
Vuoden 1936 joulukuuhun asti 
Helsingin matkustajalentoliikenne 
oli Katajanokan lentosataman 
varassa. Malmin lentoaseman 
valmistuttua käyttökuntoon Aero 
o/y pääsi siirtämään Junkers 52 
-koneensa pyörille. Kuva: Malmin 
lentoaseman kuva-arkisto

Hyvät ystävät,

Keskustelu Malmin lentoaseman kohtalon 
ympärillä on vain väliaikaisesti hieman hil-
jentynyt. Kevään kuluessa asia nousee var-
masti jälleen laajemmaltikin julkisuuteen, 
kun Liikenne- ja viestintäministeriö ottaa 
kantaa Helsingin kaupungin omalta osal-
taan tekemän päätöksen johdosta. 

Haluan tässä vielä korostaa, että tähän men-
nessä tehdyt päätökset ovat olleet kaupungin 
omia ja yksipuolisia, joten lopullista selkoa 
kentän kohtalosta ei ole vielä olemassa ei-
vätkä nämä tehdyt päätökset millään muotoa 
vielä sinetöi Malmin kentän jatkoa. Mei-
dän Malmin lentoaseman ystävien osalta 
siis voimme selkeästi todeta, että mitään ei 
ole vielä menetetty ja yleinen tietoisuuskin 
Malmin lentoasemasta ja sen valtakunnal-
lisesta merkityksestä alkaa levitä ja kasvaa. 
Tämän johdosta uskomme vahvasti tulevi-
en todellisten päätösten olevan oikeita ja 
asiantuntemuksella tehtyjä. Yhdistyksessä 
katsomme tulevaan luottavaisin mielin ja 
toteamme tilanteen muuttuvan jatkuvasti 
kentän puolustajien kannalta katsottuna 
edullisempaan suuntaan.

Malmin lentoasema-alueen voimassaole-
van vuokrasopimuksen mukaan kenttä on 
valtion käytössä vuoteen 2034 saakka. Me 
Malmin lentoaseman ystävät ry:ssä olem-
me puolustustyön lisäksi nyt selkeästi 
kääntäneet katseemme myös tulevaan ja 
tulemmekin esittämään piakkoin näkemyk-
siämme Malmin lentoaseman monipuoli-
sesta ja mahtavan potentiaalin omaavasta 
tulevaisuudesta. Kun tulevien päätösten 
avulla todennäköisesti saamme varmistet-
tua kentän säilymisen vähintään vuoteen 
2034 saakka, voimme sen jälkeen keskittyä 
rakentamaan kentästä niin houkuttelevaa 
maailmanluokan ilmailu- ja virkistyskeidas-
ta, että jatkossa sekä Helsingin kaupunki 
että valtio haluavat pitää kiinni tästä aar-
teestaan ja uusivat vuokrasopimuksen niin, 
että kenttä säilyy ikuisesti.

Toivottavasti nautitte tämän lehden sisällös-
tä ja esim. erinomaisen osallistujamäärän 
saavuttaneen, korkeatasoisen, valokuvakil-
pailun tuloksista ja voittajaotoksista. Jat-
kossakin Malmin lentoasemaa esittävää 
kuvamateriaalia voi toimittaa yhdistyksel-
le kaikkien iloksi.

Tulevia tapahtumia ja uutisia ajatellen, 
suosittelen lämpimästi tutustumaan in-
ternet-sivujemme sisältöön osoitteessa 
www.pelastamalmi.org ja tarkistamaan 
sinne tulevat päivitykset usein. Tulemme 
julkaisemaan sivuilla säännöllisesti Malmin 
lentoasemaa koskevia uutisia ja tiedotteita, 
mutta myös listaamaan yleisötapahtumia 
ja järjestämiämme tilaisuuksia, johon jo-
kaisella kentästä kiinnostuneillä on mah-
dollisuus osallistua.

Nähdään Malmilla!

Terveisin,

Tero Auranen
Puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry

Helsingin säännöllinen 
lentoliikenne Tallinnaan 
ja Tukholmaan alkoi 
jo vuonna 1924 Kata-

janokan lentosatamasta, jon-
ne liikennöitiin kellukekoneilla. 
Nykyisen Finnairin edeltäjä Ae-
ro o/y oli mukana kehittyvässä 
liikenneilmailussa jo tuossa hy-
vin varhaisessa vaiheessa. Kel-
lukekoneet jäivät kuitenkin pi-
an maalta toimivien liikenneko-
neiden varjoon. 

1930-luvulle tultaessa maa-
lentokenttiä käyttävä kaupalli-
nen lentotoiminta säännöllisine 
aikatauluineen oli lyönyt itsensä 
läpi, ja lentokenttien rakentami-
sesta tuli Suomessa ja Ruotsissa 
edellytys liittymiselle eurooppa-
laiseen lentoreittiverkkoon. 

Helsinki-Malmin lento-
aseman tie hyljeksitystä 

suosta maailman 
kulttuuriaarteiden joukkoon 

on pitkä ja vaiheikas. 
Pääkaupungin ensimmäisen 
maalle rakennetun siviililen-
tokentän sijoituspaikkavaih-
toehtoja kävi tutkimassa itse 

historian kuuluisimpiin 
lukeutuva lentäjäsankari 

Charles Lindbergh. Kukaan ei 
tuolloin vielä osannut 

aavistaakaan, että Helsingin 
maalentoasemasta tulisi 
aikanaan yksi maailman 

upeimmin säilyneistä 
liikenneilmailun varhais-

aikojen lentokenttä-
kokonaisuuksista.

