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Malmin lentoaseman tulevaisuus 
kiinnostaa ihmisiä. Lentoaseman 
ystävien (MLY) aktiiveina saamme 
jatkuvasti vastata kysymyksiin ja 
käydä keskustelua kehittämiside-
oista. Näissä keskusteluissa käy 
usein ilmi, miten erilaisia toivei-
ta ihmisillä liittyy historialliseen 
lentoasemaan. 

Paikkakuntalaiset näkevät ken-
tän merkityksen osana omaa kau-
punki-identiteettiään. Kenttää kier-
tävä kuntopolku ja avarat maisemat 
koetaan tärkeinä. Museoihmiset 
näkevät puolestaan vaivaa saa-

dakseen päättäjät ymmärtämään 
elävän lentoaseman historialli-
sen arvon. Ammattilentäjäkoulut 
arvostavat hyvää sijaintia, mikä 
mahdollistaa Helsinki-Vantaalla 
työskentelevien ilmailun ammat-
tilaisten käyttämisen opettajina. 
Rajavartioston helikopterilentäjät 
kehuvat nopeaa yhteyttä Suomen-
lahden kiireisimmille väylille. Mal-
min lukuisille harrastajille tärkeää 
on kentän monipuolinen toiminta, 
loistava sijainti ja ainutlaatuinen 
ilmapiiri. 

Kaikesta huolimatta tuntuu usein 

siltä, ettemme helsinkiläisinä aina 
riittävästi ymmärrä Malmin arvoa 
nähtävyytenä ja monipuolisena elä-
myskeskuksena. Helsingin matka-
oppaista tai kaupunkikirjoista saa 
turhaan etsiä tietoa lentoasemasta 
ja sen kiehtovasta historiasta.

Erityisesti Helsingin kaupungin 
toivoisikin löytävän historialliseen 
lentoasemaansa kätkeytyvät mah-
dollisuudet. Hyvän tilaisuuden 
näkökantojen tarkistamiseen tar-
joaa kaupunginvaltuutettu Kauko 
Koskisen edustaja-aloite. Hän esit-
tää, että Helsinki ryhtyisi toimen-

piteisiin Suomen ilmailumuseon 
siirtämiseksi Vantaalta Malmille. 
Tarkoituksena on luoda Helsingin 
omasta lentoasemasta monipuo-
linen oppimis- ja elämyskeskus, 
missä rikas suomalainen ilmai-
luhistoria olisi näyttävästi esillä.

MLY:ssä uskomme, että kentän 
ympärillä käynnissä oleva keskus-
telu nostaa yhä vahvemmin esiin 
Malmiin liittyvät mahdollisuudet 
ja vahvuudet. Mikä olisikaan hie-
nompaa, jos Helsinki-Malmista 
voisi kehittyä suomalaisen ilmai-
lun perus- ja korkeakoulun lisäksi 

myös kansainvälistä tasoa oleva 
ilmailuhistorian keskus. Sitä odot-
taessa kenttää kiertäviä ulkoili-
joitakin voisi muistaa. Eikö olisi 
mukavaa, jos kuntoradan varteen 
pystytettäisiin katselutorni, joka 
palvelisi sekä lintu- että lentoko-
nebongareita? 

Raine 
Haikarainen

Malmin lentoaseman ystävät ry:n 
puheenjohtajan terveiset

PS. Malmi palvelee myös suurten tapahtumien näyttämönä. Kentän historian mittavin yleisötapahtuma järjestään tulevan elokuun 15.–16. päivinä. Katso lisätietoja: www.helsinkiairshow.fi

Ku
va

aj
a:

 T
im

o 
M

er
en

si
lta

Malmi – ilmailua 
ympäristöä kunnioittaen
Helsinki-Malmin lentoasema sijaitsee kes-
kellä tiheää kaupunkirakennetta. Tämä on 
toiminnan kannalta sekä etu että samalla 
myös haaste. Lentoaseman tulevaisuuden 
kannalta tiivis yhteistyö naapureiden 
ja ympäristöviranomaisten kanssa tulee 
olemaan ratkaiseva menestystekijä lento-
asemaa kehitettäessä.

Kuva: Tuomas Kuosmanen

änsi-Suomen ympäris-
tölupavirasto myönsi 
vuonna 2008 Helsinki-
Malmin lentoasemal-

le ympäristönsuojelulain mu-
kaisen ympäristöluvan. Len-
toaseman toiminnan kannal-
ta asetetut määräykset ovat 
suhteellisen tiukkoja ja vaa-
tivat myös käyttäjiltä panos-
tusta ja sopeutumista. Ne ei-
vät kuitenkaan estä lentoase-
man toiminnan jatkamista 
Suomen tärkeimpänä lento-
koulutuspaikkana sekä Raja-
vartiolaitoksen tukikohtana. 
Tärkeimpiä ympäristönäkö-
kohtia Helsinki-Malmin len-
toaseman toiminnassa ovat 
kiitoteiden liukkaudentorjun-
ta ja ilma-alusten aiheutta-
mien meluhaittojen torjumi-
nen.

Lupamääräyksissä tode-
taan, että kiitoteiden liuk-
kaudentorjunnassa on käy-
tettävä mahdollisimman vä-
hän ympäristökuormitusta 
aiheuttavia aineita. Finavia  
onkin lopettanut ureapohjais-
ten torjunta-aineiden käy-
tön Malmin kiitoteiden liuk-
kaudentorjunnassa jo vuon-
na 2000. Samoin edellytetään 
entistä tarkempia selvityk-
siä siitä, miten mahdollisten 
ympäristövahinkojen hait-

toja voidaan torjua. Tällaisia 
vahinkoja voisivat olla esim. 
polttoaineiden vuodot.  

Melukuormitusta  
vähennetään

Julkisessa keskustelussa nou-
se aika-ajoin esille lentoase-
man aiheuttamat meluhai-
tat. Kuitenkin aikaisempaan 
vuonna 1992 tehtyyn melu-
selvitykseen verrattuna len-
toaseman meluhaitat ovat vä-
hentyneet. Merkittävin muu-
tos on ollut liikennemäärien 
aleneminen ja melualueen 
pienentyminen. Jälkimmäi-
seen on vaikuttanut erityi-
sesti laskukierroslentämisen 
ja helikopteriliikenteen uudet 
reittijärjestelyt. Tänä päivä-
nä koneet lentävät vain poik-
keustapauksissa esim. Tapa-
nilan ja Ylä-Malmin ilmati-
lassa. Myös uusiutunut ka-
lusto on entistä hiljaisempaa.

