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SUOJELUESITYKSEN KESKEINEN SISÄLTÖ
Esitämme Malmin lentokenttäalueen, sen reunametsien ja siihen keskeisesti liittyvän
Longinojan alueen luonnonsuojeluasetuksessa (160/1997) tai muuten suojeltavaksi
määrättyjen eliölajien esiintymis-, lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajaamista
luonnonsuojelulain 47 §:n perusteella.
Edellytämme ELY-keskuksen rajaavan näiden uhanalaisten ja muuten suojeltavaksi
määrättyjen eliölajien esiintymispaikat luonnonsuojelulain 47 §:n 3 momentin
mukaisesti ja antavan tästä tiedon alueen omistajalle.
Ehdotamme myös, että ELY-keskus ryhtyy viipymättä selvittämään, onko alueelle
syytä perustaa luonnonsuojelualue tai suojella se muuten johtuen alueen
uhanalaisten lajien lukumäärästä, esiintymien monimuotoisuudesta ja esiintymien
alueellisesta hajautumisesta.
Riittävän suojelun toteuttaminen edellyttää todennäköisesti alueen harvinaisen
niittymäisen perinneluontotyypin suojelua yksittäisiä esiintymiä
kokonaisvaltaisemmin, jotta alueen ekosysteemi voi säilyä. Ekosysteemin säilyminen
edellyttää suojeltavan alueen rajaamista vähintään Malmin lentokentän
salaojajärjestelmän mukaisesti, jotta näiden suojeltavaksi määrättyjen eliölajien
esiintymispaikkojen vaatima kosteustasapaino voi säilyä muuttumattomana.
Luonnonsuojelualueen perustamisen edellytyksenä on, että jokin luonnonsuojelulain
10 §:n 2 momentissa luetelluista luonnonsuojelualueen perustamisen yleisistä
edellytyksistä täyttyy. Luonnonsuojelulain 10 §:n 2 momentin mukaan
luonnonsuojelualueen perustamisen yleisenä edellytyksenä on, että:
1) alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö
tai ekosysteemi;
2) alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien
yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja;
3) alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma;
4) alue on erityisen luonnonkaunis;
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5) alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi;
6) luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen
sitä vaatii; tai
7) alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan
katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta
tarpeelliseksi.
Vuonna 1936 avattu Malmin lentoasema sijaitsee Helsingin koillisosassa. Se on
lähes kokonaan puutonta niittyä kiitoratojen ohessa. Ainoastaan reunoilla on
muutamia puita ja pieniä pensaikkoja. Aseman rakennelmat ja varikot ovat kentän
eteläpäädyssä. Kiitoratojen ja rullausteiden ulkopuolelle jäävä avoin alue on heinä- ja
ruohoniittyä, joka ajetaan koneella aika ajoin lyhyeksi lentoturvallisuuden takia.
Niittyalueella on muutamin paikoin kosteita painanteita. Kiitotiealueen laajalla
salaojajärjestelmällä [FREESE/SCHULMAN] on tärkeä merkitys niittyalueen
kosteustasapainolle, joten järjestelmän toimivuuden säilyminen tulee huomioida
suojeltavan alueen rajauksessa. Alueen rakentamisen vaiheet ja salaojajärjestelmän
rakenne on kuvattu kattavasti myös tie- ja vesirakennushallituksen julkaisussa
Helsingin Lentoasema (Arvo Lönnroth, 1938, sivut 19-31).
Alueen suojelulle on luonnonsuojelulain tarkoittamat ja luonnonsuojeluasetuksessa
määritetyt vahvat perusteet. Alueella elää uhanlaisia ja harvinaistuvia eliölajeja, ja se
on harvinainen ekosysteemi. Alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittujen,
tiukkaa suojelua edellyttävien lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueella on
harvinaistuva perinneluontotyyppi, joka on tärkeä alueella esiintyvän äärimmäisen
uhanalaisen lajin suotuisan suojelutason säilyttämiselle . Alue on edustava ja
arvokas, ja erityisen luonnonkauneutensa vuoksi se on kaupunkilaisille tärkeä
virkistyskohde. Sen suojelu voidaan katsoa sekä luonnon monimuotoisuuden että
kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.
Tässä esityksessä on esitelty osa havaituista ja tutkituista suojelukohteista.
Lopullisessa arvioinnissa on tehtävä kattava selvityksen näiden ja muiden toistaiseksi
selvittämättömien suojeluasioiden tilanteesta. Alueen matelijoita, kovakuoriaisia,
korentoja, putkilokasveja, sammaleita, sieniä tai selkärangattomien ei ole tiettävästi
koskaan selvitetty virallisesti. Niiden esiintymistä on pidettävä kuitenkin
todennäköisenä huomioiden alueen erityiset kasvuolosuhteet ja pitkän
luonnontilaisuutta vastaavan historian lentokentän aitojen sisäpuolella.
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Malmin lentokentän kiitoteitä ympäröivä niittyalue kuvattuna kentän länsilaidalta
pohjoiseen päin. Kuva: Petri Asikainen 18.9.2016.

TARKEMMAT PERUSTELUT
Uhanalaiset eliölajit ja harvinaistuva ekosysteemi
Malmin lentokentän laaja hoidettu niitty on harvinainen biotyyppi, jonka EU:n
komissiolle raportoitu suojelutaso Suomessa on epäsuotuisa (huono U2) ja
kehityssuunnaltaan heikkenevä [KOMISSIO].

Suojeltavat perhoset
Helsingin kaupunki on havainnut tutkimuksessaan 39/2017 Malmin lentokentän
alueella olevan useita suojelua edellyttäviä, huomionarvoisia perhoslajeja.
Alueelta on havaittu esiintyväksi erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava
ojakärsämökenttäkääriäinen (Dichrorampha sylvicolana; 2010 EN - Erittäin
uhanalainen) sekä erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava viheryökkönen
(Calamia tridens; 2010 EN - Erittäin uhanalainen), jotka ovat molemmat
luonnonsuojelulain 47 §:n tarkoittamalla tavalla asetuksella rauhoitettuja lajeja.
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Tutkimusalue (sininen) ja uhanalaisen ojakärsämökenttäkääriäisen havaintoalue
(keltainen) [FAUNATICA] s. 9.
Luonnonsuojelulaissa mainittu erityisesti suojeltavan lajin esiintymän hävittämiskielto
tulee kuitenkin voimaan vasta sitten, kun esiintymä on viranomaisen toimesta rajattu
ja rajaus annettu tiedoksi maanomistajalle. ELY-keskuksen tulee aloittaa
perhosesiintymien rajaustoimet viipymättä.
Tähänastisten havaintojen perusteella alueella on useiden satojen muiden
perhoslajien lisäksi selvästi viheryökkösen [KULLBERG] ja
ojakärsämökenttäkääriäisen (Dichrorampha sylvicolana)  [FAUNATICA] kanta, joka
esiintynee koko lentokenttäalueella, koska heinikkoiset avoimet biotoopit ovat näille
lajeille tyypillistä elinympäristöä. Tämän selvittäminen vaatii erillistä tutkimusta
parhaaseen esiintymisaikaan.
Viheryökkösen esiintymisalue sijaitsee kiitoteiden vierustojen matalakasvuisilla
niittokaistaleilla, ja nimenomaan säännöllinen niitto on ilmeinen syy siihen, että lajin
niukalta vaikuttava populaatio on säilynyt Malmilla.
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Niiton lopettamisesta seuraisi nopeasti lajin häviäminen. Maanomistaja tulee
velvoittaa esiintymien ylläpitoon esiintymien rajauksen jälkeen, ja mikäli sopimukseen
asiasta ei päästä, valtion tulee toteuttaa lunastusvelvollisuutensa.
Lentotoiminnalle kiitoratojen reunojen niitto on turvallisuuden kannalta oleellista, joten
nykyinen niittokäytäntö todennäköisesti jatkuu niin kauan kuin alue on aktiivisesti
lentokenttäkäytössä. Mikäli lentokenttäalue rakennetaan asuinalueeksi, sinne lienee
käytännössä mahdotonta tehdä sellaisia viheryökkösen ja
ojakärsämökenttäkääriäisen elinpaikkarajauksia, jotka olisivat sekä perhosten
kannalta riittäviä että maankäytön kannalta järkeviä. Lisäksi lajit häviäisivät alueelta
nopeasti, ellei rajattavalle alueelle järjestetä säännöllistä ja jatkuvaa elinympäristön
kunnostusta lentokentän mahdollisen sulkemisen jälkeen.
Viheryökköselle ja ojakärsämökenttäkääriäiselle voitaisiin mahdollisesti kunnostaa
sopivia alueita lentokentän ulkopuolelle. Lajien siirtyminen/siirtäminen uudelle
kunnostetulle alueelle on kuitenkin hyvin epävarmaa, ja prosessin lopputulosta
voidaan vain arvailla. Lentokentän lähiympäristössä ei ainakaan tällä hetkellä ole
sellaisia ilmeisiä hiekkapojaisia ja riittävän laajoja alueita, joiden kunnostaminen
viheryökköselle sopiviksi olisi kohtuullisin kustannuksin mahdollista. Näin ollen lajin
elinolosuhteet on varmistettava suojelemalla esiintymäalueet.
Ehdotamme, että välitön, tarkennettu perhostutkimus kohdistetaan ensisijaisesti
lentokenttäalueen aidatulle osalle, joka on myös merkitty RKY 2009 -alueeksi.
Tutkimusten ja esiintymisalueiden rajaamisen ajaksi alueelle tulee asettaa
vaarantamiskielto. Suojelurajaukset ja tarvittavat toimenpiteet on toimitettava
maanomistajan tietoon mahdollisimman pian esiintymien säilymisen takaamiseksi.

Ensisijaisesti tutkittavaksi ja suojelurajauksiin ehdotettu alue (keskellä, sama kuin
Malmin lentoaseman RKY 2009 -aluerajaus “Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu
kulttuuriympäristö”)
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Linnusto

Äärimmäisen uhanalainen (CR) heinäkurppa Malmin lentoasemalla 18.9.2016. Kuva:
Petri Asikainen
Kaupungin tutkimuksissa alue on tunnistettu tärkeäksi lintualueeksi. Alueen
edustavinta pesimälajistoa ovat mm. pikkutylli (2), niittykirvinen (20), kivitasku (3) (VU
- vaarantunut, pikkulepinkäinen (1).
Alueen merkittävään levähtävään lajistoon kuuluvat kapustarinta (10–20)
(lintudirektiivin liitteen I laji, Etelä-Suomessa alueellisesti uhanalainen), töyhtöhyyppä
(300–500), tylli (10–25), suokukko (20–75) (lintudirektiivin liitteen I laji,
luonnonsuojeluasetuksen liitteessä 4 mainittu uhanalainen laji), heinäkurppa (4–7)
(lintudirektiivin liitteen I laji, Suomessa äärimmäisen uhanalainen ja erityisesti
suojeltava).
Alueen huomioon ottamisen kannalta on tärkeää laajojen niittyalueiden ylläpito
loppukesän niitolla.
Esiintyvien lajien suojelustatus vaihtelee. Äärimmäisen uhanalaiselle heinäkurpalle
alue on valtakunnallisesti arvokas ([ELLERMAA] s. 58 ja 82).
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Liito-oravat ja maanisäkkäät
Helsingin kaupungin liito-oravakartoituksessa 2016 [LAMMI] on Malmin lentokentän
lounaispuolelta löytynyt liito-oravan jätöksiä kahdesta paikasta, Sepänmäeltä ja
Tattariharjuntien eteläpuolelta. Lisäksi Helsingin kaupungin liito-oravakartoitusen
2018 maastotöissä on havaittu liito-oravan esiintymä kentän pohjoispuolella.
Havaintoa tai kartoitusta ei ole kuitenkaan vielä julkistettu. Metsään on tiettävästi
kajottu keväällä 2018, joten suojelutoimiin ja alueen rajaamiseen ryhtymiselle on
ilmeinen kiire.
Sepänmäen pohjoisrinteen metsäalueen (nro 48) länsiosa on varttuvaa–varttunutta
haapavaltaista metsää, jossa on sekapuuna jonkin verran kuusta. Metsän itäosa on
kuusivaltaisempaa, mutta haapaa on myös runsaasti. Metsikön itäreunassa
Tullivuorentien varrella on joitain varttuneita haapoja. Liito-oravalle sopiva metsä
jatkuu Tullivuorentien itäpuolelle, jossa on lehtipuustoa, etenkin varttunutta haapaa,
mutta myös raitaa, tuomea ja koivua. Liito-oravan jätöksiä löytyi tien länsipuolelta
kuuden haavan ja kolmen kuusen alta. Tullivuorentien itäpuolelta jätöksiä löytyi
yhden pihahaavan alta tien varresta sekä yhden haavan alta kauempana tiestä.

Esiintymien ydinalueet
Lentokentän eteläpuolella Tattariharjuntien varrella on pieni metsikkö varttunutta
haavikkoa, jossa on sekapuuna mm. harmaaleppää ja tuomea. Liito-oravien jätöksiä
löytyi kahden haavan tyveltä (alue 49). Malmin ydinalueet voivat kuulua saman
liito-oravan elinpiiriin. Alueiden välillä on huonohko puustoinen yhteys Tullivuorentien
vartta pitkin; parempi yhteys on ehkä itäkautta lähempää lentokenttää (nuolet
kuvassa 22). Etelään Kehä I:n suuntaan on mahdollinen yhteys Raetien itäpuolitse
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tai Sepänmäen talojen pihapiirien kautta. Lähin liito-orava-alue on Kehä I:n
eteläpuolella Pihlajamäen pohjoisosassa (ks. Veräjämäki–Pihlajamäki). Malmin ja
Pihlajamäenmäen välillä ei ole toimivaa puustoista yhteyttä.
Liito-orava kuuluu Euroopan unionin luontodirektiivin liitteen II yhteisön tärkeänä
pitämiin lajeihin ensisijaisesti suojeltavana lajina sekä liitteen IV(a) tiukkaa suojelua
edellyttäviin lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja
heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n mukaan kielletty. Liito-oravan
kuuluminen tiukasti suojeltuihin eläinlajeihin ei tarkoita, etteikö liito-oravan
elinalueella voisi lainkaan käsitellä puustoa tai ettei alueelle voisi perustaa
esimerkiksi ulkoilureittiä. Toimenpiteet ovat mahdollisia, jos liito-oravan esiintymistä
alueella ei vaaranneta, eikä lisääntymis- ja levähdyspaikkoja hävitetä tai heikennetä.
Esitämme esiintymäalueiden tarkempaa kartoitusta ja suojelua esiintymän säilymisen
takaamiseksi. Kartoitustyön ja esiintymisalueen rajaamisen ajaksi alueelle tulee
asettaa vaarantamiskielto.
Runsaslukuisten kettujen, rusakoiden ja muiden yleisten maanisäkkäiden lisäksi
alueella esiintyy rauhoitettu kontiainen (Talpa europaea), jonka maakekoja on monin
paikoin lentokenttäalueella, mm. lähellä kiitoteiden risteystä ja kentän itälaidalla.
Lentokentän valuma-alueelta vetensä saavan Longinojan varrella on saukon
esiintymä. Lentokentän alue on osa Longinojan valuma-aluetta, jolla saukko vierailee
säännöllisesti. Saukko kuuluu luontodirektiivin liitteen IV(a) tiukkaa suojelua
edellyttäviin lajeihin sekä liitteessä II lueteltuihin yhteisön tärkeinä pitämiin lajeihin.

Rauhoitetun kontiaisen maakekoja lähellä Malmin lentoaseman kiitoteiden risteystä
(1.9.2017). Kuva: Seppo Sipilä
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Lepakot
Kenttäalue on tärkeä elin- ja metsästysalue useille lepakkolajeille [ASIKAINEN].
Reunametsät ja rakennukset tarjoavat pesimä- ja levähdyspaikkoja, ja niityt ovat
lepakoille tärkeä ruokailualue. Kaikki lepakkolajit ovat rauhoitettuja ja EU:n
luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittuja, myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella
tiukkaa suojelua edellyttäviä lajeja.
Malmin lentoaseman ystävät ry:n teettämissä selvityksissä todettiin esikartoituksessa
vuonna 2015 pohjanlepakko (Eptesicus nilssonii) horrostamassa lentokenttäalueella,
mutta talvehtimispaikkoja ei varsinaisesti kartoitettu alueella.
Meillä perinteisesti muuttavana esiintyvän hyvin harvinaisen ja eteläisen kimolepakon
(Vespertilio murinus) vakituinen esiintyminen todennettiin lentoaseman alueella
vuosien 2015 ja 2016 kartoituskausina. Kimolepakko oli läsnä myös toukokuussa
2017.
Vuosina 2015 ja 2016 kartoituksissa paljastui myös toinen harvinainen muuttava laji,
pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) .
Molemmat havaitut harvinaiset muuttavat lajit, kimolepakko ja pikkulepakko, viipyivät
alueella vielä 3.9.2016 automaattisen ultraäänitallentimen havainnoissa.
On tärkeää, että kentän niittyalueella ruokailevat lepakkolajit ja niiden mahdolliset
koloniat reunametsissä ja rakennetuilla alueilla kartoitetaan kattavasti pidemmällä
ajanjaksolla, jotta niiden lisääntymis- ja levähdyspaikat saadaan varmasti selvitettyä.
Ympäristöoikeuden
varovaisuusperiaatetta
noudattaen
selvitystyön
ajaksi
kenttäalueelle ja rakennuksille tulee asettaa vaarantamiskielto. Tähänastisen
kartoituksen toteuttaneen asiantuntijan mukaan Malmin lentokenttä tulisi
itseoikeutetusti lisätä Helsingin tärkeiden lepakkoalueiden listalle.

Selkärangattomat ja kalat
Edellä esitetysti alueella esiintyy suojelua edellyttäviä perhosia, lintuja ja nisäkkäitä.
Alueella ei kuitenkaan ole tutkittu muiden selkärangattomien kuin perhosten
esiintymistä, joten se on tarkoituksenmukaista tehdä suojelutarpeen selvittämisen
yhteydessä. Alueen erityisominaisuudet ovat saattaneet lentokentän 80
toimintavuoden aikana muodostaa oivan alustan myös harvinaisille
selkärangattomien lajeille.
Äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen (Salmo trutta trutta) [RASSI] lisääntymis -ja
kotipuroksi menestyksellisesti kunnostettu Longinoja on ainoa kenttäalueen
valumavesien purkuväylä, johon lentokenttäalueen asuinrakentamista edeltävässä
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mittavassa stabilointi- ja paalutustyössä liikkeelle lähtevät saviliejumassat päätyisivät
täten aiheuttaen uhan sen eläimistölle.
Longinoja laskee Vantaajokeen, jossa elää Suomen merkittävin uhanalaisen
vuollejokisimpukan (Unio crassus) esiintymä. Vuollejokisimpukka kuuluu EU:n
luontodirektiivin liitteen II yhteisön tärkeänä pitämiin lajeihin ja liitteen IV(a) tiukkaa
suojelua edellyttäviin lajeihin [NATURA]. Myös näiden lajien osalta Malmin
lentokenttäalueen suunnitellun asuntorakentamisen edellyttämän maapohjan
massiivisen muokkauksen vaikutukset ovat selvittämättä. Merkittäviä suojeltavia
luontoarvoja on paitsi itse kenttäalueella, myös sen ympäristössä.

Kasvit
Esitämme rajattavaksi myös lentokenttäalueen lähimetsistä luonnonsuojelullisesti
arvokkaimmat eli pääosin lahopuustoisista lehtometsistä koostuvat metsät
Tattarisuon Nuorten liikennekoulutusalueen pohjois- ja itäpuolelta.
Nämä metsät on tunnistettu arvokkaiksi myös Helsingin kaupungin
luontotietojärjestelmästä löytyvissä METSO-selvityksissä. Alla arvokkaan
metsäalueen rajaus kuvakaappauksena luontotietojärjestelmästä.

Nuorten liikennekoulutusalueen ja Jäähdytintien välisellä alueella arvokasta
metsäaluetta on jo rakennettu. Tämä näkyy uusimmissa ilmakuvissa Myös

MALMIN LENTOASEMAN YSTÄVÄT RY

SUOJELUESITYS
31.1.2019

Autoilijantien länsipuolella arvokkaan metsäalueen itäosaa rakennettu. Näiltä osin
tämä rajaus on hieman liian laaja.
Malmin lentokentän lähellä virtaavassa Longinojassa kasvaa Fallkullan
kunnostussuoralla runsaasti alueellisesti uhanalaista ojatädykettä (Veronica
beccabunga) .
Ojatädyke on luonnossamme melkoinen harvinaisuus. Märkiin olosuhteisiin
erikoistuminen näkyy ojatädykkeen turpeasta varresta ja möyheistä lehdistä. Nykyisin
ihmistoiminta on kasvin menestymiselle tärkeää: täysin rauhoitettuina sen
mielikasvupaikat kasvavat ennen pitkää umpeen ja ojatädyke häviää.
Kenttäalueen laitojen kasvilajistoa ei ole tarkemmin tutkittu. Vaikka niitettävät alueet
on pääosin kylvetty lyhytkasvuisilla, lentotoiminnan kannalta suotuisilla lajeilla, on
reuna-alueiden kasvilajistolla ollut yli 80 vuotta aikaa kehittyä luonnollisesti.
Ympäristöoikeuden varovaisuusperiaatetta noudattaen alueen kasvilajisto on
tarkoituksenmukaista selvittää mahdollisten lajiharvinaisuuksien kartoittamiseksi.

YHTEENVETO
Kaikki edellä mainittu huomioiden esitämme Malmin lentokenttäalueen, reunametsien
ja Longinojan alueen suojeluuun tähtääviin toimiin ryhtymistä merkittävien
luontoarvojen perusteella.
Helsingissä 31.1.2019
Malmin lentoaseman ystävät ry
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