Sijoituspaikasta 
kova vääntö

Helsingin lentoaseman sijoitus-
paikan valintaa vatvottiin usei-
ta vuosia. Jo tuolloin esikaupun-
kiasutus oli tapetilla kilpaileva-
na maankäyttökohteena. Vuonna 
1933 vaihtoehdot olivat supis-
tuneet kahteen: Tuomarinkylän 
laajoihin peltoihin ja Tattari-
suohon Malmin seudulla. Char-
les Lindbergh vieraili Helsingis-
sä syyskuussa puolisonsa Anne 
Morrow Lindberghin kanssa. Vie-
railu oli osa Lindberghien Atlan-
tin ja pohjoisen Euroopan lento-
liikenteen kansainvälisiä lento-
reittejä kartoittanutta valtaisaa 
lentoretkeä. Helsingin-vierai-
lullaan ”Lindy” tutustui maa-
lentoaseman sijoitusvaihtoeh-
toihin paikan päällä Aero o/y:n 
toimitusjohtaja Gunnar Ståhlen 
kanssa.

Kentän sijoituspaikkaa tutki-
maan asetettu valtioneuvoston 
komitea päätyi tukemaan Lind-
berghin ja Ståhlen esittämää 
aluetta Tuomarinkylässä, mutta 
Helsingin kaupunginhallituksen 
valiokunta valitsi asutuspoliitti-
sista syistä sijoituspaikaksi maa-
perältään kehnoksi tiedetyn Tat-
tarisuon kaksi kilometriä idem-
pänä, koska ”…oli Tuomarinkylän 
aluetta pidettävä asuntotarkoi-

tuksiin paljon sopivampana kuin 
Tattarinsuon aluetta, jolle otak-
suttavasti ei voida saada synty-
mään mitään parempaa esikau-
punkiasutusta”.

Malmin lentokentän raken-
nusten suunnittelusta vastasivat 
rakennushallituksen arkkitehdit 
Dag Englund ja Vera Rosendahl. 
He suunnittelivat Malmin ken-
tän alusta alkaen kansainväli-
seksi matkustajalentoasemak-
si, kokonaisuudeksi joka oli yk-
si ensimmäisistä lajissaan koko 
maailmassa. 

Helsingin maalento-
kenttä valmistuu

Helsingin lentoasema Malmilla 
avautui liikenteelle joulukuussa 
1936, jolloin lentokonehalli oli 

vielä keskeneräinen eikä termi-
naalin rakentamista oltu vielä 
aloitettukaan. Suunnaton raken-
nushanke maansiirtoineen, kii-
toteiden pohjustuksineen ja ve-
tisen maa-alueen viemäröintei-
neen oli jouduttu toteuttamaan 
paljolti lapiotyönä, koska syvä 
savikko soisine pintakerroksineen 
ei kestänyt työkoneiden painoa. 
Rakennusten ja lentokoneiden 
asematason perustuksiksi jou-
duttiin saveen upottamaan sa-
doittain teräsbetonipaaluja.

Rakennustyöt edistyivät vuo-
den 1937 aikana ripeästi. Ken-
tän upeat funkkisrakennukset – 
pyöreä päärakennus siipineen ja 
tuolloin Euroopan toiseksi suu-
rin lentokonehalli – sekä niiden 
kiitoteiden kanssa muodosta-
ma toiminnallinen kokonaisuus 
saivat valmistuttuaan osakseen 
kansainvälistä ylistystä. Ultra-
modernin kentän varustukseen 
kuuluivat myös tuolloista huip-
puteknologiaa edustaneet Tele-
funkenin mittarilähestymislait-
teet. Aikansa lentokenttäarkki-
tehtuurin helmi oli syntynyt!

Malmin lentoasema vihittiin 
virallisesti käyttöön 15. touko-
kuuta 1938 juhlassa, johon oli 
kutsuttu 2000 vierasta ja jota 
lisäksi todisti läheltä ja kaukaa 
kertynyt 25.000 kansalaisen yl-
peä yleisö. Kutsuvieraiden jou-

Suomalaisilla on syytä ylpeyteen: 
Malmin lentoasema Helsingissä on 

merkittävä kulttuuriharvinaisuus koko maailmassa. 
Kansainvälisiä matkustajalentoasemia toista maailmansotaa edeltävältä 

aikakaudelta on säilynyt ilmailukäytössä vain muutama, eikä yksikään 
niistä vedä miljöön alkuperäisyydessä vertoja Malmille. Kuva: Seppo Sipilä

Ensimmäinen reittikone, Tukhol-
masta Turun kautta saapunut 
AB Aerotransportin Junkers 52 
“Södermanland” laskeutui Helsin-
gin uutukaiselle, vielä keskeneräi-
selle lentoasemalle 16. joulukuuta 
1936. Kuva: Aarne Pietinen

Malmin lentoaseman ystävät ry:n 
puheenjohtajan terveiset

Kesäkuu 2005
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Esittelyssä uusi Shell Aviation -kortti – avain laadukkaisiin
ilmailupolttoaineisiin ja voiteluaineisiin sekä teknisiin palveluihin. Voit
käyttää Shell Aviation -korttia tuhannessa Shell Aviation -toimipisteessä
90 maassa kautta maailman.

Molemmat kortit tarjoavat:
• korkealaatuiset, erittäin suorituskykyiset Shell Aviation

-ilmailupolttoaineet
• ilmailun johtavat voiteluaineet ja rasvat
• turvallisen pääsyn tapahtumatietoihisi – kätevästi vuorokauden ympäri,

viikon jokaisena päivänä
• PIN-koodisuojatut tapahtumat

Tee Shell Aviation -korttihakemus WWW-sivustollamme.
Lisätietoa numerosta 0204 43 2666. 
Shell Aviation -kortti – avain maailmaan.

www.shell.com/aviation/cards

Yhdistä työ ja huvi

Yksityislentäjille ja lentoyhtiön omistaja-lentäjille Liikennelentäjille ja liikelentoyhtiöille

Sampo Pankki
MALMIN KONTTORI

Ylä-Malmin tori 3
Puh. 010 513 7199

kossa olivat pääministeri Cajander 
ja marsalkka Mannerheim. Ava-
jaisten ilmailunäytös oli Suomessa 
ennennäkemättömän suuri.

1930-luvun lopulla Suomen 
lentoreittiverkko laajeni hyvää 
vauhtia ja kattoi vuonna 1939 
jo suurimmat kaupungit Viipu-
rista Kemiin. Petsamoonkin reit-
ti ulottui jo seuraavana vuonna. 
Maailmansota kuitenkin keskeyt-
ti siviililentoliikenteen hyvin alka-
neen kasvun. Malmin lentokentäs-
tä tuli pommitusten maalitaulu ja 
tärkeä lentotukikohta pääkaupun-
gin ja Suomenlahden ilmapuolus-
tukselle. Sieltä toimineet Ilmavoi-
mien ja Saksan Luftwaffen yksiköt 
olivat osaltaan pelastamassa Hel-
sinkiä pommitusten tuhoilta, jotka 
koituivat monen muun eurooppa-
laisen kaupungin kohtaloksi.

Sodan melskeistä ilmailun 
kukoistuskauteen

Sodan päätyttyä Malmin lentoase-
ma joutui neuvostoarmeijan ken-
raalieversti Zhdanovin johtaman 
liittoutuneiden valvontakomissi-
on käyttöön vuoden 1946 loppuun 
asti. Pääkaupungin matkustajalii-
kenne jouduttiin hoitamaan pie-
neltä Hyvinkään kentältä. 

Suomalaisten hallintaan pa-
lattuaan lentoasema koki vielä 
liikenneilmailun uuden kukois-
tuskauden 1940-luvun lopulla ja 
1950-luvun alussa. Sodan myötä 
nopeutunut lentokaluston kehitys 
oli kuitenkin tehnyt kentälle tep-
poset. Lentokoneiden koko ja pai-
no olivat kasvaneet lyhyessä ajas-
sa niin, etteivät Malmin kiitotiet 
enää olleet riittäviä suurimmille 
uusille liikennekoneille. Kiitotei-
den vahvistaminen ja pidentämi-
nen olisivat tulleet kohtuuttoman 
kalliiksi, joten päätettiin rakentaa 
kokonaan uusi lentoasema.

Kansakunnan kohtalonhetki loka-
kuussa 1939: presidentti Kyösti Kallio 
lähdössä pohjoismaisten valtiomiesten 
tapaamiseen pyytämään Suomelle apua 
Neuvostoliiton pyrkimyksiä vastaan. 
Talvisota alkoi vain muutamaa viikkoa 
myöhemmin. Kuva: Aarne Pietinen

Aero o/y:n ohella Karhumäki 
Airways lennätti Lockheed-ko-
neillaan suomalaisia kaukomaille 
tilauslennoilla jo 50-luvun alussa. 
Seuramatkailun alkuaikoina matka 
Välimerelle kesti useita vuorokau-
sia. Kuva: Esko Kukkonen

 950-luvulla Malmin lentoasema 
 sai uuden roolin kaupallisen ilmai-
 lun viimeisimmän aluevaltauk-
sen myötä: sieltä lennettiin Suomen 
ensimmäiset tilauslennot. Tämä pe-
lasti Malmin kentän useimpien suur-
ten liikennekenttien kohtalolta: ne 
ovat aikojen saatossa laajenneet ja 

Kansainvälinen 
kulttuuriharvinaisuus

1 on määritellyt lentokentän kokonai-
suutena valtakunnallisesti merkittä-
väksi kohteeksi. Lentokenttä kiitotei-
neen on myös luetteloitu merkittä-
vänä modernin arkkitehtuurin DoCo-
MoMo-kohteena.

Malmin kentällä on Suomen kan-
salle merkittävä arvo myös kansakun-

nan historian kannalta merkittävi-
en tapahtumien näyttämönä. Se on 
elänyt vahvasti mukana kansakun-
nan ilon ja surun hetkissä maailman-
historian kuohuvimmassa vaiheessa. 
Siellä on Miss Universum Armi Kuu-
sela vilkuttanut kameroille. Sen por-
teista ovat kulkeneet lukuisat tärke-

muuttuneet alkuperäisestä asustaan 
lähes tunnistamattomiksi tai joutu-
neet lakkautettuina muuhun käyt-
töön. 

Yleisilmailun palveluksessa Mal-
min lentoaseman elävä ilmailumil-
jöö on säilynyt alkuperäisessä asus-
saan niin upeasti, että Museovirasto 
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Malmin lentoasema on 
pääkaupunkiseudun ilmai-
lunäytösten ja ilmailuun 
liittyvien yleisötapahtumien 
komea näyttämö. Heinäkuussa 
2004 kävi “Yokoso! Japan” 
-ilmalaivaa ihastelemassa 
toistakymmentätuhatta 
ilmailusta kiinnostunutta. 
Kuva: Seppo Sipilä

Helsingin kaupunginhal-
litus päätti 17.1.2005 

hyväksyä esityksen, jonka mu-
kaan valtiolle kerrotaan edelly-
tysten olevan olemassa Mal-
min lentoaseman maanluovu-
tussopimusten purkamiselle, ja 
että kaupunki pyytää valtiota 
luovuttamaan kentän maa-
alueen vuoden 2010 lopussa. 
Helsingin kaupungin esitys on 
kuitenkin täysin yksipuolinen 
eikä velvoita valtiota millään 
lailla. Päätöksen perustelut ei-
vät myöskään kestä kriittistä 
tarkastelua.

On muistettava, ettei Hel-
singin Yleiskaava 2002 Mal-
min lentoaseman osalta ole 
vielä edes lainvoimainen. 
Malmin lentoaseman ystävät 
ry on valittanut kaavapää-
töksestä, ja asiaa käsitellään 
seuraavaksi korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa. Malmin 
lentoasema on voimassa ole-
vassa kaavassa merkitty liiken-
nealueeksi.

Työ Malmin 
lentoaseman 
pelastamiseksi jatkuu

Helsinkiläiset ovat Suomen 
Gallupin toteuttamassa mie-

lipidekyselyssä lokakuussa 
2004 kannattaneet selkein 
numeroin Malmin historial-
lisen lentokentän säilyttämistä. 
58 % vastanneista halusi len-
totoiminnan jatkuvan, ja vain 
22 % oli toista mieltä.

Malmin lentoaseman ys-
tävät ry on perustettu vuonna 
2002. Jo noin 36.000 ihmistä 
on kirjoittanut nimensä yh-
distyksen ylläpitämään ad-
ressiin kentän säilyttämisen 
puolesta. Adressin voi alle-
kirjoittaa nettiosoitteessa http:
//www.pelastamalmi.org sekä 
myös oheisella lomakkeella.

Liittymällä yhdistyksen 
jäseneksi voi jokainen kan-
sallista kulttuuriperintöä ja 
suomalaista yleisilmailua 
arvostava kansalainen antaa 
tukensa Malmin historialli-
sen lentoaseman pelastamisek-
si tehtävälle työlle. Jäseneksi 
liittyminen tapahtuu lähettä-
mällä yhteystietonsa osoittee-
seen: Malmin lentoaseman 
ystävät ry, Helsinki-Malmin 
lentoasema, 00700 Helsinki, 
tai sähköpostitse osoitteeseen 
sihteeri@pelastamalmi.org.

Henkilöjäsenen jäsen-
maksu vuodelle 2005 on 10 
euroa.

Malmin kentän kohtaloa 
ei ole sinetöity

ät valtiovieraat ja aikansa palvotut 
filmi- ja laulajatähdet samoin kuin 
liittoutuneiden valvontakomission 
jurot neuvostosotilaat ja marsalk-
ka Mannerheimin arkku hänen vii-
meisellä matkallaan.

Lukemattomat lentäjänalut on 
“lentäjänkasteessa” heitetty Mal-
min kentän suihkulähteeseen en-
simmäisen pienkoneella tehdyn yk-
sinlennon jälkeen, ja sinnikkäimmät 
heistä ovat sittemmin ohjanneet 
ja ohjaavat nykyäänkin suuria lii-
kennekoneita maamme ilmaliiken-
teen palveluksessa. Kenttä palvelee 
yhä vielä ilmailua perinteikkäänä 
ja vilkkaana koulutuskeskuksena, 
jossa saa oppinsa 2/3 koko maan 
ammattilentäjistä ja puolet kaikis-
ta lentäjistä.

Kaiken kansan kulttuurikohteen 
Malmista tekevät myös kentän ylei-
sötapahtumat, jotka vetävät sään-
nöllisesti kymmeniätuhansia kat-
sojia.

Kenttäkokonaisuuden arvo maa-
ilmanluokan kulttuuriaarteena sai 
tunnustuksensa vuonna 2003: Mal-
min valitsi maailmanlaajuiselle 
kulttuuriaarrelistalleen kansain-
välinen World Monuments Fund, 
jonka valintapaneelissa on mukana 
edustajat UNESCOn maailmanpe-
rintökeskuksesta sekä sille neuvoa-
antavista ICOMOS- ja ICCROM-jär-
jestöistä. Malmin lentoasema onkin 
elävä monumentti paitsi rakentajil-
leen ja ulospäin avautuvalle nuo-
relle itsenäiselle kansakunnalle, 
myös Charles Lindberghin kaltai-
sille lentoliikenteen alkuaikojen 
tienraivaajille. Sellaisena sillä on 
kaikki edellytykset kehittyä myös 
maailmanluokan kulttuurimatkai-
lukohteeksi!

