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SUUNNITTELUALUE JA LÄHTÖKOHDAT

Läntisessä Helsingissä sijaitseva Mätäjoki on Helsingin suurin kaupun-
kipuro. Alue on tärkeä osa Helsingin viher- ja virkistysverkostoa ja ns. 
Länsipuiston vihersormea, ja alueella on myös merkittäviä luontoarvo-
ja. Mätäjokivarsi on suosittu lähivirkistysalue, joka palvelee erityisesti 
Kannelmäen ja Malminkartanon asukkaita ympäri vuoden monipuo-
lisena ulkoiluympäristönä sekä kävelyn ja pyöräilyn kulkuyhteytenä. 
Mätäjokivartta käyttävät Kaarelan suuralueen lisäksi myös esim. Lassi-
lan, Konalan ja Pitäjänmäen asukkaat.

OmaStadi-ideonnissa Mätäjokilaakson kaupunkipuiston kehittäminen 
on saanut vahvaa kannatusta. Alueelle on toivottu mm. laadukasta 
ulkoilureittiä joen molemmille puolille, lisää valaistusta, lisää penkke-
jä ja jäteastioita sekä paikoin myös toiminnallisuuden vahvistamista. 
Ideatasolla alueelle on esitetty myös puurakenteista paviljonkia, Hel-
sinki-huussia yms. uusia toimintoja. Aluetta toivotaan kehitettäväksi 
identiteetiltään vahvana läntisen Helsingin keskuspuistona. 

OmaStadi-ideoinnin pohjalta järjestettiin muutamien asukas- ja luon-
toaktiivien kanssa maastokävely ehdotuksen jatkokehittämistä varten 
toukokuussa 2022. Kävelyn pohjana oli tunnistettu tarve sovittaa yh-
teen toiminnallisia ajatuksia ja Mätäjokivarren luontoarvoja. 

Maastokävelyn pohjalta ehdotetaan seuraavaa:

• Reittien pienimuotoinen kunnostus luontoarvot huomioon ottaen, 
materiaalina esim. hake
• Ei toteuteta leveätä kivituhkapintaista reittiä joen länsipuolelle

• Ei esitetä laajamittaista valaistusta jokivarteen luontoarvojen takia

• Pohditaan jalavametsikön läpi kulkevan reitin valaistusta

• Ehdotetaan muutamien nurmialueiden kehittämistä kukkiviksi 
niityiksi reittien varrella

• Kehitettävää kasvillisuutta ehdotetaan mm. grillipaikan ympäris-
töön sekä Soittajanpuistoon 

• Ehdotetaan uusia toimintoja ja kalusteita: 

 - lukuisia uusia penkkejä eri ilmansuuntiin reittien varrelle

 - muutamia uusia piknik- ja istuskelupaikkoja

 - muutamia uusia jäteastioita

 - infokylttejä

Muita huomioita maastokävelyn ja selvitysten pohjalta:

• Pop-up -toiminnot ja polkupyörän kärrystä tapahtuva myynti ovat 
alueella sallittua jo nyt

• Ruokarekat eivät kaupungin linjauksen pohjalta saa pysäköidä puis-
toissa

• Paviljonkia tai Helsinki-huussia ei toteuteta OmaStadi-ideoinnissa 
mutta merkitään toive muistiin jatkokehittämistä varten

OmaStadi-ideoinnin ja maastokävelyn pohjalta laadittava luonnos esi-
tellään alueen asukkaille alkusyksyllä 2022. Asukkaiden kommenttien 
pohjalta luonnosta kehitetään eteenpäin puistosuunnitelmaksi. Puis-
tosuunnitelma viedään päätöksentekoon loppuvuonna 2022. Rakena-
misen suunnitelmat laaditaan alkuvuonna 2023, ja ehdotetut toimen-
piteet toteutetaan vuoden 2023 aikana.
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NYKYTILA  –  MAISEMA
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Tärkeät lepakkoalueet 

Tärkeät lintualueet

Mätäjoki. Savimaiden purot ja pikkujoet. Uhanalaisuusluokka: Äärimmäisen 
uhanalainen. Edustavuus: hyvä

Arvokkaat kasvikohteet

Vesistöt

Luontotyypit - Uhanalaiset ja silmälläpide�ävät

Arvokkaat luontokohteet

Malminkartanon lehto. Tuoreet ja runsasravinteiset lehdot. 
Uhanalaisuusluokka: Äärimmäisen uhanalainen. Edustavuus: Kohtalainen.
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Kartan tietolähde: Helsingin luonto (paikkatietoaineisto). (2022) Helsingin karttapalvelu. Saatavilla: https://kartta.hel.fi/.
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 NYKYTILA –  JOEN LEVEIN KOHTA JA GRILLIPAIKKA

1

Keväinen näkymä jokea seurailevalta reitiltä 
kaakkoon. Joen leveimmällä kohdalla on pui-
nen näköalatasanne. Ympäristössä järjestetään 
tapahtumia, esim. vuosittainen ”tornien taisto”.

