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Pääkirjoitus

Helsinki-MalMin lentoaseMa toimii 
edelleen vilkkaana yleisilmailukenttänä, 
ainoana pääkaupunkiseudulla. Mahtava 
joukko kansalaisia on noussut tukemaan 
ilmailukäyttöä, ja onkin aina vain vaike-
ampi ymmärtää, kuka ilmailun haluaisi 
Malmilta lopettaa. Helsinkiläiset sitä 
eivät halua, suomalaiset vielä vähem-
män – missä hallintokoneiston syöve-
reissä mahtaa olla se pakko ja totuus, 
joka ajaa asiaa eteenpäin. kentällä 
vieraillut Euroopan komission ja Europa 
Nostran delegaatio ihmetteli samaa – 
”maannehan on tyhjä, tilaa on”.

Lex Malmin, Europa Nostran tunnus-
tusten, kaavavaikuttamisen ja poliittis-
ten päättäjien valistustyön keskellä voi 
iso kuva jäädä huomaamatta. 

ilmailu muuttuu nyt, kun sähköinen ja 
miehittämätön ilmailu kehittyvät vauh-

dilla, joka tuntuu kiihtyvän logaritmi-
sesti. Harjoitus- ja taitolentokoneita on 
jo sähköistetty, mutta suuret valmistajat 
Airbus ja Boeing ennustavat matkustaja-
syöttöliikenteeseen kevyitä hybridilento-
koneita jo muutaman vuoden kuluessa. 

suomen ja Malmin kannalta tämä 
on suuri mahdollisuus, jota ei kannata 
hukata. suomi on harvaan asuttu maa, 
etäisyydet ovat pitkiä. sähköisen len-
tämisen kustannukset ovat murto-osa 
nykyisistä ratkaisuista, joten tämä avaa 
aivan uusia näkökulmia liikkumiseen. 
onhan jo kaupunkeihinkin esitelty auto-
maattisia lentotakseja, joten tieteiselo-
kuvien lentoautot näyttävät nyt lopulta 
tulevan. 

Malmilla voi olla huomattavan suuri 
merkitys tässä teollisuudessa. sijainti 
pääkaupungissa ja ylivertainen ilmailun 

osaamiskeskittymä ovat looginen paikka 
tällaiselle toiminnalle. tanskassa asiaan 
on lähdetty jo voimalla, odensen Drone-
tutkimuskeskus on antanut alueelle 
aivan uudenlaista elinvoimaa, investoin-
teja ja modernia imagoa. 

ilmatien infratarve on murto-osa 
autotiestä. Malmi voi palvella niin kan-
sallista kuin kansainvälistä ilmaliiken-
nettä ja samalla mahdollistaa Helsinki-
Vantaan lentoaseman kasvun. Näin 
Malmin lentoasemalla on keskeinen 
rooli sekä maakuntien että koko suomen 
tavoitettavuuden ja kilpailukyvyn tur-
vaamisessa. Helsingin ja koko suomen 
tavoitettavuus ei voi olla ruuhkautuvan 
Helsinki-Vantaan lentoaseman varassa, 
joka keskittyy Euroopan ja Aasian väli-
seen lentoliikenteeseen. 

jatkamme työtä ilmailukäytön ja 
tulevaisuuden tarpeiden takaamiseksi. 
kentän kulttuuriperintö on mittaamat-
toman arvokas, luontoarvot tutkittu ja 
tunnustettu, merkitys asuntorakenta-
miselle todettu taloudellisesti kannat-
tamattomaksi ja vaihtoehtoja listattu 
moninkertaisesti. jokainen voi auttaa 
kertomalla kentästä, sen potentiaalista 
ja tosiasioista omille verkostoilleen ja 
varsinkin epätietoisille päättäjille. Pide-
tään kenttä vilkkaana ja monipuolisena 
ilmailu- ja toimintakeskuksena.

Timo Hyvönen
Malmin lentoaseman ystävät ry:n 

puheenjohtaja

MalMilta lennetään koulutus-, ammatti- 
ja harrastelentoja ja kentällä on kattava 
valikoima ilmailupalveluita huolloista 
lentokonevuokraukseen. kentällä toimii useita 
ilmailukerhoja ja lentokouluja. 

Malmin kentän ympäristö on lähiseudun 
asukkaiden aktiivisessa käytössä oleva 
virkistysalue – kenttää kiertää 5,8 km pitkä 
kävelyreitti. Malmin kenttä ympäristöineen 

on arvokas lintu- ja luontoalue. täällä on 
myös suomen ainoa ilmapartiolippukunta. 
Lentoasemalla on viihtyisä, ilmailuhenkinen 
ravintola.

Lentoasemalle on kaikilla vapaa pääsy, ja kentän 
vilkasta lentotoimintaa voi seurata aivan vierestä.

MalMin lentoasema on valtakunnallisesti mer-
kittävä rakennettu kulttuuriympäristö (rkY), ja se 

on nostettu jo kahdesti World Monuments Fundin 
maailman sadan uhanalaisimman kulttuurikoh-
teen listalle. Lentoasema valittiin vuonna 2016 
Euroopan 7 uhanalaisimman kulttuuriperintökoh-
teen joukkoon.

Malmin lentoaseman tulevaisuutta uhkaavat 
Helsingin kaupungin aikeet muuttaa se 
asuinalueeksi. tule tutustumaan lentoasemaan ja 
auta säilyttämään se ilmailukäytössä!

TerveTuloa Helsinki-Malmin lentoasemalle! 
Helsinki-Malmin lentoasema on yleisilmailun kansainvälinen lentoasema Helsingissä.  
Kenttä on tarkoitettu erityisesti aikatauluttamattomalle lentoliikenteelle. Se on Suomen  
toiseksi vilkkain lentoasema, heti Helsinki-Vantaan jälkeen.

Ilmailu muuttuu nyt

Upea DC-3 eli 
rakastettu ”Vanha 
rouva” saapui 
toukokuun alussa 
jälleen kesäksi 
Malmille. 

Kuva: Maria-Pelagea Keurulainen

Ajankohtaista tietoa 
Malmin lentoaseman 
toiminnasta, historiasta 
ja tulevaisuudesta  
löydät osoitteesta  
www.malmiairport.fi.
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Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY) seuraa Malmin 
lentoaseman tulevaisuutta koskevaa ja siihen vaikuttavaa 
päätöksentekoa ja osallistuu julkiseen keskusteluun 
aktiivisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti kentän 
säilyttäminen ja kehittäminen ilmailukäytössä.

Ω kentän hallinta siirtyi Finavialta Helsingin kaupungille 
vuodenvaihteessa 2017. 
Ω Lentokenttäoperaattorina aloitti Malmin lentokenttäyhdistys ry, ja 
toiminta on jatkunut vilkkaana.
Ω kaupunki ei hyväksynyt lentokenttäyhdistyksen vuokratarjousta 
isosta lentokonehallista, mutta yritykset vuokrasivat sen 
määräaikaisella vuokrasopimuksella. 
Ω Vuokrasopimusta on nyt jatkettu elokuun 2017 loppuun saakka, 
mutta kaupunki etsii aktiivisesti halliin jotakin muuta toimintaa. 
Ω Vuokrausta hoitaa tukkutori, joka on nimestään huolimatta 
kaupungin virasto.
Ω Lex Malmi -kansalaisaloite eteni eduskunnan lähetekeskustelun 
kautta liikenne- ja viestintävaliokuntaan helmikuussa.
Ω Lähetekeskustelussa suuri joukko kansanedustajia puolsi kentän 
säilyttämistä ilmailukäytössä ja korosti sen valtakunnallista 
merkitystä.
Ω Huhtikuussa on pyydetty myös lausunto perustuslakivaliokunnalta.
Ω Lähetekeskustelussa pääministeri sipilä toisti valtion syksyllä 2016 
tekemän ehdotuksen neuvotteluista kentän suhteen. 
Ω Apulaiskaupunginjohtaja sinnemäki kiisti ja myönsi tällaisia 
keskusteluja käydyn. ”Helsingillä ei ole [maanvaihtoon] erityistä 
halukkuutta ja totesin, että en näe sellaista mahdollisuutta”, 
mutta myöhemmin sekä Anni sinnemäki että Jan Vapaavuori ovat 
todenneet, että maanvaihto on mahdollista. kaupunki odottaa 
aloitetta valtion puolelta ”riittävän korkealta taholta”.
Ω rajavartioston tukikohta on siirtynyt Helsinki-Vantaalle. 
Harjoittelu jatkui vielä alkukeväästä Malmilla, mutta 
harjoituspaikkana on käytetty mm. Hyvinkään lentokenttää. 
Ω kentälle on haettu suojelua 10/2015 rakennusperintölain 
perusteella – suojeltavaksi on ehdotettu koko rkY-merkitty alue 
(valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö). 
Ω kaupungin rakennuslautakunta myönsi yhdelle kentän 
rakennukselle purkamisluvan, minkä johdosta ELY-keskus asetti 
kentälle vaarantamiskiellon 8.5.2017. se estää kaiken toiminnan, 
joka saattaisi haitata rakennusperinnön säilymistä, mm. suunnitellun 
Lahdentien uuden liittymän rakentamisen.
Ω Vaihtoehtoja Malmin toiminnoille ei ole lupauksista huolimatta 
edelleenkään esitetty. 
Ω Valtion suuntaan ollaan edelleen jatkuvasti yhteydessä monelta 
taholta kansanedustajien, valiokuntien ja ministerien kautta.
Ω Helsinkiin valittiin uusi valtuusto, jonka kanssa keskustelua 
viritetään puhtaalta pöydältä. 
Ω Lentotoiminta jatkuu tällä hetkellä normaalisti ja hyvin aktiivisesti. 
Ω kentällä jatkuu myös vilkas oheistoiminta. 
Ω Europa Nostran ja Euroopan komission edustajat tutustuivat 
kenttään 15.5.2017.
Ω työ jatkuu ja toimintaan mahtuu lisääkin aktiiveja. 