Historiallinen 
Malmin lentoasema 
on avoinna yleisölle joka päivä. Bussi 
75 Helsingin Rautatientorilta ajaa kentän 
portille noin 20 minuutissa. Historiallinen 
päärakennus näköalaravintoloineen ja näkö-
alatasanteet lentotoiminnan seuraamiseen 
ovat käytettävissä. Vilkkaimmillaan lento-
toiminta on lämpimänä vuodenaikana. 
Tietoa Malmin lentoasemasta, yleisö-
tapahtumista ja kentän lähes 70-vuotisista 
vaiheista löytyy Malmin lentoaseman 
ystävät ry:n kotisivulta 
http://www.pelastamalmi.org.
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Sikäli, kun haluat
taloosi murto-
hälyttimen
ennen lomia, nyt on aika tilata se.

Miksi hälyttimin suojattu kohde ei kelpaa
varkaille?  Koska siellä voi jäädä kiinni, ja
koska tarjolla on mielin määrin kohteita
ilman hälytintä.  Lähes kaikilla on tutun
tuttuja, joilla varas on jo käynyt kylässä.
Turha liittyä näihin
tuttuihin, kun voi
ennakolta estää
rötökset.

Vakuutusyhtiöiden (SVK) uusien
vaatimusten mukaan hyväksytty
rikosilmoitusjärjestelmien erikois-
liike.  ISO 9001 -laatusertifiointi

• Toimintavalmis
hälytinpaketti
asennuksineen
alk. 490 €

• Edulliset teksti-
viestihälytykset

• Kysy räätälöity
tarjous!

M U R T O M I E H E T  O Y
Päivöläntie 28, 00730 Helsinki
(09) 8563 4620, fax 8563 4629
palvelu@murtomiehet.fi
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Kuvia saapui määräaikaan 
11.3. mennessä 188 kpl, 
ja arvosteluraati joutui 

haastavan tehtävän eteen. 
Palkittavien valitseminen 
toinen toistaan hienommis-
ta otoksista vaati pitkää ja 
ankaraa pohdintaa. Viimei-
sessä vaiheessa raati päätti 
myöntää palkintojen lisäksi 
muutamalle kuvalle erityi-
sen kunniamaininnan.

Tuomas Kuosmanen 
vei voiton

Koko kisan voittajaksi koho-
si Tuomas Kuosmanen upealla 
otoksellaan aamu-usvaan kie-
toutuneesta kenttämiljööstä. 
Rohkeasti rajattuun sommi-
telmaan on vangittu juuri oi-
kealla hetkellä ja upeassa va-
laistuksessa kaikki oleellinen – 
aamuauringon kultaama len-
nonjohtotorni, unenomainen 
aamu-usva ja miljöön luon-
netta korostava Cessna. Ku-
vasta voi suorastaan ais-
tia odotuksen, jolla lentä-
jät kenttäravintolassa aa-
mukahvin äärellä seuraavat 
sään selkenemistä päästäk-
seen taivaalle.

Malmin lentoasema -aiheinen valokuvakilpailu ratkennut 

Malmin lentoaseman ystävät ry 
julisti 10.2.2005 valokuvakilpailun, 
jonka aiheena oli tietenkin 
Malmin lento-asema ja siellä 
tapahtuva toiminta. Myös vanhat 
kuvat vuosikymmenten takaa olivat 
tervetulleita.

Neljä muuta 
palkintokuvaa

Ilkka Lyytikäinen ansaitsi 
palkinnon luonnonläheisel-
lä otoksella kukkamerenä 
loistavasta lentokenttäalu-
een niitystä, jonka taustal-
la rakennukset ja historialli-
nen DC-3 -liikennekone luo-
vat katsojan silmien eteen 
vanhan ajan lentoasemako-
konaisuuden parhaimmillaan. 
Tällainen oli kansainvälinen 
lentoasema 1930-luvulla, ja 
näin loistavasti sellainen on 
Malmilla säilynyt sukupolvien 
ajan. Samalla Malmin kent-
tä on merkittävä seudulli-
nen luontoalue, jonka niityt 
ovat saaneet kukoistaa rau-
hassa 30-luvulta asti. 

Irene Merjamaan ilmaili-
jatarpotretti olympiakesältä 
1952 on tyylipuhdas, kauniis-
ti sommiteltu ilmailumuoto-
kuva. Taustana toimiva Cess-
na 140 vuosimallia 1946 on 
mahdollisesti toinen Malmilla 
yhä edelleen lentävistä kah-
desta yksilöstä. Kuvasta voi 
lisäksi aistia valoisan ilmapii-
rin, helpotuksen vaaran vuo-
sien ja pula-ajan jäämisestä 
taakse, luottamuksen tulevai-
suuteen ja ilon Helsingin pi-
an alkavista olympialaisista. 

Helsingin lentoasema Mal-
milla, kansainväliseltä tun-
nukseltaan EFHF eli Europe-
Finland-Helsingfors, hoiti-
kin olympialiikenteestä lä-
hes puolet.

Löytyykö Sinun vanho-
jen kuvien albumistasi otok-
sia Malmin lentoaseman 
varhaisilta vuosikymmeniltä 
(1930-1960 -luvut)? Malmin 
lentoaseman ystävät ry:n vä-
lityksellä voit tuottaa niillä 
iloa muillekin! Yhdistys ot-
taa mielellään vastaan jul-
kisuustyössään käytettäväk-
si vähintään 300 dpi sähköi-
siä tai valokuvapaperille ve-
dostettuja kopioita.

Panu ja Paavo Siukonen 
ovat vanginneet Malmin his-
toriallisen kenttämiljöön par-
haimmillaan ”Yokoso! Japan” 

-ilmalaivan vierailun yhtey-
dessä kesällä 2004. Moni-
tuhatpäinen yleisö, päära-
kennuksen taustalla leijuva 
mahtava vieras ja dramaat-
tiset kesäpäivän kumpupilvet 
eivät jätä kylmäksi: nyt ol-
laan pääkaupunkiseudun ai-
nutlaatuisessa ilmailuvirike-
ympäristössä.

Tero Tuomisen upea kuva 
laskuvarjohyppääjistä histo-
riallista kenttämaisemaa vas-
ten juuri maahantulohetkellä 

Tuomas Kuosmanen

Ilkka Lyytikäinen

Panu ja Paavo Siukonen 

Irene Merjamaa

Tero Tuominen

korostaa Malmin lentoaseman 
monipuolisuutta erilaisten il-
mailuun liittyvien harrastus-
ten keitaana pääkaupunkiseu-
dulla. Kentällä riittää päivit-
täin nähtävää, jota erityises-
ti lapset ja nuoret pääsevät 
seuraamaan omin neuvoin.

Kunniamaininnat

Kunniamaininta myönnet-
tiin valituille Marja-Lee-
na Ahvalan, Marko Kinnu-
sen, Antti Laukkasen, Kari 
Pohjolan ja Marko Ryynäsen 
kuville samoin kuin Tuomas 
Kuosmasen, Ilkka Lyytikäi-
sen sekä Panu ja Paavo Siu-
kosen eräille muille otoksil-
le. Kaikki palkitut ja kunnia-
maininnan saaneet kuvat ovat 
nähtävillä Malmin lentoase-
man ystävät ry:n nettisivuilla 
http://www.pelastamalmi.org 
otsikon ”Kuvakisa ratkennut” 
alla. 

Kiitokset

Malmin lentoaseman ystävät 
ry kiittää lämpimästi kaikkia 
kisaan osallistuneita! Palkin-
not toimitetaan voittajille 
pikimmiten.

sivu 1   5 6.6.2005, 18:34:53
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Muuttoja ammattitaidolla
vuodesta 1885
Oy Victor Ek Ab, puh. 09-12511,
peik.leka@victorek.fi,
www.victorek.fi

M
ALM
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LATOKARTANONTIE
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M
ALM

IN
 K

AUPPA
TIE

PERHEMARKET

www.hok-elanto.fi

PRISMASSA ET MAKSA LIIKAA – 
JA BONUKSET PÄÄLLE

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

Malmin kauppatie 18, p. 350 9260 

PRISMAAN ON 
HELPPO TULLA.

Nykyisellään Malmin 
lentoasema on ilmai-
lun merkittävin kou-

lutuskeskus maassamme ja 
arvostettu paikallinen yl-
peydenaihe. Kyselystä toi-
seen paikallisten asukkai-
den merkittävä enemmis-
tö kannattaa historiallisen 
lentokenttänsä säilyttämis-
tä. Kentällä järjestettäviä 
yleisötapahtumia käy sään-
nöllisesti seuraamassa kym-
meniä tuhansia pääkaupun-
kiseutulaisia.

Ainutlaatuinen miljöö

Euroopassa on jäljellä vain 
kolme likimainkaan alkupe-
räisinä säilynyttä toimivaa 

kansainvälistä lentoasemaa 
sotia edeltävältä ajalta. Nä-
mä ovat Shoreham Englannis-
sa, Deurnen kenttä Antwer-
penissa Belgiassa sekä Mal-
min lentoasema Helsingissä. 
Kolmikosta Malmin miljöö on 
alkuperäisyydessään ja ehe-
ydessään aivan omaa luok-
kaansa.

Malmin lentoasema, johon 
määritelmän mukaan kuulu-
vat myös kiito- ja rullaustiet 
sekä muut lentoaseman toi-
mintaan tarvittavat alueet ja 
laitteet, on ollut Museoviras-
ton ja ympäristöministeriön 
ylläpitämässä valtakunnal-
lisesti merkittävien raken-
nettujen kulttuuriympäris-
töjen inventaariossa jo vuo-

desta 1993.
Ei olekaan ihme, että pi-

kaisen lakkautusuhan al-
le joutuneen Malmin lento-
aseman on valinnut maail-
man 100 uhanalaisimman 
kulttuurikohteen listalleen 
kansainvälinen World Mo-
numents Fund. Tämän New 
Yorkissa päämajaansa pitä-
vän maailmanlaajuisen or-
ganisaation kulttuurikohtei-
ta valikoiva paneeli koostuu 
alansa huippuasiantuntijois-
ta, mm. UNESCOn maailman-
perintökeskuksesta sekä sille 
neuvoa-antavista ICOMOS- ja 
ICCROM-järjestöistä. 

Kenttäkokonaisuus kii-
toteineen kuuluu myös kan-
sainvälisen, modernin arkki-

tehtuurin merkittäviä monu-
mentteja tutkivan ja suoje-
levan DoCoMoMo-työryhmän 
Suomen kohdelistalle.

UNESCO:n maailman-
perintökohteeksi?

Malmin lentoaseman liiken-
neilmailun varhaisaikojen 
miljöömeriitit ovat niin huo-
mattavat, että sillä on kaik-
ki edellytykset päästä elävä-
nä kokonaisuutena UNESCOn 
maailmanperintölistalle. Tä-
mä loisi edellytykset maail-
manluokan kulttuurimatkai-
lukohteeksi.

