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§ 250
Den av ledamoten Kauko Koskinen väckta motionen om bevarad 
flygverksamhet på Malms flygplats tills detaljplanen har fastställts

HEL 2019-012940 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Kauko Koskisen ym. aloite Malmin lentotoiminnan jatkamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kauko Koskinen och 16 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion 11.12.2019 att verksamheten vid Malms flygplats ska kunna fort-
sätta åtminstone till dess att detaljplanen för området har fastställts. De 
som väckt motionen motiverar sitt förslag bl.a. med att högsta förvalt-
ningsdomstolen, riksdagen och statsrådet i sina beslut har hänvisat till 
att en ersättande plats hittills inte har hittats och att myndigheterna 
borde söka en ersättande flygplats eller flytta verksamheten till andra 
befintliga fält eller baser. Staden håller dock på att redan i slutet av 
2019 avsluta arrendeavtalet för området, vilket skapar en mycket svår 
situation för företag och andra aktörer i området. De måste ha ett verk-
samhetsställe som möjliggör företagsekonomisk verksamhet till dess 
att en ersättande plats har anvisats.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen 17.3.2020, var-
efter uppgifterna har uppdaterats. Stadsstyrelsen konstaterar att arren-
deavtalet för flygplatsen löpte ut 31.12.2019. Föreningen Malmin lento-
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kenttäyhdistys ry och två andra parter begärde omprövning av beslutet 
om att avsluta avtalet med tomtchefen, vilket dock förkastades av 
stadsmiljönämnden. Därefter överklagade Malmin lentoaseman ystävät 
ry beslutet om avslag till Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltnings-
domstolen förkastade föreningens begäran om att avbryta verkställig-
heten av beslutet. Dessutom har Malmin lentokenttäyhdistys ry väckt 
talan mot staden vid Helsingfors tingsrätt och yrkat att vissa villkor i ar-
rendeavtalet ska jämkas. Beslut på föreningen Malmin lentoaseman 
ystävät ry:s besvär väntas i september 2020 och på föreningen Malmin 
lentokenttäyhdistys ry:s talan vid utgången av 2020. I själva verket har 
flygverksamheten på flygplatsen fortsatt i strid mot lagen trots att ar-
rendeavtalet upphört att gälla.

I motionen hänvisas även till att landskapsplanen tidigare förutsatte att 
flygverksamheten inom området kunde fortsätta tills ett nytt eller ersät-
tande fält hittats för flygverksamheten. Denna landskapsplan har upp-
hävts efter landskapsfullmäktiges beslut i maj 2017 om att godkänna 
etapplandskapsplan 4 för Nyland och med anledning av att denna nya 
landskapsplan trädde i kraft i augusti 2017. Besvären över planen har 
slutligen avslagits genom beslut av högsta förvaltningsdomstolen 
(HFD) 15.5.2020, där HFD bibehöll det tidigare beslutet av förvalt-
ningsdomstolen om att förkasta besvären. I planen har området märkts 
ut med en beteckning om tätortsfunktioner och med en beteckning som 
gäller utvecklingsprincipen att förtäta området, vilken även omfattar en 
beteckning om värdefull kulturmiljö.

Sökandet efter ersättande flygplatser fortsätter. Kommunikationsminis-
teriet har 16.6.2020 beviljat understöd för drifts- och investeringsutgifter 
på flygplatser för 2020. Flygplatser för allmänflyg beviljas totalt 2 miljo-
ner euro. Stöd beviljades investeringar vid Nummela flygplats, Hyvinge 
flygplats, Pyttis flygplats och Lahti-Vesivehmaa flygplats. I bedömning-
en beaktades riksdagens uttalande 4.4.2018 om åtgärder för att trygga 
ersättande flygplatsfunktioner för Malms flygplats.

