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Asuntorakentaminen:
- Malmin kentän lentotoiminnan lopettaminen ei ole välttämätöntä Helsingin
asuntorakentamistavoitteiden saavuttamiseksi.
- Vain n. 1% Helsingin kaupungin vuodelle 2050 kaavailemasta asukasmäärästä
pitäisi sijoittaa muualle, mikäli lentotoiminta jatkuu
- Malmin kenttä on kalliisti rakennettavaa
syvää savikkoa eikä sinne ole mahdollista
rakentaa kaupungin tarvitsemia edullisia
asuntoja.
- Väestöennusteen nopeimman kasvun
ennusteen mukainen tilantarve on
merkitty yleiskaavaan ‘varmuuden vuoksi’
kaksinkertaisena. Malmin lentotoiminnan
tarvitseman tilan poisto yleiskaavasta
jättäisi siihen yhä 1,86-kertaa sen tilan,
joka arvioidaan todella tarvittavan.

Kansalaismielipide:
- Kaikki tehdyt mielipidemittaukset ovat
osoittaneet että kentän säilyttämisellä on
vahva kansan tuki.
- Vain 13% pääkaupunkiseudun
asukkaista haluaisi kentän paikalle
asuntoja.

Ylikunnallinen merkitys
ilmailulle:

Malmi on saanut
Euroopan huomion

- Malmi on Suomen toiseksi vilkkain
lentokenttä ja ainoa sillanpääasema
maakunnista pääkaupunkiseudulle
tapahtuvalle vapaan aikataulun
lentotoiminnalle.

- se ansaitsee myös
sinun huomiosi.

- 1/6 Suomen kaikista tilastoidusta
ilmailuoperaatioista tapahtuu Malmilla.
- 48% Suomen yleisilmailuoperaatioista tapahtuu Malmilla (yleisilmailua on
kaikki ilmailu lukuun ottamatta valtion
harjoitta- maa ilmailua tai yritysten
reittiliikennettä).
- Valtaosa Suomen ammattilentäjistä on
saanut ainakin osan koulutuksestaan
Malmilla. Kentän käytöstä vain 10-20%
on harrastustoimintaa.
- Malmin lentokenttä on Suomen tärkein
helikopterikenttä ja tärkein ilmailualan
koulutus-, huolto- ja osaamiskeskittymä.
- Jos Malmi suljettaisiin, ei sen toiminnoille olisi tarjolla mitään muuta paikkaa,
olemassa olevat kentät eivät riitä, eikä
paikkaa uudelle kentälle ole tiedossa.

Susanna Oksanen

Joko sinä olet allekirjoittanut
kansalaisaloitteen
Malmin lentokentän
säilyttämisen puolesta?
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2106

Luontoarvot:

Kulttuurihistorialliset arvot:

- Kentän avoin niittymaasto on arvokas
luontoympäristö ja monien harvinaisten
eläinlajien kotipaikka. Esimerkiksi heinäkurpan, joka on Suomessa äärimmäisen
uhanalainen kahlaajalaji.

- Malmilla on kansainväliselläkin tasolla
merkittävä arvo alkuperäiskäytössään
säilyneenä rakennettuna kulttuuriympäristönä.

- Lepakkohavaintojen joukossa on ainakin kaksi harvinaisuutta; Kimolepakko ja
pikkulepakko Raportin mukaan ne kuuluvat erityisesti suojeltaviin lajeihin.
Havainnot ovat parhaillaan vielä
tarkastuskierroksella.
- Heinä-syyskuun 2015 aikana selvitettiin
myös alueen perhoskantaa. Myöhäisen
aloitusajankohdan vuoksi arviolta noin 40
prosenttia lajeista jäi havaitsematta. Siitä
huolimatta kentän alueelta löydettiin yhteensä 539 perhoslajia, joista kolme oli
uhanalaisia ja kymmenen silmälläpidettäviä. Näiden lisäksi tavattiin useita muita
harvinaisia lajeja.
- Kenttä on alueen asukkaille tärkeä virkistysalue. Helsingin kaupungin tekemän selvityksen mukaan alueen asukkaat arvostavat Malmin lentokenttää
yhtenä Helsingin hiljaisimmista alueista.

- Europa Nostra ja Euroopan investointipankin instituutti nimesivät Malmin
keväällä 2016 yhdeksi Euroopan 7:stä
uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta.
Malmin lentokenttä on
kulttuuriarvoltaan koko Suomen
ylpeys.
- Malmin kenttä on Euroopan kolmesta
30-luvun yhä alkuperäiskäytössään olevasta lentokentästä parhaiten säilynyt
(Lido Italiassa, Shoreham Iso- Britanniassa ja Malmin lentoasema Suomessa).

Lisää informaatiota kentästä löydät
esimerkiksi kansalaisaloitteen
perusteluosiosta:
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2106

tai Malmin lentoaseman ystävät ry:n
sivuilta:
http://www.malmiairport.fi/

Vaikuta!
Allekirjoita kansalaisaloite!
Kiitos!

- Pelkkien rakennusten säästäminen ei
ole riittävä kulttuuriarvojen säilymiselle.
Lentotoimintaan liittyy perinteitä ja
hiljaista tietoa.
Koko kentän alue, kiitoteineen, on
merkitty Museoviraston "valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt"- listalle (RKY
2009) ja se on mahdollinen UNESCOkohde

QR-koodista avautuu lexmalmi.fi