Ilmailutoiminnan ja upe-
an historiallisen miljöön täy-
dennykseksi ja kulttuurimat-

MITÄ TULEVAISUUDESSA?

kailijoiden houkuttelemiseksi 
lentokenttäalueelle olisi mah-
dollista rakentaa laadukas il-
mailumuseo matkamuisto- ja 
ilmailukirjakauppoineen, vaih-
tuvine näyttelyineen ja lentä-
vine museokoneineen.

Tämä toisi hyvin käyt-
täytyvien ja maksukykyisten 
kulttuurimatkailijoiden myö-
tä runsaasti matkailutuloja 
myös pääkaupungin koillis-
laidalle, verotuloja valtiolle 
ja Helsingille.

MALMIN 
LENTOASEMA:

!"#$%&%%%' '('()**+,%&-./'.&0
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Hiekkakiventie 5, 00710 HELSINKI
puh. 0207 445 200, fax 0207 445 3995

www.hlgroup.fi

KESÄHINNAT!

Barcelona 296€ Rooma 312€

Madrid 311€ Venetsia 293€

Milano 282€ Cork 306€

Lisää houkuttelevia hintoja ja varaukset fl ySN.fi
tai matkatoimistosta tai 09-6937 9358.

Hinnat ovat meno-paluuhintoja yhdelle hengelle sisältäen lentoverot (saattavat 
vaihdella valuuttakurssimuutoksien takia). Ennakko-ostoaika 7vrk. Lentolippu 
on lunastettava tai ostettava kolmen päivän sisällä varauksesta. Myyntiaika 
12.04.2005-21.08.2005. Matkustusaika 23.06.2005 -28.08.2005, 
viimeinen paluupäivä 31.08.2005. Minimioleskelu: 3vrk tai la-su-yö, maksi-
mioleskelu 1kk. Lapsialennukset matkustettaessa aikuisen seurassa (verot-
tomasta hinnasta): 2-17v. 33%, alle 2 v. 90%. Paikkoja on rajoitetusti.

Myös Malmin lentoken-
tän virkistyskäyttöarvoa olisi 
mahdollista kehittää edelleen. 
Kenttää kiertävän luontopo-
lun varrelle voitaisiin pystyt-
tää näköalatasanteita lintu-, 
lentokone- ja tähtiharrasta-
jien iloksi.

Tulevaisuudentuki ja turva

Malmin kentän pelastues-
sa myös laajan pääkaupun-
kiseudun kevyen ilmaliiken-
teen infrastruktuuri sääs-
tyisi hävitykseltä. Tämä on 
merkittävää, sillä ainakin 
lähimmän 20 vuoden täh-
täimellä kaupallisen lento-

liikenteen ennustetaan kas-
vavan huikeasti.

Tässä tilanteessa Malmin 
lentoaseman merkitys koko 
pääkaupunkiseudun ilmalii-
kenteen sujuvuudelle. 

Vantaan kentän muuttu-
essa ruuhkaisemmaksi Mal-
mi saattaa myös löytää uu-
delleen vanhan roolinsa liike-
lentokenttänä, josta lennetään 
hiljaisella modernilla pienko-
nekalustolla taksilentoja ja ke-
vyttä charterliikennettä koti-
maahan ja naapurimaihin.

Mitä on vaakakupeissa?

Helsingin asuntorakentami-

selle on avautumassa val-
taisat alueet Jätkäsaaressa, 
Pasilassa ja Laajasalon väis-
tyvässä öljysatamassa. Li-
säksi laajoja alueita jätettiin 
selvitysalueiksi kokonaan pois 
Helsingin uudesta Yleiskaava 
2002:sta. Asuinalue Malmin 
lentokentällä ei siten mis-
sään tapauksessa ole Hel-
singin kohtalonkysymys. 

Valtakunnallisena ilmai-
lualan virike- ja rekrytoin-
tiympäristönä Malmin his-
toriallinen lentoasema on 
tunnustettu ja korvaama-
ton. Siellä koulutetaan ve-
ronmaksajan kannalta erit-
täin kustannustehokkaas-

ti 2/3 koko maan ammatti-
lentäjistä ja puolet kaikista 
lentäjistä. 

Malmin tulevaisuus kos-
kettaa jokaista pääkaupunki-
seudun lasta ja nuorta. Mis-
sään muualla yli 150 km sä-
teellä ei ole tarjolla mootto-
rilentokoulutusta.

Lukuisat historian kään-
teet ovat antaneet Suomel-
le ja Helsingille yhden maail-
man ilmailuhistorian upeim-
min säilyneistä elävistä kult-
tuuriaarteista. Sivistysvaltion 
tulisi sallia sen tulevaisuudes-
sakin olla innoituksen lähde 
ja opinahjo lentoon ponnis-
taville sukupolville!

Winpilot on suosittu kämmentietokoneessa pyörivä liikkuvan
kartan lennonsuunnittelu- ja suunnistusohjelma.
Nyt VFR versio moottorilentäjälle.
- kirkas värinäyttö ja suurikokoiset kosketusnäyttönapit
- VFR ilmatila on tehty AIP:n mukaan värillisen karttapohjan päälle. Se päivitetään
  kerran vuodessa. Rajoilla on säädettävät hälytykset molemmissa suunnissa.
- lentokenttä- ja majakkatiedot päivitettävissä 4vk välein valmistajalta
- reittipisteinä kentät, majakat ja VFR ilmoittautumispisteet. Omia pisteitä voi lisätä.

