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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus
etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään
tarvittaessa kaavaprosessin edetessä.

MALMIN LENTOASEMAN RAKENNUKSET, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Malmin lentoaseman lentoterminaalille, lentokonehallille sekä autotal-
lille laaditaan asemakaavan muutos, jossa rakennukset suojellaan kau-
punkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina ra-
kennuksina sr-1 ja sr-2 -merkinnöin.

Rakennukset osoitetaan toimitilakäyttöön. Tavoitteena on mahdollistaa
rakennusten mahdollisimman monipuolinen julkinen käyttö. Rakennuk-
siin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäi-
riötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, opetus-, studio ja näyttelytiloja
sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Liiketilaa saa
tontilla olla enintään 5 % kerrosalasta. Rakennusten kerrosala ei
muutu.

Osallistuminen ja aineistot

Kaavoittaja on tavattavissa Malmitalolla keskiviikkona 18.01.2017 klo
15.30–19.30. Samaan aikaan on paikalla myös Fallkullan tilan asema-
kaavan valmistelijoita.

Kaavaluonnos sekä muuta suunnitteluaineistoa on esillä 12.12.2016–
23.1.2017 seuraavissa paikoissa:
∂ Malmin kirjastossa, Ala-Malmin tori
∂ verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi tutustua myös kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyt-
telytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa
henkilökohtaista neuvontaa.

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat. Tietoa Malmin kentän suunnittelusta saa
verkkosivulta www.hel.fi/malmi. Sivulta voi myös tilata uutiskirjeen.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta pyydetään esittämään viimeistään 23.1.2017.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
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KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
∂ Alueella toimivat yritykset ja yhdistykset mm. Malmin ilmailukerho,

Malmin lentokenttäyhdistys ry, Malmin lentoaseman ystävät ry
∂ Lähialueen seurat ja yhdistykset

, Malmi-Seura, Puistola-seura, Puistolan omakotiyhdistys r.y.,Koil-
lis Seura ry,

, Malmin seudun yritysyhdistys ry, Koillis-Helsingin yrittäjät, Hel-
singin yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari

∂ Helsingin kaupungin hallintokunnat, kuten Helsingin kaupunginmu-
seo, kiinteistöviraston geotekninen osasto ja tilakeskus, pelastuslai-
tos, rakennusvalvontavirasto ja ympäristökeskus

∂ Asiantuntijaviranomaiset, kuten Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto, Museovi-
rasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-
keskus), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, maisemaan, ja kulttuuriperin-
töön ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vai-
kutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan val-
misteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Tontilla sijaitsee nykyisin kolmikerroksinen lentoterminaalirakennus,
jossa on lennonjohto-, toimisto- ja ravintolatiloja, lentokoneiden säily-
tystilana toimiva yksikerroksinen, kylmä hangaarihalli sekä autotalli.

Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Rakennukset siirtyvät Fina-
vialta Helsingin kaupungin omistukseen 1.1.2017. Kaavoitus on tullut
vireille kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.
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Voimassa olevassa asemakaavassa (1964) alue on merkitty lentokent-
täalueeksi.

Maakuntakaavat ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ohjeena
asemakaavoituksessa lentokenttäalueen osalta. Lentokenttäalueella on
voimassa oikeusvaikutukseton Helsingin yleiskaava 1992.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016)
alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi (A2), jota kehitetään pää-
asiassa asumisen puistojen virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipal-
velujen käyttöön ja jolla korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0 - 2,0.

Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa (YM 8.11.2006)
määritellään alueen maankäyttömuoto. Siinä alue on liikennealuetta,
jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue. Lento-
kenttärakennus on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tär-
keäksi kohteeksi.

Voimassa olevassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM
30.10.2014) kentän alue on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta
tärkeä alue (RKY 2009). Merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen
mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava
huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen koko-
naisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriar-
vojen säilyminen.

Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavan valmistelu on käynnissä. Kaava-
luonnoksessa Malmin kentän alue on ensisijaiselta maankäyttömuodol-
taan taajamatoimintojen alue. Alueella säilyy kulttuuriympäristöön liit-
tyvä ominaisuusmerkintä (RKY 2009). Kaavaehdotus on tulossa nähtä-
ville keväällä 2016.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.11.2016 hyväksymässä Malmin
kaavarungossa alue on merkitty suojelumerkinnällä P/SR. Laadittu kaa-
valuonnos on kaavarungon mukainen.

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä ja päätöksiä:
∂ Malmin lentoasema, ympäristöhistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto

Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016)
∂ Malmin lentoasema, uusiokäytön ideasuunnitelma (Arkkitehtitoi-

misto Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016)
∂ Kaupunginvaltuusto päätti ostaa kiinteistöt ja rakennukset Malmin

lentokentältä 26.11.2014
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∂ alueella on voimassa kaupunginhallituksen 11.3.2013 asettama ra-
kennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 23.4.2018 saakka.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Pia Kilpinen, arkkitehti, p. (09) 310 37443,
pia.kilpinen@hel.fi
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, p. (09) 310 37205,
pia.kilpinen@hel.fi

Liikenne
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37193,
topi.vuorio@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37252,
mikko.juvonen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37257,
jouni.heinanen@hel.fi

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217,
sakari.mentu@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaa-
lisen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta
•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa

OAS

•OAS ja kaavaluonnos nähtävillä 12.12.2016–20.1.2017 OAS:sta ja kaavaluonnoksesta on
mahdollisuus esittää mielipiteitä 23.1. 2017 asti

•nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä Koillis-
Helsingin lähitiedossa

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta keväällä 2017
•mielipiteisiin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy
karttapalvelusta kartta.hel.fi

•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot
•muistutukset ja lausunnot käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksy-minen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
•tieto kaavan hyväksymisestä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä
kirjallisesti pyytäneet julkisen nähtävilläolon aikana

•kaava tulee voimaan.


