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Pääkirjoitus

Malmin lentoasema
elää ja voi hyvin

Tervetuloa Helsinki-Malmin lentoasemalle!
Helsinki-Malmin lentoasema
on yleisilmailun kansainvälinen
lentoasema Helsingissä.
Kenttä on tarkoitettu erityisesti
aikatauluttamattomalle
lentoliikenteelle.
Helsinki -Malmi on Suomen toiseksi vilkkain lentoasema, heti
Helsinki-Vantaan jälkeen. Helsinki-Malmilla lentäjiä palvelevat
briefing, lennonjohto sekä kenttä- ja hallipäivystys.
Malmilta lennetään koulutus-, ammatti- ja harrastelentoja
ja kentällä on kattava valikoima ilmailupalveluita huolloista
lentokonevuokraukseen. Kentällä toimii useita ilmailukerhoja
ja lentokouluja. Malmilla on Vartiolentolaivueen ja meripelastuksen helikopteritukikohta ja muun muassa Suomen ainoa
ilmapartiolippukunta. Lentoasemalla on myös viihtyisä, ilmailuhenkinen ravintola.

Malmin kentän ympäristö on lähiseudun asukkaiden aktiivisessa käytössä oleva virkistysalue – kenttää kiertää 5,8 km pitkä
kävelyreitti. Malmin kenttä ympäristöineen on arvokas lintu- ja
luontoalue.
Lentoasemalle on kaikilla vapaa pääsy, ja kentän vilkasta
lentotoimintaa voi seurata aivan vierestä. Lentoasemarakennus
on avoinna klo 09–21.
Malmin lentoasema on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY), ja se on nostettu jo kahdesti
World Monuments Fundin maailman sadan uhanalaisimman
kulttuurikohteen listalle. Lentoasema valittiin maaliskuussa
2016 Euroopan 7 uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen joukkoon.
Malmin lentoaseman tulevaisuutta
uhkaavat Helsingin kaupungin aikeet
Lue
muuttaa se asuinalueeksi. Tule tutuslisää:
tumaan lentoasemaan ja auta säilyttämään se ilmailukäytössä!

www.
malmiairport.
fi

Kuntalaisaloitteesta kuntavaaleihin
13197 helsinkiläistä ehdotti kaupun
gille, että Malmin lentoasema
säilytettäisiin ilmailukäytössä.
Tämän Suomen historian suurimman kuntalaisaloitteen mukana valtuustolle toimitettiin vankka paketti todennettua tietoa
kentän ja lentoaseman merkityksistä eri
näkökulmista – luonnosta kulttuuriin, liiketoiminnasta virkistykseen.
Asiaa käsiteltiin kaupunginvaltuuston
kokouksessa 30.3.2016. Kaupunginhallitus valmisteli viime tippaan määräaikana
(6 kk) päätösehdotuksen, jossa ei vastattu yhteenkään kuntalaisaloitteessa esitettyyn tai ehdotettuun asiaan. Jo kauan etukäteen Vihreiden Hannu Oskala julisti, ettei
Malmin lentokenttää tämän aloitteenkaan

kautta pelasteta, mutta ”viihdyttävä valtuustokeskustelu saataneen kuitenkin.”
Valtuustokeskustelu oli mittava ja
asiaan perehtyneet valtuutetut vakavissaan.
Asiaa vaadittiin perustellusti palautettavaksi valmisteluun, koska vastaus ja päätösehdotus olivat vajavaisia. Asuntorakentamista kannattavat valtuutetut toistivat
vanhoja, epätosia klisheitä, vaikka oikeat
faktat olisi löytänyt lähetetyistä materiaaleista. Virheellisesti väitettiin Finavian
lopettaneen lentotoiminnan kentällä ja
että kenttää käyttäisi vain”muutama harrastaja”.
Kokonaisuutena aloitetta vastustavat puheenvuorot antoivat kuvan hyvin

lyhytjänteisestä ajattelusta muistamatta,
ettei alue nopeimmillaankaan ole asuntokäytössä nykyisen valtuuston enemmistön elinaikana. Valtuuston äänestyksessä
SDP:n edustajat noudattivat ryhmäpäätöstään ja Vihreistä vain Jarmo Nieminen kannatti ilmailukäytön jatkamista.
Kokoomuksen äänten jakautuessa puoliksi, aloite hylättiin kevyesti – ”ei aihetta
toimenpiteisiin”.
Keskustelun laatu ja faktoihin perehtymättömyys antoivat nolon kuvan valtuutettujen kunnioituksesta äänestäjiään
kohtaan. Tämä varmasti muistetaan äänestäjien keskuudessa, kun he ryhtyvät valitsemaan kevään 2017 helsinkiläisiä kuntavaaliehdokkaitaan. (TH)

”Huhut kuolemastani ovat vahvasti
liioiteltuja” totesi aikoinaan Mark
Twain. Vaikka Malmin lentoaseman
lakkautusuhka on suurin aikoihin,
ei toiminta ole lakannut vaan laajentunut huimasti uusille, monipuolisille alueille. Kansalaiset ovat
havainneet kentän olemassaolon
ja sen avoimuuden kaikille. Uhka
näyttää nousevan uudeksi mahdollisuudeksi. Työtä tarvitaan vielä
paljon, mutta niin kauan kuin kenttä
on paikallaan, on toivoakin.
Kentän puolesta on noussut laaja
kansanliike. Kentän yleisöesittelyjen vierailijamäärä on moninkertaistunut ja toiminta laajentunut.
Liiketoimintasuunnitelmia ja
erilaisia mahdollisuuksia kentän
hyödyntämiseen on tehty ja tekeillä
paljon. Malmilla on lentokoneiden
lisäksi jenkkiautoja, partiotoimintaa,
lennokkeja ja monenlaisia juhlia.
Koulutustoiminnan lisäksi kansainvälisiä lentoja on yhä enemmän.
Kentän alasajon aloitteellinen
osapuoli on edelleen epäselvä. Ainoa
julkisesti ilmoittautunut henkilö
on Erkki Tuomioja, joka totesi,
ettei voi nyt kantaansa muuttaa,
kun oli 80-luvulla tätä alasajoa
aloittamassa. Kaupungin ja valtion
virkamiehet piiloutuvat ”poliittisten
päätösten” taakse, jotka useimmiten
perustuvat heidän valmistelemiinsa
ehdotuksiin. Valtuutetut kertovat
luottamuksella kannattavansa kentän säilyttämistä, mutta ”… meillä
on ryhmäpäätös…”.
Finavian ilmoittama kentän operoinnin lopettaminen on avannut
uusia mahdollisuuksia, ja vaihtoehtoinen operaattori on päässyt
hyvään keskusteluun kaupungin
virkamiesten kanssa. Avoin keskusteluyhteys on nyt olemassa ja ilmailutoiminnan jatkuminen jopa todennäköistä ainakin seuraavien vuosien
ajan. Tämä mahdollistaa tilanteen
ja toiminnan tarkemman arvioinnin,
tuetaan hanketta tarmolla.
Nyt olisi vähintäänkin kaupunginvaltuutettujen ja kansanedustajien
aika havahtua siihen, ettei kysymyksessä ole kansalaisille pelkkä poliittinen asia vaan paljon suurempi,
Suomen ja suomalaisten perusarvoihin osuva kokonaisuus. Kulttuuriarvo on todettu ainutlaatuiseksi
Euroopassa, voiko se tosiaankin
jäädä huomaamatta Suomessa?
Kuntavaalit ovat alle vuoden
päästä. Helsingin valtuusto on
avainasemassa, mutta valtiollakin
voi olla vielä sanansa sanottavana.
Vaikutetaan luottamusmiehiimme
ja mitataan, ovatko he luottamuksemme arvoisia.

Timo Hyvönen
Malmin lentoaseman ystävät ry:n
puheenjohtaja
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MAAILMAN PARHAAT AURINKOLASIT?
Nyt polaroivat Xperio-linssit omilla voimakkuuksillasi

-50%!

100%
yhäikäis
suoja

Tervetuloa
sovittamaan!
Erikoistarjous on
voimassa vain
kesäkuun loppuun
saakka.

Kylänvanhimmantie 29
Liikekeskus Ogeli, katutaso
Puh (09) 875 1868

Malminkaari 15
Malmin Nova, katutaso
Puh (09) 345 1265

HELSINKI – MALMI AIRPORT

EI

murtovarkaille

KYLLÄ

Malmin
lentokentälle
• murtohälyttimet
• kameravalvonta

(09) 8563 4620
murtomiehet.fi

LUE LÄHITIETO
ILMAISEKSI NETISSÄ
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LUE ILMAISEKSI
MYÖS NETISSÄ
LAHITIETO.FI
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Tilannetietoa
2016

Mathias Rust vieraana
Helsinki-Malmi Fly in -tapahtumassa toukokuussa
Paikalle tulossa lentokoneita ympäri maailman
Helsinki-Malmin lentoasemalla järjestetään 27.–29.
toukokuuta Fly in -tapahtuma, johon on kutsuttu
ilmailijoita ulkomaita myöten. Tapahtuman erityisvieras on saksalainen Mathias
Rust, joka saapuu Suomeen
ja Malmille ensimmäisen
kerran vuonna 1987 maailmaa kohauttaneen lentonsa
jälkeen.
Rust lensi 28.5.1987
Cessna 172 -pienkoneella
Malmilta Moskovan Punaiselle torille, joten tapahtumalauantaina lennosta
tulee kuluneeksi tasan 29
vuotta. Mathias laskeutuu
samantyyppisellä Cessnalla
Malmille perjantai-iltana ja
osallistuu tilaisuuteen sunnuntaihin saakka.
Tapahtumassa juhlistetaan
Helsinki-Malmilla jo
80 vuotta keskeytyksettä

jatkunutta ilmailutoimintaa.
Helsinki-Malmi Fly in on
järjestetty vuosittain erityisesti yleisilmailijoiden totuttamiseksi lennonjohdon
ohjauksessa ja valvotussa
ilmatilassa lentämiseen.
Päätapahtuma on lauantaina 28.5. ja yleisö on
erityisen tervetullut tutustumaan lentoasemaan ja
sen toimintaan. Eri puolilta
Suomea on ilmoittautunut
kansalaisryhmiä mukaan
tapahtumaan osoittamaan
tukeaan lentokentän ilmailukäytölle jatkossakin.
Lentoaseman
lakkautusuhka saanut
kansalaiset liikkeelle

Lentoaseman toiminta
jatkuu aktiivisena lakkautusuhasta huolimatta. Kansalaiset ovat huolestuneet
suunnitelmista ja tehneet

lukuisia aloitteita sekä
valtiolle että Helsingin kaupungille lentoaseman jatkon
turvaamiseksi. Viimeisimmän mielipidemittauksen
mukaan 68 % helsinkiläisistä ja uusimaalaisista
säilyttäisi lentoaseman
ilmailukäytössä.
– Jatkamme lentoaseman
toiminnan aktiivista kehittämistä ja toivomme, että
kaupunki jossakin vaiheessa
kuuntelee myös kaupunkilaisia, toteaa Timo Hyvönen,
Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja.
– Suurin osa kaupunkilaisista haluaa säilyttää tämän
Euroopan ja maailman
mittakaavassa harvinaislaatuisen kulttuurikohteen ja
paras tapa siihen on tietenkin taata sen toiminnallinen
jatko.

Tilaisuus ja lentokenttä
ovat avoimia kaikille

Fly in on kaikille avoin ja
maksuton ilmailutapahtuma, jossa pääsee tutustumaan ilmailuun ja HelsinkiMalmin lentoasemaan.
Kentällä on tapahtuman
aikana normaalia yleis- ja
harjoituslentotoimintaa.
Satunnaisista lyhyistä
harjoituslennoista saattaa
tulla ympäristöön kuuluvaa
melua, mutta sen kesto on
enimmillään joitain minuutteja.
Kentällä on ohjelmaa lapsille ja aikuisille, ja ohjelman
sisältö päivittyy www.helsinkiflyin.fi.
Tapahtuman järjestää
Malmin lentoaseman ystävät ry. yhdessä Malmin
lentoaseman yritysten ja
yhteisöjen kanssa.

