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Alueen sijainti:
Alue sijaitsee Malmin lentokentän alueen eteläosassa. Alue rajau-
tuu lännessä Nallenmäen ja Sunnuntaipalstojen nykyisiin pienta-
loalueisiin sekä Tullivuorentiehen ja etelässä Tattariharjun teolli-
suusalueeseen. Idässä suunnittelualueen rajan muodostaa tuleva
Ilmasillantie. Pohjoisessa alue ulottuu Malmin lentokenttäalueen
eteläosaan.



3 (52)

YHTEYSHENKILÖT KAAVAN VALMISTELUSSA

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala

Asemakaavoitus: Valtteri Heinonen, arkkitehti
Kaavapiirtäminen: Katja Raevuori, suunnitteluavustaja
Liikenne- ja katusuunnittelu: Topi Vuorio, liikenneinsinööri,
Riikka Österlund, liikenneinsinööri
Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu: Tuomo Näränen, mai-
sema-arkkitehti, Johanna Himberg, aluesuunnittelija
Rakennussuojelu: Sakari Mentu, arkkitehti
Teknistaloudelliset asiat: Kaarina Laakso, projektipäällikkö,
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, Anu Haahla, ympäristöasiantun-
tija, Mikko Juvonen, projektipäällikkö
Liikenne- ja katusuunnittelu: Anni Tirri, projektinjohtaja
Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit: Pirjo-Liina Koivusaari,
johtava tonttiasiamies
Vuorovaikutus: Sari Korolainen, vuorovaikutussuunnittelija (vies-
tintäpalvelut)

Ympäristöpalvelut: Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja
Pelastuslaitos: rakennuspäällikkö Keijo Mäki

Muut Helsingin kaupungin toimialat

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: Carola Harju, yksikön pääl-
likkö
Kaupunginkanslia: Kimmo Kuisma, projektinjohtaja

Muut viranomaistahot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY: Tarmo Hyvärinen, alu-
einsinööri
Gasum Oy: Ossi Falck, projektipäällikkö



4 (52)

SISÄLLYSLUETTELO

TIIVISTELMÄ ...................................................................................................... 8
ASEMAKAAVAN KUVAUS ............................................................................... 10
Tavoitteet ........................................................................................................ 10
Mitoitus ............................................................................................................ 10
Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet ......................................................... 11
Julkiset ulkotilat ja katuympäristö .................................................................... 16
Palvelut ........................................................................................................... 19
Esteettömyys ................................................................................................... 20
Luonnonympäristö ja maisema ....................................................................... 20
Ekologinen kestävyys ...................................................................................... 22
Suojelukohteet ................................................................................................ 24
Yhdyskuntatekninen huolto ............................................................................. 25
Maaperän rakennettavuus ja pohjarakentaminen ........................................... 26
Maaperän pilaantuneisuuden kunnostaminen ................................................. 28
Ympäristöhäiriöt .............................................................................................. 29
Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka ......................................................... 33
Nimistö ............................................................................................................ 33
Vaikutukset ...................................................................................................... 34

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT .................................................................. 43
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET ....................................................... 45



5 (52)

LIITTEET

1 Seurantalomake
2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
3 Kuvat ja kartat

 Sijaintikartta
 Ilmakuva
 Asemakaavakartta (A4-koossa)
 Havainnekuva, Kuva: Helsingin kaupunki, asemakaavoitus
 Ote voimassa olevista asemakaavoista
 Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)
 Malmin lentokentän alueen kaavarunko 29.11.2016
 Malmin lentokentän alueen kaavarungon havainnekuva, kaupunkira-

kenne
 Malmin lentokentän alueen kaavarungon havainnekuva, virkistys- ja vi-

heralueet
 Maanomistuskartta
 Teknisen huollon yhdistelmäkartta, Sitowise 4.10.2019
 Pohjanvahvistus, suunnitelmakartta, Sitowise 4.10.2019
 Nallenrinteen asemakaavan muutoksen liikennemeluselvitys, Sitowise

Oy, 26.4.2019.
 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6964)
 Pelastautumis- ja huoltokaavio
 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009,

Malmin lentoasema
 Liito-oravien ydinalueet ja kulkuyhteydet
 Kuvaliite suojelukohteista

4 Näkymäkuvat
5 Malmin lentokentän alueen pysäköintitalojen konseptisuunnitelma, AOR
 Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, 2018
6 Ulkotilojen ideasuunnitelma, Nallenrinteen asemakaavan muutos
7 Muinaismuistolain 13 § mukainen kokous koskien Nallenrinteen ja Lento-
 asemankortteleiden asemakaava-alueiden linnoituslaitteita
8 Pienoismallivalokuvia



6 (52)

LUETTELO MUUSTA KAAVAA KOSKEVASTA MATERIAALISTA

 Vuorovaikutusraportti
 Malmin lentokentän alueen kaavarunko (kslk 29.11.2016)
 Malmin lentokentän alueen pysäköintitalojen konseptisuunnitelma

(AOR Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, 2018)
 Malmin lentokentän kaavarunkoalue, Kaupallinen selvitys (WSP 2016)

Luonto ja ympäristö
 Malmin lentokentän ja sitä ympäröivien alueiden pesimälinnustoselvitys

2015, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, 2015
 Helsingin Malmin lentokentän alueen huomionarvoisten perhoslajien

selvityksiä vuonna 2016, Nupponen K., Faunatican raportteja 33/2016
 Malmin lentokentän lepakkoselvitys 2016, Vasko, V. & Blomberg, A.,

Faunatican raportteja 39/2016
 Malmin lentokenttäalueen yleisten alueiden yleissuunnitelma (Loci Mai-

sema-arkkitehdit, 2018)
 Helsingin liito-oravakartoitus 2018 (Esa Lammi ja Pekka Routasuo, Hel-

singin kaupunki, kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:27)
 Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2019 (Esa Lammi ja Pekka Rou-

tasuo, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala)

Historia ja suojelu
 Malmin lentoasema, ympäristöhistoriaselvitys, Arkkitehtitoimisto Freese

Oy ja Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 30.6.2016
 Rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö, kaupunkisuunnitteluvirasto,

1.12.2015, täydennetty 29.11.2016
 Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykkeen inventointiselvitys.

(Museovirasto, KSV 2014)
 Muinaismuistorekisteri, museovirasto
 Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä (Ra-

kennusvirasto,1996)
 Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä (Ympä-

ristökeskus, 2004)
 Malmin lentokentän, Jakomäen ja Kivikon ensimmäisen maailmanso-

dan aikaiset linnoituslaitteet, Puolustusasemien IV:7 ja IV:8, IX:1-6,
IX:10-11 sekä yhdysteiden esiselvitys (Päivi Hakanpää, 2017)

 Tukikohta IX:4 (Malmin lentokenttä) ja Tukikohta IX:5 (Malmin lento-
kenttä), Ensimmäisen maailmansodan puolustusvarustusten koekai-
vaus (Museovirasto 2018)

 Suuri Rantatie  Stora Strandvägen (Tapio Salminen, Tiemuseon jul-
kaisuja 7, 1993)



7 (52)

Tekniset selvitykset
 Malmin kaavarunkoalueen vesihuollon, hulevesien ja tasauksen yleis-

suunnitelmien päivitys, Sitowise Oy, 8.3.2019
 Longinojan valuma-alueselvitys ja vesienhallinnan suunnitelma, Sito-

wise Oy, 21.12.2018
 Malmin lentoaseman kaavarungon alue, Maaperän pilaantuneisuustut-

kimus ja sulfidisavikartoitus, tulostaulukot ja kartat, Ramboll Finland Oy
23.10.2019 (luonnos)

 Malmin lentoaseman kaavarungon alue, Maaperän pilaantuneisuus ja
sen vaikutus maakäyttöön, Ramboll Finland Oy, 11.11.2016

 Malmin lentoaseman kaavarungon alue, Pilaantuneisuuden seuranta-
tutkimus, Ramboll Finland Oy, 28.8.2018

 Malmin lentokenttäalue, Esirakentamissuunnittelu, Destia Oy,
25.9.2017

 Hienorakeisten maalajien kerrosjärjestys ja ominaisuudet Helsingin
Malmin lentokentän kaava-alueella, Geologian tutkimuskeskus,
27.2.2017, Päivitetty 31.3.2017

 Nallenrinne ja Lentoasemankorttelit, kunnallistekninen yleissuunni-
telma, Sitowise Oy, 4.10.2019

 Hiilineutraalin Malmin lentokentän alueen energiaselvitys, Ramboll,
2019



8 (52)

TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta Malmin len-
tokentän alueen eteläosassa, Tattariharjuntien varrella. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja
puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäi-
nen osa-alue Malmin lentokentän alueen rakentamisessa. Kaava-
ratkaisu toteuttaa Malmin lentokenttäalueen kaavarunkotyössä
asetettuja tavoitteita.

Tavoitteena on rakentaa monimuotoinen elävä ja vetovoimainen,
raitiovaunuyhteyksiin tukeutuva uusi urbaani alue. Alueen pohjois-
osaan suunniteltu puisto muodostaa osan koko lentokenttäaluetta
yhdistävää puistoverkostoa. Katutasoon osoitetaan liike- ja palve-
lutilaa alueelle suunnitellun Ilmasillantien ja Tattariharjuntien var-
teen sekä keskeiselle Nallenrinteenaukiolle.

Asuinkortteleihin sijoittuvat myös aluetta palvelevat pysäköintita-
lot, lähipalvelut sekä palvelurakennusten tontti päiväkotia varten.
Alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan n. 19,6 ha. Kaavamuu-
toksessa uutta asuntokerrosalaa on 132 100 k-m² ja toimitila-
sekä palvelukerrosalaa on 10 900 k-m². Asukasmäärän lisäys on
noin 2 800 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma
(piir.nro 6964).

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 11.12.2018 kaavarungon
tarkennuksen Nallenrinteen asemakaavamuutoksen pohjaksi
edellyttäen, että kentän alueen erittäin tärkeiden luontoarvojen
säilyttäminen huomioidaan.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alu-
een rakentaminen luo edellytykset monipuoliselle asuntotuotan-
nolle, joka on hyvin saavutettavissa kestävillä kulkumuodoilla.

Helsingin kaupunki omistaa suurimman osan alueesta lukuun ot-
tamatta yhtä kiinteistöä alueella. Kaavaratkaisu on tehty kaupun-
gin aloitteesta.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 13 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-
distuivat lentotoiminnan jatkamiseen alueella, asemakaavan vai-
kutuksiin lentämiseen sekä lentoliikenteen melun ja muiden rajoi-
tusten huomioimiseen, asemakaavan sisältövaatimuksiin, kaava-
alueen rajaukseen ja kaavoitusprosessiin, alueen kulttuuriympä-
ristöön ja suojeluarvoihin sekä RKY-alueen huomioimiseen, alu-
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een ekologiseen kestävyyteen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämi-
seen sekä alueen luonto- ja virkistysarvoihin, alueen kaupunkiku-
vaan, rakentamiseen, rakentamisen määrään ja mittakaavaan
sekä rakentamisen aikatauluun, alueen katu- ja aukiotilojen suun-
nitteluun ja alueen nimistöön, raitiotieyhteyden suunnitteluun ja
sen aikatauluun, alueen joukkoliikenteen järjestämiseen sekä
kaavan vuorovaikutukseen ja osallisiin.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnot kohdistuivat alueen kulttuuriympä-
ristöön ja suojeluarvoihin, alueen sähkö- ja vesihuollon järjestelyi-
hin, johtosiirtoihin sekä jätehuoltoon, alueen joukkoliikenteen jär-
jestelyihin, Tattariharjuntien erikoiskuljetusreittiin ja meluntorjun-
taan. Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksi-
tyiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on rakentaa Nallenrinteestä moni-
muotoinen, elävä ja vetovoimainen raitiovaunuyhteyksiin tukeu-
tuva uusi urbaani alue. Kaupunkirakenne on suunniteltu tiiviiksi ja
kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi. Tavoitteena on rakentaa
alueelle mittakaavaltaan vaihtelevaa, monipuolista ja laadukasta
asumista. Rakentamisen mittakaava on pääosin 4-8 kerroksista,
mutta alueelle on suunniteltu myös sekä korkeampaa että pieni-
mittakaavaisempaa asuinrakentamista. Katutasoon osoitetaan
liike- ja palvelutilaa alueelle suunnitellun Ilmasillantien ja Tattari-
harjuntien varteen sekä keskeiselle Nallenrinteenaukiolle.

Alueen pohjoisosaan suunniteltu puisto muodostaa osan koko
lentokenttäaluetta yhdistävää puistoverkostoa. Pohjoisosaltaan
puisto suunnitellaan luonteeltaan avoimena. Nallenmäen suun-
taan nykyinen puisto säilytetään pääosin metsäisenä puistoalu-
eena. Maakaasun runkoputkelle suunnitellaan uusi linjaus alueen
pohjoisosan puiston läpi.

Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän alueen
rakentamisessa ja sillä on merkittävä rooli alueen identiteetin
muodostamisessa. Kaavaratkaisu toteuttaa Malmin lentokenttä-
alueen kaavarunkotyössä asetettuja tavoitteita.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista erityisesti siten, että edistetään sujuvasti ja kestävillä
kulkumuodoilla saavutettavaa asuntotuotantoa. Segregaatiokehi-
tystä ehkäistään toteuttamalla laadukasta asumisen ympäristöä.
Kaavaratkaisulla edistetään pyöräilyn baanaverkoston rakentu-
mista. Kaava toteuttaa osaltaan Helsingin yleiskaavan tavoitetta
pikaraitiotieverkostoon tukeutuvasta kaupunkirakenteesta.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 19,6 ha. Alueen yhteenlaskettu
rakennusoikeus on 143 000 k-m², joka jakautuu seuraavasti:

 Asuinkorttelit, 132 100 k-m², noin 2 800 asukasta
 Liiketilat: 8 800 k-m²
 Palvelurakennukset: 2 100 k-m²

Kaava-alueen aluetehokkuus on e=0,73. Asuinrakennusten kort-
telialueiden keskimääräinen tehokkuus on e=1,96.
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Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Nallenrinteen alue on nykyisin suurimmalta osalta rakentamatonta
puistoaluetta, jonka kasvillisuus on raivattu ja kaadettu matalaksi
lentokentän kiitotien jatkeelta. Nallenmäen ja lentokentälle vievän
kadun läheisyydessä on täysikasvuista puustoa. Alueen maasto
nousee itään kohti Nallenmäkeä. Alueen pohjoisosa kuuluu lento-
kenttäalueeseen. Alueen eteläosassa kulkee Tattariharjuntie. Tat-
tariharjuntien varressa sijaitsee laaja asfaltoitu lumenvastaanotto-
paikka, jonka alueelta maasto on tasattu. Tattariharjuntien ja len-
tokentälle vievän kadun liittymässä sijaitsee huoltoasema.

