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Johdanto
Malmin lentokenttä on vuonna 1936 käyttöönotettu lentoasema koillis-Helsingissä.
Paria poikkeusvuotta lukuun ottamatta lentokenttä toimi Helsingin päälentoasemana
vuoteen 1952, mutta nykyisin kentän toiminta koostuu lähinnä lentokoulutuksesta,
yleisilmailusta ja viranomaislennoista. Helsingin kaupunki on vuonna 2014 päättänyt
lentotoiminnan loppumisestä Malmin kentällä, ja tilalle on kaavailtu uutta asuinaluetta.
Tämän työn tarkoituksena on ollut kehittää kentän hehtaarien kokoiselle alueelle
väliaikaistoimintaa rakennustöiden ajaksi, vuosille 2020-2030. Suunnittelu
toteutetaan Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin välisenä yhteistyönä.
Suunnittelu järjestetään kilpailuna, ja suunnitelmien laatijoina toimii ensimmäisen
vuoden maantieteen opiskelijat. Työ on osa opiskelijoiden projektiharjoituskurssia.
Jokaisen ryhmän kilpailusuunnittelu on jaettu kolmeen eri teemaryhmään:
1. Urbaani kaupunkitila
2. Luontoarvot ja kaupunkivihreää
3. Malmin kenttäalueen uusi identiteetti ja yhteisöllisyys
Valmiit suunnitelmat esitellään Helsingin kaupungin edustajille keskustakirjasto
Oodissa järjestettävässä tilaisuudessa 2.5.2019.
Helsingin kaupunkiseutu tulee seuraavien vuosikymmenten aikana kokemaan
valtavia muutoksia ja suurta väestönkasvua. Arvioiden mukaan kaupungin väkiluku
tulee kasvamaan n. 10 % vuodesta 2011 vuoteen 2030 mennessä (Hernberg 2012).
Kasvava kaupunki tarvitsee lisää tilaa. Aikaisemmin käyttämättömiä joutomaita on
otettu käyttöön tai ollaan kunnostamassa kokonaan uusiksi asuinalueiksi. Esimerkiksi
aikaisemmin satama-alueena toimineeseen Kalasatamaan on rakenteilla täysin uusi
kaupunginosa. Kruunuvuorenrannassa vanhan öljysataman tilalle ollaan niin ikään
rakentamassa uutta asuinaluetta merinäköalalla. (Hernberg 2012).
Myös Malmin lentokentästä jää lentotoiminnan päättymisen jälkeen jäljelle useiden
hehtaarien kokoinen alue, jonne voidaan mahduttaa tulevaisuudessa jopa 25 000
asukasta. Osa lentokentän alueen rakennuksista on suojeltuja, ja tulevat säilymään
alueella uuden asuinalueen rakentumisen myötä. Myös lentokentän kiitoradat on
tarkoitus säilyttää. Halusimme, että ilmailu on osana alueen omaperäisen identiteetin
muodostamisessa, ja kunnioittaa alueen ilmailuhistoriaa nimeämällä alue Malmin
Siiveksi. Lisäksi myös muiden alueiden nimeämisessä näkyy alueen ilmailuhistoria.
Viime vuosina Helsingissä on syntynyt myös uusi kaupunkivaikuttamisen kulttuuri.
Kaupunkilaiset haluavat itse olla aktiivisesti vaikuttamassa siihen, millaiseksi heidän
kaupunkiympäristönsä muokkautuu. Kaupunkitilan on oltava joustavaa,
muokkautuvaa ja avointa kaikille. Tämän uuden kaupunkikulttuurin keskiössä on
esimerkiksi We love Helsinki – järjestö, jonka erilaiset yhteisölliset tapahtumat pyrkivät
luomaan uutta aktiivista kaupunkikulttuuria ympäri Helsinkiä. Kantavana teemana We
love Helsingin toiminnassa on kaupunkikulttuurin muutos: ihmiset haluavat osallistua
ja vaikuttaa itse sen sijaan, että osallistuisivat passiivisesti heille eri tahojen tarjoamiin

kulttuuritapahtumiin. Koti ulottuu omien seinien suojista myös ympäröivään
kaupunkiin, joka toimii ihmisten olohuoneena. Kaupunkilaiset haluavat itse olla
vaikuttamassa siihen, millainen heidän olohuoneestaan muodostuu, ja tämän
ytimessä on ihmisten yhteisöllinen ja aktiivinen toiminta. (Hernberg 2012) Tätä We
love Helsingin luomaa uutta urbaania, osallistavaa kulttuuria olemme halunneet
toteuttaa myös omissa suunnitelmissamme Malmin lentokentän väliaikaiskäytön
ideoinnissa.
Yhteisöllisen ja osallistavan kulttuurin lisäksi halusimme luoda houkuttelevan,
kansainvälisen ja värikkään alueen, johon haettiin inspiraatiota erilaisista
kaupunkikohteista ympäri maailmaa, muun muassa Kööpenhaminan Superkilenistä ja
San Franciscon Castrosta ja Balin lintukodoista. Visuaalisuuden lisäksi olemme
luoneet monipuolisesti eri aisteja hivelevän alueen erilaisten tuoksujen ja äänien
avulla.
Koko prosessin ajan olemme pitäneet mielessä yhteisöllisyyden ja sen, että alue
palvelee kaikkia kaupungin ja lähialueiden asukkaita, jotka löytävät tiensä Malmin
Siipeen. tekemistä on tarjolla monipuolisesti niin liikunnan, kulttuurin kuin hyvänolon
parissa. Myös luonnon nostaminen osaksi alueen identiteettiä on ollut suunnitelmien
keskiössä, sillä alueella on useita arvokkaita luontokohteita. Tavoitteenamme oli luoda
asuinalue, joka yhdistää lähiön ja luonnon mielenkiintoisella tavalla toisiinsa.
Koska väliaikaiskäyttötarkoitukset eivät rajoitu pelkästään kesäajalle, olemme
huomioineet myös vuodenaikaisuuden suunnitelmia laatiessamme. Talvisin väriä
saadaan erilaisten värivalojen avulla lumihankia hyödyntäen, ja kiitoratoja voidaan
hyödyntää talviurheilussa. Luontoelementin korostamiseksi myös talvisin istutetaan
alueelle ikivihreää kasvillisuutta. Erilaisten tapahtumien avulla alueelle saadaan
ajoittain hyvinkin suuria kävijämääriä.
Suunnitelmien laatimisessa on hyödynnetty alueella toimineiden eri tahojen tuottamia
raportteja sekä asiantuntijahaastatteluita. Alueen karttaa ja väliaikaiskäyttökohteita on
esitetty kuvassa 1.