Helsinki-Malmi Fly-In: helsinkiflyin.fi
Mathias Rust’s flight to Moscow: www.airspacemag.com/history-of-flight/the-notorious-flight-of-mathias-rust-7101888
Friends of Malmi Airport: malmiairport.fi/en
Europa Nostra’s 7 Most Endangered Sites 2016: 7mostendangered.eu/2015/12/10/helsinki-malmi-airport-finland/
Kuva: Riitta Luhtala

Malmia fanitettiin American Car Showssa
Malmin lentoaseman ystävät -yhdistys oli tänäkin keväänä
mukana FHRA:n American Car Show -tapahtumassa Helsingin
messukeskuksessa omalla infopisteellään. Ständillä kävi runsain
määrin messuvieraita tutustumassa Malmin toimintaan ja antamassa
tukensa kentän säilymisen puolesta. Infopisteen erityinen vetonaula
oli ilmailukerho Poutahaukkojen Cessna C152 OH-CLE.
Kuva: Raine Haikarainen

DC-3 saapui Malmille
Malmin ystäville niin rakas DC-kolmonen
OH-LCH saapui Malmille vuoden 2016 lentokautta
varten 7. toukokuuta.
”Vanha rouva” aloitti kauden lentämällä ”talvikodistaan”
Vaasasta Joensuuhun, jossa koneeseen asennettiin
satelliittinavigointivarustus, hätälähetin ja uusi transponderi.
Joensuusta kone lennettiin takaisin Vaasaan, josta se lensi
kiiltäväksi puunattuna Malmille suuren vastaanottajajoukon
ja vesisuihkun juhlistaessa saapumista.

Malmi-valokuvia
Ilmailumuseolla
Sampo Kiviniemen valokuvanäyttely
”Malmin lentoasema - Helsingin helmi”
on esillä Suomen Ilmailumuseolla
Vantaalla 28.8.2016 saakka.
www.sampokiviniemi.net
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Kuva: Sampo Kiviniemi

MLY seuraa Malmin
lentoaseman tulevaisuutta
koskevaa ja siihen vaikuttavaa
päätöksentekoa ja osallistuu
julkiseen keskusteluun
aktiivisesti. Tavoitteena
on ensisijaisesti kentän
säilyttäminen ja kehittäminen
ilmailukäytössä.
• Hallituksen vaihtuessa Malmi-asia pyrittiin
nostamaan hallitusohjelmaan, mutta
Kokoomus ei suostunut asiaan.
• Liikenneministeri Berner tutki ja selvitteli
asiaa, ja päätyi toteamukseen että ”kaikki
Valtion edellisellä hallituskaudella tekemät
sopimukset ovat pitävät”.
• Kehysriihessä 2014 tehty hallituksen
periaatepäätös ei sido nykyistä hallitusta,
mutta lentokentän kiinteistökaupat on tehty
yksityisoikeudellisina. Mikään ei tietenkään
estä tekemästä uusia sopimuksia.
• Rajavartioston siirtyminen Helsinki-Vantaalle
on viivästynyt, koska tukikohdan rakentamisen
kulut ovat reilusti yli budjetin. Projekti onkin
nyt palasteltu osiin, eikä projektista vastaava
Ramboll vastaa kysymyksiin sen tilanteesta.
• Tietomme mukaan Rajan siirtyminen olisi
mahdollista aikaisintaan maaliskuussa ja
ainakin siihen asti Malmilla toimii Ilmatieteen
laitoksen sääpalvelu. Lennonjohtoa Raja ei
kaipaa.
• Vaikka maakuntakaava ei ole valmis ja laajalti
vastustettu yleiskaava tulossa. käsittelyyn
vasta syksyllä 2016, on kaupunki aloittanut
alueen asemakaavoituksen.
• Koko kenttäalueesta on tehty suojeluesitys
ELY-keskukseen.
• Lentokenttä on valittu Euroopan seitsemän
uhanalaisimman kulttuurikohteen listalle.
Europa Nostran ja Euroopan investointipankin
instituutin edustajat tulevat tutustumaan
kenttään 2.-3.6.2016.
• Hallitus on nyt muuttanut Finavian
omistajapolitiikkaa ja koko liikennekaari on
käsittelyssä. Malmi-asiaa pyritään nostamaan
tässäkin yhteydessä esille mahdollisimman
paljon.
• Eduskunnan liikennevaliokunta edellytti
lausunnossaan 10.3.2016 Malmin
lentoaseman toimintaedellytysten
turvaamista.
• Vaihtoehtoisia ratkaisuja Malmin toiminnoille
ei ole lupauksista huolimatta esitetty.
• Valtion suuntaan ollaan edelleen jatkuvasti
yhteydessä monelta taholta kansanedustajien,
valiokuntien ja ministerien kautta.
• Tällä hetkellä pääpaino on keskustelussa
kaupungin kanssa, ja operaattoriksi
ilmoittautunut Aviastar on päässyt hyvään
yhteyteen ja tulokset jatkoajalle ovat lupaavia.
• Kenttäalueen käytöstä päättää
lopulta Helsingin kaupunginvaltuusto.
Kuntalaisaloitteen ilmailukäytön jatkamiseksi
kumosivat käytännössä SDP, Vihreät ja
puolet kokoomuslaisista äänin 55-29.
15 valtuutettua pitää siis käännyttää asian
kannalle.
• Lentoasemalla on nykyään vilkasta, ihmisiä
käy vierailuilla ja erilaisia tilaisuuksia
järjestetään jatkuvasti.
• Lentotoiminta jatkuu tällä hetkellä
normaalisti ja hyvin aktiivisesti. Työ jatkuu ja
toimintaan mahtuu lisääkin aktiiveja.

Teksti:
Timo Hyvönen,
Malmin lentoaseman ystävät ry:n (MLY)
puheenjohtaja
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Kuva: Kari Ketola. www.malmiairport.fi

LENTÄJÄN AMMATTIIN
Suomen Ilmailuopisto on ammattilentäjäkoulutusta
järjestävä ammatillinen erikoisoppilaitos Porissa.
Lisätietoa osoitteesta:
www.finaa.fi

Joukko nykyisiä, entisiä ja tulevia
lentäjiä ryhmäselfiessä HelsinkiMalmin lentoasemalla.

Lentäjät
koulukuvassa
Malmin lentoaseman
tueksi

Kuvahaaste
muillekin ryhmille

Sanomalehtiasuiset painotuotteet
Sanomapaino myynti:
Johanna Lähteenmäki,040-765991,
johanna.lahteenmaki@sanoma.fi
ja Maritta Evers, 0400-757060,
maritta.evers@sanoma.fi

Auto
Poutiainen oy
Tattarisuontie 18
00770 HELSINKI

– Ryhmäkuvaus ja
sen suosio olivat
yllätys. Haluan
kiittää järjestäjiä
erinomaisesta ideasta
ja toteutuksesta,
Malmin lentoaseman
ystävät ry:n
puheenjohtaja Timo
Hyvönen sanoo.
– Malmin
lentoasema
historiallisena ja
toimivana miljöönä
koetaan selvästi
tärkeäksi myös
henkilökohtaisella
tasolla. Tällä
kertaa asialla olivat
ammattilentäjät,
mutta suurin osa
kansalaisista jakaa
tunteen heidän
kanssaan.
Hyvönen ideoi jo
tapahtumalle jatkoa.
– Kuka tahansa
voi tulla Malmille ja
ottaa kuvan samassa
paikassa omasta
porukastaan. Kyseessä
on eräänlainen
ryhmäselfie. Ovelle
voi samaan kuvaan
järjestää vaikkapa
kaikki oman
kulttuuriyhdistyksen
vuosikokouksen
osanottajat.

Toistasataa nykyistä, entistä
ja tulevaa lentäjää kokoontui
Helsinki-Malmin lentoasemalle ”Meidän koulu” -teemalla kuvattuun ryhmäkuvaan torstaina 28. huhtikuuta. Lentoasema on lentäjille
tärkeä osa ilmailun historiaa ja nykypäivää, ja kuvalla
he haluavat osoittaa tukensa lentoaseman toiminnan
jatkamiselle myös tulevaisuudessa.
Kuvaus symboloi Malmin
merkitystä ilmailulle, ilmailukoulutukselle ja ilmailuturvallisuudelle. Helsinki-Malmin lentoasema on Suomen
ilmailun keskeisin koulutuskeskus, jossa peräti kolme neljäsosaa kaikista Suomen lentäjistä on saanut lentokoulutusta.

Malmilla toimii valtion
pääosin omistaman Patrian
lisäksi viisi yksityistä lentokoulua ja useita koulutusta
tarjoavia lentokerhoja. Lentoaseman lopettamisuhan
myötä Patrian lentokoulutus siirretään Tampereelle,
mutta muiden lentokoulujen toimintaedellytykset ovat
täysin riippuvaisia lentoaseman jatkosta.
Kuvauksen järjesti mainosja viestintäalalta itsenäisesti
järjestäytynyt työryhmä kansalaistoimintana. Kuvasta on
tehty juliste, joka on myynnissä Helsinki-Malmin lentoasemalla. Tuotto käytetään
lentoaseman ilmailukäytön
säilyttämistyön tukemiseen.

#welovemalmi #weloveEFHF
#malmiselfie #EFHFselfie

09 374 5020

AUTOKORJAAMO - KAI KKI MERKI T

Tule syömään ja pese samalla autosi nopealla ja hellävaraisella Quick Wash -pesukadullamme!

NESTE METSÄLÄN
LOUNAS ARK. 9.30-15.00
Joka viikko uusi maistuva menu!

VUODESTA 1966

SOITA JA VARAA 09 387 9282

AUTOTALLINTIE 19, TATTARISUO, AVOINNA MA-TO 8-17, PE 8-16

KOTIMAISELLA AMMATTITAIDOLLA!

TARJO
LLA
MYÖS
YÖKE
ITTOA

Katso tämän viikon
lounasmenu Facebookista!
KAIKKIIN
KULJETUSTARPEISIIN

Plussaa ostoksistasi

BestRent.fi

Neste Metsälä

Asesepänkuja 2, 00620 Helsinki
Puh. (09) 7288 2428
kai.malmgren@k-market.com
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Itse rakentaen taivaalle
Malmin lentäjät
omistavat harvoin
itse koneitaan.
Suurin osa piloteista lentää kerhojen
tai vuokraamojen
kalustolla. Vielä
harvemmassa ovat
ne, jotka ovat itse
rakentaneet oman
lentokoneen. Yksi
heistä on Heikinlaaksossa asuva
tietotekniikkakonsultti, DI Jouni
Teerikorpi.
Jounin tie taivaalle on noudattanut tuttua kaavaa. Pikkupoikana hän rakenteli lennokkeja
ja sen jälkeen purjekonekurssille ja lopuksi moottorilentämisen pariin. Välillä ilmailu-uraan mahtui lentämistä
jopa itse rakennetulla helikopterillakin. Mieli teki kuitenkin
lähteä rakentamaan perinteistä lentokonetta.
– Ratkaiseva sysäys oli vierailu Oshkoshin ilmailutapahtumassa Yhdysvalloissa. Paikan
päällä oli mahdollisuus ilmaiseen koelentoon kaksipaikkaisella Van’s RV-8 koneella ja tartuin heti tilaisuuteen.
Ilmainen lento tuli itselleni kyllä kalliiksi. Tilasin pian rakennussarjan ja perustin omakotitalomme autotalliin kavereiden mukaan ”maailman pienimmän lentokonetehtaan”.
Jouni Teerikorven rakennushanke kesti peräti yhdeksän
vuotta. Tuona aikana mies ehti
tosin rakentaa uuden omakotitalonkin, jossa oli hieman
suurempi autotalli – lentokonetehdas sai paremmat tilat.
Lähes 3.000 tuntia kestäneen
rakennusprojektin lopputuloksena on hienosti viimeistelty ja nopea matkakone, jolla

on ollut monenlaista käyttöä.
– Olen lentänyt tähän mennessä koneellani noin 750 tuntia. RV-8:n nokalla pyörii lentokonekäyttöön muunnettu
Subaru-henkilöauton kuusisylinterinen moottori, joka tarjoaa hyvän suorituskyvyn ja
taloudellisuuden. Olen muutaman kerran tehnyt koneellani työmatkoja Rovaniemelle. Edestakainen matka kestää noin viisi ja puoli tuntia ja
se on mahdollista lentää jopa
yhdellä tankkauksella.
– Itse rakennettu lentokone ei tule koskaan valmiiksi ja
se pikemminkin jalostuu ajan
myötä. Koneen ohjauspaneeli
on kokenut muutamia päivityksiä ja koko jäähdytysjärjestelmä sekä pakoputkisto vaimentimineen on suunniteltu

uudelleen. Koska nykyaikainen auton moottori on sähköstä riippuvainen, on koneessa
kaksinkertainen sähköjärjestelmä. Polttoainejärjestelmä
on myös toteutettu tärkeimmiltä osiltaan tuplavarmistettuna. Työtä ja muutoksia ovat
helpottaneet laajat kansainväliset keskusteluverkostot. RVtyyppisiä lentokoneita lentääkin tuhansia eri puolilla maailmaa, Suomessakin noin kymmenkunta.
Lentokoneen rakentaminen
on pitkäjänteistä ja huolellisuutta vaativaa työtä, ja sitä
on helpottanut ymmärtäväinen vaimo. Lentouran aikana on ollut myös vastoinkäymisiä, mutta niistä on selvitty pintanaarmuilla ja vään-

tyneellä metallilla. Vastusten
voittaminen on kuitenkin tehnyt hankkeesta motivoivan ja
haastavan.
– Tällaisessa projektissa
aikajänne on helposti kymmenen vuotta. Lentokoneen
rakentaminen ei sovellukaan
ihmiselle, jonka aikajänne on
yksi tunti. Olen huomannut,
että jos asiat ovat liian help-

poja ja kuin tarjottimella, ne
eivät välttämättä ole tarpeeksi
kiinnostavia. Tässä rakennusprojektissa on haastetta riittänyt ja se on ollut myös palkitsevaa.
Malmin lentoasema on tarjonnut Jouni Teerikorvelle ihanteellisen ympäristön vaativalle
harrastukselle ja samalla omal-

le koneelle kotikentän. Lentokentän tulevaisuus kuitenkin
askarruttaa ja on synnyttänyt
myös varasuunnitelman.
– Ilmailu ja koneenrakennus
ovat tarjonneet hienoja kokemuksia ja samalla kontakteja ympäri maailmaa. Mieleni
tekisi lentää niin kauan kuin
terveys suinkin antaa myöten.
Tallissa on odottamassa myös
uusi rakennusprojekti.
– Olen myös päättänyt, että
jos Malmin kenttä häviää, siirrän paperini saman tien pois
Helsingistä. Sen jälkeen en
maksa tänne enää verojani.
Se on varma, sanoo lentokoneenrakentaja Jouni Teerikorpi.

