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Hän: chat.openai.com

Minä: Minkälainen kaupunginosa on Malmi Helsingissä?

Hän: Malmi on pääasiassa asuinalue Helsingin kaupungissa. Se sijaitsee noin 11 kilometriä 

pohjoiseen Helsingin keskustasta. Malmilla on monipuoliset palvelut, kuten kauppoja, kouluja, 

päiväkoteja, terveysasemia, kirjastoja ja urheiluhalleja. Alueella on myös suuri puistoalue 

nimeltään Pirkkolan liikuntapuisto, jossa voi harrastaa monenlaisia ulkoilu- ja liikuntalajeja. 

Malmilla on myös oma juna-asema, josta on hyvät yhteydet Helsingin keskustaan ja muihin 

kaupunginosiin.

Minä: Entä Ylä-Malmi?

Hän: Ylä-Malmi on osa Malmia Helsingissä ja se sijaitsee Malminkartanon, Käpylän, Viikki-

Vanhankaupungin ja Pihlajamäen naapurissa. Ylä-Malmi on pääasiassa asuinalue, jossa on paljon 

kerrostaloja ja omakotitaloja. Alueella on myös kauppoja, kouluja, päiväkoteja, kirjastoja ja muita 

peruspalveluita. Ylä-Malmilla on myös hyvät liikenneyhteydet, sillä alueella kulkevat useat bussi- 

ja raitiovaunulinjat, jotka tarjoavat yhteydet Helsingin keskustaan ja muihin kaupunginosiin.

Minä: Onko Malmilla lentokenttä?

Hän: Kyllä, Malmilla on Helsinki-Malmin lentokenttä, joka sijaitsee noin 5 kilometrin päässä 

Malmi-nimisestä kaupunginosasta Helsingin pohjoisosassa. Lentokenttä on pääasiassa 

yksityiskäytössä, mutta siellä on myös koulutus- ja yleisilmailutoimintaa. Malmin lentokenttä on 

historiallinen ja merkittävä ilmailupaikka Suomessa, ja se on toiminut Helsingin toisena 

lentokenttänä ennen Helsinki-Vantaan lentoaseman rakentamista.

Minä: Entä uimahalli?

Hän: Kyllä, Malmilla on uimahalli nimeltään Malmi Swimming Hall. Se sijaitsee osoitteessa 

Talvelantie 6, noin kilometrin päässä Malmi-nimisestä kaupunginosasta Helsingin pohjoisosassa. 

Malmi Swimming Hall on moderni uimahalli, joka tarjoaa monipuolisia 

uimaharrastusmahdollisuuksia, kuten erikokoisia uima-altaita, vesijumppaa, lasten altaan ja saunan.

Lisäksi uimahallissa on kuntosali ja ryhmäliikuntatiloja. Malmi Swimming Hall on suosittu kohde 

paikallisille asukkaille ja muille Helsingissä vieraileville, jotka haluavat harrastaa uintia tai 

kuntoilla uimahallin monipuolisissa tiloissa.



Minä: Entä sairaala?

Hän: Malmilla ei ole omaa sairaalaa, mutta alueella on useita terveyskeskuksia ja lääkäriasemia, 

joista saa perusterveydenhuollon palveluita. Lähin sairaala Malmille on Helsingin yliopistollinen 

sairaala eli HYKS, joka sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Malmista Helsingin Meilahdessa. 

HYKS on Suomen suurin sairaala ja se tarjoaa erikoissairaanhoitoa kaikille potilaille eri puolilta 

Suomea. HYKS:ssä on monia eri klinikoita ja osastoja, jotka tarjoavat erikoissairaanhoitoa eri 

erikoisalojen potilaille.

Minä: Hautausmaa?

Hän: Malmilla on oma hautausmaa, joka sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Malmi-nimisestä 

kaupunginosasta Helsingin itäosassa. Hautausmaan nimi on Malmin hautausmaa ja se on yksi 

Helsingin suurimmista hautausmaista. Malmin hautausmaa on perustettu vuonna 1934 ja se on 

jaettu eri uskontojen hautausalueisiin. Hautausmaalla on erilaisia hautapaikkoja, kuten perinteisiä 

hautapaikkoja, uurnahautapaikkoja ja muistolehtoja. Malmin hautausmaalla on myös muun muassa

kappeli, siunauskappeli, krematorio ja uurnalehto.

Minä: Kiitos!

Hän: Ole hyvä! Jos sinulla on vielä kysyttävää, olen täällä auttamassa.


