
  

Helsinki City Airpark 

Karttaluonnos ei mittakaavassa 

Malminkaareen tukeutuvat 
läntiset alueet rakennetaan 
kerrostalo/pienkerrostalo-
valtaisiksi olemassa olevaa 
ympäristöä myödäten. 
Kenttäalueeseen välittö-
mästi rajautuva rakennus-
massa käsittää myös kent-
tätoimintoja.  
 
Ks. selostus kohdasta 

Malmi Airpark Wall. 

Kaakkoiskulma rakenne-
taan pientalovaltaiseksi 
olemassa olevaa ympäris-
töä myödäten. Kenttäalu-
eeseen sisältyvät tontit kä-
sittävät myös kenttätoimin-
toja. 
  
Ks. selostus kohdasta 

Malmi Air Village 

Luoteinen alue on asumi-
sen ja tuotannon sekä pie-
nimuotoisen logistiikan (ml. 
ilmakuljetukset), jota kehi-
tetään yhdessä Tattarin-
suon teollisuusalueen 
kanssa työpaikkaomava-
raisuudenkin paranta-
miseksi. 
 
Ks. selostus kohdasta  

Airpark Hybrid. 

Itäinen alue on asumisen ja 
liiketoiminnan sekä pieni-
muotoisen UAM henkilökul-
jetusliikenteen hybridialue, 
jota kehitetään yhdessä 
Tattarinsuon teollisuusalu-
een ja Tattariharjuntien 
kanssa. 
 
Ks. selostus kohdasta  

Airpark Hybrid. 
 

Lentokentän ”Vanha kau-
punki” täydennysrakenne-
taan ilmailukulttuurin kaik-
kien ilmenemismuotojen 
ympärille pienirakeiseksi 
RKY-taustaa kunnioitta-
vaksi kokonaisuudeksi. 
 
Ks. selostus kohdasta  

Aerobello Road 

Kaikki luontosaarekkeet, 
ympäröivä luontopolku ja 
mahdollisimman suuri osa 
niittyalueesta säilytetään 



 

 

 
Liike- ja hotellitoimintojen, lentävän museon ja kulttuurin sekä kaupan integrointi kenttätoimintoihin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asumisen, erikokoisten liiketoimintojen, lentotyön ja harrastuksen integrointi kenttäympäristöön. 

 

 

 
 
 

 

Helsinki City Airpark 
 

Idealuonnos lentokenttätoimintojen integroimi-
sesta metropolirakenteeseen 

 
 

10.6.2021 
 

Juha Lampi 
arkkitehti SAFA, lentäjä 
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1 YLEISTÄ 
 
Tämän pohdinnan taustalla on pitkään jatkunut ja alkuvuodesta 2014 yllättävästi kul-
minoitunut keskustelu Malmin lentokentän asemasta ja merkityksestä metropolialu-
eella. Tähän selostukseen on poimittu tietoja vuosien varrella. 
 
 

2 LÄHTÖAINEISTO 
 
Lähtötietoina on käytetty julkisia lähteitä ja Malmin kentän toimijoilta kerättyä tietoa. 

 
 

3 TARKASTELUALUE 
 

Tarkastelualue sijaitsee Helsingin Malmilla, lentokenttäalueella ja sen vaikutusalu-
eella. Alueen merkitystä kuvaa oikeanpuoleinen kaupunkipuistokyselyn tulos: 
 

 

 

4 LENTOKENTÄN ASEMA SUOMEN MITTAKAAVASSA 
 

Toiminnallinen asema  
 
Malmin kenttä on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä, joka laskeutumismääriltään 
on yli kaksinkertainen kolmanneksi aktiivisimpaan Tampereen kenttään nähden. Len-
nonjohdon aukioloaikoihin suhteutettuna Malmi oli v. 2016 Suomen vilkkain. Kenttä 
on myös edelleen virallinen rajanylityspaikka. 

 
 
Kentän toiminta on Suomen mittakaavassa ainutkertainen monesta syystä: 
 
- Suomen muiden kaupunkien yhteydessä sijaitsevat kentät voivat vähäisten liiken-

nemäärien ansiosta toimia sekä liikenneilmailun että muun ilmailun tukikohtina. 
Pääkaupunkiseudulla Helsinki-Vantaan liikennemäärät eivät tätä salli (ks. lento-
kenttäselvitys 2008), vaan kaikki liikenneilmailuun kuulumaton toiminta on ohjat-
tava erilliselle monitoimikentälle. 