Teksti ja kuvat:
Raine Haikarainen

HYVÄN FIILIKSEN
NESTE K-MARKET MALMI
Uunituoreita leivonnaisia ja pannukahvia!
Nopeat ja hellävaraiset
Quick Wash pesukadut
- jonottamatta
tottakai!
KAIKKIIN
KULJETUSTARPEISIIN

Nopeat ja hellävaraiset
Quick Wash pesukadut
palveluksessasi!

västi
K-marketista käte t!
kodin ruokaostokse

BestRent.fi
Plussaa ostoksistasi

BestRent.fi

Neste K-market Malmi

Pihlajamäentie 37, 00700 Helsinki
Puh. (09) 387 2377
kai.malmgren@k-market.com

Palvelemme

ma-pe 6-24 ja la-su 8-24

Isot ja pienet pakettiautot, peräkärryt,
muuttoautot 7 päivänä viikossa
aamusta iltamyöhään.
MEILTÄ MYÖS VUOKRALLE
MOBIILIPALJU!
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Lounasbreikki
Maukas, monipuolinen
ja runsas!
Lounasbuffet
Keittolounas

8,90
7,90

Lounas arkisin klo 10–14
Takoraudantie 1, Tattariharju puh (09) 225 4400

www.aeropole.fi

Suomen Ilmailuliitto ry

Malmin lentoaseman
säilyttämisen puolesta!
www.ilmailu.fi

lentokonehallien ovet
Tietotie 3, 01530 Vantaa
puh. (09) 8700 870 — www.ilmailumuseo.ﬁ
Karhumäentie 12, 01530 Vantaa

puh. (09) 8700 870 – www.ilmailumuseo.fi

TEBOIL
MALMI
Laulurastaantie 2, Hki 78

VEIKKAUSPISTE

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

Grillaukseen nestekaasupullot
Laatupalvelua 37 v. Malmilla P. 3855 297

TAPIO PÄKKI OY
TEKNISTEN LAITTEIDEN MAAHANTUONTIA
PUH. 010 778 99 00
www.tapiopakkioy.ﬁ
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Kuva: Tuomas Kuosmanen

Harvinainen viheryökkönen
viihtyy Malmin lentokentän
siipiparatiisissa.

Malmin
uhanalaiset
siivekkäät

Uudet mittarilähestymismenetelmät:

Avain Malmin menestykseen

Perhostutkimuksen Malmilla syksyllä 2015 tehneen FM Jaakko
Kullbergin mukaan lentokentät
ovat metsälaidunnuksen vähennyttyä suurimpia avoimia ja kuivia ruohomaitamme, joita ei viljellä ja muokata vuosittain. Siksi
ne ylläpitävät huomattavaa lajirikkautta verrattuna viljelymaihin.
– Malmin lentokentän alueella
tehty perhosinventointi ja havaitut
539 lajia osoittavat, että alueella
esiintyy rikas niittylajisto. Alueelta
löytyneiden kolmen uhanalaisen
ja kymmenen silmälläpidettävän
lajin ohella siellä esiintyi useita
muitakin harvinaisempia eteläisiä keto- ja niittylajeja.
Harvinaisimmaksi lajiksi tutkimuksessa paljastui viheryökkönen (Calamia tridens).
– Lajin esiintyminen on aina
merkittävä havainto, ja pääkaupunkiseudun kunnilla on eri-

koisvastuu lajin elinvoimaisten
populaatioiden säilyttämisestä
maassamme. Viheryökkönen sopisi hyvin alueen nimikkolajiksi korean ulkomuotonsa ansiosta, toteaa
Jaakko Kullberg.
Hyönteisten ohella kentällä viihtyvät sulka- ja metallisiipisten lisäksi myös nahkasiipiset. Viime syksynä tehty lepakkokartoitus oli
sekin yllätys tutkijoille. Havaintojen joukossa oli kaksi harvinaisuutta, kimolepakko ja pikkulepakko.
Kentän alue on valtaosaltaan
heikosti valaistua niittymäistä aukeaa, joka tutkimuksen
mukaan tarjoaa monille lepakkolajeille erinomaiset saalistusmahdollisuudet.
Lepakkotutkimuksia onkin tarkoitus jatkaa kevään ja kesän 2016
aikana. (RH)

DC-yhdistys ry
Liity jäseneksi ja lähde lennolle
www.dc-ry.fi

Malmin lentokentän tulevaisuudesta puhuttaessa on usein esitetty
argumentti, ettei kentän kehittäminen olisi mahdollista ilman kalliiden
mittarilähestymislaitteiden asennuksia. 1940-luvulla kehitetyn analogisen
ILS-järjestelmän ajoilta periytyvä väite on kuitenkin vanhentunut
uusien satelliittipohjaisten lähestymismenetelmien myötä.

T

avallista GPS-paikannusta tarkempaan tulokseen päästään
satelliittien antamaa paikkatietoa
täydentävillä järjestelmillä, jotka eivät
vaadi minkäänlaisia laiteasennuksia lentokentälle. Satelliittipohjaiset menetelmät mahdollistavat myös
kiitotiesuuntaan nähden viistot ja
jopa kaarevat lähestymispolut, minkä ansiosta Malmin ja Helsinki-Vantaan kiitoteiden risteävät suunnat
eivät ole ongelma.
Eurooppalainen GPS:ää tarkentava EGNOS-järjestelmä on toiminut
kaikille avoimena palveluna jo vuodesta 2009. Sen avulla saavutetaan
kaupallisen lentotoiminnan vaatima paikannustarkkuus. EGNOS on
täysin yhteensopiva amerikkalaisen
vastineensa WAAS:n kanssa, joka on
ollut ilmailukäytössä Yhdysvalloissa
jo vuodesta 2003.
Euroopan avaruusjärjestö ESA:n, ilmailun turvallisuusvirasto Eurocontrolin ja Euroopan komission yhteisen

EGNOS-järjestelmän perustana on
maa-asemaverkko sekä kolme geostationaarista satelliittia, jotka välittävät tarkentavaa tietoa GPS-satelliittien antaman paikkatiedon tarkkuudesta.
Pohjoismaissa on viisi maa-asemaa, joista yksi sijaitsee Suomessa
Virolahdella. Kaupallisen liikenteen
tiukat luotettavuuskriteerit täyttävä EGNOS-palvelu julkistettiin maaliskuussa 2011. Järjestelmän avulla
päästään GPS-paikannuksessa käytännössä muutaman metrin paikannustarkkuuteen.
GPS ja EGNOS ovat saamassa uuden
sukupolven seuraajan. Euroopan uusi
globaali Galileo-järjestelmä maaasemaverkostoineen on jo pitkällä:
ennen kesäkuuta 2016 lähes puolet sen 30 satelliitista on radoillaan
yli 23 000 kilometrin korkeudessa.
Perustasolla järjestelmä alkaa tarjota julkista palvelua kuluvan vuoden aikana, ja sen kaikkien satelliit-

TERVETULOA
KUUMAILMAPALLOLENNOLLE!
Varaukset, lahjakortit
ja esitteet:
Raffica Oy
Better Balloons
09 608 003, 0400 308 991

tien odotetaan olevan toiminnassa
vuonna 2020. Tällöin missä tahansa
maapallolla on näkyvissä aina vähintään neljä Galileo-satelliittia.
Galileon paikannustarkkuus tulee
olemaan jopa kymmenkertainen
nykyisiin järjestelmiin nähden.
Malmin lentoasemalla on jo nyt GPSlähestymismenetelmä, joka suuntautuu koillisesta eteläsuuntaiselle kiitotielle 18. Se ei kuitenkaan ole
yksinään sovelias kaupalliseen lentoliikenteeseen. GPS-menetelmän
laajentaminen pohjoiseen suuntautuvalle kiitotielle 36 antaisi liikelentotoiminnalle riittävät edellytykset
toimia Malmin kentältä.
Järjestelmä mahdollistaisi Malmille
valoisan tulevaisuuden, jolloin Malmi voisi palvella pääkaupunkiseutua
ainoana vapaan aikataulun kansainvälisenä lentoasemana 150 km säteellä. Tällaisen menetelmän laatimisen
ei pitäisi olla ylivoimainen tehtävä.

Seppo Sipilä

www.kuumailmapallo.com

Lintubongarit ovat pitkään tunteneet Malmin
lentokentän ”siipiparatiisin”. Suojatulla
niittyalueella viihtyy monia muuten Helsingissä
harvinaisia lajeja. Vasta viime vuonna alueella
tehtiin perhos- ja lepakkotutkimuksia.
Tulokset yllättivät.





Kauniit
amppelit ja kesäkukat
Tilitoimisto Eri tilit Oy
www.eritilit.com
Päivöläntie 31, 00730 Helsinki
Vaihde: 09 350 5090

ATOL AVION OY
www.atol.ﬁ
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Uhanalaiselle lentoasemalle
merkittävä kansainvälinen tuki
Euroopan johtava kulttuuriperintöorganisaatio Europa Nostra
ja Euroopan Investointipankin Instituutti ovat nimenneet
Helsinki-Malmin lentoaseman yhdeksi Euroopan seitsemästä
uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta 2016.

H

elsinki-Malmin lentoasema saa tukea korkean tason
kansainväliseltä asiantuntijaryhmältä, joka saapuu
Suomeen etsimään ratkaisua lentoasemaa uhkaavaan tilanteeseen
ja laatimaan toimenpidesuunnitelman kentän säilyttämiseksi.
Europa Nostra Suomen puheenjohtaja Tapani Mustonen pitää Malmin lentokentän alueen kehittämistä nykyisen toiminnan pohjalta suurena mahdollisuutena koko pääkaupunkiseudulle.
– On valitettavan kuvaavaa, että
maailman mittakaavassa harvinaisen ja edelleen toimivan Malmin len-

tokentän arvo ymmärretään johtavien eurooppalaisten asiantuntijoiden
keskuudessa paremmin kuin Helsingin
päättäjien parissa”, Mustonen sanoo.
Arvokas kulttuuriympäristö
säilyy vain toimivana

Helsingin kaupunki suunnittelee lentokentän ottamista asuntorakentamiskäyttöön. Kaupungin mukaan
kulttuuriarvot säilyisivät ratkaisulla, jossa kiitoratojen paikalle tulisi viheralueita kerrostalojen väliin.
Museoviraston kulttuuriympäristön
suojelusta vastaava osastonjohtaja
Mikko Härö korostaa, että kaavarat-

kaisu, joka hyödyntää kiitoratoja tai
niiden suuntia, on vain muistuma, ei
aktiivista kulttuuriperintöä: ”Ilmailun
kulttuuriperintö ilman kiitoratoja on
vain kalpea aavistus siitä, mistä on
kyse.” Museoviraston kanta on, että
alueen tulee säilyä lentokenttänä,
jolla on jatkossakin ilmailutoimintaa.
Vuonna 1938 valmistunut Malmin
lentoasema on yksi maailman parhaiten säilyneistä, edelleen toimivista
kansainvälisistä lentokentistä matkustajalentoliikenteen alkuajoilta, ja
siten myös kansainvälisesti merkittävä kulttuuriperintökohde.
7mostendangered.eu

Europa Nostra:

Helsinki-Malmin lentoasema, Suomi
Helsinki-Malmi on 1930-luvun puolivälissä rakennettu
kansainvälinen lentoasema, joka edustaa funktionalistista arkkitehtuuria osana suurempaa kokonaisuutta,
jonka oli määrä palvella Helsingin vuoden 1940 toisen
maailmansodan vuoksi peruuntuneita olympialaisia.
Se on yksi maailman parhaiten säilyneistä edelleen
toimivista kansainvälisistä lentoasemista toista maailmansotaa edeltävältä ajalta ja varhaisen kaupallisen
ilmailun elävä kulttuuriperintökohde. Noin 40 000
vuotuista laskeutumista tekevät Malmista Suomen ylivoimaisesti vilkkaimman lentokentän Helsinki-Vantaan jälkeen.

Malmin lentokenttä alkuperäisine lentokonehalleineen, terminaaleineen ja kiitoteineen kuuluu aluekokonaisuutena Museoviraston kokoamaan valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon. Kaikki neljä alkuperäistä kiitotietä
1930-luvulta samoin kuin niiden alla oleva mittava
kuivatusjärjestelmä ovat edelleen tallella.

asemalta vuoden 2016 loppuun mennessä, ja valtioomisteinen lentoasemien ylläpitäjä Finavia Oy aikoo
lopettaa sieltä lennonjohdon ja muut palvelunsa, mikä
tekee kentästä käyttökelvottoman ammattimaiselle
ilmailutoiminnalle. Vaikka lentokenttärakennukset
saattavat säilyä, kiitoteiden poistaminen käytöstä riistää
niiltä todellisen tarkoituksen.

Lentokenttää uhkaa nyt vakavasti uusi kehityshanke.
Lentokentän omistava Helsingin kaupunki esittää alueen ottamista asuinrakentamiseen 2020-luvun alussa.
Valtio on vetämässä toimintonsa pois Malmin lento-

Hakemuksen vuoden 2016 Seitsemän uhanalaisinta
-luetteloon lähetti Europa Nostra Finland tukenaan
Malmin lentoaseman ystävät (MLY). Hakemuksessa
esitetään, että Malmi jatkaisi toimintaansa koulutus- ja

Järki voi vielä voittaa

Asukkaiden äänen
kuuleminen perustuu lakiin

Malmin tai ehkä oikeammin Tattarisuon lentokenttää on Puistolassa pidetty hyvänä
ja historialtaan ainutlaatuisena naapurina. Se on samalla mahdollistanut koillisessa
Helsingissä ulkoilu- ja viheralueiden, koillisen vihersormen säilymisen.
Varsinainen aidattu lentokenttäalue
on täydentänyt vihersormea rauhoittavana ja avarana maisemana,
joka toimivana lentokenttänä huokuu monella tavoin valtakuntamme
historiaa. Toisaalta se on nousevine
ja laskeutuvine lentokoneineen kiinnostava ja omaleimainen nähtävyys.
Tieto Yleiskaava 2050-suunitelman mukaan esitetystä lentokentän lopettamisesta ja 25.000 asukkaan ahtamisesta alueelle on otettu
helsinkiläisten piirissä pääosin tyrmistyksellä vastaan.
Tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, että helsinkiläisten – siis kaikkien
muidenkin kuin vain koillisessa asu-

vien – tahto säilyttää kenttä toimivana on hyvin myönteinen päinvastoin kuin useimpien nykyisten kaupunginvaltuutettujen. Tämä tuntuu
demokratian toteutumisen näkökulmasta huolestuttavalta.
Kenttään liittyvien luonto- ja kulttuurihistoriallisten arvojen lisäksi ihmetyttää, minne toimivalta ja
hyvässä kunnossa olevalta kentältä siirrettäisiin nykyiset koulutusja muut liiketoiminnat sekä alueen
lentokalusto. Vastaavasti varusteltua vaihtoehtoista lentoasemaahan
ei ole osoitettavissa.
Lopettamiseen liittyy ilmeisesti
myös muita lentoturvallisuuteen ja

jopa puolustukseen liittyviä seikkoja, jotka tulisi ratkaista.
Useiden nykyisten päättäjien suhtautuminen kentän säilyttämiseen
tuntuu yliolkaiselta ja kansalaismielipidettä vähättelevältä.
Tästä huolimatta kentän säilyttämistä kannattavien parissa elää
usko siihen, että järki kuitenkin vielä voittaa ja kentän ainutlaatuisuus
sekä monipuolinen arvo tunnustetaan ja se saa jäädä jatkamaan ja
kehittämään toimintaansa.

Ilkka Uotila,

varapj. Puistola-Seura

Vuonna 2012 käynnistyi kansalaislähtöinen paikallinen
kehittämistyö (Kehrä) Helsingissä. Siitä lähtien aktiivisten
kaupunkilaisten joukko on ideoinut sitä, miten kaupungin
kehittäjät voivat paremmin tehdä yhteistyötä ja edistää uutta
paikallista kaupunkikulttuuria.
Koillis-Helsingin Kehrä-toiminnan
käynnistäjänä oli yhdyskuntatyöntekijä Soile Ataçocu u. Saatuaan
uuden työskentelyalueen Koillis-Helsingistä Soile ei aavistanut, mikä tulisi yhdistämään paikallisia asukkaita.
– Kun kutsuin ensimmäisiä kertoja kaupunginosien ihmisiä yhteen,
kävi ilmi, että Malmin lentoaseman
tulevaisuudesta muodostuisi joukkoa
yhdistävä tekijä. Ihmiset kokivat, että
paikallisia asukkaita ei ollut kuultu,
kun kaupunki oli laatinut yleiskaavasuunnitelmaa. Laki edellyttää, että

suurissa hankkeissa asianosaisia on
aidosti kuultava.
– Yhdyskuntatyöntekijän työnkuvassa on edesauttaa asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa suunnitteluun
ja päätöksentekoon. Yhteistyökumppaneihin eivät kuulu vain kaupunginosayhdistykset, vaan myös kaupunginosan asukkaat, yrittäjät, yh
distykset jne.
Käynnistäessään Kehrä-toimintaa Soile Ataçocu u lähetti kutsut
muun muassa kaikille Koillis-Helsingin asukasyhdistyksille, ja ensim-
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Kuva: Sampo Kiviniemi

Malmin monet mahdollisuudet
Helsingin kaupunki on valmistellut vuoteen 2050 tähtäävää yleiskaavaa
Malmin lentokentän alueelle yksinomaan asuntorakentamisen
lähtökohdista. Ehdotukset, pyynnöt ja vaatimukset ilmailun
ja yritysmaailman tarpeiden huomioimisesta ovat kaikuneet
kuuroille korville, vaikka useita suunnitelmia ja visioita on laadittu
sen osoittamiseksi, että Malmilla on tilaa sekä lentämiselle,
yritystoiminnalle että asumiselle.
Moderni yrityspuisto
kansainvälisiä yrityksiä
houkuttelemaan

Mikäli Malmin lentokentän aluetta saisi kehittää vapaasti, voisi siitä
rakentaa huippumodernin, kestävää
kehitystä tukevan ja tulevaisuuden
teknologioita hyödyntävän yrityspuiston, joka houkuttelisi kaupunkiin korkean teknologian kansainvälistä yritystoimintaa ja vahvistaisi
Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun kilpailukykyä.
Suomen yrittäjäystävällisimmäksi
kaupungiksi itseään kutsuvalle Helsingille on esitetty vuosien mittaan
useita vaihtoehtoisia malleja, joiden
pohjalta se voisi lähteä kehittämään
aluetta siten, että siitä hyötyisivät
niin asukkaat, ilmailijat kuin yritysmaailmakin.

Mallia
maailmalta

Malmi 2050 – kilpailukyvyn
kehittämishanke

Newsbrokers Oy on tehnyt laajan kansainvälisen vertailututkimuksen kaupunkiseutujen kakkoslentokenttien
merkityksestä kaupunkien taloudelle
ja liike-elämälle.
Malmin lentävä tulevaisuus -raportissa esitetään, miten Malmia koskevien suunnitelmien päivittäminen
kansainväliseksi Helsinki Air Business
Parkiksi työpaikkoineen, yrityksineen
ja asuntoineen olisi niin kaupungille,
alueen maanomistajille, kentän nykyisille käyttäjille kuin sen uusille yrityksillekin huomattavasti tuottoisampi
ja hyödyllisempi ratkaisu kuin kentän korvaaminen pelkästään uudella
helsinkiläisellä peltolähiöllä.

Avoin kansalaisryhmä ”Helsinki-Malmi” on laatinut kokonaisvaltaisen
kehityssuunnitelman ilmailun ja elinkeinotoiminnan yhdistelmästä, joka
sisältää myös asuntorakentamista ja
harrastustoimintaa. ”Malmi – Helsingin helmi” -hankkeen tavoitteena on
tukea tulevan metropolialueen saavutettavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia.
Malliin sisältyy konkreettinen liiketoimintasuunnitelma ja esitys, jonka pohjalta kenttää voitaisiin lähteä kehittämään yhteistyössä ja jopa
nopeammin kuin Helsingin kaupungin
pelkkään asuntorakentamiseen tähtäävässä suunnittelussa on esitetty.

Malmista kansainvälisen robotiikan keskus?
liikennekenttänä, jolle tuovat lisäarvoa kulttuurimatkailu sekä vapaan aikataulun lentoliikennepalvelut,
joita ei muutoin ole saatavilla 150 kilometrin säteellä.

Robotiikka on ollut megatrendi maailmalla jo 2000-luvun alkuvuosista lähtien, ja Malmilla
voisi olla vahva rooli sen Suomeen rantautumisessa. Robotics Finlandin innovaatiojohtaja
Cristina Andersson visioi Malmin mahdollisuuksia:

Ajan mittaan Suomen valtio voisi Museoviraston esittämän ajatuksen mukaisesti ehdottaa Malmin lentoasemaa Unescon maailmanperintöohjelmaan osana
Helsingin olympialaisia varten rakennettua, arvostettua funktionalistista arkkitehtuurikokonaisuutta. Näin
kentän ainutlaatuinen kulttuuriperintö saisi ansaitsemansa suojelun.
Cristina Andersson

– Malmin lentokentällä
voi olla tärkeä tehtävä ja
rooli kansainvälisen robotiikan testausalustana.
Erilaiset lentävät robotit,
robokopterit ja dronet
tekevät tuloaan yhä useammalle elämän ja elinkeinon alueelle. Malmin
lentokentällä yhdistyisivät
erinomaiset valmiudet
lentävien robottien testaukseen sekä verkosto

malleihin ja laati työpajassa oman
suunnitelmansa, joka mahdollistaisi sekä lentotoiminnan että lisärakentamisen.

Soile Ataçocu u

mäiseen kokoontumisen tulikin yli 30
osanottajaa.
– Pidimme vuoden 2015 alussa kolme kokousta ja käytännössä kaikki alueen asukasyhdistykset Malmi-seuraa lukuun ottamatta olivat
mukana. Myöhemmin Kehrä-ryhmä

osallistui myös kaupungin järjestämiin yleiskaavan työpajoihin. Yleistä
hämmennystä herätti, että osanottajien eteen tuotiin valmiit suunnitelmat lentoaseman lopettamisesta ja alueen rakentamisesta. Ryhmä
ei kuitenkaan suostunut valmiisiin

Soile Ataçocu u on joutunut miettimään omaa rooliaan kaupungin työntekijänä ja kansalaisaktiivisuuden
tukijana. Hän on keskustellut asiasta työtiimissään ja yhteinen näkemys on, ettei yhdyskuntatyöntekijä
voi olla työhön liittyvissä hankkeissaan aktiivisen asukkaan roolissa,
mutta voi toimia asukaslähtöisten
työryhmien kokoonkutsujana, sihteerinä ja tukijana.
– Yhdyskuntatyöntekijän onkin
valittava, toimiiko hän asukaslähtöisessä toiminnassa yksityisenä kaupunkilaisena vai virkamiehenä. Itse

lentämisen ammattilaisia,
opettajia ja harrastajia.
– Lentävät robotit sopivat
hyvin yhteen Malmin lentokentän tämänhetkisen
toiminnan kanssa, ja lentokentän historiallinen arvo
luo hyvän pohjan rakentaa
kansainvälisesti kiinnostava
tuotekonsepti, joka mahdollistaa yhteistyön jo valmiiksi alalla olevien suomalaisten toimijoiden kanssa. Vah-

olen halunnut työskennellä Kehrissä kaupungin työntekijänä ja olla siinä roolissa tukemassa paikallisten
ihmisten kuulluksi tulemista, toteaa Soile Ataçocu u.
Malmin lentoaseman rakennussuunnitelmat herättävät edelleen
paljon keskustelua asukasyhdistysten ja aktiivisten asukkaiden piirissä.
Huoli kentän tulevaisuudesta onkin
muodostunut Kehrän Koillinen nousukiitoon -toimintaryhmän keskeisimmäksi kysymykseksi. Kehrä-ryhmän
toiminnan tuloksena tieto on välittynyt myös virkamiehille ja päättäjille.
– Olen yhdyskuntatyöntekijän roolissa ollut kuulemassa asukkaiden,
yrittäjien ja monen kaupunginosayhdistyksen mielipiteitä ja ääntä lento-

van verkoston avulla Malmin lentokenttä rakentuu
osaksi suomalaista kehittyvää robotiikan ja keinoälyn ekosysteemiä.
– Esimerkki toimivasta
lentokentän ja lentävien
robottien testausyhteistyöstä löytyy Tanskan Odensesta, jossa Odensen lentokentän välittömässä yhteydessä on miehittämättömien
ilma-alusten testauskeskus.

kentän suunnitelmien suhteen. Paikallisten tai Uudenmaan asukkaiden
(67 %) enemmistön ääni on lentokentän kaavaluonnoksen huomautusten perusteella jäänyt suunnitelmissa huomioimatta. Se on huolestuttavaa, jos lain mukaan asukkaita
tulee aidosti kuulla ja sillä pitää olla
myös vaikutusta suunnitelmiin.
Syksyllä 2015 Helsingin kaupunginjohtaja myönsi Soilelle Vuoden saavutus -palkinnon Naapuruuspiiritoiminnasta eli ennakkoluulottomasta
yksinäisyyttä vähentävän vanhustyön kehittämisestä.

Teksti ja kuva:
Raine Haikarainen
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Ilmailijan tavaratalo

ELOISA Malmi

Ainutkertaisuuden ja huokoisen monipuolisuuden
voimavarat rakennetussa ympäristössä
Mersu Malmilla t-paita

Puuvillaa. Koot: S, M, L, XL ja XXL
Tilausnumero: 65-201 Hinta 19,MESSERSCHMITT
BF-109 HIIRIMATTO
Suomen Ilmavoimien
Mersu MT-229.
Koko 24 x 20,5 cm.
Tilausnro: 08-229
Hinta 12,-

Aeron DC-3 t-paita

Puuvillaa. Koot: S, M, L, XL ja XXL
Tilausnro: 65-003 Hinta 19,-

PILOT -AVAINPERÄ

Koko 13 x 4 cm.Til.nro: 14-020
Hinta 6,50
Postitse
aksu
+ postim

Kajanuksenkatu 12, 00250 Helsinki Puh. (09) 449 801
Varastomyymälä avoinna: KE 17-19, LA 10 - 14

www.aviationshop.fi e-mail: tilaus@aviationshop.fi

SILMÄLÄÄKÄRIT
MALMILLA

Arto Palkama, Antti Kuoppala, Janka Diemb,
Hannu Uusitalo, Raimo Uusitalo
Ajanvaraus
ma– pe 10– 18, la 10– 14 (kesäla sulj.)
Puh. 044 731 7000, (044) 237 7371

Malmintorin
Silmätutkimuskeskus
OPTIKKO SJÖBLOM

Malminkauppatie 18, (Prisma) 2. krs

“Maailmaan mahtuu 5 tietokonetta”,
vaan kuinkas sitten kävikään? Turun yliopiston tutkimusjohtaja Sirkka Heinonen on pohdiskellut tulevaisuuden kaupunkiympäristöjen olemusta ja päätynyt
tuloksiin, jotka todennäköisesti useimmissa herättävät ”no niinpä tietenkin”elämyksen. Hyvä tulevaisuuden kaupunki sisältää:
- tiiviyden lisäksi huokoisuutta; kaikkea ei ole tungettu täyteen, vaan on
jätetty mahdollisuuksia seuraavillekin sukupolville
- tasapainoisuutta; toiminnalliset,
ekologiset ja sosiaaliset seikat kohtaavat toisensa
- yksilöllisyyttä; kaupunginosilla on
tematiikkaa, joilla ne erottuvat toisistaan – parhaimmillaan tietysti ne
tukeutuvat historiallisiin ja arvokkaiksi koettuihin juuriin, jotka jo
ovat olemassa
- verkostoitumista; elämisen, työnteon ja viestinnän uudet menetelmät mahdollistavat suurkaupungin muodostumisen merkittäviltä osin pienten puutarhakaupunkien verkosta
Tekes rahoitti vuosina 2011–2013 Aaltoyliopiston ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen toteuttaman Elävä esikaupunki
(ELOISA) -hankkeen. Tässä päädyttiin
ehdottamaan seuraavia vetovoimatekijöitä, joilla esikaupunkialueista luodaan kestäviä:
- kaupunkiympäristön merkityksellisyys ja elävyys
- ruohonjuuritason toimintatavat ja
paikallisdemokratia
- eri toimintoja yhdistävät hybriditilat
Nämä näkemykset ovat juuri niitä, jotka
löytyvät monista Malmin kentän säilyttämistä puoltavista visioista.
Täydennysrakentamisen maailma on
moninainen palvelutehtävä ja se poikkeaa
olennaisesti teknokraattisesta uudisrakentamisesta siten, että sitä toteutettaessa mennään paikallisten ihmisten luo,
luomaan vuorovaikutteisesti parempaa

ympäristöä. Siten täydennysrakentaminen on kuin tasapainoista treenaamista,
joka tunnetusti vaatii kärsivällisyyttä. Pelkässä lisärakentamisessa taas piilee lihomisen vaara; kiloja kyllä saadaan vähällä vaivalla nopeasti, mutta vaikutukset
eivät sitten olekaan suotuisat.
Katsotaanpa laajempaa mittakaavaa!
Koko Suomen väestöhän mahtuisi asumaan espoomaisen väljästi Savukosken
kuntaan (n. 6440 km2). Jos taas otetaan
Uusimaa mittariksi, sinne (n. 9570 km2)
mahtuisi liki puolitoistakertainen määrä ihmisiä.
Entä onko puutarhakaupunki ”tehokkuudeltaan” toivottoman huono? Maailmankuulu Tapiola on väestötiheydeltään
n. 2700 h/km2 melkein Helsingin luokkaa!
Tapiola muuten on yksi valtakunnallisesti
merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY) määritetty alue.
Jokainen, joka on valmis uhraamaan
Malmin kentän, voisi koeponnistaa vakaumustaan tälläkin faktalla.
Helsinki on suomalainen pikkupaikkakunta, maa-alueeltaan suunnilleen Jämijärven kokoinen. Tätä taustaa vasten on
tietenkin helppo ymmärtää, joskaan ei
hyväksyä, paniikinomaista lisärakennusmentaliteettia. Eikö Helsingin kannattaisi
vetovoimaa hakiessaan panostaa enemmän kasvun laatuun kuin määrään ja laajeta juuri em. verkostoitumisen kautta?

AITOA
ITSETEHTYÄ KOTIRUOKAA
noutopöydästä arkisin 10.00–14.30
Aamupala tarjolla 7.00–9.00
Avoinna arkisin 7.00–15.00

ET-Lounas Oy

Takoraudantie 2, 00700 Helsinki 040 562 7777
www.et-lounas.fi et-lounas@luukku.com

Lakeuden Emännät lentää ja siivoaa
satojen vuosien kokemuksella!
Kaikki koti- ja ammatti siivouspalvelut!
Soita emännille! p. 010 281 2600 lakeudenpito.fi



Kirkonkyläntie 6,
00700 Helsinki
Puh. 09-385 5350

ILMAILUN JA MERENKULUN
SOVELTUVUUSTUTKIMUKSIA JA KOULUTUSTA

www.pilotselect.

Kuva: Juha Lampi

Espoon, Vantaan ja Sipoon suunnalla ei
edes tarvita 80 kilometrin meritunnelia,
vaan ne ovat jo iholla. Tällöin voisi syntyä Berliinin kaltainen hybridiympäristö,
jonka monikeskustaisuus loisi paremmin
mahdollisuuksia myös edulliseen asumiseen kuin yhden piikin malli.
Vantaalla luodaan lentokentän lähialueelle vireää suuren mittakaavan toiminnallista ympäristöä, johon kuuluu myös
asuinrakentaminen. Kenttä toimintoineen on tässä keskeinen moottori.
Vastaava potentiaali paljon inhimillisemmässä mittakaavassa piilee Malmin kentän vaikutusalueella. Paikallisesti merkittäviä ja hybridistä voimaa
ammentavia visioita on viime aikoina
selvitellyt muun muassa Newsbrokers
Oy:n Hiljainen reportaasi Malmin lentävä tulevaisuus.
Silmiä potentiaalille on myös availlut
kentän Europa Nostra -organisaatiolta
saama status.
Miksi sitten ei jo ole esitetty ihan valmista ja kiistattoman tajunnanräjäyttävää vaihtoehtosuunnitelmaa? Juuri siksi,
että toimiva yhteisö syntyy herkkäotteisesta ja -tuntoisesta vuorovaikutuksesta kasvun kautta –ELOISAsti.

Teksti:
Juha Lampi,

arkkitehti SAFA

Kenttäpostia

11

Juhlalentonäytös Malmilla 13.–14.8.
Jo perinteeksi muodostuneessa
AirShow-tapahtumassa
juhlistetaan tänä kesänä Malmin
80-vuotista ilmailuhistoriaa.
Malmi 80th Anniversary AirShow
juhlalentonäytös järjestetään
viikonloppuna 13.–14. elokuuta.
Luvassa on ikimuistoinen
ilmailutapahtuma koko perheelle.

Lentonäytöksessä esiintyvät muun muassa Suomen ilmavoimien
taitolento-osasto Midnight Hawks, ilmavoimien Vinka, maavoimien kuljetushelikopteri NH90 sekä Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivue, joka lentää muun muassa Super Puma -helikopterilla.
Ilmassa nähdään myös Arctic Eagles -taitolentoryhmä, Patrian,
Suomen Ilmailuopiston, Salpauslennon ja Aeropolen koneet, sekä
rakettimies Visa Parviainen ja taitolentäjä Sami Saikkonen. Ja
toki ohjelmassa on myös Hornet-hävittäjän esityslento.
Ulkomailta näytökseen saapuvat liettualainen taitolentäjäpioneeri ja taitolennon moninkertainen maailmanmestari Jurgis
Kairys, Scandinavian Airshown Jacob Holländer, Ruotsin arvostetuimpiin taitolentäjiin kuuluva Jan Emilsson kaksipaikkaisella

Sukhoi SU29 -koneellaan sekä parivaljakko Mats Olsson ja Hans
Hermansson. Malmilla nähdään myös lentokoneita entisöivä Phil
Lawton. Suomessa asuva englantilainen Lawton tunnetaan erityisesti Hawker Hurricane -projektistaan, ja hänen tuorein hankkeensa on historiallinen Viima-kaksitasokone.
Erityisesti hävittäjien aiheuttaman melun takia yleisön kannattaa ottaa kuulosuojaimet mukaan, ja myös lähiseudun asukkaiden
on hyvä varautua meluun.
Viime kesän tapahtuma houkutteli paikalle lähes 40 000 ilmailun ystävää.
www.malmiairshow.fi

Aeropole –
tulevaisuuden lentokoulu
Aeropolen mukaan juuri Malmin
kenttä tarjoaa loistavat puitteet
Suomen siviili-ilmailun tukemiseen
ja kehittämiseen. Lentokentän lakkauttamisessa olisi kyse koko suomalaisen ilmailualan osaamisen näivettämisestä ja ilmailualan työpaikkojen ulosliputtamisesta ulkomaisille
työnantajille.
Aeropolen mukaan ehkä tärkein argumentti Malmin lentoaseman nykytoiminnan jatkamiseksi on lentäjäkoulutus. Malmi tarjoaa tähän erinomaisen, valmiin infrastruktuurin
ja toimintamenetelmät. Keskeinen
sijainti mahdollistaa kalliin koulutuksen järjestämisen taloudellisesti tehokkaasti.
Julkista taloutta seuratessa herää
väistämättä kysymys, kuinka paljon
veronmaksajat haluavat maksaa lentokoulutusta valtion malliin, kun yksityissektorille on kuitenkin muodostunut joukko toimivia kouluja.
Aeropole on Suomen nykyaikaisin ja
nopeimmin kasvava lentokoulu, jonka juuret ovat Malmin lentoasemalla.
Aeropole kertoo kouluttavansa
yksityis- ja ammattilentäjiä Malmilla niin pitkään kuin lentotoiminta on siellä mahdollista.
Yritys on laajentanut toimintaansa myös Jyväskylän ja Kuopion lentoasemille ja aloittaa kesällä 2016
myös Tampere-Pirkkalassa. Teoriaja simulaattorikoulutusta jatketaan
joka tapauksessa asiakkaiden lähellä Helsingissä.

Yhtiöllä on koulutuskäytössä Euroopan suurimman yleisilmailukoneiden
valmistajan, itävaltalaisen Diamond
Aircraftin uuden sukupolven lentokoneita. Niissä on liikennekoneiden
tapaan nykyaikaisilla näytöillä varustetut ohjaamot sekä ympäristöystävälliset dieselmoottorit. Aeropole tarjoaa lisäksi simulaattorikoulutusta Diamond DA42 -simulaattorilla Helsinki-Vantaan Aviapoliksessa.
Aeropolessa on seurattu viime vuosien nopeaa kaluston kehitystä. Se on
merkinnyt entistä taloudellisempia
ja hiljaisempia koulukoneita.

Tulevaisuuden yleisilmailukoneita
on myös mahdollista käyttää hybridivoimanlähteellä, jolloin ennen meluisat laskut ja nousut voidaan tehdä
äänettömästi sähkömoottorin turvin.
Teknologisena edelläkävijänä Suomi
olisi erinomaisessa asemassa ympäristöystävällisen ilmailun kehittämisessä ja käyttöönotossa.
Aeropolessa ollaan varmoja siitä,
että mikäli poliittinen epävarmuus
Malmin lentoaseman tulevaisuudesta
voitaisiin poistaa, sitä seuraisi mittavia yksityisiä investointeja kentän
toimintoihin.
Yhtiö haluaisikin jatkaa Helsingissä ja panostaa ilmailun huipputason koulutukseen, toimialan parhaaseen asiakaspalveluun sekä nykyaikaisuuteen.

Teksti:
Annu Jokinen

Kuva: Raine Haikarainen

Aeropolen väki haluaisi jatkaa vilkasta toimintaansa Malmilla. Kuvassa
(vas.) Niina Walveranta, Tuukka Takala, Annu Jokinen, Patrick Sellin,
Oskari Lindholm, Aleksi Kellokoski ja Juho Kalliosalo.

HELSINGIN LASI JA PUU OY
Pohjolank. 43, 00610 Helsinki
Avoinna arkisin 8.00–16.00
Puh (09) 791 590 • Fax (09) 777 4620
www.helsinginlasijapuu.ﬁ

REKKA- JA TYÖKONEPESUT

KA-PESU OY

Tattarisuo, Rattitie 32
(09) 389 4538

GoAviation
haluaa Malmille
Kevyillä liikelentokoneilla tapahtuva matkustajaliikenne
on nyt Euroopassakin voimakkaassa ja kiihtyvässä
kasvussa. Pienet kaupunkikentät kuten Malmi ja
Tukholman Bromma soveltuvat tähän luonnollisesti
paljon ketterämmin kuin suuret, valtavia liikennemääriä
käsittelevät ja usein ruuhkaiset kentät.
Go! Aviationin kalusto koostuu
sveitsiläisvalmisteisista yksimoottorisista 8-paikkaisista Pilatus PC-12
NG -potkuriturbiinilentokoneista, jollaisilla operoidaan jo laajalti Yhdysvalloissa ja Australiassa.
– Malmin kentän hyvä sijainti ja
pienuus toisivat kumpikin asiakkaillemme merkittäviä etuja ajansäästön muodossa, ja operointikustannuksetkin olisivat meille alhaisemmat. Pidämme oleellisena myös
sitä, että matkustajien pysäköintimahdollisuudet ovat Malmilla erinomaiset, tyypillisesti asiakkaam-
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Suoritamme kaikki puu-, lasi- ja kehystystyöt.
Ovet, ikkunat, kalusteet ym. mittatilaistyönä.
Lisäksi murto- ja lahovauriokorjaukset ym. ym.

GoAviation lentää yksimottorisilla PC12-koneilla, jotka sopivat
Malmille erittäin hyvin.

Jakom

Malmin lentoaseman elinvoimaisuudesta kertoo se, että kaiken
epävarmuuden keskellä siellä on viimeisinä vuosina aloittanut
joukko uusia yrittäjiä ja lentokouluja. Rakennuskielloista
huolimatta Malmi on maan vilkkain, tehokkain ja rakastetuin
yleisilmailun kehto. Yksi näistä uusista tulokkaista on Aeropole.

Kuva: Raine Haikarainen

me säästäisi toista tuntia matkaajasta jokaisella lennollaan mikäli operoisimme Malmilta, toteaa
Juha Palotie.
– Malmin kenttä on alusta saakka ollut selkeästi paras vaihtoehto
Go! Aviationin toiminnalle pääkaupunkiseudulla. Toivomme edelleen
että järki voittaisi politiikassa, ja
seuraamme asian kehitystä tarkasti. Tilanteen niin salliessa ryhdymme välittömästi siirtämään Helsingin seudun liikenteemme Malmille,
Palotie vahvistaa.

AMMAT T ITAIDOLLA

J.Piispanen

Huokotie 1, 00770 Helsinki. Puh. 09 389 3498
Avoinna ark. ma–pe 9–18, pe 9–17, kesälauantaisin suljettu
(1.5.–31.9.). Liike suljettu lounastauon aikana klo 13–14
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Anna muistoillesi uusi elämä!

DIAKUVIEN
DIGITOINNIT
Tarjous voimassa 18.6.2016

-20%
Esim. 1000 dian
digitointi 2100dpi
muistitikulle tai
DVD:lle

NYT 372€

+ toim. kulut 24€
(norm. 620€)

Hinnasto ja lisätietoa: www.kaitafilmi.net
Valtuutettu edustajamme:

RVS-Kustannus Ky
0400 900 814

PLAZA

MOCCA

Hyvän palvelun kahvila,
myös Malmin torilla
Malmin Kauppatie 18, 2. krs

puh 0400 689 263
www.plazamocca.fi

Rotorway Oy
Hirsalantie 235, 02420 JORVAS
Puh. 0500-445 447, www.rotorway.fi, info@rotorway.fi

Huhtikuun lopulla lippukunta vietti
tupaantuliaisiaan kokoontumistilassaan
Suomen Ilmailuliiton toimiston yhtey
dessä. Paikalla olivat myös lippukunnanjohtaja Janne Nyyssönen ja sudenpentujen eli 7–9-vuotiaiden laumanjohtaja
Timo Roschier.
Janne Nyyssösen mukaan ilmailu näkyy
lippukunnan toiminnassa laaja-alaisesti
– Ilmapartiossa tehdään samoja partiojuttuja kuin muissakin lippukunnissa
Suomen Partiolaisten ohjelman mukaisesti. Tätä on suurin osa toiminnastamme.
– Meillä osa toiminnasta liittyy ilman
luontoon, kuten säähän, lintuihin ja hyönteisiin. Ilmailun lajit ovat myös monipuolisesti mukana. Itse olen taustaltani taitolentäjä.
Timo Roschier kuvaa, miten ilmailuteemaa voi laajentaa niin askarteluun kuin
luonnon tarkkailuun.
– Olemme sudenpentujen toiminnassa askarrelleet mittaritauluja ja tutustuneet avaruuteen, planeettoihin ja muihin taivaankappaleisiin.
– On myös tehty pönttöjä linnuille, ja
säähavaintoja on kirjattu ylös omiin luontovihkoihin. Ja toki olemme käyneet myös
ihailemassa lentokoneita Malmin halleissa. Kesällä partiolaiset osallistuvat
erilaisille leireille, ja loppukesästä koulujen alkaessa ryhmät aloittavat jälleen
viikoittaiset kokoontumisensa.
Ilmailupartio on Helsingissä ja Suomessa
uudenlainen partioinnin muoto. Vaaditaanko tulijalta jotakin erityistä?
– Kuka tahansa voi tulla mukaan toimintaamme. Meillä on tällä hetkellä ryhmiä 7–15-vuotiaille. Tätä vanhemmat
toimivat johtajina. Ja onpa meillä aloittanut perhepartiokin, jossa alle kouluikäiset tutustuvat partioon yhdessä huoltajansa kanssa, Janne Nyyssönen kertoo.
Partiotoiminta ei ole vain lapsia ja nuoria varten, vaan mukaan voivat tulla myös
aikuiset. Timo Roschier korostaakin heidän merkitystään.

Purjekoneen ohjaamo kiinnosti Tuulenkävijöiden tupaantuliaisissa 19.4.
Kuva: Suvi Hämäläinen

Tuulenkävijät pystyttävät esittelyteltan myös kesän 2016 Air Showhun.
Katseet seurasivat taitolentäjiä kesän 2015 Air Showssa.

– He mahdollistavat toiminnan. Voimme perustaa lisää ryhmiä, jos löydämme
niille johtajia.
– Moni aikuisistamme on löytänyt partioharrastuksensa uudelleen tai päässyt
harrastamaan ilmailua uudella tavalla.
Mutta tällaista taustaa ei tarvita, vaan
lippukunta kyllä perehdyttää ja auttaa
uusia. Mukaan on helppo tulla omien
aikataulujen puitteissa.
Janne Nyyssönen rohkaisee sekä nuorempia että vanhempia ottamaan rohkeasti yhteyttä ja tulemaan vaikka käymään paikan päällä.
– Paras tapa on varmaankin lähettää sähköpostia tai soittaa, oletpa sit-
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PIHLAJAMÄKI-LEHTI!

info I

1/2016

Elämää

u!
lme koiraa
Hau hau! kolme
Gallupissaäestää

paljastaa

SIVU

7

U
Uutiset:
saattaa vaihtua
V
Velodrom
jjäähalliin.
Urheilu:
U
.
Voimistelijatytöille menestystä
V

s3

Rahaa ei löydy
pyöräkeskukselle

MÄÄRÄAIKAISHUOLLON
YHTEYDESSÄ
ILMASTOINTIHUOLTO
VOIMASSA 31.7. ASTI

Teksti:
Hannu Tiitu

Yhteystietoja:
lippukunta@ilmapartio.fi
www.ilmapartio.fi
facebook.com/ilmapartio
Lippukunnanjohtaja Janne Nyyssönen,
050 462 0188

Meiltä kattavat palvelut ohjaamopäivityksistä moottorikorjauksiin saakka,
myös lentokelpoisuustarkastukset ja
lentokelpoisuuden valvonta

Kojalait Oy
040 730 7675

ten ilmoittamassa lastasi ryhmään tai
kysymässä lisätietoa. Olemme myös esittelemässä toimintaamme Malmin Fly
In -tapahtumassa toukokuun viimeisenä viikonloppuna ja elokuussa Malmin
lentonäytöksessä. Tervetuloa mukaan!

Joen Servicen huoltaa lentokoneet ja
helikopterit Malmilla.

TRUKKIPALVELUJA
JA HAALAUKSIA

Lue ilmaiseksi
myös netissä

Kuva: Raine Haikarainen

Malmin lentokentällä on
nähty uudenlaista vipinää,
kun Malmin Tuulenkävijät
-ilmapartiolippukunnan
ensimmäiset ryhmät aloittivat
viime syksynä toimintansa.

-40%

Jari Roine
Helsinki

Ilmapartiolippukunta Tuulenkävijät
aloitti Malmilla

www.amak.ﬁ

www.joenservice.com

asiakaspalvelu@joenservice.com

050 321 4626

0€

Takoraudantie 2,
00700 Helsinki
044 30 888 14
www.autoks.ﬁ

Kulttuuri:
K
Suosalo lukee
Martti
M
Anni Swania.
A

Lasten

Keskiviikko 18.5.2016

Nro
LEVIKKI 37 600

PUISTOLA,
PIHLAJAMÄKI, PIHLAJISTO,
LATOKARTANO, MALMI,
HEIKINLAAKSO, JAKOMÄKI,
TÖYRYNUMMI, VIIKKI
ALA-TIKKURILA, ALPPIKYLÄ, TAPANILA, TAPANINVAINIO, TAPULIKAUPUNKI,
SUURMETSÄ, SUUTARILA,
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PUKINMÄKI, SILTAMÄKI,

sta
Uudistu
stä!
ja piristy

PUHDASTA TULEE!

