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Suomen Ilmailuliitto

Ilmatila ja ilmailupaikat

•Ilmailuliitto varmistaa harraste-, urheilu- ja
yleisilmailun sekä miehitetyn että
miehittämättömän ilmailun toimintaedellytykset
ilmatilasuunnittelussa. Turvaamme lento- ja
lennätyspaikat.

Turvallisuus

•Ilmailuliitto edistää ilmailun lajien
kokonaisturvallisuutta yhteisellä turvallisuuden
hallintajärjestelmälllä (SMS), analysoimalla
kirjattuja havaintoja ja turvallisuustapahtumia sekä
suuntaamalla viestintää ja koulutusta näiden
havaintojen perusteella. 

Ilmailulajit

•Ilmailuliitto toimii kaikkien ilmailulajien
yhdistävänä, yhteisenä järjestönä joka edistää
monipuolisuutta, monimuotoisuutta, keskinäistä
arvostusta ja tasa-arvoa lajien keskuudessa. 
Ilmailuliitto edistää kaikkien ilmailulajien
mahdollisuuksia tasapuolisesti.

yhteiskuntasuhteet | edunvalvonta | koulutus | palvelut | vakuutukset | viestintä

Perustettu 1919, noin 8000 jäsentä, edustaa kaikkia yleis-, harraste- ja urheiluilmailun lajeja

Missio: Ilmailuliitto on Suomen vahva ja luotettu ilmailun vaikuttaja, joka varmistaa jäsentensä edut ja 
palvelut sekä mahdollistaa tasapuoliset ilmailumahdollisuudet Suomessa.

Visio: Koko Suomessa ilmaillaan aktiivisesti. Ilmailuliitto auttaa jäseniään varmistamaan ja vahvistamaan
ilmailuosaamista sekä edistää perinteisen ja uuden ilmailun kehittymistä.



Taustaa

Finavia vetäytyi Helsinki-Malmin lentoasemalta vuoden 2016 lopussa 

Lentokenttä on toiminut sen jälkeen valvomattomana lentopaikkana turvallisesti ja taloudellisesti 
tyydyttävästi

Maaliskuussa 2021 lentotoiminta Malmilla on keskeytetty Helsingin kaupungin vaateesta (häätö)

• Lentokenttästatus ja kansainvälinen rajanylityspaikka ovat edelleen voimassa.

Eduskunta hyväksyi 4.4.2018 Lex Malmi -kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä Liikenne- ja 
viestintävaliokunnan mietintöön (LiVM 4/2018 vp) sisältyneen lausumaehdotuksen:
• Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen 

turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien 
päässä.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on syksyllä 2021 todennut lausunnossaan hallituksen 
vuosikertomuksesta 2020, ettei Suomen hallitus ole toteuttanut korvaavia toimintoja eduskunnan 
lausuman mukaisesti. 



Taustaa

Lausuman säilyttäminen hallituksen velvoitteena on vahvistettu eduskunnan tarkastusvaliokunnassa 2.12.2021 
seuraavin perustein:

Liikenne- ja viestintävaliokunta pitää lausumaa edelleen tarpeellisena ja on huolissaan 
lupamenettelyihin, kuten ympäristölupiin, liittyvistä toimintoja koskevista rajoituksista eri lentopaikoilla. 

Asiantuntijakuulemisessa saadun selvityksen mukaan hallituksen vuosikertomuksessa tarkoitettuja 
valtionavustuksia saaneiden kenttien ympäristöluvat asettavat rajoituksia sille, kuinka paljon toimintaa 
kentillä saa olla, ja käytännössä nämä rajoitukset eivät tällä hetkellä mahdollista Malmin kentän 
toimintojen siirtymistä näille korvaaville kentille. 

Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että liikenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö tekevät 
yhteistyötä sekä keskenään että myös niiden toimialaan kuuluvien viranomaisten ja lentopaikkojen 
kanssa lupaehtojen asettamien ynnä muiden vastaavien ongelmien ratkaisemiseksi, jotta Malmin 
lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua eduskunnan lausuman tarkoituksen mukaisesti.



Taustaa

Suomen Ilmailuliitto on työskennellyt vuosia Malmin lentoasema-asiassa valtion suuntaan

Etelä-Suomen yleisilmailu ja muut Malmin lentoaseman toimijat ovat uhan alla

Korvaavat ratkaisut eivät toteudu mainituilla lähikentillä - niiden ympäristöluvat sallivat vuosittain 32 800 
operaatiota 

• Nummela 400, Kiikala 1400, Räyskälä 15 000, Pyhtää 8000 ja Hyvinkää 8000 

Malmin 40 000 vuosioperaatiota eivät mahdu näille kentille

Tilanne on nyt Suomen yleisilmailun kannalta kriittinen. 

Malmia ei voi korvata, mutta tulevaisuuden ilmailu ja ilmailun tulevaisuus tarvitsevat yleisilmailukentän

Suomen Ilmailuliitto on esittänyt Suomen hallitukselle seuraavan ratkaisun korvaavien toimintojen 
toteuttamiseksi



Porvoo  - Kulloo

Rakennetaan uusi pienlentokenttä Kulloon alueelle

Liikenteellisesti lentokentälle erinomainen paikka pääkaupunkiseudun 
ja Etelä-Suomen kannalta

Maakuntakaava tukee - logistiikan solmualue

Melualue – murskaamo, ampumarata, moottorirata ja teollisuus

Harvaan asuttua aluetta

Lentoesteet vähäisiä – estevaratarkastelut tehty
• Suunnitelman tehnyt ANS Finland

• Katselmoitu alustavasti Traficomin kanssa

Ilmatila hyvä

• Lentoharjoitusalue jo nyt

• Ei Helsinki-Vantaan liikenteen vaikutusta

Riittävän lähellä ja etäällä jalostamosta



Alueen toiminta ja kaavoitus

• Tuotannon ja logistiikkatoimintojen kehittämisalue
• HELI-radan linjaus kentän lähellä erinomainen mahdollisuus
• Yhteistyö jalostamon kanssa – kaukolämpö/kiitotielämmitys 

Maakuntakaava 2050



Periaatekuva

Vaihe 1



Periaatekuva

Vaihe 1

Vaihe 2



Yhteenveto

Suomen Ilmailuliiton tehtävä ja strategia on edistää ja taata ilmailupaikat
Suomessa

Etelä-Suomen tilanne on yleisilmailun kannalta kriittinen

• Malmin toimijoilla ei ole ollut mitään syytä epäillä valtion lupausta
hoitaa korvaavat ratkaisut toiminnalleen

• Muille kentille toiminta ei mahdu

• Helsingin seudulle ei pääse pienkoneella muuten kuin Helsinki-Vantaan
kautta (ei polttoainehuoltoa)

Eduskunta edellyttää hallitukselta toimenpiteitä (Lex Malmi –lausuma)

• Suomen valtion Liikenne 12 –strategiaohjelmassa pienlentokentät on 
mainittu osana liikennejärjestelmää

Suomen Ilmailuliitto on esittänyt tämän suunnitelman Suomen valtiolle

Valtion tulee sopia asiasta Porvoon kaupungin kanssa ja edistää hanketta
nopeasti

Ruotsissa on yhteensä n. 170 lentokenttää

Suomessa on yhteensä n. 90 lentokenttää

Virossa on yhteensä n. 20 lentokenttää

Malmi

Kulloo

Hyvinkää

PyhtääNummela



Taivaskaan ei ole rajana
Suomen Ilmailuliitto ry

Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki

www.ilmailuliitto.fi 

@ilmailuliitto@suomenilmailuliittory @ilmailuliitto



Mitä Porvoo saa? 

Valtiolla vastuu ratkaista tilanne – investointi taattava

Suorat vaikutukset
• Lentokentän operointiin liittyvä työ
• Ilmailun yritystoiminta
• Lentokentän muu yritystoiminta

Epäsuorat vaikutukset
• Palvelut ilmailuyrityksille – tilat, siivous, …
• Polttoainehuolto/sähköhuolto ilmailulle
• Matkapalvelut, kuljetukset

Indusoidut vaikutukset
• Henkilöstön kulutus kunnassa
• Henkilöstön verotulot kunnalle
• Asukasmäärä ja muu työllistäminen

Katalyyttiset vaikutukset
• Teollisuuden kehitys alueella
• Turismi ja kauppa – vientimahdollisuudet
• Saavutettavuus kansallisesti ja kansainvälisesti



Sijainti kartalla



Ilmatilakartta



Periaatekuva, laskukierros



Maaperä ja muut rakenteet


