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Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
helsinki.hao@oikeus.fi

Viite:
Helsingin kaupunginvaltuuston päätökset 31.3.2021 (HEL 2018-008267)

Asia:
Helsingin kaupunginvaltuuston päätökset koskien Malmin Nallenrinteen asemakaavan
(nro:12577) sekä Malmin Lentoasemankortteleiden asemakaavan (nro: 12623) muuttamista.

VALITTAJA

Malmin lentoaseman ystävät ry
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki

VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS

Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 31.3.2021 § 79 koskien Malmin
Nallenrinteen asemakaavan muuttamista ja § 80 koskien
Lentoasemankorttelien asemakaavan muuttamista

SELVITYS VALITUSOIKEUDESTA

Malmin lentoaseman ystävät ry on rekisteröity yhteisö, jonka kotipaikka
on Helsingin kaupunki. Yhdistys on siten myös kunnan jäsen.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Malmin lentokentän toiminnan
säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toiminnan
kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Yhdistyksen toiminnan
tarkoituksena on myös vaalia ja suojella Malmin alueen monimuotoista
luontoa ja rakennettuja kulttuurikohteita ja -ympäristöjä, vaalia niiden
ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää niiden kestävää hoitoa ja
käyttöä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on dokumentoida, tallentaa ja
välittää alueen aineettomaan ja aineelliseen kulttuuriperintöön liittyvää

mailto:helsinki.hao@oikeus.fi


MALMIN LENTOASEMAN YSTÄVÄT RY 24.5.2021 2(20)

tietoa. Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä jäsenistölle
taloudellista hyötyä.

VALITUSAIKA

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Pöytäkirjat on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 16.4.2021.
Tiedoksisaanti 7 päivää + valitusaika 30 päivää on kulunut siten
sunnuntaina 23.5.2021 ja valitusaika päättyy maanantaina 24.5.2021

VAATIMUKSET

Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa
päätökset lainvastaisena.

PERUSTELUT

Kaavarungon muuttamiseen liittyvä vuorovaikutus

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti 11.12.2018 täydentää
Malmin lentokentän kaavarunkoa siten, että kaavarungossa huomioidaan
lentokentän alueen erittäin tärkeiden luontoarvojen säilyttäminen. Päätös
johtaa siihen, että asemakaavoituksen lähtötietona käytettyä kaavarunkoa
päivitettiin nyt käsiteltävien asemakaavojen palautteiden perusteella, jotta
asemakaavat eivät olisi alkuperäisen lähtötiedon eli kaavarungon
vastaisia.

Kaavoitusmenettely on tältä osin ristiriidassa kaikkien kaavoituksen
vuorovaikutusperiaatteiden kanssa, ja kaava tulee hylätä puutteellisen
vuorovaikutuksen vuoksi.

KAAVA-ALUEIDEN LUONTOARVOJEN HUOMIOINTI

Kaavarungon muuttamiseen liittyvää päätös 11.12.2018 jätettiin osittain
toteuttamatta, ja lentokentän alueen luontoarvot ovat edelleen suurelta
osin selvittämättä ja niiden vaikutusarvioinnit ovat tekemättä sekä
kaavarungossa että nyt käsiteltävissä asemakaavoissa.
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Korkeimman hallinto-oikeuden 10.5.2021 tekemällä päätöksellä
(KHO:2021:60) on erityinen merkitys valituksen kohteena oleviin
asemakaavoihin, erityisesti kohdassa ”Kaavaratkaisun perusteena olevien
selvitysten ja vaikutusten arviointien riittävyyttä koskeva oikeudellinen
arviointi”. Päätöksensä yhteenvedossa KHO on asettanut yleisesti korkeat
vaatimukset kaavan toteuttamisesta aiheutuvan luontoarvoja vaarantavan
epävarmuuden poistamiselle (ns. varovaisuusperiaate).

KHO:n päätöksen mukaan mahdollisten haitallisten vaikutusten
toteutumatta jäämisen pitää ”kaikilta osin perustua sellaisiin unionin
tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettuihin täydellisiin, täsmällisiin
ja lopullisiin päätelmiin, joilla voidaan hälventää kaikenlainen tieteellinen
epäilys asianomaisella suunnittelualueella suunniteltujen töiden
vaikutuksista”.

Asemakaavat on todettava maankäyttö- ja rakennuslain,
luonnonsuojelulain sekä unionin tuomioistuimen varovaisuusperiaatteen
vastaiseksi, kun ei ole riittävästi poissuljettu vaaraa, että kaavassa
esitetyistä lievennystoimista huolimatta suojeltavat luontoarvot
merkittävästi vaarantuvat ja heikentyvät. Nallenrinteen ja
Lentoasemakortteleiden asemakaavojen yhteydessä nämä luontoarvojen
vaarantumisen poissulkemista koskevat edellytykset eivät toteudu.

Asemakaavojen toteuttamisesta ja alueen massiivisesta rakentamisesta
aiheutuvien yhteisvaikutusten arviointia ei ole tehty riittävästi, kun
huomioidaan siihen liittyvät epävarmuustekijät. Esityksistä huolimatta
kaavoituksen yhteydessä ei ole noudatettu YVA-menettelyä tai
poikkeuslupamenettelyä.

Helsingin kaupungin esittämät argumentit merkittävien haitallisten
vaikutusten toteutumatta jäämisestä eivät perustu sellaisiin Euroopan
unionin oikeuskäytännössä tarkoitettuihin täydellisiin, täsmällisiin ja
lopullisiin päätelmiin, joilla voitaisiin hälventää tieteellinen epäilys alueelle
suunniteltujen töiden vaikutuksista luontoon ja sen eliö-, kasvi- ja
eläinlajeihin. Esimerkiksi kaavojen vaikutusta koko kenttäalueen
ekosysteemin ja kosteustasapainon perustana olevan maanalaisen
sadevesijärjestelmän toimintaan ei ole lainkaan selvitetty.