Ympäristöluvan mukai-
sesti Malmin lentoasemalla 
on sallittu yöaikaan vain vält-
tämättömät valvonta-, häly-
tys- ja pelastuslennot. Hätä- 
ja muissa poikkeustilanteis-
sa lentoasemaa voidaan myös 
käyttää klo 22.00–07.00 väli-
senä aikana. Samoin laskuhar-
joittelu (ns. laskukierroslentä-

minen) on sallittu ainoastaan 
maanantaista perjantaihin klo 
09.00–21.00, lauantaisin klo 
09.00–18.30 ja sunnuntai-

sin klo 11.00–21.00. Lasku-
kierroslentäminen on kiellet-
ty yleisinä juhlapäivinä. 

Näillä toimintarajoituksil-

la pyritään vähentämään me-
lukuormitusta etenkin aikoina, 
jolloin alueen ihmiset viettä-
vät vapaa-aikaansa pihapii-

reissään ulkona. Uudistukset 
ovatkin saaneet myönteis-
tä palautetta ja myös kentän 
käyttäjät ovat niihin pääsään-

Mahdollisuuksien Malmi
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ParaPro 
Varjoliitokeskus ry
www.varjoliitokeskus.fi 

Liidä yhdessä lintujen kanssa! Varjoliito on ekologi-
nen ja edullinen harrastus, joka sopii kaikille!

Nykyiset liidinlaitteet ovat edullisia, teknisesti 
kehittyneitä ja valmiita koko kansan urheilu- ja 
vapaa-ajan välineiksi. Suomessa varjoliito on 
ilmailuviranomaisen valvomaa toimintaa ja vaatii 
kelpoisuustodistuksen. 

ParaPro varjoliitokurssin tavoitteena on saavuttaa 
itsenäisen pilotin edellyttämä osaaminen. Kurssin 
voi suorittaa koulutuksessamme joustavasti omaan 
tahtiin. Kurssin ajan käytössäsi ovat Varjoliitokes-
kuksen liitimet ja varusteet. Varusteita on mah-
dollista myös vuokrata myöhemmin, joten omia 
varusteita et heti tarvitse.

Varjoliitokeskus ry käyttää koulutuksessa Suomen 
Ilmailuliiton määrittelemää ja Ilmailuhallinnon
hyväksymää Para Pro -koulutusohjelmaa,
joka noudattaa pääosin FAI/CIVL:n suosittelemia 
kansainvälisiä varjoliidon koulutus- ja turvallisuus-
suosituksia.

Lisätietoa varjoliidosta, kursseista sekä ilmoittau-
tumisesta löydät netistä: www.varjoliitokeskus.fi  
tai soita 010 423 8220.

TEE UNELMISTA TOTTA, 
OPI LENTÄMÄÄN!
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töisesti sopeutuneet. Eniten 
keskustelua on herättänyt 
kielto saapua kentälle klo 22 
jälkeen. Erityisesti kesäaikaan 
moni matkalentäjä saapui-
si kotikentälleen mielellään 
myöhemminkin. Laskeutuvi-
en koneiden äänihaitat ovat 
myös nouseviin koneisiin ver-
rattuna vähäisempiä.

Ympäristölupa ja sen 
määräykset mahdollistavat 
edelleen Helsinki-Malmin 
lentoaseman monipuolisen 
toiminnan. Lupamääräyksiä 
edellytetään tarkistettavak-
si vuonna 2015. Sitä ennen 
tehdään kuitenkin tarkenta-
via melumittauksia. Tulevana 
kesänä mitataan kentän mel-
ua mm. parin viikon ajan tar-
koin määritellyistä mittaus-
pisteistä.

Käännetäänkö  
kiitotie?

Liikenne- ja viestintäminis-
teriön teettämässä Helsingin 
seudun lentokenttäselvityk-
sessä (2007) yhtenä Malmin 
kehittämisen mallina esitet-
tiin pääkiitotien kääntämi-
nen noin 40 astetta nykyises-
tä ja samalla sen jatkamista. 
Hanketta perusteltiin erityi-
sesti lennonjohdollisilla syillä. 
Tällöin uusi kiitotie olisi sa-
mansuuntainen Helsinki-Van-
taa pääkiitoteiden kanssa ja 
mahdollistaisi tehokkaammat 
mittarilähestymismenetelmi-
en rakentamisen. Malmin len-
toaseman ystävät ry. on kan-
nanotoissaan alusta lähtien 
korostanut kentän maltillista 
kehittämistä olemassa olevan 
kiitotiejärjestelmän pohjalta.

Uutena kehittämisvai-
htoehtona on 
lentoaseman 
nykyinen pääl-
likkö Ari Sireeni 

esittänyt lyhyemmän version 
käännetystä kiitotiestä. Hän-
en mukaansa tässä mallissa ei 
tarvitsisi kajota kentän lou-
naispään asuntoihin, samal-
la kun se kuitenkin mahdol-
listaisi mm. modernien kev-
yiden taksikoneiden operoi-
misen Malmille. Valtiovalta 
on osoittanut varovaista ki-
innostusta tätä kompromis-
simallia kohtaan (HS 5.4.09)

Kaikki nämä Malmin ke-
hittämistä koskevat mallit 
ja ehdotukset ovat toden-
näköisesti mukana, kun 
ympäristöministeriö käyn-
nistää ensi syksyn aikana 
ympäristövaikutusten arvio-
intimenettelyn (YVA). Kalli-
illa prosessilla pyritään ar-
vioimaan mahdollisimman 
tarkkaan lentokenttätoim-
intojen ympäristövaikutuk-
set eri vaihtoehdoissa. Sel-
vitystyö kestää pari, kolme 
vuotta. Sen pohjalta tullaan 
aikanaan tekemään tärkeät 
poliittiset päätökset siitä, 
miten pääkaupunkiseudun 
yleisilmailutarpeet parhait-
en turvataan.

Raine Haikarainen 

PS. Elokuun 
15.–16. päivinä 
kentällä järjest-
etään Suonen 
Ilmailuliiton 
90-vuotisjuhlaan 
liittyvä lenton-
äytös. Esiintyjinä 
on myös Mal-
milla harvemmin 
nähtyä kalus-
toa. Tiukoista 
määräyksistä 
huolimatta melua 
saattaa esiintyä 
keskimääräistä 
enemmän. 
Järjestäjät toivo-
vat lähialueen 
asukkailta ym-
märtämystä 
juhlanäytöstä 
kohtaan.

