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Ehdotus Helsinki-Malmin lentokentän toiminnasta jatkossa 
Ehdotamme Malmin lentoaseman toiminnan kehittämistä ja jatkamista yhteistyössä 

Helsingin kaupungin, Malmin lentoaseman toimijoiden ja Malmin lentoaseman ystävät 

ry:n kesken. 
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Yhdistys 
Malmin lentoaseman ystävät ry on vuonna 2002 perustettu yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena 

on Malmin lentokentän toiminnan säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toiminnan 

kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on myös vaalia ja 

suojella Malmin alueen rakennettujen kulttuurikohteiden ja -ympäristöjen ajallista monimuotoisuutta, 

vaalia niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää niiden kulttuurisesti kestävää hoitoa ja 

käyttöä. Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä jäsenistölle taloudellista hyötyä. 

Toiminta 
Yhdistys on toteuttanut tarkoitustaan vuosia vapaaehtoisvoimin. Malmin lentokentälle on 

muodostunut ainutlaatuinen ja toimiva yhteisö, joka tekee pyyteetöntä työtä kentän toimintaa 

elävöittäen ja toteuttaen mitä moninaisimpia tapahtumia.  

Tunnemme hyvin kentän käytännöt, ihmiset, rakennukset ja toiminnan. Olemme koonneet kentän 

historiatietoa aktiivisesti, ja kokoelmamme on mittava. Suuri osa tehdystä tutkimustyöstä on julkaistu 

kirjassa ”Malmi - Helsingin lentoasema” (Minerva 2008). 

Olemme pystyneet sopimaan Finavian kanssa toiminnoista joustavasti vastavuoroisuusperiaatteella: 

olemme auttaneet Finaviaa ja Finavia on sallinut toiminnan lentoasemalla hyvin joustavasti. Tällä 

hetkellä ylläpitämämme www-sivusto www.malmiairport.fi on muodostunut lentokentän portaaliksi, 

jonka kautta historiaa, nykyaikaa ja tulevaa tapahtumatietoa jaetaan. Finavia ei ole tiedottanut 

toiminnasta tai markkinoinut lentokenttää.  

Suurin osa kenttää koskevista yhteydenotoista tulee portaalin kautta, ja olemme välittäneet sitä 

oikeille tahoille. Ehdotamme yhteistyötä tässä tiedottamisessa ja markkinoinnissa sekä oikeiden 

yhteystahojen nostamista esille.  

Ilmailutoiminta 
Malmin lentoaseman ystävät ry ei ole varsinainen ilmailuyhdistys, vaan kokoava yhteistyötaho 

kaikille Malmin lentoaseman toimijoille ja kentän kehittämistä kannattaville. Korostamme 

ilmailutoiminnan jatkumisen tärkeyttä tässä tilanteessa, sillä sen loppuminen vaarantaisi Helsingin 

kaupunkisuunnitteluviraston ja Helsingin kaupunginmuseon julkaiseman ympäristöhistoriaselvityksen 

(2016) johtopäätöksissä esiin nostetut merkittävät kulttuuriarvot ja niiden säilymisen edellytykset. 

Kentän useiden suojeluhankkeiden sekä lentokentän yritysten, muiden toimijoiden ja intressiryhmien 

oikeuksien turvaamiseksi ilmailutoiminnan jatkuvuus on syytä tässä tilanteessa taata toistaiseksi 

myöhemmin esitettävällä tavalla.  

  

http://www.malmiairport.fi/


Ehdotus toiminnasta 
Haluamme jatkaa lentoasemalle muodostunutta yleistä toimintaa aktiivisena edelleen. 

Jatkamme mielellämme lentoaseman markkinointi- ja koordinointityötä ja toivomme 

yhteistyötä Helsingin kaupungin matkailu-, kulttuuriperintö-, liiketoiminta- ja muiden tahojen 

kanssa. 

Olemme koonneet esimerkkejä nykyisestä toiminnasta ja ehdotuksia sen kehittämisestä 

edelleen. Olemme yhteistyössä kaikkien mainittujen tahojen kanssa ja autamme 

mielellämme Helsingin kaupunkia ”virallistamaan” nämä suhteet niin, että toiminnan taso ja 

jatkuvuus voidaan taata. 

Lentotoiminta 
 

Malmin lentokenttäyhdistys ry ja Aviastar Finland ovat ehdottaneet ottavansa vastaan 

operointivastuun Helsinki-Malmin lentokentällä. Ilmailutoiminta on tärkein ja järkevin 

käyttötapa lentokentälle jatkossakin. Ehdotamme, että kiinteäsiipisten, helikopterien ja 

ilmapallojen toimintamahdollisuudet varmistetaan jatkossakin toistaiseksi. Kumpikin 

operaattoriehdokas pystyy toteuttamaan toiminnan taloudellisesti kestävällä tavalla. 
 

Ehdotamme ilmailutoiminnan jatkamista operaattorien esittämällä tavalla ja tarvittaessa 

käytäntöjen sopimista joustavasti muun toiminnan kanssa ilmailumääräysten mukaisesti. 

Kuten tuore äänitasomallinnus (Windcraft Oy 2016) osoittaa, lentotoiminta nykyisessä 

muodossaan mahdollistaa melutasojen puolesta hyvin jopa asuinrakentamisen ympäristöön 

ja kaikenlaisen muun toiminnan kenttäalueen laidoilla.  



 
Kentällä voimassa olleet Finavian yrityskohtaiset käytännöt ovat olleet huomattavan 

joustamattomia ja tiukkoja mahdollisuuksiin nähden. Kentällä voidaan järjestää paljon 

yleisötoimintaa määräyksiä noudattaen, vaikka lentotoiminta olisi käynnissä. Vilkas 

kansainvälinen lentotoiminta voi tässäkin tilanteessa jatkua toistaiseksi. Viime vuonna 

Malmilla lennettiin yli 700 kansainvälistä lentoa. Autamme mielellämme toiminnan 

koordinoinnissa yhdessä uuden lentokenttäoperaattorin kanssa. 

Lentotoiminnan palvelut 
 

Malmilla on paljon kaupallisia ja harrastepohjaisia ilmailupalveluja. Toivomme lentokoulujen 

ja ilmailukerhojen toiminnan jatkon turvaamista mahdollistamalla huolto- ja 

ylläpitopalveluiden jatkumisen sekä lentokoneiden, että helikopterien osalta. Puolet Suomen 

helikoptereista huolletaan Malmilla, helikopterihuoltojen liikevaihdosta 20% tulee lähimaista. 

Lentokenttä on ainoa yleisilmailun lentokenttä pääkaupunkiseudulla, eikä esim. 

lentobensiiniä ole saatavissa muilta lähikentiltä.  

 

Ehdotamme myös muun kaupallisen lentotoiminnan, mm. lennätysten, 

lentokonevuokrauksen ja laskuvarjohyppytoiminnan, sallimista ja mahdollistamista Trafin ja 

toimivan operaattorin määrittämillä reunaehdoilla. Ehdotamme myös erityisesti lentokoneiden 

huoltotoiminnan mahdollisuuksien varmistamista alueella: tällä hetkellä huoltoyritykset 

toimivat vanhassa ykköshallissa työvälineineen ja varastoineen. Vireä toiminta on kaupallista 

ja tuottaa Helsingin kaupungille vuokra- ja verotuloja.  



Muut palvelut lentoasemalla 
 

Lentoasemalla toimii useita yrityksiä, joiden käytännön toiminnalle lentoaseman ravintola on 

oleellinen. Ehdotamme, että tämä toiminta taataan ja muiden yritysten pysyvyys kentällä 

pyritään varmistamaan niin, että tilavuokratulot ja toiminnan tuotot mahdollistavat 

taloudellisesti kannattavan toiminnan. 

 

Malmin pelastusasema toimii erinomaisessa paikassa, ja mikäli mahdollista, sen toimintaa 

on syytä jatkaa siellä. Tämän pelastusaseman henkilöstöllä on erityiskoulutus 

ilmailutoimintaan ainoana Helsingissä. On syytä tutkia, miten tämä erikoisosaaminen 

parhaiten säilytetään.  

 

Ilmatieteen laitoksen palvelut ovat tarpeen jatkossakin muillekin kuin Helsinki-Malmin 

lentäjille, joten mahdollisuuksien mukaan niiden jatkoa on syytä ehdottaa Finavialle, joka 

Suomessa vastaa ilmailusääpalveluista. Näin myös tarkoitukseen rakennetut laitteistot ja tilat 

voidaan pitää vuokrattuina asianmukaiseen toimintaan. 

Autoharrastetoiminta 
Useat autoharrastekerhot käyttävät lentoasemaa kokoontumis- ja harrastepaikkanaan. Mm. 

Helsingin mobilistit, Suomen Mercedes-Benz -klubi ja Finnish Hot Rod Association 

kokoontuvat kesäaikana kentällä erilaisiin tapahtumiin. Tämä toiminta on sovitettavissa hyvin 

yhteen lentotoiminnan kanssa, joten ehdotamme sen jatkumista. Tuemme FHRA:n esittämiä 

esimerkkejä toiminnasta kentällä. Toimimme mielellämme yhteystahona näiden kerhojen 

suuntaan.  

Partiotoiminta 
Malmin lentoasemalla toimii Suomen ainoa ilmapartio, Malmin tuulenkävijät. Muutaman 

vuoden toimineessa lippukunnassa on aktiivista toimintaa kaikissa lasten ja nuorten 

ikäluokissa. Ilmapartiossa perehdytään normaalin partiotoiminnan ohessa laajasti ilmailun eri 

muotoihin sekä ilmaluontoon. Ehdotamme, että partiotoiminnan jatko taataan ja sitä 

lavennetaan ilmailun parissa ja lentoaseman ympäristössä yhteistyössä kaupungin kanssa, 

mm. nuorisotoimen avulla. 

Kenttäkierrokset 
Malmin lentoaseman ystävät on järjestänyt vuosien ajan ohjattuja lentokenttäkierroksia 

erilaisille ryhmille koululaisista eläkeläisiin, suomalaisista kaukomaalaisiin. Kierrätykset ovat 

olleet erityisen suosittuja, ja lentokentän arkkitehtuuri ja historia ovat kiinnostaneet ihmisiä 

kovasti. Esimerkiksi toukokuussa 2016 kentällä kierrätettiin 35 ryhmää, joihin kuului mm. 

koululuokkia Hämeenlinnasta asti. Osa koululuokista oli perehtynyt ilmailuun ja lentoteoriaan 

ennen vierailua, ja kentällä käytiin näitä asioita läpi. 

 

Kentällä on vieraillut myös kansainvälisiä turistiryhmiä varsinkin sen jälkeen, kun lentoasema 

valittiin Europa Nostran uhanalaisimpien kulttuurikohteiden listalle (7 uhanalaisinta). Olemme 

esitelleet kentän myös Helsingin turistioppaille (http://www.helsinkiguides.fi/en/).  

 

Ehdotamme, että toteutamme turistioppaille koulutuksen lentokenttäalueen esittelyyn ja 

riittävän turvallisuuskoulutuksen yhteistyössä uuden lentokenttäoperaattorin kanssa, jolloin 

he voivat johtaa kenttäkierroksia itsenäisesti.  

 

http://www.helsinkiguides.fi/en/


Malmilla on maailman parhaiten säilynyt toimiva kansainvälinen lentoasemakokonaisuus 

toista maailmansotaa edeltävältä ajalta, joten suosittelemme sen käyttöä 

matkailumarkkinoinnissa. Maailman viimeiset alkuperäiset betonikiitotiet ovat Malmilla 

100LL-lauantailuennot 
Yhdistyksemme on järjestänyt kentällä lauantaiaamuisin 100LL-lauantailuentoja. Aiheina 

ovat olleet mm. lentoaseman arkkitehtuuri (Malmin lentokenttä kellarista katolle), Helsingin 

ilmatorjunta maailmansodassa, lentoaseman sisustusratkaisut, Pohjoismainen 

lentomajakkaverkosto Malmi-Bromma ym. Ehdotamme näiden luentotilaisuuksien 

järjestämistä ja markkinointia yhteistyössä Helsingin kaupungin kulttuuritoimen ym. tahojen 

kanssa. 

Lennokkitoiminta 
Malmin lentoasemalla toimii Suomen suurin lennokkikerho Raku. Valitettavasti Finavian 

yhtiökohtaisten määräysten takia lennokkitoiminta lentoaseman alueella kiellettiin joitain 

vuosia sitten. Ehdotamme, että rakentelutilan lisäksi lentokenttäalueelta varataan alue 

näiden lennokkien lennättämiseen. Aiemmin käytetty siimalennokkialue saattaa olla 

tarkoitukseen sopimaton, mutta alue voidaan sopia joustavasti yhteistyössä uuden 

lentokenttäoperaattorin kanssa. 

Fly in toukokuussa 
Malmin lentoasemalla on järjestetty kansainvälinen fly in -tapahtuma vuosittain toukokuussa. 

Jatkaaksemme perinnettä haluamme järjestää Helsinki-Malmi fly in –tapahtuman jälleen 

toukokuussa 2017 ja jatkossakin. Aiemmin Finavian kanssa olemme saaneet sovituksi 

kentän käytön tuona viikonloppuna maksuttomaksi saapuville lentokoneille. Tapahtumaan on 

osallistunut yleensä 50-100 lentokonetta ja yleisöä tuhansia ihmisiä. Järjestelyt ja 

toimintamallit on rakennettu yhteistyössä Finavian kanssa ja ovat toimivat myös uudessa 

tilanteessa uuden lentotoiminnan operaattorin kanssa.  

Konsertti kesäkuussa 
Yhdistystämme on lähestynyt konserttipromoottori, joka tarvitsee kesälle 2017 tilaa järjestää 

suuren konsertin/suuria konsertteja (20 000 - 40 000 ihmistä). Olemme tutustuneet yhdessä 

kenttäalueeseen ja todenneet, että tämä ja tulevatkin konsertit voitaisiin hyvin järjestää 

turvallisesti kenttäalueelta rajatulla alueella jopa lentotoiminnan jatkuessa. Suunnitelluille 

artisteille voidaan näin myös järjestää suora pääsy ilmateitse konserttialueelle, mikä 

mahdollistaisi heille sujuvan saapumisen ja poistumisen ja helpottaisi järjestelyjä. 

Yhdistämme tämän hankkeen mielellämme kaupungin vastuutahojen kanssa. 

Lentonäytös elokuussa 
Lentoasemalla on järjestetty useana vuonna peräkkäin kaupallinen lentonäytös. Ehdotamme 

perinteen jatkamista niin, että lentonäytösjärjestäjän kanssa käynnistetään neuvottelut 

mahdollisimman pian. Järjestelyt ovat vakiintuneet hyvin. Ensi vuoden lentonäytös on 

Suomen 100-vuotisjuhlalentonäytös. Autamme mielellämme aloittamaan hankkeen järjestelyt 

mahdollisimman pian. 

Tuote/autoesittelyt lentoasemalla 
Saamme paljon yhteydenottoja erilaisten tuote- ja autoesittelyiden järjestämisestä 

lentoasemalla. Näiden koordinointi on rutiinia, mutta käyttömaksut on maksettu Finavialle 

hinnaston mukaisesti. Ehdotamme tämän toiminnan ”virallistamista” ja markkinointia, sillä 



tilausta on paljon. Autamme mielellämme näiden pyyntöjen kanavoinnissa ja toiminnan 

sovittamisessa lentoasemalle uuden operaattorin kanssa. 

Valo- ja elokuvaukset 
Yhdistykseemme otetaan toistuvasti yhteyttä erilaisten valokuvausten, mainoskuvausten, 

tuote-esittelyiden järjestämiseksi Malmin lentoasemalla. Näistä hyviä esimerkkejä löytyy 

paljon, mm. Robinin musiikkivideo ”Paperilennokki”. Ehdotamme tämän toiminnan 

”virallistamista” ja markkinointia, sillä tilausta on paljon. Autamme mielellämme näiden 

pyyntöjen kanavoinnissa ja toiminnan sovittamisessa lentoasemalle uuden operaattorin 

kanssa. 

Taidenäyttelyt ym. performanssit 
100LL-lauantailuentojen lisäksi kentällä on järjestetty satunnaisesti erilaisia taidenäyttelyitä ja 

-performansseja. Taidenäyttelyistä esimerkkeinä mm. valokuvanäyttelyt lentokenttäalueen 

eläimistä ja yleisesti lentokentän toiminnasta eri vuodenaikoina (Sampo Kiviniemi). Lisäksi 

kentällä on järjestetty teatteri- ja tilaperformansseja. Ehdotamme tämänkin toiminnan 

jatkamista, ja autamme mielellämme näissäkin järjestelyissä.  

Liikunta- ja urheilutapahtumat 
Lentokenttää kiertävä kuntopolku on ympäristön asukkaille kesäisin tärkeä juoksu- ja talvisin 

hiihtorata. Ehdotamme tämän ylläpitoa ja kehittämistä jatkossakin. 

 

Lentokenttäalueella on järjestetty vuosikymmenien aikana monenlaisia lasten 

liikuntatapahtumia. Näistä tunnetuin on ollut Koillis-Helsingin Lions-klubin järjestämä lasten 

hiihtokilpailu, jossa ladut aiemmin tehtiin jopa kenttäalueelle. Finavian yrityskohtaisten 

säännösten nyt poistuessa näiden kilpailujen jatkaminen olisi taas mahdollista. Lisäksi 

kentän ympäri on järjestetty aikanaan eripituisia hiihto- ja juoksukilpailuja, joita 

ehdottaisimme jatkettavan.  

Luontotoiminta 
Kentällä ja sen ympäristössä on havaittu lukuisa määrä uhanalaisia ja suojeltuja eläinlajeja. 

Siellä on järjestetty useita luontokierroksia, esim. perinteiset satakielikierros ja lepakkojen yö. 