Hiustenleikkaus

Laadukas ja edullinen!
Matot Meillä on ammattitaitoinen henkilökunta, laadukkaat
2
2
koneet sekä varsin kilpailukykyiset hinnat.
8,50/m
9,20/m
UUTTA!
alk.
TILAA
Meiltä myös
MUISTA!

Lakanapyykki
mankeloituna
5,20€/kg
5,70€/kg

EDULLINEN
NOUTOPALVELU!

vaatteiden
kemialliset
pesut

www.vantaanmattopesu.ﬁ

ASUNTOTONTTI PUKINMÄKI
Loivasti lounaaseen viettävä
m².
tontti, jonka pinta-ala 1187
m², eninRakennusoikeus 500
lukutään 2 kerrosta, asuntojen
515.000 €.
määrää ei rajattu. Hp.
Sunilanpolku 6

pidetty okOK-TONTTI HEIKINLAAKSO
Funkkistyylinen hyvin
saunaos,
Kaksi vierekkäistä kovapohjaista
talo 6h, k, rt, kph, wc,
autotalli.
omakotitalotonttia. Pinta-alat
peh, takkah, varasto ja
oikeus yht.
pinta491m² ja 498m². Rak.
Pinta-ala n. 240 m². Tontin
liittehty
247m² + 35m². Mahdollisuus
ala 700 m². Kuntotarkastus
Niemitie 10 tyä kaukolämpöön. Hp.260.000€.
4/2016. Hp. 385.000€.
Suovaniityntie 21 ja 23
MELLUNKYLÄ OKT
oh, 3mh,
Tilava rintamamiestalo
TONTTI VARTIOKYLÄ
ja iso auk, 2 wc, sauna, pesuh
hjainen tontti 1289 m²

(sis. suunnittelu, värjäus,
muotoonkuivaus)

leikkaus,

65€

(norm. 85-110€)

Kulmien ja ripsien
muotoilu + värjäys

25€

Apteekkarinkatu 5
Latokartano, Viikki,
00790 Helsinki

Ajanvaraus
040 765 1566
Avoinna Ma–La 10-18
muina aikoina sop. mukaan

kiinteistönItsenäistä ja osaavaa
arviointia
välitystä ja auktorisoitua
38 vuoden kokemuksella

TAPANINVAINIO OKT

20€

Väripaketti

(norm. 30€)

873 3610,
Antaksentie 4, Retail Park, puh. (09)
ma-pe 9–20, la 9–14

[A]

(+5€ pesu)

(alle 7v.)

Olemme täyden palvelun mattopesula.

Lahitieto.fi

25€

Lasten hiustenleikkaus

Tarja
Haaranen

Kiinteistönvälittäjä,
LKV, osakas
044 367 7747

tarja.haaranen@kodista.fi
Päivi
Pirnes

Myyntineuvottelija,
KiAT, osakas
040 938 8999

paivi.pirnes@kodista.fi
Annis
Viljander

Myyntineuvottelija,

Kultamal mi
Kulta- ja
timanttisormukset

Osta nyt kaikki
kesän
kevään ja
la
lahjat kerral

-40%

-60% lopetetaan!
HUIPPUTI!
EDULLISES

UNLOPPU
MYYNT0I %
Liike

Nyt kaikki

-4

väh.

Kalevala
Koru

Kaikki
kultaketjut

-40% -70% -60 %
Liike lopetetaan! Kaikki

alennettu!

Timanttiset Kultamalmi

2501
Malmintori, Helsinki, p. 09-385
KULTAMALMI Kauppakeskus
ti ja to 10-19, la 10-15 • www.kultamalmi.ﬁ
Avoinna ma, ke, pe 10-18,
kauppaa jo vuodesta 1926
Kello- ja kultasepänalan

Helpompaan
AutoElämään
Keväthuolto
Öljynvaihto
•
Suodatin
•
Raitisilmasuodatin
•
19 kohdan tarkastus
•
Henkilöautoille

Pakettiautoille 169:-

149:-

Päivöläntie 31,
00730 Helsinki
Puh. 09 3505 780
www.romukeskus.ﬁ

Apua ilmasta

00760 Helsinki
puh. 09-3424570
Arkisin 6.00-17.30
La 9.00-14.00
www.mariankonditoria.
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VETTÄ

Malmilta MAF:n kautta maailmalle

PELKÄÄMÄTÖN

RAKENNUSHARKKO
NOPEA JA HELPPO
NÄILLÄ TERMOPLOKK�
HARKOILLA RAKENNAT TALOSI
SEINÄÄ 1�2 M2 TUNNISSA

Malmin huoltorakennuksen toisesta kerroksesta löytyy pieni toimisto,
jonka oven takana toimii maailmanlaajuisen ilmailujärjestö
MAF:n (Mission Aviation Fellowship) Suomen osasto.
MAF on toiminut Malmilla jo pitkään
ja tänä vuonna juhlistetaan järjestön
40-vuotisjuhlaa Suomessa. Ensimmäinen suomalainen lähetyslentäjä
oli Seppo Kurkola, joka lähti kansainvälisen MAF:n palvelukseen Etiopiaan
40 vuotta sitten. Malmi oli hänenkin
koulutuskenttänään.
Itäiseen Afrikkaan juontavat myös
kansainvälisen MAF:n juuret – sieltä
työ lähti liikkeelle toisen maailmansodan jälkeen. Britannian ilmavoimissa (RAF) palvelleet kristityt lentäjät alkoivat pohtia, miten voisivat
käyttää lentokoneita humanitaaristen järjestöjen palvelukseen erityisesti kehitysmaissa.
Tällä hetkellä MAF lentää monia lähetys- ja kehitystyöjärjestöjen työntekijöitä, mutta tekee myös sairaslentoja paikalliselle väestölle. MAF:n 130
konetta lentävät yli 30 maassa. Suurin osa koneista on yksimoottorisia
ylätasoja, kuten Cessna 208 ja 206,
GA8Airvan ja Quest Kodiak.
Malmilla järjestön käytössä on
Cessna 172 OH-CMP, jota käytetään
tulevien lähetyslentäjien koulutukseen ja kokemuksen kerryttämiseen.
MAF:n palveluksessa olevat suomalaiset ovat useimmiten saaneet osan

ALK. 31,50,��m2
+ ALV

koulutuksestaan Malmilla, monet
heistä MAF:n käytössä Afrikassa 20
vuotta olleella OH-MAF:lla. Afrikasta palattuaan kone palveli Suomessa vielä 20 vuotta koulutuskoneena.
Museokoneeksi eläköitynyt OHMAF kiertää Suomen kauppakeskuksia 40-vuotisjuhlan kunniaksi ja kertoo suomalaisille lähetyslentotyön
historiasta ja nykypäivästä.
MAF:n palvelukseen aikovalla lentäjällä on oltava taskussaan ansiolentäjän lupakirja (CPL), mittarilentokelpuutus sekä kokemusta 500 lentotunnin verran. Lisäksi kokonaisuuteen
kuuluu ”puskalentämiseen” perehdyttävää koulutusta. MAF:n palveluksessa lentäjän työ on itsenäistä,
haastavaa ja palkitsevaa.
MAF:n työ ei kuitenkaan ole pelkästään lentämistä, sillä lentokoneiden
huoltoon ja varausten hoitamiseen
tarvitaan niin avioniikkainsinöörejä
kuin hallinnon ammattilaisia. Nytkin
MAF:lla on avoinna useita avoimia
tehtäviä niin ilmailun kuin talousalan ammattilaisille.
MAF:n työhön lähtevältä odotetaan henkilökohtaista uskonvakaumusta sekä sitoutumista pitkäaikaiseen työhön. Malmilta on maailmal-
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� MONEN MIELESTÄ PARAS
� PYYDÄ TARJOUS
� TOIMITUS SUORAAN TEHTAALTA

Royal-Tukku Oy
www.royal-tukku.ﬁ
myynti@royal-tukku.ﬁ
040 503 4998

optikko
@
pihlajamäki
Kehyksettömät
silmälasit

Lisätietoja MAF:n toiminnasta:
• www.maf.fi   • www.mafint.org/

yhteensä alk.
le ponnahtanut jo 17 suomalaista
lentäjää ja viisi mekaanikkoa sekä
lisäksi muun muassa tietotekniikan
ammattilaisia.
Tällä hetkellä MAF:n palveluksessa on
neljä suomalaista perhettä. He työskentelevät Australiassa ja Itä-Afrikassa Keniassa sekä Tansaniassa.
MAF:n työssä voi olla mukana
myös kotimaasta käsin. Lahjoitus-

varoin toteutetaan sairaslentoja, joihin potilailla itsellään ei olisi varaa.
Jokainen lahjoitettu 20 euroa antaa
mahdollisuuden hankkia jerrykannullisen eli 20 litraa lentopolttoainetta.
Jo yhdellä jerrykannullisella MAF
voi esimerkiksi Papua Uudessa-Guineassa toteuttaa 20 minuutin ambulanssilennon.

199,-

Graniittitie 1, Pihlajamäki
Terveyskeskuksen vieressä.
p. 09-3877341
Avoinna ma 10–18, ti–pe 10–17
kesäla suljettu

Teksti: Satu Gaya

Putki-ja
Öljypoltinhuolto
Seppo Koukkunen Oy
0400 617 146

Yrttimaantie 24, 00740 Helsinki
seppo.koukkunen@kolumbus.ﬁ
www.seppokoukkunen.net

ILMANKOSTUTUSLAITTEET JA
KÄÄNTEISOSMOOSIT

Nedoman Oy
VAHTITITIE 7B,
00730 HELSINKI
0400 810 222

OH-MAF:iin pääsee vielä juhannukseen asti tutustumaan Lempäälän Ideaparkissa.

Suomen
Liikennelentäjäliitto ry

Äyritie 12 C
01510 Vantaa
LVI-TOP Oy

RAVINTOLA GATE1
HELSINKI-MALMIN LENTOASEMA
WWW.GATE1.FI

LVI-asennukset
Teerisuonkuja 1 C
00700 Helsinki
P: 0207416440
e-mail: lvitop@lvitop.fi

TIETOKONEPAKETTI EDULLISESTI
Tuplaydinprosessori
Kirjoittava DVD-asema
Laadukas 19” näyttö

Windows 7 tai Windows 10
Valmis konepaketti esim.
netti- ja multimediakäyttöön

Paketin hinta: 140€
Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää

GLOBALGRAPH OY
KÄYTETTYJEN TIETOKONEIDEN ERIKOISLIIKE

Arkisin Helsinginkatu 14, 00530 Helsinki
9–18 www.globalg.net 09-736 522 globalg@sci.fi
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KOTI- JA
TOIMISTOREMONTIT
SISÄ- JA
ULKOMAALAUSTYÖT
TALOYHTIÖIDEN
REMONTIT

www.maalausliikehelsinki.com

Kysely:
Malmin lentokentän säilyttämistä
kannatetaan yhä vahvemmin
Ylivoimainen enemmistö Helsingin
ja pääkaupunkiseudun asukkaista
haluaa Malmin lentotoiminnan
jatkuvan. Tulos ilmenee TNS Gallupin keväällä 2016 toteuttamasta
kyselystä. Kannatus on hyvin samaa
luokkaa kuin kaksi vuotta aiemmin
tehdyssä vastaavassa tutkimuksessa.
Vastaajilta kysyttiin, tulisiko Malmin
lentokenttä säilyttää nykyisessä käytössään lentokenttänä vai muuttaa
asuntorakentamiskäyttöön. Enemmistö pääkaupunkiseudun asukkaista
haluaa säilyttää Malmin lentokenttänä. Kaikista vastaajista 59 % haluaa
säilyttää Malmin nykyisessä käytössä
lentokenttänä, ja mikäli kentälle
suunnitellun asuntorakentamisen
tarpeet voidaan ratkaista muutoin,

peräti 68 % pääkaupunkiseudun
asukkaista puoltaa Malmilla ilmailua
jatkossakin. Vain 13 prosenttia vastaajista haluaisi Malmille asuntoja.
– Kansalaismielipide on niin vahva,
että lentoaseman tilanne on arvioitava uudelleen. Ilmailukäyttö pitää
säilyttää, Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen
sanoo.
– Päätöksissä on otettava huomioon paitsi kentän nykyinen käyttö,
erityisesti ne valtaisat mahdollisuudet, joita sen kehittäminen tarjoaa
tulevaisuudessa muun muassa uuden
teknologian ja nopeiden, ympäristöystävällisten matkustusmuotojen
hyödyntämiselle Helsingissä ja Suomessa. EU:n ennusteiden mukaan
lentoliikenne kasvaa voimakkaasti.

