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Kaupunginmuseon lausunto Fallkullan tilan (Fallkullantie 1) asema-
kaavan muutosehdotuksesta

HEL 2016-013170 T 10 03 03

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavanmuutosta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausun-
non. 

Fallkullan maatilakokonaisuus muodostuu maatalousrakennusten ja 
asuinrakennusten pihapiireistä, aidatuista laitumista, lähipelloista sekä 
näitä ympäröivistä laajemmista peltoaukeista. Fallkullan tila on osa 
Lon¬ginojan jokilaakson maisemakokonaisuutta. Tila ympäristöineen 
on arvokasta kulttuurimaisemaa ja rakennet¬tua kulttuuriympäristöä.

Fallkullan merkitys virkistysalueena ja kulttuurimaisemana tulee enti-
sestään korostumaan, kun Malmin lentokentän alue muutetaan asuina-
lueeksi. Rakennukset, niityt, pellot, metsäkumpareet, avoimena säily-
neet maisematilat ovat vaalittavia ja säilytettäviä, alueen ominaisluon-
teen kannalta keskeisiä tekijöitä. Nämä arvot ja säilyminen tulee ase-
makaavan muutoksessa varmistaa. Kotieläintilatoiminnan jatkamisen 
turvaaminen tukee myös suojelutavoitteita.

Asemakaavaehdotuksessa päärakennusta ympäröivä Fallkullanpuisto 
on merkitty / s suojelumerkinnällä, samoin kuin kotieläintilan välitön ym-
päristö. Falkullan peltoalue on merkitty MA/s merkinnällä, kulttuurimai-
seman kannalta arvokkaana ja avoimen säilytettävänä alueena. Kau-
punginmuseo pitää edellä mainittuja riittävinä kulttuurimaiseman vaali-
misen näkökulmasta.

Kaupunginmuseo esitti asemakaavan osallistumis- ja arviointivaihees-
sa, että suojelun piiriin tulee ottaa myös maatalouskeskukseen liittyvät 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Näin ei ole kaavaehdo-
tuksessa kuitenkaan tehty, ainoastaan Fallkullan kartanorakennus, 
puutarhurin talo ja tilakeskuksen voudin talo ovat merkitty suojeltaviksi 
rakennuksiksi. Kaupunginmuseo edellyttää, Fallkullan tilan historiaan 
kuuluvien työväen asuinrakennusten ja nykyisen kotieläintalon säilymi-
nen turvataan niin ikään suojelumääräyksin.

Kaupunginmuseo edellyttää, että suojelumääräyksiä täydennetään 
kaupunginmuseon esittämällä tavalla.

Lisätiedot
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: +358 9 503756846
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Tiedoksi

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