- Malmin kenttä Suomen laajimman väestökeskittymän tukemana on maan moni-
puolisin koulutuskenttä, jonka sijainti intensiivisesti operoidun ilmatilan yhteydessä 
mahdollistaa keskieurooppalaisen ilmatilan aktiviteettia vastaavan koulutusympä-
ristön. 

- Sähköisen/hybridikäyttöisten ilma-alusten tehdessä tuloaan ja hiljaisena toimin-
tana mahdollistaessa pienirakenteisemman ja hajautetumman lentämisen suo-
raan tai lähietäisyydelle kohteesta kohteelle kaupunkilentokenttien merkitys kas-
vaa (Urbaanin ekolentämisen tulevaisuudennäkymiä (vahanen.com)) 
 

 
 
Finavian liikennetilastotaulukko 2013 (yllä) kertoo, että Finavian operoimista kentistä 
Malmin ilmailumäärät luokassaan edustivat 44% osuutta maan kokonaisuudesta.  

https://blog.vahanen.com/urbaanin-ekolentamisen-tulevaisuudennakymia
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Viime vuosina metropolialueen väestöpohjan kasvaessa erilaiset suurelle yleisölle 
suunnatut toiminnot ovat lisääntyneet, kuten: 
- DC-yhdistyksen jäsenlennot 
- Kevytilmailun esittelykurssit 
- Good Flight Aviationin elämyslennot 
- Sky Experiencen tandemhyppytoiminta 
- Ilmailupartiotoiminta 
Alustavan, v. 2014 toimijoilta kootun laskelman perusteella näiden sidosryhmien koko 
on yhteensä noin 8300 henkeä metropolialueelta. Finavian laskutusjärjestelmästä 
saadun tiedon mukaan operointimäärät ovat noin 55 000/v, kun mukaan lasketaan 
tornin aukioloaikojen ulkopuolinen liikenne (n. 5000 laskua/v) 
 
Finavian luovuttua kentästä vuosina 2017 – 2021 kentän toimintaa on menestyksek-
käästi operoinut Malmin lentokenttäyhdistys Ry ja operaatiomäärät ovat säilyneet kor-
kealla tasolla huolimatta Rajavartiolaitoksen kaluston siirtymisestä Vantaan lentoase-
malle. 

 

 
2014 Helsingin kaupunki selvitti mahdollisuutta sijoittaa alueelle Hernesaaresta pois 
siirrettävän helikopterikentän. Malmin kenttä palvelisi tätä toimintaa nykyisellään. 
 
Toimijat selvittävät mahdollisuuksia operoida Malmilta VLJ-kalustolla ja kentällä on 
nyttemmin tehty sähkölentämisen koelentoja Helsingin sähkölentokoneyhdistyksen 
Pipistrel Alfa Electrolla 
 
Kulttuurihistoriallinen asema  
 
Malmin kenttä on eurooppalaisessakin mittakaavassa harvinainen, alkuperäinen il-
mailukäytössä säilynyt lentoasema, minkä takia mm. World Monument Fund on kaksi 
kertaa määritellyt sen yhdeksi maailman sadasta uhanalaisesta kulttuuriaarteesta. 
Museovirasto on luokitellut lentoasema-alueen rakennetuksi kulttuuriympäristöksi 
(RKY), joka käsittää päärakennuksen ja lentokonehalli 1:n lisäksi myös kentän liiken-
nealueet. Vuonna 2016 Europa Nostra nimesi kentän yhdeksi Euroopan seitsemästä 
uhanalaisista kulttuurikohteista ja sitä on nostettu jopa Pariisin Notre Damen kan-
noille. 
 
Kenttä on juurtunut ympäristöönsä ja luonut siihen oman paikallishenkensä 
(genius loci). Alue koetaan toimintoineen kiinnostavana ja kenttää kiertävä 
luontopolku on ympärivuotinen suosittu ulkoilureitti. Kentälle vapaaehtoisvoi-
min järjestetyt tapahtumat, esittelykierrokset ja luontopolut vetävät väkeä ja ni-
voutuvat hyvin lentotoimintaan. 
 