Kuva: Raine Haikarainen

Kuva: Raine Haikarainen

Suomalainen ilmailukulttuuri 
ei ole koskaan päässyt mah-
tailemaan suurilla rahoilla. 
Sen sijaan täällä on kukois-
tanut korkea osaaminen ja it-
serakentamisen perinne, joka 
on synnyttänyt useita kiinnos-
tavia konetyyppejä.

Ilmailumuseo sijaitsee 
tällä hetkellä Helsinki-Van-
taan lentoaseman läheisyy-
dessä. Museotoiminnan jatko 
nykyisellä paikalla on kuiten-
kin uhattuna. Paineet johtu-
vat mm. Marja-radan rak-
entamisesta, Aviapolis-alueen 
laajenemisesta sekä vuokra-
sopimuksen päättymisestä. 
Helsingin kaupunginvaltuu-
tettu ja Malmin lentoaseman 
ystävien pitkäaikainen halli-
tuksen jäsen Kauko Koskinen 
onkin tehnyt 15.4.2009 Hels-
ingin kaupungille edustaja-al-
oitteen. Aloitteessa esitetään, 
että ”kaupunki ryhtyy neuvot-
telemaan Suomen Ilmailu-
museosäätiön kanssa muse-
otoimintojen siirtämiseksi 
Malmin lentoaseman alueelle”.

Perusteluina todetaan, et-
tä ”Malmin lentoaseman alue 
olisi mitä parhain paikka Suo-
men Ilmailumuseolle. Se täy-
dentäisi sopivalla tavalla ken-
tän nykyistä rakennuskantaa 
ja edistäisi lentokentän pro-
fiilia matkailu- ja tapahtu-
mapaikkana”. 

Malmi olisi luonnollinen 
paikka elävälle ja toimivalle 
ilmailumuseolle. Koko lento-
asema edustaa maailmanlaa-

juisesti poikkeuksellisen hyvin 
säilynyttä miljöötä modernin 
liikenneilmailun ensimmäisil-
tä vuosikymmeniltä. Sijainti 
lähellä keskustaa mahdollis-
tasi suuremmat kävijämää-
rät. Museotoimintojen yhte-
yteen olisi mahdollista myös 
luoda monipuolista ilmailuun, 
lentokonesuunniteluun tai 
vaikkapa meterologiaan tai 
avaruustutkimuksen liittyvää 
näyttely- ja tutustumistoi-
mintaa. Kiinnostus ilmailuhis-
toriaan on maailmalla kaiken 
kaikkiaan vahvassa kasvussa.

Nykyisen Ilmailumuseon 

yhteydessä on  laaja kirjasto. 
Samoin museo tarjoaa tilat 
vanhojen lentokoneiden kun-
nostusta ja entisöintiä varten. 
Kaikki nämä toiminnot sopi-
vat erittäin hyvin myös Mal-
mille. Olemassa olevat huolto-

yritykset voisivat tarjota mu-
seotoiminnalle tärkeitä syner-
giaetuja. Malmilla olisi myös 
mahdollista nähdä historial-
lista ilmailukalustoa oikeassa 
elementissään - lentämässä.

Raine Haikarainen

Suomen Ilmailumuseo Vantaalta  Malmille?
Suomen Ilmailumuseo on monelle ilmailunharrastajalle tuttu paikka. Museossa on 
näytteillä 72 lentokonetta, joista 22 purjekonetta sekä runsaasti ilmailuun liittyviä 
esineitä, kuten moottoreita, potkureita, viestintävälineitä ja pienoismalleja. Kansain-
välisestikin arvioituna museon kokoelmat ovat poikkeuksellisen mielenkiintoiset. 

Kauko 
Koskinen on 
tehnyt aloitteen 
Ilmailumuseon 
siirtämiseksi 
Malmille.

Lentokonehallin alkuperäiset 
varoituskyltit kertovat 
30-luvun kansainvälisestä il-
mapiiristä. Tuolloin lennettiin 
säännöllisiä yhteyksiä mm. 
Puolaan.

Kuvat: Raine Haikarainen

Malmin lentokonehallissa 
kohtaavat menneisyys ja 
nykyisyys. Vuoden 1955 
Cessnan 195:n naapurissa on 
tuliterä Diamond Star.

Lentokoneet kiinnostavat 
kaiken ikäisiä. Suomen 
Laskuvarjokerhon 
uusi Cessna Caravan juuri 
maahan saavuttuaan. 
Samantyyppisiä yksimoot-
torisia ja hiljaisia potkuritur-
biinikoneita tullaan Malmilla 
näkemään tulevaisuudessa 
yhä enemmän. 

Puistolalaiset 
koululaiset 
vierailivat 
Malmilla

90-vuotias Suomen Ilmailuliitto

MALMILLA JO VUOSIKYMMENIÄ
Suomen ilmailijoi-
den keskusjärjestö, 
Suomen Ilmailu-
liitto ry (SIL), sai 
90 vuotta sitten 
alkunsa Suomen 
Ilmapuolustusliit-
tona. Toisen maail-
mansodan jälkeen 
Liittoutuneiden 
valvontakomissio 
määräsi lopetta-
maan liiton. Näin 
tavallaan teh-
tiinkin: vain nimi 
vaihdettiin ovelasti 
nykyiseksi.

SIL ei suinkaan aina ole toi-
minut Malmin lentoasemalla. 
Tämän kertoo tietysti jo liiton 
ikäkin. SIL:n toimisto oli ai-
koinaan varsin huikealla pai-

kalla: Helsingin keskustassa 
Mannerheimintiellä Kolmen 
Sepän patsasta vastapäätä.

60-luvulla SIL vihdoin siir-
tyi Malmille. Toimistotilat löy-

tyivät ”pyöreästä”. Sinne siir-
tyi myös SIL:n kustantaman 
ILMAILU-lehden toimitus.
Todellista juhlaa oli oman toi-
mitalon rakentaminen 80-lu-
vulla. Sen lopusta SIL on toi-
minut omassa talossaan, jos-
sa jokaiselle työntekijälle on 
oma huoneensa. Lisäksi ra-
kennuksessa toimii SIL-Shop, 
joka myy lennokkitavaraa ja 
ilmailijoille tarpeellista ”krää-
sää”, joka on kuitenkin laa-
dukasta.

SIL:n toimitalon rakentami-
nen oli taloudellisesti huima 
prosessi. Pääkonsuli Olavi A. 
Rautio toimi talohankkeen 
puuhamiehenä. Jokainen sil-
loinen markka oli kerättävä 
jostain ja pääkonsuli joukkoi-
neen onnistui rahoittamaan 
toimitalon. SIL:n taloon liittyy 
pieni anekdootti. Sen tontil-
la on peräti kaksi omistajaa: 
Helsingin kaupunki ja Ilmai-
lulaitos Finavia (Ilmailulaitos).