Urbaani kaupunkitila kansainvälisessä ympäristössä
Malmin Siivestä kehitetään kulttuuri- ja liikunta-alue, joka yhdistää eri ikäryhmiä ja
kutsuu vierailijoita nauttimaan päivittäin luonnosta ja tapahtumista. Malmin Siiven
keskuksesta tehdään värikäs ja mielenkiintoinen kohtaamispaikka kaikenikäisille, ja
alueen kiehtovat ja osallistavat aktiviteetit toimivat ympäri vuoden. Malmin Siivestä
tehdään erilaisten kulttuuri-installaatioiden koto, jossa eri alueet tarjoavat hauskaa
liikuntaa ja ruokkivat visuaalista silmää. Yllätyksellinen alue ei kyllästytä, vaan kutsuu
vierailijat palaamaan yhä uudestaan. Alue tarjoaa erilaisia ruokailumahdollisuuksia,
virikkeellistä liikuntaa, hengailupaikkoja sekä rauhallisen alueen monimuotoisesta
luonnosta nauttimiselle. Malmin Siipi jaetaan erilaisiin alueisiin, joille muovautuu
omanlainen identiteettinsä taiteen, liikunnan ja kulttuurin avulla. Erilaiset tilat
mukautuvat käyttäjilleen, luovat ihmisten välille erilaisia sosiaalisia merkityksiä ja
jäsentävät suhteita heidän välillään. Millaiseksi tila luodaan vaikuttaa keskeisesti
siihen, miten se muotoutuu yhteisessä elämismaailmassa. (Saarikangas, 2002, 5455.).
Malmin Siiven kiinnostavuutta ja näkyvyyttä, lisätään Instagramin ja muun sosiaalisen
median apua käyttäen. Instagram on ollut myös nopeimmin kasvava sosiaalinen
media, jota käytetään myös markkinoinnissa. Vaikka toistaiseksi suurin käyttäjäryhmä
on nuoret ja nuoret aikuiset, on myös tätä vanhempien ihmisten käyttäjämäärä
lisääntynyt viime aikoina jatkuvasti. Monia Instagramin käyttäjiä kiinnostaa oman tilin
visuaalinen ilme ja sen seurauksena on muodostunut käsite “most instagrammable
places”. Helsingistäkin on listattu monien eri tahojen toimesta parhaita paikkoja ottaa
kauniita kuvia sosiaaliseen mediaan.
Malmin Siiven alue on suunniteltu niin, että sieltä löytyy paljon kauniita, uniikkeja ja
näyttäviä paikkoja kuvien ottamiselle. Kuvien levitessä sosiaalisessa mediassa yhä
useammat tavoitetaan ja alueen kiinnostavuus kasvaa. Tällainen markkinointi on
kaiken lisäksi ilmaista ja toimii itse itseään markkinoivana ilmiönä. Malmin Siiven
tilapäiskäyttö keskittyy alkuun juurikin siihen, että ihmiset kiinnostuvat alueesta sen
tarjoaman taiteen ja ulkoilupuitteiden johdosta.
Malmin Siiven alueesta muodostetaan vaikuttava ja innostava alue kaikille.
Inspiraatiota on saatu maailmalla kiinnostusta herättäneistä ja kaukaakin ihmisiä
houkuttelevista kohteista. Suunnitelmassa on hyödynnetty esimerkiksi San
Franciscon uniikkia ilmettä koskien sen kaupunginosien erilaisia identiteettejä ja
Kööpenhaminan kaupunkipuisto Superkilenin modernia ja mielenkiintoista ulkoasua.
Nämä molemmat kohteet ovat tunnettuja ja suosittuja. Niihin matkustetaan
kauempaakin. Havainnollistavasta kartasta Salmiakkisiipi, Vihersiipi ja
Sateenkaarisiipi ovat saaneet inspiraationsa juuri näistä alueista (kuva 1).
Salmiakkisiipeen sijoittuu myös temppupuisto, skeittiparkki ja ulkourheilualue.
Temppupuisto ja ulkourheilualue suunnitellaan matalan kynnyksen ajatuksella, mutta
kuitenkin niin, että sieltä löytyy haastetta myös kokeneemmille urheilijoille.
Salmiakkisiivellä värimaailma on mustavalkoinen, ja se esiintyy mielenkiintoisina

geometrisinä muotoina. Superkilen –puiston idea sopii tähän hyvin malliksi.
Salmiakkisiiven kupeessa ihmisillä on mahdollisuus saunoa ja nauttia rauhallisesta
luonnosta.
Viheralueelle rakennetaan suuri, uniikki koirapuisto, jonka rajojen sisäpuolella
tarjotaan virikkeitä myös ihmisille, esimerkiksi rakentamalla kioskeja. Koirapuistossa
on erillinen aitaus, jonne myös ulkopuoliset ihmiset pääsevät vapaasti leikkimään
muiden koirien kanssa. Portilla on merkintä aitauksen käyttötarkoituksesta ja
säännöistä. Se mahdollistaa ihmisille niin terapeuttisen kokemuksen koirien kanssa
kuin hauskaa kanssakäymistä muiden aitauksessa olevien seurassa.

