat pihat avautuvat voimakkaasti nousevan kallion suuntaan. Leikki– ja oleske-

lualueita sekä mm. kuivaustelineitä on sijoitettu myös kallion tasanteille. Kalliojyrkänteiden reu-

noilla on maisemassa korostuvia suojakaiteita.  

Tiistilässä pihat, kuten myös korttelirakenne, ovat moni-ilmeisiä, mutta noudattavat kuitenkin yleensä samoja 

periaatteita kuin Matinkylässä. Tiistilän kohdealue on etelään viettävää rinnemaastoa.  Pihoissa on pyritty 

säilyttämään alkuperäistä kasvillisuutta mm koivuja ja mäntyjä. Pihatiet, leikkipaikat ja oleskelualueet on jä-

sennelty aikakaudelle tyypillisesti ja Matinkylästä poiketen toisinaan myös vapaamuotoisin linjauksin.  

Korttelin 23167 pääpiirustussarjan asemapiirroksessa piha-alue on varattu pääosin leikkialueita varten. Käy-

tännössä piha on kuitenkin toteutettu vähemmän rakennettuna ja enimmäkseen nurmipintaisena.  Näkymä korttelin 23167 pihasta.  Piha on nurmettu ja siinä kasvaa valtaosaltaan koivuja. 
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 Matinkylässä rakennusliike Haka vastasi myös julkisten viheralueiden 

suunnittelusta ja rakentamisesta. Suunnittelijana toimi ainakin Matin-

metsän alueella puutarha-arkkitehti Leena Iisakkila. 

Puistoalueet on muun kaupunkirakenteen mukaan rajattu suorakul-

maisiksi ja sijoittuvat yleensä pääraittien varteen.  

Matinkylän asukaspuisto, joka on alueen puistoista suurin, sijoittuu 

Matinraitin varteen. Maastonmuodoltaan tasainen asukaspuisto ra-

kennettiin alueen matalimmalle kohdalle entiselle peltoalueelle. Puisto  

toteutettiin toiminnallisena puistona, johon alkujaan liittyi suorakul-

maiseen koordinaatistoon jäsenneltyjä leikki-  ja pelialueita. Puistoon 

rakennettiin myös suurehko suorakulmainen kahluuallas, joka myö-

hemmin on poistettu. Puiston länsiosassa on kallioinen mäki jonka rin-

teessä on säilynyt vanhaa metsäpuustoa.  

Matinmetsän alueelle suunniteltiin kaksi suurempaa puistoa Matin-

metsä ja Liisanmetsä. Lisäksi merkittiin pohjois-eteläsuuntaiseen pää-

jalankulkukadun varteen kolme pienempää puistoaluetta.  

Matinmetsän puisto on luonnontilainen puisto, jonka keskellä kohoaa 

avokallio. Puusto on mäntyvaltaista. Puiston länsireunalle on myöhem-

min rakennettu leikkipaikka ja eteläreunaan, Akselinpolun varteen on 

sijoitettu oleskelupaikka penkkeineen. 

Liisanmetsän puistoalueelle osoitettiin rakennusoikeutta lähinnä kaup-

palan tulevaisuuden tarpeita varten. Puistoon metsän keskelle kallion 

päälle rakennettiin vuonna 1977 seurakuntatalo. Muilta osin puisto on 

luonnontilainen metsäpuisto, joka palvelee Matinkyläntien ja Kala-

Maijan raitin välistä kevyen liikenteen läpikulkuliikennettä. 

 

Matinraitin varteen toteutettu asukaspuis-

to jäsenneltiin muun alueen mukaan suo-

rakulmaisesti. Puistoa reunustaa raitin 

varressa vuoden 1976 valokuvassa jalava-

rivistö. Taustalla näkyy maamerkkinä Ma-

tinkylääkin palveleva Haukilahden vesitor-

ni vuodelta 1968. Edustalla oleva kahluu-

allas on myöhemmin purettu. Kuva Pentti 

Nissinen kirjasta Elämää lähiössä. 

Näkymä  Matinkylän asukaspuistosta vuon-

na 1972. Entiselle peltoalueelle toteutettu 

puisto oli tuolloin vielä avoin. Valokuvaaja 

Jussi Kautto, Espoon kaupunginmuseo. 

5.4 Puistot ja leikkipaikat 
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Kuva ylhäällä ja vasemmalla; Espoon kaupungin teknisessä virastossa laaditusta perus-

parannussuunnitelmasta vuodelta 2004, ilmenee hyvin mm. silloinen säilytettäväksi 

esitetty puusto. Puiston pohjoisreunassa on jalavarivi ja eteläreunassa vaahterarivi. 

Länsireunan mäenrinteessä on vanhempaa jo rakentamista edeltävältä ajalta säily-

tettyä metsäpuustoa.  Puiston pohjoisreunassa on vuonna 1975 valmistunut 1-

kerroksinen asukastalo. Sen itäpuolelle sijoittuva hiekkalaatikko ja kahluuallas sekä 

pergolarakenteet esitettiin suunnitelmassa kunnostettavaksi.  

Kuva oikealla; Puiston kunnostukseen ja uudistamiseen tähtäävä 1/2019 hyväksytty 

uusi puistosuunnitelma pohjautuu vuosina 2013-14 järjestetyn arkkitehtuuri- ja maise-

ma-arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen kilpailutyöhön ”Salamanteri”, jonka tekijöinä 

olivat Arkkitehtitoimisto K2S Oy ja Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy. Kilpai-

lulla haettiin puiston uudistamisen ohella ratkaisua uuden puurakenteisen asukastalon 

sekä asukaspuistoon rajautuvalle tontille toteutettavan päiväkodin toteuttamiseksi. 

Puistosuunnitelman havainnekuva Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy.  
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Asukaspuiston reunassa sijaitseva pysäköintialue 1970-luvun alussa. 

Taustalla näkyy Matinkylän kartanoon kuulunut vanha asuinrakennus.  

Kuva Espoon kaupunginmuseo. 

Asukaspuistoon on toteutettu hyvin varustellut leikkialueet.  

Talvinen näkymä asukastalon edustalta. 

Asukaspuiston halki diagonaalisti kulkeva kevyen liikenteen reitti noudattaa vanhaa tielinjaa. 

Puiston eteläreunan vaahterarivi. 

Asukaspuiston hiekkakenttä 

Kesällä puiston ilme on vehreä. 
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Matinmetsän luonnontilaisena säilytetyn kalliopuiston valtapuustona on mänty. Puiston reunaan on myöhemmin 

rakennettu istuskelupaikka.  
Matinmetsän keskellä kohoava kallio korostuu talvisessa  maisemassa. Etualalla on kallion reunaan toteutettu leikkipuisto.  

Leikkipuisto sijoittuu aivan asuinra-

kennuksen edustalle. 

Akselinpolun reunassa on Matinmetsän puistoa 

rajaava kallioleikkaus. Sen viereen on toteutettu 

maastoportaat. 
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 Kala-Matin raitin puistot  

Kala-Matin raitti suunniteltiin toteutettavaksi Matinmetsän toiminnallisena pää-

raittina. Raittia elävöittäviä erilaisia pienimittakaavaisia toimintoja, kuten kioske-

ja, katoksia ja aukioita varten varatut alueet merkittiin asemakaavassa puistoina. 

Raitin pohjoisosaan, Kala-Matin raitin ja Matinraitin risteyksen tuntumaan, toteu-

tettiin porrastettu toiminnallinen rinnepuisto maisema-arkkitehti Leena Iisakkilan 

suunnitelman mukaan. Puistoon liittyi mm. pieniä aukiomaisia tiloja, rinteeseen 

raitin varteen porrastettuja puurakenteisia istutuslaatikoita ja pergoloita.  Alueen 

pohjoispää jäi odottamaan puiston päätyyn suunnitellun liikerakennuksen to-

teuttamista. Myöhemmin paikalle toteutettiin ilmeeltään vaatimaton matala lii-

kerakennus, joka ei toiminnallisesti kytkeydy puistoon. Vuoden 1996 perusparan-

nussuunnitelmassa todetaan puiston ränsistyneen ja vaativan perusteellista uu-

distamista.  Puisto on myöhemmin kunnostettu ja on saanut viimeistellyn ilmeen. 

Pohjoisosan kaunis kallioalue on säilytetty. Istutuslaatikot ja maisemaportaat on 

uusittu kivirakenteisina ja kiveykset on uusittu. Samalla on pergola  poistettu.   

Kala-Matin raitin varren muut puistot toteutettiin istutettuina viheralueina ilman 

toimintoja tai kalusteita.  

Ylhäällä vasemmalla; Puisto vuonna 1996. Matinky-

län perusparannussuunnitelma. Alhaalla;  ote Leena 

Iisakkilan laatimasta Matinkylä III istutussuunnitel-

masta, luonnos 1975. 

Oikealla; Kala-Matin raitin varren 

muut puistot on istutettu puin ja 

pensain. Puistoihin ei liity toiminto-

ja tai oleskelupaikkoja.  

Ylempi kuva; Kala-Matin raitin pohjoispäässä sijaitseva porrastettu puistoalue muodostaa 

talvisessa kaupunkikuvassa viimeisteltyä rakennettua ympäristöä, jonka käyttö kuitenkin 

jää vähäiseksi.  

Alempi kuva; Kesäaikaan valtaa kasvillisuus nurmikivin päällystettyjä portaita. Viereinen 

monitoimitalon puiston suuntainen julkisivu on suljettu eikä rakennus siten aktivoi Kala-

Matin raittia tai siihen liittyvää puistoa.  
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5.5   Kadut 

Matinmetsän asemakaavan liitteenä on esitetty katujen poikkileikkauksia. Pääka-

duksi suunniteltu 2+2 kaistainen Matinkyläntien katualue on 30 metrin levyinen. 

Siihen liittyy istutuskaistojen ja puukujanteiden erottamat molemminpuoliset 

kevyen liikenteen väylät.  Myös Tiistiläntiehen liittyy suunnitelmassa puukujan-

teet. Matinkatu suunniteltiin Matinmetsän kohdalla leveänä 2+2 kaistaisena ka-

tuna mutta ilman istutuksia. 

Aikakauden suunnitteluihanteita noudattaen on kevyt liikenne ja ajoneu-

voliikenne eroteltu toisistaan. Tärkeimmät liikenteen risteyskohdat on 

toteutettu eritasoisina. Ulkosyöttöisen liikenteen ja alueen reunoille si-

joittuvan pysäköinnin ansiosta on valtaosa alueesta onnistuttu kokonaan 

rauhoittamaan kevyelle liikenteelle. Tämä liikenteellinen ratkaisu antaa 

vahvan leiman alueelle. Myös katuverkko koko alueella on sidottu ruutu-

kaavaan lukuun ottamatta eteläisintä  poikittaiskatua, Sepetlahdentietä. 

Pohjois-eteläsuuntainen Matinkyläntie suunniteltiin ja rakennettiin mui-

ta leveämpänä 2+2 kaistaisena pääkatuna. Katu yhdisti jo vuoden 1968 

runkosuunnitelmassa alueen pohjoisessa Matinkylän keskustaan, Länsi-

väylälle ja edelleen Olariin. Yhteyden toteuduttua 2000-luvun alussa Ison 

Omenan kauppakeskuksen rakentamisen yhteydessä, on kadun merkitys 

kasvanut. Kadun molemmin puolin rakennettiin puukujantein istutettu-

jen viherkaistojen erottamat kevyen liikenteen väylät. Suojateitä ei alku-

jaan rakennettu, vaan poikittaisten kevyen liikenteen raittien risteykset 

toteutettiin alikulkuina. Jalankulkijan kannalta epäviihtyisästä leveästä 

väylästä muodostui ympäröiviä alueita voimakkaasti jakava. Katua kaven-

nettiin ja sen keskelle lisättiin istutuskaista 1990-luvun lopulla. Samalla 

rakennettiin kadun yli useita suojateitä. 

Myös toisen eteläpohjoissuuntaisen kokoojakadun, Tiistiläntien varteen 

suunniteltiin ja toteutettiin viherkaistojen ja puukujanteiden erottamat 

kevyen liikenteen väylät, sekä kevyen liikenteen raittien alikulut. Katualu-

eiden puukujanteita ei kuitenkaan merkitty asemakaavaan. Matinkar-

tanontien itäpuolelle urheilupuiston puolelle merkittiin jo alkuperäisessä 

asemakaavassa puukujanne, jota ei ole toteutettu.  

Itä-länsisuuntainen Matinkatu on merkittävä poikkikatu johon liittyy mm 

ostoskeskus palveluineen. Leveä katutila muuttuu ostoskeskuksen koh-

dalla kanjonimaiseksi betonisten pysäköintikansien, tukimuurien ja kallio-

leikkausten reunustamaksi kuiluksi. Osaksi Matinkylän keskustakorttelei-

ta alkujaan suunniteltua katuosuutta ei suunniteltu jalankulkijoille. Ma-

tinmetsän alueelta pohjoiseen jatkuvat risteävät jalankulkukadut suunni-

teltiin toteutettavaksi keskustaan kytkeytyvinä siltoina. Näistä toinen on 

toteutunut. Ostoskeskuksen vuonna 2018 vahvistettu uusi asemakaava 

tulee aiheuttamaan muutoksia myös katutilaan. 

Alueen sisäosiin pistoina rakennetut tonttikadut ovat kapeampia ja niihin 

liittyy yleensä toispuolinen jalkakäytävä. Kääntymispaikkojen jäsennys ja 

geometria vaihtelee. 

 

Matinmetsän asemakaavan liitteenä on esitetty katuverkko.  Ulkosyöttöi-

nen liikenne mahdollisti laajojen alueiden rauhoittamisen kokonaan kevyttä 

liikennettä varten. Kuvan pohjoisreunassa näkyy Länsiväylän eteläpuolella 

kulkevan Eteläisen rinnakkaistien, nykyisen Suomenlahdentien, varteen 

esitetty metrovaraus. Suomenlahdentiestä ei muodostettu rinnakkaistietä, 

vaan se päättyy nykyään Matinkyläntien jatkeena olevaan Piispansiltaan. 

Matinkadun merkitys poikittaiskatuna on siten kasvanut. 
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Matinkyläntie on perusparan-

nuksen myötä muuttunut vehre-

äksi bulevardimaiseksi. Katua 

reunustavat lehmuskujanteet ja 

katualetta jakaa pylväshaapojen 

rivi. Ajokaistoja on vähennetty ja 

kadun reunaan on sijoitettu py-

säköintipaikkoja. Rakentaminen 

jää etäälle kadusta eikä toimin-

nallisesti liity katutilaan. 

Ylhäällä: Matinkyläntie 1990-luvulla. Kuva Matinkylän ympäristön perus-

parantamissuunnitelma 1996.  

Oikealla: Matinkyläntien ilmettä on muuttanut vuosina 1996-1997 tehty 

perusparannus. Yleissuunnitelman laatimisesta vastasi Arkkitehtitoimisto 

Esko Miettinen. Miettisen mukaan on inspiraatiota kadun uudelle bule-

vardimaisen ilmeelle haettu mm. Barcelonasta.  Katua kohennettiin ka-

ventamalla ajorata yksikaistaiseksi, samalla levennettiin viherkaistoja ja 

kadun keskiosaan rakennettiin keskikaista, jolle istutettiin pilaripuita. 

Uusia suojateitä rakennettiin Anjankuja, Elsankujan, Joosepinkujan ja 

Sepetlahden risteyksiin. Pääkadun luonteen korostamiseksi suunniteltiin 

kadun molemmin puolin erillinen kevyen liikenteen valaistus, joka kuiten-

kin jäi toteutumatta.  

Alhaalla: Matinkyläntieltä Akselinpolulle johtaa toisella puolella portaat, 

toisella ramppi. Alikulkua värittävät nykyään graffitimaalaukset. 

Matinkyläntietä reunustaa 

paikoin kallioleikkaukset. Suo-

jatiet rakennettiin vasta 1990-

luvun perusparannuksen yhtey-

dessä.  

Matinkyläntien katutilan leve-

ys ja väylämäisyys korostuu 

talviaikaan. Etäälle ja harvak-

seen sijoittuva rakentaminen 

kääntää selkänsä katua koh-

den, katuun ei liity kaupunki-

maisia toimintoja.  



MATINKYLÄN KESKEISTEN ALUEIDEN INVENTOINTI, ARVOTUS JA KEHITTÄMISPERIAATTEET                   

                                                       51(101) Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson     Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit   

  INVENTOINTI 

 

Näkymä Matinkartanontieltä noin vuonna 1974.  Leveä avoin katutila erottaa ker-

rostaloalueen kuvan oikealla reunalla sijaitsevasta urheilupuistosta. Eroteltu liiken-

ne ei toteudu Matinkartanontien kohdalla. Kevyen liikenteen raitit jatkuvat puistoon 

suojateinä. (Kuva MA 73.05).  

Kohdealueen pohjoisreunassa kulkevaa Matinkatua reunustavat pysäköintikannet ja kallioleikkaukset.  Katu 

on jalankulkijan ympäristönä kolkko ja varjoisa.  

Matinkadun varressa kansirakenteen päälle sijoittuva korkeiden kerros-

talojen rivi muodostaa alueelle tunnusomaisen kaupunkikuvallisen ak-

sentin.  

Matinraitin päätteenä oleva Matinkartanontien suojatie on uu-

sittu vuonna 2018. Kevyen liikenteen raitti jatkuu vinosti vasem-

malle ja pitkän raitin päätteenä puiston puolella on teräsverkkoai-

ta. 



MATINKYLÄN KESKEISTEN ALUEIDEN INVENTOINTI, ARVOTUS JA KEHITTÄMISPERIAATTEET                   

                                                       52(101) Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson     Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit   

  INVENTOINTI 

 

Tiistiläntietä reunustavat puukujanteet ja niiden takana kolmikerroksiset 

asuinkerrostalot. Matinmetsän puolelle on toteutettu yksittäisiä kadun 

suuntaan avautuvia liiketiloja.  

Alueen eteläreunassa kulkevaa Aapelinkatua reunustavat tonteilla puukujan-

teet ja harvakseltaan sijoittuvat rakennukset. Laajat pysäköintikentät korkeiden 

pistetalojen edustalla korostuvat katukuvassa.  

Pistokatuihin liittyy pyöreästi tai kulmikkaasti muotoillut kääntöpaikat ja 

yleensä toispuolinen jalkakäytävä. Ylemmässä kuvassa Tiistilänkujaa reu-

nustavat tonteilla puukujanteet. Alempi kuva on Matinmetsän alueelta 

Leilankujalta. Tiiviisti katutilaa rajaavien rakennusten sisäänkäynnit avau-

tuvat kujalle. Toisella puolella pysäköintialueen reunassa on koivurivi.  

Satukujaa rajaa etelässä tiiviisti asuinkortteli. Kujaan 

liittyy keskustatoimintoja palveleva pieni pysäköintialue. 

Taustalla näkyvät maamerkkeinä alueen korkeat torni-

talot. Näiden edustalla olevan matalan harjakattoisen 

liikerakennuksen huoltotilat avautuvat kujan suuntaan.  
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5.6 Pysäköinti 

Matinmetsän alueella kerrostalokortteleiden paikoitus keskitettiin pääosin 

pysäköintikortteleihin, jotka mitoitettiin 2- tasoista pysäköintiä varten. Lisäksi 

osoitettiin maanalaista tai kansipysäköintiä neljään kortteliin. Asemakaavan 

liitteenä olleesta pysäköintikaaviosta ilmenee kortteleiden autopaikkojen ja-

kautuminen. Autopaikkavaatimuksena oli 1 ap/80 kem2.  

