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Perinteinen pysäköintitalo Hybridipysäköintitalo

Toiminnallinen monipuolisuus tekee pysäköintitalosta kaupunkiympäristöä elävöittävän hybridirakennuksen.
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Perinteinen pysäköintitalo Hybridipysäköintitalo

Toiminnallinen monipuolisuus tekee pysäköintitalosta kaupunkiympäristöä elävöittävän hybridirakennuksen.
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Aukotuksella julkisivujen mittakaavaa saadaan tarvittaessa sopeutettua ympäröiviä julkisivuja vastaavaksi. Julkisivun suunnittelun vähäisten reunaehtojen ansiosta sama 
pysäköintitalotyyppi voidaan toteuttaa monipuolisesti kokonaishahmoa varioiden erilaisia julkisivumateriaaleja ja -käsittelyjä, aukotusta ja räystäsmuotoja yhdistelemällä.

Katutason sisätilat yhteensä 1750 k-m2

- Päivittäistavarakauppa aula-, varasto- ja huoltotiloineen
- Polkupyöräpysäköinti joukkoliikennepysäkkien yhteydessä

- Katutason vaihtoehtoisia toimintoja esimerkiksi kunnallistekniikkaa palve-
levat tilat, pienemmät liiketilat, kuntosali, sisäliikunta, elokuvateatteri

Kattotason sisätilat yhteensä 110 k-m2

- Hissiaula, kattopuistoa palvelevia aputiloja (wc-tilat, vesipisteet, väline-
varastot ja -vuokraus, virvokeautomaatit)

- Kattotason sisätilan vaihtoehtoisia toimintoja esimerkiksi kahvila, kioski, 
näyttelytila, infotila

Tiilijulkisivu

- Pysäköintikerroksissa julkisivuaukotuksella ja harvatiililimityksellä 
saavutetaan riittävä tuulettuvuus.

- Kaduille ja pihoille erisävyiset julkisivutiilet

Autopaikat yhteensä 416 ap

- Pysäköintikerroksissa sähköautojen latauspisteitä, ostoskärryalueet
- Kattotason huolto pysäköintitalon kautta ylös asti ajamalla tai hissillä

- Kokonaisala/autopaikat 33,9 m2/ap

Pysäköintitalon sisäänajo ja 2. sisäänkäynti sekä huolto lännestä

- Varaus hissille läntisen sisäänkäynnin yhteydessä
- Asukkaiden kierrätyspiste ja teknisiä tiloja huoltopihan yhteydessä

Kattotason ulkotoiminnot

- Terassoituva kattopuisto
- Kaupunkiviljely, oleskelu ja harrastaminen

- Katsomo- ja istuskeluportaat, näköalatasanne
- Kattotason ulkotilan vaihtoehtoisia toimintoja esimerkiksi pelikentät, 

leikkipaikka, kiipeilyareena, skeittipuisto, kesäteatteri

Pysäköintikerrosten sisätilat yhteensä 215 k-m2

- IV-konehuone tasolla +23.4 sisäänajorampin vieressä
- Kaupan asiakaspysäköinti alimmilla pysäköintitasoilla

- Varaus 2. hissille kaupan sisäänkäynnin yhteydessä
- Pysäköintikerrosten vaihtoehtoisia toimintoja esimerkiksi kunnallistekniik-

kaa palvelevat tilat, varastotilat, polkupyöräpysäköinti
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Räjähdysaksonometria, pysäköintitalo 1

Katutason sisätilat yhteensä 520 k-m2

- Ryhmätyötilana käytettävä monitoimitila aputiloineen
- Polkupyöräpysäköinti

- Katutason vaihtoehtoisia toimintoja esimerkiksi asukastila, pienempi 
liiketila, kuntosali

Kattotason sisätilat yhteensä 130 k-m2

- Nuorisotilana käytettävä monitoimitila
- Kattotason huolto hissillä

- Katon sisätilan vaihtoehtoisia toimintoja esimerkiksi kahvila, hissiaula, 
bänditila, kuntosali osana katon ulkokuntosalia, IV-konehuone

Metalliverkkojulkisivu

- Kauttaaltaan tuulettuva julkisivuverhous
- Julkisivupinta muokkaa pysäköintitalon volyymia ja muodostaa katupe-

listadionin suojaverkkona toimivan kattomuodon
- Julkisivun portaassa ja katon terasseilla lasitus