Kentän kulttuuriasemaa ei ole hyödynnetty Helsingin kaupungin matkailuviestin-
nässä. 
 
 
 
Hallituksen kehysriihen 2014 päätös seuraamuksineen  
 
Hallitus päätti kevään 2014 kehysriihessä Helsingin kaupungin aloitteesta, että valtio 
siirtää toimintansa (Rajavartioston Vartiolentolaivueen) Malmilta Helsinki-Vantaalle 
vuonna 2016. Tämän takia Finavia totesi, ettei sillä ole enää velvollisuutta ylläpitää ja 
operoida kenttää eikä antaa siellä lennonvarmistuspalvelua. Helsingin kaupungin 
johto on ilmoittanut haluavansa aleen kokonaan asuinkäyttöön 25 000 – 30 000 asuk-
kaalle, mikä vastaa n. 5 vuoden asutustavoitteita.  
 
LVM ilmoitti tapahtuneen johdosta järjestetyssä Malmin toimijoiden keskustelutilai-
suudessa 4.12.2014, että ao. kehysriihipäätös oli ylhäältä saneltu poliittinen linjaus, 
joka ei perustunut laajaan virkamiestason valmisteluun. Päätöksen jälkeen on ilmen-
nyt seuraavaa: 
- Julkishallinnolla ei tällä hetkellä ole mitään organisaatiota, joka vastaisi Euroopan 

parlamentin päätöslauselman mukaisesta ilmailun kokonaisuudesta: 

 

https://sahkolentokone.fi/
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- Vartiolentolaivueen siirto Helsinki-Vantaalle on päätetty vastoin vuoden 2007 sel-
vitystä, jossa nimenomaan todetaan:  

” 3.4  Lentokenttätoimintojen kehittämistavoitteet 
Malmin  toimintojen  siirto  Helsinki-Vantaan  lentoasemalle  ei  ole  
miltään osin realistinen vaihtoehto. Helsinki-Vantaan nykyiset ope- 
raatiomäärät rajoittaisivat jo pelkästään Rajavartiolaitoksen toimin- 
taa  huomattavasti.  Näin  ollen  on  tarpeen  selvittää  edellytykset  ja  
tavoitteet nykyisen Malmin lentokentän kehittämiselle sekä uuden  
lentokentän  rakentamiselle  ja  toiminnalle  siinä  tapauksessa  että  

Malmin lentokentän toiminta mahdollisesti lopetettaisiin.” 
- Siirtohankkeesta ovat olleet huolissaan myös Helsinki-Vantaan lennonjohtajat, 

jotka pohtivat tästä koituvia porrastusongelmia reittiliikenteen kanssa. 
- Seurauksia lentotoiminnalle on selvitelty vasta jälkeenpäin ja raportoinnissa tukeu-

duttu virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin, kysymättä lähtötietoja Malmin toimijoilta 
tai korvaaviksi ajatelluilta lentopaikoilta. 

- Valmisteluun ei ole integroitu Helsingin kaupungin ilmoittamaa tarvetta uudesta 
helikopterikentästä. Tämä olisi mielekästä yhdistää Rajavartiolaitoksen tarpeisiin. 

- Päätösketju on viritetty niin kiireiseksi, että muutosprosessien hallintaan jää niu-
kasti aikaa.  

- Suunnitellusta muutoksesta on nähty ja ennustettavissa seuraavia seuraamuksia: 
o Merkittävä osa kentällä toimivista yhteisöistä ja yrityksistä joutuu lopetta-

maan toimintansa, koska 
▪ asiakas/sidosryhmät eivät siirry mahdolliseen uuteen toimipistee-

seen eikä väestöpohja siellä olisi riittävä 
▪ resurssit/aikataulut eivät salli muuttoa ja uutta riittävää kenttäinfraa 
▪ menetetään symbioottinen yhteys kentän muihin toimijoihin 

o Metropolialue menettää lyhyessä ajassa pysyvästi ainoan monitoimikent-
tänsä ja kaikki mahdollisuudet vastata ilmailun ja ilmaliikenteen tulevaisuu-
den tarpeisiin, kuten 