Helsingin kaupungin yleiskaavan sekä edellä mainittujen Malmin
lentokentän alueelle 31.3.2021 päätettyjen asemakaavojen heikentäviä
vaikutuksia erityisesti Malmin lentokentällä oleviin suojeltuihin eliö-, kasvi-
ja eläinlajeihin ja Malmin lentokentän luonnon monimuotoisuuteen
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perustuvaan arvokkaaseen aluekokonaisuuteen ei ole riittävästi
poissuljettu, ja asemakaavat rikkovat siten ympäristöoikeuden
varovaisuusperiaatetta.

Asemakaava-alueella tehtyjen luontoselvitysten perusteella on olemassa
lain tarkoittama uhka siitä, että asemakaavoissa Malmin lentokentän
alueelle osoitettu uusi maankäyttö- ja kaavaratkaisujen mahdollistama
alueen asukasmäärän voimakas lisääntyminen haittaavat luontoarvojen
säilymistä. Asemakaavojen yhteydessä esitetyt velvoitteet ja toimenpiteet
eivät turvaa alueen luontoa riittävästi. Kaavassa esitetty rakentaminen
heikentää ja haittaa merkittävästi alueen lain suojaamien luonnonarvojen
säilymisedellytyksiä.

Liito-orava, luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteet II ja IV(a), erityisesti
suojeltava laji.

Luontodirektiivin 12 artiklassa edellytetään (12.1 d-kohta), että lajien
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on
kiellettävä. Tämä kielto on toimeenpantu luonnonsuojelulain 49 §:ssä ja
se on voimassa kaikkialla ilman erikseen tehtäviä viranomaispäätöksiä
lisääntymis- ja levähdyspaikan sijainnista.

Alueella on tehty useita liito-oravatutkimuksia, jotka osoittavat
suunnittelualueiden olevan liito-oravien ruokailu- ja lisääntymisalueita.
Lautakuntakäsittelyssä asiasta on jätetty tällä perusteella eriävä mielipide,
jossa todetaan asemakaavojen olevan näiden luontoarvojen huomiotta
jättämisen johdosta laiton.

Asemakaavojen valmistelussa on jätetty huomioimatta
ympäristöoikeuteen liittyvän varovaisuusperiaatteen eli ennalta
varautumisen periaate, johon Suomen valtio on sitoutunut biologista
monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisen (vna
78/1994, ns. Rion sopimus) yhteydessä. Sopimuksen mukaan “biologisen
monimuotoisuuden merkittävän vähenemisen tai häviön uhatessa
varmistettujen tieteellisten todisteiden puuttumista ei tulisi käyttää syynä
uhan torjumiseen tai sen vaikutusten vähentämiseen tähtäävien toimien
lykkäämiseen”. Sopimuksen 14 artiklan mukaan kansalaisille tulee
järjestää mahdollisuus osallistua menettelyyn, mikä ei ole voinut toteutua,
koska luontoselvityksiä on tehty vasta kaavan nähtävillä olon ja
muistutusten antamisen jälkeen, ja silloinkin hyvin pintapuolisesti.
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Maanmittauslaitoksen liito-oravien huomioimista käsittelevän ohjeen
mukaan “lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuun lisäksi sen
välittömässä läheisyydessä olevan puuston, jolla on merkitystä
liito-oravalle ruokailun, ruoan varastoinnin tai suojan kannalta”. Ohje myös
tarkentaa, että “lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentäminen tarkoittaa
jonkin sellaisen toimenpiteen tekemistä, joka johtaa lisääntymis- ja
levähdyspaikan toiminnallisuuden heikkenemiseen. Heikentämistä voi olla
esimerkiksi suojaa ja ravintoa tarjoavien puiden kaataminen pesäpuun
ympäriltä, ruokailupuihin vievien puustoisten kulkuyhteyksien
katkaiseminen tai ruokailupuiden kaataminen.“

Kuva: Liito-oravan esiintymispaikat kartalla, syksy 2020 ja talvi 2021.
Koiran ilmaisu punaisella lipulla, jätöshavainto vihreällä lipulla, risupesä-
ja kolopuut sinisellä.
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Kuva: Liito-oravan esiintymispaikat Nallenrinteen asemakaavakartalla.
Koiran merkitsemät puut punaisella, jätöshavainnot vihreällä.
Asemakaavaan on kaavoitettu asuinkerrostaloja liito-oravan pesäpuiden
kohdalle, jotka tulisivat tuhoutumaan. Kaava on kauttaaltaan
luonnonsuojelulain, varovaisuusperiaatteen sekä KHO:2015:269
vastainen liito-oravan huomioinnin osalta.

Kuva: Liito-oravan esiintymispaikat Lentoasemakorttelien
asemakaavakartalla. Asuinkerrostaloja on kaavoitettu liito-oravan
esiintymien kohdalle. Kaava on kauttaaltaan luonnonsuojelulain,
varovaisuusperiaatteen sekä KHO:2015:269 vastainen liito-oravan
huomioinnin osalta.
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Suomen luonnonsuojeluliiton lajikuvauksen mukaan liito-oravaurokset
elävät keskimäärin 60 hehtaarin alueella ja naaraat noin 8 hehtaarin
alueella. Liito-orava ei mielellään ylitä yli 100 metrin aukeita. Siksi se jää
helposti saarroksiin, jos kotimetsän ympärille rakennetaan kaupunkeja
ja/tai teitä, kuten näissä asemakaavoissa nyt tehdään. Molemmat
asemakaavat sijoittuvat lähes kokonaisuudessaan liito-oravan ydinalueen
päälle tuhoten sen.

Katsomme, että vaatimuksemme siitä, mitä olisi tullut huomioida, vastaa
sitä mitä  KHO:2015:269 yhteydessä on aiemmin päätetty suojeltavaksi.
KHO:n päätöksen perusteella pelkän kapean kulkuyhteyden
määrittäminen on täysin riittämätöntä turvaamaan liito-oravan lisääntymis-
ja levähdyspaikkojen säilymisen alueella, kun rakentaminen edellyttää
selkeiden havaintojen lisäksi myös laajalti suojaa ja ravintoa tarjoavien
puiden kaatamista.