I generalplan 2016 för Helsingfors är området ett närcentrum med be-
teckningen C3 och ett bostadsdominerat område med beteckningen 
A2. När det gäller detaljplanen konstaterar stadsstyrelsen att stadsmil-
jönämnden 10.12.2019 godkänt ett justerat planförslag för Nallebranten 
(nr 12577). Planförslaget går vidare till fullmäktige för avgörande när 
det med en privat markägare uppgjorda markanvändningsavtalet som 
gäller planområdet färdigställts, uppskattningsvis under hösten 2020. 
Stadsmiljönämnden har dessutom beslutat lägga fram ett förslag till de-
taljplan för flygplatskvarteren (nr 12623) 7.4–6.5.2020 och det justera-
de planförslaget kommer att behandlas av nämnden i slutet av hösten 
2020.
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När det gäller tidtabellen för genomförandet har man planerat att under 
perioden 2020–2021 på flygplatsens område inleda förberedelser bl.a. 
för att flytta stamledningen för naturgas och utföra markundersökningar 
samt inleda andra arbeten som rör byggandet av infrastruktur i områ-
det. I takt med att planläggningen fortskrider och inom ramen för allt 
annat som genomförs kan området tillfälligt användas för t.ex. evene-
mang och konserter, även om coronapandemin 2020 har begränsat 
möjligheterna till folksamlingar och därmed förhindrat stora publikeve-
nemang på området.

Stadsstyrelsen konstaterar att det är ett viktigt stadsstrategiskt mål att 
kunna använda Malms flygplatsområde för nya ändamål, huvudsakli-
gen för bostadsbyggande och även för idrotts-, rekreations- och andra 
tjänster för 25 000 nya invånare. Det är därför varken möjligt eller än-
damålsenligt att fortsätta med flygverksamheten.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Kauko Koskisen ym. aloite Malmin lentotoiminnan jatkamisesta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 529

HEL 2019-012940 T 00 00 03
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Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa.

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

31.08.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 17.03.2020 § 157

HEL 2019-012940 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaavatilanne ja toteuttamisen aikataulu

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa Malmin lentokenttä on osoitet-
tu taajamatoimintojen aluevarausmerkinnällä sekä tiivistettävän alueen 
kehittämisperiaatemerkinnällä. Alueella on säilynyt kulttuuriympäristöön 
liittyvä ominaisuusmerkintä. Sen sijaan aikaisemmat maakuntakaava-
merkinnät Malmin lentokentästä liikennealueena, jonka toissijainen 
käyttötarkoitus on ollut taajamatoimintojen alue, on kumottu kokonaan. 
Uudenmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt Uudenmaan 4. vaihe-
maakuntakaavan toukokuussa 2017. Maakuntahallitus on päättänyt 
elokuussa 2017, että kaava tulee voimaan ennen kuin se saa lainvoi-
man. Maakuntakaava on kuulutettu voimaan.

Helsingin yleiskaavassa (2016) Malmin lentokentän alueelle on osoitet-
tu rakentamista lähikeskusta C3-merkinnällä ja asuntovaltainen alue 
A2-merkinnällä. Aluetta on yleiskaavan mukaisesti tarkoitus kehittää 
pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä 
lähipalveluiden käyttöön. Malmin lentokentän alue on Helsingin yleis-
kaavan (2016) tärkein uusi rakentamisalue, josta suunnitellaan ja ra-
kennetaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Yleiskaavan toteutta-
misohjelmassa (kaupunginhallitus 4.6.2018) Malmin lentokentän alue 
kuuluu yleiskaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen.
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Em. yleiskaavaa on käsitelty hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa ennen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan voi-
maantuloa. Hallinto-oikeus on katsonut, että maakuntakaavamääräyk-
sen tarkoittama lentokenttätoiminta on katsottava päättyneen ja sa-
notussa tilanteessa maakuntakaavan mukaiseksi ensisijaiseksi 
maankäyttömuodon määrittelemäksi aluevarausmerkinnäksi on näin ol-
len tullut taajamatoimintojen alue aiemman liikennealueen sijaan. 
KHO:n  päätöksessä Helsingin yleiskaava 2016:sta todettiin, että yleis-
kaavaa hyväksyttäessä on mm. ollut varmuus siitä, että valtio toimintoi-
neen on vetäytymässä alueelta viimeistään 2020-luvun alussa. Valtion 
ratkaisun tarkoituksena on ollut mahdollistaa alueen osoittaminen asu-
inrakentamiseen. Kaavaa hyväksyttäessä on lisäksi ollut tieto siitä, että 
alue oli siirtymässä kaupungin hallintaan. Alueen käytön lentoliikenne-
toimintaan on siten voitu yleiskaavan hyväksymisestä päätettäessä 
katsoa päättyneen maakuntakaavan suunnittelumääräyksessä tarkoite-
tulla tavalla, ja edellytykset alueen osoittamiselle yleiskaavassa asu-
inkäyttöön olivat olleet olemassa. KHO katsoi, että hallinto-oikeuden 
päätöksen muuttamiseen ei ollut perusteita. Helsingin yleiskaava 2016 
tuli voimaan joulukuussa 2018.

