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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Malmin lentoase-
man rakennuksia.

Lentoasemarakennukselle, lentokonehallille sekä autotallille on
laadittu asemakaavan muutos, jossa rakennukset suojellaan kau-
punkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvok-
kaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 -merkinnöin.

Rakennukset osoitetaan toimitilakäyttöön. Tavoitteena on mahdol-
listaa rakennusten mahdollisimman monipuolinen käyttö. Raken-
nuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto-, opetus-,
varasto- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolati-
loja tiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Suojeltavien rakennusten yhteenlaskettu rakennusoikeus on
7 500 k-m2. Kaavaratkaisun myötä tonttien kerrosala ei kasva.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

Kaavaehdotuksen on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuk-
sesta tehtiin 20 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset
kohdistuivat rakennusten säilymiseen lentokäytössä, vaikutusten
selvittämiseen, RKY-alueen sekä kansainvälisen merkityksen
huomioimiseen, vuorovaikutukseen, tarkoituksenmukaisuuteen,
yleiskaavan 1992 vastaisuuteen, elinkeinoelämän toimintaedelly-
tysten huomioimiseen sekä asuntopulan ratkaisemiseen. Kaava-
ehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat suojelun ulottamiseen
koko lentokenttäalueelle sekä rakennusten sisätiloihin, lentomelun
huomioimiseen rakennuksissa sekä sähkönjakelumuuntamova-
rauksen lisäämiseen asemakaava-alueelle.

Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on, että Malmin lentoaseman raken-
nussuojelun kannalta merkittävimmät rakennukset suojellaan ja
osoitetaan toimitilakäyttöön. Tavoitteena on mahdollistaa raken-
nusten mahdollisimman monipuolinen käyttö.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että alueen tunnistettavaa identiteettiä sekä Hel-
singin erityispiirteitä vahvistetaan.
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Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 22 148 m2.

Tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 7 500 k-m2. Kaavarat-
kaisun myötä tonttien kerrosala ei kasva.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on Malmin lentoaseman keskeisimmät rakennukset. Ra-
kennukset toimivat nykyisin alkuperäisessä käyttötarkoitukses-
saan osana lentokentän toimintaa.

Kaava-alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä (RKY 2009, Malmin lentoasema). RKY-alueen
kuvauksessa katsotaan, että terminaalirakennus on kansainväli-
sestikin arvioiden harvinaisen hyvin alkuperäisessä asussa ja
käytössä säilynyt 1930-luvun lentoasemarakennus.

Kaava-alueeseen kuuluu lisäksi rakennusten ympärillä olevat vä-
littömät ulkoalueet.

Toimitilarakennusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään
(KTY/s)

Asemakaava mahdollistaa rakennusten muuttamisen toimitilakäyt-
töön. Rakennusten kerrosala ei muutu. Rakennuksiin saa sijoittaa
julkisia palvelutiloja, liike- ja toimistotiloja, opetus-, varasto- ja
näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä lii-
kunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Rakennukset suo-
jellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti
arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 -merkinnöin. Alueella sijait-
see lisäksi pyöreä suihkulähde, joka on merkitty suojeltavaksi.

Puisto (VP)

Kaava-alueen lounaisreunaan rajoittuu pieni viheralue, joka on
osa laajempaa metsäistä kallioaluetta. Alue säilyy nykyisellään.

Katuaukio

Malmin lentoaseman aukio merkitään katuaukioksi. Alueella tila-
päinen pysäköinti on sallittua. Alueella on suojeltavaksi merkitty
lipputankorivi. Katuaukion eteläreunan puurivi tulee säilyttää elin-
voimaisena ja tarpeen mukaan uusia.
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Pysäköinti

Kaavaratkaisu

Tontille on sijoitettava vähintään seuraavat autopaikkamäärät:

Toimistotilat 1/60 k-m2

Myymälät ja liiketilat 1/60 k-m2

Opetus-, studio- ja näyttelytilat 1/130 k-m2

Kokoontumis-, liikunta- ja vapaa-ajantilat 1/80 k-m2

Tontille on sijoitettava vähintään seuraavat pyöräpysäköintimää-
rät: 1 pp/80 k-m2.