Tiukan suojelun järjestelmän kielloista on mahdollista poiketa vain
luontodirektiivin 16 artiklan mukaisilla perusteilla. Näistä
yksittäistapauksissa myönnettävistä poikkeusluvista päättää
luonnonsuojelulain 49 § 3 momentin nojalla ELY-keskus. Tällaista
poikkeusta ei ole kuitenkaan haettu tai myönnetty.

Lepakot, luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitetut lajit

Korkein hallinto-oikeus on todennut vuosikirjapäätöksessään
KHO:2020:111, että lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja
heikentämiskielto voi koskea vain verrattain suppeita alueita, eikä mainittu
säännös siten velvoita suojelemaan siinä tarkoitettujen eläinlajien koko
elinympäristöä.

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO:2020:111
mukaan luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin mukaisen kiellon
noudattamisen arvioinnissa oli kuitenkin otettava huomioon lisääntymis- ja
levähdyspaikkoihin liittyvät eläinlajikohtaiset erityispiirteet. Lepakoiden
osalta arvioinnissa oli otettava huomioon lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen väliset tärkeät siirtymäreitit, koska kaikkein
keskeisempien siirtymäreittien hävittäminen tai heikentäminen voi
käytännössä johtaa lisääntymis- ja levähdyspaikan häviämiseen tai
heikentymiseen.
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Asemakaava-alueen sijainnista todetun lepakkoalueen läheisyydessä ja
selvityksissä todetusta merkityksestä lepakoiden saalistusalueena
voidaan todeta, että asemakaavaratkaisussa ja sen perusteena olevissa
selvityksissä ja vaikutusten arvioinneissa ei ole kiinnitetty erityistä
huomiota asemakaavan toteuttamisesta alueella esiintyville lepakoille
aiheutuviin vaikutuksiin.

Laadittujen selvitysten perusteella jää huomattava epävarmuus siitä,
sijaitseeko asemakaava-alueella lepakoiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja. Selvitysten perusteella on arvioitavissa, että
asemakaavan mukainen rakentaminen heikentäisi lepakoiden
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lisäksi lepakoiden siirtymäreittinä
käyttämiä maastokäytävää, kun alueen valaistusolosuhteet sen
välittömään läheisyyteen osoitetun korkean rakentamisen seurauksena
muuttuisivat. Tärkeän siirtymäreitin heikentymisen vaikutusta lepakoiden
elinympäristöön ja alueella mahdollisesti sijaitseviin lisääntymis- ja
levähdyspaikkoihin ei siten ole riittävästi selvitetty.

Malmin lentokentän niittyalue on lepakoille poikkeuksellisen suuri
yöaikaan valaisematon elinympäristö, joita on erittäin vähän Helsingissä.
Juuri valaisemattomuus on monille lepakkolajeille elintärkeää. Avoimella
niityllä elävä runsas hyönteislajisto erittäin suurine yksilömäärineen
tarjoaa Helsingin ja pääkaupunkiseudun lepakoille poikkeuksellisen ja
erinomaisen ruokailualueen. Suurikokoisten yökkösten esiintyminen
alueella on erittäin runsasta verrattuna tavanomaisiin viljelymaihin ja
heinäpeltoihin.

Malmin lentokenttää ympäröivät metsät ja rakennukset tarjoavat
mahdollisuuksia eri lepakkolajien tarvitsemille erilaisille päiväpiilo- ja
lisääntymispaikoille. Lepakoiden tiedetään vaihtavan pesä- ja
piilopaikkojaan usein, mutta myös suosivan tiettyjä erityisen hyvin
tarpeisiinsa sopivia paikkoja vuodesta toiseen. Paikallisten lepakoidemme
pesä- ja piilopaikat sijaitsevat parhaiden saalistusalueiden läheisyydessä,
mutta muuttavat lajimme saapuvat parhaille saalistusalueille
kauempaakin. Kenttäalueen niityllä ja sen ympäristössä on vuodesta
2015 jatkuneessa, kaupungin tietoon saatetussa selvityksessä tavattu
säännöllisesti pohjanlepakkoa (Eptesicus nilssonii), harvinaista
pikkulepakkoa (Pipistrellus nathusii) ja erittäin harvinaista kimolepakkoa
(Vespertilio murinus). Lepakkohavaintoja on runsaasti myös valituksen
kohteena olevilla asemakaava-alueilla.
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Malmin lentokentän alueella on paikallisten lepakoidemme
talvehtimispaikoiksi hyvin sopivia kellareita sekä vanhoja, eri sotien
aikaisia osittain ja kokonaan maan alla sijaitsevia rakenteita sekä 1930-
luvulla rakennettu kentän mittavasalaojajärjestelmä. Vuonna 2015
löydettiin esikartoituksessa pohjanlepakko horrostamasta
lentokenttäalueella, mutta muutoin lepakoiden talvehtimispaikkojen
kartoitusta ei alueella ole vielä suoritettu. Esimerkiksi Keski-Euroopassa
tehdään säännöllisesti lepakoiden talvilaskentoja mm.
sadevesiviemäreissä sekä muissa vastaavissa suuremmissa putkissa.
Kaikkien alueella esiintyvien, osin harvinaisten ja jopa erittäin harvinaisten
lepakkolajien kannalta on erittäin tärkeää, että koko alueella kartoitetaan
kattavasti sekä pidemmällä ajanjaksolla ruokailu- ja talvehtimispaikat sekä
paikallisten ja muuttavien lepakoiden piilo- ja lisääntymispaikat.

