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Malmin Lentokentän rakennukset, kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Kiitokset yhteydenotostanne,

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa
asemakaavan muutosluonnokseen.

Vesihuollon osalta HSY:n yhteyshenkilönä asiassa toimii alueinsinööri Tarmo
Hyvärinen, puh. 09 1561 3312.

Jukka Saarijärvi
yksikön päällikkö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY









Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusvalvontaviraston kannanottoa osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta 1270-00/16 koskien Malmin lentoaseman rakennuksien asemakaavan muutosta,
jonka tarkoituksena on suojella kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaat
lentokenttärakennukset.

Nykyisen kaavaluonnoksen kaava-alue on rajattu tiukasti koskemaan vain lentokenttärakennuksia ja niiden
välitöntä lähiympäristöä. Tiukasti rajattu asemakaava ei saa kahlita lentokentän kehittämistä
kokonaisuutena. Huomioitava sekä rakennusviraston että kiinteistöviraston tonttiosaston kannanotoissaan
esiin nostama VP/s –alueen nykytila pääosin parkkipaikkana.

KTY-merkinnässä on mahdollistettu hyvin paljon eri toimintoja. sr-1 –merkinnässä on kuitenkin maininta
ettei huonejakoa saa olennaisesti muuttaa. On huomioitava, etteivät eri kaavamääräykset ole keskenään
ristiriidassa ja että esimerkiksi toimintojen edellyttämät palo-osastoinnit ovat toteutettavissa asemakaavan
puitteissa. KTY-merkintä mahdollistaa paljon toimintoja mutta liiketilan määrä on rajoitettu 5 %. Kuitenkin
kaavamerkinnässä on mahdollistettu useita erilaisia liiketoimintoja. Kiinteistöviraston tonttiosasto on
kannanotossaan huomauttanut, että liiketilaa on vähemmän kuin rakennuksessa tällä hetkellä on
toiminnassa. Kaavassa on varmistettava liiketilojen riittävyys.

Salla Mustonen, arkkitehti

Rakennusvalvontavirasto
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Kaupunkisuunnitteluvirasto

Ympäristökeskuksen kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitel-
masta 1270-00/16, Malmin lentoaseman rakennukset

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ympäristökeskuksen kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1270-00/16 sekä nähtävillä ole-
vasta kaavaluonnoksesta. Määräaika on 23.1.2017. 

Malmin lentoaseman lentoterminaalille, lentokonehallille sekä autotallil-
le laaditaan asemakaavan muutosta, jonka tavoitteena on suojella kau-
punkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaat ra-
kennukset. Lentokenttäalue kuuluu valtakunnallisesti ja maakunnalli-
sesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY-alue). Ra-
kennukset osoitetaan toimitilakäyttöön. Tavoitteena on mahdollistaa ra-
kennusten mahdollisimman monipuolinen julkinen käyttö. Rakennuksiin 
saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä ai-
heuttamattomia teollisuustiloja, opetus-, studio ja näyttelytiloja sekä lii-
kunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Liiketilaa saa tontilla ol-
la enintään 5 % kerrosalasta. Rakennusten kerrosala ei muutu. 

Kaavaluonnokseen on hyvä lisätä määräys, joka edellyttää säilyvien ra-
kennusten kunnostamista siten, ettei niistä aiheudu tulevan käyttötar-
koituksen mukaisessa käytössä terveys- tai turvallisuushaittaa.

Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Päivi Kippo-Edlund
ympäristönsuojelupäällikkö
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