
 

   
 

Malmin lentoasema – lokakuu 2016 

 
Viimeisin tilanne 

- Helsingin kaupunki omistaa lentokentän kokonaisuudessaan ostettuaan valtion kiinteistöt sen alueelta 
- Helsingin yleiskaavaehdotuksessa Malmin lentokentän aluetta ehdotetaan asuntoalueeksi, joka rakentuisi 2050 

mennessä. Rakennustyöt aloitettaisiin 2020-luvun alussa. 
- Kaupunginvaltuusto päättää yleiskaavasta syksyllä 2016. Kuntavaalit ovat tulossa 4/2017 (”Malmivaalit”).  
- Valtion omistama kenttäoperaattori Finavia on ilmoittanut poistuvansa kentältä 2016 
- Hallituksen edellytys Malmista luopumiselle on siviili-ilmailun siirtäminen korvaavalle kentälle, jollaista ei ole 

toteutettu. Asiasta on esitetty kysely liikenne- ja viestintäministeriössä (10/2016). 
- Vaihtoehtoinen operaattori neuvottelee kaupungin kanssa lentotoiminnan jatkumisesta. Kaupungin virkamiehet 

ovat suhtautunut asiaan myönteisesti (Malmin lentoekenttäyhdistys ry. efhfry.fi) 
- Lex Malmi -kansalaisaloitetta kentän säilyttämiseksi ilmailukäytössä kannattaa yli 50 000 kansalaista ja se 

etenee eduskuntaan 2016. ELY-keskuksessa on vireillä suojeluesitys rakennusperintölain nojalla (10/2015). 
 

Malmi on elävää kulttuuriperintöä ja mittaamattoman arvokas siksi, että se toimii edelleen lentokenttänä 
- Europa Nostra ja Euroopan investointipankin instituutti nimesivät keväällä 2016 Malmin 

lentokenttäkokonaisuuden yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta. 
- Malmilla on muitakin kansainvälisiä tunnustuksia (World Monuments Fund ja Docomomo International), ja se on 

valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009). 
- Helsingin kaupungin teettämä Malmin lentokentän ympäristöhistoriaselvitys (6/2016) suosittelee kentän 

säilyttämistä ilmailukäytössä, pelkkä rakennusten säilyttäminen tuhoaisi sen merkittävät kulttuuriarvot. 
- Malmin lentokenttä on todennäköisesti maailman parhaiten säilynyt lentokenttä matkustajaliikenteen 

alkuajoilta ja se on myös Museoviraston mukaan kyllin merkittävä haettavaksi Unescon maailmanperintölistalle. 
 

Malmin kohtalo on paitsi Helsingin, myös koko Suomen ja Euroopan yhteinen asia 
- Asia ei ole vain poliittinen, vaan siihen liittyy kansalaisille paljon suurempia arvoja 

- Malmi on Suomen toiseksi vilkkain kenttä ja pääkaupunkiseudun ainoa yleisilmailulle soveltuva kenttä 

- Malmilla koulutetaan suuri osa kaikista Suomen lentäjistä, lakkautus haittaisi koko Suomen ilmailualaa 

- Helsingin ja Uudenmaan asukkaat haluavat säilyttää kentän – vain 15 % kannattaa sen asuntorakentamista 

- Huolimatta asukkaiden mielipiteestä, kulttuuriarvoista sekä faktoista Helsinki valmistelee jo asemakaavaa, 

vaikka yleiskaava ja jopa maakuntakaava ovat vasta tekeillä 

Luonnonsuojelujärjestöt haluavat säilyttää kentän nykymuodossaan 
- Malmilla on 80 vuotta vapaana ollut avoimen biotoopin alue, jossa on ainutlaatuinen eläimistö ja kasvisto, 

jollaisia ei löydy missään muualla Helsingin seudulla 
- Malmin lentokentän alueella on havaittu useita erittäin uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja 
- Massiivinen rakentaminen tuhoaisi Longinojan uomana ja äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen 

kutupaikkana 
- Kestävän kehityksen näkökulmasta tulee jo olemassa olevia alueita suosia, ei tuhota 

 
Kaupunkikentät ja ilmailun vihreä tulevaisuus kilpailukyvyn rakennusaineina 

- Aikatauluttamaton pienkoneilla tapahtuva matkustaminen on nopeimmin kasvavia ilmailun muotoja, ja 

kaupunkikentille on tulevaisuudessa suuri tarve 

- Uusi lentokoneteknologia vähentää entisestään ilmailun ympäristökuormitusta - sähkö- ja hybriditeknologia on 

siirtymässä maanteiltä myös ilmailuun   

- Kilpailu ulkomaalaisista investoinneista kasvaa kaupunkien välillä - kilpailijamaissa on kaupunkikentät, joita 

kehitetään kansainvälisten yritysten ja investointien houkuttelemiseksi 

- Olisi lyhytnäköistä sulkea nyt kenttä, joka voi osoittautua erittäin tärkeäksi tulevaisuudessa  

