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1. Selvitystehtävä 

1.1. Tehtävän sisältö 

Suomen Ilmailumuseo ja Suomen Ilmavoimamuseo antoivat vuoden 2019 lopussa tieliikenteen 

valtakunnalliselle vastuumuseo Mobilialle toimeksiannon suomalaisten ilmailuhistoriallisten museoiden ja 

kokoelmien nykytilanteen kartoituksesta ja tulevaisuuden toimintaedellytysten arvioinnista. Toimeksianto 

perustui tarjouspyyntömenettelyyn. Mobilia nimesi selvityksen tekijäksi projektipäällikkö Anni Antilan. 

Tarjouspyynnön mukaisesti selvityksen tekijän tehtävänä on: 

1) Selvittää kuuden ilmailumuseon sekä siviili-ilmailun perinnehuoneiden 
toimintaedellytykset (talous, tilat, sidosryhmät, jatkuvuus, asiakasvirrat, sopimukset ja 
vaikuttavuus). Lisäksi selvitetään ylläpitävien organisaatioiden arvot ja tavoitteet. 

2) Laatia suppea selvitys museoiden kokoelmista, tavoitteena kartoittaa 
valtakunnallisesti merkittävien kokoelmien laajuus ja omistussuhteet. Selvitystyön 
ulkopuolelle jäävät Puolustusvoimien tiloissa oleva museomateriaali, kuten 
perinnehuoneiden kokoelmat. Lisäksi selvitetään kokoelmien merkitys valtakunnallisesti 
ja kansainvälisesti. 

3) Tuottaa 2-3 vaihtoehtoista toimintamallia, joiden kautta voidaan turvata 
ilmailuhistorian kulttuuriperinnön säilyttäminen ja esittäminen tulevaisuudessa.  

 
 

1.2. Selvityksen toteutustapa 

Selvitystyö jakautui neljään kokonaisuuteen: 

1. ennakkotietojen kerääminen kirjallisuudesta, asiakirjoista ja toimeksiantajien kanssa käydyin 

keskusteluin 

2. tiedottaminen ja kirjalliset ennakkokysymykset museoille / muiden kokoelmien haltijoille  

3. museoiden ja objektien katselmointi sekä täydentävät haastattelut  

4. tietojen koostaminen, arviointi ja raportointi 

Toimeksiantoon liittyvät keskustelut käytiin videoneuvotteluna Suomen ilmailumuseon, Suomen 

Ilmavoimamuseon ja selvityshenkilön kesken joulukuussa 2019. Tutustumiskäynnit ja kokoelmien 

katselmoinnit aloitettiin heti vuoden 2020 alusta.  

Keväällä 2020 koronapandemiasta johtuvat poikkeusolosuhteet ja liikkumisrajoitukset vaikuttivat 

työskentelyyn maaliskuusta lähtien. Rajoitustoimista ja selvityshenkilön organisaation periaatepäätöksestä 

johtuen tutustumiskäynnit keskeytettiin ja työskentelyä jatkettiin sähköisesti. Fyysiset käynnit jäivät 

puuttumaan Kauhavan lentokonepuiston, Jämijärven perinnehuoneen sekä Utin perinnehuoneen osalta. 

Kauhavalta ja Utista saatiin kuitenkin tietoja, joiden voidaan katsoa olevan riittäviä selvitystyön kannalta. 

Puutteeksi jäi näin ollen Jämijärven perinnehuoneen tiedot, mutta toiminnan laajuus huomioiden tällä ei 

välttämättä ole kokonaisuuden kannalta suurta vaikutusta.  
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On syytä korostaa, että valtaosa selvitystyön aikana käydyistä keskusteluista on sovittu luottamuksellisiksi. 

Tästä syystä raportissa ei voida käyttää lähdeviittauksia näihin keskusteluihin, vaan raportti skenaarioineen 

ja johtopäätöksineen kuvaa selvityksen tekijän tulkintoja sillä tarkkuudella kuin on mahdollista.  

Selvityksen raportissa esitettävät johtopäätökset eivät edusta museoiden yhteistä näkemystä, vaan 

johtopäätökset ovat selvityksen tekijän omia. 

 

2. Työn perusteet ja muut ajankohtaiset selvitykset 

Suomalaisten ammatillisesti hoidettujen ilmailumuseoiden tilannetta ja toimintaedellytyksiä on arvioitu 

2000-luvulla erityisesti valtakunnallisen erikoismuseotyön, resurssien riittävyyden ja museolain uudistuksen 

näkökulmista.  

Selvitystyö nojaa tiettyihin aiempiin selvityksiin ja suunnitelmiin sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista. 

Toimintaympäristön muutos sekä uusi museolaki vuoden 2020 alusta pienentävät 2010-luvun alkupuolella 

tehtyjen selvitysten painoarvoa ja ajankohtaisuutta. 

 

2.1. Selvitys ilmailumuseoiden yhteistoiminnan kehittämisestä 2013 

Selvitys ilmailumuseoiden yhteistoiminnan kehittämisestä perustui opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 

2012 teettämään Valtakunnalliset erikoismuseot -selvitykseen, jonka toimenpide-ehdotuksissa suositeltiin 

Suomen Ilmailumuseon ja Keski-Suomen Ilmailumuseon fuusiota. Kalle Kallion toimesta tehty selvitystyö on 

joiltakin osin vanhentunut, mutta siinä esitetyt periaatteet mm. valtakunnallisten erikoismuseoiden 

riittävistä resursseista ovat edelleen ajankohtaisia esimerkiksi viitaten uuden museolain yhteydessä 

esitettyihin kriteereihin.  

Selvitys ilmailumuseoiden yhteistoiminnan kehittämisestä 2013 tehtiin työryhmätyönä Mobilian konsultti 

Martti Piltzin johdolla ja sen myötä fuusio katsottiin toimimattomaksi ratkaisuksi. Sen sijaan 

valtakunnallisen erikoismuseotyön vaihtoehtoina nähtiin olevan 1) yksi hallinto, kaksi museokohdetta 2) 

yksi museo ja 3) yhteistyön kehittäminen nykyisen kahden museon pohjalta.  

Jatkotyöskentelyn etenemispoluksi määritettiin tuolloin 

• yhteistyön kehittäminen 

• yhteisen konservointi- ja kokoelmakeskuksen perustaminen  

• edellistä hallinnoimaan perustettava yhteinen säätiö ja  

• mahdollinen toimintojen fuusioituminen pitkällä tähtäimellä.  

 

Yhteistyötä on vuoden 2013 jälkeen pystytty saatujen tietojen mukaan syventämään, mutta esimerkiksi 

resurssien kohdentumiseen liittyviä rakenteellisia uudistuksia ei ole toteutettu. Tilanteen staattisuus on 

myös vaikuttanut mm. museolain uudistuksen yhteydessä tehtyihin hakeutumisiin valtakunnalliseksi 

vastuumuseoksi. 
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2.2. Museolain uudistus ja valtakunnalliset vastuumuseot 2020 

Valtio rahoittaa yksityisten ja kunnallisten ammatillisesti hoidettujen museoiden toimintaa 

valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtionosuuden edellytyksistä ja maksamisesta säädetään museolaissa ja 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa. 

Museolain mukaan ammatillisten museoiden käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden 

tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön kattavaa tallentamista sekä monipuolisten, alueellisesti kattavien 

ja yhteisölleen merkittävien museopalveluiden saatavuutta. 

Edellytyksenä ammatillisen museon hyväksymiselle valtionosuuteen oikeutetuksi on useita kriteereitä, 

jotka molemmat suomalaiset ammatillisesti hoidetut ilmailumuseot täyttävät. On syytä korostaa, että 

laissakin edellytetään mm. asianmukaisia tiloja ja riittävää henkilöstöä. Koska valtionosuusjärjestelmä on 

keskeinen osa museoiden rahoitusta, on edellytysten täyttyminen erittäin tärkeää myös museoiden 

muutosprosessien aikana.  

Uudistetun museolain mukaan valtakunnallisen vastuumuseon tehtävänä on : 

1) toteuttaa valtakunnallista museotoimintaa erikoisalallaan; 
2) kehittää ja edistää kulttuuriperintötyötä ja museoiden yhteistyötä erikoisalallaan; 
3) toimia erikoisalansa kulttuuriperinnön valtakunnallisena asiantuntijana; 
4) ylläpitää ja edistää erikoisalansa kansainvälisiä yhteyksiä; 
5) edistää erikoisalansa kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta. 

Yllä olevia tehtäviä on kuvattu tarkemmin hallituksen esityksessä eduskunnalle museolaiksi: 

- museon tulisi edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa. Toimialan tulisi olla riittävän laaja, 
mutta se ei saisi olla merkittävästi päällekkäinen muiden museoiden kanssa. Toimialan tulisi olla 
myös yhteiskunnallisesti merkittävä ja museon tulisi pyrkiä toiminnassaan ainutlaatuisuuteen 

- museolla olisi toimialansa valtakunnallinen asiantuntemus. Museo toimisi aktiivisessa yhteistyössä 
museokentän ja toimialansa sidosryhmien kanssa, ja sen palveluille olisi ilmeistä kysyntää ja 
asiakkaita. Tarpeellisuutta arvioitaessa otettaisiin huomioon museon toiminnan valtakunnallisuus, 
yhteistyö ja sidosryhmät, yleisötyö ja asiantuntijuus 

- valtakunnalliselta vastuumuseolta edellytetään toimintaa ja palveluita koskevaa valtakunnallista 
suunnitelmaa. Suunnitelmasta tulisi käydä ilmi toimialan rajaus, tehtävät ja työnjako toimialalla 
toimivien muiden museoiden kanssa. Tarvittaessa tulisi kuvata työnjako muiden valtakunnallisia 
tehtävien hoitavien museoiden kanssa. 

- museolla tulisi olla omalla toimialallaan valtakunnallisesti merkittävä kokoelma. Kokoelmaa voisi 
kuvata merkittävyydeltään museon toimialueen kansalliskokoelmaksi. Museon kokoelman tulisi 
sisältää suomalaisen kulttuuriperinnön näkökulmasta runsaasti korvaamattoman arvokasta 
aineistoa, jota muilla museoilla ei olisi. Kokoelman tulisi olla teemaltaan, iältään ja laajuudeltaan 
historiallisesti ja kulttuuripoliittisesti merkittävä. Kokoelmatyön tulisi olla suunnitelmallista ja 
tähdätä oman alan kokoelmatoiminnan ja tallennusvastuiden koordinointiin. 

- museolla tulisi olla edellytykset suoriutua 8 §:ssä säädetyistä tehtävistä. Tehtävistä suoriutumista 
edesauttaisi muun muassa se, että museon tilat ja henkilöstöresurssit olisivat riittävät tehtävien 
suorittamiseen. Riittävyyden arvioinnissa otettaisiin huomioon esimerkiksi museon toimialan, 
kokoelman ja sidosryhmien laajuus. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi neljän vuoden välein, täyttääkö alueelliseksi tai valtakunnalliseksi 

vastuumuseoksi nimetty museo edelleen vastuumuseoksi nimeämisen edellytykset ja onko museo 

huolehtinut vastuumuseolle säädetyistä tehtävistä. Valtakunnalliseksi vastuumuseoksi nimeäminen voidaan 

peruuttaa, jos museo ei enää täytä vastuumuseoksi nimeämisen edellytyksiä tai jos vastuumuseolle 

säädettyjen tehtävien hoitamisessa on ollut olennaisia puutteita.  

Osana lakiuudistusta Museoviraston työryhmä arvioi kaikkien valtakunnalliseksi vastuumuseoksi 

hakeneiden, tuolloin valtakunnallisten erikoismuseoiden, soveltuvuutta. Suomen ilmailumuseon ja Suomen 

Ilmavoimamuseon hakemusten ja Museoviraston antamien lausuntojen sisältö eivät ole julkisia, mutta 

selvityksen tekijän tulkinta julkisen keskustelun sekä haastattelujen myötä on, että ilmailun alan 

valtakunnallisen vastuumuseon toimialan kattavuutta ja museotoiminnan vaikuttavuutta on vahvistettava. 

Akuutit resurssi- ja toimitilakysymykset on ratkaistava. 

Museolain uudistusprosessin aikana Suomen ilmailumuseon katsottiin täyttävän valtakunnallisen 

erikoismuseon edellytykset tietyin huomioin ja se nimettiin valtakunnalliseksi vastuumuseoksi vuoden 2020 

alusta lukien. 

Selvitystyön myötä on välittynyt käsitys, että Suomen ilmailumuseon ja Suomen Ilmavoimamuseon 

toiminnassa on päällekkäisyyksiä, jotka osaltaan vaikuttavat valtakunnallisen vastuumuseotyön 

vaikuttavuuteen. Verrattaessa ilmailua muihin liikennemuotoihin, on perusteltua käsitellä sitä 

kokonaisuutena, jolloin voitaneen katsoa riittävän laajuuden ja merkittävyyden vaatimusten täyttyvän. 

Vaikka sotilasilmailu nähdään teknisesti, historiallisesti ja kulttuurisesti hyvin vahvana ja autonomisena 

osana ilmailua, tulisi se nähdä osana ilmailun alan museaalista kokonaisuutta. Ilmailun valtakunnallisen 

vastuumuseon tulisikin kyetä kattamaan aidosti koko ilmailun toimiala, kuten edellä hallituksen esityksessä 

on kuvattu.  

 

2.3. Liikenteen alan museoiden selvitys keväällä 2020 

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut erikoisasiantuntija Risto Hakomäen Museovirastosta 

selvittämään liikenne- ja viestintäalan museotoiminnan järjestämistä. Selvitystyön on määrä valmistua 

31.5.2020. 

Selvityksen tavoitteena on löytää malli tai malleja liikenne- ja viestintäalan museoiden sekä 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden, kiinteistöjen, ympäristöjen ja omaisuuden turvaamiseen 

pitkäaikaisesti. 

Selvityksessä kartoitetaan liikenne- ja viestintäalan museoiden ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 

kohteiden nykytilannetta. Selvityshenkilön tehtäviin kuuluu myös perustellun ehdotuksen laatiminen 

liikenne- ja viestintäalan museotoiminnan tarkoituksenmukaisesta edistämisestä ja ylläpidosta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on aiemmin tukenut liikenne- ja viestintäalan museoita valtionavustuksilla. 

Nykyisin ministeriöllä ei ole budjetissa momenttia, josta avustuksia voitaisiin maksaa. Laki velvoittaa 

liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluvaa Väylävirastoa huolehtimaan hallinnassaan olevia 

kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista. Viraston hallinnassa on muun muassa museoteitä, 

museosiltoja, museorautateitä, rautatiesiltoja, majakoita, aluksia ja Rautatiemuseon rakennuksia, 

esineistöä sekä kanavamuseoita.  



6 
 

Ilmailumuseoselvityksen tekijä on vaihtanut tilannetietoja Risto Hakomäen kanssa, jotta LVM:n asettaman 

selvitystyön myötä tehtävät linjaukset voidaan ennakoida. Samalla ilmailumuseoselvityksen tuottamaa 

tarkennettua tietoa on voitu hyödyntää LVM:n selvityksessä. 

 

2.4. Uusi ilmailumuseo 

Suomen Ilmailumuseon akuutti ratkaistava kysymys on 2010-luvulla ollut museon kiinteistökysymys. Museo 

on vuosien ajan hakenut toiminnalleen kestävää ratkaisua. Erityinen huoli on liittynyt museokiinteistön 

maapohjan vuokrasopimuksen päättymiseen.   

Museo on aikoinaan rakennettu museota ylläpitävän tahon (yhdistys, myöhemmin säätiö) toimesta ja 

varoin määräalalle, jonka Ilmailulaitos luovutti vastikkeettomalla vuokrasopimuksella tähän käyttöön. 

Nykyinen maanomistaja Finavia ilmaisi, että määräalue kaavoitetaan uuteen käyttöön sopimuskauden 

päättyessä 2022. Vuokrajaksoa on pystytty jatkamaan tästä vastikkeellisena vuoteen 2028 saakka.  

Tilakysymyksen ratkaisuvaihtoehtojen tarkempi avaaminen tämän raportin yhteydessä ei ole mahdollista, 

mutta tiivistetysti vaihtoehdot voidaan esittää 

a) tilanpuutteen ratkaiseminen laajentamalla ja perusparantamalla nykyistä museokiinteistöä – ei 

enää toteutettavissa  

b) uuden, tarpeet paremmin täyttävän museon rakentaminen vieressä sijaitsevalle, Vantaan 

kaupungin ja Finavian yhdessä omistamalle tontille 

c) Cargo – uuden museon toteuttaminen Finnairin vanhaan rahtiterminaaliin 

d) nykytilanne, jossa ratkaisua haetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa 

 

 

Havainnekuva Uusi Ilmailumuseo -aineistosta. Kuva: Suomen ilmailumuseo 

 

Selvitystyö tukee näkemystä, että uuden ilmailumuseon hanke toteutuessaan parantaa oleellisesti Suomen 

ilmailumuseon kykyä vaikuttavaan yleisötyöhön, ilmailun kokonaisuuden syvälliseen ja ilmiöpohjaiseen 

esittämiseen sekä monipuoliseen vuorovaikutukseen harrasteyhteisön kanssa. Uudisrakentamisen 

kustannukset ja museoalan resurssit huomioiden näyttää siltä, että uuden ilmailumuseon toteutus 

edellyttää ilmailun kansallisen kokoelmakeskuksen perustamista.  
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2.5. Ilmavoimamuseon kehittäminen 

Suomen Ilmavoimamuseon kannalta suurin ratkaistava kysymys liittyy museokiinteistön tulevaisuuteen. 

Viime vuosina puolustusvoimien tilahallinnan toteutus on nojannut malliin, jossa Puolustusvoimien 

Logistiikkalaitoksen esikunta solmii vuokrasopimukset keskitetysti kiinteistöt omistavan Senaatti-

kiinteistöjen kanssa. Järjestelyä halutaan edellisen hallituskauden aikana tehdyn linjauksen nojalla 

keskittää. Toimintaympäristön muutoksen vuoksi kiinteistöhallinnon järjestelyjä halutaan muuttaa 

suuntaan, jossa painopiste siirretään normaalioloista poikkeusolojen infrastruktuuriin. 

Samaan aikaan Suomen Ilmavoimamuseon käytössä olevat kiinteistöt ovat nykytilanteessa tarpeisiin 

nähden riittämättömiä. Toiminnan kehittämisen kannalta keskeisimmät haasteet ovat jo pitkään 

kohdistuneet kokoelmien säilyttämiseen. Museaalista esineistöä (lentokoneita, niiden hylkyjä ja 

suurikokoisia osia) on säilytetty mahdollisuuksien mukaan, mutta edes välttävästi tarkoitukseen soveltuvat 

säilytystilat ovat jatkuvasti vähentyneet 2010-luvulla (kylmä kaarihalli purettu, lämmin ilmavoimien 

käyttämä säilytystila poistunut käytöstä).  

Puolustusvoimauudistuksessa 2012 periaatetasolla linjattiin, että museotoiminnot siirtyvät 

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan vastuulle. Tämä vastuu näyttäytyy selvityksen laatimisen 

ajankohtana lähinnä materiaalihallinnollisina toimenpiteinä sekä päättyvinä vuokrasopimuksina. 

Puolustusvoimien museaalisen materiaalin ja museotoimintojen tuen epäselvyydet koskettavat pitkälti 

kaikkia Sotamuseon yhteistyömuseoita, ei yksinomaan Suomen Ilmavoimamuseota.  

Ilmavoimien esikunnassa museotoiminta sisällytetään ilmavoimien perinteisiin ja siitä vastaa ilmavoimien 

henkilöstöpäällikkö. Tässä vastuujaossa ei kuitenkaan ole huomioitu käyttäjän roolien määritystä 

materiaali- tai tilahallinnan kysymyksiin. 

 

Iljushin IL-28R (NH-4) Suomen Ilmavoimamuseossa. Kuva: Anni Antila 

Ilmavoimien esikunnassa on oltu aikeissa selvittää kevään 2020 aikana ilmavoimallisesti museotoiminnan 

tavoitteiden täyttymistä. Sotamuseon yhteistyömuseoiden tuleviin järjestelyihin ja mm. tilakysymyksiin on 

liittynyt epävarmuutta. Ilmavoimien selvitystyöstä on tietoa antanut ilmavoimien huoltopäällikkö eversti 

Joni Mahonen. Tämän raportin laadinnan aikaan ei puolustusvoimien museotoimintojen suhteen ole 

käytettävissä uutta tietoa.  
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3. Museot ja muut kokoelmat – nykytilan kuvaus 

Selvitystyön yhteydessä inventoitiin suomalaisista ilmailumuseoista ilma-aluksia ja niiden jäänteitä. 

Yhteensä 212 historiallista ilma-alusta on tallennettuna museokoneita tai muistomerkkeinä kahdessa 

ammatillisessa ja neljässä muussa ilmailumuseossa. Näiden lisäksi yleisön nähtävillä on vitriineissä 

seitsemän museokonetta (Kauhavalla, Tuulosessa ja Utissa) ja näiden yhteydessä neljä 

muistomerkkikonetta.  

Näiden lisäksi pääasiassa internetlähteistä tunnistettiin 89 historiallista ilma-alusta vaihtelevassa kunnossa. 

Näiden joukossa on harrasteilmailukäytössä olevia lentokoneita, 14 muistomerkkikonetta ja 13 

opetuskäytössä olevaa lentokonetta. Vaikka nämä muut koneet eivät varsinaisesti sisältyneet 

selvitystyöhön, on ainakin niiden määrän suuruusluokalla merkitystä. Kattavan tutkimuksen tekeminen 

museoiden ulkopuolella olevista historiallisista ilma-aluksista ei ole mahdollista tämän selvitystyön 

puitteissa. On mahdollista, että eräiden konetyyppien museoitavaksi soveltuvat yksilöt ovat nimenomaan 

opetuskäyttöön luovutettuja. 

Museoiden ja muiden toimijoiden tietoja on käsitelty tarkemmin liitteessä 1. Selvitystyön yhteydessä 

kootut tiedot historiallisista ilma-aluksista ja muista kulttuuriperintöobjekteista on koottu liitteeseen 2.  

Tiivistetyt havainnot suomalaisista ilmailuhistoriallisista museoista esitetään seuraavissa alaluvuissa 

kohdekohtaisesti yleisten havaintojen jälkeen. 

 

3.1. Yleisiä havaintoja 

Haastattelujen ja muun aineiston perusteella näyttää siltä, että suomalaisessa ilmailuhistoriallisessa 

kentässä vallitsee tiettyjä pitkäaikaisia intressiristiriitoja, joiden ratkaiseminen kompromissein ei 

välttämättä ole mahdollista. Tässä selvitystyössä näitä kuvataan eräänlaisina vastinpareina. 

 

Pääkaupunkiseutu vs. Keski-Suomi 

Suomalaisen ilmailumuseon valmistelu- ja syntyaikana 1970-luvulla muodostui kaksi museon sijoitukseen ja 

sisältöön kohdistuvaa päälinjaa, joiden myötä hyvin lyhyen ajan sisällä Suomeen perustettiin kaksi 

ilmailumuseota. Siviili-ilmailun ja kulttuuriperinnön ammattiorganisaatiot sekä harrastajat painottivat 

pääkaupunkiseutua ja ennen kaikkea Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitystä. Tikkakoskelle 1970-luvun 

alussa siirretty ilmavoimien esikunta puolestaan ajoi museota Tikkakoskelle tiettyjen keskisuomalaisten 

instituutioiden tuella.  

Nykyään museoiden välinen yhteistyö näyttäytyy luontevana ja aktiivisena. Vuosikymmenten takaista 

skismaa ei ole tarpeen erityisesti korostaa, mutta puheenvuorojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, 

ettei tuolloin syntynyttä ”ilmailuhistoriallista traumaa” ole täysin avoimesti käsitelty. Museoiden 

lähtökohtien asetelma on vaikuttanut kahden ammatillisen museon ilmentämään identiteettiin sekä 

kilpailuasetelman tuottamiin rooleihin.  

Tietty vaikutus näyttää olevan myös jaolla siviili- ja sotilasilmailuun. Siviili-ilmailuun identifioituva yleisö 

vaikuttaa olevan suuremmassa määrin ammatillista tai itse ilmailua harjoittavaa kuin sotilasilmailu, joka 

näyttää edelleen saavan yleisöjä myös viihteen ja yleisen sotahistorian harrastuksen kautta. Sen sijaan 

sotilasilmailun museo- ja näyttelytoiminnassa korostuu ammatillisuus ilmavoimien lentäjä- ja lentotekniikan 

henkilöstön kautta. Jakolinja museoita ylläpitävien ja käyttävien välillä voi ajoittain näyttäytyä vahvana. 
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Yleisöjen identiteetit saattavat olla jatkossa entistä merkityksellisempiä, kun museoiden näyttelyitä viedään 

vielä aiempaa vahvemmin ilmiöiden ja merkitysten suuntiin.  

 

Harrastajat vs. museoammatillisuus  

Suomalaisen ilmailumuseotyön keskiössä on ollut sen syntyvaiheilta 1960-luvulta saakka vapaaehtoisuus. 

Harrastuspohjaisuuden kohdalla on kuitenkin tärkeää tunnistaa esimerkiksi aloitteellisen 

eläkeläishenkilöstön ammatilliset kytkökset, joilla ollut merkitystä museoiden syntyyn ja kehittymiseen. 

Yhteydet ilmenevät esimerkiksi tietynlaisena sotilasilmailun ammatillisena suljettuna yhteisönä tai toisaalta 

siviili-ilmailun ammattilaisten työpanoksina museoesineiden kunnostamisessa. Näiden organisaatioiden 

muutokset palveluissa ja suhtautumisessa kulttuuriperinnön säilyttämiseen on johtanut akuutteihin 

ongelmiin niin Tikkakoskella kuin Vantaalla. Henkilösuhteisiin perustuvat järjestelyt ovat näin ollen 

osoittautuneet riskialttiiksi pitkäjänteisen museotyön kannalta. 