Kuva: lepakkohavainnot vuoden 2020 selvityksessä

Asemakaavan selvitysten yhteydessä on todettu, että alueella on
aktiivinen ja hyvinvoiva lepakkokanta, joka käyttää alueen metsiä
kulkureitteinä ja pesäpaikkoina KHO:2020:111 verrattavalla tavalla.
Asemakaavojen selvityksissä ei ole pystytty kuitenkaan osoittamaan
poissulkevasti, ettei kaava vaikuttaisi haitallisesti alueen lepakkokannan
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suojeluun. Se seikka, ettei lepakkojen pesäpaikkoja ole pystytty
osoittamaan, ei ole lain tarkoittamalla tavalla riittävä selvitys.
Varovaisuusperiaate edellyttää nimenomaisesti, että lisääntymis- ja
pesäpaikat pystytään osoittamaan, jotta pystytään varmistumaan siitä,
ettei asemakaavalla haitata lajin suojelua.

Korkeimman hallinto-oikeuden edellyttämät valaistusolosuhteiden
muutoksiin liittyvät selvitykset ovat täysin tekemättä molempien
asemakaavojen alueella. Lisäksi lepakkoselvityksissä on laiminlyöty
lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen paikantaminen. Sellainen
kokonaisuus ei ole mahdollinen, jossa alueella olisi vilkas ja aktiivinen
lepakkokanta, mutta sillä ei olisi yhtään lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.
Lepakoiden piilopaikat voivat olla jopa kilometrien päässä niiden
suosimilta saalistusalueilta. Lepakot tarvitsevat suojaisia ja
valaistusolosuhteiltaan sopivia siirtymäreittejä myös piilopaikoilta
saalistusalueille. Malmin lentokentän alueella on selvitysten mukaan
useita tärkeitä sisäisiä potentiaalisia siirtymäreittejä. Lisäksi se on
lepakoiden tärkeä ruokailualue.

Kun huomioidaan, että asemakaavan nojalla myönnettävien
rakennuslupien yhteydessä ei ole mahdollista asettaa lepakoiden
tärkeiden elinalueiden turvaamista koskevia ehtoja rakennustontin
ulkopuolella, asemakaavaa varten ei ole laadittu sellaisia selvityksiä ja
vaikutusten arviointeja, joiden nojalla olisi mahdollista luotettavasti
arvioida sitä, onko kaavassa osoitettu rakentaminen asemakaavan
luonnonarvojen vaalimista koskevan sisältövaatimuksen mukaista.
Myöskään luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentissa kiellettyjen
vaikutusten aiheutumista ei ole laadittujen selvitysten perusteella
mahdollista poissulkea. Asemakaava ei siten mainitulta osin perustu
maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisiin riittäviin selvityksiin ja
vaikutusten arviointeihin.

Kaikki Suomessa tavattavat lepakkolajit ovat rauhoitettuja ja kuuluvat
EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) lueteltuihin tiukkaa suojelua vaativiin
lajeihin. Suomi on ratifioinut Bernin ja Bonnin sopimusten lisäksi myös
EUROBATS-sopimuksen. Näissä sopimuksissa Suomi sitoutuu kaikkien
lepakkolajiemme suojelun lisäksi olemaan heikentämättä mm. muuttavien
lepakkolajiemme elinympäristöjä ja saalistusalueita. Jo tehtyjen
havaintojen perusteella on selvää, että Malmin lentokenttä on hyvin
mahdollisesti yksi Helsingin tärkeimmistä lepakkoalueista. EU:n
luontodirektiivin, Bernin ja Bonnin sopimuksen sekä
EUROBATS-sopimuksen vuoksi Malmin lentokentän alueelta ja
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asemakaavoitetulta alueelta, sen nykyisistä rakennelmista ja
salaojajärjestelmästä on tehtävä em. tarvittavat selvitykset.

Malmin lentokentän rakentamisen Longinojan meritaimeneen ja
Vantaajoen vuollejokisimpukkaan liittyvä oikeudellinen arviointi

Yleiskaavan laatimisen yhteydessä on todettu, että vasta
asemakaavavaiheessa on käytettävissä riittävän yksityiskohtaista tietoa
rakentamisesta ja sen sijoittumisesta alueelle, ja että rakennettavuuteen
ja maaperän puhdistamistarpeeseen liittyvät kysymykset voidaan siten
jättää yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tarkemmin selvitettäväksi.
Nyt käsiteltävien kaavojen yhteydessä näitä selvityksiä tai niihin liittyviä
vaikutusarviointeja ei ole kuitenkaan tehty.

Malmin lentokentän yli 100 hehtaarin laajuinen ja noin 40 kilometriä pitkä
salaojajärjestelmä toimii osaltaan Longinojan lähteenä. Tämän hyvin
laajan kaupunkialueelle sijoittuvan salaojajärjestelmän purkamisen ja
hajottamisen vaikutusten selvittäminen on tekemättä. Alueelle
suunniteltujen paaluperustusten rakentaminen tulee kiistatta hajoittamaan
ko. järjestelmän. Salaojajärjestelmä toimii osaltaan äärimmäisen
uhanalaisen meritaimenen (salmo trutta trutta) ja uhanalaisen, EU:n
luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainitun vuollejokisimpukan (unio
crassus) elinympäristön lähteenä. Lisäksi järjestelmä ylläpitää
kenttäalueen niityn kosteustasapainoa.

Asemakaavojen selvitykset ja vaikutusarvioinnit ovat tältä osin sen
vastaisesti tekemättä, mitä KHO:n päätöksellään 10.9.2012 taltio 2373 on
katsonut selvitettäväksi. Korkein hallinto-oikeus on aiemmin katsonut,
ettei suunnitellulle kaivutyölle ei voida myöntää lupaa, koska se
vaarantaisi joen vuollejokisimpukkakannan. Näin siitä huolimatta, että
”kaivutöistä johtuva simpukkayksilöiden tuhoutuminen ei välttämättä
pitkällä aikavälillä heikentäisi alueen vuollejokisimpukkakannan
elinvoimaisuutta ja lisäksi että alueella on ollut aiemmista
ruoppaustoimenpiteistä huolimatta elinvoimainen ja runsas
vuollejokisimpukkapopulaatio”.

