
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (8)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/10
21.11.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100 Kansakoulukatu 3 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ 231
Fallkullan tilan (Fallkullantie 1) asemakaavan muutosehdotus nro 
12479 sekä sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitel-
man)

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Hankenumero 4844_4, 4844_12

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 

 asettaa 21.11.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12479 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 38. kau-
punginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) kortteleita 38140 ja 38338, 
yleiseen ulkoilukäyttöön varattua retkeilyaluetta, yleistä pysäköintia-
luetta sekä puisto-, lähivirkistys-, lentokenttä- ja katualuetta, 39. 
kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapanila) korttelin 39313 tonttia 1, is-
tutettavaa puistoaluetta sekä puisto- ja katualuetta (muodostuvat 
uudet korttelit 38342–38344).

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä Internet-sivuilla Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi. 

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not.

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12479 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiympäristölautakunnassa.

Käsittely

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Tuomas Hakala. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomas Hakala, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193

topi.vuorio(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12479 kartta, päivätty 

21.11.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12479 selostus, päivätty 

21.11.2017
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6773)
6 Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys
7 Kuvaliite suojelukohteista
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017 ja asukastilaisuuden (18.1.2017) 

muistio
10 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö
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Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Fallkullan tilan aluetta ja 
sen lähiympäristöä, joka sijaitsee Malminkaaren, Longinojan ja Tasan-
kotien rajaamalla alueella. 

Kaavaratkaisussa varaudutaan Malmin lentokentän alueen rakentami-
seen ja uuden rakenteen vaatiman palveluverkon toteuttamiseen sekä 
alueen nykyisten toimintojen jatkumiseen alueella.

Tavoitteena on säilyttää tilakokonaisuuden luonto ja kulttuuriarvot, tu-
kea sen nykyistä käyttöä ja mahdollistaa alueen kehittyminen ympäröi-
vien alueiden maankäytön muuttuessa. Aluetta kehitetään virkistyksen, 
opetuksen, urheilun ja kulttuurin monipuoliseen käyttöön kulttuuriympä-
ristön suojelutavoitteet huomioiden. 

Alueelle on suunniteltu nykyisten toimintojen lisäksi uusi koulu ja päivä-
koti sekä nykyisen päiväkodin laajennus, liikuntapuisto ja leikkikenttä. 
Lisäksi kaava-alueelle on suunniteltu yksi asuinkerrostalo ja yksi palve-
lurakennus sekä kaksi pientä huoltorakennusta. Malminkaaren linjausta 
on muutettu vastaamaan alueen kaavarungon suunnittelutavoitteita. 
Puistoalueella varaudutaan hulevesiratkaisuun, joka huomioi lentoken-
tän alueen uuden rakenteen sekä Longinojan suojelun aiheuttamat reu-
naehdot.

Alueen kerrosala kasvaa yhteensä 21 400 k-m², josta asuiskerrosalaa 
on 5 000 k-m².

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 
6773), jonka mukaan Malminkaaren linjausta muutetaan Malmin lento-
kentän alueen kaavarungon periaatteiden mukaiseksi ja Helluntairaitti 
muutetaan osittain päättyväksi tonttikaduksi.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alueen 
palvelutarjonta monipuolistuu. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja voi-
massa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 mukainen ja ede-
sauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Malmin lentokentän alueen 
kaavarungon (kslk 1.12.2015, muutettu 29.11.2016) jatkossa laaditta-
vien asemakaavojen, asemakaavamuutosten ja poikkeamispäätösten 
pohjaksi.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne
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Fallkullan tila on osa Malmin lentokentän ympäristöä. Vanha tilakeskus 
on maatilakokonaisuus, joka muodostuu maatalousrakennusten ja 
asuinrakennusten pihapiireistä, aidatuista laitumista, lähipelloista sekä 
näitä ympäröivistä laajemmista peltoaukeista. Fallkullan tila on osa 
Longinojan jokilaakson maisemakokonaisuutta. Alueen eteläosassa toi-
mii nuorisoasiainkeskuksen ylläpitämä kotieläintila ja nuorisotalo. Tilan 
päärakennus ja entiset alustalaisrakennukset sekä ns. voudin talo ovat 
asuinkäytössä. Tila ympäristöineen on arvokasta kulttuurimaisemaa ja 
rakennettua kulttuuriympäristöä.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964-2000.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

- Esirakentaminen 14 milj. euroa
- Kadut ja liikennealueet 2 milj. euroa
- Puistot ja virkistysalueet 3 milj. euroa
- Julkiset palvelurakennukset 50 milj. euroa
  Yhteensä 65–70 milj. euroa

Huomattava osa esirakentamisen kustannuksista aiheutuu urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alueen pohjanvahvistuksista. Toinen merkittävä esi-
rakentamiskustannusten osuus muodostuu korttelialueiden pihojen 
pohjanvahvistuksesta. Ojanvarsipuiston hulevesiuomaan on esiraken-
tamiskustannuksissa varauduttu olettaen uoman vahvistettavaksi mas-
sastabiloinnilla. Esirakentamisen kustannusarvio sisältää myös katua-
lueille tehtävät pohjanvahvistukset.