Pysäköinti on keskitetty alueen reunoille osoitettuihin pysäköintikorttelei-

hin. Asemakaavassa pysäköintikorttelit mitoitettiin suurella osalla aluetta 

kaksitasoista pysäköintiä varten, mutta pääsääntöisesti korttelit kuitenkin 

rakennettiin yhteen tasoon. Tähän on vaikuttanut asemakaava, joka vel-

voitti rakennusvaiheessa toteutettavaksi vain 60% autopaikoista. Kalliiden 

kansirakenteiden myöhemmän toteuttamisen sijaan, on maantasopaikkoja 

sovitettu kortteleihin istutusten kustannuksella.   

Matinkylän kaava-alueella suunniteltiin kaikki pysäköintikorttelit kaksi-

tasoista pysäköintiä varten, mutta mikään näistä ei toteutunut kaksitasoi-

sena.  Matinlaakson kaava-alueella osoitettiin sitä vastoin pysäköinti kaik-

kialla yhteen tasoon, lukuun ottamatta liikerakennuksen tonttia johon li-

säksi toteutettiin pysäköintikansi.  Seuraavaksi toteutuneella Matinmetsän 

kaava-alueella osoitettiin jälleen kaikki pysäköinti, liikekeskustan viereisiä 

pieniä pysäköintialueita lukuun ottamatta kaksitasoisena. Ainoastaan poh-

joisreunan laajat monitasoiset kansirakenteet toteutuivat osittain.  

Tiistilän alueella osoitettiin pysäköinti osittain kaksitasoisina ratkaisuina ja 

osittain korttelin reunaan sijoittuvina pitkinä yksirivisinä pysäköintialueina. 

Tiistilässä pysäköinti on toteutunut asemakaavan mukaan. Alueelle keskei-

sesti sijoittuvan pysäköintirakennuksen ylätaso on kuitenkin myöhemmin 

huonokuntoisena poistettu käytöstä.  

Pysäköintikortteleita rajaavien ja jakavien istutusten periaatteet vaihtele-

vat eri kaava-alueilla.  Ensimmäiseksi toteutuneella Matinkylän alueella ei 

kaavassa määrätty istutuksia pysäköintikortteleiden reunoille. Puurivejä on 

myöhemmin toteutettu vaihtelevasti pysäköintikenttien ja asuinrakennus-

ten väliin. Matinlaakson asemakaavassa määrättiin pysäköintialueet ra-

jattavaksi puurivein. Lisäksi määrättiin pysäköintikortteleihin jakavia istu-

tuksia. Istutukset on pääosin toteutettu kaavan mukaisesti. Matinmetsän 

alueella määrättiin myös kaksitasoiseen pysäköintiin osoitetut alueet ra-

jattavaksi yleensä ainakin kahdella reunalla puurivein. Myös tällä alueella 

on rajaavat istutukset pääosin toteutuneet. Jakavia istutuksia ei kuiten-

kaan ole toteutettu. Tiistilän asemakaavassa määrättiin avoimien pysäköin-

tialueiden ja asuinrakennusten väliin istutettavaksi puurivit.  

Koko alueelle on rajaavina istutuksina vain harvoin käytetty pensaita. 

Myöskään katoksia tai muita rakenteellisia rajauksia ei ole käytetty. 

Maisemassa ikäviksi koettujen pysäköintialueiden ilmettä on pyritty myö-

hemmin kohentamaan. Matinkylän asukaslehdessä vuonna 1987 julkais-

tussa artikkelissa Matinkylän Huolto Oy tiedotti alueen viherrakentamisen 

edistämisestä Matinkylän Huolto Oy:n omistamilla pysäköintialueilla. Istu-

tuksia tehtiin pysäköintialueiden reunoille ja yleisilmettä kohennettiin li-

säksi asvaltoimalla pysäköintialueita. Istutustyöt ja niihin liittyvät suunni-

telmat kustannettiin asukkailta perittävän ns. viherpennin avulla.   

 

Matinkujan varren pysäköintikortteli 1970-luvulla ja tänä päivänä.  Pysäköinti-

korttelin ja asuinrakennuksen väliin on kasvanut korkea koivurivi. Automerkit 

ovat vaihtuneet mutta muutoin on alueen ilme ennallaan. Kuva vasemmalla 

Espoon kaupunginmuseo. 

Kuva Matinkylän kaava-alueen pysäköintikorttelista. 
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Matinkylän ja Matinmetsän alueilla muodostavat pysäköintikorttelit laajoja tilalli-

sesti jäsentymättömiä kenttiä, joita vaihtelevasti on rajattu puurivein. 

Toisinaan pysäköintialueet sijoittuvat suoraan asuntojen parvekkeiden ja 

pihojen edustalle.  

Tiistilään on toteutettu kaksitasoisia pysäköintirakennuksia. 

Matinkylän ostoskeskuksen kortteliin liittyy laajat monitasoiset pysäköintikannet (kuva vasemmalla). Matinlaakson alueella Matinkylän-

tien varressa sijaitsevaan myymälärakennukseen liittyy kansirakenteena toteutettu myös lähikortteleita palveleva pysäköintialue. 
Aapelinkadun varren pysäköintikorttelia jakavat asemakaavassa määrä-

tyt puurivit.   
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Asuinrakennukset 

Matinkylän ja Matinlaakson asemakaava-alueiden rakennuskanta koostuu 

pääasiassa samanlaisina toistuvista 1970-luvulle tyypillisistä alkujaan har-

maista tasakattoisista betonielementtitaloista. Matinmetsän alueella tois-

tuvat edelleen pääosin samat rakennustyypit, mutta väri- ja materiaali-

vaihtelua tuo julkisivuelementtien pinnoissa käytetyt tiili- ja keraamiset 

laattaverhoukset.  

Mitoitukseltaan standardoidut rakennukset ovat pääasiassa 3-kerroksisia   

kahden tai kolmen portaan lamellikerrostaloja tai lähes samaan runkomi-

toitukseen perustuvia seitsemänkerroksisia leveitä pistetaloja. Matinmet-

sän alueella on lisäksi maamerkkeinä kaksi viidentoista kerroksen 

korkuista tornitaloa, joita asemakaavaselostuksessa nimitettiin ylikorkeiksi 

rakennuksiksi.   

Julkisivujen jäsennystä ja arkkitehtuuria hallitsee betonielementtitekniikan 

ratkaisut ja elementtisaumojen ruutujako. Ikkunat ovat aukkomaisia ja 

sijoittuvat julkisivuelementin keskelle. Aukkomaisten ikkunoiden ohella 

esiintyy rakenteeltaan poikkeavissa korkeissa tornitaloissa myös 

nauhaikkunoita. 

Parvekkeet on toteutettu rungon ulkopuolelle ja tuettu sivuilta umpinaisin 

betoniseinämin. Parvekekaiteet ovat yleensä maalattua betonia. Päädyt 

on toteutettu ilman ikkunoita. Rakennukset ovat tasakattoisia, ja niihin 

liittyy yleensä räystäällä korkea peltireunus.  

Rakennuksiin liittyy tyypillisesti ilmeeltään umpinainen pohjakerros johon 

sijoittuu huolto- ja aputiloja. Kaavan mahdollistamia liike- ja työtiloja 

toteutettiin vain harvoin rakennusten pohjakerroksiin.  

1970-luvun lopulta 1990-luvulle toteutuneen Tiistilän alueen yleisilme 

poikkeaa jo selvästi muista alueista. Rakennusten massoittelu on 

monimuotoista ja  ikkunoiden aukotuksessa on käytetty vaihtelevia 

ratkaisuja.  Punatiili ja valkeat rappauspinnat ovat alueelle tyypillisiä. Väri- 

ja materiaalivaihtelua esiintyy aikakaudelle tyypillisesti myös samalla julki-

sivulla, esimerkiksi siten että ylimmät kerrokset ovat valkeaksi rapattuja ja 

alemmat kerrokset tiiliverhoiltuja tai raita-aiheina. 

 

Muut rakennukset 

Matinmetsän alueelle toteutettiin asuinrakennusten ohella pieni 

ostoskeskus, kappeli ja monitoimitalo. Osa-alueille toteutui lisäksi 

yksittäisiä pieniä myymälärakennuksia ja päiväkotirakennuksia.  

 

Suunnittelijat 

Matinkylän ja Matinlaakson kaava-alueiden kerrostalot suunniteltiin 

pääosin Kulutusosuuskuntien keskusliiton (KK:n) arkkitehtiosastolla. 

Suunnittelusta vastasivat rakennuslupapiirustusten mukaan pääasiassa 

arkkitehdit Teuvo Lindfors, Guy  Michael ja Aino-Virpi Maamies. Ostos-

keskuksen ja Joosepinkujan myymälärakennuksen suunnitteli KK:n arkki-

tehtiosastolla arkkitehti Jouko Ylihannu. 

Suuryritykseksi kasvanut Haka halusi kuitenkin säilyttää suhteet myös 

yksityiseen arkkitehtikuntaan ja rajasi ensimmäisen rakennusvaiheen 

jälkeen KK:n suunnitteluosuuden 60 prosenttiin. Matinmetsän alueen 

asuinrakennusten suunnittelijoina olivat pääasiassa arkkitehdit Kirsti ja 

Erkki Helamaa. Heidän suunnittelemiin kohteisiin kuuluvat lukuisten 

tiilipintaisten betonielementtitalojen ohella mm. alueen korkeat tornita-

lot.  

Tiistilän alueen asuinrakennusten suunnittelijoina esiintyy mm Arkkiteh-

titoimisto Kalevi Ruokosuo co, Arkkitehtuuritoimisto Touko Nenonen ja 

Arkkitehtitoimisto Bror Söderman. 

 

6 RAKENNUKSET 

6.1 Rakennusten suunnittelu ja teollinen rakentaminen 

Alueen tyypillisiä elementtitaloja 1970-luvun alussa. EKM 



MATINKYLÄN KESKEISTEN ALUEIDEN INVENTOINTI, ARVOTUS JA KEHITTÄMISPERIAATTEET                   

                                                       56(101) Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson     Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit   

  INVENTOINTI 

 6.2  Inventoidut rakennukset ja rakennusryhmät 

Matinkylän tyypillisiä betonielementtitaloja nykyisessä ilmeessään 

Seuraavassa kappaleessa esitellään tämän työn yhteydessä inventoidut aluekoko-

naisuuden kannalta kiinnostavat ja keskeiset kohteet rakennusryhmittäin. Samaan 

rakennusryhmään on sisällytetty samana aikakautena toteutetut toisiaan vastaavat, 

yleensä saman suunnittelijan ja rakennuttajan toteuttamat tontti- ja korttelikoko-

naisuudet. 

Inventoinnin ulkopuolelle on jätetty Matinmetsän eteläisimmät ratkaisuiltaan ja 

ilmeeltään selvästi 1970-luvun alueesta poikkeavat myöhemmin toteutetut kerros-

talokorttelit, sekä yksittäisiä myöhemmin toteutettuja liike- ja julkisen palvelun ra-

kennuksia. Inventointi on tehty alueinventoinnin tarkkuudella, jossa pääpaino on 

kaupunkikuvaan ja kaupunkirakenteeseen vaikuttavissa yleisissä tekijöissä. 

Inventoidut rakennusryhmät ilmenevät yllä olevasta kaaviosta. Samalla värillä esitetyt raken-
nukset on käsitelty yhtenä rakennusryhmänä. Erilliskohteet on esitetty mustalla. Harmaalla 
esitettyjä rakennuksia ei erikseen ole inventoitu. 
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Korttelit 23001– 23003, 23005-23007, 23009 

Osoite    Matinkatu 2-14, Matinraitti 1-13 

Käyttötarkoitus  Asuinkerrostalot 

Valmistumisvuosi   1969– 1972 

Arkkitehtisuunnittelu    Kulutusosuuskuntien keskusliitto, asunto-osasto 

    Teuvo Lindfors, Guy  Michael 

Rakennuttaja   Rakennusosuuskunta Haka  

Kuvaus 

Alueen ensimmäisen rakennusvaiheen korttelit toteutettiin kolmea rakennustyyppiä,  3-

kerroksista kahden tai kolmen lamellin kerrostaloa, sekä 7-kerroksista pistetaloa käyttäen. 

Liike- ja palvelutiloja toteutettiin ainoastaan yksittäisten Matinraitin varrella sijaitsevien raken-

nusten pohjakerroksiin. 

Rakennukset ovat tasakattoisia alueelle tyypillisiä betonielementtirakennuksia. Julkisivut olivat 

alkujaan harmaata pesubetonia ja sokkelipinnat sekä parvekekaiteet ja parvekkeiden sivusei-

nät  maalattua betonia. Pohjakerroksen pääosin umpinaiset betonipinnat olivat tummaksi 

maalattuja. Julkisivuissa toistuivat samanlaisina elementin keskelle sijoittuvat  valkoisin 

puittein varustetut ikkunat joihin liittyy sivussa tuuletusikkuna. Osa rakennuksista on säilyttä-

nyt alkuperäisen ilmeensä ja julkisivujen pesubetonipinnan. Useimmat ovat kuitenkin läpikäy-

neet julkisivukorjauksen, jonka yhteydessä julkisivuelementit on päällystetty elementtisaumat 

peittävällä vaalealla eristerappauksella. Korjausten yhteydessä on tyypillisesti osalla seinää, 

esimerkiksi porrashuoneiden kohdalla käytetty tehostevärejä. Alkuperäistä ilmettä on lisäksi 

muuttanut mm. sokkelipintojen ja parvekekaiteiden muuttuneet värisävyt. Ikkunat ovat yleen-

sä uusittu ja parvekkeisiin on lisätty parvekelasituksia. 

Pihoissa on alueelle tyypillisesti säilytetty alkuperäistä puustoa ja kasvillisuutta. Pysäköinti on 

keskitetty avopaikkoina alueen reunalla sijaitseviin pysäköintikortteleihin.   

Arvot ja säilyneisyys 

Rakennukset pihapiireineen liittyvät keskeisenä osana kaupunkirakenteellisesti yhtenäiseen 

Matinkylän 1970-luvun kerrostaloalueeseen. Julkisivujen ilme on myöhemmissä korjauksissa 

jonkin verran muuttunut, mutta yhtenäisen korjaustavan ansiosta on alueen kokoanisilme säi-

lynyt varsin eheänä.   

Rakennusryhmä muodostaa kaupunkikuvallisen kokonaisuuden, jota maisemassa ryhdittää 
korkeiden pistetalojen rivi. Pääpiirustussarjan asemapiirros. 

Pistetalon julkisivuja on muuttanut eristerappaus ja vihreä tehosteväri. Osassa rakennuksia on julkisivujen alkuperäinen ilme säilynyt.  
Alarivin kuvat: Matinraitin varressa on sekä alkuperäisenä säilyneitä että muutettuja julkisivuja. 

Seuraavassa kappaleessa on kortteliryhmittäin kuvailtu alueen kaikki kerrostalokohteet sekä keskeiset julkisen ja liikerakentamisen kohteet; 
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Rakennusten tilajärjestelyjä sanelee vahvasti ns. kirjahyllyrunkoon perus-
tuva rakennustekniikka. Pistetaloissa porrashuone sijoittuu porrastuvan 
rakennusmassan keskelle ja kerrosta kohden on yleensä toteutettu viisi 
asuntoa. Ainoastaan päädyissä sijaitseviin suurempiin kaksioihin ja kol-
mioihin liittyy parvekkeet. Ikkunoita on ainoastaan yksi asuinhuonetta 
kohden, ja esimerkiksi päätyihin ei ole sijoitettu ikkunoita. Kolmikerroksi-
set lamellitaloton on toteutettu ilman hissejä. Tyypillisessä lamellissa on 
kolme asuntoa, kaksio, kolmio ja pieni yksiö, vaihtoehtoisesti kaksi suu-
rempaa asuntoa. 

Rakennusten pohjakerroksiin on yleensä sijoitettu aputiloja, mm ta-
losaunoja, talopesula ja varastotiloja, toisinaan myös yksittäisiä liiketilo-
ja.  

Sisäänkäynti on osoitettu rungosta hieman sisäänvedettynä ilman katosta 
tai pienellä lippamaisella katoksella varustettuna. Kuvan rakennuksessa on 
säilynyt alkuperäisinä yksityiskohtina mm. kirjava pesubetonipinta, katos, 
ja teräslasiovet.  

Parvekkeiden maalattuihin betonikaiteisiin liittyy teräskaide. Parvekelasituk-
sia on toteutettu osaan asunnoista.  

Pistetalon ja lamellitalon tyypilliset julkisivut.  Aukotus toistuu sa-
manlaisena lamellista toiseen ja kerroksesta toiseen.  



MATINKYLÄN KESKEISTEN ALUEIDEN INVENTOINTI, ARVOTUS JA KEHITTÄMISPERIAATTEET                   

                                                       59(101) Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson     Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit   

  INVENTOINTI 

 

Korttelit 23011– 23015, 23046 

Osoite    Akselinpolku, Harrinpolku, Vilpunkatu, Aapelinkatu 

Käyttötarkoitus  Asuinkerrostalot 

Valmistumisvuosi   1970– 1972 

Arkkitehtisuunnittelu    Kulutusosuuskuntien keskusliitto, asunto-osasto 

    Teuvo Lindfors, Guy  Michael 

Rakennuttaja   Rakennusosuuskunta Haka   

Kuvaus 

Alueen toisen rakennusvaiheen korttelit toteutettiin kolmea rakennustyyppiä,  3-kerroksisia kah-

den ja kolmen lamellin kerrostaloja sekä 7-kerroksisia pistetaloja käyttäen. Liike- ja palvelutiloja 

on tiettävästi vain yhden rakennuksen maantasokerroksessa.  

Rakennukset ovat tasakattoisia alueelle tyypillisiä betonielementtirakennuksia. Rakennuslupapii-

rustusten mukaan julkisivut olivat pesubetonia ja sokkelipinnat sekä parvekekaiteet ja parvekkei-

den sivuseinät maalattua betonia. Rakennusten julkisivut ovat tänä päivänä pääosin pinnoitettua 

tai eristerapattua betonia. Saattaa olla että pesubetonin sijaan käytettiin tällä alueella jo alkujaan 

maalattua betonia. Pohjakerroksen pääosin umpinaiset betonipinnat olivat tummaksi maalattuja. 

Julkisivuissa toistuivat samanlaisina elementin keskelle sijoittuvat valkoisin puittein varustetut 

ikkunat joihin liittyi sivussa tuuletusikkuna.  

Osa rakennuksista on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä. Useimmat ovat kuitenkin läpikäyneet 

julkisivukorjauksen, jonka yhteydessä julkisivuelementit on päällystetty elementtisaumat peittä-

vällä vaalealla eristerappauksella tai pinnoitteella. Korjausten yhteydessä on tyypillisesti osalla 

seinää, esimerkiksi porrashuoneiden kohdalla, käytetty tehostevärejä. Alkuperäistä ilmettä on 

lisäksi muuttanut mm. sokkelipintojen ja parvekekaiteiden muuttuneet värisävyt. Ikkunat on 

yleensä uusittu ja parvekkeisiin on lisätty parvekelasituksia. 

Pihoissa on alueelle tyypillisesti säilytetty alkuperäistä puustoa ja kasvillisuutta. Pysäköinti on 

keskitetty avopaikkoina alueen reunalla sijaitseviin pysäköintikortteleihin.   

Arvot ja säilyneisyys 

Rakennukset pihapiireineen liittyvät keskeisenä osana kaupunkirakenteellisesti yhtenäiseen Ma-

tinkylän 1970-luvun kerrostaloalueeseen. Julkisivujen ilme on myöhemmissä korjauksissa jonkin 

verran muuttunut, mutta yhtenäisen korjaustavan ansiosta on alueen kokoanisilme säilynyt var-

sin eheänä.   