Tilannekatsaus, 
toukokuu 2017

lex MalMi on nyt eduskunnan liikenne- ja vies-
tintävaliokunnassa käsiteltävänä, ja valiokunta on 
pyytänyt perustuslakivaliokunnalta lausuntoa Lex 
Malmin perustuslain mukaisuudesta ja tulkinnasta. 
käsittely venyy todennäköisesti syksyyn. 

Mennään ajassa taaksepäin. Vielä viikko ennen 
viime kesän lentonäytöstä mitään kansalaisaloitetta 
Malmin lentokenttään liittyen ei ollut virallisesti 
olemassa. jo lokakuussa aloitteella oli 56 072 suo-
malaisen kannatus ja aloite on nyt osa virallista 
lainsäädäntöprosessia eduskunnassa. Lyhyesti voi-
sikin todeta, että nyt kentän säilyttämisen kannat-
tajilla on kädessä kilven sijasta miekka. Ero on iso. 
Myöskin kentän puolestapuhujia on nyt enemmän 
kuin koskaan. Paljon on siis vuodessa tapahtunut. 

Kansalaisaloite-järjestelMä on verrat-
tain uusi. oleellista on huomata, että kansalaisaloite 
voi johtaa lainsäätämiseen aivan kuin hallituksen 
esityskin, sinänsä eroa ei ole. käsittelykin on pää-
piirteittäin yhdenmukainen, tietysti vireilletulotapa 
eroaa. Asia ei ole käsittelyssä poliittisen ohjauksen 
lopputulemana vaan kansan aloitteesta. 

Virallisesti Lex Malmi tuli osaksi eduskuntakä-
sittelyä, kun aloite luovutettiin eduskunnan puhe-
miehelle 8.2.2017. käydyssä lähetekeskustelussa 
aloite lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokunnan 
käsittelyyn.

Aloitteen tekijät kävivät esittelemässä lain 
valiokunnassa ja vastailimme meille esitettyihin 
kysymyksiin 26.4.2017. Meitä kiiteltiin kattavasta 
esityksestä ja hyvistä vastauksista kysymyksiin. 
Normaalisti tämä tehtävä kuuluu lakialoitteen vas-
tuuministerille, joten olimme ikään kuin ministerin 
kengissä valiokunnassa.

Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokun-
nissa ja lakien säätäminen tapahtuu täysistunnossa. 
kun lakialoite saapuu valiokuntaan, käsittelee valio-
kunta sen. Lopulta valiokunta tekee päätöksen siitä, 
tekeekö se asiasta mietinnön vai ei. Mikäli valio-
kunta ei tee mietintöä, loppuu asian käsittely siihen, 
eikä asia enää palaudu suureen saliin. 

kansalaisaloitteiden kohdalla on tosin vakiintunut 
käytäntö, että riippumatta valiokunnan näkemyk-

sestä asiaan kansalaisaloitteista tehdään aina mie-
tintö. Mietinnössä valiokunta voi joko puoltaa laki-
aloitteen hyväksymistä tai ehdottaa lakialoitteen 
hylkäämistä. Meille on vakuutettu, että Lex Malmi 
saa asianmukaisen käsittelyn valiokunnassa. 

tällä hetkellä valiokunta pohtii sitä, kuinka laaja 
selvitys asian pohjalta tehdään. koska kysymys kun-
nallisesta itsehallinnosta on ollut pinnalla, päätti 
valiokunta pyytää lausuntoa Lex Malmin perus-
tuslainmukaisuudesta perustuslakivaliokunnalta. 
Mikäli lakialoitteen käsittelyssä saadaan viitteitä 
siitä, että asiassa saattaisi tulla eteen perustuslain 
tulkintakysymys, lähetetään aloite perustuslakiva-
liokunnan tutkittavaksi. tämä on aivan normaalia, 
eikä asiasta kannata vetää mitään johtopäätöksiä.

Lausuntopyyntö saapui perustuslakivaliokuntaan 
9.5.2017 ja valiokunta päätti muiden asiantuntijoi-
den ohella kutsua myös meidät kuultavaksi. Edus-
kunnan kesätauko alkaa juhannuksen tietämillä, 
joten käsittely siirtynee syksyyn. osaltaan tässä on 
vaikuttamassa se, että Lex Malmin on kahdessa näi-
den valtiopäivien kaikkein kiireisimmässä valiokun-
nassa käsiteltävänä. toisaalta kesä on hyvää aikaa 
tavata kansanedustajia ja muita poliitikkoja. 

Lex Malmi – 
viime vuodesta tähän päivään

Oikeustieteiden opiskelija Kim Korkkula yhdessä 
Juha Krapinojan ja Mikko Saarisalon kanssa  
ovat aloitteen allekirjoittajat.

Kuva: raine HaiKarainen

Kuva: raine HaiKarainen

Lex Malmi luovutettiin eduskunnan puhemies Maria Lohelalle 8.2.2017. 

Malmin lentoaseman säilyttämistä esittävä kansalaisaloite Lex Malmi 
saavutti vaadittavan yli 50 000 kannattajan rajan nopeasti. Aloitteentekijä 
Kim Korkkula kertoo, mitä aloitteelle nyt kuuluu.

Teksti: Kim Korkkula,
aloitteentekijä

Malmi on useiden historiallisten koneiden kotikenttä. Vuonna 
1953 valmistunut Cessna 195 on nähnyt monia vaiheita. 
Talven aikana kone on käynyt läpi perusteellisen huollon. 
Lentokonemekaanikko John Castren valvoo silmä tarkkana, 
kun kollegansa Pentti Lahti suorittaa koekäyttöä.

Teksti ja kuva: raine Haikarainen

Elävää ilmailuhistoriaa



3Kenttäpostia



Kenttäpostia4

ilMailu on aina ollut tärkeä osa minun elä-
määni pienestä pojasta asti. Lennokit, koot-
tavat, Joppe karhusen kirjat, ilmailun histo-
ria, lentomanuaalit ja teoriat. Valitettavas-
ti minuakin piti liian kauan maassa yleinen 
harha siitä, että lentäminen on taloudellises-
ti mahdoton ajatus tavalliselle kansalaiselle, 
joten se tärkein askel jäi ottamatta. 

kunnes eteen sattui kiLA. kaikki palaset 
lonksahtivat paikalleen; täysin (ja yllättä-
vän) kohtuulliset kustannukset, erinomai-
nen kalusto, kodikas kerhotila historiallisis-
sa puitteissa, mutta ennen kaikkea avoin ja 
helposti lähestyttävä lentäjäyhteisö. 

