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Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 hyväksyä 1.12.2015 päivätyn Malmin lentokentän alueen kaavarun-
gon jatkossa laadittavien asemakaavojen, asemakaavamuutosten 
ja poikkeamispäätösten pohjaksi

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavarungosta tarvittavat 
lausunnot

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin ja saatuihin kannanottoihin.

Käsittely

08.12.2015 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Tom Packalén: Palautusesitys:
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta palauttaa asian valmisteluun selvittääk-
seen vaihtoehdon, jossa lentokenttää käyttävien koneiden melurajoituk-
sia kiristämällä lentomelualuetta voidaan merkittävästi pienentää ja len-
tokenttä säilyttää yksikiitorataisena. Samalla selvitetään mahdollisuus 
toteuttaa alueen muu täydennysrakentaminen merkittävästi nykyistä 
suuremmalla tonttitehokkuudella, jotta tuleva poikittaisraideyhteys pys-
tytään hyödyntämään täysimääräisesti.
 

Palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Tom Packalén: Eriävä mielipide:
 
Asiaa valmistelleet virkamiehet ovat esittäneet, ettei Malmin lentoase-
maa voitaisi säilyttää yksikiitorataisena (18/36) siten, että kiitotie 09/27 
poistuisi ja lentoaseman länsi- ja itäpuoli rakennettaisiin tehokkaasti, 
lentomeluun vedoten. Kunnollisia melumittauksia ei kuitenkaan ole teh-
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ty ainakaan 2000-luvulla ja edellinen mittaustulos osoitti, ettei Malmin 
lentokentän toiminta häiritse merkittävästi asukkaita. Ympäristökeskuk-
sen vuosina 2007-2008 tekemässä asukaskyselyssä alueen asukkaat 
pitivät Malmin lentoasemaa hiljaisena alueena. Alueen taustamelusta 
merkittävä osa tulee jo nyt Lahdenväylästä ja tämä häiritsee asukkaita. 
Lentomelusta merkittävää on lähinnä Helsinki-Vantaalle laskeutuvista 
isommista koneista aiheutuva ajoittainen meluhaitta. 
 
Uusi selvitys olisi tarpeen, koska ilmailuteknologia on kehittynyt merkit-
tävästi ja uudet pienkoneet ovat todella hiljaisia esimerkiksi 30 vuotta 
vanhaan kalustoon verrattuna. Kun korvaavaa paikkaa harrastusilmai-
lulle ja lentokoulutukselle ei ole pääkaupunkiseudulla osoitettavissa, 
päätösten tekeminen huolellisen valmistelun pohjalta ajantasaiseen tie-
toon perustuen on erityisen tärkeää. Lentomelua pystytään vähentä-
mään nykyisestä asettamalla rajoituksia kentällä käytettävälle kalustolle 
sekä vuorokaudenajoille, joilla kentältä operoidaan. Esimerkkinä onnis-
tuneesti toteutetusta kaupunkikentästä, jossa sovelletaan tiukkoja me-
lurajoituksia, on esimerkiksi London City Airport.
 
Ilmailutoiminta ja asuminen voidaan sovittaa yhteen, jos vain poliittista 
tahtoa löytyy. Tässä tapauksessa mahdollisuutta toimintojen yhteenso-
vittamiseen sekä ilmailukoulutuksen ja –harrastuksen tulevaisuuden 
pääkaupunkiseudulla turvaamista ei edes haluttu selvittää. Kevytilmai-
lun alasajo pääkaupunkiseudulla on valitettava päätös, joka ei perustu 
välttämättömyyteen eikä päätöstä tehty asianmukaiseen tai ajantasai-
seen tietoon perustuen.
 

