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2   
1 Tiivistelmä 

 Sijainti   Suunnittelualue sijaitsee Koillis-Helsingissä 10,5 km linnuntietä Helsin-gin keskustasta koilliseen ja Malmin keskustasta 2 km itään. Suunnitte-lualueen pinta-ala on noin 3,3 km2 eli 330 ha.   Kaavarungon tarkoitus   Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi ja yleiskaavaa yksityis-kohtaisempi, ohjeellinen maankäyttösuunnitelma, jolla ei ole oikeusvai-kutuksia. Kaavarunko tulee toimimaan kaupunkisuunnitteluviraston suunnitteluohjeena Malmin lentokentän alueen asemakaavoille ja ase-makaavojen muutoksille.  Helsingin uusi yleiskaava (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tulee oi-keusvaikutteisena yleiskaavana voimaan tulon jälkeen ohjaamaan ase-makaavamuutoksia. Ennen yleiskaavan lainvoimaisuutta Malmin alu-een suunnittelua ohjaa oikeusvaikutteisena ylemmän asteisena kaa-vana maakuntakaava. Kaavarungon merkitys säilyy ohjeellisena yleis-kaavaa tarkempana maankäyttösuunnitelmana.  Kaavarungossa esitetään yleispiirteisesti alueen kortteli- ja viherra-kenne, liikenneratkaisut sekä palveluiden ja virkistysmahdollisuuksien järjestäminen. Alueen asemakaavoitus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain siten, että alueen ensimmäisten osien rakentaminen voisi alkaa noin vuonna 2020. Koko alueen toteuttamisen arvioidaan kestävän noin 25–30 vuotta.  Kaavarungon sisältö  Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan koko koillista Helsinkiä yh-distävä ja aluetta vahvistava kaupunkirakenteen nivel, jonka ensisijai-nen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin lentokentän alue tiiviisti ympäröiviin alueisiin - Malmin keskustaan, Jakomäkeen, Tattari-suohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Kivikon vihersor-meen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen, Tapanilaan ja Puistolaan.  Uusi kaupunkirakenne jaetaan 7-10 osa-alueeseen, joista jokainen suunnitellaan erikseen. Kullekin osa-alueelle luodaan sen suunnitte-luajankohdalle ominainen kaupunkirakenteellinen teema.  Alue suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle, kerrosalatavoite on 1 350 000 k-m2, josta 1 100 000 k-m2 on asuinrakentamista ja 250 000 k-m2 on toimitilarakentamista sekä palveluita.  Alueen kokonaisrakenne perustuu ekologisesti ja toiminnallisesti kyt-keytyvään puistoverkkoon, joka luo voimakkaan identiteetin alueelle. Puistoverkon osien suunnittelussa huomioidaan alueen vahvuusteki-jöitä, kuten muistumia kiitoradoista, avoimet tilat ja pitkät näkymät. 



3  Puistoverkkoon kuuluu rakennettuja ja luonnonkaltaisessa tilassa ole-via osia. Virkistysalueita suunnitellaan niin, että syntyy sekä laaduk-kaita virkistyspalveluja että uutta monimuotoista kaupunkiluontoa.  Puistoverkon osat yhdistyvät luonteviksi reiteiksi ja se mahdollistaa ka-tuverkosta erotetun turvallisen jalankulku- ja pyöräilyreitistön rakenta-misen alueelle. Alueelle suunnitellaan sujuvasti jatkuva ja kiertävä ul-koilureitti, jolla mahdollistetaan hiihtäminen. Malmin lentokentän alueen puistoverkosto yhdistetään Kivikon ulkoilupuistoon erillisellä sillalla Lah-denväylän yli. Puistoverkon välityksellä alue liittyy ympäröivään viher-aluejärjestelmään ja osaksi ekologista verkostoa.  Lentoasemarakennus ja lentokonehalli sekä niiden välitön ympäristö suojellaan, lisäksi lähiympäristö suunnitellaan vanhaa kokonaisuutta kunnioittaen. Lentoaseman rakennuksiin liittyviä pitkiä näkymiä säilyte-tään osana uutta kaupunkirakennetta.   Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan monimuotoinen ja korkeata-soinen asuinalue, joka kohottaa myös ympäröivien asuinalueiden sta-tusta. Asuinalueet suunnitellaan väestörakenteeltaan ja asumisvaihto-ehdoiltaan monipuolisiksi AM-ohjelman periaatteiden mukaisesti.  Malmin lentokentän alueella varaudutaan noin 2 000 työpaikan sijoittu-miselle alueelle. Varaudutaan kahden uuden koulun ja tarvittavien päi-väkotien rakentamiseen. Alueelle laaditaan erillinen palveluverkkoselvi-tys. Tattarisuon etelä- ja pohjoispuolelle suunnitellaan pienteolli-suus/toimitilatontteja korvaamaan lentokentän alueelta ja uuden raken-teen tieltä poistuvia tontteja.   Joukkoliikenneratkaisu perustuu uuden yleiskaavan mukaisen liikenne-järjestelmän mukaisesti raitioliikenteeseen – poikittaiseen Raide-Jo-keri 2 -yhteyteen ja kantakaupungista Viikin kautta lentokentän alueen läpi pohjoiseen kulkevaan pikaraitiotiehen. Joukkoliikenteellä on merkit-tävin rooli tavoitteessa yhdistää koillisen Helsingin kaupunkirakennetta.  Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan uuden helsinkiläisen tiiviin ja kestävän kaupunkirakenteen mallialue. Alueella varaudutaan paikalli-seen uusiutuvaan energiantuotantoon.  Alueella hyödynnetään uusimpia teknisiä ratkaisuja osana tulevaisuu-den kaupunkiympäristön rakentamista mm. pysäköintikustannusten alentamiseksi, jätteiden kokonaismäärän vähentämiseksi ja paikallisen energiatuotannon mahdollistamiseksi.  Kaavarungon valmistelun vaiheet   Kaavarungon valmistelu on käynnistynyt Helsingin kaupungin aloit-teesta. Suunnittelun käynnistymisestä tiedotettiin 12.8.2015.   Syksyn 2015 aikana järjestettiin neljä kaikille avointa tilaisuutta. Malmin infotilaisuudessa 20.8.2015 esiteltiin suunnittelun taustoja sekä päätök-senteko- ja sopimustilannetta. Tilaisuuteen osallistui noin 90 henkilöä. Malmin työhuone -suunnittelutyöpajoissa 1.9.2015 ja 3.9.2015 visioitiin 



4  Malmin tulevaisuutta. Työpajoihin osallistui noin 80 henkilöä. Työpajo-jen tulokset on koottu erilliseen Malmin työhuone -työpajaraporttiin.  Kaavarunkoluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja muu val-misteluaineisto oli nähtävillä 21.9.–12.10.2015. Kaavarunkoa esiteltiin 30.9.2015. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä.  Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavarungon jatkosuunnittelun pohjaksi 8.12.2015 ja lähetti kaavarungon lausuntokierrokselle. Kaa-varungosta saatiin lausunnot ja kirjeitä (11 kpl). Esitetyt huomautukset kohdistuivat teollisuus- ja varastorakennuksille varattujen tonttien mää-rän kasvattamiseen, kerrostalorakentamisen määrän kasvattamiseen, kiitoteiden merkitsemiseen kaavarunkoon, kaavarungon alueen kasvat-tamiseen, puistoalueiden merkintöjen tarkentamiseen, rakentamisaikai-seen toimintaan, energiahuollon alueeseen varautumiseen ja maakaa-sulinjan merkitsemiseen kaavarunkoon.  Mielipiteet kohdistuivat Malmin lentokentän toiminnan merkityksen ko-rostamiseen, lentotoiminnasta aiheutuvien haittavaikutusten vähäisyy-teen ja lentotoiminnan turvaamiseen alueella tulevaisuudessakin ja yri-tystoiminnan huomioimiseen alueella.  Kaavarunkoon tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti se-lostuksen viimeisessä luvussa.  



5  
2 Liitteet ja muu kaavarunkoa koskeva materiaali 

 LIITTEET  - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) - Sijaintikartta - Ilmakuva - Malmin lentokentän alueen kaavarunko - Malmin lentokentän alueen kaavarungon havainnekuva, korttelit sekä vir-kistys- ja viheralueet - Malmin lentokentän alueen kaavarungon havainnekuva, kaupunkira-kenne - Ote maakuntakaavasta - Ote 2. vaihemaakuntakaavasta - Ote 4. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta - Ote Yleiskaava 1992:sta - Ote Yleiskaava 2002:sta - Ote Helsingin uudesta yleiskaavasta (kvsto 26.10.2016) - Ote ajantasa-asemakaavasta - Maaperäkartta - Kulttuurihistorialliset arvokohteet - Luontoarvokohteet - Maisemarakenne - Kaavarungon suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin - Malmin lentokentän alueen asemakaavoitus, viranomaisneuvottelun muistio, 21.10.2015  LUETTELO MUUSTA KAAVARUNKOA KOSKEVASTA MATERIAALISTA  - Vuorovaikutusraportti  - Liikenne, Malmin lentokentän alueen kaavarungon selostuksen liiteosa, päivätty 1.12.2015, muutettu 29.11.2016  - Malmin lentokentän ja sitä ympäröivien alueiden pesimälinnustoselvitys 2015, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, 2015  - Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Malmin lentokenttäalu-een hule- ja pohjavesiselvitys, Sito Oy, 2015  - Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Malmin lentokentän maa-perän pilaantuneisuusselvitys, SCC Viatek Oy, 16.1.2003  - Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto, Finavia Oyj, Helsinki-Malmin lento-aseman maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimus, 2.4.2014  - Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Malmin lentoaseman kaavarungon alue, maaperän pilaantuneisuus ja sen vaikutus maankäyt-töön, Ramboll Finland Oy (11/2016)   - Helsingin kaupunki, ympäristökeskus, Longinojan vedenlaatu ja ekologi-nen tila, 3/2015  



6  - Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Rakennettavuusselvitys, Destia Oy, 18.12.2015  - Rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö, kaupunkisuunnitteluvirasto, 1.12.2015, täydennetty 29.11.2016  - Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys, MA-arkkitehdit, 2016  - Helsingin Malmin lentokentän alueen huomionarvoisten perhoslajien sel-vityksiä vuonna 2016, Nupponen, K., Faunatican raportteja 33/2016, 2016   - Malmin lentokentän lepakkoselvitys 2016, Vasko, V. & Blomberg, A., Faunatican raportteja 39/2016, 2016  - Heinäkurpan esiintyminen Malmin lentokentän alueella syksyllä 2016, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, 2016  - Malmin lentokentän kaavarungon joukkoliikenneratkaisujen ilmastovaiku-tusten arviointi, Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd, 2016  - Malmin lentokentän kaavarunkoalue, kaupallinen selvitys - osaraportti kappaleet 3–5, Luonnos, WSP, 16.11.2016  - Malmin lentokentän ympäristön nimistöhistoriallinen selvitys, Petra Saar-nisto, 2016  - Malmin lentoasema, ympäristöhistoriallinen selvitys, 30.6.2016  - Sunnuntaipalstojen ja Nallenmäen rakennusinventointi, 2016  - Malmin työhuone, työpajatulosten yhteenveto, 21.9.2015  - Malmin lentokenttäalueen suunnittelun vaiheista, Matti Visanti, 2016  Käynnissä olevia ja jatkosuunnittelun yhteydessä tehtäviä lisäselvityksiä:  - Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Malmin pehmeikkötutki-mukset, GTK 2016-2017  - Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Malmin esirakentamisen yleissuunnitelma, Destia 2016-2017  - Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Malmin lentokenttäalu-een alustava vesihuollon yleissuunnitelma ja yleistasauksen päivitys, Sito Oy 2016-2017  - Malmin lentokentän kaavarunkoalue, kaupallinen selvitys - loppuraportti, WSP 2016-2017  



7  Helsingin uuden yleiskaavan yhteydessä tehdyt raportit, selvitykset ja vaikutusten arvioinnit, jotka koskevat Malmin lentokenttäaluetta tai sen lähiympäristöä  - Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet, Helsingin kaupunki-suunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:43  - Mahdollisuuksien Malmi, Keskusta, lentokenttä, Pukinmäki ja Jakomäki; Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:21  - Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt; Helsingin kaupunkisuunnittelu-viraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:17  - Helsingin kestävä viherrakenne, miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa – Kaupunkiekologinen tutkimusraportti, Helsingin yliopisto; Helsingin kau-punkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:27  - Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykkeen inventointiselvitys, Museovirasto; Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnittelu-osaston selvityksiä 2014:32  - Luontovaikutusten arviointi, Ramboll Oy; Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-raston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:39  - Yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi; Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-raston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:42  - Kaupallisten vaikutusten arviointi, FCG; Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-rastonyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:23  - Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vai-kutukset; Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastonyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:16  - Yleiskaavaluonnoksen KARVI-arviointi; Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-rastonyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:36  - Yleiskaavan mukaisen raideliikenneverkon vaikutukset alueiden saavutet-tavuuteen; Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastonyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:41 

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-43.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-21.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-21.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-17.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-27.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-27.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-27.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-32.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-32.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-39.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-42.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-23.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-16.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-16.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-36.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-41.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-41.pdf
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3 Lähtökohdat 
 Tausta   Malmin lentokenttäalueen muuttaminen asuinkäyttöön on ollut esillä usean vuosikymmenen ajan. Helsingin kaupunki on nostanut esiin alu-een rakentamisen asuinkäyttöön jo 1970-luvulla, jolloin kaupunkisuun-nittelulautakunnassa todettiin, että pitkällä tähtäyksellä alue tarvittaisiin muuhun kuin lentokenttäkäyttöön. Tarkempia selvityksiä ja suunnitel-mia on tehty kaupunkisuunnitteluvirastossa 1980-luvulla ja 2000-luvun alussa. 1980-luvun suunnitelmien toteutumista esti kiista Malmia kor-vaavan kentän rahoituksesta ja 1990-luvun alun lama, jolloin rakenta-minen hidastui.   Maakunta- ja yleiskaavojen mukaan lentokentän alue on taajamatoi-mintojen aluetta, mikäli lentotoiminta lakkaa. Syksyllä 2014 tehdyn so-pimuksen mukaan valtio lopettaa toimintansa Malmilla vuoden 2016 lo-pussa tai viimeistään vuonna 2020. Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) Malmin lentokentän alue on merkittä-vin uusi rakentamisalue.  Kaavarunko on asemakaavoituksen valmisteluaineistoa. Kaavarunko on tarkoituksenmukaista laatia yleiskaavan valmistelun rinnalla, jotta alueen laajamittainen rakentaminen voidaan aloittaa mahdollisimman nopeasti yleiskaavan voimaantulon jälkeen. Malmin lentokentän alu-eella on mahdollista käynnistää asemakaavan muutoksia yleiskaava-työn aikana, jos ratkaisut ovat yhtenevät Helsingin uuden yleiskaavan kanssa.   Suunnitelmat ja päätökset  Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet   Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) tulee maankäyttö- ja ra-kennuslain mukaan ottaa huomioon ja niitä tulee edistää myös kuntien kaavoituksessa. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on paino-tettu erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja hyviä julkisia lii-kenneyhteyksiä, erityisesti raideliikenneyhteyksiä, kävely- ja pyöräily-yhteyksiä, yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, energiakysymyksiä sekä ilmas-tonmuutokseen sopeutumista. Terveelliselle ja turvalliselle kaupun-kiympäristölle tulee luoda edellytykset. Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen on tarjolla riittä-västi tonttimaata.  Yleisten kaikkia kuntia koskevien tavoitteiden lisäksi valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on erikseen Helsingin seutua koskevia ta-voitteita. Yleistavoitteena määrätään, että Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työpaikkara-kentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäris-tölle. Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti rai-deliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Seu-dun keskuksia vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina. 



9   Helsingin seutua koskevissa erityistavoitteissa määrätään, että riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys. Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä raken-taminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palve-lualueelle. Alueidenkäytön suunnittelussa on lisäksi turvattava väestön tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat, riit-tävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä niitä yhdistävän viheraluever-koston jatkuvuus.  Kaavarungon valmistelussa on erityisesti painotettu riittävän tonttitar-jonnan, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, joukko-liikenteen toimintaedellytysten parantamisen ja valtakunnallisesti mer-kittävän kulttuuriympäristön arvojen säilymisnäkökulmia. Lisäksi on kiinnitetty erityistä huomiota alueen virkistyskäyttömahdollisuuksien ke-hittämiseen ja luonnonympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.  Kaavarungon suhdetta valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin on käsitelty yhteenvetotaulukossa kaavaselostuksen lopussa.  Maakuntakaava   Maakuntakaavat ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ohjeena asemakaavoituksessa lentokenttäalueen osalta. Lentokenttäalueella on voimassa oikeusvaikutukseton Helsingin yleiskaava 1992.  Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa (YM 8.11.2006) määritellään alueen maankäyttömuoto. Siinä alue on liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue. Lisäksi maakuntakaavassa on merkitty pääkaupunkiseudun poikittaisen jouk-koliikenteen yhteysväli ja vaihtopaikka sekä lentomelualue. Lentokent-tärakennus on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärke-äksi kohteeksi. Kaavassa esitetään alueelle kaksi poikittaista ja kaksi etelä-pohjoissuuntaista viheryhteystarvetta.  
Voimassa olevassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014) kentän alue on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue (RKY 2009). Merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen koko-naisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriar-vojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on myös ar-vioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötar-koituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot. Len-tomelu on huomioitava, kunnes lentokentän toiminta päättyy.  Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on käynnissä. Siinä määritellään suuret yhteiset kehittämislinjat seuraavan teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Näiden lisäksi kaavassa käsitellään muita ajankoh-taisia aiheita kuten Malmin lentokenttää. Kaavaehdotuksessa Malmin kentän alue on ensisijaiselta maankäyttömuodoltaan taajamatoiminto-jen alue. Malmin lentokenttää osoittava liikennealue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue -merkintä sekä siihen liittyvä 



10  melualueen merkintä kumotaan ja osoitetaan taajamatoimintojen alu-eena ja tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkinnällä. Alueella säilyy kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmerkintä (RKY 2009). Lähtöoletuksena on, että tällä alueella valtakunnalliset rakennetun kult-tuuriympäristön arvot ja tiiviskin kaupunkirakenne pystytään sovitta-maan yhteen. Malmin lentokentän aluetta tulee kehittää tiiviinä alu-eena, josta on hyvät joukkoliikenteen yhteydet Jokeri 2- linjan ja Mal-min aseman kautta. Maakuntahallitus hyväksyi 4. vaihemaakuntakaa-van ehdotuksen lukuun ottamatta tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita 19.9.2016. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville marras-joulu-kuussa 2016.  Yleiskaava  Helsingin yleiskaava 2002 (tullut voimaan 23.12.2004) on voimassa alueella lukuun ottamatta lentokenttää, jossa on voimassa yleiskaava 1992 (hyväksytty 9.12.1992). Siinä lentokenttä on osoitettu merkinnällä L(A) liikennealueeksi, joka muutetaan asuntoalueeksi, jos yleiskaava-kartalla osoitettu muu toiminta siirtyy alueelta pois.   Lentokenttä oli mukana vuoden 2002 yleiskaavassa, mutta kaavasta tehdyn valituksen takia se poistettiin siitä. Yleiskaava 1992 ei ole oi-keusvaikutteinen, joten maakuntakaavat ohjaavat lentokentän asema-kaavoitusta.  Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue on pääosin asuntovaltaista aluetta (A2), jota kehitetään pääasi-assa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalve-lujen käyttöön ja jolla korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0 - 2,0. Alue on osittain lähikeskustaa (C3), keskusta, jota kehitetään toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallinnon, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikult-tuurin alueena. Alue on osittain virkistys- ja viheraluetta, aluetta kehite-tään merkittävänä virkistys-, ulkoilu-, liikunta-, luonto- ja kulttuurialu-eena, joka kytkeytyy seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkis-tysvyöhykkeeseen. Alueella on myös otettava huomioon valtakunnalli-sesti ja maakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriympäristöt ja niiden ominaispiirteet sekä muinaismuistolain nojalla suojellut kohteet. Suunnittelussa on sovitettava yhteen kaavassa osoitettu maankäyttö ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvot.  Kaavarunkoa valmistellaan uuden yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.   Asemakaavat  Alueella ovat voimassa seuraavat asemakaavat:  
 nro 11370 (tullut voimaan 13.10.2006) 
 nro 11139 (tullut voimaan 25.4.2003) 
 nro 9855 (tullut voimaan 11.8.2000) 
 nro 10648 (tullut voimaan 26.11.1999) 
 nro 9421 (tullut voimaan 25.3.1988)  
 nro 9503 (tullut voimaan 25.11.1988)  
 nro 9337 (tullut voimaan 31.12.1987) 
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 nro 9200 (tullut voimaan 28.8.1987) 
 nro 9067 (tullut voimaan 7.3.1986) 
 nro 8872 (tullut voimaan 28.2.1986)  
 nro 8905 (tullut voimaan 16.11.1984) 
 nro 8626 (tullut voimaan 16.12.1983) 
 nro 8598 (tullut voimaan 22.10.1982)  
 nro 7565 (vahvistunut 4.11.1977) 
 nro 7452 (vahvistunut 15.7.1976) 
 nro 6780 (vahvistunut 8.11.1972) 
 nro 6181 (vahvistunut 6.4.1971) 
 nro 5111 (vahvistunut 16.5.1964) ja 
 nro 5343 (vahvistunut 21.4.1964).  Osalla alueesta ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.  Rakennusjärjestys  Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010 ja tullut voimaan 1.11.2010.  Kiinteistörekisteri  Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin.  Rakennuskiellot  Osalla aluetta on voimassa kaupunginhallituksen 11.3.2013 asettama rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi 23.4.2018 saakka. Rakennus-kielto on voimassa 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) len-tokenttäalueella, lentokentän etelä- ja länsipuolisella puistoalueella, lu-men vastaanottopaikalla ja tontilla 38173/38 sekä 41. kaupunginosassa (Suurmetsä, Tattarisuo) nuorten liikennekoulutuskeskuksen alueella, Tattarisuon teollisuusalueen länsipuolisella lähivirkistysalueella sekä tontilla 41006/29.   Tätä ennen lentokenttäalue on ollut rakennuskiellossa asemakaavan laatimista varten vuodesta 2001 lähtien.  Malmin lentokentän aluetta koskevia päätöksiä  Kaupunginvaltuusto päätti ostaa kiinteistöt ja rakennukset Malmin len-tokentältä 26.11.2014.  Kaupunkisuunnittelulautakunnan 20.5.2014 hyväksymän toimintasuun-nitelman mukaan kaupunkisuunnitteluviraston tehtävänä on laatia kaa-varunkoluonnos kentän alueelle. Kaupunkisuunnitteluviraston toiminta-suunnitelma on hyväksytty osana Talousarvio 2015 ja taloussuunni-telma 2015–17 kaupunginvaltuustossa 12.11.2014.  Valtioneuvosto teki 20.11.2014 periaatepäätöksen valtion ja Helsingin seudun kuntien välisestä sopimuksesta suurten liikenteen infrahankkei-den tukemisesta ja asuntotuotannon edistämisestä. Sopimuksella tue-taan Helsingin seudun suuria infrastruktuurihankkeita sekä edistetään samalla alueen asuntotuotantoa ja työllisyyttä. Sopimuksella Helsingin 



12  seudun kunnat sitoutuvat kaavoituksen vauhdittamiseen ja tonttitarjon-nan merkittävään lisäämiseen. Sopimuksen ja Pisara-radan hanke-suunnitelman sekä rahoitusta koskevan selvityksen perusteella hallitus arvioi valtion mahdollisen osallistumisen radan rakentamiseen. Sopi-muksen perusteella valtiolla on valmius sitoutua osallistumiseen länsi-metron rakentamiseen Matinkylästä Kivenlahteen.   Kaupunginhallitus päätti 6.10.2014 hyväksyä ehdotetun valtion ja Hel-singin seudun kuntien välisen sopimuksen suurten infrahankkeiden tu-kemiseksi ja asumisen edistämiseksi.  Valtioneuvosto teki 11.5.2000 päätöksen yhteistoiminta-asiakirjasta val-tion, pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä. Siinä valtio ilmoitti ole-vansa valmis luopumaan Malmin lentokentän vuoteen 2034 ulottuvasta maanvuokraoikeudestaan 1.1.2006 alkaen, mikäli Helsingin kaupunki kaavoittaa vapautuvat alueet pääosin asuntokäyttöön ja sovitaan kor-vauksista sekä Malmin kenttää korvaavista järjestelyistä. Valtio ei luo-punut kentän käytöstä sovittuun päivämäärään mennessä.  Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 28.2.1985 lisätä kaupunkisuunnit-teluviraston toimintasuunnitelmaan Malmin lentokenttäalueen yleiskaa-voittamisen asunto- ja virkistystarkoituksiin siten, että työ suoritettaisiin vuosien 1986–1987 aikana. Lautakunta hyväksyi 13.1.1986 viraston toimintasuunnitelmaan lentokenttäalueen suunnittelutyön.  Valtioneuvosto teki 11.7.1985 periaatepäätöksen pääkaupunkiseudun erityisongelmien toimenpideohjelmaksi ja tähän liittyen selvitettiin Mal-min lentokentän tulevaan käyttöä ja käyttösopimusten lyhentämistä.  1980-luvulla kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kenttäalueen kaavoit-tamisesta asunto- ja virkistyskäyttöön. Alueelle laadittiin suunnitelmia osayleiskaavan pohjaksi.  Maa-alueen käyttösopimukset  Helsingin kaupunki on 10.5.1935 allekirjoitetulla sopimuksella luovutta-nut korvauksetta Suomen valtion käyttöön noin 55 hehtaaria Tattari-suon viljelysalueesta käytettäväksi ilmaliikenteeseen, ensisijassa posti- ja siviili-ilmaliikenteeseen, niin pitkäksi aikaa kuin valtio katsoo sen tar-peelliseksi ja sitä käytetään mainittuun tarkoitukseen, ei kuitenkaan pi-demmäksi aikaa kuin 99 vuodeksi eli 10.5.2034 saakka.   Lentokentän laajentamiseksi tehtiin 17.7.1939 toinen sopimus, jossa kaupunki antoi valtiolle käyttöön noin 66,5 hehtaarin alueen. Lentoken-tän pohjoispuolelta Puistolasta annettiin 0,27 hehtaarin kokoinen alue radiosuuntimen sijoituspaikaksi 15.11.1948 solmitulla sopimuksella. Lentokentän aluetta laajennettiin vielä 4,4 hehtaaria 19.11.1951 solmi-tulla sopimuksella. Viimeisin sopimus on tehty 21.12.1995. Siinä kirjat-tiin ne alueet, joita ilmailulaitos (nykyinen Finavia Oyj) sai luvan luovut-taa 20 vuodeksi ilman erillistä lupaa kolmannelle ilmailuun liittyvään käyttöön. Samalla sopimuksella rajattiin ne alueet, jotka voitiin luovut-taa rakennettaviksi. Kaupungin korvausvelvollisuus ilmailulaitoksen vuokralaisille rakennuksista yms. lakkasi 1.1.2010. Vuoden 1995 sopi-



13  muksen yhteydessä tehtiin aluevaihto, jossa kaupunki luovutti lentoken-tän päärakennuksen ja hangaarin maa-alueet valtiolle ja kaupunki sai Fallkullan maa-alueita.  Pohjakartta  Kaavarunkoehdotuksen pohjakarttana on käytetty Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston laatimaa kantakarttaa.   Maanomistus  Alue on pääosin Helsingin kaupungin omistuksessa. Yksityisomistuk-sessa on alueita Suurmetsäntien pohjoispuolella, Hyttitien varressa, Nallenmäessä ja Sunnuntaipalstoilla.  



14  
4 Nykytilanne 
 Alueen yleiskuvaus  Suunnittelualueeseen kuuluu Malmin lentokenttä sekä sitä ympäröivät alueet Helsingin koillisessa suurpiirissä. Suurin osa alueesta on Malmin kaupunginosaa (38.), pohjoinen ja koillinen osa kuuluu 41. kaupungin-osaan Suurmetsä. Suunnittelualuetta rajaavat lännessä Fallkullan uusi asuinalue, Longinojan laakso ja Tullivuorentie, etelässä ja idässä Tatta-riharjuntie ja Tattarisuon teollisuusalue ja pohjoisessa Puistolan, Suur-metsän ja Heikinlaakson asuinalueet. Alueen eteläosan maisemaa hal-litsevat lentokentän rakennukset. Valtaosan suunnittelualueesta muo-dostaa maisemallisesti avoin, lentotoiminnan takia aidattu tasainen kenttä, mutta alueeseen kuuluu myös ns. Sunnuntaipalstojen pientalo-alue, Fallkullan tilan päärakennus ja kotieläintila sekä Nallenmäen asuinalue.   Nykyinen yhdyskuntarakenne  Helsingin seudulle on ominaista hajaantuminen laajalle alueelle ja ra-kentamisen leviäminen taajamarakenteen ulkopuolelle. Tiiviisti rakentu-nut kantakaupunki on pinta-alaltaan ja asukasmäärältään verrattain pieni. Lähiörakentamisen myötä seudulle on muodostunut melko väljä yhdyskuntarakenne, joka on kasvanut ja tiivistynyt sormimaisesti lä-hinnä säteittäisten liikenneväylien varassa.  Pääkaupunkiseudulla on useiden aluekeskusten muodostama verkos-tomainen rakenne. Helsingin tärkeimpiä keskuksia ovat kantakaupun-gin ja sen pohjoisen laajentumisalueen Pasilan lisäksi Malmi ja Itäkes-kus.   Malmi on koillisen Helsingin aluekeskus ja se toimii alueen palvelukes-kittymänä. Se sijaitsee neljän pääväylän (Kehä I, Lahdenväylä, Tuusu-lanväylä, Kehä III) rajaamalla alueella ja jakautuu pääradan molemmille puolille (Ylä- ja Ala-Malmi). Matkaa Malmin keskustasta Helsingin kes-kustaan on noin kymmenen kilometriä. Malmi on jäänyt jälkeen muiden aluekeskusten, kuten Leppävaaran, Itäkeskuksen, Tikkurilan ja Kehä III kaupallisten keskittymien kehityksestä.  Malmin lentokentän alueen keskeiset osat sijaitsevat 1,5–2 kilometrin päässä Malmin rautatieasemasta, alueen pohjoisosa on lähempänä Tapanilan asemaa. Lentokenttäalueen ympärillä oleva kaupunkira-kenne on vaihtelevaa ja osin hajanaista.  Malmin lentokenttä vaikutusalueineen on suuri aukko koillisen Helsin-gin kaupunkirakenteessa. Lentokenttäalueen lisäksi Lahdenväylä ja Kehä I muodostavat vahvan estevaikutuksen alueella. Erityisesti Jako-mäki ja Alppikylä jäävät näiden takia irrallisiksi muusta rakenteesta.  



15  Maisema ja ympäristö  Maisema   Suunnittelualue on suurelta osin Koillis-Helsingin savikkotasankoa. Maisemaa leimaa tasaisuus, avoimuus ja kaupunkiympäristössä poik-keuksellisen pitkät näkymät. Avoin ja tasainen lentokenttämaisema lä-hestyy luonteeltaan ja mittakaavaltaan maaseudun kulttuurimaisemia. Lentokentän maisematilassa terminaalirakennuksella on maamerkin asema. Avaraa lentokentän maisemaa kehystää vaihteleva selänne- ja mäkialueiden sekä metsien ja rakennettujen alueiden sarja. Erityisesti Lentokentän itäpuolisella kumpareella sekä Sepänmäen ja Nallenmäen selänteellä on merkitystä laajassa maisemassa, ne muodostavat met-säistä siluettia.  Kentän alava tasanko liittyy Longinojan laaksoon. Longinoja on vesiuo-mana vaatimaton, mutta maisemallisesti merkittävä, tosin pitkät näky-mät ovat paikoin umpeenkasvaneita.   Fallkullan tila on osa Longinojan jokilaakson maisemakokonaisuutta. Vanha tilakeskus on maatilakokonaisuus, joka muodostuu maatalous-rakennusten ja asuinrakennusten pihapiireistä, aidatuista laitumista, lä-hipelloista sekä näitä ympäröivistä laajemmista peltoaukeista. Tila ym-päristöineen on arvokasta kulttuurimaisemaa ja rakennettua kulttuu-riympäristöä.  Pinnanmuodostus ja maaperä  Suunnittelualue on pinnanmuodoiltaan varsin tasainen. Maanpinnan korkeusasema vaihtelee välillä +13 … +42 m, mutta kiitoteiden ja niitä ympäröivän alueen sekä Fallkullan ja Longinojan niittyjen ja peltojen 
pinta jää pääosin välille +14 … +16 m. Korkein kohta on Alppikylän-huippu suunnittelualueen koilliskulmassa, muuten korkeimmat kohdat sijoittuvat Suurmetsäntien pohjoispuolelle ja alueen eteläosaan, jossa maasto alkaa selvästi nousta kentän reunasta. Nallenmäellä on suun-nittelualueen korkein kohta. Alueen itä- ja pohjoisosissa on useita pie-nehköjä kumpareita, jotka ovat yli 20 metrin korkuisia.  Suunnittelualueen maaperä on pääosin savea, jonka syvyys on suurim-malla osalla aluetta 5–15 metriä. Kiitoratojen kohdalla on saven päällä rakennekerroksia n. 0,5–1 metriä. Suunnittelualueen eteläosan selän-nealueella, Suurmetsäntien pohjoispuolella, Fallkullan tilan alueella, Sunnuntaipalstojen eteläreunassa ja kentän keskiosassa olevalla met-säalueella olevat harjanne-alueet ovat kitkamaata, jossa on siellä täällä kalliopaljastumia. Ajoharjoitteluradan täyttömaa-alue on sortunut 1960-luvulla ja on nykyään saven ja täyttömaan sekaista maata, jonka alla on noin 5–10 metriä savea. Ajoharjoitteluradan ja Tattarisuon pienteolli-suusalueen välisellä alueella on saven päällä turvetta noin 1–3 metriä. Tattarisuon pienteollisuusalueen länsirajan tuntumassa kaavarungon 
alueella on todettu 0 … 1 metriin turvetta saven päällä, ajoharjoittelura-dan ja Tattarisuon pienteollisuusalueen välisellä alueella on saven päällä todettu turvetta noin 1–3 metriä.  Pohjavesi on alueella lähellä maanpintaa ja se on osin paineellista.  



16   Vesiolosuhteet  Koko suunnittelualue kuuluu Tattarisuolta lähtevän, Vantaanjoen pää-uomaan laskevan Longinojan valuma-alueeseen. Longinojan laakso rajaa suunnittelualuetta länsireunalla. Suunnittelualueella tehtävillä rat-kaisuilla on merkittävä vaikutus ekologisesti arvokkaan Longinojan kun-non kannalta: hankealue muodostaa noin kolmanneksen Longinojan valuma-alueen pinta-alasta. Longinojaa on kunnostettu ja aikaisemmin oikaistua purouomaa palautettu mutkittelevaksi.   Lentokentän alueen vedet laskevat avo-ojien ja hulevesiviemärien kautta pohjoisessa suoraan Longinojaan, etelässä osa vesistä kulkee Lentokentänojan kautta. Tattarisuon pohjavesialueelta purkautuu vettä kenttäalueelle ja Tattarisuon pienteollisuusalueelta orsivettä ainakin Jarrutienojaan.   Tattarisuon pohjavesialueella on lähteikkö, joka on luontotietojärjestel-mässä merkitty arvokkaaksi vesistökohteeksi.  Helsingin pienvesiohjelman (2007) mukaan putkitettujen purojen avaa-minen on tavoitteena aina, kun tila ja ympäristö sen mahdollistavat. Eri-tyisesti Longinojaa koskien pienvesiohjelmassa todetaan, että tulisi sel-vittää täydennysrakentamisen vaikutuksia ja huleveden laadun paran-tamisen mahdollisuuksia valuma-alueella. Asemakaavoituksessa on jätettävä riittävästi tilaa purouomalle ja siihen liittyvän virkistysympäris-tön ylläpitämiselle. Latokartanontien yläpuolisten uomanosuuksien oja-maiset jaksot tulisi pyrkiä palauttamaan luontaisen kaltaisiksi. Longin-ojan veden ravinnepitoisuuden vähentämiseksi suositellaan pelloilta tu-levien ravinteiden vähentämistä, esim. suojavyöhykkeillä. Lentokentältä tulevien haitta-aineiden vähentämiseksi suositellaan kosteikkojen pe-rustamista. Lisäksi tulisi selvittää lisäveden johtamisen mahdollisuutta Tattarisuon pohjavedenottamolta Longinojaan läpi vuoden.  Kasvillisuus  Suunnittelualueen kasvilajisto on rikasta ja alueella esiintyy osin Helsin-gin kaupungille harvinaisia lajeja. Kentällä on kaupunkiympäristössä erityinen merkitys rakentamattomana, avoimena ja matalana pidettä-vänä biotooppina. Varsinaisia kasvillisuuden kannalta arvokkaita luon-tokohteita ei alueelta ole rajattu kaupungin luontotietojärjestelmään, lu-kuun ottamatta pientä, ojatädykettä kasvavaa Autotallintien ojaa (28/92), joka on luokiteltu arvoluokkaan II (huomattavan arvokas). Hel-singin kaupungin omistamat arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuus-kohteet (Metso-ohjelman mukaiset kriteerit) on kartoitettu vuosina 2011 ja 2013. Tattarisuon ja Sepänmäen metsäalueet on lähialueen viimei-sinä luonnontilaisen kaltaisina metsinä määritelty arvokkaiksi. Tattari-suon metsäalue on lehtomaista, paikoin kosteaa, lajistoltaan rikasta metsää.  Eläimistö  Lentokentän alueella ja ympäröivissä metsissä on runsas eläinlajisto, ja alue on arvioitu erityisesti linnuston kannalta arvokkaaksi. 