Autopaikat yhteensä 203 ap

- Pysäköintikerroksissa sähköautojen latauspisteitä
- Maantasokerroksen sisätilojen huolto pysäköintitalon kautta

- Kokonaisala/autopaikat 39,6 m2/ap

Julkinen porrasyhteys kadulta kattotasolle

- Ulkoisen portaan käyttö pysäköintitalon julkisivuaiheena ja kattotason 
saavutettavuuden parantamiseksi

 - Käyttö kuntoiluportaina

Kattotason ulkotoiminnot

- Katupelistadion, monitoimipelikenttä
- Liikunta, peli ja leikki

- Juoksuradat, voimisteluvälineet
- Kattotason ulkotilan vaihtoehtoisia toimintoja esimerkiksi leikkipaikka, 

kiipeilyareena, skeittipuisto

Pysäköintikerrosten sisätilat yhteensä 480 k-m2

- Akkuvarastot katon aurinkopaneelien tuottaman sähkön varastointiin
- IV-konehuone 2. kerroksessa

- Pysäköintikerrosten vaihtoehtoisia toimintoja esimerkiksi kunnallistekniik-
kaa palvelevat tilat, varastotilat, polkupyöräpysäköinti
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Räjähdysaksonometria, pysäköintitalo 2

Pysäköintitalo 2: Räjähdysaksonometria

- Metalliverkkojulkisivu
- Kattotason sisätilat yhteensä 130 k-m2

- Pysäköintikerrosten sisätilat yhteensä 480 k-m2

- Katutason sisätilat yhteensä 520 k-m2

- Autopaikat yhteensä 203 ap
- Julkinen porrasyhteys kadulta kattotasolle
- Kattotason ulkotoiminnot: Katupelistadion, 
monitoimipelikenttä, liikunta, peli ja leikki, 
juoksuradat, voimisteluvälineet

Pysäköintitalo 1: Näkymä kattopuistosta

Toiminnallinen monipuolisuus tekee 
pysäköintitalosta kaupunkiympäristöä 
elävöittävän hybridirakennuksen.

Aukotuksella julkisivujen mittakaavaa saadaan tarvittaessa sopeutettua ympäröiviä julkisivuja vastaavaksi.

Perinteinen pysäköintitalo Hybridipysäköintitalo

Pysäköintitalo 2: Näkymä aukiolta

Pysäköintitalo 1: Näkymä Ilmasillantieltä

Pysäköintitalo 1: Räjähdysaksonometria

- Tiilijulkisivu
- Kattotason sisätilat yhteensä 110 k-m2

- Pysäköintikerrosten sisätilat yhteensä 215 k-m2

- Katutason sisätilat yhteensä 1750 k-m2

- Autopaikat yhteensä 416 ap
- Kattotason ulkotoiminnot: Terassoituva kattopuisto, 
kaupunkiviljely, oleskelu ja harrastaminen, katsomo- 
ja istuskeluportaat, näköalatasanne
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Malmin lentokentän yleisten alueiden yleissuunnitelma

Suunnitteluteemat

YLEISSUUNNITELMA
1. Suurmetsänpuisto
Suurmetsänpuisto muodostaa Helsingin viher- ja virkistys-
verkoston kehittämissuunnitelman mukaisen pohjoisen lat-
vusyhteyden alueelle.  Säästettävät metsä- ja peltoalueet 
muodostavat Malmin lentokenttäalueen pohjoisen reunan 
ja liittävät sen osaksi jo olemassa olevaa kaupunkiraken-
netta. Alueella reitit kulkevat metsäisten mäkien ja tasaisen 
peltojen muodostamassa vaihtelevassa maisemassa. Alp-
pikylänhuipulla on monipuolinen reittiverkosto ja monitoi-
mirinne. 

9. Lentoasemanpuisto
Lentoaseman puisto on keskeisin ja rakennetuin puisto-
alue, joka on yksi alueen keskeisimmistä identiteettitekijöis-
tä. Puistosta halutaan alueen ”aktiivinen” kohtaamispaikka 
ja vihreä sydän. 

2.Alppikylänhuippu
Alppikylänhuipun käyttöä monipuolistetaan ja alueesta ke-
hiteään toiminnallisesti monipuolisempi ja reitistön yhteysiä 
parannetaan erityisesti ympäristön asuinalueille.

Tavoitteena on korostaa huipun mäkisyyttä ja avoimia rintei-
tä sekä osoittaa alueelle toiminnntoja monipuolisesti.