▪ Aikatauluttamaton mikrojet(VLJ)-liikenne, sukkulaliikenne 
▪ Lisääntyvä ilmailupalveluiden ja harrastusmahdollisuuksien kysyntä 

metropolialueella 
▪ Tulevaisuuden pienimuotoisten ilmailulajien nousu: droonipalvelut, 

sähkömoottori-ilmailu 
▪ Em. ilmailumuotoihin tukeutuva innovaatio-, kehittämis- ja liiketoi-

minta 
▪ Ilmailuun tukeutuva hybridirakentaminen, Airpark-asuminen, Air Ho-

tel-palvelut 
▪ Ilmailun historian ja kulttuurin vaaliminen, lentävä museotoiminta, ra-

kennetun kulttuuriympäristön kunnioittaminen 
▪ Kaikki lentoharrastuksen mahdollisuudet (vrt. kaikkien venesata-

mien sulkeminen) 
o Kenttää, joka pystyisi ottamaan vastaan Malmin koko rikkaan ilmailukult-

tuurin, ei ole olemassa eikä sitä ehdittäisi rakentamaankaan, mikäli sille löy-
tyisi resurssitkin. Tämä on laajasti käynyt ilmi aiempien vuosikymmenten 
selvityksissä ja niiden aiheuttamista keskusteluista.  

o Rakennetun kulttuuriympäristön arvot eivät ole siirrettävissä lainkaan. 
o Myös Suomen luontoliiton kanta on, että kenttä on ekologisinta säilyttää 

nykyisessä olinpaikassaan. Viime vuosina kentän harvinaisesta niitty-
biotoopista on löytynyt aina vain uusia direktiivilajeja. 

o Mikäli korvaava kenttä löytyisikin, se tuskin sijaitsisi samalla tavoin hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien päässä, mikä eriarvoistaisi palveltavia sidosryh-
miä. 

 
Keskustelutilaisuudessa 4.12.2014 Trafin ylijohtaja Pekka Henttu esitteli riskikartoi-
tuksen, joka määritti ehdot, joilla lentotoiminta Malmilla voisi jatkua myös lennonjoh-
topalvelujen päätyttyä. Selvitys perustui alkutoteamukseen, että Malmi on urbaanissa 
asemassaan ollut turvallisuustasoltaan hyvä kenttä varsinkin, kun ottaa huomioon 
lentotoiminnan jatkumisen myös lennonvarmistuspalveluaikojen ulkopuolelle. 
 
Kaupunkirakenteellisesti merkittävä kohta selvityksestä on esitys poistaa poikittaiskii-
totie 09/27 käytöstä. Tämä sisältää avaimen kentän toiminnan pidempiinkin jatkomah-
dollisuuksiin. Sittemmin Lentokenttäyhdistyksen hallinnoimina vuosina on voitu toden-
taa tämän mallin toimivuus käytännössä. 

 
Päätelmiä 
 
- Koska kehysriihen linjapäätös taustavaikutusmekanismeineen on perustunut 

puutteelliseen ja kapea-alaiseen valmisteluun, kaikkein tärkein asia on rauhoittaa 
päätöksentekoprosessin vauhtia, jotta punnituille ratkaisuille jäisi riittävästi selvi-
tysaikaa. 

- Päätöksenteossa tulee ottaa laaja näkökulma kenttäalueen potentiaaliin, koska 
asia ei koske vain yhtä kuntaa, vaan koko metropolialuetta – tai paremminkin kan-
sainvälistä aluetta kentän ympärillä ESTOL-liikenteen n. 500 kilometrin vaikutus-
säteellä.  

- Valmistelun tulee olla aiempaa laaja-alaisempaa, jotta vältytään nyt koetuilta puut-
teilta. 

- Jo tehtyjä selvityksiä tulee hyödyntää ja niiden sisällön ajankohtaisuutta arvioida 
- Tehtyjen ratkaisujen tulee olla sellaisia, että muuttuvien tarpeiden myötä alueen 

kehittämispainotuksia voidaan säätää.  
- Toistaiseksi edullisin ja luontevin ratkaisu on jatkaa Malmin kentän toimintaa kat-

kotta alkuperäisen sopimuksen puitteissa, hyödyntää kentän jo olemassa olevat 
tilat Helsingin helikopteritoiminnan tarpeisiin ja näiden ratkaisujen myötä kehittää 
alueen hybridimahdollisuuksia maltillisesti. 

.  
 