KevytilMailu ry (kiLA) on vuonna 2001 
perustettu Malmin historiallisen lentoken-

tän lounaiskulmassa omissa tiloissaan toi-
miva hyvin aktiivinen lentokerho. 

kerholla on käytössä kolme ikarus C42 uLs 
ultrakevytkonetta. koneet soveltuvat erin-
omaisesti alkeisopetukseen, mutta ovat muka-
via vehkeitä myös konkareidenkin käsissä. 

kerhossa panostetaan voimakkaasti tur-
vallisuuteen ja hyvään ”airman shipiin”. tar-
jolla on jatkokoulutusmahdollisuuksia kuten 
kilan safe Pilot -ohjelma, ja koneiden vuok-
raaminen on vaivatonta. koneiden huolto toi-
mii hienosti ja osaamista löytyy kaikenlaista. 

kerhossa onkin aikamoinen haarukka niin 
iän kuin kokemuksen suhteen. Meistä ensim-
mäisistä tiimoista hinkkaavista aloittelijoista 
aina vuosikymmenien kokemusta omaaviin 
liikennelentäjiin. 

lentolupaKurssin teoriat pidetään 
lähiopetuksena kerhotalolla. tämä ei pel-
kästään tue interaktiivista ja havainnollis-
ta oppimista vaan kasvattaa yhteisöllisyyt-
tä, kun kurssilaiset ja muut kerholla pyörivät 
tulevat tutuiksi. 

keskiviikkoisin pidetään kerhoiltoja, joissa 
konkarit mielellään jakavat kokemuksiaan. 
tai sitten osallistutaan koneiden huoltoon, 
kerrataan teoriaa tai muuten vaan keskus-
tellaan mukavia kahvikupin äärellä. 

kerholla on oma lentokonehalli. Niin kuin 
minun lennonope sanoo: ”ilmailuharrastus 
on paljon muutakin kuin lentämistä”. kuten 
istua kesäiltana kerhon omalla terassilla bon-
gaamassa koneita maailman hienoimmalla 
lentokentällä. 

Kevytilmailu
Minun lajini: 

Teksti: Marco Corsi

Gallup: 
Enemmistö helsinki- 
läisistä säilyttäisi  
Malmin lentoaseman  
ilmailukäytössä

viisitoista turussa toukokuussa 
pidetyn Euroopan kulttuuriperin-
tökongressin osallistujaa saapui 
tutustumaan Malmin lentoase-
maan maanantaina 15.5. Matka 
turusta Malmille taitettiin 80 vuo-
den takaiseen tyyliin DC-yhdistys 
ry:n operoimalla historiallisella 
DC-3 -matkustajakoneella. 

Arvovaltaiseen vierasjoukkoon 
kuuluivat mm. Euroopan komission 
kulttuurialan ja luovien alojen 
johtaja Michel Magnier sekä Eu:n 
johtavan kulttuuriperintöjärjestön 
Europa Nostran neuvoston jäsenet 
erik schultz ja karel loeff. 
Lukuisista kutsutuista kotimai-
sista vaikuttajista paikalla olivat 
kansanedustaja Matti Vanhanen 
ja Helsingin kaupunginvaltuutettu 
Björn Månsson.

käytännön vierailujärjestelyistä 
Malmilla huolehti Malmin lento-
aseman ystävät ry:n Maria Holm-
berg. MLY:n puheenjohtaja timo 
Hyvösen tervetuliaissanojen jäl-
keen kulttuuriperintöalan ammat-
tilaiset tutustuivat Euroopan par-
haiten säilyneeseen liikenneilmai-
lun varhaisaikojen lentoasemaan 
MLY:n seppo sipilän opastuksella.

MalMin lentoaseman autentti-
sena säilynyt 1930-luvun miljöö 
alkuperäisine yksityiskohtineen, 
lentokoneet ja aktiivinen lento-
toiminta herättivät vierailijoissa 
suurta kiinnostusta, ja syystä: 
Europa Nostran kansainvälisen 
asiantuntijaryhmän mukaan Malmi 
on Euroopan kolmesta jäljellä 
olevasta edelleen aktiivisesta var-

haisaikojen lentokentästä kaikkein 
parhaiten säilynyt. 

Euroopan komission Michel 
Magnier luonnehti jo etukäteen 
vierailua erinomaiseksi tilai-
suudeksi ymmärtää paremmin, 
millaisia haasteita arvokkaat kult-
tuuriperintökohteet voivat kohdata 
kansallisella tasolla. Europa Nostra 
Finlandin puheenjohtaja, arkkitehti 
tapani Mustonen kertoi lehdistö-
tilaisuudessa, että Malmin lento-
asema oli ollut esillä myös turussa 
pidetyssä kongressissa, joka on 
Euroopan merkittävin vuosittainen 
kulttuuriperintötapahtuma.

europa Nostran Malmin lento-
asemaan paneutuneen kansainvä-
lisen työryhmän jäsen, aiemminkin 
Malmilla vieraillut Erik schultz 

Teksti: Seppo Sipilä
Kuva: raine Haikarainen

tutKiMusyritys kantar tNs:n 
(ent. tNs Gallup) maaliskuussa 2017 teke-
män mielipidemittauksen perusteella 62 
prosenttia helsinkiläisistä haluaa säilyttää 
Malmin lentoaseman ilmailukäytössä ja 
vain alle neljännes (23 %) kannattaa alu-
een käyttämistä asuntorakentamiseen.

Vastaajilta kysyttiin myös, pitäisikö 
Helsinki-Malmin lentoasema säilyttää, 
jos asuntorakentamiselle asetetut tarpeet 
voitaisiin ratkaista järkevästi muuten. 
Näin kysyttynä peräti 67 prosenttia 
helsinkiläisistä säilyttäisi Malmin lento-
aseman ilmailukäytössä ja 19 prosenttia 
ottaisi sen asuntorakentamiskäyttöön.

Alueen säilyttämistä ilmailukäytössä 
tuetaan läpi puoluerajojen. Enemmistö 
kaikkien puolueiden kannattajista pitäisi 
Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäy-
tössä, eikä enemmistö yhdenkään puolu-
een kannattajista tue kentän lakkautta-
mista asuntorakentamisen takia. 

–tulos ei yllätä. Lentokenttäkokonai-
suus on kansallinen ikoni ja merkittävä 
osa itsenäisen suomen historiaa, joka 
selkeästi halutaan säilyttää alkuperäisessä 
käytössä, kommentoi Malmin lentoase-
man ystävät ry:n puheenjohtaja timo 
Hyvönen.

– Päättäjien kannattaa katsoa eteen-
päin. Helsinki ja ilmailu elävät molemmat 
merkittävää murroskautta. Lentäminen 
muuttuu sähköiseksi ja miehittämätön 
ilmailu yleistyy. samalla Helsingin asukas-
luku kasvaa ja yhteydet pääkaupungin ja 
muun suomen välillä tulevat entistä tär-
keämmiksi. Fiksut päättäjät varmasti löy-
tävät ratkaisun, joka palvelee Helsingin ja 
koko maan tulevaisuutta niin yhteyksien 
kuin asuntorakentamisen osalta.

TNS Gallup haastatteli 22.–31.3.2017 yhteensä 
803 helsinkiläistä. Tutkimuksen virhemarginaali 
on noin 3,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. 
Tulokset ovat lähes yhtenevät vuosien 2014 ja 
2016 vastaavien mittausten kanssa. laajempi 
raportti löytyy osoitteesta www.malmiairport.fi.

Kansainväliset kulttuuriperinnön asiantuntijat Malmilla
Malmin lentoaseman ystävät -yhdistys esitteli lentokenttää 
Euroopan kulttuuriperintöalan vaikuttajille.

korosti kysymyksessä olevan koko 
Euroopan tasolla kallisarvoinen 
kulttuuriperintökohde, joka on 
poikkeuksellinen myös edelleen 
vilkkaasti toimivana teollisen 
kulttuuriperinnön kohteena: ”siinä 
yhdistyvät suomalainen moderni 
arkkitehtuuri ja yksi varhaisim-
mista yhä eheistä lentoasemako-
konaisuuksista koko maailmassa”.

Euroopan kulttuuriperintö-
vuoden 2018 lähestyessä Europa 
Nostra onkin lähettänyt Malmin 
kentän merkityksestä viestin 
100-vuotisjuhliaan viettävän 
suomen eduskunnalle ja Helsin-
gin kaupunginvaltuustolle. ”on 
Euroopan intresseissä, että tällai-
nen lentokenttä säilyy”, summasi 
schultz.

kevytilmailu.fi

Marco Corsi ja 
KILA:n ultrakevyt 
Ikarus.

Alla KILA:n 
tukikohta
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 www.amak.fi 

ATOL AVION OY
www.atol.fi 

Kojalait Oy
040 730 7675

TRUKKIPALVELUJA 
JA HAALAUKSIA

30.6.asti

LENTÄJÄN  AMMATTIIN
Suomen Ilmailuopisto on ammattilentäjäkoulutusta 
järjestävä ammatillinen erikoisoppilaitos Porissa.

Lisätietoa osoitteesta:
www.finaa.fi

Sanomalehtiasuiset painotuotteet
Sanomapaino myynti:
Johanna Lähteenmäki,040-765991,
johanna.lahteenmaki@sanoma.fi
ja Maritta Evers, 0400-757060,
maritta.evers@sanoma.fi
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Kun varsinainen lennonjohto lopet-
ti vuodenvaiheessa toiminnan Mal-
min lentoasemalla, merkitsi se suur-
ta muutosta. Yhtenä uutena asiana 
oli kenttäpäivystäjien ilmestyminen 
lentoaseman historialliseen torniin. 
He eivät ole lennonjohtajia eivätkä 
lennontiedottajia. Päivystäjillä on kui-
tenkin tärkeä osa hyvän ja turvalli-
sen ilmailukulttuurin kehittämisessä.

– tärkein tehtävä liittyy toiminnan 
mahdollistamiseen, eli siihen että toi-
minta on turvallista ja sen mukaista 
mikä meidän menetelmät on. tar-
koituksena on, että jokainen lähte-
vä tai saapuva kone tuntee menetel-
mät ja noudattaa niitä, kertoo kal-
le Reunanen. 

käytännössä päivystäjät ottavat 
vastaan lentojen ennakkoilmoitukset 
eli PPr-anomukset (Prior Permission 
required). Viranomaisen vaatimus 
on, että jokaisesta lennosta on teh-
tävä tällainen lupa-anomus. tällöin 
voidaan seurata liikennettä ja vara-
ta etukäteen ajat laskuharjoittelua 
varten. turvallinen toiminta perustuu 
siihen, että lentäjät ovat jatkuvassa 
radioyhteydessä ja kertovat tarkas-
ti omat aikomuksensa ja liikkeensä. 
koneissa pitää olla myös ns. tutka-
vastaaja eli transponderi. 

– Päivystäjä varmistaa että lentä-
jät tuntevat menetelmät. jos tulee 
poikkeamia, ne kirjataan ylös ja koi-

Kenttäpäivystäjät 
ahkeroivat Malmilla
Lentoturvallisuus rakentuu huolellisesti suunniteltujen 
menetelmien varaan. Päivystäjän tehtävänä on varmistaa, että 
lentäjät tuntevat menetelmät ja noudattavat niitä, toteaa Kalle 
Reunanen. Hän on toiminut vuoden alusta yhtenä Malmin 
kenttäpäivystäjien kouluttajana.

tetaan opastaa oikeaan toimintaan. 
Pyrimme tekemään lentämisestä niin 
turvallista kuin se vain on mahdol-
lista. se mahdollistaa, että voimme 
jatkossakin lentää täällä, kalle reu-
nanen kertoo.

Päivystäjät ovat itsekin Lentäjiä

Lentoasema on auki lähes jokaise-
na vuoden päivänä klo 7 – 22. tuona 

aikana on pyrkimys, että lennonjoh-
totornissa on aina päivystäjä, kukin 
viiden tunnin vuorossa. Päivystäjät 
ovat itsekin aktiivisia ilmailijoita, jot-
ka tuntevat hyvin Malmin toimin-
tatavat.

– Päivystäjät ovat Malmin lento-
kenttäyhdistyksen jäseniä, jotka halu-
avat tehdä tätä talkootyönä. Edel-
lytyksenä on, että päivystäjällä on 
moottorilentolupakirja. kun on itse 

Teksti: raine Haikarainen

Malmin lennonjohto tornista on 
avarat näkymät kenttäalueelle. 
Kuva: raine Haikarainen

Kalle reunanen on yksi runsaasta  
kolmestakymmenestä Malmin 
kenttäpäivystäjästä.  
Kuva: Kalle reunanen

lentänyt, niin osaa hahmottaa, miten 
se joukko siellä taivaalla oikein pyörii.

– toinen edellytys on englanninkie-
lisen radiopuhelimen hoitajan todis-
tus (rtE), jotta voi tarkasti määritel-
lyissä puitteissa opastaa lentokonet-
ta toimimaan oikein. käytännössä se 
merkitsee, että voimme antaa tieto-
ja käytössä olevasta kiitotiestä sekä 
tuuli- ja muita tietoja. Lisäksi mää-
räykset edellyttävät, että yön valli-
tessa kentällä tulee olla päivystä-
jä varmistamassa kiitotien kunto ja 
säätämässä valoja.

jokainen päivystäjä saa tehtävään 
koulutuksen. tällöin käydään läpi ken-
tän menetelmät, laitteistot ja atk-
ohjelmat. Päivystäjälle annetaan 
myös ohjeita miten neuvoa lentäjiä, 
jotka eivät mahdollisesti ole kentäl-
lä vielä lentäneet.

trafin turvallisuusarvioinnin suo-
situsten mukaisesti operointi jatkuu 
vain kiitotien 18/36 varassa. Poikittai-
nen kiitotie 09/27 on suljettu. 

Finavian poistuttua Malmilta ken-
tällä ei ole enää lennonjohtoa, eikä 
kaupungin kanssa tehty sopimus tätä 
sallisikaan, mutta tornissa on päivys-
täjä, joka tarkkailee lentopaikan tur-
vallisuutta ja toimintaohjeiden nou-
dattamista. Päivystäjä antaa ilma-
aluksille tietoa kentän radiotaajuu-
della 131,250 MHz mm. lentopaikan 
kunnosta ja laitteiden toiminnasta. 

Lentokenttäyhdistyksen toimin-
ta rahoitetaan kentän laskeutumis-

maksuilla ja kausikorteilla sekä jäsen-
maksuilla. Valtaosa tuotoista menee 
alueen vuokraan ja osa kunnossapi-
toon. Monista asioista suoriudutaan 
vapaaehtoisvoimin.

UUdet toiMintaMaLLit

Malmille saapumiseen ja sieltä läh-
temiseen tarvitaan nyt ennakkolu-
pa eli PPr. ilmoitus tehdään netti-
lomakkeella. 

Laskukierroslentämiseen vaaditaan 
nykyään aikavaraus eli slotti, jon-
ka kesto on 15 minuuttia. Helsinki-
Vantaan lähialueeseen rajautuvalla 

Teksti: Juha lampi
Kuva: raine Haikarainen

EFHF on nyt Malmin lentokenttäyhdistyksen 
operoima kenttä
Malmin lentoasema (EFHF) on vuoden 2017 alusta 
toiminut valvomattomana lentopaikkana, jonka 
operoinnista vastaa Malmin lentokenttäyhdistys. 

vilkkaalla valvomattomalla kentällä 
voidaan laskukierrokseen sallia vain 
kaksi konetta kerrallaan.

tarkemmat ohjeet ja lomakkeet 
löytyvät yhdistyksen sivulta efhf.fi  
sekä palvelusta lentopaikat.fi.

MalMin kentällä voi edelleen jat-
kaa myös kaupallista lentokoulutus-

ta, yleisölennätystoimintaa ja val-
vomattomalle näkölentosääntöjen 
mukaan operoitavalle kentälle sovel-
tuvaa ammattilentotoimintaa. Mit-
tarilähestymismenetelmiä ja lennon-
johtopalvelua edellyttävä kaupallinen 
lentotoiminta ei nykyisellä lupa- ja 

sopimusrakenteella ole mahdollista. 
Lentokenttäyhdistys on valmis jat-

kamaan operointia niin kauan kuin 
lentotoiminnalle annetaan mahdolli-
suus. tällä erää Lentokenttäyhdistyk-
sellä on Helsingin kaupungin kanssa 
sopimus vuosiksi 2017– 2019.

lentokentän päällikkönä on vuoden 2017 alusta lähtien  
toiminut Gun Gustavsson. 

kalle reunasen mukaan päivystäjiä 
on riittänyt melko mukavasti. ongel-
mana on tosin se, että päivystysvuo-
roja saattaa kasautua joillekin aktiivi-
sille. Lisääkin joukkoon toki mahtuu.

– tervetuloa siis mukaan, jos löytyy 
lupakirja moottorikoneelle tai vähin-
täänkin ilmailukokemusta ja englan-
ninkielinen radiolupa.  jos on Malmil-
la lentänyt, niin aina parempi, kertoo 
kalle reunanen.

viranoMaiset ovat oLLeet  
tyytyväisiä

ilmailuviranomainen edellyttää, että 
Malmin operaatioista pidetään päivä-
kirjaa. Liikennemäärät eivät ole Finavi-
an vetäytymisen jälkeen ainakaan 
vähentyneet. Heti alkuvuodesta alka-
en on ollut vilkasta ja toiminta vain 
vilkastuu, kun kesää kohti mennään. 

Ensimmäinen puoli vuotta Mal-
min uusilla menetelmillä on sujunut 
hyvin. Aluksi lentokenttäyhdistyksen 
aktiivit pelkäsivät, että voimia ei rii-
tä arjen pyörittämiseen. Pelko ei kui-
tenkaan toteutunut.
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• murtohälyttimet
• kameravalvonta

EI 
murtovarkaille

KYLLÄ 
Malmin 
lentokentälle 

(09) 8563 4620
murtomiehet.fi 

 

          

Nyt polaroivat Xperio-linssit omilla voimakkuuksillasi

MAAILMAN PARHAAT AURINKOLASIT?

Erikoistarjous on 
voimassa vain 

kesäkuun loppuun 
saakka.