Keväinen näkymä kaakkoon keskeiseltä oleske-
lualueelta joen leveimpään kohtaan.

Näkymä luoteeseen Malminkartanon suuntaan. Maisemakuvassa huomattava koivukuja reunustaa reit-
tiä. Reittien risteyskohdassa on pieni kuntoilualue.
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Näkymä lounaaseen jokea seurailevalta reitiltä. Uudehko, suosittu grillipaikka, taustalla laaja toiminnalli-
nen nurmialue.
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 NYKYTILA –  AVOIN NURMIALUE JOEN  LÄNSIPUOLELLA

Näkymä lounaaseen. Laaja, suojainen nurmialue on suosittu auringonottopaikka.1

Näkymä lounaaseen. Avoimen alueen pohjois-
reunalla on korkeampaa kasvillisuutta.

Näkymä kaakkoon. Mätäjoen varren kasvilli-
suutta elokuussa.

Keväinen näkymä jokivartta lounaaseen. Kuvassa oikealla nurmialuetta rajaavia isotuomipihlajaistutuksia.  
Nurmialue toimii kesällä auringonottopaikkana.
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 NYKYTILA –  JALAVAMETSÄ

Näkymä länteen. Metsäisen reitin varrella on tiheää kasvillisuutta, joskin paikoin maapohja on kulunut.1

Toukokuun näkymä lounaaseen. Metsään siivi-
löityy runsaasti valoa.

Elokuinen näkymä lounaaseen. Metsäinen alue 
rajautuu junarataan. Alue on kesällä ja alkusyk-
systä varjoisa päiväsaikaankin. Alueella ei ole 
valaistusta. 

Näkymä lounaaseen. Metsäisen reitin varrella on arvokasta lajistoa.2 3 4
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 NYKYTILA –  NIITTY- JA NURMIALUEIDEN REUNAT

Näkymä jokivartta pitkin koilliseen hevostallien ja Kaarelanpuiston suuntaan. Avoimen alueen reunaan Mä-
täjoen läheisyyteen on muodostunut kulkureitti. Kasvillisuus oli kuvan ottohetkellä elokuun alussa niitetty. 

1

Näkymä ylempää jokivarresta lounaaseen. 
Alueen koillisosassa on laajoja avoimia kenttiä.

Näkymä kaakkoon. Niittyalueen reunoja käyte-
tään kulkureitteinä, vaikka virallista polkua ei 
alueella ole. 

Keväinen näkymä koilliseen. Avoimen alueen molempia laitoja pitkin on mahdollista kulkea maastoon 
muodostuneella polulla.
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 NYKYTILA –  PÄÄREITTI, KOILLINEN

Näkymä koilliseen Mätäjokivartta pitkin. Reitin varrella on useita kävelysiltoja, jotka kytkevät kaupungino-
sia toisiinsa. Pääreitillä korostuu vauhdikas työmatkapyöräily.

1

Näkymä lounaaseen. Mätäjoen varren kasvilli-
suutta toukokuussa.

Näkymä luoteeseen. Mätäjoen varren kasvilli-
suus on paikoin tiheää ja monilajista, tarjoten 
suojaa eläimille.

Näkymä ylempää jokivarresta koilliseen. Loivasti mutkittelevan reitin varrella on nurmikumpuaihe sekä 
mm. terijoensalavia ja sembramäntyjä. Voimajohto on näkyvä tekninen elementti maisemakuvassa.  
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 NYKYTILA –  PÄÄREITTI, KAAKKO

Näkymä luoteeseen joen leveimmälle kohdalle. Jokimaisema ja ympäröivä kasvillisuus muodostavat maise-
mallisesti eheän kokonaisuuden. 

1

Näkymä pohjoiseen Mätäjoen toiselle puolelle. 
Reitin varrella on vain vähän penkkejä. 

Näkymä koilliseen. Reitin varrella on useita 
avoimia nurmialueita. Taustalla junaraiteet.

Näkymä lounaaseen.  Mätäjoen varren kasvillisuus on paikoin avoimempaa, paikoin korkeampaa ja tihem-
pää. Voimajohto on näkyvä elementti maisemakuvassa. 
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 NYKYTILA –  PÄÄREITTI, ETELÄ

Näkymä luoteeseen. Grillipaikan läheiseltä sillalta on näkymä kuntoilupaikalle ja sen takaa avautuvalle laa-
jalle, toiminnalliselle nurmialueelle.

1

Näkymä luoteeseen. Itäisen puolen puustoa. Näkymä koilliseen. Pääreitti haarautuu joen le-
veimmän mutkan kohdalla.