 
Ehdotuksia 
 
- Vuonna 2021 tunnistetaan ja listataan kaikkein akuuteimmat ja säilytettävimmät 

arvot, kuten: 
o luontoalueet ja -olosuhteet, joita ei tule vaarantaa lainkaan. 
o RKY-aseman kannalta välttämättömät arvot 
o kentän infran rakenteellisesti ja toiminnallisesti kriittiset arvot, kuten kuiva-

tusjärjestelmä, pinnoitetut alueet 
- Vuosi 2022 hyödynnetään laajapohjaiseen suunnittelutyöhön, jonka fokuksena 

ovat uudet innovaatiot ja kasvumahdollisuudet alueella samalla, kun vahvistetaan 
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väestöpohjaa ja terävöitetään alueen genius locia. Jatkojalostuksessa hyödyn-
netään kaikkia saatuja ideoita ja etsitään niiden yhdistämisestä parasta ko-
konaisuutta. 

- Selvitetään toimintamalli, jossa kiitotie 09/27 suoja-alueineen on poistettu lento-
asemakäytöstä ja vapautettu asuinrakentamiseen. Vaihtoehtoisesti voidaan sel-
vittää myös 09/27:n säilyttäminen ja 18/36:n poistaminen, mutta tämä ei toimin-
nallisesti olisi yhtä hyvä ratkaisu (alla): 

 
- Selvitetään lentoasematoiminnan kestävä taloudellinen pohja ja valtion, Helsingin 

kaupungin, Finavian sekä Malmin toimijoiden roolit siinä – kehyskuntia unohta-
matta: tarkastelu lienee aiheellista tehdä YTV-laajuudella. 

- Selvitetään mahdollisuus innovoivaan hybridirakentamiseen kiitotie 18/36:n länsi-
puolelle 

- Vastaavasti selvitetään Tattarisuon teollisuusalueen kehittämistä siten, että se 
voisi hyötyä lentotoiminnasta 

- Tutkitaan alueen nykyisten luonnonarvojen ja ulkoilureittien jalostamismahdolli-
suudet 

- Lentoasemantien ja suojeltavien rakennusten ympäristön täydennysrakentamista 
myös kulttuuri-, koulutus-, palvelu- ja museotoimintaan tutkitaan  

- Vaiheistetaan alueen rakentaminen siten, että nykyiset rakenteet ja toiminnat tar-
vittaessa väistyvät mahdollisimman rauhalliseen ja ennakoitavaan tahtiin. 

- Luodaan uniikki alue, jolla on erottuvuutta kansainvälisessäkin mittakaa-
vassa ja joka myös kykenee hyödyntämään vetovoimaansa taloudellisesti. 

 
Mittauksia, mallinnuksia ja ennusteita lentomelusta vasemmalla ja kokemusperäistä dataa oikealla 

 
 

5 IDEALUONNOS MALMI CITY AIRPARK 
 

”Malmi City Airpark” on hybridi-idea, jossa yhdistetään monipuoliset aluetoiminnot il-
mailukeskeiseen ympäristöön alueen historiallista rakennetta ja luontoa kunnioittaen. 
Ratkaisu perustuu siihen, että kentän varsinainen liikennealue kapenee säilytettävän 
kiitotien 18/36 varteen. Muu osan kentästä ympäristöineen voidaan rakentaa halutulla 
tavalla. Rakentaminen vaiheistetaan siten, että sen painotusta voidaan muuttaa 
tavoitteiden muuttuessa. 
 
Luontoon suhteuttaminen 
 
Luonnoksessa ehdotetaan, että kenttää ympäröivät vihervyöhykkeet ja niitä yhdistävä 
luontopolku pääosin säilytetään luonnontilassa, vain reuna-alueiltaan trimmaten ja uu-
teen miljööseen sovittaen. Polku tulee muodostamaan uutta ja vanhaa yhdistävän ta-
rinan, josta avautuu vaihtelevia näkymiä ao. liitealueille. Kentän niittybiotooppia säily-
tetään niin paljon kuin tärkeiden lajien elinvoima vaatii. Tulevassa suunnittelussa myös 
turvataan Longinojan elinvoimaisuus. Mikäli luonto vaatii, pidetään valmiutta kar-
sia rakennuskantaa rajustikin! 
 