01.12.2015 Pöydälle

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi
Helena Färkkilä-Korjus, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 
37325
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valtteri.heinonen(a)hel.fi
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Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 30.10.2015
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää opetustoimen kannanottoa Malmin 
lentokentän alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaava-
rungosta. 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan kaavarunkoa Malmin len-
tokentälle ja sitä ympäröiville lähialueille. Tavoitteena on, että alueesta 
tulee  kaupunkirakenteeltaan monipuolinen koillisen Helsingin kaupun-
ginosa palveluineen ja työpaikkoineen. Kerrostalojen lisäksi alueelle 
suunnitellaan pien- ja rivitaloja sekä muita asumisratkaisuja. Malmin 
lentokentän alue on tarkoitus liittää tiiviisti ympäröiviin Suurmetsäntien 
ja Tattarinharjuntien pohjoispuolisiin alueisiin sekä Fallkullan aluee-
seen, Malmin keskustaan, Tapanilaan, Kontulaan, Viikkiin ja Pukinmä-
keen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 310 ha. 

Alueen joukkoliikenneratkaisu perustuu raitioliikenteen kahteen runko-
linjaan. Näistä toinen on nopea raitiotieyhteys Helsingin keskustaan ja 
toinen nopea poikittainen yhteys Raide-Jokeri 2, joka yhdistää lento-
kenttäalueen aluksi vähintään Malmin asemalle ja Kontulaan/Vuosaa-
reen. Alue suunnitellaan noin 25 000:lle asukkaalle. Rakentamisen ar-
vioidaan kestävän noin 25 vuotta ja alkavan noin vuonna 2020. Alueel-
le laaditaan erillinen palveluverkkoselvitys. 

Opetustoimi toteaa, että alueelle suunniteltu asukasmäärä tuottaa noin 
2900 oppilaspaikkaa luokka-asteilla 1-9. Osa oppilaista tulee olemaan 
ruotsinkielisiä, mikä lisää lähialueen ruotsinkielisen ala-asteen koulu-
kiinteistön laajennusmahdollisuuden tai uuden koulutontin tarvetta alu-
eelle. Suomenkielisen perusopetuksen osalta koulutonttien määrään, 
sijoitukseen ja mitoitukseen vaikuttaa ympäröivän kouluverkon käytet-
tävissä olevat oppilaspaikat ja Hietakummun ala-asteen ja muiden lä-
hialueiden koulukiinteistöjen laajennusmahdollisuudet. Myös lukion 
osalta tulee selvittää Medialukion laajennusmahdollisuus ja opiskelija-
määrän kasvun vaikutus kaupungin lukioiden tilatarpeisiin. Lisäksi pe-



Helsingin kaupunki Esityslista 2/2016 4 (12)
Ympäristölautakunta

Ysp/11
2.2.2016

ruskoulujen osalta on otettava huomioon toimintojen edellyttämä piha-
alue ja lasten kouluun tuomisesta ja viemisestä aiheutuva päivittäinen 
saattoliikenne. Koulutilojen ilta- ja vapaa-ajankäyttö sekä tilojen yhteis-
käyttö muiden hallintokuntien kanssa tarkoittaa, että koulutilat ja pihat 
ovat iltaisin ja viikonloppuisin asukkaiden käytössä. Lisäksi opetustoimi 
toivoo, että koulujen väestönsuojatilat sijoitettaisiin mahdollisiin alueelli-
siin yhteissuojiin.

Alueelle on esitetty kaksi julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta olevaa 
tonttia koulun mahdolliseksi sijoituspaikaksi ja kaksi tonttia alueellista 
päiväkotia varten.  

Kaavarunkoluonnoksen selostuksessa todetaan, että mikäli tulee tarve 
sijoittaa julkisia palveluita muualle, kuin niille osoitetuille alueille, se on 
kaavarungon puitteissa täysin mahdollista. 

Kaavarunkoluonnoksen tavoitteet vastaavat opetusviraston tämänhetki-
siä tarpeita edellä mainituin painotuksin. Koulujen mitoitusta ja rakenta-
misen ajoitusta tarkennetaan palveluverkkoselvityksessä ja alueen ra-
kentumisen edetessä ottaen huomioon lähialueiden oppilasmäärän ke-
hitys.