17   Lentokentän alueella (313/99) on monipuolinen avo- ja pensaikkomai-den linnusto ja sen on kaupungin luontotietojärjestelmässä arvioitu lin-nuston kannalta kuuluvan arvokkaimpaan luokkaan (I). Tattarisuon pohjoispuolinen peltoalue (316/99), Tattariharjun niitty (312/99) sekä Tattarisuon lehtomainen metsäalue (314/99) kuuluvat luokkaan II.   Suunnittelualueen länsiosassa olevat kohteet lentokentän länsiniitty (320/99), Fallkullan eläintilan alue (319/99), Fallkullan kartano (318/99) sekä Fallkullan pellot (317/99) kuuluvat alimpaan arvoluokkaan III. Sa-maan luokkaan kuuluvat Suurmetsäntien pohjoispuoliset maisemapel-lot (323/99), Alppikylän pohjoismetsä (322/99) sekä Tattarisuon poh-joismetsä (315/99).   Suunnittelualueen pesimälinnustoa selvitettiin keväällä ja kesällä 2015 (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy). Selvitys täydensi vuonna 2003 tehdyn linnustoselvityksen tietoja. Vuonna 2015 alueelta ei löytynyt erityisesti suojeltavia lajeja. Alue todettiin linnustoltaan monipuoliseksi. Pesimälin-nuista kivitasku on uhanalaisuustarkastelussa luokiteltu vaarantu-neeksi, käenpiika, niittykirvinen, sirittäjä ja punavarpunen silmälläpidet-täviksi. Malmin lentokentän merkitys korostuu kiurun ja niittykirvisen osalta. Ainoa alueella pesivänä havaittu kahlaaja oli pikkutylli, kuovi ja töyhtöhyyppä eivät selvityksen mukaan enää pesi alueella. Kivitaskuja pesii kentän alueella ja Fallkullassa, jälkimmäisessä tiheämmin. Puna-varpunen ja pikkulepinkäinen elävät pääosin reunapensaistossa, puna-varpunen myös lehtipuuvaltaisissa metsänreunoissa. Sirittäjä oli runsas erityisesti eteläosan metsäalueilla.   Koko suunnittelualueen runsaimpien lajien joukossa oli Suomessa viime vuosina runsastuneita lajeja jotka elävät taajamametsissä, puis-toissa ja pihapiireissä ja sietävät hyvin ihmistoiminnan läheisyyttä.   Syysmuuton aikaan elo-syyskuussa 2016 selvitettiin kentän merkitystä muuton aikaisena levähdysalueena erityisesti heinäkurpan kannalta (Ympäristötutkimus Yrjölä). Heinäkurppa on EU:n Lintudirektiivin I liit-teen laji, joka on meillä luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Luonnon-suojeluasetuksen mukaan heinäkurppa on rauhoitettu koko maassa ja määritelty erityisesti suojeltavaksi lajiksi. Selvityksessä alueella havait-tiin heinäkurppia neljällä seitsemästä laskentakerrasta, kolmella ker-ralla yksi yksilö ja yhdellä kerralla kaksi yksilöä samalla laskentaker-ralla. Selvityksen mukaan joinakin vuosina merkittävä osa Uudella-maalla syysmuutolla levähtävistä heinäkurpista havaitaan Malmin len-tokentällä.  Kaikki Suomen lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) lueteltuihin tiukkaa suojelua vaativiin lajeihin. Helsingin alueen ar-vokkaiden lepakkoalueiden kartoitus päivitettiin vuonna 2014. Suunnit-telualueella ei ole kartoituksessa tärkeiksi lepakkoalueiksi luokiteltuja kohteita. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja kentän ympärillä kartoitettiin kesällä 2016 tehdyssä selvityksessä (Faunatica Oy). Selvi-tyksessä keskityttiin erityisesti purettaviksi suunniteltujen rakennusten tutkimiseen. Tulosten perusteella alueella ei sijaitse lepakoiden lisään-tymispaikkaa, mutta yksittäisiä rakennuksia käytetään päiväpiilopaik-koina. Varmistettuja päiväpiiloja löydettiin kaksi ja todennäköisiä yksi. 



18  Lisäksi rajattiin terminaalin eteläpuolelta lepakoiden ruokailualueita. Ruokailualueet ja yksittäisten yksilöiden päiväpiilot on mahdollista kor-vata lepakkoystävällisillä rakenteilla uusissa rakennuksissa, lepakon-pöntöillä tai sisällyttämällä riittävästi viheralueita ja/tai tonttien kasvulli-sia alueita asemakaavaan.  Kesällä 2016 selvitettiin myös alueen hyönteisarvoja (Faunatica Oy). Työssä arvioitiin kaavarungon alueella mahdollisesti esiintyvien uhan-alaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien esiintymispotentiaalia, ja sel-vitettiin lajien esiintymistä alueella. Kaavarungon alueella tehtiin esisel-vitys, jossa paikannettiin uhanalaisille lajeille sopivat elinympäristöt ja arvioitiin niiden laatu. Samalla maastossa havainnoitiin huomionarvoi-sia lajeja. Alueella on perhosten kannalta huomionarvoisia elinympäris-töjä: vanhoja metsiä, pensaikkoisia niittyjä, puutarhoja ja pihapiirejä, puistomaisia alueita, palstaviljelmiä ja erilaisia joutomaita. Kenttäalu-eella on tuoreita niittyjä ja niukasti paahteisia alueita. Sunnuntaipalsto-jen pihat, Fallkullan tilan järeät puut ja tienvarsien jalavikot ovat potenti-aalisia merkittävien perhoslajien esiintymispaikkoja. Lentokentällä esiintyviksi tiedetyistä lajeista uhanalaisuuden kannalta merkittävin on viheryökkönen. Se kuitenkin vaikuttaa vähälukuiselta, eikä sille sopivaa elinympäristöä ole kovin laajalti suhteutettuna koko kenttäalueeseen. Muita huomionarvoisia ovat silmälläpidettävien isomykerökoin ja sini-nurmiyökkösen esiintymät. Kokonaisuutena lentokentän tiedossa oleva lajisto vaikuttaa melko yksipuoliselta alueen pinta-alaan ja arvokkaim-piin Etelä-Suomen lentokenttiin verrattuna. Alueen arvoa uhanalaisla-jien elinympäristönä voidaan kuitenkin luotettavasti vasta arvioida jatko-suunnittelun yhteydessä tehtävässä huomionarvoisten perhosten esiin-tymisselvityksessä.   Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen inventoinnin mukaan alueella ei ole kaupungin tärkeiden matelija- ja sammakkoeläinkohteiden jouk-koon luokiteltuja paikkoja.   Suunnittelualueelle osittain sijoittuvan Longinojan uomaa on kunnos-tettu vuodesta 2001 alkaen ja sinne on tehty kutusoraikkoja. Meritaime-net nousevat nykyään ojaan kutemaan. Meritaimen on määritelty Suo-men lajien uhanalaisuusluokituksessa äärimmäisen uhanalaiseksi. Lon-ginoja laskee Vantaanjoen pääuomaan, jossa esiintyy runsaana EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) laji vuollejokisimpukka ja saukko.  Helsingin liito-oravakartoituksessa vuonna 2016 suunnittelualueelta tai sen välittömästä läheisyydestä löytyi liito-oravan jätöksiä kahdesta pai-kasta lentokentän lounaispuolelta. Näistä kahdesta ydinalueesta suu-rempi sijaitsee Sepänmäen pohjoisrinteen metsässä ja on pieneltä osin kaavarungon suunnittelualueella. Alueen on tarkoitus säilyä metsäi-senä, ja myös kaavarunkoon sisältyvä osuus on osoitettu virkistysalu-eeksi. Sepänmäen ydinalueen ja Tattariharjuntien eteläpuolisen ydin-alueen välillä on kaksi puustoista yhteyttä. Tullivuorentien varren huo-nommaksi arvioitu säilyy sellaisenaan. Jatkosuunnittelussa voitaneen säilyttää ydinalueiden välillä myös paremmalta vaikuttava itäinen reitti-vaihtoehto.  Luonnonsuojelualueet  



19  Kaavarungon alueella ei ole luonnonsuojelualueita, suojeltuja luonto-tyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Longinoja laskee Vantaanjoen pääuomaan, joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon.  Geologisesti arvokkaat kohteet  Lentokentän pelastusaseman eteläpuolella tien varressa on pieni, geo-logiselta arvoltaan kohtalainen kordieriittigneissi- ja graniittiesiintymä (11–11), jossa on myös silokalliota. Kohteella on maakunnallista suoje-luarvoa. Suunnittelualueen itäpuolella, osittain suunnittelualueella, on geologisesti kohtalaisen arvokas hiekkaharju, Tattariharju (21–02). Li-säksi lyhemmän kiitoradan itäpäähän sijoittuu osa geologisesti arvok-kaasta saraturvekerrostumasta (Tattarisuo-Kivikko 23–08). Kerrostuma jatkuu Lahdenväylän toiselle puolelle.    Virkistys  Suunnittelualueen nykyiset virkistysalueet sijoittuvat alueen reunoille. Luonteeltaan alueet ovat pääasiassa lähimetsiä, avoimia peltoja ja niit-tyjä. Rakennettuja puistoja ei juuri ole. Suurin virkistysmerkitys on len-tokentän aitaa seuraavalla metsien ja reunavyöhykkeiden ketjulla ja sen ulkoilu- ja hiihtoreiteillä, jotka ovat paikallisesti hyvin tärkeät. Myös Longinojan laakson vartta käytetään runsaasti virkistykseen.   Suunnittelualueen läheisyydessä, Lahdenväylän toisella puolella, sijait-see Viikki-Kivikon vihersormi ja Kivikon ulkoilupuisto, mutta sen saavu-tettavuus suunnittelualueelta on nykyisellään huono.  Rakennettu ympäristö  Asutushistoriasta   Malmi oli Helsingin pitäjän merkittävimpiä ja vanhimpia kyliä. Kylän asutus oli keskittynyt nykyisen Longinojan molemmille puolille. Kylän maat jakaantuivat jo 1500-luvulla usean talonpoikaistalon kesken. Iso-jaossa 1770-luvulla kylä jaettiin 8 maakirjataloon: Pehrs, Starens, Örs-kis, Ströms, Sonaby, Busas, Bocksbackan ja Stensböle. Nämä jakaan-tuivat useiksi erillisiksi tiloiksi 1900-luvun alkuun mennessä. Helsingin pitäjästä tuli Helsingin maalaiskunta 1865 ja Malmista Helsingin maa-laiskunnan hallinnollinen keskus 1896. Rautatien valmistuttua oli tullut aiheelliseksi harkita uutta keskustaa entisen keskiaikaisen kirkon (Hel-singin pitäjän kirkonkylä) vieressä sijainneelle keskukselle. Maanviljely vähentyi 1800-luvun lopusta lähtien ja teollisuudesta tuli merkittävää alueella. Taajaväkiseksi yhdyskunnaksi Malminkylä julistettiin vuonna 1908 ja se yhdistettiin vuonna 1915 Malmi-Tapanilan yhdyskunnaksi.   Helsingin kaupungista tuli huomattava maanomistaja 1930-luvulla. Alueliitoksessa vuonna 1946 Malmin kylä liitettiin Helsinkiin ja siitä tuli erillinen kaupunginosa. Samalla sen asema muuttui kuntakeskuksesta syrjäiseksi kaupunginosaksi. Malmin alue kehittyi ja kasvoi, mutta mää-rätietoinen aluekeskuksen kehittäminen ja rakentaminen alkoi vasta 1980-luvulla. Nykyinen asemarakennus valmistui 1986 entisen aseman pohjoispuolelle ja yhdisti radan itä- ja länsipuolen liiketilat toisiinsa (Ylä- 



20  ja Ala-Malmi). Liiketilojen lisäksi Malmin keskustaan rakennettiin mm. uimahalli ja kulttuurikeskus Malmitalo, joka aloitti toimintansa 1994.  Malmin kehitykseen on vaikuttanut huomattavasti sen sijainti kulku-väylien risteyksessä. Tie Hämeenlinnaan kulki Malmin hautausmaan luota ja vei Malmin ja Tapaninkylän kautta Helsingin pitäjän kirkolle. Siitä haarautui hautausmaan kohdalla Porvoontie, joka liittyi Hakkilassa Turusta Viipuriin kulkeneeseen tiehen. Nykyinen Tattariharjuntie seuraa entistä tielinjaa. Helsingin ja Hämeenlinnan välisen rautatien valmistu-minen 1862 ja Malmin aseman avautuminen 1873 vauhdittivat asutuk-sen leviämistä. Ennen maa- ja rautatieliikenteen kehittymistä Vantaan-joella oli tärkeä merkitys liikenneväylänä.  Lentokenttä  Maalentokentän sijoittumista pääkaupunkiin ryhdyttiin selvittämään to-den teolla 1930-luvun alkuvuosina. Esillä oli kymmenkunta eri sijoitus-paikkaa: Vanhakaupunki, Laajalahti, Konala, Tali, Viikki, Haltiala, Ta-piola, Suursuo, Ylä-Mankkaa, Tuomarinkylä ja Tattarisuo. Vahvimmin ehdolla olivat Tuomarinkylä ja Tattarisuon alue, jota kaupunki puolsi. Valtio ja kaupunki väänsivät kättä kentän sijainnin lisäksi sen rakenta-miskulujen jakautumisesta. Tattarisuon alue oli laajalti peltoa eikä siellä juuri ollut rakennuksia. Kaupunkiin oli hankkinut maan omistukseensa ja vuonna 1935 tehdyssä sopimuksessa kaupunki antoi maat valtion käytettäväksi ilmaliikennettä varten niin pitkäksi aikaa kuin tarpeen, ei kuitenkaan pidemmäksi aikaa kuin 99 vuodeksi. Liikennöinti uudella kentällä aloitettiin 1936 ja vihkiäisjuhla pidettiin 1938. Siviililiikenne kat-kesi sodan sytyttyä 1939 ja ilmavoimat käyttivät kenttää etenkin jatko-sodan aikana kuten myös saksalaiset 1941–1944. Kenttä luovutettiin valvontakomission käyttöön 1944 ja aina vuoteen 1947 asti siviililiiken-teen oli käytettävä Hyvinkään kenttää. Seutulan (Helsinki-Vantaa) len-tokenttä otettiin käyttöön 1952 ja Malmi siirtyi pienilmailukäyttöön. Ter-minaalin ja lentokonehallin lisäksi kentälle on rakennettu vuosien saa-tossa huolto- ja säilytyshalleja sekä varastotiloja. Pelastusaseman ra-kennus valmistui 1977.  Tattariharjuntien ja lentokentän välissä on myös asuinrakennuksia, jotka ovat valmistuneet ennen lentokentän rakentamista tai 1940-lu-vulla.  Nykyinen rakennuskanta ja alueet  Fallkullan tila Fallkullan tilan historia ulottuu 1800-luvulle. Tilan päärakennus, joka on rakennettu vuonna 1908, on toiminut puutarhakaupunkiyhtiön Ab Park-stad Wanda- Puistokylä Oy:n keskuksena ja isännöitsijän asuntona. Yhtiön suunnitelmissa oli laajan pientaloalueen perustaminen Fallkullan viljelysmaille. Sunnuntaipalstat ja Helluntaipalstat ehdittiin toteuttaa Fallkullan etelä- ja pohjoispuolelle. Helsingin kaupunki hankki Fallkullan tilan maa-alueet omistukseensa v. 1934. Tilan mailla, etenkin päära-kennuksen eteläpuolisilla laajoilla kasvimailla ja kasvihuoneissa tuotet-tiin ruokaa mm. kaupungin omistamille sairaaloille.  



21  Päärakennus, puutarhurin asunto, puutarhavaja ja vanha pumppu-huone sijaitsevat pohjoisella kukkulalla, josta johtaa puukuja eteläm-pänä sijaitsevalle alustalais- ja maatalousrakennusten mäelle. Tilan lä-himmät pellot, entiset kasvimaat on rajattu suojaavalla kuusiaidalla ym-päröivästä laajemmasta peltoalueesta. Eteläisellä kukkulalla edelleen käytössä olevat alustalaisten asuin- ja talousrakennukset on sijoitettu aluetta halkovan tien molemmin puolin. Osa alueen talousrakennuk-sista on peräisin 1800-luvulta. Kukkulan itäpäässä, hieman erillään, on 1920-luvulla rakennettu rapattu, tiilinen asuinrakennus ns. voudin talo.  Pohjoisessa aluetta rajaa 2000-luvun alussa rakennettu Fallkullan asuinalue. Fallkullan tilalla toimii nuorisoasiainkeskuksen ylläpitämä, erittäin suosittu kotieläintila. Tilan päärakennus ja entiset alustalaisra-kennukset sekä ns. voudin talo ovat asuinkäytössä.  Fallkullan tilan alueesta on laadittu ympäristöhistoriallinen selvitys, joka on kaavarungon liitteenä.  Sunnuntaipalstat Sunnuntaipalstat on palstoitettu 1910 -luvulla ja alue rakentui hiljalleen siitä alkaen työläisten hartiapankkirakentamisen voimin. Merkittävä osa rakennuksista on vuosilta 1975–2000 alueen tiivistymisen ja uusiutumi-sen takia. Kaavallinen perusrakenne on edelleen jäljellä. Lentokentän rakentaminen jakoi alueen kahteen osaan ja katkaisi niiden välisen ka-tuyhteyden. Välialuetta voi nykyään luonnehtia lähinnä joutomaaksi, jonka halki kulkee Lentokentänoja ja jossa on muutama rakennus.  Nallenmäki Nallenmäki on iältään vaihteleva omakotialue, jossa on muutamia rivi-taloja. Vanhimmat rakennukset ovat 1910-luvulta ja uusimmat 2000-luvun alusta. Lentokenttätoiminnan takia alueen laajentumismahdolli-suudet ovat olleet rajalliset  Sunnuntaipalstojen ja Nallenmäen alueesta on laadittu rakennetun ym-päristön selvitys, joka kaavarungon liitteenä.  Hyttitie Hyttitien varressa on pienteollisuus- ja varastorakennuksia, jotka on ra-kennettu 1970- ja 1980-luvuilla. Lentokentän lähistölle on kehittynyt laajemminkin pienteollisuus- ja varastointitoimintaa Tattarisuolle ja Tat-tariharjuun. Tähän ovat vaikuttaneet melumääräykset, jotka ovat estä-neet asuinrakentamista, muiden teollisuusalueitten muuttaminen asuin-käyttöön Malmin ja Tapanilan alueella ja alueen hyvä sijainti ja saavu-tettavuus liikenteellisesti.  Liikennekoulutusalue  Alueella sijaitsee kartingrata, johon liittyy tuomaritorni ja yleisö- ja huol-totiloja. Nuorisoasiainkeskus toimii vuonna 2001 valmistuneessa raken-nuksessa, jossa on mm. autojen korjaushalli. Piha-alueella on pieni skeittipaikka.  



22  Suurmetsäntien pohjoispuoli Suurmetsäntie toimii pääkatuna Tapanilan, Puistolan ja Jakomäen vä-lillä. Suurmetsäntien pohjoispuolella rakennuskanta on lähinnä pienta-loja. Tietä reunustavat osin peltoaukeat ja toisaalta metsäiset osuudet. Alueella kulkee historiallinen tielinjaus (Maamiehenpolku). Puistolan lii-kuntapuisto pururatoineen sijaitsee Puistolan peruskoulun yhteydessä.  Rakennetun ympäristön arvokohteet   Lentokenttä on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävä raken-nettu kulttuuriympäristö (RKY, Museovirasto 2009). RKY-alueen arvo-ytimenä on terminaalirakennus, mutta kenttäkokonaisuuteen ja rajauk-seen kuuluu lisäksi lentokonehalli ja kiitoradat ympäröivine avoimine alueineen. Kiitoratoja on kentän rakentamisen jälkeen jatkettu ja pääl-lystetty uudelleen. RKY-alueen kuvauksessa katsotaan, että terminaali-rakennus on kansainvälisestikin arvioiden harvinaisen hyvin alkuperäi-sessä asussa ja käytössä säilynyt 1930-luvun lentoasemarakennus.  RKY on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen inventointi kulttuuriympäristöjen osalta. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014) RKY alue on osoitettu ominaisuusmerkinnällä. Maakuntakaavan suunnittelu-määräys edellyttää, että maakuntakaavassa osoitettu käyttötarkoitus (taajama) sovitetaan yhteen maisema- ja kulttuuriarvojen kanssa.  Lentoasema on valittu suomalaisen modernismin merkkiteosten DoCo-MoMo-valikoimaan sekä joitakin kertoja myös yleishyödyllisen World Monuments Fund -yhteisön uhatuimpien rakennusten ja kulttuurimaise-mien listalle.  Malmin lentoaseman rakennuksista ja rakenteista on laadittu ympäris-töhistoriallinen selvitys, joka on kaavarungon liitteenä.  Suunnittelualueen eteläosassa mäkialueilla on muinaismuistolain (295/1963) nojalla suojeltuja ensimmäisen maailmansodan linnoitusket-jun tukikohta IX:n linnoituslaitteita. Linnoitteet ovat katkelmallisia, mutta oletettavasti rakenteita on säilynyt lisää täyttömaiden alla. Historiallinen maantie, Suuren Rantatien eteläinen haara, Helsingistä Viipuriin sijait-see suunnittelualueen eteläosassa Tattariharjunkujan linjalla. Jälkim-mäinen osa on merkitty myös säilyneeksi ensimmäisen maailmanso-dan tykkitieksi.  Lahdenväylän itäpuolella olevien linnoitteiden alue kuuluu RKY-kohteeseen Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet. Nallen-mäellä suunnittelualueen eteläosassa ja Fallkullassa on muinaismuisto-rekisterissä kivikautisia esinelöytöjä. Suunnittelualueen pohjoisosan ra-jalla on vanhan maantien linja, Maamiehenpolku.  Fallkullan tila ympäristöineen on maisemallisesti, näkymiltään ja histori-alliselta arvoltaan merkittävä ja hyvin säilynyt. Alueella on säilynyt viit-teitä tilakeskuksen vanhasta puisto- ja puutarhaympäristöstä. Maise-makokonaisuuteen kuuluvat Fallkullan tilan päärakennuksen rakennus-ryhmän ja sen eteläpuolisella mäellä olevan maatalousrakennusryh-



23  män lisäksi näitä ympäröivä peltoaukea ja Longinojan puronvarsi. Ra-kennusryhmät sijaitsevat kahdella metsäsaarekkeella. Fallkullan tila on yksi harvoista tiloista Helsingissä, jossa viljely on jatkunut näihin päiviin asti. Fallkullan tilakokonaisuuden alue ja suunnittelualueen pohjoispuo-liset Aurinkomäen maisemapellot on merkitty Yleiskaava 2002:ssa kult-tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai maisemakulttuurin kannalta merkittäviksi alueiksi.  Nimistö Suunnittelualue kuuluu Malmin ja Suurmetsän kaupunginosiin. Nimen Malmi (Malm) taustalla on Uudenmaan ruotsalaismurteiden sana malm, jonka merkitys on 'tasainen ja hiekkainen metsämaa, nurmi'. Sillä on mahdollisesti tarkoitettu hiekkakangasta nykyisen Malmin hautaus-maan kohdalla. Asiakirjamerkintöjä Malmista on 1500-luvulta lähtien. Kaupunginosan nimeksi kaupunginhallitus vahvisti sen 1958. Nimi Suurmetsä (Storskog) perustuu metsän nimeen Storskog, joka esiintyy 1700-luvun kartoissa. Kaupunginhallitus vahvisti sen kaupunginosan nimeksi 1962.  Sunnuntaipalstat-Söndagsparcellerna Sunnuntaipalstojen nimen arvellaan johtuvan siitä, että työläiset pääsi-vät rakentamaan talojaan lähinnä sunnuntaisin ja/tai palstat on jaettu sunnuntaina. Asutusryhmä perustettiin 1900-luvun alussa irrallaan Mal-min muusta asutuksesta.  Kadunnimet on alueelle annettu aihepiiristä meteorologiset nimet esim. Pyrytie (Yrsnövägen) ja Auertie (Solröksvägen) 1960-luvun alussa. Va-saratie (Hammarvägen) on vanhempi nimi ja ollut käytössä Malmilla jo ennen alueliitosta 1946.  Nallenmäentie-Nallebackavägen. Katu on nimetty vanhan paikannimen Nallibacka mukaan. Nallibacka esiintyy kartoilla 1700-luvulta lähtien. Nimen alkuperä ei ole selvitetty. On arveltu, että nimen alkuosa voisi olla suomenkielinen ja viitata pys-syn panoksen sytyttimen tai nuoreen karhuun, naaraskarhuun. Nallen-mäellä on viitattu kohoumaan, jolle on nykyisissä kartoissa annettu nimi Sepänmäki (Smedsbacka). Nimiä Nallenmäki ja Sepänmäki käytetään myös asuinalueiden niminä.  Tullivuorenkuja-Tullbergsgränd Nimi on peräisin Tullivuoresta (Tullberget) ja ollut käytössä jo ennen alueliitosta 1946. On mahdollista, että nimi johtuu joko 1600-luvulla Malmin kylässä sijainneen Ollbackan tilan omistajasta, jonka ammatiksi mainitaan tulförwaltaren 'tullinhoitaja' tai 1600-luvun lopulla Brusas-tilan isäntänä olleesta urkuri ja tullimies Erich Brusenista. Nimi esiintyy tosin ensi kertaa vasta vuoden 1945 kartassa.   Tattarisuo-Tattarmossen Tattarisuon alue on saanut nimensä vanhasta suon nimestä Tattarmos-sen. Nimen on ajateltu juontuvan alueella pikkuvihan aikana käydyistä taisteluista (1742-1743). Venäjän puolella taisteluihin osallistui tataa-



24  reja tai heitä kutsuttiin tataareiksi (ruots.tattare). Nimen on selitetty viit-taavan myös "mustalaisteihin", joita romanit eli tattarit olisivat käyttä-neet julkisia maanteitä välttääkseen.   Tattarisuolla on käytetty aihepiiriä auto ja sen laitteet ja suunnittelualu-eella sijaitsevat Autotallintie (Garagevägen).  Tattariharjussa nimet liittyvät vanhaan rautateollisuuteen. Suunnittelualueella kulkee aihepiiriin kuuluva Hyttitie (Hyttvägen).  Väestö   Suunnittelualueen väkiluku oli vuoden 2015 alussa 1 002 henkeä. Asu-tus on keskittynyt Sunnuntaipalstojen ja Nallenmäen omakotialueille, joissa on myös joitakin rivitaloja. Joka viides alueen asukas on 50–59-vuotias (koko Helsinki 13 %, Malmin peruspiiri 15 %). Väestönrakenne mukailee muuten koko kaupungin ja Malmin peruspiirin väestöraken-netta. Eroavaisuuksia selittänee alueen rakennuskanta.   Malmin peruspiirin väestö oli vuoden 2015 alussa noin 29 000, joista ruotsinkielisiä 3 % ja vieraskielisiä 11 %. Tietokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2025 väkiluku on 31 133 ja yli 70-vuotiaitten määrä on kasvanut merkittävästi. Väestönkasvu johtuu pitkälti ikääntymisestä, mutta alueelle suuntautuu myös muuttoliikettä, mistä kertoo 30–39-vuo-tiaiden määrän kasvaminen ja alle 7-vuotiaitten lasten suhteellisen määrän pysyminen ennallaan. Väestönmäärään ja -rakenteeseen voi-daan vaikuttaa merkittävästi asuntotuotannolla. Monimuotoisella asun-tojakaumalla ja pitkäaikaisella rakentamisella voidaan ehkäistä kehi-tystä, jossa väestö vähenee ja ikääntyneiden määrä kasvaa ja palvelui-den tarjonta heikkenee.  Työpaikat   Alueella on 78 yritystä tai yrityksen toimipistettä, joiden henkilöluku-määrä on 260. (SeutuCd 14). Huomattava osa työpaikoista sijaitsee Hyttitien pienteollisuusalueella, jossa toimii mm. muutto- ja varastointi-palvelu Victor Ek. Lentokentällä työpaikkoja on noin 60 ja merkittävim-mät työllistäjät ovat Finavia ja Patria. Yritykset voivat tarjota palveluita tai harjoittaa toimintaansa myös muualla kuin omassa toimipistees-sään.  Malmin peruspiirissä on yhteensä noin 11 700 työpaikkaa ja työpaikka-tiheys on noin 1060/km2. Suurin osa näistä työpaikoista sijaitsee Mal-min asemanseudun ympäristössä sekä Ylä- ja Ala-Malmilla. Tattari-harju ja Tattarisuo ovat toimivia yritysalueita, jotka tarjoavat "jalosta-mattomia" alueita yrityskäyttöön ja mahdollistavat osaltaan monipuo-lista elinkeinorakennetta.  Palvelut  Peltojen ympäröimä Fallkullan kotieläintila on lapsien ja lapsiperheitten suosima retkikohde, jonne saavutaan kauempaakin. Kotieläintilalla on nuorisotila, ja nuorisoasiankeskus järjestää tilalla 9-17-vuotiaille toimin-



25  taa; nuoret pääsevät hoitamaan eläimiä ja tekemään navettatöitä, piha-töitä ja käsitöitä. Kahvila on auki kesäisin ja sunnuntaisin. Tilan koko-naiskäyntimäärä vuonna 2014 oli noin 78 000. Näistä nuorten osuus oli 19 000 ja lasten ja aikuisten 59 000.  Koirapuisto on Malminkaaren varressa Fallkullan kotieläintilan itäpuo-lella.  Nuorten liikennekoulutusalueella Tattarisuolla on kartingrata, mopohar-joitusalue, rc-rata ja moottorihalli. Moottorihalli on tarkoitettu alle 23-vuotiaille omien ajoneuvojen huoltoon ja korjaukseen. Toimintaa alu-eella järjestää nuorisoasiainkeskus ja järjestöt. Liikennekoulutusalueen toiminta on seudullista, käyttäjät tulevat laajalta alueelta.  Lentokentän terminaalirakennuksessa toimii kahvila-ravintola. Lento-asemalla toimivat yritykset tarjoavat pääasiassa lentämiseen liittyviä palveluita: huvilentoja, koulutusta sekä koneiden korjausta ja huoltoa.  Malmin keskustassa on monipuolinen palvelurakenne. Kauppakeskus-ten lisäksi keskustaan on sijoittunut useita päiväkoteja, kouluja ja oppi-laitoksia, posti, liikuntapalveluja, vanhusten palveluja ja nuorisotalo. Kulttuuripalveluista suurin on Malmitalo sekä kirjasto. Malmin keskus-tan länsipuolella sijaitsee Malmin sairaala, joka palvelee koillisen lisäksi koko Itä-Helsingin päivystyssairaalana. Sairaalan yhteydessä toimii ter-veysasema.  Liikkuminen suunnittelualueella nykytilanteessa  Koko lentokentän alue on enimmillään 2,1 kilometrin linnuntie-etäisyy-dellä Malmin tai Tapanilan rautatieasemista. Alueen joukkoliikenne tu-keutuu nykytilanteessa bussiliikenteeseen ja alueen länsipuolella kulke-van pääradan junaliikenteeseen. Malmin lentokentän alueella on tällä hetkellä lähinnä virkistyskäytössä olevia yhdistettyjä jalankulku- ja pyö-rätieyhteyksiä. Kenttää kiertää aktiivisesti käytetty 5,7 kilometriä pitkä virkistysreitti, jonka varrelle on rakennettu muutama kuntoilupiste. Ke-säisin reitti on suosittu lenkkeily- ja pyöräilyreitti ja talvisin se on varattu hiihtämiselle.   Malmin lentokentällä ei ole nykyään katuja. Lentokentän eteläpuolella sijaitsee Kehä I ja itäpuolella Lahdenväylä, jotka ovat valtion maanteitä. Alueelta liitytään Kehä I:lle Tattariharjuntien kautta tai Malminkaaren kautta. Lahdenväylälle liitytään Kehä I:n kautta tai Vanhan Porvoontien ja Kehä III:n liittymän kautta. Lentokenttää ympäröivien alueiden asuk-kaat käyttävät ympäristöä paljon virkistyskäyttöön.  Yhdyskuntatekninen huolto  Alueella sijaitsee nykyistä lentokenttää palveleva teknisen huollon ver-kosto sekä alueellista kuivatusta palvelevia hulevesiviemäreitä ja avo-ojia. Lentoaseman eteläpuolella sijaitsee DN 800 jätevesiviemäri. DN 400 maakaasuputki sijaitsee reitillä Puistolantie-Suurmetsäntie-Tattari-harjuntie-Tullivuorenraitti.   



26  Maaperän pilaantuneisuus  Malmin lentokentän alueen maaperän ja vesien tilaa ja haitta-aineiden esiintymistä on selvitetty tutkimuksin useassa vaiheessa eri tarkoituksia varten. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt tutkimuksia maankäytön suunnittelun tarpeisiin vuosina 2002 ja 2016. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto ja lentokenttätoiminta harjoittava Finavia Oyj ovat teettäneet tutkimuksia vuonna 2014. Finavia Oyj, on teettänyt pin-tavesitarkkailua ympäristölupaehtojensa mukaisesti sekä kunnostutta-nut maaperää aiemman öljyvahingon jälkeen. Helsingin kaupungin ym-päristökeskus on selvittänyt alueen pintavesien tilaa.   Alueelta on otettu maanäytteitä koekuopista ja kairaamalla, pohja-, or-sivesi- ja maaperän huokoskaasunäytteitä tarkoitukseen asennetuista putkista sekä pintavesi- ja sedimenttinäytteitä ojista. Tutkimuksia on tehty täydentämällä siten, että aiemmat tutkimukset ja tulokset on otettu suunnittelussa ja tutkimuksissa huomioon.   Malmin lentokentän alueella on tutkimuksissa todettu pilaantunutta maata erityisesti paikoissa, joissa on vuosien saatossa ollut lentokent-tätoimintaan liittyviä maaperää kuormittavia toimintoja. Tällaisia tie-dossa olevia alueita ovat mm. entinen paloharjoitusalue, lentokoneiden tankkaus- ja pysäköintialueet sekä vanhat jäteveden puhdistamon ja lämpökeskuksen alueet. Tyypillisiä haitta-aineita ovat metallit, öljyhiili-vedyt ja polysykliset aromaattiset yhdisteet, eli PAH-yhdisteet, PCB-yhdisteet ja mm. liuottimissa käytettävät orgaaniset yhdisteet. Pilaantu-neiksi todetuilla alueilla mitattiin huokoskaasusta korkeita orgaanisten haihtuvien yhdisteiden pitoisuuksia.   Pohjavesinäytteissä havaittiin pieniä pitoisuuksia haitta-aineita, kuten PAH-yhdisteitä ja palontorjunta-aineissa esiintyviä PFOS-yhdisteitä. Pi-toisuudet pääosin alittivat ympäristönlaatu- tai talousvesinormit.  Ojien pintavesinäytteissä esiintyi pääosin pieniä pitoisuuksia PAH-yhdisteitä ja liuenneita metalleja, kuten nikkeliä. Pohjasedimenteissä esiintyi mm. raskasmetalleja, öljyhiilivetyjä sekä PFOS-yhdisteitä.  Suurimmalla osalla lentokenttäaluetta ei ole nykyisten tietojen perus-teella merkittäviä terveys- tai ympäristöhaittaa aiheuuttavaa maaperän pilaantuneisuutta. Tutkimuksia ei ole voitu kohdistaa esimerkiksi käy-tössä oleville kiitoradoille tai rakennusten alle.  Lentokentän alueen ulkopuoliselta suunnittelualueelta on tähän men-nessä tehdyissä tutkimuksissa todettu pilaantuneisuutta satunnaisesti. Tattarisuon teollisuusalueeseen rajoittuvassa koekuopassa havaittiin ohjearvojen ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia.   Tutkimuksista ja tuloksista on esitetty yhteenveto raportissa Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Malmin lentoaseman kaavarun-gon alue, maaperän pilaantuneisuus ja sen vaikutus maankäyttöön, Ramboll Finland Oy, 2016.  



27  Ympäristöhäiriöt  Malmin lentokentän lisäksi suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa teollisuus- ja varastotoimintaa. Teolli-suus- ja varastotoiminnasta aiheutuvia mahdollisia ympäristöhäiriöitä ovat melu-, haju- ja pölypäästöt sekä kemikaalien käsittelystä aiheutu-vat riskit. Häiriö voi olla luonteeltaan myös viihtyisyyttä vähentävä lä-hiympäristön roskaantuminen.  Malmin lentokenttä rajoittuu Tattariharjun ja Tattarisuon teollisuusaluei-siin. Alueilla toimii useita ympäristölupavelvollisia yrityksiä. Alueella on muun muassa romuliikkeitä, metallien kierrätystoimintaa ja varastoja. Tattariharjun teollisuusalueella toimii kaksi yritystä, joiden varastoimien kemikaalien laatu ja määrä edellyttävät turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin lupaa. Alueella toimii lisäksi yritys, joka on Tukesin luvittama ja valvoma nestekaasua käyttävä laitos. Suuronnettomuusvaaraa aiheut-taviksi luokiteltuja Seveso-laitoksia ei alueella toimi.   Suunnittelualueella toimii nykyisin myös kartingrata, jolla on meluvaiku-tuksia ympäristöön.
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5 Tavoitteet 
 MALMIN LENTOKENTÄN ALUEEN SUUNNITTELUN TAVOITTEET  Kaupunkirakenne  Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan koko koillista Helsinkiä yh-distävä ja alueen identiteettiä vahvistava kaupunkirakenteen nivel.  Ensisijainen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin lentoken-tän alue tiiviisti ympäröiviin alueisiin - Malmin keskustaan, Jakomä-keen, Tattarisuohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Kivikon vihersormeen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan.  Uusi kaupunkirakenne jaetaan 7-10 osa-alueeseen, joista jokainen suunnitellaan erikseen. Kullekin osa-alueelle luodaan sen suunnitte-luajankohdalle ominainen kaupunkirakenteellinen teema. Osa-alueet liitetään ympäröiviin alueisiin sopivalla mittakaavalla.  Mitoitus   Alue suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle, kerrosalatavoite on 1 350 000 k-m2, josta 1 100 000 k-m2 on asuinrakentamista ja 250 000 k-m2 on toimitilarakentamista sekä palveluita.  Puistoverkko ja virkistys  Alueen kokonaisrakenne perustuu ekologisesti ja toiminnallisesti kyt-keytyvään puistoverkkoon, joka luo voimakkaan identiteetin alueelle. Puistoverkon osien suunnittelussa huomioidaan alueen vahvuusteki-jöitä, kuten muistumia kiitoradoista, avaria tiloja ja pitkiä näkymiä. Puis-toverkkoon kuuluu rakennettuja ja luonnonkaltaisessa tilassa olevia osia. Virkistysalueita suunnitellaan niin, että syntyy sekä laadukkaita virkistyspalveluja että uutta monimuotoista kaupunkiluontoa.  Puistoverkon osat yhdistyvät luonteviksi reiteiksi ja se mahdollistaa ka-tuverkosta erotetun turvallisen jalankulku- ja pyöräilyreitistön rakenta-misen alueelle. Alueelle suunnitellaan sujuvasti jatkuva ja kiertävä ul-koilureitti, jolla mahdollistetaan hiihtäminen.   Malmin lentokentän alueen puistoverkosto yhdistetään Kivikon ulkoilu-puistoon erillisellä vihersillalla Lahdenväylän yli. Puistoverkon välityk-sellä alue liittyy ympäröivään viheraluejärjestelmään ja osaksi ekolo-gista verkostoa.  Lentokenttärakennusten yhteyteen rakennetaan tapahtumakenttä, joka mahdollistaa pienimuotoiset ja keskisuuret kaupunkitapahtumat.  Puistoverkon suunnittelussa huomioidaan alueen vesien hallinnan vaa-timukset, tavoitteena on ratkaista hulevesien hallinta luonnonmukai-sesti, maisemallisesti korkeatasoisissa vesiaiheissa; keskeiselle puisto-alueelle rakennetaan suurempi vesiallas. 
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 Kuva 10. Alueen uudet puistot ja niiden tärkeimmät liittymissuunnat ympäröivään vi-heraluejärjestelmään  Luonto ja kulttuuriympäristö  Rakentaminen sijoitetaan siten, että alueen luontoarvoille aiheutettu haitta minimoidaan. Avoimeen kenttäalueeseen liittyvät luontoarvot tu-levat taantumaan, mutta metsäisten alueiden ja reunavyöhykkeiden ar-voja voidaan säilyttää osana virkistysympäristöä. Longinojan luontoar-vojen säilyminen turvataan jo rakentamisen aikana.  Lentoasemarakennus ja lentokonehalli sekä niiden välitön ympäristö suojellaan, lisäksi lähiympäristö suunnitellaan vanhaa kokonaisuutta kunnioittaen. Lentoaseman rakennuksiin liittyviä pitkiä näkymiä säilyte-tään osana uutta kaupunkirakennetta.   Kiitoratojen linjauksia hyödynnetään alueen kokonaisrakenteen suun-nittelussa. Muistumat kiitoradoista ja niihin liittyvistä rakenteista luovat oman kerroksen alueelle, joka limittyy uuteen rakenteeseen.  Fallkullan tilaa ympäristöineen kehitetään opetuksen, urheilun ja kult-tuurin monipuoliseen käyttöön kulttuuriympäristön suojelutavoitteet huomioiden.  Alueen imagon vahvistamisessa hyödynnetään historiallisia rakennuk-sia ja rakenteita.  



30  Asuminen   Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan monimuotoinen ja urbaani asuinalue, joka kohottaa myös ympäröivien asuinalueiden statusta.  Asuinalueet suunnitellaan väestörakenteeltaan ja asumisvaihtoehdoil-taan monipuolisiksi AM-ohjelman periaatteiden mukaisesti.  Asuinkortteleiden suunnittelussa huomioidaan pohjarakentamisolosuh-teet ja muut kustannuksia nostavat tekijät, jotta voidaan edesauttaa kohtuuhintaisen asuntorakentamisen edellytyksiä.  Asuinrakennusten yhteyteen rakennetaan korkeatasoista ja monimuo-toista pihaympäristöä, jonka suunnittelussa otetaan huomioon kortteli-alueen, puistojen ja luonnonkaltaisten alueiden muodostama toiminnal-linen kokonaisuus. Hulevesien luonnonmukainen käsittely aloitetaan jo tontti- ja korttelitasolla ennen johtamista yleisten alueiden keskitettyihin rakenteisiin.   Alueella toteutetaan prosenttiperiaatetta korkeatasoisen ympäristötai-teen aikaan saamiseksi alueelle.  Työpaikat ja palvelut   Malmin lentokentän alueella varaudutaan noin 3 000 työpaikan sijoittu-miselle alueelle.  Varaudutaan kahden uuden koulun ja tarvittavien päiväkotien rakenta-miseen. Alueelle laaditaan erillinen palveluverkkoselvitys.  Tattarisuon etelä- ja pohjoispuolelle suunnitellaan pienteollisuus/toimiti-latontteja korvaamaan lentokentän alueelta ja uuden rakenteen tieltä poistuvia tontteja.   Lentokentän alue liitetään kiinteästi ympäristön merkittävimpiin työ-paikka-alueisiin, Tattariharjuun, Tattarisuohon ja Malmin keskustaan.  Liikenne   Joukkoliikenneratkaisu perustuu raitiotieliikenteeseen – poikittaiseen Raide-Jokeri 2 -yhteyteen ja kantakaupungista Viikin kautta lentoken-tän alueen läpi pohjoiseen kulkevaan pikaraitiotiehen. Joukkoliiken-teellä on merkittävin rooli tavoitteessa yhdistää koillisen Helsingin kau-punkirakennetta.  Katuverkko jäsennetään selkeästi. Alueelle muodostetaan selkeä katu-verkko joka jakautuu rauhallisiin asuntokatuihin ja liikennettä välittäviin katuihin.  Jalankulkuympäristö on turvallinen, sujuva ja virikkeellinen. Pyörälii-kenne sijoittuu luontevasti katuympäristöön ja on luonteva ja turvallinen tapa liikkua.  



31  Pysäköinnin lähtökohtana ovat keskitetyt pysäköintiratkaisut ja nimeä-mättömät paikat. Tavoitteena on erottaa pysäköinnin kustannukset muista asumiskustannuksista. Jokaiseen erilliseen pysäköintilaitokseen liitetään jokin aktiviteetti, esim. kiipeilyseinä tai pelikenttä katolla. Kes-keisimpien katujen varrella maantasokerrokseen rakennetaan liiketiloja.  Kaupunkikuva  Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan kaupunkikuvaltaan moni-muotoinen ja vaihteleva 2020-luvun uusi kaupunginosa. Alueen ilmettä sitoo yhtenäinen, korkeatasoisesti toteutettu puistoverkosto sekä lento-asemarakennuksen, lentokonehallin ja muiden alueen historiaa esille tuovien elementtien korostaminen.  Alueen lähikeskusta ja keskeisimmät kadut suunnitellaan elämykselli-senä ja vaihtelevana kävely-ympäristönä niin, että maantasokerrokset ovat kivijalkaliiketilaa.   Kestävä Malmin lentokentän alue  Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan uuden helsinkiläisen tiiviin ja kestävän kaupunkirakenteen mallialue, joka toteuttaa jatkosuunnitte-lun pohjalta valittuja ympäristötavoitteita. Suunnittelun ja toteutuksen aikana käytetään parhaita mahdollisia arviointityökaluja. Alueelle määri-tellään viherkerrointavoite.  Alueella varaudutaan paikalliseen uusiutuvaan energiantuotantoon. Energiataseselvityksen pohjalta määritellään yksityiskohtaisemmat ta-voitteet alueelle.  Alue suunnitellaan ilmastonmuutokseen joustavasti sopeutuvaksi ja suunnittelussa varaudutaan sään ääri-ilmiöihin. Tonteilla ja yleisillä alu-eilla viivytetään ja käsitellään hulevesiä kestävästi. Hulevedet johde-taan Longinojaan niin, että sen vedenlaatu tai virtausolosuhteet eivät heikkene.  Puurakentamista ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien rakennusmateriaalien käyttöä pyritään edistämään.  Alueella varaudutaan Helen Oy:n kehitysohjelman mukaisiin jatkotoi-menpiteisiin uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotossa ja varataan alue hakevoimalaitokselle.  Smart-Malmin lentokentän alue   Smart Parking - Tavoitteena on pysäköintikustannusten alentaminen käyttöastetta nostamalla, alueellisella pysäköintipaikkojen hallinnoin-nilla, pysäköintilaitosten tehokkuutta nostamalla, paikkojen nimeämät-tömyydellä ja käyttäjää avustavilla järjestelmillä.  Jätteiden putkikeräysjärjestelmä - Järjestelmä rakennetaan interaktii-viseksi tavoitteena jätteiden kokonaismäärän vähentäminen.  



32  Smart Grid - Järjestelmä mahdollistaa paikallisen energiantuotannon. Erityisesti läheisillä työpaikka-alueilla laajojen kattopintojen hyödyntä-minen aurinkopaneelien sijoituspaikkoina tehdään houkuttelevaksi.  Älyvalaistus - Puistoalueille rakennetaan älykäs valaistusjärjestelmä, joka huomioi eri käyttäjäryhmät ja eri vuorokausi- ja vuodenajat.  Muut suunnittelutavoitteet  Helsingin kaupungin strategiaohjelma 2013–2016  Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa on seuraavat strategiset ta-voitteet, jotka koskevat Malmin lentokenttäalueen suunnittelua tai jotka tulisi huomioida tässä vaiheessa kokonaisuutta suunniteltaessa:  Kansainvälisesti tunnettu ja vetovoimainen kaupunki, tapahtumien Helsinki on hauska kaupunki - mahdollistetaan laaja tapahtumien kirjo koko kaupungissa yhteisöllisyyden tukemiseksi.  Helsinki on Suomen yritysmyönteisin kaupunki, vuonna 2016. Yri-tyksille tarjotaan monipuolisia sijoittumismahdollisuuksia kaupungin eri osissa - huolehditaan tonttitarjonnan riittävyydestä varaamalla erilaisia alueita yritystoiminnan tarpeisiin. Tuotannollisen toiminnan mahdolli-suudet säilyä ja laajentua varmistetaan kaupunkisuunnittelulla ja tontti-politiikalla; sekä kaikkien merkittävien maankäytön ja rakentamisen hankkeiden osalta toteutetaan elinkeinovaikutusten arviointi.  Uudistumalla kilpailukykyä, Helsinki on kansainvälisesti tunnettu ke-hittämis- ja kokeiluympäristö uusille tuotteille ja palveluille - alueraken-tamisprojekteissa hyödynnetään alueiden erityispiirteet uuden liiketoi-minnan edistämisessä. Uusia asuin- ja työpaikka-alueita hyödynnetään uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämis-, kokeilu- ja käyttöönottoym-päristöinä sekä käynnistetään uusiutuvan energian käyttöön ja tuotan-toon sekä energiatehokkuuteen liittyviä kokeiluja.  Kulttuurista iloa ja vetovoimaa, Helsingin omaleimainen kaupunki-kulttuuri kehittyy. Kulttuuri on kaikkien ulottuvilla. Lasten ja nuorten kult-tuuri- ja taidekasvatukseen kiinnitetään huomiota niin kouluissa kuin muissa kaupungin toiminnoissa. Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa huoleh-ditaan sukupuolten tasa-arvoisesta kohtelusta - taiteen näkymistä kau-punkiympäristössä vahvistetaan uudistettujen prosenttiperiaatteiden myötä.  Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina, uusista alu-eista rakentuu toiminnoiltaan ja rakennetulta ympäristöltään persoonal-lisia sekä asukasrakenteeltaan monipuolisia kaupunginosia - uusien alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa luodaan kaupunkimaista ympäristöä ja alueiden identiteettiä vahvistavia paikkoja; sekä uusilla alueilla huolehditaan julkisten ja yksityisten palvelujen oikea-aikaisesta toteuttamisesta. Alueellisten palvelukonseptien suunnittelussa otetaan huomioon alueen tarpeiden muuttuminen elinkaaren aikana.  Helsinki on hauska ja houkutteleva kaupunki - asukkaiden vastuun-ottoa lähiympäristöstään vahvistetaan lisäämällä mahdollisuuksia pitää 



33  huolta yhteisestä kaupungista sekä hyödyntää kaupunkitilaa tilapäis-käyttöön kuten tapahtumien järjestämiseen ja kaupunkiviljelyyn.  Kaupunkirakenteen eheytyminen parantaa saavutettavuutta ja su-juvuutta, toiminnallista eheyttä vahvistetaan sekä rakentamalla uusia kaupunginosia että tiivistämällä nykyistä kaupunkirakennetta joukkolii-kenneyhteyksien varteen. Kehitetään kaupunginosien keskuksista mo-nitoimintaisia ja viihtyisiä sijoittamalla asumista, palveluita ja työpaik-koja limittäin - Jokerivyöhykkeitä kehitetään liikenteen, asumisen ja työ-paikkojen alueina.  Kaupungin toiminta on kestävää, vaikuttavaa ja tehokasta, ympä-ristökriteerien käyttöä lisätään ja resurssitehokkuutta parannetaan - asemakaavoituksella turvataan energiatehokkaan rakentamisen toteut-tamisedellytykset. Kaupunki myös edistää uudenlaisten ympäristö- ja energiateknologioiden käyttöönottoa rakentamisen kehittämishank-keissa.  Kaupunki sopeutuu ilmastonmuutokseen - parannetaan tulva- ja hu-levesien sekä lumen hallintaa sekä sään ääri-ilmiöihin varautumista. Tarpeelliset tilavaraukset otetaan huomioon kaupunkisuunnittelussa.  Monipuolisia asumisvaihtoehtoja kasvavassa kaupungissa, asun-totuotannolla vastataan kasvavan Helsingin tarpeisiin - kaupungin asu-misen ja maankäytön ohjaamisessa noudatetaan voimassa olevan AM -ohjelman linjauksia.  Erilaisille kotitalouksille on tarjolla laadukkaita, kohtuuhintaisia ja elä-mäntilanteeseen sopivia asumisvaihtoehtoja - eri puolille kaupunkia si-joittuvan kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamiseksi tulee kaupun-kisuunnittelun ja asuntorakentamisen tukea jokaisessa vaiheessa koh-tuuhintaisiin asumiskustannuksiin tähtäävää toteutustapaa; sekä kau-punkisuunnitteluviraston selvityksen pohjalta linjataan autopaikkojen rakentamista tavoitteena kohdistaa kustannukset paremmin autopaik-kojen käyttäjille.  Asuntorakentamisella tuetaan kaupungin vetovoimaisuutta sekä kestä-vää kaupunkikehitystä. Kaupunkisuunnittelun ja asuntokonseptien ke-hittämisen keinoin turvataan Helsingin houkuttelevuus seudun omistus-asuntomarkkinoilla - puurakentamista sekä uusiutuvien ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien rakennusmateriaalien käyttöä edistetään.  Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava  Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) on esitetty yleisiä Malmin lentokenttäaluetta koskevia tavoitteita sekä alu-etta koskevia erityistavoitteita.   Yleiskaavan tärkeimpänä tehtävänä on mahdollistaa kaupunkilaisille jatkossakin hyvän kaupunkielämän puitteet ja yrittämiselle vahva pe-rusta tiivistyvän, kestävän, joukkoliikenteeseen tukeutuvan kaupunkira-kentamisen keinoin Helsingin erityispiirteet säilyttäen. Hyvään kaupun-



34  kielämään liittyy riittävä asuntotuotanto, palvelujen saatavuus, palvelu-jen ja työpaikkojen saavutettavuus sekä viihtyisä ja turvallinen kaupun-kiympäristö ja riittävät virkistysalueet.   Malmin lentokentän alue on Helsingin uuden yleiskaavan merkittävin uusi rakentamisalue. Alueesta visioidaan urbaania kaupunginosaa, josta löytyy niin uusia asumismuotoja kuin kiinnostavia puistoalueita ja vapaa-ajantoimintoja, palveluita ja työpaikkoja. Alueelle on yleiskaa-vassa määritelty asuntoja noin 25 000 asukkaalle.  Aluetta rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota vanhojen ja uusien alueiden yhdistämiseen luontevaksi kaupunkirakenteeksi. Ta-voitteena tulee olla sosiaalisesti ja ekologisesti tasapainoinen tiivis ja omaleimainen kaupunginosa. Tasapainoinen kehitys mahdollistuu, kun uudistetaan Malmin kaupunginosakeskustaa samanaikaisesti uuden alueen rakentamisen kanssa.  Lentokentän alueelle tulee suunnitella lähikeskusta sekä selkeät reitit ja sujuvat joukkoliikenneyhteydet Malmin keskustan palveluihin. Riittävän tiivis rakentaminen mahdollistaa palveluiden ja elävän ympäristön muo-dostumisen uudella alueella. Lähikeskusta tulee rakentaa kävely-ympä-ristönä niin, että ainakin kaupunginosan keskeisten katujen maanta-sokerrokset ovat kivijalkaliiketilaa.   Vanha lentokenttä tulisi näkyä uuden alueen kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvassa. Merkittävät vanhat rakennukset, kuten lentoasema-rakennus ja suuri lentokonehalli tulisi nostaa keskeiseen asemaan uu-den alueen keskustassa.  Liikenteen osalta yleiskaavassa nostetaan kävely- ja pyöräily- sekä joukkoliikennesaavutettavuus keskeiseen asemaan. Poikittaisia joukko-liikenneyhteyksiä parannetaan merkittävästi. Kaavakarttaan on merkitty Jokeri 1 ja Jokeri 2 -linjaukset, sekä ns. Tiederatikka ja Saaristoratikka pikaraitiotieyhteyksinä.  Malmin työpaikka-alueet tukevat aluetta tulevaisuudessakin. Tattari-suon ja Tattariharjun elinkeinoalueet kehittyvät tarjoten uutta ja vanhaa, pysyvää ja väliaikaista - aikaan sopeutuvia tiloja ja toimintoja.  Yleiskaavan liitteessä Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalu-eet esitetään Malmin lentokenttäaluetta koskevat erityistavoitteet:  - Malmin lentokentän keskusta-alueesta rakennetaan alueen toimin-nallinen ja monipuolinen ydin  - Lentokentän alueen rakentuessa kiinnitetään erityistä huomiota vanhojen ja uusien alueiden yhdistymiseen luontevasti kaupunkira-kenteessa  - Jokeri 2 jatkuu kentän alueelle rakentuvasta kaupunginosasta Mal-min keskustaan  - Toinen Malmin lentokentän poikki kulkeva raideyhteys suuntautuu kantakaupungista Jakomäkeen. 



35   Osallisten asettamia tavoitteita ja kehittämisideoita  Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksesta keväällä 2015 saatujen mie-lipiteiden ja syyskuussa 2015 järjestettyjen Malmin työhuone -suunnit-telutyöpajojen keskeinen viesti kaavarunkotyölle on, että kenttää kier-tävä ulkoilureitti, virkistysalueet, luontoarvot ja kulttuurihistorialliset ar-vot ovat tärkeitä suunnittelutyössä huomioitavia asioita.   Osana Malmin lentokentän alueen suunnittelua järjestettiin syyskuussa kaksi suunnittelutyöpajaa lähialueen asukkaille, yrittäjille, käyttäjille ja muille kiinnostuneille. Työpajoihin osallistui yhteensä noin 80 henkilöä. Työpajoissa valmisteltiin pienryhmissä visiot Malmin kentän tulevaisuu-desta. Tavoitteena oli saada osallistujilta tietoa, kokemuksia ja visioita kaavarunkotyöhön.   Useissa visiossa käsiteltiin virkistysalueita, muun muassa kenttää ym-päröivän reitin kehittämistä ja hiihtomahdollisuuden säilyttämistä, muita hyötyliikuntamahdollisuuksia, viheryhteyksiä naapurustoon ja Kivikon ulkoilualueelle, virkistysalueiden väljyyttä ja pitkiä avaria näkymiä, puis-tojen vesiaiheita ja niiden tuomia virkistysmahdollisuuksia (esim. ken-tän ali kulkevien vesireittien ottamista esille osaksi puistoja).  Monessa visiossa ehdotettiin alueelle vaihtelevaa, monimuotoista ja se-koittunutta kaupunkirakennetta. Toteuttamisesta oli erilaisia ajatuksia: kukkulamaisessa kaupunkiprofiilissa rakentaminen olisi korkeinta alu-een keskellä ja madaltuisi reunan viheralueille päin kun taas toisessa visiossa rakentaminen olisi korkeinta alueen itäosassa ja madaltuisi länteen. Visioissa, joissa lentotoiminnan oletettiin säilyvän, ehdotettiin mahdollisimman tehokasta rakentamista kaikille aluetta ympäröiville ra-kentamiseen kelpaaville alueille.   Lentokentän kiitoteiden näkymiseksi uudessa kaupunkirakenteessa oli erilaisia ehdotuksia. Kiitoteiden paikalla voisi olla puistomaiset pää-väylät tai kiitoratojen linjoja nostettaisiin esiin vesiaiheilla.   Nykyisen lentoterminaalin alue nähtiin alueen keskuksena ja kulttuuri- ja tapahtumakeskuksena. Suojeltaviin rakennuksiin ehdotettiin kulttuuri-toimintoja ja palveluja, esimerkiksi näyttelytilaa, ravintoloita, antiikki- ja herkkukauppahallia, ravintoloita, ilmailumuseota ja koulua. Ulkotilassa voisi olla puisto, tapahtumatori tai ulkoilmalava.    Tattarisuon viereen visioitiin urbaania yritys- ja asuinaluetta, korkean teknologian yritysvyöhykettä ja uusia teollisuus- ja toimitilatontteja si-sääntulojen yhteyteen.  Työpajojen tulokset on koottu Malmin työhuone -työpajaraporttiin. Visiot toivat suunnitteluun paikallistuntemusta, vahvistivat monia tavoitteiksi otettuja suunnitteluratkaisuja sekä listasivat ehdotuksia myöhempää suunnittelua varten. 



36  
6 Kaavarungon sisältö ja sen perustelut 
 Kaavarungon yleisperustelu ja -kuvaus  Kaavarungossa esitetään pääpiirteissään alueen korttelirakenne ja ra-kentamismahdollisuudet, lähikeskustan sijoittuminen, liikenneverkko, palveluiden ja virkistysmahdollisuuksien sijoittaminen sekä alueen vi-herrakenne.  Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on ehdotusvaiheessa. Siinä Mal-min kentän alue esitetään taajamatoimintojen alueena, johon osoite-taan lisäksi tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä. Alueella säilyy kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmerkintä. Lähtöoletuk-sena on, että tällä alueella valtakunnalliset rakennetun kulttuuriympäris-tön arvot ja tiivis kaupunkirakenne pystytään sovittamaan yhteen.  Malmin lentokentän alue sijaitsee tiiviisti olemassa olevan yhdyskunta-rakenteen keskellä, ja sen rakentaminen asuinalueeksi, josta on hyvät joukkoliikenneyhteydet, tukee seudun aluerakenteen kannalta kestävää kehittämistä. Rakentaminen muuttaa alueen maisemakuvaa merkittä-västi, mikä edellyttää erityistä yhteensovittamista kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen kanssa. 4. vaihemaakuntakaavan selostuksessa to-detaan, että arvokkaat kulttuuriympäristöt voivat tulla myös osaksi taa-jama- ja kaupunkirakennetta ja rikastuttaa sitä.   Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on Helsingin osalta erityis-kysymyksiä, joissa todetaan esimerkiksi asuntotuotannon turvaaminen riittävällä tonttimaalla. Niiden mukaan Helsingin seudulla tulee myös edistää joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta.  Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan koko koillista Helsinkiä yh-distävä ja aluetta vahvistava kaupunkirakenteen nivel, jonka ensisijai-nen kaupunkirakenteellinen tavoite on liittää Malmin lentokentän alue tiiviisti ympäröiviin alueisiin - Malmin keskustaan, Jakomäkeen, Tattari-suohon, Kivikon ulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Kivikon vihersor-meen, Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan. Alueita yhdiste-tään kaupunkirakennetta täydentämällä, liikenneyhteyksiä luomalla sekä yhdistämällä alueen viheralueista yhtenäisesti jatkuvia kokonai-suuksia, jotka palvelevat ekologisina käytävinä sekä jalankulun ja pyö-räilyn yhteyksinä.    



37  Mitoitus   Alue suunnitellaan noin 25 000 asukkaalle, kerrosalatavoite on 1 350 000 k-m2, josta 1 100 000 k-m2 on asuinrakentamista ja 250 000 k-m2 on toimitilarakentamista sekä palveluita.   Pinta-ala Kerrosala-arvio 
Asuinalue (A) 158 423 m2  125 000 k-m2 
Kerrostalovaltainen asuntoalue (AK) 999 603 m2  810 000 k-m2 Kerrostalovaltainen ja palvelujen sekä hallin-non alue (AK/P)  30 697 m2  65 000 k-m2 Pientalovaltainen asuntoalue (AP) 248 247 m2   50 000 k-m2 Keskustatoimintojen alue sekä kerrostaloval-tainen asuntoalue (C/AK)  42 282 m2  85 000 k-m2 Palvelujen ja hallinnon alue (P) 5 132 m2 3 000 k-m2 Julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY) 47 673 m2 46 000 k-m2 Palvelujen ja hallinnon alue, jolla olevat ra-kennukset suojellaan (P/SR) 35 366 m2 8 000 k-m2 
Teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-alue (T) 70 498 m2 50 000 k-m2 
Teollisuus- ja varastorakennusten sekä pal-velujen ja hallinnon alue (T/P) 189 385 m2 85 000 k-m2 
Puisto (VP) 713 744 m2 - k-m2 Virkistysalue, jota kehitetään opetuksen, ur-heilun ja kulttuurin käyttöön (V/VU/Y) 312 453 m2 3 000 k-m2 
Energiahuollon alue (EN) 40 066 m2 20 000 k-m2 
Kadut, tiealueet, jalankulkualueet, torit ja au-kiot 393 181 m2 - k-m2 
   
Yhteensä 3 286 750 m2 1 350 000 k-m2 

 Suunnittelualue on Helsingin uuden yleiskaavan mukaan pääosin Asuntovaltainen alue A2 -merkinnällä. Yleiskaavan määräyksen mu-kaan aluetta kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön. Korttelitehokkuuden tu-lee olla pääasiassa 1,0 - 2,0. Alueen keskeisten katujen varsilla tulee mahdollistaa liike- ja muuta toimitilaa. Yleiskaavan mitoitus tarkoittaa tiivistä rakennetta, joka mahdollistaa keskeisten katujen varsille liiketi-laa, joka on huomioitava asemakaavoituksessa tapauskohtaisesti mm. sijainti ja joukkoliikenneyhteydet huomioon ottaen. Mitoitusta käsitel-lään suurempina korttelikokonaisuuksia, ei yhden ruudun tai tontin ta-solla.  Virkistys- ja viherrakenne  Uuden puistoverkoston olemus muodostuu alueen nykyisistä maise-maidentiteeteistä. Verkoston eri osilla on omat selkeät luonteensa. Ne kytkeytyvät yhteen ja muodostavat uudelle alueelle kattavan ja sujuvan ulkoilureitti- ja ekologisen verkoston.   



38  Rakenteen pääosat ovat lentokenttäpuisto, joka säilyttää lentokenttä-maisemalle tyypillisiä avoimia näkymiä ja +-lentokentän historiallisesti arvokkaita rakenteita sekä linjoja, Fallkullan tilan alue, jonka ympäris-tössä säilyy viljelykulttuurimaiseman piirteitä ja Tattarisuon metsäinen selännealue, jossa säilyy metsäverkon kannalta arvokkaita alueita. Nämä viheraluerakenteen pääalueet liittyvät laajempiin virkistysverkkoi-hin viherkäytävillä. Viheraluejärjestelmä liittyy suunnitelmassa Longin-ojan laaksoon, joka jatkuu Longinojan viherkäytävänä Fallkullan puis-toon ja pohjoisessa Suurmetsän virkistysalueisiin. Merkittävänä virkis-tysyhteytenä itään päin toimii uusi puistosilta, joka ylittää Lahdenväylän ja liittyy Viikki-Kivikko vihersormeen. Siltaa on tarkoitus kehittää myös ekologisena yhteytenä.  Viherrakenteessa käsitellään ja johdetaan myös alueen hulevedet. Vi-herkäytävissä vesiä on mahdollista viivyttää niiden liikkuessa verkos-toon kuuluville laajemmille viivytysalueille ja niiltä edelleen Longin-ojaan. Laajimmat viivytysalueet sijaitsevat lentokenttäpuistossa ja poh-joisessa viherkäytävien risteyksessä.  Lentokenttäpuisto  Viherrakenteen sydämen muodostaa Lentokenttäpuisto, joka alkaa ter-minaalirakennukselta. Puisto jatkuu kiilamaisesti luoteeseen Malmin-kaarelle kohti Fallkullan puistoa ja toisessa suunnassa Lahdenväylän ylittävälle puistosillalle. Puistossa säilytetään lentokenttämiljöölle tyypil-listä avointa maisemaa ja pitkiä näkymiä. Kiitoratojen linjauksia näkyy puistorakenteessa ja osa näistä linjoista jatkuu kaupunkirakenteeseen jalankulku- ja pyöräilyväylinä. Kiitoratojen osia ja rakenteita on myös tarkoitus pyrkiä säilyttämään puistoalueella. Lentokenttäpuiston kasvilli-suus on luonteeltaan avointa niittyä ja nurmea. Niittyekologian kehittä-minen lentokenttäpuiston alueella tukee myös yleiskaavaehdotuksen tavoitteellista länsi-itäsuuntaista niittyverkostoa. Puistossa on mahdol-lista varata tilaa laaja-alaisesti eri toiminnoille. Kiitoratojen linjoille muo-dostuville koville pinnoille voidaan suunnitella erilaisia peli- ja urheilu-kenttiä. Laajoilla nurmikentillä terminaalirakennuksen edessä on mah-dollista pelata ja järjestää tapahtumia. Lentokenttäpuisto muodostaa koko Helsingin mittakaavassa uudentyyppisen avoimen, laajan ja ra-kennetun puistotilan, joka luo uudelle alueelle identiteettiä.   Viljelykulttuurimaisemaa ja Malmin perinnemaisemaa  Fallkullan tilakeskuksen puisto ja Longinojan viherkäytävä säilyttävät alueella viljelykulttuurimaiseman piirteitä. Longinojan viherkäytävä liittyy etelässä laajempaan Longinojan laaksoon ja pohjoisessa Fallkullan ti-lan alueisiin. Fallkullan päärakennuksen ja Longinojan uoman ympärillä säilytetään avointa maisemaa niittyinä, maisemapeltoina, laitumina, ur-heilualueina ja palstaviljelyalueina. Fallkullan tilakeskuksen ympäristöä pyritään palauttamaan alkuperäisempään asuunsa ja tekemään alu-eesta aktiivinen kulttuurimaisemapuisto. Alueelle on mahdollista sijoit-taa nykyisten toimintojen lisäksi päiväkotipalveluja, kulttuuripalveluja tai liikuntapalveluja sovittaen uudisrakentaminen ja muut toimenpiteet kult-tuuriympäristön arvoihin. Palstaviljelyalueita on mahdollista lisätä Fall-kullan alueen ja Tattarisuon yhdistävällä viherkäytävällä.  



39  Tattarimetsä  Tattarisuon länsipuolinen metsäinen selännealue, jossa on arvokkaita metsäalueita, säilyy osittain ja siitä muodostuu oleellinen osa viher- ja virkistysverkostoa. Metsäiset osat pyritään säilyttämään nykyisessä muodossaan ja länsipuolella säilytetään metsän lisäksi avointa niittyä, mikä mahdollistaa metsän rajavyöhykebiotoopin säilymisen jossain määrin. Alueen saavutettavuutta parannetaan ja kulkuyhteyksiä lisä-tään uusille viereisille asuinalueille. Paikalla on lähiympäristön selkeim-mät maastonmuodot. Tätä voidaan hyödyntää monipuolisesti virkistys-toiminnoissa: pulkkamäkenä, kiipeilypuistona ja näköalapaikkana.  Pohjoinen hulevesikäytävä  Alueen pohjoisosan merkittävämmäksi viheralueeksi muodostuu Puis-tolaan jatkuva viherkäytävä, joka jatkuu Tattarimetsän ohi Fallkullan ti-lalle. Viherkäytävällä kulkee tärkeä hulevesireitti ja alueella on tarkoitus viivyttää hulevesiä laajalta valuma-alueelta. Viivytyspainanteista ja uo-mista muodostuu viheralueelle oma identiteettiä antava maisemaele-mentti, joka suunnitellaan ekologiseksi, toiminnalliseksi ja viereisiin asuinalueisiin liittyväksi. Fallkullan puoleiseen viherkäytävän päätyyn voidaan sijoittaa uusi palstaviljelyalue palvelemaan tulevia asukkaista.  Korttelirakenne  Alueen suunnittelussa yhdistetään kantakaupungin ja esikaupunkien ominaisuuksia uudella tavalla. Rakentaminen on vaihtelevaa sekä tii-vistä, ja katuympäristöä jäsennetään kantakaupungista tuttuun tapaan. Samanaikaisesti kaikista kortteleista on lyhyt kävelymatka, ja usein myös näkymä, laajoille viheralueille joiden rooli kaupunkirakenteen ja alueen luonteen luomisessa on keskeinen. Elämä alueelle rakentuu tii-viin kaupunkirakenteen ja laajan puistoverkoston välille.  Uusi kaupunkirakenne jaetaan 7-10 osa-alueeseen, jotka suunnitellaan toisistaan poikkeaviksi omista lähtökohdistaan. Erilaisuutta osa-aluei-den välille tulee ennen kaikkea lähiympäristön lähtökohdista. Esimer-kiksi Sunnuntaipalstojen pientaloalueiden läheisyys antaa hyvin erilai-set lähtökohdat suunnittelulle kuin Tattarisuon teollisuusalue tai suojel-tavat lentokenttärakennukset. Tavoitteena on suunnitella liittymiset ole-massa olevaan rakenteeseen mahdollisimman luonteviksi esimerkiksi korttelirakenteen mittakaavaa varioimalla.   Erilaisuutta osa-alueiden välille luo myös aikaperspektiivi. Ensimmäi-sen ja viimeisen osa-alueen rakentamisten välinen aika on 20–30 vuotta. Tuona aikana kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin ihanteet ehtivät muuttua ja jokainen osa-alue saa edustaa rakentamisaikansa parasta näkemystä. Tämän lisäksi eri osa-alueille voidaan antaa erityi-siä teemoja: voidaan tehdä esimerkiksi puurakentamisen mallialue tai suunnata jokin alue erityisesti ryhmä-, omatoimi- ja muuhun pienimuo-toisempaan rakennuttamiseen.  Tavoitteena on, että ympäröivän rakenteen monipuolisuuden, pitkän toteuttamisajan ja osa-alueille suunniteltavien teemojen myötä Malmin lentokentän alueesta rakentuu monimuotoinen osa elävää kaupunkia, 



40  jonka korkeatasoinen kaupunkikehitys kohottaa myös ympäröivien alu-eiden statusta.  Vaihteleva korttelirakenne ja korttelitehokkuuden variointi luo edellytyk-set monimuotoisen asuntorakenteen syntymiselle. Alueella yhdistetään tiivistä pientalorakennetta mittakaavaltaan vaihteleviin kerrostalokortte-leihin. Maantasokerrosten, pihojen ja katu- sekä puistotiloihin liittymisen huolellisella suunnittelulla edistetään yhteisöllisyyden syntymistä. Näky-miä laajaan ja monipuoliseen viheralueverkkoon hyödynnetään asumi-sen vetovoimatekijänä.  Keskustatoimintojen alue  Keskustatoimintojen korttelialue on sijoitettu keskeisimpään alueen kortteliin, johon on hyvät liikenneyhteydet kaikilla liikennemuodoilla. Kortteliratkaisussa on myös merkittävää, että huoltoajon pystyy hoita-maan korttelin kaikilla sivuilla tarvittaessa, mikä osaltaan vapauttaa suunnittelua ja antaa erilaisia mahdollisuuksia korttelin rakentamiselle.   Tavoitteena on että kortteliin sijoittuisi liiketiloja ainakin sen ensimmäi-seen kerrokseen koko korttelin pinta-alalta ja ylempiin kerroksiin olisi mahdollista rakentaa asumista.  Alueelle on laadittu selvitys Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kau-pallinen selvitys ja tarkastelu ympäröivien lähialueiden kanssa, joka on kaavarungon liitteenä. Selvityksen pohjalta määritellään tarkemmin kaupallisten tilojen mitoitus jatkosuunnittelun yhteydessä.  Palvelut ja toimitilat  Malmin lentokentän alueella varaudutaan noin 2 000 työpaikan sijoittu-miselle alueelle. Merkittävin osa työpaikoista sijoittuu yksityisten ja jul-kisten palveluiden aloille.  Tattarisuon pienteollisuus- ja varastointialueen reuna-alueille on sijoi-tettu palvelujen ja hallinnon korttelialuetta (P). Nykyistä teollisuusalu-etta tehokkaammat uudet toimitilarakennukset muodostavat hyvän reu-navyöhykkeen nykyisen teollisuuden ja uuden asuinrakentamisen vä-liin.  Kaavarungossa on esitetty kaksi julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta olevaa korttelia koulun mahdolliseksi sijoittumispaikaksi ja neljä kortte-lia alueellista päiväkotia varten. Lisäksi Fallkullan puistoaluetta voi ke-hittää virkistyskäytön lisäksi julkisten lähipalvelujen ja opetuksen tarpei-siin.  Mikäli tulee tarve sijoittaa julkisia palveluita muualle kuin niille osoite-tuille alueille, se on kaavarungon puitteissa täysin mahdollista. Kaa-varungossa on ensisijaisesti haluttu turvata julkisten palvelujen mahdol-lisuus sijoittua kokonaisrakenteeseen optimaalisesti.  



41  Liikennejärjestelmän tavoitetilanne  Lentokenttäalueen rakennuttua liikkuminen tukeutuu ensisijaisesti kes-täviin kulkumuotoihin ja toissijaisesti auton käyttöön. Tämä tarkoittaa, että jalankulkuympäristö on turvallinen, sujuva ja virikkeellinen. Pyörälii-kenteen osalta sitä, että pyöräliikenne sijoittuu luontevasti katuympäris-töön ja on luonteva ja turvallinen tapa liikkua. Joukkoliikenteen osalta tavoitteena on, että joukkoliikenne on sujuvaa sekä helppokäyttöistä ja että niin Raide-Jokeri 2 kuin Lahdenväylän suuntainen raitiotie Viikin kautta lentokentän läpi pohjoiseen kulkevat raiteilla lopputilanteessa. Liikennejärjestelmän sisältöä ja perusteluja käsitellään laajemmin erilli-sessä liiteraportissa Malmin lentokentän alueen liikenne.  Kestävä Malmin lentokentän alue  Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan uuden helsinkiläisen tiiviin ja kestävän kaupunkirakenteen mallialue. Tavoitteena on jatkosuunnit-telussa löytää ja osoittaa olennaiset ympäristökysymykset, joihin maan-käytön ja liikenteen suunnittelulla voidaan vaikuttaa. Suunnittelun ja to-teutuksen aikana käytetään parhaita mahdollisia arviointityökaluja. Alu-eelle määritellään viherkerrointavoite.  Alueella varaudutaan paikalliseen uusiutuvaan energiantuotantoon. Alueelle pyritään tekemään yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa energiataseselvitys jatkosuunnittelun yhteydessä. Sen pohjalta määri-tellään yksityiskohtaisemmat keinot tavoitteisiin pääsemiseksi.    Alueella varaudutaan Helen Oy:n kehitysohjelman mukaisiin jatkotoi-menpiteisiin uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotossa ja varataan alue mahdolliselle hakevoimalaitokselle.  Alue suunnitellaan ilmastonmuutokseen joustavasti sopeutuvaksi ja suunnittelussa varaudutaan sään ääri-ilmiöihin. Tonteilla ja yleisillä alu-eilla viivytetään ja käsitellään hulevesiä kestävästi. Hulevedet johde-taan Longinojaan niin, että sen vedenlaatu tai virtausolosuhteet eivät heikkene.  Puurakentamista ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien rakennusmateriaalien käyttöä pyritään edistämään.  Smart-Malmin lentokentän alue   Aluetta kehitetään älykkään kaupunkirakentamisen alueena. Tavoit-teena on saada alueelle uusia asumisen ja työnteon innovaatioita sekä mahdollisesti uutta liiketoimintaa. Aluetta kehitetään joustavasti ja ko-keilujen kautta, yhdessä asukkaiden, yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Alueelle on tässä vaiheessa esitetty neljä älykkäi-siin järjestelmiin lukeutuvaa tavoitetta:  Smart Parking - Tavoitteena on pysäköintikustannusten alentaminen käyttöastetta nostamalla, alueellisella pysäköintipaikkojen hallinnoin-nilla, pysäköintilaitosten tehokkuutta nostamalla, paikkojen nimeämät-tömyydellä ja käyttäjää avustavilla järjestelmillä.  



42  Jätteiden putkikeräysjärjestelmä - Järjestelmä rakennetaan interaktii-viseksi tavoitteena jätteiden kokonaismäärän vähentäminen.  Smart Grid - Järjestelmä mahdollistaa paikallisen energiantuotannon. Erityisesti läheisillä työpaikka-alueilla laajojen kattopintojen hyödyntä-minen aurinkopaneelien sijoituspaikkoina tehdään houkuttelevaksi.  Älyvalaistus - Puistoalueille rakennetaan älykäs valaistusjärjestelmä, joka huomioi eri käyttäjäryhmät ja eri vuorokausi- ja vuodenajat.  Suojelukohteet  Suunnittelualueen merkittävimmät kulttuuriympäristökohteet ovat lento-kenttäalue rakennuksineen (terminaali, lentokonehalli sekä kiitoradat), jotka on listattu Valtakunnallisesti merkittävienrakennettujen kulttuu-riympäristöjen joukkoon (RKY 2009). Alue on mukana myös kansainvä-lisen DOCOMOMO-järjestön hyväksymässä valikoimassa suomalaisen modernismin merkkiteoksia 1920-luvulta 1970-luvulle. Se on listattu World Monument Fundin uhanalaisten kulttuuriympäristöjen joukkoon. Lisäksi se on Europa Nostra Finlandin 2015 listaama Suomen uhan-alaisin kulttuuriperintökohde.  Kaavarungon lähtökohtana on säilyttää kiitoratojen linjaukset osittain näkyvissä kaupunkirakenteessa muistumana alueen historiasta. Kiito-ratojen pinnoitetta ei tulla säilyttämään, mutta niiden paikat säilytetään avoimena, pitkät näkymät mahdollistavina rakentamattomina aiheina alueella. Niihin on suunniteltu julkisia toriaukioita, viher- ja virkistysalu-eita sekä vesiaiheita. Terminaalirakennus ja lentokonehalli tullaan suo-jelemaan asemakaavalla. Asemakaava laaditaan yhteistyössä museo-viranomaisten kanssa. Kaavarungossa alue on osoitettu Palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla olevat rakennukset, lentoasemarakennus ja lentokonehalli suojellaan (P/SR). Rakennussuojelun lisäksi alueelle mahdollistetaan ympäristöönsä sopivien uudisrakennusten rakentami-nen nykyisten rakennusten ehdoilla. Mahdolliset uudisrakennukset voi-sivat muodostaa suojeltavien rakennusten kanssa kokonaisuuden. Esi-merkiksi ilmailuun liittyvä museo, asukastilat ja kahvila/ravintolatoiminta sopisi alueelle.  Fallkullan tila ympäristöineen on maisemallisesti, näkymiltään ja histori-alliselta arvoltaan merkittävä. Fallkullan päärakennus on voimassa ole-vassa kaavassa suojeltu sr-2 merkinnällä ja koko Fallkullan tila Y/s-merkinnällä. Tilalla toimii nuorisoasiainkeskuksen ylläpitämä kotieläin-tila. Alue tulee säilymään tässä käytössä ja sen toimintaa tullaan kehit-tämään. Alueesta on laadittu ympäristöhistoriallinen selvitys asemakaa-voituksen pohjaksi, ja uudet toiminnot tullaan sovittamaan alueelle sel-vityksen pohjalta saatuihin reunaehtoihin. Kaavarungossa alue on osoi-tettu Virkistysalueeksi (V/VU/Y), jota kehitetään opetuksen, urheilun ja kulttuurin monipuoliseen käyttöön kulttuuriympäristön suojelutarpeet huomioiden.  Suunnittelualueen eteläosassa mäkialueilla on muinaismuistolain (295/1963) nojalla suojeltuja ensimmäisen maailmansodan linnoitusket-jun tukikohta IX:n linnoituslaitteita. Linnoitteet ovat katkelmallisia, mutta oletettavasti rakenteita on säilynyt lisää täyttömaiden alla.  



43   Historiallinen maantie, Suuren Rantatien eteläinen haara Helsingistä Viipuriin, sijaitsee suunnittelualueen eteläosassa Tattarinharjunkujan linjalla. Jälkimmäisen itäosa on merkitty myös säilyneeksi ensimmäisen maailmansodan tykkitieksi. Suunnittelualueen pohjoisosan rajalla on vanhan maantien linja, Maamiehenpolku. Osa linnoitteista on VP-alueilla ja osa AK-alueilla. Tiet ovat AK- ja A-alueilla. AK-alueilla sijait-sevat linnoitteet ja tie tulevat todennäköisesti tuhoutumaan. Kiinteän muinaisjäännöksen kajoamismenettelyn mukaisesti kajoamisen sallimi-nen ja ehdot on käsiteltävä kaavoitusneuvotteluissa Museoviraston kanssa. Fallkullassa ja Nallenmäellä suunnittelualueen eteläpuolella on kivikautisia esinelöytöjä.  Alueella on lisäksi kaksi paikallishistoriallisesti merkittävää pientaloalu-etta, Sunnuntaipalstojen alue sekä Nallenmäen alue. Näistä alueista on laadittu erillinen rakennusten inventointi. Asukkaiden kanssa yhteis-työssä tullaan selvittämään mahdolliset lisärakentamistarpeet.   Yhdyskuntatekninen huolto  Kaavarunkoalue on liitettävissä alueella ja sen välittömässä läheisyy-dessä sijaitseviin teknisen huollon verkostoihin. Alueen toteuttaminen vaatii teknisen huollon verkoston lisärakentamista sekä muutoksia ole-massa oleviin verkostoihin.  Vesihuolto  Vesijohtoverkosto tullaan rakentamaan neljästä kohdasta ympäristössä olevista DN 200–300 mm runkovesijohdoista, jolloin muodostuu myös käyttö- ja sammutusveden saannin turvaava rengasyhteys.  Jätevedet johdetaan pääosin lentoaseman eteläpuolella olemassa ole-vaan DN 800 mm jätevesiviemäriin. Pohjoisosan jätevedet johdetaan Suurmetsäntien etäpuolella sijaitsevaan DN 800 mm jätevesiviemäriin.  Hulevedet johdetaan viettoviemäreiden, avo-ojien ja painanteiden kautta Longinojaan.  Sähkö  Sähkönjakelua varten alueelle rakennetaan keskijänniteverkosto Suur-metsän sähköasemalta.  Lämpö  Alueen kaukolämpöverkosto rakennetaan Tattarinharjuntiellä, Suurmet-säntiellä ja Malminkaarella olemassa olevista kaukolämmön runkover-koista.  Jätehuolto  Alueen jätehuolto toteutetaan pääkaupunkiseudun yleisten jätehuolto-määräysten mukaisesti.  



44  Maakaasu  Alueella sijaitseva DN 400 maakaasuputki tulee osittain siirtää ja vah-vistaa.  Maaperän rakennettavuus ja pohjarakentaminen  Alue on pääosin normaalisti rakennettavaa savialuetta. Eteläosa sekä keski- ja länsiosan harjannealueet ovat kantavaa kitkamaa-aluetta, jossa maanvarainen perustaminen on mahdollista. Savialueella raken-nukset perustetaan paaluilla.   Kadut ja kunnallistekniikka voidaan suurelta osin perustaa syvästabi-loinnilla, osalla kaavarungon aluetta joudutaan käyttämään perustamis-tapana paalulaattaa. Piha-alueet vaativat pääosin esirakentamista.  Alueen esirakentamisen ja pohjanvahvistuksen tarvetta, menetelmiä ja kustannuksia on tarkasteltu rakennettavuusselvityksessä (Destia 2015). Vuonna 2016 alueen pohjatutkimustietoa on täydennetty kai-rauksin ja näytteenotoin. Uuden tutkimustiedon pohjalta on tekeillä päi-vitys esirakentamisen ja pohjanvahvistuksen tarpeen, menetelmien ja kustannusten osalta (Destia 2016-2017). Alueelle on tekeillä myös geo-loginen pehmeikkötutkimus (Geologian tutkimuskeskus 2016-2017).  Maaperän pilaantuneisuus  Alueen maankäytön muuttuminen nykyistä herkempään toimintaan ai-heuttaa paikoin tarpeen kunnostaa pilaantunutta maaperää. Nykytiedon perusteella kunnostustarve kohdentuu kuormittavan toiminnan vaiku-tuspiirissä olleisiin osa-alueisiin, kuten lentokoneiden tankkausalueelle, vanhan lämpökeskuksen ja paloharjoitusalueiden kohdalle. Merkittävää pilaantuneisuutta esiintyy suojeltaviksi tarkoitettujen lentokenttäraken-nusten lähialueella. Varmuutta rakennusten alapuolisen maaperän ti-lanteesta ei toistaiseksi ole.   Maaperän pilaantuneisuus kohdistuu lentokenttäalueella nykytietojen perustella savikerroksen päälliseen enimmillään muutamien metrien paksuiseen täyttömaakerrokseen. Lentokenttäalueen rakennukset tulee suurimmaksi osaksi perustettavaksi paaluille, jolloin on tärkeää huoleh-tia, ettei rakentamisella muodosteta kulkeutumisreittejä, joita pitkin haitta-aineet pääsisivät kulkeutumaan pohjaveteen.   Alustavissa tarkasteluissa alueen maaperä on suunniteltu puhdistetta-vaksi massanvaihdolla ennen rakentamista. Pilaantuneiden maiden poisto rakennettavilta alueilta poistaa pohjaveden pilaantumisriskin. Koska täyttökerrokset ovat verraten ohuita ja pilaantuneet alueet varsin pienialaisia, on massanvaihto myös teknisesti ja taloudellisesti arvioitu toteutuskelpoiseksi ratkaisuksi.  Maaperän, pohja- ja pintavesien pilaantuneisuustietoja täydennetään jatkosuunnittelun aikana. Pilaantuneisuuden kunnostustarve arvioidaan riittäviin tutkimuksiin perustuvien riskienarviointien avulla. Kunnostus-tarpeen arvioinnissa ja tavan valinnassa on kiinnitettävä erityistä huo-



45  miota pohjaveden tilaan. Mahdollisissa tulevissa asemakaavoissa voi-daan antaa tarvittavia maaperän puhdistamista koskevia kaavamää-räyksiä, joilla varmistetaan terveellisyyden ja turvallisuuden edellytys-ten täyttyminen.  Kaavarungossa on annettu määräys "Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on kaavoituksen ja muun suunnittelun yhteydessä sel-vittävä ja pilaantunut maaperä puhdistettava ennen rakentamiseen ryh-tymistä".  Hulevesien hallinta ja tulvien torjunta  Alueelle on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma, jossa hulevedet johdetaan viettoviemäreissä tai avouomana ja puretaan Longinojaan. Muodostuvien hulevesien määrän minimoimiseksi rakennuksien katot toteutettaneen suurelta osin viherkattoina. Alueen maaperäolosuhteista johtuen hulevesien imeyttäminen maaperään ei ole mahdollista. Hule-vesien hallinnassa noudatetaan Helsingin kaupungin hulevesistrate-giaa. Tavoitteena on maisemallisesti korkeatasoinen järjestelmä, joka tuottaa alueelle lisäarvoa.  Tulvatilanteita varten alueen kadut ja osa viheralueista pyritään toteut-tamaan tulvareitteinä.  Rakennusaikaisten hulevesien hallinnan suunnitteluun ja toteuttami-seen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta estetään kiintoaineksen kulkeutuminen Longinojaan.  Ympäristöhäiriöt  Tattarisuon ja Tattariharjun teollisuusalueiden ympäristöhäiriöiden vai-kutusta suunnitteluratkaisuihin arvioidaan tarkemmin jatkosuunnitte-lussa ottaen huomioon tulevan maankäytön terveellisyyden ja turvalli-suuden vaatimukset. Tattariharjun teollisuusalueella sijaitseville Tuke-sin kemikaalikohteille on määritelty konsultointivyöhykkeeksi 0,2 km ja nestekaasukohteelle 0,5 km. Konsultointivyöhykkeellä on kiinnitettävä erityistä huomiota riittäviin etäisyyksiin toimintojen ja vaikutuksille herk-kien kohteiden välillä. Konsultointivyöhykkeellä laaditaan jatkosuunnit-telussa tarvittavat vaarojen arvioinnit ja pyydetään konsultointimenette-lyn mukaiset lausunnot pelastuslaitokselta ja Tukesilta.   Kaavarungossa on osoitettu uusia alueita ympäristöhäiriöitä aiheutta-mattomalle teollisuus- ja varastotoiminnoille sekä palveluille. Uusille alueille ei näin ollen tule häiriöitä aiheuttavaa toimintaa. Uudet alueet toimivat osaltaan vaimentavina vyöhykkeinä vanhan teollisuus- ja va-rastoalueiden ja suunniteltujen asuinalueiden välillä.  Kaavarungossa on osoitettu alue energiahuollolle mahdollisen hake-lämpökeskuksen tarpeisiin. Jatkosuunnittelussa tutkitaan laitoksen si-joittumisedellytyksiä myös ympäristövaikutusten ja riskien näkökul-masta. Jatkosuunnittelussa ja ympäristöhäiriöiden arvioinnissa kiinnite-tään erityistä huomiota pohjavesialueen läheisyyteen.  



46  Nimistö   Nimistötoimikunta on käsitellyt Malmin lentokentän alueen nimistöä ko-kouksessaan 19.8.2015. Nimistötoimikunta päätti alustavasti esittää, että koko projektialueesta käytetään nimeä Malmin lentokentän alue ja että sen suunnittelualueiden niminä käytetään nyt käytössä olevia sekä käytöstä poistuneita paikan- ja alueennimiä. Suunnittelualueiden ni-minä voisi näin ollen esiintyä esimerkiksi Tattarisuo, Tattariharju, Nal-lenmäki, Tullivuori, Sepänmäki, Sunnuntaipalstat, Fallkulla ja ainakin vielä vuoden 1945 topografikartasta löytyvä Ukonniitty. Nimistötoimi-kunta palaa alueen tarkempiin nimistösuunnitelmiin myöhemmässä vai-heessa. 



47  
7 Kaavarungon toteuttamisen vaikutukset 
 Vaikutuksia on arvioitu asiantuntija-arvioina. Arvioinnin lähtöaineistona on käytetty kaava-aineistoa ja siihen liittyviä selvityksiä, inventointiai-neistoja, Museoviraston, Helsingin kaupungin ja ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoja sekä kartta-aineistoja. Lisäksi arviointia varten on tehty apuaineistoa, vaihtoehtoisia suunnitelmia sekä tarkasteluja maas-tossa. Vaikutuksia on arvioitu koko siltä alueelta, johon kaavarungolla voidaan olettaa olevan olennaisia vaikutuksia. Pääosin vaikutusalueen laajuus on Malmin lentokentän alue, mutta esimerkiksi liikenteen, elin-keinojen ja palvelujen kannalta vaikutusalue on laajempi ulottuen koko Koillis-Helsingin alueelle.  Arviointityössä on huomioitu kaavarungon välillisiä ja välittömiä vaiku-tuksia sekä tarkasteltu kaavarungon tuomia pysyviä muutoksia. Ylei-sesti ottaen lyhytaikaisia muutoksia, kuten rakentamisen aikaisia vaiku-tuksia ei ole käsitelty. Arvioinnissa on lisäksi kiinnitetty huomiota keinoi-hin, joilla haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää. Vaikutuksia on arvi-oitu tilanteeseen, jossa lentotoiminta on jo päättynyt.  Vaikutusten arviointiin sisältyy epävarmuuksia. Kaikkia arviointiin liitty-viä kysymyksiä ei tunneta riittävän tarkasti, mikä aiheuttaa epävar-muutta vaikutusten tunnistamisessa. Kaikki vaikutukset eivät myöskään ole mitattavia tai yksiselitteisiä. Kaavaprosessin aikana käytävän vuoro-puhelun eräänä tarkoituksena on tuoda esiin erilaisia näkemyksiä vai-kutuksista ja niiden merkittävyydestä. Vaikutusten arviointi jatkuu suun-nittelun tarkentuessa. Vuoden 2016 aikana on tehty lisätarkasteluja ja selvityksiä vaikutuksista yhdyskuntarakenteen, ilmastovaikutusten,  luontoarvojen, rakennetun ympäristön ja hulevesijärjestelmän osalta sekä elinkeinovaikutusten arviointi. Ympäristön tarkemmat muutokset tulevat määritellyiksi vasta asemakaavoissa.  Vaikutukset yhdyskuntarakenteessa  Kaavarunko eheyttää yhdyskuntarakennetta yhdistämällä ympäröiviä, erillisiä kaupungin osia toisiinsa ja täydentämällä yhdyskuntarakennetta sisältä päin. Rakentaminen olemassa olevan yhdyskuntarakenteen si-sään vähentää liikkumisen tarvetta myös seudullisesti.   Malmin lentokentän alue on tällä hetkellä aidalla rajattu alue, joka erot-taa ympäröivät kaupunginosat toisistaan. Toteutuessaan kaavarunko vahvistaa Koillis-Helsingin positiivista kehitystä. Estevaikutuksen pois-tuessa uusi asuinalue rakentuu kiinni ympäristöönsä, kaupunkirakenne yhtenäistyy ja välimatkat osa-alueiden välillä lyhenevät. Tuleva asukas-määrä edesauttaa palveluiden ja työpaikkojen toteutumista alueelle ja mahdollistaa uusia joukkoliikenteen investointeja.  Vaikutukset liikennejärjestelmässä  Liikennejärjestelmän vaikutuksista on laadittu erillinen selostuksen osa, jossa käsitellään laajemmin mm. liikennemääriä, kulkutapajakaumaa, matkojen suuntautumista ja seudullisia vaikutuksia liikennejärjestel-mään.   



48  Vaikutukset luonnonvaroihin ja ilmastonmuutoksen hallintaan  Vaikutukset luonnonvaroihin  Luonnonvaroiksi voidaan luokitella pohjavesi, metsän tuottamat raaka-aineet (mm. puuntuotanto, marjat, sienet), viljelymaa ja maa- ja kallioai-nes.  Alueen rakentaminen mahdollistaa pohja- ja orsivesien suojaamisen suunnitelmallisen tarkastelun osana koko alueen vesienhallintasuunni-telmaa.   Rakentaminen ei aiheuta louhintaa eikä merkittävässä määrin maan-kaivua. Vesiaiheiden ja ojien uudelleenjärjestelyjen osalta joudutaan maapohjaa paikallisesti jonkin verran kaivamaan.   Alue rakentuu useiden vuosikymmenien aikana. Alueen maanpintaa tullaan nostamaan mm. kuivatuksen viettokaltevuuksien järjestä-miseksi. Alueella ei synny riittävästi kaivumassoja pinnan muotoiluun, mutta täyttöihin voidaan käyttää Helsingin alueella muodostuvia raken-tamiseen soveltuvia ylijäämämaita, jotka muuten jouduttaisiin viemään kauemmas maankaatopaikoille.   Alueen suunnittelun lähtökohtana on säilyttää pohja- ja orsivedenpinto-jen taso nykyisellään. Vesipintojen tason säilyttämiseen tullaan suunnit-telussa kiinnittämään erityistä huomiota, jottei savialueille aiheuteta pai-numariskiä.  Metsän tuottamien luonnonvarojen hyödyntämiseen kaavarungolla on vain vähäisiä vaikutuksia. 
 Ilmastonmuutoksen hillitseminen   Kaavarungon vaikutukset kasvihuonepäästöihin liittyvät pääasiallisesti kasvavaan väestömäärään, liikenteeseen ja alueen energiankäyttöön. Liikkuminen muodostaa merkittävän osan yhdyskuntarakenteen hiilija-lanjäljestä. Yksityisautoilun varassa olevalla alueella liikennesuoritteet ovat korkeat ja liikenteen energiankulutuksella ja pakokaasupäästöillä on haitallisia ilmastovaikutuksia. Tiivistyvä yhdyskuntarakenne tuottaa hajaantunutta rakennetta pienemmät päästöt. Joukkoliikenneyhteyk-sien parantaminen sekä palvelujen tuominen alueelle vaikuttavat yksi-tyisautoilua vähentävästi.  Kiinteistöjen ja kerrosalan lisääntyvä määrä kasvattaa energiankulu-tusta. Toisaalta täydennysrakentaminen pienentää alueen rakennusten pinta-alaan suhteutettua energiankulutusta (kWh/k-m2), koska uusien rakennusten energiantarve on vähäisempi kuin vanhoilla rakennuksilla.  Joukkoliikenteen ilmastovaikutusten arvioinnin perusteella pienimpiin liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin päästään, jos alueen joukkolii-kenne perustuu pikaraitiotielinjastoon, joka toteutetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Alhaisimmat päästöt saadaan ohjaamalla lii-kenne liityntäbussein Malmin juna-asemalle ennen linjaston valmistu-mista.  



49   Ilmastonmuutokseen sopeutuminen  Malmin lentokenttäalueella varaudutaan ilmaston lämpenemisen myötä kasvaviin sademääriin sekä tuulisuuden ja myrskyisyyden lisääntymi-seen. Hulevesien hallinnassa noudatetaan Helsingin hulevesistrategian mukaista prioriteettijärjestystä, jossa hulevesiä hallitaan viivyttämällä ja puhdistamalla ensisijaisesti syntypaikoillaan. Tonttialueilla rakentami-sessa käytetään hulevesiä viivyttäviä viherkattoja.  Haitallisten vaikutusten lieventäminen  - Joukkoliikenteen toteuttaminen korkealla palvelutasolla - Kävely- ja pyöräily-yhteyksien priorisointi ja laatu - Tehokas korttelirakenne, joka mahdollistaa lähipalvelut ja hyvän joukkoliikenteen - Hajautetun uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiatuotan-non (mm. aurinkosähkö ja -lämpö) mahdollistaminen - Aluetason energiatarkastelu ja energiahuollon yleissuunnitelma, jonka avulla valvotaan myös kaupungin energiatehokkuus- ja pääs-tötavoitteiden toteutumista - Arvokkaimpien metsäalueiden säilyminen - Hulevesien luonnonmukainen hallinta - Kaavarungon ja asemakaavojen arviointi parhailla käytettävissä ole-villa menetelmillä (esimerkiksi kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri - KEKO B) - Joukkoliikenteen toteuttaminen pikaraitiotielinjastona, joka toteute-taan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa rakentamista. Ennen linjaston käyttöön ottamista liikenne tulisi ilmastovaikutusten kan-nalta järjestää liityntäbussilinjoin Malmin juna-asemalle.   Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, rakennettuun ympäristöön  ja kulttuuriperintöön  Vaikutukset maisemaan, maisemarakenteeseen ja kaupunkikuvaan  Maisemaan kohdistuu merkittäviä vaikutuksia, koska pitkään avoimena säilynyt niittymäinen lentokenttäalue muuttuu asuinalueeksi. Lento-kenttä on tasaisena ja puuttomana alueena tarjonnut avaria näkymiä niin että aluetta on kutsuttu jopa Koillis-Helsingin mereksi. Pitkiä avaria näkymiä on pyritty kaavarungossa säilyttämään mm. lentokentän pää-rakennuksen ja Fallkullan välillä.   Maisemarakenteessa tapahtuu muutoksia rakentamisen myötä. Kenttä-aluetta ympäröivien alueiden korkeat kohdat tulevat kuitenkin jatkossa-kin hahmottumaan merkittävinä paikkoina. Maanpinnan korkeustason muutokset vaikuttavat pintavesien kulkuun ja imeytymiseen. Nykyisin putkitettuja Longinojaan laskevia osuuksia on tarkoitus tuoda maan pin-nalle ja kehittää maisemallisesti korkeatasoisiksi osiksi virkistysympä-ristöä. Kaavarungossa on esitetty hulevesien luonnonmukaisen käsitte-lyn kannalta tarpeelliset aluevaraukset.   



50  Maisemassa ja kaupunkirakenteessa korostetaan lentoasemaraken-nuksen ja lentokonehallin, Fallkullan tilan sekä muiden alueen historiaa esille tuovien elementtien merkitystä.  Vaikutukset kulttuuriperintöön  Kaavarungon vaikutukset kulttuuriperintöön ovat merkittäviä. Kulttuu-riympäristön luonteen ja arvojen yhteensovittaminen uuden maankäyt-tömuodon kanssa on haastavaa. Maakuntakaavan ja yleiskaavan ta-voitteiden toteuttaminen ei mahdollista kokonaisuuden säilyttämistä sellaisenaan. Muistumat alueen menneisyydestä historiallisena lento-kenttänä voivat rikastuttaa ja luoda omaleimaista ja viihtyisää asuin- ja toimintaympäristöä. Historiallisia rakennuksia ja rakenteita hyödynne-tään alueen imagon vahvistamisessa.  RKY-alueen ytimenä on terminaalirakennus, mutta kenttäkokonaisuu-teen ja rajaukseen kuuluu lisäksi lentokonehalli ja kiitoradat ympä-röivine avoimine alueineen. Hyvin säilynyt terminaalirakennus sekä len-tokonehalli tullaan suojelemaan asemakaavalla. Lentokenttämaise-malle tyypillistä avointa maisemaa ja pitkiä näkymiä säilyy puistossa ja uudessa kaupunkirakenteessa. Kiitoratojen osia ja rakenteita on mah-dollista säilyttää puistoalueilla.  Suunnittelualueen eteläosan mäkialueilla on muinaismuistolain (295/1963) nojalla suojeltuja ensimmäisen maailmansodan linnoitusket-jun tukikohta IX:n linnoituslaitteita. Osa linnoituslaitteista on VP-alueilla ja osa AK-alueilla. AK-alueilla sijaitsevat linnoituslaitteet tulevat toden-näköisesti tuhoutumaan. Kiinteän muinaisjäännöksen kajoamismenet-telyn mukaisesti kajoamisen salliminen ja ehdot käsitellään kaavoitus-neuvotteluissa Museoviraston kanssa.  Fallkullan tilan aluetta tarkastellaan rakennussuojelun ja maiseman vaalimisen kannalta merkittävänä kokonaisuutena. Alueelle sijoittuvat uudet toiminnot suunnitellaan historiallisten arvojen ehdoilla.  Yksityiskohtaisemmat suojelutavoitteet laaditaan jatkosuunnittelun yh-teydessä.   Vaikutukset pienilmastoon  Rakentamisen sijoittamisella ja massoittelulla on vaikutusta pienilmas-toon ja tuulien suuntautumiseen alueen sisällä. Kaavarunko ei ota kan-taa rakennusten tarkempaan sijoitteluun, mutta yleisesti voidaan sa-noa, että kasvillisuuden väheneminen ja lisärakentaminen vaikuttavat pienilmaston ohella tuulisuuteen. Lentokenttäalueella vallitseva tuulen-suunta on lounaasta. Tarkemmassa suunnittelussa tulisi välttää tuuli-tunneleiden ja pyörteisten alueiden muodostamista erityisesti julkisille aukioille, pihakaduille ja kortteleiden oleskelualueille.  Vaikutukset rakennettuun ympäristöön  Malmin lentokentän ympäristö on nykyään rakentamistavoiltaan vaihte-levaa. Laajan rakentamattoman alueen ympärillä on pientaloalueita, 



51  asuinkerrostaloja ja pienteollisuutta. Kaavarungon vaikutukset raken-nettuun ympäristöön ovat väistämättä merkittäviä, koska muutos on suuri. Laaja rakentamaton alue toimii myös estevaikutuksena, koska lentokentän alueen läpi ei pääse. Alueen rakentamisen myötä menete-tään mittava avoin ympäristö, mutta samalla ympäröivät rakennetut alu-eet voidaan yhdistää toisiinsa ja niiden saavutettavuus paranee.  Kaavarunko mahdollistaa lentokentän kiitoratojen hahmon sekä tär-keinä pidettyjen rakennusten säilyttämisen kaupunkirakenteessa. Ter-minaalirakennus sekä lentokonehalli lähiympäristöineen tullaan suoje-lemaan muistumana alueen historiasta.   Haitallisten vaikutusten lieventäminen  - Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa hulevesien käsittelyn huo-mioiminen ja Helsingin kaupungin hulevesistrategian noudattaminen - Alueen pienvedet sekä hule- ja pohjavedet antavat hyvän mahdolli-suuden kehittää viihtyisää ja monimuotoista viher- ja virkistysympä-ristöä - Rakennusten sovittaminen maastonmuotoihin - Louhintojen ja täyttöjen minimoiminen - Kulttuuriympäristöjen arvokohteiden hierarkian säilyttäminen ympä-ristössä - Rakentamisen mittakaavan sovittaminen olemassa olevaan raken-nuskantaan  Vaikutukset luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen  Malmin lentokentän alueen monet luontoarvot liittyvät kaupunkiympä-ristössä poikkeukselliseen avoimeen kenttäalueeseen. Nykyisin alu-eella on erityinen merkitys rakentamattomana, avoimena ja matalakas-vuisena pidettävänä biotooppina. Rakentaminen vaikuttaa väistämättä alueen luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen erityisesti avoi-men tilan kutistuessa.  Vaikutukset eläimistöön   Tällä hetkellä kasvillisuuspintaista, osittain varsin rauhallista, aluetta muuttuu rakennetuksi, mikä vaikuttaa alueen nykyisen eläinlajiston olo-suhteisiin heikentävästi. Merkittävin vaikutus on lentokentän alueen avomaan ja pensaikkojen linnuston taantuminen avoimen alueen kutis-tuessa. Linnustoltaan monipuolisimmat alueet (Fallkulla, Longinojan varren eteläosat sekä kentän itäpuolinen metsäalue) jäävät kokonaan tai osittain rakentamisen ulkopuolelle ja niillä vaikutukset jäävät pie-nemmiksi.   Alueen rakentaminen vaikuttaa muuttolintujen levähtämiseen. Joinakin vuosina merkittävä osa Uudellamaalla syysmuutolla levähtävistä uhan-alaisista heinäkurpista havaitaan Malmin lentokentällä. Heinäkurpan havaitseminen on vaikeaa ja niitä löytyy tyypillisesti paikoista joissa on paljon lintuharrastajia ja toisaalta paikoista mistä niitä osataan etsiä. Heinäkurpista on havaintoja matalaa ruohoa tai heinää kasvavilla nii-tyillä, useimmiten kosteilla paikoilla. Heinäkurpat käyttävät myös puisto-nurmikoita.  



52   Levähtävät heinäkurpat joutuvat etsimään vaihtoehtoisia levähdyspaik-koja, tosin alueelle rakennettava laaja lentokenttäpuisto niittyalueineen saattaa tulevaisuudessakin tarjota levähdysmahdollisuuden. Levähtä-vien yksilöiden määrät vaihtelevat vuosittain huomattavasti ja vaihtoeh-toisia paikkoja on lähiympäristössä tarjolla. Voidaan olettaa, että lento-kentän alue ei ole erityisesti suojeltavan lajin säilymisen kannalta tär-keä esiintymispaikka.  Huomionarvoisten perhoslajien kannalta tärkeitä elinympäristöjä mene-tetään rakentamisen myötä erityisesti avoimen lentokenttäalueen niitty-jen, hiekkamaan sekä vanhan metsän osalta. Jatkosuunnittelussa kar-toitetaan edelleen asemakaava-alueilla mahdollisesti esiintyvien huomi-onarvoisten perhoslajien esiintymistä ja ne huomioidaan asemakaavoi-tuksessa. Viheryökköselle sopivia elinympäristöjä pyritään säilyttämään alueella.   Terminaalialueen eteläpuolisen alueen rakentaminen ja nykyisten ra-kennusten purkaminen vaikuttaisi heikentävästi yksittäisten lepakoiden päiväpiiloihin ja lepakoiden ruokailualueisiin, mutta ei lisääntymispaik-koihin. Alueen asemakaavoituksen yhteydessä selvitetään mahdolli-suus säilyttää lepakoiden kannalta arvokkaita rakennuksia. Levähdys-paikkojen purkamiseen haetaan tarvittaessa poikkeuslupaa ELY-keskukselta. Lepakoiden ruokailualueet ja yksittäisten yksilöiden päivä-piilot on mahdollista korvata lepakkoystävällisillä rakenteilla uusissa ra-kennuksissa, lepakonpöntöillä tai sisällyttämällä riittävästi viheralueita ja/tai tonttien kasvullisia alueita asemakaavaan.  Vaikutukset kasvillisuuteen  Kasvillisuusaluetta muuttuu rakennetuksi alueeksi laajoilla alueilla. Osa nykyisestä kentän alueesta ja metsäalueesta rakennetaan puistoiksi, toisaalta osa virkistysalueista säilytetään luonnontilaisen kaltaisessa tilassa. Puistoverkon osiin syntyy myös uusia elinympäristöjä, tavoit-teena on esimerkiksi kehittää niittyekologiaa aluetta halkovassa lento-kenttäpuistossa, samoin hulevesien käsittely avouomissa ja viivytysal-taissa mahdollistaa uudenlaista luonnon monimuotoisuutta alueella. Suunnittelualueen pieni arvokas kasvillisuusalue otetaan huomioon jat-kosuunnittelussa. Kaikki METSO-kriteerit täyttävät metsäalueet, luonto-tietojärjestelmän metsäkohteet, kaventuvat jossain määrin. Tattarihar-jun metsäalueet jäänevät kokonaan rakentamisen alle, mutta Tattari-suon metsäaluetta säilyy osana virkistysympäristöä. Suunnittelualu-eella ei ole Helsingin valmisteilla olevan metsäisen suojeluverkon koh-teita.    Vaikutukset vesistöihin  Suunniteltu maankäyttö lisää alueen läpäisemättömän pinnan määrää ja kasvattaa siten myös alueelta syntyvien hulevesien määrää. Uuden maankäytön myötä hulevesien purkureitit ja valuma-alueiden rajat tule-vat muuttumaan nykytilanteesta selvästi. Voidaan arvioida, että suun-nittelualueen sisällä kaikkiin nykyisiin uomiin tulee kohdistumaan jon-kinasteisia vaikutuksia, kuten putkitus tai uoman siirto. Vaikka muutok-sia ei tehdä Longinojan pääuomassa suunnittelualueen länsireunalla, 



53  muutokset suunnittelualueella tulevat vaikuttamaan virtaamiin ja sitä myötä myös Longinojan pääuomaan. Jos tarkastellaan Longinojaa ja sen valuma-aluetta kokonaisuudessaan, muutokset eivät ole yhtä suu-ria, sillä vaikutukset ehtivät tasaantua alajuoksulle päin mentäessä. koskeva tarkastelu.  Helsingin pienvesiohjelman mukaan uoman siirron yhteydessä määri-tellään uoman luontaisen poikkileikkauksen koko, jotta ei rakenneta liian laajaa poikkileikkausta. Uoman luiskat eli törmät rakennetaan vaih-televiksi. Uoman syvyyteen ja leveyteen luodaan vaihtelua.   Lentokenttäalueen hulevesien hallinnan yleisenä lähtökohtana on, ettei ekologisesti arvokkaan Longinojan tila heikkene tai sen luonto- ja virkis-tysarvot vaarannu. Valuma-aluetta on tarkasteltu hulevesien hallinnan suunnittelussa kokonaisuutena. Tavoitteena on, että valuma-alueelle kohdistuvien maankäytöllisten muutosten myötä vesitaloudellinen tasa-paino muuttuu mahdollisimman vähän, eikä hulevesistä aiheudu haittaa terveydelle, turvallisuudelle, luonnolle, viihtyisyydelle tai yhdyskuntara-kenteen toimivuudelle.   Laaditussa hule- ja pohjavesiselvityksessä on esitetty alustava yleispiir-teinen suunnitelma yleisillä alueilla toteutettavista hulevesien hallinta-toimenpiteistä. Hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn tavoitteet konk-retisoituvat alueen asemakaavoissa, joissa varataan riittävästi tilaa sekä tontti- ja korttelitasolla että yleisillä alueilla.  Lentokentänojan linjausta muutetaan hieman pohjoisemmaksi, jotta ka-tuyhteyden rakentaminen Malmin aseman suuntaan helpottuu. Perus-tamistavan, kuten paalutuksen vaikutuksia tutkitaan tarkemmin jatko-suunnittelun yhteydessä.   Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta on erittäin olennaista Lon-ginojan vedenlaadun ja kalaston sekä muun vesieliöstön kannalta. Alustavassa hule- ja pohjavesiselvityksessä on esitetty lähtökohdat ja alustava suunnitelma rakentamisen aikaisista toimenpiteistä.  Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin  Malmin lentokentän alueen rakentamisella on suuria vaikutuksia paikal-lisiin luonto-olosuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen erityisesti ny-kyisin avoimen kentän osalta. Myös metsäalue vähenee, mikä vähen-tää metsien tarjoamia ekosysteemipalveluja. Rakennettavasta puisto-verkostosta on tarkoitus suunnitella monimuotoista kaupunkiluontoa. Luontoalueiden menetystä kompensoidaan kiinnittämällä huomiota vi-heralueiden toiminallisuuteen ja ekologiseen laatuun, ennallistamalla luontokohteita ja luomalla uusia lähiviherympäristöjä. Lentokenttäpuis-ton arvokkaiden elinympäristöjen säilymiseen tähdätään asemakaavoi-tuksessa ja toteutussuunnittelussa. Vaikutuksia ekosysteemipalveluihin ja mahdollisuuksia säilyttää niitä arvioidaan tarkemmin alueen asema-kaavojen laatimisen yhteydessä.   



54  Vaikutukset lajien- ja luonnonsuojeluun  Malmin lentokentän asuinrakentamisella ei ole suoraa vaikutusta luon-nonsuojelualueisiin eikä Helsingin valmisteilla olevan luonnonsuoje-luohjelman alueisiin. Vaikutuksia lajien suojeluun arvioidaan tarkemmin asemakaavojen laatimisen yhteydessä.  Haitallisten vaikutusten lieventäminen  - Rakentamisen ja käytön aikaisia vaikutuksia Longinojaan ja Van-taanjoen pääuomaan hallitaan suunnitteluratkaisuilla. - Viheralueiden sijoittumisen, tilavarausten ja luonteen jatkosuunnitte-lussa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon luonnon moni-muotoisuuden kannalta arvokkaita alueita ja toisaalta muodosta-maan uutta monimuotoista kaupunkiluontoa. - Uhanalaisten ja suojeltavien lajien elinympäristöjä pyritään säilyttä-mään tai korvaamaan. - Lepakoiden ruokailualueita ja yksittäisten yksilöiden päiväpiiloja voi-daan korvata lepakkoystävällisillä rakenteilla uusissa rakennuksissa, lepakonpöntöillä tai sisällyttämällä riittävästi viheralueita ja/tai tont-tien kasvullisia alueita asemakaavaan.  Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön ja  toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä  Vaikutukset asuinympäristöön  Kaavarungon toteuttaminen tuo alueelle asuntoja noin 25 000 asuk-kaalle.  Asuntokannan monipuolistuessa ja uudistuessa eri elämäntilanteissa olevien ihmisten on helpompi muuttaa alueelle. Väestörakenne moni-puolistuu ja palvelutarjonta kehittyy. Alueelle on suunniteltu oma lähi-keskusta ja kaavarungon tavoitteena on, että lähiympäristö olisi hyvin toimiva ja palvelisi mahdollisimman hyvin monenlaisia ihmisiä. Helsin-gissä on sekoitettu hallintatyypiltään erilaisia asuntoja määrätietoisesti saman asuinalueen sisällä. Osittain tämän menetelmän ansiosta on on-nistuttu välttämään asuinalueiden laajamittainen segregoituminen. Ra-kentamisella voidaan edistää koko Koillis-Helsingin kehittymistä ja eh-käistä sen eriytymistä muun kaupungin kehityksestä.   Asuinalueen rakentaminen 25 000 asukkaalle on väistämättä suuri muutos lähiympäristön asukkaille ja vaatii sopeutumista. Haittoja voi-daan vähentää mm. rakentamisen vaiheistuksella, tiedotuksella ja pitä-mällä lentokentän virkistysreitit ja rakennukset aktiivisesti käytössä len-totoiminnan loputtua ja ennen uusien, pysyväisluonteisten toimintojen alkua.  Vaikutukset virkistykseen  Lentokenttää kiertävä ulkoilureitti on alueen tärkein virkistysreitti, joka on lähiympäristön asukkaiden ahkerassa käytössä. Talvella reitillä on 



55  kaupungin ylläpitämä valaistu hiihtolatu. Kaavarungon myötä nykyinen palvelutaso säilyy tai paranee.   Kaavarunko antaa mahdollisuuden monipuolistaa koillisen Helsingin virkistysolosuhteita nykytilanteesta. Aidatun lentokentän estevaikutus poistuu, jolloin itä-länsi -suuntaisia yhteyksiä voidaan parantaa. Alu-eelle tulee uusia laajoja kaupunkipuistoja. Kiertävä ulkoilureitti säilyte-tään osana kaupunkirakennetta, vaikka reitti osin muuttuu nykyisestä. Lentokentän poikki on esitetty uusia yhteyksiä. Lisäksi on esitetty virkis-tysyhteys Kivikon ulkoilupuistoon. Tätä kautta lentokentän virkistysalu-eet liittyvät osaksi laajempaa viher- ja virkistysalueiden verkostoa.   Fallkullan kotieläintila on etenkin lasten ja lapsiperheitten suosiossa ja siellä on myös nuorisotoimintaa. Kaavarunko mahdollistaa sen, että ti-laa ympäristöineen kehitetään edelleen virkistys-, opetus-, urheilu- ja kulttuurikäytössä kulttuuriympäristön suojelutavoitteet huomioiden. Tu-levassa asemakaavassa voidaan parantaa ja monipuolistaa alueen vir-kistyspalveluita.  Suunnitellun viherrakenteen ja jalankulun sekä pyöräilyreittien toteutu-minen monipuolistaa ja lisää reittivaihtoehtoja ja vapaa-ajanviettomah-dollisuuksia. Toisaalta uudet asukkaat lisäävät käyttäjämääriä. Pitä-mällä ulkoilureitit käytössä ja hyvässä kunnossa myös rakentamisen aikana voidaan vähentää haittavaikutuksia.  Vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen  Kaavarunko antaa edellytykset melun- ja ilmalaadun ohje- ja raja-arvo-jen mukaiselle jatkosuunnittelulle ja toteutukselle.  Kaavarunko luo edellytykset teollisuuden ympäristöhäiriöiden ja riskien huomioon ottamiselle jatkosuunnittelussa siten, että terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset täyttyvät.   Melu ja ilmanlaatu  Liikenteen aiheuttamat melu-ja ilmalaatuselvitykset laaditaan kaavoi-tustyön aikana.  Maaperän rakennettavuus ja pohjarakentaminen  Maaperä on pääosin savipehmeikköä, joka vaatii sekä esirakentamista ja pohjanvahvistusta että rakennusten ja rakenteiden osalta paalupe-rustuksia. Pohjavedenpinta alueella on lähellä maan pintaa. Alueen ra-kentuessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota pohjavesipinnan säi-lymiseen ennallaan ja hulevesien käsittelyyn alueella siten, ettei Lon-ginojan olosuhteisiin aiheudu haitallisia muutoksia.  Alue tulee rakentumaan osa-alue kerrallaan, jolloin esirakentamista ja pohjarakentamista tullaan tekemään alueittain useassa vaiheessa kaava-alueen rakentumisen myötä. Joka vaiheessa tullaan tarkastele-maan sekä hulevesien käsittely työn aikana että kunkin rakentamisvai-heen mukaisesti.  



56  Alueen esirakentamisen kustannuksia on tarkasteltu 2015 valmistu-neessa rakennettavuusselvityksessä. Vuonna 2016 alueen pohjatutki-mustietoa on täydennetty kairauksin ja näytteenotoin. Uuden tutkimus-tiedon pohjalta on tekeillä päivitys esirakentamisen ja pohjanvahvistuk-sen tarpeen, menetelmien ja kustannusten osalta. Alueelle on tekeillä myös geologinen pehmeikkötutkimus.   Maaperän pilaantuneisuus  Kaavarunko luo edellytykset maaperän pilaantuneisuuden huomioon ottamiselle jatkosuunnittelussa ja -kaavoituksessa. Maankäytön muutos aiheuttaa paikoin maaperän kunnostustarpeen. Kunnostaminen poistaa maaperän pilaantuneisuuden haitalliset vaikutukset. Kunnostamisella poistetaan myös maaperän pilaantuneisuuden pohjaveteen aiheutta-mat riskit. Kaava luo edellytykset terveellisyydelle ja turvallisuudelta myös maaperän laadun kannalta.  Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen  Alueen vaatimat teknisen huollon verkostot tullaan suunnittelemaan kaavoitustyön yhteydessä yhdessä verkostojen omistajien kanssa.   Vaikutukset yhdyskuntatalouteen   Kaavarungon suunnittelun yhteydessä on laadittu alustavia kustannus-arvioita alueen taloudellisesta toteutettavuudesta ja arvioita tarkenne-taan jatkosuunnittelun yhteydessä.  Alueen maaperä edellyttää alueellista esirakentamista katu-, puisto- ja piha-alueilla. Esirakentamisen kustannuksiksi on arvioitu laadittujen ra-kennettavuusselvityksen ja kunnostussuunnitelmien pohjalta noin 270–300 miljoonaa euroa, joka jakautuu alueen toteuttamisajalle. Kustan-nusarvio sisältää maaperän pilaantuneisuuden kunnostuksen, johtosiir-rot ja pohjanvahvistukset. Uutta kerrosalaa kohden esirakentamisen osuus on noin 200–230 €/k-m2.  Katujen ja aukioiden, puistojen ja viheralueiden, sekä hulevesijärjestel-mien rakentamisen kustannuksiksi on alustavasti arvioitu 125–150 milj. euroa.   Julkisten palvelujen tarve täsmentyy lopullisesti vasta alueen toteutus-vaiheessa, mutta alustavasti koulujen ja päiväkotien kustannuksiksi on arvioitu noin 50 milj. euroa.   Kokonaisuudessaan alueen rakentamiskustannuksiksi on alustavasti arvioitu 430–520 milj. euroa. Tämä kuitenkin täsmentyy jatkosuunnitte-lun yhteydessä, jolloin määritellään tarkemmin muun muassa kortteli-alueet. Uutta kerrosalaa kohden kustannuksia kertyy noin 330–385 €/k-m2.  Raitiotieyhteyden, sekä Lahdenväylään ylittävien siltojen kustannukset selvitetään erikseen asemakaavoituksen ja tarkemman suunnittelun yh-teydessä.   



57  Tonttituloja alueen maankäytöstä on alustavasti arvioitu kokonaisuu-dessaan noin 540–600 milj. euroa. Arviot täsmentyvät tarkemmassa suunnittelussa ja jatkossa tulisi alueen kokonaistaloudellisuutta tutkia yhdessä mahdollisen rakentamisen tehokkuuden lisäämisen kanssa.  Erilaisten rakennustyyppien viitteellisiä perustamistapoja ja -kustannuk-sia on alustavasti selvitetty, mutta varsinaisten tonttitaloustarkastelujen laatiminen on mahdollista vasta tarkemman suunnittelun yhteydessä. Tarkemman suunnittelun yhteydessä tulee tarkastella tarkoituksenmu-kainen tehokkuus eri alueille ottaen huomioon pohjasuhteet. Näin voi-daan ohjata toteutusratkaisuja kohtuullisiin perustamiskustannuksiin. Myös pysäköintiratkaisujen määrittäminen aluekohtaisesti on tonttita-louden kannalta erittäin tärkeää. Näin kaavarunko mahdollistaa moni-puolisen rakennustuotannon.   Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin  Finavian päätös lopettaa toimintansa Malmin lentokentällä vuoden 2016 lopussa estää lentotoimintaan liittyvän yritystoiminnan jatkamisen Malmilla. Kaavarunko edesauttaa muun yritystoiminnan toimintaedelly-tysten parantumista Malmilla. Lisäksi erityisesti liikenneyhteyksien pa-rantumisen myötä ja Helsingin asukasmäärän kasvaessa Tattarisuon, Tattariharjun ja Kivikon työpaikka-alueiden toimintaedellytykset ja kehi-tysmahdollisuudet parantuvat.  Kaavarungon jatkosuunnittelun yhteydessä on laadittu selvitys Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkastelu ympä-röivien lähialueiden kanssa.  



58  8 Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet 
 Vireilletulo ja vuorovaikutus  Kaavarungon valmistelu on käynnistynyt Helsingin kaupungin aloit-teesta. Suunnittelusta on ilmoitettu vuoden 2015 kaavoituskatsauk-sessa. Suunnittelun aloittamisesta tiedotettiin 12.8.2015 alkaen naapu-ruston asukkaille kotiin jaetuilla postikorteilla (jakelu noin 1 900 kpl), vii-dessä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella, sähköpostilla yhdis-tyksille sekä kaupunkisuunnitteluviraston nettisivuilla. Somessa suun-nittelusta kerrottiin Helsinki suunnittelee -profiilin alla Twitterissä ja Fa-cebookissa avainsanalla #malmintyöhuone. Tietoa suunnittelusta on verkkosivuilla osoitteessa  www.hel.fi/malmi. Malmin uutiskirjeellä on 145 tilaajaa (tilanne 17.9.2015).  Osallistuminen järjestetään 12.8.2015 päivätyn osallistumis- ja arviointi-suunnitelman mukaisesti. Syksyllä 2015 oli yhteensä neljä kaikille avointa tilaisuutta. Kaikki tilaisuudet pidettiin suunnittelualueen lähellä Stadin ammattiopistossa, Vilppulantie 14:ssa.   Malmin infotilaisuudessa 20.8.2015 esiteltiin suunnittelun taustoja sekä päätöksenteko- ja sopimustilannetta. Tilaisuuteen osallistui noin 90 henkilöä.   Malmin työhuone -suunnittelutyöpajoihin 1.9.2015 ja 3.9.2015 osallistui yhteensä noin 80 henkilöä. Työpajojen tarkoituksena oli saada lähialu-een asukkaiden, yrittäjien, käyttäjien ja muiden kiinnostuneiden koke-muksia, tietoa ja visioita siitä, minkälainen Malmin lentokentän alue on tulevaisuuden asuinalueena. Työpajojen tulokset on koottu erilliseen Malmin työhuone -työpajaraporttiin. Yhteenveto tuloksista on tämän se-lostuksen kohdassa Tavoitteet, osallisten asettamia tavoitteita ja kehit-tämisideoita.   Kaavarunkoluonnos ja muu valmisteluaineisto oli nähtävillä 

21.9.−12.10.2015 Malmitalolla, lähialueen kirjastoissa (Malmi, Puistola, Tapanila, Jakomäki), Helsingin kaupungintalolla sekä kaupunkisuunnit-teluviraston info- ja näyttelytila Laiturilla sekä verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Kaavarunkoa koskeva keskustelutilaisuus oli 30.9.2015. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä.  Viranomaisyhteistyö  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien viranomaistahojen kanssa:   
 Helen Oy  
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 Museovirasto 
 Puolustusvoimat 
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
 asuntotuotantotoimisto (ATT) 
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 

http://www.hel.fi/malmi
http://www.hel.fi/suunnitelmat


59  
 kaupunginkanslian elinkeino-osasto 
 kaupunginkirjasto 
 kaupunginmuseo 
 kiinteistöviraston geotekninen osasto 
 kiinteistöviraston tilakeskus 
 kiinteistöviraston tonttiosasto 
 liikuntavirasto 
 nuorisoasiainkeskus 
 opetusvirasto 
 pelastuslaitos 
 rakennusvalvontavirasto 
 rakennusvirasto 
 sosiaali- ja terveysvirasto 
 varhaiskasvatusvirasto 
 ympäristökeskus  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavarungon valmisteluaineiston  nähtävilläolo   Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistu-mis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.   Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on il-moitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Koillis-Helsingin Lähitiedossa, Helsingin sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Uutisissa.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtä-villä 21.9.–12.10.2015 seuraavissa paikoissa: 
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 
 Malmitalo, Ala-Malmin tori 1 
 Malmin, Tapanilan ja Jakomäen kirjastot  
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  Syksyn 2015 aikana järjestettiin neljä kaikille avointa tilaisuutta. Malmin infotilaisuudessa 20.8.2015 esiteltiin suunnittelun taustoja sekä päätök-senteko- ja sopimustilannetta. Malmin työhuone -suunnittelutyöpajoissa 1.9.2015 ja 3.9.2015 visioitiin Malmin lentokentän alueen tulevaisuutta. Työpajojen tulokset on koottu erilliseen Malmin työhuone -työpajara-porttiin.  Kaavarungon esittely- ja keskustelutilaisuus pidettiin 30.9.2015.  Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  Viranomaisten kannanotot kohdistuivat mm. yritystoiminnan huomioimi-seen, kirjastotoimintaan, suojeluarvoihin, maaperään, nykyiseen raken-nuskantaan, palveluihin, viheralueisiin ja lumen vastaanottoon, ympä-ristön huomioimiseen, ympäristöhäiriöihin ja joukkoliikenteen järjestä-miseen.  



60  Viranomaisten esille tuomat asiat voidaan pääosin ottaa huomioon jat-kosuunnittelun yhteydessä. Kaupunginmuseon ja Museoviraston esittä-mää suojelutarvetta lentokentän alueella ei voida ottaa huomioon esite-tyssä laajuudessaan, mutta suunnitelmaa pyritään muokkaamaan suo-jelun näkökulman paremmin huomioivaksi.  Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.   Malmin lentokentän alueen asemakaavoituksesta järjestettiin viran-omaisneuvottelu 21.10.2015. Viranomaisneuvottelun muistio on kaa-varungon selostuksen liitteenä.  Yhteenveto mielipiteistä  Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-nut kirjeitse 64 mielipidettä, jotka koskivat kaavarunkoluonnosta. Li-säksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puheli-mitse. Saapuneet mielipidekirjeet ovat liitteenä.   Saadut mielipiteet kohdistuivat kattavasti kaikille osa-alueille lentotoi-minnan, yritystoiminnan, kulttuurihistorian, maaperän, viheralueiden ja luontokohteiden, kaavarungon sisällön, liikenneratkaisuiden, kaavarun-gon valmistelun, rakentamisen vaikutusten, vaihtoehtoisten suunnitel-mien, asukasmielipiteen, Helsingin maankäytön ja päätöksentekopro-sessin alueilla.   Osa mielipiteistä on voitu ottaa kaavarungon valmistelussa huomioon ja osa voidaan ottaa huomioon tarkemman suunnittelun yhteydessä. Mielipiteitä lentoliikenteen jatkamiseksi ei voida ottaa huomioon valitun lähtökohdan johdosta.  Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa, jonka liit-teenä on muistio keskustelutilaisuudesta.   Kaavarungon käsittely  Kaavarunko esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 1.12.2015, kau-punkisuunnittelulautakunta jätti asian pöydälle ja päätti 8.12.2015 hy-väksyä Malmin lentokentän alueen kaavarungon jatkossa laadittavien asemakaavojen, asemakaavamuutosten ja poikkeamispäätösten poh-jaksi ja pyytää kaavarungosta tarvittavat lausunnot sekä antaa vuoro-vaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin ja saatuihin kannanottoihin.  Yhteenveto lautakuntakäsittelyn jälkeen saapuneista mielipiteistä  Lautakuntakäsittelyn jälkeen saapui kirjallisesti Helsingin Yrittäjät -Koil-lis-Helsinki ry:n mielipide (M65) ja 10 muuta mielipidettä 2 henkilöltä (M8 ja M16). Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty puhelimitse.   Mielipiteet kohdistuivat Malmin lentokentän toiminnan merkityksen ko-rostamiseen, lentotoiminnasta aiheutuvien haittavaikutusten vähäisyy-



61  teen ja lentotoiminnan turvaamiseen alueella tulevaisuudessakin ja yri-tystoiminnan huomioimiseen alueella. Lisäksi otettiin esiin sanamuodot lentotoiminnan lopettamisesta vuorovaikutusraportissa.  Lentotoimintaa ja sen jatkamista alueella on käsitelty vuorovaikutusra-portin kohdissa Lentotoiminta. Malmin lentotoimintaan liittyvä yritystoi-minta poistuu alueelta, mutta kaavarungossa on pyritty huomioimaan uusien yritysten sijoittumismahdollisuudet alueelle. Kaavakarttaan on hiukan kasvatettu pienteollisuudelle ja toimitiloille varattua korttelialu-etta (noin 25 ha) ja lisätty energia toiminnoille varattu korttelialue kaa-vakarttaan. Lisäksi laskennallisesti katsotaan alueelle suunnitellun ra-kenteen sisälle syntyvän noin 2 000 uutta työpaikkaa. Vuorovaikutusra-portin sanamuodot on korjattu.  Viranomaisten lausunnot  Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:  
 Helen Oy  
 asuntotuotantotoimikunta 
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 
 kaupunginmuseon johtokunta 
 kiinteistölautakunta 
 liikuntavirasto 
 nuorisoasiainkeskus 
 opetusvirasto 
 pelastuslautakunta 
 rakennusvalvontavirasto 
 sosiaali- ja terveysvirasto 
 varhaiskasvatusvirasto 
 yleisten töiden lautakunta 
 ympäristölautakunta  Yhteenveto lausunnoista  Helen Oy esitti lausunnossaan varautumista lämpökeskuksen sijoitta-miseksi alueelle.  Asuntotuotantotoimikunta esitti lausunnossaan tehokkaampaa kerros-talorakentamista, maaperän rakentamiskelpoisuuden huomioimista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, taideprosentista luopumista sekä lievää tulkintaa puurakentamisen ja viherkattojen edistämisestä.  Kaupunginmuseon johtokunta esitti lausunnossaan, että kiitoteiden si-jainti tulee lisätä kaavakartan merkintöihin ja määräyksiin sekä kaa-varungon muuttamista siten, että siinä paremmin otettaisi huomioon ar-vokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteet.  Kiinteistölautakunta halusi kiinnittää huomiota elinkeinopoliittisiin tavoit-teisiin, joiden toteuttamiseen luonnos ei lautakunnan mielestä tuo riittä-västi mahdollisuuksia ja ehdottaa työpaikka-alueen sijoittamista myös Tattarisuon länsireunalle sekä Ormuspellon teollisuusalueen tutkimista asuinkäyttöön ja nykyisten toimijoiden sijoittumista lentokentän alu-eelle. Lautakunta kehottaa nykyisten katujen hyödyntämiseen ja esittää 



62  lievempää tulkintaa puurakentamisen tavoitteisiin. Lisäksi lausunnossa esitetään, että rakennustehokkuutta lisättäisi, suurempi osuus asuinra-kennuksista toteutettaisi kerrostalotuotantona ja kaavaratkaisun kus-tannuksiin kiinnitettäisi erityistä huomiota.  Liikuntavirasto esitti lausunnossaan, että tulee huomioida viher- ja vir-kistysalueiden eheys ja jatkuvuus, riittävät tilavaraukset ja sijaintipaik-kojen monipuolisuus.   Yleisten töiden lautakuntta toteaa, että viherrakenteen suunnittelussa tärkeintä on riittävät tilavaraukset ja kytkeytyneisyys. Osa viheralueista tulee osoittaa luonnonmukaisemmiksi viheralueiksi. Kaavarunkoon tu-lee ottaa mukaan Alppikylänhuipun alue yhdessä Suurmetsäntien poh-joispuolisen viheralueen kanssa. Longinojan vedenlaatuun ja huleve-sisuunnitteluun on panostettava. Korvaava lumen vastaanottopaikka tulee esittää ennen jatkosuunnittelua ja yleisten alueiden palveluverk-kotarkastelu, viheralueiden yleissuunnitelma ja katualueiden periaate-suunnitelma tulee tehdä yhdessä rakennusviraston kanssa.   Ympäristölautakunta totesi, että alueella tulee tähdätään mahdollisim-man suureen energiaomavaraisuuteen ja hiilineutraalisuuteen. Joukko-liikenteen tavoitteellinen kulkutapaosuus tulisi asettaa huomattavasti keskimääräistä korkeammaksi. Luontoarvojen merkittävää heikentä-mistä ei tule hyväksyä; Tattarisuon metsäalue pienteollisuusalueen län-sipuolella tulisi säilyttää yhtenäisenä ja rakentamattomana. Longinojan tilaa ei tule heikentää tai sen luonto- ja virkistysarvoja vaarantaa.  Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.  Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: nuorisoasiainkeskus, rakennusvalvontavirasto, sosiaali- ja terveysvirasto ja varhaiskasvatusvirasto.  Jatkosuunnittelu kaavarungon hyväksymisen jälkeen  Sunnuntaipalstojen ja Nallenmäen rakennusinventointi  Sunnuntaipalstojen ja Nallenmäen rakennuskanta listattiin keväällä ja kesällä 2016 tehtyjen maastokäyntien sekä arkistotietojen perusteella. Inventoinnissa on listattu erikseen muutamia kohteita, joiden osalta tu-lee tarkastella rakennushistoriallisia arvoja mahdollisen asemakaavoi-tuksen yhteydessä. Tarkempi historiallinen arviointi tehdään yhteis-työssä kaupunginmuseon ja asukkaiden kanssa.  Malmin lentoasema, ympäristöhistoriallinen selvitys  Malmin lentoaseman rakennukset sekä rakenteet on inventoitu kevään ja kesän 2016 aikana laaditussa ympäristöhistoriaselvityksessä. Erityi-



63  sesti terminaalirakennus ja lentokonehangaari sekä niiden välitön lä-hiympäristö on dokumentoitu ja säilyneisyys on arvotettu. Myös kiitora-dat sekä niihin liittyvät laitteet ja valaisimet on listattu selvitykseen.  Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys  Fallkullan tilan asemakaavoituksen ja kehittämismahdollisuuksien tar-kastelun pohjaksi on laadittu ympäristöhistoriallinen selvitys, jossa pa-neudutaan alueen maiseman kehittymiseen, päärakennuksen ja puu-tarhan kehitysvaiheisiin, rakennusten historiaan ja edellisten pohjalta koko alueen kehittämismahdollisuuksiin.  Malmin lentokenttäalueen suunnittelun vaiheista  Selvityksessä Matti Visanti tarkastelee Malmin lentokentän alueen suunnittelua 1900-luvun alusta nykypäivään lukuisten asiakirjojen ja oman suunnittelukokemuksensa pohjalta. Selvitys auttaa ymmärtä-mään suunnittelua ja sen vaiheita laajemmassa alueellisessa ja yhteis-kunnallisessa kehyksessä.  Heinäkurpan esiintyminen Malmin lentokentän alueella syksyllä 2016  Syksyllä 2016 selvitettiin kentän alueen merkitystä erittäin uhanalaisen heinäkurpan muuton aikaisen levähtämisen kannalta ja kartoitettiin lajin esiintymistä alueella syysmuuton aikana.  Malmin lentokentän lepakkoselvitys 2016  Luontotietojärjestelmään kuuluvassa arvokkaiden lepakkoalueiden arvi-oinnissa ei ole mainittu Malmin kentän aluetta. Tietoa täydennettiin ke-sällä 2016 selvittämällä kenttää ympäröivien alueiden rakennusten merkitystä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoina. Samalla kar-toitettiin lepakoiden ruokailualueita.  Malmin lentokentän alueen huomionarvoisten perhoslajien selvityksiä  Kesällä 2016 arvioitiin kaavarungon alueella mahdollisesti esiintyvien uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien esiintymispotentiaalia, ja selvitettiin kyseisten lajien esiintymistä alueella. Kaavarungon alu-eella tehtiin esiselvitys, jossa paikannettiin uhanalaisille lajeille sopivat elinympäristöt ja arvioitiin niiden laatu. Samalla maastossa havainnoi-tiin huomionarvoisia lajeja.    Malmin kaavarungon alue, täydentävät maaperän- ja pohjeveden pi-laantuneisuustutkimukset ja vaikutusarvio  Suunnittelualueella täydennetään tietoja maaperän ja vesien haitta-ai-neista. Tavoitteena on erityisesti saada tietoja, jonka perustella voidaan luotettavasti arvioida kulkeutumisriskejä. Alueelle asennetaan lisää tarkkailuputkia myös alueille, jotka nykytieto-jen perustella ovat pilaantumattomia. Alueelta otetaan näytteitä maape-rästä, pohjavesistä ja maaperän huokoskaasuista. 



64  Työstä laaditaan raportti, jossa esitetään tulokset ja päivitetään arviot pilaantuneisuudesta, riskeistä ja niiden hallinnasta. Työn on suunniteltu käynnistyvän vuodevaihteessa 2016-2017.  Kaasuputken siirto  Korkeapaineisen maakaasuputken johtosiirto on alustavasti suunniteltu eteläisen alueen osalta välillä Tullivuorentie-Tattarinharjuntie. DIN400-kaasuputkelle on esitetty ohjeellinen sijainti kaavakarttaan. Tarkempi maakaasuputken johtosiirron suunnittelu käynnistetään yhdessä putken omistajan kanssa kaavoitustyön edetessä  Malmin pehmeikkötutkimus, käynnistyi 10/2016. (GTK)  Tutkitaan saven ominaisuuksia Malmin alueella geologisesta näkökul-masta, erityyppisten savien esiintymistä ja paksuusvaihteluita sekä ar-vioidaan sulfidien esiintymistä tutkimusalueella. Tutkimukset alkavat syksyllä 2016.  Malmin kaavarunkoalueen esirakentamisen yleissuunnitelma, käynnis-tyi 11/2016 (Destia Oy)  Päivitetään uusien tutkimusten, tarkistetun kaavarungon ja tarkistetun yleistasauksen mukaan esirakentamisen tarve, menetelmät ja kustan-nukset. Laaditaan jatkosuunnittelua varten stabiloituvuuskoeohjelmat laboratorioon ja kenttäkokeelle.  Malmin lentokenttäalueen vesihuollon alustava yleissuunnitelma ja alu-een yleistasauksen päivitys, käynnistyi 11/2016  Selvitetään alustava vesihuoltoverkoston rakentaminen alueelle kus-tannusarvioineen sekä laaditaan alueelle yleistasauksen päivitys. Työ valmistuu alkuvuodesta 2017.  Malmin lentokentän kaavarunkoalueen kaupallinen selvitys ja tarkas-telu ympäröivien lähialueiden kanssa  Kaupallisessa selvityksessä tutkittiin kaavarunkoalueen kaupallisten palveluiden mitoitusta ja palveluiden sijoittumista kaupunkirakentee-seen sekä ratkaisun vaikutuksia. Tavoitteena on kaupan palveluverkko, joka on mahdollisimman hyvin saavutettavissa niin lentokentän alueen kuin ympäristönkin asukkaille ja täydentää lähialueiden palvelutarjon-taa. Kaavarungon mitoitusta on tarkennettu selvityksen perusteella. Selvityksen tietoja käytetään alueen jatkosuunnittelussa. Lopullinen ra-portti valmistuu joulukuussa 2016.  Malmin lentokentän kaavarungon joukkoliikenneratkaisujen ilmastovai-kutukset  Kaavarungon toteutumisen ilmastovaikutuksia arvioitiin selvityksessä neljällä eri joukkoliikenneskenaariolla: Pikaraitiotie rakentamisen alku-vaiheessa, pikaraitiotie rakennetaan myöhemmin, joukkoliikenne bus-siyhteyksin suoraan Helsingin keskustaan ja joukkoliikenne liityntäbus-



65  silinjoin Malmin juna-asemalle. Rakentamisen laajuus oli kaikissa ske-naarioissa samanlainen. Pienimpiin liikenteen kasvihuonekaasupääs-töihin päästään, jos alueen joukkoliikenne perustuu pikaraitiotielinjas-toon, joka toteutetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  Malmin lentokentän ympäristön nimistöhistoriallinen selvitys  Nimistöhistoriallisessa selvityksessä on käyty läpi Malmin lentokentän ympäristön kartat vuosilta 1763–1967. Karttoja on etsitty Kansallisarkis-tosta, Helsingin kaupungin arkistosta, Kansalliskirjastosta ja interne-tistä. Nimistöä on myös etsitty Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkis-tosta ja Svenska litteratursällskapet i Finland -seuran arkiston Perinne- ja kielikokoelmasta. Paikannimet ja muu nimistö on listattu ja paikan-nettu kartalle. Nimistön selvittäminen on tärkeää, jotta voidaan luoda uutta, hyvin perusteltua kaavanimistöä.  Tattarisillan eritasoliittymän asemakaava, asemakaavan muutos ja aluevaraussuunnitelma  Tattarisillan eritasoliittymän asemakaavoitus on käynnistynyt. Osallistu-mis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos olivat nähtävillä 17.10.–11.11.2016. Asemakaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnitte-lulautakunnalle arviolta syksyllä 2017.   Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän rakentamisen Lah-denväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden välisen ka-dun rakentamisen. Asemakaavan muutoksessa otetaan huomioon julki-sen liikenteen, pyöräilyn ja autoilun yhteystarpeet Malmin lentokentän alueelle. Samanaikaisesti kaavoituksen kanssa Lahdenväylälle laadi-taan aluevaraussuunnitelma tieosuuden toimivuuden parantamiseksi.  Tattarisillan poikki on suunnitteilla säteittäinen pikaraitiotieyhteys Hel-singin keskustasta ja poikittainen runkolinja Raide-Jokeri 2 Vuosaa-resta Myyrmäkeen. Raitiolinjat muodostavat Malmin lentokentän aluetta palvelevan joukkoliikenteen perustan.  Alueelle tutkitaan uutta sijaintia lentokenttäalueelta siirrettävälle lumen-vastaanottopaikalle sekä puistosiltaa Lahdenväylän yli. Puistosilta liit-tää lentokenttäalueen ulkoilureitistön Kivikon liikuntapuistoon ja Viikki-Kivikon vihersormeen.  Fallkullan tilan asemakaavan muutos  Fallkullan maatilakokonaisuuden asemakaavoitus on käynnistymässä ja asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville 12.12.2016. Tilaa ympäristöineen kehitetään virkistyksen, opetuksen, urheilun ja kulttuurin monipuoliseen käyttöön kulttuuriympäristön suoje-lutavoitteet huomioiden.   Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa ja tukea erityisesti tilakoko-naisuuden nykyistä käyttöä ja sen kehittymistä. Suunnittelun lähtökoh-tana on kotieläintilan ja nuorisotoiminnan jatkuminen sekä alueen vir-kistyskäytön lisääntyminen ympäröivien alueiden maankäytön muuttu-essa. 



66   Nykyisten toimintojen lisäksi alueelle tutkitaan kahden päiväkodin sijoit-tumista. Voimassa olevassa asemakaavassa olevan, koululle tarkoite-tun YL-tontin mitoitusta tarkistetaan. Koulutontin välittömään läheisyy-teen suunnitellaan liikuntapuistoa.  Asemakaava-alueeseen sisältyy myös osa Malminkaarta, jonka linjaus muuttuu kaavarungon mukaisesti. Malminkaaren uuden linjauksen ja Sunnuntaipalstojen pientaloalueen väliin tutkitaan kahta asuinkorttelia.   Fallkullan tilan ympäristöhistoriallinen selvitys on asemakaavoituksen lähtöaineistoa.  Lentoasemarakennusten asemakaavan muutos  Malmin lentoasemarakennusten asemakaavoitus on käynnistymässä ja asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee nähtäville 12.12.2016. Malmin lentoasema-alueen käytöstä poistuneille lentoter-minaalille, hangaarille sekä autotallille laaditaan asemakaavan muutos, jossa rakennukset osoitetaan toimitilakäyttöön.   Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa rakennusten mahdollisimman monipuolinen julkinen käyttö asuinalueella sekä suo-jella rakennukset. Rakennukset ovat osa Malmin lentokentän valtakun-nallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY-2009, Mu-seovirasto).  Rakennusten kerrosala ei muutu. Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teol-lisuustiloja, opetus-, studio ja näyttelytiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Liiketilaa saa tontilla olla enintään 5 % ker-rosalasta. Rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustai-teellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 -mer-kinnöin.  Malmin lentoaseman ympäristöhistoriallinen selvitys on asemakaavoi-tuksen lähtöaineistoa.  Malmin lentokentän säteittäisen raitiotien periaatesuunnitelma   Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistuu vuoden 2016 lop-puun mennessä Malmin lentokentän säteittäisen raitiotieyhteyden peri-aatesuunnitelma. Projektin tavoitteena oli laatia Malmin säteittäisen rai-tiotien periaatesuunnitelmaluonnoksia sekä valita niistä vaihto-ehto/vaihtoehdot yleissuunnitelman laatimisen pohjaksi. Työn aikana tuotettiin yleissuunnitelmaa tukevia taustaselvityksiä ja suunnitelmia. Työn lopputuloksena on periaatesuunnitelmien ja näiden vaikutusten arvioinnin lisäksi myös yleissuunnitelman työohjelmarunko.  Malmin lentokentän kaavarungossa on varauduttu kahteen aluetta pal-velevaan raitiotielinjaan. Asemakaavoituksessa tehdään varauksia rai-tioteille katuverkolla. Säteittäisen raitiotielinjan lisäksi aluetta palvelee poikittainen Raide-Jokeri 2 -linja. Linjoilla on yhteinen rataosuus Tattari-



67  sillalta Malmin lentokentän keskukseen, josta linjat haarautuvat pohjoi-seen ja länteen. Kaupunki ei ole vielä tehnyt raitioteiden toteuttami-sesta päätöstä eikä toteuttamiselle ole määritelty aikataulua.   Tattarisillan toteuttaminen on edellytys raitioteiden toteutumiselle. Li-säksi raitiotien toteuttaminen edellyttää rataosuuden varrella ainakin Kehä I:n ylityksen, Lahdenväylän raitiotiesillat ja kallioleikkaukset sekä Koskelantien ramppien ylityksen/alituksen.   Suunnittelualue jakautuu uuteen ja vanhaan raitiotieverkkoon. Kustaa Vaasan tien ja Valtimontien liittymästä pohjoiseen suunnitellaan uutta raitiotieverkkoa Vanhaankaupunkiin, Koskelaan, Viikkiin, Kivikkoon, Malmin lentokentälle ja Jakomäkeen. Kustaa Vaasan tieltä etelään lin-jausvaihtoehtoja on useita, ja ne käyttävät sekä nykyistä että uutta rai-tiotieverkkoa. Raitiotien eteläinen päätepiste selviää suunnittelun ede-tessä.  Toimenpiteet kaavarungon hyväksymisen jälkeen   Vastineet kirjeisiin ja lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. Selostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.  Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huo-mioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin. Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta kaavaehdotuksen sisältöä.  Kaavarunkoon on tehty seuraavat muutokset:  Kiinteistölautakunnan lausunnon johdosta:  - Teollisuus- ja varastorakennusten sekä palvelujen ja hallinnon alueiden (T/P) kokonaispinta-alaa on jonkin verran kasvatettu.  Kiinteistölautakunnan ja asuntotuotantotoimikunnan lausuntojen joh-dosta:  - Kolme asuntoalueeksi (A) merkittyä aluetta on muutettu kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AK).  Kaupunginmuseon lautakunnan lausunnon johdosta:  - Kaavarunkokarttaan on lisätty merkintä Historiallisen kiitotien linjaus sekä määräys: "Kiitotiet tulee huomioida kaupunkirakenteen suunnittelussa siten, että niiden lu-ettavuus säilyy uudessa kaupunkirakenteessa".  Yleisten töiden lautakunnan lausunnon johdosta:  - Alppikylänhuippu ja Suurmetsäntien pohjoispuoliset vi-heralueet on liitetty kaavarunkoalueeseen. Lisätty pinta-ala on yhteensä noin 28 ha. 



68  - Kaavarunkokartan viheralueiden merkintään liittyvää määräystä puistot (VP) on tarkennettu muotoon puistot ja lähivirkistysalueet.  Rakennusviraston lausunnon johdosta:  - Kaavarunkokarttaan on lisätty määräys: "Alueella tulee pyrkiä kierrättämään rakentamisessa muodostuvia massoja mahdollisimman tehokkaasti ja rakentamisen aikana alueella tulee varautua massojen välivarastointi- ja käsittelytoimintaan".  Helsingin Energia Oy:n lausunnon johdosta:  - Kaavarunkokarttaan on lisätty merkintä Energiahuollon alue (EN). - Kaavarunkokarttaan on lisätty aluevaraus energiahuol-lon alueeksi (EN), noin 4 ha.  Gasumin kanssa tehdyn yhteistyön johdosta:  - Kaavarunkokarttaan on lisätty merkintä Maakaasulinja, sijainti ohjeellinen.  Jatkosuunnittelun johdosta:  - Julkisten palveluiden ja hallinnon alueiden määrää on lisätty ja niiden rajausta on tarkennettu. - Kaavarunkokartan merkintä teollisuus- ja varastoraken-nusten sekä palvelujen ja hallinnon alue (T/P) on tar-kennettu muotoon ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten sekä palvelujen ja hallinnon alue (T/P). - Kaavarunkokarttaan on lisätty merkintä (P) Palvelujen ja hallinnon alue. - Aluerajauksia ja käyttötarkoituksia on paikoin tarkis-tettu.  Kaavarungon selostusta on jatkosuunnittelun ja lausuntojen pohjalta täydennetty kaikilta osin.   Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti x.x.20xx muuttaa kaavarunkoa lausuntojen johdosta.    Helsingissä x.x.20xx     Annukka Lindroos  
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MALMIN LENTOKENTÄN ALUEEN KAAVARUNKO
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Malmin lentokentälle ja sitä ympäröiville alueille suunnitellaan uut-ta kaupunginosaa noin 25 000 asukkaalle. Alueelle laaditaan kaa-varunko, jossa määritellään hankkeen tavoitteet sekä merkittä-vimmät suunnittelun linjaukset, kuten kortteli- ja viherrakenne se-kä liikennejärjestelyt. Kaavarunko toimii alueen asemakaavoituk-sen lähtökohtana.
Kaavarunkoa valmistellaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Syk-syllä 2015 järjestetään neljä kaikille avointa tilaisuutta. Kaavarun-ko on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle joulu-kuussa 2015.

