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HISTORIALLINEN

sääasema ja lennonneuvonta
Kun Malmin
lentoasema
otettiin käyttöön
30-luvun lopussa,
uusinta uutta
eivät olleet vain
rakennukset. Myös
säähavaintolaitteet
ja lennonvalmistelupalvelut olivat oman
aikansa huippua.
Yhä edelleen nämä
palvelut ovat
olennainen osa
lentoaseman
toimintaa.
Päivi Hokkanen
on toiminut
lennonneuvonnassa 80-luvun
alkupuolelta asti.

Maaliskuun 23. päivä tuli kuluneeksi kymmenen
vuotta, kun 134 henkilöä kokoontui Malmin lentoaseman aulaan perustamaan uutta yhdistystä.
Tavoitteena oli, että ainutlaatuisen arvokas ilmailukeskus voisi jatkossakin toimia alkuperäisessä
käytössään. Paikalla oli niin lähistön asukkaita,
ilmailuihmisiä kuin luontoväkeäkin.
Kuluneiden vuosien aikana Malmin lentoaseman
ystävät ry:n toiminta on ainakin sikäli onnistunut,
että kenttä on edelleen käytössä. Lentotoiminta
on vilkasta ja arvokas lentoasemamiljöö tunnetaan entistä paremmin myös ulkomailla. Kentän
haluaisivat säilyttää mm. lähes kaksi kolmasosaa
kaupunkilaisista, Suomen luonnonsuojeluliitto,
paikalliset lintu- ja luontoharrastajat sekä Museovirasto. Mukaan voi laskea myös ympäristöministeriön, joka on listannut lentokenttäkokonaisuuden arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Puhumattakaan monista ilmailuorganisaatioista, jotka sekä Suomessa että ulkomailla ovat
ottaneet kantaa Malmin säilyttämisen puolesta.
Kymmenen vuoden aikana Malmin lentoasemasta on kehittynyt ilmailun ammattikoulutuskeskus,
jonka tasokasta opetusta arvostetaan ulkomaita
myöten. Opiskelijoiden joukossa on viime vuosina ollut mm. Pietarin ilmailuakatemian liikennelentäjäoppilaita opiskelemassa länsimaista ilmailukulttuuria.
Tätä taustaa vasten on merkillistä, että Helsingin kaupunki ei edelleenkään näytä tunnustavan
entisen ylpeydenaiheensa nykyistä arvoa. Kaupunki on johdonmukaisesti ajanut kentän ottamista rakennuskäyttöön. Ajat kuitenkin muuttuvat ja ehkäpä ensi syksynä valittavat uudet kuntapäättäjät uskaltavat jo nähdä Malmin lentoaseman merkityksen.

Kuva: Timo Merensilta

Malmin lentoaseman ystävät ry. haluaa kehittää
lentoaseman toimintaa sen omista ilmailullista ja
historiallisista lähtökohdista käsin. Yhdistykselle
on tärkeää, että hieno lentoasema voitaisiin nähdä alueen vahvuutena ja sen haitat olisivat mahdollisimman vähäisiä.
Haluaisimme nähdä taivaalla uusia ja hiljaisia koulukoneita, joilla ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen koulutetaan tulevia ilmailun korkean luokan ammattilaisia ja
harrastajia. Edelleen haaveilemme, että lentoasemasta voisi muodostua dynaaminen elämysja oppimiskeskus, jossa voisi perehtyä ilmailun
kiehtovaan maailmaan, meteorologiaan, lentokoneiden rakentamiseen ja kunnostamiseen sekä paikallishistoriaan.
Toivomme, että Malmin ilmailukeidas kehittyy
hyvässä yhteistyössä lähiseudun ihmisten kanssa ja että se olisi myös luontokohde, joka tarjoaa
pitkiä perspektiivejä niin silmille kuin mielelle.
Raine Haikarainen
puheenjohtaja
Malmin lentoaseman ystävät ry.
www.pelastamalmi.org

Teksti ja kuvat
Raine Haikarainen

S

uomalaisen ilmailusäätieteen historia
liittyy vahvasti Malmiin. 30-luvulla lentoaseman sääpalvelun legendaarinen persoona oli päämeteorologi maisteri Aili Nurminen. Hänen ammattitaitonsa
tunnustettiin ulkomaita myöten ja hän teki Malmin jälkeen
pitkän uran lentometeorologian kehittäjänä.
Aili Nurmisen kunniakasta
perintöä jatkavat tänä päivänä
Malmin lennonneuvonnan eli
briefingin työntekijät. Heidän
vastuullaan on säännöllisten
säähavaintojen tekeminen sekä lentäjien opastaminen reittisuunnittelussa. Malmin lentäjät ovatkin vuosikymmenten
aikana oppineet luottamaan
briefingin asiantuntevaan ja
ystävälliseen palveluun.
Nykyinen lennonneuvonnan päällikkö Päivi Hokkanen on työskennellyt Malmilla vuodesta 1983. Työ muodostuu esimiestehtävistä, säähavaintojen tekemisestä sekä
lentäjien monipuolisesta palvelemisesta.