Järjestäjinä ovat olleet yhdistyksemme lisäksi erilaiset luontoyhdistykset ja tiettyjen 

eläinlajien johtavat asiantuntijat. Esimerkiksi kenttäalueen (ei vain rakennusten) runsas 

lepakkokanta on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.  

 

Suurin luontoharrastajajoukko koostuu lintubongareista, jotka tulevat seuraamaan 

äärimmäisen uhanalaisen heinäkurpan muuttoa. Lintuharrastajat ovat tehneet kaupungille 

aloitteen lintutornien rakentamisesta kenttää kiertävän ulkoilureitin varrelle. Ehdotamme 

tämän aloitteen edistämistä ja toivomme, että näiden luontotapahtumien järjestäminen on 

mahdollista jatkossakin. 

Lentoasemaportaali www.malmiairport.fi 

Perustamamme ja kustantamamme lentoasemaportaali on muodostunut tunnetuksi uutis- ja 

toimintaportaaliksi lentoaseman asioissa. Ehdotamme portaalin kehittämistä ja ylläpitoa 

yhteistyössä edelleen niin, että tieto kentän toiminnasta ja historiasta säilyy ja karttuu 

parhaalla mahdollisella tavalla.  

http://www.malmiairport.fi/


Talous ja tulevaisuus 
Mainitut toimenpiteet yhdessä mahdollistavat kentän pysymisen vireänä ja näin 

taloudellisesti toimivana, kunhan esim. maavuokrat suhteutetaan toiminnan laatuun. 

Lentoaseman suurimmat tuotot tulevat tilavuokrista, ja ilmailutoiminta auttaa takaaman 

pysyvän kysynnän. Lentokentän vanhaan ykköshalliin on ollut jatkuva jono lentokoneiden 

säilytykseen, ja kysyntä pysyy korkeana, kunhan ilmailutoiminnan jatko mahdollistetaan. 

Lentäjät ovat valmiita joustavaan toimintaan muun toiminnan kanssa. 

Ehdotetut toiminnot tuovat kentän kautta Helsingille sekä suoraa että erityisesti välillistä 

tuloa. Toiminnalliset mahdollisuudet ja kulttuurihistorialliset arvot voidaan arvioida ja 

varmistaa rauhassa ilman taloudellisia rasitteita. Ehdotamme, että kaupunki hankkii 

Finavialta kentän todelliset taloustoteumat jatkotoiminnan taloudellisen suunnittelun tueksi.  

Malmin lentoaseman ystävät ry haluaa päästä hyvään yhteistyöhön Helsingin kaupungin 

kanssa lentoaseman toiminnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Vapaaehtoistyön 

rajallisista resursseista huolimatta yhdistys tuntee läpikotaisesti kentän historian, nykyisen 

toiminnan ja tulevaisuuden mahdollisuudet.  

Arvioimme yhdistyksen toimintojen kerrannaisvaikutuksen kentän talouteen olevan 

merkittävä. Haluamme auttaa vapauttamaan Malmin lentokentän todellisen potentiaalin 

Helsingin kaupungin käyttöön. 

Yhteenveto 

Malmin lentoaseman ystävät ry tarjoutuu aktiiviseen yhteistyöhön, auttamaan lentoaseman 

aktiivisena pitämisessä ja jatkamaan seuraavia toimia Malmin lentoasemalla:  

 lentokenttäportaalin ylläpito ja kehittäminen 

 info@malmiairport.fi-osoitteen kautta tapahtuva tiedotus- ja koordinointitoiminta 

 kenttäkierrätysten koordinointi ja markkinointi ja Helsinki-oppaiden kouluttaminen 

 erilaisten luonto-, taide-, auto- ja muiden tapahtumien järjestelyissä avustaminen 

 Fly in -tapahtuman järjestäminen ja lentonäytöshankkeen alullepaneminen 

 lento- ja muun toiminnan koordinoinnissa avustaminen 

 eri toimijoiden välisenä yhteyslinkkinä toimiminen 

 

Ehdotamme, että järjestäisimme loka-marraskuun aikana yhteisen työpajan tämän 

kokonaisuuden läpikäyntiä ja keskustelua varten – mieluiten Malmin lentoasemalla. 

Malmin lentoaseman ystävät ry, info@malmiairport.fi 

 

Yhteystiedot: 

Timo Hyvönen      Milla Kuosmanen 

Puheenjohtaja      Sihteeri 

puheenjohtaja@malmiairport.fi    sihteeri@malmiairport.fi 

0503748371      0405107841 
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