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§ 22
Den av ledamoten Atte Kaleva väckta motionen om ett förfarande 
med miljökonsekvensbedömning på Malms flygfälts område

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Behandling

Ledamoten Atte Kaleva understödd av ledamoten Nuutti Hyttinen fö-
reslog att stadsfullmäktige skulle återremittera ärendet för ny beredning 
utgående från att det ska inledas ett förfarande med miljökonsekvens-
bedömning om helheten med byggprojekt på Malms flygfälts område.

4 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Behandlingen fortsätter
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att 
det ska inledas ett förfarande med miljökonsekvensbedömning om hel-
heten med byggprojekt på Malms flygfälts område.

Ja-röster: 52
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Ara-
järvi, Paavo Arhinmäki, Katju Aro, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula 
Haatainen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Kaisa Hern-
berg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati 
Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai 
Kivelä, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Ma-
lin, Otto Meri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Johanna Nuorteva, Hannu 
Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpa-
la, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, 
Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Jo-
hanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Jan Va-
paavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 28
Linda Ahlblad, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Mika Ebeling, Lau-
ra Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Nuutti Hyttinen, Atte 
Kaleva, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Kauko Koskinen, Terhi 
Koulumies, Heimo Laaksonen, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi 
Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, 
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Petrus Pennanen, Mari Rantanen, Juhani Strandén, Byoma Tamrakar, 
Sinikka Vepsä, Paavo Väyrynen

Blanka: 1
Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Ledamoten Atte Kaleva understödd av ledamoten Björn Månsson fö-
reslog följande hemställningskläm: 

 Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om helheten med 
byggprojekt på Malms flygfälts område kan utformas så att 
områdets särskilda naturvärden beaktas och om möjligt beva-
ras.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

5 omröstningen

Ledamoten Atte Kalevas förslag till hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om helheten med 
byggprojekt på Malms flygfälts område kan utformas så att områdets 
särskilda naturvärden beaktas och om möjligt bevaras.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 41
Zahra Abdulla, Linda Ahlblad, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Mi-
ka Ebeling, Laura Finne-Elonen, Jussi Halla-aho, Atte Harjanne, Joel 
Harkimo, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Emma Kari, 
Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Pia Kopra, Vesa Korkkula, 
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Petra Malin, 
Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Mia Nygård, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus 
Pennanen, Mari Rantanen, Wille Rydman, Juhani Strandén, Leo Stra-
nius, Byoma Tamrakar, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Sinikka Vepsä, 
Anna Vuorjoki, Paavo Väyrynen

Nej-röster: 6
Ted Apter, Jukka Järvinen, Otto Meri, Matti Parpala, Risto Rautava, 
Tomi Sevander
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Blanka: 34
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Katju 
Aro, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Tuula Haatainen, Juha Hakola, 
Jasmin Hamid, Kaisa Hernberg, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalo-
vaara, Kati Juva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Jo-
hanna Laisaari, Elina Moisio, Seija Muurinen, Hannu Oskala, Sara 
Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Tuomas Rantanen, Laura 
Rissanen, Daniel Sazonov, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, 
Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, 
Ozan Yanar

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Maria Ohisalo, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Atte Kalevas förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Atte Kalevan aloite 11.9.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Atte Kaleva och 21 andra ledamöter konstaterar i sin motion att miljö-
konsekvenserna av byggprojekten på Malms flygfälts område hittills in-
te har bedömts som en helhet. Byggprojekten orsakar sannolikt bety-
dande och omfattande negativa miljökonsekvenser och i synnerhet 
större projekt kommer sannolikt gemensamt att ha en mycket negativ 
inverkan på miljön. Konsekvenserna gäller särskilt de mångsidiga bio-
toperna och flera skyddade arter och naturtyper i det enhetliga stora 
ängsområdet. I motionen föreslås det att staden omedelbart inleder en 
heltäckande miljökonsekvensbedömning av byggprojekten på Malms 
flygfälts område.
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Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017, MKB-
lagen) fastställer de projekt som förutsätter det förfarande för miljökon-
sekvensbedömning som avses i lagen. Sådana storskaliga projekt de-
finieras i bilaga 1 till MKB-lagen och gäller bland annat djurhållning och 
fiskodling, gruvdrift, byggande i vattendrag, anläggningar inom kemisk 
industri, metallindustri eller skogsindustri, energiproduktion, överföring 
och lagring av energi, transport samt vatten- och avfallshantering.