-Malmi on tärkeä koulutuskenttä ja tällä hetkellä noin
80 % kaikesta lentotoiminnastamme on koulutusta ja
siitä suurin osa ammattilentäjien koulutusta, kertoo Päivi Hokkanen.
– Lennonneuvonnassa otamme vastaan lentosuunnitelmat
ja tarvittaessa avustamme lentäjiä säähän ja reittiin liittyvien tietojen hankkimisessa.
Malmilla lennetään pääasiallisesti näkölentosääntöjen
mukaan ja siksi tarkoilla säähavainnoilla ja ennustuksilla on suuri merkitys. Lennonneuvoja joutuu usein käymään
lentäjien kanssa henkilökohtaista keskustelua ja opastamaan heitä yhä monimutkaisemmaksi käyvässä määräysmaailmassa, kertoo Päivi.

Päivi Hokkanen tarkastelee lennolle valmistautuvan Samuli
Sahlströmin kanssa lentosäitä.

täjä joutuu odottamaan, jotta lähtö- tai määräkentän sää
paranisi. Ilmailumääräyksissä
on määritelty tarkasti, millaisissa olosuhteissa pienkoneilla
on mahdollisuus lentää.
OPTIMISTISIA JA
Päivi Hokkanen on työssä
VAROVAISIA LENTÄJIÄ
28 vuoden aikana tavannut
Lennonneuvonta on paikka, suuren joukon lentäjiä ja nähjossa lentäjät valmistelevat nyt monia erilaisia persoonia.
reittisuunnitelmia, perehty- -Lentäjissä on sekä optivät mahdollisiin rajoituksiin misteja että erittäin varovaija erityisohjeisiin. Usein len- sia persoonatyyppejä. Edel-

listen kohdalla on kova halu
päästä taivaalle ja he kyselevät malttamattomina, että ”eikös siellä nyt ole jo riittävästä
vaakanäkyvyyttä tai pilvikorkeutta”. Lennonneuvojan on
tällöin osattava luottaa omiin
havaintoihinsa ja uskallettava seisoa niiden takana. Emme
halua olla pessimistejä, mutta
sääilmiöiden kanssa on joskus
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Tervetuloa oppilaaksi
Helsingin Kristilliseen kouluun
www.helsinginkristillinenkoulu.ﬁ
HKK:n ala- ja yläkoulu aloittavat lukuvuoden 2012-2013 Pukinmäen uudessa peruskorjatussa koulurakennuksessa. Uusitut,
tilavat ja nykyaikaiset opetustilamme mahdollistavat entistäkin
laadukkaamman ja toimivan perusopetuksen.
Toivotamme uudet oppilaat tervetulleeksi Pukinmäen kouluumme, jossa vallitsee lämmin ja turvallinen
kristillisen välittämisen ilmapiiri.
Tiedustelut ja oppilashakulomakkeen tilaukset:
.

Patria Pilot Training

Koulusihteeri Ulla Jurvanen p. 010 841 5658
ulla.jurvanen@edu.hel.ﬁ
Rehtori Markus Andersson p. 050 313 9710
markus.andersson@edu.hel.ﬁ

www.pilottrainingmalmi.ﬁ

www.patria.ﬁ
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Vihertalo
Lintumäki Oy
Kirkonkyläntie 6,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 5350