Korkeiden pistetalojen rivistö 
muodostaa kaupunkikuvassa 
korostuvan aiheen. Mäen 
päälle sijoittuvan rakennuksen 
korkeutta korostaa edelleen 
kapea umpinainen sivupääty. 
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Kolmikerrosten rakennusten räystäitä kiertää leveä peltiverhoiltu reunus. Pohjaker-
ros on maalattu tumman ruskeaksi kuten myös ikkunoiden puitteet. 

Sisäänkäyntien edustoille on yksittäisissä kortteleissa lisätty betonilaatoitus ja 
pieni lippamainen katos. 

Pohjaratkaisuissa ja julkisivuissa 
toistuvat alueella yleisesti sovel-
letut ratkaisut. Kuvat pääpiirus-
tussarjasta. 

Kuva korttelista 23012 



MATINKYLÄN KESKEISTEN ALUEIDEN INVENTOINTI, ARVOTUS JA KEHITTÄMISPERIAATTEET                   

                                                       61(101) Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson     Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit   

  INVENTOINTI 

 

Kortteli 23017 , tontti 2 

 

Osoite    Anjankuja 3 

Käyttötarkoitus  Asuinkerrostalot 

Valmistumisvuosi   1973 

Arkkitehtisuunnittelu    Arkkitehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaa  

Rakennuttaja   Rakennusosuuskunta Haka   

Kuvaus 

Alueelle  suunniteltiin alkujaan toteutettavaksi neljä korkeaa tornitaloa.  Ainoastaan liikekeskuk-

sen eteläpuolisen korttelin kaksi 15-kerroksisista tornitaloa toteutuivat. Rakennukset suunnitteli 

Tampereella vuosina 1971-88 rakennusopin professorina toiminut Erkki Helamaa ja arkkitehti  

Kirsti Helamaa.  

Alueen muista rakennuksista poiketen on tornitaloihin toteutettu nauhaikkunat. Arvokkuutta 

tuo myös julkisivujen pitkillä sivuilla käytetty klinkkeripintainen betonielementti. Lasitettu ruskea 

kapea pystysuuntainen klinkkeri on edelleen säilynyt. Päädyissä on käytetty uurrepintaista beto-

nielementtiä.  Parvekekaiteiden betonielementeissä oli rakennuslupapiirustuksen mukaan 

”paljastettu kiviainespinta”. Pohjakerroksen julkisivut ovat tummaksi maalattua uurrepintaista 

betonia.  

Tornitalojen väliin tontin pohjoisnurkassa on 1- kerroksinen siipirakennus, jossa on uimahalli ja 

liiketila. Tasakattoisen rakennuksen julkisivut on verhoiltu vihreällä peltilevyllä, yläreunaa kiertää 

ikkunanauha jota jakaa räystäällä ulkonevat korkeat puiset kattopalkit. Talon asukkaiden käyttöön 

suunniteltu uimahalli on raittien suuntaan suljettu. Itäpäädyn liiketila avautuu itään raitin suun-

taan. 

Lounaaseen avautuva suuri piha on kallioinen ja avoin. Rakennusten edustalle suunniteltiin pergo-

larivi, johon pihan toiminta-alueet kytkeytyivät. Pergolaa ei enää ole olemassa. Korttelin asukkai-

den pysäköintipaikkoja on rakennettu Matinkylän liikekiinteistön alla olevaan pysäköintitilaan ja 

autopaikkojen kortteliin 23023. 

Arvot ja säilyneisyys 

Maisemassa maamerkkeinä hallitsevat tornitalot liittyvät keskeisesti Matinkylän 1970-luvun ker-

rostaloalueeseen. Rakennukset ovat hyvin säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä.   
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Tornitaloissa toistuu sama pohjaratkaisu kaikissa asuinkerroksissa. Kerrosta 
kohden on kuusi asuntoa sekä asumisen aputiloja. Pääpiirustuksiin on aputi-
lat merkitty irtainvarastoina, mutta tiettävästi on kerroksiin myös toteutettu 
mm saunoja. Maantasokerroksessa on lapsille varattua yhteistilaa, lasten 
leikkihuone. Kaikkiin asuntoihin liittyy parveke, joka määrättiin asemakaa-
vassa toteutettavaksi vähintään 2 metrin syvyisenä ja sivuilta suojattuna. 
Tornitalon runkosyvyys on noin 17 metriä ja pituus n. 33 metriä. Kuvat Es-
poon rakennusvalvonta. 

Uimahallirakennukseen on kulku lounaispäädystä tornitalon ja uimahallirakennuksen välistä  

Matalassa siipirakennuksessa on 
talon asukkaita palveleva uima-
halli ja ulos vuokrattu liiketila. 
Kuva www.anjankuja3.fi/ 
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Korttelijulkisivu  pohjoiseen Matinkadun suuntaan, kerrostalojen väliin suunnitellut lasiset liikerakennukset, jotka jäivät toteutumatta, on kuvassa nimetty ”Vitriineiksi”.  

AS OY MATINKATU 20, TALO 1 VITRIINI      AS OY MATINKATU 20/ TALO 2     OSTOSKESKUS        AS OY MATINKATU 24 JA 28 / TALO 1                       VITRIINI                    AS OY MATINKATU 24 JA 28 / TALO  2

Kortteli  23036 

 

Osoite    Matinkatu 22, Kaisankuja 

Käyttötarkoitus  liikerakennus 

Valmistumisvuosi   1972 

Arkkitehtisuunnittelu    Arkkitehti Jouko Ylihannu 
Rakennuttaja   Rakennusosuuskunta Haka   

Kuvaus 

Ostoskeskus 

Matinmetsän pohjoisreunan neljä 8-kerroksista lamellitaloa ja niiden väliin sijoittuva 

vuonna 1972 valmistunut ostoskeskus muodostavat  kaupunkikuvallisen kokonaisuu-

den.  Osa rakennuksista ja pihoista sijoittuu kansirakenteen päälle, osa kalliolle. Poh-

joisessa Matinkadun reunalla on pihatason ja kadun välillä korkea tasoero.  Pohjoista 

Matinkadun suuntaista julkisivua hallitsevat betoniset kansirakenteet, tukimuurit ja 

kallioleikkaukset. 

Ostoskeskus on osittain kaksikerroksinen ja rakennuksen alla itä-länsisuuntaisesti on 

suojattu käytävä johon liiketilat avautuvat. Rakennuksen keskivälissä on Kaisankujan 

suuntaan avautuva pieni aukio. Ilmeeltään rakennus on pelkistetty ja koruton. Pääasi-

allisena julkisivumateriaalina on vihreäksi polttomaalattu pelti.  Maantasokerroksen 

liiketilat ovat raitille ja keskikäytävään avautuvin osin lasiseinäisiä. Toisessa kerrok-

sessa on nauhaikkunat. Rakennuksen sisäkäytävän seiniä ja pysäköintikansien seiniä 

ja rakenteita koristavat tänä päivänä värikkäät graffitimaalaukset. 

Arvot ja säilyneisyys 

Matinkylän kaupunkirakenteessa keskeisesti sijoittuvalla ostoskeskuksella on kulttuu-

rihistoriallista arvoa alueella jo yli 40 vuotta palvelleena kauppakeskuksena. Peltiver-

hoiltu rakennus on luonteeltaan tilapäisen oloinen ja ilmeeltään vaatimaton.  Jul-

kisivujen nykyiset yksityiskohdat, mm. peltiverhousten osalta eivät tue rakennuksen 

ominaispiirteitä.  
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Korttelit 23016 ja 23018 

 

Osoite    Matinkatu 16-20, 24-28, Anjankuja 1 

Käyttötarkoitus  Asuinkerrostalot 

Valmistumisvuosi   1973-1974 

Arkkitehtisuunnittelu    Arkkitehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaa  

    (Matinkatu 16 ja 28)  
    Arkkitehti Jouko Ylihannu (Matinkatu 20 ja 24)  

Rakennuttaja   Rakennusosuuskunta Haka  

Kuvaus 

Matinmetsän pohjoisreunan neljä 8-kerroksista lamellitaloa ja niiden väliin sijoittuva vuonna 

1972 valmistunut ostoskeskus muodostavat kaupunkikuvallisen kokonaisuuden. Korttelissa 

23016 on maanvarainen Matinkadun suuntaan pengerretty piha. Korttelissa 23018 on 

osittainen kansipiha, jonka alla olevat pysäköintitilat liittyvät ostoskeskuksen pysäköintiti-

laan. Pohjoiseen Matinkadun suuntaan on pihatason ja kadun välillä korkea tasoero. Poh-

joista julkisivua hallitsevat betoniset kansirakenteet ja kallioleikkaukset. 

Suurikokoiset lamellitalot on toteutettu alueella yleisesti käytettyjen betonielementtiker-

rostalojen ratkaisuja soveltaen. Rakennusliikkeen ja tuotantotekniikan vahva asema näkyy 

siinä että kahden eri suunnittelijan nimissä olevat rakennukset toistavat täysin samoja 

ratkaisuja. Tasakattoisten rakennusten julkisivut ovat betonia, jossa alkuperäisen raken-

nuslupapiirustuksen mukaan on paljastettu ”vaalea kiviainespinta” . Sokkelit ovat puhtaak-

sivalettua rihlattua ja tummaksi maalattua betonia. Julkisivuissa toistuvat samanlaisina 

elementin keskelle sijoittuvat valkoisin puittein varustetut ikkunat joihin liittyy sivussa tuu-

letusikkuna. Sivuseinien kannattelemat parvekkeet on toteutettu rungon ulkopuolelle.  

Rakennuksiin on myöhemmin tehty ilmettä jonkin verran muuttaneita julkisivukorjauksia; 

osaan on tehty valkea eristerappaus tai maalauskäsittely ja osaan peltikasettiverhouksia.  

Kala-Matin raitille avautuvan rakennuksen parvekkeet on poikkeuksellisesti tuettu tukevin 

betonipilarein, jolloin seinämät eivät peitä näkymiä maantasokerroksen liiketiloihin.  

Arvot ja säilyneisyys 

Kaupunkikuvassa hallitseva ja vahvan aksentin muodostava Matinkylän 1970-luvun kerros-

taloalueeseen liittyvä rakennusryhmä. Kokonaisuuteen kuuluu myös rakennusten väliin si-

joittuva ostoskeskus. 

Myöhemmissä julkisivukorjausten yhteydessä ovat rakennukset saa-
neet toisistaan poikkeavan ilmeen. 

Korttelissa 234016 maanvaraisena ja 
korttelissa 23018 osin kansipihana ra-
kennetut pihat ovat tasaisia ja raken-
nettuja. 

Pohjaratkaisuissa ja julkisivuissa toistu-
vat alueella yleisesti sovelletut ratkai-
sut. Kuvat pääpiirustussarjasta. 
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Kortteli 23022 

 

Osoite    Matinraitti 3, Kala-Maijan raitti 2 

Käyttötarkoitus  Asuinkerrostalot 

Valmistumisvuosi   1973 

Arkkitehtisuunnittelu    Arkkitehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaa  
Rakennuttaja   Rakennusosuuskunta Haka  

 

 

 

Kuvaus 

Asemakaavassa alkujaan suunnitellun kahden tornitalon sijaan toteutettiin tontille 

kolme suurikokoista 8-kerroksista lamellitaloa. Tontin eteläreunaan toteutettiin ma-

talampi 3-kerroksinen rakennus. Rakennusryhmänä nämä pääraittien risteykseen 

sijoittuvat massiiviset rakennukset muodostavat poikkeuksen.  

Kahdeksankerroksisten rakennusten julkisivuissa on käytetty ruskeaa mosaiikki-

laattapintaista betonielementtiä, 3-kerroksisen rakennuksen julkisivut ovat punais-

ta tiililaattapintaista elementtiä. Myös parvekkeet on toteutettu hieman tavanomai-

sesta ratkaisusta poiketen; kantavat sivuseinämät on toteutettu pilarimaisina eril-

lään julkisivupinnasta, ja kaiteissa on valkeaksi maalatun betonin ohella käytetty 

puuritilöitä. Pihan puolella sisäänkäyntien edustoilla on puurakenteisia katos- ja 

pergolarakenteita. 

Korttelin eteläreunassa sijaitsevan rakennuksen pohjakerroksen tilat ovat aikanaan 

olleet myös peruskoulun ala-asteen käytössä.  Korttelin eteläpuolinen Matinmetsän 

puistoon liittyvä nykyinen leikkipuisto rakennettiin tuolloin koulupihaksi. 

Arvot ja säilyneisyys 

Kaupunkikuvassa näkyvästi pääraittien varteen sijoittuva alkuperäiseltä ilmeeltään 

hyvin säilynyt rakennusryhmä, jonka julkisivujen jäsentely ja materiaalivalinnat poik-

keavat alueella tavanomaisista ratkaisuista. Matinkylän 1970-luvun kerrostaloaluee-

seen liittyvä rakennusryhmä.  
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  INVENTOINTI 

 

Korttelit 23019- 23021, 23024-23027, 23029-23030 

Osoite    Satukuja, Mirjankuja. Leenankuja, Leilankuja, Elsankuja, Anjanku-

ja,     Kala-Matin raitti, Kala-Maijan polku, Matinraitti, Liisanpolku 

Käyttötarkoitus  Asuinkerrostalot 

Valmistumisvuosi   1973– 1979 

Arkkitehtisuunnittelu    Arkkitehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaa  

Rakennuttaja   Rakennusosuuskunta Haka  

Kuvaus 

Matinmetsän alueen 3– ja 5– kerroksisissa lamellitaloissa toistuvat samat ratkaisut pienin vari-

aation koko alueella. Poiketen Matinkylän ja Matinlaakson alueen rakennuksista, on tällä alu-

eella erityisesti päädyissä ja toisinaan myös toisella pitkällä sivulla käytetty tiiliverhoilua, puh-

taaksi muurattua julkisivutiiltä tai elementtiin kiinnitettyä tiililaattaa. Parvekejulkisivut ovat 

betonielementtipintaisia ja toistavat betonikaiteineen samaa parvekeratkaisua. Betonipinnat 

on toisinaan maalattu helein pastellisävyin. Pohjakerroksen pääosin umpinaiset betonijulkisi-

vut ovat nykyään yleisesti harmaaksi maalattuja.  

Alkuperäistä ilmettä on muuttanut mm. sokkelipintojen ja parvekekaiteiden muuttuneet vä-

risävyt, betonipintaisten julkisivujen uudet pinnoitteet ja eristerappaukset. Ikkunat on pää-

sääntöisesti uusittu ja parvekkeisiin on vaihtelevasti lisätty lasituksia.  

Tilavat pihat on toteutettu alueelle tyypillisesti säilyttäen pihan keskiosassa alkuperäistä puus-

toa ja kasvillisuutta. Pysäköinti on keskitetty avopaikkoina alueen reunalla sijaitseviin pysä-

köintikortteleihin.   

 

Arvot ja säilyneisyys 

Rakennukset pihapiireineen liittyvät keskeisenä osana kaupunkirakenteellisesti yhtenäiseen 

Matinkylän 1970-luvun kerrostaloalueeseen.  Matinmetsän alueella nämä ”tuulimyllykorttelit” 

muodostavat oman kokonaisuuden. Julkisivujen ilme on myöhemmissä korjauksissa jonkin 

verran muuttunut, mutta kortteleittain yhtenäisen korjaustavan ansiosta on alueen kokoanisil-

me säilynyt eheänä.   

Korttelin 23019 julkisivu etelään, edustalla kulkee Matinraitti 

Kortteli 23019  

Korttelissa 23027 on poikkeuksellisesti myös asuntoja maan-
tasokerroksessa 

Kortteli 23030  
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  INVENTOINTI 

 

Näkymä korttelin 23027 pihasta Korttelin 23027 eteläisin rakennus rajautuu Liisanpolkuun 

Näkymiä korttelin 23027 pihasta 23026 

Tyypillisiä pohja– ja julkisivuratkaisuja 

23030 
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  INVENTOINTI 

 Korttelit 23165-23167 

Osoite    Tiistilänkuja, Tiistiläntörmä, Kalastajanmäenpolku 

Käyttötarkoitus  Asuinkerrostalot 

Valmistumisvuosi   1979-1990 

Arkkitehtisuunnittelu    eri suunnittelijoita  

 

Tiistilän itäosan korttelit on rakennettu vuosien 1977– 1990 välillä. Rakennusten suunnittelijat vaihtele-

vat kortteleittain. Rakennusten massoittelu ja ilme on myös yleisesti vaihteleva. Yhtenäisinä piirteinä 

korostuvat polveileva ja toisinaan myös korkeussuunnassa rinteessä porrastuva rakennusmassa, sekä 

tasakatto. Julkisivuissa on käytetty punaista tiililaattaa ja julkisivutiiltä sekä valkeaksi pinnoitettua beto-

nielementtiä. Aukkomaisina toteutetut ikkunat sijoittuvat yleensä betonielementin keskelle. Myös maan-

tasokerroksessa on toisinaan asuntoja. Parvekkeet ovat yleensä sivuseinämin tuettuja mutta toisinaan 

myös porrastuvaan rakennusmassaan upotettuja. Pysäköinti on osalla aluetta sijoitettu avopaikkoina 

kortteleihin, ja osalla aluetta keskitetty pysäköintikortteleihin. 

Arvot ja säilyneisyys 

Harmonisen osa-kokonaisuuden muodostava punatiilen ja valkeiden betonipintojen sävyttämää 1980-90 

luvun kerrostaloarkkitehtuuria edustava ja alkuperäiseltä ilmeeltään hyvin säilynyt rakennusryhmä. Tiisti-

länraitin varressa rakennukset ovat osa raitin tunnusomaista kaupunkikuvaa.  

Tiistilänraitin pohjoispuolella sijaitseva vuonna 1981 valmistunut 

kortteli 23165 avautuu Rajakallion suuntaan.  Rakennukset ovat ai-

kaudelleen tyypillisiä betonielementtitaloja. Korttelin lounaiskulman 

asuinrakennuksen pohjakerroksessa sijaitsee päiväkoti.  

Vuonna 1979 valmistuneen korttelin 23167 rakennukset ovat Arkkitehti-

toimisto Kalevi Ruokosuon suunnittelema. Valkeaksi maalatut  beto-

nielementtirakennukset ovat massoittelultaan polveilevia. Tumma-

puitteiset ikkunat ovat tyypeiltään vaihtelevia ja pienempiä kuin Matin-

kylän alueella.  

Arkkitehtuuritoimisto Touko Nerosen suunnittelemat korttelin 23174 kerrostalot sijoittuvat Tiisti-

länraitin varteen. 1990 valmistuneet kaksi elementtikerrostaloa ovat tiililaattapintaisia.  

Korttelin 23167 asuinrakennuksen pohjapiirros.  
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  INVENTOINTI 

 

Vuonna 1985 valmistuneen korttelin 23172 rakennusten julkisivut on 

verhoiltu punaisella tiililaatalla. Ikkunat ja yksityiskohdat ovat aikakau-

delle tyypillisiä. 

