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Jo 60-luvulla aluetta haikail-
tiin teollisuus- ja varasto-
käyttöön, mutta varsinainen 
työntö alkoi 1970-80 luvun 
vaihteessa. 

Erkki Tuomioja (sd) oli tuol-
loin apulaiskaupunginjohta-
jana ja omien sanojensa mu-
kaan laittoi liikkeelle tämän 
hankkeen. Jo sieltä on peräi-
sin puolueen teesi Helsingin 
“sietämättömästä asuntopu-
lasta”.  

Asia ei edennyt kovin nopeas-
ti, joten vuonna 1987 vaalien 
lähestyessä pääministeri Ka-
levi Sorsa (sd) asetti pääkau-
punkiseudun ministerityö-
ryhmän selvittämään, miten 
Malmi saataisiin vapautet-
tua asuinrakentamiseen. 

Kaikki hyvä maaperä kun 
oli jo Helsingistä rakennet-
tu. Tuolloin Helsingissä oli 
488 604 asukasta, kun heitä 
vuonna 2020 oli jo 655 395 
ilman tätä ns. täysin välttä-
mätöntä rakennusmaata.

kaava kaatui  
korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa
Helsinki kaavoitti 2000-luvun 
alussa alueen asuntorakenta-
miseen, mutta kaava kaatui  
2006 korkeimmassa hallin-
to-oikeudessa kaupunginjoh-
taja Jussi Pajusen jääviyteen. 

Tämä suututti virkamiehiä 
muutenkin, ja lopulta 2014 
Helsinki sai hallituksen 
kirjaamaan kehysriihessä 
lentokentän vuokra-alueen 
luovuttamisen takaisin Hel-
singille korvauksetta kesken 
sopimuskauden. 

Sanansaattajaksi värvätty 
liikenne- ja viesintäministe-
ri Merja Kyllönen totesi myö-
hemmin, että häntä johdet-
tiin asiassa harhaan.

informaatiosodan 
kohteena

Yleiskaavassa aluetta sitten 
alettiin ajaa asuntorakenta-
misen suuntaan. Valitusten 
jälkeen korkein hallinto-oi-
keus hyväksyi muut yleis-
kaavavalitukset, mutta jätti 
Malmin valituksen hyväk-
symättä äänestyksellä 2-1 
perustelematta asiaa. 

Kaava vahvistui 2016, ja 
virkamiehet alkoivat yhä 
ponnekkaammin ajaa ilmai-
lun lopettamista. Samalla 
valtuustolle esiteltiin kaa-
varunkoa ja vajavaisia tut-
kimustietoja luontoarvoista. 
Viime vuosina arveluttava 
informaatiosota on vain ko-
ventunut. 

Malmin kentän 
puolustajiakin  
löytyy valtuustosta
Väistyvässä valtuustossa 
Malmin puolella ovat olleet 
linjakkaasti Keskusta, Kris-
tillisdemokraatit, Perussuo-
malaiset ja Ruotsalainen 
kansanpuolue. Kokoomuksen 
sisäinen kiehunta on kovaa, ja 
valtuutettuja pyritään vään-
tämään sopimuksen mukai-
seen malliin - tilanne on ollut 
50-50. SDP:ssä ja Vasem-
mistoliitossa on yksittäisiä 
asiaan perehtyneitä ja kent-
tää puolustavia valtuutettuja, 
mutta vihreissä se ainoakin 
jäi viime vaaleissa varasijalle. 

Valitettavasti puolueiden si-
säinen totuus on kaukana 
faktoista, mutta kuunteluky-
kyä ei ole. Yksittäiset valtuu-
tetut ovat kyllä luottamuk-
sella kertoneet haluavansa 
säilyttää kentän, mutta eivät 
halua riskeerata asemaansa 
puolueessa. 

kenelle uskallat  
äänesi antaa? 
Mikään yksittäinen puolue ei 
pysty Malmia pelastamaan, 
vaan jokaisesta tulee äänes-
tää puoltavia ehdokkaita. 
Helsingin suurimmat puolu-
eet ovat tällä hetkellä Kokoo-
mus ja Vihreät, mutta tilanne 
voi muuttua. 

Kannattaa kysyä ehdokkail-
ta heidän kantaansa suo-
raan kansalaisdemokrati-
aan (kansanäänestys), luon-
toarvoihin (Malmin niityt & 
eliöt) ja kulttuurihistoriaan 
- onhan Malmi tunnustetus-
ti maailmanluokan kulttuu-
riperintökohde. 

kova kiire  
lentotoiminnan  
lopettamiseksi
Jokin kiire virkamiehillä nyt 
kuitenkin on. Lain puitteissa 
toimivia ilmailijoita hauku-
taan julkisesti lainrikkojiksi, 
herjausta lähennellen. Oli-
si jännittävää kuulla, mitä 
asiassa on sovittu, että vir-
kauraa uskalletaan noin ris-
keerata. Kentällähän ei pääs-
tä asuinrakentamiseen vielä 
vuosiin, jos vuosikymmeniin. 

Malmin lentoaseman ystä-
vät ry jatkaa toimintaansa 
sitkeästi perustuslain 20§:n 
hengessä.

Miksi kansalaisia  
ei kuunnella  
Malmi-asiassa?
poliittinen analyysi Helsinki-Malmin lentoasemasta 

Miksi valtuutetut jättävät vuosikymmenestä toiseen  
kansalaisten mielipiteen Malmista huomiotta? todellisia syitä 
voi vain arvailla, sillä sopimuksia ei ole dokumentoitu.  
Yleensä asiat sovitaan puoluejohdon keskinäisissä  
neuvotteluissa luottamuksella. onhan toki julkisestikin  
sanottu, että “asia on jo sovittu” ja “päätökset on jo tehty”, 
mutta mistä tämä kaikki on alkanut?
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Malmin kentän asiassa 
on ehdotettu lukuisia  
kertoja, että kuntalaisten 
ääntä kuultaisiin  
tästä asiasta erikseen. 

Lokakuussa 2015 valtuutettu Heimo 
Laaksonen ja 19 muuta valtuutettua 
esittävät aloitteessaan että kaupun-
ki teettäisi pikaisesti arvostetulla, 
ulkopuolisella mielipidetutkimusyri-
tyksellä selvityksen helsinkiläisten 
kannasta Malmin lentokenttäalueen 
muuttamisesta asuinkäyttöön. 

Maaliskuussa 2016 Helsingin kau-
punginvaltuusto käsitteli Suomen 
tuolloin suurinta kuntalaisaloitetta, 
jossa 13 197 helsinkiläistä vaati Mal-
min säilyttämistä ilmailukäytössä. 
Aloite kaadettiin valtuustossa, mutta 
valtuutettu Mika Ebeling teki vasta-
ehdotuksen kunnallisesta, neuvoa-an-
tavasta  kansanäänestyksestä, jossa 
kansalaiset saisivat valita Malmin 
lentokentästä luopumisen ja Malmin 
lentokentän säilyttämisen välillä.

Maaliskuussa 2018 valtuustoon tuo-
tiin Sampo Terhon valtuustoaloite 
kansanäänestyksen järjestämiseksi 
Malmin kentän kohtalosta. Aloitet-
ta kannattivat Perussuomalaisten, 
Kristillisdemokraattien ja Keskustan 
valtuustoryhmät kokonaisuudessaan 
sekä yhden edustajan Siniset, Piraatit 
ja Liike nyt. Ruotsalaisen kansanpuo-

lueen ja Kokoomuksen ryhmissä kan-
natus jakautui puoliksi, vasemmisto-
puolueista (sd, vas) löytyi molemmista 
yksi kannattaja.

Kaikki nämä ehdotukset ja aloitteet 
kaadettiin valtuustossa. Miksi? 

kuntalaisaloitetta  
pitää kunnioittaa
Helsinkiläiset ovat lähteneet joukoin 
kannattamaan kuntalaisaloitetta 
neuvoa-antavan kansanäänestyksen 
järjestämisestä Malmi-asiassa. Kan-
natuksia on reilusti yli vaaditun 4 
% Helsingin 15 vuotta täyttäneistä 
asukkaista, ja aloite on nyt ylivoimai-
sesti suurimman kannatuksen kerän-
nyt kuntalaisaloite Suomessa.

Ehdotus on yksinkertainen ja avoin: 
äänestetään siitä, pitäisikö Malmi 
säilyttää ilmailukäytössä vai ei.  Sil-
ti valtuustoryhmien puheenjohtajat 
ilmoittivat minimin tultua täyteen, 
ettei tällaista kansanäänestystä tule 
järjestää: “Sittenhän joka koirapuis-
tostakin pitäisi äänestää”. Kyllä, jos 
4 % kuntalaisista sitä vaatii!

Puolueet kannattavat periaateohjel-
missaan lähes poikkeuksetta suoraa 
kansalaisdemokratiaa, ja sitä varten 
Suomeen on tehty kunnallinen aloite-
mahdollisuus. Ote puolueohjelmasta: 
“Edistetään neuvoa-antavia kansan- 
äänestyksiä kunnissa.” - Juuri näin!

kuka pelkää  
kansanäänestystä?

“asiasta on jo päätetty” - 
kuka sitten pelkää  
kansanäänestystä?

Perusselitys äänestysaloitteen hyl-
käämiselle on se, että “asiasta on jo 
päätetty”. Yleensä vedotaan vanhoi-
hin päätöksiin tai kaupungin virka-
mieslinjauksiin. “Edellinen valtuusto 
on linjannut...” - “Valtio on luopu-
nut…” - “Ehdotukset eivät noudata 
Helsingin yleiskaavalinjauksia…” 

Kuntalaisten osallistuminen sivuu-
tetaan jos minkälaisilla perusteilla 
eikä vuorovaikutuksessa huomioida 
Malmi-myönteisiä ehdotuksia. Lin-
jaus on viety virkamieskunnassakin 
hyvin syvälle. 

Kenenkäänhän ei pitäisi pelätä täl-
laista äänestystä. Jos asuntorakenta-
minen on todellakin se kansan tahto, 
joka on valtuustotasolla niin monta 
kertaa päätetty, kansanäänestys to-
dentaa sen varmasti. Itseensä luotta-
vien ja kansalaisten mielipidettä kun-
nioittavien valtuutettujen pitäisi olla 
rinta rottingilla vaatimassa kansan- 
äänestyksen järjestämistä. 

kansanäänestys on  
järjestettävä

Malmi-päätökset on tehty tähän asti 
valtuustossa liikuttavan yhtenevin 
äänituloksin riippumatta lainkaan 

asian aiheesta - olkoon se lentotoimin-
ta, luontoarvot tai kulttuurihistoria.

Viimeisimmässä valtuuston Mal-
mi-äänestyksessä kuitenkin enää 46 
valtuutettua 85:stä äänesti lentotoi-
minnan jatkoa vastaan, kun valtuu-
tettu Kauko Koskinen ehdotti lento-
toiminnan jatkamista alueen asema-
kaavan valmistumiseen asti. Se kun 
venynee nopeimmillaankin ainakin 
2030-luvulle.

Valtuustovaaleissa on kyse moninai-
sista arvoista, elämänkatsomuksesta 
ja poliittisista kannoista. Vaikka Mal-
mi on monelle suuri asia, sen vaikutus 
puoluevalintaan ei ole välttämättä 
ratkaiseva. Puolueesta riippuen jopa 
Malmin puolustajan ääni voi valua eri 
katsomuksen ehdokkaalle. 

Siksi tämä äänestys on järjestettä-
vä. “Kansanäänestys Malmin lento-
toiminnan tulevaisuudesta on hyvä 
tapa ratkaista asia, sillä kuntavaa-
leissa äänestetään monista muista-
kin asioista”, perusteli valtuutettu 
Ebeling kansanäänestystä aikanaan. 

Kansanäänestys pitää järjestää, ja 
tähän täytyy myös jokaisen kansa-
laisdemokratiaa kunnioittavan val-
tuustoehdokkaan sitoutua.

Teksti: Timo Hyvönen
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Myytti muutamasta rikkaasta  
harrastelentäjästä

maksaa 2000–5000 euroa, ja 
niitä tarvitaan kaksi, jos ha-
luaa liikkua vaikka puolison 
kanssa. 

Ultrakevytkoneeseen saa 
kaverin mukaan heti, kun 
matkustajankuljetusoikeus 
on saatu, eikä se maksa mi-
tään ylimääräistä. Kerhojen 
ja koulutusorganisaatioiden 
koneet ovat hyväkuntoisia. 
niitä huolletaan 50 lentotun-
nin välein ja ne tarkastetaan 
perusteellisesti ennen jokai-
sen päivän lentoja.

Maksut voi  
jaksottaa

Lupakirjakoulutusta ei tar-
vitse maksaa kerralla. Lento-
tunteja voi maksaa sitä mu-
kaa kuin koulutus etenee, esi-
merkiksi viisi tuntia kerral-
laan. Lupakirjaan vaaditaan 
vähimmillään 25 lentotuntia. 
Koulutusta voi myös jaksottaa 
niin, ettei siitä tule taloudelli-
nen rasite. Ainoa aikarajoitus 
on, että lupakirjan tarkastus-
lento täytyy suorittaa kahden 
vuoden sisällä ensimmäisestä 
teoriakokeesta. Sekään ei ole 
lopullinen takaraja, sillä ko-
keen voi uusia. Pidemmät vä-
lit koulutuksessa kasvattavat 
yleensä lentotuntien tarvetta, 
mutta harvemmin tarvitaan 
30–35 tuntia enempää. 

entäs kun on jo  
lupakirja?
Mitä maksaa lentäminen, kun 
lupakirja on saatu? Tässäkin 
ilmailu on aina ollut edellä-
kävijä, sillä harva harras-
teilmailija omistaa koneensa. 
Ilmailussa on aina vallinnut 
jakamistalous. Kerhot omis-

tavat koneet, huoltavat ne ja 
hoitavat vakuutukset, viran-
omaismaksut... Lentäjät mak-
savat lentämisestä kustan-
nukset kattavan tuntihinnan. 

Ultrakevytkoneilla tuntihin-
ta on reilusti alle 100 euroa. 
Tämän päälle ei tule mitään 
lisämaksuja. Myös polttoaine 
sisältyy hintaan. Aika laske-
taan siitä, kun pyörät irtoavat 
kiitotiestä, siihen kun ne taas 
koskettavat sitä. Ilmailukie-
lellä ”ilmassaoloaika”.

Tyypillisesti harrasteilmai-
lijan ilmassaoloaika on noin 
20–40 minuuttia, mutta las-
kukierrosharjoituksen neljäl-
lä tai viidellä läpilaskulla voi 
suorittaa jopa 15 minuutissa. 
15 minuutin lennon hinnalla 
saa neljä Big Mac -ateriaa tai 
viisi erikoiskahvia Kampissa. 

