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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään kaavan tarkoitus ja tavoitteet, miksi kaava laaditaan, 

miten kaavoitus etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään 

tarvittaessa kaavaprosessin edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta 

kartta.hel.fi/suunnitelmat.  

 

LENTOASEMANKORTTELIT, ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Malmin lentokentän alueen eteläosaan suunnitellaan omalei-

maista, Lentoasemankortteleiden asuinaluetta lähipalvelui-

neen ja virkistysyhteyksineen noin 2 000 asukkaalle. Suunnit-

telualueeseen sisältyy osa lentokenttäalueelle muodostetta-

vasta puistoverkostosta, Lentoasemanpuistoksi nimettävä 

viheralue. Alueen kaavoitus käynnistyy suunnitteluperiaattei-

den laadinnalla. Suunnitteluperiaatteet tulevat nähtäville 

syyskuussa 2018. Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa Mal-

mitalolla 24.9.2018.  

 

Suunnittelualue, lähtökohdat ja tavoitteet  
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Asemakaavan muutos koskee aluetta Malmin lentokentän alueen 

eteläosassa, suojeltujen terminaali- ja hangaarirakennusten lähei-

syydessä. Tavoitteena on mahdollistaa toiminnoiltaan ja asumis-

vaihtoehdoiltaan monipuolisen asuinalueen rakentaminen noin 

2 000 asukkaalle lähipalveluineen sekä Lentoasemanpuiston ra-

kentaminen.   

 

Lentoasemankortteleiden alue kuuluu miltei kokonaisuudessaan 

Malmin lentokenttäalueeseen ja on suurimmalta osin rakennettua 

ympäristöä. Idässä ja koillisessa suunnittelualue rajautuu teolli-

suus- ja varastoalueiden korttelialueisiin.   

 

Alueelle sijoittuu eteläinen osa lentokenttää ja 1. kiitotietä sekä 

lentokentän toimintaan liittyviä rakennuksia ja rakenteita, lentoko-

nehalleja, varastoja ja muita apurakennuksia. Varsinaista lento-

kenttätoimintaa palvelevien rakennusten lisäksi alueella on palo-

asema, matalia toimitila- ja asuinrakennuksia apurakennuksineen 

(varastot ym) sekä muita rakenteita, palomiesten harjoitushyppy-

torni, tenniskenttä ja pieni jääkaukalo.  

 

Kasvillisuus varsinaisen lentokenttäalueen ulkopuolella on run-

sasta ja puusto täysikasvuista. Alueen korkeuserot ovat maltillisia, 

maasto nousee hieman alueen eteläosassa ja lentokenttäraken-

nusten eteläpuolella on kaksi kallioista kumparetta. 

 

Ajotiet ja kulkureitit ovat pääosin hiekkapäällysteisiä Tattariharjun-

tietä ja lentokentälle johtavaa ajotietä lukuun ottamatta. Alueen 

läpi kulkee vanhan Porvooseen johtaneen maantien linjaus. Alu-

een läpi kulkee myös lentokenttää kiertävä suosittu ulkoilureitti. 

Alueella sijaitsee ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteita ja 

alueen poikki kulkee maakaasun runkoputki. 

 

Nallenrinne ja Lentoasemankorttelit ovat ensimmäiset osa-alueet 

Malmin lentokentän alueen rakentamisessa.  

 

Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan koillista Helsinkiä yh-

distävä ja sen identiteettiä vahvistava nivel ja sillä on merkittävä 

rooli koko koillisen Helsingin kehittämisessä. Malmin lentokentän 

alueelle suunnitellaan raitiotieyhteyksiin tukeutuvaa, monimuo-

toista ja omaleimaista asuinaluetta noin 25 000 asukkaalle lähi-

palveluineen. Tavoitteena on uudenlainen, omaleimainen ja elävä 

esikaupunkialue. Laaja puistoverkosto kytkee alueen ympäris-

töönsä ja tarjoaa alueen ja lähiympäristön asukkaille monipuoliset 

virkistysmahdollisuudet. 
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Lentoasemankortteleiden suunnittelun eräänä merkittävänä ta-

voitteena on säilyttää suojellut rakennukset (terminaali ja lentoko-

neiden säilytyshalli eli hangaari) ympäristön kaupunkikuvallisina 

dominantteina. Lentoasemarakennusten pohjoispuolelle suunni-

tellaan Lentoasemanpuistoa, joka on keskeinen osa Malmin lento-

kenttäalueelle kaavaillusta puistoverkostosta. Puisto suunnitellaan 

toiminnoiltaan monipuoliseksi, myös tapahtumakäyttöön. Tavoit-

teena on mahdollistaa koulun rakentaminen puiston laidalle. Alu-

een eteläosaan suunnitellaan asuinkerrostalojen kortteleita. Ta-

voitteena on osoittaa katutasoon liiketilaa alueelle suunnitellun Il-

masillantien sekä Tattariharjuntien varteen. Maakaasun runkoput-

kelle suunnitellaan uusi linjaus alueen läpi. 

