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Malmin lentoasema on tärkeä osa suunniteltuja ja toteutuneita 
Helsingin olympialaisia (1940 ja 1952) palvelleesta funkisraken-
tamisen kokonaisuudesta. Malmin lentokentän arkkitehtuuriset ja 
kulttuurihistorialliset arvot sekä alkuperäisessä asussaan säilynyt 
30-luvun suurlentoasema ovat niin poikkeuksellisia koko maail-
massa, että lentokenttää kokonaisuutena on vuonna 2003 hyväk-
sytty kansainvälisen World Monuments Fundin ylläpitämälle maa-
ilman sadan uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle Museoviras-
ton ja llmailumuseoyhdistys ryn 

Pyöreä lentoasemarakennus on myös kansainvälisen modernin 
arkkitehtuurin suojeluun erikoistuneen järjestön DoCoMoMo:n hy-
väksymässä suomalaisen modernin arkkitehtuurin valikoimassa. 
Perusteluna on sen historiallinen arvo liikenteen merkkipaaluna 
nuoren Suomen tasavallan historiassa sekä edistyksellinen ra-
kennustekniikka omana aikanaan. Museovirasto puolestaan on 
täydentänyt Suomen valtakunnallisiin alueidenkäytkötavoitteisiin 
(VAT) liittyvää rakennetun kulttuuriympäristön luetteloa, johon 
Malmin lentokenttä on lisätty. 

Malmin lentoaseman perinne- ja kulttuuriarvot ovat täten tunnus-
tettu monen tahon toimesta. 

Malmin lentoaseman avaamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 
75 vuotta. 

Kysyn, miten Helsingin kaupunki aikoo juhlistaa 75 vuotta kau-
punkia ja kaupunkilaisia palvellutta lentoasemaa sen juhlavuonna . 
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Vastaus vt Kauko Koskisen kysymykseen siitä, miten kaupunki juh-
listaa 75 vuotiasta Malmin lentoasemaa
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Vs. kaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Kauko Koskinen kysyy, miten Helsingin kaupunki aikoo juh-
listaa 75 vuotta kaupunkia ja kaupunkilaisia palvellutta Malmin lento-
asemaa sen juhlavuonna.

Malmin lentoasema on pääkaupunkiseudun ensimmäinen siviililentolii-
kenteen maalentoasema, joka on yhdistänyt Suomen kansainväliseen
lentoliikenteeseen. Museoviraston Valtakunnallisesti merkittävät raken-
netut kulttuuriympäristöt RKY -inventoinnissa todetaan, että terminaali
on kansainvälisestikin arvioiden harvinaisen hyvin alkuperäisessä
asussa ja käytössä säilynyt 1930-luvun lentoasemarakennus.

Kaupunki on aikanaan luovuttanut Malmin lentokenttäalueen Suomen
valtiolle käytettäväksi ilmaliikenteeseen. Toiminnasta vastaa Finavia,
joka on Suomen valtion omistama osakeyhtiö.

Malmin lentoaseman perinne- ja kulttuuriarvot ovat kiistattomat funktio-
nalismin tyylipuhtaana taidonnäytteenä ja osana suomalaista ilmailuhis-
toriaa. 75-vuotisjuhlallisuuksien järjestäminen ei kuitenkaan ensisijai-
sesti voi katsoa kuuluvan Helsingin kaupungille, vaan ennemminkin
toiminnasta vastaavalle taholle.
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