Matkalento
Matkalento kerhon hitaim-
malla koneella Malmista Hy-
vinkäälle kestää 25 minuuttia 
suuntaansa, vaikka Helsin-
ki-Vantaan ilmatilan ympäri 
joutuu tekemään pitkän kouk-
kauksen. Voin hyvin pistäy-
tyä lentokerholla jäätelöllä ja 
rupatella paikallisten kanssa, 
sillä se ei vaikuta hintaan. 
Koko lysti maksaa minulle 75 
euroa, jäätelö mukaan lukien. 
Halvin vuokra-auto Kampin 
Avis-vuokraamosta maksaa 
kahdelta tunnilta enemmän, 
ja hintaan on lisättävä sekä 
polttoaine että jäätelö. Aikaa-
kin jää perillä huomattavasti 
vähemmän. 

Itse olen maksanut harras-
tuksestani noin 200 euroa 
kuukaudessa, ja minä lennän 
keskivertoharrasteilmailijaa 

huomattavasti enemmän, hy-
vinä kuukausina kaksi kertaa 
viikossa. 

Miten paljon rahaa 
kuluu vuodessa?

Perusratsastustunti ratsas-
tuskerholla maksaa pääkau-
punkiseudulla noin 30–50 
euroa. Vakuutuksineen, yh-
distysmaksuineen ym. kuu-
kausikustannus voi hyvin 
nousta lähemmäs 200 euroa 
kuussa. Harrasteilmailijat 
lentävät keskimäärin vähem-
män kuin 20 tuntia vuodessa, 
eli keskimäärin pari kertaa 
kuukaudessa. Heidän joukos-
saan on edustettuina useita 
ammattiryhmiä, lähinnä ta-
vallisia palkkatyöläisiä. Itse 
lentäminen muodostaa vain 
noin 10% ilmailuharrastuk-
sesta, kokonaisuus on paljon 
muutakin. 

Mistä lentokone? 
Miten kentälle?

Lentäjien omistamat koneet 
ovat vain murto-osa Malmin 
konekannasta. Suurin osa 
siitä on kerhojen, lentotyö- 
ja koulutusorganisaatioiden 
koneita. Yksityisten omis-
tamat koneet ovat usein ns. 
kimppakoneita. Malmin har-
rasteilmailulajeja ovat myös 
laskuvarjohyppy, ilmailupar-
tiotoiminta, DC-yhdistys jne. 
jotka kustannuksiltaan ovat 
huomattavasti edullisempia 
kuin ultrakevyellä lentämi-
nen. Etenkin nuoret, mutta 
myös muut autottomat pää-
sevät Malmille edullisesti ja 
vaivattomasti julkisilla kul-
kuneuvoilla. Se laskee huo-
mattavasti kynnystä aloittaa 
monipuolinen ja vastuullinen 

harrastus, joka monella on 
ensimmäinen askel lentäjän 
ammattiuralla.

Malmilla toimivat 
sekä harrastajat  
että ammattilaiset
Kun Finavia vielä operoi Mal-
min kenttää ja keräsi tilastoja, 
harrasteilmailun osuus kai-
kista Malmin operaatioista oli 
10–20 %. Valtion vetäydyttyä 
kentältä tämä osuus on va-
kiintunut noin 20% tienoille. 

Loput 80% ovat elinehto 
kaikille Malmilla toimiville 
yrittäjille, kuten ammatti-
lentäjäkoulutusta antaville 
organisaatioille ja lentotyö- 
yrityksille. Tämä elinehto ei 
toteudu millään muulla Suo-
men lentokentällä, ei edes 
Tampere-Pirkkalassa, josta 
Malmilta siirretty Patrian 
lentokoulu joutui huonon kan-
nattavuuden takia siirtämään 
alkeislentokoulutuksensa Es-
panjaan.

elämä on valintoja
Varmasti Malmilla on muu-
tama varakkaampikin har-
rasteilmailija, mutta valtaosa 
harrasteilmailijoista on ai-
van tavallisia keskivertokan-
salaisia, jotka mieluummin 
lentävät kuin ajelevat ökyau-
toilla, veneilevät ökyveneillä 
tai viettävät kaikki lomansa 
Thaimaassa. 

On valitettavaa, että monet 
harrastemuodot eivät enää 
ole poliittisesti suvaittuja, ja 
niistä levitetään tarkoitusha-
kuisesti väärää tietoa. Ilmai-
lu vie arjen yläpuolelle!

Suomi on ollut harrastuk-
sien suhteen ainutlaatuinen 
ja demokraattisesti kestävä 
maa. Monet harrastukset, 
jotka monessa muussa maas-
sa ovat vain pienten, varak-
kaiden eliittien ulottuvilla, 
ovat meillä mahdollisia myös 
tavalliselle ansiotyöläiselle. 
näihin kuuluvat mm. veneily, 
urheiluammunta, ratsastus 
ja jokamiehen oikeus, joka 
takaa jokaiselle vapaan pää-
syn myös yksityisiin metsiin. 
Myös harrasteilmailu kuuluu 
tähän ryhmään. 

”Muutama uppo- 
rikas harrastaja”

Onko siis satua vai totta, et-
tä Malmilla lentää vain muu-
tama upporikas harrastaja? 
Kyllä, totta siinä mielessä, 
että kaikista Malmin lentä-
jistä noita ”rikkaita harras-
telentäjiä” on todellakin vain 
muutama. Suurin osa harras-
teilmailijoista on tavallisia 
palkkatyössä käyviä kansa-
laisia. Useimmiten kyse on 
vain siitä, miten rahankäyttö 
priorisoidaan ja miten usein 
ja kauan lennetään.

kohtuupanoksella 
pääsee ilmaan

Helpoin tapa lähestyä ilmailua 
on ultrakevytilmailu.  Mal-
milla kerhoja on useampia. 
Lentolupakirjakoulutus mak-
saa noin 5000 – 6000 euroa 
riippuen tarvitusta lentotun-
timäärästä. Hyväkuntoisen 
käytetyn matkaveneen saa 
ehkä tuurilla sillä hinnalla. 
Myös hyväkuntoinen käytet-
ty kilpavene, Laser-jolla, voi 
maksaa lähes 5000 euroa. Jo-
pa laadukas sähköpolkupyörä 

Teksti ja kuva:  
Marco Corsi
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• Vihitty käyttöön 15.5.1938. Parhaiten säilynyt toista  
 maailmansotaa edeltävän ajan lentoasema Euroopassa
• Europa Nostra valitsi lentoaseman Euroopan seitsemän  
 uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen joukkoon  
 vuonna 2016
• Myös DoCoMoMo, World Monuments Fund ja viimeksi 
 ICOMOS ovat listanneet arvokkaan, uhanalaisen  
 lentokenttämme 
• Kenttää on operoinut 1.1.2017 alkaen Malmin  
 lentokenttäyhdistys www.efhf.fi. Toiminta on ollut  
 maaliskuulta 2021 tilapäisesti tauolla kaupungin  
 häätötoimien vuoksi
• Suomen 2. vilkkain lentokenttä, lähes 40 000 operaatiota  
 vuonna 2020 – enimmäkseen lentokoulutusta
• Helsingin kaupunki on havitellut kenttäaluetta  
 asuntorakentamiesen 1980-luvulta lähtien
• Toistuvien mielipidemittausten mukaan 2/3 helsinkiläi- 
 sistä ja uusimaalaisista kannattaa ilmailukäyttöä
• Alue on Museoviraston luetteloima valtakunnallisesti  
 merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, ks. rky.fi
• RKY-alue on esitetty suojeltavaksi rakennusperintölain 
  perusteella. Käsittely on edelleen kesken
• Suojeluesityksen johdosta lentokenttäalueella on  
 voimassa vaarantamiskielto kunnes se saa lainvoiman
• Asemakaavoista ensimmäiset ovat vireillä, mutta  
 valituksia on tullut paljon
• Kentälle on tehty useita vaihtoehtoisia kaavaehdotuksia,  
 joissa asuminen ja ilmailu yhdistyvät. Helsingin  
 kaupunki ei ole ottanut näitä ehdotuksia huomioon tai  
 käsittelyyn
• Ensimmäinen sähkölentokone tuli käyttöön Malmilla  
 kesällä 2018
• Älykäs ilmailu etenee ennakoitua nopeammin, ja voi olla  
 lähitulevaisuudessa jopa ekologisin liikkumistapa
• Kenttä on ainoa pääkaupunkiseudun vapaan aikataulun  
 lentokenttä, lentotie kaikille pääkaupunkiseudun  
 kunnille, Suomen maakunnille ja kansainvälisille  
 matkaajille
• Helsinki on irtisanonut kiitotien maanvuokra- 
 sopimuksen, mutta asia on viety oikeuteen
• Suomen hallituksella on eduskunnan vaatimuksesta  
 velvoite järjestää korvaavat ratkaisut toiminnalle
• Kaavavalitukset, oikeuskäsittelyt ja vahva kansalais- 
 liike tulevat estämään kentän asuntorakentamisen  
 monien vuosien ajan
• Malmin lentoaseman ystävät ry on ehdottanut toistu- 
 vasti neuvottelua ja sopimista asiasta. Helsinki ei  
 suostu tähän, vaan on toimeenpannut lentokenttä- 
 yhdistyksen häädön 15.3.2021

kuntavaalit 13.6.2021 ovat tärkeät!  
Helsinkiläinen, äänestä huolella Malmin puolustajaa: 
www.malmivaalit.fi

allekirjoita kuntalaisaloite! 
Käy allekirjoittamassa kuntalaisaloite 6466 neuvoa- 
antavasta kansanäänestyksestä – ilmailua vai ei?  
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466 
 

kYllä kansa tietää
Vuosien mittaan Malmi-asiasta on kerätty useita aloitteita. 
Kansalliset aloitteet ovat keränneet nopeasti kannatusta koko 
Suomesta, ja Helsingin aloitteet ovat Suomen ylivoimaises-
ti suurimman kannatuksen keränneitä kuntalaisaloitteita.  
 
Kansa vaatii, että Malmi-asiasta on päätettävä uudestaan. 
Kenttä on säilytettävä ilmailukäytössä!

Avoin kansalaisadressi, malmiairport.fi 74 156 
Lex Malmi  56 067
neuvoa-antava kansanäänestys ilmailukäytöstä 30 461
Kuntalaisaloite ilmailukäytöstä 13 197

Malmin lentokenttä 
- toiseksi vilkkain

vireillä oleva kuntalaisaloite kunnallisen kansanäänestyksen 
järjestämisestä Malmin lentokentän tulevaisuudesta luovute-
taan uuden valtuuston käsiteltäväksi sen ensimmäisenä toi-
mipäivänä. suomen ylivoimaisesti eniten kannattajia kerän-
nyt kuntalaisaloite vaatii neuvoa-antavan kansanäänestyksen 
järjestämistä Helsinki-Malmin lentoaseman ilmailukäytöstä. 

Helsingin kaupunki on aikaisemmin päättänyt, että Malmin lentokenttäalue käytetään 
kokonaisuudessaan asuntorakentamiseen. Tehtyjen päätösten ja kansalaismielipiteen 
välillä on olennainen ristiriita.

Malmin kohtalosta on kiistelty jo vuosikymmeniä, mutta Helsinki ei ole kertaakaan 
kysynyt asiassa suoraan kaupunkilaisten mielipidettä. Myöskään esitettyjä vaihtoeh-
toja ilmailutoiminnan ja asuinrakentamisen yhdistämisestä ei ole otettu huomioon tai 
selvitetty.

Malmin lentokentän ilmailukäytöllä on vahva helsinkiläisten tuki: esimerkiksi TnS 
Gallupin syksyllä 2020 tekemässä tutkimuksessa lentokentän haluaisi säilyttää 65 pro-
senttia helsinkiläisistä (ks. https://malmiairport.fi/kansalaismielipide). Asian tärkeyttä 
kuvastaa myös se, että Malmin lentokentän jatkoa puoltanut kansalaisaloite (Lex Malmi) 
sai kerättyä vaaditut 50 000 allekirjoittajaa vain kahdessa kuukaudessa.

Kansanäänestystä ja riippumatonta mielipidemittausta on ehdotettu useita kertoja val-
tuustossa. Kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan ole hyväksynyt näitä valtuustoaloitteita. 
Valtuustossa on todettu, että aloitteen tulee tulla kansalaisilta, ei valtuuston sisältä.

erityisen merkittävä kunnallinen asia

Malmin lentokentän kohtalo on monella tapaa erityisen merkittävä kunnallinen asia. 
Malmin lentokenttä on tärkeä osa Helsingin nykyistä ja varsinkin tulevaa yritystoi-
mintaa, kaupunkikuvaa, historiaa ja virkistystoimintaa. Se on elävä, kansainvälisesti 
tunnettu ja tunnustettu kulttuuriympäristö, jolla on tutkitusti merkittäviä luontoarvoja 
mm. direktiivilajien elinympäristönä.

Toiminnallisesti kyse on monipuolisten ilmailumahdollisuuksien turvaamisesta Helsin-
gissä ja pääkaupunkiseudulla ja kokonaisen elinkeinosektorin (kaupallinen ilmailukou-
lutus) alueellisesta olemassaolosta. Malmi mahdollistaa jo alkaneen älykkään ilmailun 
kasvun ja erityisesti sähköisen, päästöttömän ilmailun tulevaisuuden potentiaalin.

Osaltaan asian kunnallinen erityismerkittävyys on korostunut tämän aloitteen saatua 
taakseen kuntalaissa määritellyn vähimmäismäärän kuntalaisista asian saattamiseksi 
käsittelyyn.

esitys

Suomi on demokraattinen valtio ja ensisijaisesti valta kuuluu kansalle. Kaupunki on 
asukkaitaan varten.

Me allekirjoittaneet kuntalaiset esitämme, että Helsinki järjestää viimeistään puolen 
vuoden kuluessa aloitteen luovuttamisesta kansanäänestyksen Malmin lentokenttä-
alueen käytöstä.

Toisekseen esitämme, että kaupunki lykkää kentän toiminnan alasajoon tähtäävien 
päätösten toimeenpanoa, kunnes mainittu äänestys on järjestetty.
Vaalikysymys:

Tuleeko Helsinki-Malmin lentokenttä säilyttää ilmailukäytössä?
A) Kyllä
B) Ei

kuntalaisaloite  
kaupunginvaltuustolle 
2.8.2021

voit allekirjoittaa aloitteen osoitteessa: 
https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6466 
 
Helpoimmin pääset aloitteeseen kuvaamalla 
kännykällä tämän qr-koodin.
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2020-luvulla tapahtuu  
sähköisen ilmailun läpimurto. 

Ruotsalainen Heart Aerospace ES-19 on  
19-paikkainen lyhyiden matkojen sähkö- 
lentokone. Koneen on tarkoitus olla  
vuonna 2026 kaupallisessa käytössä.
www.heartaerospace.com

tärkeimmät tapahtumat 2011 - 2021 

Polttokennosähkölentokoneiden  
ennustettu kehityskaari.
 
Kuvalainaus: www.zeroavia.com
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Sähköinen ja ekologinen ilmailu on 
ottanut suuria kehitysaskeleita vii-
meisten vuosien aikana. 

Kyseessä on ilmailun suurin mullistus 
sitten suihkulentokonekauden alkami-
sen jo yli 60 vuotta sitten. Vuonna 2020 
lennettiin niin täysin akkujen voi- 
min kuin myös polttokenno- ja hybri- 
dilentokoneilla. 