3. Fallkullan liikuntapuisto ja koulu
Falkullan asemakaava-alueen pohjoisosaan toteutetaan 
liikuntapuisto, jonka kenttä palvelee päivisin myös uuden 
koulun ja päiväkodin käyttöä.

10. toinen ja kolmas kiitotie

xx

4. Fallkullan tila
Falkullan tila eroaa muista viheralueista, se on vanha tilla-
keskus ja tilan alue ympäristöineen on arvokasta kulttuu-
rimaisemaa ja rakennettua kulttuuriympäristöä. Aluetta 
kehitetään virkistyksen, opetuksen, urheilun ja kulttuurin 
monipuoliseen käyttöön. 

11. Neljäs kiitotie
Neljäs kiitotie on alueen yli 1,5 km:n pituinen pääkatu. Se nou-
dattaa vanhan kiitotien linjaa ja kulkee etelä-pohjoissuuntai-
sesti lähes koko Malmin lentokenttäalueen läpi. Kadun kes-
kellä kulkee raitiotie.

5. Longinojanpuisto
Pohjoinen uomapuisto muodostuu Longinojan uuden uo-
man ympärille. Uoman yhteydessä olevan tulva-altaan loi-
vat reunat sopivat oleskeluun. Leikki-, pelailu- ja viljelyalueet 
sijoittuvat uomapuiston reunoille.

12. Terminaalirakennuksen ympäristö

xx

6. Läntinen uomapuisto
Läntinen uomapuisto on Sunnuntaipalstojen ja uuden ra-
kentamisen välissä kapea ja lännessä laaja puistoalue. 
Puiston kapea osa muodostuu Lentokentänojan ympärille, 
laaja osa Longinojan itäpuolelle. Puiston länsipuolella on 
viljelyalue, leikki- ja pelailualueita.

13. Nallenkallio
Nallenkallionpuisto liittää Malmin Lentokenttäalueen Longi-
nojanlaakson virkistysyhteyteen. Puisto myös  muodostaa 
Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelman 
mukaisen eteläisen niitty-yhteyden alueelle. Puistoon sijoittuu 
uusi maakaasuputki, joka asettaa rajoitteita puiston suunnitte-
lulle, toteutukselle ja käytölle.

7. Tuulipussinpuisto
Tuulipussinpuisto on metsäinen puisto. Se saa nimensä len-
toaseman tuulipussista, joka sijaitsi mäellä. Puistossa pyri-
tään säilyttämään vanhaa puustoa mahdollisimman paljon. 
Myös olemassa olevat reitit säilyvät pääosin. Puistoalue on 
rauhallinen, ulkoiluun sopiva tila. Uudet reitit ja toiminnot 
sovitetaan puistoon sen olemusta rikkomatta.

14. Nallenrinteen aukio
Nallenrinteen aukio on alueen keskeinen aukio. Aukiota ym-
päröivät korttelit rajaavat sen reunoiltaan polveilevaksi ja 
kääntyileväksi. Aukiolla voi oleskella, viettää aikaa ja leikkiä. 
Se yhdistyy tvisuaalisesti ja toiminnalisesti Nallenkallionpuis-
toon.

15. Nallenmäen  linnoituslaitteet
Nallenmäen pohjoisreunalla sijaitsee jakso ensimmäisen 
maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita. 

Ne nostetaan puistossa näkyviksi elementeiksi.

16. Vanha Porvoontie
Vanhan Porvoontien linjaa seuraava kapea kevyen liikenteen 
raitti yhdistää Malmin lentokenttäalueen eteläisimmän kulman 
korttelit. Se alkaa Tattariharjuntieltä, kulkee kolmen aukion 
läpi, ylittää Ilmasillantien ja palaa taas Tattariharjuntielle. Sen 
muusta ympäristöstä erottuva pintamateriaali ja sitä reunusta-
vat puut ja puuryhmät nostavat raitin esiin koko matkaltaan.
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8. Näköalapaikka pisarapuistossa
Suunnuntaipalstojen täydennysrakentamisen myötä Longi-
nojaan Malmin lentokentältä laskeva haara siirretään poh-
joiseen. Uoma sijoittuu kokonaan uuteen rakennettavaan 
puistoon, Pisarapuistoon. Vanhan haaranvedet johdetaan 
putkessa kaupunkirakenteen kohdalla ja puretaan Pisara-
puistoon. Purkuputken pään kohdalle sijoitetaan pyöreä 
näköalapaikka, joka sijaitsee aiemman toisen kiitotien päät-
teen kohdalla. 
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Lähtökohtien pohjalta määriteltiin alueen suunnitel-
man perusidea ja teemat, jotka pohjaavat eri luonteisten 
osa-alueiden muistumiin ja olosuhteisiin. 

