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Päätös
Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.
Käsittely
04.12.2018 Pöydälle
Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Salla Hoppu, arkkitehti Valtteri
Heinonen ja diplomi-insinööri Kaarina Laakso. Asiantuntijat poistuivat
kuulemisensa jälkeen kokouksesta.
Pöydällepanoehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.
Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot
Valtteri Heinonen, arkkitehti (Nallenrinne), puhelin: 310 64795
valtteri.heinonen(a)hel.fi
Salla Hoppu, arkkitehti (Lentoasemankorttelit), puhelin: 310 37240
salla.hoppu(a)hel.fi
Kirsi Rantama, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 310 37207
kirsi.rantama(a)hel.fi
Topi Vuorio, liikenneinsinööri (liikenne), puhelin: 310 37193
topi.vuorio(a)hel.fi
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri (teknistaloudelliset asiat), puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi
Sakari Mentu, arkkitehti (rakennussuojelu), puhelin: 310 37217
sakari.mentu(a)hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo
Kulttuuriperintöyksikkö 25.9.2018
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Asemakaavan muutos koskee aluetta Malmin lentokentän alueen eteläosassa. Alue rajautuu lännessä Nallenmäen ja Sunnuntaipalstojen nykyisiin pientalotontteihin sekä Tullivuorentiehen ja etelässä Tattariharjun teollisuusalueeseen. Idässä suunnittelualueen rajan muodostaa tuleva Ilmasillantie. Tavoitteena on mahdollistaa monipuolisen asuinalueen rakentaminen noin 2 500 asukkaalle lähipalveluineen.
Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa (YM 8.11.2006)
alue on osittain liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on
taajamatoimintojen alue ja osittain taajamatoimintojen aluetta. Voimassa olevassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014)
kentän alue on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue
(RKY 2009). Nallenrinteestä puolet kuuluu RKY-alueeseen. Merkintään
liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Malmin kentän alue on ensisijaiselta
maankäyttömuodoltaan taajamatoimintojen alue ja lisäksi kaavakartalla
on valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY
2009) rajaus. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.11.2016 hyväksymässä Malmin kaavarungossa Nallenrinne on merkitty VP-, AP-, AK- ja
PY-alueiksi. Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta
1964–1999) ja niissä alue on merkitty lentokenttäalueeksi, lentokentän
vaara-alueeksi, puistoalueeksi, katualueeksi ja erityisalueeksi lumenvastaanottopaikkaa varten.
Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen
näkökulmasta ja on päättänyt antaa asemakaavoitukselle seuraavan
lausunnon:
Malmin lentokenttä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö (RKY 2009), jolla Nallenrinne osittain sijaitsee. Malmin lentoasema
on valittu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymään valikoimaan suomalaisen modernismin merkkiteoksia 1920-luvun lopulta
1970-luvulle. Lentokenttä on myös listattu kansainvälisen World Monument Fundin uhanalaisten kulttuuriympäristöjen joukkoon. Lisäksi se on
Europa Nostra Finlandin 2015 listaama Suomen uhanalaisin kulttuuriperintökohde.
Kaupunginmuseo pitää valitettavana, että alueen asemakaavoitusta
viedään eteenpäin käynnissä olevasta rakennussuojeluprosessista
huolimatta. Malmin lentoasemasta tehty suojeluesitys (10/2015) on ym-
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päristöministeriön arvioitavana. ELY-keskus päätti kesäkuussa 2018,
ettei se määrää aluetta suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla. Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY) on valittanut päätöksestä ympäristöministeriölle.
Kaupunginmuseon näkökulmasta tulisi odottaa Ympäristöministeriön
päätöstä ennen kuin alueen asemakaavoitusta viedään eteenpäin.
Asemakaavan muutosalueella sijaitsee useita 1. maailmansodan aikaisia linnoitteita (muinaisjäännösrekisterin nrot 1000012098 ja
1000012116-1000012117) ja historiallisen ajan tien jäännös, jotka ovat
muinaismuistolain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella sijaitsevan tukikohta XI:n kolme asemaa ovat säilyneet eriasteisesti. Linnoitteista on ollut neuvotteluja asemakaavoituksen, Helsingin kaupunginmuseon ja Museoviraston kesken. Neuvotteluissa sovittiin, että kohteista teetetään ensiksi esiselvitys. Se on valmistunut syksyllä 2017.
Samoin sovittiin, että Museovirasto voi poistaa tukikohta XI:n aseman
4:n jäännökset suojelun piiristä vasta riittävien arkeologisten tutkimusten jälkeen. Suunnitteluperiaatekartan (luonnos 10.9.2018) perusteella
kaava-alueen keskiosassa sijaitseva asema 5 puisto- ja rakennetun
alueen rajalla tulee myös todennäköisesti tuhoutumaan. Asema 6 alueen lounaiskulmassa tulee säilymään Nallenkallionpuistossa. Se tulee
merkitä sm-merkinnällä. Kaava-alueen läpi kulkee Suomen vanhimpiin
kuuluvan tien, Suuren rantatien, linjaus, joka on käytössä ulkoiluraittina
(muu kulttuuriperintökohde). Alueen itäisimmässä nurkassa on linnoituksiin liittyvän yhdystien jäännös (kiinteä muinaisjäännös). Myös niiden kohdilla pitää suorittaa arkeologiset tutkimukset.
Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552
markku.heikkinen(a)hel.fi