Markkinatutkimusten mukaan
nopeimmin kasvava osa-alue on
aikatauluttamaton kevyen kaluston
lentoliikenne.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n
TNS Gallupilta tilaama kysely
toteutettiin osana puhelinomnibus
tutkimusta 15.2.–1.4.2016 välisenä
aikana. Malmin lentokenttää koskevat
kysymykset esitettiin Uudellamaalla
asuville 15–79-vuotiaille vastaajille.
Yhteensä tehtiin 1023 haastattelua.
Tutkimuksen tilastollinen virhe
marginaali on noin 3 prosentti
yksikköä suuntaansa.

PUH. 020 747 9230
toimisto@ma-ku.net
Koskelantie 42, 00610 Helsinki
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Lake vapaassa pudotuksessa CMX:n Linnunrata-musiikkivideossa.

Lake laskuvarjolla
yli 50 vuotta
UPL-tutustumiskurssi tulossa
Katso www.milk.

Malmi, laskuvarjo ja Lauri ”Lake” Oksanen ovat
olleet mukana menossa jo 50 vuoden ajan. Rakas
harrastus on tuonut kansainvälistä näkyvyyttä ja
toimintaa sekä lukuisan määrän ystäviä ja tuttavia,
joita kaikkia yhdistää laskuvarjolla hyppäämisen
ilo ja riemu. Puolisokin löytyi hänen vetämältään
laskuvarjokurssilta.
Laskuvarjolla on liidetty myös
musiikkibisnekseen mukaan. Lake
on pääesiintyjänä CMX:n Linnunrata-musiikkivideossa, ja hän on
mukana myös Chisun Sabotagessa,
jossa istutaan tähden kanssa Eläketurvakeskuksen katolla syömässä
rinkeleitä.
Laskuvarjoilu on pohjimmiltaan itsensä voittamista ja kehon
hallintaa vaativissa olosuhteissa.
Tämä laji ei ole uhkarohkeille huimapäille, vaan niille, jotka kunnioittavat ilmavirtoja ja hallitsevat
tilanteen kuin tilanteen. Hyvä koulutus on kaiken a ja o, mutta vain
harjoittelu tekee mestarin.

Lakella se luku, josta kentällä
puhutaan, on 2086. Tällä luvulla
viitataan niihin maagisiin numeroihin, kuinka monta kertaa
kukin on hypännyt.
Lake Oksanen
Hypyt on hypätty pääosin
lentokoneista, eniten Suomen
Laskuvarjokerhon (SLK) Twin
Otterista, kaikkiaan 1000
hyppyä, ja Pilatus Porterista 418
massa. Tuulitunneleissa hyppäähyppyä. Myös kuumailmapalloista
minen tuli tutuksi 2010-luvulta
ja helikopterista on lähdetty lasku- alkaen ja se on edelleen osa hänen
varjolla alas.
elämäänsä.
Malmin lentokentällä Lake on
Oleellista on vain laskuvarjo,
onnistunut hyppy ja harrastuksen
hypännyt 1412 kertaa. Aikaisemmin Malmin maisemia on katseltu
ilo.
Teksti: Maarit Ojanen
myös talvisäässä ja pakkasvii-
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Malmia mallistoon
Malmin liikenteen alkamisesta
Säännönmukainen matkustajalentoliikenne alkoi
Helsinki-Malmin lentoasemalta vuoden 1936
joulukuussa. Tuolloin lentoaseman rakennukset
olivat vielä täysin keskeneräiset ja lennonjohtokin
joutui toimimaan väliaikaisissa tiloissa.
Kuva: Georg von Wendt

Helsingin lentoaseman lentokonesuoja valmistui käyttökuntoon lokakuussa 1937, ja se oli ensimmäinen
lentoasemaa ja sen toimintaa palvelevista kiinteistä rakennuksista.
Lennonjohtotoiminta alkoi lentoasemalla toukokuussa 1937 entisessä työmaaparakissa. Osa matkustajista saattoi siirtyä suoraan
autoista tai linja-autoista lentokoneeseen samalla kun matkatavarat lastattiin lähtövuorossa olevaan koneeseen. Ulkomaanlentojen
passitarkastus ja matkatavaraselvitys tehtiin tarvittaessa ulkotiloissa.
Nämä väliaikaiset tilat eivät vastanneet kasvavaa lentotoimintaa.
Saapuvat ja lähtevät matkustajat eivät myöskään saaneet oikeaa kuvaa maan päälentoasemaksi
tarkoitetusta paikasta ja sen toiminnasta.
Tilanteen ratkaisemiseksi järjestettiin matkustajaliikennettä ja lennonjohtoa varten uudet väliaikaiset tilat lokakuussa 1937 juuri valmistuneen lentokonesuojan siipirakennuksesta.
Lennonjohto ja sen tarvitsema radiokalusto sijoitettiin siipirakennuksen kolmanteen kerrokseen omiin tiloihinsa ja toiminta
siirtyi sinne heti kun se oli mahdollista. Tähän tilaan siirtyi lentoaseman ensimmäinen lennonjohtaja,
Helge J. Laitinen. Hän oli aloittanut työnsä lentoasemalla toukokuussa 1937.
Matkustajaliikenteen hoitaminen
siirrettiin lentokonesuojan siipirakennuksen tiloihin. Pohjakerroksesta
varattiin muutama huone matkatavaraselvitystä ja matkustajien vastaanottoa varten, lisäksi yksi huone

Malmin lentoasema inspiroi monenlaisia ihmisiä. Yksi heistä on suunnittelija, valokuvaaja ja Taiga Colorsin perustaja Jutta Kuure. Hänen
kuosiensa pääroolissa esiintyy urbaani Helsinki. Oman laukku- ja
sisustusmalliston tuotteiden kuoseista löytyy niin Helsingin jugendrakennuksia kuin jäänmurtajia ja telakan nostureitakin. Pian tuotteista
voi bongata myös lentokoneita.
– Urbaani Helsinki -mallistoni jäänmurtajien joukkoon sopii mainiosti lentokoneet. Nyt on vuorossa elävä kulttuuriperintökohde
Malmi ja sen siivekkäät. Aloin järjestellä kontakteja ja lupa-asioita
joulukuussa, ja malliston ensimmäiset tuotteet tulevat uunista ulos
kesäkuussa, Jutta kertoo.
Malmin lentoasemalla on vieraillut viime aikoina enemmänkin taitelijoita. Muun muassa Elastinen ja Anssi Kela julkaisivat kevään aikana
lentoasemalla kuvatun musiikkivideon. Myös Jutta Kuure haluaa
omalla työllään tukea kentän säilymistä ilmailukäytössä.
– Malmin lentoasema on tärkeä yleisilmailu- ja koulutuskenttä, jossa
jokainen meistä pääsee lähes kosketusetäisyydelle kiinni ilmailun ja
pienkoneiden tunnelmasta. Taiteilijana haluan herättää keskustelua
tärkeästä aiheesta, Malmin kentän toiminnan jatkamisesta ja kentän
tulevaisuuden mahdollisuuksista. Malmi on erittäin inspiroiva ympäristö taiteilijalle.
Uusi Malmi-aiheinen mallisto lanseerataan Taiga Colorsin kivijalkaliikkeessä (Unioninkatu 28) Helsinki-päivänä 12.6.2016 klo 12–16.
Lämpimästi tervetuloa!

Kuva: Raine Haikarainen

Lentoaseman avajaisissa 15.5.1938 lennonjohto toimi vielä
lentokonesuojan siipirakennuksessa.

oli varattuna matkustajien odotushuoneeksi.
Nämä väliaikaiset tilat toimivat
Helsingin lentoaseman ensimmäisenä, joskin vaatimattomana matkustajaterminaalina. Matkustajille varatut tilat osoittautuivat heti
ahtaiksi ja epäkäytännölliseksi. Myös
lennonjohtoa varten varatut tilat
olivat alusta alkaen riittämättömät ja lennonjohtamisen kannalta näkyvyys lentokenttäalueelle ei
ollut riittävä.
Siipirakennuksen tilat oli tarkoitettu väliaikaiseksi ratkaisuksi ja
se oli myös ainoa mahdollinen siinä
tilanteessa. Lentokentän ja -aseman
rakentamisesta vastannut Tie- ja
vesihallitus oli ilmoittanut jo ennen
lentokonesuojan valmistumista, että
sen länsipuolelle matkustaja- ja tullitoimintaa varten suunniteltua väliaikaista yksikerroksista hallinto-

Emilia oli
kuudestuhannes
Facebookin Friends of Malmi Airport -keskusteluryhmä perustettiin vuonna 2012. Viime aikoina ryhmän jäsenmäärä on kasvanut nopeasti. Huhtikuun
16. päivänä saavutettiin 6.000 jäsenen määrä, kun
Emilia Tynkkynen liittyi joukkoon.
Malmi on tullut viime kuukausina Emilialle tutuksi.
Hän aloitti tänä keväänä opinnot Suomen Ilmailuopiston liikennelentäjäkurssilla ja nyt on menossa
yksityislentäjäkoulutus Malmin Salpauslennossa.
Emilian tavoin käytännössä kaikki uudet liikennelentäjät saavat peruskoulutuksensa juuri Malmilla.
Osa jatkaa samassa paikassa opintonsa loppuun asti.
Emilia siirtyy yksityislentäjäkoulutuksen jälkeen jatkamaan opintojaan Poriin.
Suoraan lukiosta lentäjäoppilaaksi siirtyminen on
ollut haastavaa ja mielenkiintoista.

rakennusta ei rakenneta syksyksi
1937. Tarvetta sille olisi ollut vain
vajaa vuosi.
Varsinaisen pyöreän hallintorakennuksen rakentaminen oli aloitettu vuoden 1937 heinäkuussa ja
se tulisi lennonjohdon, matkustajien sekä tullin käyttöön viimeistään
kesäkuun alussa 1938.
Lentokonesuoja toimi väliaikaisena lennonjohto- ja matkustajaterminaalina lokakuusta 1937 toukokuuhun 1938 asti. Toukokuun jälkeen siipirakennuksen toimistotilat
luovutettiin lentoasemaa tukevien
toimintojen käyttöön ja pohjakerroksen matkustajia palvelleet tilat
muutettiin kahdeksi autotalliksi,
kuten alun perin oli suunniteltu. Ne
ovat edelleen siinä käytössä.

Taiga Colorsin Jutta Kuure ja inspiroiva ympäristö.

Malmin lentoaseman ystävät ry:n
teemaliite, kevät 2016

Hannu-Matti Wahl

Malmin
lentoaseman
ystävät ry
Kuva: Raine Haikarainen

Emilia Tynkkynen

– Malmi on koulutuspaikkana hieno, koska
liikenne on vilkasta ja alusta lähtien oppilas totutetaan oikeisiin menetelmiin. Takana on nyt kymmenisen lentotuntia ja oppiminen on ollut mielenkiintoinen prosessi, kertoo tuleva liikennelentäjä Emilia.

Malmin lentoaseman
ystävät ry (MLY) on vapaa
ehtoistoimintaan perustuva
kansalaisjärjestö, joka toimii
Malmin vilkkaan historiallisen
lentokentän säilyttämiseksi ja
kehittämiseksi.
Liity MLY:n jäseneksi!
Yksityisjäsenen vuosimaksu
vuonna 2016 on 15 euroa. Jäsenmaksuista kertyvät varat käytetään kokonaisuudessaan yhdistyksen työhön Malmin lentokentän säilyttämiseksi
www.malmiairport.fi/mly/
jaseneksi/
www.malmiairport.fi
Facebook: Friends of Malmi Airport
Twitter: @mly_ry

Julkaisija:
Malmin lentoaseman ystävät ry,
Helsinki-Malmin lentoasema,
00700 Helsinki,
www.malmiairport.fi

Päätoimittaja: Timo Hyvönen
Toimitus: Raine Haikarainen,
Riitta Luhtala, Pirjo Olin
Taitto: Eswe Suunnittelu /
Sirkka Wallin
Painosmäärä: 40  000 kpl
Ilmoitusmyynti:
• Tekstilinja / Heimo Laaksonen
• Koillis-Helsingin Lähitieto /
Jussi Haapasaari, Jarkko Soini
Paino: Sanomapaino, Vantaa 2016

Nettijatkot ja
aiemmat numerot
Kenttäpostia-lehden Nettijatkoissa on lisää asiaa Malmin
lentoasemalta. Nettijatkot sekä
aiemmat Kenttäpostia-numerot
löydät osoitteesta www.malmiairport.fi/mly/kenttapostia/
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