
SANTAHAMINAN VESILENTOASEMAN HISTORIA  

Santahaminan vesilentoasema perustettiin syksylla 1918, siella toimi lentajien 
koulutukseen tarkoitettu joukko-osasto, Lento-osasto 2 seka Turusta siirretty Suomen 
Lentopataljoona. Nama kaksi joukko-osastoa liitettiin yhteen. Santahaminan saareen 
raivattiin maalentokentta venalaisten entiselle ampumaradalle ns. Saharaan, mutta 
varsinaisen vesilentoaseman toiminta alkoi vuonna 1919 Helsingin Hermannin 
lentoasemalta siirretylla puisella lentokonehallilla seka kahdella puisella laskusillalla. 

Kevaalla 1919 Utissa toiminut Lento-osasto 3 hajotettiin kuten myos Turusta Lento-osasto 
5, joka siirtyi Santahaminaan. Maaliskuussa joukko-osaston nimi muutettiin 
llmailupataljoonaksi. Vuonna 1920 llmailuvoimien huonon kalustotilanteen vuoksi lahes 
kaikki lentokoneet siirrettiin Santahaminaan, jotta lentokoulutuksesta voitiin huolehtia. 
Seuraavan vuoden aikana tilanne kuitenkin parantui. Vuonna 1921 llmailupataljoonaan 
kuului llmailuvoimien Esikunnan lisaksi llmailukoulu, llmailutelakka, llmailuvarikko ja 
T ahystyspallokomppania. 

Heinakuussa 1922 Pataljoonan nimi muutettiin llmailukouluksi. Alkeiskoulutusta annettiin 
avoveden aikana kuitenkin Kauhavan maalentokentalla. Santahaminan maakentta ei 
sopinut kentan pehmean pohjan ja lyhyen pituutensa vuoksi alkeiskoulutukseen. Lopulta 
llmailukoulu siirtyi Kauhavalle vuonna 1929. Toiminta Santahaminassa ei kuitenkaan 
loppunut, vaan siella toimi 1931-33 Merilentoasema ja se muuttui myohemmin 
organisaatiouudistuksen jalkeen puoli-itsenaiseksi Lentoasema 2:ksi, johon kuului 
meritiedustelutehtaviin tarkoitettu Lentolaivue 36. 

Vuonna 1938 lentoasemien tilalle perustettiin lentorykmentteja. Tassa yhteydessa 
Santahaminaan jai Erillinen Merilentolaivue, johon kuului Taistelulentolaivue 36 ja 
Mekaanikkokoulu. Ne olivat toiminnassa talvisodan alkamiseen saakka. 



SANTAHAMINAN VESILENTOASEMAN PIENOISMALLI  

Maisemamalli eli diorama Santahaminan vesilentoasemasta on tehty tyossaoppimis- seka 
opinnaytetyona lkaalisten kasi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa (IKATA) Keski-Suomen 
llmailumuseolle. 

Malli esittelee lentoaseman II ja Ill hallin laskusiltoineen seka aseman lentokalustoa. 
Mittakaava on 1 :72, koska se on yleisin mittakaava lentokoneiden pienoismallien 
rakennussarjoissa. 

Materiaaleina on kaytetty enimmakseen puuta ja muovia, kuten mantyrimaa, balsalevya, 
styreeni- ja PVC-muovilevya. Muita materiaaleja oli mm. pahvilevy, erilaiset metallipellit 
seka paperi. Tarkeimmat tyokalut olivat yleisimmat mallinrakennuksessa kaytettavat 
valineet, kuten kynaveitsi, terasviivoitin, lehtisaha, kynaruisku seka erilaiset maalit ja liimat. 
Hallin piirustukset on laadittu yhden loytyneen pohjapiirustuksen seka vanhojen valokuvien 
perusteella. Maaston mittasuhteet ja laiturien mitat on laadittu vanhojen ilmakuvien 
perusteella. 

Mallin alusta on tehty mantyrimasta ja vanerista siten, etta mantyrimasta on rakennettu 
jaykisteena toimiva ristikkorakenne, joten alusta ei paase taipumaan nostettaessa. 
Ristikon valit on viela taytetty styroksilevyilla. Ristikon molemmille puolille on kiinnitetty 
4 mm:n vanerit. 

Maasto ja betoninen laituri on valmistettu Finnfoam-eristelevysta seka polyuretaanilevysta. 
Levymateriaali on paallystetty kevyttasoitteen ja puuliiman sekoituksella. Hallien 
materiaaleina on lahinna vaahto-PVC-muovi, styreenimuovi seka manty- ja balsapuu. 
I.V.L. A.22 Hansa -koneet on rakennettu osittain kaupallisista rakennussarjoista seka
enemman tai vahemman kokonaan itse tehdyista osista. Caudron C.60 -kone on
rakennettu kokonaan valmiista rakennussarjasta, johon on lisatty yksityiskohtia.
Meri on toteutettu maalaamalla ensin meren pohja kynaruiskulla tummilla ja vaaleilla
savyilla syvyyseroja mallintamaan, jonka jalkeen pohjalle on val�ttu hieman sinisella
savytettya kirkasta epoksihartsia kahdessa erassa, yhteensa noin 3,5 kg.