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

-50%!
Tervetuloa 

sovittamaan!

100% 

häikäisy-

suoja

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

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

Puh. 044 731 7000, (044) 237 7371

SILMÄLÄÄKÄRIT 
MALMILLA

Malmintorin
Silmätutkimuskeskus
OPTIKKO SJÖBLOM

Malminkauppatie 18, (Prisma) 2. krs

www.maalausliikehelsinki.com
PUH. 020 747 9230

KOTI- JA TOIMISTOREMONTIT

SISÄ- JA  ULKOMAALAUSTYÖT

TALOYHTIÖIDEN REMONTIT

toimisto@ma-ku.net      Koskelantie 42, 00610 Helsinki

– toinen myönteinen havainto, että 
kentän lentomenetelmä – joka on 
pitkälle antti laukkasen käsialaa – 
on toiminut erittäin hyvin. se on loo-
ginen ja se pitää liikenteen erillään 
toisistaan. Lentäjille myös kiitos sii-
tä, että he ovat oppineet lentämään 
uusien menetelmien mukaan, vielä-
pä paremmin, mitä etukäteen kuvit-
telimme. Yllättävän vähän on tullut 
poikkeamia. 

– Viranomaiset ovat olleet positii-
visen yllättyneitä ja erityisesti siitä, 
että olemme olleet täällä valppai-
na. se tarkoittaa sitä, että kun poik-
keamia on tullut, olemme aktiivisesti 
raportoineet niistä lentoturvallisuus-
ilmoitusten muodossa. 

– kun on kyseessä laatujärjestelmä, 
kuten lentomenetelmissä, niin laa-
dusta antaa vinkkejä se, että myös 
poikkeamia tulee aika ajoin. jos nii-
tä ei tulisi yhtään, se kertoisi siitä, 
ettei täällä kukaan oikeastaan valvo 
toimintaa. Päivystäjät seuraavatkin 
toimintaa tarkkaan, vakuuttaa kal-
le reunanen.

MalMilla toimiva lentokoulutusyritys 
Aeropole on ostanut tanskalaisen LearntoFly-
lentokoulun. 

LearntoFly on moderni lentokoulutusyritys, 
joka toimii tanskan Aalborgin ja karupin lento-
asemilta. kauppa laajentaa Aeropolen verkostoa 
tanskan kehittyneelle lentokoulutusmarkkinalle 
sekä tuo myös sinne Aeropolen ainutlaatuisen 
Diamond Cadet -liikennelentäjäkoulutuksen.

samalla Aeropolen kotimaisen asiakaskunnan 
saataville tulevat LearntoFlyn koulutusluvan 
alaiset tuotteet, kuten lennonopettaja- ja heli-
kopterikoulutus.

Helsinkiläinen Aeropole oy on yksi suomen 
suurimmista lentokouluista. se on tarjonnut 
premium-tason yksityis- ja ammattilentäjä-
koulutusta moderneilla Diamond-lento koneilla 
vuodesta 2010 Helsinki-Malmin lentoasemalla 
sekä muilla kotimaan toimipisteillään.

lentokoulu 
aeropole kasvaa

Vaarantamiskielto 
koko lentokenttäalueelle
Helsingin rakennuslautakunta myönsi 2.5. 
purkuluvan Malmin lentoasemalla sijaitsevalle 
asuinrakennukselle (1932) ja talousrakennuk-
selle. koska vireillä on rakennusperintölain 
mukainen suojeluprosessi, ELY-keskus asetti 
lentokentälle vaarantamiskiellon 8.5.

Päätös toimitettiin Helsingin kaupungille, 
Ympäristöministeriölle, Maanmittauslaitok-
selle, Museovirastolle ja Helsingin kihlakunnan 
poliisilaitokselle sekä suojeluesityksen tekijälle 
(Malmin lentoaseman ystävät ry).

Vaarantamiskielto koskee koko rkY-merkittyä 
lentokenttäaluetta. rkY on Museoviraston laa-
tima inventointi, ja tarkoittaa valtakunnallisesti 
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.
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satunnaiselle matkailijalle saattaa syn-
tyä vaikutelma, että kolmosella lennettäessä 
kapteeni ja perämies hyppäävät puikkoihin, 
purseri toivottaa matkustajat tervetulleek-
si koneeseen, moottorit käyntiin ja ilmaan. 

itse asiassa koneessa on neljäskin henki-
lökunnan jäsen: kapun takana piilossa istuu 
mekaanikko, joka on aina mukana lennoil-
la avustamassa pilotteja ja tarkkailemassa 
mittareita. koneen ulkopuolella moottorien 
käynnistystä valvoo toinen tekniikan edus-
taja. Eikä paikalla oleva henkilökunta suin-
kaan lopu tähän.

jo tunti-pari ennen lentoa useampikin ihmi-
nen valmistelee konetta lentokuntoon. Lisäksi 
kentällä on usein vielä ”jokunen ylimääräinen” 
auttamassa matkustajien viemisessä koneel-
le, kertomassa DC-yhdistyksen toiminnasta, 
tekemässä juttua tähtimoottori-lehteen ja 

välittämässä tunnelmia naamakirjaan. Näin 
esimerkiksi viime kesänä FHrA:n erään Crui-
sing Pre-Partyn yhteydessä järjestettyä pai-
kallislentoa oli paikanpäällä toteuttamassa 
12 jäsentä.

KoKo DC-yhdistyksen toiminta perustuu 
suureen vapaaehtoisten joukkoon. kukaan, 
edes pilotit, eivät saa palkkaa. kaikki teke-
vät oman osuutensa rakkaudesta Wanhaa 
rouvaa eli DC-3 oH-LCH:ta ja ilmailuhar-
rastusta kohtaan.

kaikkinensa lentokauden aikana toiminnan 
pyörittämiseen Malmilla osallistuu lähes 40 
aktiivijäsentä, monet heistä ilmailun ammat-
tilaisia. tämän lisäksi on suuri joukko niitä, 
jotka tekevät koneen huollot ja korjaukset 
talvella Vaasassa.

DC-yhdistyksen operoiman DC-3-koneen 
pitäminen lentokunnossa vaatii paljon työtä. Lisäksi 
tarvitaan suuri joukko vapaaehtoisia pyörittämään 
toimintaa Malmilla lentokauden aikana.

Teksti ja kuva: risto Niska

DC-3 lentää suuren 
vapaaehtoisjoukon voimin

Ylväs Ykköshalli

Teksti: raine Haikarainen
Kuvat: raine Haikarainen ja Finavian arkisto

Malmin lentoaseman rakennuk-
sista valmistui ensimmäisenä 
suuri lentokonesuoja eli hangaari. 
lentäjät tuntevat paikan nimellä 
Ykköshalli. Alkuperäisiin suunni-
telmiin kuului myös Kakkoshalli, 
jonka piti tulla nykyisen pelastus-
aseman paikalle. suunnitelmat 
eivät kuitenkaan toteutuneet.
historiallinen Ykköshalli on ollut 
viime aikoina julkisuudessa. Kau-
punki päätti olla jatkamatta hallin 
vuokrasopimuksia ja vaati sitä tyhjennettäväksi 15.5.2017 mennessä. myöhemmin takarajaa 
siirrettiin ja uuden sopimuksen mukaan halli pitää olla tyhjänä elokuun loppuun mennessä.

Ykköshalli otettiin virallisesti käyttöön 
3.10.1937. Tilat oli suunniteltu 
niin suuriksi, että halliin piti 
mahtua kuusi sen ajan ”jumboa” 
eli 14-paikkaista JU52-matkus-
tajakonetta. Valmistuessaan halli 
olikin yksi suurimmista yksittäi-
sistä lentokonehalleista koko 
euroopassa. ennen varsinaisen 
pyöreän terminaalin valmistumista 
lennonjohto sijaitsi hallin päädyssä 
olevassa puolipyöreässä siivessä.

Ykköshalli on säilynyt sekä rakenteiltaan että 
yksityiskohdiltaan hämmästyttävän alkuperäi-
senä. 1930-luvusta muistuttavat edelleen hallin 
seinistä löytyvät maalatut varoitustekstit. Niistä 
käy ilmi, miten hallissa vieraili eri koneita ympäri 
eurooppaa. englanti ei ollut vielä hallitseva 
ilmailukieli, vaan varoitusteksteissä käytettiin niin 
saksaa, ranskaa kuin puolaakin.

Varoitusteksteissä ojennetaan hallin käyttäjiä 
kädestä pitäen ja korostetaan vastuullisuutta. 
Kyltissä mainitut ”jarrulossit” ovat pyöräpuk-
keja, joita käytettiin erityisesti lentokoneissa, 
joissa ei ollut nykyisenlaisia jarruja.

Tarkkasilmäinen löytää hallista muistuman 
sotavuosilta. Jatkosodan aikana hallin edustalle 
oli pysäköity me109-hävittäjä, jonka erikoisuute-
na on potkurinavan läpi ampuva 20 mm:n tykki. 
lentokonemekaanikko ei huomannut aseen 
olevan ladatun ja laukaisi sen vahingossa käyn-
nistäessään konetta. Ammus lensi avoimesta 
ovesta halliin ja osui räjähtäen kattorakenteisiin. 
Reikä on edelleen tallella.

Nina Merisalo-reunanen (keskellä) on suunnitellut DC-yhdistyksen emojen uuden puvun 
perinteitä kunnioittaen. Kuvassa ovat myös DC-3-purserit elina lintumäki (vasemmalla) 
ja ulpu Paananen (oikealla).

Emojen uudet vaatteet
tänä keväänä DC-yhdistyksen toiminta on saanut paljon 
huomiota naispuolisten pursereiden eli lentoemäntien uusien 
asujen ansiosta. Aiemmin osa emoista on käyttänyt itse 
hankkimiaan näyttäviä asuja. Yhteisenä vaatetuksena ovat 
kuitenkin tähän asti olleet vain haalarit ja muu asustus on jäänyt pohdintojen tasolle. 

Viimein syksyllä 2016 purseri nina Merisalo-Reunanen tarttui rohkeasti härkää 
sarvista. selviteltyään ensin muun muassa mahdollisuutta käyttää Finnairin vanhojen 
asujen kaavoja, hän päätyi lopulta suunnittelemaan puvun kokonaan itse. Näin asusta 
tuli sekä perinteitä kunnioittava että käytännöllinen ja turvallinen. 

Nina näki paljon vaivaa erilaisten yksityiskohtien kanssa. jakun, hameen ja paidan 
lisäksi hän piirsi puvun siipimerkin ja hatun. Napit löytyivät antiikkiliikkeestä. Ne ovat 
aitoja ilmavoimien upseeripuvun messinkisiä leijonanappeja – samoja joita käytettiin 
Aeron alkuperäisissä uniformuissa.

Asu ei siis ole suora kopio mistään aiemmasta. sen tyyli ammentaa kuitenkin vahvasti 
eri lentoyhtiöiden 1940- ja 1950-lukujen asuista – erityisesti Aeron puvuista. kaikille 
DC-3-emoille annettiin mahdollisuus hankkia itselleen Ninan suunnittelema asu ja osa 
tarttui tilaisuuteen. 

kaavat sovitettiin kullekin erikseen ja asut teetettiin mittatilaustyönä. 
Entisaikojen tavan mukaan purserit maksoivat merkittävän osan puvustaan itse. 
tämä kertookin konkreettisesti, kuinka innostuneita DC-yhdistyksen porukat ovat 
ilmailuharrastuksestaan.

Yhdistyksen 
verkkosivut löytyvät 

osoitteesta 
www.dc-ry.fi

»»»»»»

HelsinKi Fly in järjestetään Malmin lentokentällä toukokuun lopulla.
Lentokentällä on viikonlopun aikana ohjelmaa lentäjille ja ilmailusta kiinnostuneille. 

Yleisölle tarjoutuu erinomainen tilaisuus tutustua Helsingin oman lentokentän toimin-
taan mm. opastetuilla kierroksilla.

tämän vuoden tapahtu-
malla on erityinen merki-
tys, sillä se on osa suomen 
itsenäisyyden 100-vuo-
tisjuhlavuoden virallista 
ohjelmaa.

Fly in käynnistyy jo per-
jantaina 26.5. ja pääta-
pahtumapäivä on lauantai 
27.5.

tarkemmat tiedot  
ja ohjelma: 
helsinkiflyin.fi.

Helsinki-Malmi Fly In 
on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa
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Ilmailijan tavaratalo

Kajanuksenkatu 12, 00250 Helsinki  Puh. (09) 449 801 
Varastomyymälä avoinna: KE 17-19, LA 10 - 14

www.aviationshop.fi e-mail: tilaus@aviationshop.fi

19,50

Suomen 
Ilmavoimat

Messerschmitt
Bf 109

t-paita

100 % puuvillaa. 
Fruit-of-the-Loom.

Koot: S, M, L, XL, 
XXL ja XXXL

Tilausnro: 65-457
Hinta 19,50
postitse +postimaksu
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Tietotie 3, 01530 Vantaa
puh. (09) 8700 870 — www.ilmailumuseo.fi

Karhumäentie 12, 01530 Vantaa

puh. (09) 8700 870 – www.ilmailumuseo.fi





Latokartanontie 7 A
00700 Helsinki
Puh: 020 755 8155

www.kuntoutus-karppinen.net

Uusi erä suosittua kreikkalaista 
Aristeon oliivioljyä saapunut!

UUSI HIEROJA 
Minttu Broström 
aloittanut meillä!

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

Apua ilmasta

•  Aeropole Oy 
•  Aviastar Helsinki Oy 
•  BF-lento Oy 
•  De Motu Precision 

instruments Ab
•  First Invest Oy 
•  GoodFlight Aviation Oy 
•  Helitech Oy 
•  HF Helicopters Oy 
•  Joen Service Oy 
•  Kanair Malmi Oy 
•  Lemberg Aviation Oy 
•  MI-Enterprise Oy 
•  Nordic Avia Oy  
•  Paradox Aviation Oy 
•  Pilot Select Oy 
•  Ravintola Gate 1
•  RL-Trading Oy 
•  Salpauslento Oy 
•  Shell Oy
•  Suomen Ilmakuva Oy 
•  Suomen Urheiluilmailu-

opisto oy 

•  DC-yhdistys ry  
•  Espoon moottori lentäjät ry
•  FHRA ry
•  Finnairin lentokerho ry

•  Ilmapartio Malmin 
tuulenkävijät ry

•  Kevytilmailu ry
•  Lennokkikerho Raku ry
•  Malmin ilmailukerho ry
•  Malmin lentoaseman  

ystävät ry
•  Malmin lentokenttä- 

yhdistys ry – EFHF
•  Mäntsälän Ilmailu- 

kerho ry – MiLk 
•  Polyteknikkojen ilmailu- 

kerho ry – Pik
•  Poutahaukat ry 
•  Senior Skydivers ry 
•  Skydive Unity 
•  Suomen ilmailuliitto ry – SIL
•  Suomen lentopelastus- 

seura ry – sLPs
•  Suomen Lähetys- 

lentäjät ry (MAF suomi) 
•  Suomen vesi- ja 

suksilentoyhdistys ry
•  The Ninety-Nines Finnish 

section ry
•  Ultrapilotit ry 
•  Vesilentokerho ry

Malmin lentoaseman toimijat

Lentopaikka nimeltä Helsinki-Malmin lentoasema on aktii-
vinen ilmailualan toimintojen keskittymä. kentällä toimii 
lukuisia ilmailualan ja muitakin yrityksiä ja yhdistyksiä. 
Lentotoiminta on hyvin aktiivista, ja tarjolla on myös vilkasta 
oheistoimintaa. tervetuloa kentälle tutustumaan ja osallis-
tumaan!

toimialojamme ovat mm. lentokoulutus yksi- ja moni-
moottoristen lentokoneiden yksityislentäjiksi, ammattilen-
täjiksi lentoyhtiöille tai lentotyöhön, helikopterilentäjiksi, 
laskuvarjohyppääjiksi, vesilentäjiksi, suksilentäjiksi, pelastus-
lentäjiksi (sAr, search And rescue) sekä lähetyslentäjiksi ja 
avustuslentotoimintaan kehitysmaissa. 

Vuokraamme lentokoneita ja helikoptereita yrityksille 
ja yksityislentäjille sekä teemme tilauslentotyötä, mm. 
viranomaisen tilauksesta etsintä- ja valvontalentoja. 
rakennamme hienoteknisiä, ainutlaatuisia ilmailukelloja ja 
otamme ilmavalokuvia. 

teemme lentokonehuoltoja, ilmailuelektroniikkahuoltoja 
ja helikopterihuoltoja. Myymme lentokonepolttoaineita ja 
tarjoamme yleisölle näköalalennätyksiä ja laskuvarjohyppy-
toimintaa. 

Malmia käytetään edelleen viranomaisten yhteistoimin-
taharjoituksiin. Puolustusvoimien ja rajavartioston heli-
koptereita on useasti tänä vuonna nähty harjoittelemassa 
Malmilla. 

kaiken tämän lisäksi monet muut yrittäjät käyttävät pal-
veluitamme oman työnsä tekemiseen. 

HeLsinki-MaLMin LentoaseMaLLa toiMivia 
yrityksiä ja yHdistyksiä:

MALMIN SUUTARI
www.suutaripalvelu.f i

Nyt mustapäiset

avaimet odottaessa.