Alueen läpi kulkee Turusta Viipuriin johtaneen historiallisen Suu-
ren Rantatien linjaus, jonka varrella on muutamia asuinrakennuk-
sia ajalta ennen lentokenttää. Monet rakennuksista ovat huo-
nossa kunnossa.

Ennen Helsingin perustamista vakiintunut Suuren Rantatien lin-
jaus kulki Espoon Bembölestä Vantaan Hakkilaan. Helsingin pe-
rustamisen 1550 jälkeen linjaus siirrettiin kulkemaan kaupungin
kautta. 1500-luvun lopulla Bembölen ja Hakkilan välinen tie muut-
tui kaupungin ohittavaksi sivutieksi ja 1770-luvun alussa tämä
vanha linjaus yritettiin lakkauttaa mutta mahdollista lyhyttä taukoa
lukuun ottamatta tie säilyi käytössä.

Helsingin kaupungin alueella tien linjaus on suurelta osin kadon-
nut myöhemmän rakentamisen myötä. Etelä-Haagassa säilynyt
osuus Suuren Rantatien linjauksesta on nimetty Vanhaksi Turun
maantieksi.

Osittain Suuren Rantatien linjausta seuraten alueen läpi kulkee
myös lentokenttää kiertävä suosittu ulkoilureitti sekä maakaasun
runkoputken linjaus. Alueella sijaitsee ensimmäisen maailmanso-
dan aikaisia linnoituslaitteita.

Kaavaratkaisu

Alueen kaavallinen ratkaisu perustuu suuriin suljettuihin korttelei-
hin, jotka sisäpihojen puolella jakaantuvat pienimuotoisiksi pihati-
loiksi. Nallenrinteen alueelle muodostuu eri luonteisia osia, joilla
on omanlainen identiteetti. Suurimpien katujen, Tattariharjuntien
ja Ilmasillantien varrella rakentaminen on suurimittakaavista ja se
muodostaa selkeän reunan alueelle. Tulevaisuudessa Ilmasillan-
tien ja Tattariharjuntien risteys muodostaa keskeisen lähestymis-
suunnan Malmin lentokentän alueelle. Korkeampi rakentaminen
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sovittautuu pääkatujen mittakaavaan. Katujen varrella rakennus-
ten korkeus vaihtelee, millä vältetään muurimainen vaikutelma.

Alueen sisällä rakentaminen on pienimittakaavaisempaa. Suuren
Rantatien linjaus säilytetään ja se muodostaa Nallenrinteen kes-
keisen jalankulun ja pyöräilyn yhteyden. Reitti on nimetty Van-
haksi Viipurin maantieksi. Nallenrinteenpuistoon rajautuvat kortte-
lit avautuvat enemmän hyödyntäen avoimia puistonäkymiä.

Neljännen kiitotien akselia jatketaan Nallenrinteen alueelle ja sen
päähän sijoitetaan kaupunkikuvassa erottuva maamerkkiraken-
nus. Alueen sisäisestä katuverkosta suunnitellaan jatkuva niin,
että alueen kadut ja kulkureitit kohtaavat keskeisellä Nallenrin-
teenaukiolla.

Alueen maastonmuodot ovat olleet suunnittelun lähtökohtana.
Paikan topografia pyritään säilyttämään mahdollisimman lähellä
olemassa olevaa.

Nallenmäen pohjois- ja itäpuolella oleva metsä säilytetään suu-
relta osin lähivirkistysalueena, jossa lähtökohtana on nykyisen
puuston ja kasvillisuuden säilyttäminen. Nallenrinteen pohjoisosan
puisto suunnitellaan luonteeltaan avoimena niin, että se muodos-
taa osan lentokentän aluetta yhdistävää puistoverkostoa. Nallen-
rinne kytkeytyy puistoverkoston välityksellä ympäristöönsä ja koko
kaupungin laajuisiin reitistöihin, mikä tarjoaa hyvät ulkoilumahdol-
lisuudet sekä turvalliset jalankulku- ja pyöräily-yhteydet.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Alueelle suunnitellut korttelit poikkeavat luonteeltaan ja ratkaisuil-
taan toisistaan. Kaupunkirakenne perustuu suuriin suljettuihin
kortteleihin, joiden sisälle muodostuu sisäpihojen verkosto. Te-
hokkaimmat korttelit ovat Tattariharjuntien ja Ilmasillantien var-
rella, mistä tehokkuus laskee Nallenmäkeä ja puistoalueita kohti.

Korttelit 38236, 38238, 38257 ja 38258 ovat ratkaisuiltaan saman
luonteisia. Tattariharjuntien ja Ilmasillantien varrella korttelit ovat
suurimittakaavaisia ja muodostavat suojan liikennemelua vastaan.
Korkeimmat rakennukset ovat 12-kerroksisia. Pääosin rakentami-
nen on 4 8 kerroksista. Porrastetuilla rakennuskorkeuksilla välte-
tään muurimainen vaikutelma. Asuntokatujen varsilla rakentami-
nen on pienimittakaavaisempaa, mutta korttelirakenne pysyy sul-
jettuna. Vanhan Viipurin maantie halkaisee korttelit ja muodostaa
niiden väliin vapaamuotoisesti vanhaa maantien linjausta noudat-
televan reitin. Korttelit rajautuvat Vanhaan Viipurin maantiehen
pääosin 4-kerroksisin rakennuksin. Kortteleiden sisäpihoista muo-
dostuu vaihtelevia ja monimuotoisia tiloja.
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Kortteliin 38233 sijoittuu 8-kerroksinen pistetalo, joka olisi sopiva
esimerkiksi opiskelija-asumiseen. Korttelin piha-alue sijoittuu naa-
purikortteliin ja on yhteinen korttelin 38234 tontin 2 kanssa.

Kortteli 38241 sijoittuu Tattariharjuntien ja Ilmasillantien risteyk-
seen. Sillä on keskeinen asema lentokenttäalueen sisääntulo-
kadun kulmassa. Perusratkaisultaan kortteli muistuttaa muita Tat-
tariharjuntien ja Ilmasillantien kortteleita. Eteläisemmälle piha-alu-
eelle on merkitty 1-kerroksinen rakennusala, jonne voi tiiviissä
korttelissa sijoittua liiketiloja tai asumista palvelevia aputiloja. Pi-
hakansi on toisen kerroksen lattian tasolla. Kansirakenteisiin on
upotettava riittävät istutusalustat matalakasvuisille puille, pensaille
ja muulle kasvillisuudelle.

Kortteli 38255 rajautuu kahdelta sivultaan Nallenrinteenpuistoon.
Puiston puolella kortteli muodostuu 6 7 kerroksista pistetaloista,
jota porrastuvat maaston mukaan. Rakennusten ylin kerros on te-
rassoituva. Kortteliin sijoittuu myös palvelurakennusten tontti, jo-
hon on suunniteltu päiväkotia.

Kortteli 38237 sijoittuu keskeisesti Nallenrinteen alueelle. Sille si-
joittuu neljännen kiitotien päähän tuleva 16-kerroksinen maamerk-
kirakennus. Rauhamäenpuisto sijoittuu korttelin sisään niin, että
sitä rajaa ilmeeltään yhtenäinen rakennus.

Kortteleiden piha-alueet tulee suunnitella yhteiskäyttöisiksi.

Korttelit jakaantuvat tontteihin siten, että niiden rakennusoikeudet
vaihtelevat välillä 700 9 000 k-m².

Katutasoon osoitetaan liike- ja palvelutilaa alueelle suunnitellun
Ilmasillantien sekä Tattariharjuntien varteen sekä keskeiselle Nal-
lenrinteenaukiolle.

Asuinrakennusten julkisivut ovat paikalla muurattua tiiltä, muu-
rauksen päälle tehtyä rappausta tai puuverhottuja.

Tontteja koskee kaavamääräys uusiutuvan energian tuottami-
sesta.

Asuinrakennusten korttelialue (A)

Nallenmäen viereen sijoittuva kortteli 38324 liittyy mittakaavaltaan
pienimuotoisempana 1-2-kerroksisena olemassa olevaan Nallen-
mäen kaupunkirakenteeseen. Asuinrakennusten julkisivut ovat
paikalla muurattua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai
puuverhottuja.
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Palvelurakennusten korttelialue (P)

Korttelin 38255 tontti 5 on palvelurakennusten tontti, johon on
suunniteltu päiväkotia. Tontille saadaan rakentaa kaksikerroksi-
nen rakennus. Rakennuksen kattopinta on varsin näkyvä vierei-
sistä korkeammista asuintaloista katsottuna ja se tulee toteuttaa
viherkattona.

Teollisuus- varastorakennusten korttelialue (T)

Kortteliin 38178 Valuraudantien ja Tattariharjuntien kulmaan on
kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten tontti olemassa ole-
vien tonttien jatkoksi.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Kaavassa on osoitettu kolme keskitettyä pysäköintilaitosta, jotka
sijoittuvat osaksi asuinkortteleita. Pysäköintilaitokset suunnitellaan
toiminnallisesti sekoittuneiksi hybridirakennuksiksi eli ne sisältävät
myös liiketilaa sekä palveluyhtiön tarpeisiin tiloja, kuten liikunta- ja
vapaa-ajantiloja, kattopuutarhan ja alueellisen kierrätyspisteen.
Pysäköintitalot on suunniteltu osaksi korttelirakennetta niin, että
pysäköintitarpeen mahdollisesti vähentyessä ne on mahdollista
korvata muulla rakentamisella.

Huoltoaseman korttelialue (LH)

Kortteliin 38177 on suunniteltu tontti polttoaineiden jakeluasemaa
varten.

Puisto (VP)

Kaavasuunnitelmassa osoitetaan puistoalueita kaava-alueen poh-
joisosaan (Nallenrinteenpuisto) ja korttelin 38237 sisälle (Rauha-
mäenpuisto).

Alueen pohjoisosaan suunniteltu Nallenrinteen puisto muodostaa
ensimmäisen osan koko lentokenttäaluetta yhdistävästä puisto-
verkostosta, joka kytkee lentokenttäalueen ympäristöönsä.
Kaava-alueen pohjoisosan puisto on luonteeltaan avoin ja niitty-
mäinen.

Nallenrinteen puisto on asuinalueen läheinen julkinen puistoalue,
johon mahdollistetaan monipuolisesti virkistystoimintoja ja -yh-



15 (52)

teyksiä, kuten leikkipaikka, oleskelualueita ja selkeät kulkuyhtey-
det jalankululle ja pyöräliikenteelle. Puistoalueen läpi kulkee laa-
dukas pyöräliikenteen yhteys -baana, joka toimii yhteytenä muun
muassa Malmin keskustan ja Lentoasemanpuiston välillä. Leikki-
paikan sijainti on asemakaavassa ohjeellinen. Jatkosuunnittelussa
leikkipaikka sijoitetaan kokonaisuudessaan baanan jommallekum-
malle puolelle. Puiston maiseman luonne on avoin, johon tulee
hyönteisten elinympäristöiksi soveltuvia niittyalueita. Osa niittyalu-
eista voivat olla myös kaupunkiviljelyä ja osa erityisille eliölajeille
(perhoset ja muut hyönteiset) rakennettuja. Niittyalueille tulee laa-
tia jatkosuunnittelussa hoitosuunnitelma.

Nallenrinteen puiston VP alueelle on kaavamääräyksellä mahdol-
listettu hiilineutraalisuustavoitteita palvelevien rakenteiden sijoitta-
minen. Rakenteet eivät saa häiritä alueen varsinaista käyttötarkoi-
tusta ja niiden mahdollisen sijoittamisen tulee perustua ympäristö-
vaikutusten arviointiin.

Puistoon on mahdollistettu rakennusalaa kahteen kohtaan (yh-
teensä 300 k-m2). Rakennukset tulee olla yksikerroksisia ja voivat
toimia esimerkiksi kasvihuoneina, kahviloina, kokoontumistiloina.

Puiston läpi kulkee hulevesiviemäri, jolle merkitään kaavassa
maanalaista johtoa varattu alueen osa. Nallenrinteenpuistoon on
merkitty hulevesien hallintaan varattu alueen osa, jonka sijainti on
ohjeellinen. Kaasuputkelle varataan uusi reitti puiston läpi.

Puistoalueen länsipuolella sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n pe-
rusteella suojeltuja liito-oravan levähdys- ja lisääntymispaikkoja,
jotka tulee ottaa huomioon puistoalueiden toteutussuunnittelussa.

Rauhamäenpuisto on julkinen puistoalue asuinkerrostalojen kort-
telialueen keskellä. Puisto saa nimensä ja muotonsa entisen kiin-
teistön mukaan. Kaavassa mahdollistetaan olemassa olevan ra-
kennuksen säilyttäminen. Rakennuksen teknisen kunnon perus-
teella se säilytetään tai korvataan uudisrakennuksella. Rakennus
on yksikerroksinen ja puistoon on mahdollistettu rakennusalaa
50 k-m2. Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Puiston jatko-
suunnittelussa tulee huomioida korttelin leikkipaikkojen tarpeet ja
suunnittelun lähtökohdaksi otetaan tontin nykyinen puutarhamai-
nen ilme.

Lähivirkistysalue (VL)

Nallenmäen pohjois- ja itäpuolella sijaitseva metsä säilytetään
suurelta osin lähivirkistysalueena. Suunnittelun lähtökohtana on
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olevan puuston ja kasvillisuuden säilyttäminen ja kehittäminen
ekologisena yhteytenä.

Kaavasuunnitelmassa osoitetaan lähivirkistysalueita kaava-alueen
länsiosaan (Nallenrinteenpuisto). Lisäksi Tattariharjuntien etelä-
puolelle osoitetaan lähivirkistysalue.

Nallenrinteenpuisto on puisto-osuuden lisäksi julkinen lähivirkis-
tysalue, jossa säilytetään alueen metsäinen luonnonympäristö ja
osoitetaan luonnonmukaisia virkistysyhteyksiä.

Lähivirkistysalueen länsi- ja eteläpuolella sijaitsee luonnonsuojelu-
lain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravan levähdys- ja lisäänty-
mispaikkoja, jotka tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. Li-
säksi alueen olemassa oleva puusto toimii liito-oravien yhteysreit-
tinä, jota tulee hoitaa niin, että latvusyhteys säilyy. Lisäksi Tattari-
harjuntien kohdalla tulee mahdollistaa liito-oravien kulkuyhteys.