Tätä vastinparia voi verrata myös fyysiseen sijaintiin, koska Ilmailumuseoyhdistyksen piirissä toteutuva 

vapaaehtoistyö vaikuttaa olevan vahvasti pääkaupunkiseutulainen ilmiö. Harrastajien oman elämänpiirin 

sijainti heijastuu vaatimuksiin kokoelma- ja ylipäätään museotyön sijoittumisesta. Näin ollen esimerkiksi 

kokoelmakeskuksen sijoittumista Keski-Suomeen vastustetaan muista kuin museologisista syistä.  

Vapaaehtoistyön rooli on ollut ilmailuhistoriassa hyvin keskeinen ja tulee sitä olemaan jatkossakin. Ilmailun 

alalla objektien omistus ja operointi on yleisesti niin kallista ja arvokasta, että harrastus tavallisimmin 

kohdistuu muuhun kuin henkilön omassa omistuksessa ja hallinnassa olevaan objektiin. Erityisesti 

museoihin tallennettujen ilma-alusten kunnostamisessa on vapaaehtoistyöllä ollut keskeinen rooli, mutta 

samalla itseohjautunut työ on saattanut johtaa objektien historiallisten arvojen ja todistusvoimaisuuden 

menettämiseen.  

Tämän selvitystyön yhteydessä nousi esiin jonkin verran havaintoja museoammatillisten periaatteiden ja 

harrastetyön yhteensovittamisen haasteista. Suomen Ilmailumuseo on kiinnittänyt vapaehtoistyön 

ammatilliseen ohjaukseen paljon huomiota, ja Suomen Ilmavoimamuseossa historiallisten objektien 

konservointi ja restaurointi on käytännössä kokonaan rajattu ammatillisille henkilöille.  

Ilmailumuseoyhdistyksen piirissä tehtyyn ilma-alusten entisöinti- ja restaurointityöhön on liittynyt 

valtaosaltaan henkilöitä, joilla ei ole ollut suoranaista ilmailun alan ammattiroolia. Tämä voi osaltaan 

selittää ”Lauantaikerhon” ja ”Tiistaikerhon” voimakkaasti korostettua omaa identiteettiä - myös oman 

yhdistyksen muihin jäseniin nähden. Subjektiivinen näkemys heijastuu myös yksittäisiin julkilausumiin 

esimerkiksi Suomen Ilmailumuseon kehittämisen ja tulevaisuuden ratkaisujen suhteen, eivätkä nämä 

lausunnot näytä pyrkivän kokonaiskuvan hahmottamiseen. 

Fyysisten esineiden ohella harrastetyöllä on keskeinen rooli ilmailuhistorian tietosisältöjen, tarinoiden ja 

ilmailun paradigman ylläpitämisessä. On huomattava, että historiallisen tiedon kokonaiskuvan kannalta 

oleellisen ”ilmailuarkeologian” toteutuksessa harrastajilla voi olla suurikin rooli. Tällöin on tärkeää 

varmistaa sinänsä sitoutuneen työn riittävästä dokumentoinnista ja kestävistä työtavoista.  

Museoammatillisten periaatteiden ja esimerkiksi ICOM:n eettisten sääntöjen omaksumisessa on 

harrastekentän keskuudessa kirjavuutta. Keskusteluissa oli havaittavissa myös tiettyä uhmakkuutta 

museotyön periaatteita kohtaan, mikä inhimillisesti katsoen on toki ymmärrettävää, mutta kokonaisuuden 

kannalta ei edistä kestävää kulttuuriperintötyötä. Suomen Ilmailumuseon kohdalla on jatkossa varmasti 

tärkeää löytää tasapainotila kehittämällä museota käyttäjiensä tilana. 
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Muistomerkit, vitriinit ja lentokonepuistot vs. museotoiminta 

Museoesineen ja muistomerkin ero on museaalisesta näkökulmasta katsoen selvä – museoesine on 

tietoisesti tallennettu museokokoelmaan ja sitä säilytetään ja käsitellään museo-objektina. Historiallisten 

esineiden käyttö muistomerkkinä tai monesti oikeammin mainostarkoituksessa eroaa oleellisesti 

museoesineen säilyttämisestä. 

Historiallisen arvon näkökulmasta muistomerkiksi asetettu esine käy yleensä läpi lähinnä hidastettua 

elinjaksonsa päätöstä (eräänlainen hidas tuhoaminen olosuhteiden kautta). Puolustusvoimissa 

historiallisten esineiden käytöllä muistomerkkeinä on hyvin pitkät perinteet. Tyypillisiä 

muistomerkkiesineeksi pudotettuja esineitä ovat tykit ja ammukset, mutta myös panssarivaunut ja 

lentokoneet ovat usein käytettyjä muistomerkkejä. Esineiden säilyttäminen esteettisesti siedettävinä 

yleensä myötävaikuttaa historiallisen arvon katoamiseen. Sijainnista riippuen muistomerkkiesineet voivat 

olla myös ilkivallalle alttiina. 

Ilmavoimien käytöstä poistamien ilma-alusten kohdalla on huomattava, että säilytettäväksi aiottu esine, 

jota ei ole (vielä) viety Sotamuseon kirjanpitoon ja luetteloitu museoesineeksi, on käytännössä 

muistomerkkistatuksella. Näin ollen sotilasilma-alusten kohdalla muistomerkkinä säilytettävä lentokone voi 

olla museoon säilytyssopimuksella sijoitettu ja museoesineen tavoin hoidettu objekti, museon tai muun 

näyttelyn yhteydessä yleisön nähtäville asetettu objekti, myöhempää päätöstä odottava varastoitu objekti 

tai esimerkiksi pylvään päähän nostettu varsinaisesti muistomerkiksi asetettu objekti. 

 

Messerschmitt Bf-109 yksilö MT-452 Utissa vitriiniin sijoitettuna kesällä 2019. Kuva: Anni Antila 
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Vitriinejä käytetään yleisön vapaasti nähtäville asetettujen museokoneiden suojana. Esimerkiksi Utissa 

vitriiniin sijoitettu Messerschmitt Bf-109 ilmentää Utin sotilasilmailun historiaa, mutta myös ilmavoimien 

kulttuuriperintöä laajemmin – ja tavallaan myös suomalaisten ilmailumuistomerkkien historiaa 1950-luvulta 

asti. Olosuhdesäädelty ja mahdollisesti teknisesti valvottu vitriini sinänsä voi olla esineen säilymisen 

kannalta vaatimukset täyttävä ratkaisu. 

Vitriininäyttely voi edesauttaa ilmailuhistoriallisten objektien esittelyä yleisölle, mutta niillä ei voi korvata 

varsinaista museotyötä, eikä niitä tule nähdä vaihtoehtona museaalisia periaatteita noudattaville 

kokoelmien säilytystiloille. Vitriinissä esineeseen kohdistuva kosteus-, lämpötila- ja auringon säteilyn 

kuormitus on vaikeasti hallittavissa, ja mahdolliset virheet voivat johtaa esineen nopeaan rapistumiseen. 

Toimivaa vitriiniratkaisua ei tässäkään mielessä voi siis katsoa taloudellisesti edulliseksi kompromissiksi 

museaaliset vaatimukset täyttäville tiloille.  

Joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi Kauhavalla, on vitriininäyttelyillä pystytty korvaamaan 

kulttuuriperintöön ja sosiaalisiin merkityksiin liittyviä menetyksiä ilmavoimien toiminnan päättyessä. On 

kuitenkin tärkeää varmistaa, että päätöksentekijät ymmärtävät eron museotoiminnan ja vitriininäyttelyiden 

välillä. 

 

Staattiset museokoneet vs. elävä lentävä kulttuuriperintö 

Suomalaisiin ilmailumuseoihin tallennetut ilma-alukset säilytetään lähtökohtaisesti staattisina 

museoesineinä. Vaikka restaurointihankkeissa lentokoneen tekniset järjestelmät palautettaisiin toimiviksi, 

ei esineestä tehdä dynaamista. Staattisen säilyttämisen taustalla vaikuttaa Sotamuseon jo kauan sitten 

tekemä periaatepäätös sekä ammatillisia museoita ylläpitävien yhteisöjen päätökset.  

Museolentokoneen käyttö altistaisi objektin jatkuvaan tuhoutumisvaaraan. Toisaalta lentokelpoisuuden 

ylläpitäminen edellyttää ilma-aluksen alkuperäisen elinjakson mukaista fyysisen materiaalin uusimista 

mutta myös tiukentuvien normien edellyttämiä muutoksia. Museo-objektien on pääsääntöisesti haluttu 

ilmentävän niiden elinjakson tiettyä mennyttä tai pysäytettyä ajanhetkeä. Tästä syystä suoraan käytöstä 

suorana museokokoelmaan liitetty objekti olisi jatkossa staattinen.  

Kysymys staattisesta tai dynaamisesta säilyttämisestä näyttää ammatillisten museoiden keskuudessa 

olevan selvä. Vapaaehtoisen museoiden kohdalla näkökulmassa on vaihtelua niiltä osin kuin operointi 

koneella ylipäätään on mahdollista. Harrasteyhdistysten jäsenten kommenteissa lentäviä koneita 

peräänkuulutetaan selvästi vahvemmin. Toisinaan kaivataan järjestelyä, jossa museo tarjoaa 

toimintaympäristön historiallisilla ilma-aluksilla lentävien harrastajien tapahtumille. Tätä on myös käytetty 

perusteluna ilmailumuseon sijoittamiselle toimivan lentokentän yhteyteen. 

 

3.2. Suomen Ilmailumuseo 

Suomen ilmailumuseota Vantaalla ylläpitää Suomen ilmailumuseosäätiö Sr. Suomen Ilmailumuseosäätiö 

perustettiin vuonna 1996, jota ennen museon omisti museon perustanut Ilmailumuseoyhdistys ry. Säätiön 

yhteisöosakkaina ovat Ilmailumuseoyhdistys ry, Finnair Oyj, Finavia Oyj, Suomen Ilmailuliitto ry, Patria Oyj 

sekä Vantaan kaupunki. Myös Ilmavoimat osallistuu säätiön hallintoon, vaikka ei olekaan säädekirjan 

allekirjoittajayhteisö. Säätiö merkittiin säätiörekisteriin 11.11.1996. 

Säätiön hallintoelimiä ovat 13-jäseninen edustajisto, hallitus ja museonjohtaja. Edustajisto valvoo ja tukee 

säätiön toimintaa. Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa virallisesti hallitus, jonka edustajisto valitsee. 

Käytännön toimintaa johtaa museonjohtaja.  
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Vuonna 1969 perustettu Ilmailumuseoyhdistys ry avasi ensimmäisen pysyvän näyttelynsä Helsinki-Vantaan 

lentokentän alakerrassa sijaitsevalle käytävälle 12.6.1972. Ilmailumuseoyhdistyksen hallitus päätti 

kesäkuussa 1977 Museoviraston kehotuksesta nimetä käytävänäyttelyn virallisesti ilmailumuseoksi. 

Yhdistys alkoi pian tavoitella omaa museorakennusta. 

Nykyiselle paikalle museon rakentaminen aloitettiin 8.5.1980. Ensimmäinen näyttelyhalli avattiin yleisölle 

24.9.1981. Seuraavassa vaiheessa rakennettiin ns. välihalli, joka vihittiin käyttöön maaliskuussa 1985. 

Toinen suuri näyttelyhalli arkisto- ja työtiloineen otettiin käyttöön 26.9.1989. Vuonna 1995 välihallia 

laajennettiin, jolloin saatiin mm. erikoistapahtumia varten pieni kahvilatila sekä arkistotilaa. 

Viimeisin laajennus valmistui keväällä 1998, jolloin käyttöön otettiin uusi toimistosiipi, jossa on työtilojen 

lisäksi 200 hengen auditorio, kahvila sekä museon kirjasto. Nykyisen tontin vuokrasopimus päättyy 

viimeistään vuonna 2028.  

Opetusministeriö nimitti Suomen Ilmailumuseon valtakunnalliseksi erikoismuseoksi 1.1.1997 alkaen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi Suomen Ilmailumuseon ilmailun valtakunnalliseksi vastuumuseoksi 

1.1.2020 alkaen.  

 

 

 
Syysloma! Pikku Pilotin lentokoulu -kierros lapsille lokakuussa 2019. Kuva: Suomen ilmailumuseo. 

 

Strategiatyönsä yhteydessä Suomen Ilmailumuseo korostaa  

- ilmailun monitahoisuuden ilmentämistä merkitysten kautta 

- ymmärryksen lisäämistä ilmailun kokonaiskuvasta ja yksilöiden omasta ilmailusuhteesta 

- sisältöjen tärkeyttä 
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- museoiden tehtävien muutosta  

- Ilmailumuseota yhteisöjen oman tekemisen ja tapahtumien alustana 

Vuoden 2018 tilastoituja tunnuslukuja: 

- kokoelmassa 79 ilma-alusta; liitteessä 2 huomioitu yht. 82 objektia (ilma-aluksia 69, jäänteitä 13) 

- kaikki käynnit yhteensä 39 315 kpl 

- yleisötapahtumien kokonaismäärä 530 kpl 

- palkkausmenot yhteensä 586 091€ 

- kiinteistömenot sekä korot ja poistot yhteensä 366 529€ 

- pääsymaksutulot 138 767€ 

- palvelu- ja myyntitulot 208 115€ 

- valtionosuus ja -avustukset yhteensä 312 136€ 

- kunnan avustukset 50 000 € 

- muut omatoimiset tulot 5 385€ 

- palkattu henkilöstö 11 henkeä, todellisia henkilötyövuosia 10,5 htv 

- vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos 10 495 tuntia 

 
Vahvuudet 

- museoammatillisuus ja osaaminen korkealla tasolla  
- museopedagogiikka 
- viestintäosaaminen 
- kokoelmapoliittisen ohjelman laajuus ja laatu 
- museolla on otettu kunnianhimoinen ote ilmailun 

kokonaisuuteen 

 

Heikkoudet  
- rajalliset htv:t 
- kokoelma- ja näyttelytilojen vähyys 
- akuutti toimitilakriisi 
- rooli valtakunnallisena toimijana vaatii vielä työtä 
- taustayhteisöjen roolien epätasaisuus 

- vaikuttavuus koko ilmailun toimialueen 
vastuumuseona ei ole kattava 

- kokoelmaesineiden kunnostus vapaaehtoistyön 
varassa 

Mahdollisuudet 
- vapaaehtoistyön kanavoiminen uudenlaiseksi, 

museotyötä nykypäivässä tukevaksi 
vuorovaikutukseksi 

- Uusi ilmailumuseo voi oikein toteutuessaan 
kasvattaa ilmailumuseosta eturivin nykypäivän 
museon (vuoropuhelu vaikeista aiheista, läsnäolo 
Aviapoliksessa) 

- Monipuoliset omat kokoelmat ja taustayhteisöt 
tuottavat monipuolisia sisältöjä myös 
valtakunnallisen työn tueksi 

 

 

Uhat 

- uudistuminen ei onnistu resurssien vähyyden vuoksi, 
vaan nykyinen rakenne joudutaan viemään uusiin, 
kalliimpiin tiloihin 

- äärimmäisessä tapauksessa uudistuminen ei onnistu 
- em. johdosta varsinkaan ilma-alusten kartuntaa ei 

voida tehdä, vaan olemassa olevaa kokoelmaa 
joudutaan supistamaan 

- valtakunnalliset tehtävät eivät toteudu riittävällä 
tasolla, mikäli aitoa koko ilmailun kenttää kattavaa 
vaikuttavuutta ei saavuteta 

- Uusi ilmailumuseo rakentuu liian suppeana ja/tai 
liian kauaksi uusista yleisöistä, jolloin vaikuttavuutta 
ei voida näyttelyin riittävästi laajentaa 
 

 

Suomen ilmailumuseon nykytilaa ja kehittämistä on käsitelty tarkemmin raportin kohdassa 2.4. 
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3.3. Suomen Ilmavoimamuseo 

Suomen Ilmavoimamuseo esittelee suomalaista, erityisesti sotilasilmailun historiaa sen alusta nykypäiviin 

saakka. Perusnäyttely koostuu pääasiassa lentokoneista, lentokonemoottoreista ja lentovarusteista, jotka 

ovat olleet käytössä Suomen ilmavoimissa. Esillä on myös vaihtuvia erikoisnäyttelyitä ja pienoismalleja. 

Museo aloitti toimintansa Keski-Suomen Ilmailumuseona vuonna 1979 ilmavoimien Tikkakoskella 

Luonetjärven 1. lentokonehallissa. Vuodesta 1987 alkaen museo on toiminut virallisesti Ilmavoimien 

museona vastaten ilmavoimien kulttuuriperinnön tallentamisesta. Vuonna 2016 museon nimi muutettiin 

Suomen Ilmavoimamuseoksi. 

Suomen Ilmavoimamuseota ylläpitää Suomen Ilmavoimamuseosäätiö sr. Säätiössä ovat edustettuina 

seuraavat tahot: 

- Ilmavoimat 

- Finavia 

- Jyväskylän kaupunki 

- Jyväskylän yliopisto 

- Keski-Suomen Liitto 

- Ilmavoimien Kiltaliitto Ry 

- Lentotekniikan Kilta Ry 

Säätiön hallitus johtaa museon toimintaa ja hallituksen sihteerinä toimii museonjohtaja. Käytännön 

museotyötä toteuttaa museonjohtaja apunaan ns. johtoryhmä sekä museon henkilökunta.  

 

Suomen Ilmavoimamuseon pysyvää näyttelyä joulukuussa 2019. Kuva: Anni Antila 

Vuoden 2018 tilastoituja tunnuslukuja: 

- kokoelmassa 73 ilma-alukseksi luokiteltua esinettä (57 ilma-alusta, 16 jäännettä) 

- kaikki käynnit yhteensä 20 996 kpl 

- yleisötapahtumien kokonaismäärä 91 kpl 
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- palkkausmenot yhteensä 301 405 € 

- kiinteistömenot sekä korot ja poistot yhteensä 30 058 € 

- pääsymaksutulot 91 049 € 

- palvelu- ja myyntitulot 101 313 € 

- valtionosuus ja -avustukset yhteensä 177 806 € 

- kunnan avustukset 59 000 € 

- muut toiminta-avustukset 30 796 € 

- muut omatoimiset tulot 23 933 € 

- palkattu henkilöstö 7 henkeä, todellisia henkilötyövuosia 8,6 htv (nyt 9 vakit. täysaikaista) 

- vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos 1 100 tuntia 

- vaikuttavuus 811 000 € (Vaasan laskentamallin mukaan) 

Suomen ilmavoimamuseo on toiminut nykyisissä tiloissaan vuodesta 1989 alkaen. Kiinteistö on alun perin 

rakennettu betoniteollisuuden tarpeisiin. Valtion virastojen kiinteistöjen hallintaan liittyvien muutosten 

johdosta museokiinteistö on tällä hetkellä Senaatti-kiinteistöt oy:n omistuksessa. Eräiden muiden 

sotilasmuseoiden tapaan Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on tällä hetkellä solminut 

vuokrasopimuksen museon puolesta. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on ilmoittanut 

irtisanovansa Sotamuseon yhteistyömuseoiden käytössä olevien rakennusten ja niihin liittyvien maa-

alueiden vuokra- ja palvelusopimukset siten, että sopimukset päättyvät viimeistään 31.12.2021. Edellä 

mainittuna aikana on tarkoitus siirtyä malliin, jossa museoiden säätiöt vastaavat itse toimitiloistaan ja niihin 

liittyvistä sopimuksista. 

 

Vahvuudet 
- ammatillisuus, museologisen osaamisen 

korostaminen 
- konservointi- ja restaurointiosaaminen 
- selkeä toimiala (suomalainen sotilasilmailu, 

paikallinen ilmailuhistoria soveltuvin osin) 
- syvällinen sotilasilmailun tuntemus 

- yhteys lentokentälle ja tukikohtaan 
- tutkimusosaaminen 

 

Heikkoudet  
- kokoelmatilojen riittämättömyys ja siitä aiheutuva 

kartunnan mahdottomuus 
- vaikuttavuuden lisääntymisen kannalta hyvin 

rajallinen vastuualue 

- riippuvuus puolustusvoimista museon talouden, 
tukitoimien ja kokoelmien osalta 

Mahdollisuudet 
- ilmavoimien tuki 
- Tikkakosken risteysalueen elinvoima 
- realistiset mahdollisuudet kehittää museon 

kiinteistöä kokoelmakeskukseksi 
- yhteys lentokentälle ja lentotoimintaan (elävä 

ilmailun kulttuuriperintö) 
- henkilöstön osaamisen kehittämismahdollisuudet 
- yhteistyöhankkeet konservointi- ja restaurointialaa 

lähellä olevien oppilaitosten kanssa alueellisesti voi 
johtaa koko suomalaista museokenttää 
hyödyttävään osaamiskeskukseen 
 

Uhat 
- puolustusvoimien byrokratiaan liittyvä kitka 

Sotamuseoon ja sen yhteistyömuseoihin liittyvien 
kysymysten ratkaisemisessa viivästyttää ratkaisuja 

- yhteistyön kautta ei löydetä uusia ratkaisuja 

- kokoelmakeskuksen ja ilmavoimallisen näyttelytilan 
rakentuminen edellyttää nykyisiä säätiörakenteita 
laajempaa rahoituspohjaa (kiinteistöyhtiöön) 

 

Suomen Ilmavoimamuseon toiminnassa  on pitkäjänteisesti korostettu ammatillisuutta ja museologisen 

ajattelun soveltamista. Näyttelytilan rajallisuus ja objektien suuri koko on kuitenkin rajoittanut toteutuksia. 

Lentokoneiden kunnostustoiminnassa korostuu historiallisen todistusvoimaisuuden varjeleminen ja 

konservoiva toimintatapa on saanut merkittävän roolin.  
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Suomen Ilmavoimamuseo on kärsinyt sotilasmuseoiden tukemiseen ja kehittämiseen liittyvästä 

epävarmuudesta. Tilanne ei ole parantunut vuoden 2012 puolustusvoimauudistuksen jälkeen. 

 

3.4. Hallinportti Ilmailumuseo 

Hallinportti Ilmailumuseota ylläpitää Lentotekniikan kilta ry. Lentotekniikan kilta on maanpuolustuskilta, 

jolla on n. 500 jäsentä. Kilta vaalii ilmavoimien mekaanikkokoulutuksen perinteitä sekä tallentaa ja esittelee 

mekaanikkojen tehtäviä. 

Hallinportti Ilmailumuseon kehitys alkoi keväällä 1968, jolloin Ilmavoimien Teknillinen Koulu ja 

Lentotekniikan Kilta avasivat Kauhavalla lentokalustoaiheisen näyttelyn. Ilmavoimien Teknillisen Koulun 

siirtyessä Halliin siirtyi myös Lentotekniikan Kilta Halliin. Hallinportti-ilmailunäyttely avattiin syksyllä 1971. 

Nykyisellä paikallaan museo avattiin 1980. 

Museossa on asetettu näytille historiallisia ilma-aluksia, niiden osia ja huoltovälineitä, lentovarusteita ja 

pukuja sekä ilmailun memorabiliaa. Kylmässä kaarihallissa on säilyttämisen lisäksi myös kunnostettu 

lentokoneita.  

 

Caudron G.3 Hallinportti Ilmailumuseon kaarihallissa 

Museon käytössä on Lentotekniikan killan omassa omistuksessa olevat kiinteistöt. Näistä lämmintä tilaa on 

316m2 (kirjastorakennus ja E-rakennus) ja kylmää tilaa 450m2 (kaarihalli). Museorakennukset sijaitsevat 

Finavian omistamalla vuokratontilla. Maanvuokran suuruus ei ole käynyt ilmi selvitystyössä.  

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja: 

- kävijöitä 1600 henkeä vuodessa, valtaosa ulkopaikkakuntalaisia ilmailuhistorian harrastajia, mutta 

myös virkistysmatkoja yms. 

- avoimet ovet -tapahtumassa vuosittain n. 150 kävijää 

- kokoelmissa säilytyksessä 10 lentokonetta 
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- huomattava kokoelma lentokoneiden osia, varaosia, aseita, mittareita, radioita yms. esineistöä 

- ylläpitäjä Lentotekniikan kilta ry, jäseniä n. 500 

 

 

Vahvuudet 
- selkeä painopiste sotilasilma-alusten tekniikan 

historiaan ja ilmavoimien lentokaluston ylläpitoon 

- hyvät suhteet paikalliseen yhteisöön ja 
organisaatioihin 

- aktiivinen ote tukimahdollisuuksiin (mm. Leader-
rahoitus) 

Heikkoudet  
- paikallisten toimijoiden ja mahdollisten 

kumppanuuksien sitoutuminen lentokonepuistoon 
eikä kestävään museotoimintaan 

- rakennusten elinjakso ei välttämättä ole enää pitkä 
huolimatta viimeaikaisista kunnostustoimenpiteistä 

- säilytystilat eivät täytä museokokoelmien 
säilytykselle asetettuja vaatimuksia 

Mahdollisuudet 
- nykyisen yhteistyön syveneminen Veljesten Wanhan 

konttorin kanssa: Näyttelytoimintojen lisääminen ja 
kehittäminen yhdessä 

- myös menneisyyden lentoteknisen osaamisen 
säilyttäminen asiantuntijuuden avulla 

 

Uhat 
- nykyisen aktiivihenkilöstön väistyessä osaamisen ja 

sitoutumisen muutos 
- puutteelliset tilat vaarantavat arvokkaiden objektien 

säilymisen 
- aktiivisen henkilöstön vähäisyys 
- riippuvuus Jämsän kaupungin tuesta on etu mutta 

myös riski 
- ilmavoimien läsnäolon poistumisen vaikutus syvenee 
- lentokonepuisto voi viedä jatkossa huomiota ja 

voimavaroja museotoiminnalta 
 

 

Hallinportti Ilmailumuseon asiakastyöstä päävastuu on museon toimihenkilö Seppo Valkeiskankaalla. 

Opastuksiin osallistuu hänen lisäkseen muutamia muita eläköityneitä lentotekniikan ammattilaisia. Museon 

talkoisiin ja kunnostusprojekteihin osallistuu näiden lisäksi muutamia henkilöitä. Aktiivihenkilöstön 

väistyessä paikkakunnalta arvioidaan löytyvän riittävästi nuorempia aktiiveja, jotka voivat varmistaa 

toiminnan jatkumista. 