☎050 432 6060
Kirkonkyläntie 8, 00700 Helsinki
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jULkaisija: Malmin lentoaseman ystävät ry, 
Helsinki-Malmin lentoasema, 00700 Helsinki, 
www.malmiairport.fi 

PäätoiMittaja: timo Hyvönen
toiMitUs: raine Haikarainen, riitta Luhtala
taitto: eswe suunnittelu / sirkka Wallin
PainosMäärä: 39 600 kpl
iLMoitUsMyynti: 
• Tekstilinja / Heimo Laaksonen
• Koillis-Helsingin Lähitieto / Jussi Haapasaari
Paino: sanomapaino, vantaa 2017

Malmin lentoaseman ystävät ry:n teemaliite, kevät 2017

aieMMat nUMerot ja nettijatkot
Kenttäpostia-lehden Nettijatkoissa on lisää asiaa 
Malmin lentoasemalta. Nettijatkot sekä aiemmat 
kenttäpostia-numerot löydät osoitteesta www.
malmiairport.fi/mly/kenttapostia/

REKKA- JA TYÖKONEPESUT
KA-PESU OY

Tattarisuo, Rattitie 32
(09) 389 4538

ILMAILUN JA MERENKULUN 
SOVELTUVUUSTUTKIMUKSIA JA KOULUTUSTA 

www.pilotselect. 
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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
instagram.com/luontaistuntija_malmi 
facebook.com/LuontaistuntijaMalmi

LUOLUOLU NTANT ISTSTUNTUNTTIJAIJAIJA MAMALMI
Ylä-MaMal ilmilmin tn toriori 33, 00700 HHelsinnki
AvoA inna ma–pe 9–17, la 9.3.30–14.300
puhhppp 09-3858204

vuotta

Tattarisuontie 18 

00770 HELSINKI

09 374 5020

Auto 
Poutiainen oy

Malmilla on nyt webbikamera
HelsinKi-MalMin lentoaseman näkymiä voi katsella 
vaikka ei itse kentälle ehtisikään. Malmin webbikamera on 
pyöreän terminaalin ikkunalla ja näyttää kuvaa lännen  
suuntaan. kuva päivittyy minuutin välein. 

Löydät kameran osoitteesta
www.malmiairport.fi/helsinki-malmi-webcam/.

30 vuotta 
Mathias Rustin lennosta
touKoKuun 28. päivänä tulee kuluneeksi 
30 vuotta siitä, kun 19-vuotias saksalais-
nuorukainen Mathias rust lensi Cessna 172 
-koneella Malmilta Moskovan Punaiselle 
torille. juuri ennen lähtöään rust täytti 
tulliselvityskaavakkeen. siihen oli merkitty 
määräkentäksi tukholman Bromma. 
todellisuudessa rust oli suunnitellut tarkkaan 
lentonsa kohteeksi Moskovan. Hän onnistui 
tutkia vältellen ja rautateitä seuraten pääsemään 
perille. Laskeutuminen tapahtui maantiesillalle, 
josta hän rullasi Punaiselle torille.

Kaivopuiston lentonäytös on suomen 
ilmailumuseon järjestämä ilmailun suurta-
pahtuma, joka esittelee suomalaisen ilmailun 
historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Näytös 
lennetään Helsingissä, kaivopuiston edustalla 
perjantai-iltana 9.6.2017 klo 17 ja 21 välisenä 
aikana.  tapahtuma on maksuton.

Esiintyjinä nähdään ainutlaatuinen kattaus 
ilma-aluksia, jotka edustavat suomalaisen 
ilmailun eri aikakausia. tapahtuma levittäytyy 
maalle, merelle ja ilmatilaan. 

Alueella on ajoittaista kovaa lentomelua, 
joten kannattaa varautua kuulosuojaimilla. Alu-
eella on myös jaossa ilmaisia korvatulppia. Per-
heen nelijalkaiset on syytä jättää kotisohvalle.

kaivopuiston lentonäytös on ilmailumuseon 
suomi lentää! -kampanjan päätapahtuma. 
kampanja on osa suomi 100 -juhlavuoden viral-
lista ohjelmaa.

Lentonäytös on maksuton tapahtuma ja avoin 
kaikille. Lentonäytöksen pienemmät ja hitaam-
mat koneet käyttävät Malmin lentokenttää 
tukikohtanaan, joten myös Malmin kentän seu-
dulla lentoliikenne vilkastuu entisestään. 

lue lisää: ilmailumuseo.fi/kaivari/

Kaivopuiston lentonäytös 
käyttää myös Malmin kenttää

Osoita tukesi pro Malmi -diplomilla
pro MalMi -diplomilla voit osoittaa tukesi Malmin lentoaseman säilyttämi-
selle ilmailukäytössä, sen kulttuurihistorian vaalimiselle ja toiminnan kehittä-
miselle jatkossakin. Voit hankkia diplomin itsellesi tai lahjaksi toiselle Malmin 
lentoaseman ystävälle.

Diplomi osoittaa saajansa olevan Malmin säilyttämistä kannattava hyvänte-
kijä. Lisätietoa löydät osoitteesta www.malmiairport.fi ja Malmin lentoaseman 
ystävät ry:n verkkokaupasta kauppa.malmiairport.fi. 

Moottorit 
kuumana 
Malmilla
Kesällä , aina kuukauden ensimmäisenä perjantaina Mal-
min kentälle cruisaa kymmenittäin upeita harrasteautoja 
FHrA:n Cruising Pre-Partyyn, joka on vakiinnuttanut paik-
kansa stadin Cruisingin aloitusetappina. FHrA järjestää Mal-
milla tänä kesänä myös muita autotapahtumia.

MalMilla kokoontuvat myös monet autokerhot. suomen 
Mercedes-Benz klubi pitää Malmilla tähtimerkkitapaamisiaan, 
ja Autohistoriallinen seuran vapaamuotoiset mobiilikokoontu-
miset ovat elokuussa tiistai-iltaisin.

MaalisKuussa 
Malmin lentokenttä-
alueella ajettiin Päi-
jänteen ympäriajon 
viimeinen erikoiskoe 
ja kisan maaliintulo. 
tämän vuoden Päitsi 
oli myös enduron 
MM-osa kilpailu.

Kuva: Maria-Pelagea Keurulainen

Kuva: raine HaiKarainen

Malmin lentoaseman 
ystävät -yhdistys
MalMin lentoaseman ystävät ry (MLY) on vuonna 
2002 perustettu, voittoa tavoittelematon yhdistys, 
jonka tarkoituksena on Malmin lentokentän toiminnan 
säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän 
toiminnan kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. ilmailun 
lisäksi kenttä tarjoaa mahdollisuudet monipuoliseen 
muuhunkin käyttöön.

MLY:n toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. 
jäsenmaksuista kertyvät varat käytetään kokonaisuudessaan 
yhdistyksen työhön Malmin lentokentän säilyttämiseksi.
MLY:n jäsenenä saat kutsun yhdistyksen kokouksiin 
ja sähköisen uutiskirjeen, joka pitää sinut ajan tasalla 
lentoaseman tilanteesta.

löydät lisää tietoa osoitteesta www.malmiairport.fi/mly. 
olemme myös Facebookissa (Malmin lentoaseman ystävät) 
ja twitterissä (Malmi Airport, mly_ry). Malmin lentoaseman 
ystävien Facebook-ryhmän löydät nimellä Friends of Malmi 
Airport.
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HELSINGIN LASI JA PUU OY
Pohjolank. 43, 00610 Helsinki

Avoinna arkisin 8.00–16.00
Puh (09) 791 590 • Fax (09) 777 4620

www.helsinginlasijapuu.fi 

Suoritamme kaikki puu-, lasi- ja kehystystyöt. 
Ovet, ikkunat, kalusteet ym. mittatilaistyönä. 

Lisäksi murto- ja lahovauriokorjaukset ym. ym. 

Rotorway Oy
Hirsalantie 235, 02420 JORVAS

Puh. 0500-445 447, www.rotorway.fi , info@rotorway.fi 
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TEBOIL MALMI
Laulurastaantie 2, Hki 78

VEIKKAUSPISTE

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

Laatupalvelua 39 v. Malmilla    P. 3855 297
 Grillaukseen nestekaasupullot

UPL-tutustumiskurssi tulossa 
Katso www.milk. 