Kuva 2. Kööpenhaminen Superkilen. (Flickr 2012) Kuva 3. San Franciscon Castro.
Sateenkaarisiivellä väriä syntyy katutaiteesta ja suuresta kolmiulotteisesta
taideseinästä, joka levittäytyy edessä olevalle asfaltille. Ammattilaiset ja amatöörit
voivat tehdä omia luomuksiaan rinta rinnan taideseinälle. Se on kaikkien yhteinen
taideinstallaatio, joka samalla tuo tuulensuojaa Malmin tasaiselle alueelle
hengailualueiden läheisyyteen. Sateenkaarisiiven inspiraation lähteenä on toiminut
Kööpenhaminan Superkilen (Kuvat 2 ja 4) ja San Franciscon Castro (Kuva 3).
Tulppaanit, värikkäät rakennukset sekä värikäs katutaide elävöittävät aluetta ja
tekevät siitä mielenkiintoisen vierailukohteen.

Kuva 4. Kööpenhaminan Superkilen. (Bente Jønsson 2016)

Siirtyminen Sateenkaarisiiveltä Salmiakkisiivelle on kiinnostusta herättävä kohta
kahden eri maailman välillä, ja suunnitelma on, että sen voi ottaa huomioon myös
lopullisessa kaupungin tekemässä suunnitelmassa. Näiden alueiden välillä olevalla
kiitoradalla hyödynnetään alueen voimakasta tuulta ja järjestetään
paramoottorilentoja (Kuva 5) sääolosuhteiden sen salliessa.

esityksiä erilaisilta järjestäjiltä, kuten kouluryhmiä tai kuoroja, mutta myös
ammattiyhtyeitä. Lava toimii päälavana tulevilla Malmin Siiven kevätmarkkinoilla, jotka
ottavat mallia Käpylän ja Kumpulan kyläjuhlista, sekä Kallion ja Herttoniemen Block
Partyista. Erityisen lavasta tekee sen open mic -illat, joita Helsingissä ei vielä
ulkoilmalavoilla järjestetä. Illoissa on musiikkiesitysten lisäksi tanssia ja stand up komiikkaa.

Kuva 5. Paramoottorilento. (Max Pixel 2016)
Kuva 6. Santa Cruz, Sky Glider.
Yläilmoista käsin alueiden erot ovat havaittavissa vielä selkeämmin ja myös koko
kentän aluetta voi tarkastella ihmisiä kovin kiinnostavasta lintuperspektiivistä. Talvisin
kiitoratoja hyödynnetään matkaluistelukäyttöön, ja radat jäädytetään luistelijoille
Nummelan lentokentän tapaan.
Vihersiiven monimuotoisuus on saanut osittain inspiraatiotaan Superkilenin
kaupunkipuistosta. Alueelle muodostuu paljon eloa ja toimintaa, jotka houkuttelevat eri
ikäryhmiä viettämään aikaa samassa paikassa. Näin luodaan lisää yhteisöllisyyttä.
Kaistaleen yli kulkee liitorata, joka on saanut inspiraationsa Santa Cruzissa olevasta
“Sky Gliderista” (Kuva 6). Liitorata on koko perheelle sopiva, esteetön, muutaman
henkilön vaunuilla varusteltu laite, josta on kaunis näkymä alapuolella olevalle
monipuoliselle alueelle. Pyörätuolilla kulkeville liitorataan rakennetaan muutama
vaunu, joihin pääsee rampin kautta. Liitoradan kyydissä voi nautiskella Malmin Siiven
omaleimaisesta taiteesta värikkäine alueineen, seurata ihmisten toimintaa
puistoalueella ja sitä voi myös käyttää siirtymäreittinä alueelta toiselle.
Näkymänä avautuu kahteen osaan jaettu kukkapelto, jonka jokavuotiset tulppaanien
istutustalkoot luovat yhteisöllisyyttä ja osallistuville ihmisille omistajuuden tunnetta
alueesta. Pellolla kasvaa kukkia läpi kasvukauden, esimerkiksi loppukesästä
auringonkukkia. Kukkapeltojen välillä on siirrettävissä oleva lava, jossa järjestetään
erinäisiä konsertteja ja open mic -iltoja. Lavan käyttöön sovelletaan samanlaisia
ideoita, kuin Espan lavalla, Helsingin keskustassa, joka kerää paljon yleisöä niin
paikallisista kuin turisteistakin pitkin vuotta (espanlava.ﬁ). Malmin lavalla nähdään

Kaistaleella on myös paljon vapaata oleskelutilaa, joissa ihmiset voivat rentoutua ja
esimerkiksi viettää piknikiä tai ottaa osaa suuriin kirpputoritapahtumiin. Sitä
reunustavat erilaiset ruokakojut, joiden raaka-aineita kerätään osittain pienistä
viljelypalstoista ja -laatikoista, joille alue tarjoaa mahdollisuuden. Myös ulkokäymälät
on huomioitu ja niitä on järjestetty riittävästi eri puolille aluetta myös lapsiperheitä ja
esteettömyyttä huomioon ottaen. Malmin Siiven suunnitelmaa laatiessa haastateltiin
myös läheisen päiväkodin lapsia ja kysyttiin heidän toiveitaan. Ykköstoiveeksi nousi
ikivihreä, havupuista luotu pensaslabyrintti, joka sijoitettaisiin myös Vihersiivelle.
Malmin Siiven Hangaarin läheisyyteen tulee drive-in -leffateatteri. Hangaarin suuri
seinä ja laajat peltoalueet tarjoavat hyvän alueen tällaiselle tilaisuudelle.
Asiantuntijahaastattelu Lauri Jäntin kanssa kirvoitti idean “tarkkailupaikasta”, sillä
Jäntin mukaan ihmiset hengailevat mielellään paikassa, joka tarjoaa näkyvän piilon.
Tällaisen hengailupaikan tulee olla ihmisten ja toiminnan lähellä, mutta kuitenkin niin,
että se tarjoaa suojaisan paikan, joka ei ole toiminnan keskellä. Tällaiselle
hengailumahdollisuudelle suunnitellaan lintukodot (Kuva 7), joita rakennetaan
Sateenkaarisiiven, Salmiakkisiiven ja Vihersiiven reunoille. Suunnitelmassa
huomioidaan luonnonläheisyys ja lintukotojen päälle kasvatetaan köynnöskasveja,
kuten murattia. Se naamioi ne maastoon, ja tekee niistä hauskoja paikkoja oleskeluun.
Lisäksi lintukotojen houkuttelevuutta pimenevänä vuodenaikana lisätään kauniilla
valoilla ja tuikuilla. Lintukotojen kaunis valaisu houkuttelee käymään alueella, vaikka
päivät alkaisivatkin olla jo pimeitä.