Projekt som omfattas av MKB-lagen har vanligtvis en enhet som an-
svarar för projektet och som bara sällan är en myndighet. Lagen om 
bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och pro-
gram (200/2005) tillämpas som en allmän lag på myndigheternas pla-
ner. Bestämmelser om bedömning av miljökonsekvenserna av planer 
som utarbetats av kommuner och förbund på landskapsnivå finns i 
markanvändnings- och bygglagen (132/1999). Enligt 9 § i denna lag 
ska en plan grunda sig på planering som omfattar bedömning av de be-
tydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar och 
utredningar som planeringen kräver. I 1 § i markanvändnings- och 
byggförordningen (895/1999) ingår en förteckning över de omständig-
heter som ska bedömas.

Stadsstyrelsen konstaterar att miljökonsekvenserna av byggprojekten 
inom planeringsområdet för Malms flygfält har bedömts som en helhet i 
generalplanen 2016 för Helsingfors (trädde i kraft 5.12.2018) och i dis-
positionsplanen för Malms flygfält, som i huvudsak har godkänts av 
stadsplaneringsnämnden 9.11.2016 och för södra delen 11.12.2018. 
Det planerade området är ca 300 hektar stort. Utredningarna fortsätter, 
preciseras och kompletteras i samband med de detaljplaner som har 
utarbetats och ska utarbetas för området samt i samband med den öv-
riga närmare planeringen. Av stadsmiljönämndens utlåtande framgår 
närmare de inventeringar och utredningar som gjorts i samband med 
generalplanen och dispositionsplanen, vilka gäller olika naturtyper och 
arter. Stadsstyrelsen hänvisar till nämndens utlåtande och konstaterar 
att ett förfarande enligt MKB-lagen inte är tillämpligt vid planeringen av 
flygfältsområdet, utan undersökningar och utredningar kommer att utfö-
ras när planläggningen fortsätter med stöd av markanvändnings- och 
bygglagen samt -förordningen.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Utlåtandet 
gavs efter omröstning.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsfullmäktige 
behandla motioner som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Atte Kalevan aloite 11.9.2019

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.01.2020 § 7

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

13.01.2020 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Mika Raatikainen: Uuteen valmisteluun siten, että todetaan 

"erillisen YVA-menettelyn käynnistämisen Malmin lentokentän alueen 
rakentamishankkeista olevan perusteltua hankkeiden ympäristö- ja il-
mastovaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jat-
kamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 11
Veronika Honkasalo, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, 
Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, 
Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar
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Ei-äänet: 4
Silja Borgarsdottir Sandelin, Terhi Koulumies, Mika Raatikainen, Ulla-
Marja Urho

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 11 - 4.

16.12.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 594

HEL 2019-009562 T 00 00 03

Hankenumero 5264_182

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Malmin lentokentän alueen maankäytön muutosten vaikutuksia ympäri-
stöön on selvitetty ja selvitetään edelleen osana alueen kaavoituspro-
sessia maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9 §:n sekä maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen (MRA) 1 §:n mukaisesti.

Kaavatilanne

Helsingin yleiskaavassa 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) Malmin lento-
aseman alueelle on osoitettu rakentamista lähikeskusta C3-merkinnällä 
ja asuntovaltainen alue A2-merkinnällä. Aluetta on yleiskaavan mukai-
sesti tarkoitus kehittää pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja li-
ikuntapalveluiden sekä lähipalveluiden käyttöön. Malmin lentokentän 
alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kaupunkisuunnit-
telulautakunnassa 29.11.2016. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 
11.12.2018 kaavarungon tarkennuksen, joka koskee alueen eteläosaa. 
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Malmin lentoaseman rakennuksia 
koskevan asemakaavan muutoksen 16.1.2019. Nallenrinteen ja Lento-
asemankortteleiden asemakaavanmuutoksien laatiminen on vireillä. 