Suunnittelualue ja tavoitteet
Suunnittelualueeseen kuuluu Malmin lentokentän lisäksi alueita, jotkaliittyvät oleellisesti uuden kaupunginosan suunnitteluun. Tällaisia ovatesimerkiksi Suurmetsäntien ja Tattariharjuntien pohjoispuolilla sijaitse-vat alueet sekä Fallkullan alue. Sunnuntaipalstojen ja Nallenmäenasuinalueet ovat mukana suunnittelualueessa, mutta nykyisille pienta-lotonteille ei kaavarunkotyössä ole suunnitteilla muutoksia. Suunnitte-lualueen pinta-ala on noin 310 ha. Suunnittelualueen rajaus on liitteenäkartassa.
Malmin lentokenttä on Helsingin uuden yleiskaavaluonnoksen merkittä-vin uusi rakentamisalue. Tavoitteena on, että alueesta tulee kaupunki-rakenteeltaan monipuolinen. Kerrostalojen lisäksi alueelle suunnitellaanesimerkiksi pientaloja, rivitaloja ja muita asumisratkaisuja. 25 000asukkaan kaupunginosaan suunnitellaan myös lähikeskustaa palvelui-neen ja työpaikkoineen.
Tavoitteena on, että Malmin alueen virkistys- ja ulkoilumahdollisuudetlisääntyvät ja monipuolistuvat. Lentokentän alueelle tulee asuinraken-tamisen lisäksi uusia viheralueita ja puistoja. Viherrakennetta suunnitel-laan huomioiden nykyiset virkistysverkostot ja luontokohteet. Nykyistä,lentokenttää kiertävää ulkoilureittiä kehitetään yhtenäisenä kokonaisuu-tena. Uusia virkistysyhteyksiä on suunnitteilla esimerkiksi Fallkullan jaterminaalirakennuksen sekä lentokentän alueen ja Kivikon ulkoilupuis-ton välille.
Suunnittelussa huomioidaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaa-liminen, sen kokonaisuus ja identiteetti, ja turvataan tärkeimpien mai-
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sema- ja kulttuuriarvojen säilyminen sovittaen niitä yhteen uudenmaankäyttöratkaisun kanssa. Lentoaseman terminaalirakennus ja len-tokonehalli suojellaan asemakaavalla ja Fallkullan tilan alue säilyy vir-kistys- ja opetuskäytössä.
Joukkoliikenneratkaisuista tutkitaan muun muassa pikaraitiotieyhteyk-siä Helsingin keskustan ja Jakomäen suuntiin sekä Malmin kautta kul-kevaa poikittaisyhteyttä Myyrmäen ja Vuosaaren välillä.
Pien- ja hulevesien käsittely on osa viheralueiden ja asuinkortteleidensuunnittelua. Suunnittelussa huomioidaan myös pohjavesiolosuhteidenja Longinojan hydrologisen tilan säilyminen ennallaan.

Valmistelun eteneminen
Alueelle laaditaan ensin kaavarunko ja sen pohjalta myöhemmin ase-makaavoja. Kaavarunkoa valmistellaan Helsingin kaupungin aloittees-ta. Tavoitteena on, että kaavarunko valmistuu syksyllä 2015 ja se voi-daan esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle joulukuussa 2015. Kaa-varunkoa ei viedä kaupunginhallituksen tai -valtuuston käsittelyyn.

Osallistuminen
Kaavarunkoa valmistellaan yhdessä asukkaiden, käyttäjien, toimijoi-den, yritysten, yhdistysten ja muiden alueen suunnittelusta kiinnostu-neiden kanssa.
Syksyllä 2015 järjestetään neljä tilaisuutta Stadin ammattiopistos-sa osoitteessa Vilppulantie 14:

 Infotilaisuus suunnittelusta torstaina 20.8.2015 klo 18 alkaen Malmin työhuone 1 tiistaina 1.9.2015 klo 17–20 Malmin työhuone 2 torstaina 3.9.2015 klo 17–20 Kaavarungon esittely keskiviikkona 30.9.2015 klo 17 alkaen
Infotilaisuudessa 20.8. käydään läpi suunnittelun lähtötilanne, tavoitteetja eteneminen sekä keskustellaan siitä, miksi lentokentän alueellesuunnitellaan uutta kaupunginosaa.
Malmin työhuoneella 1.9. ja 3.9. kootaan osallistujien kokemuksia jatietoa alueesta sekä keskitytään siihen, millainen kaupunginosa Malminkentästä tulee parhaimmillaan.
Ilmoittaudu Malmin työhuoneelle viimeistään 26. elokuuta osoit-teessa www.hel.fi/malmi.
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Kaavarunko ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä 21.9–12.10.2015 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laituri, Narinkka 2 Malmitalo, Ala-Malmin tori 1 Malmin, Tapanilan ja Jakomäen kirjastot Verkkosivulla www.hel.fi/suunnitelmat
Nähtävillä olevasta kaavarungosta keskustellaan keskiviikkona30.9.2015 klo 17 alkaen Stadin ammattiopistossa. Mielipiteet kaa-varungosta ja valmistelusta pyydetään esittämään viimeistään12.10.2015.
Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGINKAUPUNKI (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) taisähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä suunnittelussahuomioitavista asioista voi esittää koko valmistelun ajan. Suullisia mie-lipiteitä voi esittää järjestettyjen tilaisuuksien lisäksi suoraan suunnitteli-joille. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asi-antuntijoille järjestetään erillisiä neuvotteluja ja heiltä pyydetään tarvit-tavat lausunnot.
Tietoa suunnittelusta saa verkkosivulta www.hel.fi/malmi Sivulta voimyös tilata hankkeen uutiskirjeen. Suunnitteluaineisto löytyy koko val-mistelun ajan karttapalvelusta osoitteessa kartta.hel.fi/suunnitelmat.Suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa sekälehti-ilmoituksilla Koillis-Helsingin Lähitiedossa, Helsingin sanomissa,Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Uutisissa.
Suunnittelua voi seurata myös kaupunkisuunnitteluviraston sosiaalisenmedian kanavissa avainsanalla #malmintyöhuoneFacebookissa: facebook.com/helsinkisuunnitteleeTwitterissä: twitter.com/ksvhelsinki

Osalliset Osallisia ovat suunnittelualueen ja sen vaikutusalueen maanomistajatja -haltijat, asukkaat ja asuinosake- ja kiinteistöyhtiöt, alueella toimivatyritykset ja elinkeinon harjoittajat ja työssäkäyvät eli kaikki ne, joidenasumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavastivaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat yhdistykset, järjestöt, yhteisöt ja viran-
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omaiset, jotka toimivat alueella tai joiden toimialaa kaavassa käsitel-lään. Osalliset eriteltynä:
 Suunnittelualueen yritykset ja yhdistykset sekä lähialueen yrityksetesimerkiksi Tattariharjun, Tattarisuon ja Ormuspellon alueilla Yrittäjien yhdistykset kuten Helsingin Yrittäjät, Koillis-Helsingin yrit-täjät ja Malmin seudun yritysyhdistys ry Suunnittelualueen ja lähialueen maanomistajat, haltijat ja asukkaatmm. Ala-Malmilla, Fallkullassa, Nallenmäessä, Ormuspellossa,Puistolassa, Sepänmäessä ja Sunnuntaipalstojen alueella Yhdistykset ja seurat kuten Helsingin kaupunginosayhdistykset ryHelka, Suurmetsä-Jakomäki-seura, Malmin lentoaseman ystävät ry,Malmi-seura, Puistolan omakotiyhdistys, Puistolan urheilijat, Puisto-la-seura, Pukinmäki-seura, Tapanilan Erä ry, Tapanila-seura, Tapa-ninvainion kaupunginosayhdistys, Tapulikaupunki-seura, Luontojärjestöt kuten Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, MaTaPuPuBirding Society, Tringa, Suomalaisen kalastusmatkailun edistämis-seura, Suomen luonnonsuojeluliitto, Virtavesien hoitoyhdistys ry Helsingin kaupungin hallintokunnat: asuntotuotantotoimisto, Helsin-gin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos, kaupunginkanslia, kaupun-ginmuseo, kiinteistövirasto (geotekninen osasto, tilakeskus, tontti-osasto ja elinkeinopalvelut), liikuntavirasto, nuorisoasiainkeskus,opetusvirasto, pelastuslaitos, rakennusvalvontavirasto, rakennusvi-rasto, sosiaali- ja terveysvirasto, ympäristökeskus ja varhaiskasva-tusvirasto Asiantuntijaviranomaiset kuten Finavia Oyj, Helen Oy, Helsinginseudun liikenne, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Museovirasto,puolustusvoimat, rajavartiolaitos, tulli ja Uudenmaan elinkeino-, lii-kenne- ja ympäristökeskus.

Vaikutusten arviointi
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa muut asiantuntijat arvioivatkaavarungon vaikutuksia mm. seuraaviin asioihin:
 yhdyskuntarakenteeseen liikenteeseen maisemaan ja kaupunkikuvaan, rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön sekä toimintamahdollisuuksiinlähiympäristössä teknisen huollon järjestämiseen yhdyskuntatalouteen
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 elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin terveyteen ja turvallisuuteen (melu, ilmanlaatu, maaperän pilaantu-neisuus)
Suunnittelun taustatietoa

Maapohja ja pohjavesi
Alueen maaperä on pääosin savialuetta, jonka syvyys on suurimmallaosalla aluetta 5–15 metriä. Rakennettavuudeltaan alue on normaalistirakennettavaa savialuetta. Alueella on yli 1000 kairauspistettä, joidenavulla maaperää on tutkittu. Alueella tehdään parhaillaan lisätutkimuk-sia ja tullaan teettämään rakennettavuusselvitys.
Alueen maaperä on maaperätutkimusten mukaan todettu paikoin pi-laantuneeksi, mutta suurimmalla osalla aluetta ei oleteta olevan kun-nostustarvetta. Alueen pilaantuneisuus keskittyy muutamiin kohtiin,joissa lentoaseman toiminnot ovat aiheuttaneet päästöjä maaperään.
Pohjavesi virtaa alueelle laajalta alueelta, pohjavedenpinta on lähellänykyistä maanpintaa. Alueen itäreunalla on lähteitä ja pumppaamo.Alueelle kertyy hulevesiä laajalta alueelta.
Maanomistus
Suurimman osan alueesta omistaa Helsingin kaupunki. Yksityisomis-tuksessa on alueita ja tontteja Sunnuntaipalstoilla, Nallenmäessä, Hytti-tien varressa ja Suurmetsäntien pohjoispuolella.
Kaavatilanne
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa Helsingin seudun erityis-kysymyksissä yleistavoitteena on muun muassa, että Helsingin seudul-la edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeu-tuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Seudun keskuksia vahviste-taan asunto-, työpaikka- ja palvelukeskuksina. Erityistavoitteina onmuun muassa seuraavaa: Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi onalueidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys. Merkittävä raken-taminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palve-lualueelle ja mitoituksella tulee parantaa joukkoliikenteen toimintaedel-lytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (2014) kentän alue on merkittykulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (RKY 2009).Merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityis-
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kohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympä-ristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti jaturvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksi-tyiskohtaisemmassa suunnittelussa on myös arvioitava ja sovitettavayhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainenmaankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot. Alueen maankäyttömuotomääritellään Uudenmaan maakuntakaavassa (2006), jossa alue on lii-kennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojenalue.
Lisäksi maakuntakaavassa on merkitty pääkaupunkiseudun poikittaisenjoukkoliikenteen yhteysväli ja vaihtopaikka sekä lentomelualue.Lentokenttärakennus on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kan-nalta tärkeäksi kohteeksi.
Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä yleiskaava1992. Siinä lentokentän alue on osoitettu L(A) merkinnällä eli liikenne-alueeksi, joka muutetaan asuntoalueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitet-tu muu toiminta siirtyy alueelta pois. Helsingin yleiskaava 2002 ei olevoimassa Malmin lentokentän alueella.
Helsingin uudessa yleiskaavaluonnoksessa (2014) lentokentän alue onosoitettu asuinrakentamiseen, jolla on oma lähikeskusta.
Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1964 2000. Osallaaluetta ei ole asemakaavaa. Lentokentän alue on merkitty lentokenttä-alueeksi vuoden 1964 asemakaavassa.
Suunnittelualuetta koskevia sopimuksia, päätöksiä ja erillisiä sel-vityksiä:
 Vuokrasopimus. Helsingin kaupunki on luovuttanut Malmin Lento-kentän maa-alueen 10.5.1935 allekirjoitetulla sopimuksella sekä17.7.1939, 15.11.1948, 19.11.1951 ja 21.12.1995 allekirjoitetuillasopimuksen täydennyksillä valtiolle ilmaliikennekäyttöön. Sopimuson voimassa niin pitkään kun valtio käyttää aluetta ilmaliikentee-seen, kuitenkin enintään 10.5.2034 saakka. Vuoden 1995 sopimuk-sella valtiolle annettiin oikeus luovuttaa alueita kolmannelle osapuo-lelle 20 vuodeksi ilmailuun liittyviin tarkoituksiin.
 Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infra-hankkeiden tulemiseksi ja asumisen edistämiseksi (ympäristöminis-teriön ja valtiovarainministeriön tiedote 25.8.2014, kaupunginhallitus6.10.2014, valtioneuvosto 20.11.2014). Valtio lopettaa toimintonsa
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Malmin lentokentällä tavoitteena vuoden 2016 mutta viimeistään2020 loppuun mennessä.
 Kiinteistöjen ja rakennusten omistus. Helsingin kaupunginvaltuustopäätti 26.11.2014 Finavian Oyj:n ja Senaattikiinteistöjen omistamienkiinteistöjen ja rakennusten ostamisesta Malmin lentokenttäalueelta.Samalla Finavia Oyj luopuu Malmin lentokenttäaluetta koskevastakäyttöoikeudesta viimeistään 1.1.2017.
 Rakennuskielto. Malmin lentokentän alue ympäristöineen on raken-nuskiellossa yleiskaavan laatimista varten (Kaupunginhallitus11.3.2013).

Helsingin yleiskaavaan valmistelun yhteydessä kaupunkisuunnitteluvi-raston yleissuunnitteluosaston tekemiä selvityksiä, jotka liittyvät myösMalmin lentokentän alueen suunnitteluun. Kaikki yleiskaavaselvityksetlöytyvät osoitteesta www.yleiskaava.fi.
 Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet. (2014:43) Yleiskaavan mukaisen raideliikenneverkon vaikutukset alueidensaavutettavuuteen. (2014:41) Helsingin kestävä viherrakenne. Miten turvata kestävä viherra-kenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kau-punkirakenteessa – Kaupunkiekologinen tutkimusraport-ti.(2014:27) Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykkeen inventointi-selvitys. Museovirasto. (2014:32) Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. (2014:17) Mahdollisuuksien Malmi. (2014:21) Jokeri 2 – Maankäytön kehittämisperiaatteet. (2013:7) Esikaupunkien asemanseutujen kehittämisen edellytykset. Hel-singin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvi-tyksiä 2013:3. Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050.(2013:10)

Lisätiedot Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@hel.fi
MaankäyttöTuomas Hakala, projektipäällikkö, p. (09) 310 37205Crista Toivola, p. (09) 310 37334Valtteri Heinonen, p. (09) 310 64795
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LiikenneAnna Pätynen, p. (09) 310 37110Topi Vuorio, p. (09) 310 37193
Teknistaloudelliset asiatHelena Färkkilä-Korjus (geotekniikka, maaperärakentaminen), p. (09)310 37325Kaarina Laakso (maaperän pilaantuneisuus), p. (09) 310 37250Peik Salonen (vesihuolto), p. (09) 310 37248
ViestintäMaija Mattila (vuorovaikutus), p. (09) 310 37435Marja Lintula (viestintä), p. (09) 310 37462















Ote maakuntakaavastaMalmin lentokentän alue Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsemakaavaosastoKalasatama–Malmi-projekti

Lentomelualue M(Lden yli 55 dBA)Keskustatoimintojenalue

Liikennealue, jonkatoissijainen käyttötar-koitus on taajamatoi-mintojen alue



Ote 2. vaihemaakuntakaavastaMalmin lentokentän alue Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsemakaavaosastoKalasatama–Malmi-projekti



Ote 4. vaihemaakuntakaava-luonnoksestaMalmin lentokentän alue
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsemakaavaosastoKalasatama–Malmi-projekti

Virkistysalue

Luonnonsuojelualue
Pohjavesialue
Valtakunnallisesti arvokasmaisema-alue (valtioneu-Voston päätös 1995)

Valtakunnallisesti merkittävärakennettu kulttuuriympäristö(RKY 2009)
Maakunnallisesti merkittäväkulttuuriympäristö
Taajamatoimintojen alue

Tiivistettävä alue



Ote Yleiskaava 1992:staMalmin lentokentän alue Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsemakaavaosastoKalasatama–Malmi-projekti



Ote Yleiskaava 1992:staMalmin lentokentän alue Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsemakaavaosastoKalasatama–Malmi-projekti

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA –MÄÄRÄYKSET:
Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella, jota päätös koskee.

ASUNTOALUE
Alueelle saa rakentaa tiloja asumisen, virkistyksen ja palvelujen sekäalueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön.
KESKUSTATOIMINTOJEN ALUEAlueelle saa rakentaa tiloja hallinnon, kaupan palvelujen, asumisen ja virkistyksensekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön.

TUOTANTO- JA VARASTOTOIMINTOJEN ALUEAlueelle saa rakentaa ympäristöhaittoja aiheuttamattoman tuotannon javarastoinnin käyttöön sekä niille tarpeellisia palvelu- ja toimistotiloja. Lisäksialueelle saa rakentaa tiloja julkisten palvelujen, yhdyskuntateknisen huollon,virkistyksen ja liikenteen käyttöön.
HALLINNON JA JULKISTEN PALVELUIDEN ALUEAlueelle saa rakentaa tiloja hallinnon, julkisten palvelujen, asumisen javirkistyksen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteenkäyttöön.
YHDYSKUNTAHUOLLON ALUE
Alueelle saa rakentaa tiloja ja laitteita yhdyskuntateknisen huollon,tietoliikenteen ja liikenteen käyttöön.
LIIKENNEALUEAlueelle saa rakentaa liikenteen hoidon kannalta tarpeellisia tiloja ja laitteitasekä yhdyskuntateknisen huollon tiloja.
ALUE, JOKA MUUTETAAN ASUNTOALUEEKSI, JOSYLEISKAAVAKARTALLA OSOITETTU MUU TOIMINTA SIIRTYYALUEELTA POIS
MOOTTORIKATU
PÄÄKATU
METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN
JOUKKOLIIKENTEEN KEHÄMÄINEN RUNKOLINJAASEMINEEN (JOKERI, bussi tai raitiotie)
Pääliikenneverkon maanalainen osuus.
KÄVELYKESKUSTAAlueen liikennejärjestelyissä asetetaan jalankulku etusijalle.
VIRKISTYS- JA LIIKUNTAPALVELUJEN ALUEAlueelle saa rakentaa virkistyskeskuksia, urheilupuistoja ja muita virkistys- jaliikuntapalveluja ja alueelle tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja sekäpaikallisliikenteen väyliä.
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VIRKISTYSALUEAlueelle saa rakentaa ulkoilutyyppisen virkistystoiminnan tiloja ja alueelle tarpeellisiayhdyskuntateknisen huollon tiloja sekä paikallisliikenteen väyliä.

Virkistysalue, jolla on olemassa olevia loma-asuntoalueita.
LUONNONSUOJELUALUE
SOTILASALUE
VESIALUEAlueelle saa rakentaa tiloja ja laitteita vesiliikenteen ja virkistystoimintojenkäyttöön sekä liikenteelle tarpeellisia siltoja.
KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS ALUEAlueelle tapahtuvat muutokset tulee tehdä niin, että alueen kulttuurihistoriallisia,rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia ominaispiirteitä ei turmella.
MAAILMANPERINTÖKOHDE

Alueella on voimassa Keskuspuiston osayleiskaava, vahvistettu 23.8.1978
Linnoituspiiri (asetus 478/74)



Ote Yleiskaava 2002:staMalmin lentokentän alue Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsemakaavaosastoKalasatama–Malmi-projekti



Ote Helsingin uudesta yleiskaavastaKaupunkikaava (Kvsto 26.10.2016)Malmin lentokentän alue
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoAsemakaavaosastoKalasatama–Malmi-projekti

Valtakunnallisesti tai seudullisestitärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-vardin tai pääkadun maanalainen taikatettu osuus

Östersundom ei kuulukaava-alueeseen

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeätie tai katu eritasoliittymineen

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,jota päätös koskee. Yleiskaava kattaakaupungin hallinnollisen alueenpoislukien Östersundom.

Liike- ja palvelukeskusta C1
Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1
Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3
Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan aluekokonaisuus
Toimitila-alue
Yhdyskuntateknisen huollonalue

Satama
Puolustusvoimien alue
Virkistys- ja viheralue
Merellisen virkistyksen jamatkailun alue
Viheryhteys
Rantaraitti
Vesialue

Rautatie asemineen
Metro asemineen
Raideliikenteen runkoyhteys

Pikaraitiotie
Raideliikenteen yhteystarve

Kaupunkibulevardi
Pääkatu

Baanaverkko





Saven alapinnan arvioitu syvyys maanpinnasta10

MALMIN KAAVARUNKO / MAAPERÄ

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO / YLEISSUUNNITTELUOSASTO /TEKNISTALOUDELLINEN TOIMISTO / Helena Färkkilä-Korjus / 2016











⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔°
⇒←≡″×♥°←←↔°
≥←↔″�≥″∂∫↓↑°∝≡×↔∂

√√⊄∨ ñ ≥″∂± ≥≡±↔°×≡±↔;± ≥♠≡≡± ×♥↑♠±÷°± ←♠•≈≡ ♥≥↔×♠±±≥≥∂←∂∂± ≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔↔)↔♥°∂↔↔≡∂←∂∂±

⊃⇒⊄ ∂↔≡±ñ″∂≥≥; ×≡∂±°∂± ×♥↑♠±×° ≡≈∂←↔;; ↔°↔≡♠↔↔″∂←↔◊ ∨≈∂←↔;″∂←←↔≡

∨⋅∨∅⊄∅⊃[ ∅⋅⇔∅⊂⊇∇⊄⇒⊆⇒∨∇∇∨ ∏⇒ ∨√∇∅∉[⊆√⊂⊄Ι∇
⇒⇒⊄⊇

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)≥≥; ≡≈∂←↔≡↔;;± ƒ•≈ƒ←×♠±↔∂≡± ∝ ≡≥∂±ƒ″↓;∫
↑∂←↔)∝≡± ≡×°≥°÷∂←↔⌠ ↔≥°♠≈≡≥≥∂←↔⌠ ←°←∂≥∂←↔ ∝ ×♠≥↔↔♠♠∫
↑∂←↔ ×≡←↔;♥ƒƒ↔↔;〉 ∠≥≡″←← °≥≡♥∂ ƒ•≈ƒ←×♠±↔↑×≡±↔≡∂↔
•ƒ)≈ƒ±±≡↔;;± ←≡×; ≡•≡ƒ↔≡↔;;± ×♠↓♠±×∂←≡♠↔♠∝ ∝ ↔∫
∝″∂〉 ⊄∝″∂ ≡•≡ƒ↔≡↔↔;≡←←; ↓↑±±≡↔± ≡≥∂±ƒ″↓;↑∂←∫
↔)± ≥↔♠〉

♥↑♠±×° ↓≡↑♠←↔♠♠ °≥≡″←← °≥≡♥± ×♠↓♠±×∂↑×≡±∫
↔≡≡± ↔;ƒ≈≡±↔;″∂←≡≡±〉 ∨•≡ƒ↔↔;″∂←↔; ∝ ≡≥∂±ƒ″↓;↑∂←↔)±
≥≈♠± ↓↑±↔″∂←↔ °± ♥↑←∂±×∂± ←♠×←″;;↑;± ×←♥♠±
↔♠°″ ″•≈°≥≥∂←♠♠← ↓∂×≥≥∂←↔≡± ↓≥♥≡≥♠∂≈≡± ↓↑±↔♠″∂∫
←≡≡±〉 ⊄∂∂♥∂←↔;″∂←≡± ƒ•↔≡ƒ≈≡←←; ←;∂≥ƒ↔≡↔;;± ♥∂•≡↑≥♠≡∂↔ ∝
″•≈°≥≥∂←↔≡↔± ♥∂↑×∂←↔ƒ←″•≈°≥≥∂←♠♠×←∂≡± ″°±∂↓♠°≥∂←∫
↔♠″∂±≡±〉

∅•≈ƒ←×♠±↔↑×≡±±≡↔↔ ×≡•∂↔≡↔;;± ←∂↔≡±⌠ ≡↔↔; ↓≥♥≡≥♠↔ ∝
↔ƒ)↓∂×↔ °♥↔ •ƒ♥∂± ≡↑∂ ♥;≡←↔)↑ƒ•″∂≡± ←♥♠↔≡↔↔♥∂←←
∝ ″•≈°≥≥∂←♠♠×←∂≡± ″♠×± ←♠∂±≥♠≡∂≈≡± ≥;•≡∂←ƒƒ≈≡←∫
←; ←∂↔≡±⌠ ≡↔↔; •≡±×∂≥)♠↔°≥∂∂×≡±↔≡≡± ↔↑♥≡ °± ″•≈°≥≥∂∫
←∂″″± ♥;•;∂±≡±〉 ∂∂×≡±±≡↔♠↑♥≥≥∂←♠♠↔↔ ←≡×; ∝°♠××°≥∂∂∫
×≡±↔≡≡±⌠ ×;♥≡≥ƒ± ∝ ↓ƒ)↑;∂≥ƒ± ≡≈≡≥≥ƒ↔ƒ×←∂; ↓↑±±≡↔±〉

⊆∂∂↔↔;♥;± ←♠♠↑∂ ←♠×←″;;↑; ″•≈°≥≥∂←↔ ♠♠←∂ ∝°♠××°≥∂∂∫
×≡±↔≡≡± ∂±♥≡←↔°∂±↔≡∝ ∝ ≡≈≡←♠↔↔ ↓∂×≥≥∂←↔≡± ↓≥♥≡≥♠∂∫
≈≡± ←ƒ±↔ƒ″∂←↔;〉 ♥↑♠±÷°± ≥∂∂×≡±±≡∝;↑∝≡←↔≡≥″; ↔♠×≡♠∫
↔♠♠ ≡±←∂←∂∝∂←≡←↔∂ ×≡←↔;♥∂∂± ×♠≥×♠″♠°↔°∂•∂± ∝ ↔°∂←←∂∝∂←≡←∫
↔∂ ♠↔°± ×;ƒ↔↔))±〉 ∉≥♥≡≥♠↔ °♥↔ •ƒ♥∂± ←♥♠↔≡↔↔♥∂←← ±∂∂±
×;♥≡≥≥≡±⌠ ↓ƒ)↑;≥≥; ×♠∂± ∝°♠××°≥∂∂×≡±↔≡≡≥≥;〉 ∏≥±×♠≥♠± ∝
↓ƒ)↑;≥∂∂×≡±↔≡≡± ƒ•↔≡ƒ≈≡↔ °♥↔ ∝↔×♠♥∂⌠ ↔♠↑♥≥≥∂←∂ ∝ ≥∫
≈♠××∂↔〉 ♥↑♠±×° ″•≈°≥≥∂←↔ ↔♠↑♥≥≥∂←≡± ≥∂∂×≡±±≡∫
ƒ″↓;↑∂←↔)± ×∂×∂≥≥≡ ≥∂∂××♠∝∂≥≥≡〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)≥≥; ≡≈∂←↔≡↔;;± ≡≥∂±×≡∂±°≡≥;″;± ↔°∂″∂±↔∫
≡≈≡≥≥ƒ↔ƒ×←∂; °←°∂↔↔″≥≥ ≡≥∂±×≡∂±°↔°∂″∂±±≥≥≡ ↑∂∂↔↔;♥;←↔∂
←∂∝°∂↔↔♠″∂←″•≈°≥≥∂←♠♠×←∂ °≥≡″←← °≥≡♥ ƒ•≈ƒ←×♠±∫
↔↑×≡±±≡↔↔ •ƒ)≈ƒ±↔;≡±〉 ⊆♠±←←↔∂ •≡±×∂≥)≥∂∂×≡±±≡↔↔;
∂•≡♠↔↔♥↔ ≡≥∂±×≡∂±°≡≥;″;± ↔°∂″∂±±°↔ ←♠♠±±↔± °≥≡∫
″←← °≥≡♥± ƒ•≈ƒ←×♠±↔↑×≡±↔≡≡± ←∂←;;± ↔∂ ″♠♠↔°∂±
•ƒ♥∂≡± ∝°♠××°≥∂∂×≡±±≡ƒ•↔≡ƒ×←∂≡± ;;↑≡≥≥≡〉

♥↑♠±×° ″•≈°≥≥∂←↔ ←♠∂±≥♠≡≡± ↔↑♥∂↔←≡″∂≡± ↓≥∫
♥≡≥♠∂≈≡± ∝ ≡≥∂±×≡∂±°↔°∂″∂±±± ←∂∝°∂↔↔♠″∂←↔ ≥♠≡≡≥≥≡〉
♥↑♠±×° ≡∂ ″•≈°≥≥∂←↔ ≥♠≡≡≥≥≡ ↑♠±←←↔∂ •≡±×∂≥)≥∂∂∫
×≡±±≡↔↔; ∂•≡♠↔↔♥∂ ≡≥∂±×≡∂±°≡≥;″;± ↔°∂″∂±↔°∝〉  ∫
♥↑♠±×° ≡∂ ″•≈°≥≥∂←↔ ≡←∂″〉 ♥;•∂↔↔;∂←×♠↓± ←♠♠↑ƒ×←∂∫
×)± ←∂∝°∂↔↔″∂←↔ ≥♠≡≡≥≥≡〉

♠↓♠±×∂←≡♠↔♠∝ ×≡•∂↔≡↔;;± ↔←↓∂±°∂←∂± ×°×°±∂∫
←♠♠×←∂± ←∂↔≡±⌠ ≡↔↔; ↔♠×≡♠≈♠↔± °≥≡″←← °≥≡♥∂∂± ×≡←∫
×♠×←∂∂±〉 ≡←×♠×←∂ ∝ ≡↑∂↔ƒ∂←≡←↔∂ ±∂∂≈≡± ×≡←×♠←↔∫≥♠≡∂↔
×≡•∂↔≡↔;;± ″°±∂↓♠°≥∂←∂± ↓≥♥≡≥♠∝≡±⌠ ←♠″∂←≡±⌠ ↔ƒ)↓∂×∫
×°∝≡± ∝ ♥↓∫∝± ≥♠≡∂±〉

≥″∂± ≥≡±↔°×≡±↔↔;≥♠≡ ↑×≡±↔♠♠ ≥∂∂↔↔ƒ≡± ≥″∂± ×≡←×♠←∫
↔± ″•≈°≥≥∂←↔≡± °←≥↔± ←≡± ×≡•∂↔↔ƒ″∂←≡± ″°±∂↓♠°∫
≥∂←≡± °∂≥≥∂←∫⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±÷∂±°←×≡←×♠←↔±〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)←←; ×∂∂±±∂↔≡↔;;± ≡↑∂↔ƒ∂←↔; •♠°″∂°↔ ∂•″∂←∫
↔≡± ↔≡↑♥≡ƒ≈≡≥≥≡ ∂•≡♠↔♠♥∂≡± •∂↔↔°∝≡± ∝ ↑∂←×∂≡± ≡±±≥↔
≡•×;∂←≡″∂←≡≡± ∝ °≥≡″←← °≥≡♥∂≡± •∂↔↔°∝≡± ↓°∂←↔″∂∫
←≡≡±〉

≡±↔°↔°∂″∂±±± ↓°∂←↔♠↔↔♠ ≥♠≡≡≥≥ ≡∂ °≥≡ ≡↑∂↔ƒ∂←∂; ∂•″∂∫
←≡± ↔≡↑♥≡ƒ≈≡≥≥≡ ∂•≡♠↔♠♥∂ •∂↔↔°∝ ∝ ↑∂←×≡∝;〉 ∇ƒ×ƒ∂±≡±
≥≡±↔°≥∂∂×≡±↔≡≡± ″≡≥♠≥♠≡ ↓°∂←↔♠♠〉 ♥↑♠±÷°←← °±
″;;↑;ƒ×←≡↔ ″↓≡↑;± ↓∂≥±↔♠″∂←≡± ∝ ↓♠•≈∂←↔♠←↔↑∫
↓≡≡± ←≡≥♥∂↔↔;″∂←≡×←∂ ∝ ♥≥↔∂°±≡♠♥°←↔°± ″≡≥♠°•∝≡↑♥°∫
∝≡± •♠°″∂°°± °↔↔″∂←≡×←∂〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←← °≥≡″←← °≥≡♥↔ ↔∂ °≈°∫
↔≡↔↔♥∂←← °≥≡♥↔ ƒ″↓;↑∂←↔)•∂↔↔ ∝ ↓°∂××≡♠×←≡≥≥∂←≡↔
≥♠°±±°±°≥°↔ ↔♠±±∂←↔≡↔± ∝ ±∂∂≈≡± ♥∂×♠↔♠×←∂ ≡•×;∂←∫
↔;;±〉 ⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)←←; ≥♠°≈± ≡≈≡≥≥ƒ↔ƒ×←≡↔ ∂≥″←↔°±∫
″♠♠↔°×←≡≡± ←°↓≡♠↔♠″∂←≡≥≥≡〉

♥↑♠±÷°←← ♥↑♠≈♠↔± ″ƒ↑←×ƒ∂•∂±⌠ ↑±××←↔≡∂←∂∂±
∝ •♠≥≡♥≡←∂↔♠≥♥∂∂±〉 ♥↑♠±÷°←← °± ♠♠←∂♠↔♠♥∂≡± ≡±≡↑∫
÷∂″♠°↔°∝≡± ≡≈∂←↔;″∂←↔; ∝ •♠≥≡♥≡←∂≡± ♥∂∂♥ƒ↔↔;″∂←↔; ×°←∫
×≡♥↔ ″;;↑;ƒ×←≡↔〉 ∏↔×°←♠♠±±∂↔↔≡≥♠↔♥°∂↔↔≡≡± °± ×;ƒ↔∫
↔;; ≥♠≡≡≥≥ ↓↑•∂↔ ″•≈°≥≥∂←∂ ×≡←↔;♥ƒƒ≈≡± ↑♥∂°∂±↔∂∫
↔ƒ)×≥♠∝⌠ ″;;↑∂↔≡≥≥; ≥♠≡≡≥≥≡ ♥∂•≡↑×≡↑↑°∂±↔♥°∂↔≡ ∝ ↓ƒ↑×∂;
≡≈∂←↔;″;;± ↓♠♠↑×≡±↔″∂←↔ ∝ ƒ″↓;↑∂←↔); ″•≈°≥≥∂←∂″∫
″± ♥;•;± ×♠°↑″∂↔↔♥∂≡± ↑×≡±±♠←″↔≡↑∂≥∂≡± ×;ƒ↔↔);〉

∨≈∂←↔;;ñ ″ƒ)±↔≡∂±≡± ♥∂×♠↔♠← ∨∂ ≡≈∂←↔;ñ≡∂ ♥∂×♠↔♠←↔ ⊆∂←↔∂↑∂∂↔ñ±≡÷↔∂∂♥∂±≡±





⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔°
⇒←≡″×♥°←←↔°
≥←↔″�≥″∂∫↓↑°∝≡×↔∂

∅≥≡∂←×♥°∂↔♠×←≡←← ↔♠≥≡≡ ≡≈∂←↔;; ƒ•≈ƒ←×♠±↔↑×≡±↔≡≡±
≡•≡ƒ↔↔;″∂←↔; ∝ ≡←∂↔↔;; ≡•≡ƒ↔↔;″∂←≡≡± ↔↑♥∂↔↔♥↔ ↔°∂∫
″≡±↓∂↔≡≡↔〉 ∨↑∂↔ƒ∂←≡←↔∂ ×♠↓♠±×∂←≡♠≈♠∂≥≥ °± ♥↑″∂←↔≡↔↔∫
♥ •≡±×∂≥)♠↔°≥∂∂×≡±↔≡≡± ↔↑♥≡↔↔ ♥;•≡±↔;♥; ←≡×; ∝°♠×∫
×°≥∂∂×≡±±≡↔↔;⌠ ×;♥≡≥ƒ; ∝ ↓ƒ)↑;∂≥ƒ; ≡≈∂←↔;♥; ≥∂∂×≡±±≡∝;↑∫
∝≡←↔≡≥″;〉

♥↑♠±×° ≡•≡ƒ↔↔;; ƒ•≈ƒ←×♠±↔↑×≡±±≡↔↔ ƒ•≈∂←↔;″;≥∫
≥; ƒ″↓;↑)∂♥∂; ×♠↓♠±÷∂±°←∂ ↔°∂←∂∂±←〉 ♥↑♠±÷°± ≥∂∂∫
×≡±±≡∝;↑∝≡←↔≡≥″; ↔♠×≡♠↔♠♠ ≡±←∂←∂∝∂←≡←↔∂ ×≡←↔;♥∂∂± ×♠≥×♠∫
″♠°↔°∂•∂± ∝ ↔°∂←←∂∝∂←≡←↔∂ •≡±×∂≥)♠↔°± ×;ƒ↔↔))±〉 ⊇♠≈≡↔
≥≈♠××↔ ∝°♠××°≥∂∂×≡±±≡∫ ∝ ↓ƒ)↑;≥∂∂×≡±±≡ƒ•↔≡ƒ≈≡↔ ←≡∫
×; ≥≈♠×← ×;♥≡≥ƒ∫ƒ″↓;↑∂←↔) ≥∂←;;♥;↔ ×≡←↔;♥∂≡± ≥∂∂×≡±±≡∫
″♠°↔°∝≡± ×;ƒ↔↔); ∝ ♥;•≡±↔;♥;↔ ↔↑♥≡↔↔ ×;ƒ↔↔;; •≡±×∂≥)∫
♠↔° ↑∝≡± ″↔×°∂≥≥〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←← ♠♠←∂ •♠°″↔↔♥∂
←♠∂±∫⌠ ↔ƒ)↓∂××∫ ↔∂ ↓≥♥≡≥♠↔°∂″∂±↔°∝≡± ≥♠≡∂↔ ≡∂ ↔♠≥≡ ←∂∫
∝°∂↔↔ ∂↑↑≥≥≡≡± °≥≡″←← °≥≡♥←↔ ƒ•≈ƒ←×♠±↔↑×≡±↔≡≡←∫
↔〉 ⊃;•∂↔↔;∂←×♠↓± ←♠♠↑ƒ×←∂×)↔ ←∂∝°∂↔≡↔± ↔♠×≡″± ƒ•∫
≈ƒ←×♠±↔↑×≡±±≡↔↔〉 ∇;∂←↔; ↔♥°∂↔↔≡∂←↔ ♥°∂≈± ↓°∂×≡∫
↔⌠ ∝°← ↔↑♥≡ ∝ ♥∂×♠↔♠←←≡≥♥∂↔ƒ×←∂∂± ↓≡↑♠←↔♠≡± ↓ƒ←↔ƒ↔;;±
°←°∂↔↔″±⌠ ≡↔↔; ≥♠≡≡± ×;ƒ↔↔))±°↔↔° °± ×≡←↔;♥;± ×≡∫
•∂↔ƒ×←≡± ″♠×∂←↔〉