Molemmilla lähivirkistysalueilla sijaitsee muinaismuistolailla rau-
hoitettuja Ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita,
joiden alueella kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu sii-
hen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty.

Virkistysyhteydet uudistetaan ja rakennetaan kivituhkapintaisina.
Reittien valaistuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon liito-
oravan levähdys- ja lisääntymispaikat. Lisäksi reittien suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon Ensimmäisen maailmansodan aikaiset
linnoituslaitteet.

Suojaviheralue (EV)

Tattariharjuntien eteläpuolelle jäävät viherkaistaleet on osoitettu
suojaviheralueiksi. Alueet voidaan liittää Tattariharjun teollisuus-
ja varastotontteihin alueen mahdollisen uudelleenkaavoituksen
yhteydessä.

Julkiset ulkotilat ja katuympäristö

Lähtökohdat

Suurin osa nykyisistä puistoalueista on lentokentän turvasektorin
mukaisia matalaksi raivattuja metsä- tai niittyalueita tai tyypillisiä
ulkoilumetsiä. Puistoalueella kiertävä virkistysyhteys sekä Tattari-
harjunkuja ovat käytettyjä reittejä. Aluetta kiertää myös talvisin
mahdollisuuksien mukaan ylläpidetty hiihtolatu.



17 (52)

Kaavaratkaisu

Kaava mahdollistaa runsaasti monipuolisia julkisia puistoalueita
sekä katuaukioita ja muita julkisia ulkotiloja sekä virkistysyhteyk-
siä. Lisäksi kaava säilyttää runsaasti olemassa olevia lähivirkistys-
alueita.

Nallenrinteenpuiston pohjoisosa ja Rauhamäenpuisto ovat luon-
teeltaan rakennettuja puistoja. Metsäisiä lähivirkistysalueita säily-
tetään Nallenrinteenpuiston länsi- ja eteläosiin. Alueiden kuvauk-
sista tarkemmin alueiden korttelikuvauksissa (VP- ja VL-alueet).

Olemassa oleva kiertävä virkistysreitti on mahdollista säilyttää
osana Nallenrinteenpuistoa. Reitin linjaus muuttuu osittain uuden
puistoverkoston toteuttamisen myötä. Kaava mahdollistaa hiihto-
ladun ylläpitämisen puisto- ja lähivirkistysalueilla, joiden toteutet-
tavuutta tulee selvittää jatkosuunnittelussa.

Kaava mahdollistaa myös monipuolisesti uutta julkista ulkotilaa
asuinalueen katuympäristöön. Nallenrinteenaukio on alueen kes-
kellä sijaitseva aukio, jonka ympärille muodostetaan viihtyisä ja
kutsuva katuaukio, jonka läheisyydessä on asumista ja erityyppi-
siä palveluita, kuten kaupallisia liiketiloja. Aukiolle on mahdollis-
tettu rakennusalaa 100 k-m2. Rakennuksen tulee olla yksikerrok-
sinen. Lisäksi pienempiä katuaukioita ja aukioksi rakennettavia
alueen osia muodostetaan Vanhan Viipurin maantien varrelle ja
päihin. Kortteliin 38233 liittyvän katuaukion olemassa oleva kaivo-
pumppu tulee säilyttää ja kunnostaa sekä suunnitella osaksi katu-
aukiota.

Kaavan liitteenä on esitetty ulkotilojen ideasuunnitelma (liite nro
6), miten kokonaisuudessa asuinalueiden piha-alueet, aukiot, Nal-
lenrinteen puisto ja leikkipaikat jne. muodostavat julkisia ja yksityi-
siä ulkotiloja. Ideasuunnitelmassa on kuvattu myös merkittävim-
mät virkistysyhteydet ja täydentävät korttelipihojen reitit. Lähtö-
kohtana on ollut muodostaa piha-alueille eri luonteisia toimintoja,
joiden sijainteja on pyritty hahmottamaan tonttikohtaisesti. Suunni-
telma on ideatasoinen ja luo pohjaa jatkosuunnittelua varten.

Liikenne

Lähtökohdat

Tattariharjuntien liikennemäärä on nykyisin noin 11 400 ajoneu-
voa/vrk. Tattariharjuntien liikennemäärä ennustetilanteessa
vuonna 2040 on Ilmasillantien itäpuolella 6 000 ajoneuvoa/vrk ja
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länsipuolella 18 000 ajoneuvoa/vrk. Ennusteessa on mukana Il-
masillansillan eritasoliittymä ramppeineen sekä Malmin lentoken-
tän alueelle tuleva uusi maankäyttö.

Kaava-alueen rajojen sisäpuolella on nykytilanteessa vain yksi
ajoneuvoliikenteen yhteys, joka johtaa Tattariharjuntieltä lentoken-
tän päärakennukselle. Lisäksi alueella on kevyelle liikenteelle tar-
koitettuja raitteja.

Kaavaratkaisu

Alueelle toteutetaan kokonaan uusi katuverkko palvelemaan uutta
maankäyttöä. Tattariharjuntieltä lentokentän alueelle lähtevä Ilma-
sillantie on alueellinen kokoojakatu, joka yhdistää Nallenrinteen ja
Lentoasemankortteleiden asemakaavat toisiinsa. Ennustetilan-
teessa sen liikennemäärä on 8 000 ajoneuvoa/vrk. Kadun kes-
kelle on joukkoliikenteelle varattu oma tila, jossa lopputilanteessa
kulkee kaksi raitiotielinjaa Viima-raitiotie ja Jokeri 2. Viima-rai-
tiotien yleissuunnittelu käynnistyy vuonna 2019, jossa selvitetään
tarkemmin sen toteutusedellytyksiä, kustannuksia sekä toteutus-
aikataulua. Ennen raitiotien rakentamista alueen joukkoliikenne
on tarkoitus hoitaa linja-autoliikenteellä. Runkolinja 560 johdetaan
Ilmasillantietä pitkin alueelle, kun Ilmasillan eritasoliittymä on ra-
kennettu.

Ilmasillantiellä on yhdet autokaistat suuntaansa ja kadunvarsi-
pysäköintiä puurivien välissä. Lisäksi kadulla kulkee molemmin
puolin yksisuuntaiset pyörätiet, jotka ovat osa baanaverkkoa.
Baanayhteys jatkuu Ilmasillantieltä puistoa pitkin Tullivuorentielle.
Pelastusaseman liittymä Ilmasillantielle suunnitellaan Lentoase-
mankortteleiden asemakaavan yhteydessä.

Tattariharjuntie on pääkatu, jonka poikkileikkausta muutetaan ny-
kyisestä palvelemaan paremmin uutta maankäyttöä. Sitä pitkin
kulkevat linja-autolinjat 69 Malmin aseman kautta Helsingin kes-
kustaan sekä linja 77 Pihlajamäen kautta Helsingin keskustaan.
Lisäksi kadulle toteutetaan jalkakäytävät ja yksisuuntaiset pyörä-
tiet molemmin puolin.

Nallenrinteen kaava-alueelle toteutetaan tonttikadut Gustafsber-
ginkatu, Lepistönkatu, Oskarsberginkatu ja Suistolankatu. Näillä
kaduilla on vieras- ja asiointipysäköintiä sekä jalkakäytävät mo-
lemmin puolin. Alueen läpi kulkee Vanha Viipurin maantie, joka on
tarkoitettu jalankululle ja pyöräliikenteelle. Lisäksi sen kautta hoi-
detaan tonttien huolto- ja pelastusliikennettä.

Alueen pysäköinti sijoitetaan kolmeen keskitettyyn pysäköintita-
loon, jotka sijoittuvat osaksi korttelirakennetta. Pysäköintitalot
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suunnitellaan toiminnallisesti sekoittuneiksi hybridirakennuksiksi
ja ne toimivat kaupunkirakenteen aktivoivina paikkoina. Alueelle
perustetaan pysäköintiyhtiö. Yhtiön kautta pyritään vaikuttamaan
pysäköinnin kustannusten erottamiseen asuntojen hinnasta.

Tattariharjuntie kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverk-
koon ja kadulla on mahdollista ajaa 7 x 7 x 40 metrin kokoisia kul-
jetuksia. Erikoiskuljetukset voidaan järjestää poikkeuksellisin lii-
kennejärjestelyin, esimerkiksi liikennemerkkejä tilapäisesti poista-
malla ja hyödyntämällä vastakkaisen suunnan ajokaistoja tai ajo-
rataa.

Palvelut

Lähtökohdat

Asemakaava-alueella toimii tällä hetkellä kylmäasema. Tattarihar-
juntien eteläpuolella on Tattariharjun työpaikka-alue, jossa sijait-
see erilaisia korjaamo- ja huoltopalveluita, autokauppoja, varas-
tointipalveluita sekä muutama lounasravintola. Tullivuorentien var-
rella, alueen luoteispuolella on päiväkoti. Malmin aluekeskus alle
kahden kilometrin etäisyydellä tarjoaa laajemmat palvelut.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa palveluiden syntymisen Nallenrinteen
alueelle. Kadunvarsiliiketiloja on osoitettu erityisesti pääkatujen
varrelle Ilmasillantielle ja Tattariharjuntielle sekä Nallenrin-
teenaukion ympärille. Alueen pysäköintitalot suunnitellaan toimin-
noiltaan sekoittuneiksi. Niihin on suunniteltu sijoittuvan päivittäis-
tavarakauppa sekä muita palveluja. Tavoitteena on, että alue tar-
joaa tarvittavat lähipalvelut.

Asemakaavassa on kerrosalan yhteydessä li-kaavamääräys, joka
osoittaa tontin, joille on rakennettava kerrosalan osoittaman luvun
verran liiketilaa. Lisäksi kaavassa on merkintä kr, joka osoittaa
tontin, joille on rakennettava kerrosalan osoittaman luvun verran
liiketilaa, joka on varustettava rasvanerottelukaivolla ja katon ylim-
män tason yläpuolelle johdettavalla ilmastointihormilla. Liike- ja
palvelutiloja on osoitettu alueelle yhteensä 10 900 k-m².

Palvelurakennusten korttelialueelle on mahdollista toteuttaa päi-
väkoti. Päiväkotirakennusten katot tulee toteuttaa viherkattoina.

Kortteliin 10273 on suunniteltu tontti polttoaineiden jakeluasemaa
varten.



20 (52)

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö ja maisema

Lähtökohdat

Ennen lentokentän rakentamista alue oli pääosin viljelymaata.
Vanhan maantien molemmin puolin sijaitsi useita erikokoisia maa-
tiloja maaston korkeammilla kohdilla. Rakennusten pihapiirit olivat
puuston ympäröimiä. Lentokentän rakentaminen muutti maise-
maa paljon. Alueen puusto kaadettiin pääosin ja osa vanhoista ra-
kennuksista purettiin. Vanhan Viipurin maantien eteläpuolinen osa
säilyi viljelykäytössä.

Nallenrinteen alue on nykyisin suurimmalta osalta rakentamatonta
puistoaluetta (Tullivuorenpuisto), jonka kasvillisuutta hoidetaan
säännöllisesti luonnonhoidollisin erityistoimenpitein lentokentän
turvasektorin alueella. Suurinta osaa alueista pidetään avoimena
raivaten. Kasvillisuus vaihtelee lehtipuuvaltaisten taimikoiden, pa-
jupensaikkojen ja niittyjen väliltä. Kaava-alueen länsi- ja etelä-
osissa sijaitsee myös tiheäkasvuisempaa sekametsää tai varttu-
neempaa suojametsää, joita hoidetaan tietyin väliajoin. Nallen-
mäen ja lentokentälle vievän kadun läheisyydessä sijaitsee täysi-
kasvuista puustoa. Alueella puutarhamaista kasvillisuutta sijaitsee
nykyisten asuinkiinteistöjen kohdilla. Alueen pohjoisosa kuuluu
lentokenttäalueeseen. Lentokenttäalueella kiitoratojen ja huolto-
teiden ulkopuolinen alue on niittymäistä tai osittain hiekkamaista
kenttää, jolta kasvusto on niitetty säännöllisesti. Alueella on myös
muutamia avokallioesiintymiä ja siirtolohkareita sekä suuria yksit-
täisiä puita.

Alueen maasto nousee länteen kohti Nallenmäkeä. Maanpinnan
ko  metrin välillä. Osalta alu-
eelta korkeimpia maastomuotoja on tasattu lentokoneiden nousu-
sektorilta. Alueen eteläosassa kulkee Tattariharjuntie. Tattarihar-
juntien varressa sijaitsee laaja asfaltoitu lumenvastaanottopaikka,
jonka alueelta maasto on tasattu.

Kaava-alueen länsireunassa, Nallenmäen pientaloalueeseen ra-
jautuvilla metsäalueilla on havaittu liito-oravien esiintymiä. Alu-
eelle on vuonna 2018 tehdyssä liito-oravakartoituksessa merkitty
liito-oravien ydinalue. Toinen ydinalue löytyy alueen eteläosasta
Tattariharjuntien eteläpuolelta. Kolmas liito-oravien ydinalue on
havaittu vuoden 2019 tehdyssä liito-oravakartoituksessa myös
Nallenmäen pientaloalueeseen rajautuvilta metsäalueilta. Kartoi-
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tuksen saadut inventointitiedot ovat päivitetty osaksi kaava-aineis-
toa. Ydinalueiden tarkempi sijainti on kuvattu liitteessä: Liito-ora-
vien ydinalueet ja kulkuyhteydet. Alueella on todettu myös linnus-
toselvityksissä (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, 2015) tyypillisiä kau-
punkilintulajeja. Lisäksi perhoselvityksessä (Faunatica Oy, 2016)
on havaittu muutamia huomionarvoisia perhoslajeja alueen niitty-
alueilla ja hiekkamailla.

Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan alueella sijaitsee liito-
oravien ydinalueet (48/2016 ja 49/2016) sekä arvokkaat metsä-
kohteet Sepänmäen etelämetsä (M61/62) ja Sepänmäki
(M62/13). Sepänmäen ympäristössä on todettu myös uhanalaisia
ja silmällä pidettäviä luontotyyppejä (670/2018 ja 838/2018). Li-
säksi kaava-alueella sijaitsee linnustollisesti arvokkaat kohteet
Sepänmäen etelämetsä (311/99), Tattariharjun niitty (312/99) ja
Malmin lentokenttä (313/99). Alueen pohjoisosassa sijaitsee myös
geologisesti huomioiva kohde (11-011), jossa graniittikallio leikkaa
kordieriittigneissiä.