Tavoitteena on aluksi pienempien mat-
kustajalentokoneiden kehittäminen ja 

Jättäytyykö 
Helsinki  
kehityksestä 
sivuun?

olemassa olevan kaluston säh-
köistäminen. Tämä tarkoittaa 
hiljaisempaa, ekologista ja eko-
nomista kalustoa, jolla voidaan 
suorittaa joustavasti tilaus- ja reitti-
liikennettä pienemmillekin kentille 
maakuntiin, Tukholman Brommaan 
tai vaikkapa Baltiaan.

Hiljaisuutensa ansiosta sähköinen 
ilmailu soveltuu operoimaan urbaa-
nissakin ympäristössä, kuten Malmin 

lentoasemalta. Kompaktina citykent-
tänä Malmi soveltuu siis erinomaises-
ti pienemmille matkustajasähkölento-
koneille ja monille muille kehitteillä 
oleville lentolaitteille. 

Tulevat alle 19-paikkaiset sähkökäyt- 
töiset matkustajalentokoneet on suun- 
niteltu operoimaan lyhyiltä kiitoteil- 
tä, eeli pieniltä Helsinki-Malmin 
kaltaisilta lentokentiltä. 

Lyhyiltä kiitoteiltä operoivia koneita 
kutsutaan lyhenteellä STOL, short 
take-off and landing. STOL-koneet 
soveltuvat hyvin myös maakuntien 
pienille kentille.

sähköinen lentäminen 
tulee. Helsingin 
saavutettavuus on iso 
osa kilpailukykyä.

Maailman toimivimman kaupungin 
ominaisuuksiin kuulunee saavutet-
tavuus, johon mainittu kehitys on 

tuomassa oman apunsa – ilman mil-
jardien ratainvestointeja. 

Lisäksi kehittyvän teknologian hyö-
dyntämisen täytyy kuulua arsenaa-
liin ilmastotavoitteisiin pyrittäes-
sä. Siihen ei kuulu välttämättömän 
infran amputoiminen, jota Malmin 
lentoaseman alasajo lyhytnäköisesti 
edustaisi.

Pääosin EU:n aluekehitysrahoilla to-
teutettu Merenkurkun sähkölentoko-
nehanke samoin kuin Pohjoismaiden 
ministerineuvoston nordic Innovation 
-rahoitusta nauttiva hanke sähkölen-
tämisen edistämiseksi kertovat kas-
vavasta kiinnostuksesta tätä uutta 
teknologiaa ja sen suomia mahdolli-
suuksia kohtaan.

Sähköisen ilmailun kehitystä ja uu-
tisia maailmalta voi seurata Face-
book-ryhmässä Sähkölentokoneet.
 
Teksti: Juuso Parviainen
Kuvat valmistajien.

Joby on voimakkaassa myötätuulessa vakaan kehityksen ja massiivisen  
miljardirahoituksen takia. www.jobyaviation.com

MagniX sähköistää jo olemassa olevia lentokoneita, kuten kuvan  
Cessna Caravan, tai täysin uusia konsepteja kuten vaikkapa Eviation Alice. 

Harbour Air aikoo sähköistää koko kalustonsa yhteistyössä MagniX:n kanssa.

pelastetaan Malmin lentokenttä!
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Malmin lentoaseman ystävät ry haki syksyllä 2019 
kaupungilta lisää toimitilaa vuokrattavaksi Mal-
min lentoaseman terminaalirakennuksesta. 

Kaupungin tiloista vastaava vuokraneuvottelija 
tarjosi yhdistykselle useita vaihtoehtoja nykyisten 
tilojen lisäksi, kunnes yllättäen tiistaina 24.9. hän 
vastasi toimitilatiedusteluun seuraavasti:

”MALMIn LEnTOASEMAn YSTäVäT RY:n toi-
minnan tarkoituksena on Malmin lentokentän toi-
minnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä 
lentokentän toiminnan kehittäminen, edistäminen 
ja tukeminen. Yhdistyksen toiminta on ristirii-
dassa kaupungin aluetta koskevien päätösten ja 
suunnitelmien kanssa. Lisätilojen vuokraaminen 
MALMIn LEnTOASEMAn YSTäVäT RY:lle ei tä-
ten edistä alla mainittujen päätösten toimeenpanoa 
eikä siten ole kaupungin näkökulmasta tarkoituk-
senmukaista.”

Yhdistyksen käyttämän lakimiehen mukaan tämä 
päätös näytti rikkovan rikoslain 11 luvun 11 pykä-
lää syrjinnästä. Lisäksi se saattoi rikkoa hallinto-
lain oikeusperiaatteita. Päätöksestä tehtiin poliisil-
le tutkintapyyntö. Poliisi tutki asian ja päätti, ettei 
rikoskynnys ylity, vaikka totesikin päätöksessään 
toiminnan epäasialliseksi.

Tila on ollut tyhjillään käyttämättömänä ja vuok-
raamattomana syyskuusta 2019 lähtien.

kaUpUnki  
sYRJi  -  
RikosilMoitUs

Kaupunki irtisanoi ja esti vuonna 2017 Malmin 
lentoaseman hangaarin käytön sen alkuperäiseen 
tarkoitukseensa, lentokonesuojana. Tässä ns. yk-
köshallissa vuokralla olleet yksityiset ja yritykset 
olisivat halunneet jatkaa vuokralla, mutta kaupun-
ki ei tähän suostunut. Se irtisanoi sopimukset ja 
hääti koneet taivasalle.

kaUpUnGin tUlonMenetYs Jo Yli 500 000€
Helmikuussa 2017 kaupunki siirsi hallin vuokraa-
misen Tukkutori-toiminnon vastuulle. Tukkutoril-
le annettiin ohjeistuksena, että hallia voi vuokrata 
ainoastaan tapahtumakäyttöön. Tämä siitä huoli-
matta, että pelastuslaitos oli jo lokakuussa 2016 
ilmoittanut, ettei halli siihen sovellu muun muassa 
poistumisteiden, lattiapinnan ja sähköasennusten 

puutteellisuuksista johtuen. Kaupungin tulonme-
netykset hangaarin vuokratuloista ovat jo reilusti 
yli puoli miljoonaa euroa. Perusteena käytetystä 
tapahtumakäytöstä on saatu tuloja vain joitain tu-
hansia euroja. 

Miljoonan euron tonttikauppa. Helsingin lähiöiden arvokkain tontti  
sijaitsee Malmin lentoaseman rajanaapurina.

ÖkYkaUpat 
kaUpUnGin  
RaHoilla

Helsingin maankäytöstä vastaava kaupunkiym-
päristölautakunta on 26.1.2021 kirjatulla aiesopi-
muksella sitoutunut ostamaan yksityiseltä maan-
omistajalta Malmilta 1014 neliömetriä 1 080 800 
eurolla. Kyllä, tuhat neliötä miljoonalla eurolla eli 
tuhat euroa per neliö (1 m2).

Todellinen syy tuolle pienen maapläntin lunastuk-
selle lienee tämä:
“Maanomistaja suostuu siihen, että kaupungin 
kustannuksellaan hakemassa lunastustoimituk-
sessa lakkautetaan tilaa 91-418-2-107 rasittava 
17.10.2000 rekisteröity käyttöoikeuden rajoitus 

Kuva: Google Earth

9.5.2034 asti kiitotien lähestymissektorin vaati-
mien esterajoitusten toteuttamiseksi.”

Kaupunki siis maksaa veronmaksajien rahoja mil-
joona euroa, jotta Malmin lentokentän lähestymis-
sektorille saadaan rakennettua este.

tontilla ollut autio rakennus syttyi 
yllättäen palamaan jo 19.2.2021. 
Tattariharjunkujalla sijaitseva rakennus tuhoutui 
palossa täysin. Palossa ei pelastustoimen mukaan 
tapahtunut henkilövahinkoja.
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Erittäin uhanalainen luontotyyppi ja 100 hehtaarin aroniitty  
Malmin lentokentällä ovat tuhoun edessä asuntorakentamisen vuoksi.  
Kuva Malmin lentokentän niityistä: Ilkka Lyytikäinen.

etelä-suomen uhan- 
alaisin niittyluontokohde 
on Malmin lentokenttä
Malmin lentokentän uhanalaisen 
niittyluontotyypin ekosysteemistä ja 
sen elinvoimaisuudesta kertoo hyvin 
kokeneen perhostutkijan ja biologin 
Jaakko Kullbergin sanat: ”En ole 
missään muualla Suomessa nähnyt 
niin suuria perhosmääriä”. 

Katso hänen Malmin lentokentän 
luontoarvoja käsittelevä esitelmänsä, 
jonka hän piti 4.5. kansanedustajille 
suunnatussa webinaarissa.
  
Esitelmävideo (21 min) löytyy 
osoitteesta 
facebook.com/SuojeleMalminLuonto/

Malmin lentokentän luonnon moni-
naisuus on monille paradoksaalista. 
Ihmisen toiminta on kuitenkin syn-
nyttänyt alueen, jolla lukuisat niit-
tyluontotyyppien lajit ovat löytäneet 
turvapaikan. 

Asiaan kannattaa tutustua katso-
malla tuo em. esitelmä tai lukemalla 
alla mainittu suojeluun tähtäävä la-
kialoite, joka perusteellisesti selvit-
tää Malmin luontoa. 

tärkeitä luontoarvoja
Malmin lentokentän luonnon moni-
naisuus on monille paradoksaalista. 
Ihmisen toiminta on kuitenkin syn-
nyttänyt alueen, jolla lukuisat niit-
tyluontotyyppien lajit ovat löytäneet 
turvasataman. 

Tässä kuitenkin muutamia tärkeim-
piä luontoarvoja. Malmin lentokentän 
luontoarvoista keskeisin on erittäin 
uhanalainen, mutta elinvoimainen ja 
laaja niittyekosysteemi. 

Malmin lentokentällä on myös erittäin 
uhanalaisen viheryökkösen elinvoi-
mainen kanta, ja se on arvokas muu- 
tonaikainen levähdysalue ja koti ää-
rimmäisen uhanalaiselle ja erityisesti 
suojellulle heinäkurpalle. 

Lisäksi Malmin lentokentän alue 
tarjoaa runsaiden hyönteismäärien 
vuoksi erinomaisen ruokailualueen 
rauhoitetuille lepakoille, ja Malmin 
arvokkaissa reunametsissä tavataan 
säännöllisesti liito-oravia. 

Rakentamistyö uhkaa myös Malmin 
lentokentän alueelta lähtevän Longin- 
ojan meritaimenkantaa. Tämä tuho 
tulee estää.

valtuuston toiminta  
on suuri pettymys
Valitettavasti olen joutunut pahasti 
pettymään niiden valtuustoryhmien 
toimintaan, jolta eniten odotin halua 
suojella tämä uhanalainen luonto.

Vaalilupauksissa on todettu mm. ”ei 
kaavoiteta rakentamista uhanalais-
ten luontotyyppien tai lajiesiintymien 
päälle.” 

Tästä huolimatta tätä osa valtuus-
tosta haluaa kaavoittaa asuntora-
kentamista määrätietoisesti juuri 
uhanalaisten luontotyyppien ja lajie-
siintymien päälle Helsingissä. 

nyt ollaan hävittämässä Malmin 
lentokenttä ja sen ympäristön luon-
to muuttamalla se asuntoalueeksi, 
vaikka tilaa asunnoille on runsaasti 
muualla pääkaupunkiseudulla.

Tämä toiminta on täysin käsittämä-
töntä. Johtopäätökseni on, että muut 
asiat ovat valtuutetuille luontoarvoja 
paljon tärkeämpiä.

lUontoiHMinen 
lue tämä ennen kuin äänestät

Luontoasioista välittävien kannattaa 
nyt harkita muuallakin Suomessa, 
mitkä puolueet ovat luontomielessä 
enää uskottavia vaihtoehtoja. 

Ei ole uskottavaa, että kaikki puolu-
eet eivät olisi tietoisia näistä luonto-
arvoista, sillä ne on tuotu heille esiin 
lukemattomia kertoja mm. Helsingin 
valtuustossa. 

Sen sijaan he ovat ohittaneet nämä 
viestit ja luontoarvojen säilyttämisen 
sijasta tuhoamassa uhanalaisen niit-
tyluonnon Malmilla. 

Huomautettakoon tässä yhteydessä, 
että alueen ensimmäiset asemakaa-
vaehdotukset eivät ole lainvoimaisia, 
sillä juuri näiden luontoarvojen vuok-
si niistä ollaan valittamassa. 

Uusi valtuusto voi hyvin ottaa tämän 
asian uudelleen käsittelyyn ja Mal-
min niityt ja muut luontoarvot voi-
daan pelastaa.

suositeltavat  
ehdokkaat Helsingissä:  
malmivaalit.fi
Helsinkiläinen, jos välität Malmin 
lentokentän, sen niittyjen ja koko 
alueen luontoarvojen suojelemises-
ta, valitse malmivaalit.fi lueteltujen 
Malmia puolustavien ehdokkaiden ja 
puolueiden joukosta. 

Useat puolueet ovat myös tukeneet 
eduskunnassa 14.5. jätetyn Malmin 
suojeluun tähtäävän lakialoitteen 
valmistelua. 
  
Lakialoitteen tarkoituksena on suo-
jella Malmin lentokentän luonto ja 
suunnata lentotoimintaa sähköiseen 
lentämiseen ja uusiutuvilla polttoai-
neilla toimiviin lentokoneisiin.
  
Lakialoitetta esittelevä webinaari-
esitelmä ja lakialoitteen esittelydo-
kumentti löytyvät myös osoitteesta 
facebook.com/SuojeleMalminLuonto/

Teksti: Janne Ropponen
Kauppatieteen tohtori, 
luontoharrastaja

Koskikara suussaan taimenen mätirae  marraskuisella Longinojalla. Kuva: Maaret Ahlsved.

Muista äänestää
ja äänestä oikein! 
löydät ehdokkaasi 
malmivaalit.fi
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nyt on käsillä ympärille katsomi-
sen hetki. Mikä tässä kaupungissa 
on säilytettävää ja kuinka sen poh-
jalle rakennetaan tulevaisuutta, 
kysyy Euroopan ja kaupunkihis-
torian professori ja neljännen kau-
den kaupunginvaltuutettu Laura 
Kolbe.

Helsingin kaupunkihistoria on 
poikkeuksellisen mielenkiintoista. 
Täällä kohtaavat itä ja länsi, kak-
si kieliryhmää sekä industriaali-
nen ja porvarillinen elämänmuoto. 
Kaupunkisuunnittelussa historian 
arvoa ei kuitenkaan nähdä riittä-
västi.
- Olen itse koettanut vuosia va-
kuuttaa kaupungin markkinoin-
tivastaaville, että juuri historia 
kiinnostaa asukkaita ja matkaili-
joita. Katsokaa, mitä tekevät Parii-
si, Lontoo, Amsterdam tai Pietari 
markkinoidessaan kaupunkia his-
torian voimalla!
- Kaupunkitutkimuksen professori 
Mari Vaattovaara lanseerasi muu-
tama kuukausi sitten ajatuksen: 
jospa Helsingistä ei tehtäisikään 
maailman toimivin, vaan maail-
man ihanin kaupunki.
- nyt olisikin se hetki, jolloin 
kuunneltaisiin, mitä asukkaat oi-
keasti haluavat. Joudumme rat-
kaisemaan, rakennammeko ”lisää 
kaupunkia” eli tehokasta, paisu-
vaa, kaupungistuvaa ja globaalia 
Helsinkiä rahatalouden ehdoilla 
vai historiaa ja kaupungin henkeä 
kunnioittaen, toteaa Laura Kolbe.

Malmi edustaa kaunista 
liikenneoptimismia
Laura Kolbe on vuosien ajan pu-
hunut ja äänestänyt valtuustossa 
johdonmukaisesti Malmin lentoase-
man säilyttämisen puolesta. Hänen 
ratkaisunsa takana ovat sekä his-
torialliset että tulevaisuuteen täh-
täävät perusteet.
- Malmin lentoasema on ollut en-
simmäinen monissa asioissa. Se 
idea on ollut kaunis. Lentoasema 
on ollut itsenäisen Suomen symboli. 
Suomi avautui maailmalle ja se otti 
modernin teknologian käyttöön. 
- Lentoliikenne ja sen infra sisäl-
tää jo sellaisenaan valtavia toivon 
elementtejä ja optimismia, joka 
edelleen tihkuu lentokenttäraken-
nuksen arkkitehtuurissa. Malmi 
edustaa puhdaslinjaista ja kaunista 
liikenneoptimismia.

Kolben mielestä Malmin lentoase-
man ympärille on muodostunut 
kiehtova mikromaailma.
- Miten on mahdollista, että yhden 
liikennemuodon ympärille on kie-

MalMi on itsenäisen  
sUoMen sYMboli

toutunut niin paljon urbaania liike- 
ja harrastustoimintaa? Se lähtee 
ruohonjuuritasolta, ei valtion, ei 
lääninhallituksen, ei kaupunginta-
lon, vaan oikeasti ihmisistä, jotka 
tienaavat elantonsa, harrastavat 
ja rakentavat kentän ilmailumaa-
ilmaa. Itseäni häiritsee se, että tä-
mä asia ei avaudu päättäjille.

Helsinkiläisten ääntä  
on kuunneltava

Vaaleissa valittava valtuusto saa 
päätettäväksi neuvoa-antavan kan- 
sanäänestyksen järjestämisen Mal-
min lentoaseman tulevaisuudesta.

Laura Kolben mielestä juuri se on 
kaupunkilaisten oikeaa kuulemista.
- Malmin kansanäänestys olisi mal-
liesimerkki siitä, kuinka oikeasti 
osallistettaisiin ihmisiä ja lähdet-
täisiin sen mukaan toimimaan. 
Mutta Helsingin poliittis-hallin-
nollisen kulttuurin ytimessä ei ole 
tällaista joustovaraa kaupunkilais-
ten äänen edessä. Se on mielestäni 
suuri vaje tässä kaupungissa.
- Puuttuu sellainen työkalupakki, 
jolla herkästi kuunneltaisiin asuk-

Laura Kolbe ja lento- 
kentän historiallinen  
HELSINKI-teksti

kaiden mielipiteitä. Kaupunginta-
lo tuottaa asiakkaille palveluita, 
mutta unohtaa, että asukkailla on 
myös oma mielipide asioista.

Asenteet voivat muuttua, ja Hel-
singin lähihistoriasta löytyy esi-
merkkejä, kuinka pitkällekin teh- 
tyjä suunnitelmia on pystytty muut- 
tamaan.
- Olen viimeaikoina sanonut ihmi-
sille, että meillä on yksi tapaus, jos-
sa taistelu käytiin ja voitettiin. Se 
on Puu-Käpylä, jolle oli hyväksytty 
täydellinen saneerauskaava vuon-
na 1962. Siitä alkoi Puu-Käpylä-lii-
ke ja monet valtuutetut, kansalaiset 
ja kansalaisjärjestöt aktivoituivat. 
Keskustelu laajeni arkkitehtien 
piiriin ja Puu-Käpylän säilyttämi-
sestä tuli todellinen 1960-luvun 
keskusteluaihe. Sen seurauksena 
1970-luvun alussa lopulta hyväk-
syttiin suojelukaava.
- Kymmenessä vuodessa asenteet 
kääntyivät. Kansalaisten pitää 
vain jaksaa taistella. Yhtäkkiä voi 
tapahtua vaikka mitä. Asiat voivat 
yllättäen muuttua. Sen vuoksi kan-
sanliikkeiden on toimittava sitke-
ästi ja uskottava asiaansa, toteaa 
Laura Kolbe. 

Teksti: Raine Haikarainen

K
uva: Erkki M

ikola

M
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Kuva: Maaret Ahlsved
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Moni Helsingissä asuva on kiinnittänyt huomiota 
arvokkaasti lentävään, hopeanhohtoiseen kaksi-
moottorikoneeseen. Kyseessä on DC-3 -museokone, 
jota pidetään yllä suuren vapaaehtoisjoukon voimin.
Koneharvinaisuudella on monta nimeä. Jotkut kut-
suvat sitä Kolmoseksi tai Dakotaksi. Lentäjät käyt-
tävät radiotunnusta OH-LCH tai yksikertaisemmin 
Charlie Hotel. DC-yhdistyksen jäsenet puhuvat Ho-
tellista ja ilmailuromantikot puolestaan Vanhasta 
Rouvasta.

Historiallinen OH-LCH täyttää ensi vuonna  
80 vuotta. Kuva: Raine Haikarainen

Maailman suurin  
DC-3 -yhdistys

Liittoutuneiden ylijäämävarastosta sotien jälkeen 
Suomeen hankittu DC-3 liittyy vahvasti Malmin 
lentoaseman ja Suomen historiaan. Aikoinaan ko-
ne lensi reittilentoja Malmilta, myöhemmin Hel-
sinki-Vantaalta, kunnes siirtyi vuonna 1970 Ilma-
voimien tunnusten alle. Vuonna 1986 koneen osti 
Airveteran Oy, joka pitää DC-yhdistyksen kanssa 
Charlie Hotelia lentokuntoisena vapaaehtoisvoimin.
Arvokkaan koneen operointi vaatii suuren määrän 

osaavaa työvoimaa. Yli 60 vapaaehtoisen joukosta 
löytyy konetta lentäviä ammattipilotteja, lentokone-
mekaanikkoja sekä ilmailuhistoriasta kiinnostuneita 
yhdistyksen jäseniä. Viimeksi mainitut toimivat niin 
pursereina kuin tiedotus- ja hallintotehtävissä.

Historiallisella koneella pääsevät lentämään DC-yh-
distyksen jäsenet. Heitä on tällä hetkellä 5550 ja 
pelkästään viime vuonna määrä kasvoi 700 uudella 
jäsenellä. DC-3:n kyytiin voi päästä maksamalla 30 

euron jäsenmaksun, minkä jäl-
keen on mahdollista istuutua 
omakustannushinnalla nautti-
maan historiallisesta kyydistä. 

Jäsenlentoja on tarjolla pari-
kymmenen minuutin kaupun-
kipyörähdyksistä pidempiin 
matkalentoihin. Hienossa kun-
nossa oleva OH-LCH kiinnos-
taa ilmailuhistorian harrasta-
jia ympäri maailmaa. Jotkut 
ovat tulleet jopa varta vasten 
Suomeen nähdäkseen harvi-
naisuuden ja päästäkseen sen 
kyytiin.

DC-yhdistyksen puheenjohtaja 
Petri Petäys on huolissaan seu-
ratessaan uutisia lentoaseman 
epävarmasta tulevaisuudesta. 
- Mahdollinen lentotoiminnan 
päättyminen Malmilla on suu-
ri haaste yhdistykselle, koska 
valtaosa jäsenistöstä asuu pää-
kaupunkiseudulla. 

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta OH-LCH:n 
valmistumisesta ja 73 vuotta sen ensilennosta Malmil-
la. Suuri joukko ilmailuhistorian ystäviä toivoo, että 
harvinainen kone voisi viettää arvokasta juhlaansa 
kotikentällään Malmilla.

Teksti: Raine Haikarainen

Kuva:  
Maaret
Ahlsved

Malmin lentoaseman  
ystävät  - millä mandaa-
tilla teemme tätä työtä?

MLY on perustettu vuonna 2002 
ja sen toiminnan tarkoituksena on 
Malmin lentokentän toiminnan säi-
lyttäminen nykyisellä paikallaan 
sekä lentokentän toiminnan kehit-
täminen, edistäminen ja tukeminen. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoitukse-
na on myös vaalia ja suojella Malmin 
alueen monimuotoista luontoa ja ra-
kennettuja kulttuurikohteita ja -ym-
päristöjä, vaalia niiden ominaisluon-
netta ja erityispiirteitä sekä edistää 
niiden kestävää hoitoa ja käyttöä. Li-
säksi yhdistyksen tarkoituksena on 
dokumentoida, tallentaa ja välittää 
alueen aineettomaan ja aineelliseen 
kulttuuriperintöön liittyvää tietoa. 

Toiminnan tarkoituksena ei ole etsiä 
korvaavia lentopaikkoja eikä yhdis-
tys ole ilmailuyhdistys. Jäsenistö 
koostuu lähinnä tavallisista kansa-
laisista lähinnä Helsingistä mutta 
myös joka puolelta Suomea. Yhdis-
tyksen yli tuhannesta jäsenestä vain 
pieni osa on lentäjiä.

Malmin lentoaseman ystävät ry jat-
kaa toimintaansa sääntöjensä ta-
voitteiden mukaisesti, vaikka lento-
toiminta Malmilla onkin tilapäisesti 
keskeytynyt. Kenttä säilytetään len-
tokuntoisena tulevaisuutta varten.

www.malmiairport.fi 

M
lY
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UHattU!
Vietin yhden tavallisen, helmikuisen torstaipäivän Malmin lento-
kentällä ja tallensin näkemäni kuviksi. Sattumanvaraisesti valittu päivä 
oli sään suhteen varsin kuvauksellinen – hangaarin katolla työskennelleen 
lapioporukan pudottama lumi näytti ryöppyäviltä putouksilta aamun vaa-
leanpunaisessa auringonnousussa, ja illalla puolikuu loisti tähtikirkkaalla 
taivaalla, kilpaa kiitotien moniväristen valojen kanssa. Kaikki ovet avautui-
vat yllätysvieraalle ja vastaanotto oli sydämellinen. Monenlaista mielenkiin-
toista, hyvää ja kaunista mahtui yhteen päivään.

Orastavan kevättalven valot 
leikkivät Pyöreän terminaali-
rakennuksen lattialla ja seinillä. 

Keitähän kaikkia tilan poikki on 
lähtevien ja saapuvien matkustajien 
joukossa astellut? 

Terminaali on kokenut maltillisia 
muodonmuutoksia vuosikymmeni-
en saatossa, mm. peruskorjauksessa 
1960-luvun loppupuolella näköala-
tasanteille johtaneet ulkoportaat 
poistettiin ja ravintolasta terassille 
vieneet ovet korvattiin ikkunoilla. 

Samassa yhteydessä lennonjoh-
totorni sai lisäkerroksen. Pyöreä 
keskihalli siipirakennuksineen on 
kaunista katseltavaa sisältä ja ul-
koa. Koko paikka huokuu historiaa. 
Jos seinät voisivat kertoa… 

Kuvassa näkyvän EFHF-julisteen 
voi ostaa 50 x 70 cm koossa omalle 
seinälleen Malmin lentoaseman ys-
tävien verkkokaupasta.

Ravintola Check-In tarjoaa pullakahvit sekä lounaat ilmailuharrastajille, 
alueen yrittäjille ja vierailijoille, jotka voivat hyvästä ruoasta nauttiessaan 
samalla seurata asematason tapahtumia – nousevia ja laskeutuvia pienko-
neita ja helikoptereita, kesäaikaan laskuvarjohyppääjiä ja kuumailmapalloja. 
Kaikki ovat tervetulleita Malmille, ja siellä pistäydytäänkin usein perhekun-
nittain ammentamassa uniikkia tunnelmaa. Lentokenttä on elämyksellinen 
paikka varsinkin pienimmille kävijöille. Check-Inissä sai tämäkin pakkasen 
purema valokuvaaja kupillisen kuumaa juotavaa, vaikka oli unohtanut mak-
sukorttinsa kotiin. Kiitos tiskin taakse aamuvuoron Susannalle!

Suomen Urheiluilmailuo-
pistolla Matti Huoviala ja 
koiransa Varg valmistautuivat 
aamupalaveriin toimistossaan 
”Pyöreän” eli lentokenttäter-
minaalin kahvila-ravintolan 
yläpuolella, ja sieltä alakerras-
tahan ne tuoksuvat kokous-
pullatkin oli haettu. Ennen 
työpäivän alkua Varg pääsi 
kunnon lenkille kenttää ympä-
röiviin tuttuihin, lumisiin mai-
semiin. Kokouksen alkaessa 
en ollut enää paikalla, mutta 
Varg varmasti tarttui johon-
kin monista tarjolla olleista 
virikeleluistaan ja isäntänsä 
puolestaan ilmailuasioihin – 
opisto kouluttaa ilmailun har-
rastajia monenlaisissa lajitai-
doissa sekä niihin liittyvässä 
teknisessä osaamisessa. Len-
nonopettajakoulutusta anne-
taan esimerkiksi purjelentoon 
ja kuumailmapalloihin.

De Motun kellotehtaalla ykköshangaarissa tehdään käsityönä todellisia 
arvokelloja, joiden kellotauluissa lukee lentokenttämme nimen lisäksi sen 
kansainvälinen tunnus EFHF. De Motun koko 
brändi rakentuukin vahvasti ilmailun, lentoko-
neiden ja Malmin lentokentän ympärille. Kaikki 
työtilojen sisustuksesta rannekellojen pienimpiin 
yksityiskohtiin on osa viimeisen päälle harkittua, 
täydellisen yhteensopivaa kokonaisuutta, josta 
huokuu tyyli ja arvokkuus. 

Pääsin tutustumaan De Motun toimintaan ja 
tiloihin perustajajäsenen, Valdemar Hirvelän 
(vas.), opastuksella ja sain seurata Tomi Seppä-
län (oik.) millintarkkaa työskentelyä lähietäisyy-
deltä. Hienot aikaraudat kuitenkin valmistuvat 
arvovaltaisessa miljöössä ilon kautta – sen sain 
todeta kotvasen leppoisien kellomaakareiden seu-
rassa vietettyäni!
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UHattU!
<<< KILA Kevytilmailu ry kouluttaa ja tutustuttaa kiinnostuneita yhä 
suuremman suosion saaneeseen ultralentämisen maailmaan. Ultrakevyet 
lentokoneet ovat käyttökustannuksiltaan edullisia, hyvin varusteltuja, ny-
kyaikaisia ilma-aluksia, joita näkee tiuhaan myös Malmin taivaalla. Kevyt- 
ilmailu ry:n koneet ovat yhdistyksen jäsenien yhteiskäytössä ja kullekin 
koneelle tehdään huolellinen tarkistus ennen jokaista lentoa – päivän en-
simmäisen lentoajan koneelle varannut käy läpi koko moottorin, tutkien 
jokaisen säiliön nesteet sekä jokaisen piuhan ja jousen kiinnitykset. ”Siksi 
lentäminen onkin varsin turvallinen harrastus”, totesi KILAn jäsen Marco 
Corsi ultrakoneen moottoria taskulampun valossa tarkastellessaan.

Malmin lennonjohtotornista kaikkiin ilmansuuntiin avautuva näköala 
on huikea. Sieltä käsin lentokentän elämää ja vilskettä saattaa seurata ai-
tiopaikalta – kauriita metsänreunassa, niittyalueella pomppivia rusakoita 
sekä monenlaisia siivekkäitä, ihmisen rakentamia ja pesien munista kuoriu-
tuneita. Pääsin iltapäivystysvuoroon lentokentän päällikön, Gun Gustavsso-
nin kanssa juuri sinä iltana, kun sää oli otollinen pimeälentoharjoituksille. 
Tornissa aika kului kuin siivillä lentoliikennettä seuraten ja kentän pitkää 
historiaa muistellen. Ehkä Mathias Rustin lähtöä historialliselle Mosko-
van-lennolleen toukokuussa 1987 katseltiin juuri siltä tuolilta, jolla istuin? 
Yhteensä lento-operaatioita oli päivän aikana 75.                      >>>

BF-Lento on ilmoituksensa mukaan Suomen kokenein lentokoulu, ja sitä se 
varmasti onkin. Mark Bakerin vuonna 1969 perustaman ilmailun opinahjon 
toimisto on sijainnut samoissa tiloissa Pyöreän kolmannessa kerroksessa 
jo yli 50 vuotta! Yksityislentäjän lentokoulutus kestää kolmisen kuukautta 
ja liikennelentäjänkin nopeimmillaan vain puolestatoista vuodesta kahteen 
vuoteen. Helmikuisena talvipäivänä BF-Lennon toimistolla elettiin jännittä-
viä hetkiä, kun liikennelentäjän uralle tähtäävä oppilas Eemil Halme valmis-
tautui teoriaopintojen jälkeen ensimmäiselle lennolleen. Lentosuunnitelmaa 
tutkittiin tarkkaan yhdessä lennonopettaja Rami Sadikin kanssa. Onnea 
matkaan Eemil, jonain päivänä ehkä sitten kyydissäsi kaukomaille?

Teksti: ja kuvat: Maaret Ahlsved

Eläköityneet lentäjät olivat 
kokoontuneet Pyöreään kahville 
muistelemaan menneitä teemal-
laan ”kerran vielä”. Yksi heistä 
(punaisessa takissa) saapui Mal-
mille omalla koneellaan lentäen 
(OH-OGT, kuvassa). 
Monet piloteista olivat aikanaan 
saaneet koulutuksensa Malmilla.

Helitech Oy:n hangaarissa numero 5 korjataan ja huolletaan helikop-
tereita puolen tusinan työntekijän voimin ja palveluita tuotetaan Suomen 
lisäksi Pohjoismaihin, Baltiaan ja Venäjälle. Kaikista irrotettavista osistaan 
riisuttu helikopteri näyttää kuuluvan johonkin huvipuistolaitteeseen, ja huol-
lon kalliin hinnan ymmärtää viitoshallin työskentelyä hetken seurattuaan. 
Myös Helitechissä vastaanotto oli alkuhämmästyksen jälkeen erittäin ystä-

vällinen ja kuvassa tuumintataukoa pitävä Janne Kivi 
kierrätti minua hallissa ja kertoi yrityksen toiminnasta. 
Kesken oman työpäivänsä. Tietämykseni helikoptereista 
kasvoi visiitin aikana 90 %:lla!

Melkoisen eläväinen yhteisö tämä meidän Malmim-
me tosiaan on kaikkineen, ja sellaiseksi muovautunut 
vuosikymmenien saatossa. Ainutlaatuisen kokonaisuu-
den soisi säilyvän tulevaisuuden ilmailun tarpeita pal-
velemaan, runsaan eläin- ja kasvilajiston turvapaikkana 
sekä koko kaupungin virkistys- ja viherkeitaana.
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Malmin historiallisen lentokenttäkokonaisuuden 
tunnustettu arvo maailmanluokan kulttuuriperin-
tönä on useissa yhteyksissä pyritty vaikenemaan 
kuoliaaksi tai suorastaan mitätöimään. 

Tällainen valitettava ja faktat sivuuttava toimin-
ta on omiaan mustaamaan koko Suomen maineen 
kulttuurimaana. Kysymys ei ole pelkästään raken-
nusten suojelusta, vaan toimivasta kokonaisuudes-
ta, joka edustaa aikansa korkeatasoisinta insinöö-
ri-, arkkitehti- ja rakentamisosaamista lähes 40 
km pitkästä kiitoteiden kuivatusjärjestelmästä 
korkeimpaan antenninhuippuun.

Museovirasto on kiteyttänyt asian selkeästi lausun-
nossaan ympäristöministeriölle 1.11.2018: “Alueen 
arvot, ominaisluonne ja erityispiirteet on hyvin sel-
vitetty kaavatyön yhteydessä laaditussa ympäristö-
historiaselvityksessä, mutta eri osissa valmistelta-
vat asemakaavat eivät ota sitä huomioon edes mer-
kittävimpien rakennusten suojelussa sisätiloineen, 
puhumattakaan kenttäkokonaisuudesta. 

Malmin lentoasema on varhaisimpia esimerkkejä 
siitä, miten terminaali, lentokonehalli, kompassi-
ruusun tavoin risteävät kiitotiet ja avoimet kent-
täalueet on suunniteltu kansainvälisesti korkea-
tasoista ilmailuarkkitehtuuria edustavana koko-
naissommitelmana. Asemakaavoituksen tavoitteet 
täyttää kenttä asuinkortteleilla tuhoaa historialli-
sesti ja rakennustaiteellisesti ainutlaatuisen mo-
numentin huolimatta siitä, että pari rakennusta 
säilyisi ja kiitotietä hyödynnetään katulinjana.”

Malmin lentokenttä on palvellut siviili-ilmailua so-
tia edeltävältä ajalta saakka ja säilynyt alkuperäi-
sessä koossaan ja kuosissaan paremmin kuin yksi-
kään muu toimiva historiallinen lentoasema Euroo-
passa. Se on suora, elävä linkki aikakauteen, jolloin 
kansainvälistä lentoreittiverkostoa rakennettiin ja 
ihmiskunta alkoi laajemmin nousta siivilleen to-
teuttamaan vanhinta unelmaansa.

Malmin kenttä on aluekokonaisuutena valtakun-
nallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympä-
ristö (RKY 2009), minkä pitäisi valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden mukaan ohjata kaavoi-
tusta kaikilla tasoilla jo lähtökohtana. Lisäksi se on 
ollut jo kahdesti (2004 ja 2006) World Monuments 
Fundin maailman 100 uhanalaisimman kulttuuri-
perintökohteen luettelossa, ja Euroopan kulttuuri-
perintöverkoston katto-organisaatio Europa nostra 
valitsi sen yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalai-
simmasta kulttuuriperintökohteesta vuonna 2016. 
Kenttä on myös Docomomo-kohde. Millään näistä 
meriiteistä sen paremmin kuin Museoviraston lu-
kuisilla kenttäkokonaisuutta puolustavilla lausun-
noilla ei ole ollut Helsingin kaupungin suunnitel-
miin minkäänlaista vaikutusta.

Korkeimman tason kansainvälistä huomiota Malmi 
sai syksyllä 2020, kun Unescon maailmanperintö-
ohjelmaa suoraan neuvova kansainvälinen asian-
tuntijajärjestö ICOMOS nosti elävän lentokenttä-
kokonaisuuden esiin maailman uhanalaisena kult-
tuuriperintönä nelivuotisraportissaan “Heritage at 
Risk World Report 2016-2019” rinta rinnan mm. 
Pariisin notre Damen kanssa.

Helsingillä olisi mittaamattoman arvokas ja ainut-
kertainen tilaisuus nousta kahden Unesco-kohteen 
kaupunkien harvalukuiseen joukkoon kaikkine sen 
tuomine vaikutuksineen kansainväliseen mainee-
seen ja matkailutuloihin. Samalla säilyisi tulevai-
suuden tarpeisiin ainoa aikataulutonta kevyttä len-
toliikennettä joustavasti palveleva kansainvälinen 
lentokenttä 150 km säteellä.

Malmin kenttä on Suomen kansainvälisesti tun-
netuin uhanalainen kulttuurikohde. Myös helsin-
kiläisten suuren enemmistön lentokentän säilyt-
tämistä puoltava kanta on maailmalla hyvin tie-
dossa, samoin kuin se, että kaupungilla on asuin-
rakentamisen kaavavarantoa muualla alueellaan 
vuosikymmeniksi eteenpäin. Sivistynyt maailma 
seuraakin Suomen pääkaupungin kiireellä ajamaa 
kansainvälisen kulttuuriperinnön hävitystyötä 
epäuskoisena.

ICOMOS Heritage at 
Risk World Report 2016-2019: 
www.icomos.de/icomos/pdf/hr20_2016_2019.pdf

Europa nostran 7 uhanalaisinta 2016:
www.europanostra.fi/7-uhanalaisinta/

World Monuments Fund List of 100: 
www.wmf.org/project/helsinki-malmi-airport

Valtakunnallisesti merkittävät 
rakennetut kulttuuriympäristöt: 
http://www.rky.fi/read/asp/r_koh-
de_det.aspx?KOHDE_ID=1560 
          

Maailmanluokan kulttuuri-
perintö vaarassa

Tanskan jalkapallomaajoukkue saapui 
Helsinkiin Pohjoismaiden mestaruuskisoihin 
30.8.1938. Kuva via Göran Ståhle.

Seuramatkalla Visbyhyn elokuussa 1949. 
Kuva: Eija Hildén.

 Teksti: Seppo Sipilä
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Malmin lentokentän pitkä-
aikaisin yritys, BF-Lento, 
aloitti toimintansa vuon-
na 1969 ja on siitä pitäen 
opettanut yhtäjaksoisesti len-
tämistä lento-oppilaille, har-
joittanut lentokoneiden vuok-
raustoimintaa, tehnyt valo-
kuvauslentoja ja riistanlas-
kentalentoja, suorittanut ku-
lovalvontalentoja sekä etsin- 
tälentoja yksityishenkilöiden 
toimeksiannoista. Yli tuhat 
vuosien saatossa koulutettua 
oppilasta toimii tänä päivänä 
mm. liikennekoneiden kap-
teeneina eri puolilla maail-
maa.

Baker Flying, Mark Bakerin 
perustama yleisilmailuyritys, 
tunnetaan laajalti BF-lyhen-
teellä ilmailuväen keskuu-
dessa. Markin sydän alkoi 

sykkiä lentämiselle pikku-
poikana, ja 17-vuotiaalla oli 
jo kädessään lentolupakirja. 
Heti perään ammattilentäjän 
ja lennonopettajan lupakirjat 
suoritettuaan Mark perusti 
BF-Lennon ja hänestä tuli 
nuori yrittäjä. 

Pitkällä urallaan hän on 
saattanut tarkkailla samasta 
Pyöreän (Malmin lentoken-
tän terminaali) kolmannen 
kerroksen toimistostaan niin 
Suomen yleisilmailun kul-
ta-aikoja kuin esimerkiksi 
kansainvälisen öljykriisin ja 
laman aiheuttamien vaikei-
den ajanjaksojen seuraamuk-
sia ilmailulle.

BF-lentokoulun lentolaivas-
toon kuuluu yhdeksän konet-
ta, joiden rekisteritunnukset 

Lentotoiminnan johtaja, koulutuspäällikkö Mark Baker ja BF-Lennon toimitusjohtajana vuo-
desta 1980 toiminut Gun Gustavsson nojailevat kaiteeseen pyöreän terminaalirakennuksen 
kolmannen kerroksen toimistonsa edessä.

Helsinki, maailman  
toimivin kaupunki? 
vielä toistaiseksi pääkaupunki lunastaa joissain kohdin sloga-
ninsa väittämän. voihan täällä kaikenkattavien palveluiden kes-
kittymässä esimerkiksi kouluttautua yksityis- tai liikennelentä-
jäksi, on voinut jo yli viidenkymmenen vuoden ajan. ihan tuossa 
noin, vajaan parinkymmenen kilometrin päässä päärautatiease-
malta. Millainen pääkaupunki sitä paitsi luopuisi vapaaehtoisesti 
täydellisen toimivasta ja tarkoituksenmukaisesta lentokentästä 
yrityksineen ja ammattilaisineen, vieläpä ilmailun sähköisen tu-
levaisuuden kynnyksellä?

ovat tulleet tutuiksi malmi-
laisille.

”Jos Malmin lentokenttä 
suljetaan, niin ilmailu näi-
vettyy”, on Mark Baker to-
dennut viitaten Helsingin 
kaupungin kenttää koskeviin 
asuinrakentamis- ja ennen 
kaikkea ilmailutoiminnan 
alasajosuunnitelmiin. 

Tämän Malmin lentokent-
tään juuri nyt kohdistuvan 
suurimman uhan alla myös 
BF-Lennossa on jo jouduttu 
hajauttamaan toimintaa toi-
saalle – nummelaan, Kiika-
laan ja Turkuun. Tällä het-
kellä BF:n lentokoneet ovat 
seisomassa näillä kentillä. 
Mitä tapahtuu seuraavaksi? 
Sen päättää tuleva valtuusto.

Teksti: ja kuvat: Maaret Ahlsved

Minä olen harrasteilmailija, joidenkin mielestä “helvetin 
pörrääjä”. Minä en kuitenkaan pysty näkemään ilmailua 
missään sen muodossa pelkkänä harrastuksena, ammatti-
na tai urheilulajina. Ilmailu on elämäntapa, filosofia, joka 
yhdistää samanhenkisiä ihmisiä. Mikä meitä yhdistää? 

laki ja säännöt
Me uskomme sääntöihin. Alkeiskurssin aikana suurin osa 
opiskelusta keskittyy ilmailulakien ja -säädösten opiske-
luun. Tietoja on jatkuvasti päivitettävä koko lentouran ajan. 
Jos näihin sääntöihin ei usko, ei jaksa opiskella niitä läpi 
eikä voi tulla lentäjäksi. Säännöt perustuvat kokemukseen, 
usein uranuurtajien hengellä lunastettuun. Säännöt autta-
vat meitä pysymään hengissä ja lentämään turvallisesti. 

luottamus toisiimme
Me luotamme toisiimme. Luotamme, että kaverit lentävät 
samoilla säännöillä, että mekaanikot pitävät koneemme 
kunnossa, että lennonjohto ohjaa meidät turvallisesti mää-
ränpäähän. Me luotamme ilmailuviranomaisiin. 

kunnioitus
Me kunnioitamme toisiamme. Me annamme tilaa hitaam-
mille ja vaikeammin ohjattaville ilma-aluksille. Autamme 
toisiamme kun on tarve. Me opimme virheistä. Omista ja 
muiden, sillä kukaan lentäjä ei ole täysinoppinut, eikä luule 
olevansa sitä. Me kunnioitamme meitä kokeneempia. Me 
emme vähättele vähemmän kokeneita, vaan kannustamme 
heitä. Me tiedämme, että meidän turvallisuutemme ei ole 
kiinni vain meistä vaan koko ilmailuyhteisöstä. 

päättäväisyys
Me emme anna periksi. Meitä on opetettu, että konetta 
ohjataan loppuun asti, kunnes se on pysähtynyt ja moot-
tori sammutettu, tai hätätilanteessa niin kauan kuin kone 
tottelee ohjaimia. 

Faktapohjainen päätöksenteko
Me emme ota turhia riskejä ja perustamme päätöksemme 
faktoihin, säätiedotuksiin, tiedotuksiin lentäjille, ilmailu-
viranomaisten ilmoituksiin. Tunnemme koneemme ominai-
suudet, laskemme polttoaineen tarpeen ja määrän, mat-
kustajien ja matkatavaroiden painon ja niiden mukaisen 
painopisteen. Meillä on aina varapolttoainetta yllättävien 
käänteiden varalta. 

Yhteisöllisyys
Me viihdymme yhdessä. Otamme myös ilomielin joukkoom-
me jokaisen, joka haluaa mukaan toteuttamaan ihmiskun-
nan vanhinta unelmaa. Me kinastelemme keskenämme 
Facebookin ilmailufoorumeilla, harvemmin muualla. Me 
rakastamme sitä mitä teemme, myös Facebookissa kinas-
telua. 

siksi olemme alakynnessä
Kaikki tämä heijastuu myös meidän arkielämäämme. Sik-
si olemme alakynnessä, kun vastassa on joku, jolle edellä 
mainitut arvot ovat pelkkää savuverhoa, silmänlumetta 
väkijoukoille. 
Me olemme ilmailijoita, eikä kukaan voi viedä sitä meiltä, 
vaikka veisivät viimeisen kentän alta, viimeisen koneen 
varikolle. Hienointa tässä on se, ettei tarvitse olla lentäjä 
ollakseen sydämeltään ilmailija. Sen ovat todistaneet meil-
le tuhannet ja taas tuhannet Malmin lentokentän ystävät, 
jotka eivät ole lentäjiä 
tähän yhteisöön pääsee kuka  
tahansa mukaan - lentää tai ei.

ilMailU-
YHteisÖ.
Mistä se 

koostUU?

Teksti ja kuva:  
Marco Corsi
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Malmin kenttää ei ylläpidetä veron-
maksajien rahoilla, vaan käyttäjät 
maksavat operoinnin ja maanvuokran 
ihan itse
Helsinkiläisten suuri enemmistö  
haluaa Malmin lentokentän säilyvän 
ilmailukäytössä (tns Gallup 11/2020)
Malmin elävä lentokenttäkokonaisuus 
on maailmanluokan kulttuuriperintö-
kohde ja suomen tunnetuin uhanalai-
nen kohde maailmalla, jota johtavat 
kulttuuriperintöjärjestöt puolustavat
Malmin lentokenttä reunametsineen 
on merkittävä luontokeidas ja useiden 
uhanalaisten lajien koti, ja kentän niit-
tyluonto edustaa koko suomessa ää-
rimmäisen uhanalaista luontotyyppiä
Helsingin kaupungilla on alueellaan 
rakennusmaata yli kaiken tarpeen
asuinrakentamisen pohjatyöt lento-
kentän maaperään tulisivat erittäin 
kalliiksi - 2015 arvio oli jo 500 miljoo-
naa euroa - Malmin lentokenttäalueen 
maaperä on ala-arvoista rakennus-
maata

kaupungille on esitetty useaa asumi-
sen (10-15000 as) ja ilmailun yhdistä-

lUe taRkeMMin:  
malmiairport.fi

vää mallia. niitä ei ole huomioitu, koska 
”ne eivät noudata kaupungin linjauksia”
liikkeellä on valheellisia väittämiä  
Malmin toiminnan vähäisyydestä.  
toiminta Malmilla jatkui alkuvuonna 
2021 yhtä vilkkaana kuin ennenkin -  
lähemmäs 40 000 operaatiota vuodessa
Malmilla ilmailua opiskelevien ja  
harjoittavien sankka joukko koostuu 
aivan tavallisista kansalaisista kaikilta 
elämänaloilta
Malmin ilmailutoiminnalle ei ole korvaa-
vaa paikkaa - nummela ja Hyvinkää ovat 
täynnä, Helsinki-vantaa ei halua eikä 
sovellu aikatauluttomalle ilmailulle
Maailman metropoleilla on poikkeuk-
setta yleisilmailua palvelevia lentokent-
tiä lähellä, Helsinki ei saa olla poikkeus
lentoliikenteen turvallisuus ja sujuvuus 

pääkaupunkiseudulla ovat parhaalla 
tolalla, Malmin ja Helsinki-vantaan 
ilmatilat ovat täysin erilliset
sivullisille ei ole aiheutunut lentotoi-
minnasta henkilövahinkoja kentän 
koko 85-vuotisen historian aikana
ilmailu ei ole mikään superihmisten 
extreme-laji, vaan aivan tavallisen 
kansalaisen ulottuvilla ja turvallista
Malmilla on erinomaiset edellytyk-
set kehittyä kevyen lentoliikenteen 
kaupunkikentäksi, jollaisten tarve 
kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa
Malmi on koko laajan pääkaupunki-
seudun ainoa varakenttä, jolta on hoi-
dettu menestyksellisesti kotimaan 
reittiliikennettä Helsinki-vantaan 
ollessa suljettuna

tiesitkÖ, että... 

Malmin lentokenttä ei ole  
kehityksen este, vaan  
ainutlaatuinen voimavara!

Lisätietoa ja usein kysytyt  
kysymykset vastauksineen: 
www.malmiairport.fi

Malmi-kannatustuotteet: 
kauppa.malmiairport.fi

näytä kannatuksesi  
ja tilaa omat  
Malmi-tuotteesi.  

Malmin lentoaseman  
ystävät ry:n verkko- 
kaupasta löydät tarrat, 
julisteet, lippikset, posti-
kortit...  

kaikki myynnistä  
kertyvät tuotot käytetään 
Malmin lentokentän  
säilyttämisen puolesta 
tehtävään työhön. 

kiitos tuestasi! 
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Malmi on upea 
ilmailupaikka 
Olen harrastanut ilmailua jo yli 40 
vuotta ja monta hyvää laskeutumista 
Malmin kentälle ja lähtöä on sieltä 
tehty.

Aloitin ilmailuharrastuksen  sama-
na vuonna 1978 kun legendaarinen  
kuumailmapallopioneeri Veikko 
Kaseva putosi itse rakentamallaan  
pallolla Tampereella. Hänen ensim-
mäinen lentonsa oli 1966, ja siitä uu-
tisoitiin Tekniikan Maailmassa.

Ilmailupaikkoja tarvitaan, ja olisi 
todella lyhytnäköistä politiikkaa, 
jos vuodesta 1936 palvelevana lento-
keskuksena toiminut kenttä  lopetet-
taisiin ja suopohja pitäisi paaluttaa 
kallisti rakennuksille, jota ei oikeasti 
tarvita. 

Parempaa maa-aluetta löytyy hyvin-
kin läheltä, kuten kaikki tiedämme.

ihmettelen, miksi 
päättäjät eivät ymmärrä 
tärkeitä luontoarvoja
Malmin yhteydessä 

Malmin pelastaminen tuleville su-
kupolville olisi suuri ekoteko, koska 
ilmailussa mennään nyt ekologiseen 
suuntaan. 

Kuumailmapallolentäjät käyttävät 
puhdasta kaasua ja monille lento 
pallolla on ainutlaatuinen kokemus, 
jonka muistaa lopun ikänsä. Tätä 
maailman vanhinta ilmailumuotoa 
kannattaa vaalia, ja nyt lennot teh-
dään yhdessä Trafin kanssa turval-
lisesti.

ilmailussa on ideaa

Kun itse aloitin kuumailmapallo- 
harrastuksen vuonna 1978, Malmin 
kenttä toimi koulutuspaikkana.

Malmilla on moni lentäjä saanut teo-
ria- ja muun tarvittavan lentokoulu-
tuksen. Itse olen ollut kouluttamas-
sa lähes 20 kuumailmapallopilottia. 
Toivon, että tämänkin ilmailulajin 
oppi pystytään siirtämään jatkossa-
kin uusille innostuneille ilmailijoille 
Malmilla.

Malmin kenttä on pääkaupunkiseu-
dulle tärkeä paikka, josta myös Mal-
min asukkaat tykkäävät.
 
ei siis tehdä tyhmiä 
päätöksiä, koska 
kyllä kansa tietää.

Teksti ja kuvat: Ilkka Korhonen

Joukko kirurgeja eri puolilta maailma laskeuduttuaan 
Malmin lentokentälle Helsingin ylilennon jälkeen.

Kohti Malmin lentokenttää, alla ”täyteen rakennettua” Helsinkiä.

Faktaa vai 
Fiktiota
Varsinkin nettikeskusteluissa huhuillaan usein  
erilaisista salaliitoista tai taloudellisista kytköksistä  
- kuka saa ja mitäkin. MLY varmistaa aina tällaisten  
huhujen taustat ja todentaa totuudellisuuden. 

Tiedätkö salaisista sopimuksista?  
Oletko kuullut vakavista salaliitoista?  
 
Varmista aina asia, äläkä levitä keksittyjä tarinoita.  
Ilman todisteita tällaisten huhujen levittäminen  
pikemminkin haittaa kuin edistää Malmi-asiaa.
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Malmin kentän laaja, yli 80 vuotta hoidettu perin-
nebiotoopin tyyppinen niitty on yksi merkittävim-
mistä lintukeitaista Helsingissä ja edustaa koko 
Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltua 
luontotyyppiä. Malmin lentokenttä muodostaa yk-
sinään 1/6 koko Helsingin niityistä.

130 hehtaarin kenttäalueesta vain 17% on kiito- ja 
rullausteiden sekä asematasojen kestopäällysteen 
tai rakennusten peittämää. niitty ja sitä ympäröivä 
luonnontilainen metsä tarjoavat runsaasti ravintoa, 
näkösuojaa ja pesimärauhaa lukuisille eliölajeille, 
joista monet ovat erityisesti suojeltavia tai rauhoi-
tettuja, jotkut jopa äärimmäisen uhanalaisia.

Malmin lentokentällä on useita 
suojelua vaativia lajeja

Kenttäalue on asiantuntijoiden mukaan äärimmäi-
sen uhanalaisen, EU:n lintudirektiivillä sitovasti 
suojellun ja Suomen lainsäädännössä erityisesti 
suojeltavan heinäkurpan merkittävin muuton-
aikainen levähdyspaikka Suomessa. Lajin koko 
Suomen pesimäkannan arvioidaan olevan vain 
muutamia pareja.

Lentokenttäalueella tavataan useita muitakin 
EU:n lintudirektiivin liitteessä 1 mainittuja suo-
jeltavia lajeja, mm. pikkulepinkäinen, kehrääjä, 
erittäin uhanalainen suokukko ja erityisesti suo-
jeltava ruisrääkkä. Reunametsien lintulajistoon 
kuuluu mm. erityisesti suojeltava valkoselkätikka. 

Kenttää reunustava lehtometsä on kaupungin 
omassa kääpäselvityksessä todettu yhdeksi Hel-
singin arvokkaimmista lehtipuuvaltaisista metsis-
tä. Siellä on kartoituksissa todettu myös runsaasti 
uhanalaisia, EU-direktiivillä ja Suomen lainsää-
dännöllä tiukasti suojeltuja liito-oravia, niiden pe-
säpuita ja niille sopivaa elinympäristöä. 

Lentokentän niittyalueelta on kartoituksissa to-
dettu jo yli 1000 perhoslajia, mm. erittäin uhan-
alainen viheryökkönen ja yli 20 muuta uhanalaista 
tai vaarantunutta lajia. Se on tärkeä saalistusalue 
reunametsissä ja rakennuksissa majaileville useille 
lepakkolajeille, jotka kaikki ovat Suomessa rauhoi-
tettuja ja EU:n luontodirektiivin tiukkaa suojelua 
edellyttäviä lajeja. 

Kenttäalueen ympäri kiertävä luontopolku on ym-
päristön asukkaiden suuressa suosiossa, koska 

Malmin lentoasema reunametsineen on viimeinen 
jäljellä oleva laaja lähiluontoalue heidän kotikon-
nuillaan. 

Helsingin kaupunki on suunnitelmissaan ja juhla-
puheissa lisäämässä niittyjä ja ketoja alueellaan, 
mutta Malmin lentokentän arvokkaalle perinnebio-
toopille on suunnitelmissa varattu vain siemenpan-
kin rooli. Yli 80 vuotta rauhassa kehittynyt, arvo-
kas ja monimuotoinen ekosysteemi ollaan aikeissa 
hävittää tiiviin kerrostalorakentamisen tieltä.

Tällaista jäljellä olevaa paikallisluontoa tuhoavaa 
peitonjatkamista ei kaupunkilaisten näkökulmas-
ta voi parhaalla tahdollakaan kutsua kestäväksi 
kehitykseksi. Onkin erityisen tärkeää, että hel-
sinkiläiset ennen kuntavaaleja selvittävät tarkoin 
ehdokkaansa kannan olemassa olevan lähiluonnon 
säilyttämiseen ja perehtyvät nykyisen valtuuston 
istuvien valtuutettujen tähänastiseen äänestys-
käyttäytymiseen.

Yhteenveto Malmin lentokentän selvitetyistä luon-
toarvoista linkkeineen löytyy osoitteesta 
https://malmiairport.fi/luontoarvot.

Malmin lentokenttä   
- tuntematon luontokeidas

Teksti: Seppo Sipilä  

lentokentän 
luontoarvot on  
otettava todesta

Kuva: Maaret Ahlsved
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Monellekaan ei taitaisi tulla heti mie-
leen, että Malmin lentokentän alue on 
arvokas ja monimuotoinen luontokoh-
de. Kentän sisäpuolisesta alueesta yli 
80 prosenttia on kukoistavia niittyjä 
ja ketoja. Kenttää reunustaa vihervyö-
hyke, jolla sijaitsee arvometsäkohteita 
ja ympäri vuoden vilkkaasti käytetty 
ulkoilureitti. Avoin niitty mahdollis-
taa erinomaisen ympäristön monille 
eliöille, kuten hälyttävästi vähenty-
neille pölyttäjille ja muille hyönteisil-
le. Runsaslukuiset hyönteiset ja niiden 
toukat puolestaan tarjoavat ravintoa 
monille lintu- ja lepakkolajeille. 

lähes 1000 perhoslajia

Kentältä on tähän mennessä toden-
nettu lähes tuhat perhoslajia, muun 
muassa erittäin uhanalainen vihe-
ryökkönen sekä kaksi vaarantunutta 
ja kymmenen silmälläpidettävää lajia. 
Lepakoista tavataan säännöllises-
ti paikallisten lajien lisäksi talveksi 
etelään muuttavia lajeja, kuten harvi-
naista pikkulepakkoa ja erittäin har-
vinaista kimolepakkoa. 

Malmin lentokenttä on merkittävä ja 
edustava lintukohde. niittyjen pesi-
mälinnuista erityisesti niittykirvisen 
ja silmälläpidettävän kiurun tiheydet 
ovat huippuluokkaa. Kentällä pesi-
vät myös muun muassa silmälläpi-
dettävät pikkutylli, pensaskerttu ja 
punavarpunen. Kenttä on merkittävä 

muutonaikainen levähdyspaikka mo-
nille kahlaajille, muun muassa ää-
rimmäisen uhanalaiselle suokukolle, 
avomaan pikkulinnuille sekä petolin-
nuille kuten tuulihaukalle. Kentän 
”tähti” on äärimmäisen uhanalainen, 
EU:n lintudirektiivissä suojeltu ja 
Suomen lainsäädännössä erityises-
ti suojeltava heinäkurppa. Malmin 
kenttä onkin paras paikka Suomessa 
tavata laji syysmuutollaan.

Uhanalaisia lajeja

Kentän reunametsät ja rakennukset 
tarjoavat eri lepakkolajeille päiväpii-
loja ja lisääntymispaikkoja. Liito-ora-
vaa tavataan eri puolilla aluetta, ja 
viimeisten tutkimusten mukaan se 
on leviämässä uusiin metsiköihin. 
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-
paikkojen hävittäminen ja heikentä-
minen on kiellettyä. 

Reunametsissä pesivät muun muassa 
kanahaukka, sarvipöllö ja monet eri 
varpuslintulajit. Säännöllisesti tava-
taan uhanalainen, erityisesti suojel-
tava valkoselkätikka. Keväisin voi 
reunametsien katveessa nauttia mo-
niäänisestä ja taiturimaisesta konser-
tista lukuisten satakielten, kultarin-
tojen ja kerttusten johdolla. 

Kaupungin teettämän tutkimuksen 
mukaan kentän itäpuolinen Tattari-
suon metsä kuuluu Helsingin käävä-

Heinäkuun 3. päivä 1997 oli aamusta 
asti kuuma.

Olimme Ilkka Lyytikäisen kanssa 
saaneet Helsinki-Malmin lentoase-
man päälliköltä luvan tehdä lintu-
laskennan kentän sisällä, kiitoratoja 
ja rullausteitä reunustavilla niityil-
lä. Meillä oli ennakkokäsitys, mitä 
kohtaisimme, olimmehan kiertäneet 
ahkerasti ulkoilutietä. Sillä vaikka 
niityt ovat aidan takana, ”Koillis-Hel-
singin Keskuspuiston” korkea taivas 
on yhteinen, kiurun liverrys, pikku-
tyllien jokellus, isokuovien huudot ja 
pensaikoissa kerttukuoro.

vähän tiesimme.  
kohtasimme uuden,  
neitseellisen mantereen

Kiurujen ja niittykirvisten runsaus 
häkellytti. Aidan taakse oli näkynyt 

Monellekaan ei taitaisi 
tulla heti mieleen, että 
Malmin lentokentän 
alue on arvokas ja 
monimuotoinen luonto-
kohde. ainutlaatuinen 
ympäristö on syntynyt 
pelkästään lentoken-
tän, sen toiminnan ja 
huolellisen hoidon 
ansiosta. 

lentoasemaa puolus-
tava yhteisö tietää 
tämän, ja siksi tämä 
kansallisesti ja maail-
manlaajuisesti ainut-
laatuinen paahdeniitty 
halutaan turvata tulevil-
lekin sukupolville. 

postikortti, kaunis, mutta yksiulot-
teinen. niityillä lähes katosimme. 
Irtaannuimme arjesta. Mittakaava 
muuttui, niityt kasvoivat, reunamet-
sät olivat kaukana, kiitotiet ja rul-
laustiet kutistuivat. Siellä Uudessa 
maailmassa niittykukat kukkivat ja 
niittylinnusto kukoisti, eivät vain kiu-
rut ja kirviset, vaan erilaiset taskut ja 
eriväriset västäräkit.

Tämän avainkokemuksen jälkeen on 
ollut vaikea suhtautua kärsivällisesti 
niin sanottuihin luonnonsuojelijoihin, 
joiden mielestä ”sehän on vain asfalt-
tia”. Koillis-Helsinkiin vuonna 1991 
perustettu lintuharrastusjärjestö Ma-
TaPuPu Birding Society (MBS) otti 
kentän silmäteräkseen. 

Kesinä 2000 ja 2001 teimme pesimä-
linnuston kartoituksen. 6.10.2001 oli 
historiallinen päivä, tai sanotaan, et-
tä ”loppu on historiaa”, sillä siitä se 

alkoi, MBS:n ensimmäisestä syksyi-
sestä kurppatakseerauksesta. Hei-
näkurppa oli meille lähes myyttinen 
lintu, olihan se kertaalleen julistettu 
pesimälajina Suomesta sukupuut-
toon kuolleeksi. Kohtasimme kolme 
yksilöä tankkaamassa kentällä en-
nen siirtolentoa Afrikkaan. Tutusta 
taivaanvuohesta heinäkurppa eroaa 
vatsakkaalla vantteruudellaan. Se 
etenee suoraviivaisesti kuin pommi-
kone, jos käytetään ilmailuaiheista 
vertauskuvaa. 

kurppalaskennasta tuli 
perinne

Vain muutaman kerran, hyvin kuiva-
na syksynä, heinäkurppia ei löytynyt. 
Vastaavasti, kun ajankohta ja sää oli-
vat kohdillaan ja MBS:n jäsenmäärän 
kasvu tiivisti laskijoiden ketjua, sivu-
simme Suomen ennätystä (12). 

Toissa syksynä karjaalainen Mikael 
Ranta rengasti yön pimeyttä ja läm-
pökameraa hyväksi käyttäen yhden 
kentän heinäkurpista. Se vie nyt 
Malmin viestiä eteenpäin, missä liik-
kuukin, afrikkalaisen sadekauden 
vehreyttämällä ruohostomaalla tai 
märällä pesimäniityllä Pohjois-Eu-
roopassa. 

MBS:n kiikarikaulat ovat tuttu nä-
ky kentän etelävallilla. Sieltä näkee, 
kuinka muuttolinnut pysähtyvät 
kentälle. Erityisesti kahlaajat kieh-
tovat mieliä: viklot, suokukot, ka-
pustarinnat ja kurmitsat. Ja kaukaa 
Arktiksesta matkaan lähteneet tyllit 
ja suo- ja kuovisirrit, joille kiitorata 
ehkä tuo mieleen pesimäseutujen ka-
run autiuden. Ainakin ne asfaltilla 
piipertelevät. 

Tuomas Manninen
Lintuharrastaja, MBS

siipi- 
paratiisi

käslajistoltaan arvokkaimpiin lehti- 
puuvaltaisiin metsäalueisiin, ja luon-
toarvojen merkittävyyden takia koh-
teen edustavimpien osien suojelua tu-
lisi harkita.
 
ainutlaatuinen alue

Malmin lentokenttä on ainutlaatuinen 
ja valmis kokonaisuus, jossa yhdisty-
vät luontoarvot, kulttuuri, virkistys 
ja ihmisen toiminta. On selvää, että 
kentän massiivinen rakentaminen 
tuhoaisi alueen luontoarvot ja vaikut-
taisi laajemminkin lähiympäristöön 
hyvin haitallisesti esimerkiksi lisään-
tyvänä liikenteenä ja menetettyinä 
virkistys- ja luontoharrastusmahdol-
lisuuksina.

Kentän luontoarvot on nostettu esiin 
ja ymmärretty viime aikoina. Luonto-
selvityksiä on tehty vasta yleiskaavan 
jälkeen, ja nekin ovat vielä osin puut-
teellisia. Päättäjiltä vaadittaisiinkin 
rohkeutta ja omaatuntoa ottaa asia 
uudelleen käsittelyyn nyt, kun tietoa 
on saatu lisää. Vähintä olisi tehdä 
luontoarvot turvaava osayleiskaava 
ja taata kansalaisten laaja osallistu-
minen siihen. Muuten lentokentän 
luonnon tuhoaminen (tuhoajineen) jää 
historiaan häpeäpilkkuna.

Teksti: Ilkka Lyytikäinen
Kuva: Pertti Raski

Kuva: Maaret Ahlsved
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Finnish Hot Rod Association ry (FH-
RA) muutti toimistonsa Malmin Pyö-
reään kesäkuussa 2015 ja siitä alkoi-
vat Stadin kruisailijoiden säännölliset 
etkot lentokentällä, ennakkotapah-
tumina pitkän perinteen mukaisille 
jatkoille ja varsinaisille Cruisingeille 
Helsingin keskustassa. 

Alkuun mahduttiin Pyöreän parkki-
paikalle, mutta jo hyvin varhaisessa 
vaiheessa jokaisen kesäkuukauden 
ensimmäisen perjantain kokoon-
tumisista tuli niin suosittuja, että 
Pre-Party-tapahtumat laajenivat 
kenttäalueelle ja viime vuosina ihan 
sen perukoille, aina käytöstä poiste-
tulle poikittaiskiitotielle asti. Lento-

kentän portit avattiin tulijoille, jotta 
kaikki mahtuisivat mukaan! 

Cruising Pre-Partyihin saavutaan pit-
kienkin matkojen takaa nauttimaan 
aidosta tunnelmasta ja ihailemaan 
hienoja harrasteajoneuvoja. Tapaa-
maan tuttuja ja vaihtamaan kuulu-
misia. Pyöreän asematerminaalin 
ravintola Check-in joustaa aukiolo-
ajoissaan ja loihtii tapahtumailtoihin 
vaihtuvan Cruising-buffetin, jolla näl-
kä takuulla lähtee. 

Viime vuosina jokaisen Pre-Cruisin-
gin kävijämäärät on laskettu tuhan-
sissa, autokuntien sadoissa ja taas 
sadoissa. Upeiden jenkkiautojen li-

säksi kentällä näkee myös muita kul-
kupelejä, laidasta laitaan – viimeisen 
päälle entisöityjä kääpiöautoja, ka-
tu-uskottavia muskeliautoja, asun-
to-, lava- ja linja-autoja sekä toinen 
toistaan hienompia moottoripyöriä. 
Ja lentokoneita! Oman lisänsä tun-
nelmaan tuovat Cruising-iltojen yh-
teydessä järjestettävät DC-kolmosen 
yleisölennätykset. FHRA toteuttaa 
kentällä kesän mittaaan myös muita 
autotapahtumia.

Tulevan kesäkauden ensimmäinen 
Cruising Pre-Party on Malmin lento-
kentällä, pandemiatilanteen salliessa, 

kesäkuun ensimmäisenä perjantaina, 
4.6.2021 klo 17.00 – 22.00 ja se on jär-
jestyksessä jo 27:s.

- Ja hey c’moon – kentälle kyllä mah-
tuu monenlaista muutakin peruslen-
tämisen lisäksi. Uskomattoman hie-
noja ilmailunäytöksiä, erilaisia kan-
sanjuhlia ja kesätapahtumia, kuten 
esimerkiksi taannoinen Ed Sheera-
nin megakonsertti. Ja muutama uusi 
asuinrakennuskin. Jos vain on halua, 
tahtoa ja ymmärrystä.

Teksti ja kuvat:  
Maaret Ahlsved

FHRa Cruising pre-party - tuhansia autoja  
ja ihmisiä nauttimassa kentän fiiliksestä



Kuvat: Maaret Ahlsved
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Helsinkiläinen  
– sinä olet ainoa  
toDellinen päättäJä 
HelsinGissä

Helsinki on upea kaupunki. Siellä tapahtuu 
joka päivä paljon hienoja asioita ja kaupun-
ki kehittyy monella tavalla upeasti. nyt on 
kuitenkin alkanut esiintyä yhä enemmän 
konflikteja Helsingin kaupungin ja kaupun-
kilaisten välillä, erityisesti suurista raken-
nushankkeista. Malmin lentokenttäasiassa 
helsinkiläisten enemmistö ja kaupunki ovat 
olleet täysin eri raiteilla jo vuosikausia.

kuntalaiset päättävät

Kuntalaki sanoo: ”Kunnassa on valtuusto, jo-
ka vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta 
sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.” Helsin-
ki on tulkinnut tämän näin: ”Kaupunginval-
tuusto on Helsingin ylin päättävä elin.” Tämä 
ei pidä paikkaansa. 

Kaupunginvaltuusto on ylin yhteisten asioi-
den hoitaja Helsingissä. Kaupunkilaiset itse 
ovat ylimpiä päättäjiä. 

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa, siis 
kansa on päättäjä. Yhteisten asioiden hoi-
tamiseen sisältyy paljon päätöksentekoa, ja 
päätösten tulee olla kansalaisten enemmis-
tön tahdon mukaisia.

vaalit eivät yksinään 
takaa demokratiaa 

EDUSTUKSELLInEn DEMOKRATIA kau-
punkitasolla edellyttää valtuutetuilta kau-
punkilaisten kuuntelua ja huomiointia pää-
tösten  teossa. Tällöin päätökset ovat kauniisti 
sopusoinnussa kaupunkilaisten enemmistön 
kanssa, ja asiat toimivat oikein.

EDUSTUKSELLISESSA DIKTATUURIS-
SA valtuutetut laiminlyövät kaupunkilais-
ten enemmistön kuuntelemisen. Päätökset 
voivat olla suuressa ristiriidassa kaupun-
kilaisten mielipiteen kanssa - erityisesti jos 
kuuntelu on tarkoituksellisesti laiminlyöty.

Malmin lentokenttään liittyvä Helsingin 
kaupungin ja valtion päätöksenteko on su-
rullinen esimerkki tällaisesta tilanteesta, 
jollaista ei demokraattisessa maassa saisi 
tapahtua.

pitäisikö valtuusto  
pystyä erottamaan?
Jos taloyhtiön asukkaat eivät ole tyytyväi-
siä yhtiön hallituksen toimintaan, he voivat 
erottaa sen. Hallituksen on pakko kuunnel-
la asukkaita, muutoin voi tulla välittömät 
potkut. Jos valtuustoon ei olla tyytyväisiä, ei 
ylimääräisiä kuntavaaleja järjestetä, vaan on 
odotettava koko neljän vuoden kausi loppuun. 
Valtuutetut seuraavat puolueen linjauksia. 
Erottamisen mahdollisuus olisi siis keskei-
sen tärkeä turvajärjestelmä, joka pitäisi de-
mokratian terveenä.

aloitejärjestelmää 
kunnioitettava 

Suomessa kansalaiset voivat tehdä aloitteen 
kansanäänestyksestä. äänestyksen  järjestä-
misen pitäisi olla automaattista, kun tarvit-
tava kannatus on koossa, eikä kuten nyt, kun 
valtuusto eli puolueet voivat estää kansanää-
nestyksen järjestämisen. Tämä vesittää koko 
aloitejärjestelmän. nyt lukuisat ehdokkaat 
ovat kertoneet vastustavansa kansanäänes-
tystä, jos tulevat valituiksi - ilmeisesti joh-
tuen äänestyksen aiheesta. Kansanäänestys-
ten estäminen ei kuulu demokratiaan.

