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Johdanto 
 

 

Tämä loppuraportti käsittelee Malmin lentokentästä käytyä julkista keskustelua liittyen Helsingin          

uuteen yleiskaavaan 2016. Raporttiin on koottu Aalto yliopiston kurssilla Vuorovaikutus ja           

päätöksenteko 12.09.2018–24.10.2018 tehtyjen argumentaatio- ja retoriikka-analyysin sekä       

oikeudellisen arvioinnin pääkohdat. Oikeudellinen arviointi liittyy Helsingin hallinto-oikeuden        

tekemään päätökseen uutta yleiskaavaa koskevista valituksista. Argumentaatio- ja        

retoriikka-analyysissa on hyödynnetty laajemmin aiheeseen liittyviä julkisia kommentteja. 

 

Helsingin kaupungin kaavoitussuunnitelmat Malmin lentokentän lakkauttamisesta ja muuttamisesta        

asuinalueeksi ovat aiheuttaneet voimakkaita tunteita sekä lentokenttää puolustavissa että         

vastustavissa tahoissa. Julkisessa keskustelussa on korostunut Malmin lentokentän puolustajien         

taistelu kentän säilyttämisen puolesta, ja Helsingin kanta on näkynyt usein uutisointina kaavaan            

liittyvistä päätöksistä. Kurssin aikana tehdyt analyysit ovat auttaneet hahmottamaan         

yleiskaavakeskusteluun liittyvien osapuolten pääargumentit. 

 

Kurssiryhmäämme kuuluu yhdeksän henkilöä, ja olemme jakaneet kurssin tehtävät viiteen teemaan:           

asuminen, talous, liikenne ja ilmailu, kulttuuri sekä ympäristö. Liikennettä ja ilmailua olemme            

käsitelleet yhtenä teemana määrittämällä ilmailutoiminnan yhdeksi liikenteen muodoista.        

Asumisteemassa ovat korostuneet kaupungin argumentit uusista asunnoista noin 25 000 asukkaalle           

ja näkemys asuntorakentamisen välttämättömyydestä Malmin sekä sen lähialueiden kasvun ja          

yhteiskuntarakenteen yhtenäisyyden turvaamisessa. Yleinen näkemys on, ettei Helsingille        

ennustetun kasvun puitteiden turvaamisen vaatimia otollisia rakentamattomia maa-alueita löydy         

Malmin lisäksi muualta kuin Santahaminasta, jonka luovuttamiseen kaupungille puolustusvoimilla ei          

ole intressejä. Talousteema ei ole ollut aivan yhtä selkeästi mukana oikeudellisissa kiistoissa, mutta             

sillä on kuitenkin ollut merkittävä osansa osapuolten argumentaatiossa ja retoriikassa. Liikenne ja            

ilmailu -teemassa on korostunut ilmailun säilymistä kannattavien kommentit ja kestävät julkisen ja            

kevyen liikenteen muodot kaupungin taholta. Kulttuuriteemassa on korostunut Malmin lentokentän          

alueen kulttuurihistorialliset arvot kansainvälisesti poikkeuksellisen hyvin säilyneenä, ennen toista         

maailmansotaa käyttöönotettuna ja edelleen alkuperäisessä käytössään olevana lentokenttänä sekä         

kansallinen merkitys yleisilmailun ja lentokoulutuksen keskuksena. Ympäristöteemassa on käsitelty         

sekä ajatuksia kaupungin visioista että kentän säilymistä kannattavien huomioita alueen nykyisistä           

luontoarvoista.  
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Malmin lentokentän tilannekatsaus 
 

Malmin lentokenttä sijaitsee Malmin kaupunginosassa Koillis-Helsingissä (kuva 1) ja se on avattu            

käyttöön vuonna 1936. Malmin lentokentän vaihtoehtoisesta maankäytöstä asuinalueena on         

keskusteltu jo 1960-luvulta lähtien (Vuorinen 2016) ja kenttää koskevia selvityksiä on tehty            

1980-luvulta lähtien (Valtioneuvoston oikeuskansleri 2015). Valtioneuvosto teki päätöksen        

yhteistoiminta-asiakirjasta vuonna 2000. Sen vaikutusalueeseen kuuluvat valtio, pääkaupunkiseutu        

ja kehyskunnat. Valtio kertoi luopuvansa Malmin lentokentän vuoteen 2034 asti sovitusta           

maanvuokrasopimuksesta etuajassa, ”mikäli Helsingin kaupunki kaavoittaa vapautuvat alueet        

pääosin asuntokäyttöön ja sovitaan korvauksista sekä Malmin kenttää korvaavista järjestelyistä”          

(Helsingin kaupunginhallitus 2013). 

 

 

Kuva 1. Malmin lentokentän sijainti pääkaupunkiseudulla. 

 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista vuonna 2000, jolloin päätettiin        

selvittää vaihtoehtoiset sijainnit Malmin lentokentälle (Ympäristöministeriö 2001). Uudenmaan        

vuonna 2006 sovitun maakuntakaavan mukaan Malmin lentokentän toiminnot varaudutaan joko          

hajasijoittamaan tai siirtämään korvaavaan paikkaan. Maakuntakaavassa Malmin lentokentän alue         

määritettiin liikennealueeksi sekä toissijaiseksi taajama-alueeksi. Ehtona taajamatoimintoihin       

siirtymiselle on kuitenkin korvaavien ilmailualueiden löytyminen. Malmin kentän        

taajama-aluekäyttö, eli käytännössä asuntorakentaminen, korostuu valtion taholla myös vuonna         

2014 tehdyssä julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2015–2018 (Valtiovarainministeriö 2014),         

jossa ”asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi Helsingin seudulla valtio vetäytyy        

toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta siten, että alue on mahdollista ottaa asuntokäyttöön          

viimeistään 2020-luvun alussa”. 
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Helsingin yleiskaavassa 2002 Helsingin kaupunki pyrki kaavoittamaan alueen asumiskäyttöön, mutta          

korkein hallinto-oikeus kumosi yleiskaavan Malmin lentokentän osalta päätöksenteossa tapahtuneen         

yksittäisen esteellisyysperusteen takia (Helsingin sanomat 2006). Alueelle jäi voimaan aiempi vuoden           

1992 yleiskaava. Helsingin uudessa yleiskaavassa 2016 kenttäalue on jälleen määritetty          

asumiskäyttöön. Toisaalta Museovirasto on vuonna 2009 määritellyt alueen kokonaisuutena         

valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi ympäristöksi.   
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Kaupungin visio 
 

Helsingin kaupunki haluaa uudessa yleiskaavassaan mahdollistaa asuntojen rakentamisen jopa 200          

000 uudelle asukkaalle, ja luoda samalla edellytykset myös lähes 150 000 uudelle työpaikan             

syntymiselle. Samalla Helsinki esittää koko yleiskaavan laajuiseksi tavoitteeksi muun muassa          

olemassa olevan kaupunkirakenteen tiivistämisen, sekä koko kunnan laajuisen        

joukkoliikennesaavutettavuuden kehittämisen (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016). 

 

Yksi Helsingin suurimpia yksittäisiä kaavoituskohteita on nykyisen Malmin lentokentän alue, johon           

kaavaillaan rakennettavaksi runsaasti uutta asutusta väistyvän ilmailualueen tilalle. Suunnitelman         

tarkoituksena on yhdistää Koillis-Helsingin irralliset lähiöt ja pysäyttää alueen väestön keski-iän           

kohoaminen ja väestömäärän lasku, ja näin mahdollistaa Malmin nykyisen keskustan kehittyminen.           

(Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014:21). 

 

Helsingin kaupunki käyttää kvalitatiivisia arvoja tehokkaana retorisena keinona ja argumenttina.          

Kvalitatiivisilla arvoilla vedotaan logokseen ja esitellään faktoja, joita kuuntelijan on vaikea kumota.            

Alla olevassa lainauksessa on myös nähtävissä narratiivisia elementtejä – Muutoksella syntyy           

tulevaisuudessa jotain, mikä nähdään positiivisena. Autetaan lukijaa hahmottamaan tuleva         

kehityskaari. Samalla lainauksen aikana vaihdetaan verbin modusta konditionaalista indikatiiviin.         