Alueen maisema koostuu avoimista niitty- ja pensaikkoalueista
sekä itä-, länsi- ja eteläosien suljetuista tai puoliavoimista tiheistä
ja metsäisistä alueista. Hallitseva elementti avoimessa maastossa
on myös lumenvastaanottopaikka, jonka maisematilallinen muu-
tos on kausiluonteista. Tattariharjuntie on merkittävä tilanrajaaja.
Alueelta on merkittävä näkymälinja lentokentän avoimeen maas-
toon. Maiseman luonne vaihtelee lentokenttätoiminnan, ulkoilu-
metsiköiden, yhdyskuntateknisen huollon, maisemaniittyjen ja jou-
tomaiden väliltä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu huomioi alueen luonnonympäristön ja arvokkaim-
mat luontoarvot. Olemassa olevat tiheäkasvuiset ja arvokkaat
metsäkohteet säilytetään pääosin, joissa sijaitsevat muun muassa
liito-oravien ydinalueet sekä linnustollisia arvoja. Kaavassa on
määräys liito-oravien huomioimisesta lähivirkistysalueen hoi-
dossa.

Kaavan suunnitelmat noudattavat olemassa olevaa maaston
muotoa mahdollisimman vähin maatäytöin ja kaivauksin. Yksittäi-
sistä kohteista kaavassa on määrätty säilytettäväksi iso mänty,
Vanhan Viipurin maantien varressa. Muiden yksittäisten kohteiden
suhteen Nallenrinteenaukion ja korttelin 38237 läheiset avokalliot
ja siirtolohkareet on säilytettävä mahdollisuuksien mukaan. Siirto-
lohkareille tulee löytää jatkosuunnittelussa sopiva sijoituspaikkoja
pihoilta, puistoista tai aukioilta. Lisäksi rakentamattomat tontin-
osat, joita ei käytetä kulkuteinä tai leikki- ja oleskelualueina, on is-
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tutettava. Katuympäristöön istutetaan runsaasti kasvillisuutta, ku-
ten katupuita. Tattariharjuntien varren EV-alueen, Tuiskutien, Tat-
tariharjuntien ja Ilmasillantien osalta kaavassa on määräys, jonka
mukaan kadulle tulee istuttaa tai tarvittaessa uudistaa puurivi.

Kaavassa on määräys, jonka mukaan Nallenrinteenpuistoa kos-
kevalle VP-alueelle tulee sijoittaa hyönteisten elinympäristöiksi
soveltuvia niittyalueita. Osa niittyalueista voivat olla myös kaupun-
kiviljelyä ja osa erityisille eliölajeille (perhoset ja muut hyönteiset)
rakennettuja. Niittyalueille tulee laatia jatkosuunnittelussa hoito-
suunnitelma. Tavoitteena on, että alueelle muodostuu uusia
elinympäristöjä alueella havaituille hyönteislajeille.

Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen maiseman muuttamisen kau-
punkimaisemmaksi, mutta säilyttää samalla alueella osittain avoi-
mia niittymäistä ja suljettuja metsäisiä maisematiloja.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Alue sijaitsee suhteessa pääväyliin ja Malmin aluekeskukseen hy-
vin saavutettavana ja keskeisesti. Nykyinen käyttö lumen vas-
taanotto alueena ja matalan hoitotason puistona ei hyödynnä täy-
simääräisesti alueen potentiaalia.

Kaupunkirakennetta tiivistetään olemassa olevan infrastruktuuriin
ja liikennejärjestelmiin tukeutuen. Tämä tukee ilmastoviisaan ja
kestävän kaupunkirakentamisen tavoitteita.

Kaavaratkaisu

Alueelle rakennetaan hyvät joukkoliikenneyhteydet sekä pyöräilyn
ja kävelyn verkostot, mikä mahdollistaa kestäviin liikkumismuotoi-
hin pohjautuvan elämäntavan. Kaikilla alueen asukkailla on alle
300 metrin etäisyys joukkoliikenteen pysäkille.

Tiivis korttelirakenne mahdollistaa lähipalveluiden toteuttamisen
alueelle. Viihtyisä ja turvallinen jalankulku- ja pyöräily-ympäristö
on julkisen ulkotilan suunnittelun lähtökohtana. Näillä keinoilla luo-
daan käveltävää kaupunkia.

Riittävän tonttikohtaisen viherrakenteen toteutuminen varmiste-
taan kaavamääräyksellä, jonka mukaan korttelin tonttien muodos-
taman kokonaisuuden vihertehokkuuden tulee täyttää Helsingin
viherkertoimen tavoitetaso.
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Hulevesien ekologinen käsittely on huomioitu kaavasuunnitel-
massa siten, että hulevesiä viivytetään tontilla ja johdetaan maa-
varaisille piha-alueille. Muodostuvien hulevesien määrää pyritään
vähentämään minimoimalla läpäisemättömien pintojen määrä.
Korttelipihat ovat maavaraisia lukuun ottamatta korttelia 38241,
mikä mahdollistaa helpot ratkaisut huleveden imeyttämiselle ja
ohjaamiselle kasvillisuuden käyttöön.

Malmin lentokentän kaavarungon suunnittelualueelle on Nallenrin-
teen asemakaavoituksen aikana laadittu energiaselvitys, jossa on
tarkasteltu laajasti energiaratkaisuja, joilla voidaan luoda edelly-
tyksiä Helsingin hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiselle. Nal-
lenrinne ja sen viereinen Lentoasemakorttelien alue ovat olleet
selvityksessä mallinnuksissa käytettyjä alueita. Päästövähen-
nysten kannalta parhaiksi arvioidut vaihtoehtoiset energiaratkaisut
olivat päästöiltään noin puolet nykyisen kaltaisen järjestelmän
tuottamista päästöistä. (Ramboll, 2019).

Nykyisen kaltaisesta poikkeavan energiaratkaisun kehittäminen ja
toteuttaminen edellyttävät laajamittaista mm. kaavoituksesta, ton-
tinluovutuksesta, valvonnasta, neuvonnasta, viestinnästä ja talou-
dellisesta ohjauksesta koostuvaa kokonaishallintaa.

Asemakaavassa on annettu uusiutuvan energian tuottamista kos-

Energian tuottamiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana

Nallenrinteen puiston VP alueelle on mahdollistettu kaavamää-
räyksellä hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista palvelevien
rakenteiden sijoittaminen. Sijoittaminen ei saa aiheuttaa haittaa
varsinaiselle käyttötarkoitukselle. Mahdolliset sijoitettavien raken-
teiden ja niiden käytön tulee myös olla sellaista, että ei synny hai-
tallisia vaikutuksia ympäristölle. Asemakaavoituksen aikana ei ole
ollut vireillä tai tiedossa VP-alueelle sijoittuvia mahdollisia hank-
keita, vaan määräyksellä tarkoitus on luoda edellytyksiä tulevai-
suuden mahdollisille tarpeille.

-alueelle
saa sijoittaa hiilineutraalisuutta palvelevia rakenteita. Ne eivät
saa aiheuttaa haitta alueen käyttötarkoitukselle. Sijoittamisen tu-
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Suojelukohteet

Lähtökohdat

Kaava-alueella sijaitsee Ensimmäisen maailmansodan linnoitus-
laitteita. Linnoituslaitteita on kaavoitustyön yhteydessä inventoitu
koekaivauksin. Tarvittavat lisäkaivaukset kuuluvat hankkeen to-
teuttajan kustannuksiin. Muinaismuistojen arkeologisten tutkimus-
ten kustannusten maksajasta määrätään MML:n 15 §:ssä tode-

yisen työhankkeen toteut-
taminen koskee kiinteää muinaisjäännöstä siten, että siitä aiheu-
tuu muinaisjäännöksen erityinen tutkiminen tai erityisiä toimenpi-
teitä sen säilyttämiseksi, on hankkeen toteuttajan korvattava tästä
johtuvat kustannukset tai osallistuttava niihin, mikäli sitä olosuh-

Tukikohta IX:4 (Malmin lentokenttä) on lähes kokonaan tuhoutu-
nut kun maastoa on madallettu vuonna 1998 lentotoiminnan
vuoksi. Tukikohdasta on jäljellä vain yksi suojahuone ja tähystys-
asema.

Tukikohdan IX:5 (Malmin lentokenttä) alueella on säilyneenä
kaksi suojahuonetta mutta muita merkkejä kenttälinnoitteista ei
koekaivauksissa havaittu.

Nallenmäen pohjoispuolella, osin nykyisillä pientalotonteilla sijait-
see puolustusasema IX:6 (Malmin lentokenttä) on linnoituslait-
teista parhaiten säilynyt.

Alueen eteläosaan Tattariharjuntien eteläpuoleisella puistoalu-
eella kuuluu pieni osa Tukikohdasta IX:12 (Tattariharju).

Lisäksi alueen kaakkoiskulmassa, Tattariharjuntien pohjoispuo-
lella sijaitsee osa tukikohdan IX yhdystiestä.

Pieni osa Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittävästä ra-
kennetusta kulttuuriympäristöstä (RKY2009 / Malmin lentoasema)
kuuluu suunnittelualueeseen.

Kaavaratkaisu

Linnoituslaitteet ja tykkitie on osoitettu kaavassa. Kohteen ovat
muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettuja kiinteitä muinaisjään-
nöksiä. Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoit-
taminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla
kielletty. Aluetta koskevista tai siihen liittyvistä suunnitelmista on
pyydettävä suojeluviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamu-
seo) lausunto.
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Alueella sijaitsevat ensimmäisen maailmansodan linnoituslaittei-
den jäännökset on asemakaavassa merkitty sm- tai smd-merkin-
nällä. Smd-merkinnällä varustetut kohteet tulee mitata ja tutkia
kaupunginmuseon ohjeiden mukaisesti ennen niihin kajoamista.

Nallenmäen pohjoispuolella sijaitseva parhaiten säilynyt linnoitus-
laite IX:6 säilyy osana puistoa. Tukikohta IX:12 aluerajauksen
kaavaan kuuluva osa merkitään säilytettäväksi osana puistoa.

Suunnittelualueeseen kuuluvalle osalle Malmin lentoaseman
RKY-aluetta osoitetaan korttelialueita sekä avoimena tilana säily-
vää puistoa. RKY-aluetta käsitellään laajemmin kohdassa Vaiku-
tukset kulttuuriperintöön.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alueen reunoilla sijaitsee vesihuollon ja kaukolämmön run-
koverkostoja, joihin alueen verkostot voidaan liittää. Korkeapainei-
sen maakaasuputkiston uudelleen rakentamisesta alueen pohjois-
reunaan on vuonna 2018 valmistunut perussuunnitelma.

Nallenrinteenpuiston kohdalla sijaitsee nykyisin hulevesiverkos-
toja, joiden kautta johdetaan myös Tattariharjun pohjavesialueelle
purkautuvaa pohjavettä Longinojaan (Malmin kaavarunkoalueen
vesihuollon, hulevesien ja tasauksen yleissuunnitelman päivitys,
Sitowise Oy, 8.3.2019).

Kaavaratkaisu

Kaava-alueelle on laadittu kaavaehdotuksen ja tarkistetun kaava-
ehdotuksen välisenä aikana kunnallistekninen yleissuunnitelma
(Sitowise Oy, 4.10.2019).

Tarkistetun kaavaehdotuksen kaavakartalla on esitetty katuver-
koston tasaukset, alueellisen tulvareitin suunnittelutarvemerkintä,
johtokujia kaava-alueelle ja sen pohjoisreunan olemassa olevalle
kunnallistekniikalle sekä perussuunnitelmasta hieman poikkeava
johtokujalinjaus korkeapaineiselle maakaasuputkelle. Jokaiseen
kortteliin on varauduttava rakentamaan Helen Sähköverkko Oy:n
ohjeen mukainen muuntamotila.

Kunnallisteknisen yleissuunnitelman myötä kaavakarttaan on li-
sätty myös hulevesien hallintaan varattuja alueen osia Nallenrin-
teenpuistoon ja Tattariharjuntielle, joiden sijainti on ohjeellinen.
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Tattariharjuntien ja Takoraudantien väliselle risteysalueelle tulee
sijoittaa viherkaistoille hulevesien käsittelyrakenteita, jotta huleve-
siä voidaan hidastaa ennen niiden purkamista Suistolankadun hu-
levesiviemäriin. Jatkosuunnittelussa tulisi tarkastella koko suunnit-
telualueen osalta onko muita kohtia katualueilla, mihin huleveden
käsittelyrakenteita olisi mahdollista sijoittaa.

Kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa annettiin myös Nallen-
rinteen tonttialueita koskevia hulevesien hallintaan ohjaavia ehdo-
tuksia jatkosuunnittelua varten:

- Asuin- ja palvelurakennusten korttelialueilla tulee suosia vettä
läpäiseviä pintamateriaaleja.

- Asuin- ja palvelurakennusten korttelialueilla syntyviä huleve-
siä on viivytettävä tonteilla siten, että viivytyspainanteiden tai
rakenteiden mitoitustilavuuden tulee olla vähintään 1 m³/100
m² vettä läpäisemätöntä pintamateriaalia kohden.

- Asuinkorttelialueilla tulee suosia luonnonmukaisia hulevesien
käsittelymenetelmiä. Viivytysrakenne tulee suunnitella siten,
että rakenteen täysi tilavuus tyhjenee 12-24 tunnin kuluessa.
Viivytysrakenteessa tulee olla ylivuoto, joka ohjaa hulevedet
viivytysrakenteen täytyttyä hallitusti normaalille virtausreitille
tai tulvareitille.

- Pysäköintilaitosten kattoalueella tulee mahdollisuuksien mu-
kaan olla viheralueita.

- Palvelurakennusten ja pysäköintilaitosten kattovesiä ja kulku-
väylien hulevesiä ei tule suoraan johtaa hulevesiviemäriin

Hulevesien käsittelystä on annettu määräys kaava-alueen ton-
teille: Hulevesiä tulee viivyttää ja johtaa maanvaraiselle piha-alu-
eelle, jossa viivyttämistä tulee tehdä minimoimalla läpäisemättö-
mien pintojen määrä.

Maaperän rakennettavuus ja pohjarakentaminen

Lähtökohdat

Kaava-alue on pääosin kallioista moreenimaata. Tattariharjunku-
jan ja Tattariharjuntien välisellä alueella toimii rakennettu teknisen
huollon kenttä. Alueen pohjoisosalla sekä eteläosalla on savialu-
eita, Tattariharjuntie on savialueella. Maanpinnan korkeustaso

20 välillä, pohjoisosan
-alueella

on alueen lounaisosalla.

metriä. Alueen eteläosan savipehmeikkö on matalampi, saven
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paksuus on
meikkö syvenee lähes 8 metriin. Savikerroksen päällä on paikoin
0,5-2 m paksu kerros täytemaata.

Geologian tutkimuskeskus on selvittänyt Helsingin kaupungin toi-
meksiannosta sulfidisavien esiintymistä Malmin lentokenttäalu-
eella (GTK,2017). Tulosten perusteella sulfidipitoisia savia ei ole
havaittu suunnittelualueella. Vuonna 2019 tehtyjen maaperän
haitta-ainetutkimusten yhteydessä tehdyissä sulfidisavitutkimuk-
sissa ei todettu sulfidisavia Nallenrinteen asemakaava-alueella.

Läntisellä ja pohjoisella kitkamaa-alueella kallionpinta on suhteel-
lisen lähellä maanpintaa pääsääntöisesti ohuehkon moreeniker-
roksen peittämänä ja osin paljastuen avokalliona. Syvimmillään
kallionpinta on noin 4 metrin syvyydellä.

Itäisellä kitkamaa-alueella kallionpinta on paikoin täytön, hiekka-
kerroksen ja moreenikerroksen alla syvemmällä; syvimmillään
noin 8 metrin syvyydessä.

Pohjavedenpinta on vaihdellut moreenialueella tasolla GW
+19.6...+20.0 (maanpinta +20,1), eteläosan savialueen pohjois-
reunalla pohjavedenpinta on havaittu tasolla +GW +17...+17.7
(maanpinta +19,6) ja Tattariharjuntien pohjoispuolella, savialu-
eella, tasolla GW +16.9...+18.0 (maanpinta +18.1). Pohjavesien-
vaihtelun mittausjakso on 27.11.1978-20.9.1979. Pohjaveden-
pinta on maanpinnan tasossa tai lähellä maanpinnan tasoa.

Alueella on muinaismuistoja/linnoitusrakenteita.

Kitkamaa-alueet ovat rakennettavuudeltaan hyviä. Kallio on pai-
koitellen lähellä maanpintaa ja avokalliona. Savialueilla rakenta-
minen vaatii pohjanvahvistusta.

Kaavaratkaisu

Kadut, pihat ja kunnallistekniikka sekä rakennukset ja rakenteet
voidaan kitkamaa-alueilla perustaa maan tai kallion varaisesti.

Savialueilla rakennukset ja rakenteet tulee perustaa kantavan
maan tai kallion varaan esimerkiksi tukipaaluilla. Savialueella ka-
dut ja kunnallistekniikka on arvioitu perustettavan vahvistetun
pohjamaan varaan tai paalulaatoille.

Lopulliset pohjanvahvistus- ja perustamistavat tulee määrittää tar-
kemman suunnittelun pohjalta.
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Orsi- ja pohjaveden pintaa ei saa pysyvästi alentaa. Olemassa
oleville rakennuksille ja rakenteille ei saa aiheutua haittaa työnai-
kaisesta pohjavedenalennuksesta.

Kortteleissa 38236 ja 38238 ei saa rakentaa kellaria nykyisen
maanpinnan alapuolelle.

Maaperän pilaantuneisuuden kunnostaminen

Lähtökohdat

Asemakaava-alue on ollut maaperää mahdollisesti kuormittavan
toiminnan piirissä pitkään. Pohjoisosassa on ollut lentokenttätoi-
mintaa 1930-luvulta alkaen. Eteläosassa on 2000-luvun alussa
entiselle pellolle rakennettu asfalttipäällysteinen lumen vastaanot-
toalue. Lumen vastaanottoalueen vieressä on toiminut polttones-
teiden jakeluasema 1990-luvulta alkaen. Niihin rajautuvalla met-
sikköalueella on havaittu roskaantumista.

Maa-ainesta on puhdistettu asemakaava-alueen pohjoisosassa
1990-luvun lopussa lentokentän toimintoihin liittyneen öljyvahin-
gon seurauksena. Asemakaava-alueella ei ole sijainnut maaperää
merkittävimmin pilanneita lentokentän toimintoja. Maaperän, poh-
javeden ja huokoskaasujen pilaantuneisuutta on tutkittu Malmin
lentokentän kaavarungon alueella maankäytön suunnittelun tar-
peisiin. Tutkimustiedot ovat kokonaisuudessaan raporteissa Ram-
boll Finland Oy 11.11.2016 ja 28.8.2018. Vuonna 2019 maaperän
haitta-ainetutkimuksia on kaavarungon alueella täydennetty koe-
kuoppatutkimuksilla, joista tutkittiin haitta-aineiden ohella myös
sulfidisaven mahdollista esiintymistä (Ramboll Finland Oy, tulos-
taulukot ja kartat, luonnos 23.10.2019). Osa koekuopista sijoittui
Nallenrinteen alueelle.

Asemakaavan eteläosan alueen tutkimuspisteissä ei olevissa tut-
kimuspisteissä ei ole havaittu erityisiä viitteitä merkittävästä pi-
laantuneisuudesta. Etenkin alkuaineiden kynnysarvojen ylityksiä
on havaittu tutkimuspisteissä.  Asemakaava-alueen pohjoisosan
tuntumassa on ollut öljyisiä maita ja niihin liittyviä puhdistamistoi-
mia. Pohjavesinäytteissä on todettu kohonneita pitoisuuksia mm.
kobolttia ja PAH-yhdisteitä. Nallenrinteen alueelle vuonna 2019
tehdyssä koekuopissa ei todettu valtioneuvoston maaperän pi-
laantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin antamien ohje-
arvojen ylittäviä haitta-aineiden pitoisuuksia tai havaittu jäteja-
keita. Niissä ei myöskään todettu happamia tai potentiaalisesti
happamia sulfaattimaita.
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Kaavaratkaisu

Asemakaava-alueella ei ole havaittu laaja-alaista maaperän pi-
laantuneisuutta. Alueen nykyisten mahdollisesti maaperää pilaa-
vien toimintojen poistumisen jälkeen on pilaantuneisuus ja puhdis-
tamistarve syytä tarkistaa etenkin lentotoiminnan vaikutuspiirissä
olevalla alueella, polttonesteen jakeluasemalla sekä maaperän
täyttöalueilla. Asemakaavassa on annettu maaperän pilaantunei-
suuden selvittämistä ja pilaantuneen maan kunnostamista kos-
keva kaavamääräys.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Likenteen haitat

Nykytilanteessa kaava-alueen eteläosassa melutason ohjearvo-
taso ylittyy lähinnä Tattariharjuntien liikenteen vaikutuksesta. Val-
taosalla kaava-aluetta melutason ohjearvot alittuvat. Tieliiken-
teestä aiheutuu myös ilman epäpuhtauksia. Ympäristö on hyvin
tuulettuvaa, mutta Tattariharjuntien läheisyydessä typpidioksidin
ja hengitettävien hiukkasten ohjearvotaso voi ajoittain etenkin
epäedullisissa sääolosuhteissa ylittyä.

Suunnittelualueelle kohdistuu jatkossa nykyistä enemmän liiken-
nemelua. Tattariharjuntien liikennemäärä tulee kasvamaan Ilma-
sillan eritasoliittymän sekä Malmin lentokenttäalueen uuden
maankäytön myötä. Uuden kokoojakadun, Ilmasillantien, liiken-
teen sekä sitä pitkin kulkevien kahden pikaraitiotien liikenne lisää-
vät alueen melukuormitusta. Lahdenväylän lisääntyvän liikenteen
meluvaikutus korostuu kaava-alueen eteläosissa rakennusten
ylemmissä kerroksissa.

Teollisuus- ja varastoalue

Asemakaavan muutosalue rajautuu eteläosassaan Tattariharjun
yhdistettyjen teollisuus-ja varastorakennusten alueeseen. Alueen
yritykset ovat painottuneet ajoneuvojen huoltoon ja tarvikkeisiin
sekä rakentamista palveleviin toimintoihin. Alueella on myös ra-
vintoloita ja myymälöitä. Alueella toimii maalaamo, jolla on toimi-
nalleen kunnan myöntämä ympäristölupa sekä nestekaasua käyt-
tävä kohde, jota valvoo turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.
Nestekaasu varastoidaan maanalaisessa säiliössä. Tattariharjun
teollisuus- ja varastoalueen toiminnot jatkuvat ennallaan myös
asemakaava-alueen rakennuttua. Asemakaava-alueella toimivat
nykyisin lumenvastaanottopaikka ja polttonesteen jakeluasema,
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joiden toiminta loppuu nykyisillä paikoillaan. Tulevassa asema-
kaavassa on varattu korttelialue polttonesteen jakeluasemalle
Tattariharjuntien eteläpuolella.

Kaavaratkaisu

Liikennemelu

Alueelta on laadittu liikennemeluselvitys (Sitowise Oy, 26.4.2019),
jossa on mallintamalla arvioitu katu- ja tieliikenteestä sekä raitiolii-
kenteestä kaava-alueelle kohdistuvaa melua.

Selvityksen mukaan uudet rakennusmassat torjuvat tehokkaasti
melun leviämistä ja kortteleiden sisäosat ovat suojassa liikenne-
melulta, melutason ohjearvot alittuvat kortteleiden sisäpihoilla.
Kortteliin 38237 tutkitut kattoterassipihat ovat suojattavissa me-
lulta tavanomaisin 2 m korkein melukaitein. Kortteliin 38233 tutkit-
tiin myös kattoterassipihaa, mutta meluseinien avulla sen suojaa-
minen melutason ohjearvoihin nähden riittävästi osoittautui huo-
mattavan haastavaksi. Tästä syystä viereisen korttelin 38234 ton-
tille 2 sijoittuva leikki- ja oleskelupiha on kaavassa edellytetty
suunnittelemaan yhteiskäyttöön korttelin 38233 kanssa. Mikäli
korttelin 38233 jatkosuunnittelussa tontille pystytään osoittamaan
oma oleskelualue, ei rasite ole enää tarpeellinen.

Tattariharjuntien ja Ilmasillantien puoleisille julkisivuille kohdistuu
enimmillään 66 71 dB päivämelutaso. Kaavassa on annettu ääni-
tasoerovaatimukset, joilla varmistetaan sisämelun ohjearvojen
alittuminen. Ilmasillantienkin puoleisilla julkisivuilla keskiäänitaso
muodostuu mitoittavaksi indikaattoriksi raitioliikenteen aiheutta-
miin enimmäisäänitasoihin nähden. Kaavaratkaisussa muodostuu
Tattariharjuntien ja Ilmasillantien varrella väistämättä tilanteita,
joissa osa asunnoista avautuu ainoastaan liikennemelun kuormit-
tamaan suuntaan. Jatkosuunnittelussa tulisi liikennemelun aiheut-
taman häiritsevyyden minimoimiseksi asuntopohjia pyrkiä suunnit-
telemaan siten, että mahdollisimman moni asunnoista avautuisi
myös suojaisan sisäpihan puoleiselle julkisivulle. Kaavassa on an-
nettu jatkosuunnittelua tähän suuntaan ohjaava määräys.

Koko asemakaava-alueen asuinrakennuksia koskien asetetaan
kaavassa ulkovaipan äänitasoerovaatimuksen vähimmäistasoksi
liikennemelua vastaan 30 dB. Määräyksellä otetaan huomioon
alueen sijoittuminen Helsinki-Vantaan kiitoteiden 15 ja 33 jat-
keelle. Samalla tulee otetuksi huomioon yleistä pitkän aikavälin
suunnitteluun ja toteutuksen vaiheistukseen liittyvää epävar-
muutta.
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Oleskeluparvekkeet on kielletty niiltä julkisivuilta, joille kohdistuva
päivämelutaso on 70 dB tai enemmän. Kaavamääräyksen mu-
kaan melutason ohjearvot tulee saavuttaa oleskeluparvekkeilla.
Meluselvityksen perusteella asuinrakennuksiin on muilta osin
mahdollista suunnitella melulta suojattavissa olevat parvekkeet,
mutta meluisimmissa kohdissa jatkosuunnitteluun ja toteutukseen
on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Oleskelukäyttöön tarkoitetun
parvekkeen sijoittaminen julkisivulle, jossa päivämelutaso ylittää
65 dB, johtaa normaalista selvästi poikkeavaan parvekkeen me-
luntorjuntaratkaisuun, jossa tyypillisesti hyvin paksujen parvekela-
sien lisäksi joudutaan käyttämään mm. tiivisteitä ja melua vaimen-
tavia pintamateriaaleja parvekkeen katossa.

Kaava-alueen pysäköintitalot on sijoitettu osaksi asuinkortteleita
ja lisäksi ne ovat alustavasti suunniteltu toteutettavan avoimina eli
julkisivut olisivat osittain avonaisia. Tästä syytä kaavassa on LPA-
alueiden jatkosuunnittelua koskien annettu erikseen määräys,
ettei asumiselle tai muille toiminnoille saa aiheutua melu- tai il-
manlaatuhaittaa. Uuden rakennuksen taloteknisten laitteiden ai-
heuttama melu ei saa ylittää ympäristöministeriön asetuksessa
796/2018 annettuja lukuarvoja. Toisaalta kaavamääräyksellä on
ohjattu suunnittelemaan Ilmansillantien puoleinen LPA-alueen jul-
kisivu siten, etteivät kadun liikenteestä aiheutuvat haitat kulkeudu
muuten liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaitoilta hyvin suojassa ole-
ville sisäpihoille ja rakennusten julkisivuille.

Ilmanlaatu

Kaavaehdotuksen mukainen Tattariharjuntien ja Ilmasillantien tii-
vis katuja reunustava rakentaminen sulkee katutilaa, mikä nostaa
ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia heikentäen katutilan tuulettu-
vuutta. Vaikka rakentaminen heikentää katualueen tuulettuvuutta,
se suojaa tiiviiden rakennusmassojen taakse jääviä alueita ja il-
manlaatu rakennusten suojaisalla puolella ja piha-alueilla on pa-
rempi kuin kadun puolella.

Pakokaasuperäiset päästöt todennäköisesti pienevät tulevaisuu-
dessa, kun ajoneuvojen moottoritekniikka kehittyy ja päästörajoi-
tukset tiukkenevat. Typpidioksidipitoisuudet ovat jo viime vuosina
olleet keskimäärin laskussa. Katupölyn eli hengitettävien hiukkas-
ten päästöissä ei kuitenkaan ole odotettavissa merkittävää piene-
nemistä ainakaan lähitulevaisuudessa.