Korkein hallinto-oikeus on lisäksi KHO:2014:176
ympäristölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä todennut, että pääosin
ojittamattoman Ison Rapanevan ottamisesta turvetuotantoon ja
turvetuotannon siellä harjoittamisesta, vaikka se tehtäisiin parasta
käyttökelpoista tekniikkaa soveltaen, aiheutuisi esitettyjen selvitysten
perusteella arvioituna ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin 2 kohdan
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mukaista merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa
sekä mahdollisesti 42 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun erityisen
luonnonolosuhteen huonontumista.

Asemakaavojen rakentamisen yhteydessä on perusteltu syy epäillä
Malmin lentokentän salaojajärjestelmän purkamisesta tai
rikkoontumisesta sekä maamassojen sekaantumisesta aiheutuvan
KHO:2014:176 verrattava vaara ympäristölle. Kaava tulee siten
varovaisuusperiaate huomioiden kumota puutteellisen selvittämisen ja
vaikutusten arvioinnin vuoksi.

Kaavoittajan hulevesien hallintasuunnitelmaa ei voida katsoa tarkoittavan
direktiivillä suojeltujen lajien suojelun turvaamista. Hulevesisuunnitelma
perustuu vesihuoltolakiin (119/2001), eikä siten sisällä
ympäristövaikutusten arviointia uhanalaisten lajien osalta.

Malmin lentokentän niittybiotyyppiin ja lajistoon liittyvä
oikeudellinen arviointi

Alustavien perhoshavaintojen perusteella Suomen johtava perhostutkija
Jaakko Kullberg toteaa, ettei ole havainnut missään muualla Suomessa
niin suuria perhosmääriä kuin Malmin lentokentällä, ja perhoslajeja on
tähän mennessä tunnistettu yli 1000. Tämä kertoo Malmin lentokentän
erittäin uhanalaisen niittyluontotyypin ja sen monimuotoisen ekosysteemin
elinvoimaisuudesta. Kuitenkin Malmin lentokentän hyönteislajisto on
perhosia lukuunottamatta täysin selvittämättä. Lisäksi Malmin lentokentän
niittyalueista on Helsingin kaupungin toimeksiannosta kartoitettu vasta
murto-osa, noin 16 hehtaaria, mutta jo tästä kartoituksesta tiedetään, että
kartoitetun alueen kedot ja niityt kuuluvat erittäin uhanalaisiin
niittyluontotyyppeihin.

Korkein hallinto-oikeus on yleiskaavan valitusten käsittelyn yhteydessä
todennut, että Helsingissä on myös uudempia ihmistoiminnan
vaikutuksesta syntyneitä avoimia elinympäristöjä ja niittyjä. Näistä
luontoarvoiltaan merkittävimpiä ovat mm. Malmin lentokentän
ympäristöön muodostuneet, lentokenttäkäytöstä huolimatta
luontoarvoiltaan (eliökunta) merkittävät niityt.

Korkein hallinto-oikeus on todennut edelleen, että kun otetaan huomioon
koko yleiskaava-aluetta koskevat yleismääräykset siitä, että
suunnittelussa tulee ottaa huomioon luonnonsuojelun ja luonnon
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monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet ja turvattava arvojen
säilyminen, kaavamääräykset mahdollistavat luonnon arvojen
välttämättömän huomioon ottamisen alueen yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa. Yleiskaavan hyväksymispäätös ei ole ollut lainvastainen
sillä perusteella, että siinä ei olisi selvitetty ja otettu riittävästi huomioon
alueella olevaa niittybiotooppia tai lehtoaluetta tai niiden eliökuntaa.

Näin todetessaan korkein hallinto-oikeus on kuitenkin edellyttänyt, että
niittybiotyypin ja lehtoalueen arvot ja niiden eliökunta olisi selvitetty nyt
laadittujen asemakaavojen yhteydessä kokonaisuudessaa, sisältäen
arkeonit, bakteerit, alkueliöt, sienet, kasvit ja eläinkunnan. Eliökunnasta ja
ekosysteemistä ei voida ottaa pois yhtä osaa muita haittaamatta.

Malmin lentokentän niityn maanisäkkäistä, kuoriaisista sienistä,
bakteereista ja muista selkärangattomista ei ole tehty minkäänlaisia
selvityksiä lentokentän yli 100 hehtaarin niittyalueella. Esimerkkinä
mainittakoon Malmin lentokentän niityltä läheltä kiitoteiden risteystä
todettu lailla rauhoitetun kontiaisen (talpa europaea) esiintymä. Sen koko
olemassaolo Malmin kentän laajalla niityllä ei ilmene mistään
selvityksestä tai vaikutusten arvioinnista, koska sellaisia ei ole tehty.

Se seikka, ettei selvityksissä ole havaittu kaupungin tutkimuksissa
rauhoitettujen lajien esiintymistä alueella, ei tee niittybiotyyppiin ja sen
eliökuntaan kohdistuvia selvityksiä riittäviksi. Helsingin kaupungin päätös
rajata uhanalaiset tai rauhoitetut hyönteiset sekä eläimet selvitysten
ulkopuolelle, kun kaavoittajalle on muistutuksessa tuotu tietoon näiden
lajien esiintyminen alueella, on ympäristöoikeuden
varovaisuusperiaatteen ja siten Rion sopimuksen vastainen. Tällainen
rajaus ei myöskään oikeuta kaupunkia jättämään selvityksiä tai
vakutusten arviointeja tekemättä kentän niittyalueen nisäkkäiden,
kasvillisuuden tai muiden uhanalaisten tai rauhoitettujen lajien osalta.

Kaupungin esittämällä siemenpankilla olisi turvattavissa mahdollisesti
vain kasvien säilyminen, jos saman asemakaavan alueella olisi
osoitettavissa tälle siemenpankille sijoituspaikka. Koska asemakaava ei
kuitenkaan sisällä ajoitusmääräystä tällaisen sijoituspaikan löytämisen
suhteen eikä sijoituspaikkaa ole osoitettu nyt käsiteltävien kaavojen
alueelta, asemakaavat tulevat kumottavaksi.

