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Korkeimmalle hallinto-oikeudelle   09.05.2022 

 

Valituslupahakemus 

 

Valittaja ja prosessiosoite 

 Malmin lentoaseman ystävät ry 

Helsinki-Malmin lentoasema 

00700 Helsinki 

 

Päätökset, joihin haetaan muutosta 

 Helsingin hallinto-oikeus H1955/2022 ja H2060/2022 

 

1. Valitusluvan peruste 

Malmin lentoaseman ystävät ry pyytää kunnioittavasti, että korkein hallinto-

oikeus myöntää asiassa valitusluvan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 

annetun lain 111 §:n 1 momentin nojalla.  

 

1.1. Hallinto-oikeudelle esitetyn uudistaminen valitusperusteiksi 

Toiston  välttämiseksi  uudistetaan  kaikki  se,  mitä  hallinto-oikeudelle  on  

asiassa lausuttu, sellaisenaan valituksen perusteeksi. 

 

1.2. Luonnonsuojelua koskevat perusteet (kohta 1) 

Oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman 

hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, koska kaavoituksen vaikutukset liito-oravan 

elinalueisiin on selvitetty puutteellisesti ja Helsingin hallinto-oikeuden päätök-

set ovat ristiriidassa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännön kanssa. 

 

1.3 Kulttuuriperintöä koskevat perusteet (kohta 2) 

  

Valittaja katsoo, että Helsingin hallinto-oikeuden esittämät perustelut vali-

tuksen hylkäämiselle ovat puutteellisia siltä osin kuin kysymys on alueen 

kulttuurihistoriallisista arvoista. Valittaja toteaa, että kun asiassa on esitetty 

tosiseikoista ristiriitaista selvitystä, perusteluissa olisi mainittava siitä, miksi 

tiettyä seikkaa on pidetty totena ja tarvittaessa myös siitä, miksi jotain toista 

asiassa esitettyä seikkaa ei ole otettu ratkaisun pohjaksi. Asiassa esitettyjen 

selvitysten arviointi on osa päätöksen perustelua erityisesti, kun asiassa on 

riidanalaisia seikkoja, joita ei ole vielä toisessa oikeusprosessissa lainvoi-

maisesti ratkaistu. Valituksen hylkäämisen perusteluiksi ei voi asettaa sel-

laisia perusteluja, jotka nojaavat lainvoimaa vailla oleviin riidanalaisiin tosi-

seikkoihin. Valituksenalaisessa päätöksessä esitetty tosiseikka on peruste-

luissa täysin sivuutettu siltä osin kuin valittaja on esittänyt hallinto-oikeudelle 

näyttöä siitä, että rakennusperintölain ja maankäyttö- ja rakennuslain sovel-

tamisalojen keskinäinen suhde on riidanalainen ja oikeuskysymyksenä 

tutkittavana Helsingin hallinto-oikeudessa.  
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Valittaja katsoo, että asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden rat-

kaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuok-

si, koska hallinto-oikeus on päätöksessään jättänyt oikeudenkäynnistä hal-

lintoasioissa annetun lain 87 §:n vastaisesti perustelematta, mitkä seikat ja 

selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mihin oikeudelliseen päättelyyn 

ratkaisu perustuu.  

 

Valituksenalaisen päätöksen perusteluissa olisi tullut tuoda esiin, mihin 

oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu, kun tosiseikoista on esitetty 

toisistaan ristiriitaista selvitystä ja tuomioistuin on ottanut päätöksessä 

ratkaisun pohjaksi seikan, josta on vireillä oikeusriita toisessa prosessissa. 

Perusteluissa olisi tullut mainita, miksi tuomioistuin katsoo todeksi, että 

asemakaavaa laadittaessa joudutaan sovittamaan yhteen erilaisia toistensa 

kanssa ristiriidassa olevia tavoitteita, kun tämä oikeuskysymys on nimen-

omaisesti ratkaistavana toisessa vireillä olevassa oikeusprosessissa, eikä 

sitä ole lainvoimaisesti ratkaistu.   

 

Valittaja katsoo, että Helsingin hallinto-oikeus on oikeudellisessa arvioinnis-

saan perustellut valituksen hylkäävän päätöksen puutteellisesti, kun se on 

todennut, että ”kaava-alueelle osoitettu maankäyttö vastaa lähtökohdiltaan 

Helsingin yleiskaavassa 2016 alueelle osoitettua maankäyttöä.” Tämä on 

riidanalainen asia, jota ei ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu vireillä olevassa 

rakennusperinnön suojelua koskevassa asiassa Helsingin hallinto-oikeu-

dessa, eikä valittajan käsityksen mukaan hallinto-oikeus voi tällaista riidan-

alaista seikkaa siksi tosiasiana esittää valituksen hylkäämisperusteena.   

 

Edelleen hallinto-oikeus perustelee valituksen hylkäävää päätöstään sillä, 

että ”asemakaavan kaupunkikuvallista ja maisemallista vaikutusta aluee-

seen liittyvien erityisten arvojen säilyttämisestä koskevassa arvioinnissa on 

otettava huomioon, että asemakaavaa laadittaessa joudutaan sovittamaan 

yhteen erilaisia, myös toistensa kanssa ristiriidassa olevia tavoitteita”. Vali-

ttaja toteaa, että nimenomaan yhteensovittamisen mahdollisuus on riitau-

tettu ja käsiteltävänä mainitussa toisessa oikeusprosessissa, eikä sitäkään 

näin ollen voi pitää asianmukaisena perusteluna valituksen hylkäämiselle 

ilman perusteluihin aukikirjoitettua oikeudellista päättelyä siitä, miksi tietoa 

seikan riidanalaisuudesta ole tarvinnut ratkaisussa ottaa huomioon.    

 

Nimenomaan nämä tavoitteet eli Helsingin kaupungin asuntotuotannon 

turvaaminen riittävällä tonttimaalla ja Helsingin seudun joukkoliikenteen 

edistäminen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuva ja eheytyvä yhdyskun-

tarakenne, ja niiden yhteensovittaminen alueen valtakunnallisesti merkittä-

vien kulttuurihistoriallisten arvojen kanssa on oikeuskysymyksenä tutkittava-

na ja ratkaistavana vireillä olevassa toisessa oikeusprosessissa. Valittajan 



3 

 

on vaikea ymmärtää, millä oikeudellisella päättelyllä hallinto-oikeus on voi-

nut valituksen alaisen päätöksen perusteluissa katsoa, että edellä mainittuja 

seikkoja on pidetty totena, ja miksi asiassa esitettyä seikkaa siitä, että rii-

danalaista asiaa ei ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu, ei ole otettu ratkaisun 

pohjaksi. 

 

Edelleen valittaja katsoo, että hallinto-oikeus on perustelujen oikeudellises-

sa arvioinnissa pitänyt virheellisesti selvänä seikkaa, että ”RKY-alueen mer-

kitys ja alueen ominaisluonne avoimena maisematilana sekä lentoaseman 

ominaispiirteiden säilyminen tunnistettavana on otettu asemakaavassa 

huomioon muun ohella sovittamalla myös avoimeksi jääviä puistoalueita 

suojellun lentoaseman ympärillä”, vaikka tämä nimenomainen seikka on 

riitautettu toisessa oikeusprosessissa. Hallinto-oikeus toteaa perusteluissa 

ratkaisunsa pohjaksi, että ”kerrostalojen rakentaminen Malmin lentokentän 

läheisyyteen muuttaa muun ohella rakentamisen luonteen ja korkeuden 

vuoksi alueen ympäristöä ja luonnetta”, mutta jättää huomioimatta, että juuri 

tämä seikka on johtanut asian riitauttamiseen kulttuuriperinnön suojeluasi-

ana toisessa oikeusprosessissa.  

 

Edelleen hallinto-oikeus riitautetusta seikasta huolimatta katsoo, että vali-

tuksen alaisessa asemakaavassa on maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 

momentin mukaisesti riittävästi huolehdittu valtakunnallisesti merkittävän 

kulttuuriympäristön huomioon ottamisesta. MRL 24 §:n 2 momentin mukaan 

suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

huomioimisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Kuitenkin edellä 

mainitussa toisessa oikeusprosessissa on tutkittavana, voivatko valtakun-

nalliset alueidenkäyttötavoitteet koskea valtakunnallisesti merkittävää 

kulttuuriperintöä. Valittaja katsoo, että tämä oikeuskysymys on edelleen 

riidanalainen, eikä sitä voi siksi ottaa valituksen alaisen päätöksen ratkaisun 

pohjaksi ilman mainintaa, miksi ja millä oikeudellisella päättelyllä 

riidanalaista seikkaa on pidetty totena. 

 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasi-

oissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 29/2018 vp. säädöskohtaisissa 

perusteluissa todetaan, että ”päätös voi olla lainvastainen esimerkiksi 

silloin, kun viranomainen on soveltanut lakia virheellisesti tai arvioinut 

esitettyä selvitystä virheellisesti.” Tuomioistuimen olisi otettava kantaa 

kaikkiin asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisiin vaatimusten perus-

teluihin. Tällä tarkoitetaan relevantteja tosiseikkoja sekä sitä selvitystä, 

jonka perusteella tuomioistuin katsoo, että ratkaisun kannalta relevanttien 

tosiseikkojen olemassaolo on selvitetty totuudenmukaisesti.  Edelleen HE 

29/29´018 vp. päätöksen perustelemista (87 §) koskevissa säädöskohtai-

sissa perusteluissa todetaan, että ”päätösten perusteleminen on yksi kes-

keisimmistä perustuslain 21 §:ssä, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) 
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artiklassa ja EU:n perusoikeuskirjan 47 artiklassa tarkoitetun oikeudenmu-

kaisen oikeudenkäynnin takeista (EIT Ustimenko v. Ukraina 2015 ja EIT H. 

v. Belgia 1987).  Lainkäyttäjänkin kannalta on siten huomattava, kun ote-

taan vielä huomioon perustuslain 22 §:stä ilmenevä julkisen vallan velvol-

lisuus turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen, että perus-

telemisvelvollisuuden laiminlyömisen voidaan viime kädessä katsoa merkit-

sevän myös perustuslain rikkomista.” Päätökseen johtaneen oikeudellisen 

päättelyn tulisi ilmetä riittävän selkeästi päätöksen perusteluista.  

 

Valittaja katsoo valituksen alaisen päätöksen perusteluista ilmenevän, että 

oikeudellinen päättely on puutteellinen, koska hallinto-oikeus on pitänyt 

perustelematta selvänä, miksi se pitää totena riidanalaista seikkaa, joka on 

ratkaistavana toisessa oikeusprosessissa eikä ole vielä lainvoimaisesti 

ratkaistu. Tosiseikkoja, joita ei ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu, ei voi 

myöskään ottaa toisessa oikeusprosessissa valituksen hylkäävän päätök-

sen perusteluiksi ilman aukikirjoitettua oikeudellista päättelyä, miten 

hallinto-oikeus on tällaiseen lopputulokseen päätynyt. Valittaja katsoo, että 

valituksenalainen päätös ei ole ainoastaan lain vastainen, vaan se on 

perustuslain vastainen.  

 

1.3.1 Muut valituslupaperusteet  

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 § 1 momentin 2 koh-

dan mukaan valituslupa on myönnettävä, jos asian saattamiseen korkeim-

man hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtu-

neen ilmeisen virheen vuoksi. Valituksenalaisessa päätöksessä on kysees-

sä ilmeinen asiavirhe ja sellainen menettelyvirhe, joka on vaikuttanut asian 

ratkaisuun, kun hallinto-oikeus on päätöksen perusteluissa puutteellisesti ja 

virheellisesti arvioinut esitettyä selvitystä, ja se on johtanut myös virheelli-

seen johtopäätökseen. Valituksenalaisessa päätöksessä menettelyvirhe on 

johtanut myös asiavirheeseen. Hallinto-oikeus on johtopäätöksissään 

todennut ”alueella olevan yleiskaavan olleen riittävässä määrin ohjeena 

muutettaessa asemakaavaa ja että näitä seikkoja on arvioitu ja selvitetty 

riittävästi kaavan valmisteluaineistossa maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 

edellyttämällä tavalla”. Edelleen hallinto-oikeus on puutteellisten peruste-

lujen vuoksi ja arvioimalla virheellisesti esitettyä selvitystä päätynyt lainvas-

taiseen johtopäätökseen. HAO on johtopäätöksissään todennut, että 

”valituksenalaisen asemakaavan muutoksen kaupunkikuvalliset tai muut-

kaan vaikutukset eivät ole sellaisia, että niillä hävitettäisiin rakennettuun 

ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 

momentin vastaisesti.”  Nimenomaan näistä 54 §:n 2 momentissa sääde-

tyistä vaikutuksista on kysymys vireillä olevassa rakennusperinnönsuojelua 

koskevassa oikeusprosessissa. Valittaja katsoo, että kysymys on todistus-

harkinnasta, jossa valituksenalaisen päätöksen ratkaisun pohjaksi otetun 
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näytön horjumattomuus, kattavuus eli robustius ei ole vakuuttava, koska 

hallinto-oikeuden tiedossa on toinen oikeusprosessi, jonka ratkaisematon 

relevantti näyttö voi vielä horjuttaa näyttötilanteen status quota. Valittaja 

katsoo, että valitusluvan myöntämiselle on perusteet, koska hallinto-

oikeuden päätös on puutteellisesti perusteltu (menettelyvirhe), mistä on 

seurannut ilmeinen asiavirhe, kun hallinto-oikeus on päätöksessä todennut, 

etteivät vaikutukset olisi MRL 54 §:n 2 momentin vastaisia ja että muutet-

taessa asemakaavaa olisi tosiseikkoja arvioitu ja selvitetty riittävästi kaavan 

valmisteluaineistossa maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n edellyttämällä 

tavalla. Nämä oikeuskysymykset ovat riidanalaisia ja tutkittavana toisessa 

oikeusprosessissa Helsingin hallinto-oikeudessa. 

   

Maankäyttö – ja rakennuslain 54 §:n 2 momentti:  

Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset 

terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen 

alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua 

ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä 

erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen 

lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita 

lähivirkistykseen soveltuvia alueita. 

 

1.3.1.1 Ennakkoratkaisuperuste 

 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 § 1 momentin 1 koh-

dan mukaan lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa 

tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia kor-

keimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Luvan myöntämiselle 1 kohdan 

perusteella lain esitöiden mukaan on tarve, jos asiassa tulee saada viran-

omaisten ja hallintotuomioistuinten ratkaisukäytäntöä ohjaava ja yhtenäis-

tävä ylimmän oikeusasteen ratkaisu. Tarve ratkaisukäytäntöä ohjaavan 

ennakkopäätöksen saamiseen voi liittyä esimerkiksi oikeuskysymyksiin, 

joissa hallinto-oikeudet ovat antaneet erisuuntaisia ratkaisuja.  

 

Ennakkopäätöksen tarve on myös silloin, jos asiaan liittyy uuden lainsää-

dännön soveltamista koskevia tai muita sellaisia tulkinnanvaraisia oikeus-

kysymyksiä, joilla on merkitystä laajemminkin kuin kyseessä olevassa 

tapauksessa, eikä asiasta vielä ole korkeimman hallinto-oikeuden oikeus-

käytäntöä. Tässä valituksessa korkeimmalle hallinto-oikeudelle on kysymys 

siitä, voiko valituksen hylkäämisen perusteluiksi asettaa sellaisia peruste-

luja, jotka nojaavat lainvoimaa vailla oleviin riidanalaisiin tosiseikkoihin. 

Valittaja katsoo, että päätöksen ratkaisun pohjaksi ei voi ottaa sellaista 

riidanalaista seikkaa, joka on tutkittavana vireillä olevassa toisessa 

oikeusprosessissa, josta ei ole vielä annettu lainvoimaista tuomiota. 

Tällaisesta asiasta ei vielä ole korkeimman hallinto-oikeuden oikeus-
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käytäntöä. 

 

Vaatimukset  

Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii, että Helsingin hallinto-oikeuden 

päätökset H1955/2022 ja H2060/2022 sekä Helsingin kaupunginvaltuuston 

31.3.2021 tekemät päätökset § 79 ja § 80 kumotaan. 

 

Vaatimuksen perustelut 

 

1. Vaatimusten perustelut – kohta 1 

 

Liito-orava on luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin nojalla suojeltava laji, 

johon kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja 

heikentäminen on kielletty. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa 

2020:111 korostetaan, että kiellon noudattamisen arvioinnissa on otettava 

huomioon lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin liittyvät eläinlajikohtaiset 

erityispiirteet. Tapauksessa oli kyse edellä mainitun säännöksen nojalla 

suojeltavista lepakkolajeista, joiden erityispiirteisiin kuuluu, että lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen ohella merkitystä on niiden välisillä siirtymäreiteillä. Koska 

asemakaava-alue sijaitsi merkittävien lepakkoalueiden läheisyydessä, 

suunnittelussa olisi tullut kiinnittää erityistä huomiota lepakoille aiheutuviin 

vaikutuksiin. Tärkeän siirtymäreitin heikentymisen vaikutuksia ei kuitenkaan 

ollut riittävästi selvitetty.  

 

Hallinto-oikeuden ratkaisusta H1955/2022 käy ilmi, että Helsingin kaupungin 

antaessa lausuntonsa 12.7.2021 uusimpien liito-oravakartoitusten käsittely oli 

kesken. Silti selvää on, että Malmin lentokentältä löydettiin keväällä 2021 uusi 

liito-oravien elinalue. Lausunnossa arvioidaan uuden elinalueen muuttuvan 

liito-oravien ydinalueeksi, kun kesällä syntyneet poikaset hakeutuvat 

lähiympäristöön etsimään tarvitsemaansa elintilaa. Suomen 

luonnonsuojeluliiton vuonna 2020 julkaisemassa esitteessä (Liite 3) todetaan 

sivulla 5, että valtaosa kevään ja kesän aikana syntyneistä liito-oravan 

poikasista löytää syksyllä oman elinalueensa usean kilometrin päästä 

synnyinpaikastaan. Koska liito-oravien uusi elinalue sijaitsee lentokentällä 

asemakaava-alueiden läheisyydessä, on todennäköistä, että nuoret liito-oravat 

hakeutuvat elintilaa etsiessään asemakaava-alueille. 

 

Liito-oravien uuden elinalueen sijainti ja lajin erityispiirteet huomioon ottaen 

asemakaavoituksessa olisi tullut kiinnittää erityistä huomiota siihen, millä 

tavoin rakentaminen ja muut suunnitellut toimenpiteet vaikuttavat liito-oravien 

mahdollisuuksiin muodostaa tarvitsemiaan uusia ydinalueita. Näin ei 

kuitenkaan ole toimittu, eikä hallinto-oikeuskaan ole ratkaisussaan kiinnittänyt 

asiaan riittävästi huomiota. Hallinto-oikeus toteaa vain, ettei uusi elinalue 
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sijoitu asemakaava-alueille. Liito-oravien uutta elinaluetta koskeva kysymys on 

siis sivuutettu kevein perustein arvioimatta sen merkitystä lähitulevaisuudessa 

muodostuvien uusien ydinalueiden ja niiden välisten kulkuyhteyksien kannalta. 

 

Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen väliset kulkuyhteydet ovat erittäin tärkeitä 

liito-oraville. Luonnonsuojeluliiton mukaan (Liite 3, s. 12) kulkuyhteytenä 

toimivien metsäkaistaleiden on oltava riittävän laajoja, jotta ne tarjoavat liito-

oraville suojaa petoja vastaan. Pelkät puurivit eivät täytä tätä vaatimusta. 

Leveät siirtymäreitit ovat välttämättömiä myös siksi, että yksittäisiä puita 

saattaa kaatua esimerkiksi myrskyjen seurauksena. Kapea kulkuyhteys voisi 

tällaisessa tilanteessa katketa kokonaan. Tärkeiden siirtymäreittien 

turvaamisessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että puiden tulee olla yli 

10 metrin korkuisia, jotta liito-oravat pystyvät liikkumaan latvusyhteyksiä pitkin. 

 

Nallenrinteen kaavaselostuksen kartassa sivulla 108 liito-oravien ydinalueet on 

merkitty punaisella ja niiden välinen kulkuyhteys keltaisella katkoviivalla. 

Helsingin kaupungin hallinto-oikeudelle toimittamasta erillisestä karttaliitteestä 

käy ilmi, että liito-oravien suunniteltu kulkuyhteys sijoittuu Nallenrinteenpuiston 

alueelle. Pääosin kyse on kapeasta kaistaleesta rakentamiseen varattujen 

kortteleiden vieressä. Kaavamääräyksissä todetaan ylimalkaisesti, että puisto-

alueen puusto toimii liito-oravien yhteysreittinä ja sitä tulee hoitaa ja uusia 

latvusyhteyden säilyttämiseksi.  

 

Kaavaselostuksesta ei käy ilmi, millä perusteella kapean puistoalueen puut 

tarjoavat liito-oraville riittävän suojan petoja vastaan tai onko alueella tarpeeksi 

yli 10 metriä korkeita puita, jotta siirtyminen ydinalueelta toiselle on ylipäätään 

mahdollista. Viereisten kortteleiden alueelle suunniteltujen kerrostalojen ja 

muiden rakennusten vaikutusta liito-oravien liikkumiselle ei myöskään ole 

arvioitu. Huomiota ei ole kiinnitetty siihenkään, että metsän kaavoittaminen 

virkistysalueeksi muuttaa olennaisesti alueen luonnetta ja käyttötarkoitusta. 

Tällaisten seikkojen merkitys korostuu, kun kyse on kapeasta puistokais-

taleesta, jolle liito-oravien tärkeä siirtymäreitti on asemakaavassa sijoitettu. 

 

Hallinto-oikeus ottaa kantaa liito-oravien siirtymäreitin lainmukaisuuteen 

viittaamalla kaavamääräyksiin ja toteamalla, että alue on merkitty lähivirkistys-

alueeksi. Lajin erityispiirteitä ei siis ole otettu huomioon, mikä jättää huomat-

tavan epävarmuuden kapealle puistoalueelle suunnitellun siirtymäreitin 

soveltuvuudesta liito-oravien ydinalueiden väliseksi kulkuyhteydeksi. 

 

Hallinto-oikeuden päätöksiin sisältyvät liito-oravaa koskevat ratkaisut 

rakentuvat pääosin sen perustelun varaan, ettei rakentamiseen varatuissa 

kortteleissa sijaitse liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tai kulku-

yhteyksiä ydinalueiden välillä. Tästä seikasta ei kuitenkaan ole varmuutta, 

koska Helsingin kaupunki on ilmoittanut, että kevään 2021 liito-oravakar-
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toitusten käsittely on kesken. Lisäksi tehdyt johtopäätökset ja niiden mukaiset 

ratkaisut ovat ristiriidassa korkeimman hallinto-oikeuden linjausten kanssa.  

 

Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden asemakaavoituksen vaikutuksia 

liito-oravien elinoloihin on arvioitava huolellisesti myös kaava-alueiden 

lähiympäristössä, koska uudella elinalueella syntyneet ja syntyvät poikaset 

eivät lajilleen ominaisesta käyttäytymisestä johtuen pysyttele kunnallisten 

viranhaltijoiden karttaan merkitsemällä alueella. Liito-oravien mahdollisuus 

muodostaa tarvitsemiaan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja uusine ydin-

alueineen ja kulkureitteineen on välttämätöntä, jotta laji voi tulevaisuudessakin 

säilyä elinvoimaisena. Myös jo vakiintuneista ydinalueista huolehtiminen on 

ehdottoman tärkeää, eikä katkoviivan osuminen kartalla lähivirkistysalueelle 

automaattisesti tarkoita sitä, että kapea puistoalue turvaisi liito-oravien 

keskeisen kulkuyhteyden. 

 

2. Vaatimusten perustelut – kohta 2  

 

2.1 Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

 

Valituksessa on kysymys Helsingin hallinto-oikeuden esittämistä peruste-

luista valituksen hylkäämiselle, jotka ovat puutteellisia siltä osin kuin kysy-

mys on alueen kulttuurihistoriallisista arvoista. Asiassa on esitetty tosisei-

koista ristiriitaista selvitystä, mutta perusteluissa ei ole mainittu siitä, miksi 

tiettyä seikkaa rakennetun ympäristön vaalimiseksi on pidetty totena, eikä 

siitä, miksi rakennetun ympäristön erityisiä arvoja ja niiden vaalimista kos-

kevaa toista asiassa esitettyä seikkaa oikeusriidasta ei ole otettu ratkaisun 

pohjaksi. Asiassa esitettyjen kulttuuriperinnön suojelua koskevien selvitys-

ten arviointi on osa päätöksen perustelua erityisesti, kun asiassa on riidan-

alaisia seikkoja, joita ei ole vielä toisessa oikeusprosessissa lainvoimaisesti 

ratkaistu. 

 

2.2 Valituksen perustelut (kohta 2) 

 

Malmin lentoaseman ystävät ry on hallinto-oikeudelle tekemässään valituk-

sessa esittänyt useita lain kohtia, joiden vastaisia valtuuston päätökset ovat, 

mutta Helsingin kaupunki ei ole ottanut näihin kantaa. Sitä vastoin Helsingin 

kaupunki on hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossa referoinut valituk-

senalaista päätöstä osittain harhaanjohtavasti jättäen merkittäviä asioita 

mainitsematta, kuten esimerkiksi seuraavasti:  

 

”Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että kulttuuriympäristön arvot 

tulevat suojelluksi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla (ELY-keskuksen 

kielteinen päätös rakennussuojeluesityksestä 26.6.2019). Ympäristö-

ministeriö on hylännyt valitukset ELY-keskuksen tekemästä päätöksestä 
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10.3.2021. Malmin lentokentän rakennetun kulttuuriympäristön arvot 

tulevat turvatuiksi kaavoituksella ja maankäyttö- ja rakennuslain 

säännöksin, eikä suojeluun rakennusperintölain nojalla ole tarvetta eikä 

edellytyksiä. Pelkästään se, että kohteella on valtakunnallista merkitystä 

ei ole peruste määrätä aluetta erityislain nojalla suojeltavaksi, koska 

alueen rakennusperintö tulee ensisijaisesti suojella asemakaavoilla.”  

 

Malmin lentoaseman ystävät ry on hallinto-oikeudelle esittänyt näyttönä seik-

koja, joilla se on osoittanut edellä olevat Helsingin kaupungin näyttönä esittä-

mät seikat harhaanjohtaviksi ja riidanalaisiksi. Hallinto-oikeus on pitänyt Hel-

singin kaupungin esittämiä seikkoja totena ja sivuuttanut todistusharkinnassa-

an täysin Malmin lentoaseman ystävät ry:n esittämän näytön asiassa. Valituk-

senalaisen päätöksen perusteluissa olisi tullut perustella, mihin oikeudelliseen 

päättelyyn ratkaisu perustuu, kun tosiseikoista on esitetty toisistaan ristiriitaista 

selvitystä ja tuomioistuin on ottanut päätöksessä ratkaisun pohjaksi näistä toi-

sen seikan ja jättänyt perustelematta, miksi se ei ole ottanut ratkaisun perus-

taksi Malmin lentoaseman ystävät ry esittämiä seuraavassa ilmeneviä 

seikkoja: 

 

”Helsingin kaupungin referointi valtakunnallisista alueidenkäyttö-

tavoitteista osoittaa, että vireillä olevat muut oikeusprosessit ovat 

merkityksellisiä valituksenalaisen päätöksen laillisuutta arvioitaessa. 

RKY-alueen suojelua koskeva oikeusprosessi Malmin lentokentän 

rakennusperintölain mukaisesta suojelusta on keskeinen ja lopulta 

ratkaisee sen, voidaanko kaavaratkaisuja ylipäätään toteuttaa.” 

 

Edelleen Malmin lentoaseman ystävät ry on esittänyt hallinto-oikeudelle 

riidanalaisena seikkana seuraavan näytön: 

 

”Helsingin kaupunki on lausunnossaan todennut seuraavasti sivulla 9, 

viimeinen kappale, ja sivulla 10, ensimmäinen kappale: 

”Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, samoin kuin kaavojen 

sisältövaatimukset, edellyttävät käytännössä useiden erisuuntaisten 

näkökohtien ja maankäyttötarpeiden yhteen sovittamista kaavaa 

laadittaessa. Tästä syystä kaikkia eri tavoitteita ei useinkaan ole 

mahdollista ottaa täysimääräisesti huomioon. Valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet vaikuttavat yksityiskohtaiseen kaavoitukseen 

ensisijaisesti yleispiirteisen kaavoituksen ohjausvaikutuksen välityksellä. 

Kaupunki viittaa tältä osin jäljempänä kohdassa Kaavan 

sisältövaatimukset, rakennetun ympäristön vaaliminen (MRL 54.2 §), 

Kulttuuriympäristön arvojen huomiointi todettuun. Kaavaratkaisu on 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen.” 

  

”Helsingin kaupunki myöntää yksiselitteisesti lausunnossaan, ettei RKY-

aluetta ole mahdollista ottaa huomioon valtakunnallisilla alueidenkäyttö-

tavoitteilla siten, että suojelu toteutuisi valtakunnallisten alueidenkäyttö-
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tavoitteiden edellytysten mukaisesti. Tämä on se keskeinen oikeus-

kysymys, miksi on tarpeen odottaa lainvoimaista ratkaisua valtakun-

nallisesti merkittävän kulttuuriperintökohteen suojelusta vireillä olevasta 

rakennussuojelua koskevasta oikeusprosessista.  Kysymys siitä, mitä 

lakia sovelletaan valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriperintökohteisiin, 

ei ole riidaton. Se on ratkaisematta ja on ratkaistavana parhaillaan 

Helsingin hallinto-oikeudessa rakennusperinnön suojelua koskevassa 

valitusprosessissa. Päätöksen asemakaavan hyväksymisestä on katsot-

tava syntyneen virheellisessä järjestyksessä, jos päätöstä 

hyväksyttäessä RKY-aleen suojelun laajuutta koskevaa 

oikeuskysymystä ei ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu.” 

 

Valittaja toteaa, että kun asiassa on esitetty tosiseikoista ristiriitaista selvitystä, 

perusteluissa olisi tullut mainita siitä, miksi tiettyä seikkaa on pidetty totena ja 

tarvittaessa myös siitä, miksi jotain toista asiassa esitettyä seikkaa ei ole otettu 

ratkaisun pohjaksi. Asiassa esitettyjen selvitysten arviointi on osa päätöksen 

perustelua erityisesti, kun asiassa on riidanalaisia seikkoja, joita ei ole vielä 

toisessa oikeusprosessissa lainvoimaisesti ratkaistu. Valittaja katsoo, että 

hallinto-oikeuden perustelut ovat tämän johdosta puutteelliset. Kyseessä on 

ilmeinen asiavirhe ja sellainen menettelyvirhe, joka on vaikuttanut asian 

ratkaisuun.  

 

Helsingin kaupunki on esittänyt näyttönä seikkoja kaavan sisältövaatimuksista 

ja rakennetun ympäristön vaalimisesta (MRL 54.2 §) siten, että kaupunki 

ainoastaan referoi kaavaratkaisuja sisällön ja tarkoituksenmukaisuuden 

näkökulmasta useamman sivun edestä. Kaupungin referointi siitä, miten 

Malmin lentokentän arvokkaat rakennukset on suojeltu asemakaavamuu-

toksella, ei ota kantaa esitettyyn valitusperusteeseen vaan kaavaratkaisun 

tarkoituksenmukaisuuteen tavoitteiden ja suunnittelun lähtökohtien täyttymisen 

näkökulmasta. Lausunto referoi myös suojelukaavaa seuraavasti: 

”Suojelukaavassa rakennukset on osoitettu toimitilakäyttöön. Rakennuksiin 

saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto-, opetus-, varasto-, ja 

näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikuntaa ja 

vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.”  Tällaisella vielä lainvoimaisesti 

ratkaisemattoman suojelukohteen kaavan referoinnilla ei ole relevanssia, eikä 

sitä tule hyväksyä perusteeksi valituksen hylkäämiselle.   

 

Malmin lentoaseman ystävät ry on valituksessaan puolestaan esittänyt, että 

alueelle on osoitettu sellaista rakentamista, joka ei täytä RKY-päätöksen 

suojeluvaatimuksia ja ulottuu kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän 

rakennetun kulttuuriympäristön alueelle muuttaen sen olemusta merkittävästi. 

Valitusta on perusteltu sillä, että alueen suojeltavaksi arvoksi on nimetty 

korkeimman hallinto-oikeuden yleiskaavasta antamassa päätöksessä etenkin 

lentokentän alueen avoimen maiseman sekä alueen kulttuuriympäristöarvojen 

huomiointi, selvittäminen ja selvitysten arviointi ja yhteensovittaminen 
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asemakaavoituksessa. KHO on siis jättänyt oikeuskysymyksen RKY-alueen 

suojelun selvittämisestä, selvitysten arvioinnista ja yhteensovittamisesta 

ratkaistavaksi asemakaavoituksella.  

 

Koska suojelua koskeva selvitys on vielä kesken ja ratkaistavana parhaillaan 

hallinto-oikeudessa, on selvää, ettei asemakaavassa huomioida maakunta-

kaavaan ja yleiskaavaan sisältyvää alueen RKY-merkintää riittävällä tavalla, ja 

asemakaavat rikkovat kauttaaltaan maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisältö-

vaatimuksia. Asemakaavaa ei voi hyväksyä ennen kuin lainvoimaisella KHO:n 

päätöksellä velvoitetut selvitykset ja niiden arviointi on toteutettu. Kun kulttuuri-

perinnön suojelua koskeva oikeuskysymys on vailla lainvoimaa, ei ole myös-

kään mahdollista toteuttaa RKY-alueen suojelun yhteensovittamista asema-

kaavoituksella. Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa 

jättäessään myös huomioimatta KHO:n lainvoimaisen päätöksen lentokentän 

alueen avoimen maiseman sekä kulttuuriympäristöarvojen huomioimisesta, 

selvittämisestä ja selvitysten arvioinnista sekä näiden selvitysten jälkeen 

tehtävästä yhteensovittamisesta asemakaavoituksessa. 

 

Helsingin kaupunki on esittänyt hallinto-oikeudelle riidanalaisia seikkoja 

kulttuuriympäristöarvojen selvittämisvelvollisuudesta seuraavasti: 

 

”Korkein hallinto-oikeus on todennut Helsingin yleiskaavaa 2016 

koskevassa päätöksessään (KHO 2018:151), että alueen keskeisten ja 

alueelle luonteenomaisten kulttuurihistoriallisten piirteiden säilyminen 

voidaan riittävästi varmistaa asemakaavoituksen yhteydessä. Myös 

Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että kulttuuriympäristön arvot 

tulevat suojelluksi maankäyttö- ja rakennuslain nojalla (ELY-keskuksen 

kielteinen päätös rakennussuojeluesityksestä 26.6.2019). Ympäristö-

ministeriö on hylännyt valitukset ELY-keskuksen tekemästä päätöksestä 

10.3.2021. Malmin lentokentän rakennetun kulttuuriympäristön arvot 

tulevat turvatuiksi kaavoituksella ja maankäyttö- ja rakennuslain 

säännöksin, eikä suojeluun rakennusperintölain nojalla ole tarvetta eikä 

edellytyksiä. Pelkästään se, että kohteella on valtakunnallista merkitystä 

ei ole peruste määrätä aluetta erityislain nojalla suojeltavaksi, koska 

alueen rakennusperintö tulee ensisijaisesti suojella asemakaavoilla. 

Rakennusperinnön suojelua tukevat alueella voimassa olevat 

maakuntakaavat sekä Helsingin yleiskaava 2016.” 

 

Vastaavasti Malmin lentoaseman ystävät ry on esittänyt hallinto-oikeudelle 

näyttönä seuraavaa: 

 

”Oikeuskysymys siitä, etteikö suojeluun olisi tarvetta, saati edellytyksiä 

rakennusperintölain nojalla, on vielä ratkaisematta lainvoimaisesti. 

Valitusta ei tule hylätä perusteella, joka on oikeusriitana toisessa 

oikeusprosessissa.  Helsingin kaupungin perustelut tältä osin tulee 

jättää huomioimatta perusteettomina ja harhaanjohtavina.” 
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Valituksenalaisen päätöksen perusteluissa ei ole tältäkään osin selvitetty, 

miksi tiettyä seikkaa on pidetty totena, ja miksi jotain toista asiassa esitettyä 

seikkaa ei ole otettu ratkaisun pohjaksi. Päätös on puutteellisesti perusteltu.  

 

Helsingin kaupunki on esittänyt riidanalaisen seikan: 

  

 ”Asemakaavaratkaisun vaikutuksia kulttuuriympäristöön on arvioitu 

 avoimesti selkeällä ja riittävällä tavalla. Kulttuuriympäristön arvoista 

 pystytään säilyttämään osa, mutta osa myös menetetään.”   

 

Tähän seikkaan Malmin lentoaseman ystävät ovat esittäneet vasta-

argumenttina: 

 

”Helsingin kaupungin väite kulttuuriympäristön arvioinnista ja sen 

selkeydestä ja riittävyydestä ei ole riidaton. Riidaton kuitenkin on se 

oikeustosiseikka, että kulttuuriympäristön arvosta pystytään asema-

kaavaratkaisulla säilyttämään vain osa ja osa menetetään. Valituksen 

alaisilla asemakaavaratkaisuilla siten riidattomasti vaarannetaan 

kulttuuriympäristön arvoja ennen kuin asiaa on lainvoimaisesti selvitetty 

siltä osin, voidaanko edes osaa kulttuuriarvoista menettää. Kaupungin 

näkemys on perusteeton myös siltä osin kuin lausunnossa todetaan, 

että alueen kulttuuriarvot on otettu maankäyttö- ja rakennuslain 

edellyttämällä tavalla huomioon. Perusteeton väite on myös se, että 

Malmin lentokentän alueen kulttuuriympäristön tärkeimmät arvot ovat 

valituksenalaisten asemakaavojen ulkopuolella. Perusteeton väite on 

sekin, että alueen kulttuuriarvot on otettu huomioon maankäyttö- ja 

rakennuslain edellyttämällä tavalla kaikessa lentokentän alueen 

kaavoituksessa.” 

 

Helsingin kaupunki on esittänyt hallinto-oikeudelle myös seuraavan 

riidanalaisen seikan:  

”Museoviraston kannanottoon voi vastata myös ELY-keskuksen 

lausunnolla, jonka mukaan asiat on otettu huomioon hyväksyttävällä 

tavalla. ELY:n kanta on ehkä merkitsevämpi, jos vertailee ELY:n ja 

Museoviraston tehtävänkuvaa: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen on valvottava, että kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa 

alueiden käytössä otetaan huomioon vaikutuksiltaan valtakunnalliset ja 

merkittävät maakunnalliset asiat. (MRL §18). Museoviraston tehtävänä 

on toimia kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelusta vastaavana 

asiantuntijaviranomaisena (Laki Museovirastosta 2 §).” 

 

Malmin lentoaseman ystävät on esittänyt vasta-argumenttina, että asema-

kaavaa koskevassa vuorovaikutusraportissa Museovirastolla on ollut eriävä 

näkemys ELY-keskukseen nähden siitä, täyttääkö laadittu kaavaratkaisu MRL 

54§:n asemakaavalle asettamia sisältövaatimuksia. Helsingin kaupungin 
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näkemys siitä, että Museoviraston asiantuntijanäkemys voidaan ohittaa, koska 

ELY:n kanta on kaupungin näkemyksen mukaan merkittävämpi, osoittaa myös 

kaupungin piittaamattomuutta vuorovaikutusraportista ilmenevään 

Museoviraston viranomaiskantaan: 

 

”Esitetyin periaattein laadittava kaavaratkaisu ei tule Museoviraston 

näkemyksen mukaan täyttämään MRL 54§ asemakaavalle asetettuja 

sisältövaatimuksia rakennetun kulttuuriympäristön erityisten arvojen 

vaalimisesta eikä kulttuuriympäristöä koskevia valtakunnallisia 

alueidenkäyttötavoitteita lentokentän ainutlaatuisen arvokkaan 

ympäristökokonaisuuden säilymiseksi.” (s. 9), 

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/31/31e1b614c2d7534bc34296741

3db936adfa90a03.pdf 

 

Malmin lentoaseman ystävät on esittänyt hallinto-oikeudelle myös seuraavaa 

näyttöä liittyen Museoviraston kantaan vuorovaikutusraportin sivulla 8, jossa 

virasto ilmaisee myös perustellun perusongelman, miksi kaavaratkaisu ei täytä 

MRL 54 §:ssä asemakaavalle asetettuja sisältövaatimuksia:  

  

”Perusongelma on kuitenkin se, että alueen käyttötarkoitus muuttuu 

ilmailusta tehokkaaksi asuinalueeksi. Tämä edellyttää täysin nykyisestä 

poikkeavaa maankäyttöä. Ilmailualueelle luontainen avaruus häviää 

urbaanin kaupunkirakenteen tieltä. Valtakunnallisesti merkittävän 

rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) kehittämisen tulee perustua 

alueen ominaisluonteen säilymiseen. Avoimen kentän täyttäminen 

tiiviillä korttelirakenteella on ratkaisevassa ristiriidassa kentän histo-

riallisten ominaispiirteiden kanssa eikä siten täytä kulttuuriympäristöä 

koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita. Kiitoteiden päistä 

avautuvat näkymät ja puistonauhat eivät yksin riitä vastaamaan kentän 

horisontaalin maisematilan luonteelle soveliasta kehitystä. Kiitotiestön 

luonne perustuu yhtä lailla ratojen välisiin avoimiin nurmipintoihin. 

Maiseman keskeinen piirre on, ettei kentällä ole korkeaa kasvillisuutta 

tai rakenteita. Terminaali on nykyisin maisemaa dominoiva rakennus, 

mutta rakentamisen myötä sen asema muuttuisi radikaalisti.” 

 

Näistä keskenään riidanalaisista seikoista huolimatta on hallinto-oikeus 

valituksenalaisen päätöksen perusteluissa todennut seuraavasti: 

 

 ”Valituksenalaisen asemakaavan muutoksen kaupunkikuvalliset tai 

muutkaan vaikutukset eivät ole sellaisia, että niillä hävitettäisiin 

rakennettuun ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja maankäyttö- ja 

rakennuslain 54 §:n 2 momentin vastaisesti.” 

 

Valittaja katsoo, että asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden 

ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen 

vuoksi, koska hallinto-oikeus on päätöksessään jättänyt oikeudenkäynnistä 

https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/31/31e1b614c2d7534bc342967413db936adfa90a03.pdf
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hallintoasioissa annetun lain 87 §:n vastaisesti perustelematta, mitkä seikat ja 

selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mihin oikeudelliseen päättelyyn 

ratkaisu perustuu. Hallinto-oikeus on perustelematta pitänyt Helsingin 

kaupungin esittämiä seikkoja totena, eikä ole maininnut perusteluissaan siitä, 

miksi tiettyä seikkaa on pidetty totena ja miksi jotain toista asiassa esitettyä 

seikkaa ei ole otettu ratkaisun pohjaksi. 

 

2.3 Valituksenalaisen päätöksen arviointi oikeuskirjallisuuden valossa 

 

Jorma Rudanko toteaa väitöskirjassaan ”Näkökohtia todistusharkinnassa” 

vuodelta 2020 sivulla 23: ”Oikeudenkäyntiin ryhtyvän kannalta kiistettyjen 

väitteiden argumentointi on tärkeää, mutta loogisenakin se on ajanhukkaa, jos 

väitettä ei voida näyttää toteen.” Valituksenalaisessa päätöksessä on nimen-

omaan kysymys kiistettyjen väitteiden argumentoinnista, joita ei voi näyttää 

toteen ennen kuin oikeusriita toisessa vireillä olevassa asiassa on saanut 

lainvoiman. Kysymys kuuluukin: jos argumentoija ei voi näyttää toteen kiistet-

tyjä väitteitä ennen kuin riidanalaiset seikat on lainvoimaisesti ratkaistu, voiko 

tällaisia riidanalaisia seikkoja silloin edes ottaa päätöksen ratkaisun pohjaksi? 

 

Valittaja toteaa, että valituksenalaisen päätöksen ratkaisun pohjaksi on otettu 

sellainen näyttö, jota voidaan vielä horjuttaa vireillä olevan toisen oikeus-

prosessin päätöksellä.  Näytön robustiuden – horjumattomuuden, vakauden, 

kattavuuden, täydellisyyden – arvioinnissa on Jorma Rudangon väitöskirjan 

mukaan kysymys siitä, miten horjumaton (robust) esitetty näyttö on siinä 

mielessä, onko vielä saatavissa sellaista lisätodistelua, jolla esitetty näyttö olisi 

horjutettavissa. Kysymys näytön robustiudesta liittyy sekä todistelumenet-

telyyn että todistusharkintaan. Rudanko käsittelee sitä pääosin todistus-

harkinnan kannalta (Rudanko 2020, ss. 47–48). 

   

Eero Backman on kirjoittanut ”Oikeudellisen ratkaisun loogisista perusteista” 

LM 8/1970 sivulla 1050 seuraavasti: ”Sen kannalta, mitä tuomari tietää hänelle 

tulleen informaation perustella, hän pitää rationaalisena uskoa, että tietyt asiat 

ovat tosia ja ottaa tämän uskomuksensa päätöksensä premissiksi.” 

 

Voiko hallinto-oikeus sille tulleen informaation perusteella rationaalisesti 

uskoa, että Helsingin kaupungin esittämät asiat ovat tosia, ja ottaa ne 

uskomuksensa premissiksi, jos se tietää näiden asioiden olevan riitautettuna 

toisessa vireillä olevassa oikeusprosessissa? 

 

Totuuden selvittämisen dynamiikassa voidaan hyödyntää relaationaalista 

ajattelumallia. Tätä havainnollistavat Per Olof Ekelöfin käyttämät käsitteet 

todistustaakka, todistusarvo.  Eklöf on asettanut nämä pisteinä suhteessa 

toisiinsa yhteiselle asteikolle. Pisteet kuvaavat todistelutilannetta tiettynä 

hetkenä. Todistustaakkapiste, kuvaa vaatimusta: millainen vahvuus näytöllä 
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tulee silloin olla, jotta se riittää todistamaan oikeaksi todistelun kohteena 

olevan seikan. Todistusarvo taas kuvaa sitä arvioitua vahvuutta, jonka seikan 

tueksi esitetty näyttö kuvaushetkellä antaa. Näiden pisteiden keskinäinen 

suhde on keskeinen todistusharkinnalle. (Ekelöf, Per Olof, Rättegång. Fjärde 

häftet. Fjärde reviderade/omarbetade upplagan. Institutet för rättsvetenskaplig 

forskning [XXXVIII]. P. A. Norstedt & Söners Förlag. Stockholm 1977, s 71 ja 

Rudanko 2020, s. 29.) 

 

Suomen Asianajoliitto luonnehtii Todistelutoimikunnan mietinnöstä 

antamassaan lausunnossa näytön arviointia eli todistusharkintaa seuraavasti: 

”Näytön arviointi on ylivoimaisesti tärkein oikeudenkäynnin lopputulokseen 

vaikuttava vaihe.” (Lausuntokooste 30/2013, s. 48 ja Rudanko s. 31.) 

 

Katrin Lainpelto toteaa yhteenvedonomaisesti (Stödbevisning i brottmål. Jure 

Förlag AB, Stockholm 2012, ss. 15–16), että todistusharkinnalla on suuri 

käytännön merkitys. Vapaata harkintaa rajoittaa mm. objektiivisuus ja ratio-

naalisuus, jotka tulevat ilmi muun muassa oikeusvarmuuden, yhdenvertaisen 

kohtelun ja ennalta-arvattavuuden periaatteissa. Tämän vuoksi doktriini oli 

aiemmin kiinnostunut kehittämään metodeja näiden arvojen varmistamiseksi. 

Huolimatta ponnisteluista sitä vastaan, että asetettaisiin puitteita vapaalle 

harkinnalle, voidaan edelleen havaita vastentahtoisuutta todistusharkinnan 

laajempaan teorianmuodostukseen ja eräiden todistusoikeuden käsitteiden 

määrittelemiseen. Tässä hiukan paradoksaalisessa tilanteessa näkyy 

dynaaminen suhde toisaalta vapaan todistusharkinnan periaatteen ja toisaalta 

niiden vaatimusten välillä, jotka haluamme asettaa todistusharkinnalle. 

Rudanko toteaa, että todistusharkinnan kohteena ovat siis tosiseikat ja niiden 

paikkansapitävyys, eli ”tosiseikkakysymys” (Rudanko 2020, s. 34). 
 

Oikeuskirjallisuutta riita- ja rikosasioiden todistusharkinnasta on saatavilla 

paljon, myös korkeimman oikeuden oikeustapauksia, sitä vastoin korkeimman 

hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä ja vastaavaa hallintoprosessiin liittyvää 

oikeuskirjallisuutta todistusharkinnasta ei ole saatavilla. Todistusharkinta on 

kuitenkin menettelynä ja periaatteiltaan määriteltävissä prosessilajista 

riippumatta. Rudanko määrittää väitöskirjassaan sen seuraavasti: 

 

”Todistelu oikeudenkäynnin tasolla jaetaan yleensä kahteen pääosaan, 

toisaalta todistelumenettelyyn eli todisteiden esittämiseen ja vastaan-

ottamiseen, ja toisaalta todistusharkintaan. Todistelumenettelyssä 

aktiivisia ovat asianosaiset, kun taas todistusharkinta on tuomioistuimen 

asiana. Todistelumenettely on osa tuomioistuimessa avoimesti 

käytävää ja menettelysääntöjen ohjaamaa prosessia, todistusharkinta 

taas voittopuolisesti henkinen ilmiö, jossa sovelletaan lähinnä 

epistemologian piiriin luettavia päättelysääntöjä. Näillä kahdella 

pääosalla on tiivis vuorovaikutus keskenään: yksinkertaistaen voi 

sanoa, että todistelumenettely määrää todistusharkinnan puitteet, ja 
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päin vastoin, todistusharkinnan onnistuminen edellyttää, että sen piiriin 

todistelussa saadaan relevantti aineisto.” (Rudanko 2020, s. 26). 

 

Rudanko esittää ydinkysymyksenä: ”Mitä todistusharkinta on?” Oikeustieteel-

lisessä kirjallisuudessa on kehitelty erilaisia todistusharkintateorioita. Tällaisilla 

menetelmillä on päätöksentekoa yleisesti jäsentävä ja havainnollistava vaiku-

tus. Lainsäädännössä ei kuitenkaan ole pyritty asettamaan yhtä todistushar-

kintamallia muiden edelle, vaan on pyritty havainnollistamaan näyttökynnyk-

sen korkeutta. Näyttökynnyksen ratkaisussa voidaan kuitenkin erottaa kaksi 

osaa. Ensinnäkin tuomarin tulee ottaa kantaa siihen, mikä on esitetyn todis-

teen näyttöarvo eli todistusvoima (todistusharkinta). Tuomarin on harkittava, 

miten vahvaa tukea todiste antaa sille, että todistettava asia on tapahtunut tai 

on totta. Toiseksi tuomarin on harkittava, antavatko todisteet niin vahvaa tukea 

todistettavalle asialle, että näyttökynnys ylittyy, jolloin asiantila otetaan 

tuomion pohjaksi (näytön riittävyydestä päättäminen). Tällöin tuomari vertaa 

näytön todistusvoimaa edellytettyyn näyttökynnykseen. Käytännössä nämä 

kaksi kysymystä sulautuvat kokonaisuudeksi. (LaVM 19/2014. Ks. 

Lappalainen, Juha, Siviiliprosessioikeus II. Helsinki 2001, Lappalainen 2001, 

s. 294–295, ja Lappalainen – Rautio 2017, ss. 711–712. Käsityksen taustoista 

ks. Lappalainen 2001, s. 295 alaviitteissä 4 ja 5 mainitut lähteet.) 
 

Rudanko lähtee väitöskirjassaan siitä, että tilanne, jossa näyttökynnystä ei ole, 

on mahdoton sekä teoriassa että käytännössä. Tämän takia hän käsittelee 

näyttökynnystä todistusharkintaa koskevassa esityksessään. (Rudanko 2020, 

s. 60) Rudanko myös toteaa, että todistusoikeuden suhteellisen uusi keskuste-

lunaihe on näytön horjumattomuus, kattavuus eli robustius: onko kaikki näyttö 

koossa, vai löytyykö näyttöä, joka horjuttaisi näyttötilanteen status quota? 

(Rudanko 2020, s. 68). Subjektiiviseen toimintaan liittyy aina jonkinasteinen 

mielivallan mahdollisuus ja pelko. Siksi oikeusjärjestelmissä vaaditaan, että 

tosiseikat on näytettävä toteen, jotta lopputulos voitaisiin perustaa niille. Mieli-

valtaa estetään kontrollijärjestelmillä, joista perusteluvelvollisuus ja muutok-

senhakumahdollisuus ovat tärkeimmät. Kollegion päätöksenteko ja vakuut-

tuneisuus on teknisesti monimutkaisempi ilmiö, mutta lopputulos ei periaat-

teessa ole erilainen (Rudanko 2020 ss. 166–167). 

 

Valittaja toteaa, että oikeuskirjallisuudenkin valossa punnittuna on selvää, ettei 

tuomioistuin voi pitää totena sellaista seikkaa, joka on riitautettu toisessa 

oikeusprosessissa. Tai, jos tuomioistuin ottaa sellaisen seikan ratkaisun 

pohjaksi, tulee sen mainita, miksi se on pitänyt kyseistä riidanalaista seikkaa 

totena. Valittaja katsoo, että tästä syystä ja oikeudenkäyntiä hallintoasioissa 

koskevan lain 87 §:n perusteluvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa, että 

valituksenalainen päätös on lainvastainen, koska siinä voidaan katsoa 

perustelujen puutteen johdosta olevan menettelyvirhe. 
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Rudanko katsoo, että termi vakuuttaminen on hiukan mahtipontinen ja 

juhlallinen luonnehtimaan lopputulosta siitä arkisesta päättelytoiminnasta, jota 

näyttötuomari tai tuomioistuimen jäsenet joutuvat suorittamaan monivaihteisin 

tavoin hiukankin laajemman jutun todistelua arvioitaessa. Rudanko pohtii, että 

ehkä siksi termiä ei näyttöratkaisun perusteluissa käytetä, koska jokainen 

tuomari joutunee myöntämään, ettei aina voi varustaa harkintansa loppu-

tulosta, ainakaan jokaisen yksittäisen seikan kohdalla, vakuuttumisen 

luonnehdinnalla (Rudanko 2020, s. 69). 
 

Todistusharkinnan vapaus on selvästikin joustava ilmaisu, mutta vapaudella 

on rajoituksensa – ensimmäisenä mielivallan kielto. Mielivallan kiellon piiriin 

taas voi, itsestäänselvyytenäkin, lukea harkinnan episteemisen puolen: todis-

teiden arvioinnissa on noudatettava rationaalisuutta ja menetelmien on täytet-

tävä yleisesti hyväksyttävät kriteerit. Todistusharkinnan vapaus antaa näyttö-

tuomarille mahdollisuuden muodostaa käsityksensä siitä, millä todennäköisyy-

dellä faktat pitävät paikkansa, ”vapaasti” eli ilman sääntöjä esimerkiksi todis-

teiden painoarvosta tai laadusta. Jos säännönmukaisuutta halutaan korostaa, 

voidaan sanoa, että näyttötuomari pyrkii toimimaan rationaalisesti eli noudat-

tamaan lähinnä yleisen elämänkokemuksen antamia päättely- ja muita sään-

töjä. Näyttökynnyksen asettaminen on normatiivinen tehtävä, mutta teemaa 

koskevan näyttötuloksen vertaaminen siihen ei ole (ellei näyttötuomari samalla 

ryhdy tästä syystä muuttamaan kynnystä) (Rudanko 2020, s. 177). 
 

Valittaja katsoo, että fakta siitä, onko tuomioistuimelle esitetty seikka riitautettu 

tuomioistuimessa, voidaan helposti tarkistaa ja todeta paikkansapitäväksi. 

Myös se fakta, ettei riidanalaista seikkaa ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu. 

Kun tuomioistuin käsillä olevassa jutussa arvioi kustakin seikasta esitettyä 

todistelua, vertailu on siis episteemistä. Vaikka käytettäisiin uskomisen tai 

vakuuttumisen terminologiaa, pohjalla on kysymys: ”Miten todennäköistä on, 

että väitetyn seikan sisältö pitää paikkansa?” Todennäköisyys viittaa frekvens-

siin, mutta tätä ei tule sekoittaa kokeellisen tieteen frekvenssitutkimuksiin. 

Kysymys on vain siitä, miten todennäköisenä arvioiva tuomari oman kokemus- 

ja kokemussääntövarastonsa ja ammattitaitonsa perusteella pitää väitteen 

paikkansapitävyyttä. Tällöin hän voi kuvaannollisesti sanoa harkinnassaan 

asettavansa todistusarvopisteen tietylle vyöhykkeelle. Oikeastaan ratkaisevaa 

ei ole se, minkä nimisen portaan kohdalle tai vyöhykkeelle hän sen asettaa – 

ratkaisevaa on arvon suhde kulloinkin esillä olevaan näyttövaatimukseen 

(Rudanko 2020, ss. 179–180). 
 

Valittaja katsoo, että koska tosiseikka vahvistetaan ensimmäisenä vaiheena ja 

oikeudellinen arviointi sitten tehdään vahvistetuista tosiseikoista, on selvää, 

että oikeudellinen arviointi on todennäköisesti virheellinen, jos vahvistetut tosi-

seikat on arvioitu väärin. Valituksenalaisessa päätöksessä nimenomaan se, 

että hallinto-oikeus on pitänyt totena seikkaa, että ”asemakaavan kaupunkiku-
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vallista ja maisemallista vaikutusta alueeseen liittyvien erityisten arvojen säilyt-

tämisestä koskevassa arvioinnissa on otettava huomioon, että asemakaavaa 

laadittaessa joudutaan sovittamaan yhteen erilaisia, myös toistensa kanssa 

ristiriidassa olevia tavoitteita”, on virhe, joka on johtanut siihen, että myös oi-

keudellinen arviointi on virheellinen. Valittaja toteaa, että nimenomaan yhteen-

sovittamisen mahdollisuus on seikka, joka on riitautettu ja käsiteltävänä maini-

tussa toisessa oikeusprosessissa. Kysymys kuuluu, mille tasolle kuvaannol-

lisesti voidaan katsoa tuomioistuimen asettaneen todistusarvopisteen sellai-

selle väitteelle, joka on vielä riitautettuna ja tutkittavana toisessa prosessissa. 

Voivatko tuomioistuimen jäsenet oman kokemus- ja kokemussääntövaraston-

sa ja ammattitaitonsa perusteella pitää sellaista seikkaa totena ja paikkansa-

pitävänä, josta on vireillä oikeusriita toisessa prosessissa ja jota ei ole lain-

voimaisesti vielä ratkaistu? Onko väitteiden arvioinnissa noudatettu rationaali-

suutta, ja ovatko tuomioharkinnan menetelmät täyttäneet yleisesti hyväksyt-

tävät kriteerit?  

 

Valittaja katsoo, että on tärkeää saada asiassa viranomaisten ja hallintotuo-

mioistuinten ratkaisukäytäntöä ohjaava ja yhtenäistävä ylimmän oikeusasteen 

ratkaisu ja vastaus kysymykseen, voidaanko hallinto-oikeuden perusteluja 

valituksen hylkäämiselle pitää asianmukaisina, vai ovatko päätöksen perus-

telut olleet esitetyllä tavalla puutteelliset.  

 

Helsingissä 9.5.2022 

 

Malmin lentoaseman ystävät ry. 
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