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§ 152
Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttäalueen lento-
toiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana

HEL 2021-012412 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Erkki Karinoja ehdotti valtuutettu Laura Korpisen kannatta-
mana, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uuteen valmiste-
luun, jotta lentoliikenteen tarpeet otettaisiin paremmin huomioon Mal-
min kenttäalueen esirakentamisen aikana.

6 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Valtuutettu Erkki Karinojan palautusehdotus

Jaa-äänet: 54
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmä-
ki, Silja Borgarsdottir Sandelin, Maaret Castrén, Jussi Chydenius, Elisa 
Gebhard, Mia Haglund, Sandra Hagman, Atte Harjanne, Eveliina Hei-
näluoma, Fardoos Helal, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Shawn Huff, 
Anniina Iskanius, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Kar-
huvaara, Elina Kauppila, Otso Kivekäs, Sini Korpinen, Minja Koskela, 
Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Katariina 
Miettinen, Seija Muurinen, Tuomas Nevanlinna, Matti Niiranen, Matias 
Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Tuomas Rantanen, Risto Rauta-
va, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Pekka 
Sauri, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Johanna Sydänmaa, Ilkka 
Taipale, Pilvi Torsti, Aino Tuominen, Erkki Tuomioja, Elina Valtonen, 
Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 30
Mukhtar Abib, Hilkka Ahde, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, 
Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Joel Harkimo, Nuutti 
Hyttinen, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Erkki Karinoja, Marko Kettunen, 
Laura Kolbe, Pia Kopra, Laura Korpinen, Heimo Laaksonen, Sami Mut-
tilainen, Björn Månsson, Kimmo Niemelä, Dani Niskanen, Mikko Pau-
nio, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Mari Ranta-
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nen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mirita Saxberg, Byoma Tamrakar, Sinik-
ka Vepsä

Poissa: 1
Amanda Pasanen

Kaupunginvaltuusto jatkoi asian käsittelyä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puhelin: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Erkki Karinojan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Erkki Karinoja ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että esirakentamisen hyvällä suunnittelulla ja töiden vaiheistami-
sella ilmailulle annetaan Malmin lentokentällä toistaiseksi mahdollisuus 
palvella viranomaistoiminta , kuljetuksia, liikenne- ja harrasteilmailun 
koulutusta, matkustamista ja harrasteilmailua ja että kenttä sekä sen 
rakennukset vuokrataan tässä tarkoituksessa kaavoitus- ja esirakenta-
misajaksi samoille tai vastaaville toimijoille
kuin aiemminkin, ja vastaavin ehdoin.

Aloitteessa esitettyyn ei ole mitään aihetta suostua.

Kaupungin strategiset tavoitteet Malmin entisen lentokenttäalueen käy-
töstä asuntorakentamisen tarpeisiin eivät mahdollista lentotoiminnan 
uudelleen käynnistämistä alueella. Lentotoiminta estäisi kaupungin 
toiminnan kentällä ja aiheuttaisi aikatauluriskin, joka toteutuessaan vii-
västyttäisi alueen rakentamista. Tämä vaarantaisi kaupungin kasvun 
kannalta tärkeän asuntotuotantotavoitteen saavuttamisen alueella. Len-
totoiminnan jatkuminen estäisi kaupunkilaisten virkistysmahdollisuudet 
aidatulla kentän alueella. 
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Aiemmat päätökset

Helsingin kaupunginvaltuusto on usean valtuustokauden aikana käsitel-
lyt Malmin lentokentän tulevaisuutta ja päättänyt aina asuinalueen ra-
kentamisesta. Viimeksi 8.12.2021 § 395 valtuusto hylkäsi kansanää-
nestysaloitteen Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä. 
Valtuusto on käsitellyt viime vuosina myös useita Malmin lentokenttään 
liittyviä valtuutetun aloitteita ja aina päätynyt vahvistamaan kaupunkist-
rategisen tavoitteen saada alue uuteen käyttöön eli 25 000 uuden 
asukkaan kaupunkialueeksi. 

Malmin lentokentän aluetta koskeva kaupunkitasoinen suunnittelu, pää-
töksenteon valmistelu ja päätöksenteko on ollut johdonmukaista. Pää-
tökset ja niiden valmistelu ovat perustuneet kulloisenkin valtuuston 
asettamiin strategisiin tavoitteisiin sekä aluetta koskeviin sopimuksiin.

