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Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI

Hallinto-oikeuden diaarinumerot 22371/2021, 22493/2021, 22822/2021 sekä 22823/2021, lausuntopyyntö 2.6.2021
Lausunnon antaminen valituksiin Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2021 § 79 hyväksyä Nallenrinteen asemakaava ja asemakaavamuutokset (nro 12577) ja päätöksestä § 80 hyväksyä Lentoasemankortteleiden asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12623).
HEL 2018-008267, Nallenrinne , HEL 2018-008324, Lentoasemakorttelit

Lausunnon antaja

Helsingin kaupunki, Y-tunnus 0201256-6
Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallitus
yksittäistapauksessa toisin päätä tai ellei kaupunginlakimies ole määrännyt
tehtävää muulle viranhaltijalle, kaupunginlakimies käyttää kaupungin puhevaltaa hallintoa koskevissa muutoksenhakuasioissa, mikäli hän yhtyy muutoksenhaun kohteena olevaan kaupungin viranomaisen tekemään päätökseen.

Asiamies

Kaupunginasiamies (OTK) Taina Lehtinen
Helsingin kaupungin kaupunginkanslia
Oikeuspalvelut
PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
puh. (09) 310 36552, faksi (09) 310 36173
taina.lehtinen@hel.fi

Valittajat

Malmin lentoaseman ystävät ry, Timo Hyvönen
Valtteri Niemiaho
Juha Korhonen
Sari Korhonen

Lausunto

Helsingin kaupunki toimittaa hallinto-oikeudelle oheiset asiaan liittyvät
asiakirjat ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Kaupunki pyytää jäljempänä esitettävin perustein, kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.3.2021 § 79 ja päätöksestä § 80 ilmenevin perustein sekä muiden valmisteluasiakirjoista ilmenevien
seikkojen perusteella valitusten hylkäämistä. Kaupunginvaltuuston päätös ei
ole syntynyt maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) asemakaavaa koskevien sisältövaatimusten tai menettelysäännösten vastaisesti. Kaava perustuu lain edel-
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lyttämiin kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Päätös on muiltakin osin lain mukainen.
Lisäksi kaupunki viittaa kaavaselostukseen, jossa on MRL 55 §:n 3 momentin mukaisesti esitetty asemakaavan perusteet.
Kaupunki pyytää valitusten tutkimatta jättämistä siltä osin kuin ne kohdistuvat kaupunginvaltuuston em. päätösten ja niihin sisältyvien kaavaratkaisujen
tarkoituksenmukaisuuteen.
Lisäksi kaupunki pyytää valitusten tutkimatta jättämistä jäljempänä esitettävin
perustein siltä osin kuin ne kohdistuvat kaupunginvaltuuston em. päätöksiin liikennesuunnitelmista (piir.nro 6964 ja piir.nro 7033).
Pyyntö kiirehtimisestä
Helsingin kaupunki katsoo, että Nallenrinteen ja Lentoasemakortteleiden asemakaavat ovat yhteiskunnallisesti ja asuntorakentamisen kannalta merkittäviä
ja pyytää kohteliaimmin maankäyttö- ja rakennuslain 188.2 §:n nojalla, että
hallinto-oikeus käsittelisi kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyn valituksen
kiireellisenä ja ilmoittaisi kaupungille arvion päätöksen antamisajankohdasta.
MAL 2019 -suunnitelmassa eli pääkaupunkiseudun 14 kunnan maankäytön,
asumisen ja liikenteen strategisessa suunnitelmassa, joka hyväksyttiin keväällä
2019 määritettiin mm. Helsingin seudun asuntotuotannon tavoitetasoksi
16 500 asuntoa vuodessa vuosina 2020–2023. Helsingin osuus tästä on 6 600
asuntoa vuodessa.
Helsingin yleiskaavan 2016 selostuksen mukaan yleiskaavan tärkeimmät väestönkasvunalueet ovat mm. Malmin lentokentän alueella. Malmin lentokenttäalueelle voidaan rakentaa jopa noin 25 000 asukkaan kaupunginosa1, ja alueella varaudutaan noin 2 000 työpaikan sijoittumiseen. Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa (kaupunginhallitus 4.6.2018) alue kuuluu yleiskaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen.
Malmin lentokentän alue onkin yksi Helsingin yleiskaavan 2016 keskeisimmistä
aluerakentamiskohteista. Aluerakentamisprojektien osuus Helsingin asuntotuotannosta on noin puolet, minkä vuoksi niiden toteutumisen varmistaminen on tärkeää asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä valtion ja Helsingin kaupungin välisten sopimusten täyttämiseksi.
Helsingin kaupungin uusi AM-ohjelma eli Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020 linjaa, että Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja käyttötarkoituksen muutoksilla vuosittain vähintään 7 000 asuntoa ja
vuodesta 2023 alkaen vähintään 8 000 asuntoa.