ympäristöön. Lähtökohtana oli luontoon menemisen helppous ja samalla alueen
asukkaiden osallistaminen.

Kuva 7. Balin lintukoto (Kuva: Julia Mikkonen).
Malmin Siipi ei jää värittömäksi talvellakaan, vaan lumeen ja ympäristöön heijastetaan
muun muassa värillisiä laservaloja ja talvisin järjestetään valokarnevaalit erilaisilla
ohjelmanumeroilla ruokakojujen kanssa, johon kaikki saavat osallistua. Alueella
pitkään talvisin ollut hiihtolatu säilytetään ja sen houkuttelevuutta lisätään tekemällä
siitä koko perheelle mieluisa. Reitille rakennetaan kotia, jotka tarjoavat
mahdollisuuden grillaamiseen ja hengähtämiseen. Reitille tehdään myös erilaisia
rasteja, joilla lapset pääsevät suorittamaan tehtäviä. Idea on peräisin Linnanmäen
KotKot-junasta, jossa reitin varrella tulee löytää tipuja. Lisäksi Malmin Siipi tarjoaa
luonto-oppaita ja luontokerhoja, jotta mahdollisimman moni pääsee oppimaan
lajirikkaasta ympäristöstä.
Malmin Siiven julkista liikennettä parannetaan lisäämällä ja nopeuttamalla yhteyksiä
Malmin Siipeen. Lisäksi alueella kulkee pikkubusseja, jotka helpottavat alueen sisällä
liikkumista. Aktiivinen ympäristö kannustaa myös liikkumiseen paikasta toiseen.
Liikkumismahdollisuuksiin kuuluu muun muassa talvisin potkukelkat, jotka toimivat
kausilippuperiaatteella. Lisäksi kelkkoja, leijoja aukealle ympäristölle sekä muita
välineitä saa vuokrata halutessaan päiväksi erillisestä vuokraliikkeestä. Kesäisin
liikkumista helpottavat Malmipyörät ja potkulaudat. Mallia näihin on otettu Helsingin
kaupunkipyöräideologiasta. Alueen ulkolaidalla olevien suurimpien väylien yhteyteen
järjestetään parkkipaikkoja helpottamaan parkkipaikan löytämistä, kunnes julkisen
liikenteen yhteydet valmistuvat.

Kaupunkivihreää kiitoteiden kupeeseen
Malmin lentokenttäalueen väliaikaiskäyttöä suunniteltiin kaupunkivihreän ja
ekosysteemipalveluiden näkökulmasta. Koimme tärkeäksi alueella jo olevan luonnon
säilyttämisen sekä sen sulauttamisen hiljalleen rakentuvaan uuteen urbaaniin

Suunnitelmien tueksi tietoa kerättiin haastattelemalla alueen asukkaita. Haastatteluja
tehtiin jalkautumalla Longinoja-päiväksi Fallkullan tilalle sekä haastattelemalla
Longinojan erityisasiantuntijaa: puroyliaktiivi Juha Salosta. Lisäksi
haastattelumateriaalia kerättiin eräästä alueen päiväkodista, jossa kuunneltiin
erityisesti lasten toiveita heille mieluisasta ja luonnonläheisestä Malmin Siivestä. Yksi
lasten toiveista oli saada alueelle labyrintti, joka kiinnostaisi niin lapsia kuin aikuisiakin.
Malmin lentokentän alueen luontoarvoja ja niiden ympäristöystävällistä valjastamista
virkistyskäyttöön ei kuitenkaan voi tehdä ottamatta huomioon alueen hulevesien
hallintaa sekä siihen liittyviä erityishaasteita. Malmin lentokentän alue on suuri
valuma-alue, jonka maan muokkaus sekä siitä aiheutuvat haitat ovat erityisesti uhka
asukasvoimin kunnostetulle Longinojalle. Lisäksi alueella pohjavesi on todella
pinnassa ja maa on pitkälti kosteaa savimaata. Tähän haasteeseen on vastattu
SITO:n tekemässä raportissa, jossa käydään läpi koko alueelle tehty
hulevesisuunnitelma.
Raportissa kerrotaan, että alueella mahdollisesti tulevia tulvia tullaan hillitsemään eri
puolille aluetta sijoitettavilla tulvatasanteilla. Alueelle on suunniteltu allasmaisia
alueita, Keskuspuiston ollessa yksi näistä. Ne on suunniteltu erityisesti pitkittyneitä
sateita varten. Allasmaisella ratkaisulla voidaan viivyttää hulevesiä pidempäänkin ja
näin välttää mahdolliset äkilliset purkaukset.
Longinojalle sekä lentokentän ojalle on suunniteltu uusia uomia ja tavoitteena
hulevesisuunnitelmissa on ollut välttää Longinojaan kohdistuva kuormitus. Huomiota
on kiinnitetty myös jo rakentamisen aikana tulevaan kuormitukseen, joka on myös ollut
projektimme huolenaihe. Lisäksi Longinojan latvaosan siirto yritetään toteuttaa
luonnonmukaisesti ja uomasta halutaan saada myös hydrologisesti toimiva.
Äkkilähtö luontoon
Kuten aiemmin todettiin, Malmin lentokenttäalueen ekosysteemipalveluita
suunnitellessa ei voida ohittaa alueella jo olevia luonnon ominaispiirteitä. Näistä
selvimmät ovat meritaimenen kutupuroksi ennallistettu Longinoja, lentokenttää
ympäröivät metsiköt, joissa on tehty liito-oravahavaintoja sekä niittyalueet, jotka
toimivat useiden harvinaisten perhosten ja lintujen elinympäristöinä. Alueen
kehittämisen lähtökohtana onkin edellä mainittujen ekosysteemien arvon
tunnustaminen ja pyrkimys niiden mahdollisimman laajaan säilyttämiseen.
Päämääränämme on alueen luonnon erityispiirteiden liittäminen tulevaan
asuinalueeseen ja asukkaiden identiteettiin.
Paikallisten asukkaiden kunnostama Longinoja on ensimmäinen tulevan asuinalueen
erityispiirteistä. Tämän Vantaanjoen sivupuron luonnonmukaistamiseksi on tehty
paikallisten toimesta erittäin paljon työtä, jonka seurauksena uhanalainen meritaimen
on saatu takaisin puroon kutemaan (Longinoja.ﬁ). Lentokenttäalueen kaavoituksessa

