
Erityinen paikka helsinkiläisille

Helsinki-Malmin lentoasema on uhattuna. 
Helsingin kaupunki suunnittelee alueelle 
asuntorakentamista. Helsingin asukkaat ja 
Malmin lentoaseman ystävät ry työskentelevät 
säilyttääkseen lentoaseman ilmailukäytössä. 
Mielipidemittauksissa 67% asukkaista 
kannattaa kentän säilyttämistä ilmailulle.

Helsinki-Malmin alueella on harvinainen kasvi-
ja eläinkanta, onhan alueen luonto saanut
kehittyä rauhassa vuosikymmeniä. Luonto pitää
huolen alueella yleisen kettu- ja jäniskannan 
tasapainosta. Alueelta löytyy useita harvinaisia
lintu-, lepakko- ja hyönteislajeja, samoin
äärimmäisen uhanalaisia villitaimenia (Salmo
trutta) – ks. www.longinoja.fi.
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EFHF – Helsinki-Malmi 
perustettu 1938
Kiitotie: 18/36 1340m x 30m 
Malmin liikenne: 131.250
ATIS 122.700
Polttoaine 100LL, 98E5, JET-A1
Aukioloajat 0700-2200 EET
PPR ja info www.efhf.fi
Puhelin +358 20 7545 129
Itsepalvelubriefing käytettävissä

EFHF – Helsinki-Malmi
Helsinki-Malmin kansainvälinen lentokenttä on
pääkaupunkiseudun yleisilmailun päätukikohta   
n. 36 000 vuosioperaatiollaan. Se on virallinen 
rajanylityspaikka ja yksi Suomen tärkeimpiä 
yleisilmailun koulutuspaikkoja. 75-80% operaa-
tioista on koulutusta. Lentokenttä palvelee 
tasapuolisesti lentokoneita keskikokoisista 
liikesuihkukoneista pieniin ultrakevyisiin.

Malmilla toimii tuhansia kansalaisia mm. lento-
kouluissa, aktiivisissa ilmailukerhoissa, ilmapar-
tiossa, DC-3-yhdistyksessä ja Malmin lentoase-
man ystävät ry:ssä. Siellä lennetään yli 40% koko 
Suomen yleisilmailun operaatioista.

Lentokenttä sijaitsee noin 10 kilometriä Helsingin
keskustasta ja sitä operoi Malmin lentokenttä-
yhdistys ry, joka maksaa vuokraa kaupungille.

Ennakkolupa vaaditaan, ks. ppr.efhf.fi.
Lentokentän ilmatila on valvomaton (G) ja
kenttäpäivystäjä auttaa kentän toiminta-aikoina.
Kaikkia lentopolttoaineita on saatavana. Uutisia
ja ajantasaisia palvelulinkkejä löytyy osoitteesta
www.malmiairport.fi.

Helsinki-Malmi Fly-In
Helsinki-Malmi Fly-In kokoaa ilmailijat eri puolilta
maailmaa nauttimaan Malmin historiallisen len-
toaseman ilmapiiristä. Fly-In järjestetään vuosit-
tain, ja se on avoin kaikille.

Fly-In on kaikkien ilmailusta kiinnostuneiden
kokoontuminen. Tarjolla on ilmailuhenkistä 
ohjelmaa koko perheelle. Lisää tietoa Fly-Inistä 
löytyy sen nettisivulta www.helsinkiflyin.fi.

Miten Malmille pääsee?
Paras tapa saapua Malmille on tietenkin
ilmateitse, lentokoneella tai helikopterilla.
Lentokenttä on auki klo 0700 – 2200 Suomen
aikaa. Ilmatila on valvomaton ja sijaitsee 
HelsinkiVantaan lähestymisalueen alapuolella. 
Malmin ilmatilan yläraja on 700 jalkaa 
merenpinnasta.
Liikenneyhteydet ovat hyvät - julkinen liikenne, 
taksit ja paikalliset ilmailijat ovat hyvin saatavissa. 
Bussipysäkille on vain 500 metriä maailman-
kuulusta pyöreästä matkustajaterminaalista.
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