Avoinnapidossa museo saa Jämsän kaupungin rekrytointitukea järjestelyllä, jossa kaupunki vastaa 

kesätyöntekijöiden palkkakustannuksista. Tämän tuen arvo toiminnalle on joitakin tuhansia euroja 

vuodessa. Museo saa myös markkinoinnissa ja hankkeissa tukea Jämsän kaupungilta. Opastukset ja 

avoinnapidon sesonkikauden ulkopuolella tuottaa Lentotekniikan kilta itse.  

Hallinportin Ilmailumuseon tulevaisuudessa on nähtävissä myönteisiä signaaleja. Aktiivisen toiminnan 

jatkajia on tiedossa, mutta omakohtaisen kokemusperäisen tiedon määrä tulee vähenemään. 

Museonäyttelyn avoinnapito on nykytilassaan ratkaistu pienten ilmailumuseoiden kentässä kestävällä 

tavalla.  

Oleellista tulevaisuuden kannalta lienee yhteistyön lisääminen seuraavien vuosien aikana sekä Hallin alueen 

toimijoiden kanssa, että sotilasilmailun alan museotoimijoiden suuntaan. Lentotekniikan aineettoman 

kulttuuriperinnön sisältöjen tallentamista on syytä korostaa. 

Suurimmat uhkat johtuvat puutteellisista tiloista. Museo sijaitsee alttiina ulkopuoliselle toiminnalle ja 

rakennukset itsessään muodostavat merkittävän riskin objektien säilymiselle. Lentotekniikan killalle on 

annettava suuri tunnustus aktiivisesta pyrkimisestä tilanteen parantamiseen, mutta museaalisesta 

näkökulmasta katsoen riskit ovat kohtuuttoman suuria.  
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3.5. Karhulan ilmailukerhon lentomuseo 

Karhulan ilmailukerho (aiemmin Kymin ilmailukerho) on vuonna 1945 perustettu purjelentoon keskittynyt 

ilmailuyhdistys. Lentomuseon ylläpitäminen Kymin lentokentän yhteydessä on yksi ilmailukerhon 

toimintamuodoista.  

Ensimmäinen vanhaksi katsottu ilma-alus, Harakka I, päätettiin kerhon toimesta tallentaa jo 1959. Nykyisen 

kaltainen museotyö alkoi 1992 Fouga Magisterin myötä. Nykyinen museolentokoneiden halli valmistui 1995 

ja sitä laajennettiin 2008. Museokonehallin lisäksi Kymin lentokentän alueella ei ole muita rakennuksia pl. 

käymälä.  

Karhulan taajamassa kerhon ilmailukerhon käytössä on Kotkan kaupungin vastikkeetta kerhon käyttöön 

luovuttama kerhotalo, johon on sijoitettu myös museotoimintaan liittyvät arkistot, kirjasto ja lentokaluston 

kunnostustilat (osana kerhon muuta koneiden huoltotilaa). Museotoiminta on suurelta osin yhden henkilön 

eli Jyrki Laukkasen vastuulla.   

Lentomuseoon on sijoitettu yhteensä 15 historiallista lentokonetta. Näistä neljä on ilmavoimien käytöstä 

poistettuja suihkukoneita säilytyssopimuksella ja yksi suullisella luovutuksella kerholle. Kerhon 

omistuksessa on kymmenen ilma-alusta, joista kuusi on lentokuntoista ja näistä neljä rekisterissä.  

Museon toimintaa kuvaavia tunnuslukuja: 

- näyttelyssä 15 historiallista ilma-alusta, joista neljä ilmavoimien käytössä ollutta konetta 

- vuotuinen kävijämäärä yhteensä n. 5 000 henkeä 

- opastuksia tekee yksi henkilö 

- museotoiminnan tuotto vuosittain 200-300 € 

- maanvuokra n. 300-400€/vuosi 

Vahvuudet 
- poikkeuksellisen syvä ja laaja kokemusperäinen 

asiantuntemus erityisesti ilmavoimien lentokoneista 

- erityisesti ilmavoimien käytössä olevat koneyksilöt 
ovat erittäin arvokkaita ja jopa tyyppiensä ainoita 
autenttisina säilyneitä yksilöitä 

- kerhorakennuksen vastikkeettomuus on tärkeä tuki 

Heikkoudet  
- museotoiminta on pitkälti personoitunutta hyvin 

harvojen aktiivien käsiin 

- kyseessä on ennemmin näyttely kuin varsinaisesti 
museo 

Mahdollisuudet 
- Kymi Historic Flight ry:n toiminnasta voidaan löytää 

aidosti toimivia yhteistyöratkaisuja TAI 
- Kymi Historic Flight voi ottaa museotoiminnan 

hoitaakseen jatkossa 
- yhdistykset ja Kymin lentokenttä tarjoavat pohjan 

ainutlaatuiselle purje- ja liitokoneisiin liittyvän 
aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön 
keskukselle  
 

Uhat 
- Jyrki Laukkasen luopuessa ei toiminta voi jatkua 

nykymuodossaan 
- kaupungin tukimuoto kerhorakennukselle muuttuu 

tai poistuu 

 

 

Karhulan ilmailukerhon lentomuseossa on useita merkille pantavia piirteitä. Museotoiminta on itsessään 

hyvin pienimuotoista ja sisältyy kokonaisuudessaan yhdistyksen toimintaan. Näyttelytoimintaan käytetään 

vain vähän resursseja, mutta asiantuntemus on ainutlaatuisen syvää, Jyrki Laukkasen merkittävän uran ja 

kokemuksen pohjalta. Opastuksissa näkyy osaamisen lisäksi myös tarinankerronnan taito. Varsinaista 

tallennustoimintaa tehdään vähän, mutta kokoelmatoimintoihin on pyritty tekemään aloitteita. 

Nykytilassaan kyseessä on kuitenkin lähinnä museolentokoneiden näyttely, eikä museo.  
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Näytteille asetetut esineet jakautuvat kahteen toisistaan poikkeavaan kategoriaan: Ilmavoimien 

suihkukonekauden lentokoneet ja ilmailukerhoon liittyvät harrasteilma-alukset. Sotilasilmailun 

asiantuntemus on vahvasti personoitunutta. Historiallisten purjekoneiden kerhon jäsenten osaaminen 

näkyy lentokelpoisten koneiden määrässä.  

Sotilaskoneiden kohdalla on merkillepantavaa, että koneyksilöt ovat autenttisimpia tyyppiensä edustajia ja 

MiG-21 lienee ainoa jäljellä oleva, Suomessa käytetty F-versio. Nämä koneet ja kerhon niiden tekemä työ 

on syytä huomioida kansallisen kokoelman kannalta. 

Lentokelpoisuus ja dynaamiset museolentokoneet korostuvat historiallisen purjekoneiden kohdalla. 

Toisaalta museoon sijoitetun Fouga Magisterin rullauskuntoisuus saa paljon huomiota, ja dynaamisuus 

vaikuttaa olevan keskeinen arvo. 

 

Karhulan ilmailukerhon lentomuseo talvikaudella 2020. Kuva: Anni Antila 

Kymin lentokentän yhteydessä sijaitseva museorakennus on pelkistetty, mutta sinänsä hyväkuntoinen. 

Olosuhdekuormaa on pyritty hallitsemaan mahdollisuuksien mukaan, mutta vuodenaikojen vaihtelu 

vaikuttaa väistämättä objekteihin. Teräshallin lämpö- ja kosteusolosuhteet ovat ajoittain haastavia. 

Henkilösidonnaisuus tullee vaikuttamaan museotoiminnan tulevaisuuteen. Purjekoneiden 

kunnostustoimintaan tulee pitkäaikaisen osaajan ja aktiivin kuoleman myötä muutoksia. Näyttelyn 

opastuksiin ja mm. Fouga Magisterin rullauskelpoisena säilyttämiseen on etsitty ja löydetty jatkajia, mutta 

heidän ollessaan ulkopaikkakuntalaisia, ei nykyisen kaltaista avoinnapitoa pystyttäne jatkamaan.  
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Karhulan ilmailukerhon toiminnan painopisteestä sekä Kymin lentokentällä aktiivisen Kymi Historic Flight 

ry:n toiminnan myötä luonteva kasvusuunta näyttää olevan historiallisten purjekoneiden harrastus. 

Selvityksen yhteydessä saadun tiedon mukaan tätä tukee myös Suomen Ilmavoimamuseon jälkimmäiselle 

yhdistykselle lainaamat vanhat purjekoneet. 

 

3.6. Karjalan ilmailumuseo 

Ilmailumuseota ylläpitää vuonna 1997 perustettu Kaakkois-Suomen Ilmailumuseoyhdistys ry. Yhdistyksessä 

on n. 160 jäsentä, joista aktiivisiksi katsotaan n. 10 %. Museonäyttely on avattu Lappeenrannan 

lentokentän kupeeseen vuonna 2001.  

Museon näyttelyyn on sijoitettu 15 ilma-alukseksi määriteltyä esinettä. Näistä kymmenen on 

puolustusvoimien säilytyssopimuksella lainattua ja loput yhdistyksen omia. Pääpaino näyttelyssä on 

sotahistorialla ja sotilasilmailulla. Yhdistyksen toiminnassa erityinen painoarvo on hylkyjen etsimisellä ja 

evakuoinnilla ns. hylkyryhmän toimesta, joka on samalla yhdistyksen toiminnan aktiivisin muoto. 

 

Hylyistä kerättyjä kappaleita näytteillä Karjalan Ilmailumuseossa talvella 2020. Kuva: Anni Antila 

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja: 

- yhdistyksen omistamat tilat, 40m2 lämmintä ja 960 m2 kylmää tilaa 

- vuotuisia maksavia kävijöitä keskimäärin 1 000 henkeä 

- avoimien ovien päivinä n. 1 500 henkeä 
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- yhdistyksessä n. 160 jäsentä 

- vuosibudjetti n. 11 000 € 

- mittava ilmailukirjakokoelma, n. 1 000 nidettä 

Kokoelmassa on myös tuhansia valokuvia (sekä kopiovedoksia että alkuperäisiä), lentovarusteita ja pukuja 

ja muuta esineistöä. 

 

Vahvuudet 
- aktiivisten jäsenten syvä sitoutuminen 
- läheiset suhteet muihin museoihin ja SIVM:n tuki 
- hylkytoiminnan osaaminen ja aktiivisuus 
- vakiintunut asiakaspohja 

- yhteistyökanavat alueelliseen museotoimintaan 

Heikkoudet  
- säilytyshallit eivät täytä museotoiminnan 

vaatimuksia esineturvallisuuden kannalta 
- voimavarojen riittämättömyys näyttelyn 

kehittämiseen 
- lentokenttäyhtiön toimintatapa maapohjan 

vuokranantajana 

- kaupungin vähäinen tuki museon toiminnalle 
 

Mahdollisuudet 
- hylkytoiminnan kehittäminen yhteistyössä 

ammattimuseon kanssa 
- painopisteen muodostamisella mahdollisuus 

kehittää näyttelytoimintaa 
- mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön itärajalla 

 

 

Uhat 
- rakennusten kunto ja laatutaso vaarantavat 

objektien säilymisen 
- lentokenttäyhtiön liiketaloudelliset tavoitteet liian 

vaativia yhdistykselle 

- yhdistyksen voimavarat eivät riitä avoinnapitoon tai 
näyttelyn kehittämiseen 

 

Karjalan ilmailumuseo on syntynyt ilmailuprofession piiristä tulleesta aloitteesta, mutta toteutus ja ylläpito 

on hyvä esimerkki pyyteettömästä ja sitoutuneesta harrastetoiminnasta. Lentokenttäalueen omistukseen ja 

kiinteistöhallinnon periaatteisiin liittyneet muutokset ovat haitanneet museon kehittämistä, mutta 

yhdistyksen aktiivien päättäväisyydellä on korjattu tilannetta. Paikallisena erikoismuseona Karjalan 

ilmailumuseolla on pyritty kokoelmatyön perusasioiden saattamiseen riittävälle tasolle.  

Näyttelyyn säilytyssopimuksella tallennetut sotien jälkeisen ajan ilma-alukset eivät ole tyypiltään tai 

fyysiseltä ilmiasultaan ainutlaatuisia tai huomattavan merkittäviä. Koneiden tallennuksella ja näytteille 

asettamisella onkin lähinnä paikallista merkitystä. Tallennustoimintaan sisältyy myös joitakin maakalustoon 

lukeutuvia ajoneuvoja.  

Rakennukset eivät täytä nykyaikaisia museokokoelmien säilyttämiselle asetettuja vaatimuksia. Museon 

sijainti on ulkoisten uhkien kannalta parempi kuin joidenkin muiden kohteiden, mutta esimerkiksi 

paloturvallisuuden kannalta historiallisesti kaikkein arvokkaimpia objekteja ei voitane tiloihin sijoittaa.  

Avoinnapitoon saadaan kaupungin tukea. On epäselvää, miten nykyisten aktiivitoimijoiden väistyessä 

esimerkiksi opastuksia ja kokoelmaesineiden hoitoa voidaan ylläpitää. 

 

3.7. Päijät-Hämeen ilmailumuseo 

Päijät-Hämeen ilmailumuseon on Lahden Ilmasilta ry:n ylläpitämä museolentokoneiden näyttely 

Vesivehmaan lentokentällä.  

Vesivehmaan kokoelma on suomalaisen ilmailumuseotoiminnan perusta sikäli, Vesivehmaan 

sodanaikaiseen lentokonehalliin oli vuodesta 1947 alkaen koottu historiallisia lentokoneita, joista saatiin 

perustettaviin Suomen Ilmailumuseoon ja Keski-Suomen Ilmailumuseoon objekteja.   
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Toiminnan tunnuslukuja: 

- näyttelyssä vuosittain n. 2 000 kävijää 

- maksavia kävijöitä n. puolet, pääsymaksutuotot yhdistykselle n. 1 000 € 

- tuotot käytetään toiminnan pieniin ylläpitomenoihin 

- yhdistyksessä n. 300 – 350 jäsentä, jäsenmaksua ei peritä liittymisen jälkeen 

Vahvuudet 
- historiallinen rakennettu ympäristö 
- ainutlaatuisia ilma-aluksia 

- metropolialue tavoitettavissa 

Heikkoudet  
- rakennus ei täytä museoesineiden säilyttämiselle 

asettuja vaatimuksia 
- toiminta pienimuotoista 

 
Mahdollisuudet 

- elävän kulttuuriperinnön mahdollisuudet kehittyvän 
lentokentän osana 

- LIS voi kanavoida IMY:n piirissä ilmenevää halua 
yhdistyksen omaan museaaliseen toimintaan 

 

 

Uhat 
- Vesivehmaan kehitys pysähtyy pandemian 

aiheuttaman taantuman myötä 
- Vesivehmaan kentästä ei jatkossakaan synny 

kulttuuriperinnön säilyttämistä tukeva keskus 

- historiallista lentokonehallia ei pystytä yhdistämään 
kestävään ilmailuhistorialliseen työhön 
 

 

Nykyisessä museonäyttelyssä Vesivehmaalla on edelleen Sotamuseon omistamia historiallisia, pitkälti 

ainutlaatuisia lentokoneita. Näiden lisäksi näyttelyyn on myöhemmin lisätty säilytyssopimuksella 

ilmavoimien käytöstä poistettuja ilma-aluksia. Myös yksittäisiä hylkyjä ja muita ilma-aluksen jäänteitä on 

asetettu näytille. 

 

Päijät-Hämeen Ilmailumuseo kevättalvella 2020. Kuva: Anni Antila 
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Lentokoneiden ylläpitotoiminta käynnistyi vapaaehtoisvoimin ja yhdistyksenä 1962. Päijät-Hämeen 

ilmailumuseona näyttelytoiminta avattiin vuonna 2005. Lahden Ilmasillan puheenjohtajaksi valittiin keväällä 

2020 Janne Salonen, joka toimii myös Ilmailumuseoyhdistyksen puheenjohtajana.  

Vesivehmaan hallin omistaa nykyään Suomen ilmailumuseosäätiö. Halli on itsessään hieno osa ilmailun 

rakennusperintöä. Hallin ylläpitoa toteuttaa käytännössä Lahden ilmasilta näyttelytoiminnan ohessa. 

Yhdistys on toimintamallinsa avulla välttänyt toiminnasta aiheutuvat kiinteät kulut, ja se on näin pystynyt 

keräämään pääomaa tulevia hankintojaan varten.  

Varsinaisesta museosta ei nykyisellään tulisi puhua, vaan kyseessä on toisaalta hyvin ainutlaatuisten 

museo-objektien ja toisaalta yleisempien, ei museokokoelmiin liitettyjen sotilaskoneiden näyttelystä, joka 

on rajoitetusti avoinna yleisölle. Muilta osin kyseessä on lähinnä yhdistyksen sisäinen toiminta. 

Viime aikoina Lahden Ilmasilta ry on hankkinut mm. merikontteja työkalujen ja ilma-alusten jäänteiden 

säilyttämiseen. Suunniteltua konttivarastoa kattamalla merikontit ei voitu toteuttaa, koska 

lentokenttäyhtiö ei antanut rakenteelle lupaa. Tällä hetkellä kontit on sijoitettu lentokonehallin seinustalle. 

Lahden Ilmasillan toimesta Vesivehmaalle on tallentunut myös mm. Helsinki-Vantaan lentoasemalta Ford D 

-sarjan alustalle rakennettu porrasajoneuvo. Maakaluston tallentamisen tarve on tunnistettu, mutta 

kestävää ratkaisua ylläpitoon ei Vesivehmaallakaan ole. Nykytilanne näyttäytyy epätyydyttävänä useastakin 

näkökulmasta. Lentokonehalliin tallennetut objektit ovat alttiina lämpö- ja kosteuskuormalle sekä 

ilkivallalle ja rikoksille. Puinen lentokonehalli muodostaa suuren paloriskin. Myös eläimet voivat 

vahingoittaa objekteja, ja esimerkiksi talvella 2020 lentokoneita oli suojattu pressuilla lepakoiden 

ulosteelta.  

 

3.8. Vitriininäyttelyt, lentokonepuistot ja perinnehuoneet 
 

Hanssin-Jukan Perinneyhdistys ry / Kauppakeskus Tuulonen 

Hanssin-Jukan Perinneyhdistys ry on syntynyt Kauppakeskus Tuulosen yhteyteen monen intressin 

summana. Suomalaisittain historiallisesti hyvin arvokas DC-2 Hanssin-Jukka entisöitiin 2010-luvun alussa 

Tikkakoskella Ilmasotakoulun kilta ry:n aloitteesta. Koneelle ei ollut osoittaa kestävää säilytyspaikkaa, eikä 

sille ollut vaatimukset täyttävää tilaa Suomen Ilmavoimamuseossa. 

Paikkakunnalla vaikuttanut ilmailuhistoriallinen aktiivisuus ja kauppakeskuksen omistajan myötämielisyys 

tuottivat ratkaisun koneen säilytyspaikaksi siten, että kauppakeskuksen rakennukseen lisättiin konetta 

varten vitriini. Kauppakeskuksessa on myös Focke-Wulf Stieglitz sisätilaan ripustettuna sekä ulkoalueella 

muistomerkkikoneita DK- ja MG-koneet.  

Museolentokonetoimintaa ylläpitää tarkoitusta varten perustettu Hanssin-Jukan Perinneyhdistys ry. 

Näyttelytilan yhteydessä on yhdistyksen pieni ilmailuhistoriallisen aineiston myymälätila sekä näytillä jonkin 

verran esineistöä, mm. lentomoottoreita ja pienoismalleja. 

Selvityshenkilölle toimitettuja, perinneyhdistyksen toimintaan liittyviä yksityiskohtaisia tietoja ei sovitusti 

julkaista tässä raportissa. 
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Hanssin-Jukka omassa näyttelytilassaan Kauppakeskus Tuulosessa keväällä 2020. Kuva: Anni Antila 

  

Vahvuudet 
- erityisesti Hanssin-Jukan kannalta suotuista 

sijoituspäätös lyhyellä aikavälillä 
- suuret matkustajavirrat ja objektien näkyvyys 

- yhteisöllinen ylläpitomalli tukee ilmailuhistorian 
tunnustamista 
 

Heikkoudet  
- museaalisia tavoitteita on vaikea toteuttaa 

kauppakeskusympäristössä  

- säilytystila on riippuvainen liiketaloudellisista 
olosuhteista 

Mahdollisuudet 
- kauppakeskuksen kasvumahdollisuudet ja erilaiset 

tapahtumat tuovat yleisöjä 
- ratkaisulla saavutetaan aikaa siirtymäkaudelle, jonka 

aikana pysyvä museaalinen ratkaisu löytyy 
 

Uhat 
- kauppakeskuksen toimintaan ja talouteen liittyvät 

riskit 

- museoarvon ilmentäminen voi olla vajavaista, jos 
objekti on asetettu lähinnä kuriositeetiksi 

 

 

Hallin lentokonepuisto 

Jämsän Hallin taajaman keskustassa, hyvin lähellä Hallinportti Ilmailumuseota ja Patrian 

lentokoneteollisuutta, sijaitsee muistomerkiksi pyloniin asetettu Draken-yksilö. Muistomerkin tarkoituksena 

on ilmentää paikkakunnalla sijainnutta ilmavoimien lentoteknistä koulutusta ja koelentotoimintaa sekä 

suomalaista lentokoneteollisuutta. Selvitystyön aikana oli tiedossa, että muistomerkkikoneita lisäämällä 

halutaan toteuttaa samaan ympäristöön eräänlainen lentokonepuisto. 

Hankkeesta ei ollut käytettävissä yksityiskohtaista kuvausta, mutta saatujen tietojen mukaan hankkeessa 

aktiivisia toimijoita olisivat Ilmailumuseoyhdistys ja Lentotekniikan Kilta ja sille odotettaisiin tukea mm. 

Patrialta. Aikataulu ja rahoitus hankkeelle ovat ilmeisesti avoinna. 
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Selvityksen laatijan saaman tiedon mukaan puisto on tarkoitus toteuttaa asettamalla pyloneihin niiden 

konetyyppien edustajat, joita on valmistettu Hallissa. Seuraava muistomerkiksi asetettava kone olisi 

suunnitelman mukaan Fouga Magister.  

 

Vahvuudet 
- osapuolten monialaisuus 
- sijainti tukee Hallin ilmavoimallisia ja 

lentokoneteollisuuteen liittyviä perinteitä 

- hanke ei suoraan uhkaa suomalaisittain 
arvokkaimman kulttuuriperinnön säilymistä 

Heikkoudet  
- muistomerkkipuisto ei toteuta museaalisia 

tavoitteita 
- objektit ovat kuriositeetteina, irrotettuna 

konteksteistaan 

- objektit väistämättä tuhoutuvat ja rappeutuvina 
heikentävät historiallisten ilma-alusten identiteettiä 
esineellisenä kulttuuriperintönä 

Mahdollisuudet 
- valaistut muistomerkit voivat olla visuaalisesti 

kiinnostavan näköisiä jonkin aikaa 

 

Uhat 

- ilmailun kulttuuriperinnön suojelemiseen käytettäviä 
resursseja valuu muistomerkkikäyttöön 

 

Kauhavan lentokonepuisto 
 

Puolustusvoimauudistuksen 2012 myötä lentokoulutus ja ilmavoimien läsnäolo Kauhavan historiallisessa 

tukikohdassa päättyi. Kauhavalla annettu lentokoulutus on vuosikymmenten ajan vaikuttanut kaupungin 

identiteettiin ja talouteen. On siis ymmärrettävää, että ilmavoimien toiminnasta on haluttu jättää näkyvä 

jälki kaupunkiin. 

Lentosotakoulun kilta ry:n ja Kauhavan kaupungin yhteishankkeena Kauhavan keskustaan on rakennettu 

vuosien 2007-2018 välillä lentokonepuisto, joka koostuu kahdesta ilmeisesti olosuhdesäädellystä vitriinistä 

sekä pyloneihin asennetuista kahdesta muistomerkkikoneesta. Vitriineihin on sijoitettu viisi historiallista 

lentokonetta, joista neljä on lainattu muilta museotahoilta.  

Lentokonepuiston tavoitteena on esitellä esineiden avulla sotilasilmailua Kauhavalla aina Lentosotakoulun 

lakkauttamiseen saakka. Lentokonepuisto voi sijaintinsa avulla tavoittaa suuria yleisöjä ja sen arvioidaan jo 

saaneen yli 10 000 kävijää. Puistomainen ympäristö ja lasten ilmailuaiheinen leikkipaikka lisäävät kohteen 

vetovoimaa. 

Vahvuudet 
- vitriinit mahdollistavat koneiden säilymisen  
- sijainti tavoittaa hyvin yleisöt 

- suuri paikallinen merkitys yhteisölle 

Heikkoudet  
- muistomerkkiluonne ei mahdollista museaalisten 

tavoitteiden laajempaa saavuttamista 
- ei kehittyvä toiminta 
- alttiina ilkivallalle 

- pyloneihin sijoitetut muistomerkit rapistuvat  
Mahdollisuudet 

- lentokonepuisto voi säilyttää ilmailun paikallista 
painoarvoa  

- voi toimia jonkin muun kulttuuriperintötoiminnan 
kasvupohjana 
 

Uhat 
- killan henkilöstön ikääntyessä voi aktiivisuus kadota 
- säilyminen on riippuvainen kaupungin intresseistä 

- koneet nähdään vain muistomerkkeinä, kun 
omakohtaiset kokemukset ovat lakanneet 

 

Lentokonepuiston voinee katsoa saavuttaneen tavoitteensa. Lentosotakoulun kilta vastaa omistamiensa 

vitriinien ylläpidosta, mutta yhdistyksen aikanaan väistyessä vastuun ottanee Kauhavan kaupunki, joka jo 

nyt on antanut lentokonepuiston maapohjan vastikkeetta vuokralle.  

 



26 
 

Utin perinnehuone sekä ilmailupuisto 

Utin perinnehuoneen katselmointi peruuntui, ensin aikatauluristiriitojen vuoksi ja sen jälkeen 

koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi annettujen ohjeiden myötä. Ilmailupuiston nykytilaan ja 

ympäristöön selvityksen tekijä pääsi tutustumaan omatoimisesti. Toimijaa koskevat tiedot saatiin kuitenkin 

sähköisesti. 

Utin perinnehuonetta ylläpitää Utin Ilmakilta ry. Utti on eräs suomalaisen sotilasilmailun historiallisesti 

merkittävimpiä paikkoja ja rakennettuja ympäristöjä. Perinnehuoneen toiminta keskittyy paikallisen 

sotilasilmailun ilmiöiden tallentamiseen perinteiden säilyttämiseksi. Varsinaista museolaissa tarkoitettua 

museotoimintaa ei ole näköpiirissä. 

Utti on merkittävä kohde myös siksi, että siellä asetettiin käytöstä poistuvan Messerschmitt-kaluston 

muistomerkiksi lentokone kivijalustalle yleisesti näkyvälle paikalle jo vuonna 1954. Kone rapistui ja kadotti 

todistusvoimaisuutensa nopeasti, mutta säilyi ja oli aikanaan myös osa suomalaisen ilmailumuseoalan 

historiaa Keski-Suomen ilmailumuseon kautta.  

Alun perin muistomerkiksi asetettu MT-507 kuuluu tärkeänä objektina Suomen Ilmavoimamuseon 

kokoelmiin ja on myös ollut osa suomalaisen museologisen tutkimuksen historiaa. Vuodesta 1971 saakka 

Utissa muistomerkkinä on toiminut MT-452, joka oli aiemmin toiminut muistomerkkinä Santahaminassa. 

Kone on entisöity toistamiseen ja nykyään sijoitettu olosuhdesäädeltyyn vitriiniin. 

Utin perinnetoimintaa on aktivoitu ja kehitetty viime aikoina voimallisesti. Onkin tärkeää, että selvitystyön 

jälkeen Utti otetaan kokonaisuudessaan mukaan keskusteluun ilmailuhistoriallisen toiminnan tukemisesta. 

Muistomerkkivitriinien lisäämistä ja eräänlaisen lentokonepuiston muodostamista alueelle on suunniteltu.  

Vahvuudet 
- erittäin suuri ja monikerroksinen 

kulttuuriperintömerkitys 
- Utti operatiivisena tukikohtana tukena 
- suurten yleisöjen tavoitettavana 

Heikkoudet  
- muistomerkkikone vitriinissä toimii lähinnä 

kuriositeettina 
- ei museaalisia tavoitteita pl. objektin säilyminen 

 
Mahdollisuudet 

- Utti ja Messerschmitt tarjoavat kiinnostavan 
tutkimuskohteen 

- muistuttaa kulttuuriperinnön säilyttämisen 
tärkeydestä 
 

Uhat 
- mahdollinen vitriinipuisto vie resursseja kestävältä 

museotyöltä 

- historiallisten objektien kontekstin arvo hämärtyy 
eikä ymmärretä museaalisia tavoitteita 

 

Jämijärven perinnehuone 

Jämijärven perinnehuoneen osalta ei selvityksessä ollut käytettävissä tietoja, vaan sen osalta selvitystyö jää 

myöhempään yhteyteen. 

 

Ilmailumuseoyhdistys  

Ilmailumuseoyhdistys ry on keskeisimpiä suomalaisia ilmailuhistoriallisia toimijoita. Yhdistyksen juuret ovat 

1960-luvulla käynnistyneessä, suomalaisen ilmailumuseon perustamiseen tähdänneessä työssä. 

Ilmailumuseoyhdistys on jäsenmäärältään hyvin suuri - n. 1200 henkeä – ja jäsenistöstä löytyy hyvin 

monenlaista ilmailun alan asiantuntemusta.  
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Ilmailumuseoyhdistyksen roolin muuttuminen ilmailumuseon perustamisen taustayhteisöstä museon 

ylläpitäjäksi ja edelleen valtakunnalliseksi harrasteyhdistykseksi ei varmasti ole ollut helppoa. Tällä hetkellä 

yhdistyksen johto pyrkii välittämään kuvaa valtakunnallisesta sateenvarjoyhdistyksestä ja tiedonvälittäjästä 

harrastekentälle. Mm. ilmailuhistoriallisen julkaisutoiminnan, tapaamisten ja museo-objektien 

kunnostamisen vapaaehtoistyön kautta esitetty rooli toteutuukin. Suhde varsinaiseen museotoimintaan 

näyttäytyy problemaattisena ja yhdistyksen identiteetti suhteessa Suomen ilmailumuseosäätiöön on osin 

jäsentymätön, vaikka säätiöittämisestä on kulunut jo 24 vuotta. 

 

Vahvuudet 
- jäsenistön monipuolinen asiantuntemus, osaaminen 

ja sitoutuminen 
- historiallinen keskeinen merkitys 
- suuri jäsenmäärä ja vakaat resurssit 
- julkaisutoiminta 
- tiistaikerhon jäsenten sitoutuneisuus, pysyvyys ja 

uusiutuminen 
 

-  

Heikkoudet  
- identiteetin muutos on edelleen käynnissä (vrt. 

säätiöittäminen, ammatillisuus jne.) 
- esineellisen kulttuuriperinnön tallentamiseen 

liittyville tavoitteille ei ole nyt pysyviä rakenteita 

 

Mahdollisuudet 
- IMY:stä voi kehittyä aidosti ilmailuhistorian 

harrastajien kattojärjestö 
- identiteetin kirkastuminen ilmailuhistorian 

harrastajien yhteenliittymänä 
- joustava ”pelastustoiminta” mahdollistaa reagoinnin 

välittömässä tuhotutumisvaarassa oleville objekteille 
- ei-museaalinen kokoelma soveltuu hyvin 

elämystoimintaan 
- osaamisen ja asiantuntemuksen tukeminen tuottaa 

aiempaa laajempaa ja laadukkaampaa 
julkaisutoimintaa sekä uudenlaisia esim. digitaalisia 
toimintamuotoja 
 

Uhat 
- jäsenistön potentiaalia ei pystytä hyödyntämään 

yhteisten intressien puolesta 
- yhteisiä intressejä ei pystytä muodostamaan laajasta 

jäsenpohjasta johtuen 
- tallentamistoiminta muodostuu keräilyksi, joka 

johtaa akuutteihin tilapulmiin 

- purkautuneisiin rakenteisiin takertuminen estää 
avoimen keskustelun tavoitteista ja uusiutumisesta 
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4. Suomalaisia historiallisia ilma-aluksia 
 

4.1. Objektien kartoitusta 

Selvitystyön puitteissa kartoitettiin kuuteen suomalaiseen ilmailumuseoon, kahteen ilmailun 

perinnehuoneeseen sekä kahteen ns. lentokonepuistoon tallennetut tai sijoitetut ilma-alukset ja niiden 

jäänteet.  

Kartoitus tehtiin ennakkotietokyselyllä ja katselmoinneilla, joita täydennettiin sovituilla lisätiedoilla sekä 

kirjallisilla- ja internet-lähteillä.  

Kerätyissä tiedoissa oli joitakin epäjohdonmukaisuuksia, joiden katsotaan aiheutuneen tietyistä objektien 

lainauksista sekä joidenkin jäänteiden luokituksesta. Ilma-alukseksi on selvityksen yhteydessä tulkittu 

laveasti hyvin puutteellisiakin ilma-aluksen jäänteitä, mikäli ne ovat tunnistettavissa ja yhdistettävissä 

tiettyyn koneyksilöön ja sen historialliseen tarinaan. Tulkinnat ovat pääosin kokoelmien haltijoiden 

tekemiä. Muita suuresineitä ja esimerkiksi lennokkeja ei selvityksen puitteissa ollut mahdollista inventoida 

yksilön tarkkuudella. 

Annetut selvitystehtävän mukaisesti erilaisten kokoelmien ja näyttelyiden ulkopuolella olevia objekteja ei 

inventoitu. Ilmailuhistoriallisen kokonaiskuvan kannalta selvityksen laatija kuitenkin katsoi tarpeelliseksi 

hahmottaa ilmailun esineellisen kulttuuriperinnön nykytilaa laajemmin. Tästä syystä inventoinnissa on 

huomioitu myös muualla kuin museoissa ja vastaavissa näytillä olevia ilma-aluksia. Nämä tiedot on koottu 

pääosin internet-lähteistä. Lopputulos on lähinnä suuntaa antava esitys historiallisten ilma-alusten 

määrästä ja jakaumasta sekä joidenkin koneyksilöiden elinjakson loppukohtaloista. Näiden koneiden 

joukosta löytyy myös joitakin mahdollisesti tallennustarpeisiin sisältyviä konetyyppejä.  

Tallennetut ilma-alukset kuvaavat ilmailun hyvin monipuolista kenttää. Objektit ovatkin erittäin 

heterogeeninen esinejoukko, niin ulkomittojensa, painonsa, kuntonsa kuin tarinansakin perusteella. Mitään 

yleispätevää yhteismitallista mallia tai kategoriaa ei katsottu mahdolliseksi määrittää. 

 

4.2. Objektien luokittelu selvityksessä 

Kokonaiskuvan käsittelyn helpottamiseksi objektit on jaettu historiallisen arvon perusteella viiteen 

pääluokkaan. Käytetty luokittelu ei ole tarkkuudeltaan museaalinen arvoluokitus eikä merkitysanalyysi. 

Luokituksella on pyritty kuvaamaan ei-yhteismitallisten fyysisten objektien tärkeyttä osana esineellistä 

liikkuvaa kulttuuriperintöä.  

Esineen historiallinen arvo määritettiin selvityksessä karkealla tasolla: 

 

  

  

  

   

 

Esineen ilmentämä arvo, joka perustuu mm. esineen todistusvoimaisuuteen,  
ominaisuuksiin, edustavuuteen, tyypillisyyteen, säilymisasteeseen ja  
historialliseen tarinaan. 

 

Näiden kautta yhteisö antaa esineelle kulttuuriperintöarvon. 
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Yllä kuvatun pelkistetyn määritelmän mukaisesti (teollisesti valmistetun) esineen historiallisen arvon 

perustana ovat siitä saatavat tiedot ja elämykset, jotka liittyvät esineen ominaisuuksiin, käyttöön ja 

ylläpitoon sen valmistumisaikana tai elinjakson aikana. 

 

               

Historiallinen arvo perustuu (edellä) mm. esineen todistusvoimaisuuteen, aineellisiin ja aineettomiin 

ominaisuuksiin, edustavuuteen, tyypillisyyteen, säilymisasteeseen ja historialliseen tarinaan. 

Luokitteluun tarvittavat tiedot on saatu kokoelmien haltijoilta, kirjallisuudesta ja selvityksen tekijän 

havainnoista. On syytä korostaa, että selvityksessä käytetty luokittelu metodina sekä objektien 

sijoittaminen luokkiin perustuu selvityksen tekijän subjektiiviseen näkemykseen. Tästä syystä luokitusta ei 

tarkistamattomana tule käyttää muissa yhteyksissä. 

Inventoinnin tuloksena todettiin, että kokoelmiin on tallennettu tai näyttelyihin sijoitettu yhteensä 224 

ilma-alusta tai sellaisen jäännettä. Näiden ulkopuolelta noteerattiin 89, lähinnä ilmailuhistorian harrastajien 

tunnistamaa historiallista ilma-alusta.  

Kokoelmiin sisältyvistä tai näyttelyihin sijoitetuista objekteista kahteen arvokkaimpaan luokkaan lukeutuu 

yhteensä 124 objektia. Kahteen alimpaan luokkaan puolestaan sijoitettiin vain 36 objektia. Siten on 

turvallista todeta, että suomalaiset ilmailun museokokoelmat sisältävät pääsääntöisesti arvokkaiksi 

tunnistettuja objekteja.  

Museokokoelmien säilyttämistä ohjaavat mm. kansainväliset ICOM:n sitoumukset, kansallinen lainsäädäntö 

ja museoalan vakiintuneet hyvät käytännöt. Museokokoelmien säilytykselle on perustellusti asetettu varsin 

tiukat vaatimukset. Ilmailun kansallisen kokoelman säilymisen kannalta on merkillepantavaa, että 

inventoiduista, kahteen arvokkaimpaan luokkaan kuuluvista objekteista 15 on sijoitettu erittäin 

puutteellisiin ja 11 välttäviin tiloihin. Ilma-alusten tai niiden jäänteiden lisäksi puutteellisissa tiloissa on 

muuta historiallisesti arvokasta esineistöä.  

Suurimmat puutteet säilytystiloissa liittyvät olosuhteiden hallintaan (erityisesti kosteuskuorma) ja 

paloturvallisuuteen. Myös ilkivallan ja rikosten vaara on suuri kohteissa, jotka sijaitsevat vähän 

liikennöidyillä ja valvomattomilla alueilla.  

 

Luokittelu              

             

5 Historiallisesti  erityisen arvokas objekti. Perustuu kotimaiseen suunnittelu-, valmistus- ja 

käyttöhistoriaan, historialliseen henkilöön/tapahtumaan. Autenttinen, todistusvoimainen 

esine. 

4 Historiallisesti arvokas objekti, joka ilmentää kansallista ilmailuhistoriaa ilmiasultaan 

restauroituna tai arvokas konetyyppi, jota on säilynyt museoissa useampia.   

3 Ehyt ilma-alus, jolla voi olla kansainvälisesti tai kansallisesti historiallista arvoa tai 

kansallisesti historiallisesti arvokas hylky/aihio.       

2 Ilma-aluksen jäänne tai ilma-alus, jolla ei ole erityistä ilmailuhistoriallista arvoa.    

1 Esine, jolla voidaan katsoa olevan vähän ilmailuhistoriallista arvoa.   
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5. Tallennus- ja tutkimustarpeita 

Jo tallennettujen objektien lisäksi on luonnollisesti tarpeen ottaa huomioon tällä hetkellä tallentamatta 

olevat ja tulevaisuudessa tallentamistarpeeseen tulevat objektit. Vaikka digitaalisten kokoelmien osuus 

tallennustyöstä jatkuvasti kasvaa, on erityisesti teollisen ja liikenteen esineellisen kulttuuriperinnön 

kohdalla jatkossakin tallennettava myös ilma-aluksia ja muita suuresineitä. 

Selvitystyön kuluessa on käynyt ilmi, että nykytilanteessa keskeisten ilmailun ilmiöiden kohdalla ei 

resurssien tai järjestelyjen puuttuessa ole ollut mahdollista tallentaa ilma-aluksia tai niiden suuruisia 

esineitä. Toisaalta on keskeisiä alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamisen liittyviä ilmiöitä ja 

kokonaisuuksia, joiden kohdalla tallentamisessa, säilyttämisessä ja näytteille asettamisessa on 

ratkaisemattomia kysymyksiä.  

 

5.1. Rajavartiolaitoksen lentotoiminta 

Rajavartiolaitoksen museotoiminta on järjestetty Immolassa sijaitsevaan Rajamuseoon maarajan ja Kymen 

maakuntamuseoon merirajan valvonnan osalta. Lentotoiminnan kohdalla on tehty ratkaisuja vain 

yksittäisten vanhempien ilma-alusten kohdalta.  

Rajavartiolaitoksen lentotoiminnan kohdalta on erityisesti tarpeen huomioida seuraavia näkökulmia: 

Tallentamistarpeen kohteena ovat erityisesti Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueen sekä liikkuva- että 

jatkossa myös kiinteäsiipiset ilma-alukset 1900-luvun loppupuolelta lähtien. 

Ilma-alusten lisäksi on tarpeen tallentaa ilmasta tapahtuvan rajavalvonnan toiminta, operointi eri 

kalustoilla, niiden huolto, korjaus ja muu elinjaksoon liittyvä ylläpito, tapahtumat, tarinat ja merkitykset 

sekä muu aineeton kulttuuriperintö. 

Ilma-alusten tallentamisvastuut on sovittava TAKO-yhteistyön prosessien mukaisella tarkkuudella 

(kokoelmapoliittiset ratkaisut, objektien omistajuus jne.). 

Ilmiöiden ja objektien näytteille asettamisessa tulisi huomioida ilmiön fyysiset toimintaympäristöt eri 

ajanjaksoina. Rajavartiolaitoksen lentotoiminta on historiassaan tukeutunut Turun ja pääkaupunkiseudun 

lentoasemiin, ja näin ollen olisi luontevaa sijoittaa näyttelytoiminta käytännössä pääkaupunkiseudulla 

toimivaan ilmailumuseoon.  

Vallitsevassa tilanteessa olisi ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että myös sisäministeriön hallinnonalalla 

sovitaan rajavartiolaitoksen museotoimintojen käytännön järjestelyistä sekä huomioidaan mahdollisten 

muutosten myötä rahoituksen siirtäminen asianmukaisella tasolla. Käytännössä tämä tarkastelu olisi 

tarpeen sisällyttää vuonna 2020 käytäviin neuvotteluihin ministeriöiden ja virastojen välillä, mikäli näin ei 

ole jo toimittu.  

Vartiolentolaivueeseen kohdistuva, esitetty tallennustarve on välittömästi kaksi helikopteria ja niiden 

operoimiseen liittyvää esineistöä. Jatkossa tulee vielä ratkaistavaksi mm. kiinteäsiipisten ilma-alusten 

pysyvä tallennus ja mahdollista muuta esineistöä.  
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5.2. Eräiden sotilasilmailun ilma-alusten ja niiden osien tallentaminen 

Ilmavoimien tiedustelu-, kuljetus- ja yhteyslentotoiminaan liittyvän esineellisen kulttuuriperinnön 

säilyttämiseksi on selvitystyön perusteella syytä etsiä kestäviä ratkaisuja, joilla varmistetaan riittävien ja 

edustavien todistuskappaleiden säilyminen ainakin FF-, HW- ja VN-kaluston osalta. Vanhentuneen 

yhteyskonekaluston kohdalla voisi olla syytä tarkastella eri Piper-tyyppien tallentamista. 

HX-hankkeen edetessä on syytä proaktiivisesti varautua HN-kalustoon ja sen ylläpitoon sekä koulutukseen 

liittyvän esineellisen kulttuuriperinnön tallentamiseen. 

Sotilasilmailua lähellä olevana, mutta omana tieteellisenä näkökulmanaan on tarpeen määrittää 

konfliktiarkeologian piiriin kuuluvien objektien tutkimus, dokumentointi ja historiallista arvoa suojeleva, 

kestävä toimintatapa. 

Edellä esitetyn myötä syntyy tarve tallentaa vähintäänkin yksi kuljetuskone, yksi harjoitushävittäjä ja 1-3 

pienkoneen kokoista ilma-alusta sekä näiden ohjekirjallisuus, varusteita ja huoltovälineitä.  

 

5.3. Suomen ilmailumuseon tunnistetut tallennustarpeet 

Suomen ilmailumuseo on ilmaissut tarpeen varmistaa ainakin seuraavien ilmiöiden riittävä tallentuminen: 

- matkustajasuihkukoneet, laajarunkokoneet, massamainen lentomatkailu jne. ilmiöitä ja fyysisinä 

objekteina 

- Pohjois-Suomi ilmailun alueena 

- lentomatkustaminen ilmiöinä 

- ilmailun suhde ympäristöön 

- maakuntalentoasemat ja lentopaikat 

- lentotyö  

- lennokit, miehittämättömät ilma-alukset ja niihin liittyvät kulttuuriset ilmiöt 

- 2000-luvun ilmailuharrastus ja yhdistystoiminta 

- ilmailuun liittyvien liikenne- ja muiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisvaltainen ja 

ohjelmallinen tutkimus, dokumentointi ja suojelu 

 

Selvitystyön yhteydessä on myös noussut esiin kysymys siitä, miten voidaan tallentaa riittävällä tasolla 

maakalustoihin ja tukeutumiseen liittyvät koneet, laitteet, rakenteet ja ajoneuvot. Suomen ilmailumuseon 

aiemmin säilyttämistä yksittäisistä tankkausajoneuvoista luovuttiin taannoin ja Suomen Ilmavoimamuseon 

edeltäjineen ei ole pysyvästi tallentanut ilmavoimien tukeutumisjärjestelmään kuuluvia ajoneuvoja pl. lyhyt 

ajanjakso 1980-luvun puolivälissä.  
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6. Kehitysajatuksia 

Selvitystyön toimeksiannossa edellytettiin, että työn tuloksissa kuvataan uskottavalla tavalla mahdollisia 

skenaarioita ilmailuhistoriallisten museoiden ja näyttelyiden tulevista muutoksista. Skenaarioita on 

selvitystyön aikana muodostettu niin toimeksiannon taustatietojen kuin haastatteluidenkin aikana. On 

myös huomattava, että jo selvitystyön aikanakin keväällä 2020 tietyt skenaariot alkoivat realisoitua. 

Raportin tässä luvussa esitetään selvitystyön yhteydessä ilmi tulleita mahdollisia kehityskulkuja. 

 

6.1. Yhdistykset muutoksessa  

Suomalaisia harrasteyhdistyksiä koskettavat yleisen keskustelun ja lehtijuttujen perusteella hyvin 

samankaltaiset haasteet. Historiallisten kulkuvälineiden ominaiset erot jossakin määrin vaikuttavat 

painotuksiin.  

”Ukkoutuminen” 

Yksityisiä museoita ylläpitävien yhdistysten jäsenistön ikääntyminen toistuu ja siihen liittyy: 

- yleinen huoli harrasteyhdistysten keskuudessa 

- toisaalta huolella on pitkä historia 

- muutoksia jälkikasvun ja jäsenistön uusiutumisen suhteen 

o kiinnostuksen kohteiden muutokset (ilmailu ylipäätään, sodasta aikaa, arvot ja ideologiat) 

o käsillä tekemisen kulttuurin muutos (harvempi harrastaa mutta syvemmin) 

o yhdistystoimintaa ei suosita, koska sitä ei katsota tärkeäksi/palkitsevaksi 

o digitaalinen ympäristö on paitsi sosiaalinen, myös sisällöllinen – samalla haastaa 

yhdistysten ”vallan substanssiin ja tietoon” 

 

 

”Ihmisiän lyhyys” 

Yksityisillä museoilla ja niitä ylläpitävillä yhdistyksillä on joissain tapauksissa vahva yksilösidonnaisuus. 

Esimerkiksi Karjalan ilmailumuseota ylläpitävällä Etelä-Karjalan ilmailumuseoyhdistys ry:llä on hyvin 

pitkäaikainen puheenjohtaja, joka persoonallaan on asettunut yhdistyksen ulkoiseksi kuvaksi. Hänen 

vetäytyessään puheenjohtajan tehtävistä voi yhdistyksen olla vaikea löytää hänen tilalleen henkilöä. Tämä 

voisi johtaa toiminnan lamautumiseen, koska museoon kohdistuu ulkopuolelta painetta, eikä 

voimanlähteitä ole näköpiirissä, ja toisaalta museo vaatisi pikaisesti kehittämistoimenpiteitä.  

Vielä voimakkaammin henkilösidonnaisuus näkyy Karhulan ilmailukerhon lentomuseossa. Jyrki Laukkasen 

ainutlaatuinen ja hieno ammattiura sekä innostava ja innostunut persoona näyttävät olevat koko 

museotoiminnan ydin. Hänen vetäytyessään lentomuseon aktiivisesta ylläpitämisestä ei selvityksen 

tekohetkellä vallinneen tiedon nojalla ole jatkajia näköpiirissä. On mahdollista, että museon avoinnapito 

tilauksesta voisi olla mahdollista, mutta oleellisimmat aineettomat sisällöt – asiantuntemus ja tarinat – 

jäävät väistämättä vähemmälle.  

 

”Ilmailuhistorian uhrautuvat vaalijat” 

Ilmailumuseoyhdistys ry on yli 50-vuotisen toimintansa aikana uudistunut jo merkittävästi. Suomalaisen 

ilmailumuseon perustamista ajaneesta ”funktionaalisesta yhdistyksestä” tuli valtakunnallisen museon 
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ylläpitäjä ja nyttemmin museosäätiön keskeinen taustavoima. Samalla yhdistys on toiminut viitekehyksenä 

ilma-alusten kunnostamisen vapaaehtoistoiminnalle sekä monenlaiselle ilmailuhistorialliselle 

aktiivisuudelle. Viime aikoina on nähtävissä, että IMY ry:llä on voimakas ambitio pyrkiä tallentamaan 

omatoimimisesti akuutissa tuhoutumisvaarassa olevaa ilmailun aineellista kulttuuriperintöä.  

 

2020-luvun alkaessa IMY ry näyttäytyy ulospäin valtakunnallisesti toimivana ilmailuhistorian harrasteen 

keskusjärjestönä. Ilmailumuseoyhdistys on paitsi aktiivinen yksityisten ilmailumuseoiden suuntaan, myös 

voimakkaasti henkilötasolla verkostoitunut niin lentokonepuistohankkeisiin kuin vaikkapa Lahden Ilmasilta 

ry:n suuntaan.  

Museotyön ammatillistumisen ja esimerkiksi kokoelmatyön ohjelmallisuuden myötä Ilmailumuseoyhdistys 

voisi vielä selkeämmin ja avoimemmin profiloitua Ilmailuhistoriallisena yhdistyksenä, joka kokoaa ilmailun 

kulttuuriperinnön harrastajia hyvin monipuolisesti yhteen. Ilmailumuseoyhdistyksen laadukas ja 

perinteinen julkaisutoiminta voisi jatkossa keskittyä entistä syvemmin elävän historian aspekteihin. 

Luopumalla muodollisesti ilmailumuseo-sidonnaisuudesta niin nimellisesti kuin toiminnallisestikin yhdistys 

voisi myötävaikuttaa ilmailuhistoriallisen kokonaiskuvan selkeytymisessä.  

Etäisyyden ottaminen valtakunnallisen ilmailumuseon ylläpitoon voisi myös virkistää yhdistyksen 

omatoimista ilmailuhistoriallisten objektien etsintää ja tallennusta. Yhdistyksellä on mitä ilmeisimmin 

mahdollisuus ja kykyä oman harrastetilan ylläpitoon, mutta samalla on tärkeää, että harrasteen 

keskusjärjestöllä on virallinenkin rooli ilmailun valtakunnallisessa museotyössä ja sen kokoelmien 

kehittämisessä.  

Toisaalta myös ilmailun valtakunnallisen vastuumuseon tuki ilmailuhistorian harrastejärjestön suuntaan 

voisi tämän roolijaon myötä olla moninaista. Harrastajilla tulisi jatkossakin olla rooli ilmailun 

kulttuuriperinnön esineiden ylläpidossa, museaalisten periaatteiden ohjaamana ja kestävällä tavalla. 

Ilmailumuseon infrastruktuuri voisi jatkossakin mahdollistaa pääkaupunkiseudulla ohjattua ja sitoutunutta 

vapaaehtoistyötä, niin entisöintiprojektien eri osuuksissa kuin kokoelmaesineiden ja näyttelyiden 

ylläpidossakin. Vesivehmaan historiallisen rakennetun ympäristön hyödyntäminen voisi toteutua nykyistä 

monipuolisemmin siinä vaiheessa, kun sinne varastoidut, historiallisesti arvokkaat objektit on siirretty 

museaaliset vaatimukset täyttäviin kokoelmatiloihin.  

 

6.2. Luontevat kasvusuunnat ja keskittyminen 

Yksityisten museoiden ja näyttelyiden tulevaisuus voi olla erikoistumisen hyödyntämisessä, kuten jo 

aiemmissa vaiheissa on luonnosteltu. Erikoistuminen ei kuitenkaan voine olla kestävää, jos taustalla ei ole 

omaehtoisuutta ja yhdistysten tahtoa. Selvityksen tekohetkellä vallitsevan tiedon valossa voisi olla 

mahdollista, että oikeanlaisilla panostuksilla myötävaikutettaisiin kestävällä tavalla museoiden 

tulevaisuuteen. Selvitystyön yhteydessä ei ole tullut esiin uusia, aiemmin tunnistamatta jääneitä 

vahvuusalueita. Sen sijaan ilmeni tarve avoimelle keskustelulle ja rohkaisulle luontevien kasvusuuntien 

suhteen.  

 

”Purjelentomuseo Kymissä – eläviä esineitä” 

Karhulan Ilmailukerhon lentomuseo haluaa keskittyä purje- ja liitokoneiden aineelliseen ja aineettomaan 

kulttuuriperintöön. Kotkan kaupungin tuki Karhulan Ilmailukerho ry:lle vastikkeettoman kerhotilan 

muodossa edellyttää museotoiminnan jatkamista. Kymin lentokentän museohallin toiminnasta voisi antaa 
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Kymi Historic Flightille roolia ja samalla tukea moottorittoman ilmailun elävää kulttuuriperintöä 

tapahtumien muodossa. Kymi Historic Flight ei ehkä ole valmis ottamaan museotoimintaa sellaisenaan 

hallintaansa, vaan haluaa keskittyä nimenomaan historiallisten purjekoneiden parissa työskentelyyn. 

Valtakunnallisen vastuumuseon tuki objektien deponoinnilla ja näyttelysisällöillä on varmasti tarpeen.  

 

Nykyisen sotilasilmailuun liittyvän osuuden tulevaisuus muuttuu aika myöten, ja näyttelyyn nyt tallennetut, 

ainutlaatuisiksi muuttuneet suihkukoneyksilöt on syytä tallentaa museaalisesti kestävällä tavalla.  

 

”Hylkyjen pelastajat” 

Karjalan ilmailumuseon osaaminen ja omaehtoinen ambitio syvenee hylkyjen etsinnässä ja tallentamisessa. 

Saattaa olla, että museon tulevaisuuden kannalta nopea yhteistyön syventäminen valtakunnallisen toimijan 

kanssa on varmin tulevaisuuden tae. Luonteva näkökulma on sotilasilmailu, huomioiden yhdistyksen 

ideologinen identiteetti, toiminnan perinteet, sijainti ja erityinen osaaminen taistelutoiminnan 

vaikutuksesta pudonneiden koneiden jäänteiden etsinnässä. Yhdistyksen ylläpitämisen painetta voitaisiin 

keventää jopa yhdistämällä toimintaa siten, että vapaaehtoistyö voisi jatkossa keskittyä vahvemmin 

hylkytyöhön ja toisaalta ammatillinen museo pystyisi tukemaan näyttelyitä sekä sisällöin että nykyajan 

vaatimukset paremmin täyttävillä rakenteilla ja kalusteilla. Avoinnapidon järjestäminen ja opastukset 

jäisivät luontevasti yhdistyksen aktiivien käsiin.  

 

”Lentokoneiden rakentajat” 

Lentotekniikan killan jäsenistö omaa syvän ja pitkäaikaisen osaamisen sotilasilma-alusten käytöstä, 

huollosta ja korjauksista. Ilmavoimien lentokaluston ylläpidon lisäksi killan henkilöstö vaalii menneisiin 

ajanjaksoihin liittyvää lentoteknillistä osaamista. Tämän harrastuneisuuden ja asiantuntemuksen kautta on 

ollut mahdollista järjestää retrospektiivisiä opetustilaisuuksia sellaisistakin konetyypeistä, joita ei 

maassamme ole säilynyt ainuttakaan. Lentotekniikan kilta on tällä hetkellä kiinnittynyt voimakkaasti 

aiemman Ilmavoimien teknillisen koulun toimintaympäristöön Jämsän Hallissa. Toimintaympäristönä Halli 

on jatkossakin nähtävä voimavarana, koska sekä suomalaisen valtiollisen lentokoneteollisuuden 

kulttuuriperinnön jatkaja Patria Aviation Oy, että Veljekset Karhumäki Oy:n perinteitä ylläpitävä taho 

toimivat Hallinportti Ilmailumuseon välittömässä yhteydessä. Läheisyys koskee sekä fyysistä ympäristöä 

että yhteistyötä ja aineettomia arvoja. 

Lentotekniikan killan ylläpitämä Hallinportti Ilmailumuseo voi syventää yhteistyötään Veljesten Wanhan 

Konttorin kanssa. Mikäli Karhumäen vanhoja kiinteistöjä voidaan jatkossa saada enemmän museokäyttöön, 

voisi olla mahdollista asettaa Lentotekniikan killan hallinnoimia museoesineitä näytille tähän kehittyvään 

ympäristöön. Tällöin saavutettaisiin toiminnallista etua, kasvunvaraa mahdollisesti myös lentokoneen 

valmistuksen kulttuuriperinnön suuntaan ja esineiden hoitamiseen vapautuisi nykyistä hallitilaa.  

 

”Harrastajien ilmailukeskus” 

Lahden Ilmasillan toiminta on perustunut lentokonehallin ympärille. Käyttöoikeus ja pääsylipputulot ovat 

olleet ikään kuin korvausta hallista ja sinne tallennettujen koneiden huolenpidosta. Museokoneen 

statuksen omaavat historialliset objektit tulisi mahdollisimman pian saada nykyaikaiset vaatimukset 

täyttäviin tiloihin.  
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Suomen Ilmailumuseosäätiön omistama halli on itsessään arvokasta rakennusperintöä, ja Vesivehmaan 

harrasteilmailun kasvua voivat tukea monet tekijät, kuten Asikkalan kunnan aloitteellisuus, Malmilta tuleva 

paine ja kohtuullisen eteläinen sijainti.  

Valtakunnallista vastuumuseota ylläpitävä toimija voisi hallin omistajana ohjata ja tukea Vesivehmaalla 

tapahtuvaa omaehtoista ilmailuhistoriallista toimintaa. Tämä edellyttää luonnollisesti sitoutumista 

pelisääntöihin, jotka olisi syytä kuvata yhteistyönä toimijoiden kanssa laadittavina sopimuksina.  

Ilmailun elävä kulttuuriperintö sekä lentävinä koneina että erilaisten historiallisten esineiden vaalimisena 

epäilemättä tavoittaisi harrastajat jatkossakin. Näytteille voitaisiin myös asettaa joitakin museokoneita, 

mikäli riskit katsotaan hallituiksi. 

 

6.3. Aidosti valtakunnallinen vastuumuseo 

Jo 2012 tehdyssä valtakunnallisten erikoismuseoiden selvityksessä kiinnitettiin huomiota ilmailun alan 

museoiden kokoon ja resurssien puutteeseen. Valtakunnallisena ilmailun alan erikoismuseona ja nykyään 

vastuumuseona Suomen Ilmailumuseo on tehnyt 2010-luvulla suuren työn roolinsa edistämiseksi, erityisesti 

huomioiden hyvin vaikeat olosuhteet. Museolain uudistuksen yhteydessä valtakunnallisena vastuumuseona 

sen  resursseja pyritään kasvattamaan tehtäviä vastaaviksi.  

Jatkossa resurssien riittävyys kuitenkin oletettavasti edellyttää pidemmälle meneviä toimenpiteitä. 

Ilmailualan yritysten ja operaattoreiden panoksen kasvu ei oletettavasti kasva. Selvitysraportin 

laadintahetkellä on vielä epävarmaa, miten laajasti koronapandemia vaikuttaa ilmailuun globaalisti ja 

paikallisesti. Museolain uudistuksen myötä valtakunnallisten vastuumuseoiden valtionosuuksia pyritään 

varmistamaan, mutta kansallisesti rahoitustilanne näyttää kehittyvän kielteisesti. Kustannusten noususta 

huolimatta kulttuurialan rahoitus ennemminkin kapenee, esimerkiksi veikkausvoittovarojen vähetessä.  

Vaikka Suomen Ilmailumuseolle löytyisi kestävä ja tarkoituksenmukainen fyysinen toimintaympäristö 

taustayhteisöjen ja julkisen sektorin sitoutumisella, on epävarmaa, riittävätkö voimavarat tasapainotilan 

saavuttamiseen nimenomaan suhteessa uusiin valtakunnallisiin tehtäviin. 

Samaan aikaan Suomen Ilmavoimamuseo joutuu sitoutumaan tavalla tai toisella pitkäkestoisesti kiinteistön 

hallintaan ja kehittämiseen. Suomen Ilmavoimamuseo on omalla alallaan erittäin asiantunteva ja 

menestyksekäs sotahistoriallinen erikoismuseo. Senkään resurssit eivät kuitenkaan näytä yksinään riittävän 

kovin suuriin kehittämistoimenpiteisiin tai vastaamaan toimintaympäristön kielteisiin muutoksiin. 

Valtionosuuksien kasvua ei ole näköpiirissä, eikä puolustusvoimien sisäisesti ole ainakaan julkisuudessa 

esitetty toimintaa tukevia muutoksia, vaan päinvastoin.  

Jyväskylän kaupungin elinvoimatoimijoiden sitoutuminen voi olla ratkaisevaa vuokrakustannusten 

kattamiseksi, mutta tilapuutteen ratkaiseminen joka tapauksessa edellyttää nykyistä laajempia resursseja.  

Vuoden 2013 yhteistyöselvityksessä nähtiin museoita ylläpitävien säätiöiden yhdessä muodostama 

”kokoelmayhteisö” ja kiinteistöyhtiö tarkoituksenmukaiseksi ratkaisuksi, mutta säätiöiden fuusioitumista ei 

suositeltu. Museolain uudistuessa ja ilmailun ammatillisten museoiden toimintaympäristön muuttuessa 

tilanne kuitenkin näyttäytyy eri tavalla.  

Vuoden 2020 tilanteessa ja huomioiden museoiden haasteet, valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtävät 

sekä resurssien odotettavissa olevat muutokset, näyttää museoiden toimintojen ja organisaatioiden 

yhdistäminen kestävimmältä ratkaisulta.  Tässä ratkaisussa yksi säätiö ylläpitää kahta toimintaprofiililtaan 

erottuvaa ja syvästi asiantuntevaa museokohdetta. Säätiössä on edustettuna molempien nykyisten 
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säätiöiden keskeiset yhteisöosakkaat. Säätiön kokoelmat perustuvat nykyisten museoiden kokoelmiin, 

täydennettynä kartunnalla ja muista tiloista siirtyvillä objekteilla. Omien kokoelmien ohella säätiö tuottaa 

ilmailuhistoriallisen materiaalin säilytyspalveluita taustayhteisöilleen perussopimuksen nojalla sekä muille 

asiakkaille kokoelmahotellina.  

Skenaariossa pääkaupunkiseudulla sijaitsee ilmailun ilmiöihin, kokemuksiin ja merkityksiin keskittyvä 

museo, joka toteuttaa monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti yleisötyötä niin fyysisesti kuin digitaalisesti. 

Tikkakoskella laajennetaan nykyistä Ilmavoimamuseon rakennusta siten, että valtakunnallisen ilmailun 

kokoelmakeskuksen muodostaminen on mahdollista.  

Kokoelmatyön ohessa Tikkakosken museo jatkaa ja syventää sotilasilmailun kulttuuriperinnön tallentamista 

ja esittämistä yleisölle. Näyttelytoimintaa viedään aiempaa vahvemmin ilmiöiden suuntaan ja tähän on 

aiempaa paremmat mahdollisuudet tilankäytön muuttuessa joustavammaksi. Kokoelmien hoitoon 

käytetään jatkossa hallitusti ja ohjatusti asianmukaisella tavalla koulutettua vapaaehtoisvoimaa. Osaamisen 

kehittämisessä hyödynnetään käynnissä olevia oppilaitoshankkeita sekä aiempaa laajemmin ilmavoimien 

lentotekniikan ammattitaustaista henkilöstöä. 

 

Uusi ilmailumuseo toteutuu  

Suomen ilmailumuseon on löydettävä ratkaisu tilakysymykseensä. Vanhan museokiinteistön maapohjan 

vuokran tullessa vastikkeelliseksi, vaikeutuu tilanne koko ajan. Takarajan häämöttäessä 2028 yhteinen 

ratkaisu - oletettavasti Vantaan kaupungin tuella - löytyy.  

Maapohja Aviapoliksen lähialueella ja erityisesti ns. Core-alueella on tuotto-odotusten vuoksi erittäin 

kallista. Koronapandemian jälkeisenä aikana rakentaminen alkaa jälleen kiihtyä, jolloin myös 

rakentamiskustannukset kääntyvät nousuun viimeistään globaalin taantuman helpottaessa. Kustannukset 

yhdessä riskien hallinnan periaatteen kanssa johtavat ratkaisuun, jossa Helsinki-Vantaan lentoaseman 

lähialueelle, osana Aviapoliksen kehittymistä, toteutetaan vihdoin Uusi ilmailumuseo.  

Toteutustavassa korostuu laajuuden hallitseminen keskittymällä vuorovaikutteisiin näyttelyihin, 

kokoelmien ollessa muualla. Vaihtuvilla, sisällöllisesti rikkailla näyttelyillä saavutetaan myös parhaiten 

metropolialueen potentiaaliset yleisöt aina uudelleen ja uudelleen.  

Uuden museon valmistuminen ajoittuu välttämättä nykyisen museon maapohjan vuokra-ajan 

loppuvaiheeseen, koska kokoelmien siirto uuteen kansalliseen kokoelmakeskukseen edellyttää 

rakentamisesta ja objektien siirto on haastava ja hidas prosessi. 

Uusi ilmailumuseo toteutetaan erityisen vahvasti yleisösuhteen varaan, koska museo olemassaolollaan 

toteuttaa myös laajempia paikallisia tarpeita, mm. maankäytön suunnittelun edellyttämänä julkisena 

kulttuurikohteena. Rakennuskustannusten hillitsemiseksi museo toteutetaan Aviapoliksen ydinalueelle 

siten, että samaan kiinteistöön sijoittuu myös muita julkisia toimijoita mutta myös yrityspohjaisesti toimivia 

ilmailuhistoriaa tukevia operaattoreita.  

 

Kokoelmat keskukseen 

Suomessa on säilynyt kansainvälisen vertailun kestävä kokoelma kansallisesti arvokkaita historiallisia ilma-

aluksia. Objektien jakauma on ilmailun kokonaisuutta ajatellen selvästi painottunut ja museokokoelmien 

kartunta vaarantunut. 

Selvitystehtävän ulkopuolelle jääneet, muut kuin kokoelmiin ja näyttelyihin sisältyvät historialliset ilma-

alukset ovat osa ”kansallista suurta kokoelmaa”. Näiden objektien ylläpitämisen ja säilymisen 
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varmistamiseksi tarvitaan yhteiskunnallisesti vaikuttavia keinoja, kuten perinnekulkuneuvojen rekisterit ja 

Museoviraston restaurointiavustukset. Tiedon ja ymmärryksen jakaminen on yksi jatkuvasti korostuva 

näkökulma. 

 

*SIM:n aineistoissa nimetty 80 objektia, joista osa on lähinnä lentokoneen osia 

**Taltioituihin luettu kaikki jatkokäyttöä odottavat koneyksilöt 

***Yhdistysten koneisiin laskettu ne koneet, joiden omistajana on ilmailumuseota tai näyttelyä ylläpitävä yhdistys 

 

 

Museot käyttävät aina valtaa tehdessään päätöksiä siitä, mitä objekteja museoihin tallennetaan. Valinnan 

aiheuttamaa eettistä päätöstä voidaan tehdä läpinäkyväksi ja objektiivisemmaksi kokoelmapoliittisen 

ohjelman avulla. Varsinkin suuresineitä ja kookkaita koneita tallentavat museot joutuvat tekemään 

valintoja myös puhtaasti käytännön olosuhteiden vaikutuksesta.  

Ilmailun kokonaisuuteen kuuluvien ilmiöiden tallentaminen yksinomaan kokonaisia ilma-aluksia 

tallentamalla ei ole todellisuutta, mutta liikkuvan kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta autenttiset, 

fyysiset kulkuvälineet ovat jatkossakin keskeisen tärkeitä. Tilanpuutteesta aiheutuva kokoelman kartunnan 

pysähtyminen vääjäämättä vääristää tallentuvan kulttuuriperinnön sisältöä. 

Kaikkia ilmailumuseoita – niin ammatillisia kuin vapaaehtoisvoimin toimiviakin – koskettaa akuutti 

säilytystilojen puute ja/tai laadullinen vajavaisuus. Ei ole realistista eikä kokoelmaesineiden asianmukaisen 

hoidon kannalta mielekästä yrittää kehittää näitä kaikkia kohteita samalla, kun ylläpitävää henkilöstöä on 

rajallisesti tai monesti kriittisen vähän. 

Molempien suomalaisten ammatillisten ilmailumuseoiden akuutit tilakysymykset, puolustusvoimien 

toimitilojen tilahallinnan järjestelyjen muutokset sekä arvokkaiden ilmailuhistoriallisten objektien 

varjeleminen kaikki yhdessä puoltavat ilmailun kansallisen kokoelmakeskuksen perustamista. 

Skenaarion mukaan kokoelmakeskus on suuri pysyvä suomalaisen ilmailun näyttely ja samalla myös 

ilmailun alan kookkaiden koneiden esineellisten historiallisten arvojen osaamiskeskus. Johtavana 
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periaatteena kokoelmakeskuksen konservointi- ja restaurointityössä on todistusvoimaisuuden ja 

autenttisuuden varjeleminen.  

Kokoelmakeskus syntyy osaamisen äärelle ja soveltuvien resurssien ääreen. Suomen Ilmavoimamuseon 

kiinteistön tulevaisuus voidaan pyrkiä ratkaisemaan proaktiivisesti perustamalla Jyväskylän 

elinvoimatoimijoiden kanssa kiinteistöyhtiö, joka ostaa museon kiinteistön Senaatti-kiinteistöiltä nykyisen 

vuokrasopimuksen päättyessä. Kiinteistöyhtiö saa toiminnalleen kestävyyttä ja kykyä museokiinteistön 

merkittävään laajennukseen myymällä rakennusmaata Tikkakosken moottoritien myötä kehittyvältä 

risteysalueelta.  

 

Alankomaiden Nationaal Militair Museumin kokoelmanäyttelyä. Kuva: Collectie Nationaal Militair Museum 

https://www.facebook.com/collectienmm/photos/a.383281095197996/677789775747125/?type=3&theater 

 

Kokoelmakeskus on paitsi toimiva ympäristö historiallisten ilma-alusten säilyttämiselle, kunnostamiselle, 

tutkimukselle ja käsittelylle, myös erityisesti sotilasilmailun kiinnostava museokohde. Nykyisen 

museokiinteistön hallitila muodostaa skenaariossa toimivan ympäristön sotilasilmailun ilmiöiden ja 

tarinoiden esittämiselle. Hallin laajennus toisaalta suuresineiden kokoelmavarastoksi ja toisaalta 

restaurointitilaksi vähentää riskejä ja toiminnan kitkaa. Keskus toimii itsenäisenä ja vetovoimaisena 

kohteena. 

Kokoelmakeskus tekee valtakunnallisestikin huomattavaa yhteistyötä konservointi- ja restaurointiosaamista 

tuottavien tai tukevien oppilaitosten sekä muiden museoiden kanssa. Osaamispalvelut voivatkin 

muodostua keskeiseksi omarahoituskanavaksi kokoelmakeskukselle.  

Myös pessimistisempi skenaario on syytä mainita: On mahdollista, että pandemian aiheuttaman globaalin 

taantuman vallitessa ja materiaalihankkeiden kuormittaessa puolustusbudjettia, vetäytyy puolustusvoimat 

museotoimintojen ylläpidosta. Skenaariossa päättyvien vuokrasopimusten kustannukset siirtyvät 

museotoimintaa ylläpitävien yhteisöjen vastuulle, eikä pahimmassa tapauksessa riittävää kompensaatiota 

esimerkiksi ilmavoimien taholta taustayhteisönä ole mahdollista antaa. Puolustusvoimien suora tuki 

Suomen Ilmavoimamuseolle kiinteistön vuokran ja ylläpidon osalta on ollut n. 180 000 € vuodessa.  

https://www.facebook.com/collectienmm/photos/a.383281095197996/677789775747125/?type=3&theater
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7. Yhteenveto 

7.1. Valtakunnallinen ilmailumuseo 

Museolain uudistuksessa ja sen myötä käynnistettyjen prosessien sekä erityisesti valtakunnallisille 

vastuumuseoille annettujen ja jatkossa täsmennettävien vastuiden nojalla selvitystyön laatija näkee 

tarkoituksenmukaiseksi, että käynnistetään prosessi, joka yhdistää kaksi suomalaista ammatillista ilmailun 

alan museota yhdeksi elinvoimaiseksi, koko ilmailun aidosti kattavaksi museoksi.  

Perusteluna yhdistämiselle voidaan nähdä erityisesti seuraavat näkökulmat: 

- resurssien riittävyys vs. valtakunnallisen vastuumuseon tehtävät 

- valtionosuuksien odotukset 

- aito profiloituminen valtakunnalliseksi vastuumuseoksi  

- puolustusvoimien museotoiminnan mahdollinen muutos 

- akuutit tilakysymykset sekä Vantaalla että Tikkakoskella vaativat joka tapauksessa ratkaisuja 

- Jyväskylän kaupungin intressi Tikkakosken risteyksen alueen kehittämiseen VT4 tiehankkeen myötä 

- yksityisten museoiden tulevaisuudenkuvat epävarmoja -> museokoneiden säilymisen turvaaminen 

- ministeriöiden väliset vastuumuutokset ja museotoiminnan resurssointi valtakunnallisesti 

Perustettava valtakunnallinen museo toimii tässä ajatuksessa kahdella paikkakunnalla sekä vaihtuvilla ja 

kiertävillä näyttelyillä ja tapahtumilla muilla paikkakunnilla. Pääkaupunkiseudulla toimiva uusi ilmailumuseo 

panostaa vuorovaikutteisiin, innovatiivisiin näyttelyihin, joiden vaihtuvilla teemoilla tavoitetaan kansallisia 

ja kansainvälisiä yleisöjä. Ilmailua voidaan käsitellä rohkeasti ja uusilla tavoilla.  

Tikkakoskelle muodostuu ilmailun esineellisen kulttuuriperinnön painopiste, ja kokoelmasta syntyy 

luontevasti ilmailun suuri pysyvä näyttely. Tätä täydennetään ilmiöpohjaisilla, vaihtuvilla sotilasilmailun 

teemanäyttelyillä.  

Museon osaaminen ja voimavarat on mielekästä jakaa selkeästi molempien nykyisten museoiden 

vahvuusalueiden mukaisesti. Museoiden ominaispiirteet vaikuttavat tukevan roolijakoa nykyisellään jo 

varsin hyvin. Henkilöstön osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen tulee kiinnittää suurta huomiota 

siten, että molempien yksiköiden vahvuuksia voidaan jatkossakin hyödyntää.  Yleisötyön ohella esimerkiksi 

tutkimustyön ja julkaisutoiminnan tulevaisuus on varmistettava. 

Tavoitteiden varmistamiseksi ja aiempien, haitallisten rakenteiden purkamiseksi näyttää parhaaksi 

ratkaisuksi nykyisten säätiöiden purkaminen ja uuden säätiön perustaminen. Uudessa säätiössä on 

selvityksen laatijan näkemyksen mukaan syytä ottaa huomioon tasapuolisuus luottamustehtävien määrässä 

sekä puolustusvoimien ja muiden viranomaisten sitouttaminen riittävään ja pysyvään resurssointiin oman 

alansa museotoiminnoissa.  

