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§ 614
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Nal-
lenrinne (Malmin lentokentän alue) tarkistettu asemakaavan muuto-
sehdotus (nro 12577) (sisältää liikennesuunnitelman)

HEL 2018-008267 T 10 03 03

Hankenumero 4844_6, 4844_7

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Nuutti Hyttinen: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
Tuomo Näränen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20462

tuomo.naranen(a)hel.fi
Riikka Österlund, liikenneinsinööri (liikenne), puhelin: 310 37312

riikka.osterlund(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217

sakari.mentu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle  

 4.6.2019 päivätyn ja 3.12.2019 muutetun asemakaavan muutoseh-
dotuksen nro 12577 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 
38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi, Tattariharju, Malmin lento-
kenttä) puistoaluetta, puistoa, lentokenttäaluetta, erityisaluetta lu-
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menvastaanottopaikkaa varten ja katualuetta (muodostuvat uudet 
korttelit 38233, 38234, 38236-38238, 38241, 38255, 38257 ja 
38258).

Lisäksi lautakunta päättää

 ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausun-
toihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat 
luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sör-
näistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan 
MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavas-
ta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta Malmin lentoken-
tän alueen eteläosassa, Tattariharjuntien varrella. Kaavaratkaisu mah-
dollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen 
noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin 
lentokentän alueen rakentamisessa. Kaavaratkaisu toteuttaa Malmin 
lentokenttäalueen kaavarunkotyössä asetettuja tavoitteita.

Tavoitteena on monimuotoinen ja elävä, vetovoimainen, raitiovaunuyh-
teyksiin tukeutuva uusi urbaani alue. Alueen pohjoisosaan suunniteltu 
puisto muodostaa osan koko lentokenttä-aluetta yhdistävää puistover-
kostoa. Katutasoon osoitetaan liike- ja palvelutilaa alueelle suunnitellun 
Ilmasillantien ja Tattariharjuntien varteen sekä keskeiselle Nallenrin-
teenaukiolle.

Asuinkortteleihin sijoittuvat myös aluetta palvelevat pysäköintitalot, lä-
hipalvelut sekä palvelurakennusten tontti päiväkotia varten. Alueen pin-
ta-ala on kokonaisuudessaan n. 19,6 ha. Kaavamuutoksessa uutta 
asuntokerrosalaa on 132 100 k-m² ja toimitila- sekä palvelukerrosalaa 
10 900 k-m². Asuinrakennusten korttelialueiden keskimääräinen tehok-
kuusluku on e=1,96. Asukasmäärän lisäys on noin 2 800 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6964), jonka perusteella alueelle toteutetaan kokonaan uusi katuverkko 
palvelemaan uutta käyttötarkoitusta.

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
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Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen ra-
kentaminen luo edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle, joka on 
hyvin saavutettavissa kestävillä kulkumuodoilla. Segregaatiokehitystä 
ehkäistään toteuttamalla laadukasta asumisen ympäristöä. Kaavarat-
kaisulla edistetään pyöräilyn baanaverkoston rakentumista. Kaava to-
teuttaa osaltaan Helsingin yleiskaavan tavoitetta pikaraitiotieverkostoon 
tukeutuvasta kaupunkirakenteesta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista. Kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 
mukainen (tullut voimaan 5.12.2018). 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.12.2018 
4.12.2018 päivätyn Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarken-
nuksen Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta (suunnittelu-
periaatteet) asemakaavan muutoksen pohjaksi siten, että kaavarungon 
tarkennuksessa huomioidaan kentän alueen erittäin tärkeiden luontoar-
vojen säilyttäminen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Nallenrinteen alue on nykyisin suurimmalta osalta rakentamatonta puis-
toaluetta, jonka kasvillisuus on raivattu ja kaadettu matalaksi lentoken-
tän kiitotien jatkeelta. Nallenmäen ja lentokentälle vievän kadun lähei-
syydessä on täysikasvuista puustoa. Alueen maasto nousee itään kohti 
Nallenmäkeä. Alueen pohjoisosa kuuluu lentokenttäalueeseen. Alueen 
eteläosassa kulkee Tattariharjuntie. Tattariharjuntien varressa sijaitsee 
laaja asfaltoitu lumenvastaanottopaikka, jonka alueelta maasto on ta-
sattu. Tattariharjuntien ja lentokentälle vievän kadun liittymässä sijait-
see huoltoasema. Alueen läpi kulkee Turusta Viipuriin johtaneen histo-
riallisen Suuren Rantatien linjaus, jonka varrella on muutamia asuinra-
kennuksia ajalta ennen lentokenttää. Monet rakennuksista ovat huo-
nossa kunnossa. Alueen läpi kulkee myös lentokenttää kiertävä suosit-
tu ulkoilureitti sekä maakaasun runkoputken linjaus. Alueella sijaitsee 
ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita. 