Kenttä on liejusavialueena vaikea rakennusalusta, joka vaatii runsaasti stabilointia ja 
paalutusta. Tällaisten betonirakenteiden hiilijalanjälki ei näin suuressa mittakaavassa 
ole hyväksyttävissä. Suunnitelmissa rakennusalueille  on myös esitetty jopa toista 
metriä paksuja maatäyttöjä, joilla on arvaamattomat vaikutukset nykyiseen maapoh-
jaan ja pohjarakenteisiin. Raskaiden maastotoimenpiteiden sijaan tulee käyttää ke-
vyitä ja kekseliäitä ratkaisuja: vähentää täytöt ja kevennykset, hyödyntää harvaa paa-
lutusta hyödyntäviä rakenneratkaisuja, kartoittaa kantavimmat alueet, miettiä talotek-
nisiä ratkaisuja ”kelluvien lauttojen” tapaan, hyödyntää puurakentamisen mahdolli-
suuksia jne.   
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5.1.1 MALMI AIRPARK WALL 

 

 
 
Luonnoksessa ehdotetaan, että kiitotien länsipuolelle rakennetaan uusi rullaustie/ase-
matasonauha, johon tukeutuu asumispainotteinen ”Malmi Airpark Wall”.  Muurimai-
seen rakennusmassaan kuuluu kentän puolelle avautuva pienkonehangaari, jossa 
asukkaat ja erilliset vuokralaiset voivat säilyttää lentokoneitaan. Rakennusmassan 
pohjakerroksessa Malminkaaren puolella on vastaavasti näihin liittyviä yhteis-, liike- ja 
palvelutiloja. 
 
Toiminnallisesti rakennuskompleksi on koko maan mittakaavassa ainutkertainen, jo-
ten se tulee vetämään puoleensa myös sellaista väkeä, jota tavanomainen lähiöelämä 
Malmilla ei kiinnosta. Täten rakennukseen kannattaa sijoittaa myös poikkeuksellisia 
kokeilevia asuntoratkaisuja. Näiden ja kompleksin hangaari- ja liiketilojen subven-
toimana samaan yhteyteen voidaan myös toteuttaa runsaasti pienempiä ja edullisem-
pia asuntoja 
 
Arkkitehtonisesti kiitotietä myötäilevä rakennus voidaan haluttaessa toteuttaa harvi-
naisen suurimittakaavaisena ja suoralinjaisena. Tällaista suurimittakaavaista raken-
teellisuutta puoltavat myös alueen kyseenalaiset pohjaolosuhteet. Toisaalta rakennus-
kompleksi on toteutettavissa tulkiten kuuluisan Byker Wallin artikulaatiota ja vaihtele-
vuutta. Rakennuksen luonnolliset valot luovat ilmastakin selvästi tunnistettavan valo-
viivan kenttäalueelle. 

 Vertailukohde Byker Wall, Newcastle, Arkkit. Ralph Erskine 
 
Rakentaminen on ideoitu jättimäisinä siipinä, keskiosaltaan esimerkiksi 5-kerroksi-
sena ja kärjiltään 7-kerroksisena. Tällöin se myös tehokkaimmin toimii meluvallina län-
nen suuntaan. Rakennus kuitenkin toteutetaan vähintään kahtena massana, joiden 
välistä Malminkaarelta avautuu näkymä itse kentälle. 
  
Kentän puoleinen rakenne toteutetaan samoin periaattein kuin nykyään rakennetaan 
vilkkaasti liikennöityjen pääteiden varsille: 
- käytetään massiivisia seinärakenteita 
- käytetään kohtuullisia ikkunakokoja  
- sijoitetaan kentän puolelle häiriintymättömiä tiloja ja luhtikäytäviä  
  
Pääosa asunnoista on modulaarisia, pinta-alaltaan 35 – 105 m2  
- I-tyyppi, muodostuu yhdestä yksikerroksisesta palikasta 
- L- ja T-tyypit muodostuvat sisääntulokerroksessa yhdestä palikasta ja yläpuoli-

sesta (T-tyyppi) tai alapuolisesta (L-tyyppi) kaksoispalikasta 
- O-tyyppi käsittää kaksoispalikan sekä sisääntulo- että yläkerroksessa ja näitä 

asuntoja on vain ylimmässä kerroksessa. 
- Kaikissa tapauksissa sisääntulokerros on ns. selviytymiskerros, joka on esteetön 

ja käsittää ruoanlaitto- sekä saniteettitilat. 
- Asuntojen parvekejärjestelyjä, välipohjia ja sisäseinien määrää sekä toteutusta-

paa on mahdollista varioida. 