Aluksi lukijalle annetaan käsitys tekemisen epävarmuudesta, vaikka kappaleen lopussa skenaariota          

esitellään jo todellisena ja tapahtuvana. 

 

”Mikäli Malmin kentällä asuisi n. 25 000 ihmistä ja tarjoaisi työpaikkoja 2000-4000 ihmiselle, voisi              

kentän vaikutuspiirissä 2000 metrin säteellä asua lähes 50 000 ja työskennellä yli 20 000 ihmistä.               

Malmin kentälle rakentuu vahva lähikeskusta omine lähipalveluineen, mutta Malmi säilyy selkeästi           

alueen pääkeskustana.” (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014:21) 

 

Alueen historia lentoasemana halutaan pitää näkyvillä ja sitä halutaan korostaa alueen imagossa.            

Kaavarungon selosteen mukaan lentokentän alueen ottaminen asuinkäyttöön on ollut vireillä          

1970-luvulta asti, mutta keskustelu ei ole edennyt kaavoihin asti muun muassa rahoituskiistojen            

vuoksi. Vuoden 2009 rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventoinnissa, osa lentoaseman        

rakennuksista ja lentokenttäalue kiitoratoineen todettiin valtakunnallisesti merkittäviksi       

kulttuurikohteiksi, eli RKY-alueeksi. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014:21) 

 

Yleiskaavaselosteessa arkkitehtonisesti arvokkaat terminaalirakennus ja lentokonehallit on säilytetty        

ja aluekeskusta on sijoitettu niiden tuntumaan. Visiossa on myös esitetty lentoasemarakennusten           

nostamista keskeiseen asemaan keskustan maisemassa. Lisäksi visiossa painotetaan, että         

rakentuessaan uudet alueet kytkeytyvät saumattomasti vanhaan rakennettuun ympäristöön. Jopa         

väistyvä RKY-alue saadaan positiivisessa hengessä mukaan suunnitteluun: 

 

“Rky-alueenakin (2009) listatun historiallisen kentän rakenne kiitoratoineen on yhtenä lähtökohtana          

uuden alueen suunnittelussa. Vanha lentokenttä näkyy kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvassa.         

Vanhoja kiitoratalinjauksia näkyy kaupunkirakenteessa osin uusina katulinjauksina, osin vihreinä         

5 
 



‘näkymäakselipuistoina’ yhdistämässä kentän alueen virkistyksen avainalueita, Lentokenttäpuistoa       

ja Fallkullaa sekä Longinojanlaaksoa ja Tattarisuon metsää, toisiinsa.” (Helsingin         

kaupunkisuunnitteluvirasto 2014:21) 

 

Edellisten lainausten kaltaiset tekstit ovat klassisia pathoksen esimerkkejä, joissa Helsingin kaupunki           

pyrkii saamaan kuulijansa näkemään itsensä hyvässä valossa. Tunnetta herätetään positiivisilla          

mielleyhtymillä ja puhumalla alueen identiteetin huomioimisesta ja säästämisestä. Uudesta         

asuinalueesta puhuttaessa keskitytään yksinomaan viher- ja virkistysalueisiin, sillä nämä yleensä          

nähdään lukijasta riippumatta positiivisina asioina. 

 

Helsingin kaupunki jatkaa selvityksissään oman kantansa retorisesti harkittua esittelemistä. Seuraava          

lainaus on viihtyisä Koillis-Helsinki 2050 -työpajan yhteenvedossa esitelty ristiriitana: ”säilytetäänkö          

Malmin lentoasema, vai rakennetaanko alueelle tyylikäs, omaleimainen, laadukas asuinalue         

paikallisine palvelukeskittymineen?”. (Helsingin Yleiskaava - Mahdollisuuksien Malmi 2014)        

Retorisesti tehokkaan kolmen positiivisen argumentin toistolla Helsingin kaupunki yrittää herättää          

lukijalle voimakkaita mielikuvia siitä, kumpi näistä ristiriidassa olevista vaihtoehdoista nyt on se            

toivottavampi. 

 

Helsingin kaupunki haluaa luoda alueelle vehreän townhouse- ja pienkerrostaloalueen, jossa korttelit           

rajautuvat selvästi joko katuun tai puistoalueeseen ja jossa mittakaava on vaihteleva. Selvityksessä            

Helsingin kaupunki luo kuvaa kauniista, ihanasta ja viihtyisästä asuinalueesta käyttäen kuvia ja            

positiivisia mielikuvia herättäviä adjektiiveja retorisena keinonaan. 

 

Havainnekuvilla (kuva 2) kaupunki luo voimakkaasti kuvaa puutarhakaupungista, jossa viihtyvät eri           

ikäiset ja eri asioita tekevät ihmiset. Havainnekuvilla luodaan myös selviä mielleyhtymiä esimerkiksi            

asuinympäristön hyvästä ilmanlaadusta. Havainnekuvista ei kuitenkaan käy ilmi mitään alueellisia          

erityispiirteitä, vaan ne voisivat olla mistä päin maailmaa tai kaupunkia hyvänsä. Mahdollisuuksien            

Malmi -selvityksessä käytetään myös kuvia muista vehreistä ja viihtyisiksi koetuista          

kaupunkiympäristöistä eri maista. Havainnekuvilla viritetään lukijoita tiettyyn mielentilaan ja         

pyritään synnyttämään positiivisia mielikuvia tulevan alueen luonteesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Tunnelma- ja 

ideointikuvia Malmin 

lentokentän alueesta.  
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Myös karttamaisissa havainnekuvissa viheralueita käytetään tehokkaasti lähettämään positiivisia        

mielikuvia lukijalle. Esimerkiksi alla olevan kuvan 3 kuvatekstissä puhutaan lähinnä          

korttelirakenteesta ja tulevista talotyypeistä, joilla monipuolistetaan Koillis-Helsingin       

asuntotarjontaa. Positiivisempia tunteita kuitenkin välittää selvästi kuvatekstiä isompi kuva, jossa          

lähialueiden rakeisuuskartan päälle on värillisenä elementtinä kuvattu kaikki lentokentän alueen          

viheryhteydet, sekä varmuuden vuoksi vielä Fallkullan jo olemassa olevat niittyalueet. Tämä saa            

lukijalle tunteen, että näin paljon uutta ja hyvää viheraluetta on alueelle tulossa. Lähialueiden             

rakeisuuskarttaa jatkamalla kuvasta olisi tullut selvästi synkempi, vaikka se olisi voinut kuvata            

paremmin kuvatekstin aihetta. 

 

 

Kuva 3. Havainnekuva lentokentän korttelirakenteesta. 

 

Yleiskaavasuunnitelmassaan Helsingin kaupunki painottaa viheralueita Malmin lentokentän       

vetovoimatekijöinä ja tärkeänä osana alueen identiteettiä. Tavoitteena on luoda monipuolisia ja           

houkuttelevia viheralueita, jotka yhdistyvät toisiinsa ja ovat hyvin saavutettavissa. Malmin          

lentokentän alue pyritään esimerkiksi yhdistämään Kivikon virkistysalueeseen, joka tarjoaisi         

asukkaille virkistystoimintaa läpi vuoden. Tällä hetkellä Lahdenväylä eristää alueet toisistaan.          

Suunnitelma pyrkii luomaan hyvät yhteydet lentokentän alueelta Lahdenväylän toiselle puolelle.          

(Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014:21) 

 

Vaikka Helsingin yleiskaavaa varten tehdyssä kaupunkiekologisessa Helsingin kestävä viherrakenne         

-tutkimusraportissa (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014:27) painotetaan, että      

kaupunkiympäristö on ihmisen lisäksi myös muun luonnon elinpaikka, korostuu visiossa kuitenkin           
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erityisesti viheralueiden virkistysarvo. Tärkeimpänä motiivina viherverkoston kehittämiselle on se,         

että lisääntyvien käyttäjien tarpeisiin halutaan vastata houkuttelevilla ja saavutettavilla viheralueilla.          

Alla olevassa otteessa Helsingin yleiskaavan (2015) blogissa argumentointi perustuu juuri näihin           

teemoihin. Kiljunen-Siirola käyttää kirjoituksessaan logosta ja kvantiteettista argumenttia        

vedotessaan virkistystoimintojen tarpeisiin ja suuremman joukon etuun. 

 

“Asukasmäärän ja virkistyskäyttöpaineen lisääntyessä ei aina ratkaisuna ole nykytilan säilyttäminen          

ja suojelu, vaan on rakennettava uusia puistoja ja tiloja erilaisille virkistystoiminnoille. Uutta            

viherympäristöä, ekologista laatua ja viihtyisyyttä parannetaan myös viherrakentamisen keinoin.”         

(Helsingin yleiskaava, 2015) 

 

Alueen rakentuessa tullaan menettämään luontoarvoja, mutta tämän kompensoimiseksi tuotetaan         

uusia luontoarvoiltaan monimuotoisia kaupunkibiotooppeja, jotka vastaavat myös asukkaiden        

tarpeisiin. Virkistysarvot asetetaan etusijalle, mutta luonnon monimuotoisuutta pyritään myös         

korostamaan näillä menetettyjä arvoja korvaavilla kaupunkibiotoopeilla. Helsingin kestävä        

viherrakenne -selvityksessä (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014:27) esitetään vaihtoehtoisia       

ratkaisuja monimuotoisuuden edistämiselle ja hyödynnetään kvaliteettista argumenttia tukemalla        

omaa ehdotusta Iso-Britannian toimintatavoilla. 

 

“Kaavoituksen tuottamia menetyksiä voitaisiin kompensoida luomalla muun muassa kosteikkoja,         

lammikoita, avata purouomia ja tuottamalla monirakenteista kasvillisuutta tai jopa osa alueesta           

metsittää. Tämänkaltaisia biodiversiteettimarkkinoita on kehitetty osana maankäyttöä ja        

kaavoitusta muun muassa Iso-Britanniassa (Guy Duke, suull. komm.).” (Helsingin         

kaupunkisuunnitteluvirasto 2014:27) 

 

Uhanalaisiin lajeihin kohdistuvista vaikutuksista ei anneta selvää kuvaa kaupungin visioissa.          

Luontoselvityksissä todetaan alueella olevan esimerkiksi liito-oravia, lepakoita, heinäkurppia sekä         

merkittäviä linnustoalueita ja korostetaan edellä mainittua mahdollisuutta monimuotoisuuden        

säilymiselle. Yksityiskohtaisia selvityksiä ei olla kuitenkaan tehty vielä yleiskaavaa varten, ja           

suunnittelun alkupuolella lajistotiedot olivat vain suuntaa antavia arvioita. 

 

Retorisena keinona Mahdollisuuksien Malmi -selvityksessä (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto       

2014:21) käytetään pathosta esimerkiksi kuvilla Tukholman Bromman kentän ekologisista         

suunnitelmista, vaikka lopullista päätöstä rakentamisen suhteen ei ole ollut. Miellyttävän vehreillä           

asuinalueilla pyritään vaikuttamaan katsojan tunteisiin, ja toisaalta rinnastamalla oma visio toiseen           

samankaltaiseen, pyritään saamaan tukea omalle suunnitelmalle. Bromman lentokenttä päätettiin         

lopulta säästää, joten Bromman suunnitelmien käyttö Helsingin vision tukena on menettänyt           

merkitystään. 
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Kuva 4. Suunnitelma Bromman lentokentän rakentamisesta. 

 

 

Yleiskaavasuunnitelmissa korostuu Helsingin visio osin pikaraitioteihin perustuvasta       

verkostokaupungista. Malmin lentokentän alueen suunnittelussa liikennevirrat halutaan ohjata        

pikaraitioteitä pitkin Lahdenväylän ja Malmin juna-aseman suuntaan. Autoliikenteelle varataan         

pysäköintitaloja, jotka on kaupungin vision mukaan mahdollista ottaa muuhun käyttöön          

liikennemuotojen kehittyessä. 

 

Erityisesti poliitikkojen puheissa on esiintynyt halpojen asuntojen tarve Helsingissä ja se onkin ollut             

yksi yleisimpiä perusteluja Malmin lentokentän asuntorakentamiselle. Retoriikassa vedotaan usein         

kvantiteetteihin, kuten suurempi määrä hyvää tai suuremman joukon etu. Ajatuksena on rakentaa            

paljon tuettuja ja siten käyttäjälle edullisia asuntoja. Esimerkkinä ote Paavo Arhinmäen (2015)            

blogista: 

 

“Helsingin suurimpia ongelmia on asumisen kohtuuttoman korkea hinta. Isolla osalla ihmisistä           

menee jopa yli puolet käteen jäävistä tuloista asumiskustannuksiin. Kohtuullista olisi korkeintaan           

neljäsosa. 

 

Jotta asumisen hintaa saadaan painettua alas Helsingissä, pitää rakentaa paljon lisää asuntoja.            

Erityisesti tarvitaan kohtuuhintaisia vuokra-, asumisoikeus- ja Hitas-asuntoja.” 

 

Taloudellisia näkökulmia ei pohdittu yleissuunnitelmassa perusteellisesti, vaan argumentaatio        

perustui pitkälti vain agglomeraatioetuihin. Sen sijaan Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Finnish         

Consulting Groupilta tilaamassa selvityksessä arvioitiin lentokentälle rakentamisen kustannuksia.        

Rakennusinvestoinnit Malmin lentokentän alueella ovat alustavasti arvioituna noin 450 miljoonaa          

euroa, tästä korttelien esirakentamiskustannuksiksi on arvioitu noin 100 miljoonaa euroa. Lisäksi           

9 
 



lentokenttäaluetta ympäröivillä alueilla yhdyskuntarakenteen toteuttamisesta kaupungille      

aiheutuvat investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa. Suhteessa lisärakentamiseen Malmin          

lentokentän suhteelliset rakentamiskustannukset ovat 470 €/km2. Yleiskaavaluonnoksen mukainen        

kerrosala (1,2 miljoonaa k-m2) ei ole riittävä Malmin lentokentän alueen taloudellisen           

toteutettavuuden kannalta, ja maankäytön tehostamista tulisi jatkosuunnittelussa tarkastella.        

Toisaalta kaupunkibulevardit ja ilman mitään perusinfrastruktuuria oleva Östersundom ovat         

projekteina vielä kalliimpia (Helsingin yleiskaava 2015:1). 

 

Kaupunkitutkimus TA Oy:n (2009) Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja          

yritystoiminnan kannalta -selvityksessä mainitaankin, että mikäli Helsinki-Malmin kenttä suljettaisiin         

ja rakennettaisiin uusi kenttä vaihtoehtoiseen paikkaan, uusi kenttä tulisi kaikissa tarkastelluissa           

vaihtoehdoissa nykyiselle maa- tai metsätalousalueelle, jonka maan arvo olisi kertaluokkaa alempi           

kuin Helsinki-Malmin lentokenttäalueen arvo asuinkäytössä. Puhtaasti maan arvon kannalta         

lentokenttä kannattaisikin sijoittaa kaupunkirakenteen ulkopuolelle maa- ja metsätalousalueelle.        

Mikäli Helsinki-Malmin lentokenttä suljettaisiin, Helsingin kaupunki menettäisi kentällä sijaitsevista         

rakennuksista maksettavat kiinteistöverot sekä osittain tai kokonaan kentällä toimivien yritysten          

henkilöstön maksamat kunnallisverot ja yhteisövero-osuudet. Ne kuitenkin kompensoituisivat,        

todennäköisesti moninkertaisesti, rakennettavan asuinalueen rakennusten kiinteistöveroilla sekä       

myös alueelle tulevien asukkaiden maksamilla kunnallisveroilla. Helsinki-Malmin       

lentokenttätoimintaan liittyy kuitenkin muitakin ulkoisvaikutuksia läheisille asuin- ja        

työpaikka-alueille ja ympäristölle sekä taloudellisia vaikutuksia ilmailuklusterille sekä alueen         

elinkeinotoiminnalle. Mikäli niitä ei oteta huomioon, Helsingin kaupungin näkökulmasta         

lentokenttäalueen ottaminen asuinkäyttöön pitkällä aikavälillä on ilman muuta kannattavampaa kuin          

säilyttää alue lentokenttänä. Ilmailualan yritysten ja toimijoiden sekä sidosryhmien asiantuntijoiden          

näkemykset ovat kuitenkin ristiriidassa Helsingin kaupungin näkemyksen kanssa tarpeesta saada          

alue asumiskäyttöön ja alueen soveltuvuudesta asuntotuotantoon. 

 

Lentokentän säilyttämistä pohdittiin puolen sivun luonnoksessa. Ympäristö, kulttuurihistorialliset        

arvot ja lentokentän säilyttämistä kannattava kansanliike kuitattiin kukin ohimennen yhdellä          

lauseella. 
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Visiota vastustavat argumentit 
 

Helsingin kaupungin visiot Malmin lentokentän tulevaisuudesta ovat herättäneet paljon vastustusta          

niin alueen asukkaiden ja lentokentän käyttäjien kuin päättäjien keskuudessa. Yleiskaavaa ja sen            

ajatuksia on kommentoitu paljon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 

 

Myös Malmin lentokentän puolustajilta nähdään paljon kuvallisia retorisia keinoja tekstin viestiä           

vahvistamassa (kuva 5): 

”Nähdäänkö tulevaisuudessa Malmin lentoaseman isoon lentokonehalliin istutetun kauppakeskuksen        

omistajana Helsingin ylipormestari Jussi Pajusen ja perheensä vanha Malmi Nova... tai           

vuokranantajana oman uuden jättiostarin ohella?” (Auto, tekniikka ja kuljetus 2014) 

 

 

Kuva 5. Entisen kaupunginjohtajan Jussi Pajusen (kok.) kuva on lisätty kuvaan lentokonehallista, liittäen hänet              

lentoasemaan ja kirjoituksessa esiteltyyn suhmurointiin. 

 

Kyseisessä esimerkissä pyritään esiintymään korruption paljastajana (ethos) ja luomaan tarinan siitä           

kuinka poliitikkojen epärehellinen omien taloudellisten etujen tavoittelu tuhoaa historiallisesti         

arvokkaan Malmin lentoaseman. Retoriikalla yritetään vedota lukijan mahdollisiin ennakkoluuloihin         

(pathos) epärehellisistä poliitikoista ja erilaisiin väitteisiin (logos) lentokenttään liittyvästä “likaisesta          

rahasta”, kuten jutun otsikosta “Likainen raha kaataa Malmin lentoaseman” voidaan huomata. 

 

Samanlaista kritiikkiä esiintyy vähemmän kärkkäästi myös muiden Malmin lentokentän puolustajien          

retoriikassa, jossa tiukkasanaista kritiikkiä on saanut osakseen myös Finavia, jota syytetään           

puolueellisesta toiminnasta ja poliittisena kiristysvälineenä toimimisesta. 

 

 

Kaupunkitutkimus TA Oy (2009) selvitti Helsingin seudun lentokentän [sic] merkitystä aluetalouden           

ja yritystoiminnan kannalta ja totesi Helsinki-Malmin lentokentän osuuden koko seudun          
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aluetaloudesta olevan marginaalinen, mutta siellä harjoitettavalla yleisilmailulla olevan kuitenkin         

tärkeä rooli seudun ilmailuklusterin osana. Ilmailualan toimijoiden arvioiden mukaan kansainvälinen          

lentoliikenne kasvaa edelleen tulevaisuudessa seuraten yleistä taloudellista kasvua.        

Ruuhkautumisesta johtuen liikelentotoiminnan kysyntä tulee kasvamaan nopeammin kuin ilmailu         

keskimäärin. Liikelentotoiminnan kehittyminen luo kysyntää myös lähellä keskustoja sijaitsevien         

lentokenttien palveluille. Kuitenkaan Helsingin yleiskaavoituksen kannalta tarve kaavoittaa        

lentokentän alue asumiskäyttöön pitkällä aikavälillä ei ole poistunut, koska voimassa olevassa           

yleiskaavassa asumiseen varatut alueet ja Sipoosta liitetty alue tulevat pääosin rakennetuiksi 20 - 30              

vuoden kuluessa. Toisaalta yleisilmailulentokentällä on myös positiivinen vaikutus        

pääkaupunkiseudun toimintojen monipuolisuuteen sekä ilmailuklusterin toimintaan, vaikka näiden        

tekijöiden arvoa on vaikea mitata. 

 

Lentoliikenteen osalta yhtenä yleiskaavaa vastustavana pääargumenttina on ollut vuoden 2000          

valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Ympäristöministeriö 2001), joissa mainitaan lentokentän       

lakkauttamisen ehdoksi korvaavien lentopaikkojen löytyminen. Vuoden 2006 Uudenmaan        

maakuntakaavan mukaan Malmin lentokentän alue on määritetty liikennealueeksi sekä toissijaiseksi          

taajama-alueeksi. Malmin lentokentän toiminnot varaudutaan joko hajasijoittamaan tai siirtämään         

korvaavaan paikkaan, mutta ehtona taajamatoimintoihin siirtymiselle on korvaavien ilmailualueiden         

löytyminen. Malmin lentokentän kannattajat argumentoivat myös viitaten Liikenne- ja         

viestintäministeriön tekemään ympäristövaikutusten arviointiin (Liikenne- ja viestintäministeriö       

2011), jossa kaikki korvaavat lentokenttävaihtoehdot hylättiin, jolloin ”nollavaihtoehtoon” vedoten         

lentotoiminnan pitäisi jatkua Malmilla. Lisäksi viitataan valtion kehysriihen päätökseen vuodelta          

2014, jossa korvaavan kentän löytymistä pidetään ehtona Malmin lentotoiminnan lakkauttamiselle.          

Helsinki-Malmi Airport -sivustolla viitataan (2018:13) kasvavaan kevyen kaluston lentotoimintaan,         

Malmin lentotoiminnan kaltaisen liikennemäärän sijoittamisen vaikutuksiin mahdollisen uuden        

lentokenttäalueen ympäristössä ja Helsingin kilpailuedun heikkenemiseen ilmateitse, viitaten        

erityisesti lentokentän vapaaseen aikatauluun ja korvaavien kenttien kaukaiseen sijaintiin         

pääkaupunkiseudusta. 

 

Käytännössä koko 2000-luvun käynnissä olleen prosessin kyvyttömyys löytää lentokentälle korvaava          

sijainti Helsingin kasvualueen ulkopuolelta on antanut kaavan vastustajille tehokkaat aseet hyökätä           

lentokenttätoiminnan jatkumiselle tuhoisaa suunnitelmaa vastaan. Uhka koko pääkaupunkiseudun        

lentoliikenteen kannalta tärkeän kentän toimintojen siirtämisestä pahimmillaan satojen kilometrien         

päähän, sekä erityisesti korvaaviin ratkaisuihin liittyvä epävarmuus ovat omiaan lisäämään          

lentokentän käytön jatkumisen mahdollistavien vaihtoehtoisten kaavojen suosiota. 

 

Lentoaseman kulttuurihistoriallista arvokkuutta koskeva argumentointi koskee pääasiassa       

lentokentän ainutlaatuisuutta historiallisessa kontekstissa, sekä kaavan kehnoa tapaa ottaa         

huomioon alueen erityispiirteet. Muun muassa Helsingin kaupunginmuseo kommentoi, ettei         

yleiskaavan rajaus ole tarpeeksi tehokas turvaamaan rakennusten kulttuuriarvoja. Alueen         

muuttuessa asuinalueeksi lentoasemarakennukset eivät olisi enää alkuperäisessä kontekstissaan ja         

maisemassaan, jolloin ne olisivat irrallinen osa ympäristöä. Malmin lentokenttä on hyväksytty           

kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön valikoimaan suomalaisen modernismin merkkiteoksena.      

12 
 



Kaupunginmuseo korostaa myös lentoaseman paikkaa Europa Nostra Finlandin ja World Monument           

Fundin uhanalaisten kulttuuriympäristöjen ja uhanalaisten kulttuuriperintökohteiden listalla. 

 

 

Kuva 6. Malmin lentokentän terminaali. 

 

Arkkitehtitoimistojen Freese ja Schulman (2016) tekemä selvitys lentoaseman rakennushistoriasta         

nostaa esiin muutamia keskeisiä argumentteja, joilla puolustetaan kentän säilyttämistä.         

Kulttuurimaisemaa pidetään vaikuttavana juuri lentoliikenteen pitkäaikaisen ja aktiivisen jatkumisen         

johdosta ja arkkitehtuuria arvokkaimpana silloin, kun se pysyy alkuperäisessä         

käyttötarkoituksessaan. Lentokenttätoiminnan loppuminen Malmilla ja suunniteltu      

asuinrakentaminen luonnollisesti sekä vaikuttaisi alkuperäiseen kulttuurimaisemaan että estäisi        

rakennusten käyttämisen niiden alkuperäiseen tarkoitukseen. 

 

Luontoarvojen ja lajiston osalta esiin on noussut kritiikki lajistoselvitysten riittämättömyydestä          

harvinaisia lajeja kohtaan ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä. Suuren asukasmäärän         

pelätään olevan liian kuluttavaa luonnolle ja rakentamisen aiheuttavan riskejä alueen hule- ja            

pohjavesille.  

 

Yksityishenkilöiden kommenteista esimerkiksi Tuomas Mannisen Ilta-Sanomiin (2016) kirjoittama        

kolumni osoittaa, miten myös alueen luonnon muuttaminen ja vähentäminen nostattaa tunteita.           

Manninen käyttää värikästä ja tunteisiin vetoavaa kirjoitustapaa. Kolumnissa nousee esiin kritiikki           

Helsingin luonnollisten viheralueiden vähenemisestä, kuten keskuspuiston pienenemisestä. Malmin        

lentokentän viheralueiden vähentämisen nähdään olevan osa myös suurempaa ongelmaa Helsingin          

kaavoituksessa.  

 

Suomen luonnonsuojeluliitto on myös sivuillaan ottanut kantaa projektiin ja listannut syitä           

rakentamista vastaan. Esimerkiksi luontoarvot ja harvinaiset lajit, kuten heinäkurppa, ovat listalla.           
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Vastustavissa argumenteissa on esiintynyt heinäkurpan lisäksi erityisesti liito-oravat, lepakot ja          

perhoset. Helsinki perustelee lajistoselvitysten riittämättömyyttä vastaan sillä, että niitä voidaan          

tarkentaa tarvittaessa asemakaavan suunnittelussa.  

 

  

“Se voidaan hävittää, lentotoiminta lopettaa ja rakennuttaa toimivaksi asuin/esikaupunkialueeksi.         

Yhdeksi muiden samankaltaisten joukkoon.” 

 

“Tai se voidaan avata, aktivoida, kehittää ja tehdä siitä ainutlaatuisen toimiva kokonaisuus ja             

kilpailutekijä koko pääkaupunkiseudulle.” 

 

Kuva 7. Avoimen kansalaisryhmän Helsingin ja Malmin alueen kilpailukyvyn kehittämishankkeen retoriikkaa. 

 

Malmin lentoaseman ystävät ry on kommentoinut lentokentästä ja sen rakentamisesta käydyn           

keskustelun olevan tarkoitushakuista ratkaisuhakuisen sijasta. MLY pyrkii lentokenttätoiminnan        

säästämiseen ja on ollut mukana ehdottamassa kaupungin yleiskaavaehdotukselle vaihtoehtoa.         

Ehdotus on Avoin kansalaisryhmä Helsinki-Malmi -ryhmän tekemä. Avoin kansalaisryhmä valitsee          

kohdeyleisökseen selvästi kaupungin asemakaavaehdotukseen perehtyneet ja pyrkii ehdotuksessa        

käyttämään samoja termejä ja aiheita kuin Helsingin kaupunki. Tämä auttaa molempiin esityksiin            

tutustuneita kokemaan, että samoihin aiheisiin on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Ryhmä herättää           

retorisen pathoksen keinoin mielikuvaa, että yleiskaava luo yhden uuden esikaupunkialueen lisää           

eikä ainutlaatuista ja kilpailukykyistä ympäristöä, joka olisi mahdollista luoda nykyistä ympäristöä           

kehittämällä ja tiivistämällä (Kuva 7).  
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Vuorovaikutus ja yleiskaavapäätös 
 

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yleiskaavan lähtökohdat ja tavoitteet olivat          

nähtävillä 22.11.2012 - 23.1.2013. Niistä jätettiin yhteensä 35 kannanottoa, joista 20 oli            

viranomaiskannanottoja. Kannanotot ja vastaukset niihin koottiin vuorovaikutusraporttiin       

20.10.2013. 

 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 7.1. - 27.2.2015. Nähtävilläpitoaikana yleiskaavaluonnoksesta saatiin         

yhteensä 46 lausuntoa sekä 1 041 mielipidettä. 

 

Luonnoksen pohjalta laadittu yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 27.11.2015 - 29.1.2016.         

Yleiskaavaehdotuksesta on annettu nähtävilläoloaikana 45 lausuntoa, 1 444 muistutusta sekä          

nähtävilläoloajan ulkopuolella 42 kirjettä. 

 

Helsingin kaupunginvaltuusto äänesti yleiskaavan hyväksymisen puolesta 26.10.2016. Ehdotukset        

yleiskaavan osien palauttamisesta uuteen valmisteluun äänestettiin nurin selvin luvuin. Malmin          

lentokentän rakentamisen puolesta päätettiin äänin 56–22. 
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Valitukset ja hallinto-oikeuden päätös 
 

Tässä luvussa käsitellään Helsingin hallinto-oikeuden (2016) päätöstä Helsingin yleiskaavapäätökseen         

kohdistuvista valituksista. Kaikissa tämän luvun osioissa voidaan olettaa viitattavan kyseiseen          

dokumenttiin. 

 

Yleiskaavapäätökseen kohdistui kaikkiaan 50 valitusta. Valittajien joukossa oli viranomaisia,         

yhdistyksiä, asunto-osakeyhtiöitä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Valitusten perusteella Helsingin        

hallinto-oikeus päätyi kumoamaan osia yleiskaavasta osittain lainvastaisina. Malmin lentokentän         

osalta hallinto-oikeus kumosi kaikki valitukset. Helsingin kaupungille on myönnetty valituslupa, joten           

asiaa käsiteltäneen kumoutuneiden kaavapäätösten osalta vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 

 

Yleiskaavaa Malmin lentokentän osalta arvostelevat yksityishenkilöt ja järjestöt valittivat muun          

muassa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän vuorovaikutuksen laiminlyömisestä.       

Hallinto-oikeuden käsittelemien valitusten mukaan muun muassa kaupungille toimitetut        

vaihtoehtoiset kaavasuunnitelmat oli jätetty huomioimatta, eivätkä kaavan tiimoilta järjestetyt         

yleisötilaisuudet todellisuudessa tarjonneet osallistujille mahdollisuutta vaikuttaa kaavan sisältöön. 
 

Kaupunkia syytettiin myös hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa edistämään säädetyn          

hallintolain laiminlyömisestä. Osan valittajista mukaan lentokentän toimijoita, lentäjiä tai yrittäjiä ei           

yleiskaavaprosessissa kuultu, huolimatta tavasta jolla yleiskaava toteutuessaan suoraan vaikuttaisi         

heidän elinkeinoihin ja harrastuksiin. 

 

Helsingin kaupungin mukaan yleiskaavan vuorovaikutus oli ollut maankäyttö- ja rakennuslain sekä           

maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännösten mukaista. Lausunnossaan kaupunginhallitus       

muistutti, että vuorovaikutuksen riittävä toteutuminen ei edellytä vuorovaikutusprosessin aikana         

vastaanotetun palautteen johtavan toivotunlaisiin muutoksiin. 

 

Päätöksessään hallinto-oikeus on yhtä mieltä kaupungin kanssa: osallistumista ja vuorovaikutusta          

koskevalla lainsäädännöllä ei rajoiteta valtuuston toimivaltaa päättää kaavan sisällöstä maankäyttö-          

ja rakennuslain ja muiden lakien asettamissa rajoissa. Vuorovaikutusmenettelyllä ei myöskään sidota           

kaavan sisältöä kuulemisten yhteydessä esitettyihin mielipiteisiin tai edellytetä erikseen kuulemaan          

harrastajia tai elinkeinonharjoittajia joihin kaava vaikuttaa. Hallinto-oikeus toteaa        

kaavoitusmenettelyn vuorovaikutuksen osalta noudattaneen maankäyttö- ja rakennuslakia, eikä sen         

kumoaminen tältä osin ole perusteltua. 

 

Malmin lentoaseman ystävät ry ja Tapulikaupunki-Seura ry molemmat valittivat, että kaavapäätös on            

kumottava, sillä sen valmistelussa käytetyt lentomallinnukset ja meluselvitykset olivat vanhentuneita          

ja tehty käyttäen nykyistä meluisampaa kalustoa. Heidän mukaansa tuoreinta selvitystä käyttämällä           

olisi ollut mahdollista sekä säilyttää alueella lentotoiminta että rakentaa lisärakentamista.          

Hallinto-oikeus kuitenkin hylkää Malmin lentokenttää koskevat valitukset meluselvitykseen liittyen.         

Kaupungin mukaan suunnittelussa voidaan käyttää vanhentunutta meluselvitystä, koska sillä ei ole           

merkitystä yleiskaavan tavoitteeseen rakentaa lentokenttä asuinalueeksi. Koska oikeudessa        
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arvioidaan vain kaavaprosessin ja kaavan lainmukaista toteutumista, oikeuden tehtävä ei ole arvioida            

kaupungin perusteluja lentokentälle rakentamisesta. 

 

Useissa valituksissa vedotaan velvollisuuteen säilyttää rakennus- ja kulttuurihistoriallinen kohde.         

Helsingin kapunginhallitus pitää vastauksessaan riittävänä suojeluna keskeisten rakennusten        

suojelua ja uusien asuinkortteleiden kiitoradasta vaikutteita saaneita muotoja. Hallinto-oikeuden         

päätöksen mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus päättää maankäytöstä alueellaan. 

 

Kentän säilyttämistä kannattavien keskuudessa yleinen argumentti on yleiskaavan ristiriita aiempien,          

yleiskaavaa osin sitovien päätösten kanssa. Malmin lentokentän kohtalosta on annettu linjauksia           

sekä Uudenmaan maakuntakaavassa että valtioneuvoston kehysriihessä. Päätöksissä linjataan, että         

lentokentän toiminnoille on löydettävä korvaava sijainti ennen alueen kaavoittamista muuhun          

käyttöön. Vuonna 2017 päätetyissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa      

(Ympäristöministeriö 2017) ei mainita enää Malmin lentokentän rakentamisen ehdoksi korvaavien          

lentopaikkojen löytymistä. 

 

Helsingin kaupunginhallitus perustelee Malmin kentän toimintoja korvaavien sijaintien puuttumista         

sillä, että muut kunnat eivät ole ilmoittaneet korvaavan kentän suunnittelusta. Kaupunginhallitus           

viittaa myös Valtiovarainministeriön (2014) tekemään päätökseen julkisen talouden suunnitelmasta         

vuosille 2015–2018, jossa päätettiin lentokentän ottamisesta asuntokäyttöön ja valtion toimintojen          

lakkauttamisesta alueella. Kenttä siirtyi Finavialta takaisin Helsingin kaupungin omistukseen vuonna          

2016. Helsingin hallinto-oikeus toteaa samoihin valituksiin, että valituksenalainen yleiskaava estää          

korvaavien kenttien löytymisen ja ”- - se, että korvaavaa ratkaisua ei ainakaan toistaiseksi ole              

löydetty, ei rajoita kaupungin maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa toimivaltaa päättää          

alueelleen laadittavasta kaavasta.” 

 

Ympäristöä koskien valituksia tuli runsaasti harvinaisia ja uhanalaisia lajeja koskien. Myös virkistys- ja             

luontoalueisiin otettiin kantaa. Malmin lentoaseman ystävät ry ottaa valituksessaan esiin alueella           

esiintyviä lajeja ja lajiselvitysten riittämättömyyden, ja niiden sivuuttamisen kaavan valmistelussa.          

Hallinto-oikeus toteaa lajiselvitysten olevan riittäviä tähän kaavavaiheeseen ja tarkempien         

selvitysten olevan mahdollisia tarkemmassa suunnittelussa. Joidenkin selvityksistä todetaan        

valmistuneen liian myöhään, jolloin niitä ei ole voitu ottaa suunnittelussa huomioon. 

 

Malmin lentoaseman ystävät ry esittää vastaselityksessään, ettei liito-orava- ja heinäkurppaselvitystä          

ole otettu huomioon yleiskaavassa vedoten näin luonnonsuojelulain vastaiseen toimintaan.         

Hallinto-oikeus kuitenkin jättää asian tutkimatta sillä perusteella, että valitus on tehty valitusajan            

päättymisen jälkeen. Näin ollen selvitysten huomiotta jättämiseen ei oteta varsinaisesti kantaa.           

Hallinto-oikeus kuitenkin toteaa muita valituksia koskevassa päätöksessään, että lajistotietoa on          

saatu hyvin myöhäisessä vaiheessa, mutta sillä ei nähdä olevan merkitystä yleiskaavan           

yleispiirteisyyden vuoksi.  

 

Helsingin hallinto-oikeus perustelee päätöstään uhanalaisten lajien osalta esimerkiksi vetoamalla         

luonnonsuojelulain 49. §:ään, joka ei velvoita suojelemaan koko lajin reviiriä. Myös vakiintuneessa            

oikeuskäytännössä on katsottu, että hävittämis- ja heikentämiskielto voi koskea vain verrattain           
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suppeita alueita, joten laajoja alueita voidaan yleiskaavaa varten yleispiirteisesti suunnitella. Alueella           

esiintyvät lajit eivät näin aseta estettä yleiskaavan suunnitelmille ja hallinto-oikeus hylkää aihetta            

koskevat valitukset. 

  

Myös kaavaprosessista valitettiin: maankäyttö- ja rakenuslaissa asetetaan tavoitteeksi        

pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen yleiskaava, jota nyt ei ole laadittu. Valituksissa todettiin myös,            

että kaavapäätökset tehtiin yhden vaalikauden aikana siten, että kaupunkilaiset eivät ole voineet            

ottaa kantaa yleiskaavaan vaaleissa. Hallinto-oikeus totesi kaavaprosessin lain mukaiseksi. 

 

Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt useita valituslupia hallinto-oikeuden päätökseen liittyen. Näin          

ollen ainakin lentokentän kohtaloa tullaan mitä todennäköisimmin puimaan oikeudessa vielä ainakin           

kertaalleen. Myös Helsingin kaupunki valmistautuu vielä kerran puolustamaan hallinto-oikeuden         

kaatamia kaavapäätöksiään. 
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Yhteenveto 
 

Malmin kentän alueen kaupallinen keskus sijaitsee Malmin juna-aseman ympäristössä. Malmin          

lentokentän rakentaminen nähdään keinona kehittää Malmin keskustan aluetta yhdeksi Helsingin          

urbaaneista keskustoista yleiskaavaa ohjanneen verkostokaupunkiajattelun hengessä. Jotta urbaanin        

keskustan luominen onnistuu, on tarve kaavoittaa tiivistä kaupunkimaista asumista keskusalueen          

lähiympäristöön, jotta ympäristöstä tuleva liikennevirta kannustaa kehittämään uutta urbaania         

keskusaluetta. Kantakaupunkimainen rakentaminen on keskeisellä tavalla ristiriidassa toimivan        

lentokentän tilantarpeen kanssa. 

 

Helsingin kaupungin rakentaminen perustuu visioon hyvän kaupunkitilan tulevaisuudesta, eikä         

selkeisiin argumentteihin. Tilastollisesti perusteltuja tulevaisuuden asukaslukuja lukuun ottamatta        

lähes kaikki Helsingin kaupungin raporteissa käytetyt keinot ovat retorisia, ja perustuvat pathokseen.            

Helsingin kaupunki vetoaa lukijan tunteisiin joko kuvallisesti tai kirjallisesti. Kuvallisessa viestinnässä           

viheralueet ovat olleet erityisen tärkeässä osassa, ja kirjallisessa viestinnässä adjektiivien ja           

sanamuotojen tehokas liittäminen valikoituihin aiheisiin. 

 

Julkisessa keskustelussa taloudellisiin vaikutuksiin liittyvät merkittävimmät argumentit ovat olleet         

uusien edullisten asuntojen tarve ja rakentaminen Helsinkiin, savisen ja vetisen maaperän           

rakentamisen haastavuus ja sen suhteellinen kalleus sekä Malmin lentokentän ilmailun taloudelliset           

vaikutukset tulevaisuuden Helsingissä. Tämän lisäksi yleiskaavan suunnittelussa on korostettu         

erityisesti agglomeraatioetujen hyödyllisyyttä ja lentokentälle sijoittuvan asuntorakentamisen       

välttämättömyyttä koko Koillis-Helsingin positiivisen taloudellisen ja yhteiskuntarakenteen       

kehityksen kannalta. Näitä väitteitä on taas lentokenttäaktiivien puolesta pyritty kumoamaan.          

Malmin lentokentän puolustajat myös pitävät Malmin lentokentän toimintaa suorastaan         

korvaamattomana koko alueen lentoliikenteelle ja siten koko pääkaupunkiseudun tulevaisuudelle,         

varsinkin kun korvaavaa kenttää ei ole tarjolla lähistöllä. Myös Malmin lentokentän tappiollisuutta            

on käytetty argumentaatiossa. Oikeudellisessa tarkastelussa taloudelliset kiistat olivat verrattain         

harvassa. 

 

Vasta-argumentteja esittävät antagonistit ovat olleet selvästi alakynnessä kaupunkiin verrattuna,         

johtuen jo siitä, että kaavoittaminen on kaupungin oikeus ja velvollisuus. Vasta-argumentit ovat            

olleet selvästi voimakkaammin syyllistäviä ja tunteisiin vetoavampia kuin Helsingin kaupungin, lähes           

populistisia. Tästä jääkin mielikuva, että niillä ei ole yritetty suoraan käydä dialogia Helsingin             

kaupungin kanssa, vaan herättää kansalaisissa yhteistä vastarintaa Malmin lentokentän         

kaavoittamista vastaan. Näin kaupunki joutuisi kohtaamaan laadullisesti vahvan argumentaation         

sijaan määrällisesti vahvan mielipiteen. Keino ei ole toiminut odotetulla tehokkuudella. 

 

Sisäistämällä Helsingin kaupungin tulevaisuuden visiot kokonaisuutena, voidaan havaita tapauksen         

eri osapuolten keskustelevan eri arvonäkökulmista. Kaupungin taholta Malmin lentokenttä nähdään          

Helsingin kasvun esteenä Koillis-Helsingin alueella, sillä lentokenttätoiminta aiheuttaa rajoituksia         

rakentamiselle ja kentän sijainti hajottaa tulevaisuuden visioissa määritettyä tehokkaampaa ja          

tiiviimpää kaupunkirakennetta. Malmin lentokentän säilyttämistä kannattavat tahot kokevat        
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lentokentän alueen merkitykselliseksi alueeksi, joka on säilyttämisen arvoinen, ja jota voitaisiin           

kehittää omaleimaisena ilmailu, kulttuuri- ja luontoalueena, jos kaupunki suostuisi ottamaan          

vaihtoehtoiset visiot aidosti tarkasteltaviksi. Siten on erikoista, että minkäänlaisia         

kompromissiratkaisuja ei ole edes suunniteltu kaupungin taholta, jolla on valta ja vastuu alueensa             

monipuolisesta kehittämisestä. 

 

Malmin lentokentän prosessi on kuitenkin oikeudellisesti vahva ja looginen. Hallinto-oikeudelle jäi           

vain vähän tulkinnanvaraisia kohtia. Hallinto-oikeus onkin vedonnut lähinnä ennakkopäätöksiin,         

maakuntakaavaan tai yleispiirteisen yleiskaavan selvitysten riittävyyteen. Hatarimmalla pohjalla        

vaikuttavat olevan argumentit heinäkurpan levähdysalueiden säilymisen suhteen. 

 

On huomattava, että valittajat voivat nostaa esiin ainoastaan suunnitelmien ja päätösten           

laillisuuteen ja erilaisiin poliittisiin päätöksiin viittaavia seikkoja, mutta suoraa vaikutusta itse           

suunnitelmiin on vaikeaa toteuttaa. Valitusvaiheessa on turha tuoda ilmi omia ajatuksia ja            

mielipiteitä, sillä oikeudellisessa arvioinnissa tarkastellaan vain kaavan lainmukaisuutta, ja         

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti mielipiteet olisi pitänyt tuoda esiin jo yleiskaavasuunnittelun           

alussa. Annettujen mielipiteiden ei tarvitse vaikuttaa poliittisiin päätöksiin. 

 

Tarkempia historiallisia syitä lentokentän alueen ”ehdottomalle” rakentamiselle emme ole         

löytäneet. Analyysin laatuun on vaikuttanut merkittävästi se, että materiaalina on käytetty           

ainoastaan julkisia lähteitä. Tarkemman analyysin tuottamiseksi tulisi toteuttaa myös         

henkilöhaastatteluja ja perehtyä enemmän erilaisiin valtion, Uudenmaan maakunnan ja Helsingin          

kaupungin poliittisiin päätöksiin sekä toimintalinjoihin. 

 

Tapauskohtaisen analyysin lopputuloksena havaittiin syvemmän vuorovaikutuksen puuttuminen       

Helsingin kaupungin päätöksentekijöiden ja Malmin lentokentän kannattajien välillä. Syvemmän         

vuorovaikutuksen saavuttaminen vaatisi eri osapuolten parempaa ymmärrystä toistensa visioista ja          

arvoista sekä avointa keskustelua ja joustavuutta. Nykyinen tilanne johtaa vallan väärinkäytön           

mahdollisuuteen yleiskaavoitustilanteessa, sillä mielipiteiden vaikutusten tai kaupungin       

vallankäytöstä käydyn keskustelun ylin arvioiva elin on kaupunki itse, ja käydyn vuorovaikutuksen            

huomioon ottaminen lepää pääsuunnittelijan harteilla. 

 

 

  

20 
 



Lähteet 

 
Kirjalliset lähteet 

 

Arhinmäki P (2015), Malmin lentoasema asuntorakentamiseen? Saatavana internetissä osoitteesta 

http://www.paavoarhinmaki.fi/blogi/2015/malmin-lentoasema-asuntorakentamiseen/. Viitattu 

21.10.2018 

 

Arkkitehtitoimisto Freese Oy, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy (2016) Malmin lentoasema 

ympäristöhistoriaselvitys. Saatavana internetissä osoitteesta https://www.uuttahelsinkia.fi/sites/ 

default/files/osion_artikkelisivun_osa/liitetiedostot/160823_malmi_yhs_kevyt.pdf. Viitattu 

20.10.2018 

 

Auto, tekniikka ja kuljetus, (2014) Likainen raha kaataa Malmin lentoaseman. Saatavana internetissä 

osoitteesta http://www.boy.fi/atk/component/content/article/12-ajankohtaiset/573- 

likainen-raha-kaataa-malmin-lentoaseman.html. Viitattu 21.10.2018 

 

Avoin kansalaisryhmä Helsinki-Malmi (2014) Malmi – Helsingin helmi; Helsingin ja Malmin alueen 

kilpailukyvyn kehittämishanke 2050. Saatavana internissä osoitteesta http://malmiairport.fi/wp- 

content/uploads/2014/12/Malmi_visio205011.pdf. Viitattu 20.10.2018 

 

Helsingin hallinto-oikeus (2018) Päätös 18/0049/5 https://www.tuomarinkyla.com/wp-content/ 

uploads/2018/03/hallinto-oikeus_paatos.pdf. Viitattu 19.10.2018 

 

Helsingin kaupunginhallitus (2013) Malmin lentokentän ja eräiden sen ympäristön alueiden 

rakennuskielto yleiskaavan laatimiseksi (Malmi, Malmin lentokenttä) (nro 12182). Saatavana 

internetissä osoitteessa https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2012-017212/kslk-2013-2/. Viitattu 

23.9.2018 

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (2014:21) Helsingin Yleiskaava - Mahdollisuuksien Malmi. 