Sopimustilanne

Malmin entisen lentokentän alue on kaupungin vapaassa hallinnassa. 
Alue ei ole enää vuokrattuna tilapäisestä lentotoiminnasta alueella vuo-
sina 2017–2019 vastanneelle Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle. Myös 
yksittäisten yritysten maanvuokrasopimukset entisellä lentokenttäalu-
eella ovat päättyneet.

Kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön päällikkö irtisanoi päätök-
sellään 5.12.2018 § 65 Malmin lentokenttäyhdistys ry:n maanvuokra-
sopimuksen päättymään 31.12.2019. Kaupunkiympäristölautakunta 
hylkäsi päätöksellään 20.8.2019 § 375 viranhaltijapäätöksestä tehdyt 
oikaisuvaatimukset. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi tehdyt valitukset 
päätöksellään 17.3.2021. Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Malmin 
lentoaseman ystävät ry:n tekemän valituslupahakemuksen päätöksel-
lään 29.9.2021. Hallinto-oikeuden päätös on siten lainvoimainen.

Lisäksi Malmin lentokenttäyhdistys ry haastoi kaupungin oikeuteen 
vaatien mm. maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkamista. Helsingin 
käräjäoikeus hylkäsi yhdistyksen vaatimukset tuomiollaan 23.12.2020. 
Käräjäoikeuden tuomion perusteella alueella suoritettiin häätö ja yhdis-
tyksen hallitsema alue luovutettiin 16.3.2021 kaupungin vapaaseen hal-
lintaan. Yhdistys haki ulosottoviranomaisen häätöpäätöksen toimeen-
panokieltoa hovioikeudesta, joka hylkäsi hakemuksen. Häätöpäätös on 
lainvoimainen. Käräjäoikeuden päätöksestä on valitettu hovioikeuteen, 
jossa asian käsittely on kesken. Käräjäoikeuden ratkaisu ei siten ole 
lainvoimainen.

Alueen maanvuokrasopimus on päättynyt 31.12.2019, jonka jälkeen 
Malmin lentokenttäyhdistys ry piti aluetta oikeudettomasti hallinnassaan 
yli vuoden rikkoen osapuolten välillä sovittuja ehtoja. Yhdistystä ei ole 
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aihetta pitää luotettavana sopimuskumppanina, jonka kanssa olisi jär-
kevää tehdä mitään sopimuksia. 

Vanhan terminaali- ja hangaarirakennuksen tilat ovat käytössä vuokrat-
tuina. Hangaarin halliosaa vuokrataan tapahtumakäyttöön ja muuhun ti-
lapäiseen käyttöön.

Valvomattoman lentopaikan pitolupa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei ole perunut Malmin lentokent-
täyhdistys ry:ltä valvomattoman lentopaikan pitolupaa, mutta on vuo-
den 2021 alussa edellyttänyt yhdistystä ryhtymään toimiin kiitotien sul-
kemiseksi 14.3.2021 alkaen. Traficom kertoo tiedotteessaan, että se 
käsittelee lentopaikan pitoluvan perumista koskevaa kysymystä siinä 
vaiheessa, kun käynnissä oleva maa-alueen hallintaa koskeva sopi-
musriita on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Malmin lentokenttäyh-
distys ry on sulkenut kiitotiet kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan Notam-
ilmoituksella (Notice to Airmen). 

Kaavoitus- ja suunnittelutilanne

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa (lainvoimainen 15.5.2020) 
Malmin entisen lentokentän alue on osoitettu taajamatoimintojen alue-
varausmerkinnällä sekä tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkin-
nällä. Alueella on säilynyt kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmer-
kintä. Sen sijaan aikaisemmat maakuntakaavamerkinnät Malmin lento-
kentästä liikennealueena, jonka toissijainen käyttötarkoitus on ollut taa-
jamatoimintojen alue, ovat kumottu kokonaisuudessaan. 