SIL:n sijainti Malmin lento-
asemalla on ideaali juuri pää-
kaupunkiseudun ilmailijoille. 
Asioiden hoito kentän aito-
jen sisällä on helppoa.

Talossa on myös luokka-
huone, jota vuokrataan muun 
muassa kaupallisille lento-
kouluille. SIL:n jäsenyhdistyk-
sille luokan käyttö on maksu-
tonta. Luokan käyttöaste on 
todella korkea. Etenkin tal-
vella liikennelentäjäoppilaat 
ovat varanneet päivät kuu-
kausiksi.

Kun liikkuu Malmin lento-
asemalla, jokainen on terve-
tullut liittoon kahville. Tän-
ne voi tulla ”moikkaamaan” 
niin toiminnanjohtajaa, IL-
MAILU-lehden päätoimitta-
jaa tai SIL-Shopin uutteria 
myyntimiehiä.

Mikko Sokero
Kirjoittaja on Ilmailuliiton  

viestintäpäällikkö ja ILMAILU-
lehden päätoimittaja.

SIL:n tilat on helppo löytää 
heti lentoaseman portin 
jälken. Toimiston yhteydessä 
toimiva SIL-Shop on kas-
vattanut jatkuvasti asiakas-
kuntaansa. Lennokeista tai 
vaikkapa ilmailuaiheisista 
lahjatavaroista kiinnostu-
neille myymälä on todellinen 
aarreaitta.
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60-luvulla otetussa kuvassa näkyy mm. Ilmavoimien yh-
teyslentueen parakki. Automiesten valkoinen talo erottuu 
vasemmassa alanurkassa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Paasivuorenkatu 4–6 A
PL 54, 00531 Helsinki
puh. 020 774 002, faksi 020 774 2039
pam@pam.fi, www.pam.fi

Hyvää palvelua ei saa sattumalta.  

Sitä saa ihmiseltä.

Vähemmän tunnettua on 
kenttäalueen muu raken-
nuskanta, josta suuri osa on 
tosin hävinnyt 70 vuoden ai-
kana. Kentän rakennushisto-
riaa tutkinut FM Hannu-Mat-
ti Wahl on tehnyt arkistoista 
mielenkiintoisia löytöjä.

Valvontakomissio  
parakkirakentajana

Sotien jälkeen Malmin lento-
asema joutui liittoutuneiden 
valvontakomission haltuun. 
Lentoasemalle rakennettiin 

”Puna-armeijan lentovoimille”  
yhteensä 24 erilaista tilapäis-
tä rakennusta tai rakennel-
maa, joukossa mm. 15 asuin-
parakkia, yksi sauna- ja pesu-
laparakki, yksi teatteriparakki  
sekä vasikkanavetta. Vanhat 
malmilaiset saattavat muis-
taa myös kentän pääsisään-
käynnin yläpuolelle rakenne-
tun juhlavan portaalin.

Kun valvontakomissio 
poistui 1946, parakit siirtyivät 
suomalaisten haltuun. Vähi-
tellen niitä ryhdyttiin kuiten-
kin purkamaan. Vielä vuon-
na 1965 tehdyissä kartoissa 

Malmin lentoaseman 
tuntematon arkkitehtuuri
Malmin pyöreä hallintorakennus on 
maailmalla tunnettu. Yhdessä suuren 
lentokonehallin kanssa kokonaisuus muo-
dostaa edustavan esimerkin 1930-luvun 
funktionalistisesta arkkitehtuurista. Nämä 
rakennukset ovat myös suojeltuja.
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60-luvulla otetussa kuvassa näkyy mm. Ilmavoimien yh-
teyslentueen parakki. Automiesten valkoinen talo erottuu 
vasemmassa alanurkassa.

Kuva: Rajavartiolaitos

Malmin lentoasema sijaitsee 
tänä päivänä hyvien liiken-
neyhteyksien päässä. Toisin 
oli lentoliikenteen alkuaikoi-
na. Viljo ja Eero Aaltio aloit-
tivat työnsä Aero Oy:n bus-
sin rahastajapoikina 40-lu-
vun alussa jatkosodan aika-
na. Veljeksille on hyvin jäänyt 
mieleen matkat puukaasulla 
kulkevalla bussilla.

Monenlaisia  
matkustajia

Viljo Aaltio muistelee, miten 
bussissa kulki mm. Malmin 
kentällä toimivia saksalaisia, 
joilta sitten myös alettiin pe-
riä maksu, seitsemän markkaa 
yhteen suuntaan.

– Yhteisen kielen puuttu-
essa toisena rahastajana toi-
minut serkkuni Karlssonin He-
le lausui heitä rahastaessaan 

”seits-kilikali”, jonka merki-
tyksen saksalaiset pian oppi-
vat ymmärtämään ja joka sit-
ten tarttui Helen liikanimek-
sikin. Kun välillä olimme ken-
tällä vähän pidempään bussin 
lähtöä odotellessa, oli tehtä-
vänämme auttaa kuormaajia 
lentokoneiden lastauksessa.

Joskus bussimatkustaji-
en joukossa oli tärkeitä mat-
kustajia, joita Viljo ja Eero ei-
vät kuitenkaan tunnistaneet.

– Olimme kerran Espan 
matkatoimistolla odottele-
massa matkustajia. Kun sitten 
tulimme ulos, näin että bus-
sin perällä istui jo joku. Nou-
sin bussiin ja menin kysymään 
herralta lippua, mutta tämä 
vastasi ettei ollut saanut sel-

laista. Selitin, että lentomat-
kustajat saavat matkatoimis-
tossa kortin, jolla pääsevät 
kentälle, ja että herrankin pi-
täisi käydä sieltä sellainen ha-
kemassa. Jaaha, sanoi herra, 
nousi ylös ja lähti sävyisästi 
kohti ovea. Kuljettaja Nyman 
koetti sieltä rattinsa takaa 
huitoa minulle, että älä, älä, ei 
tarvitse. Päästyämme bussin 
etuosaan hän kysyi minulta, 
enkö tunne Aeron toimitus-
johtaja Ståhlea. Enhän minä 

vielä silloin tuntenut, ja kyllä 
minua nolotti. Gunnar Ståh-
le oli hyvin mukava mies, ei-
kä mokomasta nokkiinsa ot-
tanut vaan palasi muina mie-
hinä penkilleen.

Vaivalloista  
matkantekoa

Sota-ajan bussit kulkivat puu-
kaasulla, ja vaativia tilantei-
ta varten niissä oli myös ben-
sahana. Täyteen lastattu bus-

si nousi esimerkiksi Sepän-
mäkeä hyvin heikosti, jolloin 
kuljettaja ”Jonkka” Tallqvist 
käänsi polttoainehanan het-
keksi bensalle. Jonkka opet-
ti myös rahastajapojille puu-
kaasutinbussin lämmittämi-
seen ja käynnistämiseen liit-
tyvät salaisuudet. 

Viljo muistelee, miten Ae-
rolle bensiinin saanti oli aa-
vistuksen helpompaa, kun sitä 
sai joskus tilkan lentokoneista. 

– Kerran olimme kuljetta-
massa matkustajia kentälle, 
kun bussi jäi puukaasun uu-
vuttua Viikissä tienposkeen. 
Jostain syystä bensatankkia ei 
voinut käyttää. Jäimme miet-
timään, että kuinkas tästä nyt 
kentälle päästään. Bensiiniä 
oli mukana astiassa, ja keksin 
että voisin maata lokasuojan 
päällä ja kaadella sitä hiljal-
leen pullosta suoraan kaasut-
timeen. Niin sitten tehtiinkin, 
ja hyvin päästiin perille.

Eero puolestaan muistelee 
40-luvun bussimatkustamis-
ta, jolloin käsitykset matkus-
tajien turvallisuudesta eivät 
olleet aivan yhtä tiukat, kuin 
tänä päivänä.

– Olin kerran kesäkuumal-
la lähdössä matkatoimistol-
ta lentokentälle päin. Bussi 
oli täynnä porukkaa. Puukaa-
suttimen pilkesäkkejä pidet-
tiin bussin katolla, ja mielee-
ni juolahti että voisin kiivetä 
niiden väliin. Kuskina oli sil-
loinkin Jonkka, joka sanoi että 
mene sinne vain. Siellä minä 
sitten nautin viileästä tuulen-
vireestä Malmin kentälle asti.

Seppo Sipilä/
Raine Haikarainen

Kun Malmille oli matkaa
Aeron bussin rahastajapojat muistelevat

Aeron matkatoimisto Pohjois-Esplanadilla. Kuva on julkaistu Vliegwereld-lehdessä 25.8.1938.

Rahastajapojat Viljo Aaltio (vas.) ja Helge Karlsson (oik.) 
ensimmäistä päivää töissä 10.5.1943. Keskellä Aeron kuor-
maajat Haavisto, Kaariala, Koski ja Mantere.
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Vähemmän tunnettua on 
kenttäalueen muu raken-
nuskanta, josta suuri osa on 
tosin hävinnyt 70 vuoden ai-
kana. Kentän rakennushisto-
riaa tutkinut FM Hannu-Mat-
ti Wahl on tehnyt arkistoista 
mielenkiintoisia löytöjä.

Valvontakomissio  
parakkirakentajana

Sotien jälkeen Malmin lento-
asema joutui liittoutuneiden 
valvontakomission haltuun. 
Lentoasemalle rakennettiin 

”Puna-armeijan lentovoimille”  
yhteensä 24 erilaista tilapäis-
tä rakennusta tai rakennel-
maa, joukossa mm. 15 asuin-
parakkia, yksi sauna- ja pesu-
laparakki, yksi teatteriparakki  
sekä vasikkanavetta. Vanhat 
malmilaiset saattavat muis-
taa myös kentän pääsisään-
käynnin yläpuolelle rakenne-
tun juhlavan portaalin.

Kun valvontakomissio 
poistui 1946, parakit siirtyivät 
suomalaisten haltuun. Vähi-
tellen niitä ryhdyttiin kuiten-
kin purkamaan. Vielä vuon-
na 1965 tehdyissä kartoissa 

parakkeja näkyy, mutta sen 
jälkeen nämä sota-ajan ra-
kennelmat hävisivät ripeästi. 
Tällä hetkellä ei valvontako-
mission parakeista ole enää 
yhtään jäljellä. Myöskään ku-
via ei näistä rakennuksista ei 
arkistoista näytä löytyvän.

Automiesten  
talo säilyi

Jatkosodan aikana keväällä 
1944 rakennettiin lentoko-
nesuojan taakse majoitusra-
kennus kentällä toimivia au-
ton- ja traktorinkuljettajia 
varten. Majoitusrakennus oli 
tarkoitettu kahdeksalle päivi-
tystehtävissä olevalle auto-
miehelle. Rakennuksen piti 
olla väliaikainen, mutta se on 
edelleen pystyssä ja asuinkäy-
tössä. Pieni talo onkin ainoa 
Malmin lentoasemalla ainoa 
käyttökunnossa oleva raken-
nus  kymmenistä jatkosodan 
ja valvontakomission aikana 
rakennetuista väliaikaisista 
rakennuksista ja parakeista.

Hannu-Matti Wahl/ 
Raine Haikarainen

Malmin lentoaseman 
tuntematon arkkitehtuuri
Malmin pyöreä hallintorakennus on 
maailmalla tunnettu. Yhdessä suuren 
lentokonehallin kanssa kokonaisuus muo-
dostaa edustavan esimerkin 1930-luvun 
funktionalistisesta arkkitehtuurista. Nämä 
rakennukset ovat myös suojeltuja.

Malmin lentoaseman historiateos 
edelleen saatavissa

Malmin lentoaseman päärakennuksen toisessa kerroksessa toimiva Ravintola Hopealintu tarjoaa 
hyvän kahvin ja maistuvien lounaiden lisäksi myös esteettömät näkymät kentän kiitoradoille. 
Ravintolasta on mukava seurata kentän toimintaa vaikkapa koko perheen voimin.

Hopealinnun hienot näköalat

Hopealinnusta voi varata kokous-
tiloja, ja ravintola järjestää myös 
catering-palvelua.

Hopealintu on avoinna arkisin 
klo 9–18, lauantaisin klo 10–17 ja 
sunnuntaisin sekä pyhäpäivinä klo 

11–16. Lounas on tarjolla arkisin 
klo 10.30–14.30.

Kirjan lähes 350 sivuun mah-
tuvat niin suomalaisen sivii-
lilentämisen alkuvaiheet, 
sota-ajan dramaattiset vuo-
det kuin kentän kehittymi-
nen suomalaisen ilmailun 
tärkeimmäksi koulutus- ja 
harrastuskeskukseksi. Mukana on 
runsaasti harvinaista kuvamateriaalia, aikalaiskuvauksia 
sekä välähdyksiä tämän päivän Malmin monipuolisesta 
toiminnasta. Kirjaa on saatavissa mm. Suomen Ilmai-
luliiton SIL-Shopista Malmilta sekä nettikaupoista.

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

Malmi – Helsingin lentoasema 70 vuotta suomalaista 
ilmailua
Koko 220 x 220 mm. Sidottu, 336 sivua. ISBN 978-953-492-145-9
Ovh 38,90 euroa. www.minervakustannus.fi
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Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry
Hämeentie 36
00530 Helsinki

09 229 421

Ihmisen mittaista
aikuiskoulutusta

 SIVISTYKSEN SIIVIN 
KONEITA KORKEAMMALLE

Malmin_lentoaseman_ystavat.indd   1 24.4.2008   10:31:35



7KENTTÄPOSTIA

Turvaa pääomallesi
Pääomaturvatuilla indeksilainoillamme ja
rahastoillamme sijoitat osakemarkkinoille niin,
että sijoituksesi on turvattu*. Tee merkintä
verkkopankissa nordea.fi tai soita Asiakaspal-
veluun 0200 3000 (pvm/mpm) ma-pe 8-20,
josta voit myös varata ajan konttoriimme.
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Rahastojen hallinnoinnista vastaa Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy.
Lisätietoja Nordea-rahastoista saat osoitteessa nordea.fi/rahasto ja indeksilainoista
nordea.fi/joukkolainat. * Riippumatta siitä, kuinka markkinat kehittyvät, saat takaisin
vähintään sijoittamasi pääoman eräpäivänä (indeksilaina) tai takuutasopäivänä (rahasto).

Teemme sen mahdolliseksi

Malmin kauppatie 18
Helsinki-Malmi
0200 3000
nordea.fi

Patria Pilot Training Oy on johtava 

suomalainen ammattilentäjiä kouluttava 

oppilaitos. Ilmailun perusteista aloittavat 

oppilaamme valmistuvat ammattilen-

täjän opintolinjaltamme 18-24 kuukau-

den opintojen jälkeen yleiseurooppalai-

sen JAR-CPL ansiolentäjän lupakirjojen 

haltijoiksi. Oppilaat ovat kurssin lopussa 

suorittaneet myös liikennelentäjäteoriat 

(ns Frozen ATPL) sekä MCC –ohjaamo-

yhteistyökoulutuksen kurssit. 

Haemme oppilaita vuonna 2009 alkaville 
omarahoitteisille ammattilentäjän opintolinjoille

Lentäjäkoulutukseen
Jos olet ilmailusta ja lentäjän ammatista 

kiinnostunut, normaalin terveyden omaava, 

ylioppilastutkinnon tai vastaavan peruskou-

lutuksen saanut mies tai nainen, voit lähet-

tää hakemuksesi ammattilentäjän opintolin-

jallemme. Perusvaatimukset täyttävät hakijat 

kutsutaan 1 + 1 -päiväisiin valintakokeisiin, 

joissa pääpaino on soveltuvuustesteissä 

sekä englannin ja matematiikan tasokokeis-

sa. Katso lisätiedot ja hakuohjeet netistä 

osoitteesta www.patria.fi  (lentokoulutus). 

PATRIA PILOT TRAINING OY

Thermo King –
kylmäkuljetusten laatumerkki

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

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

Kuussillantie 23
01230 VANTAA

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

www.auranen.fi

Auranen82x50.indd   1 4/17/09   8:16:14 AM
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Tapulikaupungintie 4, 00750 Hki 
(09) 346 2511 • palloiluhalli.fi 

Erätie 3, 00730 Helsinki 
(09) 3507 077 • tapanilanurheilu.fi 

Puistolan Palloiluhalli 
- lyötävän hyvä pelipaikka 
 

tennis 
sulkapallo 
golfsimulaattori 
pingis 
shoppi ja kahvila 

Tapanilan Urheilukeskus 
- iloisten ilmeiden kohtauspaikka 
 

keilailu  
seinäkiipeily 
jousiammunta 
kuntosali 
paaaljon muuta 

Uusi myymälä keskustassa
Lönnrotinkatu 7 Helsinki
ark. 10 – 18, la 10 – 16
puh. 669 663 fax 669 336

Sope Makasiini ja Outlet
Malmin raitti 17 Helsinki
ark. 10 – 18, la 10 – 16
puh. 2238 1322 fax 2238 1327

Suomalaisia huonekaluja vuodesta 1945

Sope Makasiini Malmilla. Tervetuloa!

w w w . s o p e . f i

Sopen hyllystöt kootaan asiakkaan valitsemista elementeistä ja materiaaleista. 
Ajattomissa sohvissa on useita kokoja ja verhoilun voi valita sadoista kankaista. 
Mittapöydät valmistetaan suomalaisella puusepäntaidolla monissa puulajeissa. 

-15%

Sopen kotimaiset TV-tasot Kenttäpostin lukijoille toukokuun loppuun
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Kuva Matti Korjula

Toista yhtä hienoa konetta ei Malmilta löydy 
kuin Jounin kaksipaikkainen RV-8. Se on teh-
ty ”viimeisen päälle”, katsottiinpa sitten di-
gitaalista mittaristoa, konehuonetta tai osi-
en sovitusta.

Niinpä kone pystyy lentämään matkaa lä-
hes 300 km/h nopeudella, henkilöauton ben-
sankulutuksella ja vaimeasti huristen. Se on 
suunniteltu toimimaan tavallisella 95 oktaa-
nin lyijyttömällä polttoaineella, joka on myös 
halvempaa kuin lentobensa.

Hienoudet eivät lopu tähän: Kone on tai-
tolentokelpoinen ja kestää g-voimia +6:sta 

-4:ään. Täyteen tankattuna lentoaikaa on yli 
kuusi tuntia. Malmilta pystyy käymään Ro-
vaniemellä edestakaisin ilman polttoaineen 
lisäystä.

Jouni olikin juuri saapunut koneellaan poh-
joisesta, kun hän ammatikseen huoltaa asiak-

kaiden - joukossa maamme eturivin yrityksiä 
ja valtionhallintoa – tietotekniikkaa.

Koulutukseltaan hän on tuotantotalou-
den diplomi-insinööri mutta syventynyt koko 
ikänsä tietotekniikkaan. Tietoa ja taitoa len-
tokoneen tekemiseen hän on saanut raken-
tamalla aiemmin yksinkertaisen lentolaiteen 
ja sitten helikopterin.

– Muutaman viime vuoden aikana netti on 
tullut korvaamattomaksi apuvälineeksi. Sen 
avulla ohjeita ja vinkkejä saa hetkessä jopa 
maapallon toiselta puolelta, Jouni neuvoo.

Koneensa Jouni on koonnut amerikkalai-
sen Van’s Aircraftin rakennussarjasta, johon 
hän on suunnitellut omia sovellutuksiaan. 
Työhön hän laskee menneen noin 3 000 tun-
tia. Autotalli toimi hänellä ”maailman pie-
nimpänä lekotehtaana”.

– Työssä käyvä kaveri pystyy tekemään täl-
laisen koneen 3–5 vuodessa, 
ainakin jos rakennuspaikka on 
vieressä kuten minulla. Eduk-
si vielä on, jos vaimo ymmär-
tää, että tällainen rakennus-
projekti on osa minua.

Jouni puolestaan on osa 
Malmia. Hän asuu aivan ken-
tän vieressä ja koneelleen hän 
pääsee fillarilla tai hölkäten 
viidessä minuutissa.

Matti Korjula

Jouni rakensi 
vauhtipelin
Ammattilentäjien ja –oppilaiden lisäksi Malmilla toimii myös 
muutamia harrasteilmailijoita. Jouni Teerikorpi on itse tehnyt 
koneensa, muuntanut autonmoottorin lentokäyttöön ja palkittu 

”Vuoden rakentajana”.

Jouni Teerikorpi ja RV8 on usein usein Malmilla nähty pari.

RV-sarjan koneita on eri 
puolilla maailmaa tehty tai 
rakenteilla 8 000 kpl.

Kuva: Tuomas Kuosmanen

Kenttäpostia -lehti
Malmin lentoaseman ystävät ry:n teemaliite, kevät 2009

 JULKAISIJA:  Malmin lentoaseman ystävät ry.
 PÄÄTOIMITTAJA: Raine Haikarainen
 TOIMITUSSIHTEERI: Riitta Luhtala
 TAITTO: ESWE Suunnittelu, Sirkka Wallin
 PAINOSMÄÄRÄ: 63 000 kpl
 ILMOITUSMYYNTI: Stellenic Oy
 PAINO:  Sanomala Oy, Vantaa

 Malmin lentoaseman ystävät ry
 Helsinki-Malmin lentoasema
 00700 HELSINKI
 www.pelastamalmi.org

Nelonen esittää: 

Ilmailun kiehtova maailma
Nelosella toukokuun alussa startannut uusi kotimainen ohjelmasarja Ilmailun maailma esittelee ilmailua sekä har-

rastuksena että ammattina. Sarja tutustuttaa katsojan monipuolisesti eri lajeihin ja alan toimijoihin. Myös Hel-
sinki-Malmin lentoasema on ohjelmasarjassa näyttävästi esillä. 

Viisiosainen sarja on toteutettu yhteistyössä mm. Suomen Ilmailuliiton, kotimaan kenttiä isännöivän Finavian ja 
Finnairin kanssa. Sen juontaa Milana Misic. 

Ohjelma esitetään Nelosella lauantaisin klo 10.30, toukokuun loppuun saakka. Jaksot ovat katsottavissa viikon 
ajan myös Nelosen Netti-tv:stä.

Malmin ilmailukerho kou-
luttaa aktiivisesti kerhon 
jäsenistöä. Tällä hetkellä 
meitä on jo noin 350 jä-
sentä ja toimimme kolmen 
oman ja neljän vuokrako-
neen voimin. Järjestämme 
kerran vuodessa yksityis-
lentäjän PPL (Private 
Pilot License) lupakirja-
kurssin, joka antaa oikeu-
den lentää yksimoottorista 
lentokonetta. Lisätietoa 
kurssista löydät sivulta 
www.mik.fi.

Lentoharrastuksen voi 
aloittaa myös lentosimu-
laattorin ohjaimissa. Si-
mulaattori on kerholaisten 
omin voimin, oikean len-

tokoneen runkoon raken-
tama. Siinä on mm. 160 
asteen visuaalijärjestelmä 
sekä täysin toimiva Gar-
min GPS-navigaatiolaite, 
joten realistinen lento-
tuntuma on taattu. Simu-
laattorilentämisessä ei ole 
ikärajaa ja se sopiikin har-
rastukseksi koko perheelle.  
 
Ilmailu ei ole pelkkää len-
tämistä ja lentokoneen tek-

nisiä suoritusarvoja, se on 
myös hauskaa yhdessäoloa 
ja kokemusten vaihtamista 
muiden pilottien kanssa. 
Ilmailua voikin harrastaa 
kerhossamme monipuo-
lisesti (esim. matkalento, 
taitolento, SAR-toiminta).  
Kerhotoimintaan voi tu-
tustua tulemalla mukaan 
Avointen ovien päivään 
Malmin ilmailukerhol-
la 16.05.2009 (www.mik.
fi/yhdistys/yhteystiedot/). 
Keskiviikkoisin ja lauan-
taisin on mahdollisuus 
tutustua lentosimulaat-
toriin ja vaihtaa ajatuksia 
innokkaiden ilmailuhar-
rastajien kanssa.  

Liikenne- ja ansiolentäjiä koulutta-
vat Patria Pilot Training (www.pilot-
trainingmalmi.fi) sekä Salpauslento 
Oy (www.salpauslento.fi/). Helitour Oy 
(www.helitour.fi) on puolestaan Poh-
joismaiden johtava helikopterialan am-
mattioppilaitos. Yksityislentäjiä kou-
luttavat kerhojen lisäksi mm. Skymen 
(puh. 374 5650) Jaakko Kuusiston joh-
dolla sekä 40-vuotisjuhliaan viettävä 
BF-lento (www.bf-lento.com). Kaupal-
listen koulujen etuna kerhoihin verrat-
tuna on usein paremmat mahdollisuu-
det räätälöidä opiskelu oppilaan oman 
kalenterin mukaan. 

Yksityislentäjäkoulutusta tarjoavat 
omille jäsenilleen mm. Espoon moot-
torilentäjät (www.esmofly.net), Poly-
teknikkojen Ilmailukerho (http://pik.tky.
fi/joomla), Finnairin lentokerho (www.
finnairflyingclub.com) ja MAF-Finland 
(www.maf-finland.org). Jäseneksi hy-
väksymisen ehdot kannattaa tarkistaa 
kerhojen kotisivuilta. Harrastelentäjä 
(ultrakevyt-) kouluttajia ovat alan suo-
malainen pioneeri KILA ry (www.kevy-
tilmailu.net). sekä Malmilla ja Hyvin-
käällä toimiva Mäntsälän ilmailukerho 
(www.milk.fi). 