Puiston maisema-arkkitehtuuri

Suunnitteluteemat

aktivoiva ulkotila
tila rohkaisee liikkumaan

• ”Aktiivinen ja innostava” 

• Monipuolinen ja turvallinen jalankulun, 
pyöräilyn ja ulkoilun verkosto

• Turvallinen liikkuminen

• Liittyminen olemassa olevaan reitti- ja 
palveluverkostoon

vehreät keuhkot 
puistorakenne luo vehreän 

selkärangan ja alueen ytimen

• Puistorakenne keskeisenä kaupunkira-
kenteen elementtinä ja alueen suunnitte-
lun selkärankana. 

• Luontoarvojen huomioiminen ja kehittä-
minen, viherverkoston vahvistaminen. 

• Uusien ekologisten yhteyksien luominen

• Verkostojen kehittäminen ja parantami-
nen

• Metsä-, niitty-, ja vesiverkosto

tilaa aistia
alue on ”Koillis-Helsingin meri”, jossa 

on tilaa aistia ja hengittää

• Alueella pitkät näkymät ja vihreät näky-
mänpäätteet

• ”Meren” tilantunnun säilyttämiseksi avoi-
met pinnat ja näkymät erittäin tärkeitä

omintakeinen                      
kulttuurimaisema 

lentokenttäidentiteetti ja alueen 
kulttuurimaisema luo erityisen, 

kiehtovan ympäristön

• Lentokenttäidentiteetin säilyttäminen 

• Avoimen tilan tunnun säilyttäminen

• Olemassa olevien materiaalien kierrättä-
minen

• Orientoitavuus - opastaminen / aluebrän-
däys

Vaiheittain rakentuva      
kaupunki

kaupunginosa, jossa on nähtävää ja 
koettavaa myös rakentamisen aikana

• Vaiheittain rakentuva puistoverkosto 

• Puistojen väliaikaiskäyttö

• Reitit

• Monipuoliset väliaikaisratkaisut

1. Suurmetsänpuisto
Suurmetsänpuisto muodostaa Helsingin viher- ja 
virkistysverkoston kehittämissuunnitelman mu-
kaisen pohjoisen latvusyhteyden alueelle. Säilyvät 
metsä- ja peltoalueet muodostavat Malmin lento-
kenttäalueen pohjoisen reunan ja liittävät sen osak-
si jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Alueen 
reitit kulkevat metsäisten mäkien ja tasaisen pelto-
jen vaihtelevassa maisemassa.

2.Alppikylänhuippu
Alppikylänhuipun käyttöä monipuolistetaan ja eri-
tyisesti ympäristön asuinalueiden reitistön yhte-
yksiä parannetaan. Huipun mäkisyyttä ja avoimia 
rinteitä korostetaan.

3. Fallkullan liikuntapuisto ja koulu
Fallkullan asemakaava-alueen pohjoisosaan toteu-
tetaan liikuntapuisto, jonka kenttä on päivisin myös 
uuden koulun ja päiväkodin käytössä.

4. Fallkullan tila
Fallkullan tila eroaa muista viheralueista. Se on 
vanha tilakeskus, ja tilan alue ympäristöineen on 
arvokasta kulttuurimaisemaa ja rakennettua kult-
tuuriympäristöä. Aluetta kehitetään virkistyksen, 
opetuksen, urheilun ja kulttuurin monipuoliseen 
käyttöön. 

5. Longinojanpuisto
Pohjoinen uomapuisto muodostuu Longinojan 
uuden uoman ympärille. Uoman yhteydessä olevan 
tulva-altaan loivat reunat sopivat oleskeluun. Leik-
ki-, pelailu- ja viljelyalueet sijoittuvat uomapuiston 
reunoille.

6. Läntinen uomapuisto
Läntinen uomapuisto on Sunnuntaipalstojen ja 
uuden rakentamisen välissä kapea ja lännessä laaja 
puistoalue. Puiston kapea osa on Lentokentänojan 
ympärillä, laaja osa Longinojan itäpuolella. Puis-
ton länsipuolella on viljelyalue sekä leikki- ja pelai-
lualueita.