Uusimaa 2050 maakuntakaavassa Malmin entisen lentokentän alue on 
osoitettu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi, jolla yhdyskunta-
rakennetta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuk-
siin ja asemanseutuihin tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyö-
räilyn edellytyksiä parantaen. Vyöhykettä tulee kehittää tiiviinä ja moni-
puolisena asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja viherrakenteen koko-
naisuutena ympäristön erityiset arvot huomioon ottaen. Helsingin seu-
dulla vyöhykettä tulee kehittää rakenteeltaan verkostomaisena joukko-
liikennekaupunkina. Entisen lentokentän alue on osoitettu kulttuuriym-
päristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, jolla yk-
sityiskohtaisemmassa alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käy-
tössä on turvattava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen 
ja luonnonperinnön arvot. Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovi-
tettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukai-
nen maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Uu-
denmaan maakuntavaltuusto hyväksyi elokuussa 2020 kaavakokonai-
suuden kolmella eri päätöksellä koskien Helsingin seudun, Itä-
Uusimaan sekä Länsi-Uusimaan vaihemaakuntakaavoja, jotka yhdessä 
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ohjaavat koko Uudenmaan maakunnan alueen maankäyttöä. Vaihe-
maakuntakaavat on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tarkoitettu kor-
vaamaan Uudellamaalla aikaisemmin voimassaolleet maakuntakaavat. 
Maakuntahallitus määräsi 7.12.2020 maakuntakaavakokonaisuuden tu-
levan voimaan valituksista huolimatta. Helsingin hallinto-oikeus määrä-
si 22.1.2021 kaavakokonaisuuden täytäntöönpanokieltoon. 24.9.2021 
hallinto-oikeus totesi, ettei täytäntöönpanokieltoa ollut enää aihetta pi-
tää voimassa siltä osin kuin valitukset oli hylätty. .

Helsingin yleiskaavassa (2016) Malmin entisen lentokentän alueelle on 
osoitettu rakentamista lähikeskusta C3-merkinnällä ja asuntovaltainen 
alue A2-merkinnällä. Aluetta on yleiskaavan mukaisesti tarkoitus kehit-
tää pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden se-
kä lähipalveluiden käyttöön. Malmin entisen lentokentän alue on Hel-
singin yleiskaavan (2016) tärkein uusi rakentamisalue, josta suunnitel-
laan ja rakennetaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Yleiskaavan 
toteuttamisohjelmassa (kaupunginhallitus 4.6.2018) alue kuuluu yleis-
kaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen. Helsingin yleiskaava 2016 
tuli voimaan joulukuussa 2018. Korkein hallinto-oikeus kumosi joitakin 
osia yleiskaavan hyväksymistä koskevasta Helsingin kaupunginval-
tuuston päätöksestä, mikä lisää Malmin entisen lentokentän alueen 
merkitystä kaupungin asuntorakentamisessa.

Alueen saaminen uuteen, pääosin asuntorakentamisen ja myös liikun-
ta-, virkistys- ja muiden palvelujen käyttöön 25 000 uudelle asukkaalle 
on tärkeä kaupunkistrateginen tavoite. Kaupunkistrategia vuosille 
2021–2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.10.2021 § 293. 
Kaupunkistrategian mukaisesti alueiden tasapainoista kehitystä ediste-
tään panostamalla kaupunkiuudistusalueisiin, monipuoliseen asunto-
tuotantoon ja kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Nimetyt kaupunkiuu-
distusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, Mellunkylä ja 
Vuosaari. 

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2020 § 313 asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020:n (AM-ohjelma). AM-
ohjelmassa linjataan, että Helsingissä rakennetaan uudistuotantona ja 
käyttötarkoituksen muutoksilla vuosittain vähintään 7000 asuntoa ja 
vuodesta 2023 alkaen vähintään 8 000 asuntoa. Malmin entisen lento-
kentän alue on yksi keskeisimmistä aluerakentamisen kohteista. Alue-
rakentamisprojektien osuus asuntotuotannosta on noin puolet, joten 
niiden toteutumisen varmistaminen on tärkeää asetettujen tavoitteiden 
toteuttamiseksi sekä valtion ja Helsingin kaupungin välillä solmittujen 
sopimusten noudattamiseksi.

Alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kaupunkisuunnitte-
lulautakunnassa 13.12.2016.Tarkennettu kaavarunko on hyväksytty 
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11.12.2018 kaupunkiympäristölautakunnassa. Lautakunta on ohjeista-
nut kiinnittämään jatkosuunnittelussa erityistä huomiota alueen luon-
toarvojen selvittämiseen, säilyttämiseen ja vaalimiseen. Lentotoiminnan 
säilyttämistä ei ole edellytetty. Alueen asemakaavat laaditaan vaiheit-
tain noudattaen yleiskaavan ja kaavarungon periaatteita. Alueella on 
kolme yleiskaavan mukaista lainvoimaista asemakaavaa: Malmin len-
toaseman rakennukset (asemakaavan muutos nro 12450, lainvoimai-
nen 14.11.2019), Tattarisillan eritasoliittymä (asemakaavan muutos nro 
12480, lainvoimainen 8.1.2019) ja Fallkullan tila (asemakaavan muutos 
nro 12479, lainvoimainen 12.3.2019.)

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.3.2021 Nallenrinteen asemakaava-
muutoksen § 79 ja Lentoasemankortteleiden asemakaavamuutoksen § 
80. Kaavoista on valitettu ja ne ovat hallinto-oikeuden käsittelyssä. Nal-
lenrinteen kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen lähi-
palveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle entisen lento-
kenttäalueen eteläosaan Tattariharjuntien varrelle. Lentoasemankortte-
leiden kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen lä-
hipalveluineen ja puistoalueineen noin 2200 asukkaalle. Lentoaseman-
kortteleiden alueelle on osoitettu kaavassa myös pelastusasema, koulu 
ja päiväkoti sekä koko alueen keskeisin viheralue, Lentoasemanpuisto.

Seuraavat asemakaavoitettavat alueet sijoittuvat Viikin-Malmin pikarai-
tiotien suunnitellun linjauksen varrelle ja kytkevät entisen lentokentän 
alueen Malmin keskustaan. Alueella on vireillä Pikitehtaankortteleiden 
ja Sunnuntaikortteleiden asemakaavahankkeet sekä Sunnuntaipalsto-
jen suunnitteluperiaatteet. Malmin entisen lentokentän keskustan käsit-
tävä asemakaavanmuutos, Kiitotienkorttelit, tulee vireille vuoden 2022 
alkupuolella. Alueen vanhoille rakennuksille, terminaali, hangaari ja au-
totallirakennus, on lainvoimaisessa asemakaavassa (12450) osoitettu 
uusia, lentotoimintaan liittymättömiä käyttötarkoitusmahdollisuuksia. 
Terminaalin ja hangaarin käyttöä turvaavien teknisten korjausten suun-
nittelutyö on käynnissä.

Rakentamisen aikataulu

Kaupunki valmistelee Malmin entisen lentokentän alueen rakentamista. 
Asuntorakentamisen käynnistäminen edellyttää asemakaavoituksen li-
säksi esirakentamisen suunnittelun ja toteutuksen, katujen ja kunnallis-
tekniikan suunnittelun ja rakentamisen sekä tontinluovutusprosessin 
ajallista limittämistä. Suunnittelu- ja rakentamistavoitteiden hallittu limit-
täminen ja toteutus sekä eri rakentamisvaiheiden keskinäisten riippu-
vuuksien ennakointi ja koordinointi edellyttävät, että Malmin entisen 
lentokentän alue on kaupungin omassa hallinnassa ja käytössä. 
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Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta asuntorakentamisen 
edellytyksenä ovat esirakentaminen, putki- ja johtosiirrot, väistöt, katu-
ja infrarakentaminen, tontinvaraukset sekä talosuunnittelu. Vuoden 
2022 aikana entisen lentokentän alueella on ohjelmoitu aloitettavan 
mm. maakaasun runkoputken siirron toteuttaminen sekä uuden ajoyh-
teyden toteuttaminen kenttäalueen pohjoisosaan. Ajoyhteys tulee pal-
velemaan rakentamislogistiikkaa ja erilaista väliaikaiskäyttöä kuten ta-
pahtumia.  Lisäksi kenttäalueella tehdään maaperätutkimuksia ja esira-
kentamistöitä, rakennetaan koestabilointikenttiä, tehdään luontoselvi-
tyksiin liittyviä maastotöitä ja toteutetaan luonnonhoidon suunnitelmaa. 
Hankkeiden suunnitelmat ovat valmiit ja investointimäärärahat on varat-
tu vuoden 2022 talousarvioon.