 

Osallistuminen ja aineistot   

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa 

on esillä 10.–28.9.2018 seuraavissa paikoissa: 

 Malmitalolla, osoite Ala-Malmin tori 1 

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  

 

Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa Malmitalolla 24.9.2018  

klo 14–19.  

 

Alueen suunnittelusta ja suunnitteluperiaatteista järjestetään li-

säksi kerrokantasi-kysely 10.–28.9.2018. Kysely löytyy osoitteesta 

https://kerrokantasi.hel.fi/. 

 

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin 

asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilö-

kohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään 

Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat. Tietoa Malmin 

lentokentän suunnittelusta saa verkkosivulta https://www.uuttahel-

sinkia.fi/fi/malminlentokentanalue. Sivulta voi myös tilata uutiskir-

jeen. 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-

aineistosta pyydetään esittämään viimeistään 28.9.2018. Niille, 

jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai posti-

osoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan päätöksestä. 

 

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, 

Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: 

Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla hel-

sinki.kirjaamo@hel.fi. 

 

http://www.hel.fi/suunnitelmat
https://kerrokantasi.hel.fi/
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika 

tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jär-

jestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausun-

not.  

 

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan lopulliset 

suunnitteluperiaatteet ja niiden perusteella kaavaehdotus. Kaavoi-

tuksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-

vattu viimeisellä sivulla. 

 

Osalliset 

 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 seurat ja yhdistykset  

 Malmi-Seura 

 Malmin seudun omakotiyhdistys ry  

 Puistola-seura Fastböle-Sällskapet 

 Puistolan omakotiyhdistys ry 

 Koillis Seura ry 

 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka 

 Malmin lentoaseman ystävät ry 

 Malmin ilmailukerho ry 

 Malmin seudun yritysyhdistys ry 

 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry 

 Koillis-Helsingin yrittäjät  

 Helsingin Yrittäjät 

 Helsingin seudun kauppakamari  

 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Gasum Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Museovirasto 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) 

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 

 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
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Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen 

vaikutuksia muun muassa kaupunkikuvaan, luontoon, virkistyk-

seen, maisemaan, terveellisyyteen ja turvallisuuteen, rakennet-

tuun ympäristöön liikenteeseen ja kaavatalouteen ja laaditaan tar-

vittavat suunnitelmat ja selvitykset kaavaratkaisun merkittävien 

vaikutusten arvioimiseksi. Malmin lentokentän kaavarungon val-

mistelussa laadittuja vaikutusten arviointeja hyödynnetään ja tar-

vittaessa tarkennetaan kaavan valmistelun yhteydessä. Vaikutus-

ten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupun-

gin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.  

Suunnittelun taustatietoa  

 

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavoitus on tullut vireille 

kaupungin aloitteesta.  

 

Lentokenttäalueen ulkopuolella, voimassa olevassa Yleiskaava 

2002:ssa alue on merkitty työpaikka-alueeksi ja pieneltä osin vir-

kistysalueeksi, Tattariharjuntie on merkitty pääkaduksi. Aluetta si-

vuaa Viira, nopean raitiotien varaus sekä pääkatu. 

 

Lentokenttäalueen ulkopuolella, voimassa olevassa Yleiskaava 

2002:ssa alue on merkitty työpaikka-alueeksi ja pieneltä osin vir-

kistysalueeksi, Tattariharjuntie on merkitty pääkaduksi. Aluetta si-

vuaa Viira, nopean raitiotien varaus sekä pääkatu. 

 

Lentokenttäalueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Lento-

asemankortteleiden asemakaavoituksen valmistelu pohjautuu 

Helsingin uuteen yleiskaavaan. Tarkoituksena on, että asema-

kaava hyväksytään uuden yleiskaavan saatua lainvoiman. Lento-

asemankortteleiden asemakaavoituksen eteneminen riippuu yleis-

kaavan vahvistumisaikataulusta. 

 

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 

26.10.2016) alue on merkitty pääosin asuntovaltaiseksi alueeksi 

(A2), jota kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja 

liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön ja jolla korttelite-

hokkuus on pääasiassa 1,0–2,0, virkistys- ja viheralueeksi, jota 

kehitetään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja 

kulttuurialueena, joka kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja 

merelliseen virkistysvyöhykkeeseen sekä pieneltä osin lähikes-

kusta-alueeksi (C3) ja toimitila-alueeksi. Alueen läpi on johdettu 

pikaraitiotie ja Tattariharjuntie on merkitty pääkaduksi. 
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Kaupunkisuunnittelulautakunnan 1.12.2015 hyväksymässä ja 

29.11.2016 muuttamassa Malmin kaavarungossa alue on mer-

kitty suurimmalta osin kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi ja puis-

toksi, jonka läpi on osoitettu ulkoilureitti sekä maakaasulinja. Len-

tokenttärakennusten viereinen alue on osoitettu palvelujen ja hal-

linnon alueeksi. 

 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1964–1982) 

ja niissä alue on merkitty lentokenttäalueeksi, puistoalueeksi, ka-

tualueeksi, lähivirkistysalueeksi sekä teollisuus- ja varastoraken-

nusten korttelialueeksi.  

 

Suunnittelualue sijoittuu pääosin valtakunnallisesti merkittävälle 

rakennetulle kulttuuriympäristöalueelle (RKY 2009-kohdeluettelo, 

Malmin lentoasema). Suunnittelualueella on lisäksi muinaismuis-

tolain (295/1963) nojalla suojeltuja ensimmäisen maailmansodan 

linnoituslaitteita.  

 

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia, selvityksiä ja vaikutus-

ten arviointeja: 

 

 Malmin lentokentän yleisten alueiden yleissuunnitelma ja ete-

läisten osien viitesuunnitelma, (Loci maisema-arkkitehdit Oy, 

2018) 

 Malmin lentokentän alueen pysäköintitalojen konseptisuunni-

telma, (Aarti, Ollila, Ristola arkkitehdit Oy, 2018) 

 Malmin lentokenttäalueen vesihuolto, hulevedet ja yleistasaus, 

Suunnitelmaselostus, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 

teknistaloudellinen toimisto, Sito Oy, 2017 

 Malmin lentokenttäalue, esirakentamissuunnitelma, Helsingin 

kaupunki, maankäytön yleissuunnittelu, teknistaloudellinen yk-

sikkö, Destia Oy, 2017 

 Malmin lentoasema ympäristöhistoriaselvitys, (Arkkitehtitoi-

misto Freese Oy, Arkkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016) 

 Malmin lentokentän, Jakomäen ja Kivikon ensimmäisen maail-

mansodan aikaiset linnoituslaitteet, Puolustusasemien IV:7 ja 

IV:8, IX:1-6, IX:10-11 sekä yhdysteiden esiselvitys (Päivi Ha-

kanpää, 2017) 

 Malmin lentokentän alueen kaavarungon aineistosta aluetta 

koskevat mm.  

o Malmin lentokentän ja sitä ympäröivien alueiden pesi-

mälinnustoselvitys 2015, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, 

2015 

o Helsingin kaupunki, ympäristökeskus, Longinojan ve-

denlaatu ja ekologinen tila, 3/2015 
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o Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Malmin 

lentoaseman kaavarungon alue, maaperän pilaantunei-

suus ja sen vaikutus maankäyttöön, Ramboll Finland 

Oy, 11/2016 

o Rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö, kaupunki-

suunnitteluvirasto, 1.12.2015, täydennetty 29.11.2016 

o Helsingin Malmin lentokentän alueen huomionarvoisten 

perhoslajien selvityksiä vuonna 2016, Nupponen K., 

Faunatican raportteja 33/2016 

o Malmin lentokentän lepakkoselvitys 2016, Vasko, V. & 

Blomberg, A., Faunatican raportteja 39/2016 

Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Maankäyttö  

Salla Hoppu, arkkitehti, p. (09) 310 37240 

salla.hoppu@hel.fi 

Tuomas Hakala, tiimipäällikkö, p. (09) 310 37205  

tuomas.hakala@hel.fi 

 

Liikenne 

Topi Vuorio, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37193 

topi.vuorio@hel.fi 

 

Teknistaloudelliset asiat 

Kaarina Laakso, projektipäällikkö, p.(09) 310 37250,  

kaarina.laakso@hel.fi 

 

Julkiset ulkotilat, maisema  

Tuomo Näränen, maisema-arkkitehti p. (09) 310 20462 

tuomo.naranen@hel.fi 

 

Rakennussuojelu 

Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217 

sakari.mentu@hel.fi 

 

Vuorovaikutus 

Sari Korolainen, viestintäsuunnittelija, p. (09) 310 78031 

sari.korolainen@hel.fi  

  

   
Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa 

(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinki-

kymp) sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata 

osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmavahti.  

  

mailto:salla.hoppu@hel.fi
mailto:tuomas.hakala@hel.fi
mailto:topi.vuorio@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
http://www.youtube.com/user/helsinkisuunnittelee
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Kaavoituksen eteneminen 

 

VireilletuloVireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2018 kaupungin aloitteesta

•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa 

OAS ja

suunnittelu-

periaatteet 

OAS ja

suunnittelu-

periaatteet 

•OAS ja suunnitteluperiaatteiden luonnos nähtävillä 10.–28.9.2018, kaavan valmistelijat 
tavattavissa 24.9.2018 Malmitalossa

•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Metro, 
Koillis-Helsingin Lähitieto ja Helsingin Uutiset

•verkossa suunnitelmia voi kommentoida kyselyssä, joka löytyy https://kerrokantasi.hel.fi/ 
sivun kautta.

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

•suunnitteluperiaatteet esitellään lautakunnalle arviolta syksyllä 2018

EhdotusEhdotus

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta syksyllä 2019 

•kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 
löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

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

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla 
www.hel.fi/kaavakuulutukset

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 

•muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

HyväksyminenHyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä 
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana

•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen

•kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty. 


