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Vastine  Ympäristöministeriö on varannut Malmin lentoaseman 

ystävät   ry:lle tilaisuuden antaa vastine asiassa annettujen ELY-

keskuksen, Helsingin kaupungin ja eräiden lentokentällä toimivien 

yhteisöjen sekä viereisten kiinteistöjen omistajien ja haltijoiden 

lausuntojen johdosta. Vastine on pyydetty toimittamaan 14.2.2020 

mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella 

kirjaamo@ym.fi. 
 

SISÄLTÄÄ VASTINEEN ANNETTUIHIN LAUSUMIIN 

 

Lähtökohtaisesti lausunnonantajat kannattivat MLY ry valituksen perusteluja pois 

lukien ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin antamat lausunnot. ELY-keskuksen ja 

Helsingin kaupungin lausunnoista käy ilmi, että rakennusperintölain soveltamisalaa 

koskevaa säännöstä ole osattu soveltaa oikealla tavalla. On ylitetty se, mitä hyvän 

hallinnon takeiksi on laissa säädetty, ja mitä hallinnon johtavien periaatteiden nojalla 

on harkintaa käytettäessä otettava huomioon. Harkintavalta kaavoituksessa ja 

rakentamisessa edellyttää etukäteen vahvistettujen menettelytapojen 

noudattamista.1 Näitä säädettyjä menettelytapoja ei ole noudatettu, tällöin myöskään 

harkintavallan käyttö ei ole ollut hyväksyttävää. Oikeuskäytännössä tällaista lakiin ja 

hallinnon johtaviin periaatteisiin perustumatonta harkintaa kutsutaan harkintavallan 

väärinkäytökseksi. Päätöksentekijän tulee oikean valinnan tekemiseksi osata sovittaa 

normit ja tosiasiat yhteen.2 

 
1 Olavi Syrjänen 1999 Harkintavalta kaavoituksessa ja rakentamisessa s. 170-174  
2 Ibid. s. 174. 
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Tämä vastine sisältää perustellut näkemykset annettuihin lausuntoihin seuraavasti:  

1. ELY-keskuksen lausuntoon rakennusperintölain soveltamisesta  

2. Helsingin kaupungin lausuntoon rakennusperintölain soveltamisesta 

3. ELY-keskuksen lausuntoon kansainvälisten sopimusten osalta  

4. ELY-keskuksen lausuntoon Museoviraston lausunnon huomioimisesta  

5. ELY-keskuksen lausuntoon esteellisyydestä ja korvausvelvollisuudesta  

6. Muista annetuista lausumista  

 

Vastine ELY-keskuksen lausuntoon 
ELY-keskus on lausunut ympäristöministeriölle antamassaan lausunnossaan 2.9.2019 

seuraavasti: 

1)  ELY-keskus väittää, että MLY ry valituksen mukaan ELY-keskus on soveltanut 

tekemässään rakennussuojelupäätöksessä maankäyttö- ja rakennuslakia. 

Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY ry) kiistää väitteen. Valituksessaan MLY ry on 

todennut, että ELY-keskus on ainoastaan soveltanut rakennussuojelupäätöstä siinä 

tarkoituksessa, kumpaa lakia Malmin lentoaseman kulttuuriperinnön suojelemiseen 

tulisi soveltaa ja päätöksessään tehnyt lainvalinnan siten, että Malmin lentoaseman 

suojeluun tullaan soveltamaan maankäyttö- ja rakennuslakia.  

2) ELY-keskus toteaa, että rakennussuojelupäätös on tehty rakennusperintölain 

säännösten nojalla, mikä ilmenee päätöksestä.  

MLY ry pitää riidattomana seikkana sitä. että ELY-keskus on tehnyt valituksenalaisen 

päätöksen soveltaen rakennusperintölain säännöksiä. MLY ry kuitenkin toteaa, ettei 

varsinaista rakennussuojelupäätöstä Malmin lentoaseman suojelusta ole vielä tehty, 

koska ELY-keskus päätöksessään toteaa, että Malmin lentoaseman suojelu tullaan 

ratkaisemaan rakennusperintölain 2 § 2 momentin mukaisesti. Tämä tarkoittaa siis 

sitä, että Malmin lentoaseman suojeluun tullaan edelleenkin jatkossa soveltamaan 

ainoastaan maankäyttö- ja rakennuslakia ja että suojeluasia on siten edelleen avoin, ja 

että se halutaan ratkaista maankäyttö- ja rakennuslakia soveltaen asemakaavan 

yhteydessä.  

MLY ry pyytää ympäristöministeriötä kiinnittämään huomiota siihen, että ELY-keskus 

ei ole valituksenalaisessa päätöksessä tehnyt muuta päätöstä kuin sen, mitä lakia 

Malmin lentoaseman kulttuuriperinnön suojeluun sovelletaan. 

Asian palautusta ELY-keskukselle koskevassa päätöksessä 5.4.2019 asia palautettiin 

ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi muun muassa siksi, ettei päätöksestä käynyt 

ilmi, miten ELY-keskus on soveltanut rakennusperintölain soveltamisalaa koskevia 

säännöksiä ja mihin seikkoihin se on perustanut ratkaisunsa, että Malmin lentoaseman 

suojeluun sovelletaan rakennusperintölain säännösten sijasta maankäyttö- ja 

rakennuslakia.  
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Rakennusperintölain soveltamisalaa koskevia sääntöjä ovat sen 2 § 1, 2, 3 ja 4 

momentit sekä 2 § 3 momentin 1, 2 ja 3 kohdat. Muita oikeussääntöjä ei lainvalintaan 

koskevaan oikeuskysymykseen tule soveltaa. 

ELY-keskuksen väite on riidaton siltä osin, että valituksenalainen päätös on tehty 

soveltaen rakennusperintölain säännöksiä. Riidatonta on myös, että päätöksestä 

ilmenevät päätöksen perusteluihin sovelletut oikeusohjeet. Riidatonta on myös, että 

päätökseen sovelletut oikeusohjeet ovat olleet Laki rakennusperinnön suojelemisesta 

(498/2010) § 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,21. 

Riidattomasti edellä selostetulla tavalla lakia soveltaessaan ovat ELY-keskuksen 

virkamiehet päätöksen perusteluista ilmenevällä tavalla soveltaneet 

rakennusperintölakia tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaisesti ja ylittäneet 

siten virkamiehelle asetetun harkintavallan rajan. Oikeuskirjallisuuden ja 

oikeuskäytännön mukaan tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastainen päätös 

täyttää myös lainvastaisen päätöksen tunnusmerkistön. 

Tarkoitussidonnaisuuden periaate tarkoittaa sitä, että lakia ja sen normeja eli 

oikeussäännöksiä, tulee soveltaa vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on säädetty. Kun 

ELY-keskus on perustanut päätöksen myös muihin kuin rakennusperintölain 2 §:n 

säännöksiin, ovat muihin pykäliin perustuneet perustelut olleet 

tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaisia ja siten harkintavallan väärinkäyttöä. 

Lainvalintaa koskevaan oikeuskysymyksen ratkaisemiseen on rakennusperintölaissa 

(498/2010) tarkoitettu yksinomaan soveltamisalaa koskeva 2 §. Päätös lainvalinnasta 

tulee siten perustella ja perustaa vain ja ainoastaan niihin oikeussäännöksiin, jotka 

ilmenevät rakennusperintölain (498/2010) 2 §:stä. 

3) ELY-keskus väittää, että valituksen mukaan rakennussuojelupäätöksen olisi tullut 

olla myönteinen. 

MLY ry kiistää tämän väitteen. Valituksessa ei ole otettu kantaa siihen, olisiko Malmin 

lentoaseman kulttuuriperintöä tullut suojella vai ei. Sitä vastoin MLY ry on perustanut 

valituksensa neljään seikkaan: 

1. ELY-keskus ei ole käsitellyt Malmin kulttuuriperinnön suojelua koskevaa asiaa 

ympäristöministeriön palautuspäätöksen edellyttämällä tavalla (menettelyvirhe) 

2. Muut menettelyvirheet 

3. Uudenmaan ELY-keskuksen esteellisyys  

4. Onko valitus aiheutunut viranomaisen virheestä 

4) ELY-keskus väittää, että edellä 3) kohdassa olevaa väittämää perustellaan 

Malmin valtakunnallisella merkittävyydellä ja sillä, että rakennusperintölain 2 §: n 

3. momentin 1. kohdan mukaan valtakunnallisesti merkittävät kohteet tulee 

suojella rakennusperintölailla. 
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MLY ry toteaa viitaten edelliseen kohtaan 3), ettei tämä ELY-keskuksen väite pidä 

paikkaansa, koska jos kerran kohdan 3) väittämää ei ole tehty, ei sellaiseen väittämään 

osoitettuja perusteluitakaan voi olla.  

MLY ry tuskin myöskään perustelisi väitettyä väittämää sillä, että rakennusperintölain 

2 §: n 3. momentin 1. kohdan mukaan valtakunnallisesti merkittävät kohteet tulee 

suojella rakennusperintölailla. Soveltamisalaa koskeva säännös ei ota kantaa siihen, 

tuleeko kohdetta suojella vai ei, vaan ainoastaan siihen, mitä lakia on sovellettava, kun 

suojeluasia ratkaistaan.  

On riidatonta, että 2 §:n 3 momentin 1. kohdassa säädetään siitä, että 

valtakunnallisesti merkittäviin kohteisiin tulee soveltaa rakennusperintölakia. Kohdan 

1 kriteerin täyttyessä 2 § 3 momentin mukaan rakennusperintölakia on sovellettava 

maankäyttö- ja rakennuslain estämättä.   

On selvää, että MLY ry olisi toivonut päätöksen olleen varsinaisen kulttuuriperinnön 

suojelun osalta myönteinen ja loppuun käsitelty rakennussuojelulain nojalla. 

Suojeluasia on kuitenkin edelleen avoin, ja valituksen alaisen päätöksen mukaan se 

halutaan ratkaista maankäyttö- ja rakennuslakia soveltaen asemakaavan yhteydessä.  

Vaikuttaa siltä, että ELY-keskus on tarkoituksella halunnut ymmärtää MLY ry:n 

valituksen virheellisesti. Jotta ei jää väärinkäsityksiä siitä, mikä on MLY ry:n näkemys 

rakennusperintölain 2 §:n 3 momentin tulkinnasta, todetaan seuraavaa: 

Lainvalintaan liittyvä oikeuskysymys tulee ratkaista vain ja ainoastaan 

rakennussuojelulain (498/2010) 2 §:n nojalla, ei soveltamalla muita 

rakennussuojelulain pykäliä.  Lain (498/2010) 2 § 3 momentin mukaan 

rakennusperintölakia sovelletaan 2 §:n 2 momentin estämättä myös 2 momentissa 

tarkoitetulla alueella, jos: 1) kohteella on valtakunnallista merkitystä.  

MLY ry on valituksessaan tuonut selkeästi esille, että ympäristöministeriö on 

palautuspäätöksessään jo ottanut yksiselitteisesti kantaa tähän nimenomaiseen 2 § 3 

momentista ilmenevään lainvalintaa koskevaan kriteeriin, joten se ei ole millään 

tavalla enää riidanalainen seikka. Kriteeri ei muutu perusteluja muuttamalla miksikään 

muuksi. Malmin lentoasema on tunnustettu valtakunnallisesti merkitykselliseksi 

ympäristöministeriön palautuspäätöksessä, sekä vuonna 2002 tehdyssä vaikutusten 

arvioinnissa ”Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön”3 ja 

”Malmin lentoaseman Ympäristöhistoria” -selvityksessä 13.6.20164 sekä RKY 1993 ja 

RKY 2009 alueiden luettelossa ja niitä koskevissa oikeuslähteissä ja -ohjeissa.  

 
3 Helsingin yleiskaavaluonnos 2002, vaikutusten arviointi ”Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja 

kulttuuriperintöön”, julkaistu 19.12.2002, kts kohta 2.5. s. 9. 

https://www.hel.fi/static/ksv/www/yk2002/Vaikutukset%20maisemaan,%20kaupunkikuvaan%20ja%20kulttuuriperint

n%20Arvio7.pdf    
4 Malmin Lentoaseman Ympäristöhistoria -selvitys 13.6.2016 
https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/osion_artikkelisivun_osa/liitetiedostot/160823_malmi_yhs_kevyt.pdf  

https://www.hel.fi/static/ksv/www/yk2002/Vaikutukset%20maisemaan,%20kaupunkikuvaan%20ja%20kulttuuriperintn%20Arvio7.pdf
https://www.hel.fi/static/ksv/www/yk2002/Vaikutukset%20maisemaan,%20kaupunkikuvaan%20ja%20kulttuuriperintn%20Arvio7.pdf
https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/osion_artikkelisivun_osa/liitetiedostot/160823_malmi_yhs_kevyt.pdf


5 
 

ELY-keskuksen olisi tullut valituksen alaisessa päätöksessä perustella asianmukaisesti, 

miten edellä mainitun ja riidattomaksi todetun kriteerin täyttyessä on edelleen 

mahdollista valita sovellettavaksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslaki.  