Kaupunkistrategiassa 2017-21 ja nykyisessä asumisen ja siihen liitty-
vän maankäytön toteutusohjelmassa (AM-ohjelma / Kotikaupunkina 
Helsinki –ohjelma) on asetettu tavoitteeksi rakentaa 7 000 asuntoa vu-
odessa. AM–ohjelmasta päättäessään kaupunginvaltuusto totesi 
(22.6.2016), että tulevan asuntotuotannon näkökulmasta suunnittelun 
etenemistä edistetään Malmin lentokentän alueella. Korkein hallinto-
oikeus kumosi joitakin osia yleiskaavan hyväksymistä koskevasta 
Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä, mikä lisää Malmin lento-
kentän alueen merkitystä kaupungin asuntorakentamisessa.

Alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kaupunkisuunnit-
telulautakunnassa 13.12.2016.Tarkennettu kaavarunko on hyväksytty 
11.12.2018 kaupunkiympäristölautakunnassa. Lautakunta on ohjeista-
nut kiinnittämään jatkosuunnittelussa erityistä huomiota alueen luonto-
arvojen selvittämiseen, säilyttämiseen ja vaalimiseen.  Lentotoiminnan 
säilyttämistä ei ole edellytetty. 

Asuntorakentamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavoituksen li-
säksi, esirakentamisen suunnittelun ja toteutuksen, katujen ja kunnallis-
tekniikan suunnittelun ja rakentamisen sekä tontinluovutusprosessin 
ajallista limittämistä. Kaupungin tavoitteena on käynnistää rakentami-
nen 2020-luvun alussa kaavarunkoalueen eteläosasta Nallenrinteen ja 
Lento-asemankortteleiden kaava-alueilta, missä olemassa oleva katu-
verkko, infrastruktuuri ja joukkoliikenne ovat tehokkaasti hyödynnettä-
vissä ja johon uusi kaupunkirakenne on luontevasti liitettävissä. Kau-
punkiympäristölautakunta on hyväksynyt 10.12.2019 Nallenrinteen tar-
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kistetun kaavaehdotuksen, minkä jälkeen kaavaehdotus etenee vuoden 
2020 alkupuolella valtuuston päätettäväksi. Lentoasemankortteleiden 
asemakaavaehdotus tulee kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn 
maaliskuussa 2020.