Tehdyt selvitykset ja vaikutusten arviointi
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Malmin lentokentän alueen rakentamishankkeiden ympäristövaik-
utuksia on arvioitu kokonaisuutena Helsingin yleiskaavassa sekä Mal-
min lentokentän kaavarungossa. 

Yleiskaavan vaikutuksia selvitettäessä on otettu huomioon kaavan 
tehtävä ja tarkoitus. Selvitykset osoittavat, että kaavan sisältövaatimuk-
set täyttyvät. Selvitykset on tehty koko siltä alueelta, jolla yleiskaavalla 
on arvioitu olevan olennaisia vaikutuksia. Malmin lentokentän kaava-
runko ei ole oikeusvaikutteinen, mutta työssä laaditut selvitykset ovat 
kattavat ja huomioivat koko sen alueen, johon kaavarungossa suunni-
telluilla maankäytön muutoksilla on vaikutuksia. Yleiskaavaa ja kaava-
runkoa on laadittu rinnakkain, joten selvityksiä ja arviointeja on hyö-
dynnetty molemmissa suunnitelmissa. Kummankaan kaavasuunnitel-
man hyväksymisen esteenä ei ole ollut riittämättömät tai puutteelliset 
selvitykset. 

Selvityksiä jatketaan, tarkennetaan ja täydennetään alueelle laadittujen 
ja laadittavien asemakaavojen sekä tarkemman suunnittelun yhteydes-
sä. Alueen asemakaavojen muuttaminen perustuu lain edellyttämään 
kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edel-
lyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

Yleiskaavan vaikutusten arviointi

Helsingin yleiskaavan (2016) vaikutuksia on arvioitu lain edellyttämäs-
sä laajuudessa. 

Merkittävimpiä muutosalueita nykytilaan verrattuna ovat kaupunkibule-
vardien varret sekä Malmin lentokenttäalue. Näiden alueiden muutok-
set aiheuttavat myös yleiskaavan merkittävimmät vaikutukset. Yleis-
kaavan vaikutuksia ja arviointiprosessia on kuvattu yleiskaavan se-
lostuksessa (Yleiskaavan vaikutukset s. 102–148).

Yleiskaavan valmistelun aikana arviointityö on kulkenut rinnan kaavan 
valmistelun kanssa. Vaikutusten arviointia on tehty sekä suunnittelu-
työssä että viranomaisyhteistyössä. Vaikutuksia on siten otettu huo-
mioon samalla, kun kaavan valmistelu etenee ja eri suuntaan vaikutta-
vien vaikutusten välillä on etsitty yhteisvaikutuksiltaan parasta suunnit-
teluratkaisua.

Kaavarungon vaikutusten arviointi

Malmin lentokentän alueen kaavarungon toteuttamisen vaikutuksia on 
arvioitu asiantuntija-arvioina. Arvioinnin lähtöaineistona on käytetty 
olemassa olevaa kaava-aineistoa ja siihen liittyviä selvityksiä, invento-
intiaineistoja, Museoviraston, Helsingin kaupungin ja ympäristöhallin-
non paikkatietoaineistoja sekä kartta-aineistoja. Lisäksi arviointia varten 
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on tehty apuaineistoa, vaihtoehtoisia suunnitelmia sekä tarkasteluja 
maastossa. Vaikutuksia on arvioitu koko siltä alueelta, johon kaavarun-
golla voidaan olettaa olevan olennaisia vaikutuksia. Pääosin vaikutusa-
lueen laajuus on Malmin lentokentän alue, mutta esimerkiksi liikenteen, 
elinkeinojen ja palvelujen kannalta vaikutusalue on laajempi ulottuen 
koko Koillis-Helsingin alueelle.

Arviointityössä on huomioitu kaavarungon välillisiä ja välittömiä vaik-
utuksia sekä tarkasteltu kaavarungon tuomia pysyviä muutoksia. Ylei-
sesti ottaen lyhytaikaisia muutoksia, kuten rakentamisen aikaisia vaik-
utuksia ei ole käsitelty. Arvioinnissa on lisäksi kiinnitetty huomiota kei-
noihin, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää. Vaikutuksia on ar-
vioitu tilanteeseen, jossa lentotoiminta on jo päättynyt.