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:21. Saatavana 

internetissä osoitteesta https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-21.pdf. Viitattu 20.10.2018 

 

 

 

21 
 



Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (2014:27) Helsingin Yleiskaava - Helsingin kestävä 

viherrakenne. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:27. 

Saatavana internetissä osoitteesta https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-27.pdf. Viitattu 

20.10.2018 

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (2015) Malmin lentokentän alue - kaavarungon selostus. 

Saatavana internissä osoitteesta https://dev.hel.fi/paatokset/media/att/ad/ 

ad06f45fa8e35b6cfd8e1b7c4389cffc48bd6413.pdf. Viitattu 20.10.2018 

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (2015:1) Helsingin yleiskaava - Taloudellisten vaikutusten 

arviointi. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:1. 

Saatavana internetissä osoitteesta https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2015-1.pdf. Viitattu 

20.10.2018 

 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (2016) Helsingin yleiskaava - Kaupunkikaava - Helsingin uusi 

yleiskaava. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2016:3. 

https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2016-3.pdf. Viitattu 20.10.2018 

 

Helsingin yleiskaava (2015) Viheryhteydet liittävät virkistysalueet verkostoksi. Saatavana internetissä 

osoitteesta http://www.yleiskaava.fi/2015/viheryhteydet-liittavat-virkistysalueet- 

verkostoksi/. Viitattu 23.10.2018. 

 

Helsingin yleiskaava (2016) Valtuusto hyväksyi yleiskaavan. Saatavana internetissä osoitteesta 

http://www.yleiskaava.fi/2016/valtuusto-hyvaksyi-yleiskaavan/. Viitattu 20.10.2018 

 

Helsinki-Malmi Airport (2018:3) Usein kysyttyjä kysymyksiä. Saatavana internetissä osoitteesta 

http://www.malmiairport.fi/ukk/#3. Viitattu 23.9.2018 

 

Helsinki-Malmi Airport (2018:13) Usein kysyttyjä kysymyksiä. Saatavana internetissä osoitteesta 

http://www.malmiairport.fi/ukk/#13. Viitattu 23.9.2018 

 

Helsingin sanomat (2006) KHO kumosi yleiskaavan Malmin lentokentällä. Saatavana internetissä 

osoitteesta https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004438574.html Viitattu 23.10.2018 

 

Ilta-Sanomat (2016) Kommentti: Miksi Helsingin Keskuspuisto on pyhä ja Malmin lentokenttä rupi? 

Saatavana internetissä osoitteesta https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001264383.html. Viitattu 

22.10.2018 

22 
 



 

Kaupunkitutkimus TA Oy (2009) Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja 

yritystoiminnan kannalta. Saatavana internetissä osoitteesta http://www.kaupunkitutkimusta.fi/ 

wp-content/uploads/2013/12/HS-lentokenttäselvitys-RAPORTTI.pdf. Viitattu 19.10.2018 

 

Kaupunginmuseo (2017) Kaupunginmuseon lausunto Malmin lentoaseman rakennusten, 

asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta. HEL 

2016-010897 T 10 03 03. Saatavana internetissä osoitteesta https://www.hel.fi/static/liitteet/ 

museo/lausunnot%202017/HEL%202016-010897.pdf. Viitattu 20.10.2018 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö (2011) Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot. 

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 16/2011. Saatavana internetissä osoitteesta 

julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78115/Julkaisuja_16-2011.pdf?sequence=1. 

Viitattu 19.10.2018 

 

Valtioneuvoston oikeuskansleri (2015) Päätös Dnro OKV/1898/1/2014. Saatavana internetissä 

osoitteesta https://www.okv.fi/media/filer_public/dc/13/dc13d247-3db8-43f2-b04c- 

c245d74ac906/okv_1898_1_2014.pdf. Viitattu 23.9.2018 

 

Valtiovarainministeriö (2014) Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2015–2018. 

VM/2306/02.02.00.00/2013. Saatavana internetissä osoitteesta https://vm.fi/documents/10623/ 

307577/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2015-2018/19ebcaff-437f-4799-a7cb- 

9ac3c2b76541/Julkisen+talouden+suunnitelma+vuosille+2015-2018.pdf Viitattu 23.9.2018 

 

Vuorinen R (2016) Tapaustutkimus Malmin lentoaseman sulkemispäätöksestä. Saatavana 

internetissä osoitteesta https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/24021/master_ 

Vuorinen_Rasmus_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Viitattu 23.9.2018 

 

Ympäristöministeriö (2001) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. 

Saatavana internetissä osoitteesta http://www.ym.fi/download/noname/%7BBED4570A-5AAD- 

41F4-A781-B766A47C61CC%7D/31943. Viitattu 23.9.2018 

 

Ympäristöministeriö (2017) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Saatavana internetissä osoitteesta 

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B67CD97B8-C4EE-4509-BEC0-AF93F8D87AF7%7D/1

33346  

23 
 



Kuvalähteet 

 

Kuva 1. Malmin lentokentän sijainti pääkaupunkiseudulla 

Tuotettu 20.10.2018 palvelulla paikkatietoikkuna. Palvelu saatavana internetissä osoitteesta 

kartta.paikkatietoikkuna.fi 

 

Kuva 2. Lentokentän alueen ideointia. 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (2014) Helsingin Yleiskaava - Mahdollisuuksien Malmi. 

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:21. Saatavana 

internetissä osoitteesta https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-21.pdf. Viitattu 20.10.2018 

 

Kuva 3. Havainnekuva lentokentän korttelirakenteesta. 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (2014) Helsingin Yleiskaava - Mahdollisuuksien Malmi. 

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:21 Saatavana 

internetissä osoitteesta https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-21.pdf. Viitattu 20.10.2018 

 

Kuva 4. Suunnitelma Bromman lentokentän rakentamisesta. 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (2014) Helsingin Yleiskaava - Mahdollisuuksien Malmi. 

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:21 Saatavana 

internetissä osoitteesta https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-21.pdf. Viitattu 20.10.2018 

 

Kuva 5. Entisen kaupunginjohtajan Jussi Pajusen (kok.) kuva on lisätty kuvaan lentokonehallista, 

liittäen hänet lentoasemaan ja kirjoituksessa esiteltyyn suhmurointiin. 

Auto, tekniikka ja kuljetus (2014) Likainen raha kaataa Malmin lentoaseman. Saatavana internetissä 

osoitteesta http://www.boy.fi/atk/component/content/article/12-ajankohtaiset/573- 

likainen-raha-kaataa-malmin-lentoaseman.html. Viitattu 21.10.2018 

 

Kuva 6. Malmin lentokentän terminaali.  

Arvi Ilonen, MFA, Julkaistu artikkelissa osoitteessa  http://docomomo.fi/kohteet/helsinki-malmin- 

lentoasema/. Viitattu 21.10.2018 

 

Kuva 7. Avoimen kansalaisryhmän Helsingin ja Malmin alueen kilpailukyvyn kehittämishankkeen 

retoriikkaa. 

Avoin kansalaisryhmä Helsinki-Malmi (2014) Malmi – Helsingin helmi; Helsingin ja Malmin alueen 

kilpailukyvyn kehittämishanke 2050. Saatavana internissä osoitteesta http://malmiairport.fi/wp- 

content/uploads/2014/12/Malmi_visio205011.pdf. Viitattu 20.10.2018 

 

 

 

24 
 

http://www.boy.fi/atk/component/content/article/12-ajankohtaiset/573-likainen-raha-kaataa-malmin-lentoaseman.html