Suunnittelu- ja rakentamistavoitteiden hallittu limittäminen ja toteutus 
sekä eri rakentamisvaiheiden keskinäisten riippuvuuksien ennakointi ja 
koordinointi edellyttävät, että Malmin lentokentän alue otetaan kau-
pungin omaan hallintaan ja käyttöön suunnitellusti 1.1.2020 alkaen. 
Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta asuntorakentamisen 
edellytyksenä ovat esirakentaminen, putki- ja johtosiirrot, väistöt, katu-
ja infrarakentaminen, tontinvaraukset sekä talosuunnittelu. Vaiheittain 
vuoden 2020 aikana lentokentän alueella on suunniteltu aloitettavan 
mm. maakaasun runkoputken siirron valmistelut maaperätutkimuksi-
neen ja esirakentamistöineen, koestabilointikenttien rakentaminen, uu-
sien ajo- ja kulkureittien rakentaminen, uusien kaava-alueiden maape-
rä-, luonto- ja kasvillisuusselvitykset, Roihupellon ammattiopiston lo-
gistiikkakoulutuksen väistötila-alueen suunnittelun ja toteutuksen val-
mistelut sekä pelastuslaitosta palvelevien uusien hälytysajoreittien 
käyttö entisen lentokenttäalueen poikki.

Ilmailutoiminnan jatkuminen aiheuttaisi aikatauluriskin, joka toteutues-
saan viivästyttäisi Malmin lentokentän alueen rakentamista ja siten 
vaarantaisi kaupungin kasvun kannalta tärkeän strategisen asuntotuo-
tantotavoitteen saavuttamisen Malmin lentokentän alueella. Näin ollen 
kaupungin strategiset tavoitteet alueen käytöstä asuntorakentamisen 
tarpeisiin eivät mahdollista lentotoiminnan jatkamista alueella. 

Sopimustilanne

Kiinteistölautakunta päätti 1.12.2016 vuokrata Malmin lentokenttäyhdis-
tys ry:lle noin 39,3 ha alueen ilmailumääräyksen AGA M1-1 ja ilmailu-
lain (864/2014) mukaista valvomattoman lentopaikan pitämistä sekä 
harraste- ja yleisilmailutoiminnan harjoittamista varten toistaiseksi 
1.1.2017 alkaen 1 kuukauden irtisanomisajoin kuitenkin kauintaan 
31.12.2019 saakka.

Allekirjoitetussa vuokrasopimuksessa ei ole mainittua määräaikaa, 
vaan sopimus on ollut sopimusehtojen mukaisesti irtisanottavissa 1 kk 
irtisanomisajoin. Yhdistyksellä olisi ollut mahdollisuus pyytää sopimusta 
muutettavaksi määräaikaiseksi 1.1.2017-31.12.2019 sen jälkeen, kun 
Yhdistys olisi maksanut sopimuksen mukaisen vakuuden. Yhdistys 
maksoi vakuuden kesäkuussa 2017, mutta se ei pyytänyt määräaikai-
sen sopimuksen tekemistä, joten sopimus jäi voimaan toistaiseksi voi-
massaolevana, 1 kk irtisanomisajoin. Yhdistys on jo vuokrasopimusta 
tehdessään tiennyt, että sopimus tulee päättymään vuoden 2019 lopul-



Helsingfors stad Protokoll 16/2020 7 (10)
Stadsfullmäktige

Ärende/19
07.10.2020

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

la ja siten sillä on ollut runsaasti aikaa sopeutua muuttuvaan tilantee-
seen.

Tontit-yksikön päällikkö on kiinteistölautakunnan päätöksen toteuttami-
seksi päättänyt 5.12.2018 irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään 
31.12.2019. Yhdistyksellä on siten ollut irtisanomispäätöksen jälkeen-
kin runsaasti aikaa toimintojensa alasajoon.  

Irtisanomispäätöksestä tehtiin kolme oikaisuvaatimusta, jotka kaupun-
kiympäristölautakunta hylkäsi 20.8.2019 tekemällään päätöksellä. 
Samalla oikaisuvaatimusasian käsittelyn yhteydessä lautakunta päätti 
käsittelyn kuluessa tehdyn vastaehdotuksen johdosta, ettei kaupunki 
tee yhdistyksen kanssa uutta vuokrasopimusta supistetusta vuokra-
alueesta.

