
Malmin lentoaseman ystävät ry:n 
puheenjohtajan terveiset

Toukokuu 2006

Hyvät Malmin lentoseman ystävät ja tukijat,

Malmin lentoaseman puolesta tehdään työtä nyt pitkälti kuudetta vuotta 
peräjälkeen.

Vaikka yhdistyksemme virallisesti perustettiinkin vasta vuonna 2002, alkoi 
työ kuitenkin jo jonkin verran ennen tätä järjestäytymistä. Todellakin, tark-
kaan laskien olemme nyt toimineet enemmän tai vähemmän kriisimoodissa 
jo kuuden vuoden ajan, aina alkaen vuoden 2000 yhteistoiminta-asiakirjan 
solmimisesta lähtien.

Työtä olette tehneet kaikki te, jotka olette joko yhdistyksen työn puitteissa 
tai siitä erillään painottaneet Malmin lentoaseman tärkeyttä ihan jokapäi-
väisen elämän ja erilaisten kohtaamisten yhteydessä. Siitä kiitos Teille kai-
kille! Kentän arvostuksen kasvu on silmin havaittavissa sekä julkisen sanan, 
että suuren yleisön piirissä.

Tällä kaikella on varmasti ollut merkitystä ja sen merkityksen hedelmää ovat 
ainakin tietyltä osaltaan nyt käynnissäolevat selvitykset ja suunnitelmat ken-
tän tulevaisuutta koskien. Voisi jopa sanoa, että nyt kuuden vuoden jälkeen 
ensimmäistä kertaa, päätöksentekokoneistossa on sisällä sekä faktat Malmin 
kentästä, että selkeä näkemys siitä, mikä merkitys Malmilla voisi tulla ole-
maan jatkossa. Ei pelkästään merkittävänä  historiallisena kohteena, vaan 
myös ilmailun tulevaisuuden kannalta.

Kuluvan vuoden jälkeen edessä ovat sekä mielenkiintoiset, että merkittävät 
ajat. Kun käynnissäoleva valtiotason selvitys kentän tulevaisuudesta valmis-
tuu asiantuntijavoimin, voimme vihdoinkin odottaa sitä pidempikestoista 
päästöstä kentän tulevaisuudesta. Uskomme ja toivomme, että nyt vihdoin 
kun kentän säilyttäminen ja kehittäminen on selkeästi mukana vaihtoehtona, 
kyseisen vaihtoehdon kustannustehokkuus ja mielekkyys tulevat hyvin esiin. 
Näin ollen on lupa odottaa faktapohjaista päätöksentekoa ilman yksipuolista 
näkemystä, joka aiemmin on tuntunut asiassa päässeen liiankin vallalle. 

Oman mausteensa tulevat vuoden kuluessa tuomaan myös käynnissäole-
vien oikeusprosessien loppuunsaattaminen lähinnä kaavoitukseen liittyen. 
Näiden prosessien päätökset uskoakseni myös tulevat jatkossa toimimaan 
vahvoina ennakkotapauksina vastaanvanlaisissa ristiriitatilanteissa paikallisen 
kaavoituksen ja yhteiskunnan edun välillä. Myös kaavoitusprosessiin liittyviin 
yksityiskohtiin tuovat tulevat päätökset mielenkiintoisia suuntaviivoja, joilla 
varmasti tulee olemaan kauaskantoisia vaikutuksia. Päätökset ovat siis siinä-
kin mielessä tärkeitä, eivät pelkästään Malmin lentoaseman suhteen.

Moni on varmaankin kaivannut jo melkein perinteeksi muodostuneita 
Malmin Lentoaseman Avoimien Ovien Päiviä, joita viimeksi vietimme 
kentän 65-vuotisjuhlien kunniaksi. Näitä juhlia seuranneena vuonnahan 
tapahtuma oli hieman pienempi, mutta keräsi silti ison joukon paikallisia 
ja kauempaakin tulleita asukkaita katsomaan vieraillutta Zeppelin-ilmalai-
vaa. Viimevuoden tapahtuma yhdistyi Saksasta vierailleen veteraanikoneen, 
Junkers Ju-52 käyntiin. Yhdistyksellä on ollut töitä paljon, jopa niin paljon, 
ettei tänä vuonna vastaavaa isoa tapahtumaa voida järjestää. Kuitenkin, Eu-
roopan rakennusperintöpäiviin liittyvää oheisohjelmaa saattaa olla luvassa 
pienemmässä mittakaavassa. Yhdistyksellä on lisäksi vakaa aikomus jatkaa 
avoimien ovien perinnettä ja järjestää niitä edelleenkin. Tarkoituksena ja 
toiveena olisi seuraavalla kerralla kehittää tapahtumaa entisestään. Mikä 
parempi ajankohta tälle olisikaan, kuin kevät 2008 ja Malmin 70-vuotispäi-
vät! Niiden toteutumisesta ja laajuudesta yhdistys tiedottaa heti, kun sillä 
on siihen mahdollisuus.

Sillä välin, mikään ei estä Teitä, hyvät Malmin lentoaseman ystävät, vierai-
lemasta kentällä vaikka jokaisena viikonpäivänä, vuoden ympäri. Toimintaa 
seuratessa voi nauttia vaikkapa kupin kaakaota ravintolassa tai sitten ihan 
vaan nauttia 30-luvun lentokenttämiljöön historiallisesta annista ja moder-
nista toiminnasta.

Toivottavasti nautitte tästä Kenttäpostia-lehden järjestyksessä toisesta nu-
merosta. Vuosi sitten ensimmäisen julkaisun yhteydessä keskityimme pal-
jolti Malmin historiaan. Tällä kertaa olemme ottaneet mukaan esittelyjä 
varsinkin Malmin lentoaseman nykypäivän toiminnasta. Kentällä on to-
ki artikkeleissa mainittujen toimijoiden lisäksi paljon muitakin. Eritoten 
maamme ammattilentäjien koulutus Malmilla ansaitsee erityismaininnan, 
ehkä seuraavassa numerossa teemme siitä pääteeman. Oikein hyvää kevät-
tä ja kesää kaikille!

Tero Auranen

Tyypillisenä lauantaiaamuna Suomen Laskuvarjokerhon piha 
ja tilat täyttyvät tohinasta jo hieman kukonlaulun jälkeen. 

Laskuvarjohyppääjät virittävät varusteitaan ja harjoittelevat maan päällä 
päivän hyppyjä varten. Aamukahvia hörppiessä tutkitaan samalla 
päivän sääennustetta. Monesti juuri aamuisin paikalla on myös 

tietty erityisjoukko ihmisiä, jotka ovat päättäneet aloittaa 
korkealentoisen harrastuksen – ensihyppyläiset. 

E
nnen kuin ensihyppyläiset pää-
sevät kapuamaan koneeseen 
jakaa hyppymestari vielä tuo-
reimmat ohjeet ja kannustaa 

kurssilaisia nauttimaan tulevasta ko-
kemuksesta täysin rinnoin. Lentoko-
neessa vatsassa pöriseviä perhosia ei 
enää kuule, mutta kokeneemmat hyp-
pääjät muistavat tunteen ja hymyi-
levät vienosti. Jokainen on aikoinaan 
ollut samassa tilanteessa. 

Hyppäämisestä
on tullut arkipäivää

Malmin lentoasemalla on kerhon pe-

rustamisvuodesta 1960 lähtien kou-
lutettu toistakymmentätuhatta hyp-
pääjää. Alkuaikoina hypättiin yhteensä 
vain joitakin kymmeniä hyppyjä vuo-
dessa ja hyppäämistä pidettiin lähes 
elämäntapana.

Tänä päivänä kerhossa on noin 
1500 jäsentä, joista voidaan erottaa 
kolmensadan aktiivisen harrastajan 
joukko. Monelle suomalaiselle hyppää-
minen on harrastus muiden joukossa, 
mutta osa kilpailee jopa maailman-
mestaruustasolla. Nykyajan varusteet 
ja tehokkaan turvallinen lentokone 
tarjoavat hyvät edellytykset kenelle 
tahansa peruskuntoiselle aloittaa la-

Suomen Laskuvarjoker-
hon joukkue Paranoidat 

harjoittelee kuviohyppää-
mistä Malmin lentoken-

tän yläpuolella. Hypyn 
aikana tehdyt kuviot 

pisteytetään ylempänä 
lentävän kuvaajan 

nauhan perusteella.
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HENKILÖJÄSENEN
LIITTYMISKAAVAKE

Henkilöjäsenen jäsenmaksu vuonna 2006 ................................................... 10 €

Jäsenmaksu peritään erikseen liittymisen jälkeen lähetettävällä tilisiirrolla.