Lisätiedot
Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 13.10.2015
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Malmin lentokentälle ja sitä ympäröiville alueille suunniteltava noin 25 
000 asukkaan uusi kaupunginosa täydentää merkittävällä tavalla tule-
vaisuudessa kaupungin tonttitarjontaa.

ATT pitää hyvänä, että alueelle suunnitellaan myös tehokasta kerrosta-
lorakentamista, ja että kerrostaloalueilla lähtökohtaisena kerroslukuna 
on pidetty kuutta kerrosta.

Maaperän rakentamiskelpoisuus ja mahdolliset haitta-aineet tulisi tutkia 
jo kaavoitusvaiheessa erityisellä huolella, alueen historia huomioiden. 
Malmin alue voisi toimia pilottialueena pohjatutkimusten aikaistamises-
sa ja arvioida siitä saatavat hyödyt hankkeiden sujuvalle etenemiselle. 
Nykyisin tavanomainen kaavoituksen yhteydessä tehtävä pohjatutki-
mus on osoittautunut väliin riittämättömäksi ja pohjatutkimusten katta-
vuutta kaavoituksessa tulisi kehittää.



Helsingin kaupunki Esityslista 2/2016 5 (12)
Ympäristölautakunta

Ysp/11
2.2.2016

Alueelle suunnitellaan otettavaksi käyttöön taiteen prosenttiperiaatetta. 
ATT ehdottaa, että pohjatutkimuspilottihengessä prosenttiperiaatetta 
kehitetään Malmin alueella esimerkiksi niin, että kerrosneliömetriä koh-
den rakennuttajilta kerätään kymmenen euron (sis alv) maksu, josta 
puolet ohjattaisiin kaavavaiheen nykyistä käytäntöä huomattavasti kat-
tavampiin pohjatutkimuksiin ja puolet aluetaiteeseen. Hankkeille ennak-
koon määrätyissä kustannuksissa tulee huomioida, ettei kustannuksia 
saa tarpeettomasti korottaa, ettei etenkin ARA-hankkeiden toteuttami-
nen vaarantuisi.

Kaavavaiheen kattavammat pohjatutkimukset eivät poista rakennusvai-
heessa tarvittavia lisäpohjatutkimuksia, mutta voisivat auttaa välttä-
mään myöhempien vaiheiden viivytyksiä ja lisäkustannuksia aiheuttavia 
”yllätyksiä” maaperässä. Malmin alueella pohjaolosuhteet tiedetään 
vaativiksi, pohjavesi on ylhäällä ja myös täyttöjä on tehty. Maaperäolo-
suhteiden kustannuksia kohottavat vaikutukset asuntorakentamiseen 
tulisi jo kaavavaiheessa minimoida.

Kaavarungossa mainitaan puurakentamisen edistäminen, mikä on po-
sitiivinen asia puurakentamisen kehittämiseksi, mutta sen ei tulisi pa-
kottaa puun käyttöön esimerkiksi runkorakenteena. Sama asia koskee 
kattojen toteuttamista kategorisesti viherkattoina.

Tavoite pysäköintikustannusten alentamisesta eri keinoin on ATT:n 
mielestä kannatettava.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Kaupunginkirjasto 12.10.2015
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Kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee Malmin lentokentän alueen 
kaavarunkoa yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kaavarunko toimii alu-
een asemakaavoituksen lähtökohtana. 

Kaupunginkirjastolla ei ole tilasuunnitelmia kaavoitetulle alueelle. Lähin 
aluetta palveleva kirjasto sijaitsee Malmitalossa. Nykyisellään Malmin 
kirjasto ei kykene palvelemaan asukasmäärältään kasvavaa aluetta. 
Asemakaavan toteutuessa kirjaston tiloja tulisi laajentaa Malmitalon si-
säisin järjestelyin.

Lisätiedot
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503
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saara.ihamaki(a)hel.fi

Rakennusvirasto 9.10.2015
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1219-00/15 sekä Malmin lentoken-
tän alueen kaavarungosta 12.10.2015 mennessä.