Oikaisuvaatimusten hylkäämisestä koskevasta lautakunnan päätökse-
stä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen ja pyydetty täytäntöönpa-
non kieltämistä.  Hallinto-oikeus on 31.12.2019 antamallaan 
välipäätöksellä todennut, ettei irtisanomispäätöksen täytäntöönpanolle 
ole estettä.

Yhdistys on nostanut kanteen kaupunkia vastaan Helsingin käräjäoi-
keudessa 23.12.2019. Yhdistys on samalla tehnyt turvaamistoimiha-
kemuksen alueen hallinnan turvaamiseksi. Yhdistys vaatii kanteessaan 
sopimuksen kohtuullistamista ja vuokra-ajan jatkamista. Käräjäoikeus 
on 21.1.2020 hylännyt Yhdistyksen tekemän turvaamistoimihakemuk-
sen kokonaisuudessaan mm. sillä perusteella, että turvaamistoimen 
myöntämiseen ei ole olemassa maanvuokralaissa säädettyä perustet-
ta.

Alueen maanvuokrasopimus on kaupungin näkemyksen mukaan päät-
tynyt 31.12.2019 ja yhdistys pitää aluetta tällä hetkellä oikeudettomasti 
hallinnassaan rikkoen osapuolten välillä sovittuja ehtoja. Vuokrasopi-
muksen jatkamiseen ei siten ole mitään edellytyksiä muun ohella, ko-
ska yhdistys on täten toiminnallaan osoittanut, ettei kaupunki voi luot-
taa yhdistyksen kanssa tehtävien sopimusten pitävyyteen. Ei ole 
myöskään mitään syytä olettaa, että yhdistys menettelisi toisin kuin nyt, 
vaikka vuokrasopimusta jatkettaisiin.

Väliaikaiskäyttö

Kiinteistölautakunnan 1.12.2016 päätöksen ja allekirjoitetun maanvuo-
krasopimuksen perusteella kaupungilla on oikeus ottaa vuokrattu alue 
omaan käyttöön esim. laajoja yleisötapahtumia varten. Vuoden 2019 
kesällä järjestetyt Ed Sheeran -konsertit osoittivat alueen soveltuvan 
erittäin hyvin vastaavien suurtapahtumien sijoituspaikaksi. Viime kesän 
onnistunut suurtapahtuma on jo kasvattanut alueen kysyntää vastaavi-
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en tapahtumien sijoituspaikkana. Alueen tämän hetkinen luvaton käyttö 
Lentokenttäyhdistyksen toimesta vaarantaa vastaavien tapahtumien 
järjestämisen alueella, sillä 31.12.2019 päättynyt sopimus oli laadittu si-
ten, että kaupungin oikeudet tapahtumien järjestämiseen ovat koske-
neet vuokra-aikaa, eli vuosia 2017, 2018 ja 2019. Päättyneessä vuo-
krasopimuksessa ei ole luonnollisestikaan sovittu kaupungille näitä oi-
keuksia vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin. Käytännössä yhdistyksen so-
pimuksenvastainen menettely estää alueen käyttöä esimerkiksi edellä 
mainitun kaltaisiin suurtapahtumiin. Tämä on Helsingille merkittävä 
imagotappio, mutta myös menetys matkailuelinkeinolle.

Väliaikaiskäytön yleissuunnitelma (päiv. 16.12.2019) on laadittu seu-
raavaksi kymmeneksi vuodeksi ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Su-
unnitelmassa osoitetaan mm. alueet aluerakentamisen tarpeille, uudet 
reittiyhteydet kentälle ja sen poikki, latureitit, virkistykseen varattavat 
alueet sekä kaupunkikulttuurille ja –tapahtumille varattavat alueet. Len-
totoiminnan päättyminen avaa myös kaupungille mahdollisuuden osoit-
taa aiemmin suljetulle alueelle uutta virkistyskäyttöä Helsingin asukkail-
le.