Julkisten palvelurakennusten kustannus on suuntaa antava ja täsmen-
tyy kohteiden suunnittelun myötä.

Lisäksi aiheutuu kustannuksia uuden yhdyskuntateknisen huollon osis-
ta, joiden kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 0,5 miljoonaa euroa. 
Näistä kustannuksista lähtökohtaisesti vastaa verkonhaltija.

Kaupungille kohdistuu tuloja kaavoitetun rakennusoikeuden myymises-
tä tai vuokraamisesta. Asuinrakennusoikeuden arvona voidaan pitää 
noin 2-3 miljoonaa euroa.
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Asemakaava-alueen investoinnit palvelevat pitkällä tähtäimellä huomat-
tavaa osaa rakentuvan Malmin lentokenttäaluetta sekä aluetta ympäröi-
vää nykyistä kaupunkirakennetta. Alueen toteuttaminen on mahdollista 
vaiheittain, jolloin myös kustannukset syntyvät pitkällä aikavälillä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: 

 Helen Oy 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto, ent. var-

haiskasvatusvirasto)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (Helsingin taidemuseo, kaupungin-

museo, ent. liikuntavirasto, ent. nuorisoasiainkeskus)
 pelastuslaitos
 kaupunkiympäristötoimiala (ent. asuntotuotantotoimisto, ent. kiin-

teistöviraston geotekninen osasto, ent. kiinteistöviraston tilakeskus, 
ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. rakennusvalvontavirasto, 
ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus) 

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
valmisteluaineistosta kohdistuivat vesihuoltoon ja johtosiirtoihin, kult-
tuurimaisemaan ja suojelutavoitteisiin, maaperän rakennettavuuteen, 
Malminkaaren katulinjaukseen, uuden päiväkodin sijoittumiseen ja pal-
veluverkkoon, pysäköintiin, laidunalueisiin, uuteen huoltorakennuk-
seen, nykyisiin ulkorakennuksiin, päärakennuksen käyttötarkoitukseen, 
kotieläintilan toimintaedellytyksiin, Longinojaan, hulevesiin, yleisten 
alueiden toimintojen sijoittumiseen, auto ja pyöräliikenteeseen sekä nii-
den risteämiseen ulkoilureittien kanssa, ekologiseen ja toiminnalliseen 
liittymiseen ympäristöönsä ja mahdollisiin melumääräyksiin.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä kaavamääräyksiä ja kaavaselostusta on täydennetty, uuden päiväko-
din sijoittumista on tarkistettu sekä yhteistyötä eri hallintokuntien kans-
sa on jatkettu ja tullaan jatkamaan.

Mielipiteet
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Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat asuinrakentamiseen, koira-aitaukseen, kouluun, 
koulun saatto- ja huoltoliikenteeseen sekä pysäköintiin liikenteeseen, 
Malminkaaren uuteen katulinjaukseen, pysäköintiin, viheralueisiin, Fall-
kullan alueeseen yleisesti, Fallkullan kotieläintilaan, Fallkullan tilan pää-
rakennukseen ja sen ympäristöön, lisärakentamiseen, päiväkoteihin ja 
leikkipaikkoihin, RKY-alueeseen, alueen suunnitteluun yleisesti sekä 
alueen rakennettavuuteen.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaavamerkin-
töjä ja määräyksiä on täydennetty, uuden päiväkodin sijoittumista on 
tarkistettu ja uusi koira-aitaus on sijoitettu alueelle sekä palstaviljelyalu-
eelle on osoitettu pysäköintialue.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 22 kpl.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 pelastuslaitos
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tuomas Hakala, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi
Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37193
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topi.vuorio(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12479 kartta, päivätty 

21.11.2017
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12479 selostus, päivätty 

21.11.2017
5 Liikennesuunnitelma (piir.nro 6773)
6 Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys
7 Kuvaliite suojelukohteista
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti 21.11.2017 ja asukastilaisuuden (18.1.2017) 

muistio
10 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lìndén

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 23.10.2017 § 45

Nimistötoimikunta 23.08.2017 § 6

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 23.1.2017

Rakennusvirasto 23.1.2017

Nuorisoasiainkeskus 20.1.2017

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.1.2017
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Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 29.12.2016