1

Yleiskaavan selostus, s. 37
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Asemakaavahankkeet ovat kaupunginvaltuuston 27.9.2017 hyväksymän Helsingin kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisia. Alueen rakentaminen
luo edellytykset monipuoliselle asuntotuotannolle sekä palveluille, jotka ovat
hyvin saavutettavissa kestävillä kulkumuodoilla. Segregaatiokehitystä ehkäistään toteuttamalla laadukas asumisympäristö. Kaavaratkaisut toteuttavat osaltaan myös Helsingin yleiskaavan 2016 tavoitetta raideyhteyksiin tukeutuvasta
kaupunkirakenteesta.
Helsingissä oli 653 835 asukasta vuoden 2019 lopussa. Nopean kasvun ennusteessa, jota on käytetty mm. Helsingin yleiskaavan 2016 suunnittelussa, Helsingin väestön arvioidaan ylittävän 700 000 vuonna 2025.
Hankkeet lisäävät elinkeino- ja yritystoimintaa Helsingissä, ja niillä on myönteisiä vaikutuksia kaupungin talouteen ja työllisyyteen. Kaavaratkaisuilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia sekä rakentamis- että toimintavaiheessa. Nallenrinteen asemakaavan toteuttamisesta on kaupungille arvioitu aiheutuvan
kustannuksia alustavasti noin 34 milj. euroa (Alv 0 %). Rakennusoikeuden arvoksi asemakaava-alueella on arvioitu noin 70 milj. euroa. Kaupunki saa tonttituloja rakennusoikeiden myymisestä ja vuokraamisesta. Yksityisessä omistuksessa olevan kiinteistön osalta mahdollisista maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
Lentoasemakortteleiden kaavaratkaisun toteuttamisesta arvioidaan kaupungille aiheutuvan kustannuksia noin 80–86 milj. euroa (Alv 0 %). Rakennusoikeuden arvoksi on alustavasti arvioitu noin 50–55 miljoonaa euroa.
Malmin lentokentän arvokkaat rakennukset (lentoasemarakennus, lentokonehalli eli hangaari ja autotalli on suojeltu asemakaavan muutoksella (nro 12450)
16.1.2019 § 11, jolla Malmin lentoaseman rakennussuojelun kannalta merkittävimmät rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja
historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 –merkinnöin.
Valitusten keskeinen sisältö ja perusteet
Malmin lentoaseman ystävät ry
Valittaja pyytää kaupunginvaltuuston päätöksen 31.3.2021 § 79 ja § 80 kumoamista lainvastaisena.
Valittaja perustelee valitusta sillä, että kaavan laatimisessa vuorovaikutus on
toteutettu puutteellisesti.
Luontoarvoja ei ole selvitetty riittävästi eikä rakentamisen vaikutuksia alueen
luontoarvoihin ole arvioitu. Mahdollisten haitallisten vaikutusten yhteisvaikutuksia ei ole selvitetty. Arvioinnissa ei ole riittävästi poissuljettu vaaraa, että
kaavassa esitetyistä lievennystoimista huolimatta suojeltavat luontoarvot
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merkittävästi vaarantuvat ja heikentyvät. Asemakaavat rikkovat siten ympäristöoikeuden varovaisuusperiaatetta.
Alueella sijaitsevia liito-oravien ruokailu- ja lisääntymisalueita ei ole huomioitu asemakaavoissa. Asemakaavojen valmistelussa on jätetty huomioimatta
ympäristöoikeuteen liittyvän varovaisuusperiaatteen eli ennalta varautumisen
periaate. Poikkeamisen suojelusta voi myöntää luonnonsuojelulain 49 § 3 momentin nojalla ELY-keskus, mutta tällaista poikkeamista ei ole haettu tai myönnetty.
Asemakaavaratkaisussa ja sen perusteena olevissa selvityksissä ja vaikutusten
arvioinneissa ei ole kiinnitetty erityistä huomiota asemakaavan toteuttamisesta alueella esiintyville lepakoille aiheutuviin vaikutuksiin. Asemakaavojen
selvityksissä ei ole pystytty osoittamaan poissulkevasti, ettei kaava vaikuttaisi
haitallisesti alueen lepakkokannan suojeluun.
Asemakaavojen yhteydessä ei ole tehty selvityksiä maaperän rakennettavuudesta ja puhdistamistarpeesta tai näihin liittyviä vaikutusarviointeja. Lentokenttäalueen alla olevan salaojajärjestelmän purkamisen vaikutuksia ei ole selvitetty sillä tarkkuudella, että voitaisiin varmistua Longinojan meritaimeneen
ja Vantaanjoen vuollejokisimpukkaan kohdistuvista oletetuista haitallisista vaikutuksista.
Kuitenkin Malmin lentokentän hyönteislajisto on perhosia lukuun ottamatta
täysin selvittämättä. Lisäksi Malmin lentokentän niittyalueista on Helsingin
kaupungin toimeksiannosta kartoitettu vasta murto-osa, noin 16 hehtaaria. Asemakaavat eivät sisällä sitovaa ajoitusmääräystä siemenpankin sijoituspaikaksi eikä siemenpankilla voi siirtää koko niittyekosysteemiä kaikkine eliöja eläinlajeineen.
Kiitotiealueelle ei ole osoitettu asemakaavoilla rakennusoikeutta, joten aluetta
ei ole tarpeen osoittaa puistoksi vaan se voi toimia virkistysalueena nykyisessä
asussaan. Luontoarvojen tarpeeton hävittäminen on sekä luonnonsuojelulain
että maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin perusteella yksiselitteisesti kielletty. Asemakaavan sisältövaatimuksista 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 sisältövaatimusten vastaisia.
Asemakaavassa ei huomioida riittävästi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteita merkittävien kulttuuriympäristöjen arvojen säilymisestä, eikä maakuntakaavaan ja yleiskaavaan sisältyvää alueen RKY-merkintää riittävällä tavalla. Asemakaavat rikkovat maankäyttö- ja rakennuslain 54
§:n sisältövaatimuksia. Osoitettu rakentaminen ei täytä RKY-suojeluvaatimuksia ja ulottuu kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän rakennetun kulttuu-
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riympäristön alueelle muuttaen sen olemusta merkittävästi ja muodostuu lentoesteeksi. Rakentamisen toteuttamisen jälkeen ole mahdollista palauttaa kiitoteitä alkuperäiseen käyttöön.
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. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan lentoasemarakennus, lentokonehallit, kiitotiet ja alueen maisemallinen avoimuus on mahdollista tarpeellisessa määrin turvata jatkosuunnittelussa. Tähän velvoittaa myös Eurooppalainen maisemayleissopimus (valtiosopimukset 14/2006)
Kaava-alueelle ja sen RKY-osalle sijoittuu useita kiinteitä muinaisjäännöksiä,
jotka on suunniteltu kokonaan hävitettäviksi. Koska muinaismuistolain edellyttämää lupaa ei ole liitetty kaava-aineistoon, asemakaavat ovat muinaismuistolain nojalla lainvastaisia ja rikkovat maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisältövaatimuksia.
Asemakaavan liikennejärjestelyt eivät ole toteutettavissa esitetyllä tavalla. Liikennejärjestelyjen perustana olevan raitiotien toteuttamisedellytykset katosivat, kun Lahdenväylänkaupunkibulevardien toteuttamisedellytykset kumottiin
yleiskaavasta päätöksellä KHO 2018:151. Pikaraitiotielinjojen toteuttamisesta
ei ole sitovaa päätöstä. Asemakaavan vaikutuksia liikenteelle ei ole siten selvitetty maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:ssä ja 54 §:n 2 momentissa edellytetyllä
tavalla.
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.
Valtteri Niemiaho
Valittaja vaatii, että kaavat kumotaan lainvastaisina siten, että Malmin lentokentän säilyminen muuttumattomana ilmailukäytössä ja sen monimuotoisen
lähiluonnon säilyminen muuttumattomana voidaan varmistaa.
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Valittajan mukaan kaavat ovat perustuslain 20 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n ja 54 §:n ja luonnonsuojelulain vastaisia. Malmin lentokenttä on erityisen arvokas osa kulttuuriperintöä ja rikkaan ja monimuotoisen lähiluontonsa puolesta myös luonnonympäristö. Kaavan valmistelussa ei ole otettu
vastuuta kulttuuriperinnöstä ja luonnosta ja sen monimuotoisuudesta.
Malmin lentokenttä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY), jolla on erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja. Valittajan mukaan
tuon rakennetun ympäristön vaaliminen tarkoittaisi lentokentän säilyttämistä
ilmailukäytössä ja lähiluonnon säilyttämistä muuttumattomana. Asemakaavoissa ei vaalita Malmin lentokentän rakennettua (kulttuuri)ympäristöä eikä
luonnonympäristöä.
Kaavojen alueella sijaitsee EU-direktiiveissä tiukkaa suojelua edellyttäviä ja
myös muita uhanalaisia ja erittäin uhanalaisia lajeja, kuten heinäkurppa (Gallinago media), liito-orava, arvokkaan perinnebiotoopin tyyppinen niitty, viheryökkönen (Calamia tridens) sekä useita lepakkolajeja, joiden lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja ei saa luonnonsuojelulain mukaan heikentää eikä hävittää.
Näitä uhanalaisia ja erittäin uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja ei ole otettu huomioon, eikä niiden vaikutuksia ympäristöön ole otettu huomioon. Valittajan
mukaan asuntorakentaminen heikentäisi selvästi liito-oravan, heinäkurpan ja
lepakkolajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, sillä rakentaminen tapahtuisi lisääntymis-ja levähdysalueilla. Vaikka asemakaavoissa on suunnitteilla lentokentän itäosaan niittyvaltainen puisto, puistolla ja noin 100 hehtaarin äärimmäisen uhanalaisella niittyalueella on eroa.
Juha Korhonen
Valittaja vaatii asemakaavojen kumoamista lainvastaisina ja palauttamista uudelleen suunnitteluun sekä välitöntä toimenpidekieltoa kaava-alueille.
Valittajan mukaan Malmin lentokentän alue laajoine niittyine ja metsineen
muodostaa yhden Helsingin merkittävimmistä biotoopiltaan monimuotoisista
ja yhtenäisistä luontoalueista. Alueella on todettu harvinaisia kasvi-, eliö- ja
eläinlajien edustajia sekä suoranaisen suojelutarpeen alla eläviä perhosia, liitooravia, lepakoita, heinäkurppia ja merkittäviä linnustoalueita. Selvityksissä ei
kuitenkaan anneta selvää kuvaa kaavoituksen ja rakentamisen vaikutuksista
uhanalaisiin lajeihin.
Rakentamisen vaikutuksia ei ole selvitetty riittävällä tarkkuustasolla ja eri lajitiedot ovat suuntaa antavia arvioita. Valittaja viittaa oikeuskäytäntöön
(KHO 2021:60) ja mainitun KHO:n päätöksen kohdassa Kaavaratkaisun perusteena olevien selvitysten ja vaikutusten arviointien riittävyyttä koskeva oikeudellinen arviointi. KHO on asettanut päätöksessään korkeat vaatimukset kaavan toteuttamisesta aiheutuvalle luontoarvojen vaarantavan epävarmuuden
eliminoinnille. Haitallisten vaikutusten toteutumatta jäämisen pitää kaikilta
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osin perustua sellaisiin unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettuihin täydellisiin, täsmällisiin ja lopullisiin päätelmiin, joilla voidaan hälventää
kaikkinainen tieteellinen epäilys asianomaisella suunnittelualueella suunniteltujen töiden vaikutuksista. KHO:n em. päätöksen mukaan valituksenalaisessa
kaavassa nämä korkeat luontoarvojen vaarantumisen poissulkemista koskevat
edellytykset eivät toteudu.
Valittajan mukaan valituksenalaisten asemakaavojen toteuttamisesta ja massiivisesta rakentamisesta aiheutuvien yhteisvaikutusten arviointia ei voida pitää riittävänä.
Kaupungin johtopäätökset merkittävien vaikutusten toteutumatta jäämisestä
eivät valittajan mukaan perustu sellaisiin Euroopan Unionin tuomioistuimen
oikeuskäytännössä tarkoitettuihin täydellisiin, täsmällisiin ja lopullisiin päätelmiin, joilla voitaisiin hälventää kaikenlainen tieteellinen epäilys asianomaiselle
suunnittelualueelle suunniteltujen töiden vaikutuksista luontoon ja sen kasvi-,
eliö- ja eläinlajeihin.
Asemakaavojen mahdollisia heikentäviä vaikutuksia ei ole riittävästi poissuljettu. Valittajan mukaan on olemassa todellinen vaara, että lieventämistoimenpiteistä huolimatta uusi maankäyttö merkittävästi heikentää suojelun perusteena olevia luonnonarvoja.
Valittajan mukaan Malmin lentokentän kaavoituksen pilkkominen pienempiin
osiin ei mitenkään mahdollista selkeää kokonaiskuvaa rakentamisen vaikutuksista koko alueen eliö- ja kasvilajeihin.
Valittaja viittaa oikeuskäytäntöön (KHO 12.8.2003 t.1780), jonka mukaan kannan vuotuisille vaihteluille ei voida antaa merkitystä.
Sari Korhonen
Valittaja vaatii asemakaavojen kumoamista lainvastaisina ja palauttamista uudelleen valmisteluun sekä toimenpidekieltoa rakennustyön valmisteleviin toimenpiteisiin.
Valittajan mukaan liito-oravaselvitykset on tehty puutteellisesti tai niitä ei ole
tehty ollenkaan. Helsingin luontotietojärjestelmässä olevat tiedot liito-oravasta ovat valittajan mukaan vanhentuneita ja osin puutteellisia.
Valittaja katsoo, että päättäjille on annettu virheellistä ja puutteellista tietoa päätöksentekoa varten.
Kaavan valmistelussa on toimittu tarkoitussidonnaisuuden periaatteen ja luonnonsuojelulain vastaisesti ja ylitetty harkintavallan raja.
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Perustelut valituksen hylkäämiselle
Nallenrinteen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaava-alue, pääasiallinen sisältö ja kaavan tavoite
Asemakaavanmuutos nro 12577 koskee 38. kaupunginosan (Malmi, AlaMalmi, Tattariharju, Malmin lentokenttä) puistoaluetta, puistoa, lentokenttäaluetta, erityisaluetta lumenvastaanottopaikkaa varten ja katualuetta.
Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta Malmin lentokentän alueen eteläosassa, Tattariharjuntien varrella. Kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle. Nallenrinne on ensimmäinen osa-alue Malmin lentokentän alueen rakentamisessa. Kaavaratkaisu toteuttaa Helsingin yleiskaavassa ja Malmin lentokenttäalueen kaavarunkotyössä asetettuja tavoitteita.
Tavoitteena on rakentaa monimuotoinen elävä ja vetovoimainen, raitiovaunuyhteyksiin tukeutuva uusi urbaani alue. Alueen pohjoisosaan suunniteltu
puisto muodostaa osan koko lentokenttäaluetta yhdistävää puistoverkostoa.
Katutasoon osoitetaan liike- ja palvelutilaa alueelle suunnitellun Ilmasillantien
ja Tattariharjuntien varteen sekä keskeiselle Nallenrinteenaukiolle.
Asuinkortteleihin sijoittuvat myös aluetta palvelevat pysäköintitalot, lähipalvelut sekä palvelurakennusten tontti päiväkotia varten. Alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan n. 19,6 ha. Kaavamuutoksessa uutta asuntokerrosalaa on
132 100 k-m² ja toimitila- sekä palvelukerrosalaa on 10 900 k-m².
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6964),
jonka perusteella alueelle toteutetaan kokonaan uusi katuverkko
palvelemaan uutta käyttötarkoitusta.
Lentoasemankortteleiden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaavaalue, pääasiallinen sisältö ja kaavan tavoite
Asemakaavanmuutos nro 12623 koskee 38. kaupunginosan (Malmi, Tattariharju, Malmin lentokenttä) korttelin 38171 tonttia 23, osaa korttelin 38173
tonttia 6 sekä puisto-, lentokenttä-, suojaviher- ja katualuetta. Asemakaavan
muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta Malmin lentokentän alueen eteläosassa, suojeltujen lentokenttärakennusten ympärillä ja Tattariharjuntien varrella. Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 200 asukkaalle. Kaavaratkaisu toteuttaa Malmin lentokenttäalueen kaavarungossa asetettuja tavoitteita.
Tavoitteena on rakentaa vetovoimainen, kestävä, urbaani ja toiminnoiltaan
monimuotoinen raitiovaunuyhteyksiin tukeutuva alue. Alueen historia ja ajallinen kerrostuneisuus tehdään näkyviksi uudessa kaupunkiympäristössä ja uusi
rakentaminen sovitetaan paikan kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Rakentamisen
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uusi kerrostuma suunnitellaan kaupunkikuvaltaan korkeatasoisena. Rakentamisessa toteutetaan kestävän rakentamisen periaatteita ja tavoitteena on tukea hiilineutraalin kaupunginosan rakentamista.
Alueelle on suunniteltu seitsemän asuinkorttelia, pelastusasema, koulu ja päiväkoti, koko lentokenttäalueelle rakennettavan puistoverkoston keskeisin viheralue, Lentoasemanpuisto sekä kaksi pienempää puistikkoa. Katutasoon
osoitetaan liiketiloja Ilmasillantien ja Tattariharjuntien varteen sekä Spilvenkujan katuaukiolle. Aluetta palvelevat pysäköintitalot rakennetaan osaksi asuinkortteleita.
Uutta asuntokerrosalaa on 100 075 k-m2, josta asumista on 99 075 k-m2 ja liiketilaa 1 650 k-m2, palveluiden (koulu ja päiväkoti) kerrosalaa on 11 500 k-m2,