Edellä mainituin perustein voidaankin todeta, että ilmailutoiminnan jat-
kuminen vaarantaisi kaupungin kannalta merkittävien yleisötapahtumi-
nen järjestämisen. Lisäksi toiminnan jatkuminen sulkee pois suunnitell-
un muun väliaikaiskäytön, jolla alue avattaisiin kaikkien kaupunkilaisten 
käyttöön. 

Korvaavat lentokentät

Harraste- ja yleisilmailun toimintaedellytysten turvaaminen on valtion 
vastuulle kuuluva asia. Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt 
Helsinki-Malmin käyttäjäryhmien toiminnan jatkumista ja sijoittumista 
(Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hy-
vinkään lentokentille, LVM:n julkaisuja 26-2014). Selvityksessä olete-
taan, että osa harrasteilmailusta siirtyisi Nummelaan, koulutuspainotte-
inen toiminta Hyvinkäälle ja osa toiminnasta loppuisi tai harrastajien 
lentotuntien määrä vähenisi. Liikenne ja viestintäministeriön selvityksen 
valmistumisen jälkeen uusi lentokenttä on rakenteilla Mäntsälään ja to-
inen lentokenttä aloittanut toimintansa Pyhtäällä. Nämä osaltaan hel-
pottanevat harraste- ja yleisilmailun toimintamahdollisuuksia, vaikka 
kyseinen toiminta Malmin entisellä lentokentällä loppuu.

Käsittely

17.03.2020 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Korvataan kappale (9) seuraavasti:
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"Ilmailutoiminnan jatkuminen kuluvan vuoden ajan ei kuitenkaan aiheut-
taisi alueen rakentamiselle kohtuutonta aikatauluriskiä, ottaen huo-
mioon muun muassa tehdyt valitukset. Lentäminen ei häiritse mahdolli-
sesti kentällä järjestettäviä suurtapahtumia, kuten vuonna 2019 pidetty 
onnistunut tapahtuma todistaa. Lentotoiminta voidaan myös rytmittää 
siten, ettei se estä kentän alue luontoarvojen kattavaa ja kokonaisval-
taista kartoittamista. Sopivaa korvaavaa kenttää ei ole näköpiirissä. 
Lentotoiminnan jatkuminen alueella on näin ollen toistaiseksi mahdollis-
ta."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Poistetaan kappaleesta (16) seuraava teksti:

"Vuokrasopimuksen jatkamiseen ei siten ole mitään edellytyksiä muun 
ohella, koska yhdistys on täten toiminnallaan osoittanut, ettei kaupunki 
voi luottaa yhdistyksen kanssa tehtävien sopimusten pitävyyteen. Ei ole 
myöskään mitään syytä olettaa, että yhdistys menettelisi toisin kuin nyt, 
vaikka vuokrasopimusta jatkettaisiin."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Korvataan kappale (19) seuraavasti:

"Vuoden 2019 kesällä Malmin lentokentän alueella järjestettiin onnistu-
neita suurtapahtumia, joiden ajaksi lentotoiminta keskeytettiin. Vastaa-
vien tapahtumien järjestäminen olisi jatkossakin täysin mahdollista, 
eivätkä edellä mainitut perusteet anna aihetta olettaa, että lentotoimin-
nan jatkuminen vaarantaisi kaupungin kannalta merkittävien yleisöta-
pahtumien järjestämistä."

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kaleva: Korvataan kappale (9) seuraavasti

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo So-
ininvaara, Heta Tuura

Ei-äänet: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
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Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kaleva: Poistetaan kappaleesta (16) seuraava teksti

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo So-
ininvaara, Heta Tuura

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

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Atte Kaleva: Korvataan kappale (19) seuraavasti

Jaa-äänet: 10
Mia Haglund, Antti Koskela, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Risto 
Rautava, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo So-
ininvaara, Heta Tuura

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

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 
- 3.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunkiympäristölautakunta 
päätti hylätä jäsen Atte Kalevan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun 
ehdotuksen.

10.03.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi


