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Pääkirjoitus

Mitä Malmi 
todella merkitsee?
Malmin lentotoiminnan lakkauttamista on 
ajettu vaihtelevin verukkein kymmeniä vuo-
sia. Nyt Helsingin kaupunki on ilmoittanut 
lopettavansa kiitotien vuokrasopimuksen, 
mikä estäisi lentämisen. Päätöksestä on 
valitettu ja sen lainvoiman saaminen saat-
taa kestää pitkäänkin. on toivottavaa ja 
todennäköistä, että lentotoiminta jatkuu 
vuodenvaihteen jälkeenkin. 

Helsinki on vedonnut toistuvasti siihen, 
ettei ”valtion ilmailuviranomainen” ole kiin-
nostunut kentän toiminnasta. Nyt kuitenkin 
suomen valtion ylin päättävä elin, edus-
kunta, vaatii takuun, että Malmin lentoken-
tän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien 
yhteyksien ja etäisyyksien päässä. Valtiota 
siis kiinnostaa asia – ylimmällä tasolla. 

Ympäristöministeriön lakimiehet taas 
ovat todenneet ELY-keskuksen hylkäyspää-
töksen rakennusperinnön suojeluesityksestä 
vajavaiseksi ja ministeriö palautti asian 
uudelleen valmisteluun. Maaliskuussa 
uhanalaisten lajien listaus päivitettiin ja se 
nosti Malmin statusta luonnonsuojelulain 
mukaisen suojeluesityksen käsittelyssä. 

ilmailutoiminta on tietenkin oleellinen 
osa lentoaseman toimintaa, mutta alle 
10 % Malmin lentoaseman säilyttämisen 
puolustajista on lentäjiä. Loput ovat taval-
lisia kansalaisia, joille Malmi on tärkeä 
muistojen, kulttuurin, luonnon ja rakkauden 
takia. 

Valitettavasti keskusteluyhteys Helsin-
gin kaupungin kanssa on haasteellinen: 
yhdistyksemme faktasanoma hukkuu välillä 
raivokkaisiinkin puolustuspuheisiin, kun 
lukuisat ihmiset ovat turhautuneita ja 
vihaisia kansalaismielipiteen huomiotta 
jättämisestä. 

toivomme edelleen hyvää asiakeskuste-
lua kaikkien osapuolten kesken ilmailun, 
luonnon, kulttuurihistorian ja asuntora-
kentamisen edistämiseksi. Pattitilanne on 
jatkunut jo liian pitkään. Helsinki, Helsinki, 
kuntalaiset huutavat täällä, avaa ikkuna ja 
kuuntele!

Timo Hyvönen
Malmin 
lentoaseman 
ystävät ry 
puheenjohtaja

Helsinkiläinen, allekirjoita – 
selvitetään, mitä kansa ajattelee. 

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466

Tulevaisuus uusiksi
– Malmin lentoasema 2050

Helsinki-Malmin lentoaseman tulevaisuus voi olla hyvinkin valoisa.  
Vaikka asuntoja, liiketoimintaa ja ilmailua yhdistäviä  

vaihtoehtoja ei otettu huomioon kaavoitusvaiheessa, tilanne on  
muuttunut toinen toistaan painavampien faktojen noustua  

puoltamaan ilmailukäytön jatkumista. Malmia on syytä kehittää  
yhdessä kaupungin sykkiväksi keskukseksi.

 Vaarantamiskielto voimassa koko kenttäalueella
 suojeluesitys rakennusperintölain nojalla ELY-keskuksessa uudelleen valmistelussa
 suojeluesitys luonnonsuojelulain perusteella ELY-keskuksessa
 oikaisupyyntö virkamiehen päätöksestä irtisanoa kenttäalueen vuokrasopimus
 Valitus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen korkeimman hallinto-oikeuden toiminnasta yleiskaavavalituksen 

yhteydessä
 Valitus rakennusten käyttötarkoitusta muuttavasta asemakaavasta hallinto-oikeudessa
 Valitus maakuntakaavasta hallinto-oikeudessa
 kuntalaisaloite neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä Helsingissä helsinkiläisille www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466

Seuraa näitä!
Malmin lentoaseman toiminnan turvaamiseksi tehdään työtä monin eri tavoin. Keväällä 2019 
Malmin lentoaseman ystävät ry:llä oli aktiivisena mm. seuraavia toimenpiteitä ja prosesseja:

ViSio 2050
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Visiossa vuodelle 2050 Malmista tehdään 
maailman ensimmäinen lentokenttä, joka 
sallii matkustajalennot vain sähkölento-
koneilla. tämä tuo Helsingille valtavasti 
julkisuutta maailmanlaajuisesti. 

Moottoritekniikan kehitysvauhti on 
huima, ja tyyppihyväksyntien mukaan 
vanha lentokalusto päivitetään hybri-
deihin ja sähkömoottoreihin. Vuodesta 
2039 lähtien kentälle sallitaan vain säh-
köinen lentoliikenne.

Vanha hangaari kunnostetaan pietee-
tillä ilmailumuseon tarpeisiin. Lentotoi-
minnalle rakennetaan modernit, ener-
giatehokkaat lentokonesuojat huolto- 

ja latauspisteineen. kaavoitus voidaan 
uudistaa uuden, vuoden 2016 äänita-
somallinnuksen mukaisesti ja kentän 
läheisyyteen voidaan sovittaa asuntoja 
ja toimitiloja. Näin Malmista muodos-
tuu todellinen älykkään ilmailun keskus 
Euroopassa.

kentän suojeltavat luontoarvot ja 
ainutlaatuinen arkkitehtuuri mahdol-
listavat myös matkailullisen markkinoin-
nin ja käytön. Maailmalla ei ole toista 
aitoa 30-luvun lentoasemaa näin alku-
peräisenä, mikä tuo suomelle toisen ark-
kitehtuurin kärjen Alvar Aallon rinnalle. 

Neuvottelukutsu HelsiNgiN  
kaupuNgille

jo nyt kenttäalue on lintubongarien vaki-
tuinen retkikohde, inventoidut muut har-
vinaiset lajit ovat jo nyt nousseet tietoi-
suuteen. 

Malmin lentoaseman ystävät ry haluaa 
edistää kentän käyttöä ja kehittämistä 
monipuolisena kulttuurin ja ilmailun kes-
kuksena. tämä on myös neuvottelukutsu 
Helsingin kaupungille: toteutetaan kau-
punkilaisten toive, valjastetaan kaikki 
Malmin lentoaseman kehittämisener-
gia yhteiseen päämäärään. 

Teksti: Timo Hyvönen

 Nettiekstrat!
kannanottoja Malmin lentoaseman 
säilyttämisen ja suojelun puolesta. 
uhanalaiset lajit lentokenttäalueella. 
Lue lisää:  

www.malmiairport.fi/mly/kenttapostia/

 Helsinki Fly in 25.5.
Malmin lentokenttä tuo lentäjät ja muut ilmailusta kiinnostuneet koolle 
lauantaina 25.5. klo 10–18. Lentokoneita esitellään niiden saapuessa ja 
lähtiessä, ja kentällä on mm. harrasteilmailuesittelyä suomen ilmailuliiton 
100-vuotis juhlan merkeissä. 

http://helsinkiflyin.fi/ohjelma/
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Laskuvarjotoiminta 
kiihtyy kaudelle 2019
MalMin platalle on tullut isompaa laskuvarjohyp-
pykalustoa. Hyppääjiä kuljettaa nyt Cessna Caravan 
-merkkinen lentokone, jonka suorituskyky on viisinker-
tainen verrattuna skyXperience-laskuvarjo-operaatto-
rin aiempaan Piper Lance ii -koneeseen.

Caravan on maailmalla sangen tuttu työjuhta eri 
hyppykeskuksissa. koneen 675-hevosvoimainen tur-
bomoottori kiskoo 4 tandemparia hyppykorkeuteen 
parhaimmillaan kymmenessä minuutissa. Alaspäin 
tullessa vauhti alkaa huimata päätä: korkeutta vähen-
netään lähes kaksi kilometriä minuutissa eli hyppykor-
keudesta menee pari minuuttia kiitotielle. ilma-aika 
riippuu eniten koneen sovittamisesta Malmin vilkkaan 
liikenteen sekaan. oma paikka laskukierroksesta on 
kuitenkin aina löytynyt.

Caravan on mukavan hiljainen ympäristölle ja polt-
toaineenkulutus per hyppääjä on fiksulla tasolla. Van-
taan lennonjohdon kanssa sovitut kuviot korkeuden 
keräämiseen ovat vieneet melun pois kentän ympä-
ristöstä. Myös yksittäiset urheiluhyppääjät ja harjoit-
televat joukkueet ovat mukavasti löytäneet Malmille 
takaisin. Malmilla hypättäneen tänä vuonna n. 5 000 
laskuvarjohyppyä, mikä tekee siitä suomen toiseksi 
suurimman hyppykeskuksen.

Hyppyoperaattorin sivustolta voi hankkia itselleen 
kätevästi tandemhypyn, lipun maisemalennolle tai 
vaikka ilmoittautua täysiverisen taitolentokoneen 
kyytiin.

www.skyxperience.fi

Muutamia vuosia sitten Niina 
Walveranta toteutti unel-
mansa ja suoritti Malmilla 
ultrakevyen lentokoneen 

lupakirjan. Lähtiessään ensimmäiselle 
yksinlennolle Niina lainasi kaveriltaan 
GoPro-videokameran ja tallensi histo-
riallisen hetken. Hän latasi videon myös 
Youtubeen, eikä kiinnittänyt asiaan sen 
kummempaa huomiota. 

Yllätys olikin melkoinen, kun eräänä 
päivänä ystävä tuli ja kertoi, että Nii-
nan ensimmäisestä yksinlennosta ker-
tova video näyttää saaneen melkoisen 

katsojamäärän. tällä hetkellä videota 
on katsottu yli 1,8 miljoonaa kertaa. 
Niina olikin hämmästellyt, minkä vuoksi 
hänen sähköpostiinsa oli tullut erilaisia 
yhteistyötarjouksia ilmailuun liittyvien 
tarvikkeiden ja palveluiden tuottajilta.

Niina on työskennellyt ilmailun eri kou-
lutusorganisaatioissa ja samalla jatka-
nut opintojaan yksityislentäjäkelpuu-
tusta varten. Hän toimii myös vapaa-
ehtoisena kenttäpäivystäjänä Malmin 
tornissa. tällä hetkellä Niina työsken-
telee Blue skies Aviation -lentokoulun 

koulutuskoordinaattorina. työssä on 
tullut mieleen, että suositun Youtube-
palvelun videoita voisi käyttää laajem-
minkin ilmailun koulutustarkoituksiin. 
Vaikkapa lentoturvallisuuteen liittyvää 
materiaalia olisi mahdollista julkaista 
palvelun kautta, pohtii Niina.

Teksti ja kuva: 
Raine Haikarainen

Video on katsottavissa: 
https://www.youtube.com/
watch?v=bE-_rZqdFuA

Niina  
Walveranta 
yllättyi 
lentovideonsa 
saamasta 
suosiosta.

Ilmailu kiinnostaa ihmisiä. Tämän tuli yllättäen huomaamaan  
myös Malmilla työskentelevä Niina Walveranta.

Maailmalla tunnettu 
kenttäpäivystäjä

Reitti Malmilta merelle  
on lyhyt
Wiking Helikopter service on lentänyt vuodesta 
2018 alkaen miehistönkuljetuslentoja Nord stream 2 
-kaasuputken rakennustyömaalle Malmilta. Helikop-
terilla kuljetetaan asiantuntijoita laivoille ja takaisin. 
operointia on alussa kolmesti viikossa. talven aikana 
lennot tehtiin ruotsista ja nyt toukokuussa jälleen 
Malmilta.

Aiemmin vastaavanlaista liikennettä on harjoitettu 
Malmilta vuonna 2011, jolloin tanskalainen Bel Air 
kuljetti työntekijöitä ”spirit of Malmi Airport” -heli-
kopterillaan Nord stream -kaasuputken työmaalle.

Helikopteri on tervetullutta toimintaa Malmille, 
sanoo Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja 
Timo Hyvönen. ”Malmi on todennetusti tällaiselle 
toiminnalle logistisesti ylivoimainen ratkaisu, kun 
tarvitaan joustavaa ja turvallista toimintaa. Lentoreitti 
Malmilta merelle on lyhyt ja tarvittaessa yllättävätkin 
huoltotarpeet voidaan hoitaa välittömästi.”

Helikopterin tukikohtana toimii yksityinen lento-
konehalli, sillä kaupunki ei vuokrannut päähangaaria 
tähän käyttöön. sen sijaan kaupunki on esittänyt 
suunnitelmia uuden helikopteritukikohdan rakentami-
sesta kivikkoon, noin 1500 metrin päähän nykyisestä 
lentokentästä.

HuHtikuussa Malmilla vieraili 
yhdysvaltalaisen Ampaire-yhtiön 
varatoimitusjohtaja Dr. Susan Ying. 
Hän on myös tarkastuslentäjä ja 
arvostetun royal Aeronautical 
societyn jäsen. Yhtiö kehittää mää-
rätietoisesti sähköisiä voimalinjoja 
lentokoneisiin. 

Ensimmäisenä tavoitteena on korvata 
sähkömoottoreilla perinteiset mäntä- 
ja potkuriturbiinimoottorit 9–16-paik-
kaisissa koneissa. kehitystyön kohteena 
on myös kokonaan uusi konetyyppi tail-
wind, jonka toimintamatka tulisi ole-
maan noin 800 km. 
susan Ying oli vaikutettu Malmin len-
toaseman hienosta miljööstä ja suo-
men mahdollisuuksista sähköisen ilmai-
lun kehittämisessä. Hänen mukaansa 

olisi juuri nyt strategisesti erityisen 

tärkeää, jos Ampaire voisi toimia säh-
köisen ilmailun kehittämisessä yhteis-
työssä Euroopan lentoturvallisuusviras-
ton, suomen ilmailuviranomaisten ja 

Malmilla operoivan Helsingin sähkö-

lentokoneyhdistyksen kanssa.
www.sähkölentokone.fi

Teksti:  
Raine Haikarainen 

Sähkö-
lentämisen 
tulevaisuutta 
tekemässä

Kuva: heLsingin sähKöLentoKoneyhdistys

Kuva: Raine haiKaRainen

susan Ying
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ANNA UNELMILLE 
SIIVET

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

Sanomalehtiasuiset painotuotteet
Sanomapaino myynti:
Johanna Lähteenmäki,040-765991,
johanna.lahteenmaki@sanoma.fi
ja Maritta Evers, 0400-757060,
maritta.evers@sanoma.fi
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DC-yhdistys ry
Liity jäseneksi ja lähde lennolle
www.dc-ry.fi

www.maalausliikehelsinki.com
PUH. 020 747 9230

KOTI- JA TOIMISTOREMONTIT

SISÄ- JA  ULKOMAALAUSTYÖT

TALOYHTIÖIDEN REMONTIT

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

Lasipalvelu Reijonen korjaa yritysten 
rikkoutuneet näyteikkunat, taloyhtiöiden 

rappujen ovilasitukset ja ikkunalasit 
sekä kotitalouksien lasit ripeästi, 

ammattitaitoisesti ja luotettavasti.

Lyhtytie 6 A, 00750 Helsinki
myynti@lasipalvelureijonen. 

0208 418 056 - avoinna 24/7

Tietotie 3, 01530 Vantaa
puh. (09) 8700 870 — www.ilmailumuseo.fi

Karhumäentie 12, 01530 Vantaa

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

AITOA 
ITSETEHTYÄ KOTIRUOKAA

noutopöydästä arkisin 10.00–14.30
Aamupala tarjolla 6.30–9.00
Avoinna arkisin 6.30–15.00

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

www.et-lounas.fi    info@et-lounas.fi 

”Toukokuun alussa minulla oli ilo ja kunnia kierrättää 
kentällä englantilaisen london amateur aviators societyn 
(laas) ’plane spottereiden’ryhmää, joka poikkesi pohjoismaiden 
kiertomatkallaan Helsingissä varta vasten Malmin 
lentokentän takia”, kertoo Marco Corsi. 

suomen The Ninety-Nines -naiset toivovat ykköshangaarin 
palautuvan arvoiseensa käyttöön tulevaisuudessa.

suomen the Ninety-Nines -osasto on perustettu 
9.9.1969 ja hyväksytty kansainvälisen yhdistyksen jäseneksi 
14.7.1970. tänä vuonna yhdistys viettää siis 50-vuotisjuhli-
aan. Mukana toiminnassa on sekä ammatti- että harraste-
lentäjiä. Yhdistyksen sähköposti on finnish99s@gmail.com.

Yhdistys piti jäsenkokouksensa Malmilla ja tutustui 
samalla kentän vilkkaaseen toimintaan ja historiaan. tutus-
tumiseen kuului myös vierailu suuressa lentokonehallissa, 
joka oli pari viikkoa aikaisemmin tyhjennetty kalustosta. 
Autio halli herätti vierailijoissa voimakkaita tunteita. 

”Ykköshangaariin”liittyy monella vahvoja muistoja vuosi-
kymmenten ajalta. Muuten iloinen ja puhelias naislentäjien 
joukko onkin yhteiskuvassa hiljaisen ja vakavan oloinen. 
Yhteinen toivomus oli, että hangaari voitaisiin vielä palaut-
taa sille kuuluvaan arvoonsa ja käyttöönsä.

www.ninety-nines.org
Teksti ja kuva: Raine Haikarainen

Malmin lentokenttä 
kansainvälisenä nähtävyytenä
MalMin vapaaehtoisena kierrättäjänä on ollut ilo 
huomata miten suurta kiinnostus kenttäkierroksiin 
on ulkomaita myöten, vaikka kierroksia ei laajemmin 
edes mainosteta. Etenkin ykköshangaari ainutlaatui-
suudessaan herättää paljon mielenkiintoa aina lattian 
erikoismuotoisista betonilaatoista katossa olevaan 
Messerschmitt Bf 109 -hävittäjän vahinkolaukauk-
sesta syntyneeseen luodinreikään asti. 

kuten arvata saattaa, on tieto lentokentän tuho-
amisaikeista herättänyt suurta ihmetystä myös ulko-
mailla. olisi todella harmillista, jos Helsingin kaupunki 
ei ymmärrä mitä potentiaalia kenttä, oikein mark-
kinoituna, tarjoaa myös turistinähtävyytenä. onhan 
kenttä kuitenkin yksi harvoja eläviä rakennettuja his-
toriallisia kokonaisuuksia, joka on täysin suomalaisten 
suunnittelema ja rakentama.

Marco Corsi

Suojeltavia
Malmin lentokenttäalueen niityillä ja reunametsissä 
esiintyy monia luonnonsuojelulaissa ja -asetuksessa 
erityisesti suojeltaviksi määriteltyjä lajeja. Tänä 
keväänä listalle lisättiin erittäin uhanalainen 
viheryökkönen. Lentosemaa kiertää ulkoilupolku.

Kuva: Kuva max häRus, Kone oh-hFB (hF heLicopteRs)

ilmailu-ura 
kiinnostaa
Korsossa lukiotaan käyvällä Emil Pitkäsellä ei 
ole vapaa-ajan ongelmia. Hän viettää erityisesti 
viikonloppuisin aikaa Malmin lennon johtotornissa 
vapaaehtoisena kenttä päivystäjänä. Suunnitelmat 
tähtäävät vielä korkeammalle.

emil Pitkänen toimii Malmilla kenttäpäivystäjänä. 
Tehtävänä on seurata, että vilkkaasti liikennöidyllä kentällä 

noudatetaan sovittuja määräyksiä.

Emilin isä työskenteli pitkään Mal-
milla lentäjänä, mutta nyt työpaik-
kana on liikennekoneen ohjaamo. 

se on tullut myös Emilille tutuksi: hän 
on matkustanut isänsä kanssa kymme-
niä kertoja. ”joka matkalla olen yrittä-
nyt oppia jotain uutta ohjaamotyös-
kentelystä”, kertoo Emil.

Hän on myös aktiivinen jäsen kan-
sainvälisessä virtuaalilentäjien verkos-
tossa, jossa jäljitellään mahdollisimman 
aidosti todellista liikennelentämistä. 
Lentopäiväkirja kertoo, että simulaat-
toritunteja on kertynyt yli 1 800. Nyt 
edessä on aito lentäminen, kun Emil 

on aloittamassa lupakirjakoulutustaan 
Malmin ilmailukerhossa.

jo ennen lentokoulutustaan Emil 
hankki ilmailuradiolupakirjan. se on 
mahdollistanut myös kenttäpäivystä-
jänä toimimisen.

”Päivystäjän tehtävä on monipuo-
lista. Emme ole lennonjohtajia, mutta 
seuraamme liikennettä, jotta se sujuu 
ilmailuviranomaisen ja Malmin lento-
kenttäyhdistyksen laatimien määräys-
ten mukaan. seurattavaa riittää, kun 
parhaimpina päivinä on voi olla pari-
sataa operaatiota.”

”tehtävässä on mielenkiintoista, kun 
saa lentäjien lisäksi olla yhteydessä 
muun muassa Helsinki-Vantaan len-
nonjohdon kanssa.”

Emil haluaa tähdätä määrätietoisesti 
ilmailu-uralle ja seurata isänsä jälkiä 
liikennelentäjänä. kenttäpäivystäjänä 
toimiminen tarjoaa hyvän perehtymis-
mahdollisuuden ilmailun kiehtovaan 
maailmaan. ”Erityisen hienoa on Mal-
min ilmapiiri ja täältä löytyvä ilmai-
luyhteisö”, Emil toteaa.

Teksti ja kuva: 
Raine Haikarainen

Lentäjänaiset Malmilla
tHe ninety-nines international organization of 
Women Pilots on vuonna 1929 perustettu naislen-
täjien kansainvälinen yhdistys. Persoonallinen nimi 
kuvaa perustajanaislentäjien lukumäärää. Yhdistyksen 
ensimmäinen presidentti oli kuuluisa naispilotti  
Amelia Earhart. 
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Sinikka Vepsä, SDP
kaupunginvaltuutettu

Pidetään  
historiallinen

Malmin kenttä 
hengissä!

Apua ilmasta

09 385 4617

ILMAILUN JA MERENKULUN 
SOVELTUVUUSTUTKIMUKSIA JA KOULUTUSTA 

www.pilotselect. 

Taitolennon  
SM-kisat 
Malmilla
urHeilu- 
taitolentä-
jät ry järjestää 
taitolennon sM-kilpailut 4.-5. hei-
näkuuta. suomen ilmailuliitto (siL) 
täyttää 100 vuotta ja sen kunniaksi 
kisat järjestetään ensimmäistä 
kertaa Malmin historiallisella lento-
asemalla.

Malmin taivaalla nähdään 
suomen etevimmät taitolentäjät. 
kilpailuissa on omat luokkansa 
moottori- ja purjelentokoneille. 
kilpailulennot lennetään 4.–5.7. klo 
9–14 ja 18–20 ja harjoituslennot 
3.7. klo 9–14 ja 18–20.

taitolento tapahtuu kuutiokilo-
metrin kokoisessa kuvitteellisessa 
laatikossa eli ”boksissa” tuomarien 
arvostellessa lennot. Pyöreän päära-
kennuksen terassi, ravintola Check-
in ja kentän aidan vieri ovat parhaat 
paikat seurata lentoja. Yleisradio 
lähettää kisoista koosteita. tapah-
tumaan on vapaa pääsy. 

kilpailut ovat osa sM-viikkoa, jonka 
järjestäjänä toimii suomen olym-
piakomitea. 

www.sm-viikko.fi 
www.taitolento.fi 

Ravintola Check-in 
MalMin pyöreän päärakennuksen 
ravintolassa on arkisin katettuna lou-
nasbuffet, ja lauantaisin on tarjolla 
keittolounas. ilmailijoiden suosima 
ravintola on oivallinen paikka seurata 
kentän lentoliikennettä.

http://labambafinland.fi/lounas/

FHRA Cruising 
Pre-Party
toukokuusta syyskuuhun, aina 
kuukauden ensimmäisenä perjantai-
iltana Malmin kenttä toimii pitstop-
pina sadoille upeille harrasteautoille, 
jotka kokoontuvat kentälle Cruising 
Pre-partyyn. järjestäjä: FHrA (Finnish 
Hot rod Association ry). tapahtuma 
on maksuton.

www.fhra./fhra-cruising-pre-party/

Malmin 
lentoaseman 
ystävät (MlY)

Jo 30 vuotta
info@milk.fi
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Kauniit amppelit ja kesäkukat

JulkaisiJa: 
Malmin lentoaseman 
ystävät ry, Helsinki-Malmin 
lentoasema, 00700 Helsinki, 
www.malmiairport.fi 

päätoiMittaJa: 
 timo Hyvönen
toiMitus: 
 Raine Haikarainen, 
 Riitta luhtala
taitto: eswe suunnittelu / 
 sirkka Wallin
paiNosMääRä: 37 200
ilMoitusMYYNti: 
• Tekstilinja /  
 Heimo laaksonen
• Koillis-Helsingin Lähitieto /
 Jussi Haapasaari
paiNo: sanomapaino, 
vantaa 2019

Malmin lentoaseman  
ystävät ry:n teemaliite,  
kevät 2019

löydät aiempien 
vuosien kenttäpostia-
numerot nettijatkoineen 
osoitteesta 
www.malmiairport.fi/mly/
kenttapostia/

60 vuotta historiallisesta matkasta

Heikki Helkamo teki pitkän uran 
eri lentoasemilla lennonjohta-
jana ja liikennepäällikkönä. Myös 

Malmin lentoasema tuli 1950-luvulla 
hänelle tutuksi työpaikkana sekä ansi-
olennoilla että Akateeminen lentokerho 
ry:n jäsenenä.

ikimuistoinen kokemus oli 60 vuotta 
sitten tehty lentomatka Cessna 170 
-koneella Malmilta Pohjois-Afrikan tan-
geriin ja takaisin. Mukana oli seura-

lehden toimittaja ja valokuvaaja. He 
tekivät kesällä 1959 lehteen kolmiosai-
sen juttusarjan ”huimasta lennosta pik-
kukoneella” Marokkoon, jossa koettiin 
”huntujen hurmaa”.

juhlavuoden kunniaksi Heikki Helkamo 
vieraili Malmilla. Lähettämässään säh-
köpostissa hän kirjoittaa kuinka ”muis-
tot Malmista tulivat entisenä lennon-
johtajana kuin lentäjänä elävästi mie-

leeni vieraillessani läheisteni kanssa 
Malmin lentoasemalla 10.4.2019 len-
nonjohtotornissa ja lentokonehallissa 
herra Vasaman ystävällisellä ja erin-
omaisella opastuksella. Arvostan eri-
tyisesti sitä työtä mitä Malmin lento-
aseman ystävät tekevät”.

Teksti: Raine Haikarainen
kuvat: Janne vasama ja  

seura-lehti 

Heikki 
Helkamo 
ja Cessna 
170

Lentoaseman  
historia kirjana
MalMin lentokentän yli 80-vuo-
tiseen historiaan mahtuvat niin 
suomalaisen siviililentämisen 
alkuvaiheet, sota-ajan ja valvon-
takomission dramaattiset vuodet 
kuin kentän kehittyminen suomen 
ilmailun tärkeimmäksi koulutus- ja 
yleisilmailukeskukseksi. 

Malmi - Helsingin lentoasema 
-kirja koostuu asiantuntija-
artikkeleista, joiden tekijöinä ovat 
tunnetut ilmailun historioitsijat ja 
asiantuntijat Seppo Sipilä, Raine 
Haikarainen, Hannu-Matti Wahl, 
Tero Auranen, Carl-Fredrik Geust, 
Ari Katajamäki, Matti Korjula, 
Jyrki Laukkanen, Kavo Laurila, Kai 
R. Lehtonen, Kai Mellén, Jaana 
Moberg, Mikko Paiho ja Raimo 
Seppänen. kirjan ovat toimittaneet 
seppo sipilä, raine Haikarainen ja 
Hannu-Matti Wahl. 

Voit hankkia kirjan mm. MLY:n 
verkkokaupasta www.malmiairport.
fi/kauppa tai MLY:n myyntipisteestä 
eri tapahtumissa.

seppo sipilä, 
Raine Haikarainen, 
Hannu-Matti 
Wahl (toim.): 
Malmi - Helsingin 
lentoasema 
(2. painos), Miner-
va kustannus oy, 
2018.

Malmi ei ole vain Helsingin, 
vaan koko Suomen asia ja etu! 

Taistelu Malmin sekä älykkään ilmailun 
tulevaisuuden puolesta jatkuu. 

Mia Nygård
Kaupunginvaltuutettu (kok.) 

MLY:n hallituksen jäsen 
mia@mianygard.fi

yHdistyksen tarkoituksena on 
Malmin lentokentän toiminnan säi-
lyttäminen nykyisellä paikallaan sekä 
lentokentän toiminnan kehittäminen, 
edistäminen ja tukeminen. toiminta 
perustuu vapaaehtoistyöhön. jäsen-
maksut käytetään kokonaan työhön 
lentokentän säilyttämiseksi. jäsenenä 
pysyt ajan tasalla tilanteesta. 

www.malmiairport.fi/mly, twitter 
”Malmi Airport”, Facbookissa ”Friends 
of Malmi Airport” ja ”Malmin lento-
aseman ystävät”.