Siemenpankin korvaavan alueen löytyminen pitäisi olla asemakaavan
toteuttamisen sitova ajoitusehto. Pelkkä toteuttamisen mahdollisuus ei ole
riittävä toimi niittyluonnon säilymisen turvaamiseksi.
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Lisäksi asiassa on huomioitava, ettei kaupungin esittämän siemenpankin
kautta ole missään olosuhteissa mahdollista siirtää suojeltavia
selkärankaisia tai selkärangattomia eläinlajeja ja muuta yli 80 vuoden
aikana muovautunutta monimuotoista eliölajistoa, jotka liittyvät keskeisesti
niityn kasvien säilymisen ekosysteemiin. Monet kasvit ovat esimerkiksi
riippuvaisia tietyn lajin pölyttäjistä, eivätkä ne voi lisääntyä, jos tätä
pölyttäjää ei ole saatavilla. Niityn ekosysteemi voi toimia vain sellaisena
kokonaisuutena, johon sisältyy niityn eliö- ja eläinlajisto
kokonaisuudessaan. Eliökunta ja ekosysteemi käsittävät aina
kokonaisuuden, jossa ovat arkeonit, bakteerit, alkueliöt, sienet, kasvit ja
eläinkunta. Siitä ei voida ottaa pois yhtä osaa muita haittaamatta.

Kiitotiealueelle ei ole osoitettu Nallenrinteen tahi Lentoasemankorttelien
asemakaavassa lainkaan rakennusoikeutta ja niiden rakentamista
toisenlaiseksi puistoksi tai lähivirkistysalueeksi voidaan siten pitää täysin
tarpeettomana. Ne voivat toimia virkistysalueina myös nykyisessä
asussaan.

Alueelle olisi mahdollista osoittaa myös maapohjan ja kasvillisuuden
säilyttäminen alkuperäisenä, mikä turvaisi alueen niittyluontoon liittyvien
luontoarvojen säilymisen paremmin. Luontoarvojen tarpeeton
hävittäminen on sekä luonnonsuojelulain että maankäyttö- ja rakennuslain
54 §:n 2 momentin perusteella yksiselitteisesti kielletty. Asemakaavan
sisältövaatimuksistä on erikseen määrätty, että rakennettua ympäristöä ja
luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa
hävittää. Valtuuston hyväksymät kaavat ovat siten myös asemakaavoilta
edellytettyjen sisältöväätimusten vastaisia.

KAAVA-ALUEIDEN KULTTUURIARVOJEN HUOMIOINTI

Asemakaavassa ei huomioida maakuntakaavaan ja yleiskaavaan
sisältyvää alueen RKY-merkintää riittävällä tavalla ja asemakaavat
rikkovat kauttaaltaan maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n
sisältövaatimuksia. Alueelle on osoitettu sellaista rakentamista, joka
ei täytä RKY-päätöksen suojeluvaatimuksia ja ulottuu kansallisesti ja
kansainvälisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön
alueelle muuttaen sen olemusta merkittävästi.

Kaava-alue rajautuu ja sisältyy suurelta osin Museoviraston laatiman
inventoinnin Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
(RKY 2009) kohteena osoitettuun alueeseen Malmin lentoasema.
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Terminaalirakennuksen lisäksi kenttäkokonaisuuteen kuuluvat
lentokonehalli ja kiitoradat. Alueen suojeltavaksi arvoksi on nimetty
korkeimman hallinto-oikeuden yleiskaavasta antamassa päätöksessä
etenkin lentokentän alueen avoimen maiseman sekä alueen
kulttuuriympäristöarvojen huomiointi, selvittäminen ja selvitysten arviointi
ja yhteensovittaminen asemakaavoituksessa. Korkein hallinto-oikeus on
todennut, että voidaan arvioida, että paitsi lentoasemarakennus ja
lentokonehallit niin myös kulttuuriarvojen säilymisen kannalta tärkeät
kiitotiet ja alueen maisemallinen avoimuus on mahdollista tarpeellisessa
määrin turvata jatkosuunnittelussa. Tähän velvoittaa osaltaan myös
Eurooppalainen maisemayleissopimus (valtiosopimukset 14/2006)

Museovirasto, Europa Nostra ja ICOMOS ovat korostaneet alueen
alkuperäisen käyttötarkoituksen säilymistä kulttuuriin liittyvien
suojeluarvojen toteutumisessa. Alkuperäisen käyttötarkoituksen
säilyminen toteuttaa lisäksi tavoitteita, jotka on asettanut eduskunnan
yleiskaavapäätöksen jälkeen hyväksymä laki kulttuuriperinnön
yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston
puiteyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta (61/2018). Hallituksen esityksen 87/2017 mukaan
tämä yleiskaavan hyväksymisen jälkeen säädetty laki täydentää sitä, mitä
perustuslain 20 §:ssä on kulttuuriperinnöstä säädetty säilytettäväksi, eikä
sopimusta voida katsoa asemakaavan laadinnassa mitättömäksi
ajoittumisensa vuoksi. Hallituksen esityksen 87/2017 mukaan perustuslaki
takaa yleissopimuksen tavoitteiden toteutumisen Suomessa, eli
sopimuksen hyväksyminen täydentää sitä, mitä perustuslaissa
kulttuuriperinnön säilyttämisestä on jo ennen yleiskaavan päättämistä
säädetty.

Malmin lentokenttä on saanut useita kansainvälisiä kulttuuriperintöalan
tunnustuksia, joiden merkityksen asiaan Helsingin kaupunki on myös
jättänyt selvittämättä ja arvioimatta nyt käsiteltävien asemakaavojen
osalta. Kaupunki on samoin jättänyt huomioimatta Suomea valtiotasolla
velvoittavien kansainvälisten kulttuuriympäristösopimusten merkityksen.
Kansainvälisten kulttuuriperintöalan sopimusten merkitys olisi tullut
selvittää ja arvioida, kun on kyse kansainvälisesti tunnustetusta
kulttuurikohteesta, jonka suojelu voidaan perustellusti saattaa myös
kansainvälisten sopimusten noudattamista valvovien tahojen
ratkaistavaksi.