Malmin lentokentälle ja sitä ympäröiville alueille suunnitellaan uutta 
kaupunginosaa noin 25 000 asukkaalle. Alueelle laaditaan kaavarunko, 
jossa määritellään hankkeen tavoitteet sekä merkittävimmät suunnitte-
lun linjaukset, kuten kortteli- ja viherrakenne sekä liikennejärjestelyt. 
Kaavarunko toimii alueen asemakaavoituksen lähtökohtana.

Malmin lentokentän alueella on suuri vaikutus Longinojaan sekä raken-
tumisen aikana että alueen valmistuttua. Alueen suunnittelun ja raken-
tamisen aikana on panostettava siihen, että Longinojan vedenlaatu py-
syy samana ja lopputilanteessa veden hydrologinen ja ekologinen laatu 
paranee nykyisestä.

Viherrakenteen suunnittelussa tärkeintä on riittävät tilavaraukset ja 
alueiden kytkeytyneisyys. Tällä pyritään turvaamaan viherverkoston toi-
mivuus myös ekologisesta näkökulmasta sekä suunnittelualueen sisäl-
lä, että yhteyksissä suunnittelualueen ulkopuolelle. Longinojan ympä-
ristöön pitäisi jättää vapaata, joka mahdollistaa Longinojan ympäristön 
kehittämisen myös tulevaisuudessa.

Alueen rakentuminen kestää pitkään, arvioiden mukaan noin 25 vuotta. 
Alueen toteutusjärjestystä suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota hu-
levesien johtamiseen ja ekologisten yhteyksien toimimiseen myös ra-
kentamisen aikana.

Suunnittelualueen eteläpäädyssä sijaitsee Malmin lumen vastaanotto-
paikka, joka palvelee koko Koillisen-Helsingin aluetta. Korvaava lumen 
vastaanottopaikka tulee osoittaa tämän kaavarunkotyön yhteydessä 
ennen tarkempaa asemakaavasuunnittelua. Korvaavan lumen vastaa-
nottopaikan tulee olla mitoitukseltaan riittävä vastaanottamaan nykyti-
lanteen lisäksi myös suunnittelualueen lumet. Korvaava lumen vastaa-
nottopaikka tulee olla käyttövalmis ennen nykyisen paikan poistumista 
käytöstä.

Rakennusvirasto esittää, että kaavarunkotyön yhteydessä tai sen jäl-
keen käynnistetään kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston 
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yhteinen viheralueiden yleissuunnittelu ja katualueiden periaatesuunnit-
telu tarkemman asemakaavoitustyön pohjaksi.

Lisätiedonantajat ovat yhteyshenkilöt kaavarunkotyössä ja jatkosuun-
nittelussa. Rakennusviraston muitakin asiantuntijoita on mahdollista 
hyödyntää jatkosuunnittelutyössä.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38955

petri.arponen(a)hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 8.10.2015
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Geotekniikan osalta jatkosuunnittelussa tarkastellaan mm. eri pohjan-
vahvistusmenetelmiä, joilla mahdollistetaan alueen yleistasauksen nos-
to sekä arvioidaan nykyiselle liikennekoulutusalueelle sijoittuneen van-
han täyttöalueen rakennettavuutta. Lisäksi alueelle laaditaan alueelli-
nen pohjaveden hallintasuunnitelma, jossa huomioidaan rakentamisen 
vaikutukset myös alueen lähiympäristöön, erityisesti Tattarisuon orsive-
teen.

Lisätiedot
Markku Savolainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 71368

markku.savolainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.10.2015
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.8.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Malmin lentokentän alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä 
kaavarungosta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympä-
ristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lau-
sunnon.

Malmin lentokentälle ja sitä ympäröiville alueille suunnitellaan uutta 
kaupunginosaa noin 25 000 asukkaalle. Tavoitteena on vahvistaa koko 
koillista Helsinkiä liittämällä Malmin lentokentän alue tiiviisti ympäröiviin 
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alueisiin - Malmin keskustaan, Jakomäkeen, Tattarisuohon, Kivikon ul-
koilupuistoon ja edelleen Viikki-Kivikon vihersormeen, Kontulaan, Viik-
kiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. Kaavarunko toimii alueen asemakaa-
voituksen lähtökohtana.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014) Malmin len-
toasema kiitoratoineen on merkitty valtakunnallisesti merkittävänä kult-
tuuriympäristönä (RKY-2009). Fallkullan alue ja suunnittelualueen poh-
joispuoliset Aurinkomäen maisemapellot on merkitty Yleiskaava 
2002:ssa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai maisemakult-
tuurin kannalta merkittäviksi alueiksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, että Malmin alueen 
virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksien parantaminen ja monipuolistami-
nen ovat tärkeitä suunnittelun tavoitteita. Viherrakennetta suunnitellaan 
huomioiden nykyiset virkistysverkostot ja luontokohteet. Nykyistä, len-
tokenttää kiertävää ulkoilureittiä kehitetään yhtenäisenä kokonaisuute-
na. Uusia virkistysyhteyksiä on suunnitteilla esimerkiksi Fallkullan ja 
terminaalirakennuksen sekä lentokentän alueen ja Kivikon ulkoilupuis-
ton välille.

Kaavarungon selostuksessa todetaan tavoitteena olevasta kaupunkiku-
vasta seuraavaa: ”Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan kaupun-
kikuvaltaan monimuotoinen ja vaihteleva 2020-luvun uusi kaupungino-
sa. Kaupunkikuvaa sitoo yhtenäinen, korkeatasoisesti toteutettu puisto-
verkosto sekä lentoasemarakennuksen, lentokonehallin ja muiden alu-
een historiaa esille tuovien elementtien korostaminen.”

Lähtökohdista kulttuuriympäristön näkökulmasta kerrotaan mm., että 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirtei-
den vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti, ja turvata tärkeimpien 
maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen sovittaen niitä yhteen uuden 
maankäyttöratkaisun kanssa. Lentoaseman terminaalirakennus ja len-
tokonehalli suojellaan asemakaavalla ja Fallkullan tilan alue säilyy vir-
kistys-ja opetuskäytössä.

Kaupunginmuseon lausunto:

Malmin lentokenttä:

Malmin lentokenttä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäris-
tö (RKY 2009). Lentokenttä on myös listattu kansainvälisen World Mo-
nument Fundin uhanalaisten kulttuuriympäristöjen joukkoon. Lisäksi se 
on Europa Nostra Finlandin 2015 listaama Suomen uhanalaisin kulttuu-
riperintökohde. 
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Lentoasema valmistui toimintakuntoon joulukuussa 1936, avajaisia vie-
tettiin 1938. Kentällä on merkittävä historia siviili-, sotilaskenttänä ja he-
ti sodan jälkeen valvontakomission käyttöön ottamana kenttänä. Mal-
min merkitys kansainvälisenä lentoasemana väheni, kun yhä suurem-
pien lentokoneiden edellyttämät kiitoradat valmistuivat Vantaalle Seutu-
laan olympiavuonna 1952.

Kohdetta kuvataan mm. seuraavasti RKY-2009 luettelossa: ”Malmin 
lentoasema on pääkaupunkiseudun ensimmäinen siviililentoliikenteen 
maalentoasema, joka on yhdistänyt maamme kansainväliseen lentolii-
kenteeseen. Malmin lentoasema on rakennushallituksen toteuttamaa 
dynaamista ja funktionaalista rakentamista – kuin symbolina lentämi-
sen ennakkoluulottomuudelle. Terminaali on kansainvälisestikin arvioi-
den harvinaisen hyvin alkuperäisessä asussa ja käytössä säilynyt 
1930-luvun lentoasemarakennus. 

Malmin lentoasema on valittu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön 
hyväksymään valikoimaan suomalaisen modernismin merkkiteoksia 
1920-luvun lopulta 1970-luvulle.”

Helsingin kaupunginmuseo, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo koros-
taa, että ainoa tapa varmistaa Malmin lentokenttään liittyvien arvojen 
säilyminen, olisi lentoasemakäytön jatkuminen. RKY-2009 rajaus pitää 
sisällään koko lentokentän alueen. Paikalle esitetty laajamittainen ra-
kentaminen on eittämättä ristiriidassa tämän rajauksen kanssa. Kaava-
ratkaisussa valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäris-
töalueen merkitys maamme kehitysvaiheiden ja historian kuvastajana 
tulisi säilyä. Aluetta tulee kehittää sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä 
vahvistavalla ja niihin sopeutuvalla tavalla. 

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo korostaa, että Malmin lento-
kentän kaavarungossa tulee ottaa huomioon lentokenttärakennusten li-
säksi kiitoteiden merkitys osana merkittävää kulttuuriympäristöä. Ase-
makaavan rakennussuojelumääräysten lisäksi tulee kiitotiet merkitä 
säilytettäviksi muistumina kentän käytöstä. Niiden linjaukset tulee säi-
lyttää avoimina ja ne tulee jättää vapaaksi rakentamisesta. Paras rat-
kaisu olisi lentokenttäalueen rakennuksien ja kiitoratojen säilyttäminen 
ymmärrettävänä kokonaisuutena huomioiden RKY-2009 aluerajaus esi-
merkiksi virkistys- ja viheralueena, siten että asuntorakentaminen sijoi-
tettaisiin alueen reunoille.

Muut aluekokonaisuudet:

Fallkullan tila ympäristöineen on maisemallisesti, näkymiltään ja histo-
rialliselta arvoltaan merkittävä. Fallkullan alueella on säilynyt viitteitä 
kartanopuistosta tai puutarhasta. Päärakennukselle johdattaa puuku-
janne. Fallkullan maisemakokonaisuuteen kuuluvat Fallkullan kartanon 
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rakennusten ja sen eteläpuolisella mäellä olevan maatalousrakennus-
ryhmän lisäksi näitä ympäröivä peltoaukea ja Longinojan puronvarsi. 
Rakennusryhmät sijaitsevat kahdella metsäsaarekkeella. 

Fallkullan tilaa tulee tarkastella rakennussuojelun ja maiseman vaalimi-
sen näkökulmasta. Paikallishistoriallisesti ja maisemallisesti merkittä-
vän Fallkullan tilan säilyminen rakennuksineen ja pelto- ym. alueineen 
on turvattava suojelumääräyksin. Alueen säilyminen houkuttelevana 
virkistysalueena edellyttää, että alue säilyy eikä sen luonne muutu.

Nallenmäki on iältään vaihteleva omakotialue, jossa on muutamia rivi-
taloja. Vanhimmat rakennukset ovat 1910-luvulta ja uusimmat 2000-lu-
vun alusta. Nallenmäen rakennuksien suojelutavoitteita tulee arvioida 
yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa.

Samoin Sunnuntaipalstojen omakotialueeseen mahdollisesti liittyviä 
suojelutavoitteita tulee arvioida yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt vielä luonnosasteella olevan sel-
vityksen alueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Selvitystä tulee 
edistää siten, että sen perusteella voidaan laatia suojelutavoitteet. 
Myös rakenteet ja kiitoradat on otettava selvitykseen mukaan. Raken-
nuskannan arvotus tehdään yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 
ja kaupunginmuseon kanssa.

Linnoituslaitteet ja maantiet

Suunnittelualueen eteläosassa mäkialueilla on muinaismuistolain 
(295/1963) nojalla suojeltuja ensimmäisen maailmansodan linnoitusket-
jun tukikohta IX:n linnoituslaitteita. Linnoitteet ovat katkelmallisia, mutta 
oletettavasti rakenteita on säilynyt lisää täyttömaiden alla. Historiallinen 
maantie, Suuren Rantatien eteläinen haara, Helsingistä Viipuriin sijait-
see suunnittelualueen eteläosassa Tattarinharjunkujan linjalla. Jälkim-
mäisen itäosa on merkitty myös säilyneeksi ensimmäisen maailmanso-
dan tykkitieksi. Suunnittelualueen pohjoisosan rajalla on vanhan maan-
tien linja, Maamiehenpolku. Osa linnoitteista VP-alueilla ja osa AK-
alueilla. Tiet ovat AK- ja A-alueilla.