Tattariharjuntien ja Ilmasillantien läheisyydessä liikenneperäisten
ilman epäpuhtauksien pitoisuudet voivat olla ajoittain korkeita esi-
merkiksi epäedullisissa sääolosuhteissa ja katupölykaudella. Il-
manlaadun raja-arvojen ei arvioida ylittyvän kaava-alueella. Typ-
pidioksidin ja katupölyn eli hengitettävien hiukkasten pitoisuudet
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voivat kuitenkin ylittää vuorokausiohjearvon ja hengitettävien hiuk-
kasten vuorokausiraja-arvotason katujen lähiympäristössä kuten
muuallakin Helsingin vilkasliikenteisissä ympäristöissä.

Hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi kaavassa on annettu
määräys, jonka mukaan Tattarisillantiehen ja Ilmasillantiehen ra-
joittuvissa rakennuksissa tuloilman sisäänotto tulee järjestää te-
hokkaasti suodatettuna rakennusten kattotasolta tai sisäpihan
puolelta. Tattarisillantien ja Ilmasillantiehen varrella ei kadun puo-
lella ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa asumista.  Korttelei-
den sisäosiin sijoittuvat piha- ja oleskelualueet ovat riittävän suo-
jassa liikenteen aiheuttamilta epäpuhtauksilta.

Tärinä ja runkomelu

Raitioliikenteestä aiheutuu maaperään värähtelyä, mikä voi olla
havaittavissa rakennuksissa runkomeluna tai tärinänä. Värähte-
lyntorjuntaratkaisut tulee lähtökohtaisesti tehdä uuden raitiotien
suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä siten, ettei radan lähiym-
päristön nykyisiin tai tuleviin asuinrakennuksiin kohdistu tavoitear-
voja ylittävää runkomelu- tai tärinähäiriötä.

Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia ohje- tai raja-arvoja runko-
melulle ja liikennetärinälle, mutta suunnittelun tavoitearvoina voi-
daan käyttää VTT:n esittämiä suosituksia.

Kaavamääräyksellä on osoitettu raitiotien värähtelyntorjuntaan liit-
tyvä vastuu raitiotien suunnitteluun ja rakentamiseen.

Teollisuus- ja varastoalue

Tattariharjussa toimiva maalaamo ei varastoi alueellaan suuria
määriä kemikaaleja, eikä sen toiminnasta ole tullut valituksia lupa-
viranomaisen tietoon. Maalaamo sijaitsee noin 150 metrin etäisyy-
dellä asemakaavaehdotuksen mukaisista lähimmistä asuinkortte-
leista. Nestekaasua käyttävä kohde sijaitsee puolestaan noin 300
metrin etäisyydellä asemakaavaehdotuksen mukaisista lähim-
mistä asuinkortteleista.

Maanalaista nestekaasusäiliöitä koskevat vähimmäisetäisyydet
valtioneuvoston asetuksen 858/2012 mukaisesti ovat 100 m hoito-
laitoksiin, 30 m kouluihin, kerrostaloihin, suurmyymälöihin ja mui-
hin suuren väkijoukon kokoontumisiin tarkoitettuihin rakennuksiin
sekä hotellien majoitustiloihin ja kiinteistön ulkopuolisiin asuinra-
kennuksiin. Liikenteen solmukohtiin vähimmäisetäisyys on 15 m
sekä yleisestä liikenneväylästä ja nestekaasuvaraston toimintaan
kuulumattomista rakennuksista etäisyyden on oltava vähintään 5
metriä.



33 (52)

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin antamien tietojen mukaan
maapeitteisten ja maanalaisten nestekaasulaitosten suurimmat
onnettomuusvaikutukset liittyvät tyypillisesti nestekaasun täytön
aikaiseen nestekaasuletkun rikkoutumiseen tai irtoamiseen, jolloin
mahdollinen nestekaasuvuoto voi syttyä. Tukesin arvion mukaan
tyypillisesti vastaavien tapausten lämpösäteilyvaikutusten (3
kW/m2) on arvioitu ulottuvan 20-30 metrin etäisyydelle täyttöpai-
kasta. Mahdollisten painevaikutusten arvioidaan olevan yleisesti
lyhyemmät vastaaville kohteille.

Maakaasusäiliön etäisyys Nallenrinteen lähimmistä suunnitelluista
asuinkortteleista on moninkertainen vähimmäisetäisyyksiin verrat-
tuna myös maanalaisten säiliöiden onnettomuusvaikutukset huo-
mioon ottaen. Tattariharjun ympäristölupa- ja kemikaalikohteiden
etäisyydet asemakaavan mukaiseen lähimpään asutukseen arvi-
oidaan riittäviksi.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Pelastusauton toimintamahdollisuudet on esitetty selostuksen liit-
teenä olevassa viitteellisessä pelastusajokaaviossa. Pelastami-
nen on suunniteltu pääosin katualueilta ja tonttien maanvaraisilta
osilta. Piha-alueiden suunnittelussa tulee huomioida pelastustei-
den ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat järjestelyt. Kadulla si-
jaitsevien nostopaikkojen sijainnista tulee sopia Helsingin raken-
nusviraston kanssa. Istutettavien puiden sijoituksessa on huomioi-
tava pelastustien ajoreitit ja nostopaikat.

Korttelin 38241 sisäpihoilla, korttelin 38255 länsireunalla Nallen-
rinteenpuiston puolella sekä korttelin 38237 Rauhamäenpuistoon
rajautuvilla osilla varatiejärjestelyt tulee toteuttaa niin, että palo-
kunnan toimet eivät edellytä pelastusauton käyttöä.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 16.1.2019 esittää Nallen-
rinteen tulevien uusien katujen ja aukion nimiksi Gustafsbergin-
katu (Gustafsbergsgatan), Lepistönkatu (Lepistögatan), Oskars-
berginkatu (Oskarsbergsgatan) ja Suistolankatu (Suistolagatan)
sekä Nallenrinteenaukio (Nallebrantsplatsen). Alueen puistojen
nimiksi päätettiin Nallenrinteenpuisto (Nallebrantsparken) ja Rau-
hamäenpuisto (Rauhamäkiparken) sekä alueen läpi kulkevalle ja-
lankulku- ja pyöräily-yhteydelle päätettiin nimi Vanha Viipurin
maantie (Gamla Viborgs landsväg).
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Katujen nimet tulevat paikalla sijainneiden tilojen ja talojen ni-
mistä. Vanha Viipurin maantien linjaus on osa Turun ja Viipurin
välisen Suuren rantatien reittiä.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

 Malmin lentokentän alueen pysäköintitalojen konseptisuunni-
telma (AOR Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy, 2018)

 Malmin lentokentän kaavarunkoalue, Kaupallinen selvitys
(WSP 2016)

 Malmin lentokentän ja sitä ympäröivien alueiden pesimälinnus-
toselvitys 2015, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, 2015

 Helsingin Malmin lentokentän alueen huomionarvoisten per-
hoslajien selvityksiä vuonna 2016, Nupponen K., Faunatican
raportteja 33/2016

 Malmin lentokentän lepakkoselvitys 2016, Vasko, V. & Blom-
berg, A., Faunatican raportteja 39/2016

 Malmin lentokenttäalueen yleisten alueiden yleissuunnitelma
(Loci Maisema-arkkitehdit, 2018)

 Helsingin liito-oravakartoitus 2018 (Esa Lammi ja Pekka Rou-
tasuo, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön julkaisuja
2018:27)

 Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2019 (Esa Lammi ja
Pekka Routasuo, Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toi-
miala)

 Malmin lentoasema, ympäristöhistoriaselvitys, Arkkitehtitoi-
misto Freese Oy ja Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 30.6.2016

 Rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö, kaupunkisuunnit-
teluvirasto, 1.12.2015, täydennetty 29.11.2016

 Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykkeen inventointi-
selvitys. (Museovirasto, Ksv 2014)

 Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsin-
gissä (Rakennusvirasto,1996)

 Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
(Ympäristökeskus, 2004)

 Malmin lentokentän, Jakomäen ja Kivikon ensimmäisen maail-
mansodan aikaiset linnoituslaitteet, Puolustusasemien IV:7 ja
IV:8, IX:1-6, IX:10-11 sekä yhdysteiden esiselvitys (Päivi Ha-
kanpää, 2017)
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 Tukikohta IX:4 (Malmin lentokenttä) ja Tukikohta IX:5 (Malmin
lentokenttä), Ensimmäisen maailmansodan puolustusvarustus-
ten koekaivaus (Museovirasto 2018)

 Malmin kaavarunkoalueen vesihuollon, hulevesien ja tasauk-
sen yleissuunnitelmien päivitys, Sitowise Oy, 8.3.2019

 Longinojan valuma-alueselvitys ja vesienhallintan suunni-
telma, Sitowise Oy, 21.12.2018

 Malmin lentoaseman kaavarungon alue, Maaperän pilaantu-
neisuus ja sen vaikutus maakäyttöön, Ramboll Finland Oy,
11.11.2016

 Malmin lentoaseman kaavarungon alue, Pilaantuneisuuden
seurantatutkimus, Ramboll Finland Oy, 28.8.2018

 Malmin lentokentän kaavarungon alue, Maaperän pilaantunei-
suustutkimus ja sulfidimaakartoitus, tulostaulukot ja kartat,
Ramboll Finland Oy, 23.10.2019 (luonnos)

 Malmin lentokenttäalue, Esirakentamissuunnittelu, Destia Oy,
25.9.2017

 Hienorakeisten maalajien kerrosjärjestys ja ominaisuudet Hel-
singin Malmin lentokentän kaava-alueella, Geologian tutkimus-
keskus, 27.2.2017, Päivitetty 31.3.2017

 Nallenrinteen asemakaavan muutoksen liikennemeluselvitys,
Sitowise Oy, 26.4.2019.

 Nallenrinne ja Lentoasemankorttelit, kunnallistekninen yleis-
suunnitelma, Sitowise Oy, 4.10.2019

 Hiilineutraalin Malmin lentokentän alueen energiaselvitys,
Ramboll, 2019

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan toteuttamisesta on kaupungille arvioitu aiheutuvan
kustannuksia alustavasti noin 34 milj. euroa (Alv 0 %) seuraa-
vasti:

- 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

Esirakentamisen kustannukset muodostuvat katualueiden, baa-
nan sekä korttelien piha-alueiden pohjanvahvistuksista, yleistäy-
töstä ja -kaivuusta sekä varautumisesta mahdollisesta maaperän
pilaantuneisuuden kunnostuksesta aiheutuviin kustannuksiin.
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-m².

Raitiotien sekä alueen pohjoisosassa siirrettävän kaasuputken
kustannuksia ei ole sisällytetty edellä esitettyyn kustannusarvioon.

Yhdyskuntateknisen huollon verkostojen rakentamisesta aiheutuu
lisäksi kustannuksia verkon omistajille seuraavasti:

- Vesihuolto 4,5 milj. euroa
- Kaukolämpöverkko 1,5 milj. euroa
- Kaukojäähdytysverkko 3 milj. euroa
- Sähköverkko 1,9 milj. euroa
- Jätteen imukeräysverkko 2,9 milj. euroa

Rakennusoikeuden arvoksi asemakaava-alueella on arvioitu noin
70 milj. euroa. Kaupunki saa tonttituloja rakennusoikeiden myymi-
sestä ja vuokraamisesta. Yksityisessä omistuksessa olevan kiin-
teistön osalta mahdollisista maankäyttökorvauksista sovitaan
maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Alueen edulliset perustamisolosuhteet ja kaavaratkaisun pohjau-
tuminen erillisiin pysäköintilaitoksiin mahdollistavat kohtuulliset ra-
kentamiskustannukset. Asemakaava luo erinomaiset edellytykset
monipuolisen hallinta- ja rahoitusmuotojakaumalle AM-ohjelman
mukaisesti.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen eheyttää ja täydentää osaltaan yh-
dyskuntarakennetta. Koko Koillis-Helsingin kannalta Malmin lento-
kentän kaavarungon toteuttamisella on merkittävä positiivinen vai-
kutus. Tuleva asukasmäärä edesauttaa palveluiden ja työpaikko-
jen toteutumista alueelle ja lisää joukkoliikenteen käyttöastetta ja
käyttäjämääriä.

Kaavaratkaisun toteuttamisella luodaan alueelle paremmat edelly-
tykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä Helsingin
kaupungin väestökehityksen vaatimalle riittävälle ja monipuoliselle
asuntotuotannolle, joka sijaitsee hyvin saavutettavissa kestävillä
kulkumuodoilla.

Kaavaratkaisun vaikutuksena lentotoiminta Malmin lentokentällä ei
ole enää mahdollista kaavan toteuttamisen jälkeen.
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Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan

Nallenrinne on Malmin lentokentän alueelle rakennettavan asuin-
alueen ensimmäisenä toteutettava osa. Nallenrinteen alue on hie-
man ympäröivää maanpintaa korkeammalla ja sillä olevaa puisto-
aluetta on pidetty melko matalakasvuisena lentosektorin kohdalla.
Alueelta avautuu avoimia näkymiä pohjoiseen lentokentälle ja ete-
lään lumen vastaanottopaikalle ja edelleen Tattariharjun teolli-
suusalueen yli etelään. Puustoiset vyöhykkeet rajaavat avointa
tilaa idässä ja lännessä.

Nallenrinteen alueen rakentamisella tulee olemaan merkittävä vai-
kutus alueen maisemaan ja kaupunkikuvaan. Maisemallisesti kaa-
varatkaisu tulee muuttamaan aluetta kaupunkimaiseksi, jossa kui-
tenkin olemassa olevia avoimia ja suljettuja maisematiloja säilyy.

Nallenrinteen alue muodostaa uuden kaupunkimaisen kokonaisuu-
den, joka koostuu ilmeeltään vaihtelevista kortteleista. Avoimina
säilyvien puistojen ja muiden maisematilojen suuntaan alue tulee
muodostamaan selkeinä hahmottuvia rakentamisen reunoja.

Nallenmäen suuntaan metsäinen vyöhyke olemassa olevien pien-
talojen ja uuden rakentamisen välillä säilyy.

Vaikutukset luontoon, virkistykseen

Kaavaratkaisulla on vaikutuksia alueen luonnonympäristöön ja vir-
kistykseen.