7. Tuulipussinpuisto
Tuulipussinpuisto on metsäinen puisto. Se saa 
nimensä lentoaseman tuulipussista, joka sijaitsi 
mäellä. Puistossa pyritään säilyttämään vanhaa 
puustoa mahdollisimman paljon. Myös olemassa 
olevat reitit säilytetään pääosin. Puistoalue on rau-
hallinen, ulkoiluun sopiva tila. Uudet reitit ja toimin-
not sovitetaan puistoon sen olemusta rikkomatta.

8. Näköalapaikka pisarapuistossa
Suunnuntaipalstojen täydennysrakentamisen 
myötä Longinojaan Malmin lentokentältä laskeva 
haara siirretään pohjoiseen. Uoma sijoittuu koko-
naan uuteen rakennettavaan puistoon, Pisarapuis-
toon. Vanhan haaran vedet johdetaan pääasiassa 
putkessa kaupunkirakenteen kohdalla ja puretaan 
Pisarapuistoon. Purkuputken pään kohdalle sijoite-
taan pyöreä näköalapaikka, joka sijaitsee aiemman 
toisen kiitotien päätteen kohdalla. 

9. Lentoasemanpuisto
Lentoaseman puisto on keskeisin ja rakennetuin 
puistoalue, ja se on merkittävä alueen identiteetin 
kannalta. Puistosta kehitetään alueen aktiivinen 
kohtaamispaikka ja vihreä sydän.

10. Toinen ja kolmas kiitotie
Toisen ja kolmannen kiitotien luonne ja ilme mää-
räytyy ympäröivän kaupunkirakenteen mukaan. 
Kiitotiet kulkevat pitkinä linjoina alueen läpi ja yh-
distävät eri asuinalueita toisiinsa.

11. Neljäs kiitotie
Neljäs kiitotie on alueen yli 1,5 kilometrin pituinen 
pääkatu. Se noudattaa vanhan kiitotien linjaa ja 
kulkee etelä-pohjoissuuntaisesti lähes koko Mal-
min lentokenttäalueen läpi. Kadun keskellä kulkee 
raitiotie.

12. Lentoasemarakennusten ympäristö
Lentoasemarakennusten ympäristö säilytetään 
luonteeltaan nykyisenkaltaisena. Lentoasemara-
kennusten pohjoispuolista laajaa asfalttialuetta 
käytetään tapahtuma- ja torikenttänä. Rakennusten 
eteläpuoli säilyy puustoisena.

13. Nallenkallio
Nallenkallionpuisto liittää Malmin Lentokenttä-
alueen Longinojanlaakson virkistysyhteyteen. Puis-
to myös muodostaa Helsingin viher- ja virkistysver-
koston kehittämissuunnitelman mukaisen eteläisen 
niitty-yhteyden alueelle.

14. Nallenrinteen aukio
Nallenrinteen aukio on alueen keskeinen aukio. Au-
kiota ympäröivät korttelit rajaavat sen reunoiltaan 
polveilevaksi ja kääntyileväksi. Aukiolla voi oleskel-
la, viettää aikaa ja leikkiä. Se yhdistyy visuaalisesti 
ja toiminnallisesti Nallenkallionpuistoon.

15. Nallenmäen linnoituslaitteet
Nallenmäen pohjoisreunalla sijaitsee jakso ensim-
mäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita. 
Ne nostetaan puistossa näkyviksi elementeiksi.

16. Vanha Porvoontie
Vanhan Porvoontien linjaa seuraava kapea kevyen 
liikenteen raitti yhdistää Malmin lentokenttäalueen 
eteläisimmän kulman korttelit. Se alkaa Tattarihar-
juntieltä, kulkee kolmen aukion läpi, ylittää Ilmasil-
lantien ja palaa taas Tattariharjuntielle. Sen muusta 
ympäristöstä erottuva pintamateriaali ja sitä reu-
nustavat puut ja puuryhmät nostavat raitin esiin 
koko matkaltaan.
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Helsingin kaupunki

Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

Kalasatama – Malmi -tiimi

A Kaupunkirakenne ja julkiset tilat
”Monipuolinen kaupunkiympäristö”

Tavoitteena on suunnitella uuden vuosikymmenen urbaania 
esikaupunkia, jossa on vahvan identiteetin omaavia eriluonteisia ja 
persoonallisia asuinympäristöjä.