HENKILÖTIEDOT (Pakolliset tiedot)

Sukunimi:

Etunimet:

Lähiosoite:

Postinumero & -toimipaikka:

LISÄTIEDOT (Vapaaehtoiset tiedot)

Sähköpostiosoite:

Alat, joilla voisin olla hyödyksi yhdistyksen toiminnassa / lisätietoja:

Aika ja paikka:

Allekirjoitus:

Täytetyn lomakkeen voi palauttaa kirjekuoressa postitse allaolevaan osoitteeseen:

Malmin lentoaseman ystävät ry
Jäsensihteeri
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 HELSINKI

jin harrastus. Vuosittain perus-
kursseille osallistuu vajaat 300 
henkilöä. Peruskurssi on tie la-
jin harrastamiseen. Lahjaksi tai 
yhden hypyn jutuksi sopiva tan-
dem-kurssi kestää yleensä alle 
tunnin ajan. Tandemin käy hyp-
päämässä vuosittain noin 250 
henkilöä. 

Hyppyjä voidaan hypätä use-
ampi saman päivän aikana. Pari 
vuotta sitten Malmilla järjestet-
tiin 1000:n hypyn teemapäivä, 
jossa eniten hypännyt hyppäsi 
jopa 32 hyppyä samana päivä-
nä. Tavallisemmin hypätään kui-
tenkin muutama hyppy päivässä. 
Yhden hypyn hinta liikkuu parin-
kympin molemmin puolin riip-
puen hyppykorkeudesta.

Kerhossa hypätään vuosit-
tain noin 15 000 hyppyä, jois-
ta 10 000 Malmin lentokentällä. 
Kausi kestää yleensä maaliskuul-
ta lokakuulle. Kesäaikaan toimin-
taa on myös arkipäivisin. Kes-
kikesäksi kerhon toiminta siir-
tyy Hankoon Täktomin lento-
kentälle, jossa hypätään noin 
5000 hyppyä.

Vapaapudotuksessa 
nopeus ylittää 200 km/h

Malmilla harrastajan yleisein 
hyppykorkeus on neljä kilomet-
riä. Sen mahdollistaa iso kak-
simoottorinen Twin Otter -len-
tokone, joka kuuluu maailman 
parhaimpien hyppykonetyyppi-
en joukkoon. Kone vie hyppää-
jät nopeasti, mukavasti ja tur-

vallisesti yläilmoihin.
Varjoja ei kuitenkaan avata 

heti uloshypyn jälkeen, vaan vas-
ta noin kilometrin korkeudessa. 
Ennen varjon avausta hyppääjät 
ovat vapaapudotuksessa minuu-
tin verran pudoten noin 200-300 
kilometrin tuntinopeudella. 

Vapaapudotuksessa nope-
utta ei tunne samalla taval-
la kuin autolla ajaessa. Ilmas-
ta tulee työkalu, josta hyppää-
jä ottaa tukea eri hyppylajeissa. 
Vapaapudotuslajeja ovat esimer-
kiksi kuviohyppääminen, freefly 
ja freestyle. 

Kuviohyppäämisessä jouk-
kueen jäsenet hyppäävät ma-
hallaan ja pyrkivät muodosta-
maan mahdollisimman monta 
etukäteen määrättyä kuviota. 
Yksi joukkueen jäsenistä kuvaa 
koko suorituksen videolle, jos-
ta pisteet lasketaan. 

Freeflyssa liikutaan kaikissa 
eri asennoissa ja pyritään hal-
litsemaan keho riippumatta sii-
tä lennetäänkö pää alaspäin vai 
ylöspäin. 

Freestyle taas on kuin ilmo-
jen jatkuvaa uimahyppyä, jossa 
joukkue muodostuu kahdesta jä-
senestä. Toinen kuvaa ja toinen 
suorittaa akrobatiasta, baletis-
ta ja jäätanssista tuttuja liik-
keitä. Pisteitä annetaan muun 
muassa liikkeiden puhtaudes-
ta, koreografiasta ja kuvaukses-
ta. Vuonna 2005 Suomen las-
kuvarjokerhossa harjoitteleva 
Team Hekla voitti freestylessä 
EM hopeaa. 

Ylös. Ovelle. Mene!

JAD-peruskurssilla (Jumpmas-
ter Assisted Deployment) oppi-
laat hyppäävät ensimmäisen hy-
pyn yhdestä kilometristä. Kone 
ohjataan nousun jälkeen oike-
aan korkeuteen ja niin sanotul-
le hyppylinjalle. Vaikka moder-
nit laskuvarjot ovat kaikki oh-
jattavia, niin tuulen puoleinen 
uloshyppypaikka auttaa eten-
kin ensihyppyläisiä lentämään 
kohti oikeaa laskeutumispaik-
kaa. Hieman ennen uloshyppy-
paikkaa hyppymestari avaa ison 
hyppyoven. Ulkoa tuleva raitis 
ilma ja moottoreiden jylinä pää-
sevät matkustamoon. Nyt men-
nään. Hyppymestari käskee op-
pilaat yksi kerrallaan ovelle val-
miina hyppäämään. 

Kuuluu käsky ”Mene!” ja op-
pilas hyppää ulos koneesta. Noin 
kahden sekunnin jälkeen kuuluu 
iloinen räpsähdys kun varjo au-
keaa automaattisesti ja mahta-
vat maisemat avautuvat silmien 
eteen. Hyppääjä ottaa ohjaus-
lenkeistä kiinni ja ohjaa itsen-
sä laskeutumisalueelle. 

Laskeutumisen jälkeiset rie-
mun kiljahdukset ja intoa puh-
kuvat tasajalkahypyt välittävät 
ulkoilijoille ja laskeutumisalu-
een henkilöstölle tuttua viestiä: 
On se vaan niin hienoa hypätä 
laskuvarjolla.

  Ossi Leander

Lisätietoa kursseista: www.laskuvarjokerho.com tai 040 506 8070
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Polyteknikkojen Ilmailukerho on hankkinut uutuuttaan hohtavan moottorikoneen laivastoonsa. Vuonna 2003 valmistunut DA40D Diamond Star 

ostettiin yksityiseltä omistajalta. Kone on uutta vastaavassa kunnossa, vasta reilut 200 tuntia lentänyt. Kone on myös erinomaisesti varusteltu 

ja soveltuu siten matkalentojen lisäksi erinomaisesti esimerkiksi mittarilennon koulutukseen. 

DA40D, teknisiä tietoja:   

• suurin sallittu lentoonlähtömassa 1150 kg
• normaali tyhjäpaino 805 kg
• maksimi matkalentonopeus 263 km/h
• normaali matkalentonopeus 232 km/h 
• kulutus matkalennossa 18,5 l/h 
• maksimi toiminta-aika 8 h

K
oneen tunnus OH-FDA (First Diesel 
Aircraft) kertoo, että kone oli Suo-
meen rekisteröitäessä ensimmäinen 
nykyaikaisella diesel-lentokonemoot-

torilla varustettu pienkone Suomessa. Koneen 
moottorina on Thielert Centurion 1.7, neli-
sylinterinen vesijäähdytteinen turboahdet-
tu dieselmoottori. Polttoaineena voi käyt-
tää joko normaalia autodieseliä tai suihku-
moottoreissa käytettyä Jet A-1 -polttoainetta. 
Moottorin polttoaineenkulutus on alle puo-
let perinteisten lentokonemoottoreiden ku-
lutuslukemiin verrattuna. Lentokonepoltto-
aineen hinnan kohotessa tämä tuo merkit-
tävät säästöt koneen käyttökuluihin. Lisäksi 
moottori on huomattavasti hiljaisempi kuin 
vanhat lentokonemoottorit. 

DA40 on Itävaltalaisen Diamond Aircraft 
Industries -lentokonevalmistajan 1990-luvulla 
suunnittelema 4-paikkainen lujitemuovinen 
pienkone. Kone edustaa kokonaan nykyai-
kaista suunnittelua, jossa turvallisuus, hyvät 
lento-ominaisuudet, kestävyys, luotettavuus 
ja käytön taloudellisuus ovat olleet keskeiset 
suunnittelukriteerit.

