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Työn tausta ja esityksen rakenne 

 Tavoitteet:
• Malmin lentoasema-alueelle suunnitellun maankäytön 

hulevesivaikutusten arviointi 
• Alustava suunnitelma haitallisten vaikutusten 

vähentämisestä
• Pohja- ja orsivesien kartoitus

 Suunnittelualueen pinta-ala noin 3,1 km²
• Kattaa noin 25 % Longinojan valuma-alueesta
• Merkittävä vaikutus Longinojan virtaamaan niin laadun 

kuin määrän kannalta

 Työ tehtiin 5/2015 - 9/2015

 Päivän esityksen rakenne: 
• Työ- ja ohjausryhmän esittely
• Alueen nykytila ja reunaehdot suunnitteluun
• Suunniteltu maankäyttö  ja sen vaikutukset 

hydrologiaan
• Toimenpide-ehdotukset 
• Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta
• Vastaavanlainen kohde Norjasta
• Yhteenveto ja aikaa kysymyksille
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Nykytilanne – maankäyttö ja pinnanmuodot
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 Suurimmaksi osaksi 
Malmin lentokentän 
aluetta, joka koostuu 
lähes täysin 
asfalttipäällysteisistä 
kiitoteistä sekä niitä 
ympäröivistä tasaisista 
viheralueista

 Suurin osa alueesta 
sijaitsee tasaisella 
savikolla, missä 
maanpinnan korkeus 
vaihtelee pääosin 
tasovälillä +14 - +17

 Maankäyttöarvio 
perustuu Urban Atlas -
aineiston mukaiseen 
maankäyttöjaotteluun, 
jossa mm. asuinalueet 
jaettu 5 eri luokkaan 
tiiveyden perusteella



Valuma-alueet ja virtausreitit

 Kaava-alue (kuvassa pun. katkoviiva) kuuluu 
Longinojan valuma-alueeseen

 Kaava-alueen pinta-ala (n. 312 ha) kattaa 
noin 25 % koko Longinojan valuma-alueen 
pinta-alasta (n. 1230 ha) 

 Longinojan valuma-alueen pinta-ala 
selvitysalueen alarajalla on noin 8,9 km2. 

 Longinoja saa alkunsa Suurmetsänojan ja 
Autotallintienojan yhdistyessä

 Muut ojat alueella ovat Tattarisuonoja, 
Jarrutienoja, Pumppaamonpuro ja 
Lentokentänoja

 Jarrutienojan eteläpuolella kulkevaan 
Pumppaamonpuroon purkautuu pohjavettä 
Tattarisuon pohjavesialueelta



Nykytilanne – Pohja- ja orsivesi
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Pohjavettä purkautuu 
kaapelikaivosta Jarrutiellä

 Suunnittelualueen ja Tattarisuon teollisuusalueen itäpuolelle 
sijoittuu Tattarisuon pohjavesialue
• Tattarisuon pohjavedenottamon käyttö lopetettu 1981, jolloin ka. 

ottomäärä oli 284 m3/d

• Pohjavettä purkautuu Tattarisuon pohjavesialueelta länteen 
Pumppaamonpuroon lähteestä, joka on jäänyt Porvoonväylän rampin 
alle. Lähteen antoisuudeksi on aiemmin  arvioitu noin 300 m3/d, mikä 
vastaa tämän työn yhteydessä tehtyjä maastohavaintoja.

 Malmin lentokentän alueella pohjavesi on osittain paineellista ja 
ylimmät havaitut pohjaveden pinnan tasot ovat noin 0,2 – 1,0 metriä 
maan pinnan yläpuolella.

Pumppaamon-
puron kirkas vesi 
sekoittuu 
Longinojan
veteen



Luontoarvot
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 Suunnittelualueen luontoarvot
• Lähes koko suunnittelualue linnustollisesti arvokas kohde
• Tattarisuon metsät luokiteltu arvokkaaksi metsäkohteeksi
• Tattarisuonoja (Autotallintienoja) luontoarvoluokka II 

(Ojatädyke)
• Tattarisuon saraturvekerrostuma kohtalaisen arvokas 

geologinen kohde
• Longinoja

‒ Soveltuu erittäin uhanalaisen taimenen 
poikastuotantoon (vesi lähdeperäistä ja viileää)

‒ Kalastoon kuuluvat myös mm. harjus, lahna, ahven, 
kirjolohi, hauki, särki, kymmenpiikki, kivisimppu, törö, 
turpa, salakka ja kivennuoliainen 

‒ Suunnittelualueen kohdalla Fallkullan alueella 
Longinojaa kunnostettiin vajaan kilometrin matkalla 
PURO II- hankkeessa 2009-2011

‒ Soraistuksia tehty tämän jälkeen useammassa 
kohdassa uomaa

‒ Uoma laskee Vantaanjokeen Natura –alueelle, missä 
esiintyy  mm. vuollejokisimpukkaa

 Longinojan tilaa on kunnostustoimenpiteillä pystytty 
selvästi parantamaan viimevuosina  uusi 
maankäyttö tulee toteuttaa siten, että tätä kehitystä 
ei vaaranneta



Maankäytön vaikutukset hydrologiaan

 Läpäisemättömän pinnan määrä kaksinkertaistuu (28 %  56 %)
 Imeytyminen ja pidättyminen pintakerrokseen vähentyy
 Hulevesiä muodostuu enemmän
 Virtaamat kasvavat ja nopeutuvat

Nykyinen maankäyttö Tuleva maankäyttö



Toimenpide-ehdotukset
 Haitalliset vaikutukset minimoidaan noudattamalla Helsingin kaupungin 

hulevesistrategian mukaista hulevesien hallinnan prioriteettijärjestystä.
 Poikkeustilanteita varten on välttämätöntä varata tulvatilavuutta puistoalueilla. 
 Pumppaamonpuron hyvälaatuinen perusvirtaama mahdollistaa tasaisen virtaaman 

vesiaiheissa. Toisaalta on huolehdittava, ettei Longinojaan virtaavan veden laatu kärsi 
nykytilanteeseen verrattuna.

 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta on äärimmäisen tärkeää. Rakentamisvaiheessa 
laaditaan työmaakohtaiset hulevesien hallintasuunnitelmat sekä järjestetään 
ulkopuolisten vesien johtaminen työmaiden ohi.



Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta 1/2
 Longinoja ja Suurmetsänoja eristetään väliaikaisilla penkereillä ja niiden sivuojilla 

siten, ettei suoraa valuntaa työmaalta pääse ojastoon. Penkereiden sisälle jätettävä 
riittävästi tilaa luontaisille virtaamanvaihteluille

 Nykyisiä pienempiä ojia ja notkopaikkoja käytetään työmaavesien laskeutukseen
ennen purkua Longinojaan
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Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta 2/2
 Vedet ohjataan ojituksilla Lentokentänojaan
 Lentokentänoja erotetaan Longinojasta ja toimii laskeutusaltaana. Vanhat massat 

imuruopataan ja kuivataan lähialueilla (esim. Geotube-käsittelyllä)
 Etelässä kulkeva sadevesiviemäri pidetään puhtaana; työmaavesiä ei johdeta sinne
 Vedet Tattarisuon eteläpään alueilta, joita ei rakenneta, johdetaan tilapäisesti 

Pumppaamonpuroon
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Oslo – Fornebu

 SITOn hulevesitiimi kävi toukokuussa 2015 opintomatkalla Oslossa

 Oslon entinen päälentoasema (toiminta loppunut 1998) muutettu 
työpaikka- ja asuinalueeksi, työt osin vielä kesken
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Työmaavesien 
käsittely 
(laskeutusallas) ja 
infotaulu

Lennonjohtotorni

Keskusallas

 Alueen keskellä 
Nansenparken, joka 
tunnetaan monista vesi- ja 
hulevesiaiheista



Yhteenveto ja työn aikana esiin nousseet 
keskeiset kysymykset 

 Rakentamisen aikainen hulevesien hallinta 
keskeisen tärkeää:
• Työt kestävät useita vuosia, mm.  laajat 

esirakennustyöt (täyttöjä, pohjanvahvistuksia )
 työmaavesien käsittelyohjeet (HSY ja Helsingin 
kaupunki)
• Riittävä valvonta ja seuranta edellytys sille, että 

ohjeita seurataan ja suunnitelmat toteutetaan 

 Suunnittelualueen sulfaatti- ja sulfiittisavimaat 
tulee tutkia ja huomioida jatko-suunnittelussa 
ennen kuin kaivutyöt aloitetaan alueella

 Lentokentänojan sedimenttiä ei tule päästää 
lähtemään liikkeelle kohti Longinojaa
• Toiminut nykytilanteessa laskeutusaltaana, 

sedimentit pilaantuneita mm. joidenkin 
metallien osalta

 Keskeisten hulevesiaiheiden toteutuksessa 
paljon vaihtoehtoja, joilla tehdä 
puistoalueista eläviä ja mielenkiintoisia
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Lentokentänojan leveää uomaa, runsaasti hienoaineista 
laskeutunut