Alueen väliaikaiskäyttö vuonna 2022

Alueen väliaikaiskäytöstä on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2019. 
Malmin pelastusasema toimii alueella Rajavartiolaitokselta vapautunei-
siin halleihin toteutetuissa väistötiloissa. Pelastuslaitokselle on otettu 
käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäalueen poikki Tattariharjun-
tielle ja Malminraitille. Hälytysajoreitit ovat parantaneet koillisen Helsin-
gin henkilöturvallisuutta ja palauttaneet pelastuslaitoksen vasteajat 
aluehallintoviranomaisen edellyttämälle tasolle. Stadin ammatti- ja ai-
kuisopistoa (STAO) varten toteutetaan logistiikkakoulutuksen väistötilat 
ja ajoharjoittelualue kentän eteläosaan alkuvuoden 2022 aikana. Mal-
min väistötila-alueet ovat käytössä ammattiopiston Roihupellon kam-
puksen rakentamisen ajan 2022−2025. Kentän poikki on rakennettu 
kaksi uutta ulkoilureittiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tattarisuon ja 
Malminkaaren välisen reittiyhteyden varrelle on suunniteltu myös ulko-
kuntoilu- ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2022 
aikana.

Malmin entisen lentokentän aidattu alue on avattu kaupunkilaisten käyt-
töön 2.2.2022 alkaen. Tavoitteena on pitää alue mahdollisimman aktii-
visessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja 
sen aikana. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen etenevät, Malmin 
kenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien vir-
kistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Vuoden 2022 heinäkuussa 
kentän alueella järjestetään mm. palokuntanuorten kansainvälinen El-
dis 22 -suurleiri, johon odotetaan 4 000 osallistujaa.

Alueen investointiohjelma ja kaupunkitaloudelliset vaikutukset

Kaupunki on investointiohjelmissaan varautunut Malmin entisen lento-
kentän alueen rakentamisen käynnistämiseen vuonna 2022. Kaupun-
ginvaltuusto on varannut talousarvioiden investointiohjelmissa inves-
tointimäärärahaa Malmin entisen lentokentän alueen esi-, katu-, puisto- 
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ja liikunta-aluerakentamista varten. Joulukuussa 2021 hyväksytyssä ta-
lousarviossa mukaan Malmin projektialueen esirakentamiseen on va-
rattu investointimäärärahaa vuosille 2022−2031 yhteensä 154,7 M€. 
Näistä vuodelle 2022 on varattu 13,4 M€, vuodelle 2023 8,3 M€ ja vuo-
delle 2024 3,7 M€. Malmin määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen ja 
Lentoasemankortteleiden esirakentamiseen ja tonttien rakentamiskel-
poiseksi saamiseen liittyviä kokonaisuuksia entisen lentokentän alueel-
la. Suurimpana niistä on maakaasun runkoputken siirto. Lisäksi määrä-
rahalla edistetään tilapäisen lumenvastaanottopaikan ja rakentamislo-
gistiikan ajoyhteyden rakentamista sekä esirakentamisen koerakentei-
den toteutusta.

Malmin projektialueen katujen ja puistojen rakentamiseen on hyväksy-
tyssä vuoden 2022 talousarviossa varattu investointimäärärahaa vuo-
sille 2022−2031 yhteensä 64,1 M€. Näistä vuodelle 2022 on varattu 1,9 
M€, vuodelle 2023 3,2 M€ ja vuodelle 2024 4,5 M€. Malmin entisen len-
tokentän alueen katurakentaminen käynnistyy vuonna 2023. Malmin 
määrärahalla vuonna 2022 suunnitellaan katuja Nallenrinteen, Lentoa-
semankortteleiden ja Lahdenväylän eritasoliittymän kaava-alueilla 
asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. Malmin rakentaminen jatkuu 
koko suunnitelmakauden ajan. Malmin puistot ja liikunta-alueet -
määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen puistoaluetta siltä osin kuin 
maakaasun runkoputken siirron maisemointityöt edellyttävät. Lisäksi 
alueelle toteutetaan erilaisia väliaikaiskäyttöä ja tulevaa asutusta palve-
levia liikunta- ja leikkitoimintoja, myös myöhemmin rakennettaville 
alueille.