Nyt  asemakaavojen osalta on kiistatonta, että ne muuttavat alueen
maisemaa oleellisesti. Esitetty voimakas kerrostalorakentaminen osana
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RKY 2009 -miljöötä poikkeaa olennaisesti ympäristön aiemman
rakennuskannan ja maiseman ominaispiirteistä eikä ole siten ratkaisuna
mahdollinen. Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti huomattavan
arvokas alue tulee täydennysrakentaa alueen rakenteeseen hyvin
sovittuvalla tavalla, jossa etenkin rakentamisen korkeus ja maiseman
avoimuus määräytyy koko RKY-alueeseen kohdistuvan tarkastelun
perusteella.

Malmin lentoaseman RKY-alueensuojeluarvo perustuu keskeisesti laajan
rakennetun alueen yhtenäisyyteen ja ympäristön avoimuuteen
kokonaisuutena. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
erityistavoitteiden mukaan alueidenkäytössä on varmistettava, että
merkittävät kulttuuriympäristöjen arvot säilyvät. Maakuntakaava edellyttää
alueen arvojen huomioon ottamista asemakaavaa muutettaessa.
Oikeusvaikutteinen Helsingin yleiskaava 2016 puolestaan edellyttää
alueen kehittämistä siten, että sen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Nämä
alueen suunnittelun lähtökohdat, joihin kuuluu RKY-merkinnän huomioon
ottaminen suunnittelun lähtökohtana, eivät sellaisenaan kuitenkaan estä
täydennysrakentamista alueella, mikäli se voi tapahtua suojeluarvot
säilyttäen. Asemakaavaratkaisu, joka mahdollistaa esitetyn rakentamisen,
ei lähtökohtaisesti täytä maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:ssä
asemakaavan laatimiselle asetettua vaatimusta rakennetun ympäristön
säilyttämisestä eikä ota riittävällä tavalla huomioon yleiskaavan alueen
arvojen ja ominaisuuksien säilyttämistä koskevia määräyksiä.

Nallenrinteen asemakaavaratkaisun rinteen päälle rakennettava
enimmillään 6- ja 16-kerroksinen umpikorttelirakentaminen poikkeaa
massoittelultaan ja korkeudeltaan merkittävästi RKY-alueen aiemmasta
maankäytöstä ja sulkee alueelta erityisesti suojeltavaksi määrätyn
kiitotien ja sen pään avoimen maisemanäkymän nousten merkittävästi
nykyistä puustoa korkeammalle, ja loukaten samalla RKY-alueen
suojeluarvoja.

Esitetty rakennuskorkeus muodostaisi rakenteen, joka olisi tulkittavissa
ilmailumääräyksessä AGA M3-6 tarkoitetuksi lentoesteeksi ja jota ei voida
rakentaa lentokentän toimiessa ja toiminnan jatkuessa. Tällainen
rakentaminen muodostaisi esteen, jonka vuoksi kiitotien alkuperäisen
käyttötarkoituksen palauttaminen ei olisi enää mahdollista, ja on siksi
myös Lain kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn
Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (61/2018) periaatteiden, ja
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siten myös perustuslain 20 §:n, vastainen ja loukkaa muutoin yhtenäisen
RKY-alueen suojeluarvoja.

Nallenrinteen asemakaavassa lentoliikennealueen (LL) sisällle kiitotien
päätyyn osoitettu puurivistö on tulkittava samalla tavoin maisemaa
sulkevaksi ja hallitsevaksi sekä ilmailumääräyksen AGA M3-6 vastaiseksi.
Asemakaavan yhteydessä on tältä osin ilmeistä, että suunniteltu puusto
haittaa huomattavasti Malmin lentokentän alueen jäljelle jäävän LL-alueen
asemakaavan mukaista käyttöä ilman perusteltua syytä. Asemakaavaa
hyväksyttäessä alueella on ollut edelleen voimassa oleva lentopaikan
pitolupa ja ympäristölupa lentotoimintaa varten. Ainoastaan alueen
nykyisen vuokralaisen vuokrasopimuksen päättymistä on koskenut
epäselvyys.

Lentoasemankorttelien asemakaavassa lentoasemarakennusten
ympärille ja taakse rakennettava enimmillään -8-15 -kerroksinen
umpikorttelirakentaminen poikkeaa massoittelultaan ja korkeudeltaan
merkittävästi RKY-alueen aiemmasta maankäytöstä ja sulkee alueelta
erityisesti suojeltavaksi määrätyn lentoasemarakennusten avoimen
maisemanäkymän nousten merkittävästi nykyistä puustoa korkeammalle
ja loukaten samalla RKY-alueen suojeluarvoja.

Lentoasemankorttelien asemakaavassa lentoasemarakennusten eteen
sijoitettu puurivistö sulkee samoin rakennusten nykyisin esteettömän ja
avoimen näkymän kiitotiealueelle. Se poikkeaa merkittävästi RKY-alueen
aiemmasta maankäytöstä ja sulkee alueelta erityisesti suojeltavaksi
määrätyn lentoasemarakennusten avoimen maisemanäkymän loukaten
samalla RKY-alueen suojeluarvoja.

Lentoasemakorttelien asemakaavan kiitotiealue on aiemmin pidetty täysin
puuttomana ja avoimena säännöllisillä niittotoimilla ja istutuksilla sen
rakentamisesta vuodesta 1936 lähtien, ja avoimuus on kirjattu
kiitotiealueen säilytettäväksi RKY-arvoksi. Kansainvälisessä kontekstissa
aluetta voidaan verrata kansainvälisenä kulttuuriperintökohteena Berliinin
Tempelhofin kiitotiealueseen, joka on myös säilytetty kauttaaltaan
puuttomana ja rakentamattomana, vaikka kentän lentotoiminta on
päättynyt ja vaikka kenttäalue itsessään on avattu muuhun käyttöön.
Kansainvälisessä vertailussa voidaan todeta, että Berliinin Tempelhofin
lentokenttää ympäröivä alue on pidetty vapaana rakentamisesta ja
etenkin korkeasta rakentamisesta, ja sama on siten mahdollista myös
Helsingissä.
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Pakottavaa tarvetta alueen rakentamiseen ei ole olemassa etenkään nyt,
kun Helsingin aiempi muuttovoitto on kääntynyt muuttotappioksi. Sekään
ei kelpaa syyksi, että Östersundomin alueelle on aiemmin laadittu liian
raskas yleiskaava, joka ei ole läpäissyt oikeudellista tarkastelua . Samaa
virhettä ollaan nyt tekemässä myös Malmin lentokentän alueille.

Kiinteät muinaisjäännökset

Kaava-alueelle ja sen RKY-osalle sijoittuu useita kiinteitä
muinaisjäännöksiä. Nämä ovat kuitenkin suunniteltu kokonaan
hävitettäviksi.

Kuva: kiinteät muinaisjäännökset

Muinaismuistolain 1 §:n mukaan kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen
kajoaminen on kielletty ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa.
Koska lain edellyttämää lupaa ei ole liitetty kaava-aineistoon,
asemakaavat ovat muinaismuistolain nojalla lainvastaisia ja rikkovat
maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisältövaatimuksia.

Muinaismuistoalueiden päälle on kaavoitettu kerrostalorakentamista siten,
että muinaismuistoarvot tuhoutuvat kokonaisuudessaan, jos kaavat
saatetaan lainvoimaiseksi.

LIIKENNEJÄRJESTELYIHIN LIITTYVÄT PUUTTEET

Asemakaavan liikennejärjestelyt eivät ole toteutettavissa esitetyllä
tavalla. Liikennejärjestelyjen perustana olevan raitiotien
toteuttamisedellytykset katosivat, kun Lahdenväylän
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kaupunkibulevardien toteuttamisedellytykset kumottiin
yleiskaavasta päätöksellä KHO 2018:151.

Korkein hallinto-oikeus kumosi päätöksellään 8.11.2018 Helsingin
yleiskaavasta neljä kaupunkibulevardia. Näistä Lahdenväylän
kumoamisilla on suora vaikutus asemakaavan liikenneyhteyksien
toteutettavuuteen ja liikenneselvitysten riittävyyteen.

Helsingin kaupunki on laatinut yleiskaavan yhteydessä
asemakaavoituksen pohjana toimivan Malmin lentokentän kaavarungon,
joka on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 13.12.2016 ja
johon asemakaavoitus perustuu.

Kaavarungossa Malmin lentokentän asuntorakentamisen joukkoliikenne
on toteutettu Lahdenväylän kaupunkibulevardia pitkin johdetulla
pikaraitiotiellä. Asemakaavan selosteen mukaan Malmin nyt käsiteltävän
asemakaavan joukkoliikenne perustuu kahteen runkolinjaan. Näistä
toinen on nopea raitiotieyhteys Helsingin keskustaan, ja toinen nopea
poikittainen yhteys Raide-Jokeri 2, joka yhdistää lentokenttäalueen aluksi
vähintään Malmin asemalle ja Kontulaan/Vuosaareen. Poikittainen yhteys
mahdollistaa vaihtoyhteydet raskaan raideliikenteen verkkoon.

Näistä kummastakaan ei ole sitovaa toteuttamispäätöstä, ja näistä toinen
on kokonaisuudessaan toteuttamiskelvoton, sillä siltä puuttuvat
yleiskaavan mahdollistamat toteuttamisedellytykset. Asemakaavan
liikennejärjestelyt perustuvat siten sellaisiin perusolettamiin, joita ei ole
voitu ratkaista nyt käsiteltävällä asemakaavapäätöksellä.

Esitetyn selvityksen perusteella ei voida riittävästi varmistua siitä, että
kaavaratkaisu täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentissa
tarkoitetun vaatimuksen edellytysten luomisesta liikenteen järjestämiselle.
Asemakaavan vaikutuksia liikenteelle ei ole siten selvitetty maankäyttö- ja
rakennuslain 9 §:ssä ja 54 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla.

Tilanne on vastaava kuin Hernesaaren asemakaavan yhteydessä, jossa
hallinto-oikeus kumosi asemakaavan päätöksellään H1904/2021 /
29.4.2021.

Malmin lentokentän rooli valtioneuvoston asetuksen mukaisena
rajanylityspaikkana
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Asemakaava ei sisällä ajoitusmääräyksiä liittyen lentokentän
lentotoiminnan lakkaamiseen tai mahdolliseen jatkumiseen. Malmin
lentokenttä on ollut kaavan hyväksymisen aikaan ja on edelleen
toiminnassa oleva lentokenttä, jolle on ilmailulain edellyttämä lentopaikan
pitolupa ja ympäristölupa ja joka on valtioneuvoston asetuksella
vahvistettu rajanylityspaikka ja siten myös Schengen-alueen ulkoraja.

Asemakaavan yhteydessä ei ole selvitetty asemakaavan vaikutuksia
lentotoimintaan tai valtioneuvoston asetuksen (904/2016) 8 §:n mukaisen
rajanylityspaikan toimintaedellytysten varmistamiseen. Malmin
lentokentän rooliin rajanylityspaikkana liittyy merkittävä ennakkopäätös
siitä, voiko kunta muuttaa aktiivisen, valtioneuvoston vahvistaman
valtakunnallisen rajanylityspaikan kaavamerkintöjä siten, että
rajanylityspaikan asemakaavan mukaiset toimintaedellytykset lakkaavat.

Helsingissä 24.5.2021

Malmin lentoaseman ystävät ry

Liitteet

Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 31.3.2021 § 79: Nallenrinteen
asemakaavan muuttaminen

Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 31.3.2021 § 80:
Lentoasemankorttelien asemakaavan muuttaminen

Liito-oravaselvitys 2020-2021 (Kaer Oy)

ICOMOS Heritage at Risk World Report 2016-2019

Ympäristösuunnittelu Enviro: Malmin lentokentän ja lähialueiden
kasvillisuusselvitys, 30.11.2020