Nallenrinteen alueella tavoitellaan materiaaleiltaan ja ilmeeltään 
monimuotoista ja vaihtelevaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa. 
Maamerkkirakennus alueen keskellä on näkyvä pääte Neljännen 
kiitotien akselille. Kiitoteiden linjaukset muodostavat keskeisen 
lähtökohdan kaupunkirakenteessa.

Lentoasemankortteleiden suunnittelun lähtökohtana on suojellut 
lentokenttärakennukset, joiden asema näkyvänä maamerkkinä 
säilytetään ja joihin uusi kaupunkirakenne sovitetaan niin 
arkkitehtuuriltaan kuin mittakaavaltaan. Terminaalille johtava tie 
näkymineen säilytetään.

Lentoasemanpuistossa säilytetään lentokentälle tyypillinen 
maiseman avoimuus pitkine näkymineen sekä muistumia kiitoteistä 
ja niiden rakenteista. Ensimmäisen kiitotien näkymän päätteeksi 
sijoittuu maamerkkirakennus. Alueelle rakennettavat puistot ovat 
keskeinen osa lentokenttäalueen tulevasta puistoverkostosta.

Uudisrakennusten korkeus vaihtelee 2–16 kerroksen välillä. Suurin 
osa rakennuksista on 5–8 kerroksisia.

Nallenrinteen aluetta suunnitellaan noin 2 500 asukkaalle ja 
Lentoasemakortteleiden aluetta noin 2 000 asukkaalle. Alueiden 
kokonaiskerrosala on yhteensä noin 220 000 k-m².

  Nallenrinne   Lentoasemankorttelit
Asuminen  116 500 k-m²   85 500 k-m²
Toimitilat  2 000 k-m²   1 000 k-m²
Palvelut  1 500 k-m²   13 500 k-m²
Yhteensä  120 000 k-m²  100 000 k-m²

Ilmasillantiestä suunnitellaan koko Malmin lentokentän alueen 
pääsisääntulokatu, jolla on kaupunkikuvallisesti keskeinen asema.

Nallenrinne ja Lentoasemankorttelit suunnitellaan erikseen ja ne 
tulevat olemaan identiteetiltään ja kaupunkikuvaltaan erilaisia. 
Alueet liitetään kiinteästi ympäröivään kaupunkirakenteeseen. 
Tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta ja yhdistää koko 
koillista Helsinkiä.

Alueiden historia ja ajallinen kerrostuneisuus tehdään näkyväksi 
uudessa kaupunkiympäristössä. Vanhoja, säilytettäviä näkymiä 
ja rakenteita korostetaan, paikan henki syntyy alueiden historiaan 
kytkeytyvistä piirteistä.

Vanha Porvooseen vieneen maantien linjaus säilytetään ja se 
muodostaa alueelle keskeisen jalankulun ja pyöräilyn yhteyden.

Muinaismuistolain nojalla suojellut ensimmäisen maailmansodan 
linnoituslaitteet inventoidaan ja niitä hyödynnetään puistoalueiden 
jatkosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan.

B Elävä kaupunki
”Koillisen Helsingin makein osa!”

Tavoitteena on rakentaa toiminnallisesti monipuolisia asuinalueita. 
Rakennetaan ympäristöä, jossa erilaiset elämäntavat, moninainen 
ja rikas kaupunkielämä sekä ruohonjuuritason toiminta voivat 
toteutua.

Alueet tarjoavat hyvät ulkoilumahdollisuudet ja turvalliset 
jalankulku- ja pyöräily-yhteydet kotiovelta. Alueet kytkeytyvät laajan 
puistoverkoston välityksellä ympäristöönsä ja koko kaupungin 
laajuisiin reitistöihin. Lentokenttää kiertävä ulkoilureitti on 
lähtökohtana uuden virkistysreitistön suunnittelulle.

Lentoasemanpuistossa mahdollistetaan pienten ja keskisuurten 
kaupunkitapahtumien järjestäminen.

Ilmasillantien ja muille keskeisimpien kaupunkitilojen 
maantasokerrokseen sijoittuvat aktiiviset liike- ja palvelutilat.

Hangaari- ja lentoasemarakennus muutetaan monipuoliseen 
toimitila-, urheilu- ja kulttuurikäyttöön ja niiden lähiympäristö 
suunnitellaan tukemaan julkista käyttöä. Metsäinen kukkula 
lentoaseman takana säilytetään viheralueena ja korostetaan sen 
maisemahistoriallista asemaa.

Lentokentänpuiston laidalle suunnitellaan koulu ja alueilla 
varaudutaan tarvittavien päiväkotien rakentamiseen.

