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Malmin lentokenttäalueen kaupungille kohdistuvien esirakentamisen kustan-
nusten tarkistaminen

Vuonna 2015  Malmin lentokenttäalueen esirakentamisen kustannusten on arvioituna  maksavan 
kaupungille alustavasti noin 450 miljoonaa euroa.
Yleiskaavaluonnoksen mukainen kerrosala (1,2 milj. k-m2) ei ole riittävä Malmin lentokentän alueen 
taloudellisen toteutettavuuden kannalta, ja maankäytön tehostamista tulisi jatkosuunnittelussa tarkas-
tella. Pohjanvahvistuksesta ja vesienhallinnasta aiheutuvat kustannukset tarkentuvat myös jatko-
suunnittelussa. 
(Helsingin yleiskaava : Taloudellisten vaikutusten arviointia 2015)

Konsulttiyhtiö Rambollin syyskuussa 2018 tekemien selvitysten mukaan Malmin kentällä on havaittu 
paksu kerrostuma erittäin rikkipitoista potentiaalia sulfidimaata. Nämä happamat sulfaattimaat voivat 
Rambolin mukaan nostaa huomattavasti rakentamiskustannuksia ja pidentää rakentamisaikaa. Ram-
bollin tutkimusten tulosten vaikutukset ja kustannukset eivät sisälly aiemmin arvioituihin kustannuk-
siin.

Maaperä- ja luontoselvityksiä on tehty ja tehdään edelleen . Näitä ei ole huomioitu esirakentamisen 
kokonaiskustannuksissa. Tämän lisäksi Malmin lentokentän reuna-alueilla on lokakuussa 2020 teh-
dyissä Kaer Oy:n suorittamissa kartoituksissa paljastunut merkittävä määrä liito-oravien pesäpuita, jä-
töksiä ja elinympäristöksi soveltuvaa maata. Nämä tulokset ovat selkeä osoitus selvittämättömistä 
luontoarvoista ja niiden tarkemmista tutkimusten tarpeesta. Helsingin kaupungin liito-
oravakartoituksessa 2016 ei havaintoja löytynyt, jotka nyt koulutettujen inventointikoirien tarkka ha-
vainnointikyky löysi.

Koronapandemia vuosi 2020 on selkeästi vähentänyt muuttoliikettä pääkaupunkiseudulle. Helsinki on 
pudonnut  pois 20:n muuttovetoisemman kunnan joukosta (johtava asiantuntija Timo Aro, aluekehit-
tämiseen erikoistunut MDI-konsulttitoimisto, Tilastokeskuksen ennakkotilastot).Etätyö tulee yleisty-
mään pandemian jälkeen ja asuntojen kysyntä Helsingissä tulee vähenemään. Tästä syystä Malmin 
lentokenttäalueen kaupungille kohdistuvien esirakentamisen kustannusten nykyhetken realistinen ar-
vio pitää tarkistaa ja samalla miettiä onko kulttuurihistoriallisesti merkittävän ja tulevaisuuden digitaali-
sen lentotoiminnan kannalta tärkeää toimivaa kenttää järkevää hävittää.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupungin esirakentamisen kustannukset tarkistetaan 
nykytilannetta vastaaviksi ja arvoidaan uudelleen asuntorakentamisen taloudellinen kannattavuus ky-
seiselle alueelle Helsingin muuttoliikenteen vähetessä.
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