Polyteknikkojen Ilmailukerho on Teknillisen 
Korkeakoulun opiskelijoiden ilmailukerho. 
Tänä keväänä 75-vuotta täyttänyt kerho on 
yksi Suomen suurimmista ja vanhimmista 
ilmailukerhoista. Yli 500 jäseninen yhdistys 
harrastaa moottorilentoa Helsinki-Malmin 
lentokentältä ja purjelentoa Räyskälän lento-
keskuksessa. Vuosittain PIK kouluttaa TKK:n 
opiskelijoista parikymmentä uutta moottori- ja 
purjelentäjää. PIK on tunnettu myös pitkästä 
perinteestä lentokoneensuunnittelun edistäjä-
nä. Tästä kertoo 27 PIK-sarjanumeron saanutta 
lentokonesuunnitelmaa, joista kuuluisin on 
satojen koneiden sarjavalmistukseen päässyt 
PIK-20 purjekone. 

Lisätietoja:

www.pik.fi
www.diamond-air.at
www.centurion-engines.com

Kuvaaja: Ari Katajamäki

Kuvaaja: Ari Katajamäki
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Lentäminen Malmilta voi olla yksin-
kertaisimmillaan vain paikallislentoja 
kotikentältä käsin, mutta myös mat-
kalentoja johonkin kotimaan kohtee-
seen tai ulkomaille, esimerkiksi Vi-
roon tai Ruotsiin. Ei ole lainkaan ta-
vatonta että kerhon jäsenet lentävät  
myös esim. työtapaamisiinsa kerhon 
koneilla yhdistäen näin työn ja har-
rastuksen.

Matkalentäminen onkin saavuttanut 
kerholaisten keskuudessa suuren suo-
sion ja vuosi sitten hankittiin kerho-
laisten käyttöön uusi dieselkäyttöi-
nen Cessna 172 OH-CAU. Kone on 
moottorinsa osalta kolmas tyyppiään 
Suomessa ja se mahdollistaa halvem-
man dieselpolttoaineen käytön sekä 
on huomattavasti bensiinikäyttöistä 
sisartaan taloudellisempi ja hiljaisempi. 
Kerhon matkalentäjät myös kisailivat 
viime vuonna siitä, kuka käy useam-
malla eri lentopaikalla vuoden aika-

Malmin Ilmailukerhon kerhohuone 

Malmin lentoaseman lentokonehallissa 

täyttyy arki-iltaisin ja varsinkin viikon-

loppuisin ilmailun harrastajista. Malmin 

Ilmailukerho on perustettu vuonna 1988 ja 

sen johtoajatuksena on alusta lähtien ollut 

tarjota kaikille pääkaupunkiseutulaisille 

mahdollisuus moottorilennon harrasta-

miseen. 

Tänä päivänä kerhossa on jo yli 300 

jäsentä ja kerhon jäsenillä on käytössään 

kolme omaa lentokonetta. Kerhon ensim-

mäinen konehankinta, Cessna 172 rekisteri-

tunnukseltaan OH-CTL on lentänyt kerho-

laisten käsissä ahkerasti, yli 6500 lentotuntia. 

Jäseniään pitkään ja luotettavasti palvellut 

kone onkin saanut kerholaisilta ansaitun 

lisänimen ”Vanha Rouva”. Malmin Ilmailu-

kerhossa harrastetaan ilmailua pilke silmä-

kulmassa ja todellisella sielun palolla, mutta 

tietenkin turvallisesti ja asiantuntevasti.

Aktiivista moottorilentoa 

Livolan Mikon toinen yksinlento :-)
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KEHUVAT MEITÄ RIPEIKSI

na. Voittaja keräsi ”saaliikseen” kai-
ken kaikkiaan yli 60 eri lentokenttää. 
Lentoja tehtiin kotimaan kohteiden 
lisäksi mm. Viroon, Ruotsiin ja Tse-
kin tasavaltaan.

Malmin Ilmailukerho on myös aktiivi-
nen uusien yksityislentäjien koulutta-
ja. Vuosittain 10–15 uutta kerholais-
ta suorittaa kerhossa yksityislentäjän 
lupakirjakurssin. Koulutus kestää tyy-
pillisesti puolesta vuodesta vuoteen 
riippuen oppilaan omasta aktiivisuu-
desta ja kurssin tavoiteaikataulusta. 
Teoriakoulutus minimissään koostuu  
sadasta teoriatunnista ja sisältää ai-
heita lentämisen perusteista, ilmailun 
säädöksistä ja ihmisen fysiologiasta 
aina radioliikenteen ja lentosuunnis-
tuksen perusteisiin. Teoriakoulutuksen 
lisäksi lennetään vähintään 45 tun-
tia koululentoja, joista osa opetta-
jan kanssa ja osa yksin suoritettavina 

Malmilla!

harjoituslentoina. Malmin Ilmailuker-
holla on kolmas kone erityisesti lento-
oppilaita varten:  kerhon Cessna 152 
Aerobat OH-COX on maailman eniten 
käytetty konetyyppi koulutuskäytös-
sä. Koneella voidaan myös harjoitella 
taitolennon alkeita. Peruskoulutuksen 
lisäksi kerho järjestää tietenkin myös 
jäseniensä taitoja ylläpitävää ja ke-
hittävää koulutusta sekä käy yhdes-
sä tutustumassa ilmailuaiheisiin koh-
teisiin pääkaupunkiseudulla ja vähän 
pidemmälläkin.

Malmin Ilmailukerhossa ei ole unoh-
dettu nuoria. Kerhossa on kiinnostuk-
sella seurattu virtuaalilentämisen ke-
hitystä Suomessa ja muutama vuosi 

sitten alettiin toden teolla haaveil-
la omasta lentosimulaattorista. Pai-
kalliselta lentokoululta saatiin van-
han lentokoneen runko simulaattoria 
varten, vastapalveluksena kerho lu-
pautui pesemään ja vahaamaan len-
tokoulun kalustoa talkootöinä. Koska 
laite oli ensimmäisiä harrasteraken-
teisia simulaattoreita jopa maailman-
laajuisellakin tasolla, suuri osa tekni-
sistä ratkaisuista on jouduttu miet-
timään itse. Monessa tilanteessa on 
apua myös löytynyt kerhon jäsenten 
joukosta – on havaittu että ilmailu-
kerhossa on jäseninä yllättävän mo-
nen eri alan asiantuntijoita. Projekti 
onkin yhdistänyt ja tutustuttanut ker-
holaisia toisiinsa uudella tavalla. 

Simulaattorin rakentamiseen len-
tokelpoiseen kuntoon on käytetty ai-
kaa noin kaksi ja puoli vuotta ja ar-
violta 2000–3000 työtuntia. Raken-
nustyö ei ole vieläkään päättynyt, sillä 
simulaattoria kehitetään ja parannel-
laan edelleen jatkuvasti. Simulaatto-
rilla tehdyt lennot kirjataan oikeista 
koneista tuttuun lentopäiväkirjaan jo-
ka toimii myös mukavasti laitteen vie-
raskirjana. Ensimmäinen 24 minuut-
tia pitkä simulaattorin koelento on 
kirjattu 18.2.2004. Tämän jälkeen on 
laite ollut erittäin ahkerassa käytös-
sä, vaikka välillä ahkera rakennustyö 
myös hieman hillitsi tahtia. Vuonna 
2004 simulaattorin kirjaan on mer-
kitty yhteensä 365 lentotuntia joista 

pisimpinä voisi mainita matkalennot 
Malmilta Keski-Eurooppaan. 

Simulaattori on kiinnostanut laa-
jasti lehdistöä ja ”OH-SIM” on edus-
tanut kerhoa ainakin Tekniikan maa-
ilmassa, Iltalehdessä, Siivet-lehdessä 
ja Helsingin Sanomissa. Myös Nelo-
sen nuoriso-ohjelma Buusteri käväi-
si tekemässä harrastuksesta juttua 
ja haastattelemassa kerhon nuori-
sojäseniä.

Moottorilento on mainio harrastus jos-
sa yhdistyvät lentämisen riemu sekä 
matkailun mukavuus. Mukaan harras-
tukseen pääsee vaikka koko perheen 
voimalla, joten tervetuloa Malmille 
tutustumaan toimintaan!

LISÄTIETOJA:

www.malminilmailukerho.net

O-P Pietilä sitoo koneen kiinni 
lennon jälkeen.

Miehet ja kone

Simulaattorista
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KESÄHINNAT!

Edulliset hinnat useisiin 
Euroopan ja Afrikan kohteisiin!

Hinnat ja varaukset osoitteesta 
www.fl ySN.fi  tai 09-6811 950 

tai matkatoimistosta.

----------------------------------------------------------------------------

PPrrooffeessssiioonnaall……

AAnntteennnnaass MMaassttss CCaabblleess

----------------------------------------------------------------------------
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Varmuutta
ajamiseen!
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PRISMASSA ET MAKSA LIIKAA – 
JA BONUKSET PÄÄLLE

MALMINTORI 8-21 (8-18)
KESÄSUNNUNTAISIN 12-21 

Malmin kauppatie 18, p. 350 9260 

PRISMAAN ON 
HELPPO TULLA.

Tarkkaavainen katselija on 
saattanut nähdä Malmin 
taivaalla hieman poikkeavan 
näköisen punavalkean Cessna-
ylätason. Koneen rungon ala-
puolella on ollut ylimääräinen 
rahtitila. Kooltaankin kone on 
hieman suurempi kuin tavalliset 
Cessna-koulukoneet. Jos on 
päässyt katsomaan konetta 
lähietäisyydeltä, on huomion 
kiinnittänyt sivuperäsimessä 
oleva itäisen Afrikan maita 
kuvaava kartta. Kyseessä onkin 
hyvin poikkeuksellisen historian 
omaava Cessna 206 -lentokone.

20 vuotta kymmenessä 
eri Afrikan maassa

Vuonna 1966 valmistui Cessna-lento-
konetehtaalla kuusipaikkainen työjuh-
ta, joka heti valmistuttuaan lennet-
tiin Keniaan ja tuli tekemään pitkän 
päivätyön lähetyslentojärjestö MAF:n 
palveluksessa. Kone kuljetti 20 vuo-
den aikana noin neljä miljoonaa ki-
loa rahtia ja tuhansia ihmisiä. 

Matkustajat olivat lähetys- ja avus-
tustyöntekijöitä. Rahti koostui puoles-
taan nälkäalueiden ruokatarvikkeis-
ta lääkkeisiin ja rakennusmateriaalei-
hin. Kerrotaanpa kyydissä olleen jos-
kus jopa eläviä sikoja!

Pitkän työrupeaman aikana ku-
lui loppuun kuusi moottoria ja mat-
kaa kertyi lähes 50 kertaa maapal-
lon ympäri. Vaikka olosuhteet olivat 
alkeelliset ja laskeutumispaikat vaa-
timattomia ruohokenttiä, lentokone 

ja sen matkustajat välttyivät onnet-
tomuuksilta. Mitä nyt joskus siipi vä-
hän hipaisi termiittikekoa.

Matka jatkuu Suomessa

Vuonna 1987 Cessna lahjoitettiin Suo-
meen ja se sai entisestä työantajas-
ta muistuttavan tunnuksen OH-MAF. 
Vajaan parinkymmenen vuoden aika-

na koneella on koulutettu suomalai-
sia lähetyslentäjiä, jotka ovat toimi-
neet humanitäärisessä työssä niin 
Afrikassa, Australiassa, Etelä-Ame-
rikassa kuin Mongoliassakin.

Lähetyslentäjät ovat joskus sa-
noneet itsestään, että ”he eivät ole 
laupiaita samarialaisia, vaan laupi-
aan samarialaisen aaseja”. Hieman 
karu OH-MAF onkin ollut kovaan 
työhön tottunut uskollinen kuor-

ma-aasi parhaasta päästä. Kouluko-
neena se on ollut tehokas erityisesti 
koulutettaessa lentäjiä operoimaan 
lyhyiltä ja vaativilta kentiltä.

Tällä hetkellä OH-MAF:lla ei kul-
jeteta enää maksavia lentomatkus-
tajia, mutta kone on edelleen kou-
lutuskäytössä. Koneen tulevaisuus 
on tällä hetkellä avoin. Muutaman 
vuoden päästä moottorin käyttö-
tunnit täyttyvät. 

Voi olla, että uskollinen työjuh-
ta löytää lopullisen tallinsa jossain 
ilmailuhistoriallisessa ympäristös-
sä. Siellä sillä olisikin kerrottava-
na monta tarinaa. Sitä ennen OH-
MAF:n matalaa murinaa voi kuiten-
kin käydä kuuntelemassa Malmin 
lentokentällä.

      Raine Haikarainen
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Vertexin ja Icomin ilmailukäsiradiouutuudet nyt myynnissä.  

VXA-300 Pilot II, vankkarakenteinen alumiinirunkoinen kannettava lähettävä ja 
vastaanottava radiopuhelin ilmailutaajuuksille, VOR-toiminnolla, tunnettua 
Vertex Standard – ammattilaatua. 

IC-A6, suosikkivaihtoehto kevytilmailuun ja kenttäkäyttöön. Erittäin luja rakenne, 
helppokäyttöisyys jopa yhdellä kädellä, suuri ja selkeä näyttö sekä monipuoliset 
ominaisuudet ja 1,65 Ah akkukapasiteetti tekevät tästä ICOM:n lähettävästä ja 
vastaanottavasta uutuudesta lyömättömän. Rinnakkaismalli IC-A24 (549 eur) 
sisältää myös VOR-toiminnon. 

AR-108, Maycomin pikkunäppärä skanneri (vain vastaanotto) radioliikenteen 
kuunteluun. 

Katso tekniset tiedot nettisivuiltamme www.paratronic.fi

    

       VXA-300     IC-A6 
       349,-          449,-

AR-108 
      75,-

Paratronic Oy, 0400-297526, paratronic@paratronic.fi

www.paratronic.fi

- viimeisenä rakennettu
Ilmatie

”Ja sitten äkkiä olemme keskellä säteilevää auringon 
paistetta yläpuolella sumun. Ja kaikki tyyntyy äkkiä 
mielessä, taivaan suunnattomasta sinestä, auringon 
säteilystä, alla loppumattomiin leviävistä pilvimaise-
mista vuotaa suunnaton rauha mieleen.

Mika Waltari, 1937

”

Ilmailu on kaikista liikennemuo-
doista nuorin. On kulunut vasta 
sata vuotta ilmaa raskaampien len-
tokoneiden ensimmäisistä lyhyis-

tä ponnistuksista irti maankamarasta. 
Lentokoneen koko kehityskaari tien-
raivaajien puu- ja kangaspäällysteisistä 
rakennelmista nykyisiin valtaviin mat-
kustajakoneisiin on tapahtunut 1900-
luvulla. Vuosisatoja sitten purjeiden 
ja höyryn aikakaudella perustettuja 
satamia ja rautatieasemia on edelleen 
laajalti käytössä, mutta maailman en-
simmäiset varta vasten matkustajalii-
kenteelle suunnitellut lentoasemat 
ovat peräisin 1920-luvulta.

Ilmaliikenteen yleistyminen mer-
kitsi ennennäkemätöntä mullistus-
ta maailman mittasuhteisiin. Ennen 
lentokoneen aikakautta matkanteko 
maasta toiseen saattoi kestää päiviä tai 
jopa viikkoja. 1930-luvun lopulla oli jo 
mahdollista päästä mantereelta toiselle 

vuorokaudessa ilman välilaskuja.
Maailman nopea muuttuminen on 

saattanut ilmailun rakennus- ja mil-
jööperinnön vaaraan. Lentokoneiden 
ja matkustajamäärien kasvu on usein 
johtanut lentoasemien laajentamiseen, 
jossa vanhaa rakennus- ja kiitotiekan-
taa ei ole säästetty. Uudempia ja suu-
rempia lentoasemia rakennettaessa 
on lukuisia vanhoja ilmailupaikkoja 
kokonaan lakkautettu ja otettu muu-
hun käyttöön. Kun vanhimpienkin tar-
koitukseensa erityisesti suunniteltujen 
matkustajalentoasemien rakentamises-
ta on kulunut vain ihmisikä, ei niiden 
kulttuurihistoriallista arvoa jälkipolville 
ole useinkaan osattu ymmärtää.

MATKUSTAJALENTOLIIKENTEEN 
VARHAISVAIHEET

Matkustajalentoliikenne oli 1920-lu-
vulla vielä lapsenkengissään ja liikenne 

vähäistä. Suppeaan reittiverkostoon 
kuului sekä maa- että vesilentoasemia. 
Pohjoismaat rannikoineen ja järvineen 
olivat vesilentoliikenteelle erityisen 
otollisia. Suomessa suhtauduttiinkin 
penseästi kalliiden maalentokentti-
en rakentamiseen – olihan tuhansi-
en järvien maa pitkine rannikoineen 
kuin luotu vesikoneliikenteeseen, jo-
ta lensi jo vuonna 1924 kotimainen 
lentoyhtiö Aero O/Y. 1930-luvulle 
tultaessa matkustajaliikennettä pal-
velevat maalentoasemat olivat kui-
tenkin jo vakiinnuttaneet asemansa 
Manner-Euroopassa siinä määrin, ettei 
lentosatamilla ollut käytännössä mah-
dollisuuksia laajenevan reittiverkon 
täysipainoiseksi osaksi.

Muun Euroopan näkökulmasta 
saarta muistuttavalle Suomelle oli 
tärkeää olla putoamatta kehityksen kel-
kasta. Niinpä myös Suomen suurissa 
kaupungeissa alkoi 1930-luvun alku-
vuosina maalentoasemien suunnittelu. 

Vuosikymmenen lopulla säännöllistä 
lentoliikennettä palvelivat jo useat 
lentoasemat, mm. Turussa (Artukai-
nen), Helsingissä (Malmi), Oulussa 
(Oritkari), Viipurissa, Imatralla, Vaa-
sassa ja Kemissä.

Matkustajaliikennettä palvelleet 
ensimmäisen sukupolven lentoasemat 
Suomessa olivat pääasiassa karuja ja 
pelkistettyjä, eivätkä niiden vaatimat-
tomat puurakenteiset terminaalit ja 
konesuojat tavoitelleet rakennustai-
teellisia arvoja. Poikkeuksen tekivät 
kansainväliset lentoasemat Turun Ar-
tukaisissa ja Helsingin Malmilla.

Artukaisten lentoasema oli ensim-
mäinen Suomeen valmistunut matkus-
tajaliikenteen maalentokenttä. Sen 
vihki juhlallisesti käyttöön presidentti 
P.E. Svinhufvud vuonna 1935. Termi-
naaliksi oli modernisoitu funktiona-
listiseen tyyliin vanhan Artukaisten 
kartanon entinen pehtorin asunto.

Artukaisten kenttä oli tärkeä kan-

sainvälisen liikenteen portti ja välietap-
pi Helsingin ja Tukholman upouuden 
Bromman lentoaseman välisellä len-
toreitillä. Reitti avattiin vuoden 1936 
lopussa Helsingin Malmin lentoase-
man kiitoteiden valmistuttua toiminta-
kuntoon. Artukaisista lennettiin myös 
kotimaan reittiliikennettä Helsingin ja 
Vaasan uusille maalentokentille.

Malmin alusta alkaen lentoase-
makokonaisuudeksi suunnitellut mas-
siiviset rakennukset kohosivat paitsi 
palvelemaan käyttötarkoitustaan, myös 
1930-luvun funktionalismin sulavia 
linjoja ilmentäviksi rakennustaiteen 
monumenteiksi. Lentoasema on näyt-
tävä avantgardistinen kokonaisuus ja 
oman aikansa rakennusteknillinen tai-
donnäyte, joka valmistuttuaan keräsi 
kansainvälistä tunnustusta.

Malmin lentoasema on maamme Turun Artukaisten lentoaseman vihkiäiset 8. syyskuuta 1935.
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Yleiskuva nykypäivän 
Malmin 

lentokentästä.
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Teksti: Seppo Sipilä, 
Ilmailumuseoyhdistys

Artikkeli on julkaistu 
aikaisemmin Euroopan 
rakennusperintöpäivien 
julkaisussa.
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Pronssi&Kivi Oy

Kankiraudantie1
00700 Helsinki
www.pronssikivi.com

pronssilyhdyt
symbolit

Helsingin KTK Oy
Kankiraudantie 1
00700 Helsinki
(09) 777 871

ensimmäinen lentoasema, joka on 
rakennuksineen suunniteltu alusta 
alkaen kansainväliseksi matkustajalen-
toasemaksi. Sen vaativaan maaperään 
rakennetut 800-metriset betonipäällys-
teiset kiitotiet, radiolähestymislaitteet 
ja muu varustelu edustivat aikanaan 
kaikkein moderneinta lentokenttära-
kentamista. Kenttä otettiin käyttöön 
16.12.1936 kiitoteiden valmistuttua 
toimintakuntoon, jottei pääkaupun-
ki jäisi ilmaliikennemottiin lentoka-
luston siirryttyä kellukkeilta Turun ja 
Tukholman maakentille. Terminaali 
ja lentokonehalli olivat tuolloin vielä 
aivan keskeneräisiä.

Malmin lentoaseman funktio-
nalistiset rakennukset ovat Yleisten 
rakennusten ylihallituksen virastoark-
kitehtiryhmän Dag Englundin, Onni 
Ermalan ja Vera Rosendahlin käsialaa. 
Hohtavan valkoinen pyöreä pääraken-
nus siipineen ja yhtenäisine näköala-
parvekkeineen on sijoitettu kiitoteihin 
nähden optimaaliseen paikkaan.

jander, eduskunnan puhemies Hak-
kila, ulkoministeri Holsti ja muita 
hallituksen jäseniä, marsalkka Man-
nerheim, korkeimman sotilasjohdon 
muita edustajia, diplomaattikunta lä-
hes kokonaisuudessaan, suuri joukko 
kansanedustajia sekä 25000 innokasta 
katsojaa. Avajaiset kruunasi suurin 
Suomessa siihen mennessä järjestetty 
lentonäytös.

Matkustajaliikenteen kasvunäkymät 
olivat lupaavat. Monet ulkomaiset len-
toyhtiöt, etunenässä AB Aerotransport, 
LOT ja Lufthansa, avasivat säännölli-
set lentoreitit Helsinkiin. Toukokuussa 
1937 Malmin lentoasemalla oli päiväs-
sä jo 14 säännöllistä nousua tai laskua, 
joista neljä kotimaanlentoja Viipuriin 
ja Tampereelle.

Maailma oli kutistunut merkittä-
västi: Tukholmaan pääsi Helsingis-
tä kahdessa tunnissa, ja Aeron omat 

Helsingin 
lentoaseman 
avajaiset Malmilla 
15.5.1938.

Kuva: Aarne Pietinen 
/ oikeuksienhaltijan 
luvalla

1930-luvun loppupuolella uusi elementti ja matkustustapa oli tullut toden 
teolla jokamiehen ulottuville, joskaan ei hinnoiltaan aivan jokapäiväiseksi 
huviksi. Tunnettu matkakirjailija Ernst Iso-Keisari (ent. Lampén) kuvaili 
Suomen Kuvalehdessä toukokuussa 1937 lentomatkaa uutukaisella koti-
maanreitillä Helsingistä Viipuriin Aero oy:n ”Salaman” kyydissä:

”Huhkittiin ensin kenttää ristiin rastiin, kunnes kone vähitellen irtautui 
maasta. Paljon tuntumattomammin kuin vesitaso nousee veden pinnalta. 
Kaunis oli ilma ja aurinko paistoi täydeltä terältä. Näkyväisyys vallan mai-
nio. Meteorologinen keskuslaitos oli ennustanut sumua ja sadetta, mut-
ta onneksi ei ennustus pitänyt kutiaan. Partasuu foxterrier-narttukin nuo-
leskeli viiksiään pelkästä riemun tunnusta. Niin sitä sitten käännyttiin itää 
kohti. Jo kahdeksantoista minuutin kuluttua nähtiin Porvoon tuomiokirk-
ko. Seurasi seitsemän minuutin kuluttua Loviisan pikkuinen kaupunki. Kovin 
pieniltä ja mitättömiltä näyttivät nämä kaupungit sieltä 900 metrin kor-
keudelta. Kotka oli jo vähän muhkeampi. Lennettiin juuri keskeltä kaupun-
kia. (…) Nähtiin Säkkijärven kirkonkylä ja ohta sen jälkeen alkoivat Viipurin 
esikaupungit näkyä silmissä. Koneen pärinä alkoi saada vähemmän tärisyt-
tävän äänen. Kohta alkoi kone laskeutua hiljalleen alaspäin, ja eipä aikaa-
kaan niin Viipurin lentokenttä keikutteli meitä pehmeällä hiekallaan. Mat-
kaa oli kestänyt pilkulleen 1 tunti.

Kaikinpuolin ihana matka. Ainoa haitta oli, ettei saanut puhella koko si-
nä tuntina, sillä koneen ryske teki kaikki juttelut mahdottomiksi. Siis ko-
konainen tunti piti pitää suunsa kiinni, joka kylläkin oli kova koettelemus, 
mutta sujui se silti kivuttomasti, kun oli niin paljon kaunista katseltavaa 
koneen ikkunoista.”

(…)
”Hinnat eivät ole suinkaan ylettömän korkeat. Edestakaisin Viipuriin lip-

pu maksaa alle 500 Smk*. Siis jonkin verran kalliimpi kuin ensimmäisen luo-
kan piletti rautatiellä. Liikemiesten kukkaro sen maksun helposti kestää, jos 
on tärkeitä ja kiireellisiä asioita hoidettavana. Tavallinen turisti taas saa 
nähdä niin paljon kaunista, että hänen kerran elämässään kyllä kannattaa 
uhrata vähän rahaa saadakseen nähdä, minkä näköinen tämä meidän tu-
hatjärvinen maa todellakin on. Sanon sen uudelleen: Pilvien reunoilta Suo-
men maisemat on katsottava.”

* Ostovoimaltaan 500 markkaa vuoden 1937 rahaa vastaa noin 150 nykyistä euroa. 
Vuonna 1937 työmiehen kuukausipalkka oli alle 2000 markkaa.

ulkomaanreitit ylsivät kesällä 1938 
Tukholman lisäksi kuuden ja puolen 
tunnin matkan päähän Berliiniin reittiä 
Tallinna–Riika–Kaunas–Königsberg. 
Lontoo ja Pariisi olivat vain 11 tunnin 
matkan päässä. Euroopan pisin, LOT-
yhtiön lentämä reitti ulottui Helsin-
gistä Jerusalemiin. 4 500 kilometrin 
matkan taittaminen kesti puolitoista 
vuorokautta.

Poikkeuksellisen tyylikäs ja moder-
ni lentoasema oli valmistunut juuri 
sopivaan aikaan vuoden 1940 Helsin-
gin olympialaisten lähestyessä. Se oli 
nuoren, itsenäisen ja kansainvälistyvän 
maan komea näyteikkuna ulkomaille. 
Jo vuoden 1939 syksyllä aloitettiin poh-
jois-eteläsuuntaisen pääkiitotien piden-
nys 1400-metriseksi uusia suurempia 
liikennekoneita ja olympiakisojen vil-
kasta lentoliikennettä ajatellen.

Puolipyöreästä asemaravintolasta avautuu loistava 
näköala sekä lentoliikenteen että lähtö- ja tuloaulan hyö-
rinän seuraamiseen.

Tyylikäs yli satametrinen lentokonehalli oli valmistues-
saan vuonna 1937 Euroopan toiseksi suurin, ja sen sisään 
mahtui yhtaikaa kuusi suurta Junkers Ju-52-matkustajako-
netta. Halli oli täysin varusteltu myös lentokoneiden, moot-
toreiden ja potkureiden huolto- ja korjaustöitä varten.

Helsingin lentoaseman juhlallisissa avajaisissa 15.5.1938 
oli paikalla 2000 kutsuvierasta, joukossa pääministeri Ca-
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Fredrikinkatu 61, 00100 Helsinki
P. 09-4780 1997, www.hobbypoint.fi

Radio-ohjattavat
• autot
• veneet
• lennokit
• helikopterit

Koottavat
• pienoismallit
• puiset laivan-
   rakennussarjat
• pienoisrautatiet
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Latokartanontie 7 B, Malmi

Esittelyssä uusi Shell Aviation -kortti – avain laadukkaisiin
ilmailupolttoaineisiin ja voiteluaineisiin sekä teknisiin palveluihin. Voit
käyttää Shell Aviation -korttia tuhannessa Shell Aviation -toimipisteessä
90 maassa kautta maailman.

Molemmat kortit tarjoavat:
• korkealaatuiset, erittäin suorituskykyiset Shell Aviation

-ilmailupolttoaineet
• ilmailun johtavat voiteluaineet ja rasvat
• turvallisen pääsyn tapahtumatietoihisi – kätevästi vuorokauden ympäri,

viikon jokaisena päivänä
• PIN-koodisuojatut tapahtumat

Tee Shell Aviation -korttihakemus WWW-sivustollamme.
Lisätietoa numerosta 0204 43 2666. 
Shell Aviation -kortti – avain maailmaan.

www.shell.com/aviation/cards

Yhdistä työ ja huvi

Yksityislentäjille ja lentoyhtiön omistaja-lentäjille Liikennelentäjille ja liikelentoyhtiöille

Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki 

Kansalaisadressi Helsinki-Malmin historiallisen lentoaseman säilyttämisen puolesta 

Malmin lentokenttä on suomalaisen yleisilmailun selkäranka. Kentällä harjoitetaan erittäin aktiivista yleisilmailu-, lentokoulutus- ja 
ansiolentotoimintaa. Rajavartiolaitos on myös tärkeä kentän käyttäjä. Lentokenttätoimintojen siirto 100 km päähän Helsingistä aiheuttaisi 
korjaamatonta vahinkoa suomalaiselle yleisilmailulle ja lentokoulutukselle. Alueen miljöö on myös historiallisesti ja arkkitehtonisesti 
merkittävä. Malmin kentän myötä tuhoutuisi Pohjois-Helsingistä laaja viheralue, historiallisesti ja toiminnallisesti ainutlaatuisen arvokas 
lentokenttäkokonaisuus ja samalla pääkaupunkiseudulta kokonainen ilmailutoiminnan haara vielä yhden lähiön rakentamiseksi. Se ei voi 
olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Kansainvälisen tason kulttuuriaarteeksi tunnustetun lentokentän arvokasta toimintaa ei saa 
lakkauttaa.

JOS NIMESI ON JO ADRESSISSA 
(NETISSÄ TAI PAPERILLA), ETHÄN 

ALLEKIRJOITA TOISTAMISEEN.

Pvm Allekirjoitus Nimenselvennys Kotikunta (city / 
country) E-mail (ei pakoll.) Puh. (ei pakoll.) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

Tätä kaavaketta voi tulostaa osoitteesta http://www.pelastamalmi.org/fi/apu/index.html
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Malmin lentoasema 67-vuotispäivänään 15.5.2005. 
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SOTAVUODET

Historian tapahtumat kääntyivät kui-
tenkin toiseen suuntaan syyskuussa 
1939. Maailmansodan puhjettua vuo-
den 1940 olympiakisat peruuntuivat ja 
Aeron jo tilaamat kaksi nelimoottorista 
Focke-Wulf Condor -matkustajakonetta 
jäivät saamatta. Loppuvuodesta 1939 
alkaneet KLM:n ja British Airwaysin 
reittilennot loppuivat lyhyeen, kuten 
muidenkin yhtiöiden liikenne Helsin-
gin lentoasemalle.

Talvisodan sytyttyä Malmin lento-
asema otettiin ilmavoimien käyttöön, ja 
matkustajaliikenne joutui siirtymään 
muille kentille. Talvi- ja jatkosodan 
aikana liikenne oli vähäistä, eivätkä 
lähtötunnelmat olleet kuten ennen: 
Suomen lentoasemilta lennätettiin 
tuhansia sotalapsia turvaan Ruotsiin.

Välirauhan aikana vuosina 1940–
1941 liikennekoneet kuitenkin pala-
sivat pääkaupunkiin. Välirauha oli 
jännittynyttä ja kireää aikaa: kesäkuussa 
1940 Neuvostoliitto miehitti Baltian 
maat ja Aeron Junkers Ju-52 ”Kaleva” 
ammuttiin alas reittilennolla Tallin-
nasta Helsinkiin.

Aero oy:n kotimaanreittien laajentu-
minen 1937-1939.

Kuva: Finnair

MATKUSTAJALIIKENTEEN UUSI 
TULEMINEN

Matkustajaliikenne nousi uuteen ku-
koistukseen sodan jälkeen. Helsinkiin 
lensi uusi pohjoismainen yhteenliitty-
mä SAS, jolla oli Tukholmasta yhte-
ys New Yorkiin. Vuonna 1946 alkoi 
säännöllinen Englannin-yhteys, jota 
lensi British European Airways. Aeron 
lentokalusto täydentyi tammikuussa 
1947 peräti kahdeksalla Douglas DC-
3-matkustajakoneella. Yhtiötä alettiin 
kutsua myös nimellä Finnish Air Lines 

– vuodesta 1950 lyhyemmin Finnair 
– ja sen ensimmäiset lentoemännät 
aloittivat työnsä.

American Overseas Airlines ja Pan 
American Airways ulottivat reittinsä 
Malmille. Aeroflot avasi vuonna 1948 
yhteyden Moskova-Leningrad-Helsinki, 
ja vuotta myöhemmin Czechoslovak 
Airlines (CSA) aloitti lennot Helsin-
gistä Prahaan ja Kööpenhaminaan. 
Vuonna 1947 Aero kuljetti 38 811 
matkustajaa, mutta vuonna 1951 luku 
oli jo 91 387. Yhtiön omat reittilento-
kohteet ulottuivat jo Tanskaan, Länsi-
Saksaan ja Hollantiin.

Aeron lisäksi ulkomaanreittilii-
kennettä lensi 1950-luvun alkuvuosi-
na myös yksityinen, ilmakuvistaan ja 
monipuolisesta ilmailutoiminnastaan 
tunnettujen Karhumäen veljesten pe-
rustama Karhumäki Airways. Yhtiöllä 
oli Pohjanlahden yli yhteys Helsin-
ki–Joensuu–Jyväskylä–Vaasa–Sunds-
vall sekä sittemmin yhteys Helsingistä 
Tampereen kautta Tukholmaan.

1940-luvun lopulla kävi ilmi, ettei 
Malmin savikkoinen maaperä kestä-
nyt uusia suuria matkustajakoneita. 
Kiitoteiden pidentäminen ja vahvis-
taminen osoittautuivat liian kalliiksi, 
joten päätettiin rakentaa uusi pääkau-
punkia palveleva lentoasema Seutulan 
tien varteen.

Matkustajia Malmilla. 

Kuva: Finnair

pian mm. Tukholmaan, Lontooseen, 
Roomaan, Madridiin, Algeriin ja vuo-
sina 1952–1953 aina Syyriaan, Israe-
liin ja Egyptiin asti. Vuosikymmenen 
loppupuolella myös tilauslennot siir-
tyivät Seutulaan suuremman kaluston 
tullessa käyttöön.

Ilmavoimien yhteyslentue toimi 
Malmilla aina vuoteen 1973 asti, jol-
loin esikunta siirtyi Tikkakoskelle. Raja-
vartiolaitoksella on Malmilla edelleen 
tärkeä tukikohta. Yleisilmailun pal-
veluksessa Malmin lentoasemasta on 
kehittynyt pääkaupunkiseudun kevy-
en lentoliikenteen keidas ja maamme 
merkittävin lentäjien koulutuskeskus, 
jossa nykyisin saa oppinsa kaksi kol-
mannesta Suomen ammattilentäjistä 
ja puolet kaikista lentäjistä.

MATKUSTAJALENTOLIIKENTEEN 
VARHAISVAIHEIDEN
RAKENNUS- JA MILJÖÖPERINTÖ

Kiitoteiden ja rakennuskannan laajen-
taminen liikenneilmailun tarpeiden 
kasvaessa on tuhonnut matkustajalii-
kenteen alkuaikojen lentoasemamiljöi-
tä kaikkialla maailmassa. Kotimaisia 
esimerkkejä vanhan ilmailurakenta-
misen katoamisesta uudemman alle 
ovat mm. Joroisten kenttä (nykyinen 
Varkauden lentoasema) sekä Porin, 
Vaasan ja Joensuun lentoasemat. Alku-
peräisestä 1950-luvun alun Seutulan 
lentoasemasta (nyk. Helsinki-Vantaa) 
ei liioin ole säilynyt juuri mitään.

Myös sota on verottanut ankarasti 
vanhimman polven eurooppalaisia len-
toasemia. Suomessa vetäytyvät saksalai-
set joukot tuhosivat miinoittamalla ja 

räjäyttämällä ensimmäisen polven len-
toasemista mm. Kemin ja Rovaniemen 
kentät sekä Ivalon kentän, jonka tosin 
olivat rakentaneetkin. Sittemmin nämä 
kentät on otettu uudelleen käyttöön. 
Sotaa seuranneissa alueluovutuksissa 
menetettiin Neuvostoliitolle Viipurin 
Suur-Merijoen sotilaskenttä sekä Pet-
samon Yläluostarin kenttä.

Uusien lentoasemien rakentamisen 
myötä useita vanhoja kenttiä on myös 
tyystin lakkautettu ja niiden maat otet-
tu muuhun käyttöön. Oulun vuonna 
1936 avattu Oritkarin kenttä jäi pois 
liikennekäytöstä vuonna 1953 uuden 
kentän valmistuttua Oulunsaloon, ja 
kaikki jäljet kentästä ovat sittemmin lä-
hes kadonneet. Kokkolan Laajalahden 
vanha kenttä jäi pois ilmailukäytöstä 
1950-luvun lopulla. Turun Artukaisis-
ta reittiliikenne siirtyi uudelle Ruskon 
kentälle vuonna 1955 ja muu lentolii-
kenne lakkasi vuonna 1965. Tampereen 
Härmälän kenttä sinnitteli matkusta-
ja- ja sotilasliikenteen käytössä aina 
vuoteen 1979, jolloin Pirkkalan len-
toasema valmistui. Turun Artukaisten 
ja Tampereen Härmälän lentoasemien 
alkuperäiset terminaalit ovat säilyneet 
vain käyttötarkoituksestaan irrallisina 
rakennuksina. Kordelinin yrittäjäperhe 
pelasti ansiokkaasti huonoon kuntoon 
rappeutuneen Artukaisten terminaalin 
1990-luvun lopulla ja muutti sen ho-
telliksi. Artukaisten ilmailumiljööstä 
ei kuitenkaan ole säilynyt juuri mitään. 
Myös Tampereen Härmälän kenttä on 
menettänyt miljöönsä asuinalueeksi 
Pirkkalan suuremman kentän valmis-
tuttua, vaikka pieni puurakenteinen 
terminaali edelleen palveleekin pai-
kallista laskuvarjokerhoa.

Sotilasilmailun saralla raken-
nusperintöä on jäljellä enemmän. 
Tampereen Härmälässä on säilynyt 
1930-luvulta Puolustusministeriön, 
Valtion lentokonetehtaan ja Ilmai-
luvarikon merkittävä rakennuskoko-
naisuus. Kauhavalla sotilasilmailun 
rakennusperintöä edustaa kunniak-
kaasti Lentosotakoulu ja Imatralla 
Immolan lentokentän rakennusko-
konaisuus.

Lapsia Malmin lentoasemalla mat-
kalla turvaan Ruotsiin toukokuussa 
1942.

Kuva: Finnair

”Petsamon pikalinjan” päätepiste,
Yläluostarin lentoasema 1940.

Kuva: G. Ståhlen kokoelma

Vaikka siviililentoliikenteen raken-
nusperinnöstä onkin menetetty paljon, 
on suomalaisilla yhtäkaikki syytä yl-
peyteen. Maassamme on yhä elävänä 
kokonaisuutena ilmailukäytössä yksi 
maailmanparhaiten säilyneistä varhais-
aikojen siviililentoasemista, Malmin 
lentoasema Helsingissä. Helsingin 
seudulla sodan jälkeisen ajan kasvu-
paineet ovat kohdistuneet Malmin 
lentoaseman sijasta uudempaan Seu-
tulan Helsinki-Vantaan lentoasemaan, 
jonka alkuperäisistä 1950-luvun alun 
rakenteista ei olekaan enää juuri mi-
tään jäljellä. Raskaan lentoliikenteen 
siirtyminen toisaalle ja pääkaupunki-
seudun vilkkaat yleisilmailutarpeet 
ovat säästäneet Malmin useimpien 
muiden vanhojen siviililentoasemi-
enkohtalolta.

Malmin lentoaseman kiitotiet ja 
arkkitehtonisesti merkittävät raken-
nukset ovat säilyneet ilmailukäytös-
sä lähes alkuperäisessä asussaan ja 
laajuudessaan. Malmin lentokenttä 
on monimuotoisen ja rikkaan histori-
ansa nykyvaiheessa yksi eheimmistä 
ja autenttisimmista varhaisista lento-
asemamiljöistä koko maailmassa. Sel-
laisena se auttaa osaltaan täyttämään 
ammottavaa aukkoa kansainvälisen 
liikenneilmailun kulttuuri- ja mil-
jööhistoriassa.

Malmin kentän tulevaisuutta var-
jostavat kuitenkin pyrkimykset ottaa 
kenttäalue asuinrakentamiskäyttöön. 
Tällöin suojellut rakennukset jäisivät 
vain käytöstään poistetuiksi sirpale-
muistumiksi Artukaisten ja Härmä-
län tapaan.
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Malmin lentoasema on vuonna 1993 luetteloitu Museoviraston ja 
ympäristöministeriön laatimaan valtakunnallisesti merkittävien rakennet-

tujen kulttuuriympäristöjen luetteloon ja valittu myös kansainvälisen 
DoCoMoMo-järjestön modernin arkkitehtuurin merkkiteosten valikoimaan.

Elävänä rakennusperintökokonaisuutena Malmin lentokenttä on maa-
ilmanluokan harvinaisuus. Tätä kansainvälistä arvostusta heijastaa 

kentän valinta World Monuments Fundin maailmanlaajuiselle 100 uhan-
alaisimman kulttuurikohteen listalle 2004–2005 ja 2006–2007.

Artukaisten terminaali nykyään. 
Lennonjohtotornissa toimii hotellin 
sauna. 

Kuva: Rasmus Kordelin

Reittiverkosto kuitenkin jatkoi laa-
jenemistaan. Aeron kolmesti viikossa 
lennettäväksi ”Petsamon pikalinjaksi” 
laajennettu pohjoinen reitti Helsinki–
Tampere–Vaasa–Kokkola–Oulu–Ke-
mi–Rovaniemi–Sodankylä–Petsamo 
teki mahdolliseksi matkan Suomen 
etelärannikolta Jäämerelle vain kah-
deksassa ja puolessa tunnissa.

Jatkosodassa Malmin lentoasema 
palveli, paitsi Ilmavoimien ja Saksan 
Luftwaffen yksiköitä, myös matkustaja-
liikennettä. Toisin kuin lukuisat sotaa 
edeltäneen aikakauden lentoasemat 
muualla Euroopassa, Malmin kenttä 
säästyi tuhoutumasta ilmapommituk-
sissa. Suomen ja Neuvostoliiton väli-
sen aselevon jälkeen syyskuussa 1944 
saksalaiset joukot poistuivat Malmin 
lentoasemalta sitä vahingoittamat-
ta. Myöhemmin Lapin sodassa useat 
pohjoisen lentoasemat eivät olleet 
yhtä onnekkaita.

Sodasta selviytynyt Malmin 
lentoasema joutui liittoutuneiden 
valvontakomission käyttöön, ja tam-
mi-helmikuuta 1945 lukuunottamatta 
vallitsi koko maassa lentokielto aina 
heinäkuuhun 1945 asti. Pääkaupungin 
lentoliikenne hoidettiin Hyvinkään pie-
nen lentokentän kautta aina vuoden 
1947 alkuun asti, jolloin Malmin kenttä 
palautui suomalaisten hallintaan.

Kun Helsingin olympialaiset vih-
doin toteutuivat vuonna 1952, pää-
si Malmin lentoasema palvelemaan 
olympialiikennettä Seutulan kesken-
eräisen, tilapäisesti avatun kentän 
rinnalla. Vielä tuolloin säännöllistä 
reittiliikennettä lensivät Aeron lisäksi 
Karhumäki Airways ja mikkeliläinen 
Savon lentolinjat Oy.

Reittiliikenne siirtyi vuonna 1953 
Malmilta Seutulaan, nykyiselle Hel-
sinki-Vantaan lentoasemalle. Uuteen 
lentoasemaan kuului aluksi lennonvar-
mistusrakennus, 2000 m pitkä kiitotie, 
asemataso sekä matkustajaparakki. 
Malmin lentoasema palveli vielä pit-
kään matkustajaliikennettä kaupallisen 
ilmailun uuden aluevaltauksen, tilaus-
matkojen palveluksessa. Aero lensi 
ensimmäisen tilauslentonsa vuonna 
1949 Nizzaan

Viri-matkatoimiston toimeksian-
nosta. Karhumäki Airways aloitti kan-
sainväliset tilauslennot vuonna 1951 
Olympia-Auto-matkatoimiston palve-
luksessa, ja matkat ulottuivat Malmilta 



             Malmin Kenttäpostia -lehti
 JULKAISIJA:  Malmin lentoaseman ystävät ry.
 PÄÄTOIMITTAJA: Tero Auranen
 ILMOITUSMYYNTI: Stellenic Oy
 PAINO:  Lehtikanta Oy, Kouvola

Tasoteräs Oy
Sienikuja 10, 
00760 Helsinki
Puh. 09-350 5740

Onnin Auto Oy
Malmin kauppatie 46, 
00730 Helsinki
Puh. 09-350 8520

Väriveto Oy
Kytkintie 30, 
00770 Helsinki
Puh. 09-389 2442

MP-Tieto-
sovellukset Oy
Latokartanontie 7 B, 
00700 Helsinki
Puh. 09-341 7220

Kiviveistämö 
Levander Oy
Pihlajamäentie 32 A, 
00710 Helsinki
Puh. 09-387 6284

Sähkö-Roope Oy
Länsirinnetie 15 A, 
00730 Helsinki
Puh. 09-351 2070

E&E Mäntylä
Jarrutie 1, 
00770 Helsinki
Puh. 09-350 8300

Kiinteistöhuolto 
Pilot Oy
Puistolantori 1, 
00760 Helsinki
Puh. 09-388 3053

Esakone Oy
Kytkintie 27, 
00770 Helsinki
Puh. 388 1169

Helsingin 
Erikoishöyläys Oy
Malmin kauppatie 43, 
00730 Helsinki
Puh. 350 7790

Helsingin 
Metalli ja Rauta Oy
Kytkintie 39 
00770 Helsinki
Puh. 389 1422

El-Car Oy 
Autosähköliike
Sienitie 9 C 
00760 Helsinki
Puh. 389 4995

Kolmenteräs Oy
Kaasutintie 31 
00770 Helsinki
Puh. 389 4573

Sähköinsinööritoimisto 
Oy Niemistö
Teerisuonkuja 4 B, 
00700 Helsinki
Puh. 347 1350

Maalausliike 
A.Räty Ky
Malminkaari 23 A 
00700 Helsinki
Puh. 0400 434 829

Peltiveikot Oy
Rousku 3, 
00760 Helsinki
Puh. 389 3980

Helsingin 
Ympäristöpalvelu Oy
Akkutie 26, 
00770 Helsinki
Puh. 09-347 4300

Interpump 
Finland Oy
Sienitie 16, 
00760 Helsinki
Puh. 09-350 8030

Avelek Oy
Korsholmantie 9 F lt 2, 
00900 Helsinki
Puh. 346 3415

Helsingin Diesel Oy
Autotallintie 19,  
00770 Helsinki
Puh. 387 9282

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

TR-Trans Oy
Kottaraistie 3 a 
00730 Helsinki
Puh. 0400 451 489

Malmin Apteekki
Kirkonkyläntie 3 
00700 Helsinki
Puh. 385 2252

–Tervetuloa palvelevaan 
apteekkiin–

Pizza-Palvelu
Puistolantori 1, 
00760 Helsinki
Puh. 389 3636
www.pizzapalvelu.net

Merkas Oy 
Valomainospalvelu
Tuulilasintie 6, 
00770 Helsinki
Puh. 3894 783

Bindtec Oy
Rälssintie 4 A 
00720 Helsinki
Puh. 351 4211

Kuljetusrinki 
Veikko Aro Oy
Jokisuuntie 3, 
00560 Helsinki
Puh. 347 1118
www.kuljetusrinki.com

Helsingin 
Taksiautoilijat ry
Asesepänkuja 2, 
00620 Helsinki
Puh. 587 9088

Puusepänliike 
Ahonvala Oy
Jäähdytintie 34, 
00770 Helsinki
Puh. 389 2080

Lasitustalo 
Uuksulainen Oy
Kytkintie 18, 
00770 Helsinki
Puh. 350 8360
uuksulainen@
uuksulainen.com

Sarja-Maalaamo Oy
Kytkintie 47, 
00770 Helsinki
Puh 565 5620

PM transrent Oy
Tuulilasintie 27, 
00770 Helsinki
Puh. 389 2278

Helsingin 
Ruuvihankinta Oy
Pekanraitti 4, 
00700 Helsinki
Puh. 350 5880

Helsingin 
Auto-Pelti Oy
Halmetie 7, 
00730 Helsinki
Puh. 350 7830

Konekorhonen Oy
Malmin lentoasema 
00700 Helsinki
Puh. 020 759 0660

Ravintola Tillikka
Latokartanontie 7, 
00700 Helsinki
Puh. 340 5730

Oy T.Stenbacka Ab
Teerikukonkuja 1
00700 Helsinki
Puh. 020 743 2320

UN-Neon Oy
Kaasutintie 24, 
00770 Helsinki
Puh. 350 5820

Kuljetusliike 
K-A Holmberg Oy
Sidetie 4, 
00730 Helsinki
Puh. 0400-729 073

JV-Pelti Oy
Alppikyläntie 2, 
00770 Helsinki
Puh. 389 3353

Maamark Oy
Rattitie 1 A, 
00770 Helsinki
Puh. 389 2475

Nostopalvelu 
J. Helaakoski Oy
PL 52 
00771 Helsinki
Puh. 389 3311

Kaikki sidontatyöt 
ammattitaidolla 
Malmin Kukka
Örskinkuja 2, 
00700 Helsnki
Puh. 385 3974

Ame Huolto Oy
Tattarisuontie 28
00770 Helsinki
Puh. 389 3688

Paperitiikerit Oy
Kytkintie 32
00780 Helsinki
Puh. 09-222 7945

Hissi Toiminta 
Henriksson Oy
Hissikonsultti
Säterintie 16, 
00720 Helsinki
Puh. 09-351 1788

J.H. Trans Ky
Immolantie 52, 
00780 Helsinki
Puh. 040-500 7040
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