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Hallituksen kehysriihessä tipautettiin 
suoranainen lentopommi. Liikenneminis-
teri ehdotti valtion vetäytyvän Malmin 
lentokentältä vapauttaakseen sen asun-
torakentamiseen. Kenttää käyttävät 70 
harrastelentäjää saavat etsiä tilaa muu-
alta, että tuleville helsinkiläisille saa-
daan edullisia asuntoja. Periaatepäätök-
sen taustat ovat hämärät. Ei 70 harrasta-
jaa voi saada aikaan 40 000 operaatiota 
vuodessa. Onko päättäjiä harhautettu?
Tilanne on monimutkainen. Kenttää ope-
roi pieteetillä liikelaitos Finavia pitäen 
lennonjohdon ja pelastuspalvelun toi-
minnassa sekä kentän puhtaana. Valtion 
omaa toimintaa kentällä on Rajavartio-
laitoksen helikopteritukikohta, josta tuo-
tetaan pelastuspalvelu Suomenlahdel-
le. Lopullinen päätösvalta kentän kohta-
losta ei ole valtiolla tai rakennusliikkeillä 
vaan Helsingin kaupunginvaltuustolla. 

Helsinki hyödyntää kenttää minimaa-
lisesti, vaikka ulosmitattavaa olisi pal-
jon – Lontoon city-kenttä tuottaa 900 
miljoonaa euroa vuodessa. Vaikka Malmi 

tuskin koskaan pääsee tällaisiin summin, 
on se merkittävä osa maamme ilmailun 
liikenneinfrastruktuuria ja voisi olla Hel-
singin vetovoiman kiihdytin. Tänä kevää-
nä ulkomaalaisia liike- ja yksityiskoneita 
on näkynyt Malmilla aiempaa enemmän, 
otetaan höyty irti! Ei kukaan lennä yleis-
ilmailukoneella Turkuun tai Pirkkalaan 
jos on tulossa Helsinkiin. Valvomattomat 
lentokentät eivät ole vaihtoehto.

Malmi on nimittäin metropoliseu-
dun ainoa valvottu yleisilmailukenttä. 
Sen kannattava toiminta on väistämättä 
mahdollista. Käytännössä jokainen suo-
malainen ansiolentäjä on saanut lento-
koulutustaan Malmilla. Kouluttajiksi on 
saatavissa Helsingissä toimivia ammat-
tilaisia ja lentoliikenteen riittävä määrä 
takaa oppimisen turvalliseen toimintaan 
vilkkaassa liikenteessä. Lakkauttamisen 
vaikutus yleisilmailuun ja lentokoulutuk-
seen ja yksityisilmailun turvallisuuteen 
Suomessa olisi todella radikaali. 

Lehdissä on esitetty epämääräisiä ja 
virheellisiä tietoja kentän toiminnas-

ta ja lakkauttamisen aikatauluista. Tä-
mä vaikuttaa luonnollisesti kenttään tu-
keutuvien yritysten investointihaluun 
ja toimintakykyyn. Kannustan yrityk-
siä jatkamaan toimintaansa ja luotta-
maan tulevaisuuteen Malmilla – muual-
la sitä nimittäin ei tälle liiketoiminnalle 
ole. Pääkaupunkiseutu on asukasmääräl-
tään Suomessa ainoa alue, joka mahdol-
listaa kannattavan kaupallisen lentokou-
lutus- ja ilmailuteollisuuden tässä mit-
takaavassa. Jo nyt Malmilla koulutetaan 
ammattilentäjiä noin kolmasosalla siitä 
kustannuksesta, joka vastaavaan koulu-
tukseen menee valtion rahoittamassa il-
mailuopistossa. 

Uusi kevyt liikelentokalusto valtaa len-
tomatkustamista vauhdilla. Uuden suku-
polven koneiden lentotuntimäärät ovat 
kasvaneet Euroopassa peräti 725 % vii-
dessä vuodessa. Suomelle ja pääkaupun-
kiseudulle saavutettavuudella ilmateit-
se on erityisen suuri merkitys: muusta 
EU:sta katsoen Suomi on saari meren ta-
kana. Kasvuennusteet, modernien lento-

suunnistusmenetelmien kehitys ja liike-
lentokaluston uusi sukupolvi asettavat 
Malmin kentän hävittämisehdotuksen 
outoon valoon. Valtakunnallista liiken-
neinfrastruktuuria ja ilmailualan tulevai-
suutta ei voi hoitaa yksittäisen kaupun-
gin kaavoituspolitiikan ehdoilla. 

Tähdätään tulevaan, kehitetään Malmin 
lentoasemaa ja taataan sen elinvoimai-
suus. Kehysriihen ehdotukset tulee alis-
taa todelliseen arviointiprosessiin konk-
reettisten vaikutusten selvittämiseksi. Ei 
ole häpeä muuttaa päätöksiä, jos tausta-
tiedot osoittautuvat virheellisiksi. 
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Malmin elävä lentokenttäkokonaisuus on 
kansainvälisesti tunnustettu arvokas kulttuuriaarre. 

TeksTi: seppo sipilä 

almin lentokenttä on 
kahdesti peräkkäin (vuo-
sina 2004 ja 2006) lis-
tattu World Monuments 

Fundin (www.wmf.org) ylläpitämäl-
le maailman sadan uhanalaisimman 
kulttuuriaarteen listalle, jonka va-
lintapaneelissa ovat mukana mm. 
UNESCOn maailmanperintöluette-
loinnissakin neuvoa-antavina asi-
antuntijoina toimivat kansainväli-
set iCOMOS- ja iCCROM-järjestöt 
(www.icomos.org ja www.iccrom.
org). 

Myös kansainvälinen DoCoMo-
Mo-järjestö (www.docomomo.com) 
on ottanut Malmin kenttäkokonai-
suuden modernin arkkitehtuurin ar-
vokohteidensa luetteloon.

Nämä tosiseikat lienevät unohtu-
neet päättäjiltä viime vuosien aika-
na kaavoittajan huomion käännyt-
tyä pois Malmilta, kun mm. Öster-
sundomin alueliitos toi vuonna 2009 
Helsingin kaupungin käyttöön yli 17 
kertaa Malmin kentän ja sen suoja-
alueiden verran kaavoitettavaksi so-
veltuvaa maata.

MalMin lentoaseMa onkin 
vuodesta 2009 kuulunut aluekoko-
naisuutena myös Museoviraston yl-
läpitämään valtakunnallisesti arvok-
kaiden rakennettujen kulttuuriym-
päristöjen (RKY) luetteloon. 

Valtakunnallisissa alueidenkäyttö-
tavoitteissa kyseinen luettelo maini-
taan erityisesti kaavoitusta ohjaava-

na inventointina. Museoviraston Ra-
kennusperintöportaalissa  (www.rky.
fi) Malmin lentoasemaa ja sen mer-
kitystä kuvataan seuraavasti:

Malmin lentoasema on pääkau-
punkiseudun ensimmäinen siviili-
lentoliikenteen maalentoasema, jo-
ka on yhdistänyt maamme kansain-
väliseen lentoliikenteeseen. Malmin 
lentoasema on rakennushallituksen 
toteuttamaa dynaamista ja funktio-
naalista rakentamista – kuin symboli-
na lentämisen ennakkoluulottomuu-
delle. Terminaali on kansainvälisesti-
kin arvioiden harvinaisen hyvin alku-
peräisessä asussa ja käytössä säilynyt 
1930-luvun lentoasemarakennus.

---
Terminaalirakennuksen lisäksi kent-
täkokonaisuuteen kuuluvat lentoko-
nehalli ja kiitoradat. Ensimmäiset nel-
jä betonikiitorataa olivat 800 metrin 
mittaisia. 1940 olympialaisten takia 
pääkiitorata on jatkettu 1400-met-
riseksi. Kiitoratoja on sittemmin laa-
jennettu ja päällystetty uudelleen.

MalMin lentoaseMaa koskeva 
RKY-aluemerkintä löytyy Rakennus-
perintöportaalin kartalta, jolle vie pi-
kalinkki http://tinyurl.com/malmin-
lentoasema.

Uusimmissa suunnitelmissa kent-
täalueelle esitetty 20 000–30 000 
asukkaan kerrostalolähiö tuhoaisi 
paitsi Malmin kentän arvon poik-
keuksellisen hyvin säilyneenä elä-
vänä kokonaisuutena liikenneilmai-
lun alkuajoilta, myös Suomen kan-
sainvälisen maineen kulttuurimaa-
na. Onkin toivottavaa, ettei Malmin 
lentokenttäkokonaisuuden kansain-
välinen kulttuuriarvo ole ollut päät-
täjien tiedossa viimeisimpiä linjauk-
sia tehtäessä.

Malmin lentoasema kuuluu 
aluekokonaisuutena Museoviraston 
ylläpitämään valtakunnallisesti 
arvokkaiden rakennettujen 
kulttuuriympäristöjen (RkY) 
luetteloon. 
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Turha kiistää, etteikö jokaisen kalastajan silmissä kiilu kuva itsestä 

roikottamassa kauden ellei kaikkien aikojen suurinta. Vaikka lähellä 

lottovoiton todennäköisyyksiä mennäänkin, himokalastajat suuntaavat 

samoille joille vuosi toisensa jälkeen, rasiat täynnä talven aikana 

sidottuja uusia perhoja, jotka maallikosta näyttävät kaikki samanlaisilta. 

Tupsu ja koukku, siinä se. Vaan eipä olekaan. Juuri nuo pienet 

yksityiskohdat tekevät painotuotteestakin hyvän tai erinomaisen. 

Lukuisat valinnat, jotka Sanomapainon ammattilaiset prosessin aikana 

tekevät varmistaakseen parhaan mahdollisen laadun, joka ikinen kerta.      

LOHI 20,7 KG

TERVETULOA SUOSITTUUN KAHVILAAMME
JA MONIPUOLISEN 

LOUNASPÖYTÄMME ÄÄREEN
(ARKISIN 10.30–14.00)

GATE/TERASSIMME KESÄAIKAAN
SÄÄVARAUKSELLA
MA-PE 15.00–21.00

LA 10.00–21.00 SU 11.00–18.00

KABINETTI MYÖS YKSITYISTILAISUUKSIIN!
                                                                                                    

KESÄAIKAAN AVOINNA
MA–PE 09.00–20.00 

LA 10.00–16.00 SU 11.00–17.00
HELSINKI-MALMIN LENTOASEMA

WWW.GATE1.FI

Satelliittilähestymiset ja uusi lentokalusto mullistavat liikelentoalan:

Lentomenetelmien uusi aikakausi
Malmin lentokenttä sijaitsee erinomaisella paikalla vain varttitunnin matkan päässä sekä 
pääkaupunkiseudun kaupunkikeskuksista että Helsinki-Vantaan vaihtoyhteyksistä. Se tekee 
myös kotimaan ja lähialueiden kymmenet pienemmät lentopaikat sujuvasti saavutettaviksi. 
Liikenneilmailu edellyttää kuitenkin lentokentältä toimivaa mittarilähestymisjärjestelmää.

telmät ovat mullistaneet lii-
kenneilmailun mahdollisuu-
det. Yhdysvalloissa on GPS:n 
paikannustarkkuutta paran-
tava WAAS-järjestelmä pal-
vellut ilmailua pian jo vuosi-
kymmenen. Myös eurooppa-
lainen GPS:ää tarkentava EG-
NOS-satelliittijärjestelmä, joka 
on täysin yhteensopiva ame-
rikkalaisen WAAS:n kanssa, on 
toiminnassa kaikille avoimena 
ilmaisena palveluna. 

GPS/EGNOS-järjestelmän 
avulla saavutetaan iLS kate-
goria i -tasoinen tai parem-
pi paikannustarkkuus, joka on 
edellytys kaupalliselle lentotoi-
minnalle. Tämä ei edellytä min-
käänlaisia kalliita laiteasen-
nuksia lentokentälle, ja lähes-

tymismenetelmät voidaan laa-
tia siten ettei lähestymispolun 
tarvitse enää olla suora. Mal-
min kenttä voisi tällaisin mo-
dernein menetelmin palvel-
la oivallisesti kevyen kaluston 
liike- ja taksilentotoimintaa.

Luotettavuudeltaan safe-
ty-of-life -tasoinen EGNOS-
palvelu julkistettiin maalis-
kuussa 2011. GPS/EGNOSia 
seuraava toisen sukupolven 
Galileo-järjestelmä ja sitä täy-
dentävät järjestelmät ovat jo 
rakenteilla, ja vievät satelliit-
tipohjaisen paikannustarkkuu-
den automaattilaskeutumiset 
mahdollistavalle tasolle. Vanha 
analoginen iLS on ennen pit-
kää vääjäämättä tulossa tien-
sä päähän.

TeksTi: seppo sipilä

Jokainen kiitotie pääkau-
punkiseudulla on parin 
vuosikymmenen päästä kor-
vaamaton. Malmin kentän 
tekee erityisen merkittäväk-
si se, että koko Etelä-Suo-
men läänissä vastaavan ta-
soista palvelua – mm. len-
nonjohto ja maahantulo-
muodollisuudet – tarjoaa 
kevyelle liikenteelle vain 
Lappeenrannan lentoase-
ma. Lähin palveluiltaan 
Malmia vastaava kenttä 
on Turussa.

Euroopan lentoturvalli-
suusorganisaatio Eurocont-
rolin kaupallisen lentolii-
kenteen pitkän aikavälin 

kasvuennusteen mukaan 
Suomen ja lähialueiden lii-
kennemäärissä koetaan 30–
70 % kasvu vuoden 2012 
tasosta vuoteen 2035 men-
nessä. Ennusteen toteutues-
sa liikelentojen sujuva ja 
joustava toiminta Helsin-
ki-Vantaalla on uhattuna, 
koska aikatauluttomat lii-
kelennot voivat saada jous-
tavaa palvelua vain reittilii-
kennetilanteen salliessa. Jo 
nyt Helsinki-Vantaan liike-
lentojen täytyy varata itsel-
leen lentokenttäslotti tun-
teja etukäteen. 

Uuden sukupolven pie-
net, 4–8 -paikkaiset mikro-

jetit (VLJ, Very Light Jet) 
aiheuttavat vähemmän me-
lua kuin Malmin perintei-
nen potkurikalusto. Ne ovat 
käytännössä yhtä nopeita 
kuin perinteiset kevyet lii-
kesuihkukoneet, hinnal-
taan noin puolet halvem-
pia, ja polttoaine- ja ylläpi-
tokuluiltaan edullisia. Ne 
on sertifioitu yhdelle lentä-
jälle kahden sijasta, ja ne 
pystyvät ongelmitta toimi-
maan alle kilometrin mit-
taisilta kiitoteiltä. Ne teke-
vät vauhdilla tuloaan liike-
lento-operaattorien kalus-
toon kaikkialla maailmassa.

Saksalaisen WingX Ext-

1940-luvulta asti siviili-il-
mailun mittarilähestymis-
menetelmien perustana on 
ollut maa-asemiin perustuva 
iLS (instrument Landing Sys-
tem). Kaavailut kunnollisesta 
mittarilähestymismenetelmäs-
tä Malmin lentoasemalle ovat 
vuosikymmenten ajan kaatu-
neet mm. siihen, että suoraa 
lähestymislinjaa noudattava 
iLS-menetelmä on vaikea so-
vittaa Malmille siten että Hel-
sinki-Vantaan ja Malmin lii-
kenne pystyisivät toimimaan 
poikkeustilanteissakin toisi-
aan häiritsemättä.

Uusi aikakausi on kuitenkin 
jo alkanut. Satelliittipohjai-
nen GPS-paikannusjärjestel-
mä ja sitä tarkentavat mene-

Lentokaluston vallankumous
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Kasvien esiintymistä on voitu 
kartoittaa ja seurata ainoastaan 
kenttää ympäröivän aidan ulkopuolella 
rakentamattomilla alueilla. Näillä 
alueilla kasvisto on monipuolinen ja 
runsas, joka johtuu siitä, että kentän 
ympärillä on yllättävän monenlaista 
luontotyyppiä ja toisaalta ihmisen 
toiminnan vaikutusta. 

eri putKiloKasvilajeja 
(kukkakasveja ja sanikkaisia) lienee 
kentän lähialueilla noin 350-400, kun 
koko Helsingin kaupungin alueella 
tavatuksi lajimääräksi saatiin vuonna 
1998 julkaistussa inventaariossa (Arto 
Kurtto ja Leena Helynranta, Helsingin 
kasvit) 1072 lajia. Kentän ympäristön 
kasvilajien lukumäärä on alueena 
Helsingissä korkeimmasta päästä. 
Korkein arvo neliökilometriruudussa 429 
lajia esiintyy Suomenlinnan alueella.

Malmin lentokentän ympäristön 
monipuolinen kasvisto
Malmin lentokenttä ja sen ympäristö on tunnetusti kiinnostava 
kohde luontoharrastajille. Erityisesti lintualueena se on erityisen 
arvostettu. Kuitenkin sen lisäksi alue on monella muullakin 
tavoin luontoarvoiltaan arvokas.

Esimerkkejä kentän ympäristön 
erikoisemmista tai mielenkiintoisimmista 
kasveista:

TeksTi: ilkka Uotila

Kenttää kiertävän ulkoilupolun 
koillisella metsäosuudella 
kasvaa mesimarjaa (Rubus 
arcticus), käenkukkaa (Lychnis 
flos-cuculi) ja puna-ailakkia 
(Silene dioica). 

Pienessä alkuperäisen 
Tattarisuon metsäsaarekkeessa 
kasvaa orkideakasvi 
maariankämmekkää 
(Dactylorhiza maculata).

Reitin itäosassa on vanha 
pihapiiri, jonka muistona 
alueella kasvaa vanhan viljelyn 
jäljiltä edelleen ukkomansikkaa 
(Fragaria muricata). 

Tattarisuon lähteikkö-alueella 
kentän itäpuolella virtaavassa 

pohjavettä purkavassa ojassa 
kasvaa melko harvinaista 
purolitukkaa (Cardamine 
amara). 

Entisaikojen koriste- ja 
hyötykasvien jäljiltä esiintyy 
alueella muun muassa 
illakkoa (Hesperis matronalis), 
rohtoraunioyrttiä (Symphytum 
officinale) ja suopayrttiä 
(Saponaria officinalis). 

Ehkä harvinaisin kentän 
lähialueen kasveista 
on ojatädyke (Veronica 
beccabunga), jota esiintyy 
Tattarisuon teollisuusaluetta 
sivuavassa ojassa.

reme -markkinatutkimus-
toimiston syyskuussa 2013 
julkistamien tilastotietojen 
mukaan perinteisen liike-
lentokaluston lentotunti-
määrät Euroopassa ovat la-
mavuosina 2008–2012 las-
keneet tuntuvasti, mutta 
VLJ-kaluston lentotunti-
määrä on samaan aikaan 
kasvanut jopa 725%. VLJ-
lentokalusto on mainitulla 
ajanjaksolla vallannut kevy-
en segmentin markkinoista 
peräti kolmanneksen. Maa-
ilmanlaajuisen talouskrii-
sin hellittäessä on odotet-
tavissa liikelentotoiminnan 
VLJ-segmentin huikea kas-

vu. PMI Media Ltd -mark-
kinatutkimusyhtiön mar-
raskuussa 2013 julkaistun 
katsauksen arvion mukaan 
vuoteen 2020 mennessä toi-
mitetaan noin 1700 uut-
ta VLJ-lentokonetta, kun 
maailman nykyinen VLJ-
kalusto on noin 1000 ko-
netta.

Liikelentokaluston ja lä-
hestymismenetelmien uu-
siutuessa Malmin kiitotiet 
ovat nykyisellään täysin riit-
tävät kevyen kaluston no-
peiden ja joustavien pal-
velujen turvaamiseen pää-
kaupunkiseudulla.
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syksyllä 2015.

www.finaa.fi

DC-yhdistys ry
Liity jäseneksi ja lähde lennolle
www.dc-ry.fi

HKK:n ala- ja yläkoulu toimivat Pukinmäessä. 
Koulussamme ovat pienet ryhmäkoot ja välittävä, 
turvallinen ilmapiiri. 
        
                 Avointen ovien  ilta
                 to  22.5. klo 17.30 –19 

Tule tutustumaan kouluumme ja seuraamaan 
oppilaiden järjestämää pajatoimintaa.
Tuleville 1-9 luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen 
annetaan tietoa koulustamme.
                 
                  TERVETULOA!

Koulusihteeri Minna Davidsson p. 050 512 0607
minna.davidsson@edu.hel.fi 

Rehtori Markus Andersson p. 050 313 9710
markus.andersson@edu.hel.fi 

MUISTA
OTTAA YHTEYTTÄ!

Murtohälyttimiä 
20 vuoden 
kokemuksella.

MCR
DynAero

SCANFLYERS.COM

Kirkkonummen Helikopteripalvelu Oy 
Hirsalantie 235, 02420 JORVAS

Puh. 0500-445 447, www.rotorway.fi , info@rotorway.fi 

TS Pelipiste 
Asiantunteva Veikkaus- ja Totokioski 

Malmintorilla hissien vieressä. 
(Prisman ja Lidl’in välissä) 

 

TERVETULOA 
Meidät löytää myös Facebookista.

Aukioloajat ma-pe 9-18, la 9-15 ja su suljettu.
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Kauniit amppelit ja kesäkukat LUONTAISTUNTIJA MALMI 
Ylä-Malmin tori 3, 00700 Helsinki
Avoinna ma–pe 9–17, la 9.30–14.30
puh 09-3858204
Vuoden 2003 Koillis-Helsingin Yrittäjä
www.luontaistuntijamalmi.fi
www.facebook.com/LuontaistuntijaMalmi

30
vuotta
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Tilannetietoa
MLY seuraa Malmin lentoaseman 
tulevaisuutta koskevaa ja siihen vaikuttavaa 
päätöksentekoa ja osallistuu julkiseen 
keskusteluun aktiivisesti. Tavoitteena on 
ensisijaisesti kentän säilyttäminen.  
MLY:n näkemyksen mukaan tilanne  
on toukokuussa 2014 tämä:

• Hallituksen kehysriihessä tehtiin 25.3.2014 
periaatepäätös, että asuntorakentamisen 
edellytysten parantamiseksi Helsingin 
seudulla valtio vetäytyy toimintoineen 
Helsinki-Malmin lentoasemalta 
siten, että alue on mahdollista ottaa 
asuntotuotantokäyttöön viimeistään 
2020-luvun alussa.

• Valtion toimintoja Malmin lentoasemalla on 
tiettävästi vain Rajavartiolaitos.

• Muutos edellyttää Rajavartiolaitoksen 
sekä siviili-ilmailun siirtämistä korvaavalle 
kentälle.

• Rajavartiolaitos käynnistää Helsinki-Vantaan 
tukikohdan hankinnan valmistelun.

• Finavia Oyj ja Rajavartiolaitos sopivat 
tilajärjestelyistä siten, että muutto 
Malmista uusiin tiloihin tapahtuu 
kustannusneutraalisti.

• Siirtokustannukset ja korvaavat ratkaisut ovat 
arviolta yli 150 miljoonaa euroa

• Presidentti Niinistön mukaan kehysriihen 
suunnitelmat puetaan nyt ehdotuksiksi ja 
viedään syksyllä eduskunnan päätettäväksi

• Jos sovitun mukainen korvaava ratkaisu 
esitetään, valmistelu kestänee jonkin aikaa. 

• MLY edistää ensisijaisesti kentän säilyttämistä 
ja kehittämistä.

• Kehittämisen mahdollistamiseksi MLY 
on valittanut kaupungin 2013 alueelle 
asettamasta rakennuskiellosta korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen 2.5.2014.

• Helsingin kaupungin yleiskaavoitus 
on menossa ja yleiskaava valmistuu 
käsiteltäväksi 2016. 

• Malmin lentoaseman osalta asia on esillä 
syksyllä 2014

• Kenttäalueen käytöstä päättää lopulta 
Helsingin kaupunginvaltuusto. 

• Maakuntakaavassa kenttä on liikennealue, 
toissijaisesti asuinrakentamisen alue. 

• Maakuntakaava on juuri vahvistettu eikä 
siinä ole osoitettu korvaavaa aluetta uudelle 
kentälle.

• Nummelan ja Hyvinkään lentokenttien 
ympäristöluvat ja kapasiteetti eivät 
mahdollista toiminnan siirtämistä niille

Teksti: 
Timo Hyvönen

eskustelu Malmin len-
toaseman alueen asuin-
rakentamisesta on jat-
kunut vuosia. Sitä on 
leimannut tarkoitusha-
kuisuus ja vastakkain-

asettelu. Perustelut ovat olleet var-
sin kyseenalaisia ja kannanotot ka-
peakatseisia – puolin ja toisin. On 
ajettu lentokenttäalueen rakenta-
mista TAi säilyttämistä – asiayhtey-
det, suurempi kokonaisuus, kehittä-
minen, ratkaisuhakuisuus sekä laa-
jemman alueen ja Helsingin etu ovat 
jääneet taka-alalle.

Metropolialue tarvitsee sekä yleis-
ilmailun lentokentän että asuntoja. 
Malmin lentoaseman alue ei ole ai-
noa asuntojen rakennuspaikka. Tyh-
jää rakentamatonta tilaa on paljon. 
Kentän kehittymisen kannalta komp-
romissi olisi hyvä vaihtoehto: kenttä 
voidaan avata, aktivoida ja kehittää, 
ja siitä voidaan tehdä ainutlaatuisen 
toimiva ilmailullinen kokonaisuus ja 
kilpailutekijä koko pääkaupunkiseu-
dulle. Meillä Helsingissä ei arvokkai-
ta, ainutlaatuisia ja erottavia kilpai-
lutekijöitä ole liikaa – ja kenttähän 
on jo olemassa.

Syksyllä 2013 saatiin mielenkiin-
toinen ehdotus, kun kolme kaupun-

kiaktiivia visioi lentoasemalle aivan 
uudenlaisen tulevaisuuden. ilmailun 
rinnalla asumista, harrastamista, va-
paa-aikaa, pienteollisuutta, yritystoi-
mintaa, kauppaa ja hyvinvointia. Eh-
dotuksessa alueelle pystyttiin sovit-
tamaan hyvin asuntoja jopa 20 000 
ihmiselle lentotoimintaa karsimatta – 
päinvastoin, ilmailuteollisuuden mah-
dollisuudet ovat visiossa erinomaiset. 

Olemassa olevan lentokentän alueen 
kehittäminen, sen sijaan että alueen 
koko maapohja joudutaan puhdista-
maan asuinrakentamiselle kelpaavak-
si, on kustannuksiltaan ja riskeiltään 
huomattavasti pienempi sekä luo hy-
vät edellytykset kestävän kehityksen 
mukaiselle ”uudelle elämälle”. Uutta 
luoden, mutta vanhaa kunnioittavas-
sa hengessä. Yksityiset toimijat voisi-
vat kehittää alueella toimintaa, joka 
ei kuormita kaupungin kassaa vaan 
tuo kaupungille lisää tuloja ja liike-
toimintahyötyjä. Valtio on investoi-
nut huomattavan rahasumman alu-
eeseen lentokentän muodossa. Tätä 
investointia ei kannata hukata. 

Malmin arvokkaasta ja maailman-
laajuisestikin ainutlaatuisesta len-
tokenttäalueesta voidaan rakentaa 

laajempaa Malmia ja Helsinkiä pal-
veleva omaleimainen, monipuolinen 
alue, joka palvelee sekä matkailua, 
alueen asukkaita että yrityselämää. 
Olemassa olevaa ei kannata purkaa. 
Jos Malmin lentotoiminta lakkaute-
taan, Helsinki on Euroopan ainoa pää-
kaupunki, johon ei pääse pienkoneel-
la tai kevyillä liikelentokoneilla. Sil-
loin lähimmät yleisilmailua palvelevat 
lentokentät ovat Turku tai Tampere. 

Rakennetaan 
asuntoja ja
lennetään edelleen!
Voisiko Malmia samalla sekä kehittää lentokenttänä 
että hyödyntää asuntorakentamiseen ja muuhun 
toimintaan? Tätä on pohtinut joukko kaupunkiaktiiveja 
vuoteen 2050 tähtäävässä visiossaan.
TeksTi: Timo Hyvönen

Työryhmän 
ehdotuksessa 

Malmille mahtuu 
ilmailun lisäksi myös 

uusia asuntoja, 
vapaa-aikaa ja 

yritystoimintaa. 

Alueen yleislAAjuus

Asuminen  yhteensä n. 60 ha
Toimistot  3x 7000 m2

Retail/Kauppakeskus  
5000 m2

Museo/Messuhalli  
1000–2000 m2

Hotelli  200–300 huonetta
Konferenssitilat  2000 m2

Oppilaitostilat ja viranomais-
toiminta  5000–10000 m2

Terveydenhuolto  
3000–5000 m2

Terminaali  1000 m2

Visio 2050 -ehdotus löytyy 
osoitteesta http://bit.ly/1sgygCB
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Tilaa sorat hihnalla
suoraan kohteeseen!
• Leikkihiekat ja turvahiekat
• Talopohjien ja salaojien täytöt
• Sepelit, sorat ja murskeet,
 myös säkitettyinä

Mullat lava-, koura-
tai hihna-autolla
• Kipattuna tai purettuna
 esim. aidan yli
• Säkit 1000 L
•  Vaihtolavat
www.kuljetusliikemikander.fi 

Kun ostat silmälasit, saat

KAUPAN PÄÄLLE
PIILOLASIT – JOPA MONITEHOISINA

Ostaessasi 1-tehosilmälasit, saat halutessasi 1-tehoiset piilo-
lasit kuukaudeksi veloituksetta. Moniteholasien ostajana saat 

monitehopiilolasit kuukaudeksi veloituksetta.
Tarjous voimassa 31.5.2013 saakka.

Malminkaari 15, Malmin Nova (katutaso), 00700 Helsinki
Puh. 09-345 1265

ETUPAKETTI SISÄLTÄÄ KAIKEN TARVITTAVAN:
Näöntarkastus, uutuuspiilolasit, hoitoaineet, piilolinssisovitus,

MIKÄLI ET ENNEN OLE KÄYTTÄNYT PIILOLASEJA, OPETAMME 
SINULLE NIIDEN KÄYTÖN MYÖS VELOITUKSETTA

Tervetuloa!

EDUN ARVOjopa

99€

Tarjous voimassa 19.6.2014 saakka.

MALMIN SUUTARI
www.suutaripalvelu.f i

Nyt mustapäiset

avaimet odottaessa.

☎050 432 6060
Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki

SILMÄLÄÄKÄRIT  
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb, 
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo

Ajanvaraus 
ma–pe 10–18, la 10–14 (kesäla sulj.)

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN 
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

Malminkauppatie 18 (Prisma) 2. krs 
(Samassa tilassa Optikko Sjöblom)

TANDEMHYPYT
HYPPYKURSSIT
YRITYSTAPAHTUMAT
LISENSSIHYPPÄÄJÄT

Taivaalle ja takaisin,
turvallisuudesta tinkimättä!
Tandemhypyt myynnissä nyt!

Varaukset (arkisin 11–18)
+358 40 553 5916
Aviastar Helsinki Oy
Malmin Lentoasema
00700 Helsinki

skyXperience
Toteutamme yhdessä kanssasi upeita 
ja ikimuistoisia kokemuksia ilmailun 
parissa laadukkaasti ja turvallisuudesta 
tinkimättä.

Tietotie 3, 01530 Vantaa
puh. (09) 8700 870 — www.ilmailumuseo.fi

Neste Oil Metsälä 24H
Asesepänkuja 2, 00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com

Neste Oil K-market 
Malmi
Pihlajamäentie 37, 
00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com

Tuo nelirenkainen Ystäväsi pesulle nopeille ja hellävaraisille Quick wash pesukaduillemme

joka saa autosi kiiltämään hetkessä - JONOTTAMATTA TOTTAKAI

Neste Oil K-market Malmi ja Metsälä

HUOLEHTII SINUSTA JA AUTOSTASI 

BestRent.fi

METSÄLÄ 
AVOINNA 24H

Puh. 09-387 9282,
0440-630 360,
Autotallintie 19, 00770 Helsinki

A UTOKORJ A A MO - KA IKK I MERKIT

V UODESTA 1 9 6 6

Yhteistyössä

TARJOAMME NYT MYÖS KAIKKIEN AUTOMERKKIENHUOLLOT

JA KORJAUKSET HELSINGIN DIESEL AUTOKORJAAMOSSA!

MEILTÄ MYÖS TUOREET
KAHVIT JA PULLAT
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uusikymmentäluvun 
puolessa välissä Mark 
Baker päätti koulunsa 

ja hakeutui työelämään. En-
simmäisillä palkkarahoillaan 
hän suoritti yksityislentäjän 
lupakirjan. Nuori lentäjänalku 
tuskin aavisti mihin leikkiin tu-

45 vuotta BF-lentämistä
– Huoli ilmailukoulutuksen tulevaisuudesta on suuri
Malmin lentoaseman elämää katseleva kiinnittää nopeasti huomionsa konerivistöön, jonka sivuperäsimissä 
komeilee tunnus BF-lento. Logo viittaa tänä vuonna 45 vuotta täyttävään lentokouluun ja konevuokraamoon. 
Yrityksen perustaja on värikäs ilmailupersoona Mark ”Pupa” Baker. Hän on viime vuosina kehittänyt 
lentokoulustaan myös ammattilentäjien koulutuspaikan.

TeksTi ja kUVaT: Raine Haikarainen

BF:n konerivistö on Malmilla tuttu näky.

li ryhtyneeksi. ilmailu ja Mal-
mi veivät mukanaan. Pian oli 
taskussa sekä mittarilentäjän 
että ansiolentäjän lupakirjat. 

Näiden jälkeen jatkui mää-
rätietoinen lentotuntien ke-

Kaksikymmentä Helsingin medi-
alukion opiskelijaa on tallentanut 
Malmin lentoaseman näkymiä ka-
meroillaan. Kuvista rakennettiin va-
lokuvanäyttely lentoaseman päära-
kennukseen. 

Lukion kuvataiteen kursseihin 
kuuluva valokuvauskurssi vei op-
pilaat käytännön toimiin Malmin 
lentokentälle. Kuvia otettiin sekä 
kenttätasolla että ilmasta. Carelia 
Copters tarjosi yhdelle onnekkaal-

le mahdollisuuden päästä kuvaus-
lennolle. Ilmakuvat on otettu kaksi-
paikkaisesta Schweizer 300 C-kop-
terista, jonka kyytiin onnetar arpoi 
Camelia Antonen kameroineen. 

”Malmin lentokenttä on lukiolai-

sen näkökulmasta arvokas alue, jolla 
on mielenkiintoinen historia ja jos-
sa tiede, tekniikka, luonto ja myös 
valokuvataide kohtaavat”, kertoo 
medialukion kuvataiteen ja median 
lehtori Timo Kuohukoski.

Medialukion Malmi-aiheinen valokuvanäyttely

Näyttely on 
avoinna 

20.5.–7.6.
2014. 

HelsiNgiN MedialUkio 
(entinen koillis-Helsingin lukio) 

sijaitsee Malmin lentoaseman 
naapurissa Tapanilassa. kuvauskäynti 

kentälle järjestyi Malmin lentoase-
man ystävät -yhdistyksen avulla.

rääminen lennonopettaja-
kurssia varten. Parikymppi-
sen miehen innolla hän kar-
tutti lentotunteja ja opiskeli 

lentoteoriaa yhden talven Hel-
singin kauppakorkeakoululla. 
Keväällä 1969 olikin lennon-
opettajapätevyys hankittuna 

ja oli seuraavan rohkean as-
keleen aika. 

60-luvun lopussa Malmil-
la elettiin voimakkaita kas-
vun vuosia. 21-vuotias Baker 
päätti ryhtyä ilmailuyrittäjäksi 
ja -kouluttajaksi. Kun pankin-
johtajakin suhtautui myöntei-
sesti nuoren miehen innokkaa-
seen yrittämiseen, syntyi T:mi 
BF-Lento. 

Velkarahalla hankittiin en-
simmäinen koulukone Cessna 
150 OH-CCO. Kasvu oli yllättä-
vän nopeaa ja toiminta laajeni 
nopeasti. Parhaimpina vuosi-
na laivastossa oli yli 20 konet-
ta, joukossa myös kaksimoot-
torisia liikekoneita.

UUtena alUeena  
aMMattilentäjä-
koUlUtUs

Mark Baker on nähnyt aitopai-
kalta viimeisten vuosikymmen-
ten aikana Malmilla monet vai-
heet. Nousuja ja laskuja eivät 
ole tehneet vain hänen lento-
koneensa, vaan myös yleinen 
taloustilanne. Pitkään jatku-
nut toiminta on edellyttänyt 
myös riskien oikeaa hallintaa 
ja asiakaskunnan tuntemista.

– Konevuokraajana olen ol-
lut tarkka siitä, kenelle annan 
kalustoani vuokralle. Jos on 
yhtään epäilystä lentäjän tai-
doista tai viimeaikaisesta ko-
kemuksesta, olen edellyttä-
nyt aina kertauskoululentoa, 
hän kertoo.

Viimeisten vuosien aikana 
BF-Lento on laajentanut kou-
lutustaan ammatti- ja liiken-
nelentäjäkoulutukseen.

– Taloudellisen tilanteen ki-
ristyessä pelkkä vapaa-ajan 
lentäminen on selvästi vähen-
tynyt ja tilalle on tullut yhä 
enemmän ilmailun ammattei-
hin tähtääviä oppilaita. Olem-
me siksi aloittaneet liikenne-
lentäjäkoulutuksen, joka sisäl-
tää kaikenkaikkiaan noin 250 
tuntia lentokoulutusta ja mää-
räysten vaatimat teoriaopin-
not. Hinta on saatu edulliseksi 
rakentamalla koulutus yhdessä 
ulkomaisten yhteistyökump-
paneiden kanssa ja tukeutu-
malla verkon kautta tapahtu-
vaan etäopetukseen. Hintava 
monimoottorikoulutus tapah-
tuu tällä hetkellä Puolassa, jos-
sa on käytettävissä moderni 
Tecnam P2006T -kaksimoot-
torikone, kertoo Mark Baker.

BF-lento on Malmin elävää historiaa 
ja sadat pilotit ovat saaneet lentokou-
lutuksensa Mark Bakerin ja hänen 
esikuntansa opastamana. Kauniina 
kevätpäivänä lentotoiminnanjohta-
ja ja koulutuspäällikkö Baker katselee 
huolestuneen näköisenä vuosikym-
menten aikana tutuksi tullutta mai-
semaa toimistonsa ikkunasta. Kaikes-
ta näkyy, että Malmiin liittyy hänen 
elämäntyönsä ja lukemattomat hienot 
hetket, joita on jaettu ilmailuyhteisön 
kanssa. Juhlavuotta varjostaa kuiten-
kin yllättävä tieto Malmin toiminnan 
mahdollisesta päättymisestä.

– Tämä uutinen on ehdottomasti 
pahin kriisi, jonka olen näinä vuosi-
kymmeninä Malmilla kokenut. Ku-
vittelin, että toiminta voisi jatkua ai-
nakin vuokrasopimuksen loppuun 

(2034) ja sillä tähtäi-
mellä monet yrittäjät 
ovat tehneet ratkaisu-
jaan.

– En ymmärrä, mi-
hin nämä toiminnot 
voidaan täältä siirtää. 
Alle 100 km:n päässä 
olevien valvomattomien kenttien  
ympäristöluvat eivät salli toiminnan 
lisäämistä. Lähin Malmia vastaava 
kansainvälinen kenttä on Turussa, 
mutta kuka lento-oppilas on valmis 
ajamaan töiden jälkeen kaksi tuntia 
suuntaansa voidakseen lentää yhden 
tunnin? Käykö niin, että Malmin sul-
keutuessa nykyinen korkeatasoinen 
ilmailun koulutus ja yleisilmailu yk-
sinkertaisesti loppuvat pääkaupunki-
seudulla?

– Suuri kysymys on myös, mitä ta-
pahtuu koko kasvavan metropolialu-
een yleisilmailulle. Onko vastaisuu-
dessa niin, että Suur-Helsinki on nii-
tä harvoja Euroopan pääkaupunkeja, 
joihin ei ole mahdollista lentää kevy-
emmällä lentokalustolla, kysyy pitkän 
linjan ilmailumies Mark Baker.

MAlMin TulevAisuus HuolesTuTTAA

Mark Baker on tottunut 
lentosuunnitelmien täyttäjä. 

Palveluvuorossa Maria Holmberg 
Malmin briefingistä.

Puh. 09-387 9282, 0440-630 360,
Autotallintie 19, 00770 HelsinkiYhteistyössä Neste Oil K-market Malmi

Rautaista ammattitaitoa jo vuodesta 1966 

AUTOSI HYVINVOINNIN AMMATTILAINEN
A UTOKORJ A A MO - KA IKK I MERKIT

V UODESTA 1 9 6 6

Öljynvaihdot • Määräaikaishuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnojen vaihdot • Jarru- sekä alustakorjaukset 
• Vikakoodien luvut • Katsastustarkastukset ja katsastuspalvelu • Sijaisautopalvelu

KUN VAIN PARAS KELPAA 
Käytämme huollossamme laadukkaita
Neste Oil voiteluaineita ja kemikaaleja. 
Autosi hyvinvointi on meille tärkeää. 

KAHVIPANNU ON KUUMANA!

TERVETULOA!
TARJOAMME 

KAIKILLE

AUTOKORJAAMON

ASIAKKAILLEMME 

KAUPAN PÄÄLLE 

AUTOPESUN 

 MALMIN NESTEELLÄ 

voimassa 30.6.2014

saakka
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PLAZA MOCCA

Malmin Kauppatie 18, 2. krs
puh 0400 689 263

Hyvän palvelun kahvila,
myös Malmin torilla

www.plazamocca.fi

Suomen Ilmailuliitto ry

Harrasteilmailun
keskusjärjestö

Malminkin kentän 
säilyttämisen puolesta!

www.ilmailu.fi 

Aloita uusi harrastus!

JAPANILAINEN TAISTELULAJI 
DAITORYU AIKIJUJUTSU

Marko Kempas  050 553 9978 
www.aikijujutsu.  

MUDOSON RY
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www.heliwest.fi Rattitie 12-14, 00770 Helsinki
Metalliromun jalostus ja kierrätys

puh. 09-3893568 fax 09-3893946
gsm 0400-727711

e-mail:niemen@romu.inet.fi
Ma-To 8.00 - 16.30 Pe 8.00-16.00

www.joenservice.com 

Joen Servicen huoltaa lentokoneet ja 
helikopterit Malmilla.  

Meiltä kattavat palvelut ohjaamopäivi-
tyksistä moottorikorjauksiin saakka, 
myös lentokelpoisuustarkastukset ja 
lentokelpoisuuden valvonta 

asiakaspalvelu@joenservice.com 
050 321 4626 

Autotallintie 11 B Puh. (09) 351 1260 
00770 HELSINKI Fax. 09 351 2837

Kaukolämpötyöt, huolto- ja korjausputkityöt.

ARMIPUTKI OY
Ammattitaidolla jo vuodesta 1975

TEBOIL MALMI
Laulurastaantie 2, Hki 78

VEIKKAUSPISTE

Huoltopalvelut, öljynvaihdot, pakoputki-, jarru ja rengas-
työt, ilmastointilaitehuollot sekä katsastuspalvelut ym. ym.

Laatupalvelua 35 v. Malmilla    P. 3855 297
 Grillaukseen nestekaasupullot

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

lentokonehallien ovet
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• Metropolialueella kevyelle 
liikenteelle tarjoaa täydet 
palvelut vain Malmin lento-
asema.

Lähes kaikilla Suomen merkittävillä 
kaupungeilla on kevyttä siviili-ilma-
liikennettä täysimittaisesti palveleva 
lentoasema (mm. lennonjohto, kent-
täpalvelut, suurimmissa kaupungeis-
sa myös maahantulomuodollisuudet).

Kaikista muista lentoasemista poike-
ten raskaaseen reittiliikenteeseen kes-
kittyvä Helsinki-Vantaa palvelee kevyttä 
kalustoa vain hyvin rajoitetusti. Jo nyt 
liikelentojen on siellä varattava lento-
kenttäslotti tunteja etukäteen.

Malmin lisäksi ainoa kevyelle kalus-
tolle vastaavan tasoista palvelua tar-
joava lentokenttä koko Etelä-Suomen 
läänissä on Lappeenranta. Lähin pal-
veluiltaan vastaava kenttä on Turussa.

• Uuden sukupolven 
kevyt ja hiljainen liikelento-
kalusto valtaa alaa 
nopeasti.

Liikelentoalaa seuraava saksalainen 
WingX Advance -markkinatutkimus-
toimisto kertoi syyskuussa 2013, et-
tä uuden sukupolven kevyt, edullinen 
ja hiljainen VLJ-liikelentokalusto (Ve-
ry Light Jet) valtaa parhaillaan mark-
kinoita. Englantilainen PMi Media Ltd 
julkaisi marraskuussa 2013 markkina-
katsauksen, jossa VLJ-konekaluston en-
nakoidaan yli 2,5-kertaistuvan lähim-
pien seitsemän vuoden aikana. 

Euroopan ilmaliikenteen turvallisuu-
sorganisaatio Eurocontrol on vuonna 
2013 julkaistussa pitkän aikavälin en-
nusteessaan arvioinut lentoliikenteen 
lisääntyvän Suomessa ja lähialueilla 30–
70 % vuoteen 2035 mennessä. Tuolloin 
Helsinki-Vantaan kapasiteetti on ny-
kyistäkin tiukemmin varattu raskaan 
reittiliikenteen palvelemiseen. 

Pääkaupunkiseudun ja Kaukoidän 
jatkoyhteyksien sujuva saavutettavuus 
on strateginen kilpailutekijä erityises-
ti siksi, että Suomi ja Helsinki sijaitse-
vat muusta EU:sta katsoen meren ta-
kana. Malmin lentoaseman moderni-
soiminen satelliittipohjaisilla lähes-
tymismenetelmillä uuden sukupolven 
hiljaisen liikelentokaluston tarpeisiin 
ei vaadi mitään muutoksia kiitotiepi-
tuuksiin tai -suuntiin.

Pääkaupunkiseudun lentoliikenteen 
sujuvuus voidaan taata pitkälle tulevai-
suuteen yhdistämällä Helsinki-Vantaa 
ja Malmi pääkaupunkiseudun lento-
kenttäklusteriksi.

• Helsingin kaupungin tulevat 
rakentamisprojektit riittävät 
väestönkasvuun vuosikymmeniksi.

Helsingin kaupungin vielä toteutta-
mattomat, jo suunnitellut asuinraken-
tamisprojektit ilman Malmin lentoase-
maa, Santahaminaa, golfkenttiä, pel-
toja ja puistoja riittävät väestönkas-
vun tarpeisiin perusskenaariossa (noin 
146 000 uutta asukasta) vuoteen 2050 
asti ja nopean kasvun skenaariossakin 
2030-luvulle. 

Näitä alueita ovat Helsingin kaupun-
kisuunnitteluviraston nettisivujen mu-
kaan mm. Östersundom (58 000–64 000 
asukasta), Kalasatama (20 000), Jät-
käsaari (16 000), Pasila (11 400), Kruunu-
vuorenranta (11 000), Vartiosaari (5 000-
7 000), Kuninkaantammi (6 600), Her-
nesaari (5 100), Koivusaari (4 000), Myl-
lypuro (3 000), Hakuninmaa (800) ja 
Telakkaranta (400), joihin siis yhteen-
sä asutetaan 141 300–149 300 uut-
ta asukasta. 

Valtio ajaa metropolialueen kaavoi-
tuksen järkiperäistämistä joko kunta-
liitosten tai kuntarajat ylittävän met-
ropolihallinnon keinoin jo lähivuosi-
na. Tämän toteutuessa pääkaupunki-
seudulla tulee kaavoituksen käyttöön 
maata yli kaiken tarpeen.

• Lentäjien ammattikoulutus 
Malmilla on kallisarvoinen korkean 
tason vientituote.

Suomella on Malmilla korkeaan osaa-
miseen perustuva, palvelutasoltaan 
erinomaiseksi hiottu koulutustarjon-
ta. Malmin merkitys ammattikoulutus-
kenttänä on kasvanut entisestään viime 
vuosina. Käytännössä kaikki Suomes-
sa valmistuvat liikennelentäjät saavat 
peruslentokoulutuksensa Malmilla, ja 
suurin osa heistä jatkaa omalla kustan-
nuksellaan samalla kentällä ammatti-
lentäjän pätevyyteen asti.

Viime vuosina koulutus on voimak-
kaasti uudistunut, ja mm. Patria Pilot 
Training kouluttaa ammattilentäjiä Eu-
roopan moderneimmalla kalustolla ja 
koulutusjärjestelmällä. Laadukas kou-
lutus tuo Malmille opiskelijoita ulko-
mailtakin, mm. Pietarin yliopiston il-
mailulinjalta ja Kazakstanin siviili-il-
mailuakatemiasta. Korkeatasoisella il-
mailukoulutuksella on tulevaisuudessa 
selvät kasvumahdollisuudet, varsinkin 
jos se toteutetaan osana pääkaupun-
kiseudun tehokasta ilmailuklusteria.

• Malmi on suomen toiseksi 
vilkkain lentoasema.

Malmi on liikennesuoritteilla mitat-
tuna Suomen toiseksi vilkkain kenttä. 

Viranomaislentoineen, koulutuslentoi-
neen ja harrastuslentoineen sen vuo-
tuinen kokonaisliikennemäärä on yli 
kaksinkertainen maamme kolmannek-
si vilkkaimpaan lentoasemaan (Tampe-
re-Pirkkala) nähden. 

Pelkästään Malmin harrasteilmai-
lutoiminnassa lennetään noin 4 000–
8 000 operaatiota vuodessa. Tämä on 
3–6 kertaa niin paljon kuin esim. Kajaa-
nin lentoaseman koko vuotuinen len-
toliikenne. Malmin harrastustoiminta 
ei yksinkertaisesti mahdu siirtymään 
seudun pienille valvomattomille len-
topaikoille.

• Malmin lentokenttä on 
valtakunnallisesti merkittävä 
rakennettu kulttuuriympäristö.

Malmin kenttäalue kokonaisuutena 
on inventoitu valtakunnallisesti mer-
kittäväksi rakennetuksi kulttuuriympä-
ristöksi, jollaiset on alueellisissa maan-
käyttötavoitteissa erityisesti mainit-
tu kaavoitusta ohjaaviksi. Lentokenttä 
kokonaisuutena on myös arkkitehtuu-
ria kartoittavan DoCoMoMo-järjestön 
kohdevalikoimassa, ja se on valittu kah-
desti (2004 ja 2006) World Monuments 
Watch -ohjelman ylläpitämälle maail-
man sadan uhanalaisimman kulttuu-
riaarteen listalle, jonka valintapanee-
liin kuuluvat mm. UNESCOn maailman-
perintöluetteloinnille neuvoa-antavat 
iCOMOS- ja iCCROM-järjestöt. 

Toimivana kokonaisuutena Malmin 
kentällä olisi siten hyvät näytöt ja edel-
lytykset päästä itse maailmanperintö-
listalle, millä olisi merkittävä vaiku-
tus Helsingin seudun matkailutuloi-
hin. Maailmassa ei ole monta kahden 
UNESCO-kohteen kaupunkia.

Kulttuurillisesti näin arvokkaan alue-
kohteen tuhoaminen kerrostalolähi-
ön tieltä kaupungissa, jossa on tuhan-
sia hehtaareja rakentamatonta maata, 
antaisi koko maailmalle erittäin huo-
non kuvan Suomesta kulttuurimaana.

• Malmin korvaavaa 
lentopaikkaa ei ole.

Ehtona Malmin lentoasemasta luo-
pumiselle edellytetään toteuttamiskel-
poista korvaavaa vaihtoehtoa lentoase-
man toimijoille sekä maksajaa toimin-
tojen siirrolle. Lukuisat Malmin lento-
kentällä toimivat, maamme ilmailualaa 
ja infrastruktuuria tukevat lentokoulut 
ja yritykset joutuvat kentän sulkeutues-
sa käytännössä lopettamaan toimin-
tansa, koska maakuntakentillä niillä 
ei ole asiakaspohjaa ja toiminnan ha-
jautus tuhoaa Malmin tarjoaman sy-
nergiaedun.

Malmin lentokenttää tarvitaan

 Aeropolelle saapui huhtikuussa uusi Diamond 
DA40NG -lentokone OH-KAM.
 Malmin ilmailukerho on hankkinut myös 

nelipaikkaisen DA40-TDi -koneen (OH-STL) ja tulossa 
on kaksipaikkainen DV20 Katana (Rotax).
 Skyxperience on ostanut Pilatus PC-6 

-turbiinikoneen hyppytoimintaa varten.
 Mäntsälän Ilmailukerholla on uusi FM250 

Vampire ii, ultrakevyt OH-U665. Kone on kerhon neljäs. 
 Ravintola Gate 1 täytti toukokuussa vuoden. 

Gate 1 on laajentanut kesän ajaksi toimintaansa 
avaamalla Gate 2 -terassin ja pitämällä ravintolaa 
auki myös sunnuntaisin. Aukioloajat osoitteessa www.
gate1.fi.
 BF-lento täytti 45 vuotta.
 AN-2 lennuklubi täytti 10 vuotta.
 Kentällä on 

tänä keväänä 
vieraillut enemmän 
ulkomaalaisia 
koneita kuin aikoihin 
– kenttä on tullut 
tunnetuksi.
 Helsinki 

Fly iniin on 
ilmoittautunut 
runsaat 50 
lentokonetta.

Uusia lentokoneita ja 
pyöreitä vuosia Malmilla

Kuva: Timo Hyvönen

TeksTi: Malmin lentoaseman ystävät ry

Gate 1 palvelee 
myös kesäterassilla
Malmin lentoaseman ravintola Gate 1 täytti 
toukokuussa vuoden ja avasi Gate 2 -kesäterassin. 

Malmin perinteikäs ravintola sai vuonna 2013 uuden 
yrittäjän. jaana laukkonen on tuttu kasvo Malmilla, sillä 
hän toimi ravintolapäällikkönä kentällä jo edellisen yrittäjän 
aikana, ja aiemmat parikymmentä työvuotta hän on ollut eri 
tehtävissä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Gate 1 kattaa herkullisen lounasbuffetin maanantaista 
perjantaihin, ja lauantaisin tarjolla on keitto-salaattilounas. 
Toukokuussa avattiin myös Gate 2 -terassiravintola, jossa saa 
mm. kahvia, erikoiskahveja ja virvoitusjuomia sekä makeita 
ja suolaisia herkkuja. Terassi on auki sään salliessa. 

Ravintolan kabinetti on hyvä koulutus-, kokous- tai 
juhlapaikka. Tapahtumien yhteydessä voidaan ottaa 
käyttöön myös pyöreä ala-aula. Pääravintolassa on 
A-oikeudet ja terassilla tarjoillaan mietoja alkoholijuomia.

Gate 1 -ravintolaan on helppo poiketa, sillä lentoasema 
tarjoaa ravintolan asiakkaille tunnin vapaan pysäköinnin. 
Kesän kynnyksellä aukiolo laajeni myös sunnuntaihin. 
Tarkemmat ajat voit tarkistaa osoitteesta www.gate1.fi.

gate 1 myy myös Malmin lentoaseman t-paitoja, 
historiakirjaa ym. tuotteita. 
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Se alkuperäinen
“köyhien stocka”

Helsingin Metalli
ja Rauta Oy

Tattarisuo
Kytkintie 39, 

00770 Helsinki
Puh. 09-389 1959 kassa ja 

tekstiilit
09-389 7458 ulkovarastot

www.helsinginmetallijarauta.fi

suomen 
urheiluilmailuopisto
Räyskäläntie 311
12820 Räyskälä
www.suio.fi

LVI-TOP Oy
LVI-asennukset
Teerisuonkuja 1 C
00700 Helsinki
P: 0207416440
e-mail: lvitop@lvitop.fi

suomen 
Liikennelentäjäliitto ry
Äyritie 12 C
01510 Vantaa

Kuljetus Oy Jussi
Tukkitie 6 B, 
00760 Helsinki
Puh. 0400-451 290

SÄHKÖ-ROOPE OY
Länsirinnetie 15A
00730 Helsinki
Puh. 09-351 2070

Puusepänliike
Ahonvala Oy
Jäähdytintie 34
00770 Helsinki
Puh. 09-389 2080, 
0400-427 640
perhe.salmilehto@
kolumbus.fi

Erkki Lepistö Oy
Vesimiehentie 4 
00730 Helsinki

Tilitoimisto
Juhani Viljaranta
Traktoritie 2 C
00700 Helsinki
Puh. 09-385 5556

TeksTi: Petri Hiltunen

kartalta tunnistettu maas-
tokohta lipuu Cessna 152 

-koneen konepellin vasem-
man etukulman alle, siihen 
on siis minuutin lentomat-
ka. Ohjaaja toteaa olevansa 
hieman myöhässä tavoiteai-
kataulusta ja lisää hieman 
moottorin kierroslukua ja 
korjaa samalla navigaattorin 
ohjeen mukaan suuntaa oi-
kealle. Tuuli on hieman en-
nustettua kovempi ja enem-
män oikealta. 

Vieressä istuva navigaattori 
varmistaa maastohavainnon 
ja keskittyy edessä olevan rei-
tin vielä tuntemattoman osan 
määrittelyyn. Tässä vaiheessa 

ohjaaja naurahtaa itselleen, 
koska on mielestään valinnut 
mukavamman tehtävän. Navi-
gaattorin työn kuormittavuus 
on tässä vaiheessa kovempi ja 
koko konekunnan menestys 
on nyt hänestä kiinni. Toisaal-
ta valinta oli helppo, koska 
juuri 16 vuotta täyttäneellä 
navigaattorilla ei ole lento-
lupakirjaa – ainakaan vielä.

Navigaattori tunnistaa ko-
neen kojelaudalle kiinnitetyis-
tä valokuvista vastaavan koh-
teen maastossa ja merkitsee 
tyytyväisenä valokuvan nu-
meron ja sijainnin karttaan-
sa mahdollisimman tarkasti. 
Ohjaaja toteaa että hyvin me-
nee, ollaan löydetty jo kuusi 
valokuvaa…

Hiki valuu pitkin selkää ja myös ohjaajan silmiin. Moottori käy  
kuitenkin hyvin ja mittaristo kertoo kaiken olevan kunnossa. Ohjaaja nostaa 
välillä ylätasokoneen oikeaa siipeä ja tarkastaa ilmatilan oikealla olevan 
vapaana. Hetki sitten oikealla oli näkynyt toiseen suuntaan matkalla ollut 
lentokone. Kojelautaan asennettu sekuntikello tikittää vääjäämättömän 
armottomasti eteenpäin. Olemmeko aikataulussa? Olemmeko oikealla 
korkeudella? Olemmeko riittävän tarkasti reitillä?

Kuinka päästä mukaan toimintaan?
rallilento on sosiaalinen laji kahden hengen miehistöllä. Vain ohjaajalla tarvitsee olla 
lentolupakirja eli navigaattorin osalta aloituskynnys on matala.

Suomessa järjestetään vuosittain yhdet viralliset kilpailut tarkkuuslennon SM-kilpailujen 
yhteydessä. Tänä vuonna kilpailut pidetään elokuun alussa Hyvinkäällä Jukolan Pilottien 
järjestämänä. 

Tapahtumissa järjestetään ensikertalaisille koulutusta ja samalla kokeneemmilla on 
mahdollisuus kerrata jo aiemmin opittua. Kyseessä on siis samalla harjoitustapahtuma. 
Mukana on ohjaajia harrastajatasolta ilmailun ammattilaisiin saakka.

Laji sopii hyvin pienkoneille, myös ultrakeveille ilma-aluksille. Lisätietoja saa lentokerhoilta 
tai Suomen ilmailuliitosta sekä sähköpostitse rallilento@malmiairport.fi

Tavoitteena turvallinen pilotti
KoKeneetKaan lentäjät tai miehistöt eivät selviä lennoista ilman virhepisteitä. 
Lennon tulostetta tutkiessa muistaa helposti mitä missäkin lennon vaiheessa koneessa 
tuli touhuttua ja pystyy määrittelemään mitä kenties teki väärin. Tuloksena lentäjä 
huomaa myös normaalilennoilla automaattisesti käyttävänsä koneen tarkastuslistoja 
kaikissa lennon vaiheissa ja löytää itsensä suunnistamassa kartalla ja kompassilla GPS:n 
ollessa mukavana taustatukena. 

Kone tulee tutuksi ja sen käsittelyyn saa huomattavasti perussunnuntailentelyä 
paremman varmuuden.

Mistä on kyse?
Kuvitteellinen miehistömme lentää rallilentoa, joka on loistavaa peruslentotaitojen 
harjoitusta. Rallilennossa miehistö lentää annetun, osittain vasta lennon aikana 
määriteltävissä olevan reitin läpi määrätyllä maanopeudella, esimerkiksi 130 km/h (70 
KTS), ilman elektronisten navigaatiolaitteiden apua (GPS). Reitin varrelta on otettu 
molemmilta puolilta reittiviivaa valokuvia, joiden sijainnin miehistö merkkaa karttaansa 
mahdollisimman tarkasti. 

Lennettävä reitti on yleensä noin 180 km (100 NM) pitkä eli suoritus kestää lähdöstä 
laskuun noin 1 tunti 20 minuuttia. Reitillä on 8–9 käännöspistettä, joiden väli saattaa olla 
myös kaareva. Reitti saattaa välillä seurata jokea tai maantietä. Lentokorkeus reitillä on 
määrätty ja sitä seurataan. Määrätyillä käännöspisteillä tulee olla ennakkosuunnitelman 
mukaisesti +/- 2 sekunnin. Matkan varrella on myös reitille sijoitettuja salaisia 
aikatarkastusasemia jotka on ylitettävä samalla tarkkuudella eli miehistön on tuulista 
riippumatta kyettävä lentämään mahdollisimman tarkkaa maanopeutta. Reitillä tulee 
pysyä 0,5 NM tarkkuudella.

Suoritus tallennetaan koneessa mukana olevaan GPS-tallentimeen, joka rekisteröi 
koneen suunnan, nopeuden, korkeuden ja paikan sekunnin välein. Lennon jälkeen 
tallennin luovutetaan tapahtuman järjestäjälle, joka syöttää laitteen tallentaman datan 
tuomarointiohjelmaan.

VTA TEKNIIKKA OY
Kuussillantie 23, 01230 VANTAA
Vaihde  010 55080
Fax  010 550 8190
www.vta. 

ILMAILUN JA MERENKULUN 
SOVELTUVUUSTUTKIMUKSIA JA KOULUTUSTA 

www.pilotselect. 

Lue myös 
nettiekstrat!
London City Airportis-
ta mallia Malmille? Mal-
mi on kansainvälinen kenttä. 
Voitaisiinko sen potentiaalia 
hyödyntää Lontoon City-len-
tokentän tavoin laajemmin-
kin suoriin tilaus-, liike- ja yk-
sityislentoihin Euroopan kes-
kuksiin ja Venäjälle?

Lyhytnäköisiä päätök-
siä? Pietarin siviili-ilmailu-
yliopiston lentosimulaattori-
osaston johtava insinööri ilia 
M. prokhorenko on Malmin 
ilmailukerhon aktiivinen jä-
sen. Hänellä on tärkeä vies-
ti niille, jotka tekevät siviili-
ilmailun tulevaisuuteen vai-
kuttavia päätöksiä. Hän neu-
voo ottamaan opiksi Venäjällä 
tehdyistä lyhytnäköisistä rat-
kaisuista. Mitkä olivat seura-
ukset, kun Malmin kokoinen ja 
toiminnoiltaan hyvin saman-
tapainen Rzhevkan kenttä sul-
jettiin vuonna 2007?

lue jutut osoitteessa 
www.pelastamalmi.org/fi/
luettavaa 
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julkaisija: Malmin lentoaseman ystävät ry, 
Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki, www.pelastamalmi.org
Päätoimittaja: timo Hyvönen
Toimitussihteeri: Riitta luhtala
Taitto: eswe suunnittelu / sirkka Wallin 
Painosmäärä: 41 600 kpl
ilmoitusmyynti: 
tekstilinja / Heimo laaksonen. 
koillis-Helsingin lähitieto / jussi Haapasaari, jarmo kumpulainen
Paino: sanomapaino, Vantaa 2014

Malmin lentoaseman 
ystävät ry (MLY) on 
vapaaehtoistoimintaan 
perustuva kansalais-
järjestö, joka toimii Malmin 
vilkkaan historiallisen 
lentokentän säilyttämiseksi 
ja kehittämiseksi. 

Malmin lentoaseman ystävät MLY

MLY Facebookissa: 
Friends of Malmi Airport

Helsinki Fly-in – 
lentäjien kokoontumisajo
Malmilla järjestetään fly-in-tapahtuma 
23.–25. toukokuuta. 

tapahtuMa on suunnattu ilmailijoille ja ilmailusta 
kiinnostuneille, lajista riippumatta. Varsinainen päätapahtuma 
on lauantaina 24.5. klo 10–17. Malmi on koko viikonlopun 
tuttuun tapaan avoinna myös suurelle yleisölle.

Tapahtumaan on ilmoittautunut runsaat 50 lentokonetta, 
kauimmat Englannista ja Ruotsista. Fly-in on normaalia 
lentotoimintaa ja avoin kaikille lentokoneille. Koneita saapuu 
perjantaista lähtien. 

lauantaina 
ohjelmassa on luentoja, 
laskuvarjohyppyjä, 
yleisölennätystä sekä 
lentokoneella että 
helikopterilla ja opastettuja 
kierroksia lentokentällä 
ja sen asematasolla. 
Ravintola palvelee sekä 
päärakennuksessa että 
terassilla ja lentoaseman 
eri toimijat kertovat 
esittelypisteissään 
harrastuksista, ammateista 
ja elämyspalveluista, joihin 
Malmin kenttä tarjoaa 
mahdollisuuden. Juontajina 
sami saikkonen ja jouni 
laukkanen.
Tarkempi ohjelma ja muut 
tiedot löytyvät osoitteesta 
www.helsinkiflyin.fi.

MiKäli et saavu 
lentokoneella, toivomme, 
että käytät julkista 
liikennettä, sillä Helsinki-
Malmin pysäköintitilat 
ovat hyvin rajalliset 
autoille. Paikallisliikenteen 
busseista 74, 75, 77A, 577 
menevät kaikki lentokentän 
ohi. Sopivimman bussin 
löytämisessä kannattaa 
käyttää reittiopasta 
www.reittiopas.fi, johon 
kohteeksi Helsinki-Malmin 
lentoasema. Kentälle pääsee 
myös kätevästi taksilla.

 MiKä on 
FLY-In? 

Fly-in on lentokoneiden, 
lentäjien, ilmailu-
harrastajien ja muiden 
kiinnostuneiden 
kokoontuminen, sosiaalinen 
tapahtuma. Fly-in voidaan 
järjestää virallisesti tai 
epävirallisesti, yleisöä 
voidaan kutsua tai jättää 
kutsumatta, tapahtuma 
voi olla lentokentällä tai 
vaikkapa järven jäällä. 
Fly-in voidaan suunnata 
tietylle lentokoneluokalle, 
esim. ultrakevyille koneille, 
kannuspyöräkoneille, 
experimental-koneille, 
Cessnoille… Tapahtumia 
järjestävät ilmailukerhot, 
ilmailuliitot tai muuten vain 
kiinnostuneet ihmiset.

MLY:n nettisivuilta löydät tietoa 
Malmin lentoasemasta ja voit al-
lekirjoittaa adressin lentoaseman 
säilyttämisen puolesta: www.pe-
lastamalmi.org.

Katso myös Malmin toimijoi-
den yhteinen sivusto: www.mal-
miairport.fi.

Liity jäseneksi! Ilmoita nimesi, 
postiosoitteesi, sähköpostiosoit-
teesi ja puhelinnumerosi sähkö-
postilla tai kirjeitse: 

– sihteeri@pelastamalmi.org, 
merkitse viestin aiheeksi ”Jäse-
nanomus”
– Malmin lentoaseman ystävät 
ry, Jäsenanomus, Helsinki-Mal-
min lentoasema, 00700 Helsinki.

Yksityisjäsenen vuosimaksu vuon-
na 2014 on 15 euroa. Jäsenmak-
suista kertyvät varat käytetään ko-
konaisuudessaan yhdistyksen työ-
hön Malmin lentokentän säilyt-
tämiseksi.

Malmin lentoasemalla 
järjestetään 
yleisöluentoja 
lentoasemaan liittyvistä 
aiheista. Tapahtumat 
järjestetään noin 
kuukauden välein, 
yleensä kuukauden 
ensimmäisenä 
lauantaina. Tilaisuudet 
alkavat klo 10.00. 

Malmin lentoaseman ystävät 
(MLY) ry:n järjestämillä lau-

antailuennoilla käsitellään lento-
asemaan ja sen alueeseen liittyviä 
aiheita monipuolisesti. Tilaisuu-
det ovat kaikille avoimia ja mak-
suttomia. 

Paikkana on ravintola Gate1:n 
neuvotteluhuone tai pyöreän len-
toasemarakennuksen aula, osallis-
tujamäärästä riippuen. Osallistu-
jia on parhaimmillaan ollut jopa 
runsaat 300. 

– Tavoitteena on tarjota ihmisille 
kiinnostavaa faktatietoa ja piristää 
lentoaseman lauantaipäiviä. Tämä 
on onnistunutkin hyvin, ja monelle 

tästä on muodostunut osa kuukau-
sirutiinia, kertoo MLY:n puheenjoh-
taja timo hyvönen. 

Vakituinen lauantailuentojen 
sarja Malmin lentoasemalla al-

koi syksyllä 2013. Aiheina ovat ol-
leet muun muassa: 

• Yö-VFR-väylä ja lentomaja-
kat Malmilta Brommaan 75 vuot-
ta (Raine Haikarainen)

• Malmin lentoasema kellaris-
ta katolle – tutustumiskierros ra-
kennuksessa ja lentokentällä sekä 
luento lentoaseman sisustuksesta

• Helsingin ilmapuolustus 1944 
(eversti evp Ahti Lappi)

• Kai R. Lehtosen elokuvia Mal-
min lentoasemalta

• Toukokuussa tutustuttiin len-
tokenttäalueen luontoon ohjatul-
la kävelykierroksella kentän ympä-
ri kiertävällä kuntopolulla.

100LL – Lauantailuennot 
Malmin lentoasemalla

Mutta mistä tulee 
lauantailuentosarjan 
nimi, 100LL? 
Nimi on lainattu 
100LL-lentobensiiniltä 
– numero 100 tarkoittaa 
polttoaineen oktaanilukua 
ja kirjainpari ”LL” sen 
matalaa lyijypitoisuutta 
(”low lead”). Nimellä 
halutaan kertoa 
myös, että tarjolla 
on 100-prosenttinen 
LauantaiLuento, 
täyttä asiaa Malmin 
lentokentän ystäville. 

Tulevista LL100-lauantailuennoista tiedotetaan 
paikallislehden lisäksi osoitteessa www.malmiairport.fi 

sekä Facebook-ryhmässä Friends of Malmi Airport,  
www.facebook.com/groups/malmiairport/ .
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