Kadut, aukiot ja puistot pyritään rakentamaan joustaviksi, myös 
lyhytaikaiseen käyttöön, esim. erilaisiin tapahtumiin soveltuviksi.
Alueella toteutetaan prosenttiperiaatetta korkeatasoisen 
ympäristötaiteen aikaansaamiseksi.

C Uudet asumisen ja elämisen ratkaisut
”Hyvä ja houkutteleva elinympäristö”

Rakentaminen on mittakaavaltaan vaihtelevaa ja 
asumisvaihtoehdoiltaan monipuolista.

Uudenlaiset suurkorttelit mahdollistavat monipuoliset asumisen 
ratkaisut ja kortteleissa on useita eri talotyyppejä. Asuntotyyppien 
kirjo vastaa asumisen erilaisiin tarpeisiin eri elämäntilanteissa.

Suurkorttelit ovat toiminnoiltaan monipuolisia ja ilmeeltään 
vaihtelevia. Erilaisten jousto- ja yhteiskäyttötilojen rakentamista 
sekä asumisen ja työn yhdistämistä tuetaan.

Kortteleiden sisäpihat suunnitellaan yhtenäisiksi, vehreiksi ja 
mielenkiintoisiksi ja toiminnoiltaan vaihteleviksi. Korttelipiha ja 
yhteistilat tukevat ja rohkaisevat yhteisöllisyyttä. Puistoverkosto 
liittää eri alueiden pihat toisiinsa ja mahdollistaa turvallisen 
liikkumisen.

Tavoitteena on asemakaavallinen joustavuus, joka mahdollistaa 
uusien asumisratkaisujen kehittämisen ja koerakentamisen.

Alueilla noudatetaan AM-ohjelman mukaista hallintamuotojakaumaa 
mikä mahdollistaa sosiaalisesti kestävän kaupunkirakenteen 
ja segregaation ehkäisyn. Kaavaratkaisuilla pyritään tukemaan 
asumisen kohtuuhintaisuutta.

D Ympäristö ja kestävä kaupunki
”Lisää puistoja Malmille!”

Tavoitteena on rakentaa hiilineutraali kaupunginosa, joka tukee 
kaupungin tavoitetta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.
Alueet eheyttävät kaupunkirakennetta ja hyödyntävät olemassa 
olevaa infrastraktuuria ja jo rakennettua aluetta (brownfield/
greyfield-alueet). Tämä antaa hyvät lähtökohdat kestävän 
kaupunginosan rakentamiselle.

Alueelle laaditaan energiatarveselvitys yhteistyössä Helen Oy:n 
kanssa.

Puistot rakennetaan osaksi Lentokentän alueen monipuolista 
ja kattavaa puistoverkostoa. Puistot toimivat osana ekologisia 
yhteyksiä ja tukevat monimuotoisen kaupunkiluonnon 
muodostumista. Monipuolisen viherrakentamisen avulla tuetaan 
suunniteltavien alueiden kytkeytymistä olemassa olevaan 
ympäristöön.

Arvokkaat luontokohteet huomioidaan suunnittelussa ja 
rakentamisessa. Liito-oravien ydinalueiden välinen kulkuyhteys 
Nallenrinteen vieressä turvataan. Alueella havaittujen arvokkaiden 
lajien, kuten lepakko- ja perhoslajien, elinympäristöt otetaan 
suunnittelussa huomioon. Viherrakentamisella tuetaan erilaisten 
verkostojen (puustoinen, niitty, puronvarret) kytkeytymistä toisiinsa

Puistoalueilla tutkitaan puupaalutuksen hyödyntämistä alueiden 
stabiloinnissa.

Alueille määritetään viherkerrointavoite.

Longinoja on merkittävä taimenpuro ja muodostaa ympäristöineen 
monipuolisen ekologisen yhteyden. Vaikutukset Longinojaan otetaan 
huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa. Lopputilanteessa 
tavoitteena on Longinojan vedenlaadun parantaminen.

Rakentamisaikaisten vesien käsittelyyn kiinnitetään erityistä 
huomiota. Lopputilanteessa tavoitteena on luonnonmukainen 
hulevesien hallinta, jonka avulla viivytetään ja imeytetään vesiä 
mahdollisimman paljon ja paikallisesti myös tontti- ja korttelitasolla. 
Hulevesiä hyödynnetään puisto- ja katurakentamisessa. 
Lentoasemanpuistoon rakennetaan laajempi koko Malmin 
lentokentän aluetta palveleva hulevesiallas.