Palvelut

Lähtökohdat

Lentoasemalla toimivat yritykset tarjoavat pääasiassa lentämi-
seen liittyviä palveluita: lentoja, koulutusta sekä koneiden kor-
jausta ja huoltoa. Lentokentän terminaalirakennuksessa toimii
kahvila-ravintola.

Kaavaratkaisu

Rakennukset osoitetaan toimitilakäyttöön. Tavoitteena on mahdol-
listaa rakennusten mahdollisimman monipuolinen käyttö. Raken-
nuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto-, opetus-,
varasto- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolati-
loja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Kaava-alueen lounaisreunaan rajoittuu pieni viheralue, joka on
osa laajempaa metsäistä kallioaluetta. Alue säilyy nykyisellään.

Suojelukohteet

Lähtökohdat

Lentoasemarakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Martti Väli-
kangas, Dag Englund, Onni Ermala ja Vera Rosendahl (valmistu-
nut v.1937). Sen pyöreä keskiosa on kolmikerroksinen ja sivuille
avautuvat siipirakennukset yksikerroksisia. Alun perin pinta oli
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vaaleaksi terastirapattua betonia. Myöhemmin pyöreä pääraken-
nus on pinnoitettu maalatulla pellillä ja siipirakennukset puhtaaksi-
muuratulla kahitiilellä.

Lentokonehallin eli hangaarin ovat suunnitelleet arkkitehdit Dag
Englund, Onni Ermala ja Yrjö Sadeniemi (valmistunut v.1937).
Rakennus sisältää korkean yhtenäisen lentokonehallin, sekä li-
säksi toimisto- ja koulutustiloja. Julkisivut ovat vaaleaksi slammat-
tua betonia, kentän puoleisen julkisivun peittävät kerroksen kor-
kuiset liukuovet.

Puinen autotallirakennus on toiminut aikaisemmin myös paloase-
mana. Nykyään se sisältää ajoneuvojen suoja- ja huoltotiloja. Ra-
kennuksen on suunnitellut arkkitehti Antero Pernaja 1940-luvulla.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen kaikki rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti,
rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina
sr-1 ja sr-2 -merkinnöin.

Lentoasemarakennus ja lentokonehalli suojellaan merkinnällä sr-1
kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti huo-
mattavan arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa pur-
kaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisäraken-
tamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia,
historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkiteh-
tuurin ominaispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla raken-
nuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden säilyttämi-
nen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista
syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukai-
sesti. Rakennuksen alkuperäiset puuikkunat ja ovet tulee säilyttää
eikä huonejakoa saa oleellisesti muuttaa. Lennonjohtotornin, sää-
aseman ja lennonvalmisteluhuoneen tilat tulee säilyttää nykyi-
sessä asussaan nähtävyyskäytössä.

Puinen autotallirakennus suojellaan merkinnällä sr-2 historialli-
sesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa
eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamis-
töitä, jotka heikentävät rakennuksen historiallisia arvoja tai muut-
tavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.
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Kaavaratkaisu

Korkeapaineinen maakaasuputki on suunniteltu rakennettavaksi
alueen läheisyyteen. Rakennusten käyttötarkoitusta suunnitelta-
essa tulee huomioida maakaasun käsittelyn turvallisuudesta an-
nettua asetusta (551/2009).

Olemassa oleville vesihuollon verkoston osille on esitetty johto-
kuja.