Vuonna 1991 valmistuneet korttelin 23171 rakennukset edustavat vas-

taavaa aikakautensa tyylisuuntausta kuin myös korttelin 23176 raken-

nukset.  Korkeiden rakennusten julkisivut ovat alaosastaan tiililaattaver-

hoiltuja ja yläosastaan valkeaksi maalattua betonia  

Vuonna 1988 kortteliin 23176 valmistuneiden rakennusten suunnittelusta vastasi Arkki-

tehtitoimisto Bror Södermanin  (ylempi kuva). Vuonna 1989 kortteliin 23176 valmistu-

neiden rakennusten suunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto Touko Neronen 

(alempi kuva) 

Korttelit 23171– 23176 

Osoite    Kalastajankuja,  Kalastajanmäki 

Käyttötarkoitus  Asuinkerrostalot 

Valmistumisvuosi   1985-1991 

Arkkitehtisuunnittelu    eri suunnittelijoita  

 

Tiistilän länsiosan korttelit on rakennettu pääosin vuosien 1985– 1991 välillä. Ra-

kennusten suunnittelijat vaihtelevat kortteleittain.  Rakennusten massoittelu ja 

ilme on yleisesti vaihteleva. Yhtenäisiä piirteitä korostuvat rakennusmassa ja tasa-

katto. Julkisivuissa on käytetty punaista tiililaattaa ja julkisivutiiltä sekä valkeaksi 

pinnoitettua betonielementtiä.  Materiaali- ja värivaihtelua on toisinaan käytetty 

myös aikakaudelle tyypillisinä julkisivutehosteina, esimerkiksi raita-aiheina tai siten 

että alaosa on punatiiltä ja yläosa valkeaksi pinnoitettua betonia.  Tyypiltään ja 

kooltaan vaihtelevat ikkunat sijoittuvat yleensä betonielementin keskelle. Myös  

 

maantasokerroksissa on toisinaan asuntoja. Pilarein ja väliseinämin tuetut yleensä 

valkein kaitein varustetut parvekkeet on sovitettu polveilevan rakennusmassan 

lomaan. Pysäköinti on osalla aluetta sijoitettu avopaikkoina kortteleihin, ja osalla 

aluetta keskitetty pysäköintikortteleihin. 

 

Arvot ja säilyneisyys 

Harmonisen osa-kokonaisuuden muodostava aikakautensa tyypillistä punatiilen ja 

valkeiden betonipintojen sävyttämää kerrostaloarkkitehtuuria edustava ja alkuperäi-

seltä ilmeeltään hyvin säilynyt rakennusryhmä. Tiistilänraitin varressa rakennukset 

ovat osa raitin tunnusomaista kaupunkikuvaa.  
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  INVENTOINTI 

 Kortteli 23032 

Osoite    Sepetlahdentie 1 

Käyttötarkoitus  Asuinpientalo 

Valmistumisvuosi   1964 

Arkkitehtisuunnittelu    Di Aias Salli  

Kuvaus 

Sepetlahdentien ja Matinkyläntien kulmatontille sijoittuva pientalo on harvoja alueella säilynei-

tä vanhempia kerrostaloalueen rakentamista edeltäviä pientaloja.  Rinteeseen poikittaissuun-

taisesti sijoittuva ja porrastettu kapeahko 1– kerroksinen rakennus. Rakennukseen liittyy poik-

keuksellisena ratkaisuna pituussuuntainen loiva pulpettikatto. Julkisivuverhouksena on kuulto-

käsitelty pystylauta ja valkeaksi öljymaalattu lauta.  

 

Arvot ja säilyneisyys 

Onnistuneesti rinteeseen sovitettu ilmeeltään omaperäinen pientalo. Tiheän kasvillisuuden joh-

dosta rakennus ei korostu katukuvassa. 
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  INVENTOINTI 

 Puistoalue Pl 6 

Osoite    Liisankuja 3 

Käyttötarkoitus  seurakuntatalo 

Valmistumisvuosi   1977 

Arkkitehtisuunnittelu    Arkkitehtitoimisto Erik Kråkström  

Kuvaus 

Matinkyläntien varteen kallion päälle sijoittuva ympäröivän kerrostaloalueen kans-

sa samanaikaisesti 1970-luvulla rakennettu seurakuntakeskus. Arkkitehti Erik Kråk-

strömin suunnitteleman rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on punatiili. 

Ikkunoihin liittyvät puupaneelipinnat olivat rakennuslupapiirustusten mukaan alku-

jaan tumman ruskeaksi petsatut.  Nykyään viininpunaiseksi peittomaalatut paneelit 

ovat jonkin verran muuttaneet oletettua alkuperäistä ilmettä. Tasakattoisen kappa-

lemaisen rakennuksen julkisivuja jäsentävät ja jakavat pystysuunnassa ikkunakentät 

ja niihin liittyvät paneeliverhoukset.   

 

Arvot ja säilyneisyys 

Alueen alkuperäiseen rakennuskantaan kuuluva tunnusomainen ja arkkitehtuuriltaan 

selkeälinjainen seurakuntarakennus.  
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  INVENTOINTI 

 Matinkyläntien Elanto, nykyinen Alepa 

Osoite   Joosepinkuja 2 

Korttelit   23013 

Käyttötarkoitus  Liike- ja pysäköintitalo, varikko 

Valmistumisvuosi   1972 

Arkkitehtisuunnittelu    Kulutusosuuskuntien keskusliitto, asunto-osasto,  

    Arkkitehti Jouku Ylihannu 

Kuvaus 

Näkyvästi Matinkyläntien varteen sijoittuva entinen Elannon myymälärakennus johon liittyy tasakatto 

ja räystäällä ulkoneva lippamainen katos. Katosta kannattavat katon korkeat liimapuupalkit. Jul-

kisivuissa on valkea puhtaaksimuurattu tiili . Rakennukseen liittyy sen takapuolelle sijoittuva pysä-

köintikansi. Alempi kansitaso toimii nykyään Matinkylän huollon varikkona.  

Arvot ja säilyneisyys 

Kaupunkikuvassa näkyvästi sijoittuva alueen alkuperäinen tunnusomainen myymälärakennus. Ilmeel-

tään hyvin säilynyt rakennus ilmentää aikakautensa linjakasta, laadukasta ja vähäeleistä myymäläark-

kitehtuuria. 

  Kala-Matin raitin myymälä  

Osoite   Leenankuja 4 

Korttelit   23026 

Käyttötarkoitus  Myymälärakennus 

Valmistumisvuosi   1972 

Arkkitehtisuunnittelu    Arkkitehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaa 

Kuvaus 

Kala-Matin raitin varteen sijoittuva myymälärakennus johon liittyy tasakatto,  lippamainen kevytra-

kenteinen katos. Julkisivuissa on kvartsinvalkoinen lohkopintainen kalkkihiekkatilli.  

Arvot ja säilyneisyys 

Kaupunkikuvassa näkyvästi sijoittuva alueen alkuperäinen tunnusomainen myymälärakennus. Il-

meeltään hyvin säilynyt rakennus ilmentää aikakautensa linjakasta , laadukasta ja vähäeleistä myy-

mäläarkkitehtuuria. 
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 OMINAISPIIRTEET JA ARVOT 

7.1 Johdanto arvotukseen 

1960-luvulla voimistunut muuttoliike ja kaupungistuminen asettivat uusia 

paineita asuntorakentamiselle, joiden tuloksena kasvukeskuksien liepeille 

syntyvä asuntorakentaminen sai teollisen tuotannon piirteet. Aluerakenta-

minen yleistyi ja asuntorakentamisen mittakaava kasvoi. Alettiin kaa-

voittaa suuria aluekokonaisuuksia ennen maa- ja metsätalousvaltaisille 

alueille pääkaupunkiseudulla. Muutos oli huomattava sitä edeltävän vai-

heen asuinaluerakentamiseen, jota on käsitelty raportin luvussa 1. 

7.1.1  Jälleenrakennuskauden ja 1950- luvun uusien asuinalueiden sekä lä-

hiöteorian soveltamista Suomessa     

Erityisen vilkasta kerrostalorakentaminen oli 1970-luvun alkupuoliskolla, 

vuonna 1974 valmistui maahamme ennätysmäiset 46 200 kerrostaloasun-

toa. (Neuvonen toim. 2006, 142) 

Muissa pohjoismaissa kehitys oli samansuuntainen. On perusteltua pitää 

1960-1970-luvun uutta, enemmän tai vähemmän teollista lähiörakenta-

mista pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan historian merkittävänä vai-

heena: ”lähiöt olivat suomalaisen yhteiskunnan modernisaatioon liittyvä 

fyysis-tilallinen ratkaisu, uudenaikaisen elämänmuodon puite”, kiteyttää 

Johanna Hankonen tutkimuksessaan Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta. 

Vaikka aikakauden kaavoitushistoriasta, asuntoarkkitehtuurista ja maise-

ma-arkkitehtuurista on julkaistu jo runsaasti tutkimuksia ja kirjallisuutta, 

on asuinalueiden kulttuuriympäristöarvoja koskeva keskustelu edelleen 

haasteellinen ja ajankohtainen. Eri maissa jo suojelukohteiksi tai valtakun-

nallisesti merkittäviksi luokiteltuja alueita lukuun ottamatta, ao. aikakau-

den asuntoalueisiin kohdistuvat muutos- ja tiivistämispaineet sekä raken-

nusten mahdollisesti suurikin korjaustarve johtavat helposti siihen, että 

ympäristön ja rakennusten ominaispiirteet jäävät muutosprosessin aikana 

vaille huomiota.  

Arvokeskustelun taustaksi tarvittaisiin valtakunnallisia ja alueellisia sektori

-inventointeja ja arvonmääritysperiaatteita, joiden avulla muodostuisi vii-

tekehys yksittäisten kohde-esimerkkien arvojen määrittelyyn. Tällaisia sek-

tori-inventointeja on pääkaupunkiseudulla laadittu mm. koskien lähiöihin 

kiinteästi kuuluvia ostoskeskuksia ja koulurakennuksia, mutta asuinalueita 

koskevia inventointeja on yleensä laadittu vain valituista kohteista tai niitä 

on käsitelty melko lyhyesti yleiskaavatason tms. inventointien yhteydessä.  

7.1.2 Lähiörakentamisen piirteet 1960- ja 1970-luvulla 

Rakennustietosäätiön ansiokkaassa Kerrostalot  1880- 2000-kirjassa tode-

taan ns. lähiöiden sarjatuotantoaikakauden (1960-1975) kerrostalotuotan-

nosta, että painopiste oli määrällisten tavoitteiden täyttämisessä. ”Arava-

ohjeiden mukaan rakennuksissa ja niiden osissa oli ’pyrittävä mahdollisim-

man pitkälle vietyyn teolliseen sarjatuotantoon’. Keskenään erilaisten esi-

valmisteisten osien ja huoneistojen lukumäärä tuli rajoittaa, jotta saavu-

tettaisiin ’sarjatuotannosta aiheutuvat säästöt ja edut’. Rakennuksissa ei 

myöskään tullut olla ’tarpeettomia ulokkeita ja mutkia’. Asuntotuotannon 

avainsanoja olivat tehokkuus, teollinen sarjatuotanto, esivalmisteiset ra-

kennusosat, moduulimitoitus ja standardointi. ” (Neuvonen toim. 2006, 

142) 

Kaupunkisuunnittelun tavoitteet muuttuivat 1960-luvun loppuun mennes-

sä. Tavoitteeksi nousivat tehokkuus ja kaupunkimainen tiiveys. Puhuttiin 

kompaktikaupungista. 

Veikko Heino, Risto Kaakko ja Pentti Riihelä  totesivat kirjoituksessaan 

Elinympäristöä ihmisille (Arkkitehti 1 1971,22- 34) että uudet virtaukset, 

jotka syntyivät reaktiona nopeaan yhteiskunnalliseen muutosprosessiin,  

sisälsivät edellisen vaiheen kaupunkisuunnittelupyrkimysten kritiikin: ” 

Usko soluttaiseen hajakeskitykseen alkoi horjua. Samoin kohdistettiin kri-

tiikkiä eri toimintojen jyrkkään alueelliseen erotteluun. Tiedostettiin sel-

laisten uusien fyysisen kaupunkirakenteen suunnitteluperiaatteiden tarve, 

jotka voisivat mukautua yhteiskunnan sosiaalisten ja toiminnallisten ra-

kenteiden muutoksiin. ” Anttila jatkoi: ” Lähiöiden toiminnallisiin ja sosiaa-

lisiin ominaisuuksiin – kuten heikkoon palvelutasoon ja yksipuoliseen sosi-

aaliseen rakenteeseen kohdistivat kritiikkiä lähinnä yhteiskuntatieteilijät, 

joita kaupunkisuunnittelu alkoi 1960-luvun puolessavälissä vähitellen kiin-

nostaa. Etsittäessä ulospääsyä palattiin  ensin suorakulmaiseen akselis-

toon rakennusten sijoittelussa, ja ”tiet” pyrittiin oikomaan ”kaduiksi”. Kau-

punkiemme aikaisempi korttelirakenne, jossa julkinen ja yksityinen tila oli 

selvästi rajattu, otettiin tilankäytön esikuvaksi. Rakennusten ryhmittelyn 

asemesta pyrittiin liikenneverkosta muodostamaan sekä esteettisesti että 

toiminnallisesti kokoava elementti. Luonnonelementtien ja ihmisten töi-

den kesken pyrittiin pikemminkin kontrastiin kuin harmoniaan”. (Heino, 

Kaakko, Riihelä 1971, 22-34) 

1950-luvun alun lähiöihin verrattuna 1960-luvun aikana yleistyi rakennus-

ten systemaattinen sijoittelutapa suorakaiteen muotoisiin ryhmiin ja sa-

malla nostettiin rakennustehokkuutta. Ruutukaavat saattoivat muodostua 

torninostureiden optimaalisten liikeratojen ehdoilla urakoitsijavetoisissa 

hankkeissa.  Kerrostalot-kirja kiteyttää: ” 1960-luvun jälkipuoliskolla mo-

nen kaavoittajan ihanteeksi tuli tiivis ja tehokkaasti rakennettu 

’kompaktikaupunki’. Rakennukset, katuverkko ja eri toiminnot sijoitettiin 

systemaattiseen suorakulmaiseen koordinaatistoon. Kaavoille oli luon-

teenomaista muun muassa luonnon ja rakennetun ympäristön vastakoh-

taisuus ja pyrkimys räjähdysmäisesti kasvaneen autoliikenteen ja jalanku-

lun eriyttämiseen. Kaavojen rakennustaiteelliset ja sosiaaliset päämäärät 

karsiutuivat ja vesittyivät useimmiten toteutuksen aikana. Lopputuloksena 

olivat Itä-Pasila ja Merihaka Helsingissä, Koivukylä Vantaalla ja Hervanta 

Tampereella. Parhaiten alkuperäisten ajatusten on katsottu toteutuneen 

Espoon Olarissa. ” (Neuvonen toim. 2006, 143) 

 

7.1.3 Kerrostaloarkkitehtuurin uudet ominaispiirteet 

1960-luvun kuluessa muuttuvasta kerrostaloarkkitehtuurista Kerrostalot  

1880-2000-kirjassa todetaan, että kohdekohtainen suunnittelu- ja käsityö-

nä toteutetut yksityiskohdat saivat väistyä. ” Ääritapauksissa talokohtaista 

rakennus- ja asuntosuunnittelua ei tarvittu lainkaan. Suurilla rakennusliik-

keillä oli valmiita mallilamelleja, joita yhdistelemällä saatiin aikaan tarvitta-

va määrä asuntoja. Myös kohdekohtaisesti suunnitelluissa taloissa tuotan-

tonäkökulman korostaminen ja ahtaat kustannuspuitteet yhdenmukaisti-

vat ratkaisuja…(1960-luvun jälkipuoliskolla) lamelli- ja pistetalojen pohja-

ratkaisut systematisoitiin sarjatuotantoon soveltuviksi. Varsin suosittu ta-

lotyyppi oli hissitön 4-kerroksinen lamellitalo, jossa oli maanpäällinen kel-

larikerros. 5-8-kerroksisten hissillisten talojen ohella rakennettiin myös 

ylikorkeita, yli kymmenkerroksisia talokolossiryhmiä.” ( Neuvonen toim. 

2006, 142-143) 

7.1.4 Asuntoalueita 1960-1970-luvulta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 

Rakennustietosäätiön kirjaan Kerrostalot  1880– 2000 on koottu luettelo 

1960-1970-lukujen kerrostaloalueista, joka esitetään tässä lainauksena. 

Suluissa ilmoitetaan rakennuskannan pääasialliset valmistumisvuodet. 

Aikakauden kerrostaloalueita ovat Espoossa  Lähderanta (1963-1965), Ha-

kalehto /Karakallio (1965-1972), Viherkallio (1965-1972), Iivisniemi (1968-

1970), Olari / Kuitinmäki ( 1969-1984), Matinkylä (1969-), Soukka (1967-

1973), Kivenlahti (1971-), Suvela (1970-l.) ja Perkkaa (1972-1977). 

Helsinkiläiset esimerkit ovat Puotila (1960-), Pihlajamäki (1962-1964), 

Puotinharju (1962-), Yliskylä (1962-1965), Myllypuro (1964-), Kontula 

(1965-1975), Keski-Vuosaari (1963-1970-l. alku), Jakomäki (1967-1969), 

Siltamäki (1968- 1974), Mellunmäki (1968-), Pihlajisto (1970-l.), Suurmet-

sä (1970-l. alkupuoli). Lisäksi mainitaan Merihaka (1973-1985) ja Itä-Pasila 

(1974-1978), jotka kuitenkin sijaintinsa takia on pidettävä pikemmin kan-

takaupungin laajennuskohteina, joihin on liittynyt huomattavaa toimisto-

rakentamista.  

7. OMINAISPIIRTEET JA ARVOT 
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Aikakauden kerrostaloaluekohteet Vantaalla ovat Kaivoksela (1961-1965), 

Louhela (1966-1968), Simonmetsä (1965-1968), Mikkola (1967-1974),  Ha-

kunila (1968-1980), Martinlaakso (1968-1975), Myyrmäki (1968-1975), 

Länsimäki (1969-) ja Pähkinärinne (1972-1975). (Neuvonen toim. 2006,144)          

7.1.5 Arvojen määrittelystä 

Rakennetun ympäristön inventointikohteiden arvojen tunnistaminen ja 

mahdollisten suojelukohteiden määrittely perustuvat Suomessa yleensä 

malliin, jossa käytetään vakiintuneita arvokategorioita, kuten kolmijakoa 

historiallisiin, rakennushistoriallisiin ja kaupunkikuvallisiin arvoihin.  Näitä 

arvoja kirjataan ja kuvaillaan inventointien yhteydessä ja niiden painotuk-

sesta käydään yleensä keskustelua asiantuntija- ja ohjausryhmän kanssa.   

Tanskan rakennusperintökeskustelussa käytetään käyttökelpoiseksi 

osoittautunutta käsitettä ”baerande bevaringsvaerdier” kuvaamaan kohtei-

den keskeisiä, kantavia arvoja, joiden tulisi olla kaikkien kehitys- ja korjaus-

toimenpiteiden ohjenuorana. Kulttuuriympäristön asiantuntijoiden tehtä-

vänä on silloin pohtia, mistä arvoista ei pidä tinkiä ja missä määrin kohteet 

kestävät muutoksia menettämättä näitä arvoja.  

Keskeisten kantavien arvojen määrittäminen on välttämätöntä varsinkin 

puhuttaessa ns. arkiympäristöjen, kuten laajojen kerrostaloalueiden arvois-

ta ja kehitysmahdollisuuksista.   

1960-1970-luvun kerrostaloalueiden arvojen ja ominaispiirteiden määritte-

lyn yhteydessä on esimerkiksi tarpeen selvittää, missä määrin  ”alku-

peräisten” rakennusosien säilyneisyysaste vaikuttaa kohteen arvotukseen. 

1960-luvun teollistuvan asuntoarkkitehtuurin ja asuntoalueiden arvoja on 

käsitelty esikuvallisesti Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisemas-

sa kirjassa Pihlajamäki- arvot ja aatteet.  

7.1.6  Kerrostaloalueiden arvotusesimerkkejä  

Seuraavassa esitetään Matinkylän arvotuksen lähtökohdaksi muutamia 

esimerkkejä. 

