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Viime kesän AirShow keräsi Malmille yli 50 000 katsojaa.

Lentokoulutus, tekniikka, tut-
kimus ja lentotyö – kaikki ovat 
saman katon alla. Kentällä ope-

roivat ammattilaiset, viranomaiset 

Ilmailuteollisuus on mm. robo-
tisaation, digitalisaation ja uusi-

en innovaatioiden myötä historian-
sa suurimman murroksen edessä. 
Tässä murroksessa on oltava mu-
kana edelläkävijänä – emmehän 
halua Suomessa tietoisesti jättäy-
tyä tästä sivuun?

Malmin lentokentän säilyttämi-
nen ilmailu käytössä ei ole Koillis-
Helsingin, Helsingin tai kenenkään 
yksittäisen toimijan hanke, vaan ko-
ko valtakunnan asia. Kentän kehit-
tämisestä yhteiskunnalle syntyvät 
hyödyt ovat mittavia, mitattavissa 
olevia ja kiistattomia. 

Vai onko Helsingin kaupunki-
kenttä tulevaisuu dessa Tallinnas-
sa? Malmin lopettaminen veisi mu-
kanaan yrittäjyyttä, ainutlaatuista 
osaamista ja asiakkaita, jotka siir-
tyisivät todennäköisesti Viroon. 

Malmin lentokenttä

Malmista 
Euroopan paras 
kaupunki-
kenttä?

Helsingin Sanomat uutisoi jo pari vuotta sitten, että lento-
kenttä lakkaa ihan juuri. Ei se ihan juuri lakkaa, mutta uhka 
on suuri. Tällä hetkellä lentotoimintaa ollaan jatkamassa ai-
nakin vuoteen 2018 asti. Asiaa valmistellaan liikenneministe-
rin asettamassa työryhmässä. Kaupungin mukaan kaavoitus 
kestää ainakin 10 vuotta, joten ihan heti ei kentällä taloja näy.

Kaavoittajat halajavat kentälle asuntoja, yleiskaavaa val-
mistellaan. Helsingin pyynnöstä hallitus lupasi siirtää pelas-
tuskopterit pois ja antaa Pisararadan asuntojen vastineeksi. 
Kentälle asutettavien määräkin on laskenut liikenneminis-
teri Kyllösen ilmoittamasta 30 000 jo noin 20 000 asukkaa-
seen. Häntä oli sanojensa mukaan johdettu asiassa harhaan. 
Ministeri Risikko sanoi hänelle kerrotun, ettei asiaa enää voi 
peruuttaa – ministerikään? Eduskuntavaaleissa asia on esil-
lä, muutama puolue on luvannut kenttää hallituskysymyk-
seksi. Tehty sopimus on valtioneuvoston periaatepäätös, jo-
ka ei sido tulevaa hallitusta.

Miksi kenttä sitten kannattaisi säilyttää? Asuntoja tarvi-
taan, mutta tarvitaanko niitä niin paljon? Lentokentän alue 
kattaisi vain vuoden asuntotarpeen. Ilmailu on nopeasti kas-
vava liikkumismuoto, yleis- ja liikeilmailu kasvaa nopeim-
min. Malmin lentoasema ei ole kunnallinen asia, kysymys 
pääkaupungin saavutettavuudesta joustavasti lentokoneilla 
on paljon suurempi kansallinen ja kansainvälinen asia. Hel-
sinki-Vantaa ei pysty toimimaan aikatauluttamattoman lii-
kenteen kanssa, tämä tuli selväksi syksyn 2014 tutustumis-
lennon yhteydessä.

Yleinen mielipide on kentän lakkauttamista vastaan, mutta 
kaavoittajat eivät korjaa yleiskaavaehdotustaan. Vain 15 % 
helsinkiläisistä haluaa kentälle asuntoja ja viime kädessä Hel-
singin kaupunginvaltuusto voi päättää, että kenttä säilyy il-
mailukäytössä. Helsingin lautakunnista kolme lausui yleis-
kaavaan kentän ilmailutoimintaa puoltavan kantansa. Tä-
mä oli ensimmäinen kerta, kun asiaa käsiteltiin demokraat-
tisissa toimielimissä, ja asuntorakentamisen aloitteellinen 
taho pysyy piilossa. 

Lentoasema on arvokas ja uljas näyttö nuoren Suomen yrit-
teliäisyydestä ja tulevaisuudentoivosta. Ei Olympiastadio-
nillekaan voi tehdä asuntoja. Vaalitaan historiaa, kehitetään 
ja hyödynnetään Malmin lentoasemaa aktiivisesti!

Timo Hyvönen
Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja

Mitä 
Malmin lentoasemalle 
tapahtuu?

PääKIRjOITuS

Malmin lentokenttää pitää kotipaikkanaan joukko Suomen 
ilmailun merkittävimpiä yrityksiä ja yhdistyksiä, joiden 
synergiahyöty on korvaamaton.

Malmin lentokenttä on tätä kaikkea:
�  Suomen toiseksi vilkkain lentoasema, heti Helsinki-Vantaan 

jälkeen. Yli 55 000 operaatiota vuonna 2013. Liki puolet (44 %) 
yleisilmailun operaatioista ja kolmannes lentokoulutuksesta 
tapahtuu Malmilla.

�  Kansainvälinen lentokenttä, joka on tarkoitettu erityisesti 
aikatauluttamattomalle lentoliikenteelle. Täydentää tältä osin 
Helsinki-Vantaan lentoasemaa, jonka kapasiteetti on rajallinen.

�  Vartiolentolaivueen ja meripelastuksen helikopteritukikohta – 
kolmessa minuutissa merelle! 

�  Toimiva infra, mm. täysin varusteltu nykyaikainen 
lennonjohtotorni laitteistoineen ja valaistu kiitotie.

�  Suomen merkittävin lentokoulutuskeskus. Viisi lentokoulua. 
�  Valvotussa ilmatilassa tehtävän lentokoulutuksen merkitys 

lentoturvallisuuteen on huomattava. Malmi on ainoa kenttä 
Suomessa, jossa on jatkuvasti koulutuksellisesti merkittävä 
liikennetiheys.

�  Kymmenen ilmailukerhoa, joissa 8 500 harrastajaa. 
Innokkaista harrastajista seuloutuvat ne, joiden kyvyt kantavat 
ammattilentäjän uralle. 

�  Pääkaupunkiseudun yleisilmailijat ovat merkittävä osa Suomen 
kaikista lentäjistä, mukaan lukien ammattilentäjät. 

�  Lentotekniikan ainoa keskittymä Suomessa. Aseman alueella 
toimivat maan johtavat alan yritykset, jotka tarjoavat huollon ja 
korjauksen lentokalustolle. 

�  Arvokas lintu- ja luontoalue. Lähiseudun asukkaiden aktiivisessa 
käytössä oleva virkistysalue. 

�  Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
– niin lentokenttä kuin rakennukset. jo kahdesti World 
Monuments Fundin maailman sadan uhanalaisimman 
kulttuurikohteen listalla.

�  67 prosenttia pääkaupunkiseudun asukkaista haluaa säilyttää 
alueen lentotoiminnassa (TNS Gallup).

ja harrastajat hyvässä yhteistyössä. 
Malmin kenttä on logistisesti erin-

omaisella paikalla. Siitä voidaan pie-
nellä panostuksella kehittää elinvoi-

mainen ja monipuolisesti palvele-
va kaupunkikenttä – juuri sellainen, 
jota Suomi tarvitsee nyt ja tulevai-
suudessa.

Kuva: Raine Haikarainen
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TERVETULOA SUOSITTUUN KAHVILAAMME
JA MONIPUOLISEN 

LOUNASPÖYTÄMME ÄÄREEN
(ARKISIN 10.30–14.00)

VIIKONLOPPU BRUNSSIT
KLO 11.00–14.00
PÖYTÄVARAUS

KABINETTI MYÖS YKSITYISTILAISUUKSIIN!
                                                                                                    

KESÄAIKAAN AVOINNA
MA–PE 09.00–20.00 

LA 10.00–16.00 SU 11.00–17.00
HELSINKI-MALMIN LENTOASEMA

GATE 1 nyt myös Ilmailumuseossa ja Räyskälässä

WWW.GATE1.FI

Sanomalehtiasuiset painotuotteet
Sanomapaino myynti:
Johanna Lähteenmäki,040-765991,
johanna.lahteenmaki@sanoma.fi
ja Maritta Evers, 0400-757060,
maritta.evers@sanoma.fi

Yli puolet pääkaupunkiseudun 
kansalaisista haluaa säilyttää 
Malmin lentokenttänä. Mikä-
li asuntorakentamisen tarpeet 
pystyttäisiin ratkaisemaan muu-
toin, 67 prosenttia vastaajista 
puoltaisi Malmilla lentämistä jat-
kossakin. Kyselyyn vastasi yli tu-
hat kansalaista uudeltamaalta.

– Valtiovalta ajaa lentokentän 
muuttamista asuinalueeksi. Tee-
timme kyselyn kansalaisten päin-
vastaisen mielipiteen todistami-
seksi. Kysely kertoo sen minkä tie-
simmekin: suurin osa pääkau-
punkiseudun kansalaisista 
haluaa Malmin lentotoiminnan 
jatkuvan, toteaa Malmin lento-
aseman ystävät ry:n puheenjoh-
taja Timo Hyvönen.

– Helsingissä on sekä kaavoi-
tettua että kaavoittamatonta va-
rantoa moninkertaisesti Malmin 
alueen verran, joten tilasta ei ole 
pulaa. Näyttää siltä, että päättä-
jät ovatkin toimineet virheellisten 
tietojen varassa, Hyvönen jatkaa.

Helsinki-Malmi on Suomen toi-
seksi vilkkain lentoasema. Toi-
minnasta 80 prosenttia on kou-
lutusta, suurin osa ammattilen-
täjille suunnattuna. Lentoasema 
on myös Rajavartioston Helsin-
gin vartiolentolaivueen tukikoh-
ta sekä yleisilmailun monipuoli-
nen keskus. Elokuun puolivälissä 
järjestetyssä ilmailutapahtumas-

sa Malmille kokoontui yli 51 000 
maksanutta katsojaa.

– Lentoaseman tilanne on nyt 
arvioitava uudelleen. Pääkaupun-
kiseudun liikelentojen palvele-
minen vapaalla aikataululla ei 
enää ole mahdollista, jos Malmi 
suljetaan. Valtiovalta on toimi-
massa yleisen mielipiteen vastai-
sesti, ilmeisesti virheellisen tie-
tojen pohjalta ja ilman todellista 
tarvetta lentoaseman lakkautta-
miselle. Kentän toimintojen siir-
täminen muualle ei ole suurelta 
osin mahdollista, vaan toimin-
ta loppuu, Timo Hyvönen sanoo.

Vain 15 prosenttia 
pääkaupunkiseudun 
asukkaista haluaa 
Malmille asuntoja. 
Tulos ilmenee Malmin 
lentokentän ystävien TNS 
Gallupilla kesällä 2014 
teettämästä kyselystä. 

TNS Gallupin kysely: 

Malmi halutaan säilyttää lentokenttänä
MLY:n lausunto 
Helsingin yleiskaavaluonnoksesta

Malmin lentoaseman ystävät ry:n TNS Gallupilta tilaama kysely toteutettiin osana puhelin-
omnibus tutkimusta 23.6. ja 8.8.2014 välisenä aikana. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset 
esitettiin uudellamaalla asuville 15–79-vuotiaille vastaajille. Yhteensä tehtiin 1038 haastattelua. 
Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Malmin lentoaseman ystävät antoi 27.2. lausuntonsa
Helsingin yleiskaavaluonnoksesta, jossa on ehdotettu Malmin
lentoaseman nykyisen liikennealuem erkinnän muutta mista
taajama toimintojen alueeksi. MLY vastustaa merkinnän
muuttamista ja esittää, että alue säilytetään edelleen
liikennealueena.

MLY toteaa lausunnossaan, että yleiskaavaehdotus on tehty liian suurten
väestöennusteiden pohjalta ja muistuttaa, että kansalaisten mielipidet-
tä ei saa ohittaa.

MLY esittää, että yleiskaavassa Malmin lentoaseman alueen kohdalla
säilytetään nykyinen liikennealueen merkintä riippumatta siitä, vetäytyy-
kö valtio toimintoineen lentoasemalta vai ei.

Lisäksi MLY esittää edellytyksenä lentoaseman merkinnän mahdollisel-
le muuttamiselle, että sitä ennen on löydettävä, varmistettava ja vahvis-
tettava korvaava alue metropolialueen liike- ja yleisilmailun toiminnoil-
le eli korvaavalle lentokentälle pääkaupunkiseudulla niin, että se on maa-
kuntakaavassa vahvistettuna ennen Malmin lentoaseman yleiskaavamer-
kinnän muuttamista.

Perustelut
otsikkotasolla:
1.  Lentoliikenteen kasvu ja Eu:n linjaukset puoltavat Malmin säilyttämistä
2.  Suomen ja pääkaupunkiseudun saavutettavuus ja ilmailun turvallisuus

heikkenisivät Malmin lentoaseman lakkauttamisen myötä
3.  Kaavamerkinnän muutos olisi vastoin valtakunnallisia alueidenkäyttö-

tavoitteita ja Eu:n maisemasopimusta
4.  Malmin lentoaseman luontoarvot ovat selvittämättä
5.  Koillis-Helsingin kaavoitusta on arvioitu yksipuolisesti

Nettijatkot:
www.malmiairport.fi/mly/kenttapostia
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Kmäärätietoisemmin havitellut aluet-

peräiseen tarkoitukseensa ”siviililento-
liikenteen” palvelemiseen. Perustelu to-
dettiin yleisesti ilmailujuridiikan näkö-
kulmasta kestämättömäksi.

Korvaavaa 
paiKKa ei ole 
löytynyt

Malmin lopettamistoimenpiteet käyn-
nistivät kuitenkin selvitystöitä korvaa-
van kentän löytämiseksi. Mäntsälän Hir-
vihaaran ja Kiikalan lisäksi esille nousivat 
mm. Lopen Lehi järvi, Riihimäen Samma-
listonsuo, Lohjan Nummen kylä, Orimat-
tilan Henna ja erityisesti Porvoon Backas. 
Viimeistä paikkaa suositeltiin vuonna 
2007 valmistuneessa laajahkossa selvi-
tyksessä, mutta paikallinen vastustus oli 
kovaa ja hanke hautautui.

Lopettamispäätökset eivät siis eden-
neet suunnitellulla tavalla. Yhteistoimin-
ta-asiakirjan mukaan kentän piti sulkeu-
tua jo vuonna 2006. Sen sijaan toimin-
ta kehittyi ja operaatiomäärät kasvoivat, 
erityisesti lisääntyneen ammattikoulu-
tuksen myötä. Tämä siitäkin huolimatta, 
että Helsingin kaupunki jatkoi rakennus-
kieltoaan yli lain sallimien rajojen, mikä 
on merkittävästi hankaloittanut yritys-
toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.

Välillä näytti siltä, että epämääräisyys 
kentän tulevaisuuden osalta olisi väis-
tynyt. Lentoaseman 70-vuotisjuhlissa 
15.5.2008 silloinen Finavian pääjohtaja 
Samuli Haapa salo korosti voimakkaasti 
Malmin merkitystä suomalaisen ilmailun 
kehittymisessä ja vakuutti, että ”metro-
polialueen kakkoslentoasemalla on aivan 
erityinen merkitys koko pääkaupunkiseu-
dun kilpailukyvyn kannalta”.

Melkoinen yllätys olikin, kun liikenne-
ministerinä keväällä 2014 toiminut Mer-
ja Kyllönen (vas.) ilmoitti valtion olevan 
valmis sulkemaan kentän osana valmis-
teilla oleva kehysriihtä. Päätös tyrmistytti 
ilmailupiirit, koska liikenneministerin pe-
rustelut olivat pelkästään asuntopoliitti-
set ja ilmailun näkökulmasta asiantun-
temattomat. Hämmennystä herätti mi-
nisterin lausuma, että ”vastakkain ovat 
10.000 tulevaa asukasta ja 70 harrasta-
jalentäjää” (HS 22.3.2014). Olihan ylei-
sesti tiedossa, että Malmin lentoaseman 

toiminta oli huomattavasti laajempaa ja 
harrastelentäminen siitä vain yksi osa. 

Päätös merkitsi kuitenkin Malmin lak-
kauttamisen nopeaa käynnistymistä. jäl-
leen kerran Helsingin kaupunki näyttää 
olleen valtion suuntaan aktiivinen. Yl-
lättävää oli myös päätös Rajavartioston 
vartiolentueen siirtämisestä hyvin varus-
tellusta Malmin tukikohdasta Helsinki-
Vantaalle. Aikaisemmissa selvityksissä 
kun juuri Malmia oli pidetty toiminnan 
kannalta erinomaisena paikkana ja Van-
taata aikataulutetun raskaan liikenteen 
vuoksi ongelmallisena. 

MalMin Kohtalosta 
on Käytävä uusi 
KesKustelu

Lentoaseman tilasta käydyissä keskuste-
luissa Liikenne- ja viestintäministeriön 
sekä lentokenttätoiminnoista vastaavan 
Finavian edustajien puheenvuoroissa on 
jatkuvasti korostettu, että päätös Mal-
min lopettamisesta on puhtaasti poliit-
tinen. Tämä onkin helppo uskoa. Lento-
aseman merkityksestä ja lopettamisen 
vaikutuksista ei ole käyty tasokasta kes-
kustelua eikä tehty kattavia selvityksiä. 

Poliittiset päätökset on kuitenkin mah-
dollista muuttaa, mikäli poliittiset ase-
telmat muuttuvat. Tulevat vaalit tulevat 
mitä ilmeisimmin osoittamaan, miten 
suomalaisen ilmailukulttuurikeskuksen 
tulee käymään. Päättyykö Malmin len-
toaseman kunniakas historia finaalin jäl-
keen loppulaskuun, vai tapahtuuko vä-
hän ennen kynnystä ylösveto, jonka jäl-
keen lähdetään uuteen nousukaartoon?

Raine Haikarainen

Pääkaupungin ylpeydestä 
aSuNToPoLiiTTiSEKSi PELiNaPPuLaKSi
Malmin lentoaseman tulevaisuudesta on taitettu 
peistä jo pitkään. Perusongelma on se, että maa-alueen 
omistaa Helsingin kaupunki ja vuonna 1935 solmittu 
maankäyttösopimus päättyy vuonna 2034.

Kuva: Raine Haikarainen

MLY seuraa Malmin lentoaseman 
tulevaisuutta koskevaa ja siihen 
vaikuttavaa päätöksentekoa ja 
osallistuu julkiseen keskusteluun 
aktiivisesti. Tavoitteena on 
ensisijaisesti kentän säilyttäminen. 
MLY:n näkemyksen mukaan tilanne 
on huhtikuussa 2015 tämä:

´ Hallituksen kehysriihessä tehtiin 25.3.2014 
periaatepäätös asuntorakentamisen edellytysten 
parantamiseksi Helsingin seudulla. 

´ Tämän johdosta valmisteltiin valtion ja 
Helsingin seudun kuntien välinen sopimus, jossa 
oleellisena osana yhdistettiin Pisararata ja 
asuntorakentaminen.

´ Kunnat ovat ko. sopimuksen allekirjoittaneet, 
eduskunta ei ole sitä vielä leimannut.

´ Rajavartioston siirtymistä Helsinki-Vantaalle 
aletaan kohta valmistella, mutta aikataulut 
näyttävät olevan hankalia. Finavia on hoputtanut 
Rajavartiostoa poistumaan mahdollisimman pian, 
mutta asia ottaa aikansa.

´ Maakuntakaavoitus on etenemässä neljännessä 
vaiheessa ja ehdotuksessa kenttäalueen merkintä 
muutettaisiin asuntorakentamiseen. Siihen on 
esitetty kymmeniä lausuntoja vaatien korvaavan 
lentokentän paikan osoittamista ennen kuin 
kaavamerkintä kentän kohdalta muutetaan. 

´ Kaava valmistunee n. 2017, siis ennen yleiskaavaa.
´ Helsingin kaupunginsuunnitteluviraston 

yleiskaavaehdotuksessa lentokenttä on merkitty 
asuntorakentamiseen. Asiasta on esitetty kymmeniä 

– satoja lausuntoja, joissa vaaditaan kenttäalueen 
merkinnän säilyttämistä liikennealueena.

´ Kaupunki on vastannut, että yleiskaavaehdotus 
on jo päätetty tältä osin ja alue merkitään 
asuntorakentamiseen.

´ MLY ja muut tahot ovat esittäneet vaihtoehtoisia 
kehityssuuntia ja konsensusta kentälle niin, että 
pattitilanne purkautuisi.

´ Kaavoittavat virkamiehet ovat tyrmänneet nämä 
vaihtoehdot julkisuudessa jo ennen asianmukaista 
käsittelyä.

´ Vaihtoehtoja nostetaan aktiivisesti esille 
kaikissa poliittisissa kerroksissa ja varsinkin 
eduskuntavaalien yhteydessä – tietyt puolueet ovat 
luvanneet ajaa asiaa hallituksessa.

´ MLY on lähettänyt valituksen asian salamyhkäisestä 
käsittelystä oikeuskanslerille. Asian tutkinta on 
kesken.

´ Liikenneministeri on asettanut työryhmiä tutkimaan 
vaihtoehtoisia ratkaisuja ja kentän jatkoa, mikäli 
Finavia poistuu sieltä. Työn ensimmäiset tulokset 
valmistuvat kevään aikana.

´ Helsingin kaupungin lautakunnat säilyttäisivät 
Malmin lentoaseman ilmailukäytössä:

´ Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta 
esittää, että Malmin lentoasemalle kaavailluista 
merkittävistä maankäyttövarauksista sekä alueelle 
kaavaillusta asuinrakentamisesta luovuttaisiin. 
Tämän lisäksi tulisi selvittää kentän osalta 
maankäytön uudet mahdollisuudet.

´ Ympäristölautakunta toteaa päätöksessään, että 
Malmin kenttäalueen muuttaminen asunnoiksi 
tuhoaisi arvokkaan kulttuuriympäristön.

´ Liikuntalautakunta esittää kentän lentotoiminnan 
ja asuntorakentamisen yhdistämistä esimerkiksi 
yhden kiitotien toimintamallilla. 

´ Kenttäalueen käytöstä päättää lopulta Helsingin 
kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuustolle ollaan 
esittämässä kuntalaisaloitetta 983, jossa vaaditaan 
kentän säilyttämistä ilmailukäytössä. Sen voivat 
allekirjoittaa kaikki äänioikeutetut helsinkiläiset 
osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/983 tai 
lentoaseman Gate1-ravintolassa

Teksti: Timo Hyvönen 

Tilannetietoa

Lentoaseman 
merkityksestä 

ja lopettamisen 
vaikutuksista ei 

ole käyty tasokasta 
keskustelua eikä tehty 

kattavia selvityksiä. 

aupunki onkin 2000-luvun alusta yhä

ta asuntorakentamiseen. Tässä proses-
sissa on ollut monia käänteitä ja olen-
naista on ollut, että asuntopolitiikka on
hallinnut keskustelua. Malmin merkitystä
suomalaisen ilmailun koko kehitykselle ei
ole toistaiseksi laaja-alaisesti selvitetty.

Asuntorakentamiskeskustelun yhte-
nä käynnistäjänä voidaan pitää Helsin-
gin kaupunkisuunnittelulautakunnan
18.11.1999 antamaa lausuntoa, jossa
puollettiin kentän ottamista asumisraken-
tamiseen. Taustalla vaikutti myös valtion
sekä yksityisen konsulttiyrityksen teet-
tämät selvitykset. jälkimmäisessä ehdo-
tettiin mm. uuden kentän rakentamises-
ta Mäntsälään Hirvihaaran.

Nämä selvitykset vaikuttivat taustal-
la, kun valtion ja pääkaupunkiseudun
edustajat hyväksyivät liikenneministeri
Suvi-Anne Siimeksen (vas.) johdolla
maankäyttöä ohjaavan yhteistoiminta-
asiakirjan 27.4.2001. Siinä valtio ilmoit-
ti olevansa valmis luopumaan kentästä,
mikäli sovitaan korvauksista ja ”laadi-
taan suunnitelma Malmin kenttää kor-
vaavista järjestelyistä”. Päätös oli puh-
taasti asuntopoliittinen eikä ilmailun asi-
antuntijoita tuolloin lainkaan kuultu.
Helsingin kaupunki tarttui välittömästi
tilaisuuteen ja lähti kaavoittamaan kent-
täaluetta osana valmisteilla olevaa Yleis-
kaava 2002:ta.

Yleiskaavaprosessi herätti Malmin puo-
lustajat, jotka esittivät vahvaa kritiikkiä
kaavavalmistelua kohtaan. Erityisesti ar-
vosteltiin kuulemism enettelyn olemat-
tomuutta. Kaava hyväksyttiin 26.1.2003,
jonka jälkeen kaavasta valitettiin. Kor-
kein hallinto-oikeus kumosikin yleiskaa-
van 7.11.2006 Malmin lentokentän osal-
ta.

Varsinaisena kumoamisperusteena oli
silloisen kaupunginhallituksen puheen-
johtajan Jussi Pajusen (kok.) esteellisyys.
Oikeus katsoi, että lentokentän asuin-
rakentaminen olisi tuonut merkittäväs-
ti lisää asiakkaita Pajusen suvun omis-
tamaan kauppakeskus Novaan ja siksi
puheenjohtajan olisi tullut jäävätä it-
sensä kaavapäätöstä tehtäessä. Paju-
nen on sittemmin myynyt omistuksen-
sa sijoitusyhtiöille.

Valitusprosessin ollessa vielä kesken
kaupunki yritti yksipuolisesti sanoa
kentän käyttösopimuksen irti tam-
mikuussa 2005. Päätös herätti kitkerää
arvostelua, koska hankkeen valmisteltu
oli tehty salassa ja sitä ”ei haluttu tuoda
käsittelyyn ennen kunnallisvaaleja”, ku-
ten kiinteistölautakunnan puheenjohta-
ja totesi (HS 4.12.2004). Myös kaupun-
ginvaltuutettu Jan Vapaavuori (kok.) va-
kuutti, että ”mitä Malmin lentokenttään
puolestaan tulee, asia ei ole tällä hetkel-
lä lainkaan ajankohtainen” (Alueuutiset
17.10.2004).

Kuitenkin parin kuukauden päästä van-
ha kaupunginvaltuusto ilmoitti viimei-
sinä päätöksinään lentotoiminnan lop-
puvan vuoden 2010 loppuun mennessä
ja esitti samalla korvaavaksi kentäksi Sa-
lon Kiikalaa. Kaupungin mukaan Malmin
lentoasemaa ei käytetty enää sen alku-
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PEKKA MAJURI
Eversti, evp
Helsingin kaupunginvaltuutettu
Helen Oy hallituksen puheenjohtaja53

Maksaja: Majurin tukiryhmä

“Tarvitsemme politiikkaan 
kyvykkään päätöksentekijän, joka 
seisoo vahvasti sanojensa takana.”

www.pekkamajuri.fi

“ISÄNMAAN JA MALMIN KENTÄN PUOLUSTAJA.”

L entokenttämiljöö on 
säilynyt 1930-luvul-
ta täydessä koossaan 
ja lähes alkuperäises-

sä asussaan, mikä on täysin 
poikkeuksellista koko maail-
massa. Muualla varhaiset kan-
sainväliset lentoasemamiljööt 
ovat aikaa sitten kadonneet jo-
ko sotien tai lentoliikenteen ja 
lentokoneiden kasvun vuok-
si, tai ne on hävitetty muun 
kaupunkirakentamisen tieltä. 

Malmilla koko lentokenttä-
alue on edelleen alkuperäises-
sä käytössään vireän ilmailun 
palveluksessa. Kenttä on ainoa 
vapaalla aikataululla palvele-
va kansainvälinen lentoase-
ma 150 km säteellä pääkau-
pungista. 

Historiallisista rakennuk-
sista on pidetty huolta, ja ne 
ovat hyvässä ja toimivassa 
kunnossa.

Malmin lentoasema onkin 
ollut Museoviraston laatimas-

Maailmanluokan kulttuuriaarre

Vasemmassa kuvassa on esitetty sinisellä viivoituksella 
Malmin lentoaseman RKY-merkintä (valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, 2009). 
Oikeanpuoleisessa kuvassa kenttäalueelle ja sen länsipuolelle 
on asutettu 25220 asukasta: 8-kerroksisia taloja (ruskeat 
nelikulmiot) on 260, jokaisessa 97 asukasta (34,2 neliötä/
asukas). Asukastiheys olisi kuusinkertainen esimerkiksi kentän 
itäpuolella sijaitsevaan Jakomäkeen nähden.

Malmin lentoaseman uhanalainen kulttuuriympäristö maailmankartalla

Malmin lentoasema Helsingissä on ainutlaatuinen lentomatkustuksen 
alkuaikojen monumentti. Sen historia kattaa yli 80 % matkustaja-
lentoliikenteen maailmanhistoriasta. 

Linkkejä:
www.rky.fi  Syötä hakuun: Malmin lentoasema
www.wmf.org  Syötä hakuun: Malmi

Kaupunginvaltuutettu, yleisten töiden lautakunnan pj., saaristo-opas, luonto-
kuvaaja, historioitsija ja palkittu tietokirjailija. Everstiluutnantti evp., Helsingin 
luonnonsuojeluyhdistyksen pj., Malmin lentoaseman ystävien varapuheen-
johtaja. Ikä 55, avioliitossa, kolmen nuoren miehen isä Helsingin Laajasalosta. 
Arvostan yhdessä tekemistä, yritte-
liäisyyttä, suoraselkäisyyttä ja mää-
rätietoista päätöksentekoa. Leijonan 
mielellä huomiseen! www.jarmonieminen.fi

MCR
DynAero

SCANFLYERS.COM

syksyllä 2015.

www.finaa.fi

teen listalle. WMF:n valinta-
paneelissa ovat edustettuina 
mm. uNESCOn maailmanpe-
rintöohjelmalle neuvoa-an-
tavat ICOMOS- ja ICCROM-
järjestöt. 

Myös modernin arkkitehtuu-
rin merkittäviä monumentte-
ja säilyttävä ja dokumentoiva 
DoCoMoMo-järjestö on va-
linnut Malmin lentoaseman 
kohdelistalleen. 

useiden saamiensa kan-
sainvälisten huomionosoi-
tusten ansiosta Malmin len-
toasema on maailmalla tunne-
tuin uhanalainen kulttuurikoh-

de Suomessa. Kansainvälinen 
maailman kulttuuriperintöä 
varjeleva yhteisö seuraa Mal-
min kohtaloa syvästi huoles-
tuneena. Suomen maine kult-
tuurimaana on vaakalaudal-
la. Viekö lyhytnäköinen tont-
timaan kahmiminen maailman 
harvaanasutuimmalla pääkau-
punkiseudulla voiton kansa-
kunnan historiallisen perinnön 
ja vilkkaasti toimivan, ainut-
laatuisen liikenneinfrastruk-
tuurin vaalimisesta?

Teksti:
Seppo Sipilä

sa valtakunnallisesti merkit-
tävien kulttuuriympäristöjen 
luet telossa (RKY) vuodesta 
1993. Vuonna 2009 sen RKY-
merkintä täsmennettiin koko 
lentokenttäalueen kattavak-
si aluemerkinnäksi.

Voimassa olevien valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden mukaan (Valtioneuvos-

ton päätös 13.11.2008) RKY-
luettelo tulee ottaa huomioon 
alueidenkäytön suunnittelun 
lähtökohtana. Ei ole epäilystä-
kään siitä, että kymmenientu-
hansien asukkaiden asuttami-
nen kerrostaloihin historialli-
sen kentän kiitoteille tuhoaisi 
sen kulttuuriarvot täydellisesti.

Malmin elävän lentokenttä-

kokonaisuuden kulttuuriarvo 
on niin poikkeuksellinen, että 
se on noteerattu myös kan-
sainvälisesti. New Yorkissa 
päämajaansa pitävä World 
Monuments Fund (WMF) on 
valinnut Malmin lentoaseman 
kahdesti (2004 ja 2006) yllä-
pitämälleen maailman sadan 
uhanalaisimman kulttuurikoh-



5Kenttäpostia

50
KOKOOMUS, EHDOLLA HELSINGISSÄ

Eija-Riitta Korhola
Malmin lentokentän ärhäkkä puolustaja,

Filosooan tohtori

Marko Ekqvist
diplomi-insinööri

IT-konsultti

Sinä päätät.vaalit.ekqvist.fi
Tiedät kyllä miksi.

"Anna äänesi
apumeisselille!"

Olen suorittanut lentoteknisen
aliupseerikurssin (IlmavTK III/89) ja

palveluspaikkani oli Kuljetuslentolaivue
(KuljLLv/HEKO 1990).

• Hyvä hoito kuuluu kaikille!
• Pidetään lentokenttä elossa!

SINIKKA VEPSÄ

SDP Helsinki
www.sinikkavepsa.fi 

ÄÄNESTÄ ARJEN 
ASIANTUNTIJA EDUSKUNTAAN 

ENSI KERTAA EHDOLLA

Maksan ilmoituksen itse

HELSINGIN VARAVALTUUTETTU, SAIRAANHOITAJA, 
TERVEYDENHOITAJA, OSASTONHOITAJA

154

www.joenservice.com 

Joen Servicen huoltaa lentokoneet ja 
helikopterit Malmilla.  

Meiltä kattavat palvelut ohjaamopäivi-
tyksistä moottorikorjauksiin saakka, 
myös lentokelpoisuustarkastukset ja 
lentokelpoisuuden valvonta 

asiakaspalvelu@joenservice.com 
050 321 4626 
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Kauniit amppelit ja kesäkukat

S kyVan on suunnitel-
tu ns. STOL (Short Ta-
ke-Off and Landing) 
ilma-alukseksi, jolla 

kyetään toimimaan lyhyiltä 
ja vaatimattomilta kiitoteiltä. 
Tyypillistä koneelle on kokoon 
nähden suuri ja monikäyttöi-
nen rahtitila. Otaniemen kau-
kokartoituksen tutkimusryh-
mä (entinen avaruustekniikan 
laboratorio) ja lentotekniikan 
osasto ovatkin rakentaneet ko-
neen matkustamoon monipuo-
liseen mittaamisen soveltuvan 
”tutkimuslaboratorion”.

Konetta on viimeiset seit-
semän vuotta lentänyt ansio-
lentäjä, lentotekniikan DI-
opiskelija Erkka Rouhe. Hän 
toimii samalla koneen käyt-
töinsinöörinä ja lentotoimin-
nan johtajana. Erkka tuntee-
kin koneen rakenteet sekä lait-
teet perusteellisesti.

– Paraillaan asennamme si-
vukulmatutkaa, jonka on suun-
nitellut suomalainen start up 
-yritys ICEYE. Yritys on erikois-
tunut erilaisiin kaukokartoitus-
menetelmiin, joilla tulee ole-
maan jopa satelliittisovellu-
tuksia. uudella tutkalla mita-
taan mm. merijään paksuutta 
ja ominaisuuksia. 

– Koneeseen voidaan asen-
taa myös passiivisia radiomet-
rejä, joilla puolestaan voidaan 
mitata mm. maaperän kosteus-
arvoja ja meriveden suolapi-

Lentävä 
laboratorio
Helsinkiläiset ovat saattaneet nähdä taivaalla tai Malmin 
asematasolla persoonallisen näköisen lentokoneen. Eräät ovat 
kutsuneet konttilaatikkoa muistuttavaa konetta kotoisasti 
”lentäväksi maitopurkiksi”. Ulkonäön ei pidä antaa kuitenkaan 
hämätä. Kyseessä on tärkeä tutkimus- ja opetusväline. 
Pohjois-Irlantilaisen Short Brothers -tehtaan valmistama 
kaksimoottorinen SkyVan palvelee Aalto-yliopiston ilmailu-, 
avaruus- ja radiotekniikan opetus- ja tutkimustyötä.

–Passiivisten radiometrien
lisäksi koneessa on infrapu-
nakamera sekä GPS-signaa-
lin vastanottolaitteita, jotka 
hyödyntävät GNSS-R signaa-
lin interferometrista mittaus-
tekniikkaa. Herkillä tutkimus-
laiteilla voidaan mitata mm. 
meren aallokon korkeutta ja 
kehittää esim. satelliittipoh-
jaisia tsunamin varoitusjärjes-
telmiä (PARIS-concept, ESA).

– Poikkitieteellistä tutkimus-
ta on tehty myös Ilmatieteen 
laitoksen kanssa. Ilmakehä-
tutkimusta varten SkyVaniin 
on kiinnitetty mm. parisataa 
kiloa painava massaspektro-
metri sekä ilmavirran Inlet-
probeja ja -antureita. Vastaa-
vanlaista mittauslaitteistoa on 
myös NASA käyttänyt ilmake-
hätutkimuslennoilla Carve-

toisuuksia. SkyVanilla on len-
netty myös satelliittien (SMOS, 
Soil Moisture and Sea Salinity) 
testauslentoja Euroopan ava-
ruusjärjestö ESA:lle.

Aalto-yliopiston SkyVan on-
kin monipuolinen tutkimus- 
ja opetuskohde. Lentoteekka-
rit ovat tehneet diplomitöinä 
koneen instrumenttiasennus-
ten suunnitteluhankkeita. Len-
tokelpoiset mittauslaitteiden 
asennukset ovat vaativia, sil-
lä kaikki nämä muutokset on 
suunniteltava kyseisen ilma-
aluksen lentokelpoisuusvaati-
musten mukaisesti ja hyväk-
sytettävä tyyppispesifikaation 
omaavalla suunnitteluorga-
nisaatiolla tai ilmailuviran-
omaisella. 

– useiden tutkimuslaitteiden
kehittely ja rakentelu on se-
kin tapahtunut opiskelijatyö-
nä. SkyVan palvelee siten sekä 

lentotekniikkaa ilma-aluksen 
muutostöiden osalta että kau-
kokartoituksen tutkimusryh-
mää tutkimuslaitteiden suun-
nittelutyön ja tieteellisen tut-
kimuksen myötä, kertoo Erk-
ka Rouhe. 

Matalalentoa 
suoMenlahdella

Vuosien saatossa SkyVaniin on 
asennettu suuri määrä erilai-
sia tutkimuslaitteita. Samalla 
sähköntarve on kasvanut. Aal-
to-yliopiston opiskelijat yh-
teistyössä koneen jatkuvas-
ta lentokelpoisuudesta huo-
lehtivan yrityksen ALMT Oy:n 
kanssa ovat suunnitelleet ja 
rakentaneet matkustamoon 
oman sähköjärjestelmän, jon-
ka teho on nykyään 5,6 kW. Tä-
mä mahdollistaa myös uudet 
käyttösovellukset uusille tut-
kimuslaitteistoille. 

projektissa (Carbon in Arctic 
Reservoirs Vulnerability Expe-
riment). Tällä mittauslaitekon-
figuraatiolla olemme analysoi-
neet mm. näytteitä laivojen 
rikkipäästöistä. Mittauslennot 
lennettiin matalalla (100 ft–
200 ft MSL) laivojen vanave-
dessä ja keräämällä näytteet 
suoraan laivojen savupiippu-
jen päästöistä. Laivapäästö-
mittaukset olivat tarkkaa ja 
haastavaa lentotyötä, toteaa 
Erkka Rouhe.

Lentokoneena Short SkyVan 
edustaa perinteistä teknologi-
aa, eikä ohjaamosta löydy mo-
derneja mittaristoja tai auto-
pilotteja. joku onkin kutsunut 
konetta joskus osuvasti myös 
”lentäväksi kuntosaliksi”. Var-
sinkin kovemmat sivutuulilas-

kut vaativat ohjaajilta voimia 
ja päättäväisiä otteita.

– Lentäjän näkökulmasta
SkyVan on melko primitiivi-
nen ja se edellyttää aktiivista 
lentämistä. Tarvittaessa ko-
neella pärjää hyvinkin vaati-
mattomilta kiitoteiltä. Oma ko-
neemme on rakennettu vuon-
na 1972.

Erkka Rouhe sanoo olevan-
sa etuoikeutettu, kun on saa-
nut lentää SkyVania kokenei-
den pilottien Risto Lekan ja 
Pertti Lehtisen kanssa. Risto 
on tällä hetkellä Suomen ko-
kenein lentäjä peräti yli 28 000 
lentotunnilla. Mahtaako koko 
Europasta löytyä häntä koke-
neempaa?

Teksti: 
Raine Haikarainen

Ansiolentäjä, lentotekniikan DI-opiskelija Erkka Rouhe toimii lentävän 
laboratorion käyttöinsinöörinä ja lentotoiminnan johtajana.

Kun SkyVan on palannut mittauslennolta ja pysäköity Malmin asematasolle, 
katsojat saattavat ihmetellä erästä yksityiskohtaa. Miksi lentäjät pyörittelevät koneen 
potkureita laskun jälkeen vielä käsin? Tähänkin löytyy järkevä selitys.

–Koneen kahden Garret-suihkuturbiinin akselistot vaativat lennon jälkeen
rauhallisen jäähdytyksen. Jotta lämpö jakaantuisi tasaisesti, pitää potkureita 
pyöritellä vielä hetkinen moottoreiden sammuttamisen jälkeen, kertoo Erkka 
Rouhe persoonallisen laboratorionsa eräästä erityispiirteestä.

Kuvat: Raine Haikarainen

Potkureiden pyörittelyäkin tarvitaan
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info@goodflight.fi
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Yleisö-,  
polttari- ja  
elämyslennot

Have a GoodFlight!

Lennämme Helsinki-Malmin lentoasemalta 
Cessna 182 -pienlentokoneella Helsinki- 
yleisölentoja sekä muita tilauslentoja 
asiakkaiden toiveiden mukaan. 

Voit ostaa lennon itsellesi tai antaa 
sen lahjakorttina ystävällesi!

è 
Antti 
Kaikkonen 
(Kesk. 
Uusimaa)
”Malmin len-
toaseman kohtalo on syytä 
käydä vielä läpi hallitusoh-
jelmaneuvotteluissa. Toivot-
tavasti myös Helsingin kau-
punki arvioisi kantaansa uu-
delleen. Pitäisin järkevänä ja 
kaukonäköisenä, että lento-
asema jatkaisi nykypaikallaan. 
uskon, että päätöstä kiiteltäi-
siin tulevaisuudessa.”

è 
Jarmo 
Nieminen 
(Kok. 
Helsinki)
”Malmin ken-
tälle pitää tehdä tulevaisuu-
teen katsova kehittämissuun-
nitelma, jossa huomioidaan eri 
osapuolet: kentällä toimivat 
yritykset, ilmailun harrastajat, 
viranomaiset, lentokoulutus, 
lähialueen asukkaat ja tietys-
ti kaupunki. Laitetaan pöydäl-
le arvioitavaksi kerralla kaikki 
ideat, mahdollisuudet ja myös 
taloudelliset faktat, jotta päät-
täjät näkevät kentän todelli-
sen potentiaalin. Se yllättää 

monet, uskoisin.
Lentoliikenne kasvaa Eu-

roopassa koko ajan ja samal-
la lentokoneet kehittyvät. Ensi 
vuosikymmenenä näemme jo 
sähkökäyttöiset lentokoneet. 
Olisi mieletöntä tässä tilan-
teessa sulkea toimiva kenttä. 
Malmi on Helsingin kaupun-
kikenttä, joka ei kilpaile Hel-
sinki-Vantaan kanssa, vaan 
nimenomaan täydentää sitä. 
Malmin merkitys kasvaa päivä 
päivältä; nyt oikea tieto me-
nee perille. Huomaan sen sii-
tä, että päättäjä-kollegat ovat 
tarkistaneet mielipiteensä ni-
menomaan Malmin hyväksi.”

Ratkeaako 
Malmin kohtalo vaaleissa?
Kysyimme muutamalta Malmin lentoaseman kysymyksessä aktiiviselta 
eduskuntavaaliehdokkaalta, mitä kentän säilyttämiseksi voidaan ja pitää tehdä 
sekä millaisena he näkevät Malmin merkityksen tulevaisuudessa. 
Tämä on satunnaisesti koostettu otos, eikä missään nimessä ole MLY:n puolue-
poliittinen kannanotto. Poliitikoissa on paljon aktiivisia Malmin puolustajia.

è 
Björn 
Månsson 
(RKP Helsinki)
”Olen kaupun-
ginvaltuustos-
sa äänestänyt kentän sulke-
mista vastaan. Toivon, että 
maan seuraava hallitus muut-
taa päätökset valtion vetäyty-
misestä kentältä, minkä jäl-
keen Helsingin valtuusto voi 
uuden yleiskaavan yhteydes-
sä säilyttää toisen kiitoradan 
ja viheralueen, ja sallia asun-
tojen täydennysrakentamista 
alueen reunoille. Malmin kent-
tä on citylentokenttä, mutta 
myös viher- ja virkistysalue.”

è 
Sinikka 
Vepsä 
(SDP Helsinki)
”Malmin säi-
lyttäminen pi-
tää ottaa uudelleen käsitte-
lyyn tulevassa eduskunnas-

sa ja perua ministeri Kyllösen 
aikoinaan hätiköidysti teh-
ty käsittämätön päätös ken-
tän lakkauttamisesta. Mal-
min lentokentän merkitys tu-
levaisuudessa tulee olemaan 
iso Suomen taloudenkin kan-
nalta. Business-lentäminen li-
sääntyy tulevaisuudessa mer-
kittävästi ja erilaisilla pienlen-
tokoneilla liikkuminen. Malmi 
tarjoaa nytkin 300 ihmiselle 
työpaikan ja harrastusmah-
dollisuudet 8500 ihmiselle se-
kä kouluttaa lähes kaikki Suo-
men ammattilentäjät.

Kenttä on Suomen 2. vilkkain 
Helsinki-Vantaa kentän jäl-
keen. Malmin kenttä viheralui-
neen on merkittävä ulkoilu- ja 
virkistäytymisalue Koillis-hel-
sinkiläisille. Ihminen tarvitsee 
myös viher- ja harrastusmah-

dollisuuksia, eikä näin ainut-
laatuista aluetta kuin Malmin 
lentokenttä on, saa tuhota.”

è 
Maria 
Landén 
(PS Helsinki)
”Nykyisen hal-
lituksen kehys-
riihessä tekemä päätös, jossa 
valtio luopuu kentän toimin-
noista, pitää peruuttaa. Lisäksi 
jo vuosia voimassa ollut kau-
pungin asettama kentän ra-
kennuskielto, tulisi myös lak-
kauttaa, jotta kentän kehittä-
minen mahdollistuisi.

Lentoliikenteen lisääntyessä 
Malmin kenttä on aikataulut-
toman liikenteen nopein väylä 
pääkaupunkiin, niin maailmal-
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Yrittäjä
Kahden lapsen äiti Meilahdesta
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UPL-tutustumiskurssi tulossa 
Katso www.milk. 

TEBOIL MALMI
Laulurastaantie 2, Hki 78

VEIKKAUSPISTE

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

Laatupalvelua 36 v. Malmilla    P. 3855 297
Grillaukseen nestekaasupullot

ta, kuin maakunnistakin. Suu-
tarilan asukkaana näen ken-
tän alueen merkityksen myös 
lähialueen asukkaiden yhtei-
senä virkistys- sekä kohtaus-
paikkana.”

è 
Eija-Riitta 
Korhola 
(Kok. 
Helsinki)
”Minulle on 
syntynyt vaikutelma. että pää-
töstä Malmin kentästä ei ole 
tehty avoimesti ja läpinäkyväs-
ti. Me emme tiedä vastuulli-
sia, vaan se on häivytetty jon-
nekin, eikä se todellakaan ole 
esimerkki hyvästä hallinnosta. 
Ensisijainen haaste on tehdä 
päätös läpinäkyväksi ja saada 

joltakin virkamieheltä selon-
teko, miten päätös on synty-
nyt ja miten me voimme ha-
kea siihen muutosta. Tämä on 
jo sovittu -tyyppiseen puhee-
seen ei tarvitse alistua. 

Minulla on se käsitys, et-
tä päätösvastuu lentokent-
tätoiminnan tulevaisuudes-
ta on siirtynyt Helsingin kau-
pungille. Silloin on vaikutetta-
va nyt esillä olevaan Helsingin 
yleiskaavaan, jossa lentokent-
täalue on esitetty asuinalu-
eeksi. Toki tuleva hallitus voi-
si jonkinlaisella väliintulolla 
keskeyttää kunnallisen pää-
töksenteon.

Mielestäni tehdään suuri va-
hinko Helsingin imagolle ja ke-
hitysnäkymille, jos kentästä 
luovutaan. Ei Helsinki voi haa-
veilla olevansa täysisimittai-

nen summittien ja korkean ta-
son kansainvälisten konferens-
sien isäntäkaupunki, jos meiltä 
puuttuu kaupunkilentokenttä 
aikatauluttamattomalle lento-
liikenteelle. Se on myös arvo-
kas vihreä alue Helsingissä jolla 
on suojelulliset arvot. Asunto-
tuotantoon muutettuna se oli-
si pelkkää keskinkertaisuutta. 
En ymmärrä miksi pitäisi vaih-
taa ainutlaatuisuus keskinker-
taisuuteen. Entisenä laskuvar-
johyppääjänä nautin tietenkin 
yhä siitä näystä jonka taivaal-
la välillä näemme. En haluai-
si kadottaa varjoja Helsingin 
taivaalta.”

è 
Pekka 
Majuri 
(Kok. 
Helsinki)
”Nyt on vai-
kutettava ennen kaikkea Hel-
singin yleiskaavan valmiste-
luun. Kaupungin nykyisten ra-
jojen sisäpuolelle ei ole tar-
peen ”tunkea” sellaista määrää 
asukkaita kuin kaavan valmis-
telun yhteydessä on suunnitel-
tu. Pääkaupunkiseudun asu-
kasluku kasvaa joka tapaukses-
sa, mikä vain korostaa Malmin 
lentotoiminnan säilyttämisen 
tärkeyttä.”

è 
Taru 
Päivike 
(Kesk. 
Helsinki)
”Malmin len-
toasema täytyy säilyttää il-
mailukäytössä. Malmin lento-
asema on minulle henkilökoh-
taisesti läheinen, koska olen 

suorittanut yksityislentäjän lu-
pakirjan (PPL) BF-Lento Oy:ssä 
2010–2011. Olen tutustunut 
Malmin lentokentän yrityk-
siin ja organisaatioihin, yrit-
täjiin, lentäjiin ja työntekijöi-
hin. Pidän tärkeänä lentoken-
tän työpaikkojen ja yritysten 
säilyttämistä ja alueen kehit-
tämistä. Malmin lentoasema 
on 80 % lentokoulutuskäytös-
sä ja 20 % harrasteilmailukäy-
tössä. Lentoliikenne kattaa 3,2 
% Suomen BKT:sta ja ilmailu-
ala tuottaa 2,5 mrd euroa vero-
tuloja valtiolle. Kasvavan len-
toliikenteen vuoksi on tärkeää 
kouluttaa lentäjät Helsingissä, 
Hki-Vantaan kentän läheisyy-
dessä. Eduskunnan täytyy eh-
dottaa, että valtio pakkolunas-
taa Malmin lentokentän maa-
alueen Helsingin kaupungil-
ta kansakunnan edun vuoksi, 
jotta kansallinen ja kansain-
välinen lentokenttäverkko ei 
heikkene.”

è 
Mika 
Raatikainen 
(PS Helsinki)
”Olen puolus-
tanut Malmin 
lentoaseman säilyttämistä jo 
vuosia – allekirjoitin netti-
addressinkin jo vuosia sitten. 
Kysyin Malmin kohtalosta Suo-
men hallitukselta hiljattain ja 
pitkän vetkuttelun jälkeen sain 
mitäänsanomattoman vas-
tauksen eilen. En voi käsittää 
täysin toimivan ja erittäin ak-
tiivisen lentokentän alasajoa. 
Helsingistä löytyy kaavoituk-
selle paremmin sopivaa maa-
ta aivan riittävästi muualtakin 
kuin huonosti rakentamiseen 
sopivalta Malmin kentältä. Li-

säksi historialliset ja luonto-
arvot puoltavat Malmin ken-
tän säilyttämistä kuten Eu:n 
linjauksetkin kaupunkikentis-
tä. jos Malmin kenttä lopete-
taan, se on virhe, jota tulevat 
sukupolvet tulevat ihmettele-
mään pitkään! Taistelu jatkuu!”

è 
Tuija 
Sundberg 
(Kok. Uusi-
maa)
”Malmin len-
tokentän tulevaisuus ei ole pel-
kästään Helsingin asia. Kenttä 
palvelee yleisilmailua, harras-
tajia ja muita toimijoita ym-
päri Etelä-Suomea. Kentän si-
jainti on erinomainen ja mil-
jöön kulttuuri- ja luontoarvot 
merkittäviä. Lentotoiminta on 
säilytettävä ja alueen kehittä-
missuunnitelma on laaditta-
va vähintään maakunnallisel-
la tasolla.”

è 
Olli 
Sademies 
(PS Helsinki)
”Oikeusoppi-
neet ja muut 
viisaat ovat jatkuvasti esittä-
neet, että hallinnon on olta-
va läpinäkyvää. Sitä ei Mal-
min lentokentän tuhoamisen 
valmistelu ole hallinnon osal-
ta lainkaan ollut. Tästä syys-
tä esitän vanhan rikostutki-
jan peruskysymykset ja pyy-
dän asianomaisia virkamie-
hiä vastaamaan:

MITä tällä tuhoamisvimmal-
la voitetaan? MISSä alunpe-
rin päätös tuhoamisesta teh-
tiin? MILLOIN asiasta päätet-

tiin? MILLä keinoin tätä tuhoa 
on alettu ajamaan voimalli-
sesti? MITEN hyvä hallintota-
pa on voitu sivuuttaa? MIKSI 
asiassa on havaittavissa selvää 
kähmintää? MIKSI Eu:n klau-
suulia pienkonelentokenttien 
säilyttämisestä ja kehittämi-
sestä ei ole huomioitu? MIKä 
on syynä kovaan kiireeseen? 
KuKA hyötyy asiassa talou-
dellisesti eniten?”

è 
Timo 
Latikka 
(Kesk. 
Helsinki)
”Helsinki-Mal-
min lentoasema on tärkeä Hel-
singin tulevaisuudelle ja talo-
udelle, mutta myös suomalai-
selle lentotaidolle.”

è 
Tom 
Packalén 
(PS Helsinki)
”Malmi tulee 
säilyttää yleis-
ilmaliikenteen käytössä. Esitin 
kaupunkisuunnittelulautakun-
nassa, että kenttä säilytettäi-
siin ja selvitettäisiin samalla 
täydennysrakentamisen mah-
dollisuutta. Tämä esitys ei saa-
nut kannatusta miltään puo-
lueelta joten se raukesi.

Seuraava hallitus tulee lo-
pulta päättämään Malmin 
kohtalon, joten kysykää eh-
dokkaaltanne, sitoutuuko hän 
puolustamaan kenttää tarvit-
taessa vastoin puoluekuria?”

Kuva: Raine Haikarainen
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Neste Oil
Metsälä
Avoinna 24h
Asesepänkuja 2, 00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428

Neste Oil K-market
Malmi
Avoinna arkisin 6-24 ja La-Su 8-24 
Pihlajamäentie 37,  00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377

BestRent.fi

Neste Oil K-market Malmi ja Metsälä

HUOLEHTII SINUSTA JA AUTOSTASI 
Tervetuloa ostoksille, 

kahville tai autopesuun!

DC-yhdistys ry
Liity jäseneksi ja lähde lennolle
www.dc-ry.fi
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TS Pelipiste 
Asiantunteva Veikkaus- ja Totokioski 

Malmintorilla hissien vieressä. 
(Prisman ja Lidl’in välissä) 

TERVETULOA 
Meidät löytää myös Facebookista.

Aukioloajat ma-pe 9-18, la 9-15 ja su suljettu.

Muutamme Ylä-Malmin torilla 
uusiin tiloihin 13.4. alk. 

Osuuspankin viereen kukkakaupan tiloihin

19,-(49,-)

Malmin kauppatie 18
00700 Helsinki

Puh. (09) 536 544
www.topshot.fi

Palvelua, laatua, osaamista - luotettavaa
kamerakauppaa jo yli kahden vuosikymmenen ajan!

Lexar Professional 32Gt 400x
Nopea SDHC UHS-I – muistikortti

Samsung WB350F
21x optinen zoom (kinovast. 23-483mm)

ISO-herkkyys 80-3200
3” hVGA kosketusnäyttö159,-(249,-)

Olympus 8×21 RC II
Hoikka & elegantti
kattoprismakiikari 69,-(99,-)

Tarjoukset voimassa
niin kauan kuin
tarjouseriä riittää! 

Ilmailuliiketoiminnan 
yleisopinnot alkoivat Porvoossa 
Haaga-Helia tarjoaa ensimmäistä 
kertaa Suomessa ilmailualan 
yleisopintoja oppilaitoksen Porvoon 
Campuksella. Englanninkielinen 
Aviation Business -kurssi tarjoaa 
kattavan katsauksen kasvavaan 
toimialaan.

Aviation Business -koulutusjaksojen ta-
voitteena on tarjota ilmailuliiketoimin-

nan erityisosaamista liiketalouden ja matkai-
lun opiskelijoille, toimialalle tähtääville tai 
alalla jo työskenteleville. Toimiala työllistää 
Suomessakin yli 100 000 ihmistä. Suurim-
pia työllistäjiä ovat lentoyhtiöt, lentokent-
täoperaattorit ja alihankkijat, rahti- ja logis-
tiikka-alan yritykset, matkailutoimiala jne. 

”Ilmailu on vahvasti kasvussa oleva globaa-
li toimiala ja tulevaisuudessa osaajia tarvi-
taan lentoyhtiöissä ja kaikissa ilmailuun liit-
tyvissä yrityksissä. Halusimme ottaa kurssi-
tarjottimelle ilmailun liiketoimintaa, jotta 
toimijoilla olisi kokonaisymmärrys ilmai-
lun toiminnasta ilmiönä tuloksen tekemi-
seksi”, sanoo koulutusohjelmajohtaja Rei-
ja Sandelin.

Koulutuksen valinnaiset yleisopintojen jak-
sot alkoivat tammikuussa, aloittaneita oli 30. 

Kursseja tarjottiin ammattikorkeakoulun tut-
kinto-opiskelijoille sekä avoimen ammatti-
korkeakoulun opintoina kaikille kiinnostu-
neille. Koulutus tapahtuu englannin kielellä.

Opintojen suunnitteluun ilmailukoulutuk-
sen ja toimialan asiantuntijana osallistuu 
Eija Korjula Paradox Aviation Oy:stä, Mal-
min lentoasemalta.

”Ilmailuliiketoiminnan koulutustarpeesta 
on puhuttu alalla jo 20 vuotta. Hienoa, että 
Haaga-Helia on nyt lähtenyt tätä koulutus-
aukkoa täyttämään. Nyt meneillään olevi-
en kurssien laajuus on yhteensä 12 opinto-
pistettä. Suunnitteilla on jatkoa – tarvetta 
olisi jopa omaksi suuntautumiskokonaisuu-
deksi, ja jopa vientituotteeksi asti”, Eija Kor-
jula kertoo.

Eija Korjula 
osallistuu 
koulutuksen 
suunnitte-
luun.
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SOITA JA VARAA! 09-387 9282
Autotallintie 19, 00770 HelsinkiYhteistyössä Neste Oil K-market Malmi

Rautaista ammattitaitoa jo vuodesta 1966

AUTOSI HYVINVOINNIN AMMATTILAINEN
A UTOKORJ A A MO - KA IKK I MERKIT

V UODESTA 1 9 6 6

Öljynvaihdot • Määräaikaishuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnojen vaihdot • Jarru- sekä alustakorjaukset 
• Vikakoodien luvut • Katsastustarkastukset ja katsastuspalvelu • Sijaisautopalvelu

KUN VAIN PARAS KELPAA
Käytämme huollossamme laadukkaita
Neste Oil voiteluaineita ja kemikaaleja. 
Autosi hyvinvointi on meille tärkeää. 

KAHVIPANNU ON KUUMANA!

TERVETULOA!

T ämän riittävän laaja ja 
syvällinen ymmärtä-
minen auttaa oivalta-
maan, miksi jotkut nuk-

kavierutkin paikat koetaan ar-
vokkaiksi ja miksi uljaan yksi-
silmäiset visiot eivät yleensä 
jaksa nousta siivilleen. Se se-
littää myös, miksi lähes aina 
kestävimmät, ekologisimmat 
ja laadukkaimmiksi koetut rat-
kaisut perustuvat paikan elin-
voimaista toimintaa jalosta-
viin suunnitteluratkaisuihin.

Malmin lentokenttää, Helsin-
kiä, Suomea uhkaa tämän ar-
von menettäminen. 

Leimallisinta kentän hävit-
tämistä puoltaville argumen-
toinneille on se, että kyseisten 
arvojen olemassaoloa – saati 
merkitystä – ei ole uskallettu 
myöntää juuri lainkaan. Vii-
meisin debatti on jopa yritetty 
kärjistää muotoon ”70 ilmailu-
harrastajaa vs. 10 000 asukasta  
jaa eikö riitä, no pannaan sit-
ten vaikka 30 000 asukasta”! 

Kentän puolustajien piirissä 
on ollut keskustelua siitä, tu-
lisiko lopettamisvaatimuksiin 
vastata vain silkalla numeeri-
sella faktalla. Pelkkä määrälli-
nen mutapaini uhkaa kuiten-
kin johtaa ainoastaan tappioon 
– eihän detaljoituihinkaan ar-
gumentteihin tai kysymyksiin 
juuri saada muita vastauksia 
kuin että ”asiat on jo päätet-
ty”. Vasta, kun sisäistetään syyt, 
miksi Puu-Käpylää ei muute-
ta asuntotorneiksi, miksi Kai-
vopuistoon ei rakenneta uutta 
Merihakaa ja miksi Lasipalat-
sin tilalla ei tänä päivänä ole 
liikepilvenpiirtäjää, voidaan 
ymmärtää, miksi kaikkea ar-
voa ei mitata rahalla.

Bonuksena saadaan usein 
myös enemmän, parempaa ja 
kestävämpää vähemmillä pa-
nostuksilla. Kun hyödyntää si-
tä, mikä on jo olemassa, toimii 
myös ekologian näkökulmas-
ta vastuullisesti. Rakennetun 
kulttuuriympäristön arvon säi-
lyttämiseksi ei ole muuta tietä.

Kiitotiet tulevaisuuteen
Malmin genius loci ja kehittämisen polut

Kehittämisen polut 
Lähtökohta: RKY-merkinnän sisällön ymmärtäminen ja 
arvottaminen

Aivan alkajaisiksi on hahmotettava riittävän laajasti ja syvällisesti, mi-
tä merkitys on RKY-merkinnällä ja Malmin kentälle asetetuilla kansain-
välisesti noteeratuilla kulttuuriarvoilla. Mikäli nämä katsotaan säilyttä-
misen arvoisiksi, kaikki rakentamistoimenpiteet mitoittuvat niiden aset-
tamien rajoitusten mukaan. Tämä jo yksinään puoltaa rauhallista ja kes-
kustelevaa etenemistä.

Logistiset näkökohdat
Helsinki-Vantaan profiloituessa yhä voimakkaammin aikataulutetun 

raskaan liikenteen kentäksi ja asukasluvun sekä aktiviteetin kasvaessa 
Helsingin alueella syntyy entistä enemmän tarvetta kaikkea muuta len-
totoimintaa palvelevalle kentälle. Suomessa ei ole toista paikkaa, jos-
sa tarve olisi näin suuri ja ilmeinen –ja jossa myös edullisin ratkaisu oli-
si jo olemassa!

Samalla logiikalla ja osin samoin keinoin, kun Helsinki haluaa muut-
taa selkänsä urbaanitoiminnoille kääntäviä moottoriteitä valtasuoniin 
tarttuviksi bulevardeiksi, myös Malmi on erinomainen aihio kaupunki-
lentokentäksi:
• se on tarvitsijoittensa lähellä liikenteen solmukohdassa joukkoliiken-

teen tavoitettavissa
• se on keskellä kolmentyyppistä taajamatoimintaa: asumista, työnte-

koa ja kulttuuria
• kaikkiin näihin toimintoihin voidaan avata suora toiminnallinen yh-

teys kentältä:
� Asuminen ja lentäminen è Airpark-alue, lentohotelli
� Työnteko ja ilmaliikenne è kevyt aikatauluttamaton liikelentäminen 

ja kuljetus, huoltopalvelut, muu lentotyö, lennätykset, lentohotelli
� Kulttuuri ja lentäminen è Lentävä museokalusto, suojeltavat ra-

kennukset, ilmailuharrastustoiminnan lukuisat muodot, tapahtumat

Asuminen ja lentomelu?
Voiko asuntoja rakentaa lentokentän yhteyteen? Vantaan Aerolan alu-

eella ainakin voidaan. Lentoliikennemelu poikkeaa muusta liikenneme-
lusta erityisesti kiitoteiden noususektoreissa, jossa koneiden nousute-
hoilla tuottama melu tulee matalalta ja ylhäältä. Malmin tapauksessa 
potkuri- ja roottoriäänet ovat merkitseviä. Melun vaikutustarkastelu on 
syytä keskittää näihin sektoreihin.

Itse kiitotien vieressä melu tulee moottoritien tapaan sivusta. Tämä on 
haluttaessa helppo taklata rakennusten rakenteella ja tilaryhmityksellä.

Malmin kenttä voisi toiminnallisesti olla 70dB lentomelukäyrää reu-
nustavien rakennusten välissä oleva 1,3 km pitkä ”kiitotiebulevardi” (jolla 
ylletään satojen kilometrien päähän). Rakennukset olisivat portteja ken-
tälle, kuten nykyäänkin on asianlaita, ja ne suojaisivat omia pihojaan ja 
ympäristöä lentomelulta nykyistä tehokkaammin.

Vastaavan tyyppisiä arvostettuja melualueita ovat Bulevardi, Tehtaan-
katu ja Pohjoisranta. Kenttä tosin hiljenee yöksi.

Modulaarisuus
Malmin lentokenttäalue tarjoaa hyvät mahdollisuudet edetä tulevai-

suustyössä askel kerrallaan siten, ettei missään vaiheessa tehdä korjaa-
mattomia vääriä valintoja. Samalla säilytetään parhaat valinnanmah-
dollisuudet muuttuvien tarpeiden edessä. Mahdollinen etenemisjärjes-
tys voisi olla seuraava: 

1. säilytetään ja inventoidaan
2. korjataan ja parannetaan
3. täydennysrakennetaan nykyisellä kiitotiekapasiteetilla
4. rakennetaan optimitilaan (yksi tai kaksi kiitotietä)…
 tai sitten ei yhtään kiitotietä! Mistä tiedämme lentoliikenteen tarpeet 

ja tekniset mahdollisuudet 2035?
Vanha sanonta kuuluu: ”Haluatteko hyvää, halvalla ja nopeasti?  

Valitkaa kaksi!”

Genius loci eli paikan henki on 
muinaisten roomalaisten muotoilema 
käsite, joka liittyy paikkaan, sen luontoon, 
rakennuksiin ja erityisesti ihmisiin 
aikaperspektiivissä.

Millainen olisi todellisten 
mahdollisuuksien Malmi?
AiKALiSä! Valtion sopimuksen loppuaika n. 20 
vuotta rauhoitetaan äkkilopettamispuheilta
SALLiTAAn omaehtoinen koerakentaminen 
ja toiminnan kehittäminen tälle aikaperspek-
tiiville vaikka sitten väliaikaisin rakennusluvin
LuoDAAn kentän ilmatila-, hallinto- ja 
toimintamalli siten, ettei se ole Finavialle-
kaan taakka ja puretaan tarpeettoman ras-
kaat sääntelyt
KooTAAn toimijaverkosto, joka on kiin-
nostunut ja sitoutunut tähän kehitysjaksoon

• entistä monipuolisempaa ilmailutoimin-
taa ja tapahtumia

• hienovaraiset kunnostustyöt vauhtiin
• monitoimintaista koerakentamista vrt.

asuntolaivat
• lentävä museokalusto Malmille
• optimaalisen hybridirakentamiscombon

hakeminen kenttää hyödyntäen:
� Asuminen Malmin kokonaisuuden

osana
� Työnteko ja logistiikka Tattarisuon

naapurina
� Luontosaarekkeiden kurottautumi-

nen ympäristöön, Kivikonkin puolelle
� Kulttuuri päärakennusryhmän ym-

pärillä
Kentän sulkemista puoltavat! uskallatteko 
ottaa tämän haasteen vastaan, kun tiedät-
te, että Malmin lentoasema voi näinkin vähin 
eväin nousta koko Euroopan mittakaavassa 
ainutlaatuiseksi helmeksi, jopa ohittaen re-
nessanssiaan elävän Bromman?

Juha Lampi
arkkitehti SAFA
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TAI VÄRIPEILIT 
TAVALLISTEN HINNALLA!

Ostaessasi polaroivat 
Xperio-linssit omilla 
voimakkuuksillasi 
saat trendikkään 
liukuvärin tai 
haluamasi väripeilin 
tavallisten Xperio-
linssien hinnalla! 
Kuusi eri liukuväri-
vaihtoehtoa, 
kahdeksan 
väripeilivaihtoehtoa. 
Tervetuloa 
tutustumaan! 

TRENDIKKÄÄT

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

Tarjous voimassa 
30.4.2015 saakka

HELSINKI – MALMI AIRPORT

Malmin 
ilmailijoita

Keitä ovat Malmin lentokentän aktiivikäyttäjät ja mitä 
he ajattelevat kentän tulevaisuudesta? Jututimme 

viittä Malmilla aktiivisesti viihtyvää ilmailijaa. 
Haastattelut kokosi Marko Kempas. 

Daniel Mizrahi ja 
PIK15 hinu OH-YHB

Olen kolmekymppinen ilmailuaktiivi. 
Ammatiltani olen lentäjä, mutta tällä 
hetkellä olen koti-isänä. Vietän paljon 
aikaa ilmailun parissa ja olen monessa 
mukana. Olen esim. jäsenenä Espoon 
moottorilentäjissä, päähinauslentäjänä 
Nummelan purje  lentokeskuksessa, hyppy-
lentäjänä Hämeen Lasku varjo urheilijoissa 
sekä lento toiminnan vapaa ehtois-
päällikkönä Suomen lähetyslentäjissä 
(MAF-Suomi).

– oLEn LEnTänYT vuodesta 2008, jolloin
aloitin PPL-kurssin Malmin lentokentällä. 
Sain kuitenkin kipinän lentämiseen/lentoko-
neisiin jo 3–4-vuotiaana vuonna 1988, jol-
loin olimme perheeni kanssa matkalla Israe-
liin Finnairin DC-9:llä. Tuolla lennolla pääsin 
käymään koneen ohjaamossa isosiskoni kans-
sa. Tämä kokemus teki minuun lähtemättö-

män vaikutuksen. Isäni osti minulle lennolta 
DC-9 pienoismallin. 

– Lentäminen on uskomattoman hienoa
puuhaa. Se on ehdottomasti yksi parhaista 
asioista, joita olen elämässäni kokenut. Len-
täessä maalliset asiat jäävät kirjaimellises-
ti taka-alalle. Pidän erityisen paljon matka-
lentämisestä. 

– Malmin kenttä on kotikenttäni ja näin ol-
len minulle erittäin tärkeä paikka. Kentällä on 
hieno historia ja miljöö on ainutlaatuinen Suo-
messa. Kentän sijainti on myös erinomainen.

– Malmin kenttää pitäisi ja kannattaisi eh-
dottomasti kehittää ja toimintaa laajentaa. 
Sen lisäksi, että kenttä palvelee yleisilmailua, 
lentokouluja ja viranomaislentoja, sen käyt-
töä kevyen kaupallisen liikenteen kenttänä 
voisi yhä lisätä. Kentällä voisi toimia myös 
ilmailumuseo.  •

Daniel Mizrahi
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Olen 42-vuotias IT alan 
palvelupäällikkö, normaali 
päiväni kuluu vauhdikkaasti 
perheen ja työn parissa. 

– iLMAiLu on oLLuT elämäs-
säni aina vanhempieni ammatin 
kautta ja myös mieheni on into-
himoinen ilmailija. Nuorempana 
oman lupakirjan hankkiminen ei 
käynyt mielessäkään, mutta ai-
kuistuttuani aloin kaipaamaan 
ilmailun yhteisöä ja sen vuoksi 

hakeuduinkin lupakirjakurssille 
Helsinki-Malmin lentoasemal-
le. Oman lupakirjani sain vuon-
na 2008.

– Ilmailu yhdistää eri ikäisiä ja
eri ammatissa toimivia ihmisiä, 
ja yhdessä tekeminen on minulle 
yksi tärkeimmistä asioista ilmai-
luun liittyen. Erityisesti lapsiper-
heille suunnatut tapahtumat ja 
elämykset ovat sydäntäni lähel-
lä. Vierailemme myös oman per-
heeni kanssa ilmailutapahtumis-
sa eri puolella Suomea. 

– Malmin lentoasema on mi-
nulle osa henkilökohtaista histo-
riaa ja äärimmäisen hieno paik-

ka kokonaisuudessaan. Asema-
rakennus huokuu historiaa, mie-
lestäni Malmin henki on säilynyt 
hienosti vuosikymmenten läpi. 
Malmi tarjoaa mahtavat edelly-
tykset perheille suunnatuille ta-
pahtumille ja on merkittävä te-
kijä koko Suomen yleisilmailun 
kannalta. Malmin lentoasemalla 
on myös laadukas ravintola Ga-
te1, johon on aina mukava poi-
keta syömään ja samalla ihaile-
maan kentän hulinaa.

– Mahdollistaisin Malmin len-
toaseman kehittämisen ja avai-
sin sen laajemmalle yleisölle. Il-
mailu on kiinnostanut ja tulee 

aina kiinnostamaan ihmisiä ja 
pystyy tarjoamaan elämyksiä lai-
dasta laitaan. Yhteistyöllä ympä-
ristön asukkaiden, yrittäjien ja 
luontoharrastajien kanssa oli-
si mahdollista ideoida ja luoda 
Malmille uusia käyttötarkoituk-
sia. Vuonna 2013 tehty alustava 
visio (Visio 2050) kenttäalueen 
kehittämisestä siten, että ilmai-
lutoiminta, liiketoiminta ja asun-
torakentaminen otettaisiin koko-
naisuutena huomioon, on mie-
lestäni hyvä esimerkki siitä, mi-
tä mahdollisuuksia on, jos vain 
uskalletaan ajatella asioita avoi-
min mielin.  •

Milla 
Kuosmanen

Josefina Uggelberg

Milla 
Kuosmanen

Josefina 
uggelberg

– MinuLLA on uPL-lentolu-
pakirja, joten lennän ultrakevyi-
tä lentokoneita. Toiveena on len-
tää lähitulevaisuudessa LAPL-
lentolupakirja.

– Aloitin uPL-lentolupakirja-
kurssin aika tarkalleen viisi vuot-
ta sitten. Kurssit kävin Mäntsä-
län ilmailukerhossa, joka tarjo-
aa loistavat puitteet tähän har-
rastukseen.

Kipinän lentämiseen sain jo äi-
dinmaidosta. Tämä on varmasti 
tuttu tilanne monelle lentohar-
rastajalle. Oulun lentokentällä 
kävin vanhempieni kanssa katso-
massa lentokoneita. Muutettuani 
Helsinkiin sain viimeisen tönäisyn 
kohti lentoharrastusta. Taivaalla 
näkyi paljon Malmilta operoivaa 
lentoliikennettä enkä halunnut 
enää seurata sivusta. Internetis-
tä etsin tietoa lentolupakirjois-
ta ja kerhoista, jotka koulutta-
vat normi kansalaisia lentohar-
rastuksen pariin. Sillä tiellä olen 

edelleen eikä loppua näy.  
– Ilmailun parhaita puolia on

juurikin sen monimuotoisuus. jos 
ei nyt aleta syventymään erilaisiin 
lentomenetelmiin ja sään tuomiin 
haasteisiin, niin pelkästään len-
tolajeja on jo useita mistä vali-
ta. Voit harrastaa mm. tarkkuus-
lentoa, rallilentoa, taitolentoa, 
matkalentoa tai ihan pelkästään 
sightseeing lentämistä ja nauttia 
vapauden tunteesta sekä ihail-
la maisemia. Ilmailussa voit ai-
na opiskella lisää, jos alkaa sil-
tä tuntua.

– Malmin lentokentän ilma-
piiri on todella kutsuva ja viih-
tyisä. Vilkas lentotoiminta hou-
kuttelee paljon eri-ikäisiä ihmisiä 
paikalle. Varsinkin viikonloppui-
sin lentokentän ravintola Gate1 
on täynnä ihmisiä,  jotka naut-
tivat brunssista sekä loistavas-
ta ilmapiiristä.

– Tulevaisuus olisi loistava, jos
lentokenttä säilyisi ja sitä alet-
taisiin kehittämään. Potentiaa-
lia on valtavasti – se vain pitäi-
si ottaa käyttöön.  •Ville-Veikko Sjöholm

Ville-Veikko Sjöholm 

Opiskelen liikennelentäjäksi 
Patrian integroidulla 
opintolinjalla Malmin 
lentokentällä.

– ALoiTin PATRiALLA viime 
vuoden lopulla. Nyt lennän PPL-
lupakirjaa Tecnam p2002 jF -ko-
neella. Lentäminen on ollut ai-
na osa minua! Ajatus lentäjän 
työhön ryhtymisestä on kasva-
nut pikkuhiljaa ja muuttunut to-
deksi. Se oli aika itsestään selvä 
tie ryhtyä lentäjäksi. Lentskarit 
vaan on niin makeita. Kävin lu-
kiossa yhden ilmailukurssin yh-
teistyössä Salpauslennon kans-
sa, jolloin sain ensimmäistä ker-
taa konkreettista tuntumaa pien-
koneesta. Se motivoi entisestään 
minua tälle alalle.

– Ilmailussa parasta on se va-
pauden tunne, kun pyörät ir-
toavat maasta. Tulevan amma-
tin kannalta ehdottomasti par-
haimpia puolia ovat lentäjäkolle-
gat, vaihtelevat työajat, huikeat 

maisemat ja se, että työ ja va-
paa-aika ovat selvästi jaoteltu 
erilleen toisistaan. Epäilen vah-
vasti, että jossain vaiheessa il-
mailusta saattaa tulla myös har-
rastus, minkä takia olisi muka-
vaa, että Malmin kaltainen ke-
vytilmailuun sopiva kenttä jäisi 
pääkaupunkiseudulle.

– Haluan pysyä toiveikkaana
sen suhteen, että ilmailu säilyi-
si merkittävänä toimialana Suo-
messa ja jopa kasvaisi. Meillä on 
oiva sijainti muuhun Eurooppaan 
nähden, jos puhutaan Aasias-
ta suuntautuvasta matkustaja-
virrasta. Pidän sitä harmillisena, 
etteivät päättäjät näe Malmin 
kenttää työllistävänä ja muu-
tenkin ilmailua edistävänä te-
kijänä, vaan päätyvät lyhytkan-
toisiin päätöksiin. Malmi on kui-
tenkin myös paljon muuta kuin 
harrasteilmailua. Näkisin ken-
tän mielummin tulevaisuudes-
sa olevan yhteistyössä Helsinki-
Vantaan lentoaseman kanssa.  •

– Kun Jäin ELäKKEELLE, 
lensin ultra-lupakirjan Ikaruk-
sella. Olen nyt hieman laajen-
tamassa osaamistani, kalen-
terisyistä jäi MGPL lupakirjan 
lentäminen Grobilla Teiskossa 
hieman kesken, mutta laajen-
nus jatkuu ja lennän nyt Mala-
gassa PPL:ään Diamond DA20 
ja DA40 koneilla. Saa nähdä 
mitä näiden jälkeen. 

– Aloitin uPL kurssin
25.9.2012 ja sain lupakirjan 
26.12.2012, joten minulla on 
ollut lupakirja vähän kolmat-
ta vuotta. useimmat ikäise-
ni pojat lukivat sodan jälkeen 
julkaistua kirjallisuutta, jossa 
lentäjä-ässien muistelmat oli-
vat keskeisessä osassa. Raken-
telin varmaan joitakin lennok-
keja ja tuli ajatus, että tuota 
pitää ihan itse kokeilla. Aloi-
tin purjehtimisen jollilla, ja kun 
kävin kokeilemassa miltä ult-
ralla lentäminen tuntuu, se oli 
kuin jollalla purjehtimista, jo-
ten sitä piti saada vähän lisää. 

– Lentämisessä on erilaisia
elämyksiä, ja tietenkin tässä 
iässä on mielenkiintoista kat-
soa, vieläkö voi oppia uusia asi-
oita ja kehittää taitojaan. Len-
täminen on myös siinä mieles-
sä aika todellista, että nykyään 
hyvin monella alalla ihmiset 
ovat osaavinaan jotakin, vaik-
ka eivät osaakaan – kun halu-
sin akateemisen tutkimuksen 

jälkeen tehdä jotakin muuta, 
halusin tehdä jotain sellais-
ta, jossa todella pitää osata 
jotain, eikä vain olla osaavi-
naan. Luonnonlait ovat var-
sin ankaria, niitä ei voi huija-
ta, pitää todella osata, jotta 
kone pysyy taivaalla.

– Malmin lentoasema on to-
dellinen helmi. Kokemukse-
ni on varsin lyhyt verrattuna 
niihin, jotka ovat ikänsä len-
täneet, mutta sellainen toimi-
va kokonaisuus, jossa valitsee 
hyvä yhteishenki, jossa aloit-
televa voi kysyä neuvoa ke-
neltä tahansa ja saa neuvoja 
ja apua, on todella poikkeuk-
sellinen yhteisö. Kenttä on iäs-
tään huolimatta toimiva ja jos 
sitä yhtään halutaan kehittää 
ja ylläpitää, se olisi maailman 
hienoimpia city-kenttiä. 

– Malmi on jo monitoimiyh-
teisö. Sitä voidaan tietenkin ke-
hittää edelleen, ja on huomat-
tava, että Malmi elää kaupun-
kiyhteisössä, jossa myös muut 
kuin lentäjät ovat sen ystäviä. 
Voisimme kehittää toiminto-
ja ja tapahtumia myös kaikille, 
jotka ovat kiinnostuneet lentä-
misen ja lentokoneiden ohel-
la tai lisäksi luonnosta ja kult-
tuuriympäristöstä sekä tapah-
tumista, joihin tarvitaan laajaa 
tilaa ja erilaisia toimintamah-
dollisuuksia.  •  

Lauri Tarkkonen

Kuva: Johan alén

Lauri Tarkkonen
Olen 72 vuotias tilastotieteen professori emeritus, 
niinkuin eläkkeellä olevia professoreita kutsutaan, toinen 
harrastukseni on purjehdus Itämerellä, Malmin ulkopuolella 
yritän saada aikani kulumaan opettelemalla espanjaa ja 
soittamaan konsertinaa.

Olen 37-vuotias järjestelmä-
asiantuntija. Työpäivät vierähtävät 
erilaisten it-järjestelmien parissa. 
Ilmailun lisäksi harrastan mm.  
liikuntaa ja elokuvia.
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ETSITKÖ HYVÄÄ VAIHTOEHTOA LASTESI LÄHIKOULULLE? 
Me olemme sellainen! 

Helsingin Kristillinen Koulu on yhdeksänvuotinen 
yhtenäiskoulu Pukinmäessä. Koulussamme ovat pienet 

ryhmäkoot ja välittävä, turvallinen ilmapiiri.  

Tutustu kouluumme osoitteessa 
www.helsinginkristillinenkoulu.fi 

HELSINGIN KRISTILLINEN KOULU 
Pieksupolku 5, 00720 Helsinki 

Koulusihteeri Minna Davidsson p. 050 512 0607 
Rehtori Markus Andersson p. 050 313 9710 

PALVELUITAMME OVAT 
• manuaalinen hoito,

• akupunktiohoito,

• klassinen hieronta ja

• kosmetologin palvelut.

Latokartanontie 7 A
00700 Helsinki
Puh: 020 755 8155

Uusitut nettisivut:
www.kuntoutus-karppinen.net

Toimipisteemme sijaitsee 
Helsingin Malmilla.

Suomen Ilmailuliitto ry

Malmin lentoaseman 
säilyttämisen puolesta!

www.ilmailu.fi 
Tietotie 3, 01530 Vantaa

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

TANDEMHYPYT
HYPPYKURSSIT
YRITYSTAPAHTUMAT

Taivaalle ja takaisin,
turvallisuudesta tinkimättä!
Tandemhypyt myynnissä nyt!

Varaukset (arkisin 11–18)
+358 40 553 5916
Aviastar Helsinki Oy
Malmin Lentoasema
00700 Helsinki

skyXperience
Toteutamme yhdessä kanssasi upeita 
ja ikimuistoisia kokemuksia ilmailun 
parissa laadukkaasti ja turvallisuudesta 
tinkimättä.

00760 Helsinki
puh. 09-3424570

Arkisin 6.00-17.30
La 9.00-14.00

www.mariankonditoria. Apua ilmasta

Suomen 
Liikennelentäjäliitto ry
Äyritie 12 C
01510 Vantaa

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

Puusepänliike
Ahonvala Oy
Jäähdytintie 34
00770 Helsinki
Puh. 09-389 2080, 
0400-427 640
perhe.salmilehto@
kolumbus.fi

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

Malmin lentoaseman ystävät ry esittelee 
lentokentän liiketoiminnan ja ilmailun 
mahdollisuuksia.

Malmin lentoasemalle on tehty useita 
ilmailukäytön säilyttäviä suunnitelmia. 
Lentoaseman kehittäminen on ollut 
seisahduksissa vuosikymmeniä. uusien 
suunnitelmien myötä se on mahdollista 
avata uusille liiketoiminnoille ja 
nykyaikaiselle ilmailulle parantaen 
Helsingin saavutettavuutta 

digitalisoituvassa maailmassa. Tule 
tutustumaan siihen, mitä Malmin 
lentoasemalla on tarjottavana Helsingille 
ja koko metropolille. 

Raine Haikarainen Malmin lentoaseman 
ystävät ry:stä esittelee lentokentän 
ainutlaatuisia mahdollisuuksia, lisäksi 
paikalla on kenttäalueen luonto- ja 
liikunta-asiantuntijoita Koillis-Helsingin 
Kehrä-hankkeen lentokenttätyöryhmästä. 

Kaupunkisuunnittelumessut
Kaupunkisuunnittelumessut 2015
13.–18.4.2015 Info- ja näyttelytila Laituri, Narinkka 2, Kamppi, ma–pe 10–19, la 12–16

• Malmin lentoasema – taivaskaan ei ole rajana.
To 16.4.2015 klo 12.00–13.30
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Aeropole

LENTOKOULU   ILMAILUOPISTO   LENTOKONEET

www.aeropole.fi

Lentäjän konttori.
Missä aurinko on työsuhde-etu

Avoimet ovet 25.4. ja 16.5. klo 14–17. Tervetuloa!

lentokonehallien ovet

AITOA 
ITSETEHTYÄ KOTIRUOKAA

noutopöydästä arkisin 10.00–14.30
Aamupala tarjolla 7.00–9.00
Avoinna arkisin 7.00–15.00

ET-Lounas Oy
Takoraudantie 2, 00700 Helsinki 040 562 7777 

www.et-lounas.fi    et-lounas@luukku.com

PLAZA MOCCA

Malmin Kauppatie 18, 2. krs
puh 0400 689 263

Hyvän palvelun kahvila,
myös Malmin torilla

www.plazamocca.fi

Avoinna klo 7.30–14
Takoraudantie 1, Tattariharju puh (09) 225 4400

Se maukkaampi lounaspaikka

Lounasbuffet

Keittolounas

8,90
7,90

Lounasbreikki

ILMAILUN JA MERENKULUN 
SOVELTUVUUSTUTKIMUKSIA JA KOULUTUSTA 

www.pilotselect. 
Rattitie 12-14, 00770 Helsinki

Metalliromun jalostus ja kierrätys
puh. 09-3893568 fax 09-3893946

gsm 0400-727711
e-mail:niemen@romu.inet.fi

Ma-To 8.00 - 16.30 Pe 8.00-16.00

Rotorway Oy
Hirsalantie 235, 02420 JORVAS

Puh. 0500-445 447, www.rotorway.fi , info@rotorway.fi 

 Lentoaseman kevättalkoot 11. ja 18. huhtikuuta 
Malmilla järjestetään kahtena lauantaina, 11. ja 18.huhtikuuta lentoaseman 
kevättalkoot. Aloitus on kello 9 päärakennuksen edessä. Tarkoituksena on kerätä roskat 
ja haravoida lähiympäristö edustavaan kuntoon. Oman haravan voi ottaa mukaan, mutta 
lentoasemallakin on työkaluja ja jätesäkkejä. Tervetuloa laittamaan ihana lentoasemamme 
kevätkuosiin!

 100LL-yleisöluennot 11.4.
Malmin lentoaseman ystävät ry järjestää 
kentän päärakennuksessa luentoja ja 
esityksiä lentoasemaan ja ilmailuun liittyvistä 
kiinnostavista aiheista. Tilaisuudet järjestetään 
lauantaisin noin kerran kuukaudessa, ja ne 
alkavat yleensä klo 10. 

Seuraava 100LL on vuorossa 11. huhtikuuta, 
jolloin on luvassa tietoa kentän historiasta, 
nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Esitykset 
alkavat klo 12 – ohjelmassa asiaa mm. 
kentän kulttuurihistoriallisista arvoista ja 
alueen luonnosta. Paikalle kutsutaan myös 
kansanedustajaehdokkaita.
100LL on 100-prosenttista asiaa Malmin lentokentän 
ystäville. Lauantailuentosarjan nimi ”100LL” on 
lainattu 100LL-lentobensiiniltä. Numero 100 tarkoittaa 
polttoaineen oktaanilukua ja kirjainpari ”LL” sen 
matalaa lyijypitoisuutta, ”low lead”. 

Yleisötapahtumia Malmin lentokentällä
Malmin lentoasemalla tapahtuu paljon muutakin kuin lentotoimintaa. 
Tarkemmat tiedot löydät osoitteesta www.malmiairport.fi/events tai 
Facebookista Friends of Malmi Airport -ryhmän sivuilta.

Helsinki Fly in
Helsinki Fly in -tapah-
tuma kokoaa tänäkin ke-
väänä Malmille (EFHF) 
lentäjiä ja lentokoneita 
ympäri Suomen ja myös 
kauempaakin. Fly-in 
järjestetään 22.–24.5. 
Päätapahtumapäivä on 
lauantaina 23.5.2015.

Fly in -tapahtuma on suun-
nattu ilmailijoille ja ilmailus-
ta kiinnostuneille. Malmi on 
tuttuun tapaan avoinna myös 
suurelle yleisölle koko viikon-
lopun. Tule tutustumaan len-
toaseman toimintaan, yrityk-
siin, lentokoneisiin ja ilmai-
luun. Tarjolla on mm. yleisö-
lennätystä, lentokoulutusta, 
ravintola ja paljon pienkoneita.

Mikäli et saavu lentokoneel-
la, kannattaa käyttää julkista 
liikennettä. Paikallisliikenteen 
busseista 75, 77A ja 577 me-
nevät kaikki lentokentän ohi. 
Sopivimman bussin löytämi-
sessä kannattaa käyttää reit-
tiopasta www.reittiopas.fi, jo-
hon kohteeksi Helsinki-Mal-
min lentoasema.

helsinkiflyin.fi

Kuva: Miko Verno

 Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtuma 
Malmin lentoaseman ystävät ry järjestää Euroopan rakennusperintöpäiviin 2015 liittyvän 
yleisötapahtuman ”Helsinki-Malmi Airport - European Heritage in Danger” Malmin 
lentoasemalla sunnuntaina 13.9.2015 klo 10-16. Teemana on Malmin lentoaseman 
ainutlaatuisen alkuperäisenä säilynyt ilmailumiljöö sekä kentän ansiokas historia ja 
aktiivinen nykypäivä. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
LISäTIETOA:  www.malmiairport.fi

www.rakennusperinto.fi/kulttuuriymparistopaiva
www.europeanheritagedays.com/Country/Finland.html

Tiesitkö: Helsinki-Malmin lentoasema täyttää tänä vuonna 77 vuotta.

Viime kesän AirShow keräsi Malmille yli 50 000 katso-
jaa. Tapahtuman tähtiä olivat liettualainen taitolentäjä-
veteraani jurgis Kairys, ruotsalaisen Scandinavian 
Airshow -ryhmän kaksitasokoneen siivellä esiintyneet 
Catwalk-ilmailuakrobaatit, itävaltalainen Flying Bulls 
Aerobatic Duo ja ruotsalainen lentäjä-ässä Daniel Ryfa. 

Suurta huomiota herätti luonnollisesti myös toisen 
maailmansodan aikaisen legendaarisen Hawker Hurri-
cane -hävittäjän lento Helsingin taivaalla. Mukana 
olivat luonnollisesti myös kotimaiset huiput, kuten  
Ilmavoimat, Maavoimien ilmailu, Rajavartiolaitoksen 
Vartiolentuelaivue, Patria ja SIO. 

Ilmassa tapahtuva toiminta oli luonnollisesti tapah-
tuman tärkein anti, mutta lentokentällä on myös katta-
va näyttely lentokoneita, helikoptereita ja muita ilmai-
luun liittyviä koneita ja laitteita, simulaattoreita, tuuli-
tunneleita sekä lapsille tarkoitettua ajanvietettä. 

Vuoden 2015 ohjelma julkaistaan osoitteessa 
www.finlandairshow.fi
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Finland International Airshow 2014.

Malmin lentokentällä järjestetään myös tänä 
vuonna Suomen suurin ilmailutapahtuma, 
Finland International Airshow. Luvassa on 
vauhdikas viikonloppu, jossa on nähtävää ja 
koettavaa koko perheelle. 

Finland international airshow 
Malmilla 15.–16.8.2015 

Helsinkiläinen, allekirjoita 
kaupunginvaltuuston 
käsittelyyn tähtäävä 
kuntalaisaloite Malmin 
lentoaseman säilyttämiseksi 
ilmailukäytössä.
www.malmiairport.fi.

100LL-sarjassa on aiemmin 
kuultu esityksiä mm. Helsingin 
ilmapuolustuksesta 1944, 
ensimmäisestä yö-VFR-väylästä 
Malmilta Tukholmaan sekä viime 
kesän AirShowssa vierailleen 
Hurricanen entisöintiprojektista. 
Tanssija-koreografi-näyttelijä-
taitolentäjä Sami Saikkonen on 
avannut ajatuksiaan ilmailusta 
ja Kai R. Lehtosen Malmi-
aiheiset elokuvat ovat kuljettaneet 
menneille vuosikymmenille. 
100LL-sarjassa on ollut asiaa myös 
Malmin lentoaseman tilanteesta ja 
tulevaisuuden mahdollisuuksista, 
ja yleisö on päässyt keskustelemaan 
myös mm. helsinkiläisten 
poliitikkojen kanssa. 
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Malmin lentoaseman päällikkö vaihtui
Malmin lentoaseman pitkäaikainen päällikkö Ari Sireeni 
siirtyi Finavian sisällä uusiin tehtäviin. Hän vastaa jatkossa 
erilaisista rakennusprojekteista mm. Helsinki-Vantaan 
lentoasemalla. uusi päällikkö on Malmilla jo kolme vuotta 
työskennellyt Petteri Junno. Hän aloitti toimessa 1.3.2015. 
Toivotamme Petterin tervetulleeksi uuteen tehtävään ja 
Arille onnea uusiin haasteisiin!

Helsinki-Malmin lentoaseman suosittu Gate1-ravintola on laajentanut 
toimintaansa. Nyt Gate1 palvelee herkuttelijoita myös Suomen 
Ilmailumuseolla Vantaalla sekä Räyskälän lentokentällä Lopella. 

Gate1 – ravintola kiitoratojen äärellä

SILMÄLÄÄKÄRIT  
MALMILLA

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

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

Puh. 044 731 7000, (09) 345 4292

MALMINTORIN 
SILMÄTUTKIMUSKESKUS

Malminkauppatie 18 (Prisma) 2. krs 
(Samassa tilassa Optikko Sjöblom)

Yli 68 000 nimen adres-
sin vastaanottivat Tom 

Packalen (PS), Tapani Mäki-
nen (Kok.), Antti Kaikkonen 
(Kesk.), Jouko Jääskeläinen 
(KD), Christel Liljeström (RKP) 
ja Kari uotila (Vas). Poissa oli-
vat SDP ja Vihreät. Mielenilma-
ukseen eduskuntatalon edus-
talla osallistui poliisin arvion 
mukaan yli 500 ihmistä – sekä 
yksi siivetön pienkone.

MLY:n puheenjohtaja Timo 
Hyvönen muistutti adressia 

Nimiä on kertynyt kuntalais-
aloitteeseen jo tuhansia, mutta 
erityisen tärkeää on ollut pääs-
tä juttelemaan kasvokkain ih-
misten kanssa ja jakamaan oi-
keaa tietoa. Faktat kuultuaan 
myös jopa moni lentokentän 
sulkemista kannattanut onkin 
allekirjoittanut kansalaisaloit-
teen ja kiittänyt saamastaan 
oikeasta tiedosta. 

Malmilla lennonjohtaja-
na työskentelevä Han-

na Grönfors on useana lauan-
taina ollut keräämässä nimiä 
Malmin Novassa, Itiksessä ja 
Kampin kauppakeskuksessa. 

– Vaikka nimien keruu aloit-
teeseen on tärkeää, niin tär-
keintä on kuitenkin asiamme 
saama näkyvyys ja ne keskus-
telut, joita pääsemme käy-
mään, Hanna kertoo.

Keltaisiin huomioliiveihin 
pukeutuneet nimienkerää-
jät ovat faktoilla varustettu-
ja ihmisiä, jotka ovat valmiita 

keskustelemaan ja perustele-
maan sekä kyseenalaistamaan 
ja haastamaan. Hanna kertoo, 
että kauppakeskuksissa koh-
dattujen ihmisten kanssa on 
pohdittu myös erilaisia rat-
kaisuja Helsingin asuntotuo-
tantotarpeen täyttämiseksi, ja 
monen silmät ovat avautuneet 
vaihtoehdoille näiden keskus-
telujen kautta. 

– Tavoitteenamme on ni-
menomaan faktoilla kään-
nyttäminen. On palkitsevaa, 
että ihmiset pysähtyvät kuun-
telemaan ja keskustelemaan, 
ja haluavat viedä tietoa eteen-
päin.

Hanna kertoo yllättyneensä 
siitä, miten hyvin tietoisia hel-
sinkiläiset ovat Malmin lento-
aseman merkityksestä. 

– Tavalliset helsinkiläiset ve-
ronmaksajat tuntevat Malmin 
faktat ja tietävät yleiskuvan 
äärimmäisen hyvin. Esimerkiksi 
ilmailualan koulutus, kulttuu-
riarvot ja monipuolinen luonto 

HaNNa GRöNFoRS 
on työskennellyt alalla yli 
20 vuotta. Hän tuli Malmin 
lentoasemalle töihin vuonna 
1989, aluksi briefingiin 
ilmatieteen laitoksen säätekni-
koksi, mistä tehtävästä hän siirtyi 
lennonjohtoapulaiseksi. Tehtyään 
muutaman vuoden töitä myös 
maakuntien lentoasemilla Hanna 
palasi Malmille vuosituhannen 
vaihteessa lennonjohtajaksi. Hän 
on suorittanut lentolupakirjan 
Malmilla. 

Joukko Malmin lentoaseman säilyttämistä ajavia 
kansalaisaktiiveja on viime syksystä lähtien jalkautunut 
nimienkeruuseen jo lukuisana lauantaina eri puolille 
Helsinkiä. 

oikeaa tietoa ja nimi listaan!

Kansalaisadresssi
Malmin lentoaseman ystävät ry 
luovutti viime vuoden marras-
kuussa eduskuntapuolueiden 
edustajille adressin lentoaseman 
säilyttämiseksi ilmailukäytössä.

luovuttaessaan, että hallitus 
on tehnyt ehdotuksensa Mal-
min lentoaseman ilmailutoi-
minnan lakkauttamisesta il-
man minkäänlaisia vaikutusar-
vioita tai kustannuslaskelmia, 
vaikka asialla on valtakunnalli-
nen ja kansainvälinen merkitys.

– Malmin lentotoiminnan 
lakkauttaminen olisi valtava 
isku Suomen yleisilmailulle ja 
ilmailuteollisuudelle. Lentolii-

kenne on maailman nopeim-
min kasvava liikennemuoto, ja 
yleisilmailukenttä on Helsin-
gin metropolissa välttämätön. 
Malmin kentän sulkemisen jäl-
keen pääkaupunkiin ei pääsi-
si lentäen mitenkään muuten 
kuin raskailla liikennelentoko-
neilla, Hyvönen tähdensi pu-
heessaan. 

Hän muistutti myös, et-
tä Helsingin kaupungilla on 

Helsinkiläisten kuntalaisaloite
Jos olet helsinkiläinen, voit laittaa nimesi myös kaupunginvaltuuston käsittelyyn 
tähtäävään kuntalaisaloitteeseen Malmin lentoaseman säilyttämiseksi 
ilmailukäytössä. Aloitteessa oli tätä kirjoitettaessa jo yli 7 800 allekirjoitusta. Kerro 
aloitteesta eteenpäin kaikille helsinkiläisille tuttavillesi! 

Molempiin adresseihin pääsee suoraan osoitteesta www.malmiairport.fi. Voit auttaa 
myös keräämällä nimiä itse – tulostettavat keräyslistat löytyvät samasta osoitteesta.

sukupolvessa. Heillä on hyvin 
väkevä kokemus kentästä. Mie-
leen on erityisesti jäänyt van-
hempi herra, joka oli jo kentän 
avajaisten aikaan 6-vuotiaa-
na paimenpoikana pitämäs-
sä huolta siitä, että lähiniityl-
lä laiduntaneet lehmät eivät 
päässeet kentälle, Hanna ker-
too kohtaamisistaan. 

Malmin Gate1:n terassi avau-
tuu vappuna. 

Suositut viikonlopun bruns-
sit jatkuvat Malmilla koko 
kesän. Ravintoloitsija Jaa-
na Laukkonen vinkkaa, että 
brunssille kannattaa tehdä 

pöytävaraus ennakkoon, jot-
ta varmasti mahtuu mukaan. 
Ilmailumuseolla brunssi kate-
taan lauantaisin ja Räyskäläs-
sä sunnuntaisin.

Malmin Gate1:n asiakkaille 
on tarjolla ilmainen pysäköin-

ti lentoaseman pihan puomi-
alueella. 

Ravintolasta avautuu poik-
keuksellisen hieno näköala 
suoraan kiitoradoille. Sen li-
säksi, että kävijä voi kahviku-
pin tai lounaan äärellä seurata 

Nimienkeruulistoja saattaa tulla vastaan 
myös aivan uusissa paikoissa – niitä on 
lähtenyt keruuporukalta muun muassa 

taksikuskin matkaan. 
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allekirjoita 
adressi ja kuntalaisaloite 
Malmin 

lentoaseman säilyttämiseksi

pienkoneiden nousuja ja lasku-
ja, myös ravintolan ilmailuhen-
kinen asiakaskunta tuo oman 
säväyksensä tunnelmaan. 

www.gate1.fi

Nimien keruu lentoaseman Malmin lentoaseman tulevaisuuden turvaamiseksi jatkuu.

nousevat keskustelussa toistu-
vasti esiin, hän kertoo.

– Kansalaisilla ovat Malmia 
koskevat faktat todella hyvin 
hallussa, mutta kuilu on val-
tava verrattuna siihen, kuinka 
puutteellisilla ja jopa valheel-
lisilla tiedoilla päättäjät ovat 
tehneet Malmin kohtaloon vai-
kuttavia päätöksiä.

– Kuinka usein olet kuullut 
päättäjän suusta, että en voi 
ottaa kantaa, koska en tiedä 
tarpeeksi? Kukaan ei lähde os-
tamaan edes autoa yhtä hata-
rilla tiedoilla kuin Malmia kos-
keva valtavan kokoinen kehys-
päätös on tehty. Mutta se on 
vielä muutettavissa. 

– Olemme kuulleet paljon 
hienoja tarinoita ihmisiltä, jot-
ka ovat asuneet Malmilla jopa 
koko ikänsä, ja samaten koko 
suku, ja ehkä jo useammassa 

jo nyt kaavoitettua, asunto-
käyttöön tarkoitettua maata 
140 000 ihmiselle, mikä vastaa 
yli 25 vuoden asuntotarvetta.

– Lentoasema kuuluu kaikil-
le, toimivan kansallisen kult-
tuuriympäristön tuhoaminen 
on kansalaisten edun vastais-
ta. Me, yli 68 000 kansalaista, 
pyydämme eduskuntaa apuun. 
älkää antako yhden kaupun-
gin lyhytnäköisen taloudelli-
sen edun ohittaa valtakunnan 
etua kulttuurissa ja ilmailus-
sa. Palauttakaa Malmin koh-
talo valmisteluun, tutkitaan 
yhdessä todelliset vaihtoeh-
dot ja vaikutukset.

Kansalaisadressin voi edel-
leen allekirjoittaa – nyt koossa 
on jo yli 70 000 nimeä. 

GoodFlight: yleisölennätykset
Haluatko päästä pienkoneen kyydissä Helsingin taivaalle?
GoodFlight Aviation lentää Malmilta yleisölentoja ja muita ti-
lauslentoja päivittäin. Tarjolla on myös lentoon oikeuttavia lah-
jakortteja. Varauskalenteri ja tietoa osoitteessa www.lennatys.fi

Nettijatkot
Kenttäpostia-lehden Nettijatkoissa on lisää asiaa Malmin len-
toasemalta. Nettijatkot sekä aiemmat Kenttäpostia-numerot
löydät osoitteesta www.malmiairport.fi/mly/kenttapostia
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Malmin lentoaseman ystävät MLY
Malmin lentoaseman ystävät ry 
(MLY) on vapaaehtoistoimintaan 
perustuva kansalaisjärjestö, joka 
toimii Malmin vilkkaan historial-
lisen lentokentän säilyttämiseksi 
ja kehittämiseksi.

www.malmiairport.fi
Tietoa Malmin lentoasemasta, 
ajankohtaista asiaa sekä  mm.   
aiempien vuosien Kenttäpostia-
lehdet. 

Facebook: Friends of Malmi Airport
Twitter: Malmi Airport @mly_ry

Allekirjoita adressi Malmin lento-
aseman säilyttämisen puolesta:
www.malmiairport.fi

Liity jäseneksi!  
Yksityisjäsenen vuosimaksu vuonna 
2015 on 15 euroa. Jäsenmaksuista 
kertyvät varat käytetään kokonai-
suudessaan yhdistyksen työhön 

4D-shakkia

K iitotie, lähialue, lähestymisalue, kiitotien pään
suoja-alue, pysäytysvaijeri, lähestymislinja-

valot, liukukulmavalot, rullaustievalot, kiitoalue, 
korkeusporrastus, maantieteellinen porrastus, 
lähtöporrastus, pyörrevanaporrastus, pitkittäis-
porrastus, aikaan perustuva porrastus, lyhennetty 
kiitotieporrastus, porrastuksesta luopuminen, A-luokan 
ilma-alus, B-luokan ilma-alus, näkölähestyminen, 
perusosa, myötätuuliosa, tarkkuus lähestyminen, ei-
tarkkuus lähestyminen, tarkkuustutkalähestyminen, 
VOR, DME, ratkaisukorkeus, parilähtöviivat, 
jäätäminen, turbulenssi, CAVOK, ukkonen, sumu, 
lumisade, vesisade, päivä, yö, laskukierros, lentoon-
lähtö, reittiselvitys, valvottu ilmatila, valvomaton 
ilmatila, ilmatilaluokka C, toisiotutkavastaaja, 
tunnistus, tutkayhteys, sakkaus, harjoituspakkolasku, 
maaliinlasku, laskukierros, pysäytysverkko, radio-
yhteys, ohjaussuunta, nopeus, suuri nopeus, minimi 
sileänopeus, lähestymisnopeus, nousunopeus, lähtö-
ilmoitus, saapumisilmoitus, epävarmuustila, lento-
onnettomuusvaara, lentoetsintä, laskuvarjohyppy, 
kuumailmapallo, purjelento, yleisilmailu, 
sotilasilmailu, reittiliikenne.

Siinä muutama termi ja sääntö alkuun.
Ryhdytään toimeen: pelin nimi on 4D shakki ja 

tätä peliä pelataan sekä ilmassa että maassa. Virheitä ei 
saa tehdä eivätkä keinot saa loppua. Tehtävänä on estää 
yhteentörmäykset ilma-alusten välillä sekä pitää yllä jär-
jestystä ja jouduttaa liikenteen kulkua. 

Lentäjiltä tuleviin viesteihin on pääsääntöisesti vas-
tattava siinä järjestyksessä kun pyynnöt tulevat. Etu-
sijalle menevät kuitenkin hädässä olevat ilmailijat tai 
etsintä- ja pelastustehtäviin osallistuvat. Toista ilmai-
lijaa ei kuitenkaan saa suosia toisen kustannuksella, 
joten oikeudenmukainen ja tasapuolinen täytyy ol-
la. Vastuu siitä, että peli kulkee sääntöjen mukaan, on 
peliä pelaavalla, ja jos sääntörikkomus kaikesta huoli-
matta tapahtuu, on pelaajan velvollisuus tehdä omas-
ta toiminnastaan raportti.

Kuka tällaista peliä pystyy pelaamaan? Vastaus on
yksinkertainen: lennonjohtaja. 

Mikä tai kuka on lennonjohtaja? Amerikkalaiset 
ovat asiaa tutkineet ja tulleet sellaiseen johtopäätök-
seen, että lennonjohtaja on kunnianhimoinen, ystä-
viin kiintyvä, toiminnallinen, puolustautuva, moraali-
nen, hallitseva, esiintymishaluinen, itsenäinen, toisis-
ta huolehtiva ja itse myös tukea tarvitseva sekä järjes-
tystä rakastava. Lennonjohtajan tulee olla keskimää-
räistä älykkäämpi, hänellä pitää olla stressinsietokykyä 
sekä kykyä sopeutua erilaisiin kuormitustilanteisiin. 
Lennonjohtajan on kestettävä työnsä mahdollista yksi-
toikkoisuutta ja oltava henkisesti tasapainoinen.

Lennonjohtotyö edellyttää ihmisiltä ominaisuuksia, 
jotka eivät tee lennonjohtajista helppoa työntekijä-
ryhmää, ainakaan työnantajan näkövinkkelistä käsin. 
Harkitsevaiset, päättäväiset, taitavat, itsetietoiset se-
kä riippumattomat, mutta kuitenkin vastuuntuntoiset 
lennonjohtajat haluavat toimia ensisijaisesti ilmailun 
asettamien normien ja sääntöjen mukaisesti. Lennon-
johtajien kantamat, lennonjohtotyössä välttämättömät 
henkilökohtaiset ominaisuudet eivät välttämättä ole 
työmarkkinoilla haluttuja ominaisuuksia. 

Onko lennonjohtaja puun ja kuoren välissä? Vai
onko lennonjohtajan työnantaja ja asiakas puun 

ja kuoren välissä? Koska järjestystä, turvallisuutta, te-
hokkuutta, sujuvuutta, oikeudenmukaisuutta ja toisi-
naan apuakin ilmaillessa tarvitaan, on lennonjohtaja 
mies tai nainen paikallaan. 

Ja mikä hauskinta, lennonjohtajaa on pakko kuun-
nella, jos valvotulta lentopaikalta ilmailemaan mielii!

Teksti: Katariina Syväys
Kirjoittaja on Suomen Lennonjohtajien Yhdistyksen 

pääluottamusmies ja työskentelee Kuopion lentoasemalla. 
Taskussaan hänellä on myös ikivanha A2 Malmilta.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n teemaliite, 
kevät 2015
JulKaisiJa: Malmin lentoaseman ystävät ry, helsinki-
Malmin lentoasema, 00700 helsinki, www.malmiairport.fi
päätoiMittaJa: timo hyvönen
toiMitussihteeri: riitta luhtala
taitto: eswe suunnittelu / sirkka Wallin
painosMäärä: 41 100 kpl

ilMoitusMyynti: 
Tekstilinja / heimo laaksonen

 Koillis-Helsingin Lähitieto / Jussi haapasaari, 
 hanna Järvinen
paino: sanomapaino, vantaa 2015
KENTTäPoSTia-lehden aiemmat numerot 
vuodesta 2005 lähtien voit lukea osoitteessa 
www.malmiairport.fi/mly/kenttapostia

– Antamamme koulutus soveltuu se-
kä harrastajille mutta myös ensiaske-
leeksi kohti ammattilentouraa. TTT-
Aviationin oppilaita onkin jo lentä-
mässä liikennekoneita. Tarjoamam-
me lentokoulutus tapahtuu maailman 
eniten käytetyillä ja todella turval-
lisilla Cessna-lentokoneilla, kertoo 
Tomi Tuominen TTT-Aviation -len-
tokoulusta. 

aMMattilentäJän ura tai uusi 
harrastus

Oppilaiden taustat ja koulutukset 
vaihtelevat laidasta laitaan, osa ha-
luaa opiskella ammattilentäjäksi ja 
osa taas uuden mielenkiintoisen har-
rastuksen. Osa oppilaista on onnistu-
nut myös ansiokkaasti yhdistämään 
työn ja harrastuksen esimerkiksi len-
tämällä työmatkoja lentokoneella. 

– Voimme tarjota lisäksi erikois-
kursseja, kuten esimerkiksi morse-
aakkosten erikoiskurssin, tähtisuun-
nistusta, lasiohjaamokoulutusta ja 
kielitaitokokeen preppauskurssin ra-
hat-takaisin takuulla ensimmäisenä 
Suomessa, Tuominen kertoo.  

TTT-Aviationin tytäryhtiö Nordic-
flite Oy tarjoaa Helsinki-Malmilta 
kaupallisia elämys-, polttari- ja ylei-
sölentoja. 

turvallisuus, yMpäristö Ja 
edistyKselliset ratKaisut 

– Olemme ympäristöystävällinen toi-
mija, sillä käytämme etanolitonta ja 
lyijytöntä Hjelmco 91/96 uL lento-
polttoainetta. 

TTT-Aviation on myös toiminut 
alansa pioneerina uudenlaisten tie-
toteknisten ratkaisujen kehittäjänä 
ja käyttäjänä. Esimerkkinä mainit-
takoon sähköinen lennonvalvonta-
järjestelmä.  

Yritys painottaa koulutustoimin-
nassaan vahvasti turvallisuutta – se-
kä papereissa lentoa valmisteltaessa 
että itse lennoilla. 

Lentotoiminnan turvallisuutta 
papereissa lisäävät pitkälle hiotut 
tarkastuslistat, lentoyhtiöistä tu-
tut standarditoimintamenetelmät 
(SOP), paino- ja suoritusarvo ja tuu-
litarkastelulomakkeet ja joka lennol-
le tehtävät operatiiviset lentosuun-
nitelmalomakkeet. 

Lennoilla turvallisuutta lisäävät 
synteettinen lentopolttoaine, joka 
vähentää höyrylukko- ja kaasutti-
men jäätymisriskiä, koulukoneina toi-
miva Cessna-lentokalusto, lennon-
opettajina toimivat ammattilentä-
jät ja lentokonehuollon ammatti-
laisten huoltamat lentokoneet sekä 

ammattimaisesti hoidettu lentoko-
neiden aikavalvonta.  

helsinKi-MalMia 
ei voi Korvata

– Helsinki-Malmi on kotikenttäm-
me, jossa harjoitamme yritystoimin-
taa. Olemme työllistäneet parhaim-
millaan 15 henkilöä, joten vaikutus 
kentän operaatioihin on selkeästi ole-
massa, Tuominen kertoo. 

Tuominen painottaa, että Helsinki-
Malmi on korvaamattoman arvokas 
sekä sen tarjoamien toiminnallisten 
edellytysten myötä että huomioiden 
sen tarjoaman kulttuurillisen arvon. 

– Helsinki-Malmi on ja tulee aina
olemaan ainutlaatuinen historialli-
nen lentokenttä ja vastaavaa ei voi-
da koskaan luoda tilalle. On tärkeää 
säilyttää Helsinki-Malmi siinä tar-
koituksessa mihin se on perustettu 
eli lentokenttänä. Mahdollistamal-
la Helsinki-Malmille yksityiset inves-
toinnit lentokenttä voidaan saada 
kukoistukseensa ja siinä yhteydes-
sä isossa merkityksessä ovat kaik-
ki Helsinki-Malmin toimijat, joiden 
pitää toimia yhteistyössä.

www.ttt-aviation.com

TTT-aviation kouluttaa Malmilla
TTT-Aviation Oy Ltd on 2009 perustettu yksityinen 
lentokoulu, joka tarjoaa yksityislentäjän lentolupakirjaan 
ja yölentokelpuutukseen liittyvää teoria- ja lento-opetusta 
Helsinki-Malmin lentoasemalla.

Malmin lentokentän säilyttämiseksi.
Liity näin: Ilmoita nimesi,
postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi
ja puhelinnumerosi sähköpostilla
info@malmiairport.fi,
merkitse viestin aiheeksi
"Jäsenanomus". Tai lähetä tiedot
postitse: Malmin lentoaseman
ystävät ry, Jäsenanomus, Helsinki-
Malmin lentoasema, 00700 Helsinki.

(Päivitetty MLY:n tietoja 8.4.2015.)
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