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Kaupunginmuseon lausunto Malmin lentoaseman rakennusten, ase-
makaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja 
asemakaavaluonnoksesta

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 8.12.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seu-
raavan lausunnon.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatimassa Malmin lentoaseman lento-
terminaalille, lentokonehallille sekä autotallille asemakaavan muutosta, 
jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellises-
ti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 –merkinnöin ja 
ne osoitetaan toimitilakäyttöön. Tavoitteena on mahdollistaa rakennus-
ten mahdollisimman monipuolinen julkinen käyttö. Rakennuksiin saa si-
joittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheutta-
mattomia teollisuustiloja, opetus-, studio ja näyttelytiloja sekä liikunta- 
ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Rakennusten kerrosala ei 
muutu.

Tontilla sijaitsee nykyisin kolmikerroksinen lentoterminaalirakennus, 
jossa on lennonjohto-, toimisto- ja ravintolatiloja, lentokoneiden säily-
tystilana toimiva yksikerroksinen, kylmä hangaarihalli sekä autotalli. 
Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Rakennukset siirtyivät Fi-
navialta Helsingin kaupungin omistukseen 1.1.2017. 

Kaavatilanne:

Voimassa olevassa asemakaavassa (1964) alue on merkitty lentokent-
täalueeksi. Lentokenttäalueella on voimassa oikeusvaikutukseton Hel-
singin yleiskaava 1992. Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupungin-
valtuusto 26.10.2016) alue on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi (A2), 
jota kehitetään pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapal-
velujen sekä lähipalvelujen käyttöön ja jolla korttelitehokkuus on pää-
asiassa 1,0 - 2,0. Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa 
(YM 8.11.2006) alue on liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoi-
tus on taajamatoimintojen alue. Lentokenttärakennus on merkitty kult-
tuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi kohteeksi. Voimassa ole-
vassa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014) ken-
tän alue on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue (RKY 
2009). Merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan alueen yk-
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sityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuu-
riympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identi-
teetti ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. 
Uudenmaan 4.vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Malmin kentän 
alue on ensisijaiselta maankäyttömuodoltaan taajamatoimintojen alue 
ja lisäksi kaavakartalla on valtakunnallisesti merkittävän rakennetun 
kulttuuriympäristön (RKY 2009) rajaus.  Kaupunkisuunnittelulautakun-
nan 29.11.2016 hyväksymässä Malmin kaavarungossa alue on merkit-
ty suojelumerkinnällä P/SR. Laadittu kaavaluonnos on kaavarungon 
mukainen.

Alueesta on laadittu Malmin lentoasema, ympäristöhistoriaselvitys (Ark-
kitehtitoimisto Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016) ja 
Malmin lentoasema, uusiokäytön ideasuunnitelma (Arkkitehtitoimisto 
Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016)

Kaupunginmuseon kannanotto:

Malmin lentokenttä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäris-
tö (RKY 2009). Lentokenttä on myös listattu kansainvälisen World Mo-
nument Fundin uhanalaisten kulttuuriympäristöjen joukkoon. Lisäksi se 
on Europa Nostra Finlandin 2015 listaama Suomen uhanalaisin kulttuu-
riperintökohde.

Kaupunginmuseo pitää valitettavana, että suunnittelualue käsittää sup-
peasti ainoastaan lentokenttärakennusten tontin. Rakennuksen jäävät 
irrallisiksi yhteydestään lentokenttään. Kaupunginmuseon näkemyksen 
mukaan kenttää ja kiitoteitä tulee tarkastella yhtäaikaisesta lentokenttä-
rakennusten kanssa. 

Kaupunginmuseo korosti kaavarunkolausunnossaan, että uuden raken-
tamisen ja kentän ja sen rakennusten säilyttäminen tulee sovittaa yh-
teen siten, että rakennettu kulttuuriympäristö säilyy historiallisesti ym-
märrettävänä. Kulttuuriympäristön; rakennetun ympäristön ja maise-
man vaalimisen näkökulmasta pyrkimyksenä tulisi olla lentokenttäalu-
een rakennuksien ja kiitoratojen säilyttäminen kokonaisuutena esimer-
kiksi virkistys- ja viheralueena. Alueen laajemmassa suunnittelussa on 
erittäin valitettavaa ja ympäristöä köyhdyttävää, jos sen olennaiset kult-
tuurihistorialliset ja maisemalliset arvot unohdetaan. Säilyttämisen ra-
joittuessa ainoastaan rakennuksiin käsitys kokonaisuudesta hämärtyy.

Kaupunginmuseo pitää rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä pääosin 
riittävinä. Kuitenkin ilmailuun liittyvien alkuperäisessä käytössään näi-
hin päiviin asti olleiden tilojen osalta tulee vielä tutkia, olisiko niitä mah-
dollista säilyttää autenttisina muistumina lentoaseman toiminnasta ja 
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pitkästä historiasta. Näitä tiloja ovat lennonjohtotorni, sääasema ja len-
nonvalmisteluhuone. 

Malmin lentoaseman uusiokäytön ideasuunnitelmassa lentokenttä on 
muutettu asuinalueen puistoksi ja vanhimmat kiitotiet ja asematasot 
säilytetty pintoineen ja yksityiskohtineen. Avotilan keskellä puiston 
maamerkkinä olisi restauroitu terminaalirakennus. Kaupunginmuseon 
näkemyksen mukaan edellä mainitun kaltainen uusiokäyttö mahdollis-
taisi alueen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilymisen 
ja tekisi paikasta erityisen.
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