Korttelipihat suunnitellaan pääosin maanvaraisina. Suurpihoilla ja 
puistoissa tavoitteena on mahdollistaa nykyisen puuston osittainen 
säilyttäminen.

Alueelle tutkitaan jätteiden putkikeräysjärjestelmän 
rakentamismahdollisuuksia ja jokaiseen kortteliin rakennetaan 
kierrätyshuoneet.

Alueilla mahdollistetaan kaupunkiviljely, joka tukee yhteisöllisyyttä 
sekä ymmärrystä viljelytavoista ja luonnosta.

E Liikenne ja pysäköinti
”Kestävät kulkumuodot”

Tavoitteena on käveltävä kaupunginosa. Viihtyisä ja turvallinen 
jalankulkuympäristö on julkisen ulkotilan suunnittelun lähtökohtana.

Eri liikennemuodoille suunnitellaan verkostomaiset ja jatkuvat reitit, 
jotka muodostavat urbaanin ympäristön lähtökohdan.

Alueet suunnitellaan raitiotieverkkoon tukeutuviksi. Viima-
raitiotielle keskustaan ja poikittaiselle Jokeri2-yhteydelle 
suunnitellaan pysäkki Ilmasillantielle.

Lahdenväylälle rakennetaan Ilmansillan eritasoliittymä, minkä kautta 
on hyvät yhteydet kaikille kulkumuodoille.

Ilmasillantielle ja Tattariharjuntielle suunnitellaan yksisuuntaiset 
pyöräkaistat. Ilmasillantien pyöräily-yhteys on osa baanaverkostoa.

Alueiden liikenneratkaisut tukevat autoriippumatonta arkea.

Alueiden pysäköinti sijoitetaan pääosin pysäköintitaloihin, jotka 
ovat osana korttelirakennetta. Pysäköintitalot suunnitellaan 
toiminnallisesti sekoittuneiksi hybridirakennuksiksi ja ne 
toimivat kaupunkirakenteen aktivoivina paikkoina. Pysäköintitalot 
suunnitellaan niin, että pysäköintitarpeen mahdollisesti vähentyessä 
ne on mahdollista korvata muulla rakentamisella.

Alueelle perustetaan pysäköintiyhtiö. Yhtiön kautta pyritään 
vaikuttamaan pysäköinnin kustannusten erottamiseen asuntojen 
hinnasta.

F Teknistaloudellinen suunnittelu ja kaavatalous
”Terveellistä ja turvallista”

Suunnitellaan taloudellisesti kestävää kaupunkia. Monipuolisella, 
toimivalla ja ympäristöönsä sujuvasti liittyvällä kaupunkirakenteella 
luodaan edellytykset asuntojen ja kiinteistöjen tasapainoiselle 
rahoitus- ja hallintamuotojakaumalle. Kohtuuhintaisen asumisen 
edellytyksiä edistetään järkevin tonttiratkaisuin, kuten 
innovatiivisella pysäköinnin järjestämisellä.

Maaperän alueellisen esirakentamisen, pohjanvahvistuksen ja 
maaperän pilaantuneisuuden kunnostamisen tarpeet arvioidaan 
ja suunnitellaan teknisesti laadukkaan, kustannustehokkaan ja 
viihtyisän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Täydennysrakentamisella hyödynnetään olemassa olevaa 
infrastruktuuria. Alueilla olevien järjestelmätasoisten 
yhdyskuntateknisen huollon verkostojen toimivuus turvataan ja 
luodaan edellytyksiä koko lentokentän alueen hulevesien hallinnalle 
ja aluekuivatukselle.

Maakaasun runkoputken uusi linjaus suunnitellaan ja sovitetaan 
tavoiteltuun kaupunkirakenteeseen.
Liikenteen melu- ja ilmanlaatuvaikutukset arvioidaan ja 
suunnittelussa varmistetaan asuin- ja elinympäristön terveellisyys.
Pikaraitiotieyhteyksiin varaudutaan ja lähtökohtana on, että 
raitiotiet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että raitiotieliikenteen 
runkomelu tai tärinä eivät ylitä tavoitearvoja radan lähiympäristön 
nykyisissä tai tulevissa rakennuksissa.

Teollisuus- ja varastoalueiden vaikutukset suunnittelualueille 
arvioidaan ja luodaan edellytykset uudelle kaupunkirakenteelle.
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