Kaikkien käsillä olevien oikeuslähteiden systematisoinnin jälkeen, jotka lainsoveltaja 

on oikeutettu tai velvollinen ottamaan huomioon ratkaisutoiminnassaan, voi MLY ry 

perustellusti väittää, ettei ole mahdollista valita sovellettavaksi maankäyttö- ja 

rakennuslakia, jos kysymyksessä on valtakunnallisesti merkittävä 

kulttuuriperintökohde.  Lain sanamuoto ilmaisee selkeästi, että tämän nimenomaisen 

kriteerin täyttyessä tulee lainvalintaa koskevassa päätöksessä 2 momentin estämättä 

(= maankäyttö- ja rakennuslain estämättä) 2 momentissa tarkoitetulla alueella (= 

asemakaava-alueella) soveltaa rakennusperinnön suojelua koskevaan asiaan 

rakennussuojelulakia.  

5) ELY-keskus toteaa, että kyseinen lainkohta ei edellytä valtakunnallisesti 

merkittävän kohteen suojelua rakennusperintölailla. 

MLY ry kiistää tämän väitteen. Lainkohta edellyttää valtakunnallisesti merkittävän 

kohteen suojelua rakennusperintölailla silloin, kun siihen oikeutettu on saattanut 

asian vireille rakennusperintölain 5 §:n nojalla. Varjelluilla rakennuksilla ei ole virallista 

suojelustatusta, vaan varjelusta vastaa haltija.5 MLY ry on Malmin lentoasemaa 

koskevan vuokrasopimuksen nojalla ollut asian vireille pantaessa yksi monista6 

kohteen haltijoista ja siten vastuussa kohteen varjelusta.  

Lisäksi tulee ottaa huomioon, että Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen7 

perusteluissa esittämä oikeudellinen arvio oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta osoittaa 

kiistattomasti, että kyseisen (2 § 3 momentin) lainkohdasta kohdassa 3. säädetty 

kriteeri täyttyy: ”kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä 

asemakaavoitustilanteen vuoksi.” 

KHO 7.11.2006 oikeudellinen arvio ”..Kun oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa 

maankäyttö- ja rakennuslain 35 § 2 momentin mukaan osoitetaan tarpeelliset alueet 

yksityiskohtaisen kaavoituksen perustaksi, yleiskaava voi sisältää jo sellaisen ratkaisun 

asemakaavallisen suunnittelun lähtökohdista, että niistä poikkeaminen, ottaen 

huomioon yleiskaavalle edellä mainitussa maankäyttö- ja rakennuslain  42 §:n 1 

momentissa säädetty ohjausvaikutus, ei pääsääntöisesti ole mahdollista 

asemakaavallisen suunnittelun yhteydessä. Edellä lausuttu huomioon ottaen 

kysymyksessä olevassa oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on sen ohjausvaikutus 

 
 
5 Ympäristöministeriön raportti 28/2016 s.10. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78929/YMra_28_2016.pdf  
6  MLY ry jäsenet edustavat pääasiassa tahoja, jotka hallinnoivat Malmin lentoasemaa ja sen ympäristöä. 
7 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 7.11.2006 koskien Helsingin oikeusvaikutteista yleiskaavaa 2002, joka oli 
hyväksytty Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä 26.11.2003  https://malmiairport.fi/wp-
content/uploads/2014/09/MLYKHOFinal071106.pdf  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78929/YMra_28_2016.pdf
https://malmiairport.fi/wp-content/uploads/2014/09/MLYKHOFinal071106.pdf
https://malmiairport.fi/wp-content/uploads/2014/09/MLYKHOFinal071106.pdf
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huomioon ottaen voitu tehdä Malmin lentokentän aluetta koskevan maankäytön 

suunnittelun lähtökohdista sellainen perusratkaisu, joka vain täsmentyy 

yksityiskohtaisessa kaavoituksessa.” 

6) ELY-keskus väittää, että näin menetellään vain, mikäli rakennuksen suojelu ei ole 

mahdollista, riittävää tai tarkoituksenmukaista asemakaavoituksen keinoin. 

MLY ry kiistää tämän väitteen. Viranomaisen tulee tarkoin noudattaa lakia, eikä 

viranomaisen käyttämä julkinen valta voi perustua lakia alemman tasoisiin säädöksiin, 

kuten oikeusperustaa vailla oleviin valtioneuvoston päätöksiin, ohjeisiin tai 

viranomaisen itsensä laatimiin strategisiin linjauksiin. Soveltamisalaa koskevassa 2 

§:ssä ei ole säädetty edellytystä ”vain, mikäli…”, joten tällaista tulkintaa ei silloin 

viranomainen voi myöskään tehdä.  

7) ELY-keskus väittää, että se on rakennussuojelupäätöksen perusteluosiossa 

perustellusti todennut, että Malmin lentoaseman suojelu on mahdollista, riittävää 

ja tarkoituksenmukaista maankäyttö- ja rakennuslain säännösten nojalla 
asemakaavoituksen keinoin.  

Väite kiistetään. Sen lisäksi, että päätöksen perusteluosiossa perusteet ovat syntyneet 

tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaisesti soveltaen rakennusperinnön 

suojelemisesta koskevan lain (498/2010) 1,3,4,5,6,7,8,9,10,21 pykäliä. 

Museovirasto kulttuuriperinnön ja ympäristön vastaavana asiantuntijaviranomaisena 

on valittanut ELY-keskuksen päätöksestä ja vaatinut päätöksen kumoamista. 

Museovirasto on valituksensa perusteluissa uudistanut asiassa jo aiemmin 

esittämänsä sekä todennut kaikkien kriteereiden täyttyvän, eli edellä jo esiin tulleiden 

2 § 3 momentin kohtien 1 ja 3 kriteereiden lisäksi myös kohdan 2 kriteeri täyttyy. 

Museovirasto on perustellusti todennut valituksensa perusteluissa, että kohteen 

säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla 

annetuilla säännöksillä tai määräyksillä. 

Lisäksi MLY ry kiistää ELY-keskuksen väitteen, että perusteluosassa esitetyt perustelut 

olisivat olleet perusteltuja. MLY ry toteaa ELY-keskuksen valituksenalaisen päätöksen 

perusteluista seuraavaa:  

On riidatonta, että Uudenmaan maakuntakaavassa (YM 8.11.2006) alue on 

liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue. 

Toissijainen käyttötarkoitus ja sitä koskevat merkinnät maakuntakaavassa eivät 

tarkoita sitä, että viranomainen voi harkintavaltaa käyttäen vain todeta toissijaisen 

käyttötarkoituksen palvelevan valtakunnallisia tavoitteita paremmin kuin ensisijainen 

käyttötarkoitus. Ensisijainen käyttötarkoitus Liikennealue sisältää kaavan MRL 33 §:n 

mukaisen rakentamisrajoituksen, jota kautta voidaan vaikuttaa rakentamiseen ja 

tällainen merkintä oli jo tuolloin Malmilla. Kun kaava saa lainvoiman, tulee 

rakentamisrajoitus automaattisesti voimaan näillä alueilla. Yksityiskohtaista 
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vaikutusarviointia Malmin lentoaseman osalta ei tehty, ja on myös turha väittää, että 

valtakunnalliset alueenkäyttötavoitteet ovat olleet lähtökohtana Malmin lentoaseman 

osalta:  

1. Vuonna 2004 on ollut voimassa yleinen velvoite arvioida ja ottaa huomioon 

ympäristövaikutuksia silloinkin, kun ne eivät liity arviointimenettelyssä käsiteltävään 

hankkeeseen.8 – Asianmukainen vaikutustenarviointi on tehty Malmin lentoasemasta 

vasta 13.6.2016.9 

 

2. Vuonna 2006 RKY 1993 alueet eivät kuuluneet valtakunnallisten 

alueenkäyttötavoitteiden piiriin. Suojelu olisi tullut voimassa olevan lainsäädännön10 

mukaisesti saattaa erityislainsäädännöllä ratkaistavaksi, olihan kyse statukseltaan 

valtion varjellusta omaisuudesta ja valtakunnallisesti merkittävästä 

kulttuuriperintökohteesta. (Huom. maakuntakaava hyväksyttiin jo Uudenmaan liiton 

maakuntavaltuuston päätöksellä 14.12.2004 ja se oli nähtävillä jo 3.11. - 5.12.2003.)  

Ensisijaisen käyttötarkoituksen osalta tehdyssä vaikutustenarvioinnissa vasta 2016 on 

todettu, että Malmin lentoasema tulee säilyttää sen alkuperäisessä 

käyttötarkoituksessa valtakunnallisesti merkittävänä suojelukohteena. Vaikka 

maakuntakaava ei ole toteuttamissuunnitelma, olisi kulttuuriperinnöllisesti arvokkaan 

kohteen käyttötarkoituksen muutos edellyttänyt asianmukaisen 

vaikutustenarvioinnin. Vaikka kaava toteutuu yksityiskohtaisempien suunnitelmien 

kautta ja maakuntakaavan hyväksyminen ja vahvistaminen eivät tuo muutoksia 

alueiden käyttöön ilman muiden tahojen suorittamia toteutustoimenpiteitä,11 on sillä 

kuitenkin periaatteellinen vaikutus, johon viranomaiset ovat vuodesta 2006 nojanneet 

perustellessaan Malmin lentoaseman tulevan riittävästi suojelluksi kaavoituksen 

keinoin. Tällainen ELY-keskuksen esittämä perustelu on kantamaton, silloin kun 

maakuntakaava ei ole syntynyt Malmin lentoaseman osalta etukäteen vahvistettuja 

menettelytapoja noudattaen. 

Maakuntakaavan toteuttamisen vastuujako voidaan yleensä määritellä selkeästi. 

Valtakunnalliset aluetarpeet, kuten yleiset tiet, ratalinjat, laajojen suojeluohjelmien12 

 
8 s. 11. 1993 vp -HE 319. Voimassa oli YVA lain 24 § ja 25 §, koska SOVA-laki tuli voimaan 1.6.2005. Tätä ennen laki 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä vuodelta 1994 edellytti, että myös suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutukset arvioidaan. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940468 
9 Ks. Malmin lentoaseman ympäristöhistoria -selvitys 13.6.2016 ja sen johtopäätökset s.119. 
https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/osion_artikkelisivun_osa/liitetiedostot/160823_malmi_yhs_kevyt.pdf  
10 Voimassa oleva laki Rakennussuojelulaki 60/1985  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1985/19850060 ja 
MRL 5.2.1999/132 9 §. Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa siten kuin HE 101/1998 s. 63; kaikessa 
kaavoituksessa on vaikutukset selvitettävä riittävässä määrin. Tämä vastaa rakennuslakiin jo vuonna 1994 otettua 
säännöstä.” Lisäksi: 16 § Suunnittelutarvealue, 29 § Maakuntakaavan esitystapa, 30 § Maakuntakaavamääräykset  
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132  
11 ks. Uudenmaan maakuntakaava Selostus - Uudenmaan liiton julkaisuja A 17 - 2007 s. 202 

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/6187/Uudenmaan_maakuntakaava_selostus  
12 RKY-93 ja RKY 2009 ovat luokiteltu tällaisiksi laajoiksi suojeluohjelmiksi. Malmin Lentoasema on kuulunut tällaisen 
suojeluohjelman piiriin jo RKY 93 lähtien. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1994/19940468
https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/osion_artikkelisivun_osa/liitetiedostot/160823_malmi_yhs_kevyt.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1985/19850060
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/6187/Uudenmaan_maakuntakaava_selostus
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alueet ym. kuuluvat valtion viranomaisten toteutettaviksi. Toteuttaminen edellyttää 

yleensä jonkin erityislain soveltamista. Maakuntakaavan toisena päätoteuttajana 

valtion ohella ovat alueen kunnat. Kunnan toteutusvastuu konkretisoituu 

kuntakaavoituksen yhteydessä. Maakuntakaavan ajantasaisuutta heikentäviä tekijöitä 

voivat olla suunnittelun lähtökohtina olevien valtakunnallisten tavoitteiden, 

kehittämisperiaatteiden tai lainsäädännön muutosten vaikutukset.  Ajantasaisuuden 

arviointi on tarpeellinen mm. valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

tarkistukseen liittyen.13  

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja 

selvityksiin, jotta kaavan toteuttamisen vaikutukset voidaan arvioida. Lain mukaan on 

arvioitava kaavan merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset kaupunkikuvaan, 

maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Kaikki keskeinen 

arviointiaineisto on Uudenmaan kaavaehdotuksen liitteinä, jotka muodostavat 

aineistokokonaisuuden “Uudenmaan maakuntakaavan vaikutukset”. Kaavaselostus 

sisältää merkintäkohtaisen arvioinnin, yhteis- ja kokonaisvaikutukset, tavoitteiden 

toteutumisen arvioinnin, yhteenvedon kaavaratkaisun vaikutuksista Natura-alueisiin 

sekä vaikutusten seurannan.14 

Edellä mainittu aineistokokonaisuus ”Uudenmaan maakuntakaavan vaikutukset” 

käsittelee Malmin lentoasemaa kulttuuriympäristön vaalimisen ja suojelun puitteiden 

osion ohella myös lentomelualueena15 ja liikennealueena16. Tämä ei tarkoita sitä, että 

Malmin lentoaseman osalta kulttuuriympäristöä koskevat17 Uudenmaan 

maakuntakaavan selvitykset väistyisivät, vaikka Malmin lentoasemaa ei ole erikseen 

yksilöity kulttuuriympäristöä käsittelevässä osiossa. Vain asettamalla liikennealueen ja 

kulttuuriympäristön maakuntakaavan sisällöt rinnakkain tarkastelun kohteeksi 

voidaan todeta, että ELY-keskuksen perustelut ovat myös siltä osin puutteelliset, 

mitä on selvitetty tai ei ole selvitetty kulttuuriympäristön vaalimisesta Malmin 

lentoaseman osalta. 