Historiallinen 
DC-3-
lentokone, 
upea ja rakas 
”vanha rouva” 
on saapunut 
jälleen kesäksi 
Malmille.  
Tietoa lennoista:  
www.dc-ry.fi

Helsinki-Malmi 
webcam

Kuva päivittyy 
minuutin välein

www.malmiairport.
fi/helsinki-malmi-

webcam/
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TEBOIL MALMI
Laulurastaantie 2, Hki 78

VEIKKAUSPISTE

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

Laatupalvelua 39 v. Malmilla    P. 3855 297
 Grillaukseen nestekaasupullot

41
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www.bf-lento.com
Helsinki-Malmin lentoasema

Puh 040 545 3333, 040 731 2000
bf-lento@kolumbus.fi 

Yksityislentäjäkoulutus
Liikennelentäjäkoulutus

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

LENTÄJÄN  AMMATTIIN
Suomen Ilmailuopisto on ammattilentäjäkoulutusta 
järjestävä ammatillinen erikoisoppilaitos Porissa.

Lisätietoa osoitteesta:
www.finaa.fi

Nyt polaroivat Xperio-linssit omilla voimakkuuksillasi

MAAILMAN PARHAAT AURINKOLASIT?

Erikoistarjous on 
voimassa vain 

kesäkuun loppuun 
saakka.

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso

Puh (09) 345 1265

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso

Puh (09) 875 1868

-50%!
Tervetuloa 

sovittamaan!

100% 

häikäisy-

suoja

www.aeropole.fi

TIETOTURVA EI OLE ONGELMA 
VAAN RATKAISU

 Varmista organisaatiosi häiriötön toiminta 
ja jatkuvuus – suojaa prosessit hallitusti ja 
suunnitelmallisesti

 
VAIN TUNNISTETTUJA RISKEJÄ 
VOIDAAN HALLITA

  Tietoturvallinen toiminta minimoi 
riskejä ja mahdollistaa organisaation 
mahdollisimman häiriöttömän toiminnan

www.fordione.fi

Tietoturvallisuuden Toiminnanohjaus TM
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BestRent.fi

14 toimipaikkaa palvelee sinua kaikkina päivinä aamusta iltamyöhään.

Aja edullisemmin 
ja ekologisesti!

Uusi Toyota hybrid-mallisto nyt vuokrattana!

Tee helppo Online-varaus aina päivän 
parhaalla tarjoushinnalla!

www.bestrent.fi Varauskeskus: 020 741 4420 
avoinna ma-la 8-18

Rapakivenkuja 9 
Pihlajamäki HELSINKI

Meiltä myös

pakettiautot, 

peräkärryt ja

kylpypaljut!

Oulunkylän Motorcenter
Kehä I, Isonpellontie 7

00720 Helsinki

Varaukset: 020 741 4424 
avoinna ma-pe 7.30-17 www.kmpro.fi

HUOLLON JA KORJAUKSEN 

YHTEYDESSÄ ILMAINEN AUTOPESU!

Oulunkylän Motorcenterissä Kehä I:n varrella

HUOLETTOMIA KILOMETREJÄ  
SINULLE JA AUTOLLESI 

Joustava asiakaspalvelumme auttaa sinua ja kertoo lisää mahdollisuuksista. 
Meille jokainen asiakas ja auto on tärkeä ja yksilöllinen. Kartoitamme aina 
asiakkaan kanssa juuri tarpeisiin sopivat huollot tai muut toimenpiteet. 
Meillä tiedät mistä maksat.

MEILTÄ SAAT KAIKKI  
HUOLTOPALVELUT 

• Maksa erissä KMpro osamaksulla! 
• Autopesu huollon yhteydessä veloituksetta 
• Joustavat auton haku- ja tuontiajat - joka päivä klo 21 saakka 
• Sijaisautoina sekä henkilö-ja pakettiautot

Uuden ajan autohuolto 
palveluksessasi

Soita  020 741 4424 tai varaa netissä www.kmpro.fi


