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AKTUELLA PLANER

Björkholmen

Vårdö

Malm

Malms fygfältsområde
På Malms flygfält och kringliggande områden planeras
en ny stadsdel för cirka 25 000 personer. Hösten 2015
bereds dispositionsplanen tillsammans med stadsborna.

Planeringsområdet ligger i nordöstra Helsingfors och
dess areal är cirka 310 hektar. I det ingår utom Malms
flygfält också områden som har en central koppling till
planeringen av det nya området.

Byggandet möjliggör nya spårförbindelser
Malms flygfält är det viktigaste nybyggnationsområdet i
utkastet till ny generalplan. Målet är att området ska få
en mångsidig stadsstruktur. I stadsdelen planeras
förutom våningshus också småhus och radhus samt ett
närcentrum med service och arbetsplatser.

När det gäller kollektivtrafiklösningarna utreds bland
annat snabbspårvägsförbindelser till Helsingfors centrum
och i riktning mot Jakobacka, samt en tvärgående
förbindelse mellan Myrbacka och Nordsjö som går
genom Malm.

Planeringen utgår från grönområdena
På flygfältsområdet kommer förutom bostäder att finnas
grönområden och parker. Målet för planeringen är att
rekreations- och friluftsmöjligheterna inom Malms
område ökar och blir mångsidigare. Den nuvarande
friluftsleden kring flygfältet utvecklas som en
sammanhängande helhet. Nya rekreationsförbindelser
planeras till exempel mellan Fallkulla och
terminalbyggnaden, samt flygfältsområdet och Stensböle
friluftspark.

I planeringen beaktas kulturmiljöns särdrag. Flygfältets
terminalbyggnad och flygplanshallen skyddas genom
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DELA

detaljplanen och Fallkulla gårds område förblir
reserverat för rekreations- och undervisningsbruk.

Dispositionsplanen bereds under hösen 2015
För området uppgörs först en dispositionsplan, där
projektets mål samt de viktigaste riktlinjerna för
planeringen slås fast, såsom kvarters- och
grönområdesstrukturen samt trafikarrangemangen.
Dispositionsplanen är utgångspunkten för
detaljplaneringen av området. Under hösten ordnas fyra
sammankomster:  

På infomötet torsdagen 20.8. från kl. 18.00 diskuteras
utgångssituationen för planeringen, vilka målen för
planeringen är och hur den framskrider.

På workshopar ”Arbetsrummet i Malm” tisdagen 1.9.
och torsdagen 3.9. kl. 17-20 samlar vi in deltagarnas
erfarenheter och kunskaper om området och planerar
hur stadsdelen ska kunna utvecklas allra bäst. Anmälan
senast 26.8. >>

Vid presentationen av dispositionsplanen onsdagen
30.9. från kl. 17 diskuteras dispositionsplanen, som finns
till påseende.

Alla möten hålls i Stadin ammattiopisto, Filpusvägen 14.

Dispositionsplanen finns till påseende för kommentarer
21.9-12.10.2015. Målet är att dispositionsplanen ska bli
klar hösten 2015 och att den kan presenteras för
stadsplaneringsnämnden i december 2015.

Projektets planeringsmaterial >>

Följ med planeringen i de sociala medierna och
besäll nyhetsbrevet
Du kan följa med i planeringen genom att beställa
nyhetsbrevet till din e-postadress (*registerbeskrivning)

I de sociala mediernas kanaler finns ämnet under
nyckelordet #malmintyöhuone 
facebook.com/helsinkisuunnittelee 
https://twitter.com/helsinkikymp?lang=fi 

21.11.2017 09:50

MATERIAL

Projektets planeringsmaterial
>>

Generalplanens
planeringsmaterial >>

LÄS MERA
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KONTAKTA OSS

Kontaktuppgifter
Telefonnummer och
e-postadresser
Registratorskontor
Störningar och felanmälan
Rådgivning

RESPONS

Ge respons

FRÅGA

Informationstjänst 09 310
11111
Hälsorådgivning 09 310 10023
Socialjour 020 696 006
Krisjour 09 310 44222
Turistinformation 09 310
13300
Företagsrådgivning 09 310
36360
Seniorinfo 09 3104 4556

AKTUELLT

Stadens nyheter och
Evenemang

HELSINGFORS PÅ WEBBEN

Stadens tjänster
E-tjänster, inloggning
Lediga jobb
Företagande
Öppna data

SIDKARTA »

Till början av sidan

© Helsingfors stad, Norra esplanaden 11-13, PB 1, 00099 HELSINGFORS STAD
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