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Kaupunginmuseon lausunto Fallkullan tilan asemakaavan muutok-
sen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 8.12.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavanmuutosta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausun-
non. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käy ilmi seuraavaa: Fallkullan 
tilan alueelle laaditaan asemakaavaa, jolla mahdollistetaan kotieläinti-
lan ja nuorisotoiminnan jatkuminen sekä virkistyskäytön lisääntyminen 
alueella. Alueelle suunnitellaan koulua, 1–2 päiväkotia, leikkipuistoa ja 
liikuntapuistoa. Alueen eteläreunaan on tarkoitus rakentaa asumista.

Tavoitteena on säilyttää Fallkullan tilakokonaisuuden luonto- ja kulttuu-
riarvot, tukea sen nykyistä käyttöä ja mahdollistaa alueen kehittyminen 
ympäröivien alueiden maankäytön muuttuessa. Aluetta kehitetään vir-
kistyksen, opetuksen, urheilun ja kulttuurin monipuoliseen käyttöön 
kulttuuriympäristön suojelutavoitteet huomioiden. Alueen suojelumää-
räykset tarkistetaan asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Malminkaaren pohjoispuolelle on tarkoitus varata tilaa palvelujen ja hal-
linnon aluetta varten. Suunnittelualueella tutkitaan mahdollisuuksia 
muuttaa nykyisin peltoviljelyssä olevaa alaa virkistys- tai laidunkäyt-
töön. Nykyiset laidun- ja viljelykäytössä olevat alueet on tarkoitus säilyt-
tää maisemallisesti avoimina. Tarkoituksena on myös selvittää mahdol-
lisuuksia laajentaa viljelypalsta-aluetta ja etsiä koira-aitaukselle uusi 
paikka kaava-alueelta. 

Kaupunginmuseon kannanotto:

Fallkullan maatilakokonaisuus muodostuu maatalousrakennusten ja 
asuinrakennusten pihapiireistä, aidatuista laitumista, lähipelloista sekä 
näitä ympäröivistä laajemmista peltoaukeista. Fallkullan tila on osa 
Lon¬ginojan jokilaakson maisemakokonaisuutta. Tila ympäristöineen 
on arvokasta kulttuurimaisemaa ja rakennet¬tua kulttuuriympäristöä.

Kaupunginmuseo korostaa, että Fallkullan merkitys virkistysalueena ja 
kulttuurimaisemana tulee entisestään korostumaan, kun Malmin lento-
kentän alue muutetaan asuinalueeksi. Rakennukset, niityt, pellot, met-
säkumpareet, avoimena säilyneet maisematilat ovat vaalittavia ja säily-
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tettäviä, alueen ominaisluonteen kannalta keskeisiä tekijöitä. Nämä ar-
vot ja niiden säilyminen tulee asemakaavan muutoksessa varmistaa. 

Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys on valmistunut 2016. Sen 
avulla voi määritellä myös alueeseen ja siellä oleviin kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaisiin rakennuksiin liittyviä suojelutavoitteita. Suojelun piiriin 
tulee ottaa myös maatalouskeskukseen liittyvät kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat rakennukset. Avoimena säilytettävä pelto-/laidun-/ niittyalu-
eet tulee merkitä / s merkinnällä, niin että ne jatkossakin säilyvät avoi-
mina. Uudet rakentamispaikat tulee valita siten, että niistä tulee uusi 
luonteva paikkaansa sopiva kerrostuma arvokkaassa kulttuuriympäris-
tössä.
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