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TAPANILA-SEURAN LAUSUNTO HELSINGIN LENTOKENTTÄSELVITYKSESTÄ
Tapanila-Seura on tutustunut Liikenne- ja viestintäministeriön teettämään lentokenttäselvitykseen. Asiasta
järjestettiin keskustelutilaisuus Tapanilassa 16.10.2007 jossa käydyn keskustelun pohjalta Tapanila-Seura
ry. on koonnut tämän lausunnon.
Liikenneministeriö on 16.08.2007 julkaissut selvityksen Helsingin seudun lentotoiminnan järjestelyistä.
Vaihtoehtoina esitetään kentän kiitoratojen yletöntä laajentamista tai toimintojen siirtämistä esim.
Porvooseen. Nykyisen kaltaisen toiminnan säilyttäminen ja pienimuotoinen kehittäminen on jätetty
tutkimatta, koska kentälle haetaan näennäistä kaupallista kannattavuutta.
Malmin lentokenttään liittyy paljon muitakin arvoja, kuin ilmailuun liittyvät kaupalliset asiat. Teetetty teknistaloudellinen selvitys on täten jo lähtökohtaisesti pätemätön ja jää väistämättä torsoksi. Laajennusehdotukset
näyttävät tarkoituksellisesti valmistellun provosoiviksi ja epärealistisiksi niin, ettei niiden toteuttaminen ole
mitenkään mahdollista.
Tapanila-Seura vaatii, että Malmin lentokentän toiminnan kehittäminen nykyisen kaltaisen toiminnan
pohjalta selvitetään tavoitteena säilyttää kenttä nykyisellä paikallaan. Selvityksessä on otettava
huomioon seuraavia asioita:
-

-

-

-

Malmin lentokenttä palvelee Suomen ilmailuelinkeinoa koulutus- ja harjoitusalueena sekä
harrasteilmailun suurimpana keskuksena. Näiden taloudellinen arvo on jätetty huomioimatta nyt
tehdyssä esityksessä ja on arvioitava huolella.
Lentotoiminnan järjestelyissä on tutkittava nykyaikaisia teknisiä lähestymismenetelmiä jotka
mahdollistavat paremman yhteistoiminnan Helsinki-Vantaan lentoaseman kanssa.
Paikallisesti Malmin lentokenttäalue on tärkeä virkistysalue ja niittylinnustolle tärkeä pesimäalue, jota
vielä täydentävät Tattarisuon viimeiset metsäiset saarekkeet. Lentokenttäalueen suunnittelussa
tuleekin varmistaa, että alueen virkistysalueet lenkkeily- ja hiihtoreitteineen muodostavat
yhtenäiset perheliikuntaan ja luonnon tarkkailuun soveliaat monipuoliset verkostot.
Alueen linnuston elinympäristöjen turvaamiseksi tulee Tattarisuon viimeiset metsiköt suojata
muutoksilta. Helsingin kaupunki on teettänyt aiheesta tutkimuksen, jota ei ole julkistettu.
Tutkimuksen näkökohdat on huomioitava kehityssuunnittelussa.
Tapanila-Seura katsoo, että Malmin lentokenttäalue tulee säilyttää nykyisessä käytössään ja
kunnostaa se laadukkaasti.
Malmin lentokenttäalueelle tulisi sijoittaa myös korkeatasoisia työpaikkoja, esimerkiksi korkean
teknologian yrityksiä.

Valtion tulee avata keskustelu lentokentän maapohjan lunastamiseksi kaupungilta, jolloin
lentokentän jatkuvuus voidaan taata 2034 jälkeenkin.
-

Selvityksen yhdeksi käynnistäjäksi mainitaan vuonna 2034 päättymässä oleva maapohjan
vuokrasopimus.
Tapanila-Seura arvioi lentokenttäasiaa paikallisten asukkaiden näkökulmasta, ja paras vaihtoehto on
säilyttää kenttä nykyisen kaltaisessa käytössään. Tämä antaa mahdollisuuden jatkaa koillisen
alueen kehittämistä viihtyisäksi ja rauhalliseksi, luontoystävälliseksi asuinalueeksi.

-

Vuosikymmeniä jatkunut kentän kehittämisen jarruttaminen ja spekulointi on alueen kannalta erittäin
haitallista ja purettavissa helpoiten maapohjan omistusjärjestelyillä. Tämä on myös kustannuksiltaan
aivan eri kokoluokkaa kuin nyt tehdyt ehdotukset.

Malmin lentokentän kehittäminen nykyisen kaltaisen toiminnan pohjalta on suunniteltava
yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa.
-

-

-

Koska keskustelu Malmin lentokenttäalueesta on osoittanut, että alue halutaan säilyttää nykyisessä
käytössään, on syytä tutkia asia ja ryhtyä kehitystyöhön. Valtion tulee kunnioittaa myös paikallisten
kansalaisten näkemystä.
Tapanila-Seura korostaa lentokenttäalueen (211 ha) säilyttämisen erinomaisen tärkeää merkitystä
koko koillisen alueen, Malmin aluekeskuksen ja läheisten kaupunginosien kehittämiselle. Poistamalla
alueen viimeinen avoin kohta tuhotaan alueen omaleimainen viihtyvyys, historiallinen perintö ja
kiihdytetään poismuuttoa.
Tapanila-Seura vaatii, että suunnittelussa on noudatettava nykyistä rakennuslakia ja asukkaiden
mielipiteet otettava huomioon. Paikalliset asukasyhdistykset ovat arvokkaita yhteistyökumppaneita
tässä suunnittelutyössä.

Malmin lentokentän rikas kulttuurihistoria tulee turvata kehittämällä historiallisen alueen ympäristöön
korkeatasoista teollista toimintaa. Tästä johtuen Tapanila-Seura katsoo, että Malmin lentokenttäalue tulee
säilyttää nykyisessä käytössään ja kunnostaa se laadukkaasti. Tattarisuon kehittäminen antaisi nykyiselle
ympäristölle sen arvoa tukevat puitteet. Tämä on mahdollista myös teknistaloudellisesti kannattavasti ja
vaatii asiantuntevaa suunnittelua yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
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