Terminaalin ja hangaarin käyttöä turvaaville teknisille korjauksille on ta-
lousarviossa 2022 osoitettu määrärahaa vuosille 2022−24.

Malmin entisen lentokentän rakentamisen kaupunkitaloudelliset vaiku-
tukset ovat erittäin merkittäviä. Kaavarunkoalueen esi-, katu- ja puisto-
rakentamisen sekä palvelurakennusten budjettirahoitteisten investointi-
kustannusten on arvioitu olevan suuruusluokkaa 500 000 000 euroa. 
Kaupungin aluerakentamisprojektitoiminnasta saaman 40-vuotisen ko-
kemuspohjan perusteella yksi kaupungin budjettivaroilla investoima eu-
ro käynnistää 4−8 euron edestä yksityisiä investointeja, riippuen aluei-
den erilaisista ominaisuuksista, lähtötilanteesta ja tavoitteista. Malmin 
entisen lentokentän alueen rakentamisessa yksityisten investointien 
osuus on suuruusluokkaa 3 miljardia euroa, jos oletetaan melko maltil-
lisesti, että yhdellä kaupungin budjettivaroin investoimalla eurolla alu-
eelle saadaan liikkeelle kuuden euron edestä yksityisiä investointeja.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2022 9 (11)
Kaupunginvaltuusto

Asia/15
01.06.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puhelin: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Erkki Karinojan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.05.2022 § 123

HEL 2021-012412 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puhelin: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 349

HEL 2021-012412 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

09.05.2022 Ehdotuksen mukaan
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Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteltavaksi si-
ten, että n. 1000 metrin osuus jommastakummasta Malmin kentän ra-
dasta säilytetään ilmailukäytössä kenttäalueen esirakentamisen ajan.

Perustelut:

Yleisilmailu on sähköisen lentämisen yleistymisen myötä suuren kehi-
tysloikan äärellä.

Muualla Euroopassa kymmeniä sähkölentokoneita tilataan lentäjien pe-
ruskoulutukseen ja uudet sähkölentokoneprojektit etenevät niin yleisil-
mailu- kuin kevytreittipuolella ja niiden mahdollistamat kuljetukset ja 
matkustaminen nähdään olennaisena kilpailutekijänä tulevaisuudessa.

Pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä yhteiskuntaa hyödyttävä yleisilmai-
lu on kuitenkin suurissa vaikeuksissa. Malmin kentän lisäksi Nummelan 
kenttä on ollut koko talven suljettu ja Hyvinkään kentän operaatiomää-
rät vähäisiä puutteellisen kunnossapidon vuoksi.

Tämä vaarantaa alan yritysten jatkuvuuden, vaikka juuri nyt ympäris-
töystävällistä lentämistä pitäisi päästä kehittämään myös pääkaupunki-
seudulla.

Mikäli osa Malmin kentästä pidettäisiin ilmailukäytössä, helpottaisi se 
alan yrittäjien asemaa ja mahdollistaisi osaltaan alan jatkuvuuden to-
teutumisen, kunnes Malmin kentän korvaava kenttä saataisiin operoita-
vaan kuntoon.

Kokemusperäisesti voidaan sanoa, että esirakentamisen vaatimat toi-
menpiteet voidaan toteuttaa lentotoiminnan jatkuessa. Näin tehdään 
kaikkialla muuallakin, liikenneilmailussakin.

Kannattaja: Marcus Rantala

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Jussi Halla-ahon palautusehdotus

Jaa-äänet: 11
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Johanna Nuorteva, 
Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Daniel Sazo-
nov, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 2
Jussi Halla-aho, Marcus Rantala
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Tyhjä: 2
Juha Hakola, Sari Sarkomaa

Kaupunginhallitus hylkäsi Jussi Halla-ahon palautusehdotuksen äänin 
11 - 2 (2 tyhjää).

02.05.2022 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Kimmo Kuisma, projektinjohtaja, puhelin: 310 25808

kimmo.kuisma(a)hel.fi