Aiempi historia huomioiden museota ylläpitävän säätiön sekä sen toimipaikkojen nimityksiin on syytä 

kiinnittää huomioita, jotta epäselvyyksiltä ja vääriltä tulkinnoilta vältytään. Vaihtoehtoina voi olla 

esimerkiksi (lainaismerkeissä esitetyt ”nimet” on tarkoitettu idean kuvaamiseksi, ei konkreettisiksi 

ehdotuksiksi) 

1) perustetaan ”Volatus”-säätiö, joka ylläpitää Suomen ilmailumuseota pääkaupunkiseudulla ja 

Suomen ilmavoimamuseota Keski-Suomessa tai 

2) perustetaan uusi Suomen ilmailumuseosäätiö, joka ylläpitää ”Avis”-museota pääkaupunkiseudulla 

ja ”Curator”-kokoelmakeskusta Keski-Suomessa 
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Pääkaupunkiseudulla toiminnan painopiste on tässä mallissa yleisötyössä, yhteiskunnallisessa läsnäolossa, 

ilmiöiden esittämisessä ja vuorovaikutuksessa. Näyttelysisällöt voivat olla vahvasti teemoitettuja ja 

ajankohtaisesti kommentoivia. Vuorovaikusta sekä suuren yleisön että myös ilmailuhistorian harrastajien 

kanssa tulee erityisesti painottaa. Tutkimustoimintaa ja valtakunnallisen ilmailun alan museokokoelman 

kartuntaa palvelevat asiakirja- ja valokuva-arkistot voidaan sijoittaa tähän museoyksikköön, mistä voi olla 

apua esim. tuleville digitalisointihankkeille ja tutkimustyölle. Uuden museoyksikön laajuus ja muut 

vaatimukset täsmentyvät käynnissä olevan toimitilahankkeen puitteissa. Vaihtuvan näyttelyn tilan lienee 

kuitenkin oltava vähintään 2 500 m2, jotta suuria koneita on mahdollista asettaa näytteille.  

Uudistuksen aikataulu on selvitystyön yhteydessä jätettävä avoimeksi, koska työrauhan varmistamiseksi on 

tärkeää antaa aidolle keskustelulle ja päätöksenteolle tilaa. Vallitsevassa tilanteessa on kuitenkin syytä 

korostaa valmistelun käynnistämistä viipymättä siten, että lopulliset päätökset asiassa pystyttäisiin 

tekemään viimeistään vuonna 2021 säätiöiden vuosikokouksissa. Rahoituksen järjestämiseksi ja osapuolten 

sitouttamiseksi kannattaa pyrkiä solmimaan aiesopimukset syksyn 2020 kuluessa. 

Mikäli yhden riittävän vahvan ilmailumuseon malliin ei päästä, olisi erittäin tärkeää pystyä löytämään 

kestäviä ja aitoja ratkaisuja museoiden välisen työnjaon vakiinnuttamiseksi. Museolaissa kuvattujen 

valtakunnallisten vastuiden kannalta ei sinänsä ole ristiriitaista, että sotahistoriallinen erikoismuseo 

edelleen tallentaisi ja säilyttäisi oman alansa kulttuuriperintöä, vahvasti sidoksissa puolustusvoimiin. On 

kuitenkin perusteltua katsoa, että sotilasilmailu sisältyy ilmailun kokonaiskenttään yhtenä varsin 

vaikuttavana osa-alueena.  

 

7.2. Kokoelmakeskuksen perustaminen 

Kahden suomalaisen ammatillisesti hoidetutun ilmailun alan museoiden kokoelmat muodostavat yhdessä 

lujan perustan ilmailun esineellisen kulttuuriperinnön säilyttämiselle. Museoiden yhdistäminen yhdeksi 

aidosti valtakunnalliseksi museoksi tukee resurssien yhdistämistä vaativan kokoelmatyön tueksi.  

 

Kokoelmakeskuksen muodostamisen periaate: 

 

Selvityksessä Tikkakoski näyttäytyy tarkoituksenmukaisimpana vaihtoehtona kokoelmakeskuksen 

sijoittamiselle. Muita vaihtoehtoja ovat olleet muut ilmailualan museot tai infrastruktuurikohteet (Kauhava, 

Halli, Vesivehmaa jne.) sekä Suomen ilmailumuseon kumppanihaun tuottamat tarjoukset erinäisten, 

pääasiassa Etelä-Suomen kuntien toimesta.  
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Suomen Ilmavoimamuseon varaan laajennettavaa kokoelmakeskusta puoltavat monet seikat, kuten osaava 

henkilökunta, vakiintuvat yhteistyörakenteet, järkevästi laajennettavissa oleva kiinteistö sekä 

kokoelmakeskusta ylläpitävän kiinteistöyhtiön perustamisen mahdollisuus Tikkakosken risteysalueella 

muuten kuin puhtaasti markkinavuokraperusteisena.  

Kokoelmakeskuksen toteutuksen pääperiaatteet: 

1) kokoelmakeskus on oleellinen osa valtakunnallisen ilmailumuseon ydintoimintaa 

2) kokoelmakeskuksen tilat toteutetaan kiinteistöyhtiömallin mukaisesti 

3) tilaratkaisuissa huomioidaan skaalattavuus jatkossa 

4) kokonaisten ilma-alusten säilytystilasta osa voi toimia samalla kokoelmanäyttelynä, jonka 

suunnittelussa tulee huomioida vetovoimaisuus, turvallisuus ja pedagogiset mahdollisuudet 

5) osa ilma-alusten, niiden jäänteiden ja osien säilytykseen suunniteltavasta tilasta on puhtaasti 

säilytystilaa, joka ei ole yleisölle avointa pl. mahdolliset opastetut kierrokset 

6) kokoelmakeskus toimii kokoelmahotellina, joka tarjoaa esineellisen kulttuuriperinnön 

säilyttämiseen kokonaisvaltaisia, vaatimukset täyttäviä palveluita 

7) kokoelmakeskuksen asiakkaita ovat uuden valtakunnallisen museon taustayhteisöt, ilmailun alan 

muut yritykset ja yhteisöt sekä muut museot ja organisaatiot 

8) kokoelmakeskuksen mitoituksessa voidaan mahdollisesti huomioida paikalliset ja alueelliset 

muistiorganisaatiot joko asiakkaina tai kiinteistöyhtiön pysyvän rahoitusmallin muodostamisessa 

9) kokoelmakeskus toimii ilmailun esineellisen kulttuuriperinnön säilyttämisen asiantuntijana ja 

muodostaa pohjan alan osaamiskeskukselle yhdessä oppilaitosten kanssa; osaamispalvelut 

tuotteistetaan osaksi kokoelmakeskuksen toimintamallia 

 

Tikkakoskelle perustettava kokoelmakeskus perustuisi Suomen Ilmavoimamuseon päähalliin eli nykyiseen 

näyttelytilaan, n. 4 500 m2. Tilasta esitetään jätettäväksi vaihtuville ilmiöpohjaisille teemanäyttelyille 

riittävä tila, tässä arviossa 3 000 m2.  

Kokoelmien yhdistäminen edellyttäisi karkean arvion mukaan Vantaalta siirrettäville ilma-aluksille 3 000 

m2, mikäli pääkaupunkiseudulle ei toteuteta nykyisen kaltaista pysyvää näyttelyä. Tässä on huomioitu, että 

ilma-aluksia on jatkossakin sijoitettuna näyttelyihin sekä uudessa ilmailumuseossa että muissa museoissa ja 

kohteissa. 

Tällä hetkellä muualle sijoitetulle, varastoidulle tai museoon tallentamista odottavalle materiaalille 

tarvittava tila vaatii jatkosuunnittelua, mutta suuruusluokka voisi olla n. 3 500 m2. Ilma-alusten 

säilyttämisen edellyttämä laajennustarve olisi tässä arviossa 4 500 m2. Muiden säilytystilojen lisäystarve 

olisi tällä laskentatavalla 1 500m2. Nykyisten tilojen käyttötarkoituksen muutokset ja perusparannus (tai 

mahdollisesti korvaavien tilojen uudisrakentaminen on lisäksi huomioitava 

Nykyisen kaltaisen Tiistaikerhon toimintatapa muuttuu tässä ehdotuksessa. Historiallisesti korvaamattoman 

arvokkaiden objektien konservointi ja restaurointi keskittyy jatkossa Kokoelmakeskukseen. Tarkemman 

suunnittelun yhteydessä on pohdittava vapaaehtoistyön tukemista ja roolitusta. Osaavalle ja sitoutuneelle 

vapaaehtoistyölle on joka tapauksessa tarvetta uudistuvan ilmailumuseon työssä. Restaurointihankkeisiin 

osallistuminen on mielekästä ja tukee katoamisvaarassa olevien työmenetelmien säilyttämistä. 

Tiistaikerhon toiminnan painopistettä voidaan myös harkita siirrettäväksi muuten hoitotoimista osattomiksi 

jäävien, kokoelmien ulkopuolisten objektien suuntaan. 
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*Tämä tarkoittaa Sotamuseon omistamien ilmailuhistoriallisesti arvokkaiden koneiden siirtoa nykyiset vaatimukset täyttäviin 

säilytystiloihin. 

**Esinevarastojen laskennallista mitoitusta voidaan pienentää yhdistämällä tilatarpeita ilma-alusten osien ja jäänteiden kanssa, 

koska varastotila voidaan suunnitella nykyisiä tiloja tarkoituksenmukaisemmin. 

 

Kokoelmakeskuksen tilakonsepti sisältää seuraavia toiminnallisia kokonaisuuksia: 

1) asianmukaiset säilytystilat museokokoelmiin tallennetuille historiallisille ilma-aluksille, joita ei ole 

asetettu yleisön nähtäville muihin museoihin tai näyttelyihin: Arviolta 180 ilma-alusta tai sellaisen 

jäännettä (laskennallisesti tilatarve nykyinen 3 500 m2 sekä laajennus 4 000 m2) 

2) tiedossa oleva kartuntavaje (laskennallisesti välittömästi n. 10 ilma-alusta tai suurikokoista osaa) 

3) muodostettavan valtakunnallisen ilmailumuseon esinekokoelmille (nyk. SIM ja SIVM tilat n. 700 m2) 

olosuhdesäädeltyinä tiloina materiaaleittain 

4) muiden ilmailun kulttuuriperinnön toimijoiden esinekokoelmien säilyttäminen maksullisena 

säilytyspalveluna huomioidaan kohdan 3 tilojen mitoituksissa (lähinnä esinekokoelmia; ilma-alukset 

sisältyvät kohtaan 1 ja arkistojen säilytys voidaan tuotteistaa pääkaupunkiseudun yksikköön 

5) kokoelmakeskukseen sijoitettujen ilma-alusten sekä muiden koneiden ja esineiden yksilökohtaiset 

ohjekirjat ja muu dokumentaatio vaatimukset täyttäviin arkistotiloihin 

6) kokoelmaprosessin tilat: Vastaanotto, karanteeni, puhdistus, kuvaaminen ja pakkaaminen 

(laskennallisesti 100m2, sijoitettavaa toiminnallisuuksien mukaisesti) 

7) kokoelmien huolto- ja kunnostustilat: Lentokoneiden entisöintitila sekä eri työvaiheiden tilat 

(laskennallisesti esim. 500 + 150 m2): Metalli- ja tulityöt, puutyöt, maalaamo, välivarasto, 

materiaalivarastot  

8) Yleisötilat: Kahvio ja wc-tilat, opetusluokka (vast.), museokauppa 

9) Henkilökunnan toimisto- ja sosiaalitilat 
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Kokoelmakeskuksen omistajuudelle vaihtoehtoja 

Edellä esitetty kokoelmakeskuksen visio perustuu ajatukseen, jossa valtakunnallinen vastuumuseo 

toteuttaa ilmailuhistoriallisten objektien keskitetyn säilytys- ja hoitotilan. Kokoelmakeskus voi olla 

toteutettavissa myös tilanteessa, jossa valtakunnallinen vastuumuseo ja sotilasilmailun erikoismuseo 

toimivat erillisinä.   

Tässäkin tapauksessa sijaintina Tikkakoski näyttäytyy parhaana niin osaamisen kuin kiinteistön 

toteuttamismahdollisuuksienkin puolesta. Kokoelmakeskuksen toimijan voisi olla museoita ylläpitävien 

säätiöiden yhdessä perustama organisaatio, kuten vuoden 2013 yhteistyön syventämistä selvittäneessä 

työssä todettiin. Hallinnon toteutustapaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota, koska kokoelmakeskuksella ei 

oletettavasti olisi omia henkilöstöresursseja, eikä valtakunnallisen vastuumuseotyön rahoitusta voitaisi 

suoraan osoittaa kokoelmakeskukselle. Kiinteistö voitaisiin tällöinkin toteuttaa kiinteistöyhtiönä.  

Suomen Ilmavoimamuseo voisi vaihtoehtoisesti synnyttää rinnalleen kokoelmakeskuksen. Tällöin SIVM 

tuottaisi kokoelmapalveluita myös SIM:lle taustayhteisöineen sekä mahdollisesti muille tahoille. On 

epäselvää, miten tarvittavat resurssit tällöin toteutuisivat, koska SIVM:n rooli museona ei muuttuisi 

nykyisestä sotahistoriallisesta erikoismuseosta. Kiinteistökysymyksen kannalta tilanne vaikuttaisi olevan 

sama kuin muissa vaihtoehdoissa.  

Kokonaan ulkopuolisen, julkisen tai osin kaupallisen toimintamallin toteutus voi myös olla mahdollista. 

Tällöin museot olisivat puhtaasti asiakkaita ja keskuksen operaattori voisi aktiivisesti etsiä myös muita 

asiakkaita. Museoiden mahdollisesti tulisi muodostaa yhteinen elin asioimaan keskuksen suuntaan. 

 

7.3. Puolustusvoimien museotoiminnan tulevaisuus 

Suomalaisen ilmailun alan esinekokoelman kannalta puolustusvoimat ovat avainasemassa. Tämän 

selvityksen yhteydessä ilman ratkaisua jäivät edelleen ainakin seuraavat kysymykset: 

- Miten Sotamuseon yhteistyömuseoiden toimintaedellytykset varmistetaan vuonna 2021 päättyvien 

vuokrasopimusten osalta? 

- Miten ilmailun esineellisen kulttuuriperinnön tallentaminen voitaisiin ratkaista läpinäkyvällä tavalla 

siten, että museokokoelmaan tallentuminen saataisiin prosessina toimimaan luotettavasti? 

- Miten puolustusvoimat osallistuvat jatkossa museotoimintaa ylläpitävän säätiön toimintaan ja 

minkä organisaation toimesta (ottaako PVLOGL aidosti roolia museotyöstä)? 

Puolustusvoimien sitouttaminen kehittämistyöhön olisi hyvin tärkeää. Vastuu- ja osallisuuskysymyksiin olisi 

tärkeää saada aidosti toimivat ratkaisut vielä vuoden 2020 aikana, jotta edes välttämättömiin 

toimenpiteisiin ehditään ryhtyä. 

Välittömänä toimenpiteenä suositellaan puolustusvoiminen museokokoelmiin liitettyjen ja muiden 

säilyneiden, käytöstä poistettujen ilma-alusten luettelon tarkentamista siten, että objektien museoarvon 

perusteella tarkastetaan koneyksilön tarkkuudella koneiden jatkokäyttö. Tässä työssä tulisi kiinnittää 

voimakkaasti huomioita koneyksilön historiallisen arvon ja merkitysten tunnistamiseen, jotta jo 

tallennettuja, arvokkaita yksilöitä ei päästetä tuhoutumaan väärän käsittelytavan seurauksena.  
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7.4. Pienten ilmailumuseoiden tukeminen ja ohjaaminen 

Yksityisten yhdistysten ylläpitämien ilmailumuseoiden tilanne on tällä hetkellä vakiintunut, mutta resurssit 

ymmärrettävästi vähäiset. Tulevaisuudessa toiminnan jatkuminen on riippuvaista yhdistysten jäsenistön 

aktiivisuudesta ja riittävästä osaamisesta.  

Museoihin kohdistuvat mahdolliset uhat vaihtelevat. Vahvuudet ovat kaikkien yhdistysten kohdalla 

sidoksissa jäsenistön erityisiin intohimoihin ja osaamisaloihin, ja tästä syystä on luontevaa, että museoille 

on kehittynyt toisestaan poikkeavat identiteetit. Nämä identiteetit voivat olla aktiivihenkilöstön vaihtuessa 

yhdistysten keskeinen voimavara. 

Yhdistysten autonomisuutta on syytä korostaa, mutta valtakunnallisen työn kautta vastuumuseolla on 

mahdollisuus eri tavoin konkreettisesti tukea vapaaehtoistyönä ylläpidettäviä museoita. 

Toimintaan kohdistuvien haittojen ja tulevien uhkien torjumiseksi ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo 

voi 

- tukea näyttelytoiminnan kehittämistä hankkeistamalla ja tuottamalla kiertäviä näyttelysisältöjä 

- ottamalla museo-objektien säilymisestä kokonaisvastuun ja toisaalta sijoittamalla pieniin 

ilmailumuseoihin niiden vahvuusalojen ja tarpeiden mukaisia objekteja (olosuhteet huomioiden) 

sekä 

- syventämällä museoiden välistä yhteistyötä toimintatavoin ja säännöllisin yhteisin tilaisuuksin 

 

7.5. Ilmailun kulttuuriperinnön harrastekentän tukeminen ja yleisötyö 

Valtakunnallisen vastuumuseoroolin kannalta on oleellista profiloitua aidosti tehtävän mukaiseen rooliin. 

Aiemmasta historiasta johtuvat epäviralliset ja vanhentuneet rakenteet ovat aiheuttaneet Suomen 

ilmailumuseon identiteettiin epäjohdonmukaisuutta ja toisaalta aiheuttaneet Ilmailumuseoyhdistyksen 

roolin epäselvyyttä. Molempien kannalta onkin suotuisaa purkaa historialliset rakenteet samalla kun 

nykyiset museoita ylläpitävät säätiöt purkautuvat uuden tulevan yhteisen säätiön hyväksi. 

Ammatillisen museotoiminnan, muodollisesti järjestäytyneen harrastetoiminnan sekä yleisen 

ilmailuhistoriallisen harrastekentän rajoja on syytä vahvistaa muutoksen yhteydessä. Tällä tavoin vältytään 

virheellisiltä käsityksiltä tavoitteiden suhteen. Valtakunnallisen vastuumuseon vaikuttavuuden lisäämiseksi 

on syytä pohtia selkeästi ohjelmallisia ja mahdollisesti sopimuksin vakioituja tapoja tukea yhdistysten 

piirissä tapahtuvaa toimintaa. Yhdistysten keskinäisen vastuujaon ratkaisemiseen ja toimialueen 

jakautumiseen tulee jättää päätösvalta yhdistyksille itselleen.  

Yleisötyön suhteen on suositeltavaa nähdä museon asiakkaat hyvin laajan kirjon kautta. Suuren yleisön ja 

museopedagogiikan asiakkaiden ohella on pidettävä huoli ilmailuhistorian eri harrasteyleisöistä. Erityistesti 

sotilasilmailun historian parissa on hyvin syvällisesti asiantuntevia harrastajia, joiden osaamisen jakamista 

on vapaaehtoisten menettelytapojen kautta syytä tukea.  

 

 

Kangasalla 6.5.2020 

    Anni Antila 

    Projektipäällikkö 
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LIITTEET:  LIITE 1 Suomalaiset ilmailumuseot ja ilmailuhistorialliset näyttelyt 

 LIITE 2 Ilmailuhistorialliset kokoelmat – tärkeimmät ilma-alukset 

 LIITE 3 Lähteet 

 

JAKELU: Suomen ilmailumuseo, Suomen Ilmavoimamuseo, Mobilia 

TIEDOKSI: Muut ilmailumuseot, IMY, Lentosotakoulun kilta, Utin Ilmasilta, Hanssin-Jukan Perinneyhdistys 

  



 
 

LIITE 1

 

 

Suomalaiset ilmailumuseot ja ilmailuhistorialliset näyttelyt

Kategoria

5 = Ammatillisesti hoidettu museolaissa tarkoitettu museo

4 = Vapaaehtoisvoimin ylläpidetty paikallinen ilmailuaiheinen museonäyttely

3 = Ilmailuhistoriallinen, yleisön näkyville asetettu objekti erityisessä rakenteessa

2 = Ilmailuhistorialliseen tapahtumaan, organisaatioon tai toimintaan liittyvä kiinteä muistomerkki

1 = Muu ilmailuhistorian tuntijoiden tunnistama ja arvostama paikka, alue tai rakenne

Kategorioihin jaottelua on käytetty ainoastaan tässä selvityksessä selventämään keskenään erityyppisten kohteiden määriä ja eroja

Museo tai näyttely Kategoria Pinta-ala m2 Tontti m2
lämmintä kylmää vuokra kestopääll ilman pääll vuokra

Suomen ilmailumuseo 5 6524 3062 3462 ei 19 188  suurin osa 2021 alk.

Suomen Ilmavoimamuseo 5 5700 4500 1200 180 000 80000 10000 70000 sis. kokv.

Hallinportti ilmailumuseo * 4 766 316 450 ei 10000 0 10000

Karhulan ilmailukerhon lentomuseo ** 4 1050 150 900 ei 15 0 15

Karjalan ilmailumuseo 4 1000 50 950 ei 15 2 13

Päijät-Hämeen ilmailumuseo 4 puuttuu ei 

Hanssin-Jukan perinneyhdistys 3

Jämijärven perinnehuone  -

Utin perinnehuone 3

Hallin lentokonepuisto *** 2 ei 

Kauhavan lentokonepuisto 2 250 250 0 ei 

Muistomerkit ****

15290 8328 6962 90030 10002 80028

* Lentotekniikan kilta ry:n valokuva-arkistoa yms. aineistoa on sijoitettu Veljekset Karhumäki Oy:n näyttelyn yhteyteen Veljesten Wanhaan konttoriin. Nämä tilat eivät näy Hallinportin kohdalla.

** Lämpimän tilan pinta-ala viitteellinen: Karhulan ilmailukerhon käytössä on vastikkeetta Kotkan kaupungin omistama kerhotila Karhulassa. 

*** Vitriinien pinta-ala viitteellinen. Olosuhdesäädellyt vitriinit sisältyvät lämpimään tilaan.

**** Selvityksen yhteydessä ei toimeksiannon mukaisesti inventoitu ilmailuhistoriallisia rakennettuja ympäristöjä, rakennuskohteita tai muistomerkkejä.
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NIMITYS KIINTEISTÖT   TONTTI   TALOUS VAIKUTTAVUUS HAVAINTOJA 

  Laajuus Jakautuminen Hallinta Laajuus Hallinta       

Suomen ilmailumuseo Lämmin tila: 
 
1530m2 
 
 
297m2 
 
 
450m2 
 
200m2 
 
 
585m2 
 
 
Lämmin tila 
yhteensä  
3062m2 
 
Kylmä tila:  

 
 
Toimisto-auditorio-
osa 
 
Toimisto-osan 
kellari 
 
Erikoisnäyttelyhalli 
 
Erikoisnäyttelyhallin 
kellari 
 
II-hallin kellari 
  

 
 
omistus 
 
 
” 
 
 
” 
 
” 
 
 
” 

19188 
m2 

Vuokrattu 
Finavia, sop 2028 
asti 
 
kestopääll. 
näyttelytila 
5600m2 
muu kestop. 
2250m2 

2020 VOS+VVM yht 
501.964€ 
 
2018: 
VOS+VEM 307.007€ 
Vantaan kaupunki 
50.000 € 
taustayhteisömaksut 
  
  
kokonaismenot 
879.028 € 

    

  1169m2 I näyttelyhalli sis. 
parvi 

omistus    
 

    

  1843m2 II näyttelyhalli sis. 
parvi 

”         

  450m2 
 
Kylmä tila 
yhteensä 
3462m2 
 
 
 
 
 
 

peltihalli ”          
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NIMITYS KIINTEISTÖT   TONTTI   TALOUS VAIKUTTAVUUS HAVAINTOJA 

  Laajuus Jakautuminen Hallinta Laajuus Hallinta       

Suomen Ilmavoimamuseo 3500 m2 näyttely Vuokrattu 8 ha Vuokrattu VOS 197 645 € 811 000 € (Vaasan 
laskentamallin mukaan) 

  

  1000 m2 toimistot ja 
varastot 

Senaatti-
kiinteistöt 

  Senaatti-
kiinteistöt 

JKL 59 000€ 
 

  

  2x600 m2 teltat PVLOGL     Kokonaismenot 474 
000 € 

    

            Puolustusvoimat 
maksaa 
rakennuksen 
vuokran ja pääosan 
ylläpitokuluista. Yht 
n. 180 000 €. 

    

Hallinportti ilmailumuseo 66 m2 kokoustila, arkisto omistus   Vuokrattu PUUTTUVA TIETO Näyttely avoinna koulujen 
lomien aikana (1.6.-2.8.-20) 

Killan aktiiviset toimijat ovat 70-
80 -vuotiaita. Killan toimintaan 
saadaan nuoria esim. talkoisiin, 
mutta toiminnan pyörittäjiä 
(vastuuhenkilöt, oppaat jne) 
kaivataan lisää. 

  250 m2 museorakennus E-
talo 

omistus   Finavia (aiemmin 
PLM) 

  Opastukset tilauksesta 
(yleensä "puhelinpäivystys"). 

  

  450 m2  kaarihalli, kylmä omistus   PUUTTUVA TIETO   Lippujen hinnat 4/2/1€ + 
ryhmät 

  

  x tiloja Veljesten 
Wanhan Konttorin 
yläkerrassa: 
Kirjasto, valokuva-
arkisto 

vastikkeetta       Avoinnapito 2020 suunniteltu: 
ark 13-17 ja la-su 12-17 

Kiinteistönhoito Leader-
rahoituksella: Leader-projektit 
2019/rakennusten ulkopinnat; 
2020/pihan kunnostus; haku 
2020 kaarihallin kunnostukseen 
(tähän asti tehty omatoimisia 
korjauksia). 

  Omien 
rakennusten 
lämmityskulut n. 
6000€ vuosi 
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       ASIAKASTYÖ:  

    
 

         - Kävijöitä keskim. 1600 
vuodessa. Suurin osa kävijöistä 
seutukunnan ulkopuolelta 

  

    
 

         - painopiste ilmavoimien 
mekaanikkojen tehtävissä 

  

    
 

         - avoimet ovet -päivänä 
keskim. 150 vierasta 

  

    
 

         - erityinen toimintamuoto 
Historic-tyyppikurssit (mm. JU-
88) yhdessä SIVM:n kanssa: 
Ohjekirjallisuus, opetus, 
elokuvat (Ränssin kievari), 
osall. 15-20 henkeä 

  

Karjalan ilmailumuseo 350 m2 kylmä halli omistus 3000m2 Vuokrattu Vuosibudjetti n. 
11.000 € 

Näyttely avoinna kesä-
elokuu/syyskuu (jos TE-harj.) 

Voimavarana: 

  300 m2 kylmä halli omistus   Saimaan 
lentoasemasäätiö 

Tuotot keskim. Paikallisuus; painopiste Itä-
Suomi 

 - sitoutuneisuus, aktiiveja 
jäsenistössä 

  300 m2 pressuhalli (k) omistus   (LPR omistaa 
2016 alk.) 

 - museomyynti 
3.000€ 

Yhteistyökumppanit: SIVM, 
IMY, Rajamuseo, Etelä-Karjalan 
museo (esinelainoja) 

 - hylkyryhmä, hylkyosaaminen 

  40 m2 toimisto+wc omistus      - jäsenmaksut 
2.500€ 

LPR kaupunki ei tue, mutta 
edellyttää avoinnapitoa 

 - paikallisuus 

  10m2 varastokoppi omistus      - lipputulot 5.000€ ASIAKASTYÖ:  - kattavasti hylkyjen osia  

    
 

       - säilytysmaksut 
1.000€ 

 -Lipun hinta 5€ Haasteina: 

    
 

       - palkkatuki 1.100 €  -maksavia kävijöitä keskim. 
1000 / kausi 

 - Lappeenrannan kaupungin 
tuen puute  

    
 

      Menot keskim.  -avoimet ovet -päivänä n. 
1500 maksutonta kävijää 

 - lentokenttäyhtiön 
toimintapolitiikka 
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       - maanvuokra 2.700 
€                                                       
- muut kiinteistö 
1.300 €   

Asiakasprofiilit: ex-ilmailun 
harrastajat; koululaisryhmät, 
eläkeläiset/veteraanijärjestöt; 
reserviläiset; ulkom. 
harrastajat (erit. venäläiset) 

 - henkilösidonnaisuus, pitkäaik. 
pj.  

    
 

       -poistot 2.000 €    - kiinteistöjen kunto, vaikea 
kehittäminen 

    
 

       - toiminnan ylläpito 
2.000€ 

Toiminnan painopisteenä 
sotahistoria ja EFLP. 

 - ilma-aluksia ei pystytä 
hoitamaan 

    
 

        Pääosa esineistä ILMAV tai 
sotamateriaalia. 

Yhdistys on selvinnyt hyvin mm. 
sähköremonteista, mutta 
museon kehittäminen on 
ilmeisesti vaikeaa. TE-
keskusksen tuki on tärkeä asia, 
mutta myös Lappeenrannan 
kaupungilta tarvittaisiin kipeästi 
panostusta matkailuvaltin 
tueksi. Voi olla, että viimeistään 
puheenjohtajan väistyessä tulee 
eteen tilanne, jossa museo ei 
kykene jatkamaan. 

    
 

      Joitakin MV 
harkinnavaraisia 
avustuksia on saatu 
menneinä kausina 

Hyvin aktiivinen hylkyryhmä, 
hylkyjen dokumentointi. 
Hylkyjen historian ja 
esillepanon osaaminen.  

Skenaario: Tavoitellaan K-
SIMY:n ja SIVM-säätiön 
sulauttamista, Lappeenranta 
keskittyy jatkossa erityisesti 
hylkytoimintaan sekä Itä-
Suomen ja sodan ajan ilmailun 
historiaan. 

Karhulan ilmailukerhon 
lentomuseo 

900m2 metallirak. halli 
(kylmä) 

omistus 1000m2 Metsähallitus Tuotot keskim. 300 
€ / vuosi 

ASIAKASTYÖ:   

  x kerhorakennus 
Karhula 

vastikkeetta    - vuokra n. 
400€/vuosi 

 - HUOM! 
Lentomuseon 
taloutta ei ole 
eritelty 
ilmailukerhon 
taloudenpidosta 

 - kävijöitä vuodessa n. 5000   

     - ilmailukerhon tilat ei eritelty        - huomattava osa kävijöistä 
venäläisiä 
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     - museon arkisto ja 
kirjasto 

         - ei pääsymaksua   

    
 

         - myyntituotteita: tarrat, 
hihamerkit, postikortit, kirja 

  

Päijät-Hämeen 
ilmailumuseo 

  Lentokonehalli, 
kylmä. 

Käyttöoikeus 
hoitoa vastaan 

  Ei tontin 
vuokrasopimusta 

Liittymismaksu 10€, 
sen jälkeen ei 
vuosimaksua. 

ASIAKASTYÖ: Yhdistyksen toiminta on 
harrastetoimintaa. 
Museotoiminnot ovat syntyneet 
tallennettunen koneiden 
esittelemiseksi. 

     -puurakenteinen     Huom! 
Epäselvää, miten 
levittäytyminen 
hallin 
ulkopuolelle on 
sovittu. 

Ei kiinteistökuluja.  Näyttelyssä vuosittain ~2 000 
kävijää. Näistä n. puolet 
maksavat pääsymaksun 5€. 

Varsinaisia museaalisia 
tavoitteita ei ole, mutta 
aktiivinen ilmailuhistorian 
tallentaminen 
harrastepohjaisesti näkyy mm. 
hallin ympäristössä. 

     -
kulttuuriympäristö, 
jatkosodan ajalta 

    Konttien 
sijoittamista 
näkyville 
katettuina 
"tallirakenteena" 
ei annettu lupaa. 

Pääsylipputulot 1 
000€ / v 

Avoinnapito kesäkaudella 
viikonloppuisin. Yhdistyksellä 
ei nykyisellään resursseja 
laajentaa avoinnapitoa, koska 
se edellyttäisi rekrytointia. 

Jatkokehittäminen voisi olla 
mahdolilsta esim. yhdessä 
Asikkalan kunnan kanssa: 
Aktiivinen ilmailuhistoriallinen 
kenttä -> elävää 
kulttuuriperintöä. 

     - valaistus, 
maapohjan 
päällystys 

      Yhdistyksellä 
karttuneita tuloja 10 
000 €, joilla hankittu 
toiminnassa 
tarvittuja työkaluja, 
pressuja yms. sekä 
kontit. 

Näyttelyssä 6 Sotamuseon 
kirjanpidossa olevaa 
museokonetta. Lisäksi 
säilytyssopimuksella 
PVLOGL:lta 10 konetta, joista 
kolme ulkona: HS-6 (odottaa 
romutusta), MG-131 ja VA-3 
jäänne) 

Historiallisesti arvokkaat koneet 
eivät ole nyt asianmukaisissa 
tiloissa: Kosteus- ja 
lämpötilakuorma, paloriski, 
ilkivallan ja rikoksen riski, 
eläintuhot (esim. lepakot). 

Hanssin-Jukan 
Perinneyhdistys* 

  
 

        ASIAKASTYÖ:   
- kävijämäärä laskettu / 
arvioitu 50 000 henkeä 

  

Utin lentokonepuisto  TIEDOT 
PUUTTUVAT 
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Kauhavan 
lentokonepuisto 

vitriini 1 SF + VN, 2007 yhdistyksen 
omistama 

Vitriinin 
ala 

Vuokrattu 
kaupungilta, 
vuokra 0 €, 
pitkäaikainen 
sopimus 

Ei eriteytetty 
yhdistyksen muusta 
toiminnasta.  

Ei pääsymaksuja. Ei aktiivista 
asiakastyötä pl. Erityiset 
vierailut. Koneet ovat joko 
muistomerkkeinä tai 
museokoneina vitriineissä 
vapaasti katsottavissa.  

Kauhavan 
sotilasilmailuperinteen 
säilyttäminen Kauhavan 
kaupungissa esineellisen 
kulttuuriperinnön kautta. 

  vitriini 2 SZ + VI + PY, 2016 yhdistyksen 
omistama 

Vitriinin 
ala 

Vuokrattu 
kaupungilta, 
vuokra 0 €, 
pitkäaikainen 
sopimus 

Yhdistyksen 
säännöllinen tuki 
vuosittain Sirkka ja 
Mauri Kallion säätiö 
sr. 

 - on arvioitu, että puisto on 
tavoittanut kymmeniä 
tuhansia henkilöitä 

Ei aktiivisia 
kehittämissuunnitelmia, eikä 
toisaalta myöskään 
kasvunvaraa nykyisissä 
vitriineissä (esineistö 
mahdollista, mutta vaikeasti 
nähtävissä).  

  Pylonit HW ja FM yhdistyksen 
omistamia 

       - puiston ilmailuaiheinen 
leikkikenttä on erittäin 
suosittu 

  

  Leikkikenttä 
 

yhdistys 
toteuttanut 
(ollut kaupungin 
tuen ehtona) 

          

    Vitriinit yms. 
toteutettu pitkälti 
lahjoitusvaroin.  

            

    Uusi vitriini Juhani 
Ahon lahjoituksella. 

            

 

*Hanssin-Jukan Perinneyhdistys ry:n toiveesta tietoja ei kirjata tähän 
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LIITE 2    
 

 

 

 

 

 

Ilmailuhistorialliset kokoelmat - tärkeimmät ilma-alukset

Luokittelu-sarake tarkoittaa objektien karkeaa jaottelua käsittelyn helpottamiseksi. Kyseessä ei siis ole varsinainen museo-objektin arvoluokitus.

5 = Historiallisesti  erityisen arvokas objekti. Perustuu kotimaiseen suunnittelu-, valmistus- ja käyttöhistoriaan, historialliseen henkilöön/tapahtumaan. Autenttinen, todistusvoimainen esine.

4 = Historiallisesti arvokas objekti, joka ilmentää kansallista ilmailuhistoriaa ilmiasultaan restauroituna tai arvokas konetyyppi, jota on säilynyt museoissa useampia. 

3 = Ehyt ilma-alus, jolla voi olla kansainvälisesti tai kansallisesti historiallista arvoa tai kansallisesti historiallisesti arvokas hylky/aihio.

2 = Ilma-aluksen jäänne tai ilma-alus, jolla ei ole erityistä ilmailuhistoriallista arvoa.

1 = Esine, jolla voidaan katsoa olevan vähän ilmailuhistoriallista arvoa.

Historiallinen arvo perustuu (edellä) mm. esineen todistusvoimaisuuteen, aineellisiin ja aineettomiin ominaisuuksiin, edustavuuteen, tyypillisyyteen, säilymisasteeseen ja historialliseen tarinaan.

Museo tai näyttely Ilma-alusta tai runkoa Luokitus Muu materiaali
kok. jäänne museostatus 5 4 3 2 1 et

Suomen ilmailumuseo 80 70 10 78 30 31 11 3 1 6

Suomen Ilmavoimamuseo 74 * 63 11 68 9 21 22 12 3 6

Hallinportti ilmailumuseo 10 7 3 5 1 5 2 1 1 0

Karhulan ilmailukerhon lentomuseo 15 15 0 11 ** 11 0 4 0 0 0

Karjalan ilmailumuseo 15 13 2 6 0 2 5 6 2 0

Päijät-Hämeen ilmailumuseo 16 13 3 6 0 7 5 4 0 0

Hanssin-Jukan perinneyhdistys 4 4 0 2 0 2 0 2 0 0

Jämijärven perinnehuone  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Kauhavan lentokonepuisto 7 7 0 5 0 4 2 1 0 0

Utin perinnehuone 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0

YHTEENSÄ 222 193 29 51 73 51 29 7 12

Muut historialliset ilma-alukset *** 89 79 7 2 11 24 23 11 15

*SIVM luku sisältää Kymi Historic Flightille lainatut purjekoneet 8kpl. Määrästä on poistettu Kauhavan lentokonepuistoon lainatut 2 konetta. 

** museokoneiksi luokiteltu yhdistyksen omistuksessa olevat, museokoneina käsiteltävät koneet. PV:n koneet PVLOGL:n kirjanpidossa.

***internetistä ja kirjallisuudesta, ei katselmoitu
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Suomen ilmailumuseo     

Ilma-alukset     

     

Nimike Omistaja Sopimustilanne Kunto Huom Luokittelu 1-5 

      

      

Adaridi AD 3 Sotamuseo säilytyssopimus entistetty prototyyppi, ei konetunnusta 4 

Bede BD-5 SIM-säätiö omistus hylky koneen jäännökset 3 

Beechcraft 95-A55 Baron SIM-säätiö omistus autenttinen suomalainen käyttöhistoria 5 

Bell 47D-1 SIM-säätiö omistus autenttinen kansallisesti arvokas käyttöhistoria 5 

Blomqvist-Nyberg SIM-säätiö omistus entistetty arvokas kansallinen historia 5 

Caudron C.60 Sotamuseo säilytyssopimus entistetty Suomalainen historia / valmistus 5 

Cessna 172C Skyhawk SIM-säätiö omistus autenttinen käyttökokoelmassa 3 

Convair 440 Metropolitan Finnair säilytyssopimus autenttinen autenttinen 5 

de Havilland Canada DHC-2 Beaver (OH-MVL) SIM-säätiö omistus hyvä OH-MVL, RVL:n käytössä ollut 4 

de Havilland D.H.100 Vampire Mk.52 (VA-2) Sotamuseo säilytyssopimus entistetty suomalainen käyttöhistoria 5 

de Havilland D.H.115 Vampire Mk.55 (VT-9) Sotamuseo säilytyssopimus entistetty suomalainen käyttöhistoria 4 

D.F.S. 108 Schulgleiter SG-38 SIM-säätiö omistus hyvä suomalainen käyttöhistoria, ainoa museoitu 5 

D.F.S. 108 Olympia SIM-säätiö omistus hyvä suom. Valmistus- ja käyttöhistoria 5 

Douglas DC-3C (OH-LCD) Airveteran Oy lainassa entistetty Aeron värit, muistomerkkinä 4 

Douglas DC-3 (OH-VKB) Finnair säilytyssopimus eheä autenttinen?  5 

Eklund TE-1b SIM-säätiö omistus eheä ainutlaatuinen 5 

Fairchild 24W-41A (OH-FCJ) SIM-säätiö omistus aihio keskirunko 2 

Fairchild 24W-41A (OH-FCK) SIM-säätiö omistus aihio runkokehikkoa  2 

Fibera KK-1e UTU (OH-355) SIM-säätiö omistus kohtalainen näyttelyssä ilman siipiä  4 

Fibera KK-1e UTU (OH-368) SIM-säätiö omistus hyvä ehyt, näyttelyssä 5 

Fieseler Fi 156K-1 Storch SIM-säätiö omistus entistetty suomalainen sodan ajan käyttöhist. 5 

Gloster Gamecock II yksityinen (perik) säilytyssopimus hylky erittäin harvinainen 3 

Harakka I SIM-säätiö omistus hyvä H-5. ex-Lahden ilmk. 2 museoitua.  4 
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Harakka II SIM-säätiö omistus 
hyvä-
kohtalainen H-56, ex-Tre Ilm. 2 museoitua Suomessa 4 

Heinonen HK-1 Keltiäinen yksityinen (perik) säilytyssopimus autenttinen OH-HKA, suom. ME-kone, om. Kyrölä 5 

I.V.L. A 22 Hansa | Hansa Brandenburg W.33 Sotamuseo säilytyssopimus entistetty ainoa tunnettu yksilö maailmassa 5 

JT-6 (PIK 20E prototyyppi) SIM-säätiö omistus autenttinen merkittävän konetyypin prototyyppi 5 

Junkers A 50 Junior (OH-ABB) SIM-säätiö omistus entistetty Helsinkin-Vantaalla näytillä, nyt SIM:ssa 5 

Karhumäki Karhu 48B (OH-VKL) SIM-säätiö omistus entistetty ainoa sisätiloissa säilytetty 5 

Kassel 12 A  SIM-säätiö omistus ehyt ainoa lajissaan 5 

Klemm L.52A SIM-säätiö omistus hyvä suomalainen käyttöhistoria, autenttinen 5 

Kokkola K-04 Super Upstart (OH-XYY) SIM-säätiö omistus hyvä suomalainen autogiro, autenttinen 4 

Kuumailmapallo VK3-1 SIM-säätiö omistus kohtalainen OH-XVK, suomalainen valm.- ja käyttöhistoria 4 

Kyrölä yksityinen (perik) säilytyssopimus entistetty ainutlaatuinen, valm. 1949 4 

LET L-13n-10 Blanik SIM-säätiö omistus 
hyvä-
kohtalainen ei Suomessa käytetty yksilö, tunnus vaihd.OH-VLK 3 

LET Z-37 Cmelak SIM-säätiö omistus entistetty siivet irrallaan, osin entistetty 4 

Letov S.218 A Smolik SIM-säätiö omistus entistetty rekonstruoitu 4 

Lockheed L-18-07 Lodestar 
Tekniikan museon 
säätiö säilytyssopimus hyvä autentt., suom. historia vsta 1953 (mod 18-56) 5 

Mahe Scout (OH-UO17) SIM-säätiö omistus hyvä suomalainen erityishistoria, ultrakevyt 4 

Martekno Atol (U-165) SIM-säätiö omistus hyvä suomalainen ultrakevyt vesikone (STOL?) 4 

Messerschmitt Bf 109G-2 Sotamuseo säilytyssopimus hylky mereen pudonneen hylyn etuosa, konservoitu 3 

MiG-21BIS (MG-135) PVLOGL säilytyssopimus tyydyttävä muistomerkkikone ulkoalueella 4 

Mignet HM-14 Pou de Ciel (Taivaankirppu) SIM-säätiö omistus replika suomalaisen Taivaankirpun OH-BFA replika 3 

Mil Mi-4 Sotamuseo säilytyssopimus 
hyvä-
kohtalainen ilmavoimien käyttämä yksilö, autenttinen 5 

PIK 3a Kanttikolmonen SIM-säätiö omistus autenttinen prototyyppi, suom. valm-ja käyttöhistoria 5 

PIK 3c Kajava (OH-201) SIM-säätiö omistus autenttinen ex. OH-YKY, suom. valm-ja käyttöhistoria 4 

PIK 3c Kajava (OH-233) SIM-säätiö omistus autenttinen varastoituna Vesivehmaalle, suom. v-ja khist. 4 

PIK 5b (OH-PAR) SIM-säätiö omistus autenttinen merkittävä suom. suunn.-, valm.- ja käyttöhist. 5 

PIK 12 Gabriel SIM-säätiö omistus autenttinen OH-KYC, OH-318. Merkittävä suom. Konetyyppi 5 

PIK 16c Vasama SIM-säätiö omistus autenttinen 
OH-571 (ent D-8016), merkittävä 
suom.konetyyppi 5 
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PIK 20 prototyyppi SIM-säätiö omistus hyvä 
OH-425X (ent OH-425), merkittävä 
suom.konetyyppi 5 

PIK-10 Moottoribaby (OH-PXA) SIM-säätiö omistus autenttinen kotimainen moottoripurjekone 5 

PIK-11 Tumppu (OH-YMA) SIM-säätiö omistus autenttinen SIL tunnukset 5 

Piper PA-28R-180 Arrow SIM-säätiö omistus autenttinen autenttinen, täydellinen historia (Orvokki Kuortti) 4 

Polikarpov I-16 Type 15 (UTI-4) Sotamuseo säilytyssopimus entistetty vanha entistäminen, erittäin harvinainen 5 

PZL SM-1SZ (Mil Mi-1U) sotamuseo säilytyssopimus autenttinen HK-1 4 

QAC Quickie 1 (OH-XQA) SIM-säätiö omistus autenttinen suomalainen käyttöhistoria 4 

Rogallo SIM-säätiö omistus puuttuva tieto riippuliidin, puuttuva tieto puuttuva tieto 

Saab 35BS Draken (DK-206) PVLOGL säilytyssopimus 
hyvä-
kohtalainen DK-206 4 

Saab 91D Safir (SF-9) sotamuseo säilytyssopimus hyvä autenttinen yksilö 4 

Schneider Grunau 9 SIM-säätiö omistus hyvä G-36, P-76. Historiallisesti merkittävä tyyppi. 4 

Schneider Grunau Baby IIb (OH-BAA) SIM-säätiö omistus autenttinen OH-BAA, OH-JÄMI 5, P-99 4 

Schneider Grunau Baby IIb (OH-BAR) SIM-säätiö omistus autenttinen OH-BAR, OH-HIK 2, P-114 4 

Scorpion  SIM-säätiö omistus puuttuva tieto riippuliidin, puuttuva tieto puuttuva tieto 

SZD-9bis 1c Bocian SIM-säätiö omistus autenttinen OH-177 (ent OH-KBZ) 4 

SZD-10bis Czapla SIM-säätiö omistus autenttinen OH-KCC  4 

Thunder & Colt G.A.42 SIM-säätiö omistus rungon osa Suomessa käytetyn ilmalaivan gondoli 3 

Valmet Tuuli III SIM-säätiö omistus entistettävänä OH-XTL, kunnostus yt. SIM, IMY, Tavastia 4 

Valmet Vihuri II (VH-25) SIM-säätiö omistus entistettävänä vain ohjaamo-osa, romuttamosta ei tiedossa 

VL Pyry II (PY-27) SIM-säätiö omistus entistetty  museonäyttelyssä 4 

VL Pyry II (PY-30) SIM-säätiö omistus tieto puuttuu tieto puuttuu tieto puuttuu 

VL Sääski II (SÄ-122) sotamuseo säilytyssopimus entistetty  oikea kylki avoinna 4 

VL Tuisku II (TU-169) SIM-säätiö omistus hylky runkokehikon käsittävä hylky 3 

VL Tuisku II (TU-178) Sotamuseo säilytyssopimus entistetty  museonäyttelyssä 4 

VL Viima II (OH-VII) SIM-säätiö omistus autenttinen ex VI-21, ainutlaatuinen 5 

WWS-1 Salamandra SIM-säätiö omistus autenttinen OH-SAA. Ainoa tyyppinsä edustaja Suomessa 4 

Bristol Blenheim MK I Sotamuseo säilytyssopimus jäänne takarunko 3 

Holz der Teufel SIM-säätiö omistus jäänne takarunko Puuttuva tieto 

Tupolev SB-2bis sotamuseo säilytyssopimus jäänne takarungon hylky 2 
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Muu esineistö 
Esineet 11 000 kpl  
Valokuvia 230 000 kpl  
AV-tallenteita 600 kpl  
 
Asiakirja- ja ohjekirja-aineistoa yht. n. 1500 hyllymetriä (hm), joka jakautuu seuraavasti:  
- Ainutlaatuinen asiakirja-aineisto (arkistolain tarkoittama) 700 hm  
- Ohjekirjat yms. 600 hm 
- Pienpainanteet 180 hm 
Kirjastoaineistoa on näiden lisäksi 150 hm kertajulkaisuja ja 150 hm lehtiä.  
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Suomen Ilmavoimamuseo     

Ilma-alukset      

Nimike Omistaja Sopimustilanne Kunto Huom Luokittelu 1-5 

Arado Ar 66c Sotamuseo säilytyssopimus hylky / runkokehikko  Saksalainen kone 2 

Avro 504K Sotamuseo säilytyssopimus entistetty varastoituna, suomalainen historia 4 

Bell P-39Q Airacobra Sotamuseo lainattu ulos entistetty Lainassa IT-museolla. Ei ILMAV käytössä 3 

Breguet 14.A2 Sotamuseo säilytyssopimus konservoitu viimeinen 30 Suomessa käytetystä 5 

Brewster 239 NNAM lainattu Suomeen konservoitu hylky ilmeisesti ainoa jäljellä maailmassa 5 

Bristol Blenheim IV Sotamuseo säilytyssopimus entistetty käyttöhistoria, ilm. viimeinen Blenheim IV 5 

Caudron G.3  Sotamuseo säilytyssopimus hylky / rungon jäänteet yksilö ei tiedossa 2 

de Havilland D.H.100 Vampire Mk.52 (VA-6) Sotamuseo säilytyssopimus ei tiedossa varastoituna, suomalainen historia 4 

de Havilland D.H.115 Vampire Mk.55 (VT-8) Sotamuseo säilytyssopimus konservoitu? ilm. autenttinen, näyttelyssä 5 

de Havilland D.H.60 Moth (OH-ILA) Sotamuseo säilytyssopimus autenttinen uudrak 1933 ilm. suom. valm.+käyttöhistoria; varastoitu 4 

de Havilland D.H.60X Moth Sotamuseo  säilytyssopimus entistetty suom.valm.hist, peruskorj 1934 Karhumäki 4 

Focke-Wulf Fw 44J Stieglitz (SZ-4) Sotamuseo säilytyssopimus entistetty suomalainen käyttöhistoria + museohistoria 4 

Fokker C.V  Sotamuseo säilytyssopimus hylky hylky, ei tarkempaa tietoa 2 

Fokker C.X (FK-113) Sotamuseo säilytyssopimus hylky hylky, ei tarkempaa tietoa 2 

Fokker C.X (FK-115) Sotamuseo säilytyssopimus hylky hylky, ei tarkempaa tietoa 2 

Fokker D.X Sotamuseo säilytyssopimus hylky hylky, runkokehikko.  2 

Fokker D.XXI FR-110 Sotamuseo säilytyssopimus restauroitu  ei tiedossa 

Folland Gnat Mk.1 (GN-101) PVLOGL? säilytyssopimus erittäin hyvä autenttinen todistusvoimainen yksilö 5 

Folland Gnat Mk.1 (GN-104) PVLOGL  säilytyssopimus välttävä muistomerkkikone museon edessä 2 

Fouga CM 170 Magister (FM-45) PVLOGL? säilytyssopimus hyvä museoitu 4 

Gourdou-Lesseurre GL.21 Sotamuseo  entistetty  4 

Hawker Hurricane I (HC-452) Sotamuseo säilytyssopimus konservoitu autenttinen todistusvoimainen yksilö 5 

Hunting Percival Pembroke Mk.53 Sotamuseo  entistetty 
toinen moottori lainattu Gauntletiin, 
varastoitu 4 

I.V.L. C.24 Sotamuseo säilytyssopimus entistetty prototyyppi, ei historiallisesti tarkka? 3 

Iljushin IL-28R Sotamuseo säilytyssopimus autenttinen viimeinen neljästä Suomessa käytetystä? 5 

Iljushin Il-2M3 Sotamuseo säilytyssopimus hylky hylky, vain siivet 2 

Martinsyde F.4 Buzzard Sotamuseo säilytyssopimus entistetty ainoa tiedossa oleva yksilö maailmassa 4 
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Messerschmitt Bf 109F-4 Sotamuseo säilytyssopimus hylky hylky, runko, siivet, moottoria 3 

Messerschmitt Bf 109G-6 (MT-507) Sotamuseo säilytyssopimus entistetty restauroitu 1970-luvulla 4 

Mil Mi-1 (OH-HCR) RVL? säilytyssopimus entistetty museonäyttelyssä 4 

Mil Mi-4 (HR-1) Sotamuseo säilytyssopimus entistetty museonäyttelyssä 3 

Mil Mi-8 (HS-1) PVLOGL säilytyssopimus rapistunut muistomerkkikone museon edessä 3 

MiG-15UTI (MU-4) Sotamuseo säilytyssopimus autenttinen  4 

MiG-17 (Lim-5) (1C-1709) SIVM-säätiö omistus mainoskäyttö Toinen Pessin tuomista.  1 

MiG-21BIS (MG-136) PVLOGL säilytyssopimus rungon etuosa havaintovälineenä / elämys 1 

MiG-21BIS (MG-138) PVLOGL säilytyssopimus tyydyttävä ulkoalueella / muistomerkkistatus 3 

MiG-21F-13 (MG-92) PVLOGL säilytyssopimus erittäin hyvä autenttinen yksilö, tiedusteluversio 5 

MiG-21U PVLOGL säilytyssopimus hyvä - tyydyttävä autenttinen harjoitusversio, ulkona 4 

MiG-21UM (MK-105) PVLOGL säilytyssopimus hyvä - tyydyttävä autenttinen harjoitusversio, teltassa 4 

MiG-21UM (MK-126) PVLOGL säilytyssopimus hyvä - tyydyttävä autenttinen harjoitusversio, ulkona 3 

Morane-Saulnier M.S.50C Sotamuseo säilytyssopimus entistetty Tunnus MS-52. Varastoituna 4 

Noorduyn C-64A Norseman SIVM-säätiö omistus hylky rungon hylky, siivet tuhoutuneet 2 

Polikarpov Po-2 Sotamuseo säilytyssopimus entistetty varastoitu entistettynä 4 

Saab 35CS Draken (DK-270) PVLOGL säilytyssopimus kohtalainen  Koulukoneversio, ulkoalueella muistomerkki 3 

Saab 35FS Draken (DK-233) PVLOGL säilytyssopimus rungon etuosa havaintovälineenä / elämys 1 

Saab 35FS Draken (DK-241) PVLOGL säilytyssopimus tyydyttävä ulkoalueella / teltassa? 3 

Saab 35S Draken (DK-223) Sotamuseo säilytyssopimus hyvä museokoneena näyttelyssä 4 

Saab 91D Safir (SF-2) Sotamuseo säilytyssopimus  museokoneena näyttelyssä 4 

Saab 91D Safir (SF-34) ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa OH-SFD Varastoitu ei tiedossa 

Saab 91D Safir (SF-35) ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa OH-SFE Varastoitu ei tiedossa 

Saab 91D Safir (SF-8) PVLOGL? säilytyssopimus välttävä vain ohjaamo-osa 2 

Thulin Typ D (F1) SIVM-säätiö omistus hyvä (replika) replika 3 

Thulin Typ D (F3) Sotamuseo säilytyssopimus hylky 
moottoripalossa tuhoutuneen koneen 
runko 4 

Valmet L-90 Redigo (RG-4) ei tiedossa ei tiedossa hyvä opetusväline Länsirannikon koulutus Oy  3 

Valmet LEKO-70 ei tiedossa ei tiedossa kohtalainen  varastoituna ei tiedossa 

Valmet Vihuri II (VH-18) Sotamuseo  säilytyssopimus hyvä näyttelyssä 5 

VL Humu Sotamuseo  säilytyssopimus entistetty näyttelykuntoinen 4 

VL Myrsky II (MY-14) SIVM? omistus? entistettävänä SIVM, SIM ja IMY yhteishanke ei tiedossa 
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VL Myrsky II (MY-5) Sotamuseo säilytyssopimus hylky runkokehikko, esittelykäytössä 2 

VL Myrsky II (MY-9) Sotamuseo  säilytyssopimus hylky varaosarunkona 2 

VL Pyry (PY-1) Sotamuseo  säilytyssopimus entistetty lainassa Kauhavan lentokonepuistossa 4 

VL Pyry (PY-35) Sotamuseo  säilytyssopimus ei tiedossa varastoituna ei tiedossa 

VL Pyörremyrsky Sotamuseo  säilytyssopimus entistetty  näyttelyssä 4 

VL Sääski I (SÄ-95) Sotamuseo  säilytyssopimus tyydyttävä varastoituna. Siivet puuttuvat 3 

VL Tuisku II Sotamuseo  säilytyssopimus hylky varastoituna, hylky 2 

DHC-2 Beaver (OH-MVM) Sotamuseo säilytyssopimus hyvä lainassa merikeskus Vellamossa 3 

Tiira SIVM-säätiö omistus hyvä näyttelyssä, kotitekoinen lentokone 3 

Harakka SIVM-säätiö lainattu ulos entistetty  H-17, lainassa Kymi Historic Flight 3 

Harakka II SIVM-säätiö lainattu ulos entistetty  H-54, lainassa Kymi Historic Flight 3 

PIK-5B SIVM-säätiö lainattu ulos entistetty  OH-PAX, lainassa Kymi Historic Flight 3 

PIK-5C SIVM-säätiö lainattu ulos entistetty  OH-PBA, lainassa Kymi Historic Flight 3 

SZD-10 BIS "Czapla" SIVM-säätiö lainattu ulos entistetty  OH-209,  lainassa Kymi Historic Flight 3 

Grunau Baby II A SIVM-säätiö lainattu ulos entistetty  OH-BAD, lainassa Kymi Historic Flight 3 

PIK-3B SIVM-säätiö lainattu ulos entistetty  OH-199, lainassa Kymi Historic Flight 3 

DFS Olympia Meise SIVM-säätiö lainattu ulos entistetty  OH-OAB, lainassa Kymi Historic Flight 3 

DFS Weihe SIVM-säätiö omistus hyvä OH-WAB, näyttelyssä 3 

SZD-22C Mucha Standard SIVM-säätiö omistus hyvä OH-258, näyttelyssä 3 

      

Muu esineistö      

Lentomoottoreita 122 kpl Sotamuseo  säilytyssopimus    

Esinekokoelma yhteensä 3669 kpl 
Sotamuseo / 
SIVM-säätiö säilytys / oma    

Muut varusteet, varaosat yms. n. 8000 kpl SIVM-säätiö omistus    

Valokuvakokoelma yht. 117 030 kpl SIVM-säätiö omistus    

Arkistomateriaali 156 hyllymetriä SIVM-säätiö omistus    

Ilmailukirjallisuus ja ohjekirjat n. 3000 kpl SIVM-säätiö omistus     
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Hallinportti ilmailumuseo     

      

Ilma-alukset      

      

Nimike Omistaja Sopimustilanne Kunto Huom Luokittelu 1-5 

      

Rumpler 6B Sotamuseo Ei sopimusta, tullut LäVa restaurointi kesken Suomeen 1919 4 

Aero 11HS Sotamuseo Ei sopimusta, tullut LäVa entistetty   ainoa tiedossa oleva yksilö 4 

VL Haukka II Sotamuseo Ei sopimusta, tullut LäVa entistetty prototyyppi / uniikki 4 

Caudron G.3 Sotamuseo Ei sopimusta, tullut LäVa entistetty Suomessa koottu yksilö? 4 

Bristol Bulldog IV Sotamuseo Ei sopimusta, tullut LäVa entistetty toinen tiedossa olevista yks. 4 

Cessna C-37 Veljekset Karhumäki suullinen? hylky, runko+osat suom. historia 38-45 ja 2008 3 

Karhumäki Karhu 48B Veljekset Karhumäki suullinen? hylky, runkokehikko prototyyppi / romuksi 1960 3 

Kolibri yksityinen suullinen? puoliksi rakennettu paikallista arvoa? 1 

MiG-15 UTI PVLOGL säilytyssopimus välttävä muistomerkkikone ulkona 2 

Gloster Gauntlet Lentotekniikan Kilta oma  lentävä museokone ainoa maailmassa 5 

      

      

Muu esineistö      

      

Lentokoneen moottoreita ilm. luovutettu killalle? ? yli kymmenen kappaletta  3 

Opetusmateriaali ilm. luovutettu killalle?  useita esineitä Mm. Hornet-huoltosimu 4 

Lentokoneen osia (mm. mittarit, radiot) ilm. luovutettu killalle?  Hyvin paljon Paljon historiallisia osia 4 

Ilmavoimien pukuja, lentovarusteita sotamuseo?  alle kymmenen  2 

Asiakirjat Lentotekniikan kilta  ei tiedossa  2 

Valokuvat  Lentotekniikan kilta  n. 15 000 kappaletta 
Osa on vedoskopioita/ei 
tietoja 2 

Opetusmateriaalia Lentotekniikan kilta  ei tiedossa  3 

Teknistä kirjallisuutta Kilta + koneiden kirjat  ei tiedossa  2 

Ilmailualan kirjallisuutta Lentotekniikan kilta  ei tiedossa  1 
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Hallin lentokonepuistossa      

Saab 35S Draken (DK-201) PVLOGL säilytyssopimus tyydyttävä 
muistomerkkinä Hallin 
keskustassa 2 

 

 

Hanssin-Jukan Perinneyhdistys ry     

Ilma-alukset      

      

Nimike Omistaja Sopimustilanne Kunto Huom Luokittelu 1-5 

      

Douglas DC-2 (DO-1) sotamuseo lainassa entistetty 
tärkeä historiallinen tarina. 
Entistetty 2011. 4 

Focke-Wulf Fw 44J Stieglitz (SZ-18) IMY lainassa entistetty suomalainen käyttöhistoria 4 

MiG-21BIS (MG-124) PVLOGL säilytyssopimus tyydyttävä 
muistomerkkinä parkkialueen 
reunassa 2 

Saab 35FS Draken (DK-247) PVLOGL säilytyssopimus tyydyttävä 
muistomerkkinä parkkialueen 
reunassa 2 

      

      

      

Muu esineistö      

      

Pienoismalleja yhdistys lainassa    

Moottoreita ja muita lk osia omistus     
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Karhulan ilmailukerhon lentomuseo    

Ilma-alukset      

      

Nimike Omistaja Sopimustilanne Kunto Huom Luokittelu 1-5 

      

Fouga CM 170 Magister FM-43 PVLOGL    säilytyssopimus rullauskunto museostatus 5 

MiG-21F-13 MG-78 PVLOGL    säilytyssopimus kohtalainen museostatus, ainoa F-hävittäjäversio 5 

Saab 35F Draken DK-259 PVLOGL    säilytyssopimus erittäin hyvä  museostatus, ainoa 35F sisäsäilytyksessä 5 

MiG-21BIS MG-116 PVLOGL    säilytyssopimus erittäin hyvä  museostatus, ainoa hävittäjä-BIS sisäsäilytyksessä? 5 

Folland Gnat Mk.1 GN-107 Karhulan ilmailukerho suullinen luovutus? kohtalainen K-SIM luovuttanut; alkuperäinen maalaus 5 

Fibera KK-1e Utu (OH-LKF) Karhulan ilmailukerho oma hyväkuntoinen Porvoon muovimuseon lahjoitus. Museokone. 3 

Alanne Moottoriharakka OH-U276 Karhulan ilmailukerho oma hyväkuntoinen 
Alanteen veljesten lahjoitus, ainoa tehty yksilö. 
Museokone. 3 

PIK-26 Mini-Sytky OH-U356 Karhulan ilmailukerho oma hyväkuntoinen Museokone 3 

Aimo Suomalan helikopteri Karhulan ilmailukerho oma kunnostettu Omatekoinen, koeleijunut. Museokone. 3 

PIK-5b OH-151 Karhulan ilmailukerho oma hyväkuntoinen Rekisterissä oleva lentävä museokone 5 

Schleicher Ka &CR OH-242 Karhulan ilmailukerho oma hyväkuntoinen Rekisterissä oleva lentävä museokone 5 

Schleicher K 8b OH-348 Karhulan ilmailukerho oma hyväkuntoinen Rekisterissä oleva lentävä museokone 5 

PIK-7 Harakka III OH-031 Karhulan ilmailukerho oma hyväkuntoinen Rekisterissä oleva lentävä museokone 5 

Harakka I H-12 Karhulan ilmailukerho oma hyväkuntoinen Lentokuntoinen museokone 5 

Harakka II H57 Karhulan ilmailukerho oma hyväkuntoinen Lentokuntoinen museokone 5 

      

vanhoja liito- ja purjekoneita yksityisiä kerhon luvalla 
osia-aihioita-
kone jäsenistön omia koneita ja projekteja vaihtelevasti  - 

      

Muu esineistö      

      

Ohjekirjallisuus oma     

Valokuvakokoelma oma     

Kirjakokoelma oma     
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Karjalan ilmailumuseo     

Ilma-alukset      

Nimike Omistaja Sopimustilanne Kunto Huom Luokittelu 1-5 

      

Antonov An-2 (RA-70623) K-SIMY luovutettu 
rapistunut, 
mainosväritys Utin ABC:n muistomerkkikone. 1 

Folland Gnat Mk.1 (GN-103) PVLOGL säilytyssopimus rapistunut muistomerkkikone, pylonissa 2 

Folland Gnat Mk.1 (GN-106) PVLOGL säilytyssopimus hyvä museokone 2 

Fouga CM 170 Magister (FM-42) PVLOGL säilytyssopimus hyvä-kohtalainen museokone 4 

Fouga CM 170 Magister (FM-50) PVLOGL säilytyssopimus välttävä muistomerkkikone   2 

MiG-21BIS (MG-127) PVLOGL säilytyssopimus kohtalainen museokone 3 

MiG-21F-13 (MG-77) PVLOGL säilytyssopimus rapistunut valemaalikone ulkona (muistuttaa MG-127) 3 

MiG-21UM (MK-106) PVLOGL säilytyssopimus rapistunut  3 

Polikarpov I-15bis Sotamuseo säilytyssopimus hylky runkoa, osia 2 

Saab 35S Draken (DK-213) PVLOGL säilytyssopimus kohtalainen museokone 3 

Nieuport 17 replica K-SIMY omistus 
hyvä, ei 
lentokuntoinen pienennös, ei-historiallinen replika 1 

Pik-3b K-SIMY omistus välttävä sisätiloissa 2 

Harakka K-SIMY omistus hyvä-kohtalainen sisätiloissa 4 

Pyry K-SIMY omistus hylkyjä kaksi hylkyä/runkokehikkoa 2 

Saab 91D Safir (SF-31) PVLOGL säilytyssopimus kohtalainen sisätiloissa 3 

      

Muut esineet      

      

Lentomoottoreita Sotamuseo säilytyssopimus hylyistä hylkyjen moottoreita vedestä ja maalta 4 

Lentomoottoreita K-SIMY omistus hylyistä hylkyjen moottoreiden osia 4 

Lentokoneen osia Sotamuseo säilytyssopimus hylyistä sota-ajan koneiden hylkyjen osia 4 

Lentovarusteita      

Pukuja      

Valokuvia K-SIMY omistus vedoksia digitoituna useita tuhansia  
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Kauhavan lentokonepuisto     

Ilma-alukset      

      

Nimike Omistaja Sopimustilanne Kunto Huom Luokittelu 1-5 

Focke-Wulf Fw 44J Stieglitz (SZ-25) sotamuseo lainassa SIVM:lta hyvä konservoituna Kauhavalla vitriinissä 4 

BAe Hawk Mk.51 (HW-303) PVLOGL säilytysop, hoito- ja ylläp.sop. kohtalainen muistomerkkikoneena Kauhavalla 2014- 3 

Valmet L-70 Vinka VN-9 PVLOGL säilytysop, hoito- ja ylläp.sop. entistetty Kauhavan lentokonepuistossa vitriinissä 4 

Saab 91D Safir (SF-7) PVLOGL säilytysop, hoito- ja ylläp.sop. entistetty Vitriinissä Kauhavan keskustassa 3 

VL Pyry (PY-1) sotamuseo lainassa SIVM:lta entistetty Kauhavan lentokonepuistossa vitriinissä 4 

VL Viima II (VI-6) Lentosotakoulun kilta omistuksessa entistetty Kauhavan lentokonepuistossa vitriinissä 4 

Fouga CM 170 Magister (FM-12) PVLOGL sopimus vielä laatimatta hyvä-kohtalainen muistomerkkikone Kauhavan lentokonepuistossa 2 
 

  

Päijät-Hämeen ilmailumuseo     

Ilma-alukset      

      

Nimike Omistaja Sopimustilanne Kunto Huom Luokittelu 1-5 

AERO A-32 GR (AEj-59) sotamuseo ei sopimuksia tms. autenttinen / moottori puuttuu mahdollisesti ainoa säästynyt 4 

Blackburn Ripon IIF (RI-140) sotamuseo ei sopimuksia tms. autenttinen aihio ainut säilynyt maailmassa 4 

Caudron C.59 (CA-50) sotamuseo ei sopimuksia tms. aihio / ilman siipiä mahdollisesti ainoa säästynyt 4 

Folland Gnat Mk.1 (GN-112) PVLOGL säilytyssopimus autenttinen / alkup. Maalaus? kuvaustiedusteluversio 3 

Fouga CM 170 Magister (FM-71) PVLOGL säilytyssopimus autenttinen  3 

I.V.L. D 26 Haukka I (HA-39) sotamuseo ei sopimuksia tms. restauroitu/konservoitu 2015 prototyyppi / uniikki 4 

I.V.L. K.1 Kurki (prototype) sotamuseo ei sopimuksia tms. konservoitu 2018 prototyyppi / uniikki 4 

VL E.31 Kotka II (KA-148) sotamuseo ei sopimuksia tms. aihio / hylky ainoa säilynyt piensarjasta 4 

MiG-15UTI (MU-2) PVLOGL säilytyssopimus autenttinen Suomessa 3 kpl 3 

MiG-21BIS (MG-131) PVLOGL säilytyssopimus rappeutunut, välttävä muistomerkkikone, ulkona 2 

MiG-21BIS (MG-140) PVLOGL säilytyssopimus autenttinen, kohtalainen  3 

Saab 35S Draken (DK-207) PVLOGL säilytyssopimus autenttinen, ehyt  4 
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Mil Mi-8P (HS-5) PVLOGL säilytyssopimus autenttinen, kulunut  3 
de Havilland D.H. 100 Vampire 
Mk.52 (VA-3) PVLOGL säilytyssopimus puutteellinen hylky 

käytetty kiitotien 
sulatukseen? 2 

de Havilland D.H. 115 Vampire 
Mk.55 (VT-6) PVLOGL säilytyssopimus autenttinen eturunko   2 

Schleicher Rhönbussard A.Österberg (?) suullinen? hylky / vaurioitunut runko alunp. SIL 1942 2 

Mil Mi-8 (HS-6) PVLOGL säilytyssopimus rappeutunut, välttävä odottaa purkua ja romutusta 2 

Osia      

      

LaGG-3 sotamuseo  hylky / rungon osia  2 

MiG-3 sotamuseo  hylky / rungon osia  2 

Ju-88s sotamuseo  hylyn osia  2 

Bristol Blenheim sotamuseo?  hylyn osia  2 

VL Pyry II (PY-26) sotamuseo?  runkokehikko/kuomu  2 

DK suihkumoottori LIS oma täydellinen? havaintoväline 2 

Ford Custom D-series porrasauto LIS oma kokonainen aihio 
ainoa lajissaan jäljellä? 
Ulkona 3 

pienesineitä, ei eriteltyjä LIS oma  -  2 
 

  

Utin perinnehuone      

      

Ilma-alukset      

      

Nimike Omistaja Sopimustilanne Kunto Huom Luokittelu 1-5 

      
Messerschmitt Bf 109G-6 (MT-
452) sotamuseo säilytyssopimus entistetty Utissa vitriinissä restauroituna (1960-l/1998) 5 
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Muut historialliset ilma-alukset ja muut 
esineet    

      

Ilma-alukset*      

      

Nimike Omistaja Sopimustilanne Kunto Huom Luokittelu 1-5 

      

Antonov An-2 (HA-MDO) yksityinen  omistus? ei tietoa kesäkotina Lempäälässä? 1 

Antonov An-2 (RA-70171) yksityinen  omistus? ei tietoa Sipoossa 1 

Antonov An-24B yksityinen  omistus? välttävä Power Parkin muistomerkki 1 

BAe Hawk Mk.51 (HW-301) PVLOGL omistus  ei tietoa ILMAVE:n muistomerkkikone 3 

BAe Hawk Mk.51 (HW-304) PVLOGL ei tietoa hyvä varattu SIVM:lle 4 

BAe Hawk Mk.51 (HW-306) PVLOGL ei tietoa kohtalainen? varattu Karhulan ilmailukerhon lentomuseolle 4 

BAe Hawk Mk.51 (HW-314) IMY luovutettu rungon etuosa eturunko ja ohjaamo, havaintoväline 2 

BAe Hawk Mk.51 (HW-326) PVLOGL deponoitu hyvä Viron ilmailumuseon näyttelyssä 4 

BAe Hawk Mk.51 (HW-336) PVLOGL deponoitu 
hyvä tai 
kohtalainen TREDU:lla opetuskäytössä (onko vielä)? 3 

Beagle-Auster 6A Tugmaster yksityinen  omistus hyvä lentokuntoinen, ei suomalaista historiaa? 3 

Cessna 402B Businessliner yksityinen  omistus 
hyvä tai 
kohtalainen opetusväline Savon KKY, ILMAV 1977-1984 3 

de Havilland Canada DHC-1 Chipmunk yksityinen  omistus  lentokuntoinen 1950/1974, ei suomalaista historiaa 3 

de Havilland Canada DHC-2 Beaver (OH-MVM) RVL säilytyssopimus entistetty? näytillä Merikeskus Wellamossa Kotkassa 5 

de Havilland D.H.82A Tiger Moth II OH-XLA yksityinen  omistus  lentokuntoinen pitkä suomalainen käyttöhistoria 4 

Douglas DC-3C (OH-LCH) 
Airveteran 
Oy omistus 

entistetty, 
lentokelpoinen DC-yhdistys ry operoi  4 

Focke-Wulf Fw 44J Stieglitz (SZ-5) yksityinen  omistus osin entistetty ei tarkempaa tietoa nykytilasta, ei hist. tarkka 3 

Fokker F.27-100 Friendship FF-1 PVLOGL säilytyssopimus 
hyvä tai 
kohtalainen entinen Ansa, tärkeä kone. Muistomerkkinä. 5 

Fokker F.27-100 Friendship FF-2 yksityinen  omistus ei tietoa opetusväline Länsirannikon koulutus Oy WinNova 3 

Fokker F.27-400M Troopship FF-3 yksityinen  omistus ei tietoa opetusväline Länsirannikon koulutus Oy WinNova 3 
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Folland Gnat Mk.1 (GN-110) PVLOGL säilytyssopimus välttävä muistomerkkikoneena Rovaniemellä 2 

Folland Gnat Mk.1 (GN-113) yksityinen  omistus ei tietoa Ollut Malmilla. Kuvaustiedusteluversio. 3 

Fouga CM 170 Magister (FM-16) ei tietoa ei tietoa ei tietoa Mäntän seudun koulutuskeskus / opetusväline 3 

Fouga CM 170 Magister (FM-21) PVLOGL säilytyssopimus välttävä muistomerkkikoneena Kauhavalla   2 

Fouga CM 170 Magister (FM-33) ei tietoa ei tietoa huono keulaosa simulaattorina Savonlinna (Tikkakoski?) 1 

Fouga CM 170 Magister (FM-37) yksityinen  omistus lentokuntoinen Porissa lentävänä museokoneena 4 

Fouga CM 170 Magister (FM-4) yksityinen  omistus ei tietoa Porin Ilmasilta ry 3 

Fouga CM 170 Magister (FM-51) yksityinen  omistus lentokuntoinen Kuopiossa? 4 

Fouga CM 170 Magister (FM-78) yksityinen  omistus ei tietoa ei tarkempaa tietoa nykytilasta, varastoitu? 3 

Fouga CM 170 Magister (FM-82) PVLOGL säilytyssopimus välttävä muistomerkkikoneena Kauhavalla   2 

Klemm Kl 25 (OH-ILI) yksityinen  omistus lentokuntoinen ILMAV käytössä 1939-1941. Autenttisuus? 3 

Klemm Kl 25 (OH-ILL) yksityinen  omistus entistettävänä. Lakeuden ilmaosuuskunta, Ilmajoki. Ei autenttinen. 3 

MiG-17 (Lim-5) (1C-1505) yksityinen  omistus välttävä Pessin tuomista toinen. Iitissä? 1 

MiG-21BIS (MG-114) ei tietoa ei tietoa ei tietoa Torpin tykit, Inkoo. Muistomerkkinä ulkona? 2 

MiG-21BIS (MG-119) PVLOGL säilytyssopimus välttävä Karjalan Lennosto, muistomerkkinä 2 

MiG-21BIS (MG-125) ei tietoa ei tietoa ei tietoa Kuopion pelastusopiston harjoituskone ei tietoa 

MiG-21BIS (MG-129) PVLOGL säilytyssopimus ei tietoa Karjalan Lennosto, opetusvälineenä ei tietoa 

MiG-21BIS (MG-130) ei tietoa ei tietoa ei tietoa Helsingin jätkäsaari / Verkkokauppa.com 2 

MiG-21BIS (MG-134) PVLOGL ei tietoa rungon etuosa Karjalan Lennosto, havaintoväline 1 

MiG-21MF yksityinen  omistus ei tietoa oli myytävänä Alajärvellä 1 

MiG-21R yksityinen  omistus ei autenttinen Riihimäellä, ollut muistomerkkinä Puolassa 1 

MiG-23MLD yksityinen  omistus ei tietoa Pirkkalassa 2 

Piper J3C-65 Cub (OH-CPA) yksityinen  omistus 
lentokuntoinen, ei 
autenttinen Suomeen