
Helsingin kaupunki Lausunto 1 (4)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo 18.12.2017
Kulttuuriperintöyksikkö
Kulttuuriympäristötiimi, 
kulttuuriympäristöpäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4300 Aleksanterinkatu 16 +358 9 310 36488
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro

Kaupunginmuseon lausunto Malmin lentoaseman rakennusten ase-
makaavan muutosehdotuksesta

HEL 2016-010897 T 10 03 03

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa asemakaavoitukselle seuraavan 
lausunnon.

Malmin lentoaseman lentoterminaalia, lentokonehallia ja autotallin 
muodostamaa kokonaisuutta koskevassa asemakaavan muutoksessa 
rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 –merkinnöin ja ne 
osoitetaan toimitilakäyttöön. Tavoitteena on mahdollistaa rakennusten 
mahdollisimman monipuolinen julkinen käyttö. Rakennuksiin saa sijoit-
taa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheutta-
mattomia teollisuustiloja, opetus-, studio ja näyttelytiloja sekä liikunta- 
ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Rakennusten kerrosala ei 
muutu.

Tontilla sijaitsee nykyisin kolmikerroksinen lentoterminaalirakennus, 
jossa on lennonjohto-, toimisto- ja ravintolatiloja, lentokoneiden säily-
tystilana toimiva yksikerroksinen, kylmä hangaarihalli sekä autotalli. 
Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. 

Kaavatilanne:

Voimassa olevassa asemakaavassa (1964) alue on merkitty lentokent-
täalueeksi. Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa (YM 
8.11.2006) alue on liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on 
taajamatoimintojen alue. Lentokenttärakennus on merkitty kulttuuriym-
päristön vaalimisen kannalta tärkeäksi kohteeksi. Voimassa olevassa 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (YM 30.10.2014) kentän alue 
on kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue (RKY 2009). 
Merkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympä-
ristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja 
turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Uu-
denmaan 4.vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Malmin kentän alue 
on ensisijaiselta maankäyttömuodoltaan taajamatoimintojen alue ja li-
säksi kaavakartalla on valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön (RKY 2009) rajaus.  Kaupunkisuunnittelulautakunnan 
29.11.2016 hyväksymässä Malmin kaavarungossa alue on merkitty 
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suojelumerkinnällä P/SR. Laadittu kaavaluonnos on kaavarungon mu-
kainen.

Alueesta on laadittu Malmin lentoasema, ympäristöhistoriaselvitys (Ark-
kitehtitoimisto Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016) ja 
Malmin lentoasema, uusiokäytön ideasuunnitelma (Arkkitehtitoimisto 
Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, 2016)

Kaupunginmuseon lausunto:

Kaupunginmuseo toistaa luonnosvaiheessa antamiaan arvoperusteluja 
lentokenttärakennusten suojeluarvojen varmistamiseksi. Malmin lento-
kenttä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö (RKY 
2009). Lentokenttä on myös listattu kansainvälisen World Monument 
Fundin uhanalaisten kulttuuriympäristöjen joukkoon. Lisäksi se on Eu-
ropa Nostra Finlandin 2015 listaama Suomen uhanalaisin kulttuuripe-
rintökohde.

On valitettavana, että suunnittelualue käsittää suppeasti ainoastaan 
lentokenttärakennusten tontin. Rakennuksen jäävät irrallisiksi yhtey-
destään lentokenttään. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan kent-
tää ja vähintään osaa kiitoteistä tulisi tarkastella yhtäaikaisesta lento-
kenttärakennusten kanssa. Malmin lentoaseman uusiokäytön idea-
suunnitelmassa lentokenttä on muutettu asuinalueen puistoksi ja van-
himmat kiitotiet ja asematasot säilytetty pintoineen ja yksityiskohtineen. 
Avotilan keskellä puiston maamerkkinä olisi restauroitu terminaalira-
kennus. Kaupunginmuseon näkemyksen mukaan edellä mainitun kal-
tainen uusiokäyttö mahdollistaisi alueen kulttuurihistoriallisten ja maise-
mallisten arvojen säilymisen ja säilyttäisi muuttuneenakin paikan erityi-
syyden.

Lentoasemarakennuksen ovat suunnitelleet arkkitehdit Martti Välikan-
gas, Dag Englund, Onni Ermala ja Vera Rosendahl (valmistui vuonna 
1938). Sen keskiosa on kolmikerroksinen ja sivuille avautuvat siipira-
kennukset yksikerroksisia. Alun perin julkisivut olivat vaaleaksi terasti-
rapattua betonia. Myöhemmin kolmikerroksinen sylinterinmuotoinen 
osa on pinnoitettu maalatulla pellillä ja matalat siipirakennukset puh-
taaksimuuratulla kahitiilellä. Sisätilat ovat hyvin säilyttäneet arkkitehtuu-
rin alkuperäiset ominaispiirteet ja yksityiskohdat.

Lentokonehallin eli hangaarin ovat suunnitelleet arkkitehdit Dag Eng-
lund, Onni Ermala ja Yrjö Sadeniemi (valmistui vuonna 1937). Raken-
nus sisältää korkean yhtenäisen lentokonehallin, sekä lisäksi toimisto- 
ja koulutustiloja. Julkisivut ovat vaaleaksi slammattua betonia, kentän 
puoleista julkisivua hallitsevat kookkaat kerroksen korkuiset liukuovet. 
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Hangaarirakennus on niin ikään säilyttänyt hyvin alkuperäiset ominais-
piirteensä niin ulko- kuin sisätiloissaan.

Puinen autotallirakennus on toiminut aikaisemmin myös paloasemana. 
Nykyään se sisältää ajoneuvojen suoja- ja huoltotiloja. Rakennuksen 
on suunnitellut arkkitehti Antero Pernaja 1940-luvulla. Rakennus on 
säilyttänyt ominaispiirteensä hyvin.

Lentoasemarakennus ja lentokonehalli suojellaan merkinnällä sr-1: 
”Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti huomatta-
van arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä sii-
nä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka 
heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunki-
kuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Korjaami-
sen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten tai niihin verrat-
tavien rakenteiden säilyttäminen. Mikäli alkuperäisiä rakennusosia jou-
dutaan pakottavista syistä uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteu-
tuksen mukaisesti. Rakennuksen alkuperäiset puuikkunat ja ovet tulee 
säilyttää eikä huonejakoa saa oleellisesti muuttaa. Lennonjohtotornin, 
sääaseman ja lennonvalmisteluhuoneen tilat tulee säilyttää nykyisessä 
asussaan nähtävyyskäytössä.”

Autotallirakennus suojellaan sr-2 määräyksellä: "Rakennusta tai sen 
osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai 
lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen historiallisia arvoja 
tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä." Lentoasemarakennuksen 
pääsisäänkäynnin edustalla sijaitsee kokonaisuuteen liittyvä pyöreä 
suihkulähde, joka on niin ikään merkitty suojeltavaksi.

Kaupunginmuseo pitää rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä pääosin 
riittävinä. Täsmennyksenä suojelumääräyksiin kaupunginmuseo tuo 
esiin vielä seuraavaa: Terminaalirakennuksessa erityistä huomiota vaa-
tii rakennuksen keskushallin säilyttäminen lattia, seinä- ja kattoratkai-
suineen, alkuperäisine pintoineen ja yksityiskohtineen. Toisen kerrok-
sen ravintolatila on säilytettävä. Porrashuoneet A ja B sekä ravintolan 
porras on säilytettävä.

Hangaarirakennuksen ulkoarkkitehtuuri yksityiskohtineen, sen osana 
erityisesti hallin liukuovet ja ikkunat teknisine ratkaisuineen ja yksityis-
kohtineen ovat säilytettäviä. Rakennusrunko eli kantavat seinät sekä 
katon teräsristikot niitä kannattavine rakenteineen ovat julkisivujen 
ohella keskeinen osa rakennuksen ominaisuuksia, mukaan lukien sisä-
katon levytyksen alkuperäinen ilme. Hallin betonilattia on säilytettävä 
alkuperäisen mukaisena. Hangaarin sisätiloissa olevat alkuperäiset te-
räs- ja puurakenteiset ovet yksityiskohtineen, huonetilojen säilyneet al-



Helsingin kaupunki Lausunto 4 (4)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo 18.12.2017
Kulttuuriperintöyksikkö
Kulttuuriympäristötiimi, 
kulttuuriympäristöpäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4300 Aleksanterinkatu 16 +358 9 310 36488
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro

kuperäiset lattia- ja seinälaatoitukset ovat nekin suojelutarpeen piirissä. 
Hallin vuonna 1943 suunniteltu tarkkailuhuone, samoin alkuperäisinä 
säilyneet varoituskyltit, monikieliset tekstimaalaukset ja muut yksityis-
kohdat ovat olennainen osa tilakokemusta. Hangaarin toimistosiivessä 
on suojeltava porrashuone ala-auloineen ja sisäänkäynteineen sekä si-
vukäytävä säilyneine ovineen.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muu-
tosehdotuksesta.
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