Keski-Vuosaaren keskeiset arvot 

Helsingissä käynnistyi 1990-luvulla 1960-luvulla rakennettujen asuntoaluei-

den rakennuskannan ja asemakaavan inventointi- ja arvotusprosessi. Pää-

määränä oli tunnistaa kohdealueiden asemakaavalliset ja arkkitehtoniset 

ominaispiirteet ja löytää niiden suojeltavat arvot. Selvitys- ja inventointityö 

koski  mm Myllypuroa, Kontulaa ja Keski-Vuosaarta. Seuraavassa seloste-

taan lyhyesti Keski-Vuosaaren alueen inventoinnin perusteella todettuja 

keskeisiä arvoja.  

Keski-Vuosaari, jota käsittelevä raportti julkaistiin 1999, oli muiden aika-

kauden lähiön tavoin ollut pitkään ”tuntematon ja aliarvostettu alue”.  Ra-

portissa todettiin, että  Vanhalle Vuosaarelle on leimaa antavaa varhaisen 

elementtirakentamiskauden vaatimattoman asiallinen käyttöarkkitehtuuri. 

Selvityksen johtopäätöksiä oli, että kohde oli mielenkiintoinen ja monipuo-

linen lähiö.  Asemakaavaa koossapitävä voima oli suuri keskuspuisto, mai-

semallista vaihtelua loivat kaartuvat kadut ja alueella sekoitetut eri raken-

nustyypit. Alueelle ominaisia olivat metsäpihat ja säilyneet kangasmetsä-

tyyppiset piirteet. Asukaskyselyn perusteella ilmeni, että vihreä ja rauhalli-

nen Vuosaari oli ollut varsin onnistunut, siellä oli viihdytty ja  asukkaiden 

yhteishenki oli voimakas. 

Pihlajamäen arvot ja ominaispiirteet 

Suomen ensimmäisiä aluerakentamiskohteita oli Helsingin Pihlajamäen 

lähiö, joka suunniteltiin ja rakennettiin pääosin vuosina 1959-1965.  Alueen 

asemakaavan laati professori Olli Kivinen Helsingin kaupungin toimeksian-

nosta 1960.  Asemakaavassa yhdistyi luonnonmuotojen taitava hyväksi-

käyttö modernin kaupunkisuunnittelun pyrkimyksiin. Kaava perustui vii-

teen aluesoluun, jotka suunniteltiin omiksi kokonaisuuksiksi lähikauppoi-

neen. Alueen sydämen muodosti ostoskeskus. Asemakaava perustui raken-

nusten melko vapaamuotoiseen sijoitteluun maaston piirteitä mukaillen tai 

sitä korostaen. Hakan ja Saton rakennuttamien osa-alueiden rakennustyy-

pit vaihtelivat korkealle kalliomaastoon sijoitetuista tornitaloista pihoja 

suojaaviin U-muotoisiin, pitkiin lamellitaloihin. Rakentamisessa sovellettiin 

elementtirakentamista ensimmäistä kertaa laajassa mittakaavassa Suo-

messa. Elementtirakentaminen nähtiin edullisena tapana tuottaa nykyai-

kaisia asuntoja rakennemuutoksen kaupunkeihin houkuttelemalle väestöl-

le. (Pihlajamäen korjaustapaohjeet. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 

julkaisuja 2007:11) 

Pihlajamäen asuntoalueen arvot on kansainvälisesti tunnustettu, ja se on 

hyväksytty Docomomo-valikoimaan suomalaisena 1960-luvun lähiönä. Pih-

lajamäki on ensimmäinen 1960-luvun lähiö Helsingissä, joka on suojeltu 

asemakaavalla.  Aluekokonaisuuden ja rakennusten arvojen ja ominaispiir-

teiden säilyttämisen edistämiseksi on julkaistu yksityiskohtaiset korjausta-

paohjeet. Tärkeää näkökulmaa näyttelee korjausten alueellinen yhtenäi-

syys, ts. yhtenäisen korjaustavan noudattaminen.  

Vuonna 1988 perustetun kansainvälisen Docomomo-järjestön tavoitteena 

on 1900-luvun arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun inventoinnin, doku-

mentoinnin, säilyttämisen ja korjaamisen edistäminen. Helsingin uudem-

mista asuinalueista Pihlajamäki ja Maunulla on sisällytetty Docomomon 

listalle esimerkkeinä nykyajan kaupunkisuunnittelun merkkikohteista.  

Siltamäen arvot 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa Siltamäki määriteltiin kulttuurihistoriallisesti, 

rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaaksi aluekoko-

naisuudeksi. Siltamäen inventointi- ja kehittämisselvitys on laadittu Helsin-

gin lähiöprojektin toimesta 2006-2008. Selvityksessä tuodaan esiin Siltamä-

en arvot ja esitetään koko aluetta koskevat kehittämistavoitteet. Lisäksi 

esitetään asuntoyhtiöille rakennusten, pihojen ja pysäköintialueiden korja-

ustapaohjeet. Inventointi- ja kehittämisselvitys on ensimmäinen, joka on 

tehty 1970-luvun lähiöistä. 

Siltamäen arvoista selvityksessä todetaan että ympäristö vastaa hyvin kau-

punkimaisen asumisen ihanteita. Alue on matala ja tiivis, urbaani ja samal-

la luonnonläheinen, lapsiperheille sopiva ja tarjoaa monipuoliset peruspal-

velut. Kaupunkisuunnittelun ihanteena ollut yhteisöllisyys on edelleen ha-

vaittavissa. Aluerakentamiskohteena toteutettu alue perustuu kahden ra-

kennustyypin toistoon. Arkkitehti Pentti Aholan suunnittelemaan alueko-

konaisuuteen kuuluvat lähiympäristö, korttelipihat, kontaktipihat ja puis-

tot. ”Alueen rakennuskannan mataluus, viheraluerakenteelliset ratkaisut, 

keskeiseen jalankulkureittiin tukeutuvat vehreät ja suuret korttelipihat se-

kä puolijulkiset kontaktipihat tekevät Siltamäestä poikkeuksellisen Helsin-

gin muiden samanaikaisten 1970-luvun lähiöiden joukossa… maisema-

arkkitehti Harald Carstensin suunnittelema laaja maamassoilla muotoiltu 

puisto on Helsingin tämän aikakauden merkittävä maisemapuisto”.  

(Siltamäen kontaktikaupunki 2009 5-7). 

Asemakaavaan ja liikennejärjestelmään liittyviä arvoja ovat kompaktikau-

pungin yhteisöllisyysihanne, selkeä hierarkkinen kaupunkirakenne, tiiviin 

rakennusrintaman ja maisemapuiston suhde, liikenteen selkeä erottelu 

autoilijoiden ja jalankulkijoiden alueisiin ja selkeä korttelirakenne, jonka 

tilallinen vaihtelevuus syntyy puoliavoimen korttelimallin ja maisemanäky-

mien avulla.  Pääraitti ja kortteleiden sisäinen suorakulmainen kävely-

tieverkosto ovat tärkeä osa asemakaavallista rakennetta.  

Asuinrakennusten arvokkaiksi katsottuja ominaispiirteitä ovat yhtenäinen 

betoniarkkitehtuuri pesubetonipintoineen, alueella käytetyn kahden ra-

kennustyypin selkeä hahmo, alkuperäinen värinkäyttö, parvekkeiden ja 

sisäänkäyntien jäsentely ja asuntojen suuret ikkunat. 
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Maisema-arkkitehtuuriin liittyviä arvoja ovat korttelipihojen ajalle tyypilli-

nen jäsentely massaistutuksineen ja toiminnallisine osa-alueineen, puisto-

mainen yleisilme, leikkiympäristön turvallisuus ja rakennusajalle tyypillis-

ten kalusteiden säilyneet piirteet. 

 

Iivisniemen arvot ja ominaispiirteet 

Espoossa Iivisniemen 1960-luvun alueen arvot on aikaisemmin tuotu esiin 

Etelä-Espoon yleiskaavaan liittyvässä inventoinnissa 2005 ja Kaitaa-

Iivisniemi osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvityksessä 2014, jon-

ka mukaan alkuperäisen kaavaratkaisun tunnusomaisia piirteitä ovat ul-

kosyöttöinen liikenneratkaisu, palveluiden keskittäminen ostoskeskuksen 

ja pääkadun varrelle, torin ja keskusraitin muodostama kevyen liikenteen 

selkäranka ja rakennusten sijoittuminen vaihtelevia näkymiä tarjoavaan 

suorakulmaiseen koordinaatistoon lomittain ympäristöön kurottavien puis-

toraittien kanssa. Kortteleille tyypillistä on puoliavoin, ympäristöön yhdis-

tyvä tilarakenne.  

Ydinalueen ulkotilat koostuvat matalien lamellitalojen rajaamista julkisista 

jalankulkuväylistä, puistoraiteista, puistoista ja niiden välissä sijaitsevista 

vehreistä piha-alueista. Pääraitin päätteeksi, kuusiaidan ympäröimälle puu-

tarha-alueelle rakennettu koulurakennus muodostaa kerrostaloalueelle 

selkeän itäisen rajakohdan. 

Lyhyessä ajassa suunniteltu ja rakennettu pienehkö lähiökokonaisuus lu-

keutuu aikakautensa suomalaisen lähiörakentamisen merkkikohteisiin, 

joka muodosti jo alkuperäisiltäkin tavoitteiltaan viheralueiden ympäröimän 

pienen, kompaktin ja itsenäisen kokonaisuuden, joka oli tarkoitus myö-

hemmin yhdistää pohjoispuolelle toteutettavaan aluekeskukseen.  

Alue on merkittävä arkkitehtoninen ja maisemallinen kokonaisuus, jonka 

keskeisiä arvoja ovat johdonmukaisesti suunniteltu ja toteutettu ympäristö 

ja aikansa tunnusomaista, teollista rakentamista edustava yhtenäinen ark-

kitehtuuri, joka on mittasuhteiltaan harkittua ja huolella viimeisteltyä. Ra-

kennusten valkoinen yleissävy ruskean värisine yksityiskohtineen ja pitkät, 

horisontaalisuutta korostavat nauhajulkisivut luovat kontrastin vehreälle 

ympäristölle ja rakennusten lomassa kasvavien korkeiden puiden rungoille. 

(Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava-alueen kulttuuriympäristöselvitys. Kati Sa-

lonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Kristian Karlsson. 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 1/2014) 

 

Matinkylän aikalaisten erityisiä ominaispiirteitä ja arvoja  

 ympäristö vastaa kaupunkimaisen asumisen ihanteita 

 alue on matala ja tiivis, urbaani ja samalla luonnonläheinen 

 lapsiperheille sopiva ja tarjoaa monipuoliset peruspalvelut 

 kompaktikaupungin yhteisöllisyysihanne 

 selkeä hierarkkinen kaupunkirakenne 

 tiiviin rakennusrintaman ja maisemapuiston suhde 

 liikenteen selkeä erottelu autoilijoiden ja jalankulkijoiden 

alueisiin  

 keskusraitin muodostama kevyen liikenteen selkäranka ja 

rakennusten sijoittuminen vaihtelevia näkymiä tarjoavaan 

suorakulmaiseen koordinaatistoon lomittain ympäristöön 

kurottavien puistoraittien kanssa 

 selkeä korttelirakenne, jonka tilallinen vaihtelevuus syntyy 

puoliavoimen korttelimallin ja maisemanäkymien avulla 

 pääraitti ja kortteleiden sisäinen suorakulmainen kävely-

tieverkosto ovat tärkeä osa asemakaavallista rakennetta 

 johdonmukaisesti suunniteltu ja toteutettu ympäristö ja 

aikansa tunnusomaista, teollista rakentamista edustava 

yhtenäinen arkkitehtuuri, joka on mittasuhteiltaan har-

kittua ja huolella viimeisteltyä 
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7.2 Matinkylän ominaispiirteet 

7.2.1  Kokonaisrakenne ja keskeiset kaupunkikuvalliset ominaispiirteet 

Olari, Kuitinmäki ja Matinkylä muodostavat aikansa suurimpiin lukeutu-

van toteutuneen kaavallisen kokonaisuuden, jossa johdonmukaisesti 

on noudatettu ruutukaavamaista jäsentelyä ulkosyöttöisine liikentei-

neen ja keskusraitteineen. Kaupunkirakenteen keskeisiä ominaispiirtei-

tä ja niihin liittyviä arvoja tarkastellaan tässä luvussa teemoittain; 

Kuvassa punaisella merkitty tarkastelualue kytkeytyy Matinkylän kaavarunkosuunni-
telman lähtökohdista toteutuneeseen laajempaan aluekokonaisuuteen. 

 kokonaisrakenne ja keskeiset kaupunkikuvalliset ominaispiirteet 

 tuulimyllykortteli kompaktikaupungin perusyksikkönä  

 kevyen liikenteen raitit runkona 

 asuinkorttelien piha-alueet 

 kadut ja keskitetty pysäköinti 

 puistot  

 toiminnallinen rakenne, liike- ja palvelurakennukset.   

 asuinrakennukset  

Tarkastelualue on osa laajempaa Matinkylän kaavarunkosuunnitelman 

pohjalta rakennettua kokonaisuutta 

Tarkastelualueen kaupunkirakenteen pääpiirteet on määritelty Matinkylän 

kaavarunkosuunnitelmassa vuodelta 1971. Samanaikaisesti asemakaavo-

jen kanssa laadittu kaavarunko sitoo alueen laajempaan kokonaisuuteen 

johon lisäksi sisältyy mm. Matinkylän keskus, Kuitinmäki ja Olari sekä ym-

päröiviä pientaloalueita. 

Kaavarungon keskeisiä ominaispiirteitä ovat; 

 suorakulmainen jäsennys 

 koko kaavarunkoalueen halki kulkee korostunut ja aluetta yhdistävä 

keskiakseli jalankulkuraitteineen 

 keskiakselin painopisteenä on koko alueen keskusta metroasemi-

neen  

 keskiakselille sijoittuvat myös osa-alueiden keskukset ja puistot  

 rakentaminen on tehokkainta keskiakselin tuntumassa ja kevenee 

reunoja kohden.  

 eroteltu ulkosyöttöinen liikenne  

Kaavarungon ominaispiirteet näkyvät selkeimmin Matinkylän, Kuitinmäen 

ja Olarin 1960-1970 luvuilla rakennetuilla kerrostaloalueilla.  

Ominaispiirteiden tarkastelun kannalta on huomattava että kaavarunko-

suunnitelma on keskeisiltä osiltaan toteutunut vasta 2000-luvulla, kun 

Länsiväylän etelä- ja pohjoispuolisia alueita yhdistävä Matinkylän keskus ja 

Piispansilta rakennettiin. Tämä on muuttanut Matinkylän tarkastelualueen 

hierarkkista asemaa ja samalla myös liikenteen suuntautumista. Noin 30 

vuoden ajan lähiömäisenä asuinalueena toiminut alue, on nyt alkuperäis-

ten tavoitteiden mukaisesti osa laajempaa kokonaisuutta, jonka  painopis-

te on Ison Omenan liikekeskuksen ja sen yhteydessä olevan metroaseman 

kohdalla. 
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Ruutukaava ja suorakulmainen koordinaatisto 

 

Alueen erityinen ja edelleen säilynyt kokonaisilmettä ja kaupunkikuvaa hallitseva ominaispiirre on suorakulmaiseen 

koordinaatistoon sidottu ruutukaava.  

Kaikki alueen rakennukset ja väylät noudattavat tätä koordinaatistoa, ainoana poikkeuksena on kevyen liikenteen 

reittinä säilytetty vanha tielinja, joka kulkee alueen itäosassa. Ruutukaavan jäsentely rakentamattomiin ja rakennettui-

hin alueisiin perustuu topografiaan ja maastonmuotoihin.  

 

Kompaktikaupunki mallina  

 

Alueella toteutuu kaupunkisuunnittelijoiden piirissä 1960-luvulla herän-

nyt pyrkimys palata asuntoalueiden suunnittelussa ”kompaktiin” ratio-

naalisesti jäsenneltyyn ruutukaavaan, jonka avulla tavoiteltiin uuden-

laista yhteisöllisyyttä ja kaupunkimaisuutta verrattuna 1950-luvulla 

suosittuihin väljiin, melko vapaamuotoisiin kaavaratkaisuihin.  

Kompaktikaupungin elementteinä Matinkylässä näkyvät; 

 kohtaamispaikkoina toimivat keskeiset kevyen liikenteen raitit ja 

puistot 

 raitteja aktivoivat toiminnot  

 ruutukaava, jolla pyrittiin luomaan tiivistä kaupunkimaista raken-

netta  

 selkeä oma identiteetti joka vahvistaa yhteisöllisyyden tuntua 

Kompaktikaupungin tavoitteet eivät kuitenkaan kokonaisuudessaan 

toteutuneet. Alue on ruutukaavasta huolimatta jäänyt rakenteeltaan 

melko väljäksi ja tunnelmaa alueella voi luonnehtia ennemminkin kylä-

mäiseksi kuin kaupunkimaiseksi. Tavoitteista huolimatta on raittien var-

sille muodostunut varsin vähän kaupunkimaista ympäristöä tukevia toi-

mintoja, kuten liike- ja työtiloja sekä palveluja.  

Kylämäisyys, jota tukevat raitit, puistot, palvelut ja erilaiset yhteistilat 

kuten asukastalo, näyttäytyy Matinkylässä positiivisena identiteettiä 

luovana ja yhteisöllisyyttä vahvistavana ominaispiirteenä.  
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Maamerkit ja alueen hahmottuminen laajemmassa kaupunkirakenteessa  

Matinkylän 15-kerroksiset tornitalot ovat merkittäviä maamerkkejä.   

Matinkylä on tunnistettavissa kaukaa näiden korkealle nousevien maamerkkien ansiosta. Tornitalot ovat myös sisäi-

siä, alueen raiteilta hahmottuvia maamerkkejä,  jotka merkitsevät alueen keskustaa. Kohdealueen pohjoispuolelle 

Matinkylän keskustaan toteutetut korkeammat tornitalot ovat myöhemmin ottaneen hallitsevan aseman maisemas-

sa.  

Rakentamisen suhde topografiaan ja maastoon 

Suorakulmaisen rakenteen ja topografialtaan vaihtelevan maaston muodostama kontrasti luo vahvaa leimaa alueel-

le.  

Korttelirakenne on harkiten sovitettu metsäkumpareiden ja kalliokumpareiden jakamalle muutoin varsin tasaiselle 

laaksoalueelle. Jyrkimmät kohdat on jätetty rakentamatta ja kalliokumpareiden korkeimmat kohdat on säilytetty ra-

kentamattomina pihojen keskellä.  

Rakennusten korkeusvaihtelu sommittelukeinona  

Laajalti tasakorkuisesta rakenteesta nousevat selvästi korkeampien rakennusten rivit, tuovat kaupunkikuvaan alueen 

suorakulmaista jäsennystä korostavaa rytmillistä vaihtelua.  

Tällaisia, alueelle vahvaa identiteettiä luovia aksentteja, ovat Matinkylän ja Matinlaakson alueiden korkeiden seitsen-

kerroksisten pistetalojen rivistöt sekä ostoskeskuksen molemmin puolin sijoittuvien korkeiden lamellitalojen rivi.  

Yllä olevissa kaavioissa on esitetty nykyisessä asemakaavassa määritellyt rakennusten suurimmat kerrosluvut. Käy-
tännössä asuinrakennukset ovat pohjakerroksensa ansiosta kerrosta korkeampia. Alemmasta kuvasta ilmenee kau-
punkirakenteen ja kerrosvaihtelun suhde topografiaan. 

Ilmakuvasta hahmottuu hyvin tasakorkuiselle rakenteelle kontrastia muodostavat korkeiden pistetalojen rivistöt. Kuva Espoon 
kaupunki.  
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Asemakaava- ja rakentamisvaiheiden mukaan jakautuvien osa-alueiden 

erityiset ominaispiirteet 

Tarkastelualue jakautuu asemakaava-vaiheiden mukaan kolmeen kaupun-

kikuvaltaan ja rakenteeltaan jossain määrin toisistaan poikkeavaan osa-

alueeseen; Matinkylä ja Matinlaakso, Matinmetsä sekä Tiistilä. Alueiden 

välissä kulkevat leveät kadut erottavat alueet toisistaan myös fyysisesti. 

Tärkeitä yhdistäviä linkkejä ovat kevyen liikenteen pääväylät. 

1960- ja 1970-lukujen vaihteessa rakennetut Matinkylän ja Matinlaakson 

alueet muodostavat kaupunkikuvaltaan yhtenäisen kokonaisuuden, jossa 

on käytetty ainoastaan kahta lähes identtisenä toistuvaa pelkistetyn ele-

menttirakentamisen rakennustyyppiä; kahden tai kolmen porrashuoneen 

3-kerroksista lamellitaloa ja 7-kerroksista pistetaloa. Julkisivumateriaalina 

oli alkujaan koko alueella samanlaisena toistuva harmaa pesubetonipinta. 

Myöhemmät eristerappaukset ja maalipinnoitteet uusine värisävyineen, 

ovat jonkin verran muuttaneet ilmettä.  

Pääosin 1970-luvun aikana rakennettu Matinmetsän alue muodostaa 

oman yhtenäisen osa-kokonaisuuden jossa toistuvat laajalti samat raken-

nustyypit, mutta myös uusina variaatioina. Alueen pohjoisosaan on lisäksi 

toteutettu yksilöllisesti suunniteltuja kortteleita, mm kaksi tornitaloa. Lei-

mallista Matinmetsän kaupunkikuvassa ovat julkisivuelementtien pinnois-

sa yleensä kolmella sivulla käytetyt punaiset julkisivutiilet. Arvokkuutta 

tuovat lisäksi yksittäisissä kortteleissa julkisivuissa käytetty keraamisia laa-

tat. Tarkastelualueeseen sisältyvät, alueen eteläosaan 1980-luvulla toteu-

tetut korttelit poikkeavat kaupunkikuvallisesti muusta alueesta.  

Pääosin 1980- luvulla ja 1990-luvun alussa rakennetun Tiistilän kaupunki-

kuvassa näkyvät jo seuraavan aikakauden piirteet. Korttelirakenne on 

vaihtelevampi eikä enää selkeästi toista neliönmuotoista tuulimyllykortte-

lia. Rakennukset ovat massoittelultaan polveilevia ja julkisivujen materiaa-

lit ovat aiempaa vaihtelevampia. Tiistilän alueen keskelle sijoittuva Raja-

kallio on alueen vahva dominantti.  

MATINKYLÄ JA MATINLAAKSO 

MATINMETSÄ 

TIISTILÄ  

M
ati

nkylänti
e 

Tiisti
länti

e 

KOKONAISRAKENNE JA KESKEISET KAUPUNKIKUVALLISET 

OMINAISPIIRTEET 

 

VAALITTAVIA OMINAISPIIRTEITÄ 

 Kokonaisrakenne, kuten koordinaatisto, keskiakseli ja 

liikenneverkko jotka sitovat alueen Matinkylän kaava-

runkosuunnitelman määrittämään laajempaan koko-

naisuuteen.  

 Kompaktikaupungin yhteisöllisyyttä vahvistavat ja 

kohtaamispaikkoja muodostavat elementit kuten lii-

ketilat, palvelut sekä kevyen liikenteen raitit ja puistot 

toimintoineen  

 Suorakulmaiseen koordinaatistoon perustuva puo-

liavoin ruutukaava, joka sitoo alueen kaikki rakennuk-

set, kadut ja kevyen liikenteen raitit samaan koor-

dinaatistoon.  

 Selkeä rationaalinen kokonaisrakenne jota maamerk-

keinä hallitsevat keskustakorttelin korkeat tornitalot  

 Suorakulmaisen rakenteen sekä topografialtaan vaih-

televan maaston muodostama kontrasti  

 Suorakulmaista jäsennystä ja rytmillistä vaihtelua ko-

rostavat korkeiden rakennusten rivit 

 Asemakaava- ja rakentamisvaiheiden mukaan jakau-

tuvien osa-alueiden erityiset ominaispiirteet 

 Toistosta ja variaatiosta syntyvä tilallisesti vaihteleva 

kokonaisrakenne 
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Selkeästi korostuva ominaispiirre on koko alueella toistuva sama kortteli-

malli, ns. ”tuulimyllykortteli”,  jossa yleensä lähes neliönmuotoista pihaa 

rajaavat neljä korttelin kulmiin sijoittuvaa lamelli- tai pistetaloa.   

Korttelimalli muodostaa puoliavointa kaupunkimaista rakennetta, jossa 

korttelien välille ja julkisille raiteille avautuvilla näkymillä on tärkeä kon-

taktikaupungin yhteisöllisyyden tavoitteita tukeva merkitys. 

Rakenne muodostaa selkeästi rajattuja ja samalla neljään suuntaan avau-

tuvia pihatiloja. Pihat ovat sisämitoiltaan yleensä noin 40x40 tai 50x60 

metriä. Rakennukset ovat suhteellisen lyhyitä kahden tai enintään kolmen 

portaan 3-kerroksisia lamellitaloja. Pihan yhdellä reunalla on toisinaan 

korkeampi 5-7-kerroksinen piste- tai lamellitalo. Rakennuksiin tuo lisäker-

roksen maanpäällinen kellarikerros. 

Variaatioita rakenteeseen on saatu yhdistelemällä rakennusryhmiä isom-

miksi korttelikokonaisuuksiksi, joihin sisältyy useampia samankokoisia 

pihapiirejä. Matinlaakson ja Matinmetsän eteläosissa on korttelirakenne 

toisinaan avoimempi, eikä toista tuulimyllykorttelin rakennetta.   

Tiistilässä korttelit ovat jäsennykseltään ja mittakaavaltaan vaihtelevia 

eivätkä toista tuulimyllykorttelin periaatteita. Keskenään eri kokoiset ja 

jäsennykseltään vaihtelevat korttelit eivät myöskään muodosta rakentee-

seen vastaavaa rytmiä ja toistoa kuin alueen muissa osissa. 

Esimerkkejä alueella esiintyvistä 
korttelityypeistä. 

Kaaviossa on esitetty kortteliraken-
teen pihanmuodostus. Kaaviossa vih-
reällä merkityillä piha-alueilla toteu-
tuu ns. tuulimyllykorttelin periaate 
jossa kulmista avointa pihaa rajaa 
yleensä neljä tai vähintään kolme 
asuinrakennusta. Muut, esimerkiksi 
pysäköintialueiden suuntaan avautu-
vat  asuinkorttelien piha-alueet on 
merkitty sinisellä. 

Matinkylän alueella asuinkerrostalot 
ovat tyypillisesti n. 36 tai 53 metrin 
pituisia ja runkosyvyydeltään noin 
11 metriä. Korkeat pistetalot ovat 
noin 30 m pituisia. Pihojen koot alu-
eella vaihtelevat maaston lähtökoh-
tein ja kerroslukujen mukaan.  
Korttelimallin tavoitteena oli myös 
turvata valoisat piha-alueet.  

7.2.2  Tuulimyllykortteli kompaktikaupungin perusyksikkönä 
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KORTTELIRAKENNE  

VAALITTAVIA OMINAISPIIRTEITÄ 

 Varioituva  ”tuulimyllykorttelin” malli, jossa pi-

haa rajaavat yleensä neljä suorakaiteen muo-

toista rakennusta. 

 Useasta tuulimyllykorttelista muodostuvien osa-

kokonaisuuksien kaupunkikuvalliset teemat. 

 Korttelipihojen mittakaava ja luonne. Väljät veh-

reät piha-alueet joille luo taustaa ilmeeltään 

yhtenäiset rakennukset.  

 Korttelin rakennustypologia;  massoittelultaan 

selkeät, suorakaiteen muotoiset, tasakattoiset 3

-4 kerroksiset asuinkerrostalot. Toisinaan on 

yksi rakennuksista muita korkeampi.  

 Korttelirakenteesta muodostuva pihojen tilalli-

nen luonne. Korttelista toiseen jatkuvat vaihte-

levat näkymät , pihojen ja julkisten ulkotilojen 

muodostama tilallinen jatkumo  

Ylemmässä kuvassa on tuulimyllykorttelin kolmikerroksisin rakennuksin toteutettu perus-
malli, kortteli 23019. Alla korttelin 23026 muunneltu versio, johon liittyy korkeampi 6-
kerroksinen rakennus ja erilleen korttelin eteen sijoittuva myymälä ja asuinrakennus. Esi-
merkit Matinmetsän asemakaava-alueelta. 

Matinkylän asemakaava-alueen korttelit 23005-23007 
yhdistyvät rakenteellisesti laajemmaksi kokonaisuudeksi, 
johon liittyy korostuksena korkeiden pistetalojen rivi. 

Myös Matinlaakson asemakaava-alueen kortteleiden 23011-23015 
muodostamaan kokonaisuuteen liittyy korostuksina korkeiden piste-
talojen rivi. Pihat muodostavat tilasarjoja. Eteläisimmissä kortteleissa 
pihat avautuvat poikkeuksellisesti pysäköintialueiden suuntaan.  

Matinmetsän asemakaava-alueen pohjoisreunan korttelit tor-
nitaloineen ja korkeiden lamellitalojen rivistöineen muodostaa 
voimakkaan kaupunkirakenteellisen aiheen, matalan liikekes-
kuksen jäädessä taustalle.  

Tiistilän asemakaava-alueella 
korttelirakenne polveilevine raken-
nuksineen on vaihteleva ja moni-
muotoinen. 



MATINKYLÄN KESKEISTEN ALUEIDEN INVENTOINTI, ARVOTUS JA KEHITTÄMISPERIAATTEET                 

                                                       83(101) Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson     Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit   

 OMINAISPIIRTEET JA ARVOT 

7.2.3  Kevyen liikenteen raitit runkona 

 

Suorakulmaiseen koordinaatistoon sidotut pitkät raitit ovat alueelle tun-

nusomaisia ja myös orientoitavuuden kannalta hyvin tärkeitä. Alueen hie-

rarkiassa kevyen liikenteen raiteilla on erityinen korostunut asema.  

Koko alueen halki kulkevat kevyen liikenteen pääraitit muodostavat kau-

punkirakenteellisen rungon johon asuinkorttelit, puistot ja julkiset raken-

nukset tukeutuvat. Raiteilla on hierarkkisesti korostunut asema kaupunki-

rakenteessa.  

Liikenteellisesti tärkeä raittiverkosto on jaoteltu hierarkkisesti; läpikulkulii-

kennettä ja keskeisiä liikennesuuntia palveleviin pääraitteihin, sekä sisäistä 

liikennettä palveleviin sivuraitteihin. Alueen palvelut, liiketilat ja muut jul-

kiset toiminnat on keskitetty pääraittien varteen.   

Suoria raitteja pitkin avautuu pitkiä näkymiä ja toisinaan liittyy raittien pää-

tenäkymiin tunnusomainen vahva pääte. Tällaisia päätteitä ovat idässä 

Matinraitin päässä etäällä näkyvä Haukilahden vesitorni ja toisella suuntaa 

Matinmetsän korkeat tornitalot. Myös Matinkujan päätteenä lännessä ja 

Kala- Matin raitin päätteinä pohjoisessa, ovat Matinmetsän korkeat torni-

talot. 

Matinkylän, Matinlaakson ja Matinmetsän raiteille on ominaista tilallisesti 

vuorotteleva rakenne. Rakennus rajaa raittia samanaikaisesti yleensä vain 

toisella reunalla, toisen puolen avautuessa puistoalueiden tai pysäköinti-

korttelien suuntaan. Toisinaan raitteja rajaavat kortteleiden puolelle si-

joittuvat puurivistöt. 

Matinmetsän alueella suunniteltiin raitit toteutettavaksi kaupunkimaisesti 

jäsenneltyinä, laatoituksin ja pienin aukiomaisin levennyksin. Raitit toteu-

tuivat kuitenkin myös täällä asvalttipintaisina ja tavanomaisten kevyen lii-

kenteen väylien mukaisina, ilman erityisiä kaupunkimaisia korostuksia ja 

toimintoja. Poikkeuksena on ostoskeskuksen ympäristö, jossa raitti on laa-

toitettu, sekä  Kala-Matin raitin pohjoispään puistoalue, joka on raken-

nettu kaupunkimaisesti jäsenneltynä kiveyksin ja porrastuksin. 

Raiteista ei muodostunut täysin kompaktikaupunki-ihanteiden mukaisia 

urbaaneja kohtaamispaikkoja vaan pikemminkin liikkumisen väyliä, joilla 

ohikulkijat toki kohtaavat. Koska pysähtymisen houkuttelevia toimintoja ja 

paikkoja ei ole rakennettu, ei raittien varrelle myöskään ole syntynyt tavoi-

teltua urbaania elämää. 

 

Asemakaavan mukaiset kevyen liikenteen raitit 
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KEVYEN LIIKENTEEN RAITIT  

VAALITTAVIA OMINAISPIIRTEITÄ 

 Raittien hierarkkisesti korostunut asema kaupunkirakentees-

sa.  Raittien sisäinen hiearkia, jossa pääraitin asema on koros-

tunut. 

 Sisäisen kevyen liikenteen ja kevyen liikenteen läpikulkuliiken-

teen ohjaaminen raiteille 

 Suorakulmaiseen koordinaatistoon sidottujen kevyen liiken-

teen raittien linjaukset ja raittien suuntaiset pitkät näkymät 

tunnusomaisina päätteineen. Raiteilta avautuvat näkymät 

kortteleihin ja puistoihin. 

 Raittien varsien tilallisesti vuorotteleva rakenne 

 Raittien varsien puurivistöt ja rajaavat istutukset 

 Eroteltu liikenne, raittien ja katujen eritasossa toteutetut ris-

teyskohdat 

Kevyen liikenteen pääraitti, Matinraitti 

Kevyen liikenteen sivuraitti Matinpolku 

Pääraitin ja kadun risteämäkohta 



MATINKYLÄN KESKEISTEN ALUEIDEN INVENTOINTI, ARVOTUS JA KEHITTÄMISPERIAATTEET                 

                                                       85(101) Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson     Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit   

 OMINAISPIIRTEET JA ARVOT 

Korttelin 23020 ”metsäpihassa” on tunnelma avara.  Rakennukset muodostavat harmonisen taustan mäntymetsän hallit-
semassa pihassa. Puusto ei estä näkymiä pihan läpi. Pihaa jäsentävät kumpareet, kivilohkareet ja pensasistutukset.  

Asuinkorttelien pihojen luonnetta määrittelee vaihteleva alkuperäinen luonnonympäristö jota rajaa ilmeeltään yhtenäinen ja vähä-

eleinen rakentaminen.   

Puoliavoimen korttelirakenteen ansiosta avautuu pihoilta rajattuja näkymiä viereisiin kortteleihin ja edelleen katu- ja puistoalueil-

le. Rakenne mahdollistaa umpikorttelia paremmin myös valon saannin pihoille. Varjoisia suljettuja nurkkia ei muodostu. 

Varsin hyvin alkuperäisen kaltaisina säilyneitä pihoja hallitsevat luonnon elementit kuten avokalliot ja metsäinen puusto, sekä 

vaihteleva topografia. Näille luovat kontrastia rakennetun ympäristön suorakulmaiseen koordinaatistoon sidotut elementit kuten 

rakennukset, pihatiet, leikkipaikat jne.  

Pihoja kiertää rakennusten edustalla hiekkapintainen tai toisinaan asvaltoitu yleensä suorakulmaisesti jäsennelty pihatie ja keski-

osa on säilytetty laajalti luonnontilaisena. Harmaata betonilaatoitusta esiintyy toisinaan rakennusten edustoilla. Pihojen halki 

kulkevat polut ovat kapeampia ja usein vapaamuotoisesti jäsenneltyjä. Luonteeltaan väljät ja vehreät pihat on kokonaan rauhoi-

tettu jalankulkijoille, autoliikenne ja pysäköinti sijoittuu erilleen pihoista. Leikkipaikat on yleensä jäsennelty suorakulmaisesti ja 

selkeästi rajattu muusta piha-alueesta, kalliomaastossa on leikkipaikat sovitettu kallioiden ja luonnonelementtien väliin ilman 

korostavia rajauksia. 

Vaihtelevan maaston ja topografian määrittelemistä erilaisista lähtökohdista toteutetut pihat ovat keskenään vaihtelevia ja yllä-

tyksellisiä siitä huolimatta että korttelitypologia toistuu melko samanlaisena. Osalla pihoja on runsasta kasvillisuutta ja metsäinen 

tunnelma, osalla pihoja on avokalliota ja jyrkkiä pinnanmuotoja kun taas esimerkiksi entiselle peltoalueelle rakennetut pihat ovat 

maastoltaan tasaisempia avoimia ja nurmettuja. Alueen pihat voi tyypitellä esimerkiksi metsäpihoiksi, kukkulapihoiksi, kenttäpi-

hoiksi, rinnepihoiksi, kansipihoiksi ja kalliopihoiksi. Kaikilla näillä on oma vahva luonteensa, yhteisenä tekijänä korostuvat suurta 

yhtenäistä selkeästi rajautuvaa pihaa hallitsevat paikallisen luonnonmaiseman elementit. 

7.2.4  Asuinkorttelien pihat 

”Kukkulapihaa” hallitsee sen keskellä kohoava kallio johon liittyy luonnonvaraista alkuperäistä puustoa. 
Luonnonympäristö muodostaa kontrastia sitä rajaaville ilmeeltään yhteneväisille rakennuksille. Kuva 
korttelista 23014. 

”Metsäpihaa” hallitsevat korkeat ja näkymiä peittävät kuuset. Luonnonympäristön lomaan on toteutettu 
rakennettuja leikki- ja toiminta-alueita. Kuva korttelista 23007. 
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Tasaiselle peltoalueelle toteutetuissa ”kenttäpihoissa” korostuu kaupunkirakenteen 
suorakulmainen jäsennys. Nurmetettua pihaa jäsentävät suorakulmaiset leikkipaikat 
sekä puu- ja pensasistutukset. Yleinen puulaji näissä pihoissa on koivu. Kuva korttelis-
ta 23012. 

ASUINKORTTELIEIDEN PIHAT 

 

VAALITTAVIA OMINAISPIIRTEITÄ 

 Pihojen mittakaava ja luonne. Väljät vehreät tuuli-

myllykorttelin malliin perustuvat piha-alueet joissa 

luonnonelementit, avokalliot, kivilohkareet ja puus-

to on vahvasti läsnä 

 Erilaisista maaston lähtökohdista toteutettujen pi-

hojen vaihtelevat luonteet 

 Asuinrakennusten rajaama, turvallinen ja autoilta 

rauhoitettu piha-alue  

 Korttelitypologiasta johtuva valon ja varjon vaihtelu 

 Pihasta neljään ilmansuuntaan avautuvat ja kortte-

lista toiseen jatkuvat vaihtelevat näkymät 

 Pihan rakennettujen elementtien kuten pihateiden , 

leikkipaikkojen ja oleskelualueiden alkuperäinen 

usein suorakulmainen luonnonympäristölle kontras-

tia muodostava jäsennys ja luonne sekä pintaraken-

teet 

Kansipiha on tasainen ja avoin ja ilmeeltään rakennettu. Piha sijoittuu ympäristöä 
korkeammalle, tunnelma pihassa on avara. Kuva korttelista 23018.  