AK-alueilla sijaitsevat linnoitteet ja tie tulevat todennäköisesti tuhoutu-
maan. Kiinteän muinaisjäännöksen kajoamismenettelyn mukaisesti ka-
joamisen salliminen ja ehdot on käsiteltävä kaavoitusneuvotteluissa 
Museoviraston kanssa. 

Fallkullassa ja Nallenmäellä suunnittelualueen eteläpuolella on kivikau-
tisia esinelöytöjä.

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
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Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 21.9.2015
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä kannanottoa osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta 1219–00/15 sekä kaavarungosta. Mal-
min lentokentälle ja sitä ympäröiville alueille suunnitellaan uutta kau-
punginosaa noin 25 000 asukkaalle. Alueelle laaditaan kaavarunko, 
jossa määritellään hankkeen tavoitteet sekä merkittävimmät suunnitte-
lun linjaukset, kuten kortteli- ja viherrakenne sekä liikennejärjestelyt. 
Kaavarunko toimii alueen asemakaavoituksen lähtökohtana.

Alueelle suunnitellaan kerrostaloja, pientaloja, rivitaloja ja muita asu-
misratkaisuja. 25 000 asukkaan kaupunginosaan suunnitellaan myös 
lähikeskustaa palveluineen ja työpaikkoineen sekä viheralueita ja puis-
toja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainitaan, että joukkoliikenne-
ratkaisuista tutkitaan muun muassa pikaraitiotieyhteyksiä Helsingin 
keskustan ja Jakomäen suuntiin sekä Malmin kautta kulkevaa poikittai-
syhteyttä Myyrmäen ja Vuosaaren välillä. Merkittävä rakentaminen on 
suunnitteilla sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palve-
lualueelle.

HKL:n kantana on, että alueen yleiskaavoitus tehdään siten, että liiken-
neyhteydet pohjautuvat raideliikenteeseen: Malmin rautatieasemaan 
sekä poikittaiseen (Jokeri 2) että säteittäiseen pikaraitiotieyhteyteen. 
Kaavan toteuttamisen yhteydessä pitää tehdä tarvittava tilavaraus näi-
den hankkeiden toteuttamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi hankkeiden 
toteutumista varten pitää valmistella ko. raitiotiejärjestelmien perusta-
mista varten tarvittavat päätökset. Pitkällä aikavälillä pikaraitiotien lin-
jausta voitaisiin hyödyntää mahdollisen metron jatkeen osana.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi
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Nimistötoimikunta keskusteli suunnittelualueen tai -alueiden nimeämi-
sestä Malmin lentokentän osa-alueella ja lähialueilla suunnittelija Han-
na Ikosen esittelyn pohjalta.

Malmin lentokentälle ja sitä ympäröiville alueille suunnitellaan asuina-
luetta noin 25 000 asukkaalle. Suunnittelualueeseen kuuluu Malmin 
lentokentän lisäksi alueita, jotka liittyvät oleellisesti uuden alueen suun-
nitteluun. Koko suunnittelualueen pinta-ala on noin 310 hehtaaria.

Nimistötoimikunta päätti alustavasti, että suunnittelualueelle ei luoda 
uutta nimeä, vaan jatkossakin voidaan puhua Malmin lentokentän alu-
eesta. Sen sijaan pienemmistä aluekokonaisuuksista voidaan käyttää 
esimerkiksi näitä käytössä olevia tai jo käytöstä poistuneita nimiä: Tat-
tariharju, Nallenmäki, Sunnuntaipalstat, Fallkulla ja Ukonniitty.

Nimistötoimikunta jatkaa asian käsittelyä myöhemmin syksyllä.

Lisätiedot
Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi


