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Hyvät lukijat ja 
kaikki Malmin lentoaseman ystävät!

Tervetuloa tutustumaan Kenttäpostia-lehden kolmanteen 
numeroon. Vuosittain keväällä ilmestyvä lehtemme ker-
too Malmin lentoasemasta ja sen toiminnasta. Lehden 
ensimmäinen numero vuonna 2005 esitteli kentän mo-
nipuolista historiaa. Vuoden 2006 numerossa esiteltiin 
Malmin monimuotoiset harrastustoiminnot moottori-
lennosta laskuvarjohyppyihin. Tänä vuonna estradille 
tuodaan kentän ehkä tärkein toimintamuoto, lentäjäkou-
lutus ja viranomaistoiminta sen monissa muodoissaan. 
Malmillahan koulutetaan toki muitakin, esimerkiksi 
lennonjohtajia, mutta ammattilentäjät ja lennonopettajat 
ovat ehkä ne tunnetuimmat koulutusmuodot.

Viranomaistoiminteita Malmilla on useita, niistä 
tässä lehdessä esitellään muutamia. Esiteltyjen lisäksi 
mm. Puolustusvoimat käyttävät Malmin kenttää, ku-
ten tarvittaessa moni muukin viranomaisien edustaja. 
Olenkin erittäin iloinen, että nyt voimme tuoda tämän 
lehden välityksellä teille kaikille enemmän tietoa siitä, 
mitä kulissien takana oikein tapahtuu. Vuoden päästä 
julkaistaan sitten Kenttäpostia-lehden juhlanumero, 
Malmin 70-vuotispäivien kunniaksi. Niitä tullaan juh-
listamaan kentällä monella muullakin tapaa, kannattaa 
seurata ensi vuonna tiedotusta näiltä osin!

Malmin lentoaseman tilanne muutoin näyttää tänä päi-
vänä yhä valoisammalta. Toki vielä odotellaan Finavian 
selvitystyön tuloksia ja sen johdosta aikanaan tehtäviä 
päätöksiä, mutta toivossa on hyvä elää. Näin yhdistyk-
semme kuudentena toimintavuotena on hyvä katsoa hie-
man taaksepäin ja todeta, että jotain on saatu todellakin 
aikaan. Malmi-tietoisuuden lisääntyminen tiedotusvä-
lineissä, suuressa yleisössä sekä päättävissä elimissä on 
ollut silmin havaittavissa. Positiivinen suhtautuminen 
tähän pääkaupunkimme ilmailuhistorialliseen ja tule-
vaisuudenkin aarteeseen on kasvanut kohisten.

Tulevana juhlavuonna tulemme varmasti näkymään 
erilaisten tapahtumien ja aktiivisen tiedottamisen avul-
la. Vuosi on tärkeä, niin historiallisesti, kuin myös tu-
levaisuutta ajatellen. Onhan ennen juhlavuoden alkua 
luvassa todennäköisesti tärkeitä päätöksiä ja ehkäpä jo 
lopullisiakin arvioita siitä, millainen kentän tulevaisuus 
tulee olemaan. Odotuksemme ovat korkealla ja yhdis-
tyksen toimihenkilöt haluaisivatkin jo kovasti nähdä 
miten kenttä pääsee kehittymään, yritystoiminta teke-
mään investointeja ja lähialueen asukkaat nauttimaan 
yhä enemmän kentän tarjoamista monipuolisista mah-
dollisuuksista. Näitä mahdollisuuksia on toki jo nyt 
paljon, mutta toiveissamme on vielä monipuolisempia 
ulkoilumahdollisuuksia, erilaisia luontoharrasteita sekä 
toki se kaikki mikä liittyy ilmailuun ja on jokaisen hel-
sinkiläisen ulottuvilla.

Toivottavasti lentäjäkoulutuksen ja viranomaistoimintojen 
läpileikkaus luo mielissänne lisää käsitystä siitä, miksi 
Malmi on niin tärkeä koko maallemme. Toki toimin-
taan liittyy paljon muutakin. Siihen pääsee tutustumaan 
kentällä itsellään. Toivonkin että mahdollisimman mo-
ni lukijoista valitsee vaikkapa jonkin aurinkoisen kesä-
päivän ja tekee retken Malmin lentoasemalle. Kentän 
palvelut ravintoloineen tarjoavat ihan kaikille paljon 
mahdollisuuksia. Älkääkä epäröikö nykäistä hihasta 
vaikkapa parkkialueella kävelevää lentäjää tai ilmailun 
harrastajaa, he auttavat ja kertovat mielellään lisää ja 
kukaties saatatte päästä nauttimaan Malmin kentästä 
lähempää kuin ennen retkeä kuvittelittekaan. Terve-
tuloa Malmille!

  Tero Auranen

Riitta Luhtala

Patrian pilottitehdas
Patria Pilot Training kouluttaa 
Helsinki-Malmin lentoasemalla 
vuosittain 30–60 uutta liikenne-
lentäjää 2–4 kertaa vuodessa alkavilla 
ATP-liikennelentäjän opintolinjoilla. 
Opintolinja pätevöittää opiskelijat 
lentoyhtiöiden lentoperämiehen 
tehtäviin. Patria tarjoaa myös mm. 
erityis- ja jatkokoulutusta jo 
ammatissa toimiville lentäjille.

V uonna 1998 perustettu 
Patria Pilot Training Oy 
on oppilaitoksena varsin 

nuori. Yhtiö aloitti toimintan-
sa nimellä Pilot Factory, ja sen 
nykyinen nimi on ollut käytös-
sä vuodesta 2004, jolloin yritys 
liittyi osaksi Patria Oyj -kon-
sernia.  

Helsinki-Malmin lentoase-
malla siviililentäjiä kouluttava 
Patria Pilot Training Oy on osa 
Patria Training -liiketoimintaa, 

jonka muut koulutusyksiköt si-
jaitsevat Tikkakoskella ja Kau-
havalla. Tikkakosken yksikkö 
kouluttaa sotilaslentäjiä Suo-
men ilmavoimille ja Kauhavan 
yksikkö tarjoaa Hawk-harjoi-
tushävittäjien simulaattorikou-
lutusta ja kehittää Kauhavan 
kansainvälistä hävittäjälentä-
jäkeskusta. Patria Pilot Training 
Oy:llä on yleiseurooppalainen 
JAR-FTO (Flight Training Orga-
nisation) -toimilupa, ja kaikki 

   Malmilta 
lentäjän ammattiin
Helsinki-Malmin lentoasema on vilkas koulutuskeskus, jossa Ilmailuhallinnon valvomaa 

ammattilentäjäkoulutusta tarjoaa kaksi yritystä, Salpauslento ja Patria. Yhtiöiden osuus 

Malmin kaikesta lentotoiminnasta on noin 60–70 prosenttia. Molemmat ovat Kelan 

hyväksymiä oppilaitoksia, joten ammattilentäjäksi opiskelevat ovat oikeutettuja toisen 

asteen koulutuksen opintotukiin, kuten asumistukeen ja opintorahaan.
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laamme eivät ole pikkupojasta 
lähtien roikkuneet lentokentän 
liepeillä, vaan useimmille len-
täjän koulutus alkaa puhtaalta 
pöydältä”. Martikaisen mukaan 
kuudentoista hengen kurssilla 
vain 2-4 oppilaalla on esimer-
kiksi yksityislentäjän tai purje-
lentäjän lentolupakirja koulu-
tukseen tullessaan.

Kimmo Martikainen kertoo 
Patrian panostavan vahvasti 
oppilasvalintaan. Patria Pilot 
Trainingin opiskelijaksi pyrkivä 
nuori joutuu läpäisemään am-
mattilentäjiltä vaadittavat va-
lintakokeet, joilla varmistetaan 
hänen soveltuvuutensa alalle. 

”Olemme puhtaasti kaupallisin 

perustein toimiva yritys, jolle on 
parasta mainosta se, että kou-
luttamamme lentäjät työllisty-
vät lentäjän ammattiin. Niinpä 
meidän pitää osata valita kurs-
seillemme juuri ne opiskelijat, 
joilla on ominaisuuksiensa puo-
lesta myös parhaat mahdolli-
suudet työllistyä.” 

”Toivomme lisäksi, että lu-
kio ja armeija ovat käytynä, ja 
edellytämme tiettyä englannin-
kielen ja matematiikan taitota-
soa”, Martikainen kertoo.

Yhdeksän vuoden aikana 
yhtiö on kouluttanut jo 250 am-
mattilentäjää. Opiskelijat ovat 
hyvin sitoutuneita koulutuk-
seen, ja keskeyttäneiden osuus 

Patrian nettisivuilta löytyy yhtiön lentäjä-
koulutusta esittelevä iskevä video, jossa 

Malmin lentoasema näkyy 
myös lentokoneperspektiivistä. 

www.pilottrainingmalmi.fi 

suomen Ilmakuvan Oy:n myyntikont-
tori sijaitsee Malmin lentoasemalla. 

Yritys tarjoaa ilmakuvaus palveluja yri-
tyksille, kunnille ja valtion laitoksille. 
Pääosa kuvauksista suoritetaan kesäl-
lä, mutta kuvauksia on myös muina 
vuodenaikoina. Yriyksen pääkonttori 
sijaitsee Turussa mistä johdetaan myös 
kuluttajamyynti koskien maatiloja se-
kä kotitaloja. Suomen Ilmakuva Oy 
on toiminut vuodesta 1985 lähtien ja 
tarkoituksena on ollut tuottaa kaiken 
aikaa laadukkaita ilmakuvatuotteita. 
Asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja näin 
yritys on saavuttanut vahvan markki-
na-aseman varsinkin yrityspuolella. 
Tyytyväinen asiakas on ollut koko ajan 
toiminnan tavoitteena. Näin toimin-
taa on pystytty kehittämään jatkuvasti 
olemalla vuorovaikutuksessa asiakkaan 
kanssa. Kuvauksissa käytetään sekä he-
likopteria että lentokonetta tapauskoh-
taisesti. Alueena on koko Suomi, joten 
pitkillä välimatkoilla on järkevä käyttää 
lentokonetta, kun taas taajamissa ja var-
sinkin pääkaupunkiseudulla kopterilla 
liikkuminen on järkevämpää. Hyvät 
sääolosuhteet vaikuttavat tietenkin 
kuvauksen onnistumiseen. Yrityksen 
kuva-arkistossa on noin 2 miljoonaa 
kuvaa Suomesta. 

koulutus tapahtuu JAR-FCL -
määräysten mukaisesti. Pat-
ria Pilot Trainingin palveluk-
sessa työskentelee yhteensä 
lähes 80 eri alojen asiantunti-
jaopettajaa, joista suuri osa on 
tuntityötä tekeviä liikennelen-
täjiä ja muita ilmailualan am-
mattilaisia.

Patria Pilot Training on tuo-
nut lentokoulutukseen uudet 
aikuisopiskeluun soveltuvat 
opetusmenetelmät. Lentäjät 
valmistuvat ammattiinsa joko 
modulaarisen tai ns. integroi-
dun koulutuksen kautta. Integ-
roidulla eli yhdistetyllä liiken-
nelentäjäkurssilla oppilas suo-
rittaa kaikki koulutusvaiheet 
samalla yhtäjaksoisella kurs-
silla, joten opiskelukokonaisuus 
on hyvin intensiivinen. Patria 
antaa ainoa kouluna Suomes-
sa integroitua liikennelentäjä-
koulutusta.  

”Ammattilentäjäkoulutuk-
semme painopiste on nimen-
omaan näissä pitkissä kursseis-
sa”, kertoo Patria Pilot Training 
Oy:n vastuullinen johtaja Kim-
mo Martikainen. 

Maallikko voisi kuvitella, et-
tä ammattilentäjän oppiin ha-
keutuvat nimenomaan ne, jotka 
ovat jo nuoresta harrastaneet 
ilmailua. Martikainen kumoaa 
tämän käsityksen: ”Noin puolet 
opiskelijoistamme on päätynyt 
tähän ammatinvalintaan vasta 
koulun jälkeen. Meidän oppi-

Suomen Ilmakuva
tarjoaa palveluitaan 
kaikille

Jokaisella lentokoneella on oma re-
kisteritunnuksensa, joka on merkitty 

näkyvästi koneen runkoon. Suomessa 
käytettävien tunnusten alkuosana on 
Suomen radioliikenteen maatunnus OH, 
ja sen jatkona joko kolme kirjainta tai 
numeroa. Ilmailun radiopuhelinliiken-
teessä koneita kutsutaan niiden rekis-
teritunnuksella, ja kun kone ilmoittaa 
itsestään lennonjohtoon, se esittäytyy 
aina tällä tunnuksella.

Jotta iit ja jiit, ässät ja äffät tai muut 
kirjaimet eivät menisi kutsumerkissä se-
kaisin, lentoliikenteessä käytetään kan-
sainvälisiä aakkosten nimiä:

Numeroista käytetään niiden englannin-
kielisiä nimiä. Numero 9 ei kuitenkaan ole 

”nine” vaan ”niner”, jotta se erottuu nume-
rosta ”five” eli 5.  

A = Alfa
B = Bravo
C = Charlie
D = Delta
E = Echo
F = Foxtrot
G = Golf
H = Hotel
I = India

Alfasta Zuluun – 
lentoliikenteen aakkoset

J = Juliet
K = Kilo
L = Lima
M = Mike
N = November
O = Oscar
P = Papa
Q = Quebec
R = Romeo

S = Sierra
T = Tango
U = Uniform
V = Victor
W = Whiskey
X = X-ray
Y = Yankee
Z = Zulu
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Ammattilentäjäksi valmistu-
vien työllisyystilanne on Sal-
pauslennon koulutuspäällik-
kö Anssi Viljasen mukaan erit-
täin hyvä – käytännössä kaikil-
la on työpaikka valmiina, sillä 
yhtiö kouluttaa lentäjiä suo-
raan lentoyhtiöiden palveluk-
seen. Opiskelijoiden ikähaitari 
on 20–30 vuotta. 

Noin kaksivuotinen ammat-
tilentäjän opintolinja sisältää 
täyden koulutuksen liikenne-
lentäjätasolle asti. Kurssi al-
kaa lentämisen alkeista, joten 
aiempaa ilmailukokemusta ei 
tarvita. Ammattilentäjän kou-
lutus sisältää useita eri osioi-
ta. Koulutuksen aluksi suorite-
taan yksityislentäjän lupakirja 
ja yölentokelpuutus, seuraavak-
si vuorossa ovat päällikkölen-

Riitta Luhtala not ja mittarilentokelpuutus ja 
niiden jälkeen ollaan valmiita 
suorittamaan ansiolentäjän lu-
pakirja. Tästä edetään kohti lii-
kennelentäjän lupakirjaa, jonka 
jälkeen vuorossa on monimoot-
torikoulutus ja ohjaamoyhteis-
työkoulutus. Teoriatunteja on 
kaikkiaan noin tuhat, ja len-
tokokemusta oppilas saa noin 
220 tuntia. 

Salpauslento sai kesäkuus-
sa 2000 ensimmäisenä Suomes-
sa JAR-FCL-määräysten (Joint 
Aviation Requirements – Flight 
Crew Licensing) mukaisen kou-
lutusluvan, mikä tarkoittaa si-
tä, että yhtiön kurssilla suorite-
tut lentolupakirjat ovat yleiseu-
rooppalaisia. Koulun ammatti-
lentäjäkurssilta valmistuneilla 
on siis tiedot ja taidot, joilla voi 

Salpauslento – SL Flight Training

on äärimmäisen pieni. ”Ammat-
tilentäjän koulutus Suomessa 
maksaa noin 90.000 euroa. Ha-
luamme löytää kursseillemme 
ne, jotka myös työllistyvät am-
mattilentäjäksi. Työllistymisnä-
kökulmaan panostamalla me 
turvaamme asiakkaan inves-
toinnin”, Martikainen kertoo.

”Suomessa alan kaikki am-
mattimaiset koulutusyrityk-
set ovat toiminnassaan erit-
täin vastuullisia. Näin turva-
taan yrityksen toimintaedelly-
tykset myös pitkässä juoksussa 
samoin kuin suomalaisten pi-
lottien riittävyys lentoyhtiöis-
sä”, Martikainen muistuttaa. 

Patria kouluttaa itse kou-
luttajansa. Lennonopettajan 
kurssi kestää täysipäiväisesti 
opiskeltuna neljästä kuuteen 
kuukautta. 

Entä millaista on toimia 
Malmilla? ”Malmi on kenttä-
nä hyvä, erityisesti koska tääl-
lä on kaksi kiitotietä”, Kimmo 
Martikainen kertoo. Haastei-
ta toiminnalle tuo meren lä-
heisyys, mikä merkitsee keväi-
sin ja syksyisin huonoja säitä. 
Myös Helsinki-Vantaan len-
toaseman läheisyys rajoittaa 
toimintaa tietyillä suunnilla. 
Mutta haasteet ovat Martikai-
sen mukaan myös eduksi, sil-
lä lento-oppilaiden pitää op-
pia ottamaan huomioon myös 
nämä seikat.

Vuonna 1970 perustettu Salpa-
uslento on perinteikäs yhtiö, joka 
nykyisinkin toimii alkuperäisessä 
omistuksessa. Yhtiön ammatti-
lentäjän koulutuslinjalta val-
mistuu vuosittain noin 15 uutta 
liikennelentäjää, minkä lisäksi 
Suomen ilmailuopistolle koulu-
tetaan alihankintana eri kursseja. 
Salpauslennolla on opetus- ja 
toimitiloja Malmin lisäksi myös 
Tampere-Pirkkalan ja Kuopion 
lentoasemilla, mutta Malmi on 
koulutuksen pääkeskus, ja siellä 
fokus on käytännössä kokonaan 
ammattilentäjäkoulutuksessa.

hakeutua Suomen lisäksi myös 
muiden eurooppalaisten lento-
yhtiöiden palvelukseen. 

Salpauslennon palvelukses-
sa on lähemmäksi viisikymmen-
tä opettajaa, joista päätoimise-
na työskentelee kaksikymmen-
tä. Opettajakunnassa on näh-
ty myös kansainvälistä väriä 

– suomalaisia lento-oppilaita 
on valmentanut mm. skotlan-
tilainen opettaja, ja seuraavak-
si lentueeseen liittyy portugali-
lainen vahvistus. Salpauslen-
to kouluttaa lennonopettajia 
omiin tarpeisiinsa ja muille len-
tokouluille. 

Myös naiset ovat löytäneet 
lentäjän uran – kiinnostus nä-
kyy kursseille hakevien nais-
ten määrässä. Ammattilentä-
jäkurssille hyväksytään naisia 

samassa suhteessa kuin heitä 
on hakijoiden joukossa: 15 op-
pilaan kurssilla on yleensä mu-
kana pari naista. Anssi Viljasen 
mukaan naiset pärjäävät kurs-
silla siinä missä miehetkin. ”He 
sijoittuvat yleensä parhaaseen 
kolmannekseen”, hän lisää. 

Viljanen suosittelee lentä-
jän uraa naisille varauksetta. 

”Hakijan on läpäistävä sovel-
tuvuustestit ja täytettävä ha-
kukriteerit. Koneet eivät vaadi 
paljon fyysistä voimaa, ja nii-
den hallintalaitteet ovat ke-
hittyneet. Lentäjän ammatis-
sa ympäristö on täysin tasa-ar-
voinen.”

Salpauslento käyttää len-
tokoulutuksessa Cessna 152 ja 
172 sekä Piper PA-28RT Turbo 
Arrow -koneita. Kevyt ja hel-
posti hallittava Cessna 152 on 
maailman eniten käytetty pe-
ruskoulukone, ja sen isoveli, ne-
lipaikkainen Cessna 172 sovel-
tuu monipuolisuutensa ansios-
ta lähes kaikkiin koulutuksen 
vaiheisiin. Ansiolentäjän koulu-
tusvaiheessa käyttöön otetaan 
tehokas Piper Turbo Arrow, joka 
vaatii lentäjältä jo huomatta-
vasti enemmän lentokokemusta. 
Lisäksi käytössä on Beechcraft 
King Air C90, jolla lennetään ti-
lauslentoja ja kurssitetaan op-
pilaita monimoottorikelpuutus-
ta varten. Beechcraftilla voi- 
daan kuljettaa kahden miehis-
tön jäsenen lisäksi enintään 8 
matkustajaa 1500 km päähän. 
Suurin osa Salpauslennon ko-
neista on vakituisesti Helsinki-
Malmin lentoasemalla. 

”Malmin lentoasemalla on 
monta hyvää puolta”, Anssi Vil-
janen kertoo. ”Kenttä on lähel-
lä kaupunkia, hyvien kulkuyh-
teyksien päässä. Se sopii len-
tokoulutuskentäksi hyvin, sillä 
täällä ei ole isoa suihkukone-
liikennettä eikä ilmavoimien 
toimintaa. Ja lisäksi Malmilla 
on ammattitaitoinen lennon-
johto, joka on tottunut nopea-
tempoiseen koulutustoimin-
taan.” Viljanen on tyytyväinen 
myös Malmin kiitoradan pituu-
teen, joka mahdollistaa tehok-
kaan nousu- ja laskuharjoitte-
lun. Eikä historian siipien havi-
nakaan haitaksi ole – päinvas-
toin. ”Vanhat lentokonehallit ja 
ilmailuhenkinen, historiallinen 
miljöö tuovat kentälle lisäar-
voa.” Viljanen muistuttaa myös 
alueen ympäristöarvoista, joi-
den ansiosta paikalliset asuk-
kaat kokevat Malmin enem-
mänkin puistona. 

”Huonona puolena näen ny-
kyisen epävarmuuden, joka hei-
jastuu kentän toimintaan. Ra-
kennusten kunto heikkenee, ei-
kä uutta voida tällä hetkellä ra-
kentaa”, Viljanen harmittelee. 

”Tuntuu mahdottomalta, että 
olemassa oleva kenttä lope-
tettaisiin ja jonnekin perustet-
taisiin vastaavasti uusi. Kentän 
siirto ei ole järkevää – ja kuka 
sen maksaisi?”

Anssi Viljasen mukaan 
lentokenttä on paikka- 

kunnan kehityksen 
merkki. ”Lentoliikenne 

on aina kokonaisuus, 
eikä pienkoneliikenteen 

ja koulutustoiminnan 
roolia siinä pidä vähätellä 

– isoilla koneilla matkusta-
minen etelään on vain osa 

lentoliikennettä”.
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Hopealinnussa kaikki mais-
tuu paremmalta. Tämä 

johtunee historiallisesta mil-
jööstä sekä ilmailun läheisyy-
destä, jonka voi käsin koske-
tella. Ravintolasalissa ovat 
aikanaan maamme presiden-
titkin syöneet valkoisien lii-
nojen peittämiltä pöydiltä, 
ehkäpä juuri ennen tärkeää 
valtiovierailua, jolle vaikka-
pa DC-3 matkustajakone on 
ollut juuri starttaamaisillaan. 
Vielä tänä päivänäkin voi tä-
män tunnelman aistia, varsin-
kin kun ravintolan ikkunois-
ta avautuu mahtava näkymä 
suoraan asematasolle ja kii-
toteille. Asematasolla viet-
tää kesäänsä myös Suomen 
ainoa vielä käytössäoleva DC-
3 lentokone, OH-LCH. Täällä 
on suorastaan ihastuttavaa 
nauttia kahvistaan!

Ravintolasalin ainutlaa-
tuinen akustiikka ja pyöreä 
muoto isoine ikkunoineen tuo 
mukanaan pienen pikantin 
lisän. Täällä kahvittelija tai 
lounasruokailija pääsee it-
se osaksi ilmailun mystiikkaa 

kuunnellen lentäjäsankarien 
tarinoita lentoreissuistaan, 
joilta ovat juuri palanneetÖ-
tai ehkäpä reissu onkin teh-
ty jo kolmekymmentäluvul-
la. Ääni kulkee ravintolassa 
omia reittejään ja tarinois-
ta voi parhaassa tapaukses-
sa päästä nauttimaan, vaik-
ka ei ihan viereisessä pöydäs-
sä istuisikaan. Erikoisesti vä-
lillä voi aistia kertojan olevan 
ihan korvan vieressä, vaikka 
todellisuudessa tarinaa ker-
rotaan kokonaan ravintolan 
toisessa päässä.

Hopealintu toimii arkisin 
lounasruokalana ja kahvila-
na, mutta myös erilaisia tilai-
suuksia siellä on mahdollisuus 
järjestää erikseen rajattavan 
kabinetin tai luokkatilan puo-
lella. Myös viikonloppuisin nä-
kee ravintolassa paljon lapsi-
perheitä, lentäjiä, ilmailusta 
kiinnostuneita sekä ihan vaan 
satunnaisia ohikulkijoita, joil-
le maistuu kuppi kahvia tai 
kaakaota vaikkapa lenkkei-
lyn tauolla. Kenttäähän kier-
tää n. 6 kilometriä pitkä ulkoi-

Kaupungin parhaat 
kahvimaisemat

Ravintola 
Hopealintu 
Malmin lento-
aseman pyöreän 
pääterminaalin 
toisessa kerroksessa 
on ehdottomasti 
käymisen arvoinen 
kohde. Missään 
muualla Suomessa 
ei pääse näin lähelle 
lentokoneita ja 
ilmailua siten, että 
samaan aikaan voi 
nauttia kupposen 
kuumaa tai 
vaikkapa syödä 
lounasta.

lupolku, jossa talvella voi 
myös hiihtää. Jokatapauk-
sessa tänne ovat aina kaik-
ki tervetulleita, siitä pitää 
huolta ystävällinen ja iloi-
nen henkilökunta. 
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tueelle on koulutusyhteistyö 
Malmilla toimivien muiden il-
mailun ammattikouluttajien 
kanssa, kertoo Mikko Paiho.

– Vartiolentue antaa itse 
varsinaisen lentokoulutuksen. 
Ammattimainen helikopteri-

Vartiolentue tukeutuu Malmiin
Helsingin Vartiolentue on yksi Malmin lentokentän aktiivisista käyttäjistä. Suuri yleisö on 

oppinut tuntemaan lentueen lähinnä Agusta Bell-helikoptereista, jotka nähdään usein lentävän 
Malmin ja Suomenlahden maisemissa. Harvempi tietää, että vartiolentue on samalla merkittävä 
kouluttaja. Malmin tukikohta tarjoaa myös koko vartiolentolaivueelle merkittäviä tukipalveluja.

V artiolentolaivueen tärkein  
tehtävä on rajojemme 
vartiointi ja valvonta sekä 

meripelastus. Lentue tukee me-
ri- ja rajavartiostoja ja suorit-
taa myös meripelastuskeskus-
ten ja lentopelastuskeskusten 
välittämät hälytyslennot. Tar-
vittaessa annetaan virka-apua 
poliisille vaikkapa kadonneiden 
henkilöiden etsinnässä. Lentu-
een helikopterit on varustet-
tu lentämään myös huonoissa 
olosuhteissa ja niillä voidaan 
tehdä vaativia sairaankulje-
tuslentoja.

Vuosittaisesta lentotoimin-
nasta noin 60 % on normaalia 
rajojen ja kansainvälisen liiken-
teen valvontaa. Loput 40 % ja-
kaantuu puoliksi koulutukseen 
ja erilasiin pelastustehtäviin. 
Jälkimmäisten osuus on pro-
sentuaalisesti pieni, mutta sa-
malla ne ovat tehtäviä, joissa 
vartiolentue ja sen lentäjät ja 
pintapelastajat nousevat ot-
sikoihin.

Rajavartiolaitos aloitti len-
totoiminnan Helsingissä jo 30-
luvulla ja on pitänyt Malmia 
tukikohtana 70-luvulta läh-
tien. Merkittävä laajennus ta-
pahtui vuonna 1996, kun len-
tueelle valmistui uudet toimi-
tilat. Moderni hallirakennus 
käsittää toimisto- ja henkilö-
kuntatilojen lisäksi myös kor-
jaamon, jossa pystytään teke-
mään kaikki helikoptereiden 
vaatimat huollot. Korjaamon 
palveluita käyttää myös Ro-
vaniemen vartiolentue.

Malmi toimii myös tukikoh-
tana Turun vartiolentueen ko-
neille. Etenkin kesäaikaan voi 
kentällä nähdä usein vierai-
levan kaksimoottorisen Dor-
nier DO 228 –valvontakoneen. 
Dornier suorittaa Itämerellä ja 
Suomenlahdella ”säännöllisen 
epäsäännöllisiä” partiolentoja. 
Kone on varustettu tehokkail-
la ympäristönvalvontavälineillä 
ja se raportoi tarvittaessa mm. 
laivojen öljypäästöistä. Lisään-
tyvä liikenne Suomenlahdella 
ja tiukentuvat ympäristönor-
mit – erityisesti uusi alusjäte-
laki – tekevät tulevaisuudessa 
näistä valvontalennoista en-
tistäkin tärkeämpiä.

Lentueen lentävä päällikkö

Vartiolentueen päällikkönä on 
vuodesta 2004 toiminut maju-
ri Mikko Paiho. Oulussa synty-
nyt, mutta Vantaalla koulunsa 
käynyt nuori mies kiinnostui jo 
kouluaikana ilmailusta ja kä-
vi purjelentokurssin Numme-
lassa. Sieltä tie johti Ilmavoi-
mien varusmieskurssille ja ai-
kanaan kadettikurssille Kau-
havalle. Kiinteäsiipiset Vinkat 
ja Hawkit vaihtuivat myöhem-
min helikoptereihin. Ensimmäi-
nen työpaikka oli Rovaniemel-
lä, mistä Mikko Paiho siirtyi ny-
kyiseen palveluspaikkaan Mal-
mille.

- Lentueen sijainti Malmin 
lentoasemalla on osoittautunut 
toimivaksi. Täältä pääsee huo-

nollakin säällä nopeasti merelle. 
Malmilta tapahtuva liikenne ei 
myöskään häiritse yhä ruuhkai-
semmaksi käyvää Helsinki-Van-
taata. Dornier-merivalvontako-
neellakin Malmille on helppo ja 
vaivaton tulla.

Mikko Paiho vastaa varti-
olentolaivueen 30 henkeä kä-
sittävän työyhteisön operatii-
visesta ja henkilöjohtamises-
ta. Lentäjien lisäksi lentuees-
sa työskentelee pintapelastajia, 
lentokonemekaanikkoja ja toi-
mistohenkilökuntaa. Hallinnol-
listen tehtävien lisäksi varti-
olentueen päällikkö haluaa säi-
lyttää edelleen hyvän tuntuman 
myös itse lentämiseen.

– Lentotunteja on itselleni 
kertynyt kaiken kaikkiaan noin 
4.500, joista nelisentuhatta he-
likoptereilla. Tällä hetkellä len-
nän tosin joukostamme vähi-
ten, noin 250 tuntia vuodessa. 
Parhaimpina vuosina tunteja 
kertyi jopa 500, kertoo Mik-
ko Paiho.

Vartiolentue on tärkeä 
kouluttaja

Rajavartiotehtävänsä ohella 
lentue kouluttaa lentäjiä, pin-
tapelastajia ja helikopterime-
kaanikkoja. Kaikilla näillä alu-
eilla Malmin lentokenttä tar-
joaa merkittäviä yhteistoimin-
taetuja.

– Tarvittavat lennonjohto- 
ja lennonneuvonta sekä pelas-
tuspalvelut ovat saatavilla, sa-
moin muut lentokentän palve-
lut. Erittäin tärkeää vartiolen-

tävä taloudellinen ja toimin-
nallinen etu. 

– Moni ei myöskään tiedä, 
että Vartiolentueessa työs-
kentelee säännöllisesti varus-
miehiä työharjoittelussa Ilma-
voimien teknisestä koulusta, 
samoin ammattikoulun ilma-
aluslinjan työharjoittelijoita, 
kertoo Mikko Paiho.

Myös helikopteri  
tarvitsee kiitotietä

Malmin kenttä sopii Vartiolen-
tueen tarpeisiin erittäin hyvin. 
Koulutuksen ja huoltotoimin-
nan kannalta avara kenttäalue 
on välttämätön.

– Vaikka helikopteri pys-
tyy nousemaan pystysuoraan, 
käytännössä lentoonlähdöt on 
taloudellisinta ja turvallisinta 
suorittaa lentokoneenomaises-
ti. Tarvittava lentoonlähtö- ja 
laskualue on noin 400 metriä 
pitkä tasainen kenttä, mistä on 
esteettömät sektorit eri ilman-
suuntiin. Erityisesti lentokoulu-
tus ja hätätilanteiden harjoitte-
lu vaatii tilaa ympärille.

– Myös huoltotoimintaan 
liittyvät koelennot vaativat 
tilaa. Vähentääksemme me-
luhaittoja pyrimme valitsemaan 
koelentoja varten eri reittejä ja 
otamme huomioon mm. tuulen 
suunnat, kertoo Mikko Paiho.

Raine Haikarainen

– Kaiken kaikkiaan Malmin lentokenttä 
on vartiolentolaivueelle merkittävä 

tukeutumisalue niin lentotoiminnan, koulutuksen 
kuin huoltotoiminnankin kannalta. 

Viihdyin itse aikoinaan hyvin Rovaniemellä ja 
siellä oli hieno henkilöstö kuten täälläkin. Mutta kyllä pitää sanoa, että 

Malmi on paras paikka, naurahtaa lentueen päällikkö Mikko Paiho.

Agusta Bell 412  
meripelastushelikopteri on 

Helsingin vartiolentueen 
tärkein työkalu.
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Majuri Mikko Paiho on 
toiminut Malmin vartio- 

lentueen päällikkönä 
vuodesta 2004.
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Turun vartio- 
lentueen 
Dornier-meri-
valvontakone 
on usein nähty 
vieras Malmilla.

Kuva Tuomas Kuosmanen

lentäminen vaatii kuitenkin 
mittavan määrän teoriaopis-
kelua. Myös teoriakoulutus on 
ilmailuviranomaisen valvomaa 
ja edellyttää hyväksyttyä kou-
lutusorganisaatiota. Alan ope-
tus onkin maassamme keskit-
tynyt Malmille. Teoriaopetuk-
sessa voimme tukea Malmilla 
toimiviin ammattilentäjäkou-
luihin. Samoin voimme tarvit-
taessa ostaa huoltopalveluja 
Malmilla toimivilta helikop-
terikorjaamoilta. Kaikki nämä 
ovat vartiolentueelle merkit-
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LEKAn perusyksikkö on len-
topelastajajoukkue. ”Olemme 
kouluttaneet lentopelastaja-
joukkueeseemme Helsingin 
kaupungin pelastuskoulussa 
kahdeksalla lentopelastajan 
ammattitutkintoon johtaval-
la kurssilla yhteensä 74 len-
topelastajaa. Heistä pelastus-
laitoksella palvelee edelleen 
49 henkilöä, joista 24 Malmin 
asemalla”, kertoo LEKA-ryhmän 
toiminnasta vastaava palomes-
tari Markku Rissanen.

LEKA-toiminnan tärkeimmät 
tavoitteet voidaan kiteyttää sa-
naan SAR (Search and Rescue), 
kadonneiden etsintä ja pelasta-
minen. ”Omaa monitoimipelas-
tushelikopteria ei meillä ole ollut 
operoinnissa enää vuoden 2002 
jälkeen, vaan toiminnassa käy-
tetään rajavartiolaitoksen, lä-
hinnä Helsingin vartiolentueen 
helikoptereita”, Rissanen kertoo. 
Oman helikopterin käyttö päättyi 
määrärahojen puutteen vuoksi. 
Pelastustoimintaan soveltuvien 
helikoptereiden hälytyskäytössä 
turvaudutaan yhteistyökumppa-
neiden apuun.

Pelastusyhteistyötä

LEKA-ryhmää käytetään mm. 
pelastuslaitoksen ja Suomen-

lahden merivartioston välisis-
sä yhteistoimintatilanteissa se-
kä suurenergisissä, korkeim-
man kiireellisyysluokan onnet-
tomuuksissa maa-alueilla, kun 
paikalle on saatava nopein, lä-
hin tai muuten tarkoituksen-
mukaisin yksikkö. Lisäksi LEKA 
muodostaa kansainväliseen pe-
lastustoimintaan osallistuvan 
Helsingin Finn Rescue Forcen 
ydinjoukon. 

”Suomenlahden laivaliiken-
ne vilkastuu jatkuvasti. Helsin-
gin ja Tallinnan välisen linjan 
sivuuttaa vuosittain 100 000 
laivaluokan alusta, ja pelkäs-
tään Helsingin ja Tallinnan sa-
tamista on vuorokaudessa 128 
lähtöä. Nämä lisääntyneet ris-
kit Suomenlahdella ovat vai-

kuttaneet pelastuslaitoksen ja 
Suomenlahden merivartioston 
yhteistyösopimuksen synty-
miseen”, Rissanen kertoo. Toi-
mintaan kytkeytyvät keskei-
sesti myös rajavartiolaitoksen 
ilma-alukset ja erityisesti he-
likopterit. 

Rissanen listaa meripelas-

Pelastus-
laitoksen 
harjoitus-
torni

Malmin lento-
aseman pihaan 

ajettaessa silmään osuu 
puinen, aidattu hyppy- 
torni, jonka alla on 
järven sijasta melkoi-
sen karu monttu. Eipä 
ihan äkkiä tule mieleen 
lähteä tähän pömpeliin 
kesällä uimahyppyjä 
harjoittelemaan. 

Pelastuslaitoksen 
päivystävä päällik-
kö Markku Rissanen 
kertoo, että kyseessä 
on LEKAn harjoitus-
torni, jossa treenataan 
korkeiden paikkojen 
pelastautumistaitoja 
ja pelastamista. ”Torni 
soveltuu köysilaskeutu-
misen harjoitteluun, ja 
sen alapuolella olevassa 
altaassa harjoitellaan 
vesipelastamista ja su-
keltamista. Lisäksi tornia 
on käytetty pelastushe-
likoptereiden vinssaus-
harjoituksissa, joissa sillä 
on simuloitu esimerkiksi 
LEKA-ryhmän laskemis-
ta laivan kannelle”.

Pelastuslaitoksen tilat näkyvät kokonaisuudessaan 
kuvan vasemmassa alalaidassa.
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Pelastuslaitoksen 
triplatehtävä 
Malmilla

tukseen liittyviä tehtäviä, joihin 
käytetään sekä pelastuslaitok-
sen LEKAa että muita yksiköitä. 
Näitä ovat mm. raivaus ja hen-
kilöiden irrottaminen, sammu-
tus ja tyhjennysavun antami-
nen, lääkintä- ja ensihoitoteh-
tävät sekä etsintä. 

LEKAn Malmilla toimivaa 

perusyksikköä voidaan käyt-
tää maa-alueilla tapahtuvien 
suuronnettomuuksien pelas-
tustehtävissä myös Helsingin 
alueen ulkopuolella.

Lentoaseman keltainen  
paloauto

Malmin pelastusaseman pu-
naisten sammutusyksikköjen 
joukossa on myös yksi keltainen, 
lentoaseman paloauto H 54.  
Yksikkö on valmiudessa lento-
asemalla tapahtuviin pelastus- 
ja sammutustehtäviin aina len-
nonjohtotornin aukioloaikana. 
Auto on maastokelpoinen ne-
liveto, joten sen toiminta-alue 
yltää myös kiitoteiden ulko-
puolelle.

Vaikka Malmin lentoase-
ma hiljenee suurina juhlapyhi-
nä, niin pelastusasemalla päi-
vystetään vuoden ympäri, yö-
tä päivää. ”Täällä me olemme 
myös jouluna ja juhannukse-
na, valmiina lähtöön, jos tar-
vitaan”, Rissanen kertoo. Mie-
luiten toki toivoisi, että hätä-
tilanteesta kertovaa paloauton 
tai ambulanssin sireeniä ei alu-
eellamme joutuisi kuulemaan 
missään tilanteessa. 

”Sitähän mekin aina toivom-
me”, Rissanen toteaa. 

Mutta näitä lähtöjä varten 
pelastusasemalla ollaan jatku-
vassa valmiudessa, ja sitä var-
ten miehistö pitää sekä pelas-
tuskaluston että omat taiton-
sa aina teräkunnossa.

www.terveystalo.com

Osaavaa ja välittävää 
lääkäripalvelua

• Yleis- ja 
erikoislääkäripalvelut

• Työterveyshuolto
• Kuvantamispalvelut
• Laboratoriotutkimukset
• Kirurgiset toimenpiteet
• Kuntoutus ja fysioterapia

Meiltä myös
• ilmailutodistukset
• ilmailulääkärin vastaanotto

Pääkaupunkiseudun 
ajanvaraus 020 789 7001

Malmin lentoasemalla on jo yli �0 vuoden ajan toiminut  
Helsingin pelastuslaitoksen alainen pelastusasema, jolla on kolme 
tärkeää tehtävää. Sen lisäksi, että pelastusasema vastaa Pohjois- ja 
Koillis-Helsingin päivittäisistä sairaankuljetus-, pelastus- ja  
sammutustehtävistä, sillä on myös oleellinen rooli itse lento- 
aseman pelastusvalmiuden turvaajana sekä lentopelastuskomppa-
nia LEKAan kuuluvan lentopelastajajoukkueen asemapaikkana.
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”Pienenä poikana naapurissa 
asui legendaarisen Finnairin 
lentokapteenin sisko lapsineen, 
hänen innoittamana ja tukema-
na on ilmailu syöpynyt veriin”, 
kuvailee Kuusisto ensikoske-
tustaan ilmailuun ja sitä, mi-
ten tämä kaikki into lentämi-
seen on saanut alkunsa. 

Mieleenpainuvaa on ollut 
myös se, että Jaskan ensim-
mäisen lentokurssin lennon-
opettajan poika oli myöhem-

min Jaskan ensimmäinen oma 
lento-oppilas. Tästä on jäänyt 
hyvä mieli. 

Toki väliin mahtuu uraa 
muuallakin. Jaska vietti mm. 
Kauhavalla parisen vuotta, 
mutta Malmi on silti aina ollut 
Kuusistolle tärkeä koti. Kentän 
yrityksistä löytyy kokemusta 
vuosien varrelta. Listalta löytyy 
mm. Lento Oy Siipitaksi, Len-
tomyynti Oy, RV-Aviation, Bee-
Air Oy, Keskuslentokoulu, Air-

Jos jokin asia Malmilla on kalustoon kuuluvaa, on se ehdottomasti Jaakko ”Jaska” Kuusisto ja 
hänen lentokoulunsa. Jaska itse aloitti lentouransa Suomen ilmailuliiton kurssilla vuonna  

-�� toukokuussa. Siitä asti on Malmi kuulunut hänen elämäänsä ja Jaska Malmin vakiokalus-
toon. Ilmailu ja Malmi ovatkin Jaskalle elämäntapa, ”Kerran kun on sille tielle lähtenyt, 
ei ole enää paluuta”. Niin mukaansatempaava tuo ala on.

center ja nykyinen yritys Sky-
men Oy. 

Lentotunteja Kuusistolla on 
yli 15 000 ja vuosien varrella 
lupakirjoja ja kelpuutuksia on 
kertynyt niin monimoottori-
siin lentokoneisiin kuin myös 
mittarilentoa varten. Ehkä tär-
kein työkalu Jaskalle on kuiten-
kin lennonopettajakelpuutus 
ja tarkastuslentäjän valtuutus, 
ansiolentolupakirjansa kyljes-
sä. Tämän opettajakelpuutuk-

sen valtuuttamana koulitaan 
vuonna 1995 perustetussa Sky-
men Oy:ssä uusia yksityislen-
täjiä kellontarkasti vuodesta 
toiseen.

On lennonopettaja Kuusis-
to päässyt elämässään kokei-
lemaan myös vähän harvinai-
sempiakin ilma-aluksia. Sellai-
sia, jonka ohjastamisesta moni 
lentäjä usein vain uneksii. ”Löy-
tyyhän tuolta lokikirjasta mm. 
3 tuntia Goodyear-ilmalaivalla, 

se vasta oli jotakin se!”. 
Huomionarvoista Kuusis-

ton urassa on myös se, että 
hän oli ensimmäisiä opetta-
jia Suomessa, joilla oli oikeus 
kouluttaa niinsanotun CPC:n  
mukaisia lennonopettajia. CPC, 
eli ”Cessna Pilot Center” on me-
netelmä, jota käytettiin pitkään 
Kuusiston vuonna -77 saaman 
kouluttajakelpoisuuden jälkeen 
ja Jaska kouluttikin muita CPC-
opettajia noin kymmenen vuo-
den ajan.

Jaskan löytää Malmilta, 
olettaen että hän ei ole len-
nolla, pyöreän terminaaliraken-

nuksen aulasta. Tässä pisteessä 
on historiallisella lentoasemal-
la ollut joskus matkatavaroiden 
jättöpiste, nyt samainen luuk-
ku toimii näyteikkunana yhteen 
Malmin lentokouluista.

Lento-oppilas jos toinen-
kin on saanut Malmilla op-
pinsa Jaskalta. Suurella koke-
muksella omaksuttu turvalli-
nen ilmailuasenne on yksi kou-
lun ehdottomia vahvuuksia, se 
hehkuu selkeästi myös Jaskan 
kouluttamissa lentäjissä hei-
dän harrastaessaan tai lentä-
essään ammatikseen turvalli-
sesti, kovaa ja korkealla.
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Helikopterit ovatkin yllättä-
vän monipuolisia työkaluja 

eikä usein tule ajatelleeksi, että 
helikopteri voi olla kustannus-
tehokas väline moneen asiaan. 
Voi kuulostaa erikoiselta, että 
poroja lasketaan helikopterilla, 
mutta kun vertaa usean hen-
kilön ja vaikkapa moottorikel-
kan kustannuksia yhteen heli-
kopteriin, huomaa että kustan-
nus voi olla vähemmänkin. Silti 
päästään yhtä hyvään, ellei pa-
rempaan, lopputulokseen. No-
peasti ja tehokkaasti.

Helitourin valikoimiin kuu-
luu lähes kaikki mahdollinen 
koulutus helikopterilentäjille. 
Niin yksityislentäjät, kuin am-
mattilentäjätkin saavat koulu-
tuksensa ammattitaidolla juuri 
täällä. Näiden lisäksi koulute-
taan yölentoa, lennonopetta-

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

Usein ei tule ajatelleeksi, mistä kunkin asian tai alan 
osaajat tulevat. Mistä esimerkiksi tulevat ne helikopteri-
lentäjät, jotka siirtävät vaikeita kuormia paikasta toiseen, 
laskevat poroja Lapissa tai kuvaavat moniin tarkoituksiin 
alueita ilmasta käsin? Vastaus kysymykseen on lyhyesti: 
Helitour Oy:stä Helsingin Malmilta.

Malmi on ollut sekä BF-len-
non, että Bakerin toinen 

koti jo pitkään. Pyöreän termi-
naalirakennuksen kolmannessa 
kerroksessa toimiva monipuo-
linen lentokoulu tarjoaa asiak-
kailleen myös lentokonevuok-
raamon palveluita. Kuitenkin, 
neljännes yrityksen toiminnas-
ta pitää sisällään myös muuta: 
esimerkiksi ilmakuvausta ja las-
kentalentoja.

BF-lennossa ollaan nähty 
Malmin lentoaseman monet 
vaiheet, lamat, nousukaudet, 
lentobuumit ja myös hiljaisem-
mat hetket. Tällä hetkellä kou-
lu toimii vakaassa nousukaar-
rossa vuotuisella 15 lento-op-
pilaan määrällään. Lentokone-
laivasto käsittää tällä hetkellä 
13 konetta, mutta parhaimmil-
laan koneita on ollut jopa 20 
kappaletta. Tämä onkin mel-
koisen suuri laivasto, samoi-
hin lukemiin ei moni toimija 
kentällä yllä.

Jos kysyttäisiin keskiverto 
helsinkiläiseltä tai suomalaisel-
ta Malmin lentoasemasta, to-
dennäköisin tuttu paikka voisi 
hyvinkin olla juuri BF-lennon 
toimisto. Täällä ja tämän laivas-
ton kyydissä on moni paitsi op-
pinut lentämään, saanut kyytiä 
taitolennolla, polttareissaan tai 
sitten nauttinut riittävästä ka-

luston määrästä koneita vuok-
ratessaan. Usein suurikin yleisö 
on päässyt koneilla lentämään, 
BF-lento kun suorittaa Malmil-
la myös yleisölennätyksiä niin 
tilauksesta kuin myös erilaisis-
sa tapahtumissa.

Mark Baker kertoo, että 
Malmi on oiva paikka yrityk-
sen toiminnalle. Niin hyvä paik-
ka on myös henkilökunnalle, et-
tä palvelua luvataan asiakkaille 
oikeastaan milloin vain: ”Meillä 
on täällä 24h palvelu, jos lentä-
mään täytyy päästä, aina onnis-
tuu!”. Toki öiseen aikaan Mal-
milta ei lennetä, mutta heti kun 
aamu koittaa, hommat aloite-
taan ja iltaan asti painetaan.

Henkilökohtaisesti Mark Ba-
ker on lentänyt yli 3500 tuntia ja 
toiminut pitkään muun muas-
sa lennonopettajana. Kokemus-
ta siis löytyy ja koulutustoimin-
ta on paitsi vilkasta, myös osaa-
vaa. ”Meillä kaikki oppivat len-
tämään!”, toteaa Baker iloinen 
virnistys kasvoillaan. 

Vuonna 1969 
perustettiin Malmille 
BF-Lento Oy. Yrityksen 
keulahahmo Mark 
Baker kertoo  
kuluneista vuosista 
Malmilla sellaisella  
antaumuksella, että 
kuulija voi melkein 
kuvitella olevansa osa 
tätä perinteikästä 
toimintaa kentällä. 

jia sekä lentäjiä erilaisiin len-
totöihin. Poronlaskentalennot 
eivät ole suinkaan ainoita täl-
laisia töitä. Lisäksi koptereilla 
voidaan kuljettaa esimerkik-
si isoja taakkoja, tähän luon-
nollisesti tarvitaan oma kou-
lutuksensa. Vesilento, erätalo-
us, ilmakuvaus sekä lannoitus-
lennot ovat myös valikoimassa 
mukana.

Ala on myös kehittymässä. 
”Tietoliikenne kopterin ja maa-
henkilökunnan välillä kehittyy 
jatkuvasti, tämä onkin yksi suu-
rista kehittyvistä toiminta-alu-
eistamme.”, kertoo Helitourin 
Fleet manager ja pääteoriao-
pettaja Minna Kopra. Tekniikan 
kehittyessa myös lentotoimin-
ta monipuolistuu. Reaaliaikai-
nen tiedonsiirto ja siihen liit-
tyvät kehityshankkeet näyt-

televät toiminnassa yhä kas-
vavaa osuutta. Tämä myös luo 
toiminnalle lisää käyttötarkoi-
tuksia ja tehokkuutta.

Myös jokainen suomalainen 
voi välillä nauttia Helitourin 
tarjoamista palveluista. Kesäi-

sin yritys järjestää pitkään kes-
tävän yleisölentokiertueen, jos-
sa halki Suomen järjestetään 
yleisölentoja erilaisten tapah-
tumien yhteydessä. 
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Hissi Toiminta 
Henriksson Oy
Kuparitie 12 
00440 Helsinki 
Puh. 0400-508 053

Oy T.Stenbacka Ab
Teerikukonkuja 1 
00700 Helsinki 
Puh. 020 743 23 20 
www.t-stenbacka.fi

Mäntylä

Alppilan 
Metallisorvaamo Oy
Kääpätie 2 B 
00760 Helsinki 
Puh. 09-388 2676

Helsingin Diesel Oy
Autotallintie 19 
00770 Helsinki 
Puh. 09-387 9282

Kuljetus Oy Jussi
Tukkitie 6 B 
00760 Helsinki 
Puh. 0400-451 290 
email: kuljetus.jussi@
gmail.com

Maalausliike 
E.Hinkka Oy
Sienitie 7 
00760 Helsinki 
Puh. 09-389 4344

Kuljetusliike 
Erkki Lepistö Oy

Laukku-Vakka
Malminraitti 2 
00700 Helsinki 
Puh. 09-385 4086

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

Tilitoimisto 
Datamedia-Tilit Oy
www.datamediatilit.fi

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

O’Way Techno Oy
Kirkonkyläntie 37 A 
00700 Helsinki 
Puh. 09-351 3239
AT-Sähkö Oy
Pyynikintie 5 
00700 Helsinki 
Puh. 09-387 3085 
at.sahko@kolumbus.fi

JT Kaivoskoneet Oy
Kytkintie 51 
00770 Helsinki 
Puh. 09-343 4970

Kuljetus 
Juhani Peltonen Oy
Jousimiehentie 9 
00740 Helsinki 
Puh. 0400-504 644

Kaikki sidontatyöt 
ammattitaidolla
Malmin Kukka
Kirkonkyläntie 8/
Örskinkuja 2 
00700 Helsinki 
Puh. 09-385 3974

Kuljetus 
Haapiainen & Co Oy
Kointähdenkuja 9 
00740 Helsinki 
Puh. 0400-729 929, 
0400-420 638

Tasoite ja Maalaus
Vesa Oy
Pyynikintie 5 
00710 Helsinki 
Puh. 09-374 1881

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

Paperitiikerit Oy
Kytkintie 32
00780 Helsinki
Puh. 09-222 79 45

Ame Huolto Oy
Tattarisuontie 28
00770 Helsinki
Puh. 09-389 36 88

Tasoteräs Oy
Sienikuja 10 
00760 Helsinki 
Puh. 09-350 5740 
www.tasoteras.fi

AP-Elektroniikka Oy
www.ap-elektroniikka.fi