Maaperän rakennettavuus ja pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Maaperä

Kaava-alue on pääosin asfaltoitua kenttää, rakennusten piha-alu-
Vanha lentoaseman rakennus ja

lentokonehalli sijoittuvat savialueelle, rakennusten eteläpuolella
on kallioinen moreenimäki. Savipehmeikön paksuus lentoasema-
rakennuksen kohdalla on noin 6...10 metriä. Lentokonehallien
kohdalla savikko on ohuempi, jossa savikerroksen paksuus on

eella sijaitsevasta pohjaveden tarkkailuputkesta saadut pohjave-
den pinnan korkeu

Rakennettavuus

Lentoasemarakennus on todennäköisesti perustettu paaluille.
Lentokonehalli saattaa olla maanvarainen, perustamisesta ei ole
toistaiseksi löytynyt suunnitelmia.

Maaperän pilaantuneisuus

Lähtökohdat

Malmin lentokentän alueella on useissa, vaiheittain täydenne-
tyissä tutkimuksissa todettu pilaantunutta maata erityisesti pai-
koissa, joissa on ollut lentokentän maaperää kuormittavia toimin-
toja. Tyypillisiä haitta-aineita ovat metallit, öljyhiilivedyt, PAH-yh-
disteet, PCB-yhdisteet ja mm. liuottimissa käytettävät orgaaniset
yhdisteet. Pilaantuneiksi todetuilla alueilla on mitattu huokoskaa-
susta korkeita orgaanisten haihtuvien yhdisteiden pitoisuuksia.

Lentokenttärakennusten asemakaavan alueella maaperän vaikut-
taneita aiempia toimintoja ovat lentoaseman rakennuksen ja han-
gaarin välissä sijainnut lämpökeskus sekä lentoasemarakennuk-
sen lounaispuolella sijainnut jätevedenpuhdistamo. Lentokonei-
den tankkaus- ja pysäköintialue sijaitsee noin 100 metrin etäisyy-
dellä asemakaava-alueesta.
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Tutkimuksista ja tuloksista on esitetty yhteenveto raportissa " Hel-
singin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Malmin lentoaseman
kaavarungon alue, maaperän pilaantuneisuus ja sen vaikutus
maankäyttöön, Ramboll Finland Oy, 2016".

Kaavaratkaisu

Suojeltaviksi tarkoitettujen lentokenttärakennusten lähialueella
esiintyy maaperän pilaantumista.

Maaperän pilaantuneisuus kohdistuu lentokenttäalueella nykytie-
tojen perustella savikerroksen päälliseen, enimmillään muutamien
metrien paksuiseen täyttömaakerrokseen. Alustavissa tarkaste-
luissa alueen maaperä on esitetty puhdistettavaksi massanvaih-
dolla ennen rakentamista. Pilaantuneiden maiden poisto poistaa
myös pohjaveden pilaantumisriskin. Koska täyttökerrokset ovat
verraten ohuita ja pilaantuneet alueet varsin pienialaisia, on mas-
sanvaihto myös teknisesti ja taloudellisesti arvioitu toteutuskel-
poiseksi ratkaisuksi.

Hangaarirakennuksen betonilattiasta otetuissa näytteissä havait-
tiin kohonneita öljyhiilivetyjen pitoisuuksia sekä merkkejä PAH-
yhdisteistä. Etenkin lentokoneiden säilytykseen käytettyjen tilojen
korjaus- ja muutostöiden jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää riittä-
vää huomiota toiminnan aiheuttamaan rakenteiden pilaantumis-
mahdollisuuteen. Mahdolliset haitta-aineiden poistoon tai eristämi-
seen tarvittavat ratkaisut tulee suunnitella suojelumääräykset ja
rakennuksen arvot huomioon ottaen.

Asemakaavassa on annettu määräys "Maaperän pilaantuneisuus
ja puhdistustarve on selvitettävä ja pilaantunut maaperä puhdis-
tettava asemakaavan mukaiseen käyttötarkoituksen edellyttä-
mään tasoon".