yhdyskuntateknisen huollon tiloja (pelastusasema) 4 000 k-m2 ja toimitilarakennusten kerrosalaa 13 288 k-m2.
Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 7033).
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Kaupunki toteaa, että suunnittelualueeseen kuuluvalle osalle Malmin lentoaseman RKY-aluetta osoitetaan korttelialueita sekä avoimena tilana säilyvää puistoa (Lentoasemanpuisto). Lentoasemanpuistossa kiitoteiden linjaukset
säilytetään muistumana alueen lentokenttätoiminnasta. Kiitoteiden pintamateriaaleja ja muita lentotoimintaan liittyneitä rakenteita säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Osassa puistoa maanpinnan korkotasoja joudutaan muuttamaan hulevesien hallinnan takia ja näiltä osin kiitoteiden nykyisiä pintarakenteita ei voida säilyttää vaan ne korvataan uusilla pintarakenteilla. Lentoasemanpuiston lentokenttänä toiminut alue on osoitettu asemakaavakartassa merkinnällä: ”VP-1, puisto, jolla sijaitsee kulttuurihistoriallisia arvoja.” Lisäksi VP-1 aluetta koskee määräys maiseman avoimena säilyttämisestä. Kiitotiet on osoitettu kaavakartassa merkinnällä: ”s, alueen osa, jolla sijaitsee kiitorata. Alueen pintamateriaalin tulee erottua puistoalueella.” Terminaalin ja
hangaarin välittömään läheisyyteen on annettu uudisrakentamista koskeva
kaavamääräys: ”Rakennukset tonteilla 38263/1 ja 38341/2 tulee rakentaa arkkitehtuuriltaan korkeatasoisina. Rakennusten tulee muodostaa harmoninen
kokonaisuus terminaalin ja hangaarin kanssa.” Määräyksellä halutaan tukea
suojeltujen rakennusten kaupunkikuvallista arvoa.2
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, samoin kuin kaavojen sisältövaatimukset, edellyttävät käytännössä useiden erisuuntaisten näkökohtien ja
maankäyttötarpeiden yhteen sovittamista kaavaa laadittaessa. Tästä syystä
kaikkia eri tavoitteita ei useinkaan ole mahdollista ottaa täysimääräisesti huomioon. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vaikuttavat yksityiskohtai-
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seen kaavoitukseen ensisijaisesti yleispiirteisen kaavoituksen ohjausvaikutuksen välityksellä. Kaupunki viittaa tältä osin jäljempänä kohdassa Kaavan sisältövaatimukset, rakennetun ympäristön vaaliminen (MRL 54.2 §), Kulttuuriympäristön arvojen huomiointi todettuun.
Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen.
Kaavallinen tilanne
Kaupunki toteaa, että maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella voimassa muutoin kuin MRL 32.1 §:ssä tarkoitetun kaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osalta. (MRL 32.3 §)
Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan alue on merkitty pääasiassa asuntovaltaiseksi alueeksi (A2), jota kehitetään pääasiassa
asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön ja jolla korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0 - 2,0. Pieneltä osin alue on
merkitty lähikeskusta-alueeksi (C3), asuntovaltaiseksi alueeksi (A4) sekä toimitila-alueeksi. Alueen läpi on merkitty baanaverkon yhteys ja alueen pohjoisosan poikki kulkee viheryhteys. Tattariharjuntie on merkitty pääkaduksi. Alueen vierestä kulkee pikaraitioyhteys. Kaavaratkaisut ovat Helsingin yleiskaavan
2016 mukaisia.
Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan kokonaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alueella ei ole osoitettu tilavarauksia. Kaavaratkaisu
on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
Helsingin kaupunginhallitus päätti 7.6.2021 § 431 esittää Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 (nro 12704) hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustolle.
Kaava-alueilla on voimassa asemakaavat nro 5343 (vahvistettu 21.4.1964), nro
6780 (vahvistettu 8.11.1972), nro 7452 (vahvistettu 15.7.1976), nro 8872 (vahvistettu 18.2.1986) ja nro 10648 (vahvistettu 12.10.1999). Kaavan mukaan
niissä alueet on merkitty lentokenttäalueeksi, puisto- ja katualueeksi sekä erityisalueeksi lumenvastaanottopaikkaa varten.
Muut suunnitelmat ja päätökset
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 13.12.2016 § 439 hyväksymässä Malmin lentokentän alueen kaavarungossa alue on merkitty suurimmalta osin kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Nallenmäen vieressä oleva alue on merkitty pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Alueen pohjoisosa on viheraluetta, jonka läpi kulkee ulkoilureitti sekä maakaasulinja. Alueen koillisreunaan on merkitty katu,
jolla on pyöräliikenteen pääreitti ja raitioliikenteen yhteystarve. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennuksen Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta asemakaavan muu-
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tosehdotuksen pohjaksi 11.12.2018. Helsingin yleiskaavaa 2016 ja Malmin lentokentän alueen kaavarunkoa on laadittu rinnakkain, joten selvityksiä ja arviointeja on hyödynnetty molemmissa suunnitelmissa.
Kaavaratkaisut osana kaavoituskokonaisuutta
Kaupunki toteaa, että kaupunginvaltuustolla on kunnan itsehallinnon perusteella lähtökohtaisesti oikeus päättää kaava-alueen laajuudesta sekä siitä, minkälainen kaava suunnittelualueelle laaditaan. Kunnalla on tällöin harkintavaltansa ja maankäyttö- ja rakennuslain asettamissa rajoissa mahdollisuus muun
ohella päättää rakentamisen määrästä ja rakennusalojen sijoittamisesta suunnittelualueelle.
Kunnan harkintavaltaan kuuluu ratkaista, mitä alueita ja missä järjestyksessä
se kaavoittaa. Suunnittelualueen tulee kuitenkin olla laajuudeltaan sellainen,
että sen puitteissa ja kaavaa varten laadittujen selvitysten perusteella on mahdollista arvioida kaavan sisältövaatimusten täyttyminen.
Kaupunki toteaa, kaavaratkaisuissa on voitu käyttää hyväksi myös aikaisempia
selvityksiä. Suunnittelualueiden koko ja rakentamisen määrä suunnittelualueilla vastaa kaavamuutosten tavoitteita ja tarkoituksia, ja niiden puitteissa ja
tehtyjen selvitysten perusteella on ollut mahdollista arvioida riittävästi sisältövaatimusten täyttymistä. Kaupunki katsoo, että asemakaavojen muutosalueet
muodostavat näissä oloissa asemakaavojen tarkoitukseen ja kaavan sisältövaatimuksiin nähden riittävät suunnittelukokonaisuudet.
Kaavojen valmistelu ja päättäjille annetut tiedot
Valmistelussa on kysymys mm. asian selvittämisestä sen varmistamiseksi, että
päätöksentekijöillä on riittävästi tietoa ratkaistavasta asiasta. Päätöksentekijät
ratkaisevat, minkälaisia selvityksiä he katsovat päätöksenteon pohjaksi tarvitsevansa. Kaupunginvaltuuston käytettävissä on asioita ratkaistaessa ollut kaavaselostusten lisäksi Nallenrinteen selostuksen sivulla 5-7 lueteltu aineisto ja
Lentoasemankortteleiden selostuksen sivulla 4-7 lueteltu aineisto sekä tehdyt
muistutukset ja annetut lausunnot. Päätösehdotuksia on käsitelty kaupunginvaltuuston lisäksi kaupunginhallituksessa ja kaupunkiympäristölautakunnassa.
Kaupungin näkemyksen mukaan valituksissa ei ole tuotu esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella päätösten olisi katsottava syntyneen valmistelussa olleiden puutteiden johdosta virheellisessä järjestyksessä. Valtuusto on voinut
harkintansa mukaan ratkaista kaava-asiat käytettävissään olleiden selvitysten
ja muiden tietojen perusteella. Kaupungin näkemyksen mukaan valmistelussa on noudatettu hallinto-oikeudellisia periaatteita.
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Kaavaselostus ja muu kaava-aineisto
Maankäyttö- ja rakennuslain 55.3 §:n perusteella kaavaselostuksessa on esitettävä kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. Kaavaselostuksessa ja
sen liitteissä esitetyillä tiedoilla on siten merkitystä arvioitaessa kaavoitusmenettelyn lainmukaisuutta.
Asemakaava muodostuu kaavakartasta ja kaavamerkinnöistä ja -määräyksistä. Asemakaavaan liittyvä selostus ja muu kaava-aineisto kuten erilaiset selvitykset eivät ole osa kaavaa eikä tämä aineisto näin ollen voi itsessään olla
muutoksenhaun kohteena.
Valituksenalaisen asemakaavan selostus ei ole harhaanjohtava, eikä se sisällä
sellaisia virheitä tai puutteita, että kaavan ratkaisujen riittävä arviointi sen perusteella ei olisi mahdollista.
Ajoitusmääräys, lentotoiminnan ja rajanylityspaikan lakkaaminen
Valittajan mukaan asemakaava ei sisällä ajoitusmääräyksiä liittyen lentokentän
lentotoiminnan lakkaamiseen tai mahdolliseen jatkumiseen.
Kaupunki toteaa, että lentotoiminnan lakkaamista tai mahdollista jatkumista ei
ratkaista kaavoitusmenettelyn yhteydessä.
Asemakaavat on laadittu tilanteeseen, jossa Traficom on päättänyt lentotoiminnan Malmin lentokentältä. Asemakaavat perustuvat maakuntakaavan ja
Helsingin yleiskaavan 2016 ratkaisuihin.
Finavia poisti Malmin lentokentän lentoasemaverkostostaan vuoden 2016 lopussa, jonka jälkeen kaupunki on laatinut suojeltavien rakennusten asemakaavan lentoasemarakennuksille. Lainvoiman saaneen asemakaavan mukaisesti
rakennukset eivät enää ole osoitettu lentotoiminnan käyttötarkoituksiin. Helsingin kaupunki on mahdollistanut väliaikaisen lentotoiminnan alueella vuokraamalla maata valvomattoman lentopaikan operointia varten. Maanvuokrauspäätöksessään kiinteistölautakunta 1.12.2016 päätti, että maa-alue vuokrataan 2019 loppuun saakka. Helsingin kaupunki on irtisanonut lentokenttäyhdistyksen maanvuokrasopimuksen päättymään 31.12.2019.
Vuorovaikutus
Kaupunki toteaa, että kaavarungon valmistelun yhteydessä on järjestetty vastaavaa vuorovaikutusta kuin asemakaavojen kohdalla, vaikka kaavarunko ei
ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama alueiden käytön suunnitelma.
Molempien kaava-alueiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä Malmin
lentokentän alueen kaavarungon tarkennus olivat julkisesti nähtävillä 10.9.–
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28.9.2018. Asemakaavahankkeet ovat tulleet vireille vuonna 2018, jolloin
niistä on tiedotettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmien nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjeillä, kaupungin verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparistö sekä paikallislehdissä (Metro, Koillis-Helsingin Lähitieto ja Helsingin Uutiset).3 Kaavan valmistelijat olivat tavattavissa
24.9.2018 Malmitalossa pidetyssä esittelytilaisuudessa, jossa kerrottiin kaavarungosta, sen tarkennuksesta sekä molempien asemakaavahankkeiden lähtökohdista ja tavoitteista. Suunnitelmia oli mahdollisuus kommentoida myös
verkossa Kerro kantasi –palvelussa. Suunnitelmista saatu palaute koski pääosin
molempia kaava-alueita, joten niille on laadittu yhteiset vastineet kaavojen
vuorovaikutusraporteissa. Kaavarungon tarkennus hyväksyttiin Kaupunkiympäristölautakunnassa 11.12.2018. Lautakunta on ohjeistanut kiinnittämään
jatkosuunnittelussa erityistä huomiota alueen luontoarvojen selvittämiseen,
säilyttämiseen ja vaalimiseen. Kaavarungon tarkennusta on esitelty 18.5.2019
järjestetyn Malmi-päivän yhteydessä.
Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavaprosessit jatkuivat kaavarungon tarkennusvaiheen jälkeen omina hankkeinaan.
Lentoasemankortteleiden suunnitelmien edistyttyä asemakaavasuunnitelmaa
on esitelty 17.12.2019 Malmitalolla järjestetyn Uutta Koillis-Helsinkiä tilaisuuden yhteydessä. Kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt 17.3.2020 Lentoasemankortteleiden kaavaehdotuksen nähtäville 7.4-6.5.2020 väliseksi
ajaksi ja vastineet annettuihin mielipiteisiin. Kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin on vastattu vuorovaikutusraportissa, joka löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat. Lautakunnan päätöksistä on lähetetty tieto
niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa. Kaavaehdotuksen julkisesta nähtävillä olosta on
ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla. Lentoasemakortteleiden tarkistettu asemakaavaehdotus hyväksyttiin kaupunkiympäristölautakunnassa 26.1.2021
Nallenrinteen asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.6-8.8.2019, jolloin kaavasta oli mahdollista tehdä muistutus. Kaupunkiympäristölautakunta
päätti hyväksyä Nallenrinteen tarkistetun kaavaehdotuksen 10.12.2019. Nähtävillä olevista hankkeista on ilmoitettu paikallislehdissä ja niistä julkaistu lehdistötiedotteet, jonka seurauksena sanomalehdet (ml. Helsingin Sanomat, Helsingin Uutiset, Hufvudstadsbladet, Rakennuslehti, Koillis-Helsingin lähitieto)
ovat julkaisseet artikkelit Malmin entisen lentokenttäalueen suunnittelutilanteesta ja kaavasuunnitelmasta.
Uutta Koillis-Helsinkiä yleisötilaisuuksia on järjestetty verkkotilaisuuksina
1.6.2020, 9.12.2020 ja 5.5.2021. Verkkotilaisuuksissa on kerrottu ajankohtaisista maankäytön suunnitelmista ja hankkeista ja niistä on ollut mahdollista
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esittää kysymyksiä ja keskustella. Kysymyksiin on vastattu kirjallisesti myös tilaisuuksien jälkeen. Tilaisuudet on nauhoitettu ja tallenteet ovat olleet katsottavissa jälkikäteen.
Suunnittelun vaiheet on käyty läpi kaavaselostusten sivuilta 46 ja 50 alkaen.
Osallisilla on ollut MRL 62 §:n edellyttämällä tavalla mahdollisuus osallistua
kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä. Lain mukainen vuorovaikutus ei edellytä, että kaikkien asiassa esitettyjen mielipiteiden tulisi johtaa kaavaluonnoksen muutoksiin, vaan kaavan laatimiseen liittyy erilaisten lähtökohtien, reunaehtojen ja intressien yhteensovittamista kaavoituksen tavoitteiden ja kaavan sisältövaatimusten rajoissa. Tämän vuoksi vuorovaikutus ei aina voi johtaa kaikkien esitettyjen mielipiteiden
huomioon ottamiseen. Suunnittelun etenemisestä ja vuorovaikutusmahdollisuuksista ja –tilaisuuksista on tiedotettu tavanomaiseen tapaan.
Kaupunki toteaa, että osallistumista ja vuorovaikutusta koskevalla sääntelyllä
ei rajoiteta kaupunginvaltuuston toimivaltaa päättää kaavan sisällöstä maankäyttö- ja rakennuslain ja muiden lakien asettamissa rajoissa. Kaupunki katsoo,
että valituksissa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden vuoksi asemakaavamuutoksia laadittaessa noudatettu menettely ei täyttäisi maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä vuorovaikutusta koskevia vaatimuksia.
Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa (MRL 9 §, MRA 1 §)
Oikeuskirjallisuudessa4 todetaan, että kaavan toteuttamisen ympäristövaikutukset on kaavaa laadittaessa selvitettävä tarpeellisessa määrin. Ympäristövaikutusten piiriin, johon kuuluvat erityisesti ekologiset ja terveydelliset sekä viihtyisyyteen, vesistöön, maaperään, ilmaan ja ilmastoon liittyvät vaikutukset,
katsotaan säännöksessä kuuluvan myös yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset ja
kulttuuriset vaikutukset. Kunnan tulee lähtökohtaisesti itse arvioida selvitysten
riittävyys.
Maankäyttö- ja rakennuslain perustelujen (HE 334/2014) mukaan vaikutusten
selvittämistä koskevan 9 §:n säännöksessä vaikutusten selvittämistarpeen ja
laajuuden määrittelyssä on olennaista kaavassa tavoiteltu maankäyttöratkaisu
sekä kaavalaji. Merkittävien vaikutusten arvioinnissa otettaisiin huomioon nykyistä paremmin kaavan tehtävä ja tarkoitus. Ehdotetun muutoksen tarkoituksena ei ole muuttaa alueidenkäytön ja eri toimintojen sijoittamisen ympäristöja muiden vaikutusten arviointivelvollisuutta sinänsä, sillä kaavojen sisältövaatimukset säilyvät ennallaan. Tarkoituksena on kohdentaa selvitykset tavoitellun kaavaratkaisun kannalta olennaisiin asioihin sekä välttää päällekkäisten
selvitysten tekemistä. Tarkentuvan suunnittelun periaatteen mukaisesti on
ehdotuksen tavoitteena korostaa, että vaikutusten selvittämisessä on riittävää
keskittyä kulloinkin kyseessä olevassa kaavassa ratkaistavien asioiden merkittäviin vaikutuksiin.
4

