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           1. Malmin kenttä avaa reunakaistalla tilaa maailmanluokan ilmailumuseolle. 2.
"Rajan“ hallit ja helikopteriplatta. 
3.
Vanha lentokonehalli. 
4.
Lennonjohto- ja matkustajaterminaali. 
5.
"Wihurin“ halli ja toimistorakennus.
6.
09-27 kiitorata. 
7.
Vaihtoehto kiitorata 2.
    
     Moni suomalainen suree Notre Damen paloa. Osa ainutlaatuista historiaa tuhoutui.   

   
    
  
    
Samalla Helsinki haluaa tuhota 
ilmailuhistoriallisesti korvaamattoman 
Malmin lentokentän.
   
     
   
    
Oman museovirastomme ja lukuisten 
kansainvälisten museojärjestöjen, 
kärjessä World Monuments 
Fundin vetoomukset Malmin kentän 
suojelemiseksi eivät käy Helsingille.
   
     
   
    
Myös Suomen Ilmailumuseo on irtisanottu heitteille Helsinki- Vantaan lentokentän
kupeesta. Sen mittaamattoman arvokas esineistö edustaa pääosaa Suomen ilmailun
historiasta.
   
     
   Ilmailumuseolle kuuluu yli 80 historiallista ilma-alusta. Kokoelmiin kuuluu lisäksi yli 9600
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esinettä: moottoreita, moottorin osia ja laitteita, mittareita ja huoltovälineistöä, pienoismalleja,
lennokkeja ja moottoreita, ilmailun kunnia- ja arvomitaleita. Museolla on Suomen laajin
ilmailukirjallisuus ja tuhansia historiallisia valokuvia.
  
    
  
   Suurin osa esineistöstä on tungettu näkymättömiin erilaisiin varastoihin. Tilat ovatkauan sitten
loppuneet Helsinki-Vantaalla. Samalla vielä lentäviä, yli 40 vuotta vanhoja lentokoneita ja muuta
ilmailuhistoriallista aineistoa säilytetään ympäri Suomea tuhoutumisvaarassaodottamassa
pääsyä arvoaan vastaaviin tiloihin.
  
    
  
   
Malmin historiallisella lentokentällä olisi tyhjää 
käyttämätöntä tilaa Ilmailumuseolle! Jopa niin, 
että reilut 3/4 lentokentästä jäisi edelleen Helsingin 
kaupungin ja rakennusliikkeiden himoitsemalle 
”halpojen asuntojen” rakentamiselle.
  
    
  
   Ilmailumuseo tarvitsee 3 000 m
2

tilaa erilaisille kokoelmille sekä 7 000 m
2

näyttely-, toiminta-, toimisto-, kokoontumis-, myymälä- ym. yleisöpalvelutiloja. Yhteensä 10 000
m
2

.
  
    
  
   Malmin historiallisella lentokentällä Rajavartioston helikopteritoiminnalle rakennetuissa
kahdessa varsin uudessa rakennuksessa on hallitilaa 1 412 m
2

. Vanhassa suuressa lentokonehallissa on tilaa 3 056 m
2

. "Wihurin" (Lentohuollon) rakennuksessa on 1 085 m
2

hallitilaa. Yhteensä 5 553 m
2

, jossa kasvuvaraa ylöspäin katosta riippuville historiallisille koneille. Toimisto-, koontumis- ja
yleisöpalvelutiloja rakennuksista löytyy puuttuvat 4 500 m
2

täyttämään Suomen Ilmailumuseon kaipaamat 10 000 m
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2

.
  
    
  
   "Rajan“ hallit, Malmin vanha lentokonehalli ja Wihurin hallirakennus muodostavat yhtenäisen
alueen tiukasti Malmin kentän kaakkoisreunassa. Niiden väliin sijoittuu suojeltu kaunis
matkustaja- ja lennonjohtorakennus. Tämä reunakaista Malmin kentällä muodostaisi
ainutlaatuisen ilmailuhistoriallisen kokonaisuuden.
  
    
  
   Valtio on luvannut kolme miljoonaa euroa tukea Ilmailumuseon siirtoon uusiin tiloihin.
Ilmailumuseo on itse varautunut keräämään siiihen kaksi miljoonaa. Siirrossa Malmin kentän
reunalle sekä valtio että Ilmailumuseo säästäisivät.
  
    
  
   Suomalaiset ovat aina olleet kiinnostuneita tekniikasta. Ilmailulla on aivan oma viehätyksensä.
Yhtenäinen ilmailuhistoriallinen reunus Malmin kentällä tarjoaisi ilmailun historiasta
kiinnostuneille harrastajille ja perheille ainutlaatuisia hetkiä viihtyä, kulkea, katsella ja viettää
aikaa. Siitä tulisi kansainvälisetkin mitat täyttävä turistirysä.
  
    
  
   Museoalueelle olisi helppo antaa lisäksi lyömätön historiallinen kruunu. Se syntyisi liittämällä
museokaistaleelle yli 40 vuotta vanhoille ja museokoneille pätkä kiitorataa saapua tiukalla
varauksella nähtävyyksiksi ja kävijöiden ihaltaviksi museon platalle.
  
    
  
   Nykyinen 09-27 kiitorata olisi kuin luotu tähän. Silti jäisi Malmin kentästä vielä yli 2/3
asuntorakentajille – kuin myös tulevaisuudessa koko 1,5 km
2

laaja Tattarisuon pahamaineinen "teollisuusalue“. Kiitoradalle olisi toinenkin vaihtoehto.
  
    
  
   Malmin kentän museoalueelle olisi valmiina nykyinen lyhyt sisäänajotie suoraan kaupungin
pääkadulta. Pääkaupungin kannalta se tarjoaisi ratkaisun ykkösluokan puutteeseen: „Rajan“
kahden rakennuksen eteen jäisi laskeutumispaikka helikoptereille valtiovierailuja ja vastaavia
tarpeita varten aivan harvinaislaatuisessa ympäristössä. Helsinki lienee nyt ainoa pääkaupunki
ilman vastaavaa ja huonoimmissakin keleissä saavutettavaa kopteriplattaa.
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   Kansallisia perinteitä, menneisyyttä, historiaa, kulttuuria ja museoita pidetään Suomessa
suuressa arvossa. Maa joka ei tunne historiaansa, ei voi ymmärtää nykyaikaa eikä
tulevaisuuttakaan. Malmin kenttä ja ilmailumuseo eivät ole vain Helsingin asia, vaan koko
Suomen asia. Ilmailu on maailman nopeimmin kehittyvä liikennemuoto. Se tarvitsee
ymmärtäjäänsä.
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