on huomioitu alueen länsipuolella virtaava puro ja suunnitelman mukaan alueen läpi
muokataan purolle luonnonmukainen uoma kosteikkoineen
(Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2015). Longinojan varrella on jo olemassa kaksi
kilometriä pitkä luontopolku, joka lähtee lentokenttäalueen lounaispuolelta.
Tavoitteenamme on, että lentokenttäalueen rakentamisen edistyessä ja lopulta
valmistuessa luontopolkua jatketaan Longinojan uuden uoman varteen, jolloin polkua
seuraamalla kulkee niin vehreän puromaiseman kuin urbaanin kaupunkiympäristön
läpi. Luontopolkuun yhdistetään haaroja lähimetsikköihin liito-oravien
elinympäristöihin sekä tuleviin kaupunkiniittyihin, joissa voi tarkkailla lintuja ja
perhosia. Tavoitteena on, että kaupunkiluonto yhdistyy saumattomasti ympärillä
olevaan alkuperäiseen luontoon ja tätä kautta tukee ekosysteemien säilyvyyttä.

Etenkin nuorempia ikäryhmiä voidaan houkutella alueelle sosiaalisen median ja
hyvien kuvamahdollisuuksien kautta. Kukkapellot luovat esteettisesti miellyttävän
ympäristön, jossa on mukava oleskella ja johon haluaa palata yhä uudelleen.
Viheralueet ovat myös tärkeitä ihmisen psyykkisen ja fyysisen terveyden kannalta
(Korpela 2001).

Alueelle ominaiset avainlajit, liito-orava ja taimen, ovat melko vaikeasti havaittavia.
Jotta alueen eliöstöä saadaan tuotua paremmin esiin suurelle yleisölle, asennetaan
molempia lajeja varten omat tarkkailukameransa. Longinojan puroaktiivien tietämystä
hyödyntäen asetetaan puroon vedenalaiskamera hyvään paikkaan taimenen nousun
kannalta. Samaten liito-oravalle asennetaan pönttö ja kamera sopivalle alueelle, joka
voisi havaintojen mukaan olla Sepänmäen alueella (Helsingin kaupunki, 2018).
Tarkoituksena on, että kameroiden lähettämää videokuvaa voi seurata internetin
välityksellä reaaliaikaisesti. Lisänä on mahdollista tilata kännykkään ilmoitus kameran
havaitsemasta liikkeestä. Syksyllä taimenen kudun aikaan järjestetään Malmin
kenttäalueella kaikille avoin yleisötapahtuma, kutujuhla, joka kokoaa yhteen alueen
luontoaktiivit, yrittäjät ja asukkaat. Tarkoituksena on nostaa alueen luontoa osaksi
paikallisten identiteettiä ja lisätä tietoisuutta paikallisten ekosysteemien
monimuotoisuudesta.
Kollektiivista kukintaa
Kuva 8. Auringonkukkapelto (Pixabay)
Malmin Siiven näyttävänä keskipisteenä toimii ainavihanta viherlabyrintti, joka tuottaa
iloa kaikille ikäluokille läpi vuoden. Labyrintti tehdään kartiotuijista, jotka ovat
ainavihantia. Tuijien juurelle istutetaan kukkia, jotka tuovat lisää väriä ja luovat
pirteämmän ilmeen. Labyrintti myös työllistää ihmisiä sen vuosittaisten ylläpitotöiden
kautta. Malmin Siiven labyrintin suunnittelussa huomioidaan kaikki ihmisryhmät, joten
esteetön kulku sen alueella varmistetaan. Kulkuväylistä tehdään tarpeeksi leveitä ja
tasaisia pyörätuolilla kulkua varten. Labyrintin sisälle lisätään katseenvangitsijoita,
kuten patsaita, kukka-asetelmia ja vesielementtejä, jotka tekevät labyrintissa
seikkailusta entistä jännittävämpää ja hauskempaa.
Malmin Siiven osallistava ja vuorovaikutukseen perustuva visio tulee esille myös
tulppaani- ja auringonkukkapeltojen (kuva 8) kautta. Tulppaanien kukkasipulien
istutuksesta ja auringonkukansiementen kylvöstä tehdään jokavuotiset tapahtumat,
joihin ihmiset pääsevät itse osallistumaan. Tulppaaneja on lisäksi runsaasti erivärisiä,
joten värimaailmaa vaihdellaan vuosittain. Tästäkin tehdään osallistavaa ottamalla
ihmiset mukaan värimaailmasta päättämiseen. Kukkapellot luovat oivan
mahdollisuuden ottaa kuvia sosiaalista mediaa, kuten Instagramia, varten. Tämä
puolestaan lisää alueen näkyvyyttä.