Poikkeuksellisena pihatyyppinä ovat Tiistilään jyrkästi nousevaan kalliorinteeseen 
toteutetut ”kalliopihat”. Pihoja on paikoin tasattu ja jyrkänteiden kohdille on toteu-
tettu maisemassa korostuvia suojakaiteita.  

Tiistilässä on ns. ”rinnepiha” vallitseva pihatyyppi. Rinnemaastoon toteutetussa pi-
hoissa on paikoin säilynyt alkuperäistä metsäpuustoa. Pihoja on istutettu ja jäsennelty 
vaihtelevasti. 
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7.2.5  Kadut ja keskitetty pysäköinti 

Aikakauden suunnitteluihanteita noudattaen on kevyt liikenne ja ajoneuvo-

liikenne selkeästi eroteltu toisistaan.   

Pääkadut vierialueineen ovat leveitä ja muodostavat kaupunkirakennetta 

jakavia vyöhykkeitä. Kadut ovat luonteeltaan liikenneväyliä eikä niihin si-

ten yleensä liity kaupunkimaisia toimintoja. Puukujanteiden reunustamat 

pääkadut ovat kesäkaudella vehreitä ja puiden rajaamia. Talvikaudella, kun 

puissa ei ole lehtiä, on yleisilme avara ja kadun suuri mittakaava korostuu. 

Alkujaan leveämpää 2+2 kaistaista Matinkylänkatua on myöhemmin ka-

vennettu ja jäsennelty istutuksin ja lisäämällä kadunvarsipysäköintiä. Ny-

kyilmeeltään katu on vehreä ja bulevardimainen. 

Matinkatua rajaavat ostoskeskuksen kohdalla umpinaiset betoniseinät ja 

autokannet. Kuilumainen suljettu katutila on jalankulkuympäristönä kolkko 

ja epäviihtyisä.  

Liikenne on ulkosyöttöinen ja pysäköinti on keskitetty alueen reunoille py-

säköintikortteleihin. Asemakaavassa yleensä kaksitasoista pysäköintiä var-

ten mitoitetut korttelit on pääsääntöisesti rakennettu laajoina kenttinä 

yhteen tasoon. Poikkeuksena on Matinlaakson alue, jolla pysäköinti jo al-

kujaan suunniteltiin yhteen tasoon. Matinlaakson pysäköintialueita jakavat 

asemakaavan määräämät istutukset.  

Suuret avoimet pysäköintialueet ovat tänä päivänä usein ilmeeltään karuja 

ja asuntojen lähiympäristönä epäviihtyisiä. Osa-alueiden reunoilla leveisiin 

katualueisiin tilallisesti liittyvinä, pysäköintikorttelit muodostavat usein 

tilallisesti jäsentämätöntä ympäristöä. Suurina alueina korttelit myös jaka-

vat kaupunkirakennetta.  

Liikenteen ja pysäköinnin ratkaisu antavat vahvan leiman alueelle. 

 

 

 

Pysäköintialue, avopysäköinti 

Pysäköintialue, kansipysäköinti 

Katu 

Puukujanne kadun varressa  

Liikenne– ja pysäköintiratkaisut 
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KADUT JA PYSÄKÖINTI 

 

VAALITTAVIA OMINAISPIIRTEITÄ 

 Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen erottelu, joka 

mahdollistaa autoilta rauhoitetut turvallista jalankulki-

jan ympäristöä muodostavat laajat alueet. Eri tasoon 

toteutetut ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen ris-

teämäkohdat  

 Katujen hiearkkinen jäsentely  

 Katuja reunustavat ja rajaavat puukujanteet 

 Keskitetty pysäköinti 

 Pysäköintialueita rajaavat ja jakavat puurivit Puukujantein jäsennelty Matinkyläntie perusparannuksen jälkeen. 

Puukujantein jäsennelty Tiistiläntie. 

Matinkatu a reunustavat kalliot ja pysäköintikannet. Laajat pysäköintialueet hajauttavat kaupunkirakennetta.  

Pensain ja puin rajatut pysäköintialueet ovat talvikaudella ilmeeltään avoi-

Aapelinkatua reunustavat lehmusrivit.  
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7.2.6  Puistot  

Keskeisten kevyen liikenteen raittien varteen sijoittuvilla puistoilla on tärkeä toi-

minnallinen ja alueen identiteettiä vahvistava asema. Rajauksiltaan suorakulmai-

seen koordinaatistoon sidotut puistoalueet rytmittävät kaupunkitilaa, muodosta-

en vehreitä ja vuodenaikojen mukaan ilmeeltään muuttuvia kohokohtia muutoin 

varsin monotonisesti toistuvassa rakenteessa. Puistot ovat myös kontaktikaupun-

gin mukaisia kohtaamispaikkoja. 

Alueen kaksi merkittävää puistoa; Matinmetsä ja Matinkylän asukaspuisto ovat 

luonteeltaan toistensa vastakohtia. Matinmetsän puisto on luonnontilainen met-

säinen puisto jonka keskellä kohoaa kallio. Alueen matalimmalle kohdalle raken-

nettu maastoltaan tasainen asukaspuisto jakautuu erilaisiin toiminnallisiin suora-

kulmaisesti jäsenneltyihin osa-alueisiin; nurmettuihin oleskelualueisiin, hiekka-

kenttiin ja leikkipaikkoihin. Luonteeltaan avointa puistoa rajaavat puukujanteet ja 

kevyen liikenteen raitit. Matinmetsän asemakaava-alueen eteläosassa hieman 

sivussa pääraiteista on Liisanmetsän metsäinen puisto jossa sijaitsee kappeli. 

Raittien varsille sijoittuvat kapeat, vaihtelevasti puin ja pensain istutetut puisto-

alueet tuovat vehreyttä kaupunkikuvaan. Raitin reunuspuistojen alkuperäisiä ta-

voitteita toteuttaa parhaiten Kala-Matin raitin pohjoispään rinteeseen rakennettu  

puisto, johon liittyy mm. kivettyjä porrastuksia ja istutuslaatikoita.  

Tiistilän keskeinen puistoalue, Rajakallio, sijoittuu tarkastelualueen ulkopuolelle. 

Tiistilänraitti muodostaa vehreän puistoraitin johon liittyy aukio ja istuskelupaik-

koja. 

Asukaspuisto 

matinmetsä 

liisanmetsä 

Asukaspuisto 
matinmetsä liisanmetsä 

Oikealla; Puistot sijoittuvat 
yleensä kevyen liikenteen 
pääväylien varteen.  

Alla, puistot kytkeytyvät raittien välityksellä ym-
päröivään viheralueiden verkostoon 

Asukaspuisto on suorakulmaisesti jäsennelty  ja rakennettu toiminnallinen puisto , Matin-
metsä ja Liisanmetsä ovat kaupunkirakenteen keskellä säilytettyjä metsäpuistoja joissa liik-
kuminen tapahtuu kapeilla poluilla. Liisanmetsän puistoaluetta hallitsee kappeli. 



MATINKYLÄN KESKEISTEN ALUEIDEN INVENTOINTI, ARVOTUS JA KEHITTÄMISPERIAATTEET                 

                                                       90(101) Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson     Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit   

 OMINAISPIIRTEET JA ARVOT 

PUISTOT JA KASVILLISUUS 

 

VAALITTAVIA OMINAISPIIRTEITÄ 

 Puistojen keskeinen asema monipuolisesti palvelevina julki-

sina tiloina ja kohtauspaikkoina sekä osana alueen kulkurei-

tistöä  

 Puistojen maastoon ja alkuperäiseen kasvillisuuteen perus-

tuvat keskenään erilaiset luonteet ja eri tavoin painotetut 

toiminnat 

 Luonnonympäristö, avokalliot ja metsäinen puusto sekä al-

kuperäistä jäsennystä noudattavat istutukset  

 Puistojen alkuperäinen tilallinen rajaus ja näkymät puistojen 

läpi, rajaavat istutukset ja puurivistöt 

 Alkuperäinen jäsentely, jossa rakennettu suorakulmaisesti 

rajattu puistoalue muodostaa kontrastia luonnonympäristöl-

le 

 Toiminnat, mm.  leikkipaikat, pallokentät ja oleskelualueet 

 

Asukaspuistoon liittyy laajoja avaria kenttä ja nurmialueita 

Asukaspuiston rakennetut toiminnalliset alueet sijoittuvat  pohjoisreunalle 

Matinmetsän puisto on luonnontilainen kallioinen metsäpuisto  Kala-Matin raitin varren rakennettu puisto  

Asukaspuistoon johtavan Vilpunpolun varren puistossa on lehmuskujanne 

Kala-Matin raitin varren vehreään puistoon ei liity toimintoja 
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7.2.7  Toiminnallinen rakenne, liike- ja palvelurakennukset 

Toiminnallisesti alue on asuinalue, johon liittyy pääraittien varteen sijoittu-

via asumista palvelevia lähipalveluja sekä yksittäisiä liike- ja työtiloja. Tilaa 

vaativat lähipalvelut, kuten koulut, urheilukentät ja -hallit sijoittuvat selvi-

tysalueen ulkopuolelle. Matinmetsän pohjoisreunaan sijoittuva ostoskes-

kus muodosti aikanaan alueen kaupallisen ja toiminnallisen painopisteen.  

Myöhemmin tämä painopiste on siirtynyt kohdealueen ulkopuolelle Ison 

Omenan liikekeskukseen.  

Alkuperäisen suunnitelman mukaan ostoskeskuksen tuli liittyä suoraan 

sen pohjoispuolelle jatkuvaan laajempaan keskusta-alueeseen. Keskus 

metroasemineen kuitenkin toteutettiin asuinkorttelien erottamana kau-

emmas pohjoiseen Länsiväylän reunaan ja vanha ostoskeskus jäi tästä eril-

leen. Tulevaisuudessa tulee kohdealue aiempaa vahvemmin profiloitu-

maan asuinalueena, kun vuonna 2018 vahvistunut ostoskeskuksen purka-

misen mahdollistava asemakaavamuutos toteutuu. 

Alueen alkuperäinen asemakaavallinen tavoite keskittää palvelu-, työ- ja 

liiketiloja raittien varsille asuinrakennusten pohjakerroksiin, on toteutunut 

vain yksittäisinä kohteina. Matinraitin varressa näihin tiloihin liittyy toisi-

naan suuremmat ja kaupunkikuvassa korostuvat ikkunat, mutta useasti 

tilat on toteutettu vaatimattomasti ja ilmeeltään anonyymeinä. Tilojen 

näkyvyyttä kaupunkikuvassa peittävät useasti parvekkeiden maahan jatku-

vat sivuseinämät ja saavutettavuutta hankaloittavat toisinaan tasoerot. 

Pienet julkisen palvelun rakennukset kuten päiväkodit, kappeli ja monitoi-

mitalo sekä puiston asukastalo sijoittuvat pääraittien läheisyyteen. Yksilöl-

lisesti suunniteltuihin rakennuksiin ei liity erityisiä yhdistäviä ominaispiir-

teitä. 

Puistot leikkipaikkoineen ja muine toimintoineen, sekä liikenteen ohella 

myös ulkoilua palvelevat kevyen liikenteen väylät, ovat keskeinen osa alu-

een toiminnallista rakennetta. Raitteja pitkin ohjautuu liikenne myös alu-

een ulkopuolisiin palveluihin ja julkisen liikenteen pysäkeille.  

 

Asuinrakennus 

 

Liikerakennus 

 

Julkinen tai muu palvelurakennus 

 

Liike-, työ- tai palvelutila asuinraken-
nuksen pohjakerroksessa, esimerkki 

 

Puisto 

 

Kevyen liikenteen raitti 

Toiminnallinen rakenne ja kevyen liikenteen verkosto 

Jäähalli 

Ison Omenan liikekeskus 

Tiistilän koulu 

Matinlahden koulu 

Urheilukenttä 

Matinkappeli 

Päiväkoti 
Päiväkoti 

Monitoimitalo 

6/2018 hyväksytyt asemakaavan 

mukaan purettava ostoskeskus 

Terveysasema 

Asukastalo 

Matinkylän päiväkoti 

Monitoimitalon julkisivu länteen. 
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TOIMINNALLINEN RAKENNE, LIIKE– JA PALVELURAKENNUKSET 

 

VAALITTAVIA OMINAISPIIRTEITÄ 

 Kaupunkirakennetta rikastuttavat ja asumista palvelevat yksityi-

set ja julkiset lähipalvelut sekä työpaikat 

 Raittien kaupunkikuvaa elävöittävät asuinrakennusten maan-

tasokerroksiin ja erillisiin rakennuksiin toteutetut raiteille avau-

tuvat palvelu-, työpaikka- ja liiketilat    

 Eriluonteiset puistot, urheilukentät, raitit ja aukiot osana kau-

punkimaista toiminta- ja kohtaamisympäristöä 

Kuvat yllä; raitteja elävöittävät asuinrakennusten pohjakerroksiin to-
teutetut liiketilat. Kaksi ylempää kuvaa ovat Matinraitilta ja alin kuva 
Tiistilänraitilta. 

Kaksi ylempää kuvaa; samanaikaisesti alueen rakentamisen yhteydessä 
toteutetut, kaupunkikuvassa tunnusomaiset lähikaupat ovat toiminnallisesti 
tärkeitä lähipalveluja. 

Alempi kuva: Ostoskeskukseen liittyy matala katettu pasaasimainen tila. 

Kappeli  sijoittuu metsäisen puiston keskelle hieman erilleen pääjalankulkuraiteista. 
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7.2.8  Asuinrakennukset 

Matinkylän, Matinlaakson ja Matinmetsän asuinrakennusten nykyisinä 

ominaispiirteinä korostuvat; 

 Yhtenäinen kaupunkikuvallinen ilme, jossa samat rakennustyypit yksi-

tyiskohtineen toistuvat 

 Vähäeleinen julkisivujen jäsennys 

 Kappalemainen selkeä suorakaiteen muotoinen ulkohahmo 

 Tasakatto, jota toisinaan korostaa korkea peltiverhoiltu räystäslista 

 Betonielementtien mukaan ruuduiksi jäsennellyt julkisivut, joihin 

liittyy aukkomaiset elementtien keskelle sijoittuvat ikkunat  

 Matinkylän ja Matinlaakson alueilla ovat julkisivut alkujaan harmaita 

pesubetonipintaisia elementtejä. Alkuperäisen ilmeensä on säilyttänyt 

vain pieni osa rakennuksista, pääosa rakennuksista on myöhemmin 

saanut elementtisaumat peittävän eristerappauksen tai muun jul-

kisivupinnoitteen, samalla on värisävy yleensä muutettu vaaleaksi, 

muutoksina näkyvät myös erilaiset tehostevärit. Muutokset on tehty 

laajalti yhtenäistä korjaustapaa noudattaen. 

 Matinmetsän alueella ovat julkisivut pääasiassa punatiiliverhoiltuja 

betonielementtejä, yksittäisissä kortteleissa on myös keraamisin laa-

toin päällystettyjä elementtejä. 

 Maanpäälliset kellarit, joissa umpinaiset maalatut betoniseinät, pai-

koin korkeat betoniset sokkelipinnat 

 Kirjahyllyrunko, joka parvekeseinällä korostuu kaupunkikuvassa jul-

kisivua jakavina betoniseininä 

 Umpinaiset päädyt 

 Samanlaisina toistuva parvekkeet betonikaiteineen, osalla aluetta näi-

hin liittyy yläreunassa teräsputkikaide 

 Koruttomat ja sisäänvedetyt tai julkisivulinjaan sijoittuvat pienin lippa-

maisin katoksin varustetut sisäänkäynnit, joita myöhemmin paikoin 

on kohennettu erilaisin katoksin, betonilaatoituksin jne.  Porrashuo-

neen ovet ovat alkujaan teräslasiovia.  

 Alkuperäiset puuikkunat on pääosin uusittu puu-alumiini-ikkunoin 

 

Tiistilän alueella, joka on rakentunut pidemmällä aikavälillä on rakennus-

kanta myös ilmeeltään ja ratkaisuiltaan vaihtelevaa. Tyypillisesti on raken-

nukset massoittelultaan kevyesti polveilevia ja tasakattoisia. Julkisivumate-

riaaleina korostuvat vaaleat rappaukset ja punatiilipinnat. Alueen länsi-

osan kortteleissa esiintyy aikakaudelle tyypillisesti materiaalivaihtelua 

myös samalla julkisivulla siten että alaosa on punatiilinen ja yläosa valkeak-

si rapattu.  

 

Matinkylän ja Matin-
laakson asuinrakennus-
ten alkuperäisiä omi-
naispiirteitä ovat pesu-
betonipintaiset jul-
kisivuelementit, aukko-
maiset elementin keskel-
le sijoittuvat  ikkunat, 
teräslasiset porrashuo-
neiden ovet. Rakennuk-
set ovat ilmeeltään sul-
jetulla pohjakerroksella 
varustettuja kolmiker-
roksisia lamellitaloja tai 
seitsenkerroksisia piste-
taloja.  Rakennusten 
päädyt ovat umpinaisia. 
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ASUINRAKENNUKSET 

 

VAALITTAVIA OMINAISPIIRTEITÄ 

 Kaupunkirakenteen perusratkaisut, ns. tuulimylly-

korttelimallin mukainen kappalemainen rakennus-

tyyppi  

 Hillitty materiaali- ja väriskaala, Matinmetsän alueella 

korostuva punatiili julkisivumateriaalina 

 Osa-alueilla yhtenäinen ja harmoninen kaupunkikuva  

 Suorakaiteen muotoiset massoittelultaan selkeät ra-

kennusmassat, rakennusten ulkohahmo, tasakatto, 

runkosyvyys 

 

Matinmetsän tyypilli-
set asuinrakennukset 
ovat kolmella julkisi-
vulla punatiiliverhoil-
tuja, parvekejulkisivu 
on  betonielementti-
pintainen. 

 Tiistilän asuinrakennusten julkisivuissa toistuvat valkeaksi pinnoite-
tut ja tiiliverhoillut betonielementit ja polveileva massoittelu. Raken-
nustypologia on vaihteleva. 

Matinmetsän pohjois-
osan tornitaloihin ja 
korkeisiin lamellitaloi-
hin liittyy keraamisin 
laatoin verhoiltuja 
julkisivupintoja. 
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8.1  Alueen säilyttämisen periaatteet  

8. Kehittämisperiaatteet 

Keskeiset vaalimisen perusteet 

 Kaupunkirakenteellisesti aikakauden kaupunkisuunnittelun 

pyrkimyksiä ilmentävä laaja, ja ilmeeltään yhtenäinen koko-

naisuus  

 Säilyneisyys, alkuperäisenä säilynyt asemakaavallinen koko-

naisuus  

 Erityisyys, eriytetty liikenne ja yhdistävät kävelyraitit   

 Erityisyys, vehreät suojaisat pihat kallioineen ja puustoineen 

  

Vaalitaan kaupunkirakenteen perusjäsentelyn, mittakaavan ja siihen 

liittyvien aksenttien sekä rytmillisen toiston säilymistä.  Vaalitaan asun-

topihojen ja puistojen alkuperäisen luonteen säilymistä. Pyritään säi-

lyttämään ja vahvistamaan keskeisten raittien asemaa. Vaalitaan eriyte-

tyn liikenteen ja keskitetyn pysäköinnin periaatteen säilymistä. Vaali-

taan raitteja, puistoja ja pysäköintikortteleita rajaavien istutusten, sekä 

kaupunkikuivan kannalta merkittävien katupuurivien säilymistä.  