Malmin lentokentän alueen monet luontoarvot liittyvät kaupunkiym-
päristössä poikkeukselliseen avoimeen ja suljettuun kenttäaluee-
seen. Nallenrinteen kaava-alueeseen kenttäalueen vaikutukset liit-
tyvät hieman, jossa osa kenttäalueesta muuttuu pääosin osaksi
Nallenrinteenpuistoa. Puistoon liittyy esimerkiksi kaavamääräys,
johon tulee sijoittaa hyönteisten elinympäristöiksi soveltuvia niitty-
alueita, joka vastaavat alueen luontoarvojen huomioimiseen. Ra-
kentaminen ja rakentamisen aikaiset järjestelyt kuitenkin muutta-
vat väistämättä alueen luontoarvoja ja nykyisiä luontotyyppejä.
Toisaalta alueen rakentamisen yhteydessä puistoalueita voidaan
ennallistaa ja luoda uusia niittybiotooppeja. Lentokenttäalueen ra-
kentuessa vaiheittain pystytään eliöiden elinympäristöjen säilymi-
nen turvaamaan ajallisesti.

Nallenrinteen alueen uusi maankäyttö pienentää hieman alueen
nykyistä luonnonympäristöä, mutta säilyttää riittävän hyvin alueen
arvokkaimmat luonnonarvot. Tärkein säilytettävä luontoarvo on
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liito-oravien ydinalueet sekä niiden välille muodostuva kulkuyh-
teys. Lisäksi alueella säilyy riittävästi suojaisia metsäisiä alueita
sekä tilaa avoimille niittymäisille alueille, joilla sijaitsee alueen
muita huomioon otettavia luontoarvoja.

Kaavan käyttämättömien tontinosien hyödyntäminen istutettavana
sekä rakentamiseen liittyvien maatäyttöjen ja kaivauksien mini-
mointi parantaa alueen maiseman luonnetta, paikallista hulevesien
käsittelyä ja kasvillisuuden istuttamista pihoille. Vaikka olemassa
olevan luonnonympäristön pinta-ala pienenee, kaavaratkaisun uu-
det viher- ja virkistysalueet sisältävät runsaasti uutta luonnonmu-
kaista ympäristöä, jotka luovat alueelle riittävästi kasvualustoja ja
kasvillisuutta. Lisäksi viher- ja virkistysalueita on nykytilanteeseen
verrattuna selvempi ja helpompi hoitaa ja niistä on kokonaisuutena
enemmän virkistyksellistä hyötyä.

Kaavaratkaisu parantaa ja monipuolistaa myös alueen saavutetta-
vuutta ja mahdollistaa osittain olemassa olevan kiertävän virkistys-
reitin säilymisen. Uusi kiertävä virkistysreitti muodostuu osaksi
uutta rakennettavaa puistoverkostoa. Yhteyden jatkuvuuteen tulee
jatkossa kiinnittää huomiota.

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota viheralueiden laa-
tuun ja toimivuuteen asiantuntevan puistosuunnittelun ja luonnon-
hoitosuunnitelmien avulla.

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaavassa yhteys-
käyttöön edellytetyn korttelin 38234 tontille 2 sijoittuva leikki- ja
oleskelupihan toimivuuteen ja yhteyksiin suhteessa kortteliin
38133.

Jatkosuunnittelussa ja toteutuksen aikana tulee kiinnittää huo-
miota rakentamisaikana syntyvien Longinojan valuma-alueeseen
imeytyvien ja puroon johdettavien hulevesien laatuun.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Nallenrinteen asemakaavan liikenneratkaisut tukevat autoriippu-
mattoman arjen syntymistä Malmin lentokentän alueelle. Tavoit-
teena on käveltävä kaupunginosa, jossa viihtyisä ja turvallinen ja-
lankulku- ja pyöräily-ympäristö on julkisen ulkotilan suunnittelun
lähtökohtana. Kaikkien kulkumuotojen liikkumisolosuhteet ja yhtey-
det tulevat parantumaan uuden maankäytön ja Ilmasillan erita-
soliittymän myötä.

Liikenne-ennusteita alueelle on tehty Malmin lentokentän kaa-
varunkotyössä (2016) sekä Tattarisillan eritasoliittymän alueva-
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raussuunnitelmassa (2017). Lähtökohtana on ollut seudullinen lii-
kenneverkko-maankäyttöskenaario HLJ 2040. Alueen liikenteen
toimivuustarkasteluita on tehty Dynameq 4 simulointiohjelmalla
sekä VISSIM-ohjelmalla.

Malmin lentokentän alueen joukkoliikenne perustuu kahteen run-
kolinjaan. Näistä toinen on nopea raitiotieyhteys (Viima) Helsingin
keskustaan ja toinen nopea poikittainen yhteys Raide-Jokeri 2,
joka yhdistää lentokenttäalueen aluksi vähintään Malmin asemalle
ja Kontulaan/Vuosaareen. Poikittainen yhteys mahdollistaa vaih-
toyhteydet raskaan raideliikenteen verkkoon. Pikaraitiotiet ovat
osa uuden yleiskaavan mukaista koko kaupungin kattavaa pika-
raitiotieverkkoa, ja siten tarjoavat vaihdollisia yhteyksiä myös
muualle seudulle. Lisäksi aluetta palvellaan täydentävillä bussilin-
joilla. Nopein yhteys Malmilta Helsingin keskustaan muodostunee
Raide-Jokeri 2:n ja lähijunan vaihtoyhteydestä.

Nallenrinteen kaavan toteuttaminen tuo ennen raitiotien rakenta-
mista runkolinjan 560 tulevan reitin varrelle merkittävän määrän
uusia joukkoliikenteen käyttäjiä, mikä vaikuttaa linjan kannatta-
vuuteen.

Kaava luo edellytykset tuottaa alueelle korkeatasoiset yhdyskun-
tateknisen huollon palvelut.

Suunnitelmassa ehdotettava Nallenrinteenpuiston hulevesipai-
nanteella saadaan vähennettyä Ilmasillantien hulevesilinjaan koh-
distuvaa kuormitusta ja viivytettyä hulevesiä ennen niiden purka-
mista hulevesiverkostoon. Painanteesta hulevedet purkavat puis-
ton alla sijaitsevaan runkolinjaan. Nallenrinteenpuiston hulevesi-
painanteen tarkempi muoto tulee tarkastella jatkosuunnittelun yh-
teydessä.

Hulevesiverkoston kautta Longinojaan johtava pohjavesi on puro-
luonnon kannalta tärkeää. Uomaan kulkeutuva pohjavesi viilentää
uomassa kulkevaa vettä sekä on parempilaatuista kuin muualta
uomaan tulevat hulevedet. Jatkosuunnittelussa pohjaveden johta-
misen turvaamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Vaikutukset kulttuuriperintöön

Vaikutuksia on arvioitu tilanteeseen, jossa lentotoiminta kentällä
on päättynyt.

Malmin lentokentän alue on Museoviraston laatimassa inventoin-
nissa Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
(RKY 2009) otettu valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 maan-
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käyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun ympä-
ristön osalta. Osa RKY-alueesta kuuluu Nallenrinteen kaava-alu-
eeseen.

Malmin lentokentän alueen osalta Valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet (VAT) ovat osittain keskenään ristiriitaisia. Ristiriitojen
yhteensovittamista on pidetty asemakaavan valmistelussa tär-
keimpänä lähtökohtana ja keskeisimmät tavoitteet on nostettu
etusijalle.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan lähtöoletuksena on, että
Malmin lentokentän alueella valtakunnalliset rakennetun kulttuu-
riympäristön arvot ja tiivis kaupunkirakenne pystytään sovitta-
maan yhteen. Malmin lentoasema on kokonaisuudessaan RKY
2009 kohde, joka on maakuntakaavassa osoitettu ominaisuus-
merkinnällä. Maakuntakaavan suunnittelumääräys edellyttää, että
maakuntakaavassa osoitettu käyttötarkoitus (taajama) sovitetaan
yhteen maisema- ja kulttuuriarvojen kanssa. Yhteensovittamiseen
on monia tapoja.

Helsingin yleiskaavassa 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) Nallen-
rinteen kaava-alue on merkitty pääasiassa asuntovaltaiseksi alu-
eeksi, jota kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys-
ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön ja jolla korttelite-
hokkuus on pääasiassa 1,0 2,0.

On selvää, että kulttuuriympäristön luonteen ja arvojen yhteenso-
vittaminen uuden maankäyttömuodon kanssa on paikoin haasta-
vaa. Kokonaisuuden säilyttäminen sellaisenaan koko RKY-alu-
eella ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, silloin eivät maakunta-
kaavan tai uuden yleiskaavan tavoitteet toteutuisi alueella. Tavoit-
teena on, että muistumat alueen menneisyydestä historiallisena
lentokenttänä voivat rikastuttaa ja luoda omaleimaista ja viihtyisää
asuin- ja toimintaympäristöä. Historiallisia rakennuksia ja raken-
teita hyödynnetään alueen imagon vahvistamisessa.

Lentokentän alueelle on laadittu ympäristöhistoriaselvitys, jossa
käsitellään rakennusten ohella myös kiitotiet ja niiden rakenteet.
Terminaalirakennuksen ja lentokonehallin suojelemiseksi on laa-
dittu asemakaava nro 12450 (kv 16.1.2019). Kaavasta on valitettu
Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset
10.10.2019.

Nallenrinteen kaavasuunnitelmalla toteutetaan Malmin lentoken-
tän kaavarungossa asetettuja tavoitteita tuoda kulttuurihistorialli-
set piirteet osaksi uutta kaupunkirakennetta. Lentokenttämaise-
malle tyypillinen avoin horisontaali maisemantila säilyy kaavan
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puistoalueilla ja kiitotien jatke hahmottuu korttelirakenteessa pit-
känä näkymänä. Kaavan toteuttaminen ei vaikuta lentoaseman
rakennuksiin tai kiitoratoihin. Nallenrinteen kaava-alueesta osa
puistoalueista sijoittuu nykyiselle aidatulle lentokenttäalueelle.

Nallenrinteen kaavaratkaisussa hyödynnetään olemassa olevia
vanhoja rakennuksia ja rakenteita alueen identiteetin vahvistami-
sessa. Alueen läpi kulkevan Turusta Viipuriin johtaneen historialli-
sen Suuren Rantatien linjaus säilytetään keskeisenä jalankulun ja
pyöräilyn reittinä. Kaavassa mahdollistetaan yhden reitin varrella
olevan rakennuksen säilyttäminen. Rakennuksen teknisen kun-
non perusteella se säilytetään tai korvataan uudisrakennuksella.
Rakennuksen piha on merkitty kaavassa puistoksi, jossa puisto-
suunnittelun lähtökohtana on puutarhamaisen ilmeen säilyttämi-
nen. Rakennuksen ja tontin säilyttäminen osana kaupunkiraken-
netta osaltaan liittää suunnitelmaa paikan historiaan.

Kaava-alueella sijaitsee Ensimmäisen maailmansodan linnoitus-
laitteita. Linnoituslaitteita on kaavoitustyön yhteydessä inventoitu
koekaivauksin. Nallenmäen pohjoispuolella sijaitseva parhaiten
säilynyt linnoituslaite IX:6 säilytetään osana puistoa. Myös Tattari-
harjun eteläpuolella sijaitsevan tukikohta IX:12 aluerajauksen kaa-
vaan kuuluva osa merkitään säilytettäväksi osana puistoa.

Esitetyn kaavaratkaisun avulla katsotaan, että pystytään parhaalla
mahdollisella tavalla yhdistämään RKY-alueen, Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavojen sekä yleiskaavan
tavoitteet.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Tavoitteena on rakentaa hiilineutraali kaupunginosa, joka tukee
kaupungin strategiatavoitetta (HNH 2035 toimenpideohjelma) hii-
lidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Nallenrinne eheyttää kaupun-
kirakennetta ja hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria, mikä
on hyvä lähtökohta kestävän kaupunginosan rakentamiselle.

Tiivistyvä yhdyskuntarakenne tuottaa hajaantunutta rakennetta
pienemmät päästöt. Joukkoliikenneyhteyksien parantaminen sekä
palvelujen tuominen alueelle vaikuttavat yksityisautoilua vähentä-
västi. Joukkoliikenteen ilmastovaikutusten arvioinnin perusteella
pienimpiin liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin päästään, jos
alueen joukkoliikenne perustuu pikaraitiotielinjastoon, joka toteute-
taan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Viikki-Malmi pikarai-
tiotien toteuttamisella on siis olennainen vaikutus alueen liikenne-
jakaumaan ja siten myös päästöihin. Ennen pikaraitiotielinjaston
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valmistumista alhaisimmat päästöt saadaan ohjaamalla liikenne
liityntäbussein Malmin juna-asemalle.

Malmin lentokentän kaavarungon alueelle on Nallenrinteen ase-
makaavoituksen aikana laadittu energiaselvitys, jossa on tarkas-
teltu laajasti energiaratkaisuja, joilla voidaan luoda edellytyksiä
Helsingin hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiselle. Nallenrinne
ja sen viereinen Lentoasemakorttelien alue ovat olleet selvityksen
mallinnuksissa käytettyjä alueita. Päästövähennysten kannalta
parhaiksi arvioidut energiaratkaisut olivat päästöiltään noin puolet
nykyisen kaltaisen järjestelmän tuottamista päästöistä (Ramboll,
2019).

Energiajärjestelmistä ei päätetä asemakaavalla, vaan ratkaisujen
kehittäminen ja käyttöönotto edellyttävät laajamittaista kaavoituk-
sesta, tontinluovutuksesta, valvonnasta, neuvonnasta, viestinnästä
ja taloudellisesta ohjauksesta koostuvaa kokonaishallintaa.

Nallenrinteen asemakaavassa on luotu edellytyksiä ilmastonmuu-
toksen hillintään ja sopeutumiseen myös antamalla kaavamää-
räyksiä korttelien vihertehokkuudesta, uusiutuvan energian tuotta-
misesta tonteilla sekä mahdollistamalla varsinaista käyttötarkoi-
tusta ja ympäristövaikutuksia koskevien edellytysten täyttyessä hii-
lineutraalisuustavoitteita palvelevia rakenteita Nallenrinteen puisto-
alueelle.

Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelman toimenpiteistä
kaavaratkaisu edistää erityisesti seuraavia: pyöräliikenteen baana-
verkko valmistuu 2030 mennessä, kaupungin yhdyskuntaraken-
netta täydentämällä edistetään joukkoliikenteen ja muiden kestä-
vien kulkumuotojen käyttöä sekä kaavoituksella ohjataan pyöräily-
ja jalankulkupainotteisten kortteleiden ja alueiden syntyyn.

Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen

Asemakaavassa on annettu maaperän pilaantuneisuutta koskeva
kaavamääräys. Mahdollinen pilaantunut maa puhdistetaan ennen,
kuin alue otetaan uuteen käyttöön. Riittävä etäisyys teollisuus-ja
varastoalueen ympäristöhäiriöitä mahdollisesti aiheuttaviin toimin-
toihin sekä liikenteen aiheuttamien ympäristöhäiriöiden vuoksi an-
netut määräykset luovat edellytykset terveelliselle ja turvalliselle
ympäristölle.
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Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Kaava mahdollistaa, päivittäistavarakaupan, liiketilojen, päiväkodin
ja asuntojen rakentamisen noin 2 800 asukkaalle.