1. LIIKENNEALUE  

”Liikennealue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue. 

Merkinnällä osoitetaan Malmin lentokenttäalue, joka toimii liikennealueena siihen 

asti, kunnes korvaava sijaintipaikka tai Malmin lentokentän toimintojen sijoittaminen 

olemassa oleville kentille ja tukikohtiin on ratkaistu. Alueen ensisijaiseen 

käyttötarkoitusmerkintään liittyy MRL 33 §:n 1. momentin nojalla 

rakentamisrajoitus.”18 

 
13 ks. Uudenmaan maakuntakaava Selostus - Uudenmaan liiton julkaisuja A 17 - 2007 s. 203. 
14 Ibid, s.15 1.5.2   Vaikutusten arviointi osana kaavaprosessia  
15 Ibid. s.160 Lentomelualueiden vaikutusten arviointi sisältyy liikennealueiden vaikutusten arviointiin luvussa 5.2  
16 Ibid. s. 109 Liikennealueiden vaikutusten arviointi luku 5.2  
17 Ibid. s. 149-151. 5.9.1   Kulttuuriympäristöä koskevat merkinnät Kulttuuriympäristön vaalimisen ja suojelun puitteet 
18 Ibid. 33 § Rakentamisrajoitus 1 mom.: ”Maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi osoitetulla alueella, 
Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tarkoituksiin osoitetulla alueella ja liikenteen tai teknisen huollon verkostoja 
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2. KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

”Kulttuuriympäristön vaaliminen ja suojelu perustuu mm. lainsäädäntöön, ympäristö- 

ja kulttuurihallinnon yhteistyöhön sekä käytännön tasolla kuntien ja omistajien 

vastuuseen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön vaalimisesta. Suomen 

Perustuslaissa on todettu kaikkien, niin hallinnon kuin kansalaisten, olevan vastuussa 

kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriympäristön osalta tavoitteet ovat kaavatasoista 

riippumatta yhteneviä. Erityisesti valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

velvoittavat ottamaan huomioon kansallisen kulttuuriympäristön, mutta myös 

maakunnan, kunnan tai suppeamman alueen kulttuuriympäristön erityispiirteet ja 

ominaisluonne on otettava huomioon. Tämä on erityisen tärkeää Uudellamaalla, jossa 

kulttuurimaisema on rikas ja monikerroksinen, mutta toisaalta altis voimakkaiden 

muutospaineiden aiheuttamille ristiriitatilanteille. Suojelunäkökohtien 

toteuttamiseksi maankäytön muuttuvat tarpeet edellyttävät aina riittävien 

selvitysten tekemistä suunnittelun ja kaavoituksen yhteydessä. 

Kulttuurihistoriallisesti merkittävien ympäristöjen rajaukset, kohteet ja tiet on 

tarkistettu syksyllä 2002 Museoviraston rakennushistorian osastolla. Ensisijaisen 

maankäyttömuodon määrittelee aina aluevarausmerkintä.  

Alueilla, joille on osoitettu päällekkäin sekä käyttötarkoitus aluevarausmerkinnällä 

että erityisominaisuustieto kulttuuriympäristörasterilla, yksityiskohtaisemman 

suunnittelun tehtävänä on arvioida ja sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen 

maankäyttö ja kulttuurihistorialliset arvot. ’Kulttuuriympäristön tai maiseman 

vaalimisen kannalta tärkeä alue’ -erityisominaisuusmerkintä sisältää valtakunnallisesti 

tai maakunnallisesti merkittäviä kulttuurimaisema-alueita, laajoja tai suppeampia 

rakennettuja ympäristöjä sekä yksittäisiä rakennuskohteita. Tällaisia alueita 

kaavoitettaessa tulee yksityiskohtaisemman suunnittelun pohjautua ajantasaisiin 

yksityiskohtaisiin selvityksiin ja analysointeihin kunkin osa-alueen arvoista.” 

Tarkasteltaessa Uudenmaan maakuntakaavan selvityksiä rinnakkain Liikennealueen ja 

Kulttuuriympäristöä koskevan alueen osalta, voidaan riidattomasti todeta, että ELY-

keskus on perusteluissaan täysin sivuuttanut Uudenmaan maakuntakaavaa 

koskevasta selvityksestä kulttuuriympäristöä ja niiden vaikutuksia koskevan osion. 

Näin toimiessaan ELY-keskus on perusteluissa jättänyt huomioimatta, millaisia 

velvoitteita julkisen vallan käytölle on asetettu, jotta viranomainen voi käyttää 

harkintavaltaansa, ja miten päätöksenteossa voidaan sivuuttaa ensisijainen 

käyttötarkoitus ja valita toissijainen käyttötarkoitus. 

ELY-keskuksen perusteluissa päätöstä tehnyt viranomainen on täysin sivuuttanut 

riidattomat seikat, kuten Malmin lentoaseman kulttuuriperinnön suojeluun liittyvän 

Helsingin kaupungin kulttuuriperintöä koskevan vaikutusten arvioinnin 19.12.2002 ja 

heti tämän julkaisemisen jälkeen Helsingin seudun viranomaisten välisen, 5.2.2003 

 
tai alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamisrajoituksen aluetta 
voidaan kaavassa erityisellä määräyksellä laajentaa tai supistaa. (29.3.2019/467)” 
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allekirjoitetun hallintosopimuksen19 yhteistoiminnasta. Huomioon ottamatta on myös 

jäänyt, että Helsingin kaupungin oikeusvaikutteinen yleiskaava hyväksyttiin 

26.11.2003, jonka aikana ennen ja jälkeen Uudenmaan maakuntakaavaehdotus on 

ollut nähtävillä vasta 3.11. - 5.12.2003. Samanaikaisesti valtion varjelluksi 

omaisuudeksi luokitellun Malmin lentoaseman osalta Helsingin oikeusvaikutteinen 

yleiskaava riitautettiin aina KHO:ta myöten. Edelleen on sivuutettu, että Malmin 

lentoaseman osalta Helsingin oikeusvaikutteinen yleiskaava ei saanut lainvoimaa 

7.11.2006, minkä johdosta heti seuraavana päivänä 8.11.2006 hyväksyttyä 

Uudenmaan maakuntakaavaa tulee tarkastella kriittisesti siltä osin, mitä siinä on 

Malmin lentoaseman osalta lausuttu.   

Näillä kaikilla edellä mainituilla riidattomilla seikoilla on merkitystä arvioitaessa, onko 

kaavoituksen suunnittelun lähtökohtana ollut ajantasainen, yksityiskohtaisiin 

selvityksiin ja analysointeihin perustuva arvio kulttuuriperinnöstä vai Helsingin seudun 

julkista valtaa käyttävien viranomaisten hallintosopimuksella sinetöity periaatekanta 

alueen saamisesta asuinkäyttöön.   

Riidattomana seikkana on pidettävä, että Malmin lentoaseman ensimmäinen MRL:n 

edellytysten mukainen yksityiskohtainen selvitys ja analysointi on laadittu vasta 

13.6.2016. Yksin tämä seikka osoittaa, etteivät viranomaiset ole julkista valtaa 

käyttäessään perustaneet päätöksiä lainmukaisiin menettelyihin vaan lakia alemman 

asteiseen yhteistoimintasopimuksen periaatekantaan.  

Hallintosopimuksella 5.12.2003 allekirjoitettu periaatekanta on riidattomasti ohjannut 

viranomaisten päätöksentekoa kaikissa kaavoituksen vaiheissa, lähtien suunnittelusta 

aina oikeusvaikutteiseen yleiskaavapäätökseen 5.12.2018 asti. Miten voidaan olettaa, 

että Malmin lentoaseman suojelutarve tulisi objektiivisesti arvioiduksi Helsingin 

kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen toimesta MRL 22 §:n valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden nojalla, kun sitä ei ole 15 vuoteen kyetty arvioimaan 

noudattaen niitä menettelyitä, jotka on asetettu MRL 5 §:ssä, MRL 22 §:n 3 

momentissa20, eikä MRL 22 § 1 momentin nojalla annetussa valtioneuvoston 

päätöksessä21 valtakunnallisista alueidenkäyttötavaoitteista.  Huomioon ottaen 

kaiketi, ettei MRL 22 § 2 momentin 2) kohdan nojalla alueidenkäyttötavoitteita 

sovelleta valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuri- ja luonnonperintökohteisiin. 

 
19 Hallintolaki 3 § Soveltaminen hallintosopimuksiin; Tätä lakia sovellettaessa hallintosopimuksella tarkoitetaan 
viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa sopimusta julkisen hallintotehtävän hoitamisesta tai sopimusta, joka liittyy 
julkisen vallan käyttöön. Hallintosopimusta tehtäessä on noudatettava hyvän hallinnon perusteita ja riittävällä tavalla 
turvattava niiden henkilöiden oikeudet sopimuksen valmistelussa sekä mahdollisuudet vaikuttaa sopimuksen 
sisältöön, joita sovittava asia koskee. 
20 MRL 22 § 3 momentti: Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita annettaessa on otettava huomioon tämän lain 
yleiset tavoitteet ja 5 §:ssä säädetyt alueiden käytön suunnittelun tavoitteet. 
21 Ks. Valtioneuvoston päätös 22.12.2009  https://www.hanko.fi/files/11990/09_valtioneuvoston-paatos-rky2009.pdf 
ja seuraavana päivänä 23.12.2009 annettu Ympäristöministeriön muistio, koskien annettua päätöstä 
https://www.museovirasto.fi/uploads/r_RKY_kaavoituksessa_ja_lupamenettelyssa.pdf  

https://www.hanko.fi/files/11990/09_valtioneuvoston-paatos-rky2009.pdf
https://www.museovirasto.fi/uploads/r_RKY_kaavoituksessa_ja_lupamenettelyssa.pdf
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MLY ry toivoo ympäristöministeriön kiinnittävän huomiota seuraaviin riidattomiin 

seikkoihin ja niiden ajalliseen ulottuvuuteen sekä arvioivan, ovatko viranomaisten 

menettelyt täyttäneet hyvän hallinnon takeet.  

1. Uudenmaan maakuntakaavan selostus hyväksyttiin 14.12.2004 

LIIKENNEALUETTA koskevasta osiosta: 

‘Helsingin seudun yhteistoiminta-asiakirja’ -raportissa keväältä 2003 on käsitelty 

Malmin lentokenttää seuraavasti: ”…. Yhteistoiminta-asiakirjan allekirjoittajien 

kokouksessa 5.2.2003 todettiin, että on tärkeää pitää Malmin lentokenttää koskeva 

asia edelleen vireillä ja että yhteistoiminta-asiakirjan mukainen periaatekanta 

alueen saamisesta asuinkäyttöön on säilytettävä voimassa.”22 

OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS -osiosta: Maakuntakaavaluonnos asetettiin 

julkisesti nähtäville 4.3. - 28.3.2002.  Maakuntakaavaehdotus oli nähtävillä 3.11. - 

5.12.2003.  Kaavaehdotukseen tehtiin muistutusten pohjalta tarkistuksia, jotka eivät 

olleet olennaisia eivätkä siten antaneet aihetta uudelleen nähtäville panoon. 23  

 2. Helsingin kaupungin vaikutusten arvioinnista (julkaistu 19.12.2002)24 :                                           

”Malmin    lentokentän    -    Fallkullan    alueelle    on    osoitettu    laaja    

pientalovaltaisen    rakentamisen   aluevaraus   ja   Fallkullan   kartanon   pohjoispuolelle   

kerrostalovaltaisen rakentamisen       aluevaraus.       Lentokentän       alue       on       

omaleimainen       avoin       maisemakokonaisuus, joka       on       tärkeä       kaupunginosan       

identiteettitekijä. Lentoasemarakennus on ympäristöministeriön ja Museoviraston 

inventoinnin mukaan valtakunnallisesti arvokas (sisältäen alaviiteen: Rakennettu 

kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset 

ympäristöt).”25 

. 3. Helsingin oikeusvaikutteinen yleiskaava 2002, joka on hyväksytty Helsingin 

kaupunginvaltuuston päätöksellä 26.11.2003 ja sai lainvoiman vasta Korkeimman 

hallinto-oikeuden päätöksellä 7.11.2006.  

 Malmin lentoaseman osalta Helsingin oikeusvaikutteinen yleiskaava ei saanut 

lainvoimaa 7.11.2006. KHO 7.11.2006 oikeudellinen arvio oikeusvaikutteisen 

yleiskaavan merkityksestä. 

 4. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.12.2004 Uudenmaan 

maakuntakaavan hyväksymisestä ympäristöministeriö vahvisti kaavan vasta 

 
22 kts. s.110 Uudenmaan maakuntakaava selostus 
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/6187/Uudenmaan_maakuntakaava_selostus.  
23 Ibid. s. 200 – 201 Osallistuminen ja vuorovaikutus maakuntakaavan laadinnassa luku 9. 
24 Ks. Vaikutusten arviointi Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön (julkaistu 19.12.2002) 
Arviointityö on tehty Maa ja Vesi Oy:ssä. Konsulttityötä on valvonut Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Työn 
valvontaan ja seurantaan on osallistunut lisäksi edustajia mm. Uuden-maan ja Helsingin ympäristökeskuksista. Työn 
edetessä on pidetty useita seurantakokouksia. 
https://www.hel.fi/static/ksv/www/yk2002/Vaikutukset%20maisemaan,%20kaupunkikuvaan%20ja%20kulttuuriperint
n%20Arvio7.pdf  
25 Ibid. s. 21 Malmin peruspiiri osiossa 3.3.3. 

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/6187/Uudenmaan_maakuntakaava_selostus
https://www.hel.fi/static/ksv/www/yk2002/Vaikutukset%20maisemaan,%20kaupunkikuvaan%20ja%20kulttuuriperintn%20Arvio7.pdf
https://www.hel.fi/static/ksv/www/yk2002/Vaikutukset%20maisemaan,%20kaupunkikuvaan%20ja%20kulttuuriperintn%20Arvio7.pdf
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8.11.2006, lainvoimaiseksi vahvistamattomien alueidenosalta KHO päätöksellä 

2007.  

5. Malmin lentoaseman ympäristöhistoria -selvitys 13.6.201626 

Johtopäätös 13.6.2016 Malmin lentoaseman ympäristöselvityksestä: ”On ilmeistä, 

että Malmin lentoaseman kulttuurihistorialliset arvot säilyvät parhaiten 

ilmailutoiminnassa. Toimintaa ei voi keinotekoisesti suojella, mutta sen edellytyksistä 

voidaan pitää huolta.  Malmilla tämä tarkoittaa vähintään kiitoteiden ja niiden turva-

alueiden pitämistä vapaana rakentamisesta, ainakin vanhimmilta osiltaan.” ”Malmin 

lentoaseman suojelu- ja kehittämisperiaatteiden tulee lähteä siitä, että alkuperäisen 

arkkitehtuurin arvokkuus säilyy tai se palautetaan, ja mahdollinen uusi käyttö ja 

lisärakentaminen toteutetaan sen ehdoilla.  ”Arkkitehtuurin arvokkuuteen” kuuluu, 

että rakennus on sille sopivassa käyttötarkoituksessa, mieluiten siinä, johon se on alun 

perin suunniteltu.” 

On riidatonta, että ELY-keskus toteaa perusteluissa, että (YM 8.11.2006) alue on 

liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue ja että 

lentokenttärakennus on merkitty kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi 

kohteeksi. ELY-keskus jättää kuitenkin tältä osalta huomioon ottamasta MRL 9 § 

mukaisen velvoitteen, jota olisi edellytetty jo maakuntakaavavaiheessa, kun tällaisten 

rakennushistoriallisten rakennusten käyttötarkoitus muuttuu. ELY-keskus jättää myös 

mainitsematta, että kaavan MRL 33 §:n mukaisen rakentamisrajoituksen kautta 

voidaan vaikuttaa rakentamiseen ja tällainen merkintä on Malmilla. Kun kaava saa 

lainvoiman, tulee rakentamisrajoitus automaattisesti voimaan näillä alueilla. 

Viimeistään tässä vaiheessa pitäisi suojelua koskeva riidanalainen asia ratkaista 

erityislain nojalla. 

On riidatonta, kuten ELY-keskus perusteluissaan toteaa, että Uudenmaan 2. 

vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014)27 lentokenttärakennus on 

kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue (RKY 2009).  Tältä osin 

huomautettakoon, että ominaisuusmerkinnän ensisijaisen maankäyttömuodon 

määrittelee aina aluevarausmerkintä. Alueilla, joille on osoitettu päällekkäin sekä 

käyttötarkoitus aluevarausmerkinnällä että erityisominaisuustieto 

kulttuuriympäristörasterilla, yksityiskohtaisemman suunnittelun tehtävänä on 

arvioida ja sovittaa yhteen käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö ja 

kulttuurihistorialliset arvot. Alueita kaavoitettaessa yksityiskohtaisemman 

suunnittelun tulee pohjautua ajantasaisiin yksityiskohtaisiin selvityksiin ja 

 
26 Ks. Malmin lentoaseman ympäristöhistoria -selvitys 13.6.2016 ja sen johtopäätökset s.119. 
https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/osion_artikkelisivun_osa/liitetiedostot/160823_malmi_yhs_kevyt.pdf  
27 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava Uudenmaan liiton julkaisuja A 34 - 2014 
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/9857/Selostus_Uudenmaan_2_vaihemaakuntakaava_vahvistettu_2014_pavitett
y_2016.pdf  

https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/default/files/osion_artikkelisivun_osa/liitetiedostot/160823_malmi_yhs_kevyt.pdf
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/9857/Selostus_Uudenmaan_2_vaihemaakuntakaava_vahvistettu_2014_pavitetty_2016.pdf
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/9857/Selostus_Uudenmaan_2_vaihemaakuntakaava_vahvistettu_2014_pavitetty_2016.pdf
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analysointeihin kunkin osa-alueen arvoista.28 Kuitenkin ELY-keskus jättää 

huomioimatta sen, että Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston selvityksessä 2014:17 
29, jossa käsitellään kulttuuriympäristön-  tilaa Helsingissä tarkastelemalla 

kulttuuriympäristölle lainsäädännössä ja eri asiakirjoissa  asetettuja tavoitteita, 

asemakaavallista suojelutilannetta sekä kulttuuriympäristön inventointeja ja niiden 

ajantasaisuutta, on jätetty käsittelemättä ja inventoimatta Malmin lentoaseman 

osalta sen asemakaavallinen suojelutilanne. Koko asiakirjassa ei ole sanallakaan 

mainittu Malmin lentoasemaa30. Tässä nimenomaisessa selvityksessä helsinkiläiset 

kulttuurihistorialliset ympäristöt esitetään kolmen tarkastelunäkökulman kautta, jotka 

ovat yleiskaava 2050:n kannalta strategisia, edustavat Helsingille ominaisia 

kulttuuriympäristön tyyppejä ja muodostavat yhdessä helsinkiläisiä 

kulttuuriympäristöjä koskevan kokonaisuuden31.   

 

Kulttuuriympäristöjen tarkastelua varten on edellä mainitussa selvityksessä (2014:17) 

käytetty nk. arvotihentymäkarttaa. Tällainen kulttuuriympäristön arvotihentymäalue 

tarkoittaa kulttuuriympäristön moniarvoaluetta, joka syntyy eri suojeluluokituksissa 

esiintyvien arvoympäristöjen muodostamista päällekkäisyyksistä. Kulttuuriympäristön 

arvotihentymäkartta kertoo kulttuuriympäristöön sisältyvistä arvoista sekä siitä, miten 

nämä arvot kohdentuvat/tihentyvät paikallisesti/alueellisesti. Helsinkiläisten 

kulttuuriympäristöjen arvotihentymäkarttaan on koottu kaikki ne helsinkiläiset 

kulttuuriympäristöt, jotka eri suunnittelutasoilla – valtakunnallisella/maakunnallisella 

/paikallisella - on tunnistettu tai määritelty arvokkaiksi. Arvotihentymäkartan 

paikalliset kohteet perustuvat Helsingin yleiskaava 2002:n luokituksiin32. ELY-keskus 

on perusteluissaan jättänyt huomioimatta, että tässäkin vaiheessa Helsingin 

kaupunki sivuutti Malmin lentoaseman kulttuuriarvot ja totaalisesti laiminlöi MRL 9 

§:n mukaisen vaikutusten selvittämisen kaavaa laadittaessa Malmin lentoaseman 

osalta. Näin toimiessaan on Helsingin kaupunki harkintavaltaa käyttäessään 

laiminlyönyt etukäteen vahvistettujen menettelytapojen noudattamisen.  

Tämä vie pohjan pois kaikilta perusteluilta, joiden mukaan Malmin lentoaseman osalta 

olisi noudatettu valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VAT). Yleiskaavan 

lähtökohdaksi VAT:n edellyttämää arviointia ei edes tehty Malmin lentoaseman 

osalta, vaikka aluekokonaisuus kuuluu RKY 2009 -luetteloon. Kaikki Malmin 

lentoasemaa koskevat asianmukaiset vaikutusten arvioinnit on laadittu vasta 

jälkikäteen, ja vasta, kun alueen suunnittelussa on edetty periaatetasolta alueen 

käyttötarkoituksen muuttamiseen, ja vasta sen jälkeen, kun osallistumis- ja 

vuorovaikutuksen mukaisesti kaavaehdotukset ovat olleet nähtävillä. Malmin 

 
28 Ibid. s. 111. 
29 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17,  
https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-17.pdf 
30 Ibid. s. 29-34 
31 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:17, s. 35 – 48. 
32 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 s. 35. 

https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-17.pdf
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lentoaseman osalta ei ole noudatettu MRL  9 §:n velvoitteita, että kaavan tulee 

perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin 

tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on selvitettävä myös suunnitelman ja 

tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset33.  

Lisäksi MLY ry toivoo ympäristöministeriön kiinnittävän huomiota siihen, että myös 

Helsingin kaupunki on Helsingin uuden 5.12.2018 lainvoiman saaneen yleiskaavan 

suunnitteluvaiheeseen liittyvässä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 

selvityksessä 2014:17 linjannut sivulla 21, että ”Lakia rakennusperinnönsuojelemisesta 

(498/2010) sovelletaan etenkin silloin, kun kohde on valtakunnallisesti merkittävä”34. 

Arvioitaessa, tuleeko lainvalintatilanteessa soveltaa MRL vai 

rakennusperinnönsuojelemista koskevaa lakia, tulisi perusteluissa huomioida 

ympäristöministeriön raportti 28/2016 ”Kohti ennakoivaa rakennussuojelua: 

valtakunnallisesti merkittävien kohteiden ohjelmallinen suojelu” 35. Tässä 

Ohjelmallinen rakennussuojelu -hankkeessa on kartoitettu valtakunnallisesti 

merkittävien kulttuuriympäristöalueiden ja -kohteiden suojelutilannetta.  Erityisesti 

huomioon tulee ottaa selvitykset koskien RKY 2009 -alueita sekä se, että asetuksessa 

valtion omistamien rakennusten suojelusta 480/198536 on myös määritelty, että osa 

suojelluista kohteista on luokiteltu valtion varjeltaviksi rakennuksiksi.   

Malmin lentoasema kuuluu RKY 2009 -alueiden luetteloon, ja lisäksi Malmin 

lentoaseman pyöreä terminaali ja hangaari ovat olleet valtion omistuksessa aina 

vuoden loppuun 2016 asti37, kunnes Senaatti-kiinteistöt myi kiinteistön ja rakennukset 

Helsingin kaupungille 9,81 miljoonalla eurolla38. Lainvalintaa tehtäessä ja suojelua 

erityislain nojalla harkittaessa tulee siten ottaa huomioon Malmin lentoasema myös 

valtion varjeltuna omaisuutena. Lainvalintaa koskevissa valituksen alaisen päätöksen 

perusteluissa olisi tullut vähintäänkin perustella, miksi on poikettu sitä, mitä 

esimerkiksi valtioneuvoston päätöksessä39, kulttuuriperinnön suojelua koskevissa 

 
33 Valtioneuvoston periaatepäätöksellä 20.3.2014 hyväksyttyyn Valtakunnalliseen kulttuuriympäristöstrategiaan 2014 

– 2020 liittyvä selvitys. s. 8.  

https://www.ym.fi/download/noname/%7B5AAC64BB-1D9B-44B1-9EE6-AF4F8E840F10%7D/119715  
34 Ks. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 kohta Suojelu 

erityislainsäädännöllä s. 21 
35Ympäristöministeriön raportti 28/2016  
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78929/YMra_28_2016.pdf  
36 Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta 480/1985 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1985/19850480  
37  Finavian kiinteistöjen hankinta ja käyttöoikeussopimusten päättäminen    
https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2014-012754/khs-2014-41/  
38 ks. Kauppakirjat https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/a4/a424e2a5ac1189c123927006307bf746ba684958.pdf  
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/88/88e8274ce0edc91ec02cf8b2bb58c1775bc9477d.pdf Omistusoikeus 
kiinteistöihin ja rakennuksiin siirtyy ostajalle kauppakirjan allekirjoituksin. 
39  Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin 
korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden 
tarkoittamana inventointina 22.12.2009  https://www.hanko.fi/files/11990/09_valtioneuvoston-paatos-rky2009.pdf  

https://www.ym.fi/download/noname/%7B5AAC64BB-1D9B-44B1-9EE6-AF4F8E840F10%7D/119715
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78929/YMra_28_2016.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1985/19850480
https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2014-012754/khs-2014-41/
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/a4/a424e2a5ac1189c123927006307bf746ba684958.pdf
https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/88/88e8274ce0edc91ec02cf8b2bb58c1775bc9477d.pdf
https://www.hanko.fi/files/11990/09_valtioneuvoston-paatos-rky2009.pdf
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muistioissa40, selvityksissä 41 ja Kulttuuriympäristön arvotihentymäkartassa42 sekä 

viranomaisten laatimista inventoinneista43 on säädetty, määrätty, lausuttu, arvioitu ja 

ohjeistettu.  

Edellä mainitussa Ohjelmallinen rakennussuojelu -hanketta koskevassa raportissa 

(28/2016) sivulla 13 on nimenomaisesti ohjeistettu RKY 2009 kohteista; ”On tärkeää, 

ettei näillä alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista, joka on olennaisesti 

ristiriidassa niiden kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Tavoitteena on valtakunnallisesti 

merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan 

sekä alueilla jo olevien rakennusten ja ympäristön säilymisen turvaaminen sekä 

mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen 

kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Hankkeessa selvitettiin 

myös, milloin on luontevaa käyttää suojelun välineenä rakennusperintölakia ja milloin 

asemakaavaa.” 

Malmin lentoasema on tunnustettu jo ympäristöministeriön ja museoviraston 

yhteisesti laatimassa RKY 1993 -luettelossa. Tarkoitus on jo silloin ollut, että eri tahojen 

päätöksenteossa kiinnitetään erityistä huomiota valtakunnallisesti arvokkaiden 

kulttuurihistoriallisten ympäristöjen asianmukaiseen vaalimiseen. Jo tuolloin tehdyllä 

selvityksellä oli kartoitettu ja luokiteltu rakennustaiteelliselta, historialliselta ja 

ympäristölliseltä kannalta arvokkaat rakennetut kokonaisuudet yhtenäisesti koko 

valtakunnan laajuisesti44.  

Ottaen huomioon kaikki edellä mainitut MRL mukaisten menettelyiden laiminlyönnit, 

jotka ovat vain pintapuolinen raapaisu kokonaisuuteen, olisi syytä jopa tarkastella 

asiaa siitä näkökulmasta, täyttyykö MRL 189 §45 tunnusmerkistö; jos täyttyy, tulee 

lisäksi harkita, täyttyykö myös MRL 186 §46 mukainen yleinen etu.  

 
40 Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen huomioon ottamisesta kaavoitus ja 
lupamenettelyssä 23.12.2009 https://www.museovirasto.fi/uploads/r_RKY_kaavoituksessa_ja_lupamenettelyssa.pdf  
41  Valtioneuvoston periaatepäätöksellä 20.3.2014 hyväksyttyyn Valtakunnalliseen kulttuuriympäristöstrategiaan 2014 

– 2020 liittyvä selvitys.  https://www.ym.fi/download/noname/%7B5AAC64BB-1D9B-44B1-9EE6-

AF4F8E840F10%7D/119715  
42 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17, s. 35-48. 
https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-17.pdf 
43Museovirasto rakennushistorian osasto, julkaisu 16/1993 http://www.nba.fi/rky1993/  ja Ympäristönsuojeluosasto, 
Työryhmän mietintö 66/1992 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29082 
44 Ks. RKY 1993 Esipuhe http://www.nba.fi/rky1993/Rky1993_Esipuhe.pdf  
45 189 § ”Joka ilman tässä laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun 
toimenpiteeseen vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö 
hänelle näissä säädetyt tai määrätyt rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa, on tuomittava 
rakentamisrikkomuksesta sakkoon.”  
46 186 § ”Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan 
käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus 
saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä 
yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.” 

https://www.museovirasto.fi/uploads/r_RKY_kaavoituksessa_ja_lupamenettelyssa.pdf
https://www.ym.fi/download/noname/%7B5AAC64BB-1D9B-44B1-9EE6-AF4F8E840F10%7D/119715
https://www.ym.fi/download/noname/%7B5AAC64BB-1D9B-44B1-9EE6-AF4F8E840F10%7D/119715
https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-17.pdf
http://www.nba.fi/rky1993/
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29082
http://www.nba.fi/rky1993/Rky1993_Esipuhe.pdf
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Joka tapauksessa Malmin lentoaseman suojelun osalta edellä mainitut usean vuoden 

aikana ja monessa eri kaavasuunnitteluvaiheessa tehdyt MRL mukaisten 

velvollisuuksien laiminlyönnit huomioon ottaen, tulee käsillä oleva oikeusriita Malmin 

lentoaseman suojelusta ratkaista erityislainsäädännön nojalla. Asia on saatettu vireille 

jo 9.10.2015 rakennusperintölain mukaisesti, jonka jälkeen Helsingin kaupunki on 

pyrkinyt häivyttämään näitä jo tehtyjä laiminlyöntejä tekemällä uusia päätöksiä, jotka 

ovat kuitenkin perustuneet edellä esitettyihin aikaisempiin päätöksiin, jossa 

laiminlyönnit ovat olleet paitsi ilmeisiä myös räikeitä. Asian juridinen selvittäminen on 

vaativaa nimenomaan tästä syystä ja juridisesti vaikeaselkoista monien lakimuutosten 

johdosta, joten jo yksinomaan tämän johdosta ja tällä perusteella tulisi Malmin 

lentoaseman suojelua koskeva erimielisyys ratkaista prosessilla, joka on 

nimenomaisesti tarkoitettu suojeluasian ratkaisemista varten. Laki rakennusperinnön 

suojelemisesta on nimenomaan tarkoitettu prosessiksi, jossa juuri tämän tyyppiset 

erimielisyydet suojelun ulottuvuudesta on tarkoitettu ratkaistavaksi. 

 

 

Vastine Helsingin kaupungin lausuntoon 
 

MLY ry kiistää Helsingin kaupungin vastineen lakiin perustumattomana. 

Perustelut 

Maankäyttö- ja rakennuslakia on viranomaisten toimesta alettu soveltaa vastoin lain 

tarkoitusta. Kun rakennussuojelulakia (60/1985) säädettiin, sen yhteydessä siirrettiin 

rakennussuojelun painopistettä kaavoitetuilla alueilla rakennuslain soveltamisalalle. 

Tavoitteena oli silloin, että ”asema- ja rakennuskaavan” laatimista koskevia 

oikeusohjeita täydennetään niin, että kaavoissa olisi silloista paremmin otettava 

huomioon rakennussuojelun vaatimukset. 47 Tarkoitus ei ollut antaa viranomaisille 

harkintavaltaa tehdä intressipunnintaa voidaanko kulttuuriperintö hävittää tai 

säilyttää.  

Arviointi siitä, onko jokin kohde suojeluarvoiltaan huomioon otettava vai ei, tulee 

ratkaista erityislainsäädännön nojalla.  Tämä käy myös yksiselitteisesti ilmi 

rakennussuojelulain (60/1985) esitöistä. Lain 3 §:ään otettiin nimenomainen säännös 

siitä, tulisiko tiettyyn tapaukseen soveltaa rakennuslakia vai rakennussuojelulakia. 

Lailla mahdollistettiin rakennussuojelua koskevan erityislainsäädännön 

tarkoituksenmukainen, rakennuslainsäädäntöä täydentävä käyttö. Lain esitöissä 

nimenomaisesti todettiin, ettei rakennuslainsäädännön ensisijaisuus merkinnyt sitä, 

että rakennuslain soveltamisella voitaisiin estää suojelu. Selvyyden vuoksi 3 § 2 

momenttiin otettiin sääntö, jossa nimenomaisesti todetaan, että suojelemista koskeva 

asia voidaan panna vireille rakennussuojelulain nojalla myös silloin, kun rakennus on 

 
47 HE 45 / 1983 vp s. 2 ks. Esityksen pääasiallinen sisältä (Rakennuskaava = muun kunnan kuin kaupungin taaja-

asutuksen järjestämiseksi voitiin kunnassa aluetta varten laatia rakennuskaava (rakennuslaki 370/1958, 95 §), 
rakennuskaava oli siten kaupungin asemakaavan vastine, joskaan se ei aina ollut yhtä yksityiskohtainen.) 
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jäänyt rakennuslain mukaisessa menettelyssä suojelematta.48 Tämä lähtökohta on 

otettava huomioon myös nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain säätämisen jälkeen, 

koska rakennuslain suhdetta rakennusten ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien 

ympäristöjen suojelussa ei lainsäätämisen yhteydessä esitetty muutettavaksi.49  

Lähtökohta rakennuslaissa kuten myös maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tullessa 

on alusta asti ollut se, että rakennussuojelun vaatimukset oli otettava huomioon, eikä 

se, että olisi siirretty viranomaisille harkintavaltaa tehdä intressipunnintaa, 

suojellaanko vai eikö suojella. Tämä tarkoitus ei ole historian saatossa muuttunut, 

vaikka rakennussuojelulakia50 kuten myös maankäyttö- ja rakennuslakia51 on 

lainsäädäntötoimin useaan otteeseen muutettu.   

Alun alkaen on tarkoituksena ollut välttää vaikeuksia, jotka aiheutuvat 

mahdollisuudesta käyttää kahta eri lakia samaan tarkoitukseen. Tämä on ollut tavoite 

säädettäessä rakennuslakia 1985 ja rakennussuojelulakia 1985, ja tämä on edelleen 

ollut tavoitteena säädettäessä Lakia rakennusperinnön suojelemisesta 2010. 52  Tätä 

rakennussuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain alkuperäistä työnjakoa ei 

myöskään muutettu vuoden 2010 rakennusperintölakia säädettäessä, mutta sitä 

kylläkin selkeytettiin53.  

 
48 HE 45 / 1983 vp s. 8. (Hallituksen esitys on saatavilla Eduskunnan kirjastosta) 
49 HE 101 /1998 vp s. 41 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_101+1998.pdf 
50 Laki rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498 HE 101/2009 s. 6 - 7.  ”Asemakaavoittamattomilla alueilla 
olevat kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset suojellaan aina rakennussuojelulain keinoin.” 
”Rakennussuojelulakia sovelletaan kaavoitetulla tai kaavoitettavaksi päätetyllä alueella, jos suojelu ei ole mahdollista 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, milloin säilymistä ei voida riittävästi turvata maankäyttö- ja rakennuslain 
säännösten nojalla tai milloin rakennuksella on huomattavaa valtakunnallista merkitystä taikka siihen muutoin on 
erityisiä syitä.” ”Jos ympäristöministeriö aikoo vahvistaa rakennuksen suojelua koskevan päätöksen vastoin 
Museoviraston kantaa, ministeriön tulee pyytää asiasta opetusministeriön lausunto.” ” Opetusministeriön lausuntoa 
on pyydetty vain harvoin.  Näissä tapauksissa opetusministeriö on asettunut puoltamaan Museoviraston näkemystä, 
joka on annettu ympäristökeskukselle   asian   ratkaisemista   varten.” 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_101+2009.pdf  
51 Rakennuslaki 370/1958 tuli voimaan 01.07.1959, joka kumosi aikanaan asemakaavalain 145/1931 ja lain 
rakentamisesta maaseudulla 683/1945. Rakennuslakia muutettiin laki 61/1985 rakennussuojelulain säätämisen 
yhteydessä ja siihen lisättiin uusia säädöksiä HE:stä 45/ 1983 vp. ilmenevällä tavalla ja tarkoituksessa. Lakiin lisättiin 34 
§:ään uusi 3 momentti; ”Asemakaavaa laadittaessa on erityisesti pyrittävä edistämään rakennetun ympäristön 
tarkoituksenmukaista hyväksikäyttämistä ja huolehdittava, ettei rakennettuun ympäristöön sisältyvä perinne-, 
kauneus- ja muita arvoja hävitetä.” Vastaava uusi 3 momentti lisättiin lain 95 §:ään, joka koski Rakennuskaavaa. 
Lisättiin myös uusi 135 §: ” Asema- tai rakennuskaavaan voidaan 2 momentin säännöksen estämättä ottaa 
rakennuksen tai muun rakennussuojelulain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun kohteen suojelemiseksi tarpeelliset 
määräykset…” Lisäksi uudet 143 a § ja 146 a § molemmat lisäykset vahvistavat velvollisuutta suojella 
kulttuuriperintökohteita. Ympäristövaikutusten arviointi YVA-lain yleinen selvitysvelvollisuus (24 § ja 25 §) tulivat 
osaksi rakennuslakia lakimuutos 469/1994, 7 a §:n lisäyksellä (kts. HE 319/ 1993 vp s. 14, 22 ja 32). Nykyinen 
maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 132/1999 (HE 101/1998 vp) tuli voimaan 1.1.2000 ja sillä kumottiin Rakennuslaki 
370/1958.  Tässä yhteydessä annettiin Valtioneuvostolle oikeus hyväksyä kansainvälisesti tai kansallisesti keskeisiä 
asioita koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VAT). Rakennussuojelulain ja rakennuslain suhdetta 
rakennusten ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien ympäristöjen suojelussa ei tässä yhteydessä kuitenkaan esitetty 
muutettavaksi (s 41 HE 101 /1998 vp) 
HE 101 /1998 vp https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_101+1998.pdf 
HE 319/ 1993 vp https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_319+1993.pdf  
52 HE 101/2009 vp s.3. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_101+2009.pdf  
53 HE 101/2009 vp s. 17-18. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_101+1998.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_101+2009.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_101+1998.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_319+1993.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_101+2009.pdf
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Uudessa 2010 voimaan tullessa rakennusperinnönsuojelemista koskevassa laissa on 

tunnistettu ja perusteltu, että valtakunnallinen merkitys on erityinen syy käyttää 

rakennussuojelulakia. Maakunnallinen tai paikallinen merkitys sinänsä ei ole 

rakennussuojelulain mukaisen suojelun tarvetta poissulkeva kriteeri54. Silloin kun ei 

ole erityistä syytä, kuten perusteltu valtakunnallinen merkitys, myös maakunnallinen 

tai paikallinen merkitys voi johtaa rakennussuojelulain soveltamiseen, koska 

rakennusten suojeleminen kaavoituksen tai rakennussuojelulain keinoin ei 

välttämättä aina johda rakennussuojelun kannalta parhaaseen mahdolliseen 

lopputulokseen siksi, että omistaja ja viranomaiset pyrkivät löytämään myös 

taloudellisesti kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Tällaisessa tilanteessa edelleen 

on voimassa, mitä edellä esitettiin vuoden 1985 rakennussuojelulain tarkoituksesta 

ratkaista suojeluasia erityislailla eikä rakennuslain nojalla.  

Lisäksi selkiytettiin, että rakennusten suojeluarvojen selvittäminen ja arviointi on 

olennainen osa kaavoitusta. Vuonna 1985 voimaan tullutta rakennussuojelulakia 

voitiin käyttää asemakaava-alueilla silloin, kun siihen oli erityisiä syitä. Käytännössä 

kuitenkin oli epätietoisuutta siitä, mitä erityisillä syillä tarkoitettiin. Asiaa selkiytettiin 

tältäkin osin toteamalla erityisten syiden liittyvän kaavoitustilanteeseen55. Näitä eri 

kriteereitä ei tule sekoittaa keskenään eikä niputtaa yhteen, vaan lähtökohtana on 

pidettävä sitä, että mikäli jokin kriteereistä täyttyy, oikeuttaa se välittömästi asian 

ratkaisemisen rakennussuojelulailla. Huomiona lisäksi, että Malmin lentoasema 

sijaitsee vanhentuneella (1964) asemakaava-alueella eikä uutta asemakaavaa ole vielä 

laadittu. Alueella on vasta lainvoiman saanut oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka 

perusteella MLY ry ja Museovirasto ovat molemmat valittaneet ELY-keskuksen 

päätöksestä ja vaatineet suojeluasian ratkaisemista erityislainsäädännön eli 

rakennusperintölain nojalla. 

Ympäristöministeriötä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, miten on ollut 

mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain 22 § 2 momentin 2. kohdan voimassa ollessa 

ja eduskunnassa vireillä olevan rakennusperinnön suojelemisesta koskevan lain 

hallituksen esityksen käsittelyn56 aikana tehdä molempien lakien kanssa ristiriidassa 

oleva valtioneuvoston päätös 22.12.2009 valtakunnallisista alueenkäyttötavoitteista?  

Ristiriita syntyy siitä, että valtioneuvoston päätöksellä kytkettiin valtakunnallisesti 

merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointi (RKY 2009) 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi.  

Valtioneuvoston päätös on ristiriidassa sekä MRL 22 § 2 momentin 2 kohdan 

tavoitteiden että 1.7.2010 hyväksytyn Lain rakennusperinnönsuojelemisesta 

tavoitteiden kanssa.   

 
54 HE 101/2009 vp s.8. 
55 HE 101/2009 vp s.8. Kaavaratkaisun hyväksyttävyyden etsiminen on myös saattanut johtaa rakennussuojelun 
kannalta liian suurien rakennusoikeuksien myöntämiseen. 
56 Täysistunnon pöytäkirja 68/2009 vp asia MAANANTAINA 15. KESÄKUUTA 2009, Päiväjärjestyksen asia 35) 
Lähetekeskustelu; Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan, jolle 
perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 
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MRL 22 §:ssä 2 momentin57 2) kohdassa on säädetty, että valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet (VAT) voivat koskea asioita, joilla on merkittävä vaikutus 

kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön. Erotuksena MRL 22 §:n 2 momentin 3) 

kohdasta, jossa todetaan, että VAT voivat koskea asioita, joilla on valtakunnallista 

merkitystä, kuten ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai 

merkittävien ympäristöhaittojen välttämiseen.  

Edellä esitetyn MRL 22 §:n 2 momentin sanamuodosta, voidaan johtaa, että 

lainsäätäjän tarkoituksena vuonna 1999 ei ole ollut, että valtakunnallisesti merkittävä 

kulttuuri- tai luonnonperintöä koskeva suojeluasia ratkaistaisiin VAT keinoin MRL 22 

§:n nojalla. MRL 22 § antaa mahdollisuuden soveltaa VAT ainoastaan asioihin, joilla on 

merkittävä vaikutus, mutta ei asioihin, joilla on valtakunnallisesti merkittävä vaikutus 

kulttuuri- ja luonnonperintöön.  Tätä tulkintaa vahvistaa myös MRL 22 §:ä koskevat 

yksityiskohtaiset perustelut hallituksen esityksessä 101/1989. HE:n mukaan 22 § 2 

momentissa ehdotetaan määriteltäväksi ne ominaisuudet, joiden perusteella 

arvioidaan asian valtakunnallista merkitystä. Näissä perusteissa on todettu, että 

kansallisen luonnonperinnön turvaamiseksi on tärkeimmät luonnonsuojeluohjelmat jo 

laadittu. Sellaisten luonnonarvojen turvaaminen, joita luonnonsuojeluohjelmissa ei 

ole käsitelty, saattaa olla perusteltua hoitaa kaavoituksen keinoin. Tämän vuoksi lakiin 

ehdotettiin otettavaksi mahdollisuus kansallista luonnonperintöä koskevien 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden antamiseen58. Muita ohjelmia 

lainsäätämisen aikaan ei ollut, kuin viranomaisten laatimat valtakunnalliset 

inventoinnit, joita olivat ympäristönsuojeluosaton, työryhmän mietintö 66/1992, RKY 

1993 -alueet sekä valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset 

suojelukokonaisuudet. Viitattu monikko muoto HE:ssä tarkoitti todennäköisimmin 

edellä mainittuja suojeluohjelmia. Jako luonnon- ja kulttuurimaiseman välillä 

määriteltiin sen mukaan, olivatko syntyneet elementit hallitsevia luonnon vai ihmisen 

toiminnan tuloksena 59.   

 
57 22 § 2 momentti Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet;  
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea asioita, joilla on:  
1) aluerakenteen, alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin 
maakunnallinen merkitys; 
2) merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön; tai 
3) valtakunnallisesti merkittävä vaikutus ekologiseen kestävyyteen, aluerakenteen taloudellisuuteen tai merkittävien 
ympäristöhaittojen välttämiseen. 
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita annettaessa on otettava huomioon tämän lain yleiset tavoitteet ja 5 §:ssä 
säädetyt alueiden käytön suunnittelun tavoitteet. 
58 Ks. HE 10.1/1998 yksityiskohtaiset perustelut 22 § s. 68-69: 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_101+1998.pdf  
59 Ympäristönsuojeluosasto, Työryhmän mietintö 66/1992https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29082. (kts sivulta 10 
määritelmät luonnonmaisema ja kulttuurimaisema, sisältää myös käsitteen urbaanimaiseman, joka on yksinomaan 
ihmistyön tuloksena syntynyt kaupunkimaisema. Mietinnön mukaan selvitys ei kuitenkaan ulottunut 
kaupunkimaisemiin, niiden kohteiden inventoinnit eli RKY 1993 mukaiset kohteet löytyvät Museoviraston julkaisusta 
16/1993)  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_101+1998.pdf
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29082
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Edellä esitettyä tukevat myös valtioneuvoston päätös valtakunnallisista 

alueidenkäyttötavoitteista (VAT) 30.11.200060, jonka mukaan tavoitteiden 

oikeusperustana on MRL 22 §. Valtioneuvoston päätöksen mukaan, kuten myös MRL 

mukaan, VAT voivat maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n 2 momentin mukaan koskea 

asioita, joilla on merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön. 

Edelleen tavoitteiden suhteesta muuhun lainsäädäntöön on todettu, että 

ympäristönsuojelusta huolehditaan ensisijaisesti erityislainsäädännön vaatimusten 

mukaisesti ja niissä määritellyin keinoin. Lisäksi on todettu, että vaikka varsinaiset 

suojelutehtävät hoidetaan erityislakien nojalla, tulee suojelutavoitteiden toteutumista 

edistää ja tukea myös alueidenkäytön ja sen suunnittelun keinoin. VAT kannalta 

keskeisimpiä ovat luonnonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki, maa-aineslaki, 

rakennussuojelulaki, muinaismuistolaki ja ympäristönsuojelulaki. Näissä laeissa 

säädetään muiden tavoitteiden ohella myös suojelusta kyseisellä toimialalla ja 

asetetaan rajoituksia ympäristön muuttamiselle61. 

MRL 22 § 2 momentin 2) kohdan tulkintaa siitä, ettei VAT:ssa ollut tarkoitustakaan 

hoitaa valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuri- ja luonnonperintökohteita 

kaavoituksen keinoin, tukee myös eduskunnan valtioneuvostolle 25.10.2000 päivätty 

kirjelmä valtioneuvoston selonteosta alueidenkäyttötavoitteista62, jossa 

ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön. Ympäristövaliokunta toteaa 

mietinnössä, että selontekoon otetut tavoitteet vastaavat asiallisesti maankäyttö- ja 

rakennuslain 22 §:n luetteloa niistä asioista, joista alueidenkäyttötavoitteita voidaan 

antaa. Päällekkäisyydet erityislainsäädännön kanssa -osiossa todetaan, että 

valiokunnalle on huomautettu, että tavoitteissa saattaa olla päällekkäisyyksiä 

erityislainsäädännön kanssa. Ympäristövaliokunta toteaa, että tavoitteissa ei pidä 

toistaa erityislaeista johtuvia alueidenkäytön rajoituksia.  Jatkovalmistelussa tuleekin 

varmistaa, etteivät alueidenkäytön tavoitteet ole päällekkäisiä muun lainsäädännön 

suunnittelujärjestelmien ja päätöksenteon kanssa 63.  

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selontekoon on ollut myös kannanotto siihen, 

ettei valtioneuvoston selonteko sellaisenaan mennyt läpi, ja kuten ”Opas 5, 

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista” voidaan todeta, 

30.11.2000 päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ei sellaisenaan tullut 

voimaan lukujen 4.2.-4.7. ja 9 osalta. Kohdassa 4.4. Kulttuuri- ja luonnonperintöä 

koskevaa osiota, jossa on käsitelty erityistavoitteita, joihin kuuluisivat 

valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperintöarvot ei sellaisenaan 

saatettu voimaan. Kyseisessä kohdassa on nimenomainen viittaus siihen, mitä 

 
60 Päätös valtakunnallisista tavoitteista tehtiin 30.11.2000, mutta päätöksen voimaantulo siirtyi korkeimmalle hallinto-
oikeudelle tehdyn valituksen johdosta. Ks. s. 96- 99, Hallberg, Haapala, Ranta ja Koljonen 2006 
61 Opas 5 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista s. 12-13. https://www.ym.fi/fi-
FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_5_Valtione
uvoston_paatos_valtakunna(4272)  
62EK 23/2000 vp https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Documents/ek_23+2000.pdf  
63YmVM 10/2000 vp -VNS 2/2000 vp s.6-7 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/ymvm_10+2000.pdf  

https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_5_Valtioneuvoston_paatos_valtakunna(4272)
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_5_Valtioneuvoston_paatos_valtakunna(4272)
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_5_Valtioneuvoston_paatos_valtakunna(4272)
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskunnanVastaus/Documents/ek_23+2000.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/ymvm_10+2000.pdf
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tarkoitetaan viranomaisten laatimilla valtakunnallisilla inventoinneilla, jotka oli 

esitetty valtioneuvoston päätöksellä otettavaksi huomioon alueidenkäytön 

suunnittelun lähtökohtina. Tällaisina inventointeina, jotka perustuvat riittävän laaja-

alaiseen valmisteluun, pidettiin mm. ”Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet” 

Ympäristöministeriön mietintö 66/1992, RKY 1993 -alueet, jotka ilmenevät 

Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisusta 16:1993. Nämä eivät siis tulleet 

voimaan ja siten osaksi valtioneuvoston 30.11.2000 päätöstä64. 

Valtakunnallisista   tavoitteista   päätetään   valtioneuvoston   yleisistunnossa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 22 §:n merkitys liittyy siihen valtuutukseen, jonka 

valtioneuvosto on saanut päättäessään valtakunnallista tavoitteista.  Valtuutus on 

rajattu koskemaan vain maankäyttö- ja rakennuslaissa (22 §:n 2 momentissa) 

mainittuja asiakokonaisuuksia. Rajattua valtuutusta on pidettävä yleisen 

hyväksyttävyyden kannalta hyvänä ratkaisuna suunnittelujärjestelmän 

oikeusvaikutusten kannalta65. 

MLY ry toivoo ympäristöministeriön kiinnittävän tältä osin huomiota siihen, että 

22.12.2009 annetulle valtioneuvoston päätökselle66 ei näyttäisi olevan päätöksessä 

väitettyä MRL 22 §:n oikeusperustaa. Asuntoministeri Jan Vapaavuoren ja 

rakennusneuvos Matti Vatilon vahvistamalla valtioneuvoston päätöksellä on 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ulotettu RKY 2009 -alueisiin, jotka ovat 

valtakunnallisesti merkittäviä.  Se miten tällainen valtioneuvoston päätös on voinut 

syntyä lakiin perustumattomana, on täysi mysteeri. On ollut lähtökohtaisesti 

virheellistä ja lainvastaista kytkeä RKY 2009 valtioneuvoston päätöksellä VAT:n 

mukaiseen menettelyyn. Tällainen muutos olisi tullut tehdä lakimuutoksin, 

muuttamalla maankäyttö- ja rakennuslain 22 § 2 momentin 2. kohtaa67. 

Valtioneuvoston päätöksellä on menty muuttamaan sekä rakennusperintölain että 

maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisalojen keskinäistä suhdetta, työjakoa ja 

tarkoitusta vastoin lainsäätäjän eli eduskunnan tarkoitusta. Julkisen vallan käytön 

tulee perustua lakiin, eikä tällä 22.12.2009 päivätyllä valtioneuvoston päätöksellä ole 

päätöksessä väitettyä oikeusperustaa laissa. Tällöin myöskään viranomaisten 

 
64 Opas 5 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista s.29. 
65 Ks. VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OIKEUDELLINEN MERKITYS PERUSOIKEUKSIEN KANNALTA - Pro gradu –
tutkielma 2018 s. 74 sekä em. viittausten mukaan Ekroos ja Majamaa 2015, s. 128. 
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63595/Tapio.Riku.pdf;jsessionid=E0ABA0A24853C50F8C9AF73FF10
29DEF?sequence=1 
66 Ks. Valtioneuvoston päätös 22.12.2009  https://www.hanko.fi/files/11990/09_valtioneuvoston-paatos-rky2009.pdf  
ja seuraavana päivänä 23.12.2009 annettu Ympäristöministeriön muistio, koskien annettua päätöstä 
https://www.museovirasto.fi/uploads/r_RKY_kaavoituksessa_ja_lupamenettelyssa.pdf  ja aiempi Valtioneuvoston 
päätös, joka voimaan 1.6.2001 https://www.ym.fi/fi-
FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_5_Valtione
uvoston_paatos_valtakunna(4272)  
67 Asiaa tiedusteltaessa on saatu seuraavanlainen vastaus: ”Kun VAT tuli, oli käytössä 1993 RKY –luettelo. Sitä ei 
laadittu VAT-päätöstä ajatellen, koska apparaattia ei vielä ollut. Päivitys eli RKY2009 sen sijaan tehtiin maankäyttö- ja 
rakennuslakia ja VAT-päätöstä ajatellen. Valmistelu mm perustui riittävään vuorovaikutukseen ja kuulemiseen. 
Valtioneuvoston oli siis teknisesti helppoa korvata aiempi luettelo.”  

https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63595/Tapio.Riku.pdf;jsessionid=E0ABA0A24853C50F8C9AF73FF1029DEF?sequence=1
https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/63595/Tapio.Riku.pdf;jsessionid=E0ABA0A24853C50F8C9AF73FF1029DEF?sequence=1
https://www.hanko.fi/files/11990/09_valtioneuvoston-paatos-rky2009.pdf
https://www.museovirasto.fi/uploads/r_RKY_kaavoituksessa_ja_lupamenettelyssa.pdf
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_5_Valtioneuvoston_paatos_valtakunna(4272)
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_5_Valtioneuvoston_paatos_valtakunna(4272)
https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_5_Valtioneuvoston_paatos_valtakunna(4272)


22 
 

päätöksiä ei voida perustaa valtioneuvoston päätökseen, jolla ei ole laista johdettua 

oikeusperustaa.  

Valtioneuvoston päätöksenteosta säädetään perustuslain 67 §:ssä68, ja ratkaisuvallan 

järjestämisen perusteista on säädetty erikseen lailla valtioneuvostosta 175/2003. 

Valtakunnallisten tavoitteiden tietynlaista pysyvyyttä on korostettu niitä koskevan 

muutoksenhaun rajoittamisella. Rajoittamisen seurauksena valtioneuvoston 

päätöksen lainvastaisuus on säädännön perusteella ainoa hyväksyttävä syy 

muutoksenhakuun69. 

Lopuksi vielä, mikäli lainsoveltajalla olisi tilanne, jossa lain sanamuodosta ei kävisi ilmi 

kumpaa lakia tulisi soveltaa, ratkaistaisiin normiristiriita vakiintuneiden 

tulkintasääntöjen mukaan. Käsillä olevassa tapauksessa vaikuttaisi esiintyvän 

normiristiriita normihierarkian eri tasoille sijoittuvien normien kesken - lex superior 

derogat legi inferori; Normihierarkisesti alempi valtioneuvoston päätös väistyy sitä 

normihierarkisesti ylemmän MRL 22 § 2 momentin 2. kohdan edestä. Vaikka 

valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista katsottaisiin 

perustuvan MRL 22 §:ään, tulisi edelleen samantasoisten mutta ominaisluonteeltaan 

erilaisten normien välinen ristiriita ratkaista vakiintuneella tulkintasäännöllä, jolloin 

tulkintasäännöistä tulisi valittavaksi - lex specialis derogat legi generali.  

ELY-keskuksen lausuntoon kansainvälisten sopimusten osalta 

8) Kansainvälisten sopimusten osalta ELY-keskus viittaa rakennussuojelupäätökseen 

ja toteaa lisäksi, että rakennussuojelupäätös tehdään rakennusperintölain mukaan 

ja siihen sovelletaan kyseisen lain säännöksiä. 

MLY ry pitää riidattomana ELY-keskuksen viittaamaa seikkaa, että 

rakennussuojelupäätös tehdään rakennusperintölain mukaan ja siihen sovelletaan 

kyseisen lain säännöksiä. Ongelmana on kuitenkin se, että ELY-keskuksen omalla 

päätöksellä suojeluasiaa ei käsitellä kyseisen rakennusperintölain mukaan vaan 

maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. ELY-keskuksen lausumasta voidaan tehdä 

johtopäätös, että kansainvälisten sopimusten velvoitteet jäävät huomioimatta, ellei 

asiaa käsitellä rakennusperintölain nojalla.  

ELY-keskuksen lausuntoon Museoviraston lausunnon huomioimisesta 

ELY-keskus on lausunut siitä, miksi se on jättänyt huomioimatta Museoviraston 

ympäristöministeriölle antaman 1.11.2018 päivätyn lausunnon: 

 
68 PL 67 § Valtioneuvoston päätöksenteko;  
Valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa tai asianomaisessa ministeriössä. 
Yleisistunnossa ratkaistaan laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat sekä ne muut asiat, joiden merkitys sitä 
vaatii. Valtioneuvoston ratkaisuvallan järjestämisen perusteista säädetään tarkemmin lailla. Valtioneuvostossa 
käsiteltävät asiat on valmisteltava asianomaisessa ministeriössä. Valtioneuvostossa voi olla ministerivaliokuntia 
asioiden valmistelua varten. Valtioneuvoston yleisistunto on päätösvaltainen viisijäsenisenä. 
69 Ekroos ja Majamaa 2015, s. 127   
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9) ELY-keskus väittää, että Museoviraston lausunto on ollut päätöstä tehdessä käsillä 

ja kanta Malmin lentoaseman suojelun osalta on ELY-keskuksen tiedossa. 

Rakennussuojelupäätöksiä ei tehdä yksittäisten lausunnon antajien kannan mukaan 

vaan kokonaisharkinnan perusteella. 

MLY ry kiistää tämän väitteen, koska ensinnäkin ELY-keskus ei ole tehnyt 

rakennussuojelupäätöstä vaan jättänyt asian tutkimatta rakennusperintölain 

mukaisena asiana päättäessään, että rakennussuojelua koskeva asia tullaan 

päättämään maankäyttö- ja rakennuslain nojalla vasta tulevaisuudessa 

asemakaavoituksen yhteydessä. Toiseksi mitä tulee väitettyyn kokonaisharkintaan, 

voidaan MLY ry:n jo aiemmin edellä esittämän nojalla todeta, että ELY-keskuksen 

virkamiehet ovat ylittäneet harkintavaltansa, kun he ovat perustaneet lainvalintaa 

koskevan päätöksensä harkinnan rakennusperintölain normeihin, joita ei ole 

tarkoitettu lainvalintaa koskevan oikeuskysymyksen ratkaisemiseen. Sitä vastoin 

Museovirasto oli lausunnossaan nimenomaan perustellut sen, miksi asia tulisi ratkaista 

rakennusperintölain nojalla. Lausunnon jättäminen huomiotta perusteluissa on 

osoitus siitä, ettei viranomainen ole perustanut päätöstään kokonaisharkintaan, koska 

perusteluista puuttui tältä osin täysin perustelut puolesta ja vastaan. Asiat, jotka on 

otettu huomioon, tulee myös ottaa osaksi päätöksen perusteluita ja arvioida, millä 

tavalla Museoviraston asiantuntijalausunto ei ole tukenut tai on tukenut päätöstä, 

ettei asiaa käsitellä rakennusperintölain mukaisella arviointi- ja 

päätöksentekoprosessilla. 

Olavi Syrjäsen väitöskirja 29.10.1999 Harkintavalta kaavoituksessa ja rakentamisessa 

on ansiokkaasti käsitellyt normiristiriitaa ja viranomaisen harkintavaltaa. Tutkimuksen 

yhteydessä on tutkittu myös normikonflikteja tilanteessa, jossa ratkaistavaan asiaan 

soveltuu useampia säännöksiä, jotka ovat keskenään ristiriitaisia. Tärkein 

oikeussääntöjen soveltamisessa esiintyvä ongelma on sääntöjä koskeva 

normiristiriitatilanne. Se esiintyy silloin, kun normit ovat loogisesti ristiriitaisia 

keskenään. Niitä ei voida samanaikaisesti soveltaa, vaan on kyettävä ratkaisemaan, 

kumpi on asetettava etusijalle eli kumpaa säännöstä sovelletaan. Viranomaisen on 

päätöstä harkitessaan pystyttävä poistamaan normiristiriita. Vakiintuneiden 

tulkintasääntöjen mukaan silloin voidaan erottaa kolme konfliktityyppiä, jotka 

soveltuvat ensisijaisesti oikeussääntöjen välisiin ristiriitoihin: 70 

1. ristiriita normihierarkian eri tasoille sijoittuvien normien kesken – lex superior 

derogat legi inferori; KHO ratkaisu (1960 II 157), jossa jätettiin soveltamatta 

ministeriön menettelyohje, koska se laajensi lakiin ja VN:n päätöksen sisältyviä 

menettelyvaatimuksia; 

2. ristiriita eri aikoina annettujen, samaa asiaa koskevien samantasoisten normien 

kesken – lex posterior derogat legi prori: Maankäyttö- ja rakennuslaki syrjäyttää 

rakennuslain. Ristiriitaa ei synny, kun voimaantulosäännöksillä (MRL 207 – 220 §) 

on säännelty, miten uuden lainsäädännön käyttöön siirrytään; 

 
70 Olavi Syrjänen 1999 s. 71-72. 
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3. ristiriita samantasoisten mutta ominaisluonteiltaan erilaisten normien kesken – lex 

specialis derogat legi generali. Tämä ristiriita esiintyy usein sovellettaessa samaan 

tapaukseen esim. maankäyttö- ja rakennuslakia ja rakennusperintölakia. 

ELY-keskuksen lausunto esteellisyydestä ja korvausvelvollisuudesta 

10) Esteellisyyden osalta ELY-keskus väittää perustaneensa julkisuudessa 

esittämänsä kannan ja päätöksensä maankäyttö- ja rakennuslain sekä 

rakennusperintölain säännöksiin ja näiden perusteella tekemiinsä päätöksiin.  

MLY ry kiistää tämän ELY-keskuksen väitteen kaikilla tässä vastineessa esitetyillä 

perusteilla, jotka viittaavat lain väärään soveltamiseen, harkintavallan väärin 

käyttämiseen sekä lain ja hallinnon johtavien periaatteiden, kuten 

tarkoitussidonnaisuuden ja objektiviteetti-periaatteen vastaiseen päätöksentekoon.  

11) Korvausvelvollisuuden osalta ELY-keskus viittaa aikaisemmin lausumaansa ja 

toteaa, että ELY-keskus on antamassaan rakennussuojelupäätöksessä nimenomaan 

soveltanut rakennusperintölain säännöksiä ja perustanut päätöksensä 

kokonaisharkintaan. ELY-keskus katsoo, että korvausvaatimus on perusteeton. 

MLY ry kiistää ELY-keskuksen väitteet korvausvelvollisuuden osalta perusteettomina. 

Viranomainen toimii tehtävässään virkavastuulla, käyttää julkista valtaa ja on 

virassaan velvollinen tarkoin noudattamaan lakeja ja hallinnon johtavia periaatteita. 

Viranomainen ei ole hoitanut tehtäväänsä huolellisesti eikä ole noudattanut sitä 

huolellisuutta, joka virkavastuulla julkista valtaa käyttäessä sille kuuluu. Viranomaisen 

virheellisestä lainsoveltamisesta ja piittaamattomuudesta lain sääntöjä, lakia koskevia 

vallitsevia tulkintaohjeita ja hallinnon johtavia periaatteita kohtaan on aiheutunut 

asian kohtuuton pitkittyminen ja muutoksenhakukierre ELY-keskukselta 

ympäristöministeriöön, takaisin ELY-keskukseen ja jälleen muutoksenhakuna 

ympäristöministeriöön. Tässä vastineessa ja aiemmin valituksessa on tuotu 

perustellusti esille useita ELY-keskuksen virheitä, joilla on aiheutettu nyt käsillä oleva 

valitus. Tästä on koitunut asianomistajalle kohtuuttomasti ylimääräisiä kuluja. 

 

Muista annetuista lausunnoista 

Erittelemättä niitä lukemattomia lausuntoja, joita eri tahot olivat laatineet heille varatun 

kuulemisen nojalla, tuli niistä kaikista vahvasti esille näkemys siitä, ettei Malmin lentoaseman 

suojeluasiaa ole asianmukaisesti käsitelty, ja asia tulisi tämän johdosta käsitellä soveltamalla 

lakia rakennusperinnönsuojelemisesta eikä MRL mukaan valtakunnallisia 

alueidenkäyttötavoitteita soveltaen.  

MLY ry toivoo ympäristöministeriötä kiinnittävän huomiota siihen, että kaikki ne tahot, 

joille asiassa on suotu vaikuttamismahdollisuus, puhuvat laajemman suojelun puolesta 

kuin mitä Helsingin kaupunki on oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa Malmin 

lentoasemalle osoittanut. Tällainen muutoksenhaun yhteydessä osoitettu 

laajamittainen tahtotila vaikuttaa asiassa ei voi merkitä muuta kuin sitä, että 
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maakunta- ja yleiskaavan suunnittelun yhteydessä avoin kansalaiskeskustelu ja 

vuorovaikutteinen suunnittelu ei ole toteutunut siten kuin MRL:n säätämisen 

yhteydessä on tarkoitettu. 

Kun maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 132/1999 tuli voimaan 1.1.2000, kevennettiin 

valtion valvontaa kuntien kaavoitukseen poistamalla alistusmenettely kuntien 

hyväksymistä kaavoista. Tämä perusteltiin sillä, että kuntien voimavarojen ja 

asiantuntemuksen riittävyyttä korostetaan erityissäännöksillä. Myös 

suunnittelutasojen rooleja selkeytettiin ja valtion vahvistusmenettelyn kautta 

tapahtuva valvonta poistui maakuntakaavoja ja kuntien yhteisiä yleiskaavoja lukuun 

ottamatta. Valtion valvonnan keventyessä kansalaisten ja yhteisöjen 

muutoksenhakuun tuli merkitystä myös päätöksenteon yleisen valvonnan kannalta. 

HE:ssä todettiin, että tämän vuoksi olisi huolehdittava myös siitä, että 

muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä yksityisille tai yhteisöille aiheutuvat 

kustannukset eivät muodostuisi kohtuuttoman korkeiksi. Esimerkiksi maksuttoman 

oikeudenkäynnin laajentamista kaava- ja poikkeamisasioissa esitettiin harkittavaksi.71 

Uudeksi välineeksi MRL säätämisen myötä tullut osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma sai oleellisen tärkeän merkityksen eri kansalaisryhmien 

vaikutusmahdollisuuksien kannalta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat 

säännökset vaikuttivat siihen, että jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa myös 

ympäristövaikutuksiin liittyvät kysymykset nousisivat aikaisempaa monipuolisemmin 

esille. Avoimen kansalaiskeskustelun ja vuorovaikutteisen suunnittelun odotettiin 

vaikuttavan myös siihen, että tehtyihin valintoihin ja ratkaisuihin liittyvät asiat 

joudutaan myös perustelemaan aikaisempaa monipuolisemmin. Lain muutoksella 

haluttiin vaikuttaa siihen, että suunnitteluun ja sen prosesseihin tulisi enemmän 

läpinäkyvyyttä, ja tehtävät valinnat perustuisivat riittävään vaikutusten arviointiin.72  

Lainsäätäjän tarkoituksena on alun alkaen ollut, että osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman avulla kyetään entistä paremmin jo suunnittelun alkuvaiheessa 

pääsemään vuorovaikutukseen niiden tahojen kanssa, joihin suunnittelulla 

vaikutetaan. Näin myös siksi, että tällöin myös saadaan paremmin esille mahdollisuus 

sovitella ristiriitoja suunnittelun kuluessa ja siten mahdollistetaan suunnittelun 

nopeutuminen73.  On ilmeistä, ettei ELY-keskus ole ottanut huomioon päätöstä 

tehdessään, että ristiriitaa maakunta- ja yleiskaavan suunnittelussa ei ole kyetty 

ratkaisemaan osallistumis- ja vuorovaikutteisella menettelyllä, ja kansalaiset ja 

yhteisöt ovat halunneet käyttää heille säädettyä valvontaoikeutta 

muutoksenhakukeinoin. ELY-keskuksen olisi tullut päätöksessään soveltaa lakia 

perusoikeusmyönteisesti (PL 106 §)74.  Perustuslain 20 §:n mukaan vastuu luonnosta 

ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. 

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön 

 
71 HE 101 / 1998 vp s.54. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_101+1998.pdf 
72 Ibid. s. 52 ja s.54. 
73 Ibid. s.48  
74 PL 106 § Perustuslain etusija; Jos tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa lain säännöksen soveltaminen olisi 
ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, tuomioistuimen on annettava etusija perustuslain säännökselle. 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_101+1998.pdf
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sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. On 

selvää, että suojeluasiaa ratkaistaessa erityislaki turvaa parhaiten edellä mainitun 

perusoikeuden toteutumisen. On selvää, että kansalaiset ja yhteisö ovat halunneet 

käyttää muutoksenhaun yhteydessä heille varattua mahdollisuutta vaikuttaa 

päätöksentekoon. Julkisen vallan tulee näin ollen ottaa huomioon myös perustuslailla 

säädetty velvollisuus pyrkiä turvaamaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa 

elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.  Kuten jo edellä todettiin, on 

kansalaisille ja yhteisöille annettu mahdollisuus valvoa päätöksentekoa 

muutoksenhaun keinoin. Yleiskaavaa koskevat oikeusvaikutukset ovat sen luonteisia, 

ettei muutosta enää voi saada aikaiseksi muulla tavalla kuin hakemalla Malmin 

lentoaseman kokonaisuutta suojeltavaksi erityislain nojalla. ELY-keskus julkista valtaa 

käyttämällä pyrkii kaikin tavoin estämään tämän muutoksenhakukeinon estämällä 

asian ratkaisemisen rakennusperintölain nojalla. 

 

Lopuksi 

Malmin lentoasemaa koskevassa suojeluasiassa muutoksenhaku viranomaisen 

päätökseen rakentaa Malmin lentoasema asuinalueeksi on mahdollista enää siten, 

että suojeluasia ratkaistaan erityislain nojalla. Tämä siitä syystä, että 

oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa MRL 35 § 2 momentin mukaan on jo osoitettu 

Malmin lentoaseman alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen perustaksi. Lainvoimainen 

yleiskaava sisältää jo nyt sellaisen ratkaisun asemakaavallisen suunnittelun 

lähtökohdista, että niistä poikkeaminen ei ole enää mahdollista asemakaavalla. 

Yleiskaavalle MRL  42 §:n 1 momentissa säädetty ohjausvaikutus estää viranomaista 

ratkaisemasta Malmin lentoaseman suojeluasiaa muulla tavoin kuin se on 

oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ratkaistu. Vain ja ainoastaan erityislain nojalla 

säädetty suojelu voidaan ottaa enää tässä vaiheessa huomioon asemakaavan 

suunnitteluvaiheessa, ja siksi on tärkeää, että tämä vaikutusmahdollisuus 

elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon suodaan kansalaisille ja yhteisöille 

perustuslain 20 § mukaisesti. 
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