Malmia tarvitaan lentokenttänä, ei rakennusmaana 
- Helsingissä on rakennusmaata ilman Malmiakin, Östersundom on n. 17 kertaa Malmin kokoinen Natura-suoja-

alueet huomioidenkin. Uusi asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa tehostamisen. 
- Maaperätutkimukset ovat osoittautuneet haasteellisiksi ja valmistauvat vasta joulukuussa 2016. Esirakennustyöt 

olisivat laajuudeltaan ja kustannuksiltaan merkittävät (450 M€, FCG 2015) 

 



 

   
 

Malmi Airport – status in October 2016 
 
The latest situation 

 The City of Helsinki owns all of the airport after purchasing the state’s properties in its area 

 In City of Helsinki’s general plan proposal, Malmi Airport Is turned into a residential area 

 The City Council votes on the general plan in autumn 2016.  Communal election is approaching 4/2017 (“Malmi 
election”) 

 The State-owned airport operator Finavia has announced leaving Malmi Airport by the end of 2016.  

 The Finnish government has decided that an alternative airfield must be present before giving up the airport. An 
explanation has been requested from the Ministry of Transport and Communications (10/2016) 

 An alternative operator is negotiating with Helsinki city about arranging flight operations if Finavia leaves. City 
officials have shown a positive attitude to these suggestions (Malmi airport society, efhfry.fi) 

 Lex Malmi popular initiative to retain the airport in aviation use has been supported by over 50 000 people, and it 
will proceed to Parliament during 2016. An application to preserve the airport area based on the law concerning 
built cultural heritage is pending in Uusimaa ELY-center  (10/2015) 
 

Malmi is living cultural heritage and invaluable because it is still an active airport 

 Europa Nostra and the European Investment Bank Institute selected Malmi Airport as one of Europe’s Seven Most 
Endangered cultural heritage sites in 2016 

 Malmi is recognized internationally (World Monuments Fund and Docomomo International) and has been 
designated as a Built Cultural Environment of National Significance by the National Board of Antiquities (RKY 2009) 

 An environmental history study of Malmi Airport, commissioned by City of Helsinki (6/2016) suggests that aviation 
activities should be preserved to retain the significant value of the airport – preserving the buildings is not enough. 

 Malmi Airport is probably the world's best preserved airport from the early days of passenger air traffic, and should 
be proposed to the UNESCO World Heritage List as has been suggested by the National Board of Antiquities 

 
The fate of Malmi is not just Helsinki’s concern, but also of all Finland and Europe 

 The matter is not simply political, but represents much higher values to the citizens. 

 Malmi is Finland's second busiest airfield, and the only airport suitable for general aviation in the capital region. 

 A large portion of all Finnish pilots have been educated at Malmi – the termination of operations would compromise 
the entire aviation industry in Finland. 

 Residents of Helsinki and Uusimaa province want to keep the airport – only 15% are in favor of construction. 

 In spite of opinion polls, national and international recognitions and other facts, Helsinki is already working on a 
street plan even though the general plan and even the regional plan are unfinished and unapproved 

 
Environmental organizations want to keep the field in its present form 

 Malmi has for 80 years been a free open biotope area with unique fauna and flora, not found anywhere else in 
Helsinki region 

 The area of Malmi Airport has been observed to host a number of threatened and near-threatened species 

 Massive construction would destroy the Longinoja as a valuable trout brook, the most important spawning brook of 
the critically endangered sea trout 

 From the point of view of sustainable development, existing environments should be favored, not destroyed 
 
City airports and the green future of aviation as competitive elements 

 Unscheduled travel by small aircraft is the fastest growing sector of aviation, and city airports will be in great 
demand in the future 

 New technology substantially further reduces the environmental impact of aviation: electric and hybrid technologies 
are making their way from roads into aviation too 

 Competition between cities over international investments is growing. The countries competing against Finland have 
city airports that are being developed to attract international companies and investments 

 It would be shortsighted to close Malmi Airport now, as it may prove to be very important in the future 
 
Malmi is needed as an airport, not as building land 

 Helsinki has building land even without Malmi: the Östersundom area is 17 times the size of Malmi taking into 

account the Natura preservation areas. The new real estate law will enable more efficient residential building.  

 Ground quality surveying has proven to be very challenging and will be finalized only in December 2016. Expensive 

basic ground stabilization work of large scope and costs would be required (450 M€, FCG 2015). 


