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§ 124
Ledamoten Laura Korpinens motion om öppnande av en startbana 
på Malms flygplats för luftfartsverksamhet

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet förslag av ordföranden.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Laura Korpisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Laura Korpinen och 18 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att Helsingfors stad för sin del ska verka för att startbanan på 
Malms flygplats omedelbart öppnas för flygtrafik i den rådande situatio-
nen där avgörandena i de detaljplane- och besvärsärenden som gäller 
området inte har vunnit laga kraft.

Det finns ingen anledning att godkänna det som föreslås i motionen.

Stadens strategiska mål att bygga bostäder på Malms före detta flyg-
plats gör det inte möjligt att fortsätta flygverksamheten i området.  Flyg-
verksamheten skulle hindra stadens och stadsbornas verksamhet på 
flygplatsen och riskera att byggandet på området fördröjs. Detta skulle 
hindra staden från att nå det viktiga strategiska bostadsproduktionsmå-
let på Malms flygplatsområde.

Byggandet på Malms före detta flygplats förbereds. För att bostads-
byggandet ska kunna inledas måste området detaljplaneläggas, grund-
beredningen planeras och genomföras, gatorna och kommunaltekniken 
planeras och byggas och tomterna överlåtas så att de olika skedena 
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överlappar varandra. Staden behöver ha Malms före detta flygplatsom-
råde i sin besittning och fritt förfoga över det för att kunna uppnå plane-
rings- och byggmålen så att de överlappar varandra på ett kontrollerat 
sätt och förutse och samordna beroendeförhållandena mellan de olika 
byggnadsfaserna.

Avsikten är att under det innevarande året inleda arbetet med att flytta 
en stamledning för naturgas och bygga en ny körförbindelse i flygplats-
områdets norra del. Körförbindelsen kommer att betjäna bygglogistiken 
och olika slags tillfällig användning, såsom evenemang. På flygplats-
området uträttas också annat arbete: man gör markundersökningar och 
grundberedningsarbete, anlägger områden för teststabilisering, utför 
terrängarbete för naturutredningar och verkställer naturvårdsplanen.

Malms räddningsstation fungerar på området i tillfälliga lokaler som 
byggdes i de hallar som har blivit lediga efter Gränsbevakningsväsen-
det. Räddningsverket har tagit i bruk rutter för larmutryckning som löper 
igenom det före detta flygfältsområdet till Tattaråsvägen och Malms 
bygata. Tack vare dessa rutter för larmutryckning har personsäkerhe-
ten i Nordöstra Helsingfors blivit bättre och räddningsverkets responsti-
der återställts till den nivå som regionförvaltningsverket kräver. För yr-
kesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto (STAO) byggs tillfälliga lo-
kaler för logistikutbildningen och ett område för körträning i flygplatsens 
södra del under början av 2022. De tillfälliga lokalerna i Malm används 
2022–2025 medan yrkesinstitutets campus i Kasåkern byggs. Två nya 
friluftsleder för fotgängare och cyklister har byggts tvärs genom fältet. 
Vid friluftsleden mellan Tattarmossen och Malmbågen planeras även 
en utomhusmotions- och lekplats. Byggandet inleds 2022.

Under de senaste åren har stadsfullmäktige behandlat flera fullmäkti-
gemotioner om Malms flygplats och alltid hållit fast vid stadens strate-
giska målsättning att omvandla flygplatsen till ett stadsområde för 25 
000 nya invånare. I fråga om Malms flygplatsområde har planeringen, 
beredningen och beslutsfattandet på stadsnivå varit konsekventa. Be-
sluten och beredningen av dem har grundat sig på de strategiska mål-
sättningar som respektive fullmäktige ställt upp samt på avtal som gäl-
ler området.

Stadsmiljönämnden har gett sitt utlåtande i ärendet. Stadsstyrelsens 
svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen
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Upplysningar
Timo Lindén, stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Laura Korpisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2022 § 350

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

09.05.2022 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Jussi Halla-aho: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun siten, 
että Helsingin kaupunki omalta osaltaan myötävaikuttaa siihen, että 
Malmin lentokentän kiitorata avataan lentoliikenteelle viipymättä.

Perustelu: Rakentaminen alueella ei ala vuosiin. Kun Euroopan huolto-
varmuus- ja turvallisuustilanne huolettaa yhä useampia, on lyhytnäköi-
stä ajaa toimivaa lentokenttäinfrastruktuuria alas.

