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Ympäristöministeriön lausunto Helsingin Malmin lentoasemaa koskevassa valitusasiassa 
 

Helsingin hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon Malmin lentoaseman ystävät ry:n valituksen 
johdosta. Muutoksenhaku koskee ympäristöministeriön päätöstä 02.03.2021, VN/5178/2019. Valitus-
viranomaisena toiminut ympäristöministeriö on päätöksellään hylännyt Malmin lentoaseman ystävät 
ry:n valituksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (jäljempänä ELY-keskus) pää-
töksestä 26.6.2019 UUDELY/6622/2015. 

Malmin lentoaseman ystävät ry:n valituksen mukaan ympäristöministeriön päätös on lainvastainen ja 
vastoin ympäristöministeriön samassa asiassa aiemmin tehtyä päätöstä VN 3979/2018. Malmin len-
toaseman ystävät ry:n valituksen osalta ympäristöministeriö viittaa aiempaan päätökseensä 
(02.03.2021, VN/5178/2019) asiassa. Lisäksi ministeriö esittää täydentävästi seuraavaa: 

Laki rakennusperinnön suojelemisesta (jäljempänä rakennusperintölaki) on yleislaki, jota sovelletaan 
rakennusperinnön suojelemiseen, ellei muuta säädetä. Asemakaava-alueella ja alueella, jolla on voi-
massa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten, sovelletaan rakennusperinnön suojelemiseen 
maankäyttö- ja rakennuslakia. Erikseen säädettyjen edellytysten täyttyessä voidaan kuitenkin asema-
kaava-alueellakin soveltaa rakennusperintölakia.  

Rakennusperintölain soveltamisala ulottuu yksittäisistä rakennuksista tai niiden osista rakennettuihin 
tai rakentamalla muodostettuihin alueisiin, sitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu alueiden suojelumenette-
lyksi vastaavassa laajuudessa kuin maankäyttö- ja rakennuslaki. Vastaavasti maankäyttö- ja raken-
nuslakia ei sovelleta rakennusten sisätiloihin yhtä pitkälle menevästi kuin rakennusperintölakia. Koska 
soveltamisalasääntely ei kuitenkaan ole tarkkarajaista, ei yksittäisessä suojeluasiassa aina ole kysy-
mys oikeudellisten edellytysten täyttymisestä tai täyttymättä jäämisestä, vaan asia voidaan ratkaista 
myös kokonaisharkinnan perusteella. 

Molempia lakeja on sovellettu samaan rakennukseen esimerkiksi niin, että asuinkerrostalon ulkoasu 
on suojeltu asemakaavalla ja tietyn huoneiston arvokkaat sisätilat rakennusperintölain mukaisella pää-
töksellä. Toisaalta esimerkiksi kartanon tai maatilan, kasarmialueen tai seminaarialueen useita raken-
nuksia on suojeltu rakennusperintölailla tai sitä edeltäneellä rakennussuojelulailla, ja alueella voi sa-
maan aikaan olla voimassa suojelua tukeva asema- tai yleiskaava. 

Malmin lentoaseman osalta kyseessä on rakennusperintölain 2 §:n 3 momentin 1 kohdan mukainen 
valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Näin ollen rakennusperintölain soveltaminen asema-
kaava-alueella on mahdollista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kohteen automaattista suojelua vaan ELY-
keskuksella on asiassa harkintavaltaa. Uudenmaan ELY-keskus on katsonut päätöksessään, että 
koska valtakunnallisesti merkittävän Malmin lentoaseman kulttuuriympäristön arvot voidaan turvata 
rakennusperintölain pääsäännön mukaisesti asemakaava-alueella asemakaavoituksen keinoin ja 
maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamalla 

 

 

 

 



    2 (2) 

   
tavalla, ei rakennusperintölain mukainen suojelu ole tarpeellista. Ympäristöministeriö on katsonut pää-
töksessään, että ELY-keskus on toiminut harkintavaltansa rajoissa, kun otetaan huomioon rakennus-
perintölain 2 §:n 2 ja 3 momentti. ELY-keskuksen päätös ei näin ollen ole lainvastainen. 

Valituksessa on myös viitattu Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen in-
ventointiin (RKY). Malmin lentoaseman alue sisältyy tähän inventointiin. RKY-inventointi otetaan alu-
eidenkäytön suunnittelussa huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n nojalla. Rakennussuojelu 
inventoinnin kohteissa toteutetaan joko kaavoituksella tai rakennusperintölailla soveltamisalojen puit-
teissa, joten sisältymisellä inventointiin ei ole asiassa ratkaisevaa merkitystä. 
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