Helsinki-Malmin Lentoasema (EFHF), Suomen
siviiliammattilentokoulutuksen keskus 1950
luvulta lähtien.
Lentoasemaa pitää kehittää, ei ajaa alas, kuten Helsingin
kaupunki on koko 2000-luvun yrittänyt tehdä.
Maa-alueen vuokra-aika päättyy v. 2034, sitä pitää jatkaa.
Uhkana on muuten siviili- ammattilentäjäkoulutuksen
loppuminen Suomessa.
Lare Karjalainen lentokapteeni no 63
Yli 50 vuotta Malmia palvellut
majuri, tarkastuslentäjä, lennonopettaja, liikennelentäjä evp
lare@elisanet.fi
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Varhaishistoriasta vuodelta 1934 ja 1935 nykypäivään vuoteen 2008 on
julkaistu kirja: MALMI HELSINGIN LENTOASEMA – 70 vuotta suomalaista ilmailua
Seppo Sipilä – Raine Haikarainen – Hannu-Matti Wahl 2008
Kirja kertoo myös sen, että n.80 % Suomen siviiliammattilentäjistä koulutetaan Malmilla.
Pari lainausta kirjasta:
1935: Sopimus valtion ja Helsingin kaupungin välillä 10.5.1935.
…Sopimuksen merkittävin kohta oli sen ensimmäinen pykälä. Sen mukaan Helsingin kaupunki
luovutti valtiolle korvauksetta Helsingin lentokenttäalueeksi (sisältäen tiealueen) noin 55 hehtaarin
suuruisen alueen kaupungin omistamasta Tattarisuon viljelysalueesta Helsingin pitäjän Malmin
kylästä noin 12 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Alue luovutettiin posti- ja siviili-ilmaliikenteeseen. Alue annettiin käyttöön 99 vuodeksi, ja sopimuksen voimassaolo päättyy 10.
toukokuuta 2034…
…Sopimukseen liittyi 17.7.1935 tehty lisäsopimus, mikä koski lentoaseman maa-alueen laajentamista…
(Ensimmäinen lentokurssi alkoi Malmilla 27.9.1937, oppilaina Akateemisen Ilmasuojeluyhdistyksen vapaaehtoiset reservilentäjäylioppilaat, opettajana kapteeni S-E Siren, koulukoneena TU-163 Pilven Veikko).
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Malmin alasajo 2000-luvun alusta
 Hgin kaupunginhallitus halusi 2001 alussa purkaa valtion kanssa tehdyn vuoteen 2034
ulottuvan vuokrasopimuksen Malmin lentokentästä saadakseen sen asuntoalueeksi
2010 loppuun mennessä (HS 18.01.2001).
 Mielipidetiedusteluissa suurin osa helsinkiläisistä halusi säilyttää sen ilmailukäytössä
(HS 18.01.2001), mikä toistui 15.10.2004 ja 06.01.2006 HS:n gallupkyselyissä.
 KHO kumosi 2006 Hgin kaupungin yleiskaava-2002:n Malmin lentokenttää koskevan
asuntoaluevarauksen osalta kaupungin hallituksen erään jäsenen jääviyden vuoksi.
 On esitetty myös ajoittain kriittisiä mielipiteitä asuntoalueen rakentamisesta suolle,
millä kenttä sijaitsee.
 Korvaavaa kenttää etsittiin Kiikala-Kärkölä-Porvoo(Backas)-Lohja-Karkkila-Mäntsälä
alueelta: Kiikala ja Kärkölä liian kaukana, Backaksen alue ei käy Porvoolle (2007), Lohjan
kaupunki suostui, mutta kuntalaiset tyrmäsivät (2008), Karkkila ei pane pahakseen
pelin uusavaamisesta , Mäntsälä ei ole kiinnostunut (2011).
 Helsingin poliitikot ja muutamat ministeritkin ovat Finavian avustamana ajamassa
Malmia alas – ÄLKÄÄ TEHKÖ SITÄ. Pääministeri Vanhanenkin teilasi tämän alasajon omana aikanaan
(Hufvudstadbladet 2005). Viimeisin syy Malmin kohdalla on tappion tuotto. (HS 22.11.2013 pari
miljoonaa vuodessa sekin osittain näennäistä – Huomaa (HS 23.11.2013), että lähes kaikki Suomen lentoasemat HkiVantaata lukuunottamatta tuottavat tappiota, koska lentoliikenne kustantaa maa-asemansa itse. Sen sijaan maa-,
meri- ja rataliikenneväylien ylläpidosta koituvat vuosittaiset miljardikustannukset ovat veronmaksajien kontolla
(HS 26.11.2013).
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Oheinen FINAVIAN laskeutumistilasto vuodelta 2009 osoittaa
selkeästi, missä Suomessa koulutetaan siviilipilotteja.
Lähes kaikki Suomen siviiliammattilentäjät ovat saaneet ja
saavat osan koulutuksestaan Malmilla.
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Yhden Malmin ammattilentäjäkoulun oppilasmäärät ja jakautuminen eri lentoyhtiöille 10 vuoden ajalta.
Lentäjäkoulutus 1997 – 2007
Oppilaita koulutettu yhteensä:

383

Joiden työnantajat :
FINNAIR
BLUE1
FINNCOMM AIRLINES
AIR FINLAND
AIRFIX AVIATION
JETFLITE
MUUT

208
18
28
7
9
3
73

(Scanwings, TUI, Jet Alliance, Copterline, Rajavartiolaitos, Netjets,
Finavia, Suomen Ilmailuopisto, ym)

Ei tietoa tai harrastajia
Lennonpettajakoulutuksen saanut yhteensä

37
45

Toinen malmilainen ammattilentäjäkoulu ryhtyy Ilmailu 5/2012 mukaan
kouluttamaan ammattilentäjiä 60 oppilaan vuosivauhdilla.
Kolmas kouluttaa helikopteriammattilaisia 10 oppilaan vuosivauhtia.
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Huomioitavaa koulutuksessa on myös se tärkeä seikka, että suurin
osa kouluttajista (yli 100 huippuilmailuammattilaista) toimivat
freelance-pohjalla teoria- ja lennonopettajina, asuvat
pääkaupunkiseudulla ja ovat jokapäiväisessä työssään kosketuksissa
alan kehitykseen.
Vakituisina kouluttajina tällaista joukkoa ei yhdelläkään koululla ole
mahdollista pitää palkkalistoillaan.
Jos koulutuspaikka viedään jonnekin pois Malmilta esim. Lahden
seuduille on luonnollista, että opettajistoa ei sieltä löydy.
Ja SIVIILIAMMATTILENTÄJÄKOULUTUS loppuu Suomessa.
Koko siviiliammatti-ilmailu ja sen osaaminenhan keskittyy
pääkaupunkiseudulle.
Ja voisiko joku kuvitella Rajavartiolaitoksen vilkkaan valvonta-,
pelastus- ja koulutustoiminnan jatkuvan kerrostalojen keskeltä.
Minimillään sekin tarvitsee hekotoiminnalleen ympärilleen 400 m
vapaata rakentamatonta tilaa.
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Malmin Lentoaseman kehityksen toivottu tie (aikaa 2034 saakka ja sitä tulee jatkaa), vaikka
Helsingin Kaupunki haluaa tuon ”suopohjan” asuttaa.
1. Rakennuskielto (kaiken kehityksen jarru) päättyi lentokenttäalueelta 23.4.2013, mutta on esitetty jatkettavaksi
23.4.2018 saakka (Kaupunginhallituksen pöytäkirja 10/213 11.03.2013). Esitys ei liene lainvoimainen koska siitä on valitettu
ja sitäpaitsi se on selkeästi tarkoitushakuinen ja manipuloiva. (Hgin Kaupungin manipulointi on nähtävissä Hgin Kaupungin
Hallintokeskuksen oikeuspalveluiden Hgin Hallinto-oikeudelle lähettämässä lausunnossa 5.6.2013 rakennuskieltoasiassa).

2. Malmin lentoaseman pääkiitotie 18/36 pidennettäköön vähintään 1.500 mieluimmin 1.800 metriin. (Helsingin seudun
lentokenttäselvityksen vuodelta 2007 mukaan se on mahdollista jatkaa 1.900 metriin ja olihan se jo v 1938 suunniteltu 1.500 m pitkäksi).

Pidennys mahdollistaa koulutuksen ja liikenteen monimoottorisilla lekoilla.
Ei mahdollista suurien liikennekoneiden käyttöä suopohjansa takia (rasituskokeet 1940 luvulla).
(Mahdollisti kuitenkin Finnairin Fokker (maxtow 19 ooo kg) lakkoliikenteen vuonna 1986, pituus tuolloin 1.340 m.
Tukholman Bromman kiitotien pituus on 1.668 m ja mahdollistaa mm. nelimoottorisen liikennekone AVROn
liikennöinnin).
Kiitotien pidennys on kustannuksiltaan halpa verrattuna pääkiitotien kääntämiseen Helsinki-Vantaan pääkiitoteiden suuntaiseksi vain siksi, että mittarilentolähestymiset olisivat tällöin mahdolliset.

Ne ovat olleet ja ovat edelleen mahdolliset.
3. Malmin liikenteestä aiheutuva meluhaitta-alue pysyy entisellään (melu vähenee tulevaisuuden lekojen myötä ja nykyisten
lentoonlähtömelua voidaan ”talonpoikaisjärjellä” ja opetuksellisesti vähentää).

4. NDB (Non Directional Beacon)-lähestymismenetelmä poistui Malmilta v.2013 syksyllä, tulee siis suunnitella GPS
(Global Positioning System)-pohjainen lähestymismenetelmä myös Malmille, kuten se on tehty kaikille Suomen
lentoasemille.
Tutustu APV SBAS (Aproach Procedure with Vertical guidance and Satellite Based Augmentation System) – lähestymiskonseptiin, mikä on julkaistu 21 NOV 2013 AIC A 15 / 2013.
Se on nykyaikaa Euroopassa ja muualla kehittyneissä maanosissa,
Suomessakin, jos TRAFI ja FINAVIA sen
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sallivat.

2.
Miksi Malmin pääkiitotie 18/36 tulee pidentää?

Se täytyy saada monimoottoristen koulukoneiden lentoonlähtöä varten turvalliseksi.
Kiihdytys- ja pysäytysmatka (ASD Accelerate Stop Distance) lentoonlähdössä kaksimoottorisilla
koulukoneilla vaadittuine turvakertoimineen on noin 1.500 m ja jos kiitotie pidennetään
1.800 metriin voivat sitä käyttää useat liikelentokoneetkin.
Lentokenttäselvityksen vuodelta 2007 mukaan kiitotien 18/36 voi pidentää 1.900 m
pitkäksi.
 Historiaa Malmin kiitoteistä:
 Pääkiitotien 18/36 laajennussuunnitelma 1.500m pitkäksi on vlta 1939 ja poikkikiitotie 09/27 1.100
m pitkäksi vlta 1949 ja toteutettiin 1.080 m pitkäksi.


1940 luvun lopulla tehdyissä rasituskokeissa todettiin 20-tonnin lentokoneille suunniteltujen kiitoteiden kestävän todellisuudessa vain 15-tonnisia koneita suopohjan takia.
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Kansainvälisesti määritetty lentoonlähtökiitotievaatimus
suoritusarvoluokka B:n lentokoneille
(5.700 kg ja kevyemmät) .
Lentokoneen käsikirjan (AFM) antama arvo x turvakerroin.

Stopway on kiitotien kovapohjainen esteetön jatke

Suoritusarvoluokkaan B (Lekot 5.700 kg/9 matkustajapaikkaa ja alle ) kuuluvien
lentokoneiden laskumatka LDR (Landing Distance Required) on aina lyhyempi kuin
lentoonlähtöön tarvittava matka.
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Muutaman monimoottorisen koulukoneen
käyttömahdollisuus tänä päivänä Malmilla
Lentoonlähtöön ja laskuun tarvittava kovapohjainen matka
monimoottorisilla suoritusarvo B- luokkaan kuuluvilla koulukoneilla ISAolosuhteissa (+15ºC ja tyyni ilma) maximi painolla turvakertoimineen on noin
1.500m.

Kiitotie 36n pituus lentoonlähtöä varten on nyt 1.390 m.
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3.
Lentoonlähtömelun vähennys
Vakiokierrossäätöpotkurisilla
mäntämoottorikoneilla, mitkä lentoonlähdössä
täysillä kierroksilla ovat hyvinkin kovaäänisiä (potkurin
lapojen kehänopeus on lähellä äänennopeutta), voivat 0hjaajat
vähentää kierroksia heti lentoonlähdön jälkeen
n.50 kierrosta ja opettajat opettaa oppilailleen
saman tempun, ja kas’ kova meteli loppuu siihen
lähes lainkaan nousukykyä vähentämättä.
Pitää opettaa ohjaajat ympäristöystävällisiksi.
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4. RNAV GNSS lähestymismenetelmä (GPS-pohjainen)
(aReaNAVigation Global Navigation Satellite System)

Vanha NDB (Non Directional Beacon)-lähestymismenetelmä poistuu käytöstä
Suomessa v.2016 (AIC A6/2009) ja Malmilta se poistettiin syksyllä v.2013.
Hki-Malmillekin tulee viimeistään nyt toteuttaa järkevä RNAV GNSS lähestymismenetelmä, kuten se on tehty muillekin Suomen lentoasemille, siis
pääkiitotien 18 suuntaiseksi, ja toinen radalle 36. Mieluimmin viimeisimmän
konseptin mukaan.
Hki-Malmille se on toteutettu lähestymislinjaan
nähden huonosti – yli 30º kulmaan kiitotien 18
keskilinjasta, jolloin siitä ei ole muuta hyötyä
kuin pilvenläpäisy ICAOn lähestymiskriteerien
mukaisesti korkein lähestymisminimein.
(Se voidaan toteuttaa järkevästikin ja pienin lähestymisminimein).

Miksi Hki-Malmin kiitotien 18 NDB- ja 36 VOR-lähestymismenetelmät on
poistettu ennakkoon? Sitä pitää kysyä Finavialta, vastaukseksi ei riitä korkeat
puut (ne voidaan katkaista), ei korkeat rakennukset (niitä ei lähestymislinjoilla 18 ja 36 ole), eikä
ristikkäiset lähestymissuunnat Hki-Vantaan kanssa (korkeusporrastus kriittisessä kohdassa
25.3.2014
riittää) (korkeat puut ja rakennukset olivat Siivet-lehdessä v 2010 Finavian tiedottajan mielestä esteenä).

Ristikkäiset lähestymissuunnat Hki-Vantaan 222º ja HKI-Malmin 178º olevien kiitoteiden välillä eivät ole ongelma, kun otamme huomioon, että
lentokoneiden korkeusporrastus kriittisessä lentoratojen leikkauspisteessä Korson kohdalla on n. 1.400 ft (vertaa reittikorkeusporrastukseen 1.000 ft).
Lisäksi RNAV GNSS lähestymisessä lentokone pysyy lähestymislinjalla
sivusuunnassa kapeammalla RNP 0.3-alueella (Reguired Navigation Performance
0.3nm = ±500m), kuin mitä se NDB-menetelmällä oli mahdollista.
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Itse suunnittelisin RNAV(GNSS) lähestymiset näin, jolloin lähestymissuunnista olisi
hyvin vähän haittaa Hki-Vantaan toiminnalle ja korkeusporrastus olisi kiitotietä 18
lähestyttäessä varmasti riittävä yli 1400 ft (vrt. reittikorkeusporrastusvaatimus 1000 ft) EFHK 22
lähestymissuuntaan nähden.
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2013-11-22 Helsingin Sanomat: ”Kentän kalliista ylläpidosta koituu Finavialle vuosittain parin miljoonan tappiot.”
2013-11-23 Helsingin Sanomat: ”Valtion omistama Finavia ylläpitää 25 lentokenttää, joista valtaosa on tappiollisia.”

Katsaus osoittaa Helsingissä olevan 63.000 lisäasukkaalle
asuntorakennusmaata mm. seuraavilta alueilta:
Vartioharju, Kivinokka, Hernesaari, Vartiosaari, Saukonlaituri,
Jätkäsaari, Keskipasila, Pasilan konepaja, Sompasaari,
Munkkiniemi, Haaga, Kuninkaantammi, Siltamäki.
Lisäksi kaavoituskatsaus kertoo useasta eri kaupungin alueesta,
minne suunnitellaan lisäasutusta esimerkkinä oheinen kartta,
lähes 35.000 asuntoa (HS 25.11.2013).
1000 asuntoa Taliin ? (HS 2.2.2014)
ÄLKÄÄ HYVÄT PÄÄTTÄJÄT HÄVITTÄKÖ MALMIN LENTOASEMAA, SE EI OLE
JÄRKEVÄÄ. ASUNTOIHIN KÄYTETTÄVÄÄ MAA-ALUETTA LÖYTYY HELSINGISTÄ
RIITTÄVÄSTI MUUALTAKIN, MUTTA LENTOKOULUTUSPAIKKAA VARTEN EI LÖYDY.
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2013-2020 Helsingin väestönkasvu n. 50.000 asukasta
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Malmilla on monia arvoja, joita äkkinäinen ei tunne tai
kuultuaan niistä ei välttämättä ymmärrä. Merkittävä
koulutustehtävä on yksi ja pääkaupungin läheisyys monine
kansantaloudellisine etuineen toinen (vrt Tukholman Bromma).
Helsingissä on hienoja tonttimaita ilman Malmiakin.
”Jätkäsaareen ja Kalasatamaan tulee kymmeniä tuhansia koteja ja paljon uusia
työpaikkoja” (Kauppalehti 12.7.2012).
Tuomarinkylän pellot ja Kruunuvuorenrantakin ovat vielä käyttämättä ja paljon
muita alueita, katso Hgin kaupungin KAAVOITUSKATSAUS 2013.
Viimeisimmät asuntorakentamisaluesuunnitelmat koskevat Kivinokkaa (HS 06.09.2013. 12 000 asukasta) ja
Vartioharjua (HS 19.11.2013. 5 000 asukasta).

Malmin suoaluetta ei tarvitse ainakaan
rakennusmaapuutteen takia kaivaa taloja varten.

Toivottavasti tämä pitkään vatvottu asia saa järkevän
ratkaisun eli Malmi säilytetään joko nykyisellään tai sitä
kehitetään kohtuukustannuksin kuten on esitetty ja Malmin
yrittäjät saavat vihdoin työrauhan!
Marssi19jatkuu!
25.3.2014

Teillä rva Ministeri on ”putinimaisia” otteita toiminnassanne.
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Lehtileikkeitä 2014
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