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
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Ei-äänet: 2
Jussi Halla-aho, Marcus Rantala

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

Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 129

HEL 2021-014046 T 00 00 03

Hankenumero 5264_211

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Aikaisemmat päätökset

Helsingin kaupunginvaltuusto on usean valtuustokauden aikana käsitel-
lyt Malmin lentokentän tulevaisuutta ja päättänyt aina asuinalueen ra-
kentamisesta. Viimeksi 8.12.2021 (§ 395) valtuusto päätti hylätä kan-
sanäänestysaloitteen Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmai-
lukäytössä. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt viime vuosina useita Mal-
min lentokenttään liittyviä valtuustoaloitteita, mutta ne eivät ole muutta-
neet kaupunkistrategista tavoitetta saada alue uuteen käyttöön eli 25 
000 uuden asukkaan kaupunkialueeksi. Malmin lentokentän aluetta ko-
skeva kaupunkitasoinen suunnittelu, päätöksenteon valmistelu ja 
päätöksenteko on ollut johdonmukaista. Päätökset ja niiden valmistelu 
ovat perustuneet kulloisenkin valtuuston asettamiin strategisiin tavoitte-
isiin sekä aluetta koskeviin sopimuksiin.

Maanvuokrasopimustilanne

Malmin entisen lentokentän alue on palautunut takaisin kaupungin 
omaan vapaaseen hallintaan maanvuokrasopimusten päätyttyä. Alue ei 
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ole enää vuokrattuna tilapäisestä lentotoiminnasta alueella vuosina 
2017−19 vastanneelle Malmin lentokenttäyhdistys ry:lle. Myös yksittäis-
ten yritysten maanvuokrasopimukset entisellä lentokenttäalueella ovat 
päättyneet.

Kaupunkiympäristön toimialan tontit -yksikön päällikkö irtisanoi viran-
haltijapäätöksellään 5.12.2018 § 65 Malmin lentokenttäyhdistys ry:n 
maanvuokrasopimuksen. Kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi 
päätöksellään 20.8.2019 § 375 viranhaltijapäätöksestä tehdyt oikaisu-
vaatimukset. 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.

Malmin lentokenttäyhdistys ry haastoi kaupungin vastaajaksi käräjäoi-
keuteen vaatien mm. maanvuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkamista. 
Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Malmin lentokenttäyhdistys ry:n vaati-
mukset tuomiollaan 23.12.2020. Käräjäoikeuden tuomion perusteella 
alueella suoritettiin häätö ja Malmin lentokenttäyhdistys ry:n hallitsema 
alue luovutettiin 16.3.2021 kaupungin vapaaseen hallintaan. Malmin 
lentokenttäyhdistys haki ulosottoviranomaisen häätöpäätöksen toime-
enpanokieltoa hovioikeudesta, joka hylkäsi hakemuksen. Häätöpäätös 
on lainvoimainen. Käräjäoikeuden päätöksestä on valitettu hovioikeu-
teen, jossa asian käsittely on kesken. Käräjäoikeuden ratkaisu ei 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. Vuokrasopimuk-
sen uusimiseen ei siten ole mitään edellytyksiä muun ohella, koska yh-
distys on toiminnallaan osoittanut, ettei kaupunki voi luottaa yhdistyk-
sen kanssa tehtävien sopimusten pitävyyteen. Ei ole myöskään mitään 
syytä olettaa, että yhdistys menettelisi toisin kuin nyt, jos uusi vuokra-
sopimus solmittaisiin.

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 lentokenttäyhdistystä ryhtymään toimiin 
kiitotien sulkemiseksi 14.3.2021 alkaen. Traficom kertoo tiedottees-
saan, että ”Traficom käsittelee lentopaikan pitoluvan perumista koske-
vaa kysymystä siinä vaiheessa, kun käynnissä oleva maa-alueen 
hallintaa koskeva sopimusriita on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu”. 
Malmin lentokenttäyhdistys ry on sulkenut kiitotiet kolmeksi kuukau-
deksi kerrallaan Notam-ilmoituksella (Notice to Airmen). 
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Kaavoitustilanne

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa (lainvoimainen 15.5.2020) 
Malmin lentokenttä on osoitettu taajamatoimintojen aluevarausmerkin-
nällä sekä tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkinnällä. Alueella 
on säilynyt kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmerkintä. Sen sijaan 
aikaisemmat maakuntakaavamerkinnät Malmin lentokentästä liikennea-
lueena, jonka toissijainen käyttötarkoitus on ollut taajamatoimintojen 
alue, on kumottu kokonaan. 