Ympäristövaikutusten arviointi

Rakentamisen vaikutuksia luonnonarvoihin on selvitetty osana yleis-
kaavan vaikutustenarviointia luontoinventointitietojen pohjalta (Ramboll 
Oy 2014). Arvioinnin kohteena oli Helsingin uuden yleiskaavan kaava-
luonnoksen mukaisen rakentamisen (mukaan lukien Malmin lentokent-
tä) ja lisääntyvän virkistyskäytön vaikutukset luonnonympäristöön. 

Lajitietoa on kartoitettu edelleen Malmin lentoaseman kaavarungon ja 
vireillä olevien asemakaavahankkeiden yhteydessä. Maankäytön su-
unnitteluratkaisuja on sovitettu vireillä olevissa kaavahankkeissa tar-
kemmin yhteen tunnistettujen luontoarvojen kanssa. 

Huomionarvoisten perhoslajien esiintymistä on selvitetty vuosina 2016 
ja 2017, linnustoa on selvitetty vuosina 2015, 2016 ja 2017, lepakoita 
on selvitetty vuonna 2016 ja liito-oravia on selvitetty vuonna 2016 ja 
2018. Vuoden 2019 liito-oravaselvitys ja perhosselvityksen päivitys 
ovat raportointivaiheessa. Vesistöön liittyviä arvoja on selvitetty muun 
muassa vesihuoltoon liittyvien selvitysten ja suunnitelmien yhteydessä. 
Näiden selvitysten pohjalta tiedetään monien lajien esiintymisalueet. 
Tuotettu selvitysaineisto kattaa huomattavasti suunnittelualueita laa-
jemmat alueet. Luontoselvitysten ja verkostotarkastelujen laajuus kat-
taa usein koko kaupungin alueen. Selvityksiä päivitetään ja tarkenne-
taan säännöllisesti. Suunnittelualueella ei ole ollut tiedossa kasvupaik-
koja, joissa voisi olettaa esiintyvän uhanalaisia kasvilajeja. Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt.

Luontoarvojen säilyminen

Malmin lentokentän alueen suunnittelussa on pyritty ottamaan huo-
mioon huomattava osa luontoarvoista. Malmin lentokentän kaava-
rungossa on osoitettu viheralueita yhteensä noin 102 hehtaaria eli kol-
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mannes koko suunnittelualueesta. Uudessa kaupunkirakenteessa vihe-
ralueet sijoittuvat verkostomaisesti ja ne kytketään osaksi laajempaa 
viherverkostoa. Alueen luonnon monimuotoisuutta voidaan tukea su-
unnittelemalla ja hoitamalla aluetta. Monipuolisilla hoitotoimilla huoleh-
ditaan ja kunnioitetaan nykyistä kasvillisuutta, mutta voidaan myös ra-
kentaa uusia elinympäristöjä niittylajistolle. Niittymäisiksi puistoalueiksi 
varatuilla alueilla on mahdollista säilyttää tai korvata osa avoimista el-
inympäristöistä ja samalla rakentaa uutta kaupunkiluontoa. Poikittaisten 
viher- ja virkistysyhteyksien syntyminen ja erityisesti uutta puistosiltaa 
pitkin Kivikon ulkoilupuistoon mahdollistuva yhteys parantavat myös 
alueellisia virkistysmahdollisuuksia huomattavasti.

Asemakaavan muutosten vaikutusten arviointi

Vaikutusten arviointi on jatkunut suunnittelun tarkentuessa. Nallenrin-
teen asemakaavanmuutoksen yhteydessä on laadittu lisätarkasteluja 
mm. Longinojan valuma-alueesta ja vesienhallinnasta, liikennemelusta 
ja maaperän pilaantuneisuudesta ja selvitetty asemakaavan toteuttami-
sen vaikutuksia liittyen yhdyskuntatalouteen, pysäköintiin, liikennejär-
jestelmään, puistoverkostoon, vesihuollon järjestämiseen, hulevesien 
käsittelyyn ja tasaukseen ja esirakentamiseen. Luontovaikutusten ar-
vioimiseksi on täydennetty selvityksiä liito-oravista ja perhosista. 