≥″∂± ≥≡±↔°×≡±↔;± ≥♠≡ ←∂∝∂↔←≡≡ ±ƒ×ƒ∂←≡± ƒ•≈ƒ←×♠±↔∫
↑×≡±↔≡≡± ×≡←×≡≥≥;〉 ⊂≡± ↑×≡±↔″∂±≡± ↔;ƒ≈≡±↔;; ƒ•≈ƒ←∫
×♠±↔↑×≡±±≡↔↔ ←∂←;≥↔; ↓;∂±〉 ⊂♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠≡≡≥≥≡ ≡∂ °≥≡
″•≈°≥≥∂←↔ ←∂∝°∂↔↔ ♥;•∂↔↔;∂←×♠↓± ←♠♠↑ƒ×←∂×)∂↔;〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)←←; °± ♥↑↔↔♥ ↑∂∂↔↔;♥;↔ ≥♠≡≡↔ ∝≥±×♠≥♠±
∝ ↓ƒ)↑;∂≥ƒ± ♥≡↑×°←↔°∝ ♥↑↔≡± ←≡×; ≡≈∂←↔≡↔↔;♥; ♥≡↑×°←↔°∫
∝≡± ∝↔×♠♥♠♠↔↔⌠ ↔♠↑♥≥≥∂←♠♠↔↔ ∝ ≥↔♠〉

♥↑♠±÷°± ≥∂∂×≡±±≡∝;↑∝≡←↔≡≥″;± ↓;;↓≡↑∂↔↔≡≡± °♥↔
″″〉 ≥≈♠××↔⌠ ∝↔×♠♥↔ ∝ ↔♠↑♥≥≥∂←≡↔ ∝≥±×♠≥♠± ∝ ↓ƒ)∫
↑;≥∂∂×≡±↔≡≡± ƒ•↔≡ƒ≈≡↔〉 ♥↑♠±×° ≡≈∂←↔;; ∝≥±×♠≥♠± ∝
↓ƒ)↑;≥∂∂×≡±↔≡≡± ♥≡↑×°←↔°∝≡± ∝↔×♠♥♠♠↔↔⌠ ↔♠↑♥≥≥∂←♠♠↔↔
∝ ≥↔♠〉

∅≥≡∂←∫ ∝ ←≡″×♥°∂↔♠×←≡←← °± ♥↑♠≈♠↔↔♥ ≥∂←;;±↔ƒ∫
♥∂∂± ″ƒ↑←×ƒ∂•∂±⌠ ↑±××←↔≡∂←∂∂± ∝ ↔∝″↔♠≥♥∂∂±〉

⇒≥♠≡≡± ↔←♠←←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←←⌠ ↔♠≥♥↑≡∂↔↔∂≡± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←∫
← ∝ ♥∂•≡↑≥♠≡∂≈≡± ↔∂≥♥↑♠×←∂←← ♥↑♠≈♠↔± ≥∂←;;±↔ƒ∫
♥∂∂± ″ƒ↑←×ƒ∂•∂±⌠ ↑±××←↔≡∂←∂∂± ∝ ↔∝″↔♠≥♥∂∂±〉 ♥∫
↑♠±÷°←← °± •♠≥≡♥≡←∂≡± ♥∂∂♥ƒ↔↔;″∂←↔; ∝ •ƒ)≈ƒ±↔;″∂←↔;
×°←×≡♥ ″;;↑;ƒ←〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←← °± °↔≡↔↔♥ •♠°″∂°°±
≥♠≡≡± ″∫ ∝ ×≥≥∂°↓≡↑;± ←°♥≡≥↔♠♥♠♠← ←♠♠±±∂↔≡≥↔♠♠±
×;ƒ↔↔))±〉 ∉∂≥±↔♠±≡≡± ″∫≥♠≡≡± ↓♠•≈∂←↔♠←↔↑♥≡ °±
←≡≥♥∂↔≡↔↔;♥; ≡±±≡± ↑ƒ•↔ƒ″∂←↔; ×♥± ↔°↔≡♠↔↔″∂←↔°∂∫
″∂∂±〉

♥↑♠±÷°± ƒ•↔≡ƒ≈≡←←; ←≡≥♥∂↔≡↔;;± ↑×≡±±≡↔↔♥♠♠↔↔
∝ ≡←∂↑×≡±↔″∂←″≡±≡↔≡≥″∂;〉 ♥↑♠±÷°± ″;;↑;ƒ×←∂←∫
←; ♥≡≥♥°∂↔≡↔± ←≡≥♥∂↔↔;″;;± ″↓≡↑;± ↓∂≥±↔♠±≡∂←♠♠←
∝ ↓∂≥±↔♠±♠↔ ″↓≡↑; °± ↓♠•≈∂←↔≡↔↔♥ ≡±±≡± ↑×≡±↔∫
″∂←≡≡± ↑ƒ•↔ƒ″∂←↔;〉 ⊂♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥♠≡≡± ″↓≡↑;± ↓∂≥±∫
↔♠±≡∂←♠♠↔↔ °± ←≡≥♥∂↔≡↔↔ƒ ″ƒ)← ≡±±≡± ×♥↑♠±×°↔ƒ)±
≥°∂↔↔″∂←↔〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)←←; °± ≡•×;∂←↔;♥; ″≡≥♠←↔⌠ ↔;↑∂±;←↔; ∝ ∂≥∫
″± ≡↓;↓♠•↔♠×←∂←↔ ∂•≡♠↔♠♥ •∂↔↔ ∝ ↓ƒ↑∂↔↔;♥; ♥;∫
•≡±↔;″;;± ∝° °≥≡″←← °≥≡♥∂ •∂↔↔°∝〉 ⊇♠←∂ ←♠∂±≥♠∫
≡∂↔ ↔∂ ″♠∂↔ ″≡≥♠≥≥≡ •≡↑××∂; ↔°∂″∂±↔°∝ ≡∂ ↔♠≥≡ ←∂∝°∂↔↔
″≡≥♠≥♠≡∂≥≥≡ ♥↑″∂←↔″↔↔ ↑∂∂↔↔;♥;; ″≡≥♠±↔°↑∝♠±↔〉

♥↑♠±÷°←← °± ″;;↑;ƒ← °↔↔ •♠°″∂°°± ♥≥↔∂°±≡♠∫
♥°←↔°± ←≡↔↔″↔ ″≡≥♠↔←°± °•∝≡↑♥°↔〉 ⊆∂≈≡≥∂∂×≡±↔≡≡±
←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←← ↔♠≥≡≡ °↔↔ •♠°″∂°°± ↔;↑∂±;± ∝ ↑♠±×°;;∫
±≡± ←♠°←∂↔♠←↑♥°↔〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)←←; ↔♠≥≡≡ ≡≈∂←↔;; ≡±≡↑÷∂± ←;;←↔;″∂←↔; ←≡∫
×; ♠♠←∂♠↔♠♥∂≡± ≡±≡↑÷∂≥;•↔≡∂≈≡± ∝ ×♠×°≥;″″)± ×;ƒ↔∫
↔)≡≈≡≥≥ƒ↔ƒ×←∂;〉

♥↑♠±÷°←← °± ″;;↑;ƒ← ≡≈∂←↔;; ♠♠←∂♠↔♠♥∂≡± ≡±≡↑÷∂∫
″♠°↔°∝≡± ×;ƒ↔↔); ≥♠≡≡≥≥〉

∨≈∂←↔;;ñ ″ƒ)±↔≡∂±≡± ♥∂×♠↔♠← ∨∂ ≡≈∂←↔;ñ≡∂ ♥∂×♠↔♠←↔ ⊆∂←↔∂↑∂∂↔ñ±≡÷↔∂∂♥∂±≡±





⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔°
⇒←≡″×♥°←←↔°
≥←↔″�≥″∂∫↓↑°∝≡×↔∂

⊃⇒⊄ ∂↔≡±ñ″∂≥≥; ×≡∂±°∂± ×♥↑♠±×° ≡≈∂←↔;; ↔°↔≡♠↔↔″∂←↔◊ ∨≈∂←↔;″∂←←↔≡

⊇⊄⊄⊇⊇⊆√∫ ∏⇒ ⊇∠∇∇∠∇∉∨⊆√∇⊄Ι⌠ ⊃√⊆√⊂⊄∅⊂[∅⊄⊄Ι ∏⇒
⊇∠∇∇∠∇⊃⇒⊆⇒⊄

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)≥≥; ≡≈∂←↔≡↔;;± ×±←≥≥∂←≡± ×♠≥↔↔♠♠↑∂ƒ″↓;∫
↑∂←↔)± ∝ ↑×≡±±♠←↓≡↑∂±±)± ←≡×; ±∂∂≈≡± ≥♠≡≡≥≥∂←≡←↔∂ ♥∂•∫
↔≡≥≡♥± ≥♠°±↔≡≡± ←;∂≥ƒ″∂←↔;〉

♥↑♠±×° ↔°↔≡♠↔↔ ↔♥°∂↔≡↔↔ ≥♠≡≡± ↑×≡±±♠←↓≡↑∂±∫
±)± °←≥↔〉 ♥↑♠±×° ≡∂ ″•≈°≥≥∂←↔ ≥≡±↔°↔°∂″∂±±±
∝↔×♠″∂←↔ ≥♠≡≡≥≥〉 ⊂∂≥↔; °←∂± ×♠≥↔↔♠♠↑∂ƒ″↓;↑∂←↔)± ←;∂∫
≥ƒ″∂±≡± ≥♠≡≡≥≥ ≡∂ °≥≡ ″•≈°≥≥∂←↔〉〉 ♥↑♠±÷°←← °±
•♠°″∂°∂↔♠ ×♠≥↔↔♠♠↑∂ƒ″↓;↑∂←↔)± ↑♥°∝≡± ∝ ↑×≡±±♠←↓≡∫
↑∂±±)± ←;∂≥ƒ″∂±≡± °←± ×≡↑↑°×←≡≥≥∂←↔ ∝ ≡≥;♥;; ×♠↓♠±∫
×∂〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)←←; ≡≈∂←↔≡↔;;± ♥≡←∂≡± •ƒ♥;± ↔∂≥± ←♥♠↔↔∫
″∂←↔ ∝ ƒ≥≥;↓∂↔;″∂←↔;〉

⋅♠≥≡♥≡←∂≡± ∂•≡♠↔↔″ ↓∂×≥≥∂←×♠°↑″∂↔♠×←≡± ″♠♠↔°←∫
↔ °±÷∂±°∝± •≥≥∂↔± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠≥≥ ⋅≡≥←∂±÷∂± •♠≥≡♥≡∫
←∂←↔↑↔≡÷∂± ″♠×∂←≡←↔∂〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)←←; °± ♥↑″∂←↔≡↔↔♥⌠ ≡↔↔; ♥≥↔×♠±±≥≥∂∫
←≡←↔∂ ″≡↑×∂↔↔;♥;↔ ×♠≥↔↔♠♠↑∂ƒ″↓;↑∂←↔)∝≡± ∝ ≥♠°±±°±↓≡∫
↑∂±±)± ↑♥°↔ ←;∂≥ƒ♥;↔〉 ⊃∂↑±°″∂←↔≡± ≥↔∂″↔ ♥≥↔×♠±∫
±≥≥∂←≡↔ ∂±♥≡±↔°∂±±∂↔ °↔≡↔± •♠°″∂°°± ≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)±
←♠♠±±∂↔↔≡≥♠± ≥;•↔)×°•↔∂±〉 ×♠±↔×♥°∂↔♠×←≡←← °±
°←°∂↔≡↔↔♥ ♥≥↔×♠±±≥≥∂←≡←↔∂ ″≡↑×∂↔↔;♥;↔ ×♠≥↔↔♠♠↑∂ƒ″↓;∫
↑∂←↔)↔ ∝ ″∂←≡″↔〉 ∇;∂≥≥; ≥♠≡∂≥≥ ≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)± °± ←°∫
♥≡≥≥♠↔↔♥ ±∂∂≈≡± •∂←↔°↑∂≥≥∂←≡≡± ×≡•∂↔ƒ×←≡≡±〉

♥↑♠±×° ↔°↔≡♠↔↔ ↔♥°∂↔≡↔↔⌠ ⊆∅∫∂±♥≡±↔°∂±↔∂ °± •♠°∫
″∂°∂↔♠ ƒ•↔≡±; ″≡↑×∂↔↔;♥;±; ≥♠≡≡± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠± ≥;•↔)∫
×°•↔±〉
≡±↔°←≡″ ∝ ≥≡±↔°×°±≡•≥≥∂ ←≡×; ±∂∂≈≡± ♥;≥∂↔)± ƒ″∫
↓;↑∂←↔) ←♠°∝≡≥≥± ←≡″×♥≥≥〉 ≡±↔°×≡±↔↔;;± ≥∂∂↔↔ƒ∫
♥∂; ↓∂↔×∂; ±;×ƒ″∂; ∝ ♥°∂±↔ ↔∂≥ ←;∂≥ƒ↔≡↔;;± °←± ♠♠↔∫
↔ ×♠↓♠±×∂↑×≡±±≡↔↔〉 ⋅∂←↔°↑∂≥≥∂←≡↔ ↑×≡±±♠×←≡↔ ∝ ×≡±∫
↔;± °″∂±∂←↓∂∂↑↔≡∂↔; ƒ•↔≡≡±←°♥∂↔≡↔± ♠♠≈≡± ↑×≡±↔≡≡±
×±←← ×≡↑↑°×←≡≥≥∂←≡± ∝ ≡≥;♥;± ×♠↓♠±×∂×♠♥± ←♥♠↔∫
↔″∂←≡×←∂〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←← °± °↔≡↔↔♥ •♠°″∂°°±
≡×°≥°÷∂←≡←↔∂ ↔∂ ♥∂↑×∂←↔ƒ←×;ƒ↔)± ×±±≥↔ ″≡↑×∂↔↔;♥;↔ ∝
ƒ•↔≡±;∂←≡↔ ≥♠°±±°±≥♠≡≡↔〉 ⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔↔); °± °•∝↔↔∫
♥ ←∂↔≡±⌠ ≡↔↔≡∂ ±;∂↔; ≥♠≡×°×°±∂←♠♠×←∂ ↔↑↓≡≡↔↔°″←↔∂
↓∂↑←↔°↔〉

⋅≡≥←∂±÷∂± ≡×°≥°÷∂←≡←↔∂ ∝ ♥∂↑×∂←↔ƒ←×;ƒ↔)± ×±±≥↔ ″≡↑∫
×∂↔↔;♥∂≡± ≥∝°∝≡± ∝ ƒ•↔≡±;∂←↔≡± ≥♠°±±°±≥♠≡∂≈≡± ∝;↑∝≡←∫
↔≡≥″;≥≥≡ ×♥↑♠±÷°± ↔°↔≡♠↔↔″∂←≡≥≥ ≡∂ °≥≡ ♥∂×♠↔♠←↔⌠
″♠↔↔ ↓°∂×∂↔↔∂←≡↔ ƒ•↔≡ƒ≈≡↔ ⊃∂∂××∂∫∂♥∂×°± ♥∂•≡↑←°↑″≡≡±
↓↑±≡♥↔ ×♥↑♠±÷°± ↔°↔≡♠↔↔″∂←≡± ″ƒ)↔;〉 ♥↑♠±∫
÷°± ↔°↔≡♠↔↔″∂←≡± ←≡♠↑♠×←≡± ≥≡±↔°×≡±↔;± ≥♠≡≡± ≡×°∫
≥°÷∂±≡± ″≡↑×∂↔ƒ← ″♠♠↔↔♠♠〉 ♥↑♠±÷°± ↑↔×∂←♠∂≥≥ ↓ƒ∫
↑∂↔;;± ←;∂≥ƒ↔↔;″;;± ≥♠≡≡± ±ƒ×ƒ∂←≡↔ ♥∂↑×∂←↔ƒ←×;ƒ↔↔)″•∫
≈°≥≥∂←♠♠≈≡↔ ↔∂ ↓↑±↔″± ±∂∂↔;〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)←←; °± °↔≡↔↔♥ •♠°″∂°°± ↓°•∝∫ ∝ ↓∂±↔∫
♥≡←∂≡± ←♠°∝≡≥♠↔↑♥≡ ∝ ×;ƒ↔↔)↔↑↓≡≡↔〉 ∉°•∝♥≡←∂≡± ↓∂≥±∫
↔♠″∂←∫ ∝ ″♠♠↔↔″∂←↑∂←×≡∝; ∂•≡♠↔↔♥↔ ≥∂↔°×←≡↔ ∝ ↔°∂∫
″∂±±°↔ °± ←∂∝°∂↔≡↔↔♥ ↑∂∂↔↔;♥;± ≡↔;;≥≥≡ ±∂∂←↔; ↓°•∝♥≡←∂∫
≥♠≡∂←↔⌠ ∝°↔× °♥↔ ♥≡≈≡±•±×∂±±± ×±±≥↔ ↔;↑×≡∂↔; ∝
←°♥≡≥↔♠♥↔ ♥≡≈≡±∫•±×∂±↔±〉

♥↑♠±×° ↔°↔≡♠↔↔ ↔♥°∂↔↔≡∂↔〉 ±×;ƒ↔)± ←♠♠±±∂↔∫
↔≡≥♠←← °↔≡↔± •♠°″∂°°± ⋅≡≥←∂±÷∂± ↓°•∝♥≡←∂≥♠≡∂≈≡±
←♠°∝≡≥♠←♠♠±±∂↔≡≥″〉

⊄∠√√⊃⇒⊄ ∅⋅⊄∨∅⊂⊃∨⊆∠⊂⊄∠⊄ ∏⇒ ∨∇∨⊆¬√⇒⋅⊇∠⊄∠

∂∂×≡±±≡∝;↑∝≡←↔≡≥″∂; ←♠♠±±∂↔≡≥≥± ∝ ×≡•∂↔≡↔;;± ×°×°±∂∫
←♠♠×←∂±⌠ ∝°↔× ×;←∂↔↔;♥;↔ ≡↑∂ ≥∂∂×≡±±≡″♠°≈°↔ ∝ ↓≥♥≡≥≡∫
♥↔ ←≡×; ←♠↔♠←↔ ≡↔↔; ≡≥∂±×≡∂±°≡≥;″;± ↔°∂″∂±↔≡≈≡≥≥ƒ∫
↔ƒ×←∂;〉 ∂∂×≡±±≡∝;↑∝≡←↔≡≥″; ∝ ≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔↔) ←°♥∂↔≡↔±
ƒ•↔≡≡± ←∂↔≡±⌠ ≡↔↔; ♥;•≡±±≡↔;;± •≡±×∂≥)♠↔°≥∂∂×≡±↔≡≡±
↔↑♥≡↔↔ ∝ ↓↑±±≡∫↔± ƒ″↓;↑∂←↔); ♥;•;± ×♠°↑″∂↔↔∫
♥∂≡± ≥∂∂×≡±±≡″♠°↔°∝≡± ×;ƒ↔↔)≡≈≡≥≥ƒ↔ƒ×←∂;〉 ∨↑∂↔ƒ∂←↔; •♠°∫
″∂°↔ ×∂∂±±∂∫↔≡↔;;± ≥∂←;×←∂ ≥∂∂×≡±±≡↔♠↑♥≥≥∂←♠♠≈≡± ↓↑±∫
↔″∂←≡≡±〉

♥↑♠±×° ↔°↔≡♠↔↔ ↔♥°∂↔≡↔↔〉 ∂∂×≡±±≡∝;↑∝≡←↔≡≥″; °±
←♠♠±±∂↔≡≥↔♠ ×°×°±∂←♠♠↔≡±⌠ ∝ ↓≥♥≡≥≡≡ ←≡×; ←♠↔♠←↔ ≡↔∫
↔; ≡≥∂±×≡∂±°≡≥;″;;〉 ♥↑♠±÷°± ≥∂∂×≡±±≡∝;↑∝≡←↔≡≥″; ↓≡∫
↑♠←↔♠♠ ≡±←∂←∂∝∂←≡←↔∂ ×≡←↔;♥∂≡± ×♠≥×♠″♠°↔°∝≡± ×;ƒ↔↔))±⌠
∝°× ↔↑×°∂↔↔ ♠♠←∂ ≥≈♠××∂↔ ∝°♠××°≥∂∂×≡±±≡∫⌠ ↓ƒ)↑;∫
≥∂∂×≡±±≡ ∝ ∝≥±×♠≥×♠ƒ•↔≡ƒ×←∂;〉 ♥↑♠±×° ″•≈°≥≥∂←↔
↔♠↑♥≥≥∂←≡± ≥∂∂×≡±±≡ƒ″↓;↑∂←↔)± ×∂×∂≥≥≡ ≥∂∂××♠∝∂≥≥≡〉

∨≈∂←↔;;ñ ″ƒ)±↔≡∂±≡± ♥∂×♠↔♠← ∨∂ ≡≈∂←↔;ñ≡∂ ♥∂×♠↔♠←↔ ⊆∂←↔∂↑∂∂↔ñ±≡÷↔∂∂♥∂±≡± ♥∂×♠↔♠←





⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±×∂←♠♠±±∂↔↔≡≥♠♥∂↑←↔°
⇒←≡″×♥°←←↔°
≥←↔″�≥″∂∫↓↑°∝≡×↔∂

⊃⇒⊄ ∂↔≡±ñ″∂≥≥; ×≡∂±°∂± ×♥↑♠±×° ≡≈∂←↔;; ↔°↔≡♠↔↔″∂←↔◊ ∨≈∂←↔;″∂←←↔≡

⊄↑♥∂↔↔♥∂∂± ≥∂∂×≡±±≡ƒ•↔≡ƒ×←∂∂± ♥↑♠≈♠↔± ×≡•∂↔↔;″;≥∫
≥; ≡±←∂←∂∝∂←≡←↔∂ °≥≡″←← °≥≡♥∂ ↓;;≥∂∂×≡±±≡ƒ•↔≡ƒ×←∂; ∝
∫♥≡↑×°←↔°∝〉

♥↑♠±×° ↔°↔≡♠↔↔ ↔♥°∂↔≡↔↔〉

∨≈≡≥≥; ″∂±∂↔↔♠∝ ƒ•↔≡ƒ←∫ ∝ ≡±≡↑÷∂♥≡↑×°←↔°∝ ×°←×≡♥←∫
← ≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)←←; ∝ ≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←← °±
°↔≡↔↔♥ •♠°″∂°°± ←;;± ;;↑∂∫∂≥″∂)∂≈≡± ∝ ↔♠≥♥∂≡± ↑∂←×∂↔⌠
ƒ″↓;↑)∂♥; ″±×;ƒ↔↔) ∝ ←≡± ×≡•∂↔↔;″∂←↔↑↓≡≡↔ ←≡×; ≥;∫
•∂ƒ″↓;↑∂←↔)⌠ ≡↑∂↔ƒ∂←≡←↔∂ ←♠↔♠←⌠ ↑♥°××↔ ≥♠°±↔°∫ ∝ ×♠≥↔∫
↔♠♠↑∂×°•↔≡≡↔ ∝ ∫≥♠≡≡↔ ←≡×; ″∂←≡″± ≡↑∂↔ƒ∂←↓∂∂↑↔≡≡↔〉

♥↑♠±×° ↔°↔≡♠↔↔ ↔♥°∂↔≡↔↔〉

⋅∨⊂√∇¬√∇ ⊂∨⊇⇔⊇∇ ∨⊆√⊄∅√⊂∅⊂∅∅⊂∨⊄

⋅≡≥←∂±÷∂± ←≡♠↔♠ ×≡•∂↔≡↔;;± ×±←∂±♥;≥∂←≡←↔∂ ×∂≥↓∂≥♠×ƒ∫
×ƒ∂←≡±; ♥≥↔×♠±±≥≥∂←≡± ↓;;×≡←×♠×←≡± ≥♠°″≥≥ ≡≈≡≥∫
≥ƒ↔ƒ×←≡↔ ↑∂∂↔↔;♥;≥≥≡ ∝ ″°±∂↓♠°≥∂←≡≥≥≡ ←♠±↔°∫ ∝ ↔ƒ)↓∂××∫
↑×≡±↔″∂←≡≥≥≡⌠ ↔°∂″∂♥≥≥≡ ≥∂∂×≡±±≡∝;↑∝≡←↔≡≥″;≥≥≡ ←≡×; •ƒ∫
♥;≥≥≡ ≡≥∂±ƒ″↓;↑∂←↔)≥≥≡〉

⊆∂∂↔↔;♥;↔ ∝ ″°±∂↓♠°≥∂←≡↔ ↑×≡±↔″∂←″•≈°≥≥∂←♠♠≈≡↔⌠ ↔°∂∫
″∂♥ ≥∂∂×≡±±≡∝;↑∝≡←↔≡≥″; ←≡×; •ƒ♥; ≡≥∂±ƒ″↓;↑∂←↔) ″•∫
≈°≥≥∂←↔♥↔ ×∂≥↓∂≥♠×ƒ♥ƒ± ″ƒ)← ×±←∂±♥;≥∂←≡≥≥; ↔←°≥≥〉
≥″∂± ≥≡±↔°×≡±↔;± ≥♠≡ °± ⋅≡≥←∂±÷∂± ♠♠≈≡± ƒ≥≡∂←×∫
♥≡•≈°↔♠×←≡± ″≡↑×∂↔↔;♥∂± ♠♠←∂ ↑×≡±↔″∂←≥♠≡〉

⋅≡≥←∂±÷∂± ←≡♠≈♠≥≥ ≡≈∂←↔≡↔;;± ∝°♠××°≥∂∂×≡±↔≡≡←≡≡±⌠ ≡↑∂↔ƒ∂∫
←≡←↔∂ ↑∂≈≡≥∂∂×≡±↔≡≡←≡≡± ↔♠×≡♠↔♠♥ ∝ ≡•≡ƒ↔ƒ♥;; ƒ•≈ƒ←∫
×♠±↔↑×≡±±≡↔↔〉 ⊂≡♠≈♠± ×≡←×♠×←∂ ♥•♥∂←↔≡↔± ←♠±∫
↔°∫⌠ ↔ƒ)↓∂××∫ ∝ ↓≥♥≡≥♠×≡←×♠×←∂±〉

♥↑♠±÷°←← ≡←∂↔≡↔↔ƒ ≡•≡ƒ↔ƒ♥; ƒ•≈ƒ←×♠±↔↑×≡±±≡
≡≈∂←↔;; ∝°♠××°∫ ∝ ↑∂≈≡≥∂∂×≡±±≡↔↔;〉 ≥″∂± ≥≡±↔°×≡±↔;±
≥♠≡≡± ←♠∂±↑×≡±↔″∂±≡± ♥•♥∂←↔ ″ƒ)← ≥″∂± ×≡←∫
×♠←↔∫≥♠≡↔↔ ″°±∂↓♠°≥∂←≡± ←♠±↔°∫⌠ ↔ƒ)↓∂××∫ ∝ ↓≥∫
♥≡≥♠×≡←×♠×←≡±〉

⊆∂∂↔↔;♥;± ←♠±↔°↔♠°↔±±°± ↔♠↑♥″∂←≡×←∂ °± ≥♠≡∂≈≡±∫
×;ƒ↔)←←; ♥↑″∂←↔≡↔↔♥ ↔°±↔↔∂″± ↑∂∂↔↔;♥ƒƒ←〉

≥″∂± ≥≡±↔°×≡±↔;± ≥♠≡ °± ″≡↑×∂↔↔;♥; ♠♠←∂ ↑×≡±↔″∂←∫
≥♠≡〉 ⇒≥♠≡≡≥≥≡ ×♥∂≥≥±    ×∫″⌠ ∝°←↔   
×∫″ °± ←♠∂±↑×≡±↔″∂←↔ ∝   ×∫″ °± ↔°∂″∂↔∂≥∫
↑×≡±↔″∂←↔ ∝ ↓≥♥≡≥♠∂↔〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←← ″≡↑×∂↔↔;♥; ↑×≡±↔″∂∫
±≡± ↔♠≥≡≡ ←∂∝°∂↔↔ ∝°♠××°≥∂∂×≡±↔≡≡±⌠ ≡↑∂↔ƒ∂←≡←↔∂ ↑∂≈≡≥∂∂∫
×≡±↔≡≡± ↓≥♥≡≥♠≥♠≡≡≥≥≡〉 ⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)± ″∂↔°∂↔♠×←≡≥∫
≥ ↔♠≥≡≡ ↓↑±↔ ∝°♠××°≥∂∂×≡±↔≡≡± ↔°∂″∂±↔≡≈≡≥≥ƒ↔ƒ×←∂;
∝ •ƒ)≈ƒ±↔;″∂←″•≈°≥≥∂←♠♠×←∂〉 ⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)←←; ↔♠≥≡≡
≡•×;∂←↔; °≥≡″←← °≥≡♥←↔ ƒ•≈ƒ←×♠±↔↑×≡±↔≡≡←↔ ∂↑↑≥∫
≥∂←↔ •∝↑×≡±↔″∂←↔〉

≡↑×∂↔↔;♥; ↑×≡±↔″∂±≡± °± ←∂∝°∂↔≡↔↔♠ ∝°♠××°≥∂∂×≡±↔≡≡±
∝ ≡↑∂↔ƒ∂←≡←↔∂ ↑∂≈≡≥∂∂×≡±↔≡≡± ↓≥♥≡≥♠≥♠≡≡≥≥≡〉 ⊄∂∂♥∂←↔ƒ♥;
×♠↓♠±×∂↑×≡±±≡ ↓↑±↔ ∝°♠××°≥∂∂×≡±↔≡≡± ↔°∂″∂±↔∫
≡≈≡≥≥ƒ↔ƒ×←∂;〉

⊇♠←∂≡± ←♠∂±∫⌠ ↔ƒ)↓∂××∫ ∝ ↓≥♥≡≥♠↔°∂″∂±↔°∝≡± ≥♠≡∂≈≡±
×;ƒ↔↔))±°↔↔° ∝ ∝° °≥≡♥∂≡± ≥♠≡∂≈≡± •♠°″↔↔♥ ↔;ƒ≈≡±∫
±ƒ←↑×≡±↔″∂±≡± ↔♠≥≡≡ ∝°∂↔↔ ←∂↔≡±⌠ ≡↔↔; ″•≈°≥≥∂←♠♠∫
≈≡↔ ∝°♠××°≥∂∂×≡±↔≡≡± •ƒ)≈ƒ±↔;″∂←≡≡± ♥↑″∂←↔≡↔±〉

≥″∂±  ≥≡±↔°×≡±↔;± ≥♠≡≡± ←♠∂±∫⌠  ↔ƒ)↓∂××∫  ∝  ↓≥♥≡∫
≥♠↔°∂″∂±±°↔ ←∂∝°∂↔↔♠♥↔ ←∂↔≡±⌠ ≡↔↔; ≥♠≡∂≥≥≡ •ƒ♥;↔ ∝°♠××°≥∂∂∫
×≡±±≡ƒ•↔≡ƒ≈≡↔ °± ″•≈°≥≥∂←↔ ↔°↔≡♠↔↔ ←″±∂×∂←≡←∫
↔∂ ≥♠≡≡± ↑×≡±↔″∂←≡± ×±←←〉

⇒≥♠≡∂≈≡±×;ƒ↔)± ←♠♠±±∂↔↔≡≥♠←← °± ↔♠↑♥↔↔♥ ♥;≡←↔)±
↔↑↓≡∂≈≡± ≡≈≡≥≥ƒ↔↔;″;↔ ƒ≥∂×♠±±≥≥∂←≡≡± ♥∂↑×∂←↔ƒ←×;ƒ↔↔))±
←°♥≡≥↔♠♥↔⌠ ↑∂∂↔↔;♥;± ≥∝↔ ∝ ♥≡↔°♥°∂″∂←≡↔ ≥♠≡≡↔ ←≡×;
±∂∂↔; ƒ•≈∂←↔;♥;± ♥∂•≡↑≥♠≡♥≡↑×°←↔°± ∝↔×♠♥♠♠←〉

♥↑♠±÷°←← ≡←∂↔≡↔;;± ↓♠∂←↔°♥≡↑×°± ≥∂∂↔↔ƒ″∂±≡± ƒ″↓;∫
↑)∂♥;;± ♥∂•≡↑≥♠≡∝;↑∝≡←↔≡≥″;;± ∝ ≡↑∂↔ƒ∂←≡←↔∂ ⊃∂∂××∂∫∂♥∂×°±
♥∂•≡↑←°↑″≡≡±〉 •≈≡±♥;ƒ≥;± ƒ≥∂↔↔;♥; ♠≥×°∂≥♠←∂≥↔ ↓↑±∫
↔ ƒ•↔≡ƒ×←∂; ∂♥∂×°± ″≡↔←;≥♠≡∂≈≡± ∝ ≥≡±↔°×≡±↔↔;≥♠∫
≡≡± ∝ ″♠♠± °∂≥≥∂←∫⋅≡≥←∂±÷∂± ♥;≥∂≥≥;〉 ⊄;↔; ×♠↔↔ ″•≈°≥∫
≥∂←↔♠♥↔ ″ƒ)← ↑≡∂↔∂↔ ⊂∂↓°°±×°↑♥≡± ←♠♠±↔±〉
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MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 66 §:N MUKAINEN VIRANOMAISNEUVOTTELUMALMIN LENTOKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVOITUKSESTA

Kokousaika keskiviikko 21.10.2015 kello 14.30–16.00

Kokouspaikka Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kansakoulukatu 3, HelsinkiAreenakerros, kslk-sali

Läsnä:
Uudenmaan Ely-keskusBrita Dahlqvist-SolinAimo HuhdanmäkiMaarit SaariKaija SavelainenMarjo VuolaHenrik Wager
MuseovirastoSatu Mikkonen-Hirvonen
Uudenmaan liittoKristiina Rinkinen
Helsingin seudun liikenne HSLMiska Peura
Helen OyKyösti Oasmaa
Helen Sähköverkko OyRisto Seppänen
HKL-liikelaitosJaakko Laurila
GasumTaneli Ojanen
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Helsingin kaupunki
Katri Erroll KaupunginkansliaTimo Härmälä KaupunginkansliaSirpa Kallio KaupunginkansliaKari Pudas Kaupunginkanslia
Kristiina Vattulainen Kaupunginkirjasto
Anne Mäkinen KaupunginmuseoMarkku Heikkinen Kaupunginmuseo
Peter Haaparinne KiinteistövirastoMarkku Savolainen Kiinteistövirasto
Rauno Pekonen Liikuntavirasto
Harri Taponen Nuorisoasiainkeskus
Ari Hasanen PelastuslaitosKeijo Mäki Pelastuslaitos
Anni Tirri RakennusvirastoJukka Kauto Rakennusvirasto
Salla Mustonen Rakennusvalvontavirasto
Eeva Pitkänen Ympäristökeskus
Kaupunkisuunnitteluvirasto:
Olavi VeltheimRikhard ManninenAnnukka LindroosKaisu TähtinenIrene VarilaTuomas HakalaCrista ToivolaValtteri HeinonenHanna IkonenTopi VuorioAnna PätynenHelena Färkkilä-KorjusPeik SalonenMaija Mattila
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Asialista 1. Kokouksen järjestäytyminen ja esittely
Olavi Veltheim avasi kokouksen ja osallistujat esittelivät itsensä.
2. Kaavarungon esittely
Tuomas Hakala esitteli kaavarungon lähtökohdat, tavoitteet, sisällön jaaikataulun sekä kävi läpi kaavarungon suhteen valtakunnallisiin aluei-denkäyttötavoitteisiin, maakuntakaavaan ja yleiskaavaan.
Malmin lentokentän alueesta suunnitellaan koko koillistaHelsinkiä yhdistävä ja alueen identiteettiä vahvistavakaupunkirakenteen nivel. Ensisijainen kaupunkirakenteellinen tavoiteon liittää Malmin lentokentän alue tiiviisti ympäröiviin alueisiin - Malminkeskustaan, Jakomäkeen, Tattarisuohon, Kivikonulkoilupuistoon ja edelleen Viikki-Kivikon vihersormeen,Kontulaan, Viikkiin, Pukinmäkeen ja Tapanilaan.
Alueen kokonaisrakenne perustuu ekologisesti ja toiminnallisestikytkeytyvään puistoverkkoon, joka luo voimakkaan identiteetinalueelle. Puistoverkon osien suunnittelussa huomioidaan alueenvahvuustekijöitä, kuten muistumia kiitoradoista, laajat tilat ja pitkätnäkymät. Puistoverkkoon kuuluu rakennettuja ja luonnonkaltaisessatilassa olevia osia. Puistoverkosto yhdistetään Kivikonulkoilupuistoon erillisellä sillalla Lahdenväylän yli.
Puistoverkko noudattelee osin Longinojan ja Lentokentänojankulkureittejä. Hulevesiä viivytetään puistoalueille rakennettavissamaisemallisesti korkeatasoisissa vesiaiheissa.Lentokenttärakennuksiin liittyvälle keskeiselle puistoalueellerakennetaan suurempi vesiallas.
Lentoasemarakennus ja lentokonehalli sekä niiden välitönympäristö suojellaan, lisäksi lähiympäristö suunnitellaan vanhaakokonaisuutta kunnioittaen. Lentoaseman rakennuksiin liittyviäpitkiä näkymiä säilytetään osana uutta kaupunkirakennetta.
Asuinalueet suunnitellaan väestörakenteeltaan jaasumisvaihtoehdoiltaan monipuolisiksi AM-ohjelman periaatteidenmukaisesti. Asuinkortteleiden suunnittelussa huomioidaan kunkin pai-kan pohjarakentamisolosuhteet ja muut kustannuksia nostavat tekijät,jotta voidaan edesauttaa kohtuuhintaisen asuntorakentamisenedellytyksiä.
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Malmin lentokentän alueella varaudutaan noin 2 000 työpaikansijoittumiselle alueelle. Tattarisuon etelä- ja pohjoispuolelle suunnitel-laan pienteollisuus/toimitilatontteja korvaamaan lentokentän alueeltaja uuden rakenteen tieltä poistuvia tontteja.
Alueen lähikeskusta suunnitellaan elämyksellisenä ja vaihtelevanakävely-ympäristönä niin, että keskeisten katujen maantasokerroksetovat kivijalkaliiketilaa. Varaudutaan kahden uuden koulun ja tarvittavienpäiväkotien rakentamiseen. Alueelle laaditaan erillinen palveluverkko-selvitys.
Kaavarunko on valmisteilla olevan yleiskaavan ja 4.vaihe maakunta-kaavan mukainen. Kun tarkastellaan valtakunnallisista alueidenkäyttö-tavoitteita, voidaan arvioida, että hanke edistää tai sillä on myönteinenvaikutus 24 tavoitteeseen, ei edistä tai ei ole vaikutusta 2 tavoitteeseenja ristiriita tai negatiivinen vaikutus 1 tavoitteeseen. Tarkastelu on se-lostusluonnoksen liitteessä, joka oli myös ennakkomateriaalissa.
Tavoitteena on, että kaavarunko sekä siitä saadut mielipiteet ja kan-nanotot esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle 1.12.2015. Viras-toille ja lautakunnille lausunnoille tammi-maaliskuu 2016 ja kaupunki-suunnittelulautakunnan käsittelyyn kesäkuussa 2016.
Asemakaavoitus aloitetaan 2016 Fallkullan tilan ympäristöstä, lento-asemarakennuksista ja Tattarisillasta. Alueelle tehdään asemakaavojaosa-alueittain 2018-2035. Koko alueen rakentaminen kestää noin 25vuotta.
Helena Färkkilä-Korjus kertoi alueen maaperästä ja siihen liittyvistä tut-kimuksista sekä rakennettavuusselvityksestä sekä hulevesiselvitykses-tä.
Maaperä on pääosin savialuetta, jonka syvyys on suurimmalla osallaaluetta 5-15 metriä. Tämän vuoden aikana on tehty lisää pohjatutki-muksia; kairauksia, näytteenottoa sekä asennettu uusia pohja- ja orsi-vedenhavaintoputkia. Destian tekeillä oleva rakennettavuusselvitysvalmistuu tämän vuoden aikana. Ensi vuodeksi on suunniteltu lisäpoh-jatutkimuksia, maanäytteiden ottoa ja näytteiden laboratorioanalysoin-tia, pohja- ja orsivesiseurantaa, inklinometrien asennusta ja pilaantu-neisuustutkimusta.
Sito tekee parhaillaan selvitystä lentokenttäalueen hule- ja pohjavesienhallinnasta. Työssä selvitetään alueen pohja- ja orsivesien tasot, muo-dostumisalueet ja virtaukset sekä hulevesien johtaminen ja ojien nykyti-la. Työn pohjalta esitetään miten alueen vesien hallinta rakentamisen
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eri vaiheissa tulisi järjestää, jotta vesien virtaamat ja laatu eivät kärsisi.Erityisesti pyritään turvaamaan kunnostetun Longinojan virtaamien jakunnon säilyminen nykytilassa.