Näkymä kaakkoon. Lounaassa tarkasteltava alue rajautuu laajaan nurmialueeseen.2 3 4
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 NYKYTILA –  SOITTAJANPUISTO

Näkymä koilliseen. Soittajanpuistossa on laaja avoin nurmikenttä, jota lävistää kivituhkapintainen reitti. 
Korkeampaa kasvilllisuutta on ainoastaan puiston ja asuinkorttelien rajalla. 

1

Näkymä länteen. Puiston reunalla on pieni nur-
mikumpuaihe.

Näkymä luoteeseen. Reunalla on pieni puukuja.Näkymä luoteeseen. Soittajanpuisto on junaradan välittömässä läheisyydessä.2 3 4
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Infokyltissä opastetaan kunnioittamaan yörauhaa 
grillialueella 22-07 välisenä aikana.

Infokylttejä voi tarpeen mukaan lisätä alueelle 
kertomaan esimerkiksi luontoarvoista, kehitettä-
vistä niityistä ja jäteastioiden sijainneista.
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UUDET PENKIT - EHDOTUKSIA
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Kuvissa on esitetty viitteellisesti penkkien 
sijainti. Penkkimallit määritellään erikseen. 
Osa penkeistä on käsinojallisia, soveltuen 
erityisesti ikäihmisille. Penkkejä voi paikoin 
olla myös esim. kaksi rinnakkain reitin 
varrella.
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UUDET PENKIT - EHDOTUKSIA
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Näkymä

Kuvissa on esitetty viitteellisesti 
penkkien sijainti. Penkkimallit 
määritellään erikseen.
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UUDET PIKNIKALUEET - EHDOTUKSIA
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Soittajanpuisto

3

Kuvissa on esitetty viitteellisesti 
piknik- ja oleskelupaikkojen 
sijainti. Kalusteiden mallit ja 
alueen pintamateriaalit ym. 
määritellään erikseen.
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KEHITETTÄVÄT NIITTYALUEET

1

2

3 1

2 3 Nykyinen maisemaniittyalue

Soittajanpuiston ympäristöön voisi lisätä niittyä nykyisten nurmialueiden lomaan. Myös pieni-
muotoinen kasvillisuuden lisääminen (marjapensaat, hedelmäpuut) voisi soveltua alueelle. 

Uusi niittyalue: Pääreitin kaakkoinen osa. Käytävän reuna voidaan hoitaa nurmialueena.
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JÄTEASTIAT

Mätäjoki
Fagottipolku

Soittajanpuisto

Grillipaikka

Nykyinen jäteastia

Ehdotettava jäteastian paikka
Jäteastiana syväsäiliö

Paikka on lähellä grillipaikkaa (alle 70 m), mutta ei liian lähellä aiheuttaakseen vaaraa liian kuumista roskista aiheutuvaa jäteastian sulamista.

Muita mahdollisia uuden jäteastian paikkoja

Nykyinen syväkeräysastia  
(ei näy karttapalvelussa)

Kaupunki tarkastelee jäteastiaverkoston päivitystarvet-
ta. Neljän jäteastiatyypin sijaan alueelle sopisi kolme 
jäteastiatyyppiä. Puristaviin jäteastioihin sekä syväke-
räyssäiliöihin mahtuu suuri määrä jätettä, mikä ei pää-
se leviämään. Jäteastiavalinta mahdollistaa tyhjennys-
välin pitämisen melko pitkänä. Grillialueen yhteyteen 
soveltuu kuumia hiiliä kestävä punainen jäteastiamalli.

Ohessa havainnollistus uuden syväsäiliön sijoittumi-
sesta. Alueen ympäristöä maisemoidaan esim. pen-
sasistutuksilla, jotta jäteastiat sopeutuvat ympäröi-
vään maisemaan.

ympäristö
maisemoidaan
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Alueen pääreitit on valaistu. Ehdotuksessa toivottiin mm. uusia kun-
nostettavia reittejä ja niille valaistusta sekä talvikunnossapitoa. Joki-
varren luontoarvojen vaalimisen vuoksi näitä ei ole tarkoituksenmu-
kaista toteuttaa laajamittaisesti.

Maastokävelyn yhteydessä keskusteltiin mahdollisuudesta lisätä va-
laistusta jalavametsikön kohdalle. Asukkaita pyydetään kommentoi-
maan lisävalaistuksen tarpeesta alueen infotilaisuuden tai suunnitteli-
jatapaamisen yhteydessä. 

Lepakoiden liikkuminen voidaan valaistuksessa ottaa huomioon uu-
sien valaisimien kesäsammutuksella tai himmennyksellä 1.6.-15.8. vä-
lisenä aikana. Vanhoihin valaisimiin tätä ei voi yleensä toteuttaa eli 
tällöin valaisin tullisi kokonaan vaihtaa.
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