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964–1999. Niissä 
alue on merkitty lentokenttäalueeksi, puisto- ja katualueeksi sekä erityi-
salueeksi lumenvastaanottopaikkaa varten.

Helsingin kaupunki omistaa suurimman osan alueesta lukuun ottamatta 
yhtä kiinteistöä alueella, joka on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu 
on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset
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Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa alustavasti noin 34 milj. euroa seuraavasti:

Esirakentaminen 12 milj. euroa
Kadut ja liikennealueet 9 milj. euroa
Puistot ja viheralueet 4 milj. euroa
Julkiset palvelurakennukset 9 milj. euroa
Yhteensä n. 34 milj. euroa

Uutta kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 250 €/k-m². Rai-
tiotien sekä alueen pohjoisosassa siirrettävän kaasuputken kustannuk-
sia ei ole sisällytetty edellä esitettyyn kustannusarvioon.

Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 70 milj. 
euroa. Alueen edulliset perustamisolosuhteet ja kaavaratkaisun pohjau-
tuminen erillisiin pysäköintilaitoksiin mahdollistavat kohtuulliset raken-
tamiskustannukset. Asemakaava luo erinomaiset edellytykset monipuo-
lisen hallinta- ja rahoitusmuotojakaumalle AM-ohjelman mukaisesti.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.6.–8.8.2019

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle/kaupunkiym-
päristölautakunnalle 4.6.2019 ja lautakunta päätti 11.6.2019 asettaa 
asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville. 

Kaavaehdotuksesta tehtiin 13 muistutusta. 

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat lentotoiminnan jat-
kamiseen alueella, asemakaavan vaikutuksiin lentämiseen sekä lento-
liikenteen melun ja muiden rajoitusten huomioimiseen. Asemakaavan 
sisältövaatimuksiin, kaava-alueen rajaukseen ja kaavoitusprosessiin. 
Alueen kulttuuriympäristöön ja suojeluarvoihin ja RKY-alueen huo-
mioimiseen. Alueen ekologiseen kestävyyteen ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen sekä alueen luonto- ja virkistys-arvoihin. Alueen kau-
punkikuvaan, rakentamiseen, rakentamisen määrään ja mittakaavaan 
sekä rakentamisen aikatauluun. Alueen katu- ja aukiotilojen suunnitte-
luun ja alueen nimistöön. Raitiotieyhteyden suunnitteluun ja sen aika-
tauluun, alueen joukkoliikenteen järjestämiseen sekä kaavan vuorovai-
kutukseen ja osallisiin.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-
sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat alu-
een kulttuuriympäristöön ja suojeluarvoihin, alueen sähkö- ja vesihuol-
lon järjestelyihin, johtosiirtoihin sekä jätehuoltoon. Alueen joukkoliiken-
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teen järjestelyihin, Tattariharjuntien erikoiskuljetusreittiin ja meluntorjun-
taan.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) / Suomen pakkauskierrä-

tys RINKI Oy
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 
 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa on käyty erillinen 

neuvottelu (23.8.2019)

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta 
saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet 
niissä esitettyihin huomautuksiin.  

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet 
huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. 

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin 
julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskoh-
taisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu 
Tehdyt muutokset -liitteeseen.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, 
joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Valtteri Heinonen, arkkitehti, puhelin: 310 64795

valtteri.heinonen(a)hel.fi
Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama(a)hel.fi
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Tuomo Näränen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20462
tuomo.naranen(a)hel.fi

Riikka Österlund, liikenneinsinööri (liikenne), puhelin: 310 37312
riikka.osterlund(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12577 kartta, päivätty 4.6.2019, 

muutettu 3.12.2019
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12577 selostus, päivätty 

4.6.2019, muutettu 3.12.2019
5 Havainnekuva, 26.11.2019
6 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6964), päivätty 4.6.2019, muutettu 

26.11.2019
7 Tilastotiedot
8 Tehdyt muutokset
9 Vuorovaikutusraportti 4.12.2018, täydennetty 26.11.2019
10 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Muistutukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne muistutuksen esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Sippola-Alho, Lindén, Hakola

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 26.11.2019 § 596

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 321

Kaupunkiympäristölautakunta 04.06.2019 § 296
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Kaupunkiympäristölautakunta 11.12.2018 § 648

Kaupunkiympäristölautakunta 04.12.2018 § 616

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 31.7.2019

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo 
Kulttuuriperintöyksikkö 25.9.2018

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 09.05.2019 § 39

Nimistötoimikunta 10.04.2019 § 26

Nimistötoimikunta 16.01.2019 § 6

Nimistötoimikunta 12.12.2018 § 80