www.pur-ait.ﬁ
Pur-ait Oy
Lyhtytie 24,
00750 Helsinki
Puh. (09) 350 9400
Fax (09) 350 94040
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25 vuotta Malmin
kuuluisimmasta lennosta
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an suurpiirteinen. Helsingissä
sääolosuhteet voivat muuttua
hyvinkin nopeasti, kertoo Päivi.
– Joskus olen tavannut myös
ylivarovaisia lentäjiä, jotka
arastelevat lähteä matkaan,
vaikka kaikki ennusteet näyttävät hyviltä. Tällöin on vain
sanottava, että jos koskaan, Keväisenä maanantaina 25.5.1987 klo 18:21 Malmille laskeutui Norjan
niin nyt sinun kannattaa läh- Bergen-Fleslandin lentoasemalta lähtenyt Cessna 172 tunnuksenaan D-ECJB.
teä taivaalle. Juuri tämä henki- Tuolloin ei kukaan Malmilla voinut aavistaa, millaisen tapahtuman osaksi
lökohtainen asioiminen ihmislentoasema oli muutaman päivän päästä joutuva.
ten kanssa on sitä, mistä pidän
ja miksi olen aikoinaan halunnut tulla juuri tänne Malmille. Raine Haikarainen
– Minusta itsestäni ei tuli- Haastattelut: Päivi Hoksi lentäjää, olen liian maltta- kanen, Raimo Seppänen.
maton. Jos on lähdettävä matkaan, en varmasti jaksaisi jääalmilla oli totutdä odottelemaan säiden paratu kansainvälinemista, naurahtaa Päivi.
siin vieraisiin, eikä henkilökuntakaan kiinnittänyt sen ihmeelMITEN KÄY
lisempää huomiota tavalliseen
LENNONNEUVONNAN?
Matias Rustin yltiöpäisen lennon
konetyyppiin.
mahdollistivat eräät suotuisat tekijät.
Vaikka Malmin lennonneuvonTosin kentällä työskentelenalla on pitkät ja kunnialliset vät panivat merkille pari poikustt lensi varsin mata- mikin oli välillisesti suurperinteet, tulevaisuuteen liit- keuksellista asiaa. Nuori pilottyy myös epävarmuustekijöi- ti oli liikkeellä yksin ja koneen
lalla ja tutkavalvon- valtapolitiikan näyttämöllä.
tä. Säähavaintoja automati- toiminta-aika oli pitkä, peränan katveessa. LisäkTapaus sai maailmalla
soidaan yhä enemmän ja sa- ti kahdeksan tuntia normaasi koneen toiminta-aika oli huomattavan mediajulmalla on vaarana, että myös lin neljän sijasta.
pitkä ja apuna oli yhdys- kisuuden ja samalla myös
henkilökuntaa siirretään toiIhmetystä herätti myös se,
valtalaiseen tiedusteluun Malmin lentoasema oli tiesiin tehtäviin.
että vastikään lupakirjan- Hokkanen kuitenkin huomasi,
Vastaus mysteeriin saatiin
perustuvia ilmailukartto- dotuksessa esillä.
-Näyttää siltä, että ensi ke- sa saanut 19-vuotias pilotti että asiakirjojen joukosta oli vasta seuraavan vuorokauden
ja, joita tuolloin oli EurooHauska yksityiskohta oli
säkuusta alkaen lennonneu- oli ylipäätään saanut koneen jäänyt täyttämättä tulliselvi- puolella, kun Lentopelastuspassa vapaasti saatavissa. huhu, joka oli lähtenyt liikvonnan viidestä työntekijästä käyttöönsä hampurilaiselta tyskaavake - ilmailuslangil- keskus sai epävirallisen tiedon
Kyseisenä päivänä vie- keelle lennonneuvoja Päivi
neljä siirtyy Ilmatieteen laitok- Aero Clubilta. Olihan poh- la ”genu” - ja niinpä hän läh- pienkoneen laskeutumisesta
tettiin myös Neuvostoliiton Hokkasen vierailtua Russen palkkalistoille. Emme tie- joismaihin suuntautunut pit- tikin pikaisesti viemään pa- Punaiselle torille keskelle Mosrajavartioiden vuosipäivää, tin koneella juuri ennen
dä vielä tarkalleen, mitä tämä kä matkalento kuitenkin melko peria jo koneessa odottaval- kovaa. Televisioyhtiö CNN oli
jota suuri joukko rajavarti- sen lähtöä. Kansainvälimuutos merkitsee palvelujem- vaativa. Käytössähän ei tuol- le lentäjälle. Päivi ei varmasti näyttänyt tapahtumasta kuoita oli juhlimassa. Vaikka seen lehdistöön levisi tieme kannalta.
loin vielä ollut moderneja sa- aavistanut, millaisen julkisuu- vaa ja tuntomerkit täsmäsikone oli havaittu, epäsel- to, että Rustilla olisi mah-Tällä hetkellä työmme on telliittinavigointilaitteita.
den pieni välikohtaus tuli ai- vät Matias Rustin Cessnaan.
vien käskyvaltasuhteiden dollisesti ollut naisystävä
laaja-alaista ja merkittävä
kanaan saamaan.
Aamupäivällä 29.5. tuli dipvuoksi koneen matkaan ei Helsingissä ja hänet olisi
osa siitä on henkilökohtainen
lomaattiteitse vahvistus tapystytty puuttumaan.
nähty koneen vierellä juuLENTOSUUNNITELMA
pahtumalle.
neuvonta ja ohjaus. Malmin
Tapahtuma horjutti va- ri ennen sen lähtöä.
MALMILTA PUNAISELLE
BROMMAAN
briefing on tunnettu korkeaLentoaseman silloinen päälkavasti suurvallan puoSeuraavan päivänä töiTORILLE
tasoisesta ammattitaidostaan Ilmailun historiaan jäänyt
likkö Raimo Seppänen muislustuksellista uskotta- hin tullessa Päiviä olivatja palveluhalukkuudesta. Toi- tapahtumasarja käynnistyi Matias Rust starttasi lennol- taa hyvin hämmentävän tunvuutta ja joukko ylimpiä kin työhuoneen oven takana
von, että tämä henkilökohtai- torstaiaamuna 28.5.1987 D- leen klo 12.21 ja lensi aluksi teen, kun ensimmäiset uutiset
rajaviranomaisia saikin odottamassa useiden lehnen palvelu voisi toimia jat- ECJB:n pilotti Matias Rustin länteen, mutta ei antanut tar- D-ECJB:n löytypotkut. Hetken aikaa Mal- tien toimittajat. Myös sakkossakin. Tällaisella koulutus- saapuessa Malmin lennon- kempia paikkailmoituksia jä- misestä tav
salaiseen aikakausilehteen
kentällä sillä on suuri merkitys neuvontaan täyttämään len- tettyään Malmin lähialueen. vat hänet. L
levisi juttu Rustin ”tummatuleville ilmailun ammattilai- tosuunnitelmaa. Tarkoitukse- Lennonjohto kiinnittikin asi- täjänä hän
hiuksisesta suomalaisesta
sille ja harrastajille, toteaa Päi- na oli lentää Tukholman Brom- aan huomiota ja ilmoitti sa- metteli, mit
naisystävästä” ja New York
maan.
malla Helsingin lähestymis- pilotti oli yl
vi Hokkanen.
Times tiesi mainita oikein
Raimo Seppänen kertoo, et- tutkalle, ettei saanut radio- päätään py
nimenkin.
tä lentoaseman päällikön työ- yhteyttä koneeseen.
Päivi Hokkanen kertoo,
tynyt laskeu
huone sijaitsi aivan lennonTutkalennonjohtaja oli puo- tumaan ihettä vielä vuosienkin jälkeen
neuvonnan vieressä ja hän ta- lestaan nähnyt koneen lentä- misiä täynn
Malmilla on nähty saksalaiMalmin lentoaseman
pasi usein käydä tervehtimäs- vän itään, jonka jälkeen kone olevalle tosia vieraita, jotka ovat olleet
sä henkilökuntaa ja lentäjiä. oli kadonnut kuvaputkelta Si- rille ja mikkiinnostuneita Rustin lensääasema tekee
Tuona aamuna hän muistaa poon Kalkkirannan lounaispuo- si Neuvosnosta. Hänkin on tallentujatkuvasti havaintoja.
nähneensä nuoren saksalai- lella. Lennonjohto pyysi lähet- toliiton ranut useammalle kotivideLentokentän säätiedot
sen pilotin valmistelevan len- tyvillä lentänyttä helikopte- javalvonolle esitellessään vieraille
lähetetään radioteitse
toaan, mutta tapaus ei miten- ria tarkkailemaan merialuet- ta ei ollut
merkillisen lentoretken lählentäjille. Nämä tiedot
kään erityisesti herättänyt hä- ta. Helikopteripilotti havaitsi ampunut
tökenttää.
on mahdollista kuulla
nen huomiotaan.
meren pinnalla hieman öljyä konetta
myös soittamalla
Henkilökunta avusti nuoru- sekä muutamien ilmakuplien alas.
Matias Rustin
automaattisen
täyttämä tulliselvityskaista papereiden laadinnassa, nousevan pintaan.
sääpalvelun numeroon
antoi tarkat säätiedot ja neuEtelä-Suomen lentopelasavake antoi aiheen monen020 708 4034.
laisille arvailuille.
voi vielä asianmukaiset len- tuskeskus käynnisti etsinnät
Englanninkielinen
toväylätkin. Samoin välitet- klo 14.20 ja paikalle saapui
säätiedotus saattaa
tiin tankkauspyyntö Malmin myös Merivartioston ja laikuulostaa asiaa
legendaariselle ”bensaminis- vaston sukeltajia, jotka jattuntemattoman
teri” Martti Kanaselle, joka koivat tuloksettomia etsinkorvassa vaikeatankkasi Cessnan täyteen pit- töjä yli puolen yön.
selkoiselta. Siinä on
kää lentoa varten. LennonneuKlo 15.35 Ruotsin lentokuitenkin tiiviissä
vonnan päällikkö Päivi Hok- pelastuskeskus ilmoitti, ettei
muodossa esitetty
kanen hyväksyi ja allekirjoitti Cessna ollut saapunut määolennaiset asiat, kuten
lentosuunnitelman klo 10.20 räaikaan mennessä perille.
käytössä oleva kiitotie,
paikallista aikaa. Rust vaikut- Malmin lennonjohdossa olilmanpaine, tuulen
SYKSYLLË 
ti nuoresta iästään huolimat- tiinkin melko varmoja, että kosuunta ja nopeus sekä
ne on syöksynyt mereen. Mutta hyvin rauhalliselta.
pilvien korkeus ja
Sen jälkeen Rust siirtyi ko- ta epäilty onnettomuuspaiknäkyvyys.
neelleen ja alkoi tehdä läh- ka Sipoonlahdella herätti ihtövalmisteluja. Tuolloin Päivi metystä.

M

Rustin ”suomalainen
tyttöystävä”

R
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AURINKOLASIT

Sikäli, kun haluat

VOIMAKKUUDELLA

taloosi murto-

(sis. kehys+linssit)

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.
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Kysy nyt meiltä
tarpeesi mukaan
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Latokartanontie16,
7 B,
00700
Helsinki
Ormuspellontie
00700
Helsinki
Puh.(09)
(09)8563
85634620,
4620,fax
fax8563
85634629
4629
Puh.
palvelu@murtomiehet.fi
palvelu@murtomiehet.ﬁ

Hälyttimiä 22 vuoden
9DNXXWXV\KWL|LGHQ 69.
kokemuksella.
XXVLHQYDDWLPXVWHQPXNDDQ
Finanssialan
keskusliiton
K\YlNV\WW\HULNRLVOLLNH
uusien
vaatimusten mukaan
,62ODDWXVHUWLILRLQWL
hyväksytty erikoisliike

Malminkaari 15, Malmin Nova, katutaso
ark. 9-18, la 9-14, kesälauantait suljettu
Puh. (09) 345 1265

Tikkakoskentie 125
41160 Tikkakoski
014 3752 125
www.k-silmailumuseo.ﬁ
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Ammattitaitoista palvelua
kodikkaassa kampaamossa.

Tarjolla teetä ja
cappucinoa.
www.kampaamo-loser.fi

☎



Vilppulantie 26 ALA-MALMI (sisäpihalla)
AVOINNA: ark 9-18, la 9-14,
ke suljettu, ilta-aikoja sop. mukaan
R
$6,$.$63$5..,1%866,7$

Ylä-Malmintori
PRISMAN TALO 2 kerros
MA-PE 10-18

Puh. 345 4292
Silmälääkärin
vastaanotto

UUTUUS!
Messerschmitt -simulaattori

KESKI-SUOMEN
ILMAILUMUSEO
FINNISH AIR FORCE MUSEUM

Kaikki ilmailusta!

Bremerin Kukka

- Sidontatyöt - Leikko- ja ruukkukukat
Upeat ruusut Äidille

Ketokivenkaari 32, 00710 Hki
e
Malmin hautausmaa; Viikin portti st. 198
6
Puh. 09-4114 0707 Avoinna joka päivä

eija.bremer@bremerinkukka.com www.bremerinkukka.com

Tilaa sorat hihnalla
suoraan kohteeseen!
l
l
l

Leikkihiekat ja turvahiekat
Talonpohjien ja salaojien täytöt
Sepelit, sorat ja murskeet,
myös säkitettyinä

Mullat lava-, kouratai hihna-autolla
Kipattuna tai purettuna
esim. aidan yli
l Säkit 650 L ja 1000 L
l Vaihtolavat
l

www.kuljetusliikemikander.fi

& 0207 416 510
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Kuva: Raine Haikarainen

Malmi – tulevaisuuden
kaupunkikenttä
Kuva: Seppo Sipilä

Paljon on puhuttu siitä, mihin tulevaisuuden Helsingissä ja tulevaisuuden Suomessa tarvitaan Malmin
lentokenttää ja mitä siellä voidaan tehdä, jos se säilytetään nykyisen kokoisena avoimena alueena.
Teksti: Erkki Mikola

M

utta ehkä aiheesta ei
silti ole puhuttu vielä
tarpeeksi, koska kovin
monet henkilöt Helsingin kaupunginvaltuustossa ja rakennusliikkeiden johdossa näkevät kenttäalueen edelleen vain
käyttämättömänä tonttimaana
ja Helsingin viimeisenä aluerakennuskohteena.
Kenttää ei ehkä koskaan enää
käytetä varsinaiseen matkustajaliikenteeseen, koska HelsinkiVantaa on noinkin lähellä Helsingin keskustaa ja koska suuri
osa Tallinnasta tulijoista jatkaa
matkaansa saman tien lentäen
muualle. Mutta kenttää voidaan
kuitenkin kehittää Helsingin liikelentokentäksi.

NOPEITA YHTEYKSIÄ
JA ELÄMYKSIÄ

Näköpiirissä on, että tulevaisuuden Suomi on nykyistäkin harvempaan asuttu ja että täältä tullaan ehkä jatkossakin vähentämään nopeaa joukkoliikennettä
ja myös maanteiden kunnossapito voi joutua karsinnan ja säästöjen kohteeksi. Ja muistettakoon,
että Malmi sijaitsee ideaalisella
paikalla Viikin yliopisto- ja biotekniikkaklusterin vieressä.
Kenttää voidaan käyttää myös
risteilyturistien sight-seeing lennätyksiin. Suomi on kaunis maa
ja Helsinki kaunis kaupunki. Lentoa pienkoneen kyydissä moni ei
ole kokenut koskaan aikaisemmin.
Puhumattakaan ns. tandem-laskuvarjohypystä kokeneen hyppymestarin ”sylissä”.
Ilmailuelämyksiä Malmin kenttä voi tarjota myös suurelle yleisölle maan pinnalla, kun siellä järjestetään lentonäytöksiä ja taitolentokilpailuja. Puhumattakaan
jos siellä järjestetään suuria ilmailunäyttelyitä Farnborough’n
tai LeBourget’n ilmailunäytösten
tapaan. Ilmailuelämyksiä oli muutama vuosi sitten nähdä Malmilla
suuri Yokoso-ilmalaiva tai vanha
Junkers-52-matkustajalentokone.

TEBOIL
MALMI
Laulurastaantie 2, Hki 78

Visiohahmotelma siitä, mitä Malmin lentokentällä voisi tulevaisuudessa olla tarjolla.

Eikä pidä aliarvioida sitäkään
kiinnostusta, joka kohdistuu meidän suomalaiseen viimeiseen lentävään DC-3 matkustajakoneeseemme. Maailmalla on vielä melko monia muitakin vanhoja lentokuntoisia museokoneita, joiden
vierailut Helsinkiin on helpointa
järjestää juuri Malmille.

vanhempiensa apua, koska paikalle pääsee hyvin monesta lähiseudun kodista jalkaisin, polkupyörällä ja sinisellä bussilla. Toki vielä helpommin pääsisi, jos
HSL:n bussilinja kiertäisi lentoaseman suihkulähteenkin ympäri niin kuin entisaikaan.
Entisaikaan voitaisiin palata
myös siinä asiassa, että lapset
ILMAILU TUTUKSI
ja heidän vanhempansa pääsisiMalmin kentän erityisominaisuus vät lentoaseman siipirakennuson, että sinne on lasten ja nuor- ten katoille lentokoneita katsotenkin helppoa tulla katsomaan maan. Katoille voisi nykyajan tyyilmailutoimintaa, ja jopa ilman liin sijoittaa myös lentoaseman

kahvilan ulkoilmaterassit.
Ja mikäpä sopisi Malmin kentän laitaan paremmin kuin ilmailumuseo, jossa yleisö pääsisi tutustumaan läheltä lentämisen
historiaan, teoriaan ja tekniikkaan. Yleisöä palvelisi myös se,
jos Vanhaakaupunkia ja Viikkiä
esittelevät turistibussit kävisivät
myös Helsingin ensimmäisellä
maalentoasemalla, vaikka kaikki matkaajat eivät sightseeinglennolle haluaisikaan.

Kuva: Raine Haikarainen

Lentokoulutusta
ja yleisötapahtumia
Lentokoulutus

niin ammattia kuin
harrastusta varten sopii Malmille varmasti jatkossakin hyvin.
Muu ilmaliikenne on siellä riittävän
vilkasta, Laskukierrokset voidaan lentää
äänekkäiden liikenneväylien päällä, joten se ei juurikaan kiusaa asuinalueita.
Varsinkin tulevaisuudessa, kun pienten
lentokoneiden äänet ovat vain kärpäsen
surinaa entisiin koneisiin verrattuna.
Kenttä voisi siis jatkossakin olla Suomen Ilmailuliiton toimitalon ja lennokkikaupan sijaintipaikka, ilmailukerhojen
koti, niiden lentokoneiden säilytyspaikka sekä lennokkien lennätysalue. Purjelentäjätkin voisivat harjoitella laskuja
ja nousuja, mikäli käytettäisiin vintturihinausta. Lentokoneiden rakentajille ja
entisöijille Malmi on ihanteellinen paikka. Samoin kenttä voisi palvella entistä
useammin ulkomaalaisten ilmailuharrastajien matkalentojen etappipisteenä.

Eniten mielikuvitus lähtee kuitenkin
lentoon, kun mietitään mitä yli 120 hehtaarin alueella voidaan tehdä muutakin.
Siellä voitaisiin järjestää moottoriurheilutapahtumia, maatalousnäyttelyjä, suviseuroja, rock-festivaaleja ja suuria ulkoilmakonsertteja, eri tyyppisiä heittokilpailuja (esim. golf- tai pesäpallon lyönti
ja heitto), armeijan paraateja tai autoliikkeiden esittelytilaisuuksia.
Kaikki edellä esitetty ei ole mahdollista tehdä samaan aikaan. Mutta varmaa
on kuitenkin se, että mikään yllä mainituista asioista ei toteudu, jos kenttä tuhotaan eli rakennetaan täyteen rakennuksia, olivat ne sitten asuin-, teollisuus- tai
toimistorakennuksia.
Ja lopuksi muistettakoon, että monet
eläin- ja eliölajit etsivät kentän reuna-aitojen sisäpuolelta itselleen pesä- tai ruokailupaikkoja, vaikka me ihmiset emme
tekisi asialle yhtään mitään. Malmin lentokenttä tulee joka tapauksessa olemaan
luontokeidas ”keskellä kaupunkia” ja
keskellä asuntoalueita, mikäli sen annetaan olla rauhassa. Tämä ei tarkoita, etteikö kentän reunoille voisi rakentaakin.
Olisikin toivottavaa, että Helsingin kaupunki vihdoinkin purkaisi sen rakennuskiellon, jonka se määräsi kenttäalueelle
jo vuonna 2001.
Erkki Mikola