Kaavan toteuttaminen edesauttaa yritystoiminnan toimintaedelly-
tysten parantumista erityisesti Tattariharjuntien varrella. Liiken-
neyhteyksien parantumisen myötä ja alueen asukasmäärän kas-
vaessa myös Tattariharjun teollisuus- ja työpaikka-alueiden toimin-
taedellytykset ja kehitysmahdollisuudet parantuvat. Uusia työpaik-
koja muodostuu kaava-alueelle noin 150 kappaletta.

Lentokentän alueelle tehtiin kaupallinen selvitys kaavarunkotyön
yhteydessä vuonna 2016.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:
- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämi-

selle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä

- merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alu-
eet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja
pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa

- huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-
destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-

väestönkehityksen edellyttämän riittävän ja monipuolisen asunto-
tuotannon sekä yhdyskuntarakenteen eheyttämisen osalta. Koh-

,
sekä ja resurssitehokkaan, ole-

massa olevaan rakenteeseen tukeutuvan yhdyskuntakehityksen
osalta sekä uusien asuinalueiden joukkoliikenteellä, kävellen ja
pyöräillen saavutettavuuden osalta. Kohdassa

ien virkistysalueiden ja viherver-
koston jatkuvuuden osalta.
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Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on merkitty pääasiassa asuntovaltaiseksi alueeksi (A2), jota
kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikunta-
palvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön ja jolla korttelitehokkuus
on pääasiassa 1,0 2,0. Pieneltä osin alue on merkitty lähikes-
kusta-alueeksi (C3), asuntovaltaiseksi alueeksi (A4) sekä toimitila-
alueeksi. Alueen läpi on merkitty baanaverkon yhteys ja alueen
pohjoisosan poikki kulkee viheryhteys. Tattariharjuntie on merkitty
pääkaduksi. Alueen vierestä kulkee pikaraitioyhteys. Nyt laadittu
kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alueella ei ole osoitettu ti-
lavarauksia. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaa-
van mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 5343 (vahvistettu
21.4.1964), nro 6780 (vahvistettu 8.11.1972), nro 7452 (vahvis-
tettu 15.7.1976), nro 8872 (vahvistettu 18.2.1986) ja nro 10648
(vahvistettu 12.10.1999). Kaavan mukaan niissä alue on merkitty
lentokenttäalueeksi, puisto- ja katualueeksi sekä erityisalueeksi
lumenvastaanottopaikkaa varten.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 1.12.2015 hyväksymässä ja
29.11.2016 muuttamassa Malmin kaavarungossa alue on merkitty
suurimmalta osin kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Nallen-
mäen vieressä oleva alue on merkitty pientalovaltaiseksi asunto-
alueeksi. Alueen pohjoisosa on viheraluetta, jonka läpi kulkee ul-
koilureitti sekä maakaasulinja. Alueen koillisreunaan on merkitty
katu, jolla on pyöräliikenteen pääreitti ja raitioliikenteen yhteys-
tarve.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Malmin lentokentän alu-
een kaavarungon tarkennuksen Nallenrinteen ja Lentoaseman-
kortteleiden osalta asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi
11.12.2018.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa suurimman osan alueesta lukuun ot-
tamatta yhtä kiinteistöä alueella, joka on yksityisomistuksessa.

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 2018 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
 Gasum Oy
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
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Suunnitteluperiaatteiden nähtävilläolo

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan
11.12.2018 Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennuk-
sen Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta (suunnittelu-
periaatteet) asemakaavan muutoksen pohjaksi siten, että kaa-
varungon tarkennuksessa huomioidaan kentän alueen erittäin tär-
keiden luontoarvojen säilyttäminen.

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 Metro, Koillis-Helsingin Lähi-
tieto ja Helsingin Uutiset-lehdissä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 10.9. 28.9.2018 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Malmitalolla, Ala-Malmin tori 1
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavan valmistelijat olivat tavattavissa Malmitalolla 24.9.2018
klo 14 19.

Alueen suunnittelusta ja suunnitteluperiaatteista järjestettiin lisäksi
Kerrokantasi -kysely 10.9. 28.9.2018. Kysely löytyy osoitteesta
https://kerrokantasi.hel.fi/

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat vesihuoltoon, hulevesien
hallintaan, johtosiirtoihin, jätteen putkikuljetukseen, jätehuoltoon,
liikenneratkaisuihin, joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn, maankäyt-
töön, kulttuuriympäristöön ja alueen suojeluarvoihin. Kannan-
otoissa esitetyt asiat otetaan huomioon kaavoituksen edetessä.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavan
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Kaavan
https://kerrokantasi.hel.fi/
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Yhteenveto mielipiteistä

Kirjallisia mielipiteitä saapui 21 kpl. Kaavarungon tarkennuksesta
järjestettiin lisäksi verkkokysely, johon saatiin 781 mielipidettä.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat laaja-alaisesti Malmin lentokentän raken-
tamiseen liittyviin näkökulmiin. Mielipiteet otetaan huomioon kaa-
voitustyön edetessä. Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovai-
kutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 19.6. 8.8.2019

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 4.6.2019
ja lautakunta päätti 11.6.2019 asettaa kaavaehdotuksen nähtä-
ville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin 13 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat lentotoiminnan
jatkamiseen alueella, asemakaavan vaikutuksiin lentämiseen
sekä lentoliikenteen melun ja muiden rajoitusten huomioimiseen.
Asemakaavan sisältövaatimuksiin, kaava-alueen rajaukseen ja
kaavoitusprosessiin. Alueen kulttuuriympäristöön ja suojeluarvoi-
hin ja RKY-alueen huomioimiseen. Alueen ekologiseen kestävyy-
teen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä alueen luonto-
ja virkistysarvoihin. Alueen kaupunkikuvaan, rakentamiseen, ra-
kentamisen määrään ja mittakaavaan sekä rakentamisen aikatau-
luun. Alueen katu- ja aukiotilojen suunnitteluun ja alueen nimis-
töön. Raitiotieyhteyden suunnitteluun ja sen aikatauluun, alueen
joukkoliikenteen järjestämiseen sekä kaavan vuorovaikutukseen
ja osallisiin.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat alueen kulttuuriympäristöön ja suojeluarvoihin, alueen
sähkö- ja vesihuollon järjestelyihin, johtosiirtoihin sekä jätehuol-
toon. Alueen joukkoliikenteen järjestelyihin, Tattariharjuntien eri-
koiskuljetusreittiin ja meluntorjuntaan.
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Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

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

kierrätys RINKI Oy
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
 Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa on käyty erilli-

nen neuvottelu (23.8.2019)

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.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

Muistutusten johdosta:

Nallenrinteenpuis-
ton VP-alueelle saa sijoittaa hiilineutraalisuustavoitteita pal-
velevia rakenteita. Ne eivät saa aiheuttaa haittaa alueen
käyttötarkoitukselle. Sijoittamisen tulee perustua ympäristö-
vaiku

taa uusiutuvaa energiaa. Energian tuottamiseen tarkoitetut

n

ELY-keskuksen lausunnon johdosta:

tin 2 piha-alue tulee suunnitella yhteiskäyttöiseksi korttelin



49 (52)

 parvekkeet tulee sijoittaa ja tar-
vittaessa suojata melulta siten, että niillä saavutetaan me-

Oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata
melulta siten, että niillä saavutetaan melutason ohjearvot

Oleskeluparvekkeita ei saa sijoittaa niille julkisi-

 Kaava
ulkovaipan äänitasoerotuksen liikennemelua vastaan on

ja Ilmasillantiehen rajautuvien asuinrakennusten osalta
mahdollisimman usean asunnon tulee suuntautua melulta

 Kaavamääräyksiä on tarkennettu melun huomioimisen
osalta kortteleissa 38238 ja 38241.

Museoviraston ja Kaupunginmuseon lausuntojen johdosta:

sa kaava-alueesta
sisältyy valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kult-

 Rauhamäenpuis-
ton VP-alueella suunnittelun lähtökohdaksi otetaan tontin
nykyinen puutarhamain

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa käydyn neuvottelun
(23.8.2019) johdosta:

 Päiväkodille varatun P-korttelialueen kerrosalaa on kasva-
tettu 1 500 k-m²:stä 2 100 k-m²:iin. Piha-alueen mitoitusta
on kasvatettu vastaavasti. Suurentuneen tontin vuoksi P-
korttelialue on siirretty korttelista 38237 kortteliin 38255.
Kortteli 38237 on suunniteltu kokonaisuudessaan AK-kort-
telialueeksi.
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Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

 Kortteli 38233 on jaettu kahteen tonttiin.

 Korttelin 38257 tonttijako on muutettu niin, että kaikilta ton-
teilta on yhteys Oskarsberginkadulle. Tonttien huolto- ja
pelastusyhteydet on siirretty tapahtuvaksi Oskarsberginka-
dun kautta.

 Tonttien rakennusoikeuksia kerrosalametreinä, liiketilaksi
varattavaa vähimmäiskerrosalaa sekä kerroslukuja on
muutettu. Koko alueen asuinkerrosala on kasvanut
600 k-m² ja liike- ja palvelutilojen 1170 k-m².

 1-kerroksinen rakennusala on poistettu korttelin 38241,
tonttien 5 ja 6 sisäpihalta. Tonteilla 1,2 ja 3 Rakennusalan
rajausta on muutettu.

Maanpinnan likimääräinen korkeus-
 ja

on muutettu Nallenrinteen
ja Lentoasemankortteleiden kunnallisteknisen yleissuunni-
telman tasaussuunnitelman korkeusasemia vastaaviksi.

 Ilmasillantien pohjoisosasta on poistettu länsipuoleisin istu-
tettavan puurivin merkintä.

 Nallenrinteenpuistoon ja Tattariharjuntielle ja on merkitty
ohjeelliset hulevesialtaiden aluevaraukset: hu Hulevesien
hallintaan varattu alueen osa. Sijainti ohjeellinen.

 Pumppaamon et-merkintä on poistettu Tattariharjuntien
eteläpuolelta EV-alueelta.

ohtoa varten va-
-merkintä.

itäpäähän sijoittuvaa rakennusalaa on siirretty vastaamaan
Gasum Oy:n kanssa tehtyä tarkentunutta suunnitelmaa.

 Pelastusteitä kortteleiden 38255 ja 38258 pohjoisreunoilla
on levennetty 2 metrillä 6 metriä leveiksi.

 LPA-korttelialueille on lisätty kaavamerkintä: u1/2  Murto-
luku roomalaisen numeron jäljessä osittaa, kuinka suuren
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osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon ta-
solla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

 LPA-
merot osoittavat ne tontit ja korttelit, joiden autopaikkoja

iharjuntien ja Ilmasil-
lantien puoleisen maantasokerroksen korkeuden tulee olla

tariharjuntien ja Ilmasillantien puoleisen maantasokerrok-
sen korkeuden tulee olla kadun puolella

 Kaavamää

ensimmäiseen kerrokseen saa kadun puolelle sijoittaa

uun tai aukioon rajautuvilla julkisivuilla

muotoon Katuun, aukioon tai Rauhamäenpuistoon rajau-
tuvilla julkisivuilla parvekkeet tulee rakentaa sisäänvedet-

38236, 38238, 38255, 38257 ja
38258 piha-

-alueet tulee suunnitella

tiejärjestelyt tulee korttelin 38241 sisäpihojen puolella, kort-
telin 38255 länsireunalla ha korttelin 38237 Rauhamäen-
puistoon rajautuvilla osiltaan suunnitella siten, että palo-

 Korttelin 38255 länsireunasta on poistettu pelastustie. Kort-
telia 38255 on pienennetty ja lähivirkistysaluetta vastaa-
vasti kasvatettu. Lähivirkistysalueelle on lisätty ohjeellinen
yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

 Rauhamäenpuistoon on lisätty yleiselle jalankululle varatun
alueen osan merkintä.

 Tattariharjuntien eteläpuolelle, EV-alueelle on merkitty istu-
tettavien puurivien merkintä.
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 Vanhan Viipurin maantien katualue on merkitty kaavatekni-
sesti jatkuvaksi Nallenrinteenaukion kohdalla. Nallenrin-
teenaukion rajausta on muutettu vastaavasti.

 Lisäksi kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tar-
kistuksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

 Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaihei-
den osalta

 Kaavaselostusta on täydennetty, tekstin muotoilua on tarken-
nettu ja sanamuotoja korjattu.

 Kaavan liitteeksi on lisätty teknisen huollon yhdistelmäkartta,
Muinaismuistolain 13 § mukainen kokous koskien Nal-

lenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaava-alueiden
linnoituslaitteita

 Selostuksen liitteitä on päivitetty havainnekuvan, liikennesuun-
nitelman, pelastusreittikaavion, liito-oravien ydinalueet ja kul-
kuyhteydet-kartan sekä ulkotilojen ideasuunnitelman osalta.

 Luetteloon muusta kaavaa koskevasta materiaalista on lisätty
liito-oravakartoitukset, Malmin lentokentän ympäristöhistoria-
selvitys, kunnallistekninen yleissuunnitelma, maaperän pilaan-
tuneisuustutkimus, hienorakenteisten maalajien kerrosjärjestys
ja ominaisuudet-raportti, maaperäkartoitus, hiilineutraalin Mal-
min lentokentän alueen energiaselvitys sekä Suurta Rantatietä
käsittelevä kirja.

 Lisäksi kaavaselosteukseen on tehty joitakin teknisluonteisia
tarkistuksia.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
4.6.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaavan muutos-
ehdotuksen nro 12577 hyväksymistä.

Helsingissä 10.12.2019

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö







































Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue
Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteys-
tarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko
Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Alue, jonka sisällä korkeimman hallinto-
oikeuden 8.11.2018 päätöksellä (KHO:
2018:151) on kumottu ruutumuotoiset
kaavamerkinnät. Muut merkinnät jäävät
voimaan, paitsi Vartiosaaren ja Ramsin-
niemen osalta, joissa päätös kumoaa
kaikki merkinnät.

Merkintä osoittaa korkeimman hallinto-
Oikeuden 8.11.2018 päätöksellä (KHO:
2018:151) kumotun kaupunkibulevardi-
merkinnän.



Malmin lentokentän alueen kaavarunko
Nallenrinne

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Malmi-tiimi



















































L



L



L



L



L



L






