Malmin lentokentän alueen seuraavien asemakaavoitettavien osien yh-
teydessä prosessi jatkuu samaan tapaan: kaavasuunnitelmien taustak-
si tullaan laatimaan riittävät tutkimukset ja selvitykset, ja kaavaproses-
sissa arvioidaan suunnitelmien merkittävät vaikutukset. 

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista määrittää ne hankkeet, jotka 
edellyttävät YVA-menettelyä. Tällaiset suurimittakaavaiset hankkeet liit-
tyvät eläinten pitoon ja kalankasvatukseen, kaivostoimintaan, vesira-
kentamiseen, kemian-, metalli- tai metsäteollisuuden laitoksiin, energi-
an tuotantoon, siirtoon ja varastointiin, liikenteeseen sekä vesi- ja jäte-
huoltoon.

Tattarisuon lämpölaitoksesta tehtiin vuonna 2018 lakisääteinen ympäri-
stövaikutusten arviointi (YVA), jossa arvioitiin biolämpölaitoksen vaik-
utuksia ympäristöön ja ihmisiin. Ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyssä tarkasteltiin hankkeen vaikutuksia eri vaihtoehtojen kautta, jois-
sa muuttujina olivat laitoksen sijainti ja polttoainemuoto. Lämpölaitok-
sen asemakaavoitus on käynnistymässä arviointimenettelyssä tutkitun 
eteläisen vaihtoehdon pohjalta. 

YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei 
lähtökohtaisesti sovelleta viranomaisen vireille panemiin hankkeisiin. 
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Viranomaisten suunnitelmiin sovelletaan lakia viranomaisten suunni-
telmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA-laki). 
SOVA-laki velvoittaa tekemään ympäristöarvioinnin sellaisista virano-
maisten valmistelemista suunnitelmista ja ohjelmista, joilla on toden-
näköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja jotka perustuvat lakiin, 
asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen, ja jotka luovat puitteet 
hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille (HE 259/2016, s. 7). SO-
VA-lain 7 §:n 2 momentin mukaan tämän lain mukaista ympäristöarvio-
intia vastaavasta ympäristövaikutusten arvioinnista kaavojen laatimisen 
yhteydessä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Ympäristöarvio-
inti tehdään näin ollen kaavoituksen yhteydessä maankäyttö ja raken-
nuslain (MRL) 9 §:n mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Kaupunkirakentamiseen liittyvän kaavan toteuttamisen vaikutukset ar-
vioidaan osana kaavoitusprosessia maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 
sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n perusteella. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaa-
van merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämi-
in tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan 
huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Kaavaa laadittaessa on tarpeel-
lisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehto-
jen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntata-
loudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olen-
naisia vaikutuksia.

Kaavan vaikutusten selvitysvelvollisuus kohdistuu näin ollen kaavan 
merkittäviin vaikutuksiin, ja niiden kautta esiin nouseviin selvitystarpei-
siin.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n mukaan laissa tarkoitettuja 
kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon aikaisemmin teh-
dyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. 
Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunni-
telman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1. ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2. maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3. kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonva-

roihin;
4. alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalou-

teen sekä liikenteeseen;
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5. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön;

6. elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

Kaupungin tulee lähtökohtaisesti itse arvioida selvitysten riittävyys.

Käsittely

26.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Poistetaan kohdan 14 lopusta seuraava virke: "Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään: "Erillisen YVA-menettelyn käynnistäminen Mal-
min lentokentän alueen rakentamishankkeista on perusteltua hankkei-
den ympäristövaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kohdan 14 lopusta seuraava virke: "Lentokent-
täalueen kasvillisuutta päästään kuitenkin tutkimaan tarkemmin kesällä 
2020, kun lentotoiminta on päättynyt."

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasa-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Satu Susanna Vartiainen

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään: "Erillisen YVA-menettelyn käynnistäminen Mal-
min lentokentän alueen rakentamishankkeista on perusteltua hankkei-
den ympäristövaikutusten arvioimiseksi kokonaisuutena."
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Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasa-
nen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soinin-
vaara, Satu Susanna Vartiainen

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3.

19.11.2019 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi


