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VALITUSOIKEUS 

 

Valitusoikeus perustuu rakennussuojelulain 21 § 2 momentin 2 koh-

taan, jossa on säädetty, että valitusoikeus suojelua koskevasta päätök-

sestä ja suojelupäätöksestä poikkeamista koskevasta päätöksestä on 

suojeluesityksen tekijällä.  Malmin lentoaseman ystävät ry on suojelu-

esityksen tekijä. 

 

1 Valituslupahakemus 

 

  1.1 Perusteet, joilla valituslupaa pyydetään 

 

1. Valituslupaa pyydetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 

momentin 1 kohdan perusteella.  

mailto:puheenjohtaja@malmiairport.fi


2 

 

Valituslupa on myönnettävä, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa 

tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia kor-

keimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Lain esitöiden mukaan luvan myöntä-

minen ei ole harkinnanvaraista ja lupa olisi myönnettävä esimerkiksi, jos asiaan 

liittyy uuden lainsäädännön soveltamista koskevia tai muita sellaisia tulkinnanva-

raisia oikeuskysymyksiä, joilla on merkitystä laajemminkin kuin kyseessä ole-

vassa tapauksessa, eikä asiasta vielä ole korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäy-

täntöä. 

 

2. Valituslupaa pyydetään myös oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 

§:n 1 momentin 2 kohdan perusteella, koska hallinto-oikeuden päätöksessä on il-

meinen virhe. Lain esitöiden mukaan kyseessä voi olla ilmeinen asiavirhe tai sel-

lainen menettelyvirhe, joka on voinut vaikuttaa asian ratkaisuun.  

 

3. Valituslupaa pyydetään lisäksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 

111 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella, koska asiassa on muu painava syy.  

 

Valittaja katsoo, että valitusluvan myöntämiseen on jäljessä (kappale 2.2) selostetulla 

tavalla laissa tarkoitetut perusteet. Valittaja pyytää valituslupaa edellä kohdissa 1–3 

esitettyjen perusteiden nojalla.  

 

 

1.2. Syyt, joiden vuoksi katsotaan, että valitusluvan myöntämiseen on edellä tar-

koitettu peruste 

 

  1.2.1 Perusteeseen 1 liittyvät syyt  

 

Valittaja katsoo, että Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä on sellaisia tulkinnan-

varaisia oikeuskysymyksiä, joilla on merkitystä laajemminkin kuin kyseessä olevassa 

tapauksessa. Asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on eri-

tyistä aihetta asiassa tapahtuneen lain valintaan liittyneen tulkinnanvaraisen oikeusky-

symyksen vuoksi. Hallinto-oikeus on perustuslain vastaisesti antanut etusijan maan-

käyttö- ja rakennuslakiin perustuvalle kaavasuojelulle rakennusperintölain mukaiseen 

suojeluun nähden soveltamalla edellä mainitun lain soveltamisalaa koskevaa 2 §:ää 

lain tarkoituksen vastaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslaille hallinto-oikeuden päätök-

sessä annettua etusijaa on pidettävä ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa, koska 

rakennusperintölaissa ei ole säädetty harkintavaltaa lainvalintaan liittyen. Viranomai-

sen toimivallan ratkaista tietty hallinnollinen asia hallintopäätöksellä tai käyttää tosi-

asiallista valtaa on aina perustuttava lakiin (PL 2 § 3 momentti), ei lakia alemman 

asteisiin normeihin, kuten lailla delegoituihin asetuksiin tai VN päätöksiin tai hallin-

nollisiin ohjeisiin. Rakennusperintölain soveltamisalaa koskeva säännös ei ole jättänyt 

viranomaiselle hallinto-oikeuden päätöksen perusteluiden mukaista harkintavaltaa 

siltä osin, voiko viranomainen jättää suojeluesityksen käsittelemättä rakennusperintö-

lain mukaisessa järjestyksessä antamalla etusijan maankäyttö- ja rakennuslaille. Hal-

linto-oikeus on perustellut maankäyttö- ja rakennuslain etusijaisuuden soveltamalla 

rakennusperintölain 2 § 2 momenttia, vaikka edellytykset asian käsittelemiseksi käsit-

telyyn tarkoitetun rakennusperintölain nojalla ovat olemassa. Laissa ei myöskään ole 

säädetty, että puheena oleva 2 momentti olisi ensisijainen lain 3 momenttiin nähden. 

Päinvastoin lain 3 momentissa on erityisesti säädetty”2 momentin estämättä”, mikä 

tarkoittaa sitä, että viranomaiselle ei ole laissa jätetty harkintavaltaa päättää siitä, että 
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2 momentti voisi estää 3 momentin soveltamisen 3 momentin mukaisten edellytysten 

täyttyessä.  

 

Lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa ja oikeuskäytännön yh-

tenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaista-

vaksi, koska ympäristöministeriön antamissa päätöksissä VN 3979/2018 ja 

VN/5178/2019-YM-41 sekä Uudenmaan ELY-keskuksen 26.6.2019 päivätyssä raken-

nussuojelupäätöksessä UUDELY/6622/2015 on ristiriitoja tulkittaessa sitä, mitä on 

tarkoitettu rakennusperintölain mukaisella kokonaisharkinnalla. Erityisesti seuraaviin 

oikeuskysymyksiin tulisi oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi ottaa kantaa: 

 

1. Onko viranomaisella asiassa harkintavaltaa lainvalintaa koskevassa kysy-

myksessä? 

2. Onko suojeluesitystä ja valituksia koskevat hylkäävät päätökset ja päätöshar-

kinta perustettu lainvastaiseen valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 

koskevaan Valtioneuvoston päätökseen?  

3. Mikä on rakennusperinnön suojelua koskevan lain 2 § 3 momentin 1 kohdan 

ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan valtioneuvoston pää-

töksen keskinäinen suhde?  

    

Suojeluesitystä koskeva päätös ja valitusta koskevat ympäristöministeriön ja hallinto-

oikeuden päätökset on perusteltu johdonmukaisesti sillä, että asemakaavassa on maan-

käyttö- ja rakennuslain (MRL) 24 §:n 2 momentin mukaisesti huolehdittu valtakun-

nallisesti merkittävän kulttuuriympäristön huomioon ottamisesta siten, että edistetään 

kulttuuriarvojen suojelun toteutumista valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteita so-

veltamalla. Tulkinta MRL 24 §:n 2 momentista on hallinto-oikeuden päätöksessä en-

sinnäkin virheellinen, koska pykälän sanamuodon mukaan ”Maakunnan suunnitte-

lussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten 

alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteut-

tamista.” MRL 24 §:n 2 momentissa ei ole säädetty, että huolehditaan valtakunnalli-

sesti merkittävän kulttuuriympäristön huomioonottamisesta, vaan siinä nimenomai-

sesti säädetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioimisesta. Nämä 

ovat kaksi eri asiaa. Ennakkopäätöksen tarve asiassa on myös siksi, että suojeluesityk-

sen hylkäävät päätökset on perusteltu valtioneuvoston päätöksellä, jonka soveltumi-

seen valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen suojeluun liittyy muita sel-

laisia tulkinnanvaraisia oikeuskysymyksiä, joilla on merkitystä laajemminkin kuin ky-

seessä olevassa tapauksessa, eikä asiasta vielä ole korkeimman hallinto-oikeuden oi-

keuskäytäntöä. Onko koko ongelman ydin mahdollisesti syntynyt siitä, että valtioneu-

vosto on MRL 22 § nojalla antamallaan päätöksellä 22. päivänä joulukuuta 2009 men-

nyt muuttamaan rakennusperintölain ja maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisalojen 

keskinäistä suhdetta, työjakoa ja tarkoitusta vastoin lainsäätäjän eli eduskunnan tar-

koitusta? MRL 22 §:n mukaan valtioneuvostolla on rajattu toimivalta päättää valta-

kunnallisista alueidenkäyttötavoitteista asioissa, joilla on merkittävä mutta ei valta-

kunnallisesti merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön. Val-

tioneuvoston päätöksenteosta säädetään perustuslain 67 §:ssä, ja ratkaisuvallan järjes-

tämisen perusteista on säädetty erikseen lailla valtioneuvostosta 175/2003. Valtakun-

nallisten tavoitteiden tietynlaista pysyvyyttä on korostettu niitä koskevan muutoksen-

haun rajoittamisella. Rajoittamisen seurauksena valtioneuvoston päätöksen lainvastai-

suus on säädännön perusteella ainoa hyväksyttävä syy muutoksenhakuun (ks. Ekroos 
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ja Majamaa, Maankäyttö- ja rakennuslaki 2015, s. 127). Lain oikeudenkäynnistä hal-

lintoasioissa 118 § 2 momentin mukaisesti Korkein hallinto-oikeus voi purkaa vireillä 

olevan asian yhteydessä siihen liittyvän päätöksen. Mainitun pykälän lain esitöiden 

mukaan tarkoituksena on mahdollistaa virheellisen päätöksen purkaminen silloin, kun 

siihen liittyvää asiaa ei voitaisi ratkaista purkamatta kyseistä päätöstä, ja erityisen pai-

navista syistä KHO voi purkaa päätöksen valitusajan määräajan päätyttyä. 

 

1.2.2 Perusteeseen 2 liittyvät syyt 

  

Valittaja toteaa, että hallinto-oikeuden perusteluissa on asiassa lisäksi esitetty tosi-

seikoista puutteellista selvitystä Museoviraston asiantuntijanäkemyksistä. Hallinto-oi-

keus on jättänyt suullisen käsittelyn järjestämättä vedoten päätöksen perusteluissa sii-

hen, että asian käsittelyn eri vaiheissa toimitettu kirjallinen selvitys on asian ratkaise-

miseksi merkityksellisistä tosiseikoista jo riittävä selvitys, jonka perusteella asia voi-

daan ratkaista ilman että hallinto-oikeudelle jää varteenotettavaa epäilystä tosi-

seikoista. Hallinto-oikeus on kuitenkin päätöksen perusteluissa jättänyt huomioon ot-

tamatta keskeistä kirjallista selvitystä merkityksellisistä tosiseikoista. Päätöksen pe-

rusteluissa keskeisenä lausuntona on huomioitu suojeluesityksen johdosta Museovi-

raston antama lausunto 25.9.2017 (liite 6). Perusteluihin tuosta lausunnosta on kuiten-

kin poimittu kohta, joka koskee aluetta, josta valituksessa ei ole edes kysymys ja jonka 

Museovirastokin on katsonut voitavan suojella maankäyttö- ja rakennuslailla: ”Poik-

keuksena voi harkita Tattariharjuntiestä pohjoiseen, lentoaseman pysäköintialueelle 

päättyvän alueen rajaamista pois suojelupäätöksestä. Lentoaseman muusta alueesta 

poiketen tämän osan suojelu on luontevinta turvata asemakaavoituksen keinoin.” Täl-

laisella valituksen kannalta irrelevantilla perustelulla on voitu vahvistaa valituksen 

hylkäävää päätöstä jättämällä tietoisesti mainitsematta valitusta puoltavia Museoviras-

ton keskeisiä näkemyksiä. Esimerkiksi päätöksen perusteluista on jätetty huomiotta 

valitusta puoltavia kohtia, kuten Museoviraston kanta suojelumääräyksen sisältöä kos-

kevaan 10 § 2 mom. 2 kohtaan tarpeellisista määräyksistä kohteen käytöstä lentokent-

tänä siten, ettei rakennusten kulttuurihistoriallista merkitystä vaaranneta. Esimerkkinä 

hallinto-oikeuden päätöksen perusteluista pois jätetystä Museoviraston kannasta, joka 

puoltaa valitusta: ”Käyttö ilmailun tarpeisiin on Malmin lentoaseman kansainvälisten 

ja valtakunnallisten arvojen turvaamisen kannalta luontevin ratkaisu ja samalla oikea 

lähtökohta suojelupäätökselle. Suojelulla on turvattava kenttäalueen ja kahden kes-

keisen perustamisvaiheen rakennuksen hoito, niiden ominaispiirteet huomioiva kor-

jaaminen sekä kentälle ja rakennuksiin sopiva käyttö. Määräysten on mahdollistettava 

lentoaseman, myös varsinaisen kenttäalueen käytettävyyden ja kehittämisen kannalta 

tarpeellinen, ilmailun jatkumisen mahdollistava harkintavara, suojeltavaa kokonai-

suutta vaarantamatta.” Hallinto-oikeuden valituksen vaatimuksissa ja vaatimuksen tu-

eksi esitetyissä perusteluissa on valittaja nimenomaisesti vedonnut myös tähän raken-

nussuojelulain 10 § 2 momentin 2 kohtaan suojelumääräysten sisällöstä. Päätökseen 

johtaneen oikeudellisen päättelyn tulisi ilmetä riittävän selkeästi päätöksen peruste-

luista, mutta jättämällä valitusta puoltavat seikat ja valituksessa osoitetut lainkohdat 

täysin huomioimatta on saatu päätös näennäisesti näyttämään perustellulta, vaikka to-

siasiallisesti perustelut on laiminlyöty.  

 

Hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin keskeisenä lausuntona otettu Helsingin 

kaupungin lausunto 5.2.2018 osoittaa, että hallinto-oikeus on pitänyt ilman tarkempaa 

selvitystä totena väitettä, että suojeluesityksen hyväksyminen estäisi kaupungin ja val-

tion välisen MAL-sopimuksen toteuttamisen. Kyseisissä MAL-sopimuksissa ei ole 
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osoitettu asuntotuotantoa Malmin lentokentälle eikä sopimuksissa muutoinkaan erityi-

sesti ole mainittu mitään Malmin lentokentästä. Ainoa viittaus Malmin lentokenttään 

löytyy MAL-sopimuksen 2012–2015 liiteasiakirjasta sivulta 18, esitetystä taulukosta 

3 ”asuntotuotantoarviot kohdealueittain kaudelle 2016–2020” (liite 4), johon Malmin 

lentokentän asuntotuotannoksi on merkitty 0 eli ei yhtään asuntoa. Tämän jälkeen 

MAL-sopimuksiin ei ole liitetty vastaavaa taulukkoa, jossa asuntotuotanto olisi avattu 

lukumääräisesti kohdealueittain. Asiassa esitettyjen selvitysten arviointi on osa pää-

töksen perustelua. Kyseinen viittaus MAL-sopimuksen toteuttamisen estymiseen on 

poimittu päätöksen perusteluihin asian ratkaisun kannalta keskeisestä lausunnosta, ja 

sen voidaan siten katsoa vaikuttaneen päätöksentekoon.   

 

Valittaja on hallinto-oikeudelle osoitetussa valituksessa myös nimenomaisesti vaati-

nut, että rakennusperinnön suojelua koskevaan suojeluesitykseen sovellettaisiin raken-

nussuojelulain 2 §:n 3 momentin 1 kohtaa. Hallinto-oikeuden päätöksessä on ilmeinen 

virhe, koska päätöstä perustellaan eri lainkohdalla kuin mihin valittaja on hallinto-oi-

keudelle osoitetussa valituksessa valituksen perusteiksi vedonnut, ja jonka laissa sää-

detyn kohdan nojalla ympäristöministeriön päätös on valituksen mukaan ollut lainvas-

tainen. Hallinto-oikeus on sivuuttanut valittajan osoittaman lainkohdan eli toisin sa-

noen jättänyt täysin tutkimatta ja perustelematta sen oikeuskysymyksen, jonka perus-

teella valittaja on pitänyt ympäristöministeriön valituksenalaista päätöstä lain vastai-

sena. Päätöksessä on ilmeinen virhe, koska valituksen hylkäävä päätös on perusteltu 

lain kohdalla, josta valituksessa ei edes ole ollut kyse: ”alueella on voimassa yleispiir-

teiset kaavat, asemakaavat ja vireillä olevat asemakaavamuutokset, ettei alueen ase-

makaavatilannetta voida pitää vanhentuneena tai viivästyneenä rakennusperintölain 

2 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kun lisäksi otetaan huomioon ra-

kennusperintölain 2 §:n 2 momentin mukainen kaavoituksen ensisijaisuus ja sopivuus 

erityisesti laajojen kokonaisuuksien ja rakennuksiin liittyvän ympäristön suojeluun 

sekä Malmin lentokentän keskeiset suojeluarvot, suojeluun rakennusperintölain no-

jalla ei ole erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi tai muutoinkaan.” Päätöksen 

perustelut ovat puutteelliset, päätöstä ei ole oikeudellisesti tulkittu eikä perusteltu ra-

kennusperintölain 2 § 3 momentin 1 kohdan osalta. Ympäristöministeriön päätöksestä 

oli valitettu nimenomaan tämän lainkohdan nojalla ja väitetty päätöksen olevan lain-

vastainen sen nojalla. Edellä mainituilla varsinaiseen oikeuskysymykseen liittymättö-

millä perusteilla hallinto-oikeus on todennut, että ELY-keskus on voinut hylätä Mal-

min lentoaseman ystävät ry:n suojeluesityksen ja ympäristöministeriö Malmin lento-

aseman ystävät ry:n valituksen ELY-keskuksen päätöksestä.  

 

Päätöksen perusteilla on merkitystä ennen muuta jutun asianosaisille, sillä asianosai-

nen ja varsinkin jutun hävinnyt osapuoli haluaa tietää, mitkä syyt ovat johtaneet jutun 

lopputulokseen. Perusteluvaatimuksen täyttämisellä asianosaisille osoitetaan, että 

heitä ei ole oikeudenkäynnissä vain kuultu, vaan että heidän esityksensä ja mielipi-

teensä on myös otettu huomioon. Valittaja katsoo, että perusteluvelvollisuuden laimin-

lyönti, kuten edellä mainittu puutteellisuus, poisjätetyt valitusta puoltavat seikat Mu-

seoviraston lausunnoista, virheelliset selvitykset Helsingin kaupungin lausunnossa 

sekä keskeisten lainkohtien täydellinen sivuuttaminen päätökseen johtaneen oikeudel-

lisen päättelyn perusteluissa ovat kaikki sellaisia menettelyvirheitä, jotka ovat vaikut-

taneet asian ratkaisuun.  
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1.2.3 Perusteeseen 3 liittyvät syyt 

 

Edellä mainittu MRL 22 §:n vastainen VN päätös on rakennusperintölain tavoitteiden 

ja EN:n kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä koskevan puiteyleissopimuk-

sen (Faron sopimus, 2011) tarkoituksen vastainen. Asiat, jotka soveltuvat kaavoituk-

sessa ratkaistaviksi ja joita valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voivat koskea, on 

säädetty MRL 22 § 2 momentissa. Hallinto-oikeuden tulkinta rakennusperintölain 2 

§:stä ja asianmukaisesti perustelematon hallinto-oikeuden päätös johtaa väistämättä 

siihen, että sallimme Malmin lentokentän kaltaisten valtakunnallisesti merkittävien 

kulttuuriperintökohteiden suojelun ulottuvuuden ratkaistavaksi virkamiesten ja poliit-

tisen päättäjien harkinnalla ilman lainsäädännössä nimenomaisesti säädettyjä harkin-

takriteereitä. Lainvalintaan liittyvä harkinta johtaa väistämättä siihen, että viranomai-

sille annetaan oikeus ratkaista rakennusperintölain tarkoituksen vastaisesti kohteen 

suojelun ulottuvuus. Aito kokonaisharkinta kulttuuriarvoista jää toteutumatta, ja muut 

erilaiset intressit ohjaavat kokonaisharkintaa suojelukohteen säilyttämisestä.  

Jos valituslupaa ei myönnettäisi, tarkoittaisi hallinto-oikeuden valituksenalainen pää-

tös sitä, että sallimme ja pidämme hyväksyttävänä, että Malmin lentokentän kaltaisten 

kulttuuriperintökohteiden suojelun ulottuvuus ratkaistaisiin virkamiesten ja poliittisen 

päättäjien harkinnalla. Erilaiset intressit sovitettaisiin automaattisesti yhteen, jonka pe-

rusteella sitten yhteen sovitetut tavoitteet ohjaisivat sitä, sovelletaanko rakennusperin-

tölakia vai ei. Tämä tuskin on ollut lainsäätäjän tarkoituksena rakennusperintölain so-

veltamisalaa koskevaa 2 §:ää säädettäessä. Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuripe-

rintöarvoja ei siis enää arvioitaisi rakennusperintölain tarkoittamien arviointikriteerien 

perusteella, koska viranomaisella on mahdollisuus suorittaa kokonaisarviointi jo ennen 

kuin rakennusperintölain 8 § tulee sovellettavaksi. Tällaiset lähtökohdat arviointiin 

johtavat väistämättä siihen, että valtakunnallisesti merkittäviä kohteita voidaan tuhota 

poliittisen paineen alla. Kun varsinaista rakennusperintölain 8 §:ssä säädettyä koko-

naisharkintaa ja arviota kulttuurihistoriallisesta arvosta ei suoriteta, johtaa oikeuskäy-

täntö perustuslain 20 §:n valossa hyvin korkeaan suojeltavaksi määräämisen kynnyk-

seen yksittäisissä tapauksissa. Käytännössä rakennusperintölaki voidaan sivuuttaa aina 

viranomaisen harkinnalla ilman, että sivuuttamista voidaan pitää lainvastaisena. Näin 

ollen, jos hallinto-oikeuden päätös pysytetään voimassa, eikä korkein hallinto-oikeus 

ottaisi sitä edes tutkittavaksi, ei tulevaisuudessa vastaavissa tapauksissa ole enää muu-

toksenhakuoikeutta, jos suojeluesitystä ei oteta tutkittavaksi, koska viranomainen on 

voinut käyttää harkintavaltaa sen suhteen, mitä lakia se soveltaa.  Ei ole oikeudellisesti 

merkityksetöntä, ratkaistaanko asia kaavoituksen keinoin vai rakennusperintölailla. Ei 

ole myöskään merkityksetöntä, tulkitaanko rakennussuojelulain 2 §:ää siten, että siinä 

on annettu viranomaiselle (ELY-keskukselle) harkintavaltaa siihen, kumpaa lakia se 

soveltaa. Edellä mainittujen syiden voidaan katsoa olevan siten erityisen painavia va-

litusluvan myöntämiseksi, jotta oikeuskäytäntöön ei jää sellaista tuomioistuimen pää-

töstä, joka mahdollistaa edellä kuvatun kaltaisen oikeustilan oikeusjärjestelmäämme.  
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2 Valitus 

 

 2.1 Vaatimukset 

 

Valittaja vaatii, että  

1) hallinto-oikeuden päätös tulee kokonaisuudessaan kumota lainvastaisena 

ja:  

2) palauttaa hallinto-oikeudelle uudelleen käsittelyyn velvoittaen sovelta-

maan rakennusperintölakia sekä järjestämään suullinen käsittely raken-

nusperintölain 4 §:n 3 momentissa säädetyn asiantuntijan, Museoviraston, 

kuulemiseksi rakennusperinnön säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä 

tai huomioimaan asian eri käsittelyvaiheissa Museoviraston toimittamat 

kaikki kirjalliset lausunnot asian kannalta keskeisinä tosiseikkoina, tai 

3) toissijaisesti palauttaa asia ELY-keskukselle uudelleen käsittelyyn velvoit-

taen ELY-keskus soveltamaan asiassa rakennusperintölakia sekä toimitta-

maan asiassa kokonaisharkinnan soveltaen rakennusperintölain 8 §:ää, 

sekä huomioimaan mainitun lain 10 §:n mukaisten suojelumääräysten 

mahdollisen soveltamisen suojeltavan kohteen käytöstä siten, ettei sen 

kulttuurihistoriallista merkitystä vaaranneta. 

4) ELY-keskus velvoitetaan korvaamaan Malmin lentoaseman ystävät ry:n oi-

keudenkäyntikulut korkolain 4 § 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 

siitä lukien, kun kuukausi on kulunut päätöksen antamisesta.  

 

2.2 Vaatimusten perustelut  

 

Toiston välttämiseksi uudistetaan kaikki se, mitä hallinto-oikeudelle on asiassa lau-

suttu, sellaisenaan valituksen perusteeksi. 

 

Hallinto-oikeus on vastoin rakennusperintölain 2 § 3 momenttia antanut ensisijai-

suuden rakennusperintölain 2 §:n 2 momentille väittäen, että viranomaisella olisi 

harkintavaltaa asiassa. Hallinto-oikeuden päätöksessä etusijan antaminen lain tarkoi-

tuksen vastaisesti 2 § 2 momentille 2 § 3 momentin sijasta on perusteltu epämääräi-

sesti ja vedoten seikkaperäisesti viranomaisen oikeuteen käyttää harkintavaltaa ra-

kennusperinlain soveltamisessa. Hallinto-oikeus on päätöksen perusteluissa mm. 

lausunut seuraavasti: ”Siihen nähden, että viranomaisella on harkintavaltaa raken-

nusperintölain soveltamisessa, ei lain tuleminen sovellettavaksi vielä sellaisenaan 

tarkoita, että tehty suojeluesitys tulisi hyväksyä.” Perustelu on epäselvä, eikä täytä 

perusteluille vaadittavaa asianmukaisuus- ja selkeysvaatimusta. Perustelujen on ol-

tava riittävän selkeitä ja yksityiskohtaisia, jotta valittaja ymmärtää, mikä on ratkaisi-

jan kanta asiassa ja millä perusteella ratkaisuun on päädytty. Asianmukaiset ja sel-

keät perustelut lisäävät luottamusta ratkaisujen sisältöön ja vähentävät tarpeetonta 
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muutoksenhakua. Viittaako edellä oleva hallinto-oikeuden perustelu siihen, että kun 

lain tuleminen sovellettavaksi ei vielä sellaisenaan tarkoita, että tehty suojeluesitys 

tulisi hyväksyä, on kokonaisharkintaa käyttäen voitu jättää soveltamatta rakennus-

perintölakia? Vai mitä hallinto-oikeus on perusteluissa tällä tarkoittanut? Valittaja ei 

ole edes väittänyt sellaista, että rakennuslain tuleminen sovellettavaksi tarkoittaisi 

sellaisenaan, että suojeluesitys tulisi hyväksyä. Sitä vastoin valittaja on väittänyt, että 

päätöksen kannalta on merkityksellistä, kumpaa lakia suojeluesityksen ratkaise-

miseksi sovelletaan. Hallinto-oikeus on oikeudellisessa arviossa ja sen perusteluissa 

jättänyt täysin huomioon ottamatta sen, että lain valinnalla on vaikutusta siihen, mi-

ten suojeluesitys viranomaisessa käsitellään. 

 

1. Jos sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia (rakennusperintölain 2 § 2 

momentin nojalla) suojeluesitystä ei käsitellä rakennusperintölain no-

jalla, toisin sanoen suojeluesitystä ei tutkita, eikä myöskään rakennuspe-

rintölain 8 §:n mukaista kokonaisharkintaa tehdä. Kulttuuriarvojen koko-

naisarviointi suoritetaan maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n nojalla, jol-

loin kohteen suojelussa kulttuuriarvojen lisäksi huomioon otetaan aluei-

den käytön suunnittelussa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Suo-

jelun ulottuvuus ratkaistaan yhteensovittamalla kulttuuriperintöarvot ja 

taloudellis-poliittiset alueen käytön tavoitteet.  

2. Jos sovelletaan rakennusperintölakia (rakennusperintölain 2 § 3 momen-

tin nojalla), suojeluesitys käsitellään. Tällöin on myös mahdollista käyt-

tää harkintavaltaa rakennusperintölain 8 §:n mukaisesti. Lain esitöiden 

mukaan (HE 101/2009 vp) pykälässä määritellään, mitä kulttuurihistori-

allisia arvoja rakennukseen on liityttävä, jotta se voidaan saattaa suojel-

luksi. Pykälän tarkoituksena on tehdä aikaisempaa näkyvämmiksi niitä 

kriteereitä, joita käytetään arvioitaessa rakennuksen suojelun edellytyksiä 

kaikilla kolmella hierarkiatasolla. Rakennusperintölain 8 §:n mukaisiin 

arviointikriteereihin ei sisälly valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-

den yhteensovittamista. Suojelupäätöksen ja sitä koskevan kokonaishar-

kinnan on perustettava yksinomaan kulttuurihistoriallisiin arvoihin. Li-

säksi rakennusperintölain 10 § 2 momentti mahdollistaa suojelumääräyk-

set, jotka voivat koskea myös käyttöä siten, ettei kohteen kulttuurihisto-

riallista merkitystä vaaranneta.  

Hallinto-oikeus jättää perusteluissaan osoittamatta, mihin lain kohtaan nojaa se oi-

keudellinen päättely, että viranomaisella olisi rakennusperintölain soveltamista kos-

kevassa 2 §:ssä harkintavaltaa siihen, kumpaa lakia sen tulee soveltaa, maankäyttö- 

ja rakennuslakia (rakennusperintölain 2 § 2momentin nojalla) vai rakennusperintö-

lakia (rakennusperintölain 2 § 3 momentin nojalla). Valittaja katsoo, että perustelut 

ovat tältä osin puutteelliset. Epäselväksi jää, mihin perustuu viranomaisen harkinta-

valta lainvalintakysymyksessä. Lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa ta-

pauksissa ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia kor-
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keimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi sen selvittämiseksi, miten rakennusperin-

tölain 2 pykälää on tulkittava.  

Valittaja toteaa, että hallinto-oikeus on perustuslain vastaisesti antanut etusijan 

maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvalle kaavasuojelulle rakennusperintölain mu-

kaiseen suojeluun nähden soveltamalla rakennusperintölaista väärää lainkohtaa, ja 

perustellut tulkintansa rakennusperintölain mukaisella viranomaiselle kuuluvalla ko-

konaisharkinnalla.  

 

2.2.1 Onko hallinto-oikeuden tulkinta soveltamisalaa koskevasta 2 §:stä perus-

tuslain vastainen? 

 

Hallinto-oikeudelle osoitetussa valituksessa oli valituksen perusteluissa korostettu 

sitä, että ympäristöministeriön päätös on lainvastainen ja vastoin ympäristöministe-

riön samassa asiassa aiemmin tehtyä päätöstä VN 3979/2018. Ympäristöministeriö 

on aiemmassa päätöksessään jo kertaalleen katsonut asiassa selvitetyksi, että Malmin 

lentoasema on rakennusperintölain 2 §:n 3 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla 

valtakunnallisesti merkittävä, joten ELY-keskuksen olisi tullut soveltaa rakennuspe-

rintölakia. Ympäristöministeriö on aiemmalla päätöksellään ratkaissut suojeluesi-

tystä koskevan oikeuskysymyksen yksityiselle myönteisesti siten, että suojeluesitys 

ratkaistaan rakennusperintölain nojalla kokonaisharkinnan perusteella. 

 

Ympäristöministeriön samassa asiassa antamissa päätöksissä VN 3979/2018 ja 

VN/5178/2019-YM-41 on tulkittu oikeuskysymystä rakennusperintölain soveltami-

sesta eri tavoin. Jälkimmäisessä ympäristöministeriön päätöksessä VN/5178/2019-

YM-41 on tulkittu siten, että ELY-keskus on voinut antaa maankäyttö- ja rakennus-

lain ensisijaisuudelle suuremman painoarvon siitä huolimatta, että rakennusperintö-

lain soveltamisen edellytykset olisivat ELY-keskuksen päätöstä annettaessa täytty-

neet. 

 

Uudenmaan ELY-keskus on suojeluesitystä koskevassa 26.6.2019 päivätyssä raken-

nussuojelupäätöksessään UUDELY/6622/2015 tulkinnut, että ympäristöministeriö 

oli palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi vain jo tehdyn, lainvalintaa koskevan 

päätöksen perustelujen täydentämiseksi. Ympäristöministeriön palautuksen syyn, 

että suojeluesitys ratkaistaan kokonaisharkinnan nojalla, ELY-keskus on tulkinnut 

sillä tarkoitettavan sitä, että kokonaisharkinta voidaan toteuttaa jo lainvalintaa kos-

kevassa vaiheessa, ennen kuin edes rakennusperintölakia päätetään ottaa sovelletta-

vaksi, ja päättänyt asian tekemällään kokonaisharkinnalla, jonka mukaan Malmin 

lentoaseman suojelu tullaan ratkaisemaan rakennusperintölain 2.2 §:n mukaisesti 

asemakaavoituksella maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella tavalla.  

 

Hallinto-oikeuden valituksenalaisessa päätöksessä 5.7.2022 H3966/2022 edellä avat-

tua tulkinnanvaraista oikeuskysymystä rakennusperintölain kokonaisharkinnasta on 

tulkittu seuraavasti: 
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”Suojeluesitys tulee ratkaista rakennusperintölain mukaisella kokonaisharkinnalla ku-

ten ympäristöministeriökin oli jo asian aiemmassa käsittelyvaiheessa todennut. Siihen 

nähden, että viranomaisella on harkintavaltaa rakennusperintölain soveltamisessa, ei 

lain tuleminen sovellettavaksi vielä sellaisenaan tarkoita, että tehty suojeluesitys tulisi 

hyväksyä. Samalla kun ympäristöministeriö oli asian aiemmassa käsittelyvaiheessa va-

lituksen johdosta katsonut, ettei ELY-keskus ollut esittänyt asiassa hallintolain 45 §:n 

1 momentin edellyttämiä riittäviä perusteluja ja oli palauttanut asian ELY-keskukselle 

uudelleen käsiteltäväksi, se oli nimenomaisesti todennut, että kokonaisharkinta kuuluu 

asiaa ensi asteena käsittelevän ELY-keskuksen tehtäväksi eikä ympäristöministeriö voi 

ELY-keskuksen päätöksen lainmukaisuutta tutkivana valitusviranomaisena suorittaa 

mainittua kokonaisharkintaa. Ympäristöministeriö ei siten ole aiemmassa päätökses-

sään ottanut suojeluesitykseen sillä tavoin kantaa, että valituksenalainen päätös olisi 

valittajan esittämällä tavalla hallintolain 6 §:n luottamuksensuojasäännöksen vastai-

nen.”  

 

Lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa ja oikeuskäytännön yh-

tenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaista-

vaksi seuraavan oikeuskysymyksen osalta:  

Onko viranomaisella asiassa harkintavaltaa lainvalintaa koskevassa kysymyk-

sessä? 

Julkisen vallan on perustuttava lakiin, josta syystä viranomainen voi jättää asian käsit-

telemättä ainoastaan siinä tapauksessa, että asian vireille saattamiseksi tarkoitetut lain-

mukaiset edellytykset eivät täyty.  Virkamies ei voi todeta tarkoitussidonnaisuuden pe-

riaatteen johdosta, ettei se suostu soveltamaan sitä lakia, jonka nojalla ja tarkoituksessa 

asia on viranomaiseen saatettu vireille tutkittavaksi, mikäli vireille saattamisen edelly-

tykset täyttyvät. Valittaja korostaa, että perustuslain 2 § 3 momentin nojalla viranomai-

sen toimivallan on perustuttava aina lakiin. Jos laissa ei ole säädetty harkintavaltaa so-

veltamisalapykälässä, ei viranomaisella silloin ole lakiin perustuvaa toimivaltaa jättää 

soveltamatta lain kohtaa omalla harkinnallaan. Ottaen lisäksi huomioon, että maan-

käyttö- ja rakennuslaissa ei ole normeja, joilla suojeluesitys käsiteltäisiin, tarkoittaa 

lainvalinta tässä tapauksessa sitä, että valinnalla on merkitystä sille, tuleeko suojeluesi-

tys tutkittavaksi vai ei. Kun näyttö valtakunnallisesta merkittävyydestä on riidaton ja 

siten lainsoveltamisalaa koskeva edellytys täyttyy, on suojeluesitys tutkittava rakennus-

perintölain nojalla.  Kun ympäristöministeriö oli jo aiemmassa päätöksessään kertaal-

leen katsonut asiassa selvitetyksi, että Malmin lentoasema on rakennusperintölain 2 §:n 

3 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla valtakunnallisesti merkittävä, olisi se tullut 

ottaa myös valituksenalaisen hallinto-oikeuden päätöksen oikeudellisessa arvioinnissa 

lähtökohdaksi.  Ympäristöministeriö on aiemmalla päätöksellään ratkaissut suojeluesi-

tystä koskevan oikeuskysymyksen yksityiselle myönteisesti siten, että suojeluesitys rat-

kaistaan rakennusperintölain nojalla kokonaisharkinnan perusteella. Valituksenalai-

sessa päätöksessä VN/5178/2019-YM-41 ympäristöministeriö on muuttanut samassa 

asiassa aiempaa omaa päätöstään todeten, että ELY-keskus on voinut antaa maankäyttö- 

ja rakennuslain ensisijaisuudelle suuremman painoarvon siitä huolimatta, että rakennus-

perintölain soveltamisen edellytykset olisivat ELY-keskuksen päätöstä annettaessa 
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täyttyneet. Lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäy-

tännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää, ettei päätöksen perusteluista jää epäselväksi, 

miten tuomioistuin on tullut johtopäätökseen, että viranomaisella on rakennusperintö-

lakiin perustuva toimivalta tehdä kokonaisharkintaa rakennusperintölain nojalla myös 

soveltamisalaa koskevassa 2 §:ssä. Epäselväksi on jäänyt, miten virkamies on voinut 

jättää soveltamatta lakia lain sanamuodon ja tarkoituksen vastaisesti ilman lakiin sää-

dettyä nimenomaista toimivaltaa harkintavallasta valita jompikumpi laki sovelletta-

vaksi. Onko viranomainen näin toimiessaan ylittänyt harkintavaltansa, toisin sanoen pe-

rustanut päätöksensä mielivaltaan?     

Jos kuitenkin korkein hallinto-oikeus tulkitsee, että viranomaisella on rakennusperintö-

lain 2 §:ssä harkintavaltaa siihen, kumpaa lakia se soveltaa suojeluesitykseen, on avat-

tava oikeuskysymys siitä, lepääkö edellä mainittu kokonaisharkinta lainvalinnasta val-

takunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan VN päätöksen varassa.    

 

2.2.2 Onko suojeluesitystä ja valituksia koskevat hylkäävät päätökset ja pää-

tösharkinta perustettu lain vastaiseen tulkintaan maankäyttö- ja rakennuslain 24 

§:n 2 momentista? 

Suojeluesitystä koskeva päätös ja valitusta koskevat ympäristöministeriön ja hallinto-

oikeuden päätökset on perusteltu johdonmukaisesti sillä, että asemakaavassa on maan-

käyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaisesti huolehdittu valtakunnallisesti 

merkittävän kulttuuriympäristön huomioon ottamisesta siten, että edistetään kulttuuriar-

vojen suojelun toteutumista. Mainittua lainkohtaa on hallinto-oikeuden päätöksessä tul-

kittu sen sanamuodon vastaisesti ja siten myös virheellisesti.  

Maankäyttö- ja rakennuslaki 24 § 2 momentti: 

 ”Maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa on huolehdittava 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että ediste-

tään niiden toteuttamista.”  

Hallinto-oikeuden päätöksen perustelut: 

”Asemakaavassa on maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukaisesti huo-

lehdittu valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön huomioon ottamisesta si-

ten, että edistetään niiden toteutumista.” 

Hallinto-oikeuden päätöksen oikeudellisessa arviossa ei ole kyse vain pykälän sanamuo-

don vastaisesta tulkinnasta vaan oikeusnormin virheellisestä soveltamisesta. Ratkaisun 

kannalta sillä on ollut merkitystä, koska maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin 

mukaan tulee huolehtia valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon otta-

misesta eikä valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön huomioon ottamisesta. 

Nämä ovat kaksi eri asiaa ja johtavat eri lopputulokseen, koska velvoite ottaa huomioon 

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet johtaa siihen, että valtakunnallisesti merkittä-

vät kulttuuriperintökohteet on sovitettava yhteen muiden valtakunnallisten tavoitteiden 

kanssa. Eli MRL 24 §:n 2 momentin mukaan, ei edistetä valtakunnallisesti merkittävien 
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kulttuuriympäristöjen toteutumista vaan niiden yhteensovittamista muihin taloudellis-

poliittisiin tavoitteisiin, kuten esimerkiksi Helsingin kaupungin asuntotuotantotavoittei-

siin ja edellä mainittujen MAL-sopimusten tavoitteisiin, joista viimeisimmät vuosille 

2020–2031 saavutetut neuvottelutulokset Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kau-

punkiseutujen kanssa ohjaavat maankäytön, asumisen ja liikkumisen kestävää kehitystä, 

ja joita tavoitteita valtio yhdessä kaupunkien kanssa rahoittaa. 

 

2.2.3 Mitä ovat maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:ssä tarkoitetut valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet?  

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on kyse siitä, että valtakunnallisesti mer-

kittävät kohteet otetaan huomioon alueiden käytön suunnittelun lähtökohtina ja sovite-

taan yhteen muiden valtakunnallisten tavoitteiden sekä maakunnallisten ja paikallisten 

tavoitteiden kanssa. MRL 22 §:n mukaan valtioneuvostolla on rajattu toimivalta päättää 

valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista asioissa, joilla on merkittävä mutta ei val-

takunnallisesti merkittävä vaikutus kansalliseen kulttuuri- tai luonnonperintöön. Valtio-

neuvosto on MRL 22 §:ään perustuen 30.11.2000 päättänyt valtakunnallisista alueiden-

käyttötavoitteista. Päätös on tarkistettu 13.11.2008 ja se on tullut voimaan 1.3.2009. 

Päätöksen vuonna 2008 tehdyssä tarkistuksessa päätöstä muutettiin siten, että valtioneu-

voston päätös koskee MRL 22 § vastaisesti myös valtakunnallisesti merkittävää vaiku-

tusta kansalliseen kulttuuriperintöön.  

Kyseinen valtioneuvoston 2009 voimaansaatettu päätös ”Valtakunnallisesti merkittä-

vien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 

2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoit-

tamana inventointina”, joka annettiin julkipanon jälkeen Helsingissä 22. päivänä joulu-

kuuta 2009. on edellä mainitun valtioneuvostolle MRL 22 §:ssä annetun rajatun toimi-

vallan johdosta lain vastainen. 

Valtioneuvoston päätöksen mukaan: ”Valtioneuvosto päättää, että Museoviraston laa-

tima inventointi Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 

2009) korvaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevassa päätöksessä maini-

tun ympäristöministeriön ja Museoviraston vuonna 1993 julkaiseman inventoinnin Val-

takunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt.” (Liite 5)  

Mikä on rakennusperinnön suojelua koskevan lain 2 § 3 momentin 1 kohdan ja 

valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen 

keskinäinen suhde? 

   

  2.2.4 Rakennusperintölain esityöt ja perustuslakivaliokunnan huomiot 

Lain esitöiden mukaan (HE 101/2009 vp ss. 15–16) rakennusperintö muodostaa osan 

kansallisesta kulttuuriperinnöstä, josta vastuu perustuslain 20 §:n mukaan kuuluu kai-

kille. Kulttuuriperinnön säilyttämistä koskeva vastuu yhteiskunnan yleisen vastuun 

ohella on niillä, joiden omistuksessa tai hallinnassa on tällaista omaisuutta. Vastaavasti 
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voidaan todeta, että kaikkien muiden tulee pidättäytyä kulttuuriperintöä heikentävistä 

toimista. Edelleen lain esityöt ((HE 101/2009 vp s. 16) painottaa, että rakennusperinnön 

ulottuvuuksia ja sen kohteiden arvottamisperusteita tulee verrata ennen kaikkea Euroo-

pan neuvoston rakennustaiteellista perintöä käsittelevään, Suomessa voimassa olevaan 

yleissopimukseen sekä Euroopan neuvoston sitä jatkaviin ja täydentäviin suosituksiin. 

Yleissopimus kohdistuu yksittäisiin rakennuksiin tai rakenteisiin (kulttuurimuistomer-

kit) ja rakennuskokonaisuuksiin, jotka ovat historiallisesti, arkeologisesti, taiteellisesti, 

tieteellisesti, yhteiskunnallisesti tai teknisesti huomattavan merkittäviä.  

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että sääntelyn sanamuodon 

("voidaan suojella") mukaan suojelun edellytysten täyttyminen ei vielä välttämättä 

johda suojelupäätöksen tekemiseen. Kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta on 

jossain määrin ongelmallista, jos suojelun taso muodostuu tämän vuoksi maan eri osissa 

hyvin erilaiseksi. Perustuslain 20 §:n valossa ongelmallista saattaa puolestaan olla, jos 

tämä johtaa hyvin korkeaan suojeltavaksi määräämisen kynnykseen yksittäisissä ta-

pauksissa. Toisaalta suojelupäätöksen vahvistaminen ympäristöministeriössä, Museo-

viraston lausunnon pakollisuus samoin kuin mahdollisuus saattaa suojelua koskeva 

päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi ovat valiokunnan mielestä omiaan turvaamaan 

näiden näkökohtien huomioon ottamisen käytännössä. 

2.2.4 Museoviraston lausuntojen huomioonottaminen ja pakollisuus rakennuspe-

rintölaissa 

Museovirasto on kulttuuriperinnön asiantuntija, palvelujen tuottaja, toimialansa kehit-

täjä ja viranomainen. Museovirasto on rakennusperintölain 4 §:ssä nimetty viranomai-

nen, jolle on annettu tehtäväksi edistää ja valvoa rakennusperinnön säilyttämistä ja toi-

mia asiantuntijana rakennusperinnön säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Asiantun-

tijatehtävän lisäksi rakennusperintölaissa Museovirastolle on säädetty tehtävä toimia 

myös rakennusperinnön säilyttämistä edistävänä ja valvovana viranomaisena ELY-kes-

kuksien rinnalla. Museovirastolla on siten ELY-keskuksien rinnalla yhtäläinen velvol-

lisuus valvoa, että rakennusperintölain mukaisesti rakennusperintömme säilyy sen li-

säksi, että sille on säädetty tehtäväksi toimia myös rakennusperintölain mukaisena asi-

antuntijana. Museovirasto on asiantuntijaroolissaan ja rakennusperintölaissa sille mää-

riteltyjen toimivaltuuksien puitteissa antanut seuraavat lausunnot:  

   

  Museoviraston lausunto 25.09.2017 MV/51/05.01.01/2015 (Liite 6) 

  Museoviraston lausunto 01.11.2018 MV/31/05.01.01/2018 (Liite 7) 

  Museoviraston lausunto 24.07.2019 MV/51/05.01.01/2015 (Liite 8) 

Hallinto-oikeus on valituksenalaisen päätöksen perusteluissa jättänyt huomioon otta-

matta Museoviraston lausunnot keskeisiltä osiltaan. Sitä vastoin hallinto-oikeus on ot-

tanut huomioon keskeisenä lausuntona Museoviraston antaman lausunnon 25.9.2017 

(liite 6) vain hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen kannalta irrelevanteilta osin.  Perus-

teluihin tuosta lausunnosta on poimittu kohta, joka koskee aluetta, josta valituksessa ei 

ole edes kysymys ja jonka Museovirastokin on katsonut voitavan suojella maankäyttö- 
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ja rakennuslailla: ”Poikkeuksena voi harkita Tattariharjuntiestä pohjoiseen, lentoase-

man pysäköintialueelle päättyvän alueen rajaamista pois suojelupäätöksestä. Lentoase-

man muusta alueesta poiketen tämän osan suojelu on luontevinta turvata asemakaavoi-

tuksen keinoin.” Tällaisella valituksen kannalta irrelevantilla perustelulla on pyritty vah-

vistaa valituksen hylkäävää päätöstä. Perusteluista on jätetty tietoisesti pois kaikki vali-

tusta puoltavat Museoviraston keskeiset näkemykset. Esimerkiksi päätöksen peruste-

luissa on jätetty huomiotta valitusta puoltavia kohtia, kuten Museoviraston kanta suoje-

lumääräyksen sisältöä koskevaan 10 § 2 mom. 2 kohtaan. Niissä Museovirasto ei ole 

vain puoltanut suojeluesitystä, vaan myös vienyt kantansa astetta pidemmälle ottamalla 

kantaa myös suojelumääräysten sisältöön.   

Rakennusperintölain 10 § 2 momentin mukaan: ”Suojelua koskevaan päätökseen on 

otettava tarpeelliset määräykset rakennuksen kulttuurihistoriallisen merkityksen säilyt-

tämiseksi. Suojelumääräykset on, mikäli mahdollista, laadittava yhteisymmärryksessä 

rakennuksen omistajan ja haltijan kanssa. Suojelumääräykset voivat koskea rakennuk-

sen: 1) säilyttämistä suojelun edellyttämässä kunnossa; 2) käyttöä siten, ettei sen kult-

tuurihistoriallista merkitystä vaaranneta;3) entistämistä tai siinä tehtäviä korjaustöitä 

siten, ettei niillä vaaranneta suojelun tarkoitusta; sekä 4) suojelun turvaamisen edellyt-

tämää yhteydenpitoa suojelua valvoviin viranomaisiin. 

Esimerkki hallinto-oikeuden päätöksen perusteluista pois jätetystä Museoviraston kan-

nasta, joka puoltaa valitusta: ”Käyttö ilmailun tarpeisiin on Malmin lentoaseman kan-

sainvälisten ja valtakunnallisten arvojen turvaamisen kannalta luontevin ratkaisu ja sa-

malla oikea lähtökohta suojelupäätökselle. Suojelulla on turvattava kenttäalueen ja 

kahden keskeisen perustamisvaiheen rakennuksen hoito, niiden ominaispiirteet huo-

mioiva korjaaminen sekä kentälle ja rakennuksiin sopiva käyttö. Määräysten on mah-

dollistettava lentoaseman, myös varsinaisen kenttäalueen käytettävyyden ja kehittämi-

sen kannalta tarpeellinen, ilmailun jatkumisen mahdollistava harkintavara, suojeltavaa 

kokonaisuutta vaarantamatta.” Hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vaatimuksissa ja 

vaatimuksen tueksi esitetyissä perusteluissa on valittaja nimenomaisesti vedonnut myös 

tähän rakennussuojelulain 10 § 2 momentin 2 kohtaan suojelumääräysten sisällöstä. 

Päätökseen johtaneen oikeudellisen päättelyn tulisi ilmetä riittävän selkeästi päätöksen 

perusteluista, mutta jättämällä valitusta puoltavat seikat ja valituksessa osoitetut lain-

kohdat täysin huomioimatta on saatu päätös näennäisesti näyttämään perustellulta, 

vaikka tosiasiallisesti perustelut on laiminlyöty. Valittaja pyytää korkeinta hallinto-oi-

keutta ottamaan huomioon kaikki edellä viitatut Museoviraston lausunnot valitusta 

puoltavina faktoina. Hallinto-oikeuden perustelujen puutteellisuus tältä osin on ollut 

omiaan vaikuttamaan ratkaisuun. Perustelujen puutteellisuus on katsottu oikeuskirjalli-

suudessa ja oikeuskäytännössä menettelyvirheeksi.  

 

2.2.4 Hallinto-oikeuden perusteluista yleisesti 

Valituksessa hallinto-oikeudelle on ollut kysymys siitä, että Malmin lentokentällä suo-

jelukohteena on valtakunnallista merkitystä, mistä syystä sen suojelua koskeva päätös 
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on tehtävä rakennusperintölain 8 §:ään perustuvan kokonaisharkinnan pohjalta. Hal-

linto-oikeuden päätöksestä ilmenevä oikeudellinen arviointi osoittaa, että hallinto-oi-

keus on sivuuttanut täysin valituksessa esitetyt vaatimukset ja niiden tueksi esitetyt pe-

rusteet. Hallinto-oikeus on puutteellisilla ja valituksen perusteluihin liittymättömillä pe-

rusteilla todennut, että ”ELY-keskus on voinut hylätä Malmin lentoaseman ystävät ry:n 

suojeluesityksen ja ympäristöministeriö Malmin lentoaseman ystävät ry:n valituksen 

ELY-keskuksen päätöksestä. Ratkaisua maankäyttö- ja rakennuslakin perustuvan kaa-

vasuojelun etusijasta rakennusperintölain mukaiseen suojeluun nähden ei ole myöskään 

pidettävä ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa.”  Hallinto-oikeuden oikeudelli-

nen arvio on laadittu eri oikeuskysymykseen kuin mistä valittaja on hallinto-oikeudelle 

valittanut. Valituksessa on yksiselitteisesti pyydetty arvioimaan ympäristöministeriön 

päätöksen lainvastaisuutta rakennusperintölain 2 §:n 3 momentin 1 kohdan soveltami-

sen kannalta. Siinä kysymys on kohteen valtakunnallisesta merkityksestä. Hallinto-oi-

keus on perustellut valituksen hylkäävän päätöksen valitukseen kuulumattomilla raken-

nusperintölain 2 §:n 3 momentin 2 ja 3 kohdilla seuraavasti: ”Kaavamääräyksissä on 

annettu niitä koskevat suojelumääräykset ja arvokkaiksi sisätiloiksi osoitetut tilat ovat 

tulleet suojelluiksi. Lisäksi on annettu kaava-aluetta koskevia suunnittelumääräyksiä. 

RKY-alueen merkitys ja alueen ominaisluonne avoimena maisematilana on otettu ase-

makaavassa huomioon muun ohella säilyttämällä puistoalueita uuden rakentamisen 

ympärillä. Asemakaavassa on maankäyttö- ja rakennuslain 24 §:n 2 momentin mukai-

sesti huolehdittu valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön huomioon otta-

misesta siten, että edistetään niiden toteutumista. Hallinto-oikeus katsoo ottaen huomi-

oon alueella voimassa olevat yleispiirteiset kaavat, asemakaavat ja vireillä olevat ase-

makaavamuutokset, ettei alueen asemakaavatilannetta voida pitää vanhentuneena tai 

viivästyneenä rakennusperintölain 2 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 

Kun lisäksi otetaan huomioon rakennusperintölain 2 §:n 2 momentin mukainen kaavoi-

tuksen ensisijaisuus ja sopivuus erityisesti laajojen kokonaisuuksien ja rakennuksiin liit-

tyvän ympäristön suojeluun sekä Malmin lentokentän keskeiset suojeluarvot, suojeluun 

rakennusperintölain nojalla ei ole erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi tai 

muutoinkaan. Kansainväliseen suojeluluetteloon kuuluminen tai uhanalaiseksi kulttuu-

riperintökohteeksi määrittäminen eivät ole sillä lailla velvoittavia, että niillä olisi väli-

töntä oikeudellista merkitystä päätöksen kannalta.” 

Edellä hallinto-oikeuden perusteluissa otetaan huomioon kaavoituksen ensisijaisuus 2 § 

2 momentin nojalla, mutta jätetään huomioon ottamatta, että sovellettaessa mainitun lain 

2 § 3 momenttia ja erityisesti sen 1 kohtaa, ei 2 § 2 momentin ensisijaisuudelle tule antaa 

hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa mainittua merkitystä, koska valtakunnallisten 

kulttuuriarvojen ollessa kyseessä rakennusperintölakia sovelletaan kuitenkin 2 momen-

tin estämättä myös 2 momentissa tarkoitetulla alueella. 

Rakennusperintölain 2 § 3 momentti: 

Tätä lakia sovelletaan kuitenkin 2 momentin estämättä myös 2 momentissa tar-

koitetulla alueella, jos: 

1) kohteella on valtakunnallista merkitystä; 
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2) kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla 

ja sen nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä; tai 

3) kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitusti-

lanteen vuoksi. 

Rakennusperintölain 2 § 3 momentin 1 kohta on ollut valitusperusteena, kun ympäris-

töministeriön päätöksestä on hallinto-oikeudelle valitettu. Eikö tällöin myös päätös tule 

antaa koskien sitä oikeuskysymystä, johon valituksessa on vedottu? Hallinto-oikeus pe-

rustaa päätöksen oikeudelliseen arviointiin, jolla ei ole juridisesti mitään arvoa niihin 

oikeuskysymyksiin, joiden perusteella valitus hallinto-oikeudelle on tehty. Hallinto-oi-

keuden valituksenalaisen päätöksen perusteluissa ei ole lainkaan otettu kantaa siihen, 

että kysymyksessä on merkitykseltään valtakunnallinen kohde. 

 

Perustelujensa lopussa hallinto-oikeus vielä toteaa: ”Kansainväliseen suojeluluetteloon 

kuuluminen tai uhanalaiseksi kulttuuriperintökohteeksi määrittäminen eivät ole sillä 

lailla velvoittavia, että niillä olisi välitöntä oikeudellista merkitystä päätöksen kan-

nalta.” Vaikka välitöntä oikeusvaikutusta ei ole, on kuitenkin merkitystä sillä, että ni-

menomaan rakennusperintölain tarkoituksena on, kuten sen esityöt ((HE 101/2009 vp 

s.16) painottaa, että rakennusperinnön ulottuvuuksia ja sen kohteiden arvottamisperus-

teita tulee verrata ennen kaikkea Euroopan neuvoston rakennustaiteellista perintöä kä-

sittelevään, Suomessa voimassa olevaan yleissopimukseen sekä Euroopan neuvoston 

sitä jatkaviin ja täydentäviin suosituksiin. Ottaen huomioon hallinto-oikeuden perustelut 

valituksenalaisessa päätöksessä kokonaisharkinnasta ja siitä, kuinka hallinto-oikeus ku-

ten myös ympäristöministeriö on tulkinnut, että rakennusperintölain mukaisella koko-

naisharkinnalla tarkoitettaisiin sitä harkintaa, joka on ELY-keskuksessa tehty lainvalin-

taan liittyen. Hallinto-oikeuden päätös on perustettu siihen, että lainvalinta perustuu ko-

konaisharkintaan. Eikö silloin nimenomaan lainvalintaan liittyvässä kokonaisharkin-

nassa tulisi ottaa huomioon Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja se tosiseikka, 

että kysymyksessä on sopimuksen alaan kuuluva suojeltava kohde. Onhan hallinto-oi-

keus perusteluissaan ottanut huomioon myös valtion ja kaupungin välisen MAL-sopi-

muksen, jolla ei myöskään ole välitöntä oikeusvaikutusta päätöksen kannalta. Valittaja 

ei ole missään vaiheessa väittänyt, että määrittämisellä uhanalaiseksi kulttuuriperin-

nöksi tai kuulumisella kansainväliseen suojeluluetteloon olisi välitöntä oikeusvaikutusta 

päätökseen. On erikoista, miten hallinto-oikeuden oikeudellinen arviointi vaikuttaa siltä 

kuin se olisi tehty täysin eri oikeuskysymyksistä kuin mihin valittaja on valituksensa 

hallinto-oikeudelle perustanut. Sen lisäksi, että hallinto-oikeuden perustelut eivät vastaa 

sitä, mistä hallinto-oikeudelle on valitettu, ovat perustelut sekavat. Perusteluissa puhu-

taan rakennusperintölain mukaisesta kokonaisharkinnasta, vaikka koko rakennusperin-

tölakia ei päätöksen mukaan sovelleta.  Rakennusperintölain 8 §:ään mukaista koko-

naisharkintaa ei ole tehty, koska valituksenalaisessa päätöksessä on kysymys siitä, ettei 

viranomainen suostu soveltamaan rakennusperintölakia. Lain soveltamisen kannalta 

muissa samanlaisissa tapauksissa ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää 

saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi erityisesti siksi, että hallinto-

oikeuden päätöksen perustelut ovat jääneet epäselviksi.  
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Valituksenalaisen hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ovat erityisesti sekavat siltä 

osin, miten hallinto-oikeus on ratkaissut oikeuskysymyksen siitä, että viranomaisella on 

ollut harkintavaltaa lainvalintaa koskevassa kysymyksessä. Hallinto-oikeuden peruste-

lut tältä osin: ”Suojeluesitys tulee ratkaista rakennusperintölain mukaisella koko-

naisharkinnalla kuten ympäristöministeriökin oli jo asian aiemmassa käsittelyvaiheessa 

todennut. Siihen nähden, että viranomaisella on harkintavaltaa rakennusperintölain so-

veltamisessa, ei lain tuleminen sovellettavaksi vielä sellaisenaan tarkoita, että tehty suo-

jeluesitys tulisi hyväksyä. Samalla kun ympäristöministeriö oli asian aiemmassa käsit-

telyvaiheessa valituksen johdosta katsonut, ettei ELY-keskus ollut esittänyt asiassa hal-

lintolain 45 §:n 1 momentin edellyttämiä riittäviä perusteluja ja oli palauttanut asian 

ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi, se oli nimenomaisesti todennut, että koko-

naisharkinta kuuluu asiaa ensi asteena käsittelevän ELY-keskuksen tehtäväksi eikä ym-

päristöministeriö voi ELY-keskuksen päätöksen lainmukaisuutta tutkivana valitusviran-

omaisena suorittaa mainittua kokonaisharkintaa. Ympäristöministeriö ei siten ole aiem-

massa päätöksessään ottanut suojeluesitykseen sillä tavoin kantaa, että valituksenalai-

nen päätös olisi valittajan esittämällä tavalla hallintolain 6 §:n luottamuksensuojasään-

nöksen vastainen.”  

 

Päätöksen tulee olla sisällöltään kaikilta osin johdonmukainen ja helposti luettavissa. 

Perusteluista tulee ilmetä asiaan vaikuttaneet seikat ja oikeudellinen päättely, jolla rat-

kaisuun on päädytty. Toisin sanoen perusteluista tulee mahdollisimman kattavasti sel-

vitä, miksi tuomioistuin on päätynyt jutussa toteutuneeseen lopputulokseen.  Oikeus 

saada perusteltu päätös mainitaan perustuslaissa käsittelyn julkisuuden, kuulemisperi-

aatteen sekä muutoksenhakuoikeuden ohella oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kul-

makivenä (PL 21.2 §). Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen mukaan oi-

keudenmukaista oikeudenkäyntiä koskeva ihmisoikeussopimuksen 6 artikla asettaa tuo-

mioistuimelle velvollisuuden perustella päätöksiään. Perustelut voidaan jakaa faktape-

rusteluihin ja oikeudellisiin perusteluihin. Faktaperusteluista on valituksenalaisen pää-

töksen perusteluissa laiminlyöty erityisesti Museoviraston lausunnoista ilmenevä, vali-

tusta vahvasti puoltava kanta. Oikeudellisista perusteluista on laiminlyöty, miten oi-

keustosiseikastoa suhteessa valituksessa esitettyihin vaatimuksiin on lain nojalla arvi-

oitu. Päätöksestä ei käy ilmi, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu pe-

rustuu erityisesti koskien viranomaisen toimivaltaa käyttää harkintaa lainvalintaa kos-

kevassa kysymyksessä. Valittaja katsoo, että perusteluvelvollisuuden laiminlyönti on 

vaikuttanut ratkaisun lopputulokseen, ja siksi valituksenalaisessa hallinto-oikeuden 

päätöksessä on ilmeinen virhe. Lisäksi erittäin painavana syynä valituksen perusteeksi 

valittaja toteaa, että perusteluvelvollisuudella ja tuomioistuinten perustelujen laadulla 

on tärkeä merkitys lainkäytön nauttiman luottamuksen kannalta. Tuomarin perustelu-

vastuulla on tässä keskeinen merkitys. Perustelujen avulla tuomioistuinten vallankäyt-

töä voidaan valvoa tehokkaasti. Asianmukaisesti perustelematon hallinto-oikeuden pää-

tös johtaa väistämättä siihen, että sallimme Malmin lentokentän kaltaisten valtakunnal-

lisesti merkittävien kulttuuriperintökohteiden suojelun ulottuvuuden ratkaistavaksi vir-

kamiesten ja poliittisen päättäjien harkinnalla ilman lainsäädännössä nimenomaisesti 
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säädettyjä harkintakriteereitä. Lainvalintaan liittyvä harkinta johtaa väistämättä siihen 

tosiseikkaan, että viranomaisille annetaan oikeus ratkaista rakennusperintölain tarkoi-

tuksen vastaisesti kohteen suojelun ulottuvuus. Aito kokonaisharkinta kulttuuriarvoista 

jää toteutumatta, ja muut erilaiset intressit ohjaavat kokonaisharkintaa suojelukohteen 

säilyttämisestä. 
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