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Helsinki-Malmi 80 vuotta



Tilanne
• 2017 Finavia lopetti toimintansa kentällä

• Malmin lentokenttäyhdistys operoi kenttää normaalisti

• Yksi lentokouluista (Patria) muutti Pirkkalaan – koulutushinta nousi merkittävästi

• Vartiolentolaivue muutti Helsinki-Vantaalle
• Finavian tuli toteuttaa ratkaisut ”kustannusneutraalisti”

• Muut lentokoulut ja –kerhot jatkavat toimintaansa
• Kaupallista koulutusta lentokoneilla ja helikoptereilla – Aeropole, BF-Lento, Salpauslento, 
• Kerhoja 7 kpl - Esim. KILA ry – 32 oppilasta

• Hangaarissa on edelleen lentokoneita
• Kaupungilta uusia toimenpiteitä niiden poistamiseksi, asia oikeudessa

• Vuonna 2017 yhteensä 40 189 operaatiota
• Edelleen 70-80% koulutusta

• Heliwest aloitti uutena helikopterioperaattorina 2017

• Helitech huoltaa puolet Suomen helikoptereista ja paljon ulkomaalaisia

• Kentällä nyt 80-100 paikallista lentokonetta, tulossa sähkölentokone!! Ilmailu muuttuu nyt. 

• Uusi ravintola avaa viikolla 18

• DC-3 saapuu 5.5.2018

• Kirjan julkistus 15.5.2018

• Malmi 80 Fly In 26.5.2018



Hallinnollisia hankkeita



Lex Malmi

• Kansalaisaloite arvioitiin teknisesti epätäydelliseksi
• Ehdotettua tekstiä olisi voitu korjata hallintokoneiston tuella

• Nyt päädyttiin hylkäämään varsinainen ehdotus mutta hallitus 
velvoitettiin takaamaan jatkuvuus

• Keskustelussa Helsingin kaupungille annettiin paljon palautetta

• Eduskunta: Malmin lentokentällä on kansallinen merkitys mm. 
huoltovarmuuden kannalta

• Eduskunta velvoittaa hallituksen toteuttamaan korvaavat ratkaisut 

• Keskustelu esim. maanvaihdosta voi nyt jatkua
• Berner & Sinnemäki aloittaneet aikanaan keskustelut 

• Sinnemäki tyrmäsi valtion ehdotuksen – ”Ei Helsinkiä kiinnosta 
neuvotella”

• Tekninen tutkinta menossa – voidaanko lakitekstiä korjata



Pirkkala

Turku

Malmi

1,6 miljoonaa ihmistä

Lentokonepolttoainetta saatavana
Pienlentokentän paikallinen vaikutusalue (r= 20 km)
Pienlentokentän alueellinen vaikutusalue 500-1000 km

Tutkitut ”korvaavat” 
vaihtoehdot Malmin 

lentokentän 
ilmailutoiminnoille





Kulttuurihistoria

• Kenttäalue on kansallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009 
valtioneuvoston päättämä, www.rky.fi)

• Suojeluesitys ELY-keskuksen käsittelyssä

• Kulttuurijärjestö Europa Nostra – 7 Most endangered

• DoCoMoMo-kohde

• WMF-listaus, maailman 100 uhanalaisinta

• Osa Euroopan kulttuuriperintövuotta 2018

• Malmi DoCoMoMon luettelossa http://www.docomomo-fi.com/index.php?k=218301

• Malmi Europa Nostran 7 Most Endangered -luettelossa http://7mostendangered.eu/2015/12/10/helsinki-
malmi-airport-finland/

• Malmi RKY2009-luettelossa http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1560

• Malmi World Monuments Fundin luettelossa https://www.wmf.org/project/helsinki-malmi-airport

http://www.docomomo-fi.com/index.php?k=218301
http://7mostendangered.eu/2015/12/10/helsinki-malmi-airport-finland/
http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1560
https://www.wmf.org/project/helsinki-malmi-airport


Helsinki Fly In 2018

• Pe 25.5.2018
• Saapumiset iltapäivästä alkaen 

• Illalla kuppilatiimaa 

• La 26.5.2018
• Päätapahtumapäivä

• Saapuvia koneita 

• Tilaisuuden virallinen avaus klo 12 

• Luentoja 

• Toimijoiden esittelyä liikennealueen ulkopuolella 

• Esittelykierroksia asematasolla 

• Iltajuhla 
• Ilmailuhenkinen iltajuhla

• Su 27.5.2018 
• Kuppilatiimaa. Aamukahvit. 