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

MalMin lentokentällä kokoontuu 
jo kolmatta vuotta partiolippukun-
ta, jonka toiminnassa ilmailu ja ilman 
luonto yhdistyvät perinteiseen parti-
oon. Malmin tuulenkävijät on suo-
men ensimmäinen ilmapartiolippu-
kunta, ja sen jäseninä on jo melkein 
sata kaikenikäistä partiolaista alle 
kouluikäisistä perhepartiolaisista 
aikuisiin johtajiin.

tuulenkävijöiden ryhmät kokoon-
tuvat viikoittain suomen ilmailulii-
ton talossa sijaitsevalla lippukun-
nan kololla. 

kesälomalla viikkokokoukset ovat 
tauolla, kun partiolaiset leireilevät. 
tuulenkävijöiden vuotuinen ilma-
partioleiri järjestetään tänä kesänä 

Vesivehmaan lentokentällä. Lippu-
kunta osallistuu leirillä purjetaito-
lennon sM-kisoihin. Niin isot kuin 
pienetkin partiolaiset pääsevät lei-
reillä tutustumaan monipuolisesti 
ilmailun eri lajeihin.

tuulenKävijät ottaa uusia jäse-
niä. Niin nuorille partiolaisille kuin 
aikuisille johtajille on lippukunnas-
sa tilaa! Aiempaa kokemusta parti-
osta tai ilmailusta et tarvitse.

Partio on harrastus kaikenikäisille. 
ilmapartiosta voi löytää uudenlaisen 
tavan harrastaa ilmailua mukavassa 
seurassa sekä tehdä arvokasta vapaa-
ehtoistyötä lasten ja nuorten parissa.

Malmilla toimii aktiivinen ilmapartio, 
Malmin Tuulenkävijät.

Tule mukaan Malmin ilmapartioon!

Tuulenkävijöiden johtajat 
tutustuivat Malmin KILA-
kerhoon ja kävivät lentämässä 
ultrakevyillä koneilla.

Ota yhteyttä  
ja tule mukaan 
toimintaamme! 
Yhteystiedot:

lippukuntailmapartio.fi
www.ilmapartio.fi

sosiaalisesta mediasta 
löydät paljon tietoa ja kuvia 
tuulenkävijöiden toiminnasta 
nimellä @ilmapartio

Teksti: Hannu Tiitu

LUE LÄHITIETO 
ILMAISEKSI NETISSÄ       LAHITIETO.FI

LUE ILMAISEKSI
MYÖS NETISSÄ

LAHITIETO.FI LEVIKKI 37 600  ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI, LATOKARTANO, MALMI, PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO, PUISTOLA, 

PUKINMÄKI, SILTAMÄKI, SUURMETSÄ, SUUTARILA, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI, TÖYRYNUMMI, VIIKKI

Tiistai 5.1.2016 

Nro 1

Uutiset: 

Karviaistie
n toimintakeskus

korjataan vaikeavammaisille
.

Urheilu: 

Keppanalla on kirittä
vää.

Kulttuuri: 

Upea blueskevät tied
ossa.

Päivi 

Pirnes

Myyntineuvottelija, 

KiAT, osakas

040 938 8999

Kiinteistönvälitys 

Kodista Oy

Kirkonkyläntie 11, 

00700 Helsinki

050 461 8787

www.kodista.fi

Markku 

Viljander

Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, LVV, YKV, 

osakas

050 524 4854

markku.viljander@kodista.fi

Annis 

Viljander

Myyntineuvottelija, 

osakas

044 517 1705

annis.viljander@kodista.fi

Tarja 

Haaranen

Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, osakas

044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi

paivi.pirnes@kodista.fi

s10-11
Jumppakärpänen 

puraisi
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Se maukkaampi 

lounaspaikka!

Lounasbuffet

ark. klo 10–14

Keittolounas

Avoinna klo 7.30–14

Takoraudantie 1, 

Tattariharju

puh (09) 225 4400,

040 312 2033

8,90

7,90

Lounas-Ravintola

breikki
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[A]

LKV KAUKO KOSKINEN OY [A]

Malminkaari 5, 00700 Helsin
ki, p. 09 351 1155  

kauko.koskinen@lkvkaukokoskinen.fi

www.lkvkaukokoskinen.fi

Itse
näistä

 ja osaavaa kiinteistö
n-

välitystä ja auktoriso
itua arviointia 

35 vuoden kokemuksella

Teemme kirjallisia arviokirjoja eri ta
rkoituksiin. 

Pyydä meidät arviokäynnille!

ERILLISTALO RUSKEASANTA

Suositulla alueella tyylikäs lohko-

tiilita
lo. 5h, k, saunaos. n.150 m². 

Autokatos 2 autolle + varasto 

n. 27 m². Tonttiosuus 419 m². 

Rajoittuu Tulppaanipuistoon. Rv 

1998. Hp. 360.000 €. Malvatie 40

ITÄ-PAKILA OKT

Tilava rintamamiestalo 4h, k, 

sauna, varastotilat, autotalli n. 

180m². Kaukolämpö. Tontti 600 

m². Hp. 230.000 €. Taulutie 31

Kovapohjainen länsirinnetontti 

1277 m². Rak.oikeus 319 m². Saa 

rakentaa 3 asuntoa. Autosuoja-

ja varastotiloja 30 m²/as.

Hp. 339.000 €. Kirvestie 11
TONTTI HEIKINLAAKSO

Tasainen rivitalotontti 750 m². 

Rak.oikeus 300 m² + 40 m² / as. 

Enintään 3 asuntoa. Hiekka-

pohja. Ei vanhoja rakennuksia. 

Hp. 310.000 €. Vanha Tapani-

lantie 73

TONTTI TAPANILA

VUOSAARI OKT

Kivirakenteinen omakotitalo. 5h, 

k, sauna, peh, 2 auton talli ym.

n. 230 m². Tontin koko 1153 m². 

Hp. 370.000 €. Verkkotie 2

TONTTI PUISTOLA

Tasainen tontti. V
esi- ja viemäri-

liittymät tontilla. Rakennusoikeus 

174 m² + 25 m² / as. Tontin koko 

695 m². Hp. 150.000 €.

Kiitäjäntie 17

Tasainen tontti M
almin keskustan 

tuntumassa. Pinta-ala 450 m² 

ja rak.oikeus 113 m² + 20 m². 

Enintään 2 asuntoa. Kunnallistek-

niikka tontin rajalla. Hp.125.000 €. 

Kylänraitti 3

TONTTI MALMI

TONTTI PUISTOLA

Tasainen tontti aseman tuntu-

massa, asuntojen lukumäärä ei 

rajattu. Tontin koko 610 m². Rak.

oikeus 152 m² + 20 m² / as. 

Hp. 160.000 €. Puistolantanhua 6

TONTTI MELLUNKYLÄ

Kovapohjainen tontti 579 m². 

Rak.oikeus 145 m² + 20 m².

Hp. 110.000 €. Koskenhaantie 47

Kirsi-Marja

Johansson-Torvinen

040 594 8231

Kristiina

Kellander-Sinisalo

045 847 2272

Kai Lehtola

044 514 0164

Pertti K
anon

040 758 7596

Tero Laurila

0400 600 359

Tomi Suvinen

044 335 5135

Jyrki Saulo

050 585 0500

Timo Kuosmanen

0400 397 731

Noora Melavirta

050 587 4296

Marko Suvanto

040 564 3534

Vasil Zizan 

044 514 7551

Katso myytävät

kohteemme kotisivuiltamme

www.kiinteistomaailma.fi /helsinki-malmi

Kiinteistömaailma Malmi 

Kaupparaitti 1
3, 00700 Helsinki 

p. 09 350 7270

UUSI VUOSI,

UUDET TUULET

Roni Saarsola

040 8308755

KUTSU MEIDÄT ILMAISELLE KOTIKÄYNNILLE! 

(ei sis. päästömi� auksia.)29€
Heikinlaakso, 

Ta� ariharju, 

Her� oniemi ja Konala

02 919 2020

Parturi-

Kampaamo

VOLYMEXParturi-

Kampaamo

VOLYMEX

Permis

+leikkaus

+föönaus

95
pitkät hiukset 121€

09-22 45 202

Torikatu 3

Malmintori

Maarit ja
 Milla

www.volymex.com

Voimassa 6.2.16 astipuolipitkät hiukset 106€

Erikoispermis lisä
 +33€

Kult
ama

lmi
KULTAMALMI Kauppakeskus Malmintori, Helsinki, p. 09-385 2501

Avoinna ma, ke, pe 10-18, ti ja
 to 10-19, la 10-15 • www.kultamalmi.fi 

KELLO- JA KULTASEPÄNALAN KAUPPAA JO VUODESTA 1926

LOPPUUN-

MYYNTI

Kaikki alennettu!

Liike lopetetaan

-30%
-20%

-10%

-40% -50%
-60%

PLAZA MOCCA

Malmin Kauppatie 18, 2. krs
puh 0400 689 263

Hyvän palvelun kahvila,
myös Malmin torilla

www.plazamocca.fi

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

MI-Enterprise Oy 
Malmin lentoasema 
Puh. 0400-849 016
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