  
Esimerkki T-tyypin asunnosta, vasemmalla pihan puolelta, oikealla kentän puolelta. Joka kolmannessa kerrok-

sessa sijaitseva luhtikäytävä okran värisenä. 
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Kontrastina kiitotien puoleiselle suurelle mittakaavalle kompleksin länsipuoli, jonne 
asuntopihat sijoittuvat, toteutetaan pienirakeisena ja rikkaasti detaljoituna. Asuinhuo-
neet avautuvat luontevasti tähän läntiseen ilmansuuntaan. Tämän lisäksi itse muuri-
rakennuksen ja Malminkaaren väliin sijoitetaan massaltaan rikkaita pistetaloja, jotka 
ovat kerroksen pari muuriaihetta korkeampia. Kun kattomaisemat viettävät kentälle 
päin tämä kokonaisratkaisu tarjoaa parhaat mahdollisuudet myös meluntorjuntaan. 

 
 
Rakennuskompleksin rakentaminen voi alkaa välittömästi kaavoituksen sallimassa ai-
kaikkunassa pohjoisen päästä aloittaen ja edetä etelään talouden ja aluekehityksen 
tarpeita seuraten. Koko rakennusta ei ole pakko toteuttaa yhdellä ainoalla reseptillä 
vaan esim. rakennettavien hangaaritilojen määrää voi säädellä. 
 
Nopean käsivaraistarkastelun perusteella alueen koko voisi olla 171000 m2, joten kort-
telitehokkuusmitoituksella 0,7 sekä henkilömitoituksella 50 m2/as rakennuskomplek-
siin mahtuisi n. 2400 asukasta. Tämä kuitenkin vain yksi laskentatapa. 
 
Länsipuoliset asuinalueet 
 
Muurialueen länsipuolelle Malminkaaren varteen sijoittuvat alueet täydennysrakenne-
taan nykyiseen ympäristöön sopeuttaen, mutta samalla kaupunkirakennetta tiivistäen. 
Kyseeseen tulevat kytketyt pientalot, rivitalot ja pienkerrostalot – mahdollisesti täysi-
mittakaavaisemmatkin kerrostalot. Alueella voidaan kokeilla uutta puurakentamistek-
niikkaa, esimerkiksi clt-tekniikkaa. Alueille sijoittuisi noin 2200 uutta asukasta. 
 

5.1.2 AIR PARK VILLAGE 
 
Kaakkoisnurkalla kenttää sijaitsee nykyään ns. ”ultraplatta” eli kevyiden lentokoneiden 
hallit ja kerhorakennukset sekä kenttää ympäröivä omakotitaloalue. Tälle alueelle 
asuntorakentaminen olisikin luonteva toteuttaa pientalovaltaisena ”ilmailukylänä”, eli 
rakennetaan suhteellisen väljiä laadukkaita asuntoja, joihin kuhunkin kuuluu oma len-
tokonehalli. Alueelle voidaan pienimittaikaavaisuuden turvin sallia hyvinkin yksilöllinen 
rakentaminen. 
 

    
 
 

Eteläpuolinen rakentamisalue 
 
Tämä alue sijaitsee puolittain kiitotien 18 jatkolla, mutta sekin voitaisiin osin rakentaa 
osana Tattariharjuntien jalostamista urbaanimmaksi katutilaksi, jolloin asukasmäärä 
alueella nousisi n. 400 asukkaalla. Kiitotien eteläpäässä on suosittu lentotoiminnan 
bongauspaikka ”katselukallio”, joka turva-alue- ja virkistysfunktionsa lisäksi suojaa 
matalalta tulevalta melulta. 
 