Maaperän puhdistamistarve on jatkosuunnittelussa syytä arvioida,
ajoittaa ja toteuttaa riittävän laajana kokonaisuutena siten, että
mahdolliset kaava-alueen ulkopuolisetkaan maaperän kunnosta-
mistoimet eivät kohtuuttomasti haittaa uuteen käyttöön muutettu-
jen rakennusten toimintaa.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Malmin lentokenttä rajoittuu Tattariharjun ja Tattarisuon teollisuus-
alueisiin. Alueilla toimii useita ympäristölupavelvollisia yrityksiä,
kuten romuliikkeitä, metallien kierrätystoimintaa ja varastoja. Tat-
tariharjun teollisuusalueella toimii kaksi yritystä, joiden varastoi-



10 (23)

mien kemikaalien laatu ja määrä edellyttävät turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto Tukesin lupaa. Alueella toimii lisäksi Tukesin luvittama
ja valvoma nestekaasua käyttävä laitos.

Nykyiset ja säilytettävät rakennukset on rakennettu 1930-luvulla ja
oletettavasti niihin on tehty korjaus- ja muutostöitä käyttöhistori-
ansa aikana. Aiempien vuosikymmenien rakennusmateriaaleina
on mahdollisesti käytetty sittemmin haitallisiksi luokiteltuja materi-
aaleja, jotka tulee kunnostus- ja muutostöiden yhteydessä selvit-
tää tulevan käytön edellyttämässä laajuudessa. Myös rakennus-
ten käytön aikaiset mahdollisesti rakenteisiin ja maaperään joutu-
neet haitta-aineet tulee selvittää.

Lentotoimintaa voidaan alueella harjoittaa vuoden 2019 loppuun
saakka, jolloin lentokentän väliaikainen vuokrasopimus loppuu.
Siihen asti tulee lentopaikan aiheuttama lentomelu ottaa huomi-
oon rakennusten suunnittelussa.

Kaavaratkaisu

Tattariharjun teollisuusalueella sijaitseville Tukesin luvittamille ja
valvomille kemikaalikohteille on määritelty konsultointivyöhyk-
keeksi 0,2 km ja nestekaasukohteelle 0,5 km. Konsultointivyöhyk-
keellä on kiinnitettävä erityistä huomiota riittäviin etäisyyksiin toi-
mintojen ja vaikutuksille herkkien kohteiden välillä.

Lentokentän tällä asemakaavalla suojeltavat ja uuteen käyttötar-
koitukseen osoitettavat rakennukset sijaitsevat lähimmillään hie-
man yli 0,5 ja 0,2 kilometrin etäisyydellä Tukesin kemikaalikoh-
teista. Etäisyys kohteisiin on riittävä tulevan monipuolisen toimiti-
lakäytön kannalta.

Teollisuusalueiden normaalitoiminnasta aiheutuvien ympäristöhäi-
riöiden ei arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa suojeltuihin ra-
kennuksiin tulevalle toiminnalle. Asemakaava-alueelle ei ole tu-
lossa asumista.

Hangaarirakennuksen kunnostamisesta tulevan käyttötarkoituk-
sen mukaisessa laajuudessaan on annettu asemakaavassa mää-
räys.

Lentopaikan väliaikaisen lentotoiminnan johdosta tarvittavat melu-
selvitykset voidaan tehdä rakennusluvan yhteydessä.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 5.4.2017 esittää termi-
naalin ja hangaarin välisen sisääntuloaukion nimeksi Malmin len-
toaseman aukio - Malms flygplats torg.



11 (23)

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaava toteuttamisen yhteydessä tulee varautua maaperän
pilaantuneisuuden kunnostuskustannuksiin. Varsinaisella kaava-
alueella sijaitsee lähinnä entinen lämpökeskus, jonka aiheuttaman
pilaantuneisuuden kunnostamisen kustannusten suuruusluokaksi
on arvioitu noin 2 miljoonaa euroa. Kustannukset sisältävät pi-
laantuneen aineksen poiston pysäköintialueena toimineen ja jat-
kossakin toimivan alueen alta. Poiston tarve tulee jatkosuunnitte-
lussa arvioida etenkin rakennuksiin ja pohjaveteen kohdistuvan
riskin kannalta.