Alueen kehittämisen tulee tukeutua aluekokonaisuuden alkuperäisiin 

vaalittaviin ominaispiirteisiin, muutokset eivät saa luoda voimakasta 

kontrastia olevaan rakennettuun ympäristöön.   

  Kappaleessa 7 on tarkemmin kuvailtu alueen vaalittavia ominaispiirteitä  

Matinkylän kerrostaloalueen kaupunkirakenteellisia peri-

aatteita jatkava 1980– 1990-luvuilla rakentuneen aluekoko-

naisuuden osa. 

Asuinkorttelin säilytettävä piha-alue, joilla aluekokonaisuuden 

kannalta keskeiset ominaispiirteet ovat toteutuneet ja säily-

neet.  

Aluekokonaisuuteen keskeisesti liittyvä säilytettävä puisto-

alue.  

Säilytettävä kaupunkikuvan kannalta merkittävä kadun varren 

puurivi. 

 

Matinkylän kaupunkirakenteellisesti arvokas ja yhtenäinen 

1970-luvulla rakennettu kerrostaloalue. 

Tämän selvityksen pohjalta esitetään suosituksena seuraavat eri osa-

alueita koskevat säilyttämisen periaatteet; 

Aluekokonaisuuteen keskeisesti liittyvä säilytettävä kevyen 

liikenteen raitti  

Aluekokonaisuuden kannalta merkittävä rakennus. Raken-

nuksen voi korvata kaupunkirakenteeseen huolella sovitetul-

la ja sen alkuperäisiä periaatteita noudattavalla uudisraken-

nuksella. 
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8.2  Alueen kehittämisen periaatteet  

Kevyen liikenteen raitit  

 Pääraittien hierarkkisesti keskeistä asemaa kaupunkirakenteessa py-

ritään vahvistamaan rakenteellisin ja toiminnallisin keinoin 

 Huolehditaan kevyen liikenteen sisäisen ja läpikulkuliikenteen selke-

ästä ohjaamisesta raiteille. Raitistoa kehitetään mahdollisesti 

muuttuvien liikennetarpeiden mukaan. Raitin solmukohtia, kuten 

siltoja, risteyksiä, alikulkuja ja päätteitä pyritään vahvistamaan ja ko-

hentamaan kaupunkikuvallisesti, orientoitavuuden ja liikenneturvalli-

suuden kannalta 

 Raittien toiminnallisuutta kehitetään  lisäämällä oleskelu ja levähdys-

paikkoja raittien varsille 

 Selvitetään mahdollisuuksia kevyen liikenteen väylien turvallisuuden 

kohentamiseksi polkupyöräilyn ja jalankulun yhteiskäytössä olevilla 

väylillä. Raittien esteettömyyttä pyritään parantamaan kaupunkiku-

vaan sovitetuilla ratkaisuilla.  Raitteja kehitetään liikkumisen väylien 

ohella myös kohtaamis- ja pysähdyspaikkoina.  Raittien varsien au-

kiomaisia levennyksiä istuskelupaikkoineen täydennetään ensisijai-

sesti alkuperäisen suunnitelman pohjalta. Kadunkalusteita uusittaes-

sa ja täydennettäessä tulisi tavoitella alueen luonteelle soveltuvia ja 

identiteettiä luovia yhtenäisiä ratkaisuja 

 

Puistot  

 Puistoja kehitetään ympäristön asukkaita monipuolisesti palvelevina 

julkisina tiloina ja kohtauspaikkoina sekä osana alueen kulkureitistöä.   

 Sujuvat kevyen liikenteen yhteydet puistoihin säilytetään ja kytköstä 

raitteihin tarvittaessa vahvistetaan. Läpikulkuliikennettä ja saavu-

tettavuutta pyritään kehittämään vähentämällä esimerkiksi aitojen 

estevaikutusta. 

 Uusissa istutuksissa suositaan alkuperäisiä ja niiden kaltaisia lajik-

keita.  

 Puistoalueiden toimintoja kehitetään muuttuvien tarpeiden mukaan. 

Alueiden aktivointia monipuoliseen käyttöön ja eri ikäryhmille pyri-

tään kehittämään. 

Seuraavaan kappaleeseen on tämän selvityksen tuloksena koottu 

periaatteita alueen kehittämiselle, siten että alueen keskeiset 

vaalittavat ominaispiirteet voidaan turvata. Periaatteet on jaotel-

tu teemoittain. Näitä täydentävät kappaleessa 7.2 esitetyt vaa-

littavat ominaispiirteet ja kappaleessa 8.1 esitetyt säilyttämisen 

periaatteet  

Yleistä 

 Kehittämisen tulee perustua alueen keskeisten vaalittavien 

ominaispiirteiden säilyttämiseen ja mahdolliseen vahvista-

miseen 

 Kehitettäessä aluetta tulee ottaa huomioon ympäristö koko-

naisuutena rakennuksineen, väylineen, puistoineen ja pihoi-

neen 

 Kehittämisen tavoitteena tulee olla  ympäristön kaupunkiku-

vallinen ja toiminnallinen parannus 

Asuinkortteleiden pihat 

 Pihoja kehitetään nykytarpeita ja kaikkia asukkaita monipuolisesti 

palvelevina oleskelu- ja toiminta-alueina.  

 Piharakennusten sijoittelussa tulee ottaa huomioon etteivät ne peitä 

tärkeitä näkymiä maisemaan tai pihalta toiselle. Rakennusten ilme 

tulee sovittaa ympäristöön.  

 Pihojen leikki- ja oleskelupaikkoja kehitettäessä tulee alkuperäinen 

luonne ja maisemalliset arvot pyrkiä säilyttämään.  

 Pihojen uusissa istutuksissa suositaan alkuperäisiä ja niiden kaltaisia 

lajikkeita.  

 Asuinrakennusten pohjakerrosten toimintoja pyritään kehittämään 

siten että ne aktivoivat ja hyödyntävät myös piha-alueita.  
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Kadut ja pysäköintialueet 

 Alueen liikenneverkostoa kehitettäessä tai muutettaessa noudate-

taan alkuperäisen ratkaisun mukaista ajoneuvoliikenteen ja kevyen 

liikenteen erottelua ja alueen suorakulmaista koordinaatistoa 

 Siltojen ja alikulkujen turvallisuutta ja toiminnallisuutta kehitetään ja 

kaupunkikuvallista ilmettä kohennetaan.  

 Ajoneuvoliikenteen liittymäkohtien, kuten pysäköintikortteleiden ja 

tonttien sisäänajoteiden kaupunkikuvallista ilmettä kohennetaan esi-

merkiksi istutuksin ja parantamalla ajoteiden rajauksia.  

 Pysäköintialueiden kaupunkikuvallista ilmettä kohennetaan ja aluei-

den jäsennystä parannetaan ensisijaisesti lisäämällä rajaavia ja jaka-

via puu- ja pensasistutuksia sekä ympäristöön sovitettuja autokatok-

sia ja aitoja 

 Pysäköintiä kehitettäessä säilytetään keskitetyn pysäköinnin periaa-

te. Pysäköintipaikkoja ei osoiteta piha-alueille. 

 Pysäköintikortteleiden täydennysrakentamista voidaan tutkia lisää-

mällä rakenteellista pysäköintiä. Mahdolliset kansirakenteet tai pysä-

köintitalot tulee toteuttaa kaupunkikuvalliselta ilmeeltään korkeata-

soisina ja huolella ympäristöön sovitettuina.  

 Pysäköintialueita kehitetään muuttuvien tarpeiden mukaan. Muutos-

tarpeita voi synnyttää esimerkiksi yhteiskäyttöautojen, vuokra-

autopalvelujen ja sähköautojen yleistyminen tai liikenteen painotuk-

sen siirtyminen yksityisautoilusta muihin liikennemuotoihin  

 

Toiminnallinen rakenne 

 Aluetta pyritään kehittämään  monipuolisia palveluita ja virikkeel-

listä ja viihtyisää ympäristöä tarjoavana turvallisena asuinalueena 

 Alueelle sijoittuvat palvelu-, työpaikka- ja liiketilat pyritään myös 

jatkossa keskittämään kevyen liikenteen pääraittien varteen tai 

näiden välittömään läheisyyteen sekä Matinmetsän alueen kes-

kustakortteleihin. 

 

Täydennys– ja korjausrakentaminen Matinkylän alueella 

 Mahdollinen täydennysrakentaminen tai korvaava rakentaminen 

sovitetaan huolella ympäristöön kaupunkirakenteen alkuperäisiä 

tavoitteita, mittakaavaa, hierarkiaa ja rytmillistä vaihtelua nou-

dattaen. Rakennukset sovitetaan alueen suorakulmaiseen koor-

dinaatistoon  puoliavoimen tuulimyllykorttelin periaatetta nou-

dattaen. Mahdolliset uudet kaupunkirakenteelliset korostukset, 

kuten esimerkiksi korkeampien rakennusten ryhmät, sovitetaan 

erityisellä huolella laajempaan kokonaisrakenteeseen ja lähikortte-

lien ympäristöön. Suunnittelun yhteydessä selvitetään ja arvioidaan 

vaikutukset huolella.  

 Uudisrakennukset tulee ilmeeltään ja massoittelultaan huolella so-

vittaa ympäristöön ja toteuttaa kortteleittain yhtenäisinä kokonai-

suuksina. Rakennusten tulee massoittelultaan olla selkeitä ja kap-

palemaisia (ei porrastettuja) sekä tasakattoisia. 

 Täydennysrakentamisen yhteydessä avataan maantasokerroksen 

tiloja pääraittien suuntaan ja tiloihin pyritään ensisijaisesti sijoitta-

maan raitteja aktivoivia toimintoja, kuten esimerkiksi työtiloja, yh-

teistiloja ja erilaisia asumisen lähipalveluja. Mikäli asuintiloja sijoi-

tetaan maantasokerroksiin tulee myös näiden suhde raitteihin olla 

avoin ja kaupunkikuvaa rikastava. 

 Julkisivukorjaukset ja muutokset sovitetaan huolella rakennuksen 

ominaispiirteisiin ja ympäristöön. Korttelikokonaisuuksina toistuva 

yhtenäinen ja harmoninen ilme sekä yhtenäinen väritys säilytetään. 

 Alueelle suositellaan laadittavaksi rakennus- ja korjaustapaohjeet 

jossa annetaan yksityiskohtaisia ohjeita rakennusten korjaukselle ja 

pihojen kunnostukselle sekä täydennysrakentamiselle. 
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Matinkylän 1970-luvun kerrostaloalueen aluekokonaisuus 

Asemakaavan mahdollistama kehitettävä /muuttuva alue  

Kaupunkikuvallisesti kehitettävä alue 

Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti kehitettävä alue 

Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti kehitettävä kevyen 

liikenteen pääraitti 

Kehitettävä kevyen liikenteen raitin epäjatkuvuuskohta 

 

Kaaviossa esitetään suositeltavia kaupunkikuvan ja toiminnan kannalta kehitettäviä kohteita ja alueita.  Kehittäminen voi 

tapahtua pienimuotoisin keinoin kasvillisuutta, toiminta-alustoja ja rakenteellisia elementtejä kehittämällä tai esimerkiksi 

pysäköintikortteleissa myös suurempia muutoksia käsittävän täydennysrakentamisen avulla. 

 

Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti kehitettäviä kohteita ja alueita 
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8.3 Täydennysrakentamisen mahdollisuudet ja uhat  

Lähiöillä on ollut keskeinen merkitys suomalaisen hyvinvointivaltion raken-

tamisessa. Muutamina vuosikymmeninä toteutetut mittavat kaavoitus- ja 

asuntorakentamishankkeet tuottivat sitä lähiöympäristöä joihin aikanaan 

myös kohdistettiin ankaraa kritiikkiä. Lähiöt esitettiin sosiaalisesti ja palve-

luiltaan yksipuolisina sekä ympäristöltään yksitoikkoisina asuinalueina. 

Rakennukset nähtiin lähinnä tuotantotekniikan ilmaisuna. Monessa yhtey-

dessä on myöhemmin todettu että tämä kritiikki ei suinkaan noussut asuk-

kaiden keskuudesta, joille muutto lähiöasuntoon usein merkitsi huomatta-

vaa elintason paranemista,  vaan kritiikkiä esitettiin ”ulkopuolelta”.  

Alkuun kritisoitiin voimakkaasti sitä ettei aluerakentamissopimuksessa so-

vittuja työpaikkoja toteutettu ja alue jäi lähiömäiseksi. Raittien varsille to-

teutui vain niukasti elävöittäviä toimintoja, työpaikkoja ja kauppoja. Myös 

tehokas rakentamistapa, pitkälti samanlaisina toistuvat elementtiraken-

nukset maanpäällisine umpiseinäisine kellarikerroksineen sekä laajat avoi-

met pysäköintialueet saivat kritiikkiä. Myös ostoskeskuksen ympäristö var-

sin yksipuolisine baarivoittoisine palveluineen ja pysäköintikansineen ar-

vosteltiin epäviihtyisäksi.  

Vuosien mittaan on lähiöiden kuten myös Matinkylän alueen arvostus kui-

tenkin noussut. Alue on asuinympäristönä osoittautunut varsin toimivaksi, 

ja viihtyisyyttä on parantanut vehreyden lisääntyminen kaduilla, raiteilla ja 

pihoissa. Myös perusparannustoimenpiteet, kuten Matinkyläntien kohen-

taminen on korottanut koko alueen imagoa. Lisäkiinnostusta ja palveluja 

alueelle on tuonut metron ja Ison Omenan rakentaminen.  

Valtaosa Espoon tulevasta väestönkasvusta pyritään sijoittamaan nykyisiä 

keskusta-alueita laajentamalla ja tiivistämällä. Tämä tuo täydennysraken-

tamisen paineita myös metron läheisyyteen sijoittuvalle Matinkylän alu-

eelle. Tämän selvityksen tavoitteena on osoittaa keskeiset reunaehdot 

joiden varassa alueen täydennysrakentamista voidaan tutkia alueen arvoja 

vaarantamatta.  

Edellisissä kappaleissa kuvailtiin mahdollisen täydennysrakentamisen yh-

teydessä huomioon otettavia vaalittavia ominaispiirteitä ja arvoja. Seuraa-

vassa pyritään tämän selvityksen tuloksiin perustuvan herkkyystarkastelun 

avulla osoittamaan muutoksia paremmin ja herkemmin sietäviä alueita.   

Matinkylän kerrostaloalueen erityisarvot kytkeytyvät kaupunkirakenteelli-

seen kokonaisuuteen ja sen onnistuneina toteutuneisiin vaalittaviin osa-

tekijöihin tai ominaispiirteisiin. Selvitysalueeksi on jo alkujaan rajattu Ma-

tinkylän 1970-luvun kerrostaloalue ja siihen kytkeytyvä 1980-90 luvuilla 

rakennettu Tiistilän alue. Koska tärkeä arvotekijä on juuri yhtenäisenä ko-

konaisuutena toteutunut kaupunkirakenne, ei alueen sisältä ole osoitetta-

vissa laajoja alueita joilla muutosherkkyys olisi pieni. Sen sijaan on mah-

dollista osoittaa pienempiä kohdealueita jotka jo itsessään kaipaavat ko-

hennusta, ja joilla muutosten tutkiminen erityisesti siten on perusteltua.  

Alueet on muutosherkkyyden perusteella  jaettu kolmeen luokkaan, joiden 

tarkempaa sisältöä on kuvattu merkkien selityksessä. Lisäksi on alueiden 

sisällä osoitettu vaalittavat erityiskohteet jotka eivät sovellu täydennysra-

kentamiseen, mutta joiden kehittämistä voidaan tutkia muista lähtökoh-

dista. 

Muutokset edellyttävät kuitenkin aina myös tapauskohtaista tarkastelua  

erityisesti kaupunkikuvallisten ja toiminnallisten kysymysten, kuten mm 

pysäköinnin ratkaisemiseksi. Muutosten vaikutusta tulee myös tarkastella 

suhteessa kokonaisrakenteeseen, sen rakenteellisiin periaatteisiin, hierar-

kiaan ja aksentteihin.  
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LUOKKA A   - KORKEAMPI MUUTOSHERKKYYS 

Matinkylän 1970-luvun kerrostaloalueen ominaispiirteiltään leimalliset ja      

parhaiten toteutuneet sekä ympäristönä hyvin säilyneet osa-alueet. 

Rakennukset pihapiireineen muodostavat eheän ja viihtyisän kokonaisuuden, jos-

sa alueen keskeiset kaupunkirakenteelliset tavoitteet ovat toteutuneet onnis-

tuneesti. Kaupunkikuvaa leimaa vähäeleinen ilmeeltään yhtenäinen arkkitehtuuri 

ja vehreys.  

 Nykyistä kaupunki-  ja korttelirakennetta noudattavat, ympäristöön huolella 

sovitetut ja sen vaalittavia ominaispiirteitä tukevat muutokset ovat mahdolli-

sia. 

 Erityisen herkkiä muutoksille ovat keskeiset raitit  sekä rakentamattomat 

piha-alueet luonnonelementteineen.  

LUOKKA B- KESKIKORKEA MUUTOSHERKKYYS 

Matinkylän 1970-luvun kerrostaloalueen osa, jossa kaupunkirakenteen          

alkuperäiset tavoitteet ovat toteutuneet vain osin. 

Alueen tilallinen jäsennys, esimerkiksi pihojen rajaus on lähtökohtaisesti jäänyt 

vaillinaiseksi tai rakennus rakennuspaikkansa tai rakennustapansa kannalta ei ole 

kokonaisuuden kannalta keskeinen. Tähän luokkaan sisältyvät mm laajat, avoimet 

pysäköintialueet ja niihin avoimesti liittyvät pihat rakennuksineen, sekä yksittäiset 

liike- ja palvelurakennukset joihin ei liity erityisiä arvoja.  Kaupunkikuvaa leimaa 

asuinkortteleissa vähäeleinen ilmeeltään yhtenäinen arkkitehtuuri ja vehreys.  

 Alueen kaupunki-  ja korttelirakenteen periaatteita noudattavat, ympäristöön 

huolella sovitetut ja sen vaalittavia ominaispiirteitä tukevat muutokset ovat 

mahdollisia. 

 Mahdolliset uudet kaupunkikuvalliset korostukset tulee suunnitella osana 

aluekokonaisuutta.   

 Erityisen herkkiä muutoksille ovat keskeiset raitit  sekä rakentamattomat 

piha– ja puistoalueet luonnonelementteineen.  

LUOKKA C-  MUUTOKSIA KESTÄVÄT ALUEET 

Ilmeeltään ja massoittelultaan monimuotoinen rakentaminen  joka asettaa    

vähemmän rajoituksia muutoksille  

Tiistilän eteläinen Matinkylän 1970-luvun kaupunkirakenteen periaatteita 1980- 

ja 1990 lukujen hengessä jatkava alue. Korttelirakenne ei toistu alueella yhtä sel-

keänä kuin Matinkylässä. Ilmeeltään ja massoittelultaan monimuotoinen rakenta-

minen on kaupunkikuvassa hallitseva. Matinkylän aluekokonaisuuden kannalta 

hallitut  muutokset ovat mahdollisia. 

 Alue sietää huolella tutkittuja ympäristöön ja Tiistilän alueen kokonaisraken-

teeseen sovitettuja muutoksia.  

 Matinraitin jatkeeksi rakennettu Tiistilänraitti on tärkeä alueita yhdistävä 

väylä, joka tulee säilyttää. 

Muutosherkkyydellä pyritään kuvaamaan missä määrin alue ”sietää” muutoksia ilman että sen keskeiset arvot vaa-

rantuvat. Vieressä esitetään kutakin herkkyysluokkaa koskevia selventäviä periaatteita.  

MUUTOSHERKKYYS 
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