5.1.3 AIRPARK HYBRID 
 
Pääkiitotien itäpuolisille vyöhykkeille olisi avattavissa kaikkein laajimmat rakennettavat 
alueet, erityisesti poikittaiskiitotien itäpään alue, noin 225 000 m2. Alueet olisi kaavoi-
tettavissa välittömästi kiitotien 09/27 sulkemisen jälkeen. Alueen tekee mielenkiin-
toiseksi sen sijainti Tattarisuon pienteollisuusalueen lähettyvillä, minkä takia siitä on 
mahdollista kehittää lähityön, asumisen ja liikenteen hybridi. Varsinaisesta teollisuus-
alueesta asumistoiminnot irrotetaan nykyistä viherkaistaa hyödyntäen. Tämä alue on 
avainasemassa kehitettäessä kentän ympäristön työpaikkaomavaraisuutta. 
 
Osa rakentamisesta voidaan toteuttaa Airpark Wall –ratkaisun symmetriaparina. Säi-
lytettävän Asemataso 1:n kehysrakennuksissa voidaan ottaa huomioon Pyöreän 
muoto ja sijainti kenttätilan korostepisteenä. Jos kenttätoimintoja laajennetaan Ase-
mataso 2:n puolelle, Halli 1 voidaan ottaa ilmailumuseokäyttöön ja tehdä sen edus-
tasta kaikille avoin Ilmailutori, joka avautuu suoraan kenttämaisemaan. 
 

 
 
Tämäkin alue suunnitellaan siten, että rakennusten korkeus nousee tasaisesti kenttä-
alueelta poispäin, pohjoisen ja itään. Alueen kokonaisasukasmäärä valitun ratkaisun 
mukaan voi nousta 6500 henkilöön. 
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Tattariharjuntiehen liittyvä rakennuskanta muotoillaan siten, että tiestä tulee urbaani 
katutila, kuten kadun varteen Alppikylään jo rakennetut kerrostalot antavat odottaa. 
 

5.1.4 MALMI AEROBELLO ROAD 
 
Tätä voidaan pitää lentoaseman ”Vanhana kaupunkina”, jonka pääportista pääkatu 
johtaa terminaalirakennukseen ja josta lähtevät polut luontokierroksellekin. Lentoase-
malle johtava tie vanhoine pientaloineen rakennetaan pienimittakaavaisesti erityisen 
herkällä otteella ja siihen keskitetään alueen kulturellinen ja kaupallinen painopiste. 
Alueen merkittävimmät rakennukset ovat ”Pyöreä” ja Lentokonehalli 1, jotka palau-
tetaan alkuperäiseen loistoonsa – jälkimmäinen ehkä kulttuuri/museokäyttöön. Erilais-
ten palvelujen lisäksi tälle alueelle voidaan myös sijoittaa liikelentohotelli ja kokousti-
loja. 
 
Vanha pelastusasemarakennus puretaan ja sen paikalle rakennetaan Lentokonehalli 
1:n alun perinkin suunniteltu symmetriapari – toki nyt tämänhetkisiä toimintotarpeita ja 
ajanmukaista muotokieltä tulkiten. 
 

 
 

5.1.5 YHTEENVEDOKSI: 
 
Hyvin karkean laskelman mukaan lentokenttätoiminnot säilyttäen alueelle voisi sijoit-
taa monipuolisten – jopa ainutkertaisten toimintojen – ohella yli 12000 asukasta. Tä-
hän lukuun on toistaiseksi syytä suhtautua varauksin, koska varsinaisia mittaluonnok-
sia kohteesta ei ole vielä laadittu. 
 
Ratkaisu kuitenkin sovittaisi yhteen risteävät vaatimukset ja parhaassa tapauksessa 
tuottaisi niistä jotain, mitä koko Pohjois-Euroopassa ei liene toteutettu – rakennetun 
kulttuuriympäristön toiminnallisen kokonaisuuden säilyttämisen ohella. 
 
Ratkaisu säilyttäisi tulevaisuuden vielä vaikeasti ennakoitavat mahdollisuudet ilmailu-
toiminnoista metropolialueella ja poistaisi lopullisesti epävarmuuden kentän sijainti-
mahdollisuuksista. Ratkaisu olisi myös vaiheistettavissa sillä tavoin, että mitään toi-
minnallisia katkoja ei syntyisi, vaan alueen rakentuminen voisi edetä tarpeiden mu-
kaan 

 

Ehkä tähän lopuksi otamme esille kansalaismielipiteen kansallisesta kaupunki-
puistosta Malmin kenttäalueelle ja lentotoiminnan jatkumisesta.  
 

 
 

 