VEIKKAUSPISTE

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

Grillaukseen nestakaasupullot
P. 3855 297

Laatupalvelua 34 v. Malmilla

9LHUWRODQWLH%
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ESTONIA
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Kirkkonummen Helikopteripalvelu Oy Hirsalantie 235, 02420 JORVAS
Puh. 0500-445 447, www.rotorway.fi info@rotorway.fi

6

KENTTÄPOSTIA

AIKUISTEN
KOHTAAMISPAIKKA
- HERKULLISESTI -

www.ravintolakesti.fi

ma-pe 11
-15

Lounas

Seniorilounas -20%
Keittiö auki joka päivä klo 19.30 asti

BÄNDIKARAOKE
joka pe klo 22.00 alkaen

Avoinna: Ma-To 11-18(02) Pe 11-03, La 12-03 Su 12-18(02)
Kirkonkyläntie 12, 00700 HKI, Malmi, puh. 045-864 7002

Maanantaisin karaoke klo 12 alkaen
Maanantaina ja Torstaina ilmaisbingo klo 18 alkaen.
puh. 045-864 7003
AVOINNA: Ma-Su 12-02
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Hyvän palvelun kahvila,
myös Malmin torilla
0DOPLQ.DXSSDWLHNUV

puh 0400 689 263
ZZZSOD]DPRFFDÀ

SÄHKÖ-ROOPE OY

KULJETUS OY JUSSI

Länsirinnetie 15A
00730 Helsinki
Puh. 09-351 2070

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

HERNESAAREN
ROMU OY

PUUSEPÄNLIIKE
AHONVALA OY

Jäähdytintie 21
00770 Helsinki
Puh. 09-389 7361

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

LVI-DALTON OY

Luotolankuja 1
01830 Lepsämä
Puh. 040-759 7870
www.lvidalton.fi
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TILITOIMISTO
DATAMEDIA-TILIT OY

www.datamediatilit.fi
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BOGATUS Oy
Ala-Malmin raitti 1 C
Helsinki 70
P. 09-350 8740
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Perimätiedon mukaan näitä sormuksia käytti
lentäjät, jotka Junkerseilla lensi
Petsamo-Rovaniemi reittiä ennen kuin ahtaasti
asuva ”isoveli” vei meiltä Petsamon.
Sormus on huippukuntoinen, ilman kaiverruksia,
materiaali ehkä alumiinia tai lentokonemetallia.
Hintapyyntö 150€. Puhelin 044-5332553
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Kuva: Riitta Luhtala

Kuuluisuuksia ja kuninkaallisia Malmin lentokentällä
Malmin lentokenttä
on nähnyt lukuisien
kuuluisuuksien ja
kuninkaallisten saapumiset ja lähdöt.
Tekstit: Seppo Sipilä

Viimeksi elokuussa 2003 Ruotsin kuningasperhe matkusti
Helikopteripataljoonan kyydittämänä Malmilta Haminaan
valtiovierailunsa aikana. Tuolloin tosin lähdettiin Malmilta
matkaan ilman suurta media-

julkisuutta, mutta vuosikymmenten mittaan Malmin lentokenttä on ollut monesti arvovieraita koskevien uutiskatsauksien näyttämönä.
Tässä esitellyt kuvat on poimittu Kansallisen audiovisu-

aalisen arkiston ystävällisellä
luvalla Elonet-tietokannasta
(www.elonet.fi), jossa kyseiset Finlandia-uutiskatsauk- Avointen ovien päivänä
set ovat nähtävissä kokonai- Malmilla kävivät myös ilmailuharrastajat Seppo Iiskola ja
suudessaan.
pojanpoikansa Ville.

Linkkiluettelo mm. näihin ja YLEn Elävän arkiston vastaaviin uutiskatsauksiin löytyy Malmin
lentoaseman ystävät ry:n sivustolta osoitteesta http://www.pelastamalmi.org/fi/luettavaa
kohdasta ”Uutiskatsauksia Malmin lentoasemalta”.

Kentällä
kohdattuja

Kuuluisa saksalainen elokuvatähti Ilse Werner vieraili
toukokuussa 1943 esiintymässä sodan ja pulan koettelemassa Suomessa keräten
ympärilleen suuret ihailijajoukot. Hänen nimikirjoitustaan
metsästivät niin suomalaiset
kuin saksalaisetkin vielä pois
lähdön hetkelläkin.

Malmin lentoasema
avasi ovensa yleisölle
tavanomaista
laajemmin lauantaina
24. maaliskuuta.
Lentoaseman
yritykset esittelivät
toimintaansa, ja alueen
mielenkiintoisiin tiloihin
ja historiaan pääsi
tutustumaan mm. MLY:n
ohjatuilla kierroksilla.

Jazzin kuningas Louis Armstrong
saapui Suomeen esiintymään
11.10.1949 mukanaan puolisonsa
Lucille ja laulaja Velma Middleton.
Tervetuliaisyllätyksenä ”Satchmo” sai
koneesta astuessaan kuulla suomalaisten jazzmuusikoiden panevan
parastaan, ja Messuhallin konsertissa
suomalaiset pääsivät svengaamaan
itsensä mestarin kanssa.

USA:n entinen presidentti Herbert
Hoover valoi valvontakomission vallan
alla eläviin suomalaisiin tulevaisuudenuskoa lyhyellä vierailullaan 31.3.–
1.4.1946. Hoover kartoitti presidentti
Trumanin lähettiläänä Suomen huoltokysymyksiä ja elintarviketilannetta
Yhdysvaltain taloudellista apua varten.
Euroopan jälleenrakennukseen suunnattua mittavaa rahallista Marshall-apua ei
Suomessa lopulta uskallettu ottaa
vastaan Neuvostoliiton reaktion pelossa.

3RZHUHGE\&LUUXV

Lue lisää netistä:
www.pelastamalmi.org

Malmin lentoaseman ystävät juhlivat
Lähes sata Malmin lentoaseman ystävät ry:n
jäsentä kokoontui perjantaina 23.3.2012
juhlimaan yhdistyksen kymmenvuotista taivalta –
ja tietysti Malmin lentoasemalle. Mukana oli myös
hallituksen vanhoja ja nykyisiä jäseniä.
Kuvassa vasemmalta Tero Auranen,
Matti Korjula, Erkki
Mikola, Kalevi Saari,
Pertti Nykänen,
Raine Haikarainen,
Rita Landén, Eino
Savolainen ja Kauko
Koskinen. Istumassa
vas. Riitta Luhtala,
Eila Partanen ja
Sole Molander.

[[[FIWXVIRX½
Vuokraa pakettiautot, peräkärryt ja trailerit helposti
jo kymmenestä PK-seudun Neste Oil K-marketista

Malmin lentoaseman ystävät
Malmin lentoaseman ystävät ry (MLY) on vapaaehtoistoimintaan
perustuva kansalaisjärjestö, joka toimii Malmin vilkkaan historiallisen
lentokentän pelastamiseksi lakkautukselta ja lähiörakentamiselta.
MLY FACEBOOKISSA
Liity mukaan lentoaseman ystävien kasvavaan joukkoon Facebookissa! Ryhmä löytyy
nimellä Friends of Malmi Airport.

Jos olet liittynyt ryhmään jo aiemmin, käy
tarkistamassa, että olet siinä edelleen mukana – Facebokin taannoisten muutosten myötä nimittäin silloiset fanit putosivat
ryhmästä pois, ja olemme pystyneet lisäämään vain osan heistä takaisin.

MLY:N NETTISIVUT
MLY:n nettisivuilta löydät runsaasti tietoa
Malmin lentoasemasta ja sen säilyttämisen
puolesta tehtävästä työstä.

Tarjolla on kiinnostavaa luettavaa ja nähtävää sekä lentoaseman historiasta että sen
nykypäivästä. MLY:n sivuilla voit myös allekirjoittaa adressin lentoaseman säilyttämi-

sen puolesta. Uutisia-osiosta löytyvät kaikki
aiemmat Kenttäpostia-lehdet pdf-muodossa. www.pelastamalmi.org

LIITY JÄSENEKSI!

Katso lähin vuokrauspaikka, valikoimat
ja hinnat www.bestrent.ﬁ
Neste Oil K-market Malmi
Pihlajamäentie 37
00700 Helsinki
Puh. 09-387 2377

Neste Oil K-market Kehä lll
Niittytie 2
01510 Vantaa
Puh. 09-7515 4126

Ilmoita yhdistyksen sihteerille nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi sähköpostilla tai kirjeitse:

• sihteeri@pelastamalmi.org, merkitse
viestin aiheeksi ”Jäsenanomus”
• Malmin lentoaseman ystävät ry, Jäsenanomus, Helsinki-Malmin lentoasema,
00700 Helsinki.
Yksityisjäsenen vuosimaksu vuonna 2012 on
10 euroa. Erillistä liittymismaksua ei peritä.
Jäsenmaksuista kertyvät varat käytetään kokonaisuudessaan yhdistyksen työhön Malmin lentokentän säilyttämiseksi.

Kenttäpostia
Malmin lentoaseman ystävät ry:n teemaliite, kevät 2012
JULKAISIJA: Malmin lentoaseman ystävät ry
PÄÄTOIMITTAJA: Raine Haikarainen
TOIMITUSSIHTEERI: Riitta Luhtala
TAITTO: ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
PAINOSMÄÄRÄ: 61 000 kpl
PAINO: Sanomala Oy, Vantaa

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