Malmin lentoaseman ystävät ry on puolus-
tanut sitkeästi Malmin lentoaseman jatkoa 
ilmailukäytössä jo vuosikausia. Tämä on 
terveen demokratian puolustamista, sillä 
lukuisten mielipidemittausten mukaan kan-
salaisten selkeä enemmistö on tätä mieltä.

On äärimmäisen tärkeää äänestää tulevis-
sa kuntavaaleissa huhtikuussa 2021 Helsin-
gissä vain sellaisia ehdokkaita ja puolueita, 
jotka sitoutuvat säilyttämään Malmin lento-
kentän ilmailukäytössä ja sitoutuvat myös 
kunnallisen kansanäänestyksen järjestämi-
seen asiasta.

Kimmo Rantanen
DI, KTM 
Liikennelentäjä, Boeing 737

Malmin lentoaseman ystävät ry:n toiminnantarkastajan
mietteitä demokratiasta.

Kuvakaappauksia  
Malmin lentokenttään 
liittyvistä twiiteistä 
Twitter-palvelussa.
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tasokkaalla ja opiskeli-
jan tarpeisiin räätälöidyl-
lä lentokoulutuksella on 
kansainvälistä kysyntää. 
aeropole on Malmilla 
vastannut tähän  
tarpeeseen.

Kymmenen vuotta sitten kaksi dip-
lomi-insinööriä ja ilmailun ammat-
tilaista, Mikko Riepula ja Tuukka 
Takala, päättivät panna pystyyn 
modernin lentokoulun. Maailmalla 
kierrettyään he olivat vakuuttuneita, 
että Suomessa pystytään tuottamaan 
laadukasta lentokoulutusta ja ensi-
luokkaista asiakaspalvelua. Tällä 
hetkellä toimipisteitä on kymmeni-
sen, joista puolet ulkomailla. 

Mikko Riepula on myös kauppatie-
teiden tohtori, ja hän näki toiminta-
mallin taloudelliset mahdollisuudet.

- Olimme huomanneet tasokkaan 
lentokoulutuksen kasvavan tarpeen. 
Halusimme keskittyä laadukkaaseen 
opetukseen, jossa on hyvä asiakas-
palvelu ja jossa käytetään modernia 
kalustoa. Koneemme ovat vain muu-
taman vuoden ikäisiä, ja ne ovat va-
rustettuja liikennekoneista tutuilla 
mittaristoilla.

- Vahvuutemme on, että pystymme 
tarjoamaan joustavaa koulutusta. Tä-
tä ovat arvostaneet etenkin kansain-
väliset oppilaamme, joille olemme 

aeRopole - 
kansainvälinen  
ilMailUkoUlU

voineet rakentaa heidän tarpeitaan 
vastaavia opetuskokonaisuuksia.

Mikko Riepulan mukaan ulkomail-
ta tulee Suomeen ammattilentäjiä, 
joilla on tarkasti mietityt tarpeet ja 
jotka arvostavat asiantuntemusta.

- Opiskelijamme tulevat eri puolil-
ta maailmaa Itä-Eurooppaa, Aasiaa 
ja Yhdysvaltoja myöten. Osa heistä 
haluaa saada eurooppalaisen lupa-
kirjan tai lisäkelpuutuksia. Ilmai-
lutoimiala on tarkasti säänneltyä 
ja asiakkaat arvostavat, kun saavat 
juuri tarvitsemansa koulutuksen ja 
pätevyyden. Opiskelijamme arvos-
tavat myös hyviä liikenneyhteyksiä.

ilmailuyhteisöllä  
tärkeä merkitys

Malmin tulevaisuuden epävarmuus 
on varjostanut vahvasti Aeropolen 
kehittämistä. Toimintaa on pakko 
hajauttaa, mikä on epätarkoituksen-
mukaista.

- Olemme hankkineet toimipisteet 
Tampereen Pirkkalasta ja Lahden 
Vesivehmaalta. Simulaattorikoulu-
tus sijaitsee Vantaalla. Epätaloudel-
lista matkustamista tulee väistämät-
tä lisää.

- Malmilla olemme voineet tarjota 
lisäksi erityisosaamista, jota meillä 
on teknisesti edistyneiden koneiden 
huoltotoiminnassa. Asiakas on tul-

lut omalla koneellaan Helsinkiin, 
lähtenyt Finnairilla takaisin ja saa-
punut aikanaan noutamaan valmiin 
koneensa. Tämä toiminta voi hiipua, 
koska matkustaminen maakunnasta 
on huomattavasti hankalampaa.

Aeropolessa on havaittu sama ilmiö, 
jonka muutkin ilmailukouluttajat ja 
operaattorit ovat panneet merkille: 
yhteisö muodostaa kriittisen mas-
san. Ihmiset ja yritykset hakeutuvat 
sinne, missä muutkin ovat. Kasvava 
pääkaupunkiseutu on tarjonnut riit-
tävän asiakaspohjan taloudellisesti 
kannattavalle toiminnalle.

- Muualla maailmassa ymmärretään 
hyvin, ettei miljoonakaupunkia voi 
rakentaa vain yhden lentokentän 
varaan. Käytännössä kaikilla eu-
rooppalaisilla metropoleilla on oma 
yleisilmailukenttänsä. Pääkaupun-
kiseudun tulevaisuuden ja talouden 

kannalta olisi tarkoituksenmukaista 
säilyttää Malmi ja kehittää sitä.

Mikko Riepulan mukaan Malmin 
epävarman tulevaisuuden takana on 
laajempi ongelma, joka koskee koko 
suomalaisen ilmailun kehittämistä.

- Meillä ei nähdä yleisilmailun mer-
kittävyyttä, toisin kuin muualla 
maailmassa. Taustalla vaikuttaa 
suurempi syy ja ongelma: meiltä 
puuttuu kansallinen ilmailun kehit-
tämisstrategia, joka käsittäisi myös 
yleisilmailun.

Mikäli pääkaupunki- 
seudulle ei enää voi  
lentää kevyemmällä  
kalustolla, siitä kärsii  
koko suomalainen  
ilmailuteollisuus. 

Teksti ja kuvat: Raine Haikarainen

Mikko Riepula, Aeropole
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keskUsta
33 Risto Airikkala
37 Miikkael Azaize
40 Terhi Haapaniemi
43 Marianne Heinonen
44 Sami Helle
46 Ville Hurmalainen
49 Noora Juvonen
51 Eero Kallio
52 Anna Karhumaa
53 Johanna Karkia
55 Marjo Kauppinen
56 Hanna-Maija Kause
57 Laura Kolbe
58 Petri Kopsa
59 Riitta Korhonen 
60 Vesa Koskela
61 Mattus Kostamo
63 Eeva Kärkkäinen
64 Mia Laine
66 Virva Lehto
68 Harriet Lonka
70 Riina Länsikallio
73 Ari Marttinen
74 Aimo Melleri
75 Tuomas Meriniemi
78 Satu Mäki-Lassila
80 Anna Mäkituomas 
82 Frankline Nyachulue
84 Terhi Peltokorpi
88 Kai Puro
89 Eeva Rajamäki
92 Olli Rantakangas
96 Juha Riekkinen
98 Klaus Sallinen
100 Juha Sarlund
103 Juhana Simula
105 Anna Svanljung
109 Liisa Lotta Tarvainen-Li
112 Anu Tuovinen
116 Päivi Väänänen
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120 Hilkka Ahde
126 Nita Austero
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133 Arto Dahlman
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261 Sebastian  
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265 Juha Hakola
270 Hanna-Leena Hemming
272 Tiina Hieta
273 Perttu Hillman
274 Marit Hohtokari
275 Eira Hovi
276 Mikko Hurskainen
283 Atte Kaleva
284 Leila Kaleva
288 Jarmo Kelo
289 Päivi Kiili
290 Tapio Klemetti
298 Heimo Laaksonen
299 Ami Lainela

300 Tuomo Luoma
301 Raine Luomanen
303 Pekka Löfman
310 Ossi Määttä
314 Reeta Niemisvirta
316 Dani Niskanen
319 Mia Nygård-Peltola
328 Juha-Pekka Partanen
330 Dennis Pasterstein
336 Anu Puustinen
339 Päivi Riihilahti-Syvänen
344 Jussi Sahlberg
345 Timo Saranpää
347 Lea Saukkonen
349 Mirita Saxberg
351 Nazzareno Sifo
354 Pertti Sivonen
356 Seida Sohrabi
361 Maarit Toveri
364 Topi Turunen
365 Petra Urasto
367 Laura Varjokari
371 Timo Vuori

peRUssUoMalaiset
373 Sami Ahonen
374 Heikki Airola
375 Reetta Angelvo-Riipinen
376 Anne Antikainen
377 Petri Bäckman
378 Marko Ekqvist
380 Santeri Eskola
382 Toni Forsström
386 Natalia Gullstén
388 Marko Hamilo
390 Tanja Heiskanen
391 Martina Houtsonen
392 Tuomas Huovinen
393 Nuutti Hyttinen
395 Päivi Hönö
396 Hannele Hörmönen
398 Marleena Isomaa
399 Jussi Jalkanen
400 Marko Joensuu
401 Laura Jokela
402 Jukka Jokinen
403 Tapio Kalema
405 Erkki Karinoja
406 Juha Karjalainen
409 Kari Keskimölö
410 Heikki Ketola
411 Marko Kettunen
413 Jari Kilpinen
414 Juha Kivelä
415 Pia Kopra
416 Mira Korhonen-Low
417 Esa Korkia-aho
418 Laura Korpinen
419 Nina Koskela
421 Arto Kumpulainen
423 Antti Kuronen
424 Toni Kuusela
425 Kimmo Kuusiranta
428 Niko Laitinen
429 Maria Landén
431 Harri Lehtimäki
432 Alisa Leppäkoski
433 Henri Lindroos
434 Sami Liukkonen
436 Teija Makkonen
437 Mari Marttiin
438 Teppo Marttinen
439 Jukka Mattsson
440 Markku Mutanen
441 Pentti Mutanen

442 Sakari Männikkö
443 Joona Mäntynen
444 Mikko Naakka
445 Johannes Nieminen
446 Sami Niikko
447 Aleksi Niskanen
449 Pekka Nurmi
451 Petri Pasanen
453 Toni Paussu
454 Juha Pokki
455 Jari Qvintus
456 Mika Raatikainen
457 Toni Randén
458 Sari Rantala
459 Janna Rantanen
460 Mari Rantanen
461 Sampo Raudaskoski
462 Einari Rautio
464 Erik Remander
465 Päivi Riihimäki
467 Juha Ruuska
468 Sampsa Rydman
469 Erkki Saarinen
470 Tommi Salminen
472 Sami Salonen
473 Seppo Samppala
474 Erkki Saviharju
475 Carita Sipilä
476 Anette Sohlman
477 Jukka Solehmainen
478 Marika Sorja
480 Harri Sorsa
481 Juhani Strandén
482 Tanja Suvala
483 Mikko Särkkälä
485 Pekka Vaittinen
486 Johanna Valkeavirta
487 Antti Valpas
489 Kimmo Veijalainen
491 Oskar Viding
492 Silvo Viitanen
493 Pertti Villo
495 Samuli Voutila
496 Juha Voutilainen
497 Ville Wideman

piRaattipUolUe
500 Richard Andersson
501 Pauli Eronen
503 Satu Immonen
505 Joonas Mäkinen

vaseMMistoliitto
515 Outi Alanen
581 Sami (Frank)  
 Muttilainen
590 Petrus Palomurto
594 Mike Pohjola
609 Jussi Silvonen
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641 Linda Ahlblad
643 Aki Ahonen
653 Oscar Byman
658 Cecilia Ehrnrooth
661 Laura Finne-Elonen
664 Jona Granlund
665 Simon Granroth
670 Peter Hackman
674	 Sofia	Henriksson
675 Tyko Hertzberg
676 Ulf Holmberg (sit.)
677 Joakim Horsma
686 Kristiina Järvenpää (AP)
688 Kasper Kannosto

691 Timo Kataja (sit.)
705 Morris Liemola
710 Håkan Lövdahl
711 Kari Markkola (sit.)
713 Kristiina Michelsson
714 Christer Mikkonen
716 Björn Månsson
722 Petrus Pennanen (AP)
724 Emmi Piippo
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730 Satu Roberg
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898 Sam Halttunen
902 Nina J. Hedkrok
904 Martti Humppi
905 Juri Huopainen
912 Jouni Jäntti
914 Kristiina Kartano
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926 Pekka Mäkinen
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948 Raphael Tsanga
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999 Sari Kumin
1000 Kristiina Kunnas
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1033 Tiina Parkkinen
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1042 Sakari Romunen
1044 Jeremias Räihä
1045 Stefan Salonen
1052 Petri Stålfors
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1059 Mauri Venemies

1060 Anne Vuori
1062 Tuulikki Vuorinen

sininen tUlevaisUUs
1065 Tiina Ahva
1066 Tommi Aalto
1067 Toni Ahva
1069 Toni Eronen
1070 Juuso Juntunen
1071 Kaisa Järvi
1072 Jarmo Kalpio
1073 Erika  
 Keski-Korhonen (sit.)
1074 Sirpa-Liisa Kuittinen
1077 Tuuli Ruuskanen
1079 Meri Vennamo
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1082 Mira Kettunen
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1109 Maija Hakanen
1110 Yrjö Hakanen
1111 Päivi Hedman
1113 Katja Kiuru-Miller
1114 Merikukka Kiviharju
1117 Mikko Korhonen
1121 Mika Nyman
1124 Laura Rontu
1125 Helena Saarikoski
1129 Tiina Sandberg
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1132 Anna Arima
1133 Christine Candolin
1135 Dániel Csorba
1136 Panu Hämäri
1138 Eija Korpelainen
1139 Tapani Launis
1140 Katariina Lehtikanto
1141 Aulikki Lehtimäki-Ristoja
1143 Evelina Lorek
1144 Ursula  
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1145 Eeva Mäkinen
1149 Jaana Patrakka
1150 Juha Pykäläinen
1154 Margit Sjöroos
1155 Ari Stolt
1158 Milla Emilia Tuormaa
1159 Heidi Valo
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1163 Hannu (Miki) Sileoni

ehdokkaat ovat itse  
kertoneet kantansa  
Malmin lentokentän  
säilyttämiseen 
verkkopalvelussa  
www.malmivaalit.fi.
ehdokaslistaus  
18.5.2021 tilanteen  
mukaan.  
päivittyvä tieto  
ehdokkaiden kannasta  
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valitse oikein!