Koko paketin hinta alk. 620€
(sis. käytetty ipaq 3630, Haicom GPS, Winpilot ohjelma, data CD ja kiinnitysteline)

www.hkavionics.com 0400-828744
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Kiviveistämö 
Levander Oy
Pihlajamäentie 32 A, 
00710 Helsinki
Puh. 09-387 6284

Geo-Work Oy
Heinäpellontie 25 B, 
00700 Helsinki
Puh. 09-351 5217

Trans Ojala T:mi
Säterinportti 2 C 53, 
00720 Helsinki
Puh. 050-565 9021

E&E Mäntylä
Jarrutie 1, 
00770 Helsinki
Puh. 09-350 8300

Helsingin 
Taksiautoilijat ry
Asesepänkuja 2, 
00620 Helsinki
Puh. 09-587 9088

Sähkö-Roope Oy
Länsirinnetie 15 A, 
00730 Helsinki
Puh. 09-351 2070

Oy T.Stenbacka Ab
Teerikukonkuja 1, 
00700 Helsinki
Puh. 09-615 10300

Ravintola Hopealintu
Malmin Lentoasema, 
00700 Helsinki
Puh. 09-387 3760

Vesijohtoliike 
Klaus Ahonen Oy
Aurapolku 7, 
00750 Helsinki
Puh. 09-389 1487

Konekorhonen Oy
Malmin Lentoasema, 
00700 Helsinki
Puh. 020 759 0660

Ame Huolto Oy
Tattarisuontie 28, 
00770 Helsinki
Puh. 09-389 3688

O’Way Techno Oy
Kirkonkyläntie 37 A, 
00700 Helsinki
Puh. 09-351 3239

Kuljetusrinki Oy 
Veikko Aro
Eurantie 8-10, 
00550 Helsinki
Puh. 09-347 1118 
www.kuljetusrinki.com

Kaikki Sidontatyöt 
ammattitaidolla
Malmin Kukka
Örsinkuja 2, 
00700 Helsinki
Puh. 09-385 3974

Kuljetus Oy 
Tero Raunio
Valjastie 8, 
00750 Helsinki
Puh. 0400-465 306

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

J.H. Trans Ky
Immolantie 52, 
00780 Helsinki
Puh. 040-500 7040

Alppilan Metalli-
sorvaamo Oy
Kääpätie 2 B, 
00760 Helsinki
Puh. 388 2676

Tilitoimisto 
Coratum Oy
Puh. 09-374 3008

Puusepänliike 
Ahonvala Oy
Jäähdytintie 34, 
00770 Helsinki
Puh. 09-389 2080

Hernesaaren 
Romu Oy
Jäähdytintie 21, 
00770 Helsinki
Puh. 09-389 7361

Onnin Auto Oy
Malmin Kauppatie 36, 
00730 Helsinki
Puh. 09-350 8520

Ravintola Konja 2
Torikatu 4, Malmin-
tori, 
00700 Helsinki
Puh. 09-351 4452
Kiinteistöhuolto 
Pilot Oy
Puistolantori 1, 
00760 Helsinki
Puh. 09-388 3053

Puistolasi Oy
Latokartanontie 1, 
00700 Helsinki
Puh. 09-350 6311

Väriveto Oy
Kytkintie 30, 
00770 Helsinki
Puh. 09-389 2442

Malmin 
Autokoulu Oy
Latokartanontie 7, 
00700 Helsinki
Puh. 09-350 5190

Kuljetus-Haapiainen 
& Co Oy
Kointähdenkuja 9, 
00740 Helsinki
Puh/fax 09-386 8238

Parturi-Kampaamo 
Pellavapää
Säterintie 6, 
00720 Helsinki
Puh. 09-385 5007

Mi-Enterprise Oy
Malmin Lentoasema, 
00700 Helsinki
Puh. 0400-849 016, 
fax 09-374 2252

Malmin Fysioterapia
Örskinkuja 2, 
00700 Helsinki
Puh. 09-345 1551

Helsingin Ympäristö-
palvelu Oy
Akkutie 26, 
00770 Helsinki
Puh. 09-347 4300

Tattarisuon 
Autokatsastus
Jäähdytintie 2, 
00770 Helsinki
Puh. 09-347 8890

Tasoteräs Oy
Sienikuja 10, 
00760 Helsinki
Puh. 09-350 5740

Malmin Terä Oy
Halmetie 3, 
00700 Helsinki
Puh. 09-350 8720

MP-Tieto-
sovellukset Oy
Latokartanontie 7 B, 
00700 Helsinki
Puh. 09-341 7220

Autosähkö 
Nykänen Oy
Kytkintie 43,
00770 Helsinki
Puh. 09-350 8870

 JULKAISIJA:  Malmin lentoaseman ystävät ry
 ILMOITUSMYYNTI: Bogatus Oy
 PAINO:  Painoyhtymä Oy, Loviisa

LIIKUTTAA KESÄLLÄ 
KEVENNETYIN HINNOIN!

Asiakaspalvelumme palvelee kesä- ja elokuussa
ma–to klo   8.00–22.00
pe klo   8.00–17.30
lauantaisin suljettu
su klo 11.00–20.30

 
Erätie 3, 00730 HKI, (09) 350 7077
www.tapanilanurheilu.fi 
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