Kerhot tarjoavat mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen – 

kaluston puhtaanapidosta alkaen.

Simu-
laattorilla 
saa hyvän 
tuntuman 
oikeaan 
lentämiseen.

Kuva: Tuomas Kuosmanen

Löydätkö itsesi usein bongailemasta lento-
koneita Malmin lentokentän verkkoaidan 
takaa tai lennätkö aktiivisesti simulaattoril-
la? Moottorilento on harrastus, joka tarjoaa 
virikkeitä ja haasteita aloittelijoista kokenei-
siin harrastajiin ympäri vuoden. 

Lentokonebongarin tie 
lentäjäksi

MALMILLA 
RUNSAASTI KOULUTTAJIA
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Lisätietoja ja varaukset www.laskuvarjokerho.fi tai 040 506 8070.

Nopea ja turvallinen tapa tutustua laskuvarjohyppäämiseen. 
Tandemhypyssä hyppymestari ja oppilas hyppäävät 4000 metristä 

toisiinsa kiinnitettyinä. Tandemlahjakortit ovat myös suosittuja 
palkintoja tai lahjoja! Hypyt suoritetaan Hangossa.

TULE TANDEMHYPYLLE!

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

SÄHKÖ-ROOPE OY
Länsirinnetie 15 A 00730 Hki 
Puh. 09-351 20 70

Erkki Lepistö Oy

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

Letku ja hydrauliikkaosat
Hydromarket Oy
Tapulikaupungintie 6 00750 Hki
Puh. 09-346 42 00

UN-NEON OY
Kaasutintie 24 00770 Helsinki
Puh. 09-350 58 20
www.un-neon.fi

Helsingin Auto-Pelti Oy
Halmetie 7 00730 Helsinki
Puh. 09-350 78 30

Malmin Terä Oy
Halmetie 3 00700 Helsinki
Puh. 09-350 87 20

mantylaee.fi

Valo-Steel Mentanova Oy
Sienitie 25 00760 Helsinki
Puh. 09-389 60 33
www.valosteel.com

Insinööritoimisto RI-Konsultit Oy
Latokartanontie 7 B 00700 Hki
Puh. 09-417 47 700

Tekstiilipaino PAITAMYLLY OY
Pihlajamäen ostoskeskus
Puh. 010 422 52 20
www.paitamylly.fi

Uusimaan Autohuolto Oy
Takoraudantie 1 00700 Helsinki
Puh. 041-522 52 35
www.uusimaanautohuolto.fi

Tilitoimisto
Datamedia-Tilit Oy
www.datamediatilit.fi

STENI FINLAND OY
www.steni.fi

HSS-Teroitustekniikka Oy
Harkkoraudantie 3 00700 Hki
Puh. 09-387 30 23

Nostokonepalvelu
Reijo Koskimies Oy
Kellaritie 13 00700 Helsinki
Puh. 0400-213 542

Valomainos ja reippauspalvelu
Markas Oy
Tuulilasintie 6 00770 Helsinki
Puh. 09-389 47 83

VARATTU 

Asfaltti ja maarakennustyöt
Asfaltti-Tapsa Oy
Ormuspellontie 2 00700 Helsinki
Puh. 09-222 42 20
www.asfaltti-tapsa.com

Suomen Pysäköintipalvelu Oy
www.sppoy.fi

Kaikki sidontatyöt ammattitaidolla

Malmin Kukka
Kirkonkyläntie 8/Örskinkuja 2
00700 Helsinki
Puh. 09-385 39 74

HJL-Systems
Heikki Liukkonen Oy
Ormuspellontie 2 00700 Helsinki
Puh. 09-752 34 87
www.hjl-systems.fi

REPDELI OY
Lampputie 4 00750 Helsinki
Puh. 09-346 47 88

Insinööritoimisto TENSICON OY
Rattitie 17 00770 Helsinki
Puh. 09-350 59 90
www.insinooritoimistotensicon.fi

Helsingin Eko 
Korjausrakennus Oy
Kaasutintie 20 00770 Helsinki
Puh. 09-224 333 30
www.kolumbus.fi/ekokorjausrakennus

TTV-RAKENNUS OY
Valuraudankuja 6  00700 Hki
Puh. 041-492 65 93
 
Maalaus ja saneerausliike 
Telatex Oy
Puh. 0400-413 186

SIIVOUS- JA RAKENNUSPALVELU
Suojärvi Puh. 040-830 12 21

Kuljetusliike Jouni Meling Oy

Siivouspalvelut ja mattopesut
Jarmo Hyrske Oy
Kauriintie 4 X 172 00740 Helsinki
Puh. 09-387 15 09

Rakennus Palvelu
Lahtinen Petri Oy
www.rakennuslahtinen.fi

Puusepänliike Ahonvala Oy
Jäähdytintie 34, 00770 Helsinki
Puh. 09-389 3080



WWW.HELSINKIAIRSHOW.FI

Haemme aktiivisia, ilmailusta kiinnostuneita mukaan TALKOO-tö ihin vuoden päälentonäytö kseen 
(HUOM! Myö s seurat). Tarjoamme SIL:n jäsenkerhoille: Ruokahuollon, Tapahtuman virallisen 
CREW-paidan, kerhotason korvauksen (määräytyy henkilö määrän mukaan - sovitaan erikseen), 
paljon hienoja kokemuksia ja hyvän tunnelman. Lisäksi tulemme keväällä tarjoamaan SIL-jäsen-
kerhoille mahdollisuuden ostaa VIP-passeja erikoishintaan.

Lisätiedot ja yhteydenotot: Jani Sarpi / festivaalijohtaja
jani.sarpi@speedpromotion.fi /www.helsinkiairshow.fi

Helsinki International Airshow tuo Helsingin taivaalle suuren Ilmavoimien kaluston 
Hornet-hävittäjineen ja Midnight Hawks –taitolentoryhmän, sekä näyttäviä ulko-
maalaisia vieraita. Tavoitteena on myö s saada paikalle useita yleisö lennätykseen 
soveltuvia koneita! 

Ulkomaalaisten taitolentoryhmien ja ilma-alusten esiintyjä- ja maanäyttelyluettelo 
tullaan julkistamaan kevään aikana. 

Tapahtuman kruunaa iltaohjelma, jonka kattava esiintyjäkaarti  julkaistaan 
myö hemmin
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