Uusimaa 2050 maakuntakaavassa Malmin lentokentän alue on osoitet-
tu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi, jolla yhdyskuntaraken-
netta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuksiin ja 
asemanseutuihin tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
edellytyksiä parantaen. Vyöhykettä tulee kehittää tiiviinä ja monipuoli-
sena asumisen, työpaikkojen, palveluiden ja viherrakenteen kokonai-
suutena ympäristön erityiset arvot huomioon ottaen. Helsingin seudulla 
vyöhykettä tulee kehittää rakenteeltaan verkostomaisena joukkoliiken-
nekaupunkina. Lentokentän alue on osoitettu kulttuuriympäristön tai 
maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, jolla yksityiskohtai-
semmassa alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on 
turvattava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonperinnön arvot. Alueen suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava 
yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen 
maankäyttö sekä alueen maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Uuden-
maan maakuntavaltuusto hyväksyi elokuussa 2020 kaavakokonaisuu-
den kolmella eri päätöksellä koskien Helsingin seudun, Itä-Uusimaan 
sekä Länsi-Uusimaan vaihemaakuntakaavoja, jotka yhdessä ohjaavat 
koko Uudenmaan maakunnan alueen maankäyttöä. Vaihemaakunta-
kaavat on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tarkoitettu korvaamaan 
Uudellamaalla aikaisemmin voimassaolleet maakuntakaavat. Maakun-
tahallitus määräsi 7.12.2020 maakuntakaavakokonaisuuden tulevan 
voimaan valituksista huolimatta. Helsingin hallinto-oikeus määräsi 
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 lentokentän alueelle on osoitet-
tu rakentamista lähikeskusta C3-merkinnällä ja asuntovaltainen alue 
A2-merkinnällä. Aluetta on yleiskaavan mukaisesti tarkoitus kehittää 
pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä 
lähipalveluiden käyttöön. Malmin lentokentän alue on Helsingin yleis-
kaavan (2016) tärkein uusi rakentamisalue, josta suunnitellaan ja ra-
kennetaan 25 000 asukkaan uusi kaupunginosa. Yleiskaavan toteutta-
misohjelmassa (kaupunginhallitus 4.6.2018) Malmin lentokentän alue 
kuuluu yleiskaavan ensimmäiseen toteutusvaiheeseen. Helsingin yleis-
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kaava 2016 tuli voimaan joulukuussa 2018. Korkein hallinto-oikeus ku-
mosi joitakin osia yleiskaavan hyväksymistä koskevasta Helsingin kau-
punginvaltuuston päätöksestä, mikä lisää Malmin lentokentän alueen 
merkitystä kaupungin asuntorakentamisessa.

Malmin lentokentän alueen saaminen uuteen, pääosin asuntorakenta-
misen ja myös liikunta-, virkistys- ja muiden palvelujen käyttöön 25 000 
uudelle asukkaalle on tärkeä kaupunkistrateginen tavoite. Kaupun-
kistrategia vuosille 2021−2025 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 
13.10.2021 § 293. Kaupunkistrategian mukaisesti alueiden tasapainois-
ta kehitystä edistetään panostamalla kaupunkiuudistusalueisiin, moni-
puoliseen asuntotuotantoon ja kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Ni-
metyt kaupunkiuudistusalueet ovat Malminkartano-Kannelmäki, Malmi, 
Mellunkylä ja Vuosaari. 

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2020 § 313 uuden asu-
misen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2020:n (AM-
ohjelma). AM-ohjelmassa linjataan, että Helsingissä rakennetaan uu-
distuotantona ja käyttötarkoituksen muutoksilla vuosittain vähintään 
7 000 asuntoa ja vuodesta 2023 alkaen vähintään 8 000 asuntoa. Mal-
min lentokentän alue on yksi keskeisimmistä aluerakentamisen kohteis-
ta. Aluerakentamisprojektien osuus asuntotuotannosta on noin puolet, 
joten niiden toteutumisen varmistaminen on tärkeää asetettujen tavoit-
teiden toteuttamiseksi sekä valtion ja Helsingin kaupungin välillä sol-
mittujen sopimusten noudattamiseksi.

