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ASIA: Täydennys hakemukseen Malmin lentokenttäkokonaisuuden suojelemiseksi. Malmin 

lentoaseman ystävät ry päivittää tekemäänsä hakemusta UUDELY/6622/2015 seuraavilla 
näkökohdilla ja uusilla tiedoilla. 

 
EUROPA NOSTRA: 

 
Euroopan johtavan kulttuuriperintöjärjestön Europa Nostran ja Euroopan investointipankin 
instituutin asettama kansainvälinen monialainen asiantuntijapaneeli on valinnut Malmin 
lentoasemakokonaisuuden yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta 
kulttuuriperintökohteesta maaliskuussa 2016. 
 
Valintaperusteissa mainitaan erityisesti Malmin kentän olevan yksi maailman parhaiten 
säilyneistä toimivista lentokenttäkokonaisuuksista toista maailmansotaa edeltäneeltä ajalta 
ja varhaisen liikenneilmailun elävä kulttuuriperintökohde. Malmin elävän, toimivan 
lentokenttäkokonaisuuden erityiseen arvoon kiinnitti huomiota myös Europa Nostran 
asiantuntijatyöryhmä vieraillessaan lentoasemalla 2.– 3.6.2016. Työryhmän mukaan Malmin 
lentoasema on Euroopan varhaisista edelleen toimivista lentoasemakokonaisuuksista 
parhaiten säilynyt. 
 
Linkki: http://kotiseutuliitto.fi/kansainvalinen-asiantuntijaryhma-pitaa-malmia-euroopan-
parhaiten-sailyneena-varhaisena-lentoasemana 

 
Linkki: http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/20160316-PR-7ME-FI.pdf 
 
Linkki: http://7mostendangered.eu/2016-list/ 

 

 
SUOMEN KANSAINVÄLISET VELVOITTEET: 

 

Nykyistä rakennusperintölakia käsiteltäessä eduskunnan ympäristövaliokunta toi esiin 
Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset mietinnössään 3/2010 vp:  
 
”Rakennussuojelussa haasteena on myös suojeluarvojen säilymisen kannalta riittävän 
kokonaisuuden säilyttäminen. Yleissopimus Euroopan rakennustaiteellisen perinnön 
suojelusta käsittää rakennetut ympäristöt hyvin laajasti. Esimerkiksi ulkoilmakohteilla 
tarkoitetaan sopimuksessa osittain rakennettuja kohteita, jotka riittävän erillisenä ja eheänä 
luonnon ja ihmistyön yhdistelmänä muodostavat historiallisesti, arkeologisesti, taiteellisesti, 
yhteiskunnallisesti tai teknisesti huomattavan mielenkiintoisen, topografisesti erotettavan 
kokonaisuuden. Tähän liittyen huomiota kiinnitetään myös alueen ympäristöön ja sen 
ympäristön laadun edistämiseen tai eräänlaisen suojavyöhykkeen tarpeeseen.” 
 
Suomi on sitoutunut noudattamaan tätä 1.2.1992 kansallisesti voimaan tullutta sopimusta 
(SopS 10/1992, säädösviite 37/1992) ja ryhtymään lakisääteisiin toimenpiteisiin 
rakennustaiteellisen perinnön suojelemiseksi sen ollessa esimerkiksi huomattavan 
muutoksen uhkaama.  
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Eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa "maisema" tarkoittaa aluetta sellaisena kuin 
ihmiset sen mieltävät ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta ja 
vuorovaikutuksesta. Suomi on sitoutunut noudattamaan myös tätä 1.2.2006 kansallisesti 
voimaan tullutta sopimusta ja sitoutunut mm. tunnustamaan lainsäädännössään maisemat 
olennaiseksi osaksi ihmisten ympäristöä, yhteisen kulttuuri- ja luonnonperinnön 
monimuotoisuuden ilmentymäksi ja identiteettinsä perustaksi, laatimaan ja toteuttamaan 
maisemansuojeluun, -hoitoon ja -suunnitteluun tähtäävää maisemapolitiikkaa sekä 
sisällyttämään maisemanäkökohdat alue- ja kaupunkisuunnittelupolitiikkaansa. 
 
Eurooppalainen yleissopimus rakennustaiteellisen perinnön suojelusta kattaa myös 
kulttuurimuistomerkit: kaikki historiallisesti, arkeologisesti, taiteellisesti, tieteellisesti, 
yhteiskunnallisesti tai teknisesti huomattavan mielenkiintoiset rakennukset ja rakenteet, 
mukaan lukien niiden kalusteet ja varusteet. Malmin lentokentän tapauksessa johdetun 
lentotoiminnan ja pimeätoiminnan edellyttämät lentokenttävarusteet (esim. 
lennonjohtolaitteet ja kiitotievalot) ovat selkeä esimerkki tällaisesta kulttuuriperinnöstä, ja 
vaarantamiskiellon tulisi ulottua myös niihin. 
 
Edellä mainitut kansainväliset sitoumukset linjaavat suojelutarpeen määrittelyä erityisesti 
Malmin lentoaseman kaltaisissa kohteissa. Suojelutarve kohdistuu koko Malmin 
lentoaseman valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen 
mukaan luettuina luonnonympäristö ja maisema sekä siihen ihmisen vaikutuksesta sovitettu 
rakennettu ympäristö rakennuksineen, rakennelmineen, kulkuyhteyksineen, kiitoteineen ja 
kuivatusjärjestelmineen. 
 
Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta velvoittaa Suomea 
myös Malmin ilmailukulttuuriperinnön varjeluun. Malmin lentokenttä on Suomen suurin 
yleisilmailun keskus, jonka monilukuinen ja tiivis ilmailuyhteisö pitää yllä ja siirtää eteenpäin 
monelta osin kirjaamatonta perinnetietoa mm. hyvästä ilmailutavasta (engl. "good 
airmanship") sekä suomalaisen ilmailun ja Malmin kentän historiasta ja kulttuuriperinnöstä. 
 
Linkki: https://www.edilex.fi/mt/ymvm20100003 
 
Linkki: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920010 
 
Linkki: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2006/20060014 
 
Linkki: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2013/20130047#idp2321472 
 

 
SUOJELTAVAKSI ESITETYN KOHTEEN LENTOASEMAKÄYTÖSTÄ: 
 

Malmi on Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä ja ainoa vapaalla aikataululla palveleva 
kansainvälinen lentoasema 150 km säteellä pääkaupunkiseudusta. Sen monipuolinen 
toiminta ei siten ole vaarassa kuihtua tai "museoitua", ellei sitä tarkoituksellisesti estetä. 
Malmin kentän merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään lentoliikenteen kasvaessa. 
Lentokenttästrategiaa koskevassa lausunnossaan LiVL 2/2016 eduskunnan liikenne- ja 
viestintävaliokunta onkin todennut: "Maakuntakenttien toimintamahdollisuuksia tulee myös 
kehittää strategian yhteydessä erityisesti mielessä pitäen myös suorat ulkomaanlennot ja 
jopa kaukolennot sekä lähempänä keskustaa olevien pienien lentokenttien, kuten Malmin ja 
Bromman, toimintamahdollisuudet." 
 
Linkki: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/LiVL_2+2016.aspx 
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Museovirasto onkin todennut Helsingin yleiskaavaehdotuksesta 11.2.2016 antamassaan 
lausunnossa:  "Ilmailukäytön jatkaminen on ainoa keino turvata kokonaisvaltaisesti 
lentoaseman kulttuurihistoriallisten merkitysten säilyminen". Myös Helsingin 
kaupunginmuseon yleiskaavaehdotuksesta 26.1.2016 antamassa lausunnossa todetaan 
eheän kokonaisuuden merkitys Malmin kentän kulttuuriarvolle: "Malmin lentokentän 
rakentamistehokkuus tulee olla sellainen, että kentän historiallinen todistusvoima 
rakennuksineen ja kiitoteineen voidaan säilyttää". 
 
Linkki: http://www.nba.fi/fi/File/2852/helsingin-uusi-yleiskaava.pdf 
 
Linkki: 
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginmuseon_johtokunta/Suomi/Paatos/2016/M
useo_2016-01-26_Museojk_1_Pk/2CF032B8-ACC0-4FD5-A957-
B403CF3355D0/Kaupunginmuseon_johtokunnan_lausunto_Helsingin_yle.pdf 

 
Useimpien Euroopan maiden lainsäädännössä kulttuuriperintökohteet velvoitetaan 
suojelemaan kokonaisuuksina sekä kontekstiltaan että maisemaltaan. Malmin lentoaseman 
kansainvälisesti tunnustetun kokonaisuuden merkitseminen yleiskaavassa 
taajamatoimintojen alueeksi vaikeuttaisi merkittävästi sen kansainvälisesti tunnustettujen 
kulttuuriperintöarvojen säilyttämistä. Tämän vuoksi Malmin lentokentän valtakunnallisesti 
merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön, toimintakykyisen lentoasemakokonaisuuden 
suojelua ei tule jättää kaavoittajan ratkaistavaksi. 
 

 Malmin lentoaseman ystävät ry:n puolesta, Malmilla 28.07.2016 
 
 
 

 
 

Timo Hyvönen    
 puheenjohtaja 
 Malmin lentoaseman ystävät ry 
 puh. 050 3748371 
 timo.hyvonen@iki.fi 
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