Topi Vuorio puhui liikennejärjestelmän tavoitteista sekä liikenteellisistäratkaisusta.
Tavoitteena on Koillisen Helsingin yhdistäminen. Liikkuminen tukeutuuensisijaisesti kestäviin kulkumuotoihin ja toissijaisesti auton käyttöön.Joukkoliikenneratkaisu perustuu raitioliikenteeseen –poikittaiseen Raide-Jokeri 2 -yhteyteen ja kantakaupungistaViikin kautta lentokentän alueen läpi pohjoiseen kulkevaanpikaraitiotiehen. Joukkoliikenteellä on merkittävin rooli tavoitteessayhdistää koillisen Helsingin kaupunkirakennetta. Katuverkko jäsenne-tään selkeästi. Alueelle muodostetaan selkeä katuverkko joka jakautuurauhallisiin asuntokatuihin ja liikennettä välittäviin katuihin. Jalankulku-ympäristö on turvallinen, sujuva ja virikkeellinen. Pyöräliikenne sijoittuuluontevasti katuympäristöön ja on luontevaja turvallinen tapa liikkua.
Pysäköinnin lähtökohtana on keskitetyt pysäköintiratkaisut janimeämättömät paikat. Tavoitteena on erottaa pysäköinninkustannukset muista asumiskustannuksista. Jokaiseen erilliseenpysäköintilaitokseen liitetään jokin aktiviteetti, esim. kiipeilyseinätai pelikenttä katolla.

Anna Pätynen esitteli alueen kulkutapajakaumaa ja saavutettavuutta.
Malmin lentokentän alueen ajallinen saavutettavuus paranee huomat-tavasti, kun sen läpi rakennetaan Raide-Jokeri 2 ja Lahdenväylänsuuntainen pikaraitiotie. Uudessa yleiskaavassa tavoitteena on verkos-tokaupunki, jossa julkinen liikenne olisi kilpailukykyinen autoon verrat-tuna ja esimerkiksi matka Meilahteen kestäisi nykyisen noin 40 minuu-tin sijasta noin 20 min vuonna 2040. Kulkutapajakaumaennusteen mu-kaan arkivuorokauden matkoista 33% tehtäisiin autolla, 38 % joukkolii-kenteellä ja  29 % jalan tai pyörällä.
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3. Viranomaisten puheenvuorot

YmpäristöministeriöEi edustajaa paikalla.
Etelä-Suomen aluehallintovirastoEi edustajaa paikalla.
Liikenne- ja viestintäministeriöEi edustajaa paikalla.
LiikennevirastoEi edustajaa paikalla.  Maarit Saari välitti Anni Rimpiläisen kommentit.
"Alueen läpi on suunniteltu raitiotielinjaa osana koko kaupungin katta-vaa linjastoa. Mikäli raitiolinjoja ei rakenneta ennen asutusta, vastaavatyhteydet on hoidettava busseilla. Tämä tulee ottaa huomioon katuver-kon ratkaisuissa ja mitoituksessa. Tieliikenteen yhteyksien riittävyydes-tä tai ruuhkautumisesta ei voi sanoa muuta kuin että liikenneselvityksiäon täydennettävä, jotta voidaan varmistaa Lahdenväylän ja Kehä I:ntoimivuus. Alueen kaakkoisosassa on asuinkerrostaloalue hyvin lähelläLahdenväylän ramppia. Sen meluntorjunta tulee esittää joko kaavarun-gossa tai tarkemmassa kaavoituksessa."
Liikenteen turvallisuusvirasto /Trafi IlmailuEi edustajaa paikalla.
FinaviaEi edustajaa paikalla.
Puolustusvoimat Etelä-Suomen Sotilasläänin EsikuntaEi edustajaa paikalla.
RajavartiolaitosEi edustajaa paikalla.
TulliEi edustajaa paikalla.
Museovirasto (Mikkonen-Hirvonen)Malmin lentokenttäalue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistori-allinen kohde ja ympäristö. Ilmailukäytön jatkaminen on ainoa keinoturvata kokonaisvaltaisesti lentoaseman kulttuurihistoriallisten merkitys-ten säilyminen.
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Mikäli ilmailutoiminta kuitenkin lakkaa, on aluetta luontevinta kehittääavoimena virkistys- ja liikuntaympäristönä. Suunnittelussa tulee huomi-oida kenttäalueen näkymät ja päälinjat ja lentokentän kiitoratojen muo-dostama keskeinen avoin tila jättää aukio- ja viherympäristöksi. Suun-nittelualue on ainutlaatuinen niin arkkitehtuuriltaan, rakennushistorial-taan kuin käytöltäänkin ja sen vuoksi ratkaisuja voitaisiin hakea jopaarkkitehtuurikilpailulla.
Suunnittelualueella sijaitsee myös useita muinaismuistolain (295/1963)rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä (1.maailmansodan aikaisia lin-noitteita). Kaavassa suunniteltu rakentaminen ko. kohteille on mahdol-lista toteuttaa riittävien arkeologisten tutkimusten jälkeen. Tutkimustenkustannuksista vastaa alueen rakennuttaja (15 §).
Uudenmaan liitto (Rinkinen)Maakuntakaava ohjaa alueen suunnittelua lentokenttäalueen osalta,koska se poistettiin valituksen takia Helsingin yleiskaavasta 2002 ja sitäedeltävä, vuoden 1992 yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen.
Suunnittelualue on Uudenmaan voimassa olevissa maakuntakaavoissaosoitettu merkinnällä liikennealue, joka varataan taajamatoimintojenalueeksi lentotoiminnan päätyttyä. Alueelle on osoitettu vastaavastimyös Malmin lentomelualue. Lentotoiminnan päättymisestä ja viran-omaistoimintojen siirtymisestä muualle on tehty tarvittavat päätökset,joten alueen taajamarakentaminen on maakuntakaavan mukaista.
Malmin kentän alue on valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäris-töä (RKY 2009), joka on maakuntakaavassa osoitettu ominaisuusmer-kinnällä. Maakuntakaavan suunnittelumääräys edellyttää, että maakun-takaavassa osoitettu käyttötarkoitus (taajama) sovitetaan yhteen mai-sema- ja kulttuuriarvojen kanssa. Yhteensovittamiseen on monia tapo-ja, ja kaavarungossa on esitetty yksi mahdollinen lähtökohta.
Maakuntakaavassa suunnittelualuetta reunustavat lähes joka suunnaltaviheryhteystarpeen merkinnät. Suunnittelualuetta rajaavat puisto-vyöhykkeet ja metsäalueet toteuttavat niitä osaltaan. Suunnittelualuee-seen liittyy myös maakuntakaavassa osoitettu pääkaupunkiseudun poi-kittaisen joukkoliikenteen yhteysvälin kehittämisperiaatemerkintä (Joke-ri II), joka on kaavarungossa osoitettu kulkemaan Malmin keskustan jasuunniteltavan uuden asutusalueen kautta.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on ehdotusvaiheessa. Siinä Mal-min kentän alue tullaan esittämään taajamatoimintojen alueena, johonosoitetaan lisäksi tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä. Läh-töoletuksena on, että tällä alueella valtakunnalliset rakennetun kulttuu-
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riympäristön arvot ja tiiviskin kaupunkirakenne pystytään sovittamaanyhteen.
HSL (Peura)Suunnittelussa pitää huomioida vaiheistus ja varautua bussiliikenteenjärjestämiseen. Sitovia päätöksiä raitiotien rakentamisesta ei ole vielätehty. On syytä tarkistaa, kuinka Lahdenväylän kapasiteetti riittää.
HSYEi edustajaa paikalla.
Helen Oy (Oasmaa)Alue on luontevaa kytkeä sitä joka puolelta ympäröivään kaukolämpö-verkkoon. Rakennettavan kiinteistökannan keräämä aurinkoenergiavoidaan kerätä talteen ja hyödyntää alueellisella jäähdytysverkolla.Näin passiivisesta aurinkoenergiasta saadaan paikallinen energiatuo-tantotapa. Alue sopii hyvin älykkäitten energiapilottien kokeilupaikaksihyödyntäen Fiksu Kalasatamahankkeen kokemukset. KalastamassaHelen Oy on rakentamassa Suvilahden aurinkovoimalan yhteyteensähkövaraston. Tällaisen hankkeen kokemuksia tulee myös edelleenkehittää suunnittelualueella. Siitä synty paikallista päästötöntä energi-antuotantoa.
Alueelle olisi tarpeen laatia energiahuollon yleis- tai kehityssuunnitel-ma, joka ohjaisi asemakaavoitusta ja rakentamista. Sitä kautta voidaanohjata valvoa myös kaupungin energiatehokkuus- ja päästötavoitteidentoteutumista. Helen Oy on valmis tekemään sen yhteistyössä kaavoi-tusprojektin kanssa.
Helen Sähköverkko Oy (Seppänen)Malmin lentokentän alueen rakentaminen ei vaadi uuden sähköasema-kapasiteetin investointia. Alueellista jakeluverkkoa vahvistetaan aluera-kentamisen aikataulussa koillisen suunnasta Suurmetsäntien varressaolevalta sähköasemalta.
Pitkällä aikavälillä 2040-2050 -luvuilla sähköaseman lisäkapasiteetti voiolla ajankohtainen. Nykyisen kaltaisella verkkotopologialla sähköase-matontti tulisi löytyä suunnittelualueen ja Kehä I:n välimaastosta. Säh-köaseman tilantarve on noin 1500 k-m2.
Gasum (Ojanen)Gasum Oy:n korkeapaineinen (54 bar) maakaasun siirtoputki DN400kulkee alueen eteläosassa asemakaavaluonnoksen mukaisten raken-nuskortteleiden läpi. Lisäksi lentokenttärakennusten pohjoispuolella onmaakaasuputken katodiseen suojausjärjestelmään liittyvä anodikenttä,
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joka niin ikään sijaitsee korttelialueella.  Maakaasuputken DN400 suo-jaetäisyys putkesta pientaloon ym. on 8 m ja kerrostaloon ym. 16 m(asetus 551/2009). Alueen suunnittelun yhteydessä on etsittävä uudetpaikat maakaasuputkelle ja anodikentälle. Suunnittelu on tehtävä riittä-vällä tarkkuudella siirron toteuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Helsingin kaupunki
AttEi edustajaa paikalla.
HKL (Laurila)HKL näkemyksen mukaan hankkeen alkuvaiheessa parhaat edellytyk-set toimivalle pikaraitiotieliikenteelle on alueen poikittaisella liikenneyh-teydellä, joka on nopeammin toteutettavissa kuin etelään suuntautuvaraitiotie.  Heti alkuun poikittainen joukkoliikenneyhteys voi toimia linja-autoilla.
Malmin suunnittelualueelta tarvitaan pikaraitiotieyhteys Koskelaan.Suunnittelussa tulisi huomioida Malmilta kaupungin suuntaan muodos-tuva raidelinja kokonaisuutena, jotta ko. linja pystyy palvelemaan kokoreitin asukkaita. Malmin lentokentän alueen suunnittelussa on varau-duttava siihen, että pikaraitiovaunuille on mahdollisesti sivuvaunuvarik-kotarve alueella. Malmin pikaraitiotiehankkeisiin ei ole HKLn investoin-tiohjemassa (käsittää seuraavat 10v.) varauduttu. Tämä seikka saattaavaikuttaa päätöksiin raideliikenneosuuden toteuttamisajankohdasta.
Kanslia (Erroll, Härmälä)Malmin lentokentän alue on tärkeä asuntorakentamiskohde Helsingille.Kevättalvella 2014 tehtyyn hallituksen kehyspäätökseen (Julkisen ta-louden suunnitelma vuosille 2015-2018) oli Malmin osalta kirjattu, ettäasuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudullavaltio vetäytyy toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, ettäalue on mahdollista ottaa asuntokäyttöön viimeistään 2020-luvun alus-sa. Valtion ja Helsingin seudun kuntien välille solmittiin vastaavastisyksyllä 2014 sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumi-sen edistämiseksi. Sopimuksen mukaan kunnat sitoutuvat kasvatta-maan asuntotonttien kaavoitusta ja valtio lopettaa toimintansa Malminlentokentällä. Lisäkaavoitus kohdistuu Helsingissä ensisijaisesti Malminja Östersundomin alueelle.
Samalla kaupungin keskushallinnon puolesta esitetään toive siitä, ett-eivät eri sektoreita edustavat viranomaiset lähestyisi asiaa pelkästäänedustamansa intressin yksinomaisesta näkökulmasta vaan pyrkisivät
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puolestaan yhteistyössä hakemaan ratkaisuja, joissa myös yhdyskunta-rakentamisen kokonaisetu olisi otettu huomioon.
Kirjasto (Vattulainen)Kaupunginkirjastolla ei ole tilasuunnitelmia alueelle. Lähin aluetta pal-veleva kirjasto sijaitsee Malmitalossa. Nykyisellään Malmin kirjasto eikykene palvelemaan asukasmäärältään kasvavaa aluetta. Asemakaa-van toteutuessa kirjaston tiloja laajentaa Malmitalon sisäisin järjeste-lyin.
Kaupunginmuseo (Mäkinen, Heikkinen)Valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön (RKY 2009) rajaustulee ottaa (paremmin) huomioon kaavan valmistelussa siten, että len-tokenttäalueen rakennuksien ja kiitoratojen historia on edelleen ymmär-rettävissä. Paras ratkaisu olisi säilyttää alue avoimena virkistys- ja vi-heralueena. Rakennettua kulttuuriympäristöä koskevia selvityksiä pitäätarkentaa ja on selvitettävä yksityiskohtaisemmin mm. lentokentän jakiitoratojen rakenteita.
Muinaismuistolain suojaamat 1. maailmansodan linnoitteet, tykkitiet javanhat tiet voidaan Museoviraston lausunnon mukaan poistaa frag-mentaarisena alueen eteläosassa rakentamiseen tarkoitetuilla alueilla.Kaavarungon viheralueiksi osoitetuilla alueilla ne voidaan varmaan säi-lyttää kunnostettuina. Kaikkien kohteiden tutkimus täytyy tehdä ennenkuin alue asemakaavoitetaan. Linnoitteista on esillä vain tietyt osat, sil-lä osa on peitetty. Osa on jo tuhoutunut.
Kiinteistövirasto, tonttiosasto (Haaparinne)Tarkastelualuetta olisi tarpeen laajentaa. Tästä jatketaan keskusteluakaavoitusprojektin kanssa.
Joukkoliikenteeseen on panostettava ja sitä on tehostettava, erityisestipoikittaisyhteyksissä. Väkimäärän kasvaessa ja kaupungin tiivistyessä,ruuhkaton yksityisautoilu on mahdottomuus tulevaisuuden Helsingissä.
Ensimmäisen maailmansodan linnoitteita on ympäri Helsinkiä, olisi syy-tä käydä keskustelua siitä, mitkä niistä säilytetään, mahdollisesti kun-nostetaan ja tehdään näkyväksi maisemassa ja tunnetuksi suurelleyleisölle. Loput voitaisiin poistaa.
Kiinteistövirasto, geotekninen osasto (Savolainen)Jatkosuunnittelussa tulee selvittää mm. eri pohjanvahvistusmenetel-miä, joilla mahdollistetaan alueen yleistasauksen nosto sekä arvioidaannykyiselle liikennekoulutusalueelle sijoittuneen vanhan täyttöalueen ra-kennettavuutta. Lisäksi on tarpeen laatia alueellinen pohjaveden hallin-
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tasuunnitelma, jossa huomioidaan rakentamisen vaikutukset myös alu-een lähiympäristöön, erityisesti Tattarisuon orsiveteen.
Kiinteistövirasto, tilakeskusEi edustajaa paikalla.
KulttuurikeskusEi edustajaa paikalla.
Liikuntavirasto (Pekonen)Alueelle ei ole suunniteltu varsinaista liikuntapaikkaa, mutta yhteydetlähialueen liikuntapuistoihin on hyvät (Malmi, Kivikko, Latokartano).Koulujen yhteyteen olisi hyvä toteuttaa riittävän iso pelikenttä esim. La-tokartanon ja Herttoniemenrannan tapaan. Ulkoilu- ja hiihtoreitit näyttä-vät toimivilta esitetyssä suunnitelmassa.
Nuorisoasiainkeskus (Taponen)Nuorisoasiainkeskus näkee Malmin lentokenttäalueen kaavoituksessalasten ja nuorten näkökulman mukana pitämisen erittäin tärkeänä. Alu-eelle rakennetaan suurelta osin perheasuntoja, mistä seuraa huomat-tavaa palvelujen kysyntää lapsille, lapsiperheille ja nuorille seuraavienvuosikymmenten aikana. Asemakaavoitettavalla alueella sijaitsee ny-kyisin kaksi nuorisoasiainkeskuksen toimipaikkaa, Fallkullan kotieläinti-la ja Tattarisuon liikennekoulutusalue.
Fallkullan kotieläintilalla nuorisotyötä tehdään kotieläinten avulla.  Fall-kulla jakaa maatalouteen liittyvää osaamista nuorille, tarjoaa ammatil-lista kokemusta harjoittelijoille ja kesätyöntekijöille sekä tutustuttaa kä-vijöitä suomalaisiin kotieläimiin, perinteisiin ja nykypäivään. Tilalla onhevosia, lehmiä, vuohia, lampaita, kanoja, ankkoja, sikoja ja kaneja.Myös ympäristökasvatus liittyy keskeisesti kotieläintilan kasvatustee-moihin. Kotieläintila palvelee myös nuorisotyön ohella koko pääkau-punkiseutua tarjoamalla retkikohteen kaikenikäisille.  Fallkullan koti-eläintila valmistui nykyiseen käyttöönsä toukokuussa 1989. Tilan koko-naiskäyntimäärä vuonna 2014 oli noin 78 000. Näistä nuorten osuus oli19 000 ja lasten ja aikuisten 59 000.
Fallkullan kotieläintilan toiminnalle on kriittistä pysäköintialueen riittä-vyys laajalta alueelta tuleville lapsiperheasiakkaille.  Pysäköintialue onnykyiselläänkin liian pieni erityisesti loma-aikoina ja sunnuntaisin, jollointilalla vierailee runsaasti perheitä. Nuorisoasiainkeskuksen näkemyk-sen mukaan kaavassa tulee osoittaa vieraiden autoille jokseenkin ny-kyisen kokoinen alue. Lisäksi katuverkon suunnittelussa tulee huomioi-da suuren kävijämäärän vaatimukset.
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Uuden asuinalueen suunnittelussa on hyvä varmistaa se, että eläimilläon olosuhteet, joissa niillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä lajilleenominaisella tavalla. Lisäksi on syytä tiedostaa riski uuden asutuksen jatilan välisen etäisyyden merkittävästi kaventumisesta, josta mahdolli-sesti seuraa asukkaiden valituksia eläinten aiheuttamista äänistä, ha-juista ja hyönteisistä. Myös riittävän laiduntamisalueen varaaminen ta-kaa tilan toimintamahdollisuudet.
Liikennekoulutusalue koostuu moottorihalli – kahvilarakennuksesta,harjoitteluradasta varikkoalueineen, mopoharjoitteluradasta maastossaja pysäköintialueesta, jota käytetään ajoharjoitteluun. Lisäksi alueellasijaitsee skeittipuisto ramppeineen. Liikennekoulutuksen toiminnot pal-velevat laajasti helsinkiläisiä ja koko pääkaupunkiseudun nuoria. Uute-na toimintamuotona pysäköintialueella on suuri kuplahalli, joka tarjoaatekonurmineen laajat mahdollisuuden liikunnan ja pelaamisen eri muo-doille. Halli toimii vain talviaikana. Kuplahallin toimintaa organisoi pai-kallinen urheiluseura usean vuoden sopimuksella.
Vuonna 2015 liikennekoulutusalueella on kirjattu nuorten käyntikertojajo 3 800 ja muiden asiakkaiden käyntikertoja lähes 19 000. Lisäksi har-joittelurataa käyttävä ratayhdistys on tilastoinut 12 700 käyntikertaa.Yhteensä käyntejä on ollut tänä vuonna 35 500. Nuorisoasiainkeskuk-sen näkemyksen mukaan liikennekasvatusta tulee voida jatkaa myösuudella lentokentän asuinalueella. Toimintaan soveltuva paikka voisilöytyä läheltä Tattarisuon teollisuusaluetta. Moottorikäyttöisten ajoneu-vojen sijaan tulevalla vuosikymmenellä nuoret liikkuvat pääosin säh-kömoottoriin perustuvilla laitteilla ja sähköavusteisilla polkupyörillä.Näin liikennekasvatuksen ja ajoharjoittelun meluhaitat käytännössäpoistuvat kokonaan.
Kaiken kaikkiaan nuorisoasiainkeskus pitää tärkeänä, että Malmin len-tokentän asemakaavaa valmisteltaessa turvataan lasten ja nuortentoiminnot alueella. Sekä Fallkullan kotieläintila että Tattarisuon liiken-nekoulutusalueen kokonaisuus palvelevat helsinkiläisiä lapsia, lapsi-perheitä, nuoria ja nuoria aikuisia laajasti ja monipuolisesti. Alueen tii-vistyessä rakentamisen myötä, voidaan nuorisoasiainkeskuksen toimin-toja painottaa ympäristöystävällisiin muotoihin, kuten sähköä voiman-lähteenään käyttäviin ajoneuvoihin ja pyöräilyyn. Liikennekasvatuksenmerkitys kasvaa myös tulevaisuudessa, kun liikenneympäristö laajeneeja monimutkaistuu.
Lisäksi kestävien elämäntapojen tukeminen ympäristökasvatuksen kei-noin painottuu nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa. Ympäristökasva-tusta keskitetään jatkossa Fallkullan kotieläintilalle. Nuorisoasiainkes-kuksen näkemyksen mukaan nuorten ja perheiden palvelut lentokent-
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täalueella ovat välttämättömiä. Niiden menestyksellinen organisointiedellyttää liikenneratkaisuja, jotka mahdollistavat palvelukäytön kokopääkaupunkiseudun alueelta että turvalliset keyen liikenteen väylät jayhteydet erityisesti Malmin keskustaan.
OpetusvirastoEi edustajaa paikalla.
Pelastuslaitos (Mäki, Hasanen)Malmin lentokentällä sijaitsee pelastusasema. Hälytysajoneuvojen toi-mintaedellytykset heikkenevät huomattavasti kun alueen infraa aletaanrakentamaan. Asema on huonokuntoinen ja sille on suunniteltu korvaa-va paikka lähempänä Malmin keskustaa. Infran toteuttamisen ajankoh-ta olisi tarpeellista tietää, jotta korvaava pelastusasema ehdittäisiin ra-kentamaan ennen aluerakennustöiden aloittamista.
Asiaa selvitellään yhdessä kiinteistöviraston, pelastuslaitoksen ja kau-punkisuunnitteluviraston kanssa.
Rakennusvirasto (Kauto, Tirri)Kun alue rakentuu, tulee se kaupungin ylläpitoon. Alueen eteläpäädys-sä on lumen vastaanottopaikka ja sille tulee etsiä korvaava paikka en-nen nykyisen paikan poistumista ja asemakaavoitusta. Lumenvaras-tointiselvitys on tekeillä.
Ajoneuvoliikenteen vaikutuksia esim. läpikulkuliikenne pitäisi tarkastellalisää. Huollon pitää päästä toimimaan.
Viheralueiden yleissuunnittelu ja katualueiden periaatesuunnittelu olisihyvä käynnistää riittävän ajoissa asemakaavoitustyön pohjaksi.
Rakennusvalvontavirasto (Mustonen)Ei tässä vaiheessa kommentoitavaa.
Sosiaali- ja terveysvirastoEi edustajaa paikalla.
StaraEi edustajaa paikalla.
VarhaiskasvatusvirastoEi edustajaa paikalla.
Ympäristökeskus (Pitkänen)
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Tavoitteena on rakentaa alueesta tiivis ja kestävän kaupunkirakenteenmallialue. Tavoitetta ja keinoja siihen pääsemiseksi olisi tarkennettavaja konkretisoitava. Suunnittelun yhteydessä pitäisi laatia energiahuollonkehittämissuunnitelma ja energiataseselvitys.
Kulkutapajakaumaennusteissa on sama taso kuin nykyisin esikaupun-gissa, voisiko olla tehokkaampia?
Sillan rakentaminen Kivikkoon ja viheryhteyksien yhdistäminen on vält-tämätöntä. Voisiko silta olla myös ekologinen käytävät?
Olisi tehtävä selvitykset, joissa käy ilmi mikä on kentän merkitys muut-taville linnulle, mitä lepakkolajeja alueella on missä ja niiden lisäänty-mis- ja levähtämispaikat ja kuinka virkistysalueita voitaisiin hyödyntääperhosten elinympäristöinä.

ELY
KulttuuriympäristöMalmin lentoasema on RKY 2009 kohde, mutta alueenValtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (vatit) voivat olla myös kes-kenään ristiriitaisia. Ristiriitojen yhteensovittaminen tärkeintä, tavoitteis-ta on otettava keskeisin mukaan ja jonkun on joustettava.
Kulttuuriympäristöselvityksiä pitää täydentää asemakaavoituksen yh-teydessä, jotta saadaan suojelutavoitteet määritettyä.
Lentokentän ja sen tunnistavuuteen pitää kiinnittää huomiota. Asema-kaavavaiheessa rakennusten sijoittelua tulee harkita tarkkaan. Katujenja viheralueitten sijoittelulla voidaan tuoda kiitoteiden aksiaalisuus nä-kyviin.
Elyyn on saapunut rakennussuojeluesitys Malmin lentokentästä. Sekäsitellään normaaliin tapaan ja siitä tehdään päätös.
Melu ja tärinäJokaisessa kaavavaiheessa on otettava melu ja tärinä huomioon, kos-ka maaperä on savea ja alueelle on suunniteltu joukkoliikennekatuja.
LiikenneLiikenteelliset vaikutukset on selvitettävä koko liikenteelliseltä vaikutus-alueelta, joka on kaava-aluetta laajempi. Uudenmaan ELYn Helsinginyleiskaavaluonnoslausunto: Kaavaselostuksen mukaan kaupunkibule-vardit ja Malmin alue aiheuttavat yleiskaavan merkittävimmät vaikutuk-
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set. Tämä korostaa sitä, että sekä kaupunkibulevardeista että Malminalueesta tulee laatia perusteelliset liikenneselvitykset, joissa vaikutuk-set arvioidaan huolellisesti koko vaikutusalueelta.
Alueen liikennejärjestelmä on suunniteltava kattaen kaikki liikenne-muodot: kävely ja pyöräily, joukkoliikennejärjestelmä, ajoneuvoliiken-teen verkko (katuverkko ja maantieverkko). Maanteitä Lahdenväylä (vt4), Porvoonväylä (vt 7) ja Kehä I (st 101), joista erityisesti Lahden-väylän merkitys on suuri valtakunnallisena väylänä. Näiden väylientoimivuus tulee varmistaa. Myös katuverkon ratkaisut ja mitoitus on tar-kasteltava koko vaikutusalueelta ja suunniteltava verkko sellaiseksi, et-tä se toimii, kun tulee 25 000 asukasta lisää (mm. yhteys länteen Vilp-pulantie-Malminkaari-Kehä I).
Tärkeää suunnitella myös yhteyksiä ympäröiville alueille ja ympäröiviltäalueilta.Myös yhteydet etäämmällä oleville alueille ja etäämmältä olevil-ta alueilta on mietittävä, sillä Malmin alueen kautta kulkee muuallesuuntautuvaa liikennettä. Mahdolliset bussiyhteydet Östersundominalueelta Malmin lentokentän kautta Malmin asemalle on tarkasteltava.
Liikennejärjestelmän toteuttamisen vaiheistus on tärkeää suunnitella.
Joukkoliikenteellä on valmisteluaineiston mukaan merkittävin rooli pyrit-täessä yhdistämään koillisen Helsingin kaupunkirakennetta. MitenMalmin lentokentän alue liitetään liikenteellisesti sujuvasti ympäröiviinalueisiin?
Alueen joukkoliikenneratkaisu perustuu raitiotieliikenteeseen. MilloinRaide-Jokeri 2 ja kantakaupungista pohjoiseen kulkeva pikaraitiotie onajateltu toteuttaa? Koska raitioteiden toteuttamisesta ei ole päätöksiä,tulee selvittää myös, miten alue olisi toteutettavissa muuhun joukkolii-kenteeseen perustuen  selvitettykin vaihtoehtoja, joissa joukkoliiken-ne toteutetaan pelkillä busseilla tai toteutetaan vain toinen pikaraitio-teistä  raideliikenteellä matka-ajat bussiversiota lyhyemmät ja tarvit-tava kapasiteetti helpommin saavutettavissa. Tämä on huomioitavamyös katuverkon suunnittelussa ja mitoituksessa. Raitiotielinjojen jaasutuksen sijainti sekä asutuksen tehokkuus kannattaa suunnitella si-ten, että raitiotiet palvelevat mahdollisimman suurta asukaspohjaa.Vaihtoyhteydet Jokeri 2:n ja Lahdenväylän bussiliikenteen välillä ontärkeää suunnitella sujuviksi.
Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa tarkasteltava myös vaihtoeh-toa, jossa kaupunkibulevardit ovat toteutuneet sekä vaihtoehtoa, jossane ovat toteutuneet vain osittain. Liikenteellisten vaikutusten arvioinnis-
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sa on tarkasteltava myös vaihtoehtoa, jossa seudullinen ruuhkamaksu-järjestelmä ei ole toteutunut  näin on jo tehtykinLahdenväylän pikaparannustoimenpiteistä on käynnistynyt tiesuunni-telman laadinta Uudenmaan ELYssä. Tattarisillan asemakaavoitustavarten on laadittava tiesuunnitelma. Tattarisillan liittymän, Lahden-väylän ylittävän kevyen liikenteen sillan sekä Lahdenväylän vartta kul-kevan baanan suunnittelu tulee sovittaa yhteen ELYn laatiman Lah-denväylän tiesuunnitelman kanssa.
PohjavedetKaava-alueen kaakkoisreuna rajoittuu Tattariharjun I-luokan pohjavesi-alueeseen n:o 0109102, jolla on HSY:n Tattarisuon vedenottamo.  Rajamenee Tattariharjuntiessä. Vedenottamo on Helsingin olosuhteisiinnähden antoisa, mutta siinä on mm. tiesuolan johdosta ongelmia vedenlaadussa. Laatuongelmat eivät kuitenkaan ole niin vakavia, etteikö vet-tä kriisitilanteessa pystyisi käyttämään. Mielestäni tämän pohjavesialu-een ja vedenottamon käyttökelpoisena säilyminen on otettava huomi-oon Malmin lentokenttäaluetta kaavoitettaessa. Muun muassa väärintehdyillä paalutuksilla voi olla heikentävä vaikutus pohjavesialueen javedenottamon antoisuuteen. Helsinki Geo on tutkinut Tattarisuon poh-javesialueen rajaamista ja pohjavesiriskejä mm. seuraavissa tutkimuk-sissa:GEO6642: Kriisiaikojen pohjavesitutkimukset, Rajausten tarkistustilan-neGEO10563: Alppikylän kaava-alue, Pohjatutkimus
Lisäksi käytettävissä on Terhi Piilon vuonna 1999 tekemä julkaisu”Pohjaveden pilaantumisriski Helsingissä, Vuosaaren, Kallahden. Tat-tariharjun ja Vartiokylänlahden pohjavesialueet”, Helsingin kaupunginympäristökeskuksen julkaisuja 9/99. Näiden tutkimuksien tietoja voihyödyntää kaavatyössä, ja pohjarakentaminen kannattaa miettiä huo-lellisesti, ettei vedenottamon ja pohjavesilaueen antoisuutta vaaranne-ta.
Kaavaluonnoksessa on kaavoitettu T-alue siten, että se rajautuu pohja-vesialueeseen. Etäisyys Tattarisuon vedenottamoon on suunnitellultateollisuusalueelta vedenottamolta alle 200 m. ELY ei pidä näillä tiedoillahyvänä maankäyttönä tällaisen toiminnon lisäämistä vedenottamon lä-hialueelle. Pohjavesi on paineellista ja sen virtaussuunta nykytilantees-sa vedenottamolta kohti teollisuusaluetta. Pohjavesiolosuhteet toden-näköisesti muuttuvat, jos vedenottamosta otetaan vettä, vedenotolleepäedullisiksi. T-alueen sijoittaminen tuohon paikkaan tulee tutkia tä-hän mennessä tehtyä huolellisemmin, ja perustella, että alue ei vaa-ranna pohjavesialuetta ja vedenottamoa, kun näillä tiedoilla näyttää ai-van muulta.
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VesienhoitoSelvityksestä ei löytynyt mainintoja Helsingin kaupungin tekemästäpienvesiohjelmasta, johon Longinoja kuuluu erittäin tärkeänä osana.Ohjelmassa on esitetty toimenpiteitä, jotka tulisi ottaa huomioon kaa-voituksessa.Purokunnostuskohteita on Longinojalla paljon, jotka on tarpeen myöshuomioida. Esimerkiksi Fallkullassa on tehty puron kokoluokkaan näh-den erityisen iso, noin kilometrin mittainen, kunnostustyö vuonna 2011.Sen lisäksi on lukuisa määrä vapaaehtoisvoimin vuosittain tehtyjä kun-nostustoimenpiteitä vuodesta 2001 alkaen, joiden ansiosta Longinojaon nykyään äärimmäisen uhanalaiselle meritaimenelle erittäin merkittä-vä lisääntymispuro.Kentän läpi tulevan uoman osalta on myös tehty kaupungille aloite, jos-sa on ehdotettu sen vesien ohjaamista kentän pohjoispuolelta Longin-ojan latvoille ja aloite on saanut hyvän vastaanoton. Tämä on erityisestiasia, joka olisi tässä yhteydessä ajankohtaista tarkastella perusteelli-sesti.
LuonnonympäristöTehtävissä selvityksissä on syytä kiinnittää huomiota lepakkolajienesiintymiseen ja alueen merkitykseen levähtäville linnuille.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja ylemmän asteiset kaa-vat, OASMalmin asemakaavoittaminen edistää valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden osalta erityisesti Helsingin seudun erityistavoitteiden toteut-tamista. Muutoin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta voitodeta, että keskenään ristiriitaiset tavoitteet sovitetaan yhteen koko-naisharkintaa käyttäen. Tämä harkinta tehdään MRL:n mukaisessakaavaprosessissa. ELY tuo esiin, ettei kaavarungolla ole maankäyttö-ja rakennuslaissa asemaa eikä asemakaavoitus voi näin ollen perustuasiihen. Kaavarunko toimii ainoastaan laadittavien asemakaavojen taus-ta-aineistona samalla tavalla kuin muutkin selvitykset. Vain MRL:n mu-kaisesti laadittu yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. ELY suositteleekinosayleiskaavan laadintaa alueelle. Mikäli kaupunki ei mainitun laistayleiskaavaa halua laatia, on kaavarungon epävirallinen rooli tuotavaselkeästi esiin kaavarungon OAS:issa ja kaavaselostuksessa. Nyt niis-sä on harhaanjohtavia tietoja, jotka tulee korjata.Ohjaava MRL:n mukainen ylemmän asteinen kaava tällä hetkellä onmaakuntakaava. Sen kanssa ei ole ristiriitaa.Koska kyseessä on valitusherkkä suunnittelukokonaisuus, on selvitys-ten ajantasaisuuteen ja vaikutusten arviointien laajuuteen syytä kiinnit-tää asemakaavoitettaessa huomiota.
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Esittelyssä esiin tuotu asemakaavoituksen aloitusjärjestys, Fallkulla,lentoasema ja Tattarisilta, vaikuttaa perustellulta.Malmin asemakaavoittaminen on yhdyskuntarakenteen tiivistämisenkannalta kannatettava hanke.
4. Keskustelu
Todettiin, että monet osallistuneista tahoista ovat jättäneet kaavarunko-luonnoksesta kannanottonsa ja niihin on kirjattu asioita yksityiskohtai-semmin.
5. Jatkotoimenpiteet
Jatkoselvitystarpeet pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaises-sa vaiheessa. Selvityksiä tehdään kaavarungon lisäksi yleiskaavan jaasemakaavojen yhteydessä. Osa selvityksistä on jo vireillä.Hanketta seurataan kuukausikokouksissa.Normaalia yhteistyötä jatketaan eri toimijoiden kesken.

Jakelu Osallistujat ja kutsutut