Alueelle on laadittu kaavarunko, joka on hyväksytty kaupunkisuunnit-
telulautakunnassa 13.12.2016. Tarkennettu kaavarunko on hyväksytty 
11.12.2018 kaupunkiympäristölautakunnassa. Lautakunta on ohjeista-
nut kiinnittämään jatkosuunnittelussa erityistä huomiota alueen luonto-
arvojen selvittämiseen, säilyttämiseen ja vaalimiseen. Lentotoiminnan 
säilyttämistä ei ole edellytetty.

Malmin entisen lentokentän alueen asemakaavat laaditaan vaiheittain 
noudattaen yleiskaavan ja kaavarungon periaatteita. Alueella on kolme 
yleiskaavan mukaista lainvoimaista asemakaavaa: Malmin lentoase-
man rakennukset (asemakaavan muutos nro 12450, lainvoimainen 
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 asemakaa-
vamuutoksen § 79 ja Lentoasemankortteleiden asemakaavamuutoksen 
§ 80. Kaavoista on valitettu ja ne ovat hallinto-oikeuden käsittelyssä. 
Nallenrinteen kaavaratkaisu mahdollistaa asuinalueen rakentamisen 
lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 800 asukkaalle entisen len-
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tokenttäalueen eteläosaan Tattariharjuntien varrelle. Lentoasemankort-
teleiden kaavaratkaisu mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen 
lähipalveluineen ja puistoalueineen noin 2 200 asukkaalle. Lentoase-
mankortteleiden alueelle on osoitettu kaavassa myös pelastusasema, 
koulu ja päiväkoti sekä koko alueen keskeisin viheralue, Lentoaseman-
puisto.

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.

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 li-
mittäminen ja toteutus sekä eri rakentamisvaiheiden keskinäisten ri-
ippuvuuksien ennakointi ja koordinointi edellyttävät, että Malmin lento-
kentän alue on kaupungin omassa hallinnassa ja käytössä. 

Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta asuntorakentamisen 
edellytyksenä ovat esirakentaminen, putki- ja johtosiirrot, väistöt, katu- 
ja infrarakentaminen, tontinvaraukset sekä talosuunnittelu. Vuoden 
2022 aikana lentokentän alueella on suunniteltu aloitettavan mm. maa-
kaasun runkoputken siirron toteuttaminen sekä uuden ajoyhteyden to-
teuttaminen kenttäalueen pohjoisosaan. Ajoyhteys tulee palvelemaan 
rakentamislogistiikkaa ja erilaista väliaikaiskäyttöä kuten tapahtumia. 
Lisäksi kenttäalueella tehdään maaperätutkimuksia ja esirakentamistöi-
tä, rakennetaan koestabilointikenttiä, tehdään luontoselvityksiin liittyviä 
maastotöitä ja toteutetaan luonnonhoidon suunnitelmaa.  

Pelastuslaitoksen Malmin pelastusasema toimii alueella tiloissa, jotka 
on rakennettu Rajavartiolaitokselta vapautuneisiin halleihin. Pe-
lastuslaitokselle on otettu käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäa-
lueen poikki Tattariharjuntielle ja Malmin raitille. Hälytysajoreitit ovat pa-
rantaneet koillisen Helsingin henkilöturvallisuutta, ja palauttaneet pe-
lastuslaitoksen vasteajat aluehallintoviranomaisen edellyttämälle tasol-
le. Stadin ammatti- ja aikuisopistoa (STAO) varten toteutetaan logistiik-
kakoulutuksen väistötilat ja ajoharjoittelualue kentän eteläosaan alku-
vuoden 2022 aikana. Malmin väistötila-alueet ovat käytössä ammattio-
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piston Roihupellon kampuksen rakentamisen ajan 2022−25. Kentän 
poikki on rakennettu kaksi uutta ulkoilureittiä jalankulkijoille ja pyöräilijö-
ille. Tattarisuon ja Malminkaaren välisen reittiyhteyden varrelle on su-
unniteltu myös ulkokuntoilu- ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynni-
styvät vuoden 2022 aikana.

Malmin entisen lentokentän aidattu alue on avattu kaupunkilaisten 
käyttöön 2. helmikuuta 2022. Tavoitteena on pitää alue mahdollisim-
man aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen al-
kamista ja sen aikana. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen ete-
nevät, Malmin kenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien 
hehtaarien virkistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Vuoden 2022 
heinäkuussa kentän alueella järjestetään mm. palokuntanuorten kansa-
invälinen Eldis 22 -suurleiri, johon odotetaan 4 000 osallistujaa.

