
Helsingin maalento-
aseman vihkiäiset 
olivat suurtapah-
tuma, johon saapui 
yleisöä läheltä ja 
kaukaa. Kenttäalu-
eelle oli pysäköitynä 
lähes 1000 autoa. 

Malmin lentoaseman ystävät ry:n 
puheenjohtajan terveiset

Toukokuu 2008

Malmi – 
Helsingin lentoasema

Malmin lentoasema valmistau-
tuu 70-vuotispäiviinsä. Juhlan 
kunniaksi Malmin lentoaseman 
ystävät ry. julkaisee kentän en-
simmäisen historiikin ”Malmi 

- Helsingin lentoasema”. Teos 
ilmestyy virallisena syntymä-
päivänä 15.5.

Seitsemänkymmentä vuotta on 
lentoasemalle kunnioitettava ikä. Onhan koko moottorilen-
tämisen historia yllättävän lyhyt. Keskellämme elää edelleen 
ihmisiä, jotka ovat syntyneet aikana, jolloin lentokoneita ei 
vielä ollut. Suomalaiset olivatkin todella ennakkoluulot-
tomia, kun ryhtyivät aikoinaan suunnittelemaan  silloisen 
Euroopan ehdottomasti moderneinta lentoasemaa. Aikaa-
han oli tuolloin kulunut vasta vajaat 30 vuotta maailman 
ensimmäisestä moottorilennosta.   

Malmin lentoaseman historiikki paljastaa, miten värikkäitä, 
mutta samalla vaikeita aikoja lentoasema on joutunut koke-
maan. 1930-luvulla Malmilta oli monia päivittäisiä yhteyksiä 
Eurooppaan. Ylläten muutaman vuoden päästä orastava mat-
kustajaliikenne vaihtui sota-ajan kiireisiin materiaalikulje-
tuksiin. Monikaan tämän päivän helsinkiläinen ei myöskään 
tiedä, että sotien jälkeen lentokenttä oli lähes kaksi vuotta 
liittoutuneiden valvontakomission hallussa – käytännössä 
Neuvostoliiton sotilastukikohtana Helsingissä. 

Viime vuosina lentoasemasta on muodostunut suomalaisen 
ilmailukoulutuksen tärkein keskus. Tällä hetkellä käytän-
nössä kaikki suomalaiset liikenne- ja ammattilentäjät saavat 
peruslentokoulutuksensa juuri Malmilla – myös he, jotka 
myöhemmin jatkavat opintojaan Suomen Ilmailuopistossa 
Porissa. Noin 80 % lentoaseman operaatioista koostuukin 
koulutuksesta.  Kun seuraavan kerran näette pienen kou-
lukoneen nousevan taivaalle, ohjaimissa saattaa hyvin istua 
tuleva matkustajakoneen kapteeni. 

Tulevaisuudessa lentoliikenteeseen kohdistuu yhä suurempia 
turvallisuus-, ympäristö- lainsäädäntö- ja energiapoliittisia 
paineita. Korkeatasoisella ilmailukoulutuksella tulee murros-
tilanteissa olemaan yhä enemmän kysyntää. Malmilla onkin 
kaikki mahdollisuudet kehittyä kansainvälisesti arvostetuksi 
koulutuspaikaksi ja säteillä samalla vaikutustaan laajemmin-
kin ympäröivän alueen elinkeinoelämään. 

Yllättävää voi myös olla tieto, että lentokenttä on Helsingin 
merkittävimpiä lintualueita. Vuosikymmenien ajan aidattu-
na ollut niittymaisema tarjoaa pesimis- ja oleskeluympäris-
tön monille harvinaisille ja uhanalaisille lajeille. Malmin 
lentoasema onkin varsinainen ”Siipiparatiisi Helsingin 
laidalla”, kuten Tuomas Manninen lehdessämme kirjoit-
taa. Luonto- ja elämyskohteenakin kenttä sisältää runsaasti 
käyttämättömiä mahdollisuuksia. Tihenevän kaupunkira-
kenteen keskellä kenttäalueen laajat ja pitkät näkymät ovat 
yhä arvokkaampia.

Malmin lentoaseman ystävät ry. on tehnyt vuodesta 2002 
asti  työtä lentoaseman hyväksi. Tavoitteenamme on ollut 
auttaa päättäjiä ja kaupunkilaisia näkemään, miten lento-
asema juuri elävänä kokonaisuutena on arvokas historial-
linen, toiminnallinen, kulttuurinen ja kaupunkiluonnon 
säilymistä tukeva kohde.
 
Samalla kun juhlimme ”Helsingin lentoaseman” merkkipäi-
vää, suuntaamme katseemme myös ensi syksyn kuntavaalei-
hin. Toivottavasti  tuolloin saamme päättäjiä, jotka näkevät 
Malmin mahdollisuudet ja tunnustavat Suomen vanhimman 
ja toiseksi vilkkaimman lentoaseman mittavan arvon. 

    Raine Haikarainen

Malmin lentoasema 
vihittiin käyttöön 
70 vuotta sitten
Lentoaseman vihkiminen ja siihen liittyvä lentonäytös sunnuntaina 
15.5.1938 oli suuri kansanjuhla. Lippuja oli voinut ostaa ennakkoon 
ja lehdissä oli yksityiskohtaiset ohjeet, miten saapua asianmukaisesti 
paikan päälle. Yleisöä saapui mm. polkupyörillä ympäri Uutta- 
maata. Helsingin kaupunki puolestaan tarjosi vihkiäispäivänä  
350 kutsuvieraalle juhlapäivällisen Hotelli Grandissa.

Malmin lentoaseman vihkiäisjuhlassa sunnuntaina 15.5.1938 nähtiin siihen mennessä suurin Suomessa järjestetty lentoko-
nenäyttely ja ilmailunäytös. Paikalla oli puolensataa lentokonetta eri puolilta Eurooppaa. Paikalla oli 2000 kutsuvierasta ja 
yli 20 000 hengen yleisö. 
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Marsalkka Mannerheim 
ja kaupunginjohtaja  
Erik von Frenckell 
seurasivat avajaisia 
kutsuvierasaitiossa. 
Sairauden vuoksi 
estyneen presidentti 
Kallion sijasta avajais-
puheen luki pääministeri 
Cajander. 
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Polyteknikkojen Ilmailukerhollakin riitti ihmeteltävää 
ruotsalaisen Rolf von Bahrin Cierva C.30A -autogiros-
sa (SE-AFI). 

Avajaisseremonioita 
seuranneen lentonäytöksen 
aloittivat puuskaisessa 
säässä purjekoneet. Taito-
purjelentoa esitti kersantti 
Westermarck. 

Tekstit Seppo Sipilä

Ilmailun jokamiesluokkaa edusti 
avajaisissa pikkuruinen Mignet HM-14 
Pou-du-ciel eli Taivaankirppu (OH-
KAB). Taivaankirput saavuttivat suuren 
suosion 1930-luvun loppupuolella, 
mutta lukuisat onnettomuudet johtivat 
vuosikymmenen vaihteessa tyypin 
lentokieltoon.

Valtion lentokonetehtaan koelentäjä, 
luutnantti Jorma Visapää esitti Viima-
kaksitasolla huiman taitolento-ohjel-
man, jonka ulkopuolisille silmukoille ja 
matalaselkälennolle veti Flight-lehden 
toimittajan mielestä vertoja vain 
saksalaisen Klemmin esitys. 

Sunnuntai 15.5. oli sopivasti välipäivä 
British Airwaysin Lontoon-Tukholman 
reitillä, joten komentajakapteeni Pelly 
lensi yhtiön Lockheed Electran Brom-
masta avajaisjuhlallisuuksiin. Kone palasi 
iltapäivällä Tukholmaan maanantain 
Lontoon-vuoroa varten. 
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Via Joel Kuusman
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Tutkittuja vaihtoehtoja selvi-
tyksessä oli neljä: lentokentän 
kehittäminen Malmilla, uuden 
lentokentän rakentaminen Hel-
singin seudulle, Malmin len-
tokentän toiminnan supista-
minen helikopteritukikohdak-
si sekä uuden helikopterituki-
kohdan rakentaminen Helsingin 
seudulle.

MLY havaitsi selvitykses-
sä sekä ansioita että puuttei-
ta. Positiivista on se, että nyt 
on ensimmäisiä kertoja sel-
keästi todettu pääkaupunki-
seudun yleisilmailun kasvavat 
tarpeet. Yhdistys pitää samoin 
myönteisenä, että ensimmäis-
tä kertaa on pyritty tutkimaan 
myös mahdollisuuksia säilyt-
tää Malmin toiminnot nykyi-
sellä paikallaan ja jatkaa niitä 
myös vuoden 2034 jälkeen, jol-
loin alueen alkuperäinen luo-
vutussopimus päättyy. 

Kokonaisuutena selvitys ei 
kuitenkaan vastannut yhdistyk-
sen näkemyksiä suomalaisen il-
mailukoulutuksen ja yleisilmai-
lun tarpeista ja kehittämisestä. 

Lisäksi selvitys sivuuttaa koko-
naan Malmin kenttään liitty-
vät merkittävät ilmailuhisto-
rialliset, kulttuurilliset, luon-
nonsuojelulliset ja kaupunki-
kuvalliset tekijät. 

MLY:n pettymykseksi sel-
vitys sivuuttaa Malmin mal-
tillisen kehittämisen nykyises-
sä muodossaan kovin vähäi-
sin perusteluin, eikä siinä ole 
lainkaan arvioitu kustannuksia 
vaihtoehdolle, jossa kenttää ke-
hitettäisiin maltillisesti nykyis-
ten kiitoteiden pohjalta.

Kiitoteiden kääntämisen 
vaihtoehtona lentokentän 
maltillinen kehittäminen

Selvityksessä esitetyt vaihto-
ehdot ovat MLY:n laskelmien 
mukaan sekä valtiolle että ken-
tän käyttäjille erittäin kalliita, 
ja rahoituksen järjestäminen 
niille tulisi olemaan hyvin vai-
keaa. Malmille esitetty raskas 
kehittämisvaihtoehto pitää si-
sällään ylimitoitettuja kiitotien 
pituus- ja kääntövaatimuksia, 
jotka edellyttävät lisäksi kallii-
ta maanhankintatoimia.

Lentoaseman nykyistä toi-
mintaa säilyttävä ja pienimuo-
toisesti kehittävä vaihtoehto 
on selvityksessä jätetty tutki-
matta pidemmälle. ”Tähän esi-
tetyt syyt eivät tyydytä Malmin 
lentoaseman ystäviä, vaan kat-
somme, että nykyisen lentoase-
man tarvepohjainen ja maltil-
linen kehittäminen olisi paras 

ratkaisu, ja se tulisi selvittää 
vielä uudelleen. Massiivisia eri-
tyisjärjestelyjä ei tarvita”, to-
teaa yhdistyksen puheenjohta-
ja Raine Haikarainen. MLY pi-
tää epärealistisena selvitykses-
sä esitettyä vaihtoehtoa, jossa 
lähdettäisiin kääntämään kii-
totiesuuntia ja pakkolunasta-
maan lähiseudun asuin- ja teol-
lisuusalueita.

Malmin lentoaseman ny-
kyiset kiitotiesuunnat (pää-
kiitotie 18/36 ja sivukiitotie 
09/27) voidaan MLY:n näke-
myksen mukaan säilyttää. Tar-
vittaessa pääkiitotietä voidaan 
pidentää sekä etelä- että poh-
joispäästä siten, ettei läheisiä 
alueita tarvitse häiritä tai lu-
nastaa mukaan kenttäaluee-
seen.

Lisäksi kentän tiloja ja toi-
mintoja tulisi kehittää parem-
min palvelemaan nykyisen kal-
taista liikennettä sekä koulu-
tus- ja yritystoimintaa. MLY:n 
mukaan alueen rakennuskielto 
tulisi poistaa, jotta kenttäalu-
eelle tai sen välittömään lähei-
syyteen olisi mahdollista raken-
taa lisää lentokonehalleja sekä 
toimisto- ja koulutustiloja 

Näillä toimenpiteillä Mal-
min lentoasemaa olisi mahdol-
lista kehittää maltillisesti histo-
riallista miljöötä ja ympäristön 
asukkaita kunnioittaen, kustan-
nustehokkaasti ja koko yleisil-
mailusektorin tarpeita palvel-
len. Saavutettavissa oleva kii-
totiepituus olisi riittävä lähes 
mille tahansa modernille tai 

vanhemmallekin yleisilmailu-
kalustolle, mukaan lukien uu-
dern polven pienet ja kevyet 
liikelentokoneet. 

Lentokenttäselvityksessä 
on MLY:n näkemyksen mukaan 
selkeästi lähdetty hakemaan 
laajempaa kokonaisuutta kuin 
yleisilmailun ja siihen liitty-
vän koulutustoiminnan tarpeet 
edellyttäisivät. ”Halpalentoyh-
tiöiden toiminta sekä mahdol-
linen liikelentojen siirtäminen 
uudelle kentälle menee mie-
lestämme alkuperäisen teh-
tävänannon ulkopuolelle, ei-
kä omalta osaltaan mahdollis-
taisi uudelle kentälle nykyisen 
Malmin lentoaseman kaltaista 
käyttöä.” MLY:n mielestä tulee 
ensisijaisesti – selvitystyön al-
kuperäisen tehtävänannon mu-
kaisesti – turvata maalle tär-
keän yleisilmailun toiminta-
edellytyksien säilyminen pää-
kaupunkiseudulla. 

Malmin laajempi merkitys 
ja potentiaali

Nyt tehty selvitys keskittyy 
luonnollisesti varsinaisiin il-
mailuteknillisiin kysymyksiin. 
MLY:n mielestä on kuitenkin 
yllättävää, että selvitys ohit-
taa hyvin vähäisin maininnoin 
kenttäkokonaisuuteen liitty-
vät kulttuuriset, historialliset 
ja kaupunkikuvalliset merki-
tykset. Näillä tekijöillä on huo-
mattava merkitys suunnitelta-
essa lentoasematoimintojen 
kehittymistä ja laajentamista. 
Malmin ainutlaatuinen ilmai-
lumiljöö antaa erittäin hyvät 
lähtökohdat kehittää kentäs-
tä elävä ilmailukulttuurin ja -
historian keskus, joka samal-
la palvelee yleisilmailua ja il-
mailun koulutusta. 

Malmin kentällä on myös 
merkittävät luontoarvot. Hel-
singin Yleiskaavaa 2002 var-
ten tehdyissä selvityksissä käy 
ilmi, että kyseessä on erittäin 
merkittävä lintualue, jolla pe-
sii EU:n lajiluokituksessa ar-
vokkaita ja uhanalaisia lajeja. 
Alkuperäisen biotyypin suoje-
lemiseen liittyvät tekijät tulee 
nähdä keskeisinä tekijöinä ra-
kennushankkeen toteutukses-
sa. Kentän maltillinen kehittä-
minen merkitsisi kaikkein vä-
häisimpiä vaikutuksia alueen 
luontoon ja ympäristöön. 

MLY:n lausunto  
kokonaisuudessaan: http://
pelastamalmi.org/fi/luettavaa/
lausunto07.html
Tietoa Helsingin seudun 
lentokenttäselvityksestä ja 
lausuntoyhteenveto: http://
www.lvm.fi 

Teksti: Riitta Luhtala

MLY:n lausunto Helsingin seudun 
lentokenttäselvityksestä:

Malmin maltillinen 
kehittäminen järkevintä
Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta viime vuonna tehty 
Helsingin seudun lentokenttäselvitys luettiin tarkoin myös Malmin 
lentoaseman ystävien piirissä. MLY oli myös yksi niistä 44 tahosta, joilta 
pyydettiin lausunto selvityksestä. Millaisin perusteluin MLY on päätynyt 
painottamaan Malmin maltillista kehittämistä lausunnossaan?

Lentoaseman puolesta 
pian 50.000 nimeä

Malmin lentoaseman ystävät ry haluaa pelastaa 
Malmin lentokentän lakkautukselta ja lähiöra-

kentamiselta. Yksi näkyvä osa yhdistyksen toimintaa 
on kentän säilyttämistä vaativa adressi. Tätä kirjoitet-
taessa jo 50.000 allekirjoittajan raja lähestyy nopeas-
ti. Kaikki allekirjoittaneiden nimet ovat luettavissa 
netissä.

Malmin kohtalo kiinnostaa myös maailmalla, sillä 
viime aikoina adressiin on tullut entistä enemmän 
myös ulkomaisia nimiä – joukossa on lukuisia tunnet-
tuja ilmailun asiantuntijoita ja harrastajia.

Adressi löytyy osoitteesta  
http://www.pelastamalmi.org/fi/adressi/index.html. 
Nettiadressin allekirjoittajilta pyydetään sähköpostin 
kautta erillinen vahvistus. 

Kuva: Tuomas Kuosmanen

Vuosikymmenet Malmilla on noudatettu perinnettä, joka 
välillä oli vaarassa jo unohtua, mutta joka tänä päivänä 
on jälleen voimissaan. Ensimmäisen yksinlennon jälkeen 
tuore lentäjä saatetaan kantaa joukolla päärakennuksen 
edessä olevalle koristealtaalle. Olosuhteiden salliessa 

– siis lähinnä kesäaikaan – pilotti saa ilmaelentin lisäksi 
tuntumaa myös vesielementtiin. 

Lyhyitä lentoja
Lento altaaseen
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Thermo King –
kylmäkuljetusten laatumerkki

Thermo King on maailman johtava kuormatilan 
lämmönsäätölaitteiden valmistaja. Thermo Kingin 
maahantuojana palvelumme kattaa myynnin ja 
asennuksen lisäksi huollon, korjaukset 
ja  varaosat. 

Muita tuotteitamme ovat:
• Palfi nger-nosturit
•  Epsilon-puutavaranosturit
• Palift-koukkulavalaitteet
• Zepro-takalaitanostimet
• VTA-lisäakselit

Kuussillantie 23
01230 VANTAA

Puhelin (09) 870 800 
Faksi (09) 876 5028 www.vta-tekniikka.fi

Osaavaa ja välittävää 
lääkäripalvelua

www.terveystalo.com

 Yleis- ja 
erikoislääkäripalvelut

 Työterveyshuolto

 Kuvantamispalvelut

 Laboratoriotutkimukset

 Kirurgiset toimenpiteet

 Kuntoutus ja 
fysioterapia

Meiltä myös

 ilmailutodistukset

 ilmailulääkärin 
vastaanotto

Pääkaupunkiseudun 
ajanvaraus 020 789 7001
tai www.terveystalo.com
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Visio Malmin lentoaseman tulevaisuudesta
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S
uurin osa Malmin lento-
aseman maa-alueesta on 
luovutettu valtiolle vuo-

teen 2034 asti. Osa Helsingin 
kaupungin päättäjistä halu-
aisi kuitenkin ottaa  alueen 
asumiskäyttöön ennen vuok-
rakauden päättymistä. Vuo-
delta 1992 voimassa olevassa 
yleiskaavassa alue on liiken-
nealuetta. Miten alueen vah-
vuuksia voisi hyödyntää tule-
vaisuudessa? 

Koulutus, turvallisuus ja  
liikeilmailu

On luonnollista, että Malmil-
la säilyvät sen nykyiset toimin-
not. Malmin lentoasemaa tulee 
kehittää lisäämällä liikeilmai-
lun toimintaedellytyksiä, kehit-
tämällä siitä ilmailukulttuurin 
kansainvälinen keskus, mah-
dollistamalla ilmailuun liitty-
vä rakennustoiminta ja suosi-
malla sitä tapahtumien järjes-
tämispaikkana. 

Lennonopetustoiminta laa-
jenisi ja kehittyisi. Ehkäpä jo-
kin alueen opinahjoista voisi 
panostaa perusilmailun opet-
tamiseen. Malmin lentoasema 
säilyisi Rajavartiolaitoksen tär-
keimpänä tukikohtana. Sieltä 
valvotaan maamme turvalli-
suuden kannalta keskeisiä ra-
ja-alueita ja suoritetaan meri-
pelastus-, etsintä- ja sairaan-
kuljetuslentoja. Malmin len-
toasema olisi myös Helsingin 
pelastuslaitoksen lentotoimin-
nan päätukikohta.

Euroopan pääkaupunkien 
metropolialueisiin kuuluu lä-

hes poikkeuksetta kunnallinen 
lentokenttä, joka palvelee kevy-
empää liikennettä. Liikelennot 
ja Malmi olisivat tehokas pa-
ri yritysten liikkumiseen. Mal-
min lentokentän saavutetta-
vuus on ainutlaatuinen hyvi-
en liikenneyhteyksien vuoksi. 
Malmin kentän lennonvarmis-
tuspalvelujen eli tarkkuuslähes-
tymismenetelmien puuttumi-
nen on ollut liikelentotoimin-
nan esteenä. Tämä este tulee 
poistaa.

Historialliset arvot

Suomessa ei ole riittävän sel-
västi nähty oman ilmailuhis-
toriamme arvoa ja ainutlaa-
tuisuutta. Maallemme on ollut 
tyypillistä ottaa ennakkoluulot-
tomasti käyttöön edistyksellistä 
ja modernia ilmailuteknologiaa 

– sekä kalustoa että navigointi-
menetelmiä ja ilmailun vaati-
via koulutusrakenteita. 

Malmin historiallisesti ai-
nutlaatuinen ilmailumiljöö an-
taa hyvät lähtökohdat kehittää 
lentoasemasta elävän ilmailu-

kulttuurin kansainvälinen kes-
kus. Korkealuokkainen ilmailu-
museo ja siihen olennaisena 
osana kuuluvat lentävät mu-
seokoneet voisivat luoda ken-
tästä maailmanluokan matkai-
lukohteen. 

Keskeinen  
tapahtumapaikka

Kaiken edellä mainitun toimin-
nan kehittämisen edellytyksenä 
on se, että lentokenttäalueen 
rakennuskielto kumottaisiin. 
Se olisi sellainen piristysruis-
ke, joka avaisi portit ilmailu-
laitoksen, Helsingin kaupungin 
ja yksityissektorin yhteistyöl-
le lentoaseman kehittämisek-
si. Ilmailualan yritykset voisivat 
rakentaa uusia lentokoneiden 
ja helikopterien huolto-, kor-
jaus- ja säilytystiloja. Ne voisi-
vat myös rakentaa alueelle toi-
mistotilansa sekä mahdolliset 
myynti- ja näyttelyosastonsa. 
Ilmailumuseon toteutus pitäisi 
tapahtua Helsingin kaupungin, 
Finavian ja alan yrittäjien yh-
teistyönä. Yksi keskeinen ele-

mentti museossa olisi ”Malmin 
tarina” kuva-, ääni- ja teksti-
kertomus Malmin lentoaseman 
historiasta.  

Malmilla on järjestetty 
monia suuria ilmailu- ja mui-
ta yleisötilaisuuksia. Myös yri-
tykset ovat pitäneet siellä omia 
tapahtumiaan. Alueella on run-
saasti tilaa varsinkin ulkoilma-
tapahtumien järjestämiseen. 
Keskeisen sijaintinsa puoles-
ta Malmia tulisi kehittää yh-
tenä Helsingin keskeisistä ta-
pahtumapaikoista.

Mielikuvissa on helppo 
hahmottaa Malmin lentoase-
ma monien aktiviteettien kes-
kuksena. Koululaiset ja turis-
tit tutustuvat ilmailumuseoon, 
laskuvarjohyppääjät lentele-
vät taivaalla, välillä lähtee lii-
kelento Riikaan, lento-opiske-
lijat harjoittelevat nousuja ja 
laskuja ja malmilaiset kuntoi-
levat kenttää kiertävällä luon-
topolulla. 

Malmi on säilyttänyt ima-
gonsa. 

Teksti:
Kauko Koskinen

Tutustu ajankohtaisiin tarjouksiin kerhon kotisivuilla.
Ilmoittaudu kurssille nyt!

www.laskuvarjokerho.fi     040 506 8070

Tervetuloa kurssille!

Visio Malmin lentoaseman tulevaisuudesta

Kauko Koskinen tarkastelee Malmin lentoaseman kehitykseen liittyviä erilaisia tulevaisuusvisioita, 

joista on keskusteltu aktiivisesti myös Malmin lentoaseman ystävien piirissä.

Kauko Koskinen on Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja. Hän toimii 
myös Helsingin Yrittäjien puheenjohtajana. Kauko Koskinen on kuulunut MLY:n hallitukseen yhdistyksen alusta lähtien.
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www.hok-elanto.fi

PRISMASSA ET MAKSA LIIKAA – 
JA BONUKSET PÄÄLLE

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

Malmin kauppatie 18, p.

PRISMAAN ON 
HELPPO TULLA.

010 7666 7400

temet mainos 260107 8.1.2008 09:11 Page 1 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

Temet suunnittelee, valmistaa, testaa  ja markkinoi
asetusten mukaisia, patentoituja ja sertifioituja
väestönsuojaratkaisuja.

temet.fi
Edistyksellistä taloudellisuutta väestönsuojiin.

Alkuperäiset

väestönsuojaratkaisut

-

Temet- tuotteet K- ja S1- luokan väestönsuojiin:
• ovet, luukut
• LVIS- läpiviennit
• ilmanvaihtolaitteet
• venttiilit
• varavesisäiliöt, jäteastiat,
  kuivakäymälät, sulkuteltat,
  varusteet
• asennus
• rakentamisen ja suunnittelun tuki
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Helsinkiläinen koulumies 
ja biologi Leo Lehto-
nen kirjoitti vuonna 
1945 kirjan Lintupara- 

tiisi pääkaupungin liepeil-
lä, Vanhankaupunginlahti ja  
sen linnusto (WSOY). Tänään 
Vanhankaupunginlahti on 
pikemminkin pääkaupungin 
keskellä. Koillishelsinkiläisil-
tä ulkoilijoilta ja lähiretkeilyn 
harrastajilta puuttuvat me-
renrannat, keskuspuistot ja 
lintulahdet, mutta jotain ai-
nutlaatuista, elämää vienos-
ti rikastuttavaa täälläkin on: 
Helsinki-Malmin lentokent-
tä – siipiparatiisi pääkaupun-
gin liepeillä.

Pelko on nyt vain siitä, et-
tä pääkaupunki istahtaa ras-
kaalla ahterillaan paratiisin-
sa päälle.

Lintulaskentoja Malmilla

Pienet ja suuremmat lentoko-
neet ovat viihtyneet Malmilla 
vuodesta 1936. Viime aikoina 
kenttä on paljastunut huippu-
paikaksi myös ornitologisesti, 
linnustollisesti. Osakiitos kuu-
luu Ilmailulaitokselle, joka on 
tarvittaessa päästänyt Koillis-
Helsingin lintuharrastusjärjes- 

tön Matapupu Birding Societyn 
(MBS) jäseniä kentän ja aidan 
sisäpuolelle tekemään taksee-
rauksia, lintulaskentoja.

Erityiskohteena on heinä-
kurppa, Gallinago media, Suo-
men pesivästä linnustosta su-
kupuuttoon huvennut kahlaaja. 
Malmin kenttä on heinäkurp-
pien tärkeä etappi syysmuu-
tolla. Viime syksyn laskennas-
sa syntyi uusi ennätys: seitse-
män kurppaa. Se on päätä hui-
maava määrä. Kylkiäisinä löytyy 
tavallisia kurppia eli taivaan-
vuohia sekä suopöllöjä ja la-
pinsirkkuja. 

Kentän tunnuslintu on iso-
kuovi, suurikokoinen, sirppinok-
kainen kahlaaja, joka ei taida 

pääkaupungissa pesiä muual-
la kuin Malmilla. Jos enää aina 
täälläkään. Malmin oma kuovi 
kotiutuu muuttomatkoilta huh-
tikuun puolivälissä. Tai hiukan 
ennen. Toivottavasti taas ensi 
keväänä. Isokuovin adjutant-
ti pikkutylli on kentän toinen 
pesivä kahlaajalaji. Pieni kuin 
nimensä ja täysi tylli naamal-
taan.

Kuovin haikea, kaikuva 
huuto ja energinen laululen-
to ovat kenttämiljöön parasta 
akustista antia, – yhtään vä-
heksymättä uusia, vaimeita len-
tokoneita.

Toinen hieno ääni on sar-
vipöllön pehmeästi huuhkai-
leva puhaltelu kevättalven il-

tana jossain Tuulipussikukku-
lan rinteessä. Sarvipöllöjä ta-
vataan Helsingissä oikukkaasti 

– paitsi Malmilla, missä ne pi-
tävät pysyvää kortteeria Tat-
tarisuon Köyhien Stokkan kyl-
jessä. Stokkan herkusta löytyy 
rottia, ja pimeältä lentoken-
tältä myyriä. 

Satakielikierros suosittu

Kentän pikkulinnuista tavalli-
selle ulkoilijalle tutuimpia ovat 
kiuru eli leivonen ja satakieli. 
Kiurun taivaallisen liverryksen 
sesonki alkaa maalis-huhtikuun 
vaihteessa. Satakielet saapuvat 
ensimmäisenä vapun jälkeise-

nä lämpimänä yönä.
Kumpaakin lajia on vaikea 

nähdä, mutta eri syystä. Kiu-
rut laulavat yläkorkeuksissa, sa-
takielet maan pinnalla, mutta 
pensaiden sisällä. Kiurut esiin-
tyvät kirkkaassa päivän valos-
sa, satakielet periaatteessa yöl-
lä, mutta käytännössä myös 
päivällä.

Helsinki-päivän 12. kesä-
kuuta opastettu, iltaöinen sa-
takielikierros on vakiintunut 
koillishelsinkiläiseksi perin-
teeksi. Sitä ylläpitää Puisto-
la-seura.

Kuuluisa säveltaiteen alal-
la on myös kultarinta, joka tou-
kokuun puolivälissä valtaa ul-
koilutien lähteikkölehdon. Siis 
sen saman vetisen nurkan, jos-
sa voi talvisella hiihtolenkillä 
törmätä tunturipurojen asuk-
kiin koskikaraan

Teksti: Tuomas Manninen

Siipiparatiisi Helsingin liepeillä

Isokuovi, kentän tunnuslintu. 

Kuvaaja Pertti Rasp

Heinäkurppia tähtäimessä.
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Kuvaaja Tuomas Kuosmanen

Kivitasku.

Lentokentän omimpia bio-
tooppeja eli elinympäristöjä 
ovat kiitoratojen ja rullaustei-
den väliset kukkivat luonnon-
niityt ja kentän reunan pen-
saikot.

On siis pelkästään loogista, 
että kiurun jälkeen runsaimmat 
lajit ovat niittykirvinen ja pen-
saskerttu. Pensastasku on ylei-
nen, kivitaskuja näkee, pikku-
lepinkäinen löytyy ja alkusyk-
systä tiklien parvet ovat hyvin-
kin suuria.

Nallemäen metsikössä 
asustaa piskuinen, mutta pon-
teva pikkutikka. Tattarisuon 
metsän yllä kurnuttaa lehto-
kurppa kevät- ja kesäöin.

Lätäköt lintuharrastajien 
mieleen

Lintuharrastajat tarkkailevat 
lentokentän linnustoa kentän 
eteläpuoleiselta töyräältä. Kau-
koputki on suureksi avuksi - ja 
tietysti oikea, sopiva sää. Kun 
kesä on sateinen, mieluiten 
rankkasateinen, syntyy suuria 
lätäköitä. Ne vetävät puoleen-
sa muuttavia kahlaajia. Kuiva 
kesä on pettymys.

Jonkun hurjasti sataneen 
yön jälkeisenä heinä-elokuun 
aamuna kenttä näyttäytyy kah-
laajaparatiisina: kymmeniä, sa-
toja sirrejä, vikloja, tyllejä ja 
kurmitsoita. On mykkiä suo-
kukkoja ja höpöttäviä töyhtö-
hyyppiä. Osa levähtää päivän 
tai pari, osa pudottautuu alas 
jatkaakseen hetken päästä le-
vottomasti äännellen eteen-
päin. Se on silloin lintuharras-
tajan juhlaa. Siipiparatiisi tar-
joaa parastaan.

Keväin syksyin töyrääl-
tä seurataan muuttolintujen 
ohikulkua. Sitä kutsutaan stai-
jaamiseksi. Staijaus edellyttää 
laajaa näköalaa. Kiitos lento-
kentän, koillishelsinkiläisillä on 
kunnollinen taivasosuus. Siitä 
nauttii yhtä lailla, kun kiertää 
ulkoilutietä sinisenä tai pilvise-
nä päivänä tai tähtisenä yönä.

Avaruutta kaipaa jokai-
nen.

Viime vuosina lentoken-
tän yllä on nähty alkusyksyi-
sin mahtavia luonnonnäytel-
miä, kuin tuhannet Vantaan 
Jokiniemessä ruokailleet val-
koposkihanhet ovat tehneet 
ylilentoja matkalla Viikkiin. 
Tarkkasilmäiset ovat löytäneet 
joukosta punakaulahanhen. 
Lentokentän niityt eivät on-
neksi ole kyllin vihreitä laitu-
mia hanhille. Ne rakastavat 
nurtseja. 

Espoolainen Hilda Laasonen (86) on 
eläkkeellä oleva opettaja, jonka ajatuk-
sissa ja muistoissa Malmilla on aivan 
erityinen paikkansa. 

Hilda Laasonen aloitti maaliskuussa 1943 työt 
sääkartanpiirtäjänä Malmin sääasemalla eli 
meteossa. Valvontakomission ottaessa kentän 
haltuun syksyllä 1944 Hilda Laasonen työto-
vereineen siirtyi Hyvinkäälle. Sieltä he palasi-
vat takaisin Malmille tammikuussa 1947.

Syksyisenä viikonloppuna Hilda Laasonen 
palaa nuoruutensa maisemiin – ensimmäistä 
kertaa yli 60 vuoteen. Miljöö on tuttu, mutta 
paljon on myös muuttunut. Päärakennuksen 
pyöreästä hallista on poistettu matkatavaroi-
den käsittelypisteet ja yrityksiä on tullut lisää. 
Kahvihetki Hopealinnussa on myös Hilda 
Laasoselle uusi kokemus.

– 40-luvulla ravintolaan ei henkilökunnalla 
ollut asiaa, ei varsinkaan meillä nuoremmilla. 
Ravintola oli tarkoitettu vain varakkaille mat-

kustajille tai lentäjille.
Nuoruuden kiintymys Malmin ilmapiiriin 

ei ole kuitenkaan haihtunut vuosikymmenten 
myötä. Siksi lentoaseman kohtalo kiinnostaa. 
Hilda Laasonen onkin useaan otteeseen lä-
hestynyt kirjeillään päättäjiä ja vaatinut pon-
tevasti lentoaseman säilyttämistä.

– Malmin lentokentästä on tehtävä histo-
riallinen suojelukohde ja se on pyhitettävä 
ilmailulle, hän kirjoittaa. 

60 vuoden jälkeen Malmilla

Hilda Laasonen

Kuvaaja: Raine Haikarainen

Teksti: Raine Haikarainen
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Malmin lentokentän ava-
jaisten aikaan kentän 

radio- ja lähestymislaitteet 
edustivat oman aikansa huip-
pua. Niiden avulla voitiin teh-
dä ”sokkolaskuja” eli nyky-
kielellä ilmaistuna mittari-
lähestymisiä. Kentän vihki-
misvuonna 1938 ilmestynyt 
juhlakirja tietää kertoa, että 

”Helsingin maalentoaseman 
sokkolaskulaitteet ovat Tele-
funken rakennetta ja ovat ra-
kennustavaltaan ainutlaatui-
set, sillä laitteiden suuntasä-
teet risteilevät olleen toinen 

säde suunnattu pohjoiseen 
toinen länteen”. Kuvaukses-
ta voi päätellä, että liikenne-
koneiden käytössä oli tuol-
loin sekä pohjois-eteläsuun-
tainen että itä-länsisuuntai-
nen kiitotie.

Lentoliikenteen kehitty-
essä tuli kuitenkin tarve pi-
dentää kiitoteitä ja helpoim-
min se oli toteuttavissa poh-
jois-eteläsuuntaisen kiitotien 
kohdalla. Siitä muodostuikin 
sittemmin Malmin pääkiito-
tie. Samaan aikaan radiolait-
teet olivat kehittyneet ja uu-

si tekniikka vaati myös uu-
sia tiloja. Kymmenen vuoden 
päästä kentän vihkimisestä, 
vuonna 1948 rakennettiinkin 
erillinen ”suuntimorakennus” 
pohjois-eteläsuuntaisen kii-
totien pohjoispäädystä noin 
kilometrin päähän. Raken-
nuksessa oli tilaa radiolait-
teiston lisäksi myös henki-
lökuntaa varten.  

Suuntimorakennuksen 
käyttö jäi kuitenkin lyhtyai-
kaiseksi. Uudet lähestymis-
tekniikat tekivät tuloaan ja 
raskas liikenne siirtyi Helsin-

ki-Vantaalle avatulle uudelle 
kentälle.  Rakennus palveli-
kin lentoasemaa vain kolmi-
sen vuotta, minkä jälkeen si-
tä käytettiin asuinrakennuk-
sena aina vuoden 1962 lop-
puun asti. 

Alkuperäinen suuntimo-
rakennus on edelleen olemas-
sa. Toisin kuin voisi otaksua, 
rakennus ei kuitenkaan si-
jaitse Suuntimotiellä, vaan 
sen jatkeena olevan Sepete-
uksentien varrella.  Rakennus 
palvelee kuitenkin edelleen 

Malmin lentoliikennettä. Sen 
tontilla sijaitsee lentomajak-
ka  408 Foxtrot.  Malmin pilo-
teille ”Locator Fox” onkin tut-
tu suunnistusapu.  Sen säh-
kötystunnuksen kuuluessa 
tietää, että kotikenttä on jo 
varsin lähellä. 

B
remer edusti vanhaa len-
täjäsukupolvea, joka oli 
tottunut itsenäisiin ot-

teisiin. Malmin pitkäaikainen 
päällikkö Raimo Seppänen 
muistaa hyvin ensitapaamisen 
Bremerin kanssa syksyllä 1959. 
Seppänen oli tuolloin  lennon-
johtajaharjoittelijana Malmin 
tornissa. Sää oli huono ja pil-
vet roikkuivat muutamassa sa-
dassa jalassa. Yht’äkkiä Helsin-
gin lähilennonjohdosta tulee 
viesti: Wäinö Bremer on läh-
tenyt  OH-SFA Saab Safirilla 
Tukholman Brommasta ja ar-
vioi saapuvansa Malmille pa-
rin tunnin päästä. 

Seppänen ihmetteli pilotin 
ratkaisua lähteä lentämään nä-
kölentosääntöjen mukaan niin 
huonossa säässä. Kun arvioitu 
laskeutumisaika alkoi lähes-
tyä, ilmailuradion kovaääni-
sestä särähti kuitenkin viesti: 

” Haloo, Seutulan lennonjohto, 
täällä Bremer, päivää”. Bremer 
oli lentänyt koko ikänsä radiot-
tomilla koneilla, eikä hänellä ol-
lut juurikaan koulutusta radio-
liikenteeseen. Puhumattakaan, 
että olisi omistanut radiopuhe-
limenhoitajan todistuksen, jo-
ka jo tuolloin vaadittiin lentä-
jiltä. Siksi käytetty fraseologia 
oli kovin epävirallista.

Seppänen kuittasi kutsun 
ja tiedusteli koneen sijaintia. 
Tällöin paljastui, että OH-SFA 
lensikin yhtenäisen pilvikaton 
yläpuolella eikä maanäkyvyyt-
tä ollut lainkaan. Tällainen len-
täminen olisi vaatinut erilliset 
kelpuutukset ja lennonjohdon 
selvityksen. Bremer ei kuiten-
kaan asiasta huolestunut, vaan 
kuittasi rauhallisesti ”Hetkinen, 
käyn pilven alla katsomassa”.

Lento jatkui edelleen ja sää 
meni entistä huonommaksi. Lo-
pulta lennonjohdon oli ryhdyt-
tävä antamaan lentäjälle oh-
jaussuuntia, jotka perustuivat 
koneen radiolähetyksen pei-
laamiseen. Epätarkkaan me-

Suuntimo ei ole Suuntimotiellä

Teksti: Raine Haikarainen

Malmin lentoaseman ympäristössä ei ole kovin monta kadun- tai tiennimeä, 
jotka viittaisivat historialliseen lentokenttään. Muutama kuitenkin löytyy. Puistolassa on 
Liitokuja ja Lentokuja, jotka viittavat selvästi lentämiseen. Näiden naapurissa on myös 
Suuntimotie ja Suuntimokuja. Mistä näiden katujen nimissä oikein on kyse? 

Suuntimorakennus Sepeteuksentiellä. 
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Majuri Wäinö Bremer saapuu Malmille
Yksi Malmin historian värikkäimmistä lentäjähahmoista on ollut majuri 
Wäinö Bremer. Hän tullut tunnetuksi huimista lentoseikkailuistaan, joista 
kuuluisimmat ovat vuosina 193�-1933 kolmeen maanosaan yltäneet lennot. 
Bremerin silloinen kulkuväline, kaksipaikkainen Junkers Junior on tänäkin 
päivänä nähtävissä Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkomaanterminaalissa.

netelmään jouduttiin turvautu-
maan, kun tutkaa ei ollut käytet-
tävissä. Seppänen antoi suunti-
mia ja pystyi niiden muutoksista 

Eipä aikaakaan, kun radiosta kuu-
lui ääni. ”Kiitotien siniset valot näkyvät, 
laskeudun”. Malmilla ei kuitenkaan näh-
ty koneesta vilaustakaan. Pian selvisikin, 
että OH-SFA olikin tehnyt laskun Helsin-
ki-Vantaan sivukiitotien 15/33 rullaus-
tielle! Siellä oli tapahtumaan onneksi 
osattu varautua ja koko kentän liiken-
ne oli hetken aikaa pysähdyksissä. Näin 
lentäjäsankari oli jälleen kerran onnel-
lisesti maan pinnalla.

Tänä päivänä tälläinen seikkailu ei 
olisi enää mahdollista. Tutkat ovat kehit-

tyneet ja liikennettä pystytään seuraa-
maan entistä tarkemmin. Samoin lähes 
jokaisessa Malmilla lentävässä koneessa 
on ns. tutkavastaaja (transponderi), jolla 
koneen liikkeitä on helpo tunnistaa. Myös 
lentomenelmät ja viranomaisvaatimuk-
set ovat vuosien aikana tiukentuneet. Eri-
tyisesti ulkomaille lentäminen ja liiken-
nöiminen vilkkaassa ilmatilassa on tar-
koin säänneltyä ja kontrolloitua.

Teksti:
Raimo Seppänen/

Raine Haikarainen

Junkers Junior taustalla uusi Helsinki-Vantaan lentoasema

suunnilleen päättelemään, kuin-
ka lähellä kone oli. Lopulta hän 
pyysi Bremeriä ilmoittamaan, kun 
kenttä näkyy.
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Wäinö Bremer ja Junkers Junior (OH-ABB) olivat aikoinaan tuttu näky Malmilla.
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Talotekninen suunnittelu 
Ollinet- huoltokirja 
Lasdat- 
 energianlaskutusohjelma 

Malminkaari 23 A 
00700 HELSINKI 
Puhelin 09 725 25 400 
Telefax 09 725 25 442 
w w w . t u o m i . c o m  
etunimi.sukunimi@tuomi.com

V I SL

T U O M I  Y H T I Ö T  OY 
PALVELULLA LAATUA 
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Pienlentokoneiden voiman-
lähteenä on vuosikymmen-

ten ajan käytetty yksinomaan 
bensiinikäyttöisiä polttomoot-
toreita. Moottoreiden perusra-
kenne on säilynyt käytännös-
sä samanlaisena koko niiden 
historian ajan. Uuden lentoko-
nemoottorin kehittäminen on 
erittäin kallista ja aikaavievää. 
Pikkutarkka hyväksymisproses-
si vie aikaa ja vaatii tuhansien 
tuntien käyttökokemuksen en-
nen virallista hyväksyntää.

Dieselkäyttöiset lentokone-
moottorit ovat alkaneet yleis-
tyä aivan viime vuosina. Uudet 
moottorit ovat huomattavas-
ti hiljaisempia ja polttoaineta-
loudellisempia kuin perinteiset 
lentokonemoottorit. Poltto-
aineiden nopea hinnannousu 
vauhdittaa siirtymistä talou-
dellisempiin moottoreihin. Mal-

millakin tullaan näkemään yhä 
kasvava joukko hiljaisempia 
pienkoneita. 

Mutta kehitys vie kohti vie-
läkin hiljaisempia lentokonei-
ta. Sähkömoottorikäyttöinen 
lentokone on lähes äänetön. 
Ääntä aiheuttavat vain ilma-
virtaa halkovat koneen raken-
teet, potkurin surina päällim-
mäisenä. Sähkömoottorin ääni 
peittyy ”tuulen suhinaan”. 

Sarjavalmisteinen sähkö-
lentokone on vielä vuosia ellei 
vuosikymmeniä kestävän kehi-
tystyön takana. Useita kehitys-
projekteja on kuitenkin jo käyn-
nissä. NASAn Helios –projektin 
osana kehitettiin ensimmäi-
nen sähkömoottorien voimalla 
lentänyt lentokone. Tämän au-
rinkokennoista voimansa saa-
neen ”lentävän siiven” tavoit-
teena oli pitkät miehittämät-

tömät lennot korkealla yläilma-
kehässä. Boeing on vuodesta 
2003 lähtien ollut kehittämäs-
sä vetykennokäyttöistä pien-
lentokonetta. 

Sähkömoottorilla varustet-
tu itsestarttaava purjelentoko-
ne sen sijaan on jo sarjavalmis-
tuksessa Saksassa. Antares –ko-
neen moottori on suunniteltu 
vartavasten tätä konetta var-
ten. Moottori painaa vain 29 ki-
loa ja antaa tehoa lähes 60 kW. 
Tyypillinen lentokonemootto-
ri painaa n. 100 kiloa ja antaa 
maksimitehon 75kW. Antarek-
sen siivissä olevillä akuilla ko-
ne pääsee ilmaan, mutta pi-
dempään lentoon akkujen va-
raus ei riitä.

Akkuteknologia on kehitty-
nyt viime vuosina suurin harp-
pauksin. Akkujen energiatihe-
ys (eli paljonko sähköenergi-
aa voidaan varastoida tietyn 
painoiseen akkuun) on viisin-
kertaistunut reilussa kymme-
nessä vuodessa. Tällä hetkellä 
kaupallisesti saatavissa oleval-
la akkutekniikalla tarvittaisiin 
kuitenkin vielä 500 kilogram-
man akkupaketti 500 kilomet-
rin lentomatkaa varten. Varaus-
kapasiteetin pitäisi suunnilleen 
tuplaantua ennen kuin tekniik-
ka olisi käytökelpoista pienlen-
tokoneessa. 

Sähkövetoisen lentokoneen 
voimalähteenä tutkitaan tällä 
hetkellä lähinnä aurinkokenno- 

ja polttokenno-tekniikkaa. Ve-
dystä sähköenergiaa tuottavan 
polttokennotekniikan etuna 
on lähes painoton polttoaine. 
Ongelmana on tosin vielä ve-
dyn varastointi tai erottami-
nen helpommin varastoitavas-
ta aineesta.  Tulevaisuus näyt-
tää, kumpi tekniikka, akut vai 
polttokennot, kehittyvät no-
peammin. Ja kummasta tulee 
paremmin lentokonekäyttöön 
soveltuva.

Kotimaisen panoksen säh-
kölentokoneen kehitystyöhön 
on antamassa joukko Teknilli-
sen Korkeakoulun opiskelijoi-
ta. Polyteknikkojen Ilmailuker-
hon (PIK) piirissä on käynnis-
tynyt projekti oman sähkölen-
tokoneen suunnittelemiseksi ja 
rakentamiseksi. Tarkoitus on 
käyttää valmista ultrakevyttä 
lentokonetta asennusalustana 
ja kehittää koneeseen sopiva 
sähkömoottori ja akkuratkai-
su. PIK:ssä yli 70 vuotta jatku-
nut omien lentokoneiden suun-
nittelu- ja rakentamisperinne 
on saamassa jatkoa. 

Historiakirja myynnissä Malmilla 17.5.
Uunituoretta ”Malmi – Helsingin lentoasema” kirjaa on �0-vuotisjuhlien kunniaksi saatavilla erikoishintaan 
3� euroa (MLY:n ja SIL:n jäsenet 33 euroa) Malmin lentoasemalla lauantaina 1�.5. klo 1�–1�. 
Myöhemmin kirjaa on saatavissa mm. Akateemisesta ja Suomalaisesta kirjakaupasta sekä SIL Shopista 
Malmin lentoasemalta (myös nettikaupasta).

Kirjan lähes 350 sivuun 
mahtuvat niin suomalaisen 
siviililentämisen alkuvai-
heet, sota-ajan dramaat-
tiset vuodet kuin kentän 
kehittyminen suomalai-
sen ilmailun tärkeimmäksi 
koulutus- ja harrastuskes-
kukseksi. Mukana on run-
saasti harvinaista kuvama-
teriaalia, aikalaiskuvauksia 
sekä välähdyksiä tämän 
päivän Malmin monipuo-
lisesta toiminnasta.

MLY:n puheenjohta-
ja Raine Haikarainen ker-
too, että kirjan toimitta-
minen on osoittautunut 
yllättävän haasteellisek-
si tehtäväksi.

- Mitä enemmän Mal-
min lentoaseman histo-
riaa tutkii, sitä enemmän 
esille nousee kokemuksia, 
kuvia, historiallisia doku-
mentteja ja aikalaiskerto-
muksia. 

- Toivon, että kirjan 
kautta voisimme uudella 
tavalla ymmärtää, miten 
ainutlaatuisesta ja arvok-
kaasta ilmailu- ja kulttuu-
rimiljööstä Malmin lento-
aseman kohdalla on kyse. 
On oikeastaan yllättävää, 
ettei Malmin värikästä his-
toriaa ole aikaisemmin tal-
lennettu kirjana, toteaa 
Raine Haikarainen. 

Malmin lentoaseman 
historiateos ilmestynyt

”Malmi – Helsingin lentoasema” ilmestyy lentoaseman 
70-vuotispäivänä 15.5. Kirjan kirjoittajat edustavat 
laajaa asiantuntemusta. Heidän joukossaan on histori-
joitsijoita, viranomaisia, ilmailun 
ammattilaisia 
ja harrastajia, 
journalisteja ja 
lentoaseman 
entisiä työnte-
kijöitä. Jokainen 
kirjoittaja on 
tehnyt oman 
kirjoitustyönsä 
talkoohengessä. 

Seppo Sipilä – Raine  
Haikarainen – Hannu-
Matti Wahl (toim.)

Malmi – Helsingin 
lentoasema
70 vuotta  
suomalaista ilmailua

Koko 220 x 220 mm
Sidottu, 336 sivua
ISBN 978-953-492-145-9
Ovh 38,90 euroa
www.minervakustannus.fi

Tänään hiljaisesti dieselillä, 
tulevaisuudessa äänettömästi sähköllä?

Malmin lentokonehallissa kohtaavat tämä päivä ja historia. 
Modernin Diamond-dieselkoneen takana erottuu harvinaisia 
konetyyppejä: keltainen Tiger Moth (1941), Cessna 195 (1953), 
C170 (1953) ja Cerva Guepard (1974). 

Sähkömoottorit ovat 
lennokeissa jo syrjäyt-
täneet polttomoottorit. 
Pienlentokonekäyttöön 
soveltuva tekniikka 
vaatii vielä runsaasti 
kehitystyötä, mutta 
ensimmäiset sähkö-
käyttöiset prototyypit 
ja erikoiskoneet ovat 
jo lentäneet. Tulevai-
suudessa saatetaan 
Malminkin taivaalla 
nähdä sähkömoottorin 
voimalla äänettömästi 
lentäviä pienkoneita.

Kuva: Raine Haikarainen

Lentoteekkareiden suunnittelema ja rakentama PIK-23 on 
saanut talven aikana uuden maalin ja moottorin. Lentääköhän 
joskus PIK-sarjan kone myös sähkölllä?

Kuva: Ari Siltavuori

Teksti: Ari Katajamäki

Mutta kehitys vie kohti 
vieläkin hiljaisempia 

lentokoneita.  
Sähkömoottorikäyttöinen 

lentokone on lähes 
äänetön. 
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Datamedia Tilit Oy
www.datamediatilit.fi

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

TEKNISET 
LUJITEMUOVITUOTTEET
Juusii Ky
Varikontie 3
15550 Nastola
Puh. 03-762 55 09

HSS-Teroitustekniikka Oy
Harkkoraudantie 3, 
00700 Helsinki
Puh. 09-387 3023

VARATTU

Hydromarket Oy
Tapulikaupungintie 6, 
00750 Helsinki
Puh. 346 4200

Heikki Hartikainen Oy
Jäähdytintie 14, 
00770 Helsinki
Puh. 09-389 3085

Helsingin Suojakate Oy
Uudisraivaajantie 4 B, 00730 
Helsinki
Puh. 040-5010 505

AUTOKORJAAMO
Auto-Poutiainen Oy
Kytkintie 34
00770 Helsinki
Puh. 09-374 50 20

VESIJOHTOLIIKE
Klaus Ahonen Oy
Aurapolku 7
00750 Helsinki
Puh. 09-389 14 87

SÄHKÖ-ROOPE OY
LÄNSIRINNETIE 15 A
00730 HELSINKI
Puh. 09-3512070

AT-Sähkö Oy
Pyynikintie 5 K
00710 HELSINKI
Puh. (09) 387 3083

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

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

Tasoite ja Maalaus Vesa Oy
Pyynikintie 5
00710 Helsinki
Puh. 09-374 18 81

Erkki Lepistö Oy

Apelec Oy
www.apelec .fi

mantylaee.fi


