Malmi 80-vuotta – avauspuhe, Timo Hyvönen, Malmin lentoaseman ystävät,
puheenjohtaja
Eilen, 80 vuotta sitten ensimmäiset lentokoneet laskeutuivat Malmille. Tänään oli
harmaa, sumuinen päivä kuin kuvastaen tilannettamme. Rutiinipäivä, hiljainen tymä.
Vain vartiolentolaivueen kopteri lensi meren suuntaan ja palasi viiden jälkeen.
Pilvikorkeus oli päivällä 200 jalkaa, 60 metriä.
Kentän arvoista mainitaan yleensä ilmailutoiminta, kulttuuri ja luonto, mutta
nostaisin esiin yhden tärkeän asian: Malmin lentoaseman ihmiset. Tämä yhteisö on
erityinen kokoelma eri elämäntilanteissa ja eri taustoista tulevia ihmisiä, jotka
lentoasema yhdistää. Ilmailun ammattilaisten lisäksi joukkoon kuuluu duunareita ja
toimareita, taiteilijoita ja siltainsinöörejä. Taustoilla ei täällä ole merkitystä,
olemmehan kaikki malmilaisia.
Näiden vuosien aikana vapaaehtoiset ovat työskennelleet tuhansia ja taas tuhansia
tunteja Malmin ilmailutoiminnan säilyttämiseksi. Suuri osa työstä on näkymätöntä.
Lukuisat tietopyynnöt, muistutukset ja yhteydet päättäjiin eivät näy suurelle
yleisölle.
Malmin lentoasemalla on tosin viime vuosina näkynyt paljon iloista toimintaa, kun
uudenlaisia aktiviteetteja, näyttelyitä, kenttäesittelyjä, luentoja ja vaikka mitä on
järjestetty kentällä. Ihmiset ovat tulleet kentälle ja ottaneet sen omakseen, kiitos
aktiivisten ja sitoutuneiden Malmin puolustajien.
MLY on 15-vuotias. Vaikka uhka on nyt suuri, oli ilmailu vaarassa loppua jo vuoden
2002 yleiskaavoituksessa. Prosessissa oli lukuisia oikaisuja ja suoranaisia
väärinkäytöksiä. MLY vei sinnikkäästi prosessin korkeimpaan hallinto-oikeuteen,
jossa ratkaisevaksi nousi kiinteistöomistukseen liittynyt jääviys päätöksenteossa.
Tästä kiitokset MLY:n perustajille ja 2000-luvun alun aktiiveille, saamme edelleen
toimia, harrastaa ja työskennellä Malmilla.
Edellisestä, hylkäävästä yleiskaavapäätöksestä on jo kymmenen vuotta, joten nyt
ehdotetun yleiskaavan aikataulua on vaikea arvata.
Parasta tällä hetkellä on se, että löytyi tapa pitää yllä toimintaa siihen asti, että
kenttäasia selviää lopullisesti ja Malmi nousee uuteen kukoistukseen. Malmin
lentokenttäyhdistys perustettiin viime hetkellä, ja kaikki lentäjät tarvitaan nyt
mukaan.

Vaikeimmat ajat ovat varmasti olleet heillä, joiden elanto ja elinkeino ovat
riippuvaisia Malmista. Epävarmuus ja stressi ovat olleet todella korkealla tasolla.
Yhteistyö on kuitenkin sujunut hyvin ja haluan kaikkien muiden puolesta kiittää
lämpimästi Malmin työntekijöitä ja yrittäjiä. Työtä on jatkettu vaikeassa tilanteessa
hyvin. Näitä ihmisiä tullaan kaipaamaan, toivotaan että yhteys säilyy ja asiat
saadaan taas järjestettyä parhaiten.
Luottamukseni suomalaiseen ja helsinkiläiseen politiikkaan on kärsinyt paljon.
Asiaa on viety voimalla eteenpäin perustellen vajavaisilla faktoilla, väärillä
numeroilla ja ns. poliittisilla päätöksillä. Luottamusmiehet eivät välitä kansalaisten
tutkituista mielipiteistä, esiintyvät asiassa arrogantisti kiistäen tosiasiat ja jopa
pilkkaavat kentän puolustajia. Virkamiehet ovat suuressa roolissa ja vievät tätä asiaa
eteenpäin voimalla. Todellista aloitteellista tahoa on etsitty ja arvailtu vuosikausia.
Prosessi sotii suomalaista rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttä vastaan. Onkin
ymmärrettävää, että näin tärkeässä asiassa ihmisten tunteet kuohuvat, suomalainen
ei sulata valheita tai kiertelyitä.
Työ jatkuu valtakunnan tasolla, kun viemme Lex Malmin keväällä eduskunnan
päätettäväksi. Olemme palkanneet valmisteluun ammattiapua varmistaaksemme,
että tosiasiat on todella avattu kansanedustajille päätöksenteon pohjaksi.
Työ jatkuu ja laajenee, olemme valmiita jatkamaan. Pidetään pää kylmänä ja
jatketaan työtä – jos hermostuu, häviää helpommin.
Kenttä avattiin aikanaan virallisesti käyttöönsä erityisen juhlallisesti Suomen valtion,
Suomen ilmailun ja Helsingin kaupungin johdon voimin. Loogisesti ajatellen tämän
juhlan olisi pitänyt järjestää Suomi, Finavia ja Helsinki.
Sen sijaan tämän juhlan ovat koostaneet Maija, Maria ja Pirjo – kiitokset siitä!
Tervetuloa juhlimaan!
Kohotetaan malja Malmille, kaikille sen toimijoille ja meille itsellemme, Malmin
ihmisille!