Ilmailutoiminnan jatkuminen estäisi kaupungin ja kaupunkilaisten toi-
minnan kentällä ja aiheuttaisi aikatauluriskin, joka toteutuessaan viivä-
styttäisi Malmin lentokentän alueen rakentamista. Tämä vaarantaisi 
kaupungin kasvun kannalta tärkeän strategisen asuntotuotantotavoit-
teen saavuttamisen Malmin lentokentän alueella. Näin ollen kaupungin 
strategiset tavoitteet alueen käytöstä asuntorakentamisen tarpeisiin 
eivät mahdollista lentotoiminnan jatkamista alueella.

Alueen investointiohjelma ja kaupunkitaloudelliset vaikutukset

Kaupunki on investointiohjelmissaan varautunut Malmin entisen lento-
kentän alueen rakentamisen käynnistämiseen vuonna 2022. Kau-
punginvaltuusto on varannut talousarvioiden investointiohjelmissa inve-
stointimäärärahaa alueen esi-, katu-, puisto- ja liikunta-
aluerakentamista varten. Joulukuussa 2021 hyväksytyssä talousarvios-
sa Malmin projektialueen esirakentamiseen on varattu investointi-
määrärahaa vuosille 2022−31 yhteensä 154,7 milj. euroa. Näistä vuo-
delle 2022 on varattu 13,4 milj. euroa, vuodelle 2023 8,3 milj. euroa ja 
vuodelle 2024 3,7 milj. euroa. Malmin määrärahalla toteutetaan Nal-
lenrinteen ja Lentoasemankortteleiden esirakentamiseen ja tonttien ra-
kentamiskelpoiseksi saamiseen liittyviä kokonaisuuksia entisen lento-
kentän alueella. Suurimpana niistä on maakaasun runkoputken siirto. 
Lisäksi määrärahalla edistetään tilapäisen lumenvastaanottopaikan ja 
rakentamislogistiikan ajoyhteyden rakentamista sekä esirakentamisen 
koerakenteiden toteutusta.

Malmin projektialueen katujen ja puistojen rakentamiseen on hyväksy-
tyssä vuoden 2022 talousarviossa varattu investointimäärärahaa vuo-
sille 2022−31 yhteensä 64,1 milj. euroa. Näistä vuodelle 2022 on varat-
tu 1,9 milj. euroa, vuodelle 2023 3,2 milj. euroa ja vuodelle 2024 4,5 
milj. euroa. Malmin entisen lentokentän alueen katurakentaminen 
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käynnistyy vuonna 2023. Malmin määrärahalla vuonna 2022 suunnitel-
laan katuja Nallenrinteen, Lentoasemankortteleiden ja Lahdenväylän 
eritasoliittymän kaava-alueilla asuntotuotannon edellytysten luomiseksi. 
Malmin rakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan. Malmin pu-
istot ja liikunta-alueet -määrärahalla toteutetaan Nallenrinteen puistoa-
luetta siltä osin kuin maakaasun runkoputken siirron maisemointityöt 
edellyttävät. Lisäksi alueelle toteutetaan erilaisia väliaikaiskäyttöä ja tu-
levaa asutusta palvelevia liikunta- ja leikkitoimintoja, myös myöhemmin 
rakennettaville alueille.

Malmin lentokentän rakentamisen kaupunkitaloudelliset vaikutukset 
ovat erittäin merkittäviä. Kaavarunkoalueen esi-, katu- ja puistoraken-
tamisen sekä palvelurakennusten budjettirahoitteisten investointikust-
annusten on arvioitu olevan suuruusluokkaa 500 000 000 euroa. Kau-
pungin aluerakentamisprojektitoiminnasta saaman 40-vuotisen koke-
muspohjan perusteella yksi kaupungin budjettivaroilla investoima euro 
käynnistää 4−8 euron edestä yksityisiä investointeja, riippuen alueiden 
erilaisista ominaisuuksista, lähtötilanteesta ja tavoitteista. Malmi enti-
sen lentokentän alueen rakentamisessa yksityisten investointien osuus 
on suuruusluokkaa 3 miljardia euroa, jos oletetaan maltillisesti, että yh-
dellä kaupungin budjettivaroin investoimalla eurolla alueelle saadaan li-
ikkeelle kuuden euron edestä yksityisiä investointeja.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
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