Ekroos, Majamaa, Maankäyttö- ja rakennuslaki, 2018, s. 45
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Eri kaavalajit ja laajuudeltaan erilaiset kaavat edellyttävät eritasoisia selvityksiä. Nallenrinteen ja Lentoasemakortteleiden asemakaavat perustuvat lain
edellyttämiin kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen
edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavojen vaikutuksia selvitettäessä on otettu huomioon kaavojen tehtävä ja tarkoitus. Selvitykset osoittavat, että asemakaavojen sisältövaatimukset täyttyvät. Selvitykset on tehty
koko niiltä alueilta, joilla kaavoilla on arvioitu olevan olennaisia vaikutuksia ja
hieman laajemmaltakin. Kaupunki viittaa tehtyjen selvitysten osalta kaavaselostuksissa s. 4 ja 5 lueteltuihin aineistoihin. Kaavojen vaikutukset on esitetty kaavaselostuksissa s. 37-46 (Lentoasemakorttelit) ja s. 34-43 (Nallenrinne).
Ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten osalta kaavojen laadinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota liikenneratkaisujen turvallisuuteen, jonka osalta kaupunki viittaa jäljempänä kohdassa Kaavan sisältövaatimukset, liikenteen järjestäminen, todettuun.
Malmin lentokentän alueen kaavarungon ja asemakaavojen toteuttamisen vaikutuksia on arvioitu asiantuntija-arvioina. Arvioinnin lähtöaineistona on käytetty olemassa olevaa kaava-aineistoa ja siihen liittyviä selvityksiä, inventointiaineistoja, Museoviraston, Helsingin kaupungin ja ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja sekä kartta-aineistoja. Lisäksi arviointia varten on tehty apuaineistoa, vaihtoehtoisia suunnitelmia sekä tarkasteluja maastossa. Vaikutuksia
on arvioitu koko siltä alueelta, johon asemakaavoilla voidaan olettaa olevan
olennaisia vaikutuksia. Pääosin vaikutusalueen laajuus on Malmin lentokentän
alue, mutta esimerkiksi liikenteen, elinkeinojen ja palvelujen kannalta vaikutusalue on laajempi ulottuen koko Koillis-Helsingin alueelle. Arviointityössä on
huomioitu kaavarungon ja asemakaavojen välillisiä ja välittömiä vaikutuksia
sekä tarkasteltu kaavarungon ja asemakaavojen tuomia pysyviä muutoksia.
Yleisesti ottaen lyhytaikaisia muutoksia, kuten rakentamisen aikaisia vaikutuksia ei ole käsitelty. Arvioinnissa on lisäksi kiinnitetty huomiota keinoihin, joilla
haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää.
YVA-menettelyn tarve
Maankäyttö- ja rakennuslaki tai laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ei edellytä valituksenalaisten tai muidenkaan asemakaavojen tai muidenkaan asemakaavojen vaikutusten arvioimista YVA-menettelyssä.
Laki ympäristövaikutusten arvioinnista määrittää ne hankkeet, jotka edellyttävät YVA-menettelyä. Tällaiset suurimittakaavaiset hankkeet liittyvät eläinten
pitoon ja kalankasvatukseen, kaivostoimintaan, vesirakentamiseen, kemian-,
metalli- tai metsäteollisuuden laitoksiin, energian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin, liikenteeseen sekä vesi- ja jätehuoltoon.
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Liikennesuunnitelmaa koskevan päätöksen valituskelpoisuus
Valittajan mukaan asemakaavan liikennejärjestelyt eivät ole toteutettavissa
esitetyllä tavalla. Pikaraitiotielinjojen toteuttamisesta ei ole sitovaa päätöstä. Asemakaavan vaikutuksia liikenteelle ei ole siten selvitetty maankäyttöja rakennuslain 9 §:ssä ja 54 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla.
Kaupunki toteaa, että kaavaratkaisujen yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelmat (piir.nro 6964 ja piir.nro 7033), joiden mukaan tavoitteena rakentaa raideyhteyksiin tukeutuva alue.
Liikennesuunnitelmat ovat kaupunginvaltuuston päätösten 31.3.2021 § 79 ja
§ 80 liitteenä. Liikennesuunnitelman osalta kyse on asian valmistelusta. Liikennesuunnitelmaan sisältyvät samaan aikaan hyväksyttyä asemakaavaa tarkemmat liikennejärjestelyt ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaisen katusuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Liikennesuunnitelma on asemakaavan toteutusta ohjaava ja havainnollistava suunnitelma kaavan mahdollistamista liikennejärjestelyistä.
Valituksenalaisilla asemakaavoilla ei ole ratkaistu Nallenrinteen eikä Lentoasemakortteleiden liikenteen järjestämistä liikennesuunnitelmissa esitetyillä tavoilla eikä muullakaan tavalla tarkemmin vaan ainoastaan osoitettu kaava-alueiden katualueet. Liikennesuunnitelmiin ei sisälly valituskelpoista ratkaisua.
Liikenteen järjestämisen osalta kaupunki viittaa jäljempänä kaavan sisältövaatimusten (MRL 54.2 §) yhteydessä todettuun.
Kaavan sisältövaatimusten täyttyminen, luonnonympäristön vaaliminen (MRL 54.2 §)
Luontoarvojen kartoituksesta
Entisen lentokentän alueella ei ole luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontotyyppejä eikä luonnonmuistomerkkejä. Longinoja laskee Vantaanjoen pääuomaan, joka sisältyy Natura 2000 –verkostoon. Tällä hetkellä ei ole tiedossa,
että alueella olisi kohteita tai lajeja, jotka muodostaisivat ehdottomia lainsäädännöllisiä esteitä rakentamiselle.
Uudenmaan ELY-keskus on hylännyt 27.9.2019 suojeluesityksen Malmin lentokenttäalueen muuttamisesta luonnonsuojelualueeksi. Uudenmaan ELY-keskus
katsoo, ettei lentokentän alue luontoarvojensa puolesta täytä luonnonsuojelulain edellytyksiä suojelualueen perustamisesta.
Malmin lentokentän alueen luontoarvoja on kartoitettu sekä kaavarunkotyön
että vireillä olevien asemakaavahankkeiden aikana. Seuraavassa kuvatut selvitykset eivät koske pelkästään Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaava-alueita vaan koko lentokenttäaluetta ympäristöineen.
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Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden kaava-alueilta ei ole tehty perhoshavaintoja. Huomionarvoisten perhoslajien esiintymistä on selvitetty vuosina 2016, 2017 ja 2019. Selvitystä jatketaan ja täydennetään kesällä 2021. Selvityksissä on havaittu lentokentän alueen osalta silmällä pidettäviä perhoslajeja sekä uhanalaiset perhoslajit (ojakärsämökenttäkääriäinen ja viheryökkönen). Vuoden 2019 uhanalaisuusluokituksen mukaan ojakärsämökenttäkääriäinen on todettu elinvoimaiseksi (LC). Vuoden 2019 viheryökköstä koskevassa esiintymisselvityksessä (Faunatica Oy, 2019) lajia tavattiin itäisten kiitoteiden varrelta. Viheryökkönen on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Viheryökkösen lisäksi lentokentällä havaittiin kolme muuta huomionarvoista perhoslajia (suoharmokääriäinen, mesimaayökkönen ja isomykerökoi), joista kaksi ensin mainittua ovat silmälläpidettäviksi luokiteltuja. Alueella on perhosten kannalta huomionarvoisia elinympäristöjä. Jatkosuunnittelussa kartoitetaan edelleen asemakaava-alueilla mahdollisesti esiintyvien huomionarvoisten perhoslajien esiintymistä ja ne huomioidaan suunnittelussa. Osana viheralueverkoston suunnittelua luodaan paahdeympäristöjä, joilla pyritään varmistamaan
viheryökkösen kannalta sopivat elinympäristöt alueella.
Linnustoa on selvitetty vuosina 2015, 2016 ja 2017. Linnustoselvityksessä (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, 2015) havaittiin linnustoltaan monipuolisia alueita
kenttäalueelta ja itäpuoleisten metsän alueelta. Malmin kenttä toimii syysmuuton aikaan uhanalaisen heinäkurpan levähdysalueena. Muuttoa kartoittaneessa selvityksessä vuonna 2017 alueella havaittiin muutamia yksilöitä. Selvityksen perusteella voidaan todeta, että joinakin vuosina merkittävä osa Uudellamaalla syysmuutolla levähtävistä heinäkurpista havaitaan Malmin lentokentällä. Tulevaisuudessa levähtävät heinäkurpat joutuvat etsimään vaihtoehtoisia levähdyspaikkoja, tosin alueelle rakennettava laaja lentokenttäpuisto niittyalueineen saattaa tulevaisuudessakin tarjota levähdysmahdollisuuden. Levähtävien yksilöiden määrät vaihtelevat vuosittain huomattavasti ja vaihtoehtoisia paikkoja on lähiympäristössä tarjolla. Voidaan olettaa, että lentokentän
alue ei ole erityisesti suojeltavan lajin säilymisen kannalta tärkeä esiintymispaikka.
Kaupunki tarkastelee liito-oravan levinneisyyttä vuosittain ja ottaa myös huomioon muiden tahojen tekemät havainnot. Liito-oravien esiintymistä selvitetään vuosittain Malmin entisen lentokentän ympäristössä. Laaditut raportit
ovat vuosilta 2016, 2018, 2019 ja 2020 (Enviro Oy). Liito-oravaverkostosuunnitelma on valmistunut keväällä 2020. Vuoden 2021 kevään maastotyöt on tehty
ja selvitysraportti valmistuu syksyllä 2021. Vuoden 2021 selvityksissä alueelta
ei ole löytynyt uusia liito-oravan pesäpuita, elinalueita tai ydinalueiksi luokiteltavia alueita. Vuoden 2021 kartoituksissa ei ole löydetty uusia elinympäristöjä
tai lisääntymis- ja levähdysalueita lentokentän ympäriltä. Aihetta käsitellään
jäljempänä tarkemmin.
Lepakoiden esiintymistä alueella on selvitetty vuosina 2016 ja 2020 (Faunatica Oy). Tutkimuksissa selvitettiin kenttää ympäröivien alueiden rakennusten
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merkitystä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoina. Tulosten perusteella
alueella ei sijaitse lepakoiden lisääntymispaikkoja, mutta yksittäisiä rakennuksia käytetään päiväpiilopaikkoina. Varmistettuja päiväpiiloja löydettiin kaksi ja
todennäköisiä yksi. Lisäksi alueelta on tunnistettu lepakoiden ruokailualueita.
Metsäalue arvioitiin tärkeäksi ruokailualueeksi (luokka II). Lisäksi kenttäalueen
lounaiskulman metsä on luokiteltu III-luokan ruokailualueeksi. Tehtyjen havaintojen perusteella selvitystä ei ole tarpeen tarkentaa vuoden 2021 aikana. Aihetta käsitellään jäljempänä tarkemmin.
Kasvillisuus on selvitetty vuonna 2020 mm. Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden kaava-alueilta, kenttäalueelta sekä sen ympäristöstä. Selvitystyötä
päästään jatkamaan vuoden 2021 kasvukaudella kenttäalueen keskeisiltä
osilta, joka oli aiemmin vuokrattuna Malmin lentoasemanyhdistykselle.
Vesistöön liittyviä luontoarvoja on selvitetty muun muassa vesihuoltoon liittyvien selvitysten ja suunnitelmien yhteydessä (Longinojan valuma-alueselvitys, Sitowise Oy, 2019). Vireillä olevien ja ennakoitujen asemakaava-alueiden
osalta on tarkoitus selvittää purojen eliöstöä ja luonnontilaisuutta. Tulevissa
maaperää ja hulevesiä koskevissa selvityksissä huomioidaan pohjaveden
ja Longinojan vedenlaadun seuranta.
Helsingin luontotietojärjestelmään on koottu selvitysten mukaisia kenttäalueella ja sen ympäristössä sijaitsevia arvokkaita luontokohteita. Arvokkaat lintukohteet, Tattariharjun niitty (312/99) Malmin lentokenttä (313/99), Tattarisuon lehto (314/99), Tattarisuon pohjoismetsä (315/99), Tattarisuon pohjoispellot (316/99) ja Malmin lentokentän länsiniitty (320/99) sekä tärkeät lintualueet (2017), muodostavat linnustollisesti arvokkaita alueita kenttäalueelle ja
Hyttitien teollisuustonttien itäosaan. Alueella sijaitsee myös metsäkohteita
Hyttitien teollisuustonttien itäpuolella (Tattarisuo, M63/13) ja Sepänmäessä
(Sepänmäki, M62/13). Kohteiden sisältämät alueet kuuluvat joko METSO-kriteeriluokkaan II tai III. Lisäksi alueella sijaitsee geologisesti tai geomorfologisesti arvokas kohde Tattari-Kivikko (23-008), jossa on saraturvekerrostuma.
Kohteen arvo on kohtalainen (luokka II). Alueella sijaitsee myös geologisesti
huomioiva kohde (11-011), jossa graniittikallio leikkaa kordieriittigneissiä. Kohteen geologinen arvo on kohtalainen. Alueella sijaitsee myös kääpäkohteet
Hyttitien itäpuolinen lehto (37/2018) ja Tattarisuon lehtometsä (36/2018),
jotka ovat arvokkaita kääpäalueita. Sepänmäen ympäristössä ja Tattarisuon
metsissä on todettu myös uhanalaisia ja silmällä pidettäviä luontotyyppejä
(597/2018, 670/2018, 822/2018, 825/2018, 838/2018). Luontotietojärjestelmän kohteet sijaitsevat osittain lentokenttäalueen puolella, kyseessä olevan
kaava-alueen ulkopuolella.
Asemakaavoituksen pohjaksi on selvitetty alueen nykytilaa ja luontoarvoja perusteellisesti paljon asemakaava-alueita laajemmalta alueelta. Luonnon monimuotoisuuden tukeminen ja säilyttäminen toteutuvat eri mittakaavatasoilla
kaavaratkaisuissa. Selvityksiä päivitetään ja tarkennetaan säännöllisesti. Jokaisen asemakaavahankkeen taustaksi päivitetään inventointeja ja todetut arvot

Helsingin kaupunki
Kaupunginkanslia
Oikeuspalvelut

Jakeluosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Sähköposti
oike@hel.fi

Puhelin
+358 9 310 1641

Faksi
+358 9 310 36173

Y-tunnus
0201256-6

LAUSUNTO

PK20210785

19 (34)

Oikeuspalvelut
12.7.2021
huomioidaan kaavaratkaisuissa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä
tavalla.
Luontovaikutusten arvioinnissa sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia. Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavaratkaisut perustuttavat
kaavojen merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavojen laadinnassa on tarpeellisessa määrin
selvitetty suunnitelman toteuttamisen merkittävät ympäristövaikutukset, joita
ovat muun muassa vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Selvitykset ja vaikutusarviointi ulottuvat jopa laajemmalle kuin sille
alueelle, jolle kaavan arvioidaan vaikuttavan oleellisesti.
Nallenrinteen alueen uusi maankäyttö pienentää hieman alueen nykyistä luonnonympäristöä, mutta säilyttää riittävän hyvin alueen arvokkaimmat luonnonarvot. Tärkein säilytettävä luontoarvo ovat liito-oravien ydinalueet sekä niiden
välille muodostuva kulkuyhteys. Lisäksi alueella säilyy riittävästi suojaisia metsäisiä alueita sekä tilaa avoimille niittymäisille alueille, joilla sijaitsee alueen
muita huomioon otettavia luontoarvoja.
Lentoasemankortteleiden alueen uusi maankäyttö pienentää alueen nykyistä
luonnonympäristöä, mutta säilyttää kääpiin ja hulevesiin sekä moniin metsäalueisiin liittyviä arvoja. Kenttäalueen niittyjen ja hyönteisten elinympäristöjen
osalta alueen rakentamisen yhteydessä on tärkeää huomioida arvokkaiden
keto- ja niittyalueiden siemenpankin talteenotto ja luoda tämän mukaan uusia
niittybiotooppeja puistoalueille.
Liito-oravista
Kaupunki toteaa, että vuoden 2021 kevään kartoitusten tulosten käsittely on
vielä kesken. Kuitenkin Tattarisuon reunalta on löytynyt Environ kartoituksissa
paljon papanoita ja liito-oravalle soveliaita kolopuita. Vuoden 2021 kartoituksissa lentokentän ympäriltä löydettiin yksi uusi liito-oravien käyttämä elinalue,
mutta uusia asuttuja ydinalueita tai lisääntymis- ja levähdyspaikkoja lentokentän ympäriltä ei kevään maastoinventoinneissa havaittu. Uusi elinalue ei sijoitu Nallenrinteen eikä Lentoasemankortteleiden kaava-alueille vaan Tattarisuon teollisuusalueen länsireunalle, se on alla olevassa kuvassa punaisella rajattu alue. Oranssit pallot ovat papanahavaintoja ja punaiset vinoneliöt kolopuita, jotka sopivat liito-oravan pesäpuiksi, joskaan havaintoja pesistä ei ole.
Kolopuita on myös Lentoasemakortteleiden alueella. Uusilla elinalueilla on ilmeisesti suuri todennäköisyys muuttua seuraavan vuoden tai parin aikana asutuiksi ydinalueiksi, kun kesällä syntyneet poikaset etsivät itselleen elintilaa. Jää
nähtäväksi, miten hallinto-oikeus tulkitsee päätöksissään tämän epävarman
ajallisen jatkumon ja onko kaupungin liito-oravan verkostosuunnitelmalla mitään painoarvoa.
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Luontoarvojen huomioiminen

Selvitysten perusteella määritellään jatkotoimenpiteet lajin riittävän suojelutason säilyttämiseksi. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista neuvotellaan ympäristöviranomaisten kanssa.
Liito-oravan ydinalueet ovat pysyneet lähes samoina entisen lentokentän ympärillä keväästä 2019 lähtien, jolloin liito-orava on levittäytynyt alueelle. Uusia
ydinalueita tai pesäpuita ei löydetty entisen lentokentän ympäriltä vuoden
2020 selvityksessä. Liito-oravien ydinalue Suurmetsäntien kahden puolen todettiin tuolloin laajentuneen muutaman aarin luoteen suuntaan. Aikaisempina
vuosina löydetyt esiintymät, eli lisääntymis- ja levähdysalueet, on huomioitu
kaavoituksessa jättämällä ne viheralueeksi. Esimerkiksi Nallenrinteen asemakaavahankkeessa liito-oravahavainnot ja niihin liittyvät arvioinnit on kuvattu
suunnitteluaineistossa ja suunnitteluratkaisut on laadittu siten, että liito-oravalle tärkeät alueet säilyvät. Kaavahankkeissa arvioidaan vaikutukset liito-oravien elinoloihin maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain mukaisesti. Mikäli uusia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja löytyisi kaavoitetuilta alueilta, voidaan liito-oravan suojelusta hakea poikkeamista. Suojelusta on mah-
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dollista poiketa vain ELY:n luvalla (luonnonsuojelulaki 49 §), mikäli muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole ja poikkeus ei haittaa lajin kantojen suotuisan suojelun tason säilyttämistä, ja on olemassa erittäin tärkeän yleisen edun kannalta
pakottava syy.
Helsingin liito-oravaverkostoselvityksessä (Helsingin liito-oravaverkosto 2019.
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön julkaisuja 2020:2) on tunnistettu liitooraville tärkeät alueet ja reitit. Verkostosuunnittelussa sovitetaan yhteen
maankäytön suunnittelu ja liito-oravien suojelu pitkäjänteisellä tavalla. Malmin alueelta on tunnistettu erityisesti kehitettäviä liito-oravien reittejä Longinojan laaksosta, jossa tarvitaan yhteyksiä ydinalueiden välille. Sen lisäksi on tunnistettu tarve kehittää yhteyksiä Lahdenväylän yli.
Liito-oravan elinpiirit muuttuvat vuosittain ja laji leviää uusille alueille, minkä
vuoksi Malmin lentoaseman alueen kaavarungon alueella on katsottu tarkoituksenmukaiseksi selvittää liito-oravan potentiaalisia liikkumismahdollisuuksia
jo ennakolta. Lajin suotuisan suojelutason säilyttämiseksi alueelta tulee olla
latvusyhteys ja liito-oravalle soveltuva liikkumisyhteys ympäröiville laajemmille
viheralueille.
Alueelta tunnistetut liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueet on huomioitu
Nallenrinteen kaavamääräyksissä.
Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaava-alueiden osalta säilytettävät ja kehitettävät yhteydet sijoittuvat liito-oravan verkostosuunnitelman
mukaisesti pohjois-eteläsuunnassa Nallenrinteen kaava-alueen itäpuolitse Tattariharjuntien yli ja edelleen Malmin hautausmaan suuntaan sekä Sepänmäen
pohjoispuolella kohti Longinojan laaksoa. Malmin lentokentän alueen pohjoispuolelta kehitettävät yhteydet johtavat Lahdenväylän yli Kivikon viheralueelle.
Lentoasemankortteleiden asemakaava-alue ei ole liito-oravan kannalta merkittävä liikkumisreitti, sillä alue rajautuu avoimeen lentokenttäalueeseen sekä
Tattariharjun ja Hyttitien teollisuusalueisiin, joiden läpi liito-oravat eivät pääse
liikkumaan.
Alueella selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä liito-oravan lisääntymis- ja
levähdyspaikkojen ajantasainen tilanne. Lentoasemankortteleiden asemakaava-alueelta ei ole Helsingin kaupungin teettämissä selvityksissä löytynyt
liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueita. Selvitykset jatkuvat vuosittain ja
niissä seurataan liito-oravan elinalueita sekä liikkumisreittejä. Selvitysten perusteella määritellään jatkotoimenpiteet lajin suotuisan suojelutason säilyttämiseksi, johon luonnonsuojelulaki velvoittaa.
Valituksessa viitataan KAER Oy:n tekemiin selvityksiin, joissa on tehty havaintoja liito-oravien liikkeistä, mutta ei ole löydetty lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.
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ELY-keskus toteaa lausunnossaan Lentoasemakortteleiden asemakaavan muutosehdotuksesta 6.5.2020 luonnonympäristöstä, että kaava-alueen poikki
on tarpeen säilyttää itä-länsisuuntainen puustoinen viheryhteys, jolla vahvistetaan liito-oravan asuttamien Sepänmäen metsien ja Kivikon metsien kytkeytyneisyyttä. Yhteyden säilyttämisellä olisi vähintään paikallista merkitystä liitooravan suojelutason kannalta.
Lepakot
Alueelta teetetyn lepakkoselvityksen (Faunatica Oy, 2016) mukaan asuin- ja
huoltoalueen rakennuksista löytyi yksi todennäköinen ja kaksi varmaa lepakoiden päiväpiiloa. Metsäalue arvioitiin tärkeäksi ruokailualueeksi (luokka II). Lisäksi kenttäalueen lounaiskulman metsä on luokiteltu III-luokan ruokailualueeksi.
Vuoden 2020 (Faunatica Oy, 2020) selvityksen tavoitteena oli paikantaa lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä ruokailualueet Malmin lentokentän
eteläpuolella ja päivittää näiltä osin aiemman, vuonna 2016 tehdyn lepakkoselvityksen tuloksia. Selvityksessä keskityttiin alueelle, jolla kaavoitus on ajankohtaista. Varsinaisia lisääntymisyhdyskuntia ei alueelta edelleenkään löydetty. Aiemmassa selvityksessä lepakoiden käyttämiksi oletettujen rakennusten ei myöskään todettu enää olevan lepakoiden käytössä, ja todennäköisesti
niiden käyttö on aina ollut satunnaista. Sen sijaan löydettiin yksi uusi rakennus, jota muutamien pohjanlepakoiden ryhmä käyttää säännöllisesti päiväpiilonaan. Rakennus sijaitsee Nallenrinteen kaava-alueella ja se on mahdollista
purkaa vain ELY-keskuksen poikkeusluvalla. Selvityksen johtopäätösten mukaan purkamisella ei todennäköisesti kuitenkaan olisi merkittävää haitallista
vaikutusta lepakoille, koska rakennusta käyttää vain muutama yksilö, ja vaikutus voitaisiin minimoida asettamalla alueelle korvaukseksi lepakonpönttöjä.
Selvitysten perusteella asemakaavojen toteuttamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia lepakkolajien suojeluun.
Valittajan viittaamassa oikeustapauksessa (KHO: 2020:111) kaava-alue poikkeaa valituksenalaisista kaava-alueista sijoittuessaan sellaisen virkistysalueen
viereen, jossa on lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalue. Asemakaavassa
osoitetut rakennuskorttelit sijoittuivat lepakoiden lisääntymis- ja levähdysalueiden välisen siirtymäreitin välittömään läheisyyteen. Kysymyksessä ei siten
ole samanlaiset eikä toisiinsa verrattavissa olevat kaava-alueet.
Vuollejokisimpukka
Kaupunki toteaa, että olennaista vuollejokisimpukoiden huomioimisessa on se,
että niitä esiintyy myös Pihlajiston kohdalla, ja kun työmaavedet pidetään hallinnassa niin vaikutuksia ei kohdistu simpukoihin. Toiminnan vaikutukset arvioidaan suhteuttaen lähtevän työmaaveden laatutiedot Vantaanjoen virtaamaan ja virtaussuuntiin. Samallakin pitoisuudella lähtevää työmaavettä voi siis
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aiheuttaa vastaanottavan vesistön virtaamasta tai pyörteilystä riippuen erilaiset vaikutukset. Vähän veden aikaan (tai jos vesi seisoo), ovat vaikutukset suuremmat. Kaupungin ympäristöpalvelut on pyytänyt SYKEn nilviäistyöryhmältä
vielä lisätietoja simpukoista ja lajikohtaisista raja-arvoista. Toistaiseksi tarkempaa tietoa asiasta ei ole saatu.
Longinojan meritaimen ja Vantaajoen vuollejokisimpukka
Vesistöön liittyviä luontoarvoja on selvitetty muun muassa vesihuoltoon liittyvien selvitysten ja suunnitelmien yhteydessä. Selvitysten perusteella tiedetään, että kaavarunkoalueen pinta-ja pohjavesiin liittyy ekologia arvoja, joiden
säilyttäminen on tärkeää. Arvoja voidaan myös lisätä hulevesien hallintajärjestelmän luonnonmukaisella toteuttamisella. Suunnittelu ja vaikutusten arviointi
ovatkin olleet vuorovaikutteisia, kun suunnitteluratkaisuilla on tavoiteltu tilannetta, jossa vaikutukset Longinojaan minimoidaan.
Kentällä sijaitsee kentän kuivatukseen liittyviä hulevesiverkostoja, jossa hulevesiä virtaa Longinojan valuma-alueelta sekä Tattarisuon pohjavesialueen lähteistä. Osa verkostosta virtaa avo-ojissa tai putkessa. Hulevedet ohjataan Longinojaan. Malmin lentokentän itäpuolella sijaitsee suuri pohjavesialue, josta
ylimääräistä pohjavettä ohjataan putkien ja ojien kautta Longinojaan. Vesien
hallinnassa huolehditaan siitä, etteivät alueelta johdettavat vedet aiheuta haittaa Longinojalle. Pumppaamonpuron kautta ohjataan kylmää ja puhdasta
vettä Longinojaan, mikä parantaa mm. taimenen elinoloja.
Vesienkäsittelyyn tullaan kiinnittämään erityistä huomiota sekä rakentamisaikana että alueen rakennuttua. Rakentamisen aikaiset vedet ohjataan niille
suunniteltuihin hulevesirakenteisiin Helsingin kaupungin työmaavesiohjeen
mukaisesti. Alueen vesihuollon, hulevesien ja tasauksen suunnittelua jatketaan ja tarkennetaan vuonna 2019 valmistuneen yleissuunnitelman pohjalta.
Jatkosuunnittelussa tullaan tutkimaan kokonaisvaltaisesti alueen hydrologiaa,
pohjavettä, nykyisten purouomien johtamista alueen halki ja hulevesien hallintaa. Hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn kuuluvat esimerkiksi tulvaniityt
ja kosteikot, joita voidaan toteuttaa puistoalueille. Näiden ratkaisujen suunnittelu kuuluu tarkempaan puistosuunnitteluun ja katualueiden suunnitteluun.
Asemakaavaratkaisuilla on varmistettu riittävät tilavaraukset vesienhallinnan
toteuttamiselle. Suunnitelmassa ehdotettavilla Lentoasemanpuiston hulevesien hallintaan varatuilla alueen osilla saadaan pienennettyä Longinojaan kohdistuvaa purkuvirtaamaa sekä vähennettyä hulevesiä uusilta korttelialueilta. Hulevesialtaat toimivat myös tulva-alueina, sillä puistoa ympäröiviltä
alueita tulvareitit ohjautuvat sinne.
Vuollejokisimpukoita esiintyy Vantaanjoessa myös Pihlajiston kohdalla,
jossa Longinoja laskee Vantaanjokeen. Longinojan valuma-alueselvityksessä ja
vesienhallinnan suunnitelmassa (Sitowise 2018) ei ole tunnistettu riskejä Vantaanjoen vedenlaadulle eikä esitetty lisäselvitystarvetta vaikutukstien arvioi-
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miseksi. Mikäli mm. tulevia työmaavesiä hallitaan asianmukaisesti, eli ei päästetä ylimääräistä kiintoaineista jne. Longinojaan, niin todennäköisesti vuollejokisimpukoihin ei kohdistu vaikutuksia. Vesienhallinnassa noudatetaan Helsingin kaupungin työmaavesiohjetta, jossa määritellään, miten erilaisilla työmailla
syntyvien vesien poistamisessa tulee menetellä, jotta vesistä ja niiden sisältämistä haitta-aineista tai ominaisuuksista ei aiheudu haittaa vesistöille tai
muulle ympäristölle tai rakenteille.
Niityt
Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden kaava-alueilla ei ole arvokkaita niittyjä kasvillisuusselvityksen perusteella.
Kasvillisuusselvityksen perusteella kaava-alueiden ulkopuoliset niityt eivät ole
perinteisen maatalouden synnyttämiä luontotyyppejä, vaan kuuluvat uhanalaisten luontotyyppien kaltaisiin ns. uusympäristöihin, joihin Helsingissä luetaan myös 1900-luvun alussa rakennetun linnoitusjärjestelmän niityt ja kedot.
Tästä huolimatta uusympäristöt ovat merkittäviä paitsi kasvillisuuden ja kasviston osalta, myös monien eläinlajien elinympäristöinä (esim. linnut, hyönteiset). Niittyalueen merkitystä lisää sen suuri pinta-ala.
Niityt ja kedot tarvitsevat jatkuvaa hoitoa säilyäkseen. Kaupungin tarkoituksena on käynnistää nykyisten niittykuvioiden hoito uudelleen jo kuluvan vuoden kasvukaudella ja jatkaa sitä siihen saakka, kunnes alueen rakentaminen
aloitetaan. Näin turvataan niittyjen kasvi- ja eläinlajiston säilyminen sekä siemenpankin uusiutuminen. Uusien niittyjen perustamisessa voidaan hyödyntää
lento-kenttäalueen nykyisten niittyjen siemenpankkia ja siten säilyttää alueen
nykyinen arvokas kasvusto. Uusia niittyalueita perustetaan Malmin lentokentän alueen kaavarungon mukaisille viheralueille, jotka ovat pinta-alaltaan varsin laajat. Osa niittyalueista voivat olla myös kaupunkiviljelyä ja osa erityisille
eliölajeille rakennettuja.
Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavoissa tavoitteet ekologisten arvojen säilyttämisestä on huomioitu ja niityksi perustettavia alueita on
varattu puistoalueille. Merkinnällä VP-1 on osoitettu alueet, jotka tulee säilyttää maisemaltaan avoimena. Alueille sijoitetaan hyönteisten elinympäristöiksi
soveltuvia niittyalueita, joille tulee laatia hoitosuunnitelma.
Kaavan sisältövaatimukset, rakennetun ympäristön vaaliminen (MRL 54.2 §)
Kulttuuriympäristön arvojen huomiointi
Malmin lentokentän arvokkaat rakennukset (lentoasemarakennus, lentokonehalli eli hangaari ja autotalli) on suojeltu asemakaavan muutoksella (nro
12450), kaupunginvaltuusto 16.1.2019 § 11, jolla Malmin lentoaseman rakennussuojelun kannalta merkittävimmät rakennukset suojeltiin kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1
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ja sr-2 –merkinnöin. Asemakaavamuutos on tullut voimaan 14.11.2019. Suojelukaavassa rakennukset on osoitettu toimitilakäyttöön. Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto-, opetus-, varasto-, ja näyttelytiloja,
kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Asemakaavan tavoitteena on varmistaa suojeltujen rakennusten mahdollisimman monipuolinen käyttö. Suojeltujen rakennusten yhteenlaskettu rakennusala on 7 500 k-m2.
Uuden kaupunkirakenteen suunnittelun lähtökohtana ovat suojellut lentokenttärakennukset, joiden asema näkyvänä maamerkkinä ja ympäristön kaupunkikuvallisina dominantteina säilytetään ja joihin uusi kaupunkirakenne sovitetaan niin arkkitehtuuriltaan kuin mittakaavaltaan. Kiitoteiden linjaukset
muodostavat keskeisen lähtökohdan kaupunkirakenteessa.
Lentoasemankortteleiden asemakaavassa uudisrakentamisen mittakaava vaihtelee 2-15 kerroksen välillä ja rakennukset ovat pääosin 4-6 kerrosta korkeita.
Tulevan lentoasemanpuiston reunalla uudisrakentamisen korkeus on sovitettu
suojeltuihin rakennuksiin. Rakentamisen mittakaava kasvaa vasten pääkatuja,
Tattariharjuntietä ja Ilmasillantietä. Korkeammat rakennukset pääkatujen varsilla suojaavat asuinpihoja melulta ja ilman epäpuhtauksilta.
Lentoasemarakennusten pohjoispuolelle suunnitellaan Lentoasemanpuistoa,
joka on keskeinen osa Malmin lentokenttäalueelle kaavaillusta puistoverkostosta. Puisto suunnitellaan toiminnoiltaan monipuoliseksi, myös tapahtumakäyttöön. Lentoaseman puistossa säilytetään lentokentälle tyypillinen maiseman avoimuus pitkine näkymineen sekä muistumia kiitoteistä ja niiden rakenteista.
Lentoasemankortteleiden alue kuuluu miltei kokonaisuudessaan Malmin lentokenttäalueeseen ja on suurimmalta osin rakennettua ympäristöä. Idässä ja
koillisessa suunnittelualue rajautuu teollisuus- ja varastoalueiden korttelialueisiin. Alueelle sijoittuu eteläinen osa lentokenttää ja 1. kiitotietä sekä lentokentän toimintaan liittyviä rakennuksia ja rakenteita, lentokonehalleja, varastoja
ja muita apurakennuksia. Varsinaista lentokenttätoimintaa palvelevien rakennusten lisäksi alueella on paloasema, matalia toimitila- ja asuinrakennuksia
apurakennuksineen (varastot ym.) sekä muita rakenteita, palomiesten harjoitushyppytorni, tenniskenttä ja pieni jääkaukalo.
Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden alueiden rakentamisella tulee olemaan merkittävä vaikutus alueen kaupunkikuvaan ja maisemaan, joka muuttuu kaupunkimaisemmaksi. Olemassa olevia avoimia ja suljettuja maisematiloja kuitenkin säilyy. Kaava-alueet muodostavat uuden kaupunkimaisen kokonaisuuden, joka koostuu ilmeeltään vaihtelevista kortteleista. Avoimina säilyvien puistojen ja muiden maisematilojen suuntaan alue tulee muodostamaan
selkeinä hahmottuvia rakentamisen reunoja. Nallenmäen suuntaan metsäinen
vyöhyke olemassa olevien pientalojen ja uuden rakentamisen välillä säilyy.
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Lentokenttämaisemalle tyypillinen avoin horisontaali maisemantila säilyy kaavan puistoalueilla ja kiitotien jatke hahmottuu korttelirakenteessa pitkänä näkymänä.
Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan 6.5.2020 Lentoasemakortteleiden asemakaavan muutosehdotuksesta, että asemakaavamuutoksen rajaus
on riittävän laaja kokonaisvaltaisen ratkaisun muodostamiseen. ELYn mukaan
asemakaavan muutosehdotus on yleiskaavan mukainen ja tarkentaa onnistuneesti Malmin lentokentän alueen kaavarungossa esitettyä maankäyttöä. ELYn mukaan se huomioi tältä osin kulttuuriympäristön, jättäen avoimille
puistoalueille muistumia kiitoteiden linjoista osana uutta asuinaluetta. Puistoratkaisu mahdollistaa myös lentokentälle tyypillisen avoimen maisematilan
säilymistä. Lentokenttärakennukset on suojeltu aiemmin hyväksytyssä, jo lainvoimaistuneessa asemakaavamuutoksessa. Asemakaavaratkaisun vaikutuksia
kulttuuriympäristöön on arvioitu avoimesti selkeällä ja riittävällä tavalla. Kulttuuriympäristön arvoista pystytään säilyttämään osa, mutta osa myös menetetään. Lentoaseman arvorakennukset säilyvät ja avointa maisematilaa sekä kiitotien linjausta säilyy muistumana alueen lentoliikennekäytöstä. Tältä osin lentoaseman ominaispiirteitä säilyy tunnistettavana. Uutena elementtinä lentokentän reunamille syntyy verraten tiivistä kaupunkimaista ympäristöä, muodostaen alueelle uuden rakennetun kerrostuman.
Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan Nallenrinteen kaavaehdotuksesta: ”Asemakaavaehdotus on Helsingin uuden yleiskaavan mukainen ja huomioi siten valtakunnallisesti merkittävän Malmin lentoaseman kulttuuriympäristön. Vaikka asemakaava muuttaa lentoaseman ympäristöä, huomioi se kuitenkin lentoasemalle tyypillistä avoimuutta ja 4. kiitotien linjausta, toteuttaessaan kaavarungon mukaista puistoverkostoa.”
Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan kulttuuriympäristön arvot tulevat suojelluksi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla (ELY-keskuksen kielteinen päätös rakennussuojeluesityksestä 26.6.2019. Ympäristöministeriö on hylännyt valitukset ELY-keskuksen tekemästä päätöksestä 10.3.2021.)
Kaupungin näkemyksen mukaan alueen kulttuuriarvot on otettu maakäyttö- ja
rakennuslain edellyttämällä tavalla huomioon.
Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut RKY-alueen ominaispiirteiden säilyttäminen. Terminaalirakennuksen lisäksi kenttäkokonaisuuteen kuuluvat lentokonehalli ja kiitoradat. Kiitoteiden linjat säilytetään osana kaupunkirakennetta ja näkyvinä elementteinä Lentoasemanpuistossa. Lentokentälle ominainen avoin maisematila säilytetään Lentoasemanpuistossa matalan kasvillisuuden avulla. Nykyinen tielinja ja näkymä Malmin lentoaseman kadulta terminaalille säilytetään. Terminaali ja hangaari sijoittuvat laajan ja maisematilaltaan avoimena säilytettävän Lentoasemanpuiston eteläreunaan ja rajaavat
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puistoaluetta kauas näkyvänä rakennusrintamana yhdessä rakennettavan koulun kanssa. Koulu sovitetaan korkeudeltaan ja mittakaavaltaan suojeltuihin
rakennuksiin.
Kaupunki katsoo, että Malmin lentokentän alueen kulttuuriympäristön tärkeimmät arvot ovat valituksenalaisten asemakaavojen ulkopuolella. Alueen kulttuuriarvot on otettu huomioon maakäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla kaikessa lentokentän alueen kaavoituksessa.
Korkein hallinto-oikeus on todennut Helsingin yleiskaavaa 2016 koskevassa
päätöksessään (KHO 2018:151), että alueen keskeisten ja alueelle luonteenomaisten kulttuurihistoriallisten piirteiden säilyminen voidaan riittävästi varmistaa asemakaavoituksen yhteydessä. Myös Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että kulttuuriympäristön arvot tulevat suojelluksi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla (ELY-keskuksen kielteinen päätös rakennussuojeluesityksestä 26.6.2019). Ympäristöministeriö on hylännyt valitukset ELY-keskuksen
tekemästä päätöksestä 10.3.2021. Malmin lentokentän rakennetun kulttuuriympäristön arvot tulevat turvatuiksi kaavoituksella ja maankäyttö- ja rakennuslain säännöksin, eikä suojeluun rakennusperintölain nojalla ole tarvetta
eikä edellytyksiä. Pelkästään se, että kohteella on valtakunnallista merkitystä
ei ole peruste määrätä aluetta erityislain nojalla suojeltavaksi, koska alueen
rakennusperintö tulee ensisijaisesti suojella asemakaavoilla. Rakennusperinnön suojelua tukevat alueella voimassa olevat maakuntakaavat sekä Helsingin
yleiskaava 2016.
Uuden kaupunkirakenteen suunnittelun lähtökohtana ovat suojellut lentoasemarakennukset, joiden asema näkyvänä maamerkkinä säilytetään ja joihin
uusi kaupunkirakenne sovitetaan niin arkkitehtuuriltaan kuin mittakaavaltaan.
Kiitoteiden linjaukset muodostavat keskeisen lähtökohdan kaupunkirakenteessa. Lentokenttää ei ole tarkoitus säilyttää alkuperäisessä käyttötarkoituksessa eikä käsittelyssä olevilla asemakaavoilla voida tehdä tällaisia päätöksiä.
Kaupunki viittaa vuorovaikutusraportissa todettuun:
”Lentoasemankortteleiden suunnittelun lähtökohtana on suojellut lentokenttärakennukset, joiden asema näkyvänä maamerkkinä säilytetään ja joihin uusi
kaupunkirakenne sovitetaan niin arkkitehtuuriltaan kuin mittakaavaltaan. Terminaalille johtava katu näkymineen säilytetään. Metsäinen kukkula lentoaseman takana säilytetään viheralueena ja korostetaan sen maisemahistoriallista
asemaa.
Lentoasemanpuistossa säilytetään lentokentälle tyypillinen maiseman avoimuus pitkine näkymineen sekä muistumia kiitoteistä ja niiden rakenteista.
Kiitoteiden linjaukset muodostavat keskeisen lähtökodan kaupunkirakenteessa.
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Alueiden historia ja ajallinen kerrostuneisuus tehdään näkyväksi uudessa kaupunkiympäristössä. Vanhoja, säilytettäviä näkymiä, rakenteita ja piirteitä korostetaan. Vanha Porvooseen vieneen maantien linjaus säilytetään ja se muodostaa alueelle keskeisen jalankulun ja pyöräilyn yhteyden.”
”Museovirasto on todennut lausunnossaan yleiskaavasta (26.2.2015), että
vaikka lentotoiminnan loppuessa aluetta olisi luontevinta kehittää avoimena
virkistys- ja liikuntaympäristönä, on laajan vapautuvan alueen hyödyntäminen
asuinrakentamiseen kuitenkin ymmärrettävää.
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on Helsingin osalta erityiskysymyksiä, joissa todetaan esimerkiksi asuntotuotannon turvaaminen riittävällä
tonttimaalla. Niiden mukaan Helsingin seudulla tulee myös edistää joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta.”
Lisäksi voidaan todeta, että kaava-alueen mitoitusta ja rakentamisen tehokkuutta ohjaa yleiskaava 2016. Lentoasemankortteleiden asemakaavassa uudisrakentamisen mittakaava vaihtelee 2-15 kerroksen välillä ja rakennukset ovat
pääosin 4-6 kerrosta korkeita. Tulevan lentoasemanpuiston reunalla uudisrakentamisen korkeus on sovitettu suojeltuihin rakennuksiin, terminaaliin ja
hangaariin. Rakentamisen mittakaava kasvaa vasten pääkatuja, Tattariharjuntietä ja Ilmasillantietä. Tulevan puistoalueen (Lentoasemanpuisto) suunnittelun ja toteutuksen korkean tason edistämiseksi järjestettiin maisema-arkkitehdeille suunnattu kansainvälinen ideakilpailu. Yksi kilpailun lähtökohdista on
avoimen maisematilan säilyttäminen sekä kulttuuriympäristön arvokkaiden
piirteinen sovittaminen yhteen toiminnallisen viheralueen kanssa. Puiston
suunnittelu jatkuu voittaneen ehdotuksen pohjalta.
Museoviraston kannanottoon voi vastata myös ELY-keskuksen lausunnolle,
jonka mukaan asiat on otettu huomioon hyväksyttävällä tavalla. ELY:n kanta
on ehkä merkitsevämpi, jos vertailee ELY:n ja Museoviraston tehtävänkuvaa:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on valvottava, että kaavoituksessa,
rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä otetaan huomioon vaikutuksiltaan valtakunnalliset ja merkittävät maakunnalliset asiat. (MRL §18). Museoviraston tehtävänä on toimia kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelusta vastaavana asiantuntijaviranomaisena (Laki Museovirastosta 2 §).
Kaava-alueiden mitoitusta ja rakentamisen tehokkuutta ohjaa Helsingin yleiskaava 2016, jonka mukaan yleiskaavan tärkeimmät väestönkasvunalueet
ovat Malmin lentokentän alueella ja kaupunkibulevardien varsilla. Malmin lentokenttäalueelle voidaan rakentaa jopa noin 25 000 asukkaan kaupunginosa.5

5
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Tavoite on mitoitettu huomioiden alueen koko ja sijainti kaupunkirakenteessa. Yleiskaavan mukaan Malmin lentokentän alueen kehittymisen myötä
myös Tattarisuon alue kehittyy suureksi ja yhtenäiseksi työpaikka-alueeksi. 7
Lentoasemankortteleiden asemakaavassa uudisrakentamisen mittakaava vaihtelee 2-15 kerroksen välillä ja rakennukset ovat pääosin 4-6 kerrosta korkeita.
Tulevan lentoasemanpuiston reunalla uudisrakentamisen korkeus on sovitettu
suojeltuihin rakennuksiin, terminaaliin ja hangaariin. Rakentamisen mittakaava
kasvaa vasten pääkatuja, Tattariharjuntietä ja Ilmasillantietä. Korkeammat rakennukset pääkatujen varsilla suojaavat asuinpihoja melulta ja ilman epäpuhtauksilta.
Lentoasemarakennusten pohjoispuolelle suunnitellaan Lentoasemanpuistoa,
joka on keskeinen osa Malmin lentokenttäalueelle kaavaillusta puistoverkostosta. Puisto suunnitellaan toiminnoiltaan monipuoliseksi, myös tapahtumakäyttöön. Lentoaseman puistossa säilytetään lentokentälle tyypillinen maiseman avoimuus pitkine näkymineen sekä muistumia kiitoteistä ja niiden rakenteista.
Lentoasemankortteleiden suunnittelun eräänä merkittävänä tavoitteena
on säilyttää suojellut rakennukset (terminaali ja lentokoneiden säilytyshalli eli
hangaari) ympäristön kaupunkikuvallisina dominantteina. Uusi rakentaminen
sovitetaan niin arkkitehtuuriltaan kuin mittakaavaltaan lentoaseman rakennusten muodostamaan miljööseen. Terminaalille johtava katu näkymineen
säilytetään. Metsäinen kukkula lentoaseman takana säilytetään viheralueena
ja korostetaan sen maisemahistoriallista asemaa.
Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden alueiden rakentamisella tulee olemaan merkittävä vaikutus alueen maisemaan ja kaupunkikuvaan. Maisemallisesti kaavaratkaisu tulee muuttamaan aluetta kaupunkimaiseksi, missä kuitenkin säilyy olemassa olevia avoimia ja suljettuja maisematiloja. Kaava-alueet
muodostavat uuden kaupunkimaisen kokonaisuuden, joka koostuu ilmeeltään
vaihtelevista kortteleista. Avoimina säilyvien puistojen ja muiden maisematilojen suuntaan alue tulee muodostamaan selkeinä hahmottuvia rakentamisen
reunoja. Nallenmäen suuntaan metsäinen vyöhyke olemassa olevien pientalojen ja uuden rakentamisen välillä säilyy.
Esitetyn kaavaratkaisun avulla katsotaan, että pystytään parhaalla mahdollisella tavalla yhdistämään RKY-alueen, Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavojen sekä yleiskaavan tavoitteet. Kokonaisuuden säilyttäminen sellaisenaan koko RKY-alueella ei lähtökohtaisesti ole mahdollista,
silloin eivät maakuntakaavan tai uuden yleiskaavan tavoitteet toteutuisi alueella. Tavoitteena on, että muistumat alueen menneisyydestä historiallisena
lentokenttänä voivat rikastuttaa ja luoda omaleimaista ja viihtyisää asuin- ja
toimintaympäristöä. Historiallisia rakennuksia ja rakenteita hyödynnetään alueen imagon vahvistamisessa.
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Kaavasuunnitelmilla toteutetaan Malmin lentokentän kaavarungossa asetettuja tavoitteita tuoda kulttuurihistorialliset piirteet osaksi uutta kaupunkirakennetta. Lentokenttämaisemalle tyypillinen avoin horisontaali maisemantila
säilyy kaavan puistoalueilla ja kiitotien jatke hahmottuu korttelirakenteessa
pitkänä näkymänä.
Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan Nallenrinteen kaavaehdotuksesta: ”Asemakaavaehdotus on Helsingin uuden yleiskaavan mukainen ja huomioi siten valtakunnallisesti merkittävän Malmin lentoaseman kulttuuriympäristön. Vaikka asemakaava muuttaa lentoaseman ympäristöä, huomioi se kuitenkin lentoasemalle tyypillistä avoimuutta ja 4. kiitotien linjausta, toteuttaessaan kaavarungon mukaista puistoverkostoa.”
Muinaisjäännökset6
Nallenrinteen kaava-alueella sijaitsee ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteita. Linnoituslaitteita on kaavoitustyön yhteydessä inventoitu koekaivauksin. Nallenmäen pohjoispuolella sijaitseva parhaiten säilynyt linnoituslaite IX:6
säilytetään osana puistoa. Myös Tattariharjun eteläpuolella sijaitsevan tukikohta IX:12 aluerajauksen kaavaan kuuluva osa merkitään säilytettäväksi
osana puistoa.
Lentoasemakortteleiden kaava-alueella sijaitsevia ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteita on myös inventoitu koekaivauksin ja tutkimuksista on
laadittu tutkimusraportti, Malmin lentokenttä: Tukikohta IX:2, Tukikohta IX:3,
Tukikohta IX:4 ja Vanhan Porvoontien tieraunio (Museovirasto 2019). Tarvittavat lisäkaivaukset kuuluvat hankkeen toteuttajan kustannuksiin. Muinaisjäännösten arkeologisten tutkimusten kustannusten maksajasta määrätään MML:n
15 §:ssä, jossa todetaan: ”Milloin yleisen tai suurehkon yksityisen työhankkeen
toteuttaminen koskee kiinteää muinaisjäännöstä siten, että siitä aiheutuu muinaisjäännöksen erityinen tutkiminen tai erityisiä toimenpiteitä sen säilyttämiseksi, on hankkeen toteuttajan korvattava tästä johtuvat kustannukset
tai osallistuttava niihin, mikäli sitä olosuhteet huomioon ottaen ei ole katsottava kohtuuttomaksi.” Tukikohdan IX:2 alueella on hyväkuntoinen kallioon louhittu ja betonoitu taisteluhauta, jossa on ampumakoroke ja sen koillisosassa todennäköisesti vanhan tuliaseman paikalle tehty kellari. Puolustusaseman jäljelle jäänyt kaakkoisosa on maahan kaivettua yhdyshautaa, jonka loppupää on jäänyt pihamaan alle. Yhdyshauta näkyy maastossa luoteis-koillissuuntaisena painanteena, jonka molemmilla puolilla on maavallit. Tukikohdan
IX:3 itäosassa on kaksi betonista suojahuonetta, jotka on myöhemmin peitetty. Tukikohdan IX:3 länsiosassa on kaksi ehjää ja yksi räjäytetty suojahuone, noin 50 metriä taisteluhautaa ja kaksi tuliasemaa. Suojahuoneet ovat
koillis-lounaissuuntaisia ja ulkopituudeltaan lähes kuusi metriä. Ehjiä suojahuoneita käytetään edelleen lukittuina varastoina. Pohjoisen suojahuoneen
katto on räjäytetty. Keskimmäistä suojahuonetta on käytetty autonrenkaiden
6
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ja eteläisintä kemikaalien varastointiin. Tutkimusten perusteella tukikohdan
IX:4 rakenteet sijaitsevat kokonaisuudessaan Lentoasemankortteleiden kaavaalueen ulkopuolella. Tattariharjuntien pohjoispuolella Malmin lentokentän
alueen ulkopuolella on säilynyt noin 125 metriä vanhaa tielinjaa (Vanha Porvoontie). Tielinja jatkuu kaava-alueelta koilliseen, jossa se päättyy teollisuusalueen rakennuksen seinään. Muinaismuistolain 13 § mukaisen kokouksen
pöytäkirja koskien Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavaalueiden linnoituslaitteita on tämän selostuksen liitteenä.
Nallenrinteen kaava-alueella sijaitsee Ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteita. Linnoituslaitteita on inventoitu kaavoitustyön yhteydessä.
Museovirasto toteaa Nallenrinteen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arvointisuunnitelmaa ja valmisteluaineistoa koskevassa lausunnossaan
27.9.2018, että Malmin lentokentällä Nallenrinne kuuluu niihin reuna-alueisiin, joilla voidaan tutkia korkeudeltaan ja tiiviydeltään maltillista asuinrakentamista. Alueella on kuitenkin punnittava tarkoin rakentamisen vaikutus kentän avoimeen maisematilaan riittävät, rakentamiselta vapaat reunavyöhykkeet
huomioiden. Malmin lentoaseman kulttuurihistoriallisen merkityksen säilyttämiseksi asemakaavaa olisi kuitenkin aiheellista laatia kokonaisuutena, siinä
laajuudessa kuin alue on osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009) ja siten, etteivät kaavaratkaisut vaikeuta lentokentän käyttöä ilmailun tarpeisiin. Suunnitteluperiaatteiden mukaan Porvooseen vievä vanha tielinja sekä linnoitteet säilytettäisiin. Kiinteät
muinaisjäännökset tulee merkitä kaavaan sm-merkinnällä niiden nykyisin tunnettujen rajojen mukaisesti. Kaavaa laadittaessa on huomioitava, että kiinteän
muinaisjäännöksen päälle ei osoiteta sellaista maankäyttöä, jonka yhteydessä
muinaisjäännöksen säilyminen vaarantuisi. Mikäli säilyttäminen ei olisi muuttuvan maankäytön kannalta mahdollista, on kohde tutkittava ja dokumentoitava riittävällä tavalla ennen rakennustoimenpiteitä. Tällöin asiasta on järjestettävä muinaismuistolain 13 § mukainen neuvottelu Museoviraston kanssa.
Mahdolliset tutkimukset tulisi ensisijaisesti toteuttaa kohdealueilla jo kaavaprosessin aikana ja niiden kustannuksista vastaa hankkeen toteuttaja. Museovirasto viittaa lisäksi Malmin lentoaseman rakennusten sekä Lentoaseman
kortteleiden asemakaavoista antamiinsa lausuntoihin.
Museovirasto toteaa, Lentoasemakortteleiden asemakaavan muutosehdotuksesta 4.5.2020 antamassaan lausunnossa, että arkeologisen kulttuuriperinnön
osalta kaavaratkaisu on asianmukainen.
Tukikohta IX:4 (Malmin lentokenttä) on lähes kokonaan tuhoutunut, kun
maastoa on madallettu vuonna 1998 lentotoiminnan vuoksi. Tukikohdasta on
jäljellä vain yksi suojahuone ja tähystysasema.
Tukikohdan IX:5 (Malmin lentokenttä) alueella on säilyneenä kaksi suojahuonetta mutta muita merkkejä kenttälinnoitteista ei koekaivauksissa havaittu.
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Nallenmäen pohjoispuolella, osin nykyisillä pientalotonteilla sijaitsee puolustusasema IX:6 (Malmin lentokenttä), joka on linnoituslaitteista parhaiten säilynyt.
Alueen eteläosaan Tattariharjuntien eteläpuoleisella puistoalueella kuuluu
pieni osa Tukikohdasta IX:12 (Tattariharju). Lisäksi alueen kaakkoiskulmassa,
Tattariharjuntien pohjoispuolella sijaitsee osa tukikohdan IX yhdystiestä.
Pieni osa Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittävästä rakennetusta
kulttuuriympäristöstä (RKY2009 / Malmin lentoasema) kuuluu Nallenrinteen suunnittelualueeseen.
Myös Lentoasemankortteleiden kaava-alueella sijaitsee ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteita ja niitä on inventoitu kaavoitustyön yhteydessä
koekaivauksin ja tutkimuksista on laadittu tutkimusraportti, Malmin lentokenttä: Tukikohta IX:2, Tukikohta IX:3, Tukikohta IX:4 ja Vanhan Porvoontien tieraunio (Museovirasto 2019).
Lentoreitinpuistossa sijaitsevat linnoituslaitteet, puolustusasema IX:3 länsi säilytetään osana puistoa. Korttelin 38342 piha-alueella sijaitseva puolustusasema IX:3 itä ja korttelin 38264 piha-alueella sijaitseva puolustusasema IX:2
on merkitty asemakaavassa säilytettäviksi.
Muinaismuistolain 13:n mukaisen kokouksen pöytäkirja koskien Nallenrinteen
ja Lentoasemankortteleiden asemakaava-alueiden linnoituslaitteita on molempien kaavaselostuksien liitteenä.
Kaavan sisältövaatimukset, liikenteen järjestäminen (MRL 54.2 §)7
Koko Malmin lentokenttäalueen uudisrakentamisen vaikutuksia liikennejärjestelmään on aiemmin selvitetty Malmin lentokentän alueen kaavarungon liikenneselvityksessä sekä Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmassa (2017). Selvityksen mukaan alueen synnyttämät matkat lisäävät liikennettä lähialueiden pääkatuverkolla ja alueellisilla kokoojakaduilla. Näiden lisäksi liikenne ohjautuu pääväylille: Kehä I:lle sekä Lahdenväylälle ja Porvoonväylälle. Pääväylien käyttöaste ei merkittävästi muutu nykytilanteesta.
Liikenne-ennusteita alueelle on tehty Malmin lentokentän kaavarunkotyössä
(2016) sekä Tattarisillan eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmassa (2017).
Lähtökohtana on ollut seudullinen liikenneverkko-maankäyttöskenaario HLJ
2040. Alueen liikenteen toimivuustarkasteluita on tehty Dynameq 4 –simulointiohjelmalla sekä VISSIM-ohjelmalla.
Malmin lentokentän alueen suunnittelussa on huomioitu alueen kytkeytyminen ympäröiviin kaupunginosiin.
7
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Malmin lentokentän alueen joukkoliikenne perustuu kahteen runkolinjaan.
Näistä toinen on nopea raitiotieyhteys (Viima) 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. Pikaraitiotiet ovat osa Helsingin yleiskaavan 2016 mukaista koko kaupungin kattavaa
pikaraitiotieverkkoa, ja siten ne tarjoavat vaihdollisia yhteyksiä myös muualle
seudulle. Lisäksi aluetta palvellaan täydentävillä bussilinjoilla. Nopein yhteys
Malmilta Helsingin keskustaan muodostunee Raide-Jokeri 2:n ja lähijunan
vaihtoyhteydestä.
Viikin-Malmin pikaraitiotien suunnittelu on yleissuunnitteluvaiheessa. Pikaraitiotien toteuttaminen ei riipu Lahdenväylän muuttamisesta kaupunkibulevardiksi vaan pikaraitiotie on suunniteltu toimimaan väylän nykyisten järjestelyjen
ja tilavarauksien puitteissa.
Ennen raitiotien rakentamista alueen joukkoliikenne hoidetaan linja-autoliikenteellä. Aluetta palveleva poikittainen joukkoliikenne toteutetaan runkolinjan mukaisella palvelutasolla, kun Ilmasillan eritasoliittymä on rakennettu. Tattariharjuntie on nykyisin alueen pääkatu, jonka poikkileikkausta muutetaan
nykyisestä palvelemaan paremmin uutta maankäyttöä. Sitä pitkin kulkevat
linja-autolinjat Malmin asemalle ja Pihlajamäen kautta Helsingin keskustaan.
Alueelle toteutetaan kokonaan uusi katuverkko palvelemaan uutta maankäyttöä.
Kaavoilla edistetään muun muassa liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. Tehtyjen selvitysten perusteella suunniteltu liikenneverkko toimii hyvin
rakentumisen eri vaiheissa.
Uudenmaan ELY-keskus toteaa 6.5.2020 Lentoasemakortteleiden asemakaavan muutosehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että Malmin lentokenttäalueen suunniteltu tiivis maankäyttö tukeutuu vahvasti kestävään liikkumiseen, mm. pikaraitioteihin ja hyviin kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin. Alueen
sijainti lähellä nykyistä päärataa ja sen asemia antaa hyvät edellytykset kehittää aluetta kestävän liikkumisen varaan.
Kaupunki toteaa, että Lentoasemankortteleiden selostuksessa on kuvattu, miten asukas- ja työpaikkamäärien kasvu vaikuttaa liikennejärjestelmään ja
maantieverkkoon sen osana. Vaikutuksia on aiemmin selvitetty Malmin lentokentän alueen kaavarungon liikenneselvityksessä (v. 2015-2016) ja keskeiset
tulokset olisi hyvä kuvata myös Lentoasemankorttelin kaavaselostukseen sekä
arvioida miltä osin selvitystä tulisi päivittää esim. seudullisen maankäytön ja
liikennejärjestelmän osalta. Kaavarungon liikenneselvitys on perustunut tietoihin ennen MAL 2019 suunnitelmaa. Kaavaselostuksessa olisi tarpeen tuoda
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esiin mm. vaikutukset maantieverkkoon tilanteessa, jossa alueen Lahdenväylään kytkevä Ilmasillan yhteys on käytössä ilman pikaraitiotieyhteyttä,
mutta Malmin alueen maankäyttö on jo kokonaan tai osittain toteutunut. Tällä
tarkastelulla tulisi olla vaikutusta myös alueen rakentumisen vaiheistukseen.
Tattariharjuntie kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon. Kadulla
on varauduttava 7 x 7 x 40 metrin kokoisiin kuljetuksiin. Asia on tuotu esiin
myös kaavaselostuksessa.
Yhteenveto

Kaupunki toteaa, että valituksissa ei ole esitetty sellaisia laillisuusperusteita,
joiden perusteella päätös tulisi kumota. Kaava täyttää MRL 54 §:n sisältövaatimukset ja perustuu lain edellyttämiin kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavapäätös ei siten ole syntynyt kuntalain 135 §:n tarkoittamalla tavalla virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös
ole muutenkaan lainvastainen.
Kaupunki pyytää valitusten hylkäämistä perusteettomina ja niiden jättämistä
tutkimatta päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen kohdistuvilta osin.

Lausunto on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.
HELSINGINSSÄ 12. päivänä heinäkuuta 2021

Taina Lehtinen
kaupunginasiamies, OTK
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