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§ 71
Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla käsiteltiin kysymys nro 4:

Vt Kauko Koskinen (nro 4)

"Malmin lentoasema on tärkeä osa suunniteltuja ja toteutuneita 
Helsingin olympialaisia (1940 ja 1952) palvelleesta funkisrakentamisen 
kokonaisuudesta. Malmin lentokentän arkkitehtuuriset ja 
kulttuurihistorialliset arvot sekä alkuperäisessä asussaan säilynyt 30-
luvun suurlentoasema ovat niin poikkeuksellisia koko maailmassa, että 
lentokenttä kokonaisuutena on vuonna 2003 hyväksytty kansainvälisen 
World Monuments Fundin ylläpitämälle maailman sadan 
uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle Museoviraston ja 
IImailumuseoyhdistys ry :n tuella.

Pyöreä lentoasemarakennus on myös kansainvälisen modernin 
arkkitehtuurin suojeluun erikoistuneen järjestön DoCoMoMo:n 
hyväksymässä suomalaisen modernin arkkitehtuurin valikoimassa.
Perusteluna on sen historiallinen arvo liikenteen merkkipaaluna nuoren 
Suomen tasavallan historiassa sekä edistyksellinen rakennustekniikka 
omana aikanaan. Museovirasto puolestaan on täydentänyt Suomen 
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) liittyvää rakennetun 
kulttuuriympäristön luetteloa, johon Malmin lentokenttä on lisätty.

Malmin lentoaseman perinne- ja kulttuuriarvot ovat täten tunnustettu 
monen tahon toimesta.

Malmin lentoaseman avaamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 75 
vuotta.

Kysyn, miten Helsingin kaupunki aikoo juhlistaa 75 vuotta kaupunkia ja 
kaupunkilaisia palvellutta lentoasemaa sen juhlavuonna." (Kj)

Lisätiedot
Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet

1 Kyselytunnille 27.2.2013 jätetyt kysymykset
2 Vastaukset 27.2.2013

Päätösehdotus

Kyselytunnilla käsitellään kysymys nro 4:
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Vt Kauko Koskinen (nro 4)

"Malmin lentoasema on tärkeä osa suunniteltuja ja toteutuneita 
Helsingin olympialaisia (1940 ja 1952) palvelleesta funkisrakentamisen 
kokonaisuudesta. Malmin lentokentän arkkitehtuuriset ja 
kulttuurihistorialliset arvot sekä alkuperäisessä asussaan säilynyt 30-
luvun suurlentoasema ovat niin poikkeuksellisia koko maailmassa, että 
lentokenttä kokonaisuutena on vuonna 2003 hyväksytty kansainvälisen 
World Monuments Fundin ylläpitämälle maailman sadan 
uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle Museoviraston ja 
IImailumuseoyhdistys ry :n tuella.

Pyöreä lentoasemarakennus on myös kansainvälisen modernin 
arkkitehtuurin suojeluun erikoistuneen järjestön DoCoMoMo:n 
hyväksymässä suomalaisen modernin arkkitehtuurin valikoimassa.
Perusteluna on sen historiallinen arvo liikenteen merkkipaaluna nuoren 
Suomen tasavallan historiassa sekä edistyksellinen rakennustekniikka 
omana aikanaan. Museovirasto puolestaan on täydentänyt Suomen 
valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) liittyvää rakennetun 
kulttuuriympäristön luetteloa, johon Malmin lentokenttä on lisätty.

Malmin lentoaseman perinne- ja kulttuuriarvot ovat täten tunnustettu 
monen tahon toimesta.

Malmin lentoaseman avaamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 75 
vuotta.

Kysyn, miten Helsingin kaupunki aikoo juhlistaa 75 vuotta kaupunkia ja 
kaupunkilaisia palvellutta lentoasemaa sen juhlavuonna." (Kj)

Esittelijä

Kaikki 18.2.2013 klo 12 mennessä jätetyt kysymykset ovat tämän 
esityksen liitteenä, ja ne on toimitettu kaupunginjohtajan tai 
apulaiskaupunginjohtajan vastattavaksi seuraavasti:

4 (Kj)

Kirjalliset vastaukset kaikkiin kysymyksiin julkaistaan kaupungin 
verkkosivuilla kyselytunnin päätyttyä. Seuraava kyselytunti pidetään 
27.3.2013. Tälle kyselytunnille tarkoitetut kysymykset on toimitettava 
viimeistään 18.3.2013 klo 12 kaupungin kirjaamoon 
(helsinki.kirjaamo@hel.fi).

Lisätiedot
Kirsi Hakola, sihteeri, puhelin: (09) 310 36180

kirsi.hakola(a)hel.fi

Liitteet
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1 Kyselytunnille 27.2.2013 jätetyt kysymykset