• DC-3 jäsenlennot 

Helsinki-Malmi 80

• Kirjan uusintapainoksen julkistus 15.5.2018

• Vihkiäisiin osallistui 2000 kutsuvierasta ja 25 000 kansalaista



Uhanalaisia lintuja

Hyönteisiä ja lepakoita

Longinojan taimenet

Liito-oravat

Luonto

Useita EU:n luonto- ja lintudirektiivin 

tiukkaa suojelua edellyttäviä lajeja ja 

erityisesti suojeltavia lajeja, kaksi 
äärimmäisen uhanalaista lajia



Longinoja





Yritykset
Lentopalveluja

• Aviastar Helsinki (laskuvarjohyppylentoja, 
työlentoja)

• Heliwest Oy (energia-alan oksienraivauslentoja
ja nosto-, rakennus- ja asennuslentoja, 
sähkölinjojen ja kaukolämpöverkkojen
tarkastus- ja lämpökamerakuvauslentoja)

• Hendell Aviation Oy (liikelentoja, 
ambulanssilentoja, rahtilentoja)

• HF Helicopters Oy (työlentoja, yhteiskunnallisia
palvelulentoja, ympäristön kartoituslentoja)

• Paradox Aviation Oy (tilauslentoja, rahtilentoja, 
ilmakuvausta)

• Lentopeikot Oy (valokuvauslentoja, 
polttarilentoja, yleisölennätystä)

• Nordic Avia Oy (polttarilentoja, 
yleisölennätystä)

• Salpauslento Oy (liikelentoja)

• SkyXperience (tandem-laskuvarjohyppyjä
yleisölle)

• Suomen Ilmakuva Oy

Muita yrityksiä
• Air-Trade Oy
• De Motu Watches (erikoiskelloja)
• First Invest Oy
• Blom Kartta oy (ent. FM-Kartta Oy)
• GN113 Warbird Consulting Oy
• Innomaatti Oy (myynti- ja 

strategiakonsultointia)
• Lemberg Aviation (lentokoneiden

vuokrausta, yhteistyössä Aeropole Oy)
• MI-Enterprise Avionics (avioniikkaa)
• Pilot Select Oy (turvallisuuskriittisiin

toimialoihin erikoistunut psykologinen
konsulttitoimisto)

• PP-Aviotec Ky (lentokoneita ja 
moottoreita)

• Neutro Oy (automatiikka- ja 
tietotekniikkaratkaisuja)

• Ravintola Gate1
• RL-Trading Oy
• Kanair Malmi Oy 

(lentopolttoainepalveluja)
• SkyXperience

(laskuvarjohyppykoulutusta)

Pelastustoimintaa
• Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab 

(pelastushelikopteripalveluja)
Ammattilentäjäkoulutusta
• Aeropole Oy
• BF-lento Oy
• Heli-Pilot Oy
• Salpauslento Oy
Yksityislentäjäkoulutusta
• Aeropole Oy
• BF-lento Oy
• Heli-Pilot Oy
• Nordic Avia Oy
• Salpauslento Oy
• Suomen urheiluilmailuopisto Oy
Ilma-aluskorjaamoja
• Aeropole Oy (lentokonehuoltoa)
• Helitech Oy (helikopterien korjaus- ja 

huoltotoimintaa)
• Joen Service Oy (lentokoneiden ja helikopterien

huolto- ja korjauspalvelut)



Yhdistyksiä

• Lentoasemapalvelut ja infrastruktuuri

• Malmin lentokenttäyhdistys ry

• Muita yhdistyksiä

• DC-yhdistys ry (historiallisen DC-3 -
matkustajakoneen OH-LCH ylläpitäjä ja operoija)

• Espoon moottorilentäjät ry 
(yksityislentäjäkoulutusta)

• Finnairin lentokerho ry 
(yksityislentäjäkoulutusta)

• Ilmailuhallinnon lentokerho ry

• Ilmailukerho Poutahaukat ry 
(yksityislentäjäkoulutusta)

• Kevytilmailu – Light Aviation ry (KILA) 
(harrastelentäjäkoulutusta)

• Malmin ilmailukerho ry 
(yksityislentäjäkoulutusta)

• Malmin lennokkikerho ry

• Malmin lentoaseman ystävät ry

• Mäntsälän ilmailukerho ry 
(harrastelentäjäkoulutusta)

• Polyteknikkojen ilmailukerho ry 
(yksityislentäjäkoulutusta)

• Skydive Finland ry 
(laskuvarjohyppykoulutusta)

• Suomen lentopelastusseura SLPS ry

• Suomen Lähetyslentäjät – MAF Finland

• Suomen ilmailuliitto ry

• Suomen ultrapilotit ry 
(harrastelentäjäkoulutusta)

• Yksityislentäjät ry

• Vampulan siipiveikot ry