Lentoasemarakennusten kunnostus- ja muutostöiden kustannuk-
set ovat riippuvaisia lopullisista käyttötarkoituksista ja niiden laa-
juudesta ja laatutasosta. Rakennusten mahdolliset haitta-ainekun-
nostukset tulevan käyttötarkoituksen mukaan, sekä näistä aiheu-
tuvat kustannukset tulee myös arvioida erikseen jatkosuunnitte-
lussa.

Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen

Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaava-aluetta laajem-
paa aluetta koskevia vaikutuksia teknisen huollon järjestämiseen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan ja kulttuuriperintöön

Kaava-alueen kaikki nykyiset rakennukset suojellaan ja alueelle ei
osoiteta uudisrakentamista, joten asemakaavalla ei ole vaikutuk-
sia kaupunkikuvaan tai maisemaan.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset ovat sisällöllisiä. Asema-
kaavan muutos tähtää tilanteeseen, jolloin Malmin lentokentän
alueella ei ole enää nykyisen kaltaista lentoliikennettä. Sen vuoksi
asemakaava pyrkii esittämään laajan kirjon toimintoja, jotka voisi-
vat sijoittua suojeltaviin rakennuksiin. Lentotoiminnan loputtua
kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti merkit-
tävän arvokkaille rakennuksille tulee löytää niihin sopiva käyttö,
joka myös parhaiten suojelee rakennuksia. Toiminnan muuttumi-
nen tulee vaikuttamaan alueen kulttuuriperintöön monin tavoin.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee seuraavat erityistavoitteet:

 Alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti
merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot
säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoin-
nit otetaan huomioon alueiden käytön suunnittelun lähtö-
kohtina.

Tavoite on kaavaratkaisun valmistelussa otettu huomioon siten,
että kaikki merkittävimmät rakennukset suojellaan Malmin lento-
kentän RKY-alueelta asemakaavan muutoksen yhteydessä.

 Alueidenkäytön suunnittelussa pilaantuneen maa-alueen
puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan to-
teuttamistoimiin.

Maaperän puhdistusta käsitellään tarkemmin selostuksen koh-
dassa maaperän pilaantuneisuus.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on liikennealuetta, jonka toissijai-
nen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue. Alue varataan
yleisilmailulentokentäksi. Kun alueen käyttö lentokenttätoimintaan
päättyy, se varataan taajamatoimintojen alueeksi. Lisäksi alue on
kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde.
Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huo-
mioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvat-
tava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava
yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen
maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot.
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Ote Uudenmaan maakuntakaavasta

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on kulttuuriympäristön
vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde, valtakunnallisesti
merkittävä (RKY 2009). Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnit-
telussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirtei-
den vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava mer-
kittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtai-
semmassa suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen
maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maan-
käyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot. Lisäksi alue on merkitty
lentomelualueeksi 1 (L Aeq 7-22 yli 55 dB). Ominaisuusmerkin-
nällä osoitetaan Helsingin Malmin lentokentän melualue, jolla me-
lutaso (LAeq 7-22) on yli 55dB. Alueella on toimintojen sijoittelun ja
rakennusten rakenteiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
on otettava lentomelu huomioon, kunnes Malmin lentokentän toi-
minta päättyy.
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Ote Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavasta

21.8.2017 voimaan tulleessa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaa-
vassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta. Aluetta on suunni-
teltava joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana
kyseisen taajaman muuta aluetta tehokkaammin rakennettavana
alueena. Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä on kiinnitettävä
huomiota erityisesti alueen ominaispiirteisiin ja kulttuuriympäris-
töön, elinympäristön laatuun, ekologisen verkoston toimivuuteen
sekä lähivirkistysalueiden riittävyyteen. Alue on valtakunnallisesti
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009 Malmin
lentoasema). Alueiden käytössä on varmistettava, että valtakun-
nallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön ar-
vot säilyvät. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on ar-
vioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyt-
tötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä alueen maisema- ja
kulttuuriympäristöarvot. Lisäksi alue on taajamatoimintojen alu-
etta. Malmin lentokenttää osoittava liikennealue, jonka toissijainen
käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue -merkintä sekä siihen
liittyvä melualueen merkintä on kumottu ja osoitettu taajamatoi-
mintojen alueena.
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Ote Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta

Yleiskaava

Maakuntakaavat ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan oh-
jeena asemakaavoituksessa lentokenttäalueen osalta. Lentokent-
täalueella on voimassa oikeusvaikutukseton Helsingin yleiskaava
1992.
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Ote Helsingin yleiskaava 1992:sta

Helsingin Yleiskaava 2002 on tullut kokonaisuudessaan voimaan
19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta. Malmin
lentokentän alueella on vielä voimassa edellinen Yleiskaava
1992.

Ote Helsingin yleiskaava 2002:sta
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Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on merkitty osittain asuntovaltaiseksi alueeksi
(A2), aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys-
ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehok-
kuus on pääasiassa 1,0 2,0. Perustellusti korttelikohtainen tehok-
kuus voi olla tätä suurempikin. Alueen keskeisten katujen varsilla
tulee mahdollistaa liike- ja muuta toimitilaa. Alueen pinta-alasta
keskimäärin 60 % tai enemmän on korttelimaata.

Alue on osittain virkistys- ja viheraluetta, aluetta kehitetään merkit-
tävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialueena, joka
kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkistys-
vyöhykkeeseen. Virkistys- ja viheralueiden kehittämisessä huomi-
oidaan yleiskaavan teemakartalla esitetty metsäverkosto. Lähtö-
kohtana on säilyttää verkoston metsäinen luonne.

Lisäksi alue on pieneltä osin lähikeskustaa (C3), jota kehitetään
toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toi-
mitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalve-
lujen sekä kaupunkikulttuurin alueena. Rakennusten maanta-
sokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on keskeisillä paikoilla osoi-
tettava pääsääntöisesti liike- tai muuksi toimitilaksi. Alue on käve-
lypainotteinen. Alue erottuu ympäristöään tehokkaampana ja mo-
nipuolisempana. Lähikeskustan alueelle ei saa sijoittaa seudulli-
sesti merkittäviä vähittäiskaupan myymälöitä. Tällä ei kuitenkaan
tarkoiteta kivijalkamyymälöistä muodostuvaa kokonaisuutta.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavan mukainen.
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Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on osittain esikau-
pungin pintakallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalai-
sen yleiskaavan mukainen.

Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta
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Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 5343 (hyväksytty
21.4.1964). Kaavan mukaan alue on lentokenttäaluetta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 mo-
mentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
 Museovirasto
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 ympäristökeskus
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Koillis-Helsingin lähitiedossa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä12.12.2016 23.1.2017 seuraavissa paikoissa:
 Malmin kirjastossa, Ala-Malmin tori
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavoittaja oli tavattavissa Malmitalolla 18.01.2017 klo 15.30
19.30.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat asemakaavan rajaukseen,
nykyisen käytön jatkamiseen, kaavamääräysten ja merkintöjen
tarkentamiseen, katuaukion rajaukseen, selostusluonnokseen ja
eri toimintojen sijoittumisedellytyksiin. Kannanotoissa esitetyt asiat
on otettu huomioon kaavatyössä siten, että kaavamääräyksiä ja
merkintöjä on tarkistettu, katu- ja korttelialueiden rajauksia on tar-
kistettu ja kaavaselostusta on täydennetty.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat lentoliikenteen säilyttämisen alueella, len-
tokentän suojeluun kokonaisuudessaan, RKY-alueen statukseen,
käyttötarkoituksen muutosten vastustamiseen, rakennusten suo-
jeluarvojen säilymiseen, lentokentästä tehtyyn suojeluesitykseen,
ainoastaan sellaisen yritystoiminnan sallimiseen alueelle, joka ei
olisi ristiriidassa nykyisen toiminnan kanssa, uuden vuorovaiku-
tustilaisuuden järjestämiseen ja kaavaluonnoksen puutteisiin sekä
joihinkin kaavamääräyksiin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että Malmin
lentokentän alueen asemakaavoituksesta tullaan järjestämään
useita keskustelutilaisuuksia tulevaisuudessa ja asemakaavaeh-
dotusta on täydennetty ja kaavamääräyksiä on tarkistettu.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 16 kpl.



21 (23)

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Malmin lentokentän alu-
een kaavarungon (Kslk 1.12.2015, muutettu 29.11.2016) jatkossa
laadittavien asemakaavojen, asemakaavamuutosten ja poik-
keamispäätösten pohjaksi.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 15.12.2017 22.1.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle
21.11.2017 ja lautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtä-
ville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 20 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt
huomautukset kohdistuivat rakennusten säilymiseen lentokäy-
tössä, vaikutusten selvittämiseen, RKY-alueen sekä kansainväli-
sen merkityksen huomioimiseen, vuorovaikutukseen, tarkoituk-
senmukaisuuteen, yleiskaava 1992:n vastaisuuteen, elinkeinoelä-
män toimintaedellytysten huomioimiseen sekä asuntopulan ratkai-
semiseen.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat suojelun ulottamiseen koko lentokenttäalueelle sekä raken-
nusten sisätiloihin, lentomelun huomioimiseen rakennuksissa
sekä sähkönjakelumuuntamovarauksen lisäämiseen asema-
kaava-alueelle.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)
 kaupunginmuseo

Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset:

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta:

 Kaavakarttaan on merkitty autotallirakennuksen eteläpuo-
lelle muuntamovaraus (et) ja asemakaavaan on lisätty
määräys
velevan määräalaltaan 20 m2 jakelumuuntamon rakentami-

riaselvitys on liitettävä lupahake-
mukseen ja ennen lupapäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee

päristöhistoriaselvitys on liitettävä lupahakemukseen ja ennen lu-
papäätöksen tekemistä hakemuksesta tulee pyytää museoviran-

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

Lisäksi kaavasta järjestettiin kaupunkiympäristön toimialan sisäi-
nen kuulemistilaisuus muiden palveluiden edustajille 28.2.2018.
Siellä ei tuotu esiin lisämuutostarpeita.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
21.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaavan muutos-
ehdotuksen nro 12450 hyväksymistä.

Käsittely:

Vastaehdotus: Atte Kaleva: Muutetaan kohdan 2 ensimmäiseksi
virkkeeksi: "21.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaa-
van muutosehdotuksen nro 12450 hyväksymistä siten, että ase-
makaavan muutos astuu voimaan siinä vaiheessa kun lentotoi-
minta alueella päättyy."
Kannattaja: Nuutti Hyttinen
1 äänestys: JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
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EI-ehdotus: Muutetaan kohdan 2 ensimmäiseksi virkkeeksi:
"21.11.2017 päivätyn ja 5.6.2018 muutetun asemakaavan muu-
tosehdotuksen nro 12450 hyväksymistä siten, että asemakaavan
muutos astuu voimaan siinä vaiheessa kun lentotoiminta alueella
päättyy."
Jaa-äänet: 10: Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hern-
berg, Mai Kivelä, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Risto Rautava,
Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä
Ei-äänet: 3: Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva
Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 10-3.

Helsingissä 5.6.2018

Marja Piimies










