Tulppaanien sipulit istutetaan syksyisin ja kukinta-aika on tavallisesti toukokesäkuussa. Lehtien lakastuttua sipulit voi joko nostaa ylös tai jättää maahan.
Uudelleenistutus tehdään joka syksy. (Viherpeukalot). Auringonkukka viihtyy
aurinkoisella ja tasaisella alustalla, joka tekee Malmin Siivestä mainion kasvupaikan
sille (Virolainen 1992). Kun auringonkukan siemenet kylvetään suoraan avomaalle, se
kukkii myöhäiskesällä (Kekkilä). Kukkaloistoa on näin tarjolla koko kesän Malmin
Siiven alueella, nostaen alueen esteettistä ilmettä.
Kaupungin ja luonnon vuoropuhelu tulee lisäksi esiin niityllä kesäisin laiduntavien
lampaiden kautta. Lampaat tuovat idyllisen tunnelman osaksi Malmin Siipeä. Malmin
lentokentän alueella on valmiiksi niittymaisemaa, joka sopii hyvin lampaiden
laidunnusalueeksi. Valmiit elementit tekevät ideasta melko helposti toteutettavan.
Laidunnusalueen tulee olla valoisa, tilava, suojaava ja turvallinen. Lampaiden pitäjä
tulee rekisteröidä maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai maaseutusihteerille. (Evira
2012). Lampaista saatavaa maitoa voidaan mahdollisesti hyödyntää esimerkiksi
lampaanmaitojuuston valmistuksessa, jota voitaisiin myydä alueella vieraileville
ihmisille.

Tee se itse -urbanismia Malmin Siivellä - lennokkaan luovaa
kaupunkitilaa
Malmin Siiven alueellisen identiteetin ytimessä on ajatus uudesta interaktiivisesta
keskuksesta Koillis-Helsinkiin. Alue tarjoaa monipuolisten tapahtumien sekä
kaupunki- ja luontokokemusten lisäksi myös kaupunginosan identiteetin kannalta
ensiarvoisen tärkeän alustan ihmisten omalle osallistumiselle kaupunkiympäristön
ideointiin sekä toteuttamiseen. Tavoitteena on luoda kaupunkitilan ja sen kokevien
ihmisten välille aitoa yhteenkuuluvuuden tunnetta, jonka kautta myös alueen imago
muodostuu: kaupunginosan tulisi näyttää sekä tuntua kaupunkilaisten omalta koko
alueen muutosprosessin ajan.
Vaikka fyysistä kaupunkiympäristöä ja ihmisiä yhdistävän identiteetin luominen tyhjälle
savitasangolle voi toki alkuun kuulostaa haastavalta, on kulttuurihistoriallisestikin
merkittävä alue lähemmin tarkasteltuna täynnä mahdollisuuksia yhteisöllisen ja
yksilöllisen kaupunginosan synnylle. Malmin jo olemassa olevat vahvuudet on
suunnitelmassa pidetty avainasemassa, unohtamatta myöskään projektin
päämääränä olevaa lentokenttäalueen urbaania tulevaisuutta.

fyysinen ympäristö, mutta vahvan paikantunteen tärkeimpänä edellytyksenä on
kuitenkin alueella tapahtuva sosiaalinen vuorovaikutus (Friedmann 2010, Knox 2005).
Paikka on siis ensisijaisesti sosiaalinen konstruktio, jolloin myös alueellisen
identiteetin synnyn mahdollistajana toimii yhteisöllisyyteen ja
kansalaisosallistumiseen kannustava kaupunkiympäristö.
Malmin Siiven ensimmäiseksi tehtäväksi muodostuukin näin ollen houkutella ihmiset
luokseen. Varsinkin alkuvaiheessa alueen ensisijaisena vetonaulana toimivat lukuisat
tapahtumat. Sipoon kaupungin yleiskaavapäällikkö Kaisa Jaman kanssa hahmotellun
konseptin ytimessä on tapahtumien ja alueen itsensä toisiaan tukeva imago:
ulkoilmatoiminta viheralueiden istuttamisen tai talvisin vaikkapa ulkoilureiteille
suuntautuvien hiihtokilpailujen merkeissä sopivat Malmin Siiven yhteisölliseen sekä
ekologiseen identiteettiin.
Pimeimpään vuodenaikaan alue värittää itseään sekä ympäröivää pääkaupunkia
valotaiteen kautta: uusi Helsingin talven kohokohta onkin koko Malmin avoimen
maiseman valaiseva vuodenvaihteen lasershow, joka tuo ilotulitteiden tilalle
vähintäänkin yhtä näyttävän, modernin sekä ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon
(kuva 9).

Koska identiteetti on hyvin ihmislähtöinen käsite, on sitä mahdotonta lähteä luomaan
ulkoa päin. Tavallaan jo ”luomisesta” puhuminenkin on hieman harhaanjohtavaa:
Alueen identiteetin synty on arvaamaton prosessi, joka usein tapahtuu uniikeimmalla
ja parhaalla mahdollisella tavalla asukkaiden itse toteuttamana, ulkoisen kontrollin
puuttuessa (Nemeth & Langhorst 2014). Myös haastattelemamme asiantuntijat olivat
samoilla linjoilla: alueiden imagoon sekä ihmislähtöisen kaupunkitilan tuottamiseen
urallaan keskittyneen tilasuunnittelija Päivi Ratvion mukaan kestävä identiteetti syntyy
osallistamalla tulevat asukkaat suunnitteluprosessiin ja avaamalla sitä
mahdollisimman paljon ulkopuolisille.
Identiteetti ja yhteisöllisyys lähtevät kehittymään kiinnostuksesta ja siitä, että
helsinkiläinen haluaa vaikuttaa. Halua ei synny, ellei kiinnostusta ole. Juuri tähän,
tietynlaisen “tee se itse” -urbanismin henkeen, perustuu myös näkemyksemme
Malmin tulevaisuudesta: Identiteetin tarkan ennalta määrittelyn ja tietoisen
brändäyksen sijasta alueen imagoa lähdetään rakentamaan kaupunkilaisten kautta,
alhaalta ylöspäin.
Teoreettiselta taustaltaan vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen tilaan perustuva visio
identiteetin syntyprosessista tukeutuu tietynlaiseksi ihmismaantieteen klassikoksikin
muodostuneeseen paikan käsitteen määritelmään. Arkikielessäkin yleinen ilmaus
kuvaa tässä yhteydessä ennen kaikkea ihmisten suhdetta ympäröivään tilaan: Jotta
voitaisiin puhua paikasta, pitäisi alueeseen sisältyä jotain sille ominaista, muusta
maailmasta sen erottavaa. Näiden ominaispiirteiden kautta kävijät alkavat liittämään
alueeseen omia muistojaan sekä kokemuksia, ja ennen mitäänsanomaton sijainti
alkaa ihmisten mielikuvissa muuttumaan yksilölliseksi paikaksi (Entrikin 1991).
Kokemusten synnyttäjänä voi toki toimia pelkkä alueen historiallinen konteksti tai sen

Kuva 9. Laser-show tuo valoa pimeimpään vuodenaikaan. (Kuva: Susanna
Kukkavuori)
Asukaslähtöisyyttä alueen tapahtumatoimintaan tuo Malmin Siiven monipuolisuus
sekä toiminnan matala kynnys: alueella pystytään toteuttamaan tapahtumia aina
tuhansille suunnatuista konserteista kaupunkilaisten omiin ideoihin perustuvaan
pienemmän skaalan toritoimintaan (kuvat 10 ja 11).

Tämäntyyppiselle yhteisöllistävälle aluekokonaisuudelle olisi myös tarvetta
Helsingissä, kävihän haastatteluissammekin ilmi monipuolisia tapahtumia ja etenkin
tapaamisia mahdollistavan keskuksen puute pääkaupungissamme: Päivi Raivion
mukaan Malmin Siipi voisi tarjota aivan uudenlaisen nyanssin moderniin
kaupunkielämään, yhdistellen niin ekologista kuin sosiaalistakin kestävyyttä aluetta
rikastuttavan elävän kulttuurin sekä tapahtumien kanssa.
Kaupunkilaisten ja kaupunkitilan välisen suhteen kannalta ehkä alueen konkreettisia
ratkaisujakin tärkeämpää on tapa, jolla niitä toteutetaan. Jotta kaupunkiympäristö
tuntuisi aidosti ihmisten omalta, tulisi sen toteuttamisen olla suunnitteluvaiheesta
lähtien helposti lähestyttävää ja avointa.
Kuvat 10 ja 11. Monipuolista tapahtumatoimintaa Malmin Siivellä. (Kuvat: Susanna
Kukkavuori)
Alueen väliaikaiskäytön edetessä Malmin Siipi erottuu joukosta Suomen
mittakaavassa täysin uniikilla kaupunkitilallaan. Urbaaniin kaupunkiympäristöön
tarkemmin keskittyneessä osiossakin mainitut Malmin uudet kaupunginosat,
tuttavallisemmin Siivet, ovat vetovoimatekijöinä ensisijaisen tärkeitä. Pinta-alaltaan
suuren alueen yhtenäistämisen sijasta Koillis-Helsingin uusi keskus muodostuu täysin
omanlaisistaan paikoista, jotka houkuttelevat laajempaa kohdeyleisöä tuoden samalla
kaivattua kontrastia alueelle. Fyysisestä olemuksestaan huolimatta tulevaisuuden
Malmi on kaikkea muuta kuin tylsän tasainen.

Malmin Siivellä ihmisten oma kädenjälki sekä mielipiteet pyritäänkin saamaan
näkyväksi osaksi kaupunkia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa: esimerkiksi itse
istutetut kukkainstallaatiot sekä vapaasti toteutettu katutaide värittävät katukuvaa
luoden samalla sidettä alueen ja ihmisten välille. Kaupunkilaisten itsensä, tietysti
kaupunkikaavassakin puistoille varatuille alueille, istuttamat puut kasvavat
ympäröivän kaupungin mukana koko Malmin muutosprosessin ajan alleviivaten
alueen imagon ekologista puolta: Totutusta poiketen Malmia on mahdollista lähteä
toteuttamaan viheralueet aidosti etusijalla. Puistoista sekä puutarhoista muodostuu
näin passiivisen taustan sijasta aktiivinen, kaupunkilaisten itse toteuttama osa
kaupunkia (kuva 13).

Malmin identiteetin luonnolliselle muodostumiselle on olennaista, että ihmiset löytävät
alueen lisäksi myös toisensa. Malmin Siipi onkin suunniteltu juuri kaupunkielämästä
usein puuttumaan jäävä yhteisöllisyys ja vuorovaikutus mielessä pitäen, ja sosiaalista
toimintaa löytyy alueelta aina Sateenkaarisiiven kaikille avoimesta taidekollektiivista
Salmiakkisiiven freestyle-puistoihin. Myös alueen visuaalinen poikkeavuus sekä
aikaisemminkin mainittu ”instagrammattavuus” tuovat uudenlaisia näkökulmia
yhteisöllisyyteen: Usein aidon vuorovaikutuksen vastakohdaksi mielletty sosiaalinen
media näyttäytyy yhtäkkiä konkreettisina kohtaamisina ihmisten hakeutuessa nyt
myös fyysisesti samaan paikkaan täydentämään ja jakamaan kuvakokoelmiaan (kuva
12).

Kuva 12. Malmin Siipi näkyvillä sosiaalisessa mediassa. (Kuva: Susanna Kukkavuori)

Kuva 13. Puistotalkoot Malmin Siivellä. (Martin 2013)

Alueen muutos tulee varmasti olemaan jatkuva teema Malmin Siiven tulevaisuudessa.
Onkin ratkaisevan tärkeää pitää ihmisten mielenkiinto kaupunkiprojektia kohtaan yllä
koko rakennusurakan ajan, sekä kuunnella kaupunkilaisten ajatuksia ja mielipiteitä
alueen kehityksestä.
Malmin Siiven avoimen ja osallistavan olemuksen säilyminen myös tulevaisuudessa
huomioidaan suunnitelmassamme Virtuaalisiivellä. Alue toimii ikkunana Malmin
tulevaisuuteen tarjoten interaktiivisen mahdollisuuden kokea ja kommentoida alueelle
tulevaisuudessa rakentuvaa kaupunkitilaa virtuaalitodellisuudessa tai vaikkapa
Malmin Siiven oman puhelinsovelluksen kautta (kuva 14). Virtuaalisiivellä voisi
nimestään huolimatta olla myös konkreettisempaakin Malmin tulevaisuudennäkymiin
keskittyvää toimintaa, esimerkiksi pienoismallien rakentamisen tai kaupunkilaisille
suunnattujen innovaatiokilpailujen kautta.

tila kuin myös alueen luontoratkaisut on suunniteltu tavoitteena houkutella ihmiset
osallistumaan aktiivisesti yhteisen kaupunginosansa tulevaisuuteen. Malmin Siipi on
kaupunkilaisten omaa kaupunkia alusta alkaen.

Yhteenveto
Istut bussissa matkalla Malmin Siipeen. Odotat innolla, mitä alueelta löytyy, sillä olet
nähnyt monta houkuttelevaa mainosta siitä. Bussi vie portin tuntumaan, josta opasteet
auttavat sinua löytämään perille asti. Ystäväsi on tullut mukaan kokemaan päivän
tapahtumia kanssasi. Käytte alueelle avonaisten porttien läpi.
Aurinko paistaa ja tunnet tuulenvireen käyvän entisellä lentokentällä. Ensimmäinen
asia, jonka näet, on värien paljous ja innostut entisestään. Hymy nousee kasvoillesi,
kun huomaat kukkameren, Sateenkaarisiiven sekä söpöt pienet kahvilat, jotka
houkuttelevat istuutumaan.
Askeleesi vievät lentokenttärakennuksen ohi, josta on mahdollista vuokrata
esimerkiksi rullaluistimia, potkulautoja ja leijoja. Mietit, pitäisikö mennä jalan vai
vuokrata vaikka Malmipyörä, sillä huomaat, että alue on todella suuri kuljettavaksi
jalan. Päätätte vuokrata pyörän joku toinen kerta, sillä nyt haluatte siirtyä Vihersiiven
labyrinttiin liitoradan kyydissä. Samalla näette koko Malmin Siiven korkealta.
Kulkiessanne liitoradalla tunnette Malmin Siiven ilmailuhistorian, sillä alueella on
säilytetty kiitoradat kokonaan. Näette pitkälle alueen rajojen ulkopuolellekin ja
edessänne avautuu värien upea kirjo. Haluatte vielä tutustua Sateenkaarisiiven ja
Salmiakkisiiven kontrasteihin ennen labyrinttiin eksymistä. Kameran rullat täyttyvät
kuvista.

Kuva 14. Malmin Siiven tulevaisuus on kaikkien seurattavissa - vaikka omalla
puhelimella.
Vaikka konseptejamme kokoaa ajatus alueen mielekkäästä väliaikaiskäytöstä,
tukevat ne samalla Malmin identiteettiä sekä yhteisöllisyyttä kaukaisemmassakin
tulevaisuudessa. Parhaat väliaikaiskäyttöideat tuppaavat usein muuttumaan
vähemmän väliaikaisiksi, mikä on myös Malmin Siiven tavoite: Jotta alueelle
pidemmällä aikavälillä muotoutuva identiteetti voisi alkaa kehittyä luontaisesti jo
Malmin Siiven alkuvaiheessa, on ideointi tehty lopputulos mielessä, niin
kaupunkikaavan kuin kansalaisosallistumisenkin osalta.
Identiteettiä suunnitellessa ehkäpä tärkeintä onkin ymmärtää, ettei kaikkea
välttämättä kannata suunnitella valmiiksi. Malmin Siiven imago
kansalaisvaikuttamisen ja asukaslähtöisen urbanismin lippulaivana toteutuu vain, jos
kaupunkilaisille annetaan aitoja mahdollisuuksia ja tilaa muokata kaupunginosaa
itsensä näköiseksi. Juuri tämä onkin koko Malmin Siipeä yhdistävä teema: niin urbaani

Vaikka olette keskellä kaupunkia, lähiö ja luonto solmiutuvat ainutlaatuisesti yhteen.
Tunnelma on innostava, värikäs ja rauhallinen. Kaupunkilaiset istuttavat yhdessä
uusia kukkia viereiseen kukkamereen. Sen tuoksu on huumaava.
Haluatte levähtää hetken lentokodoissa ennen kuin jatkatte matkaa kohti
luontopolkua. Päätätte katsoa netistä, missä päin Longinojaa taimenet uiskentelevat
tänään. Reitti luontopolulle on opastettu selkeästi. Pururadan varrella on
sympaattinen kota, jossa alakoululaiset sytyttävät nuotiota.
Nautittuanne luontopolun rauhasta suuntaatte koirapuiston läheisyyteen saunomaan.
Iltapäivä kuluu hyvässä seurassa upeassa auringonlaskussa.
Päivä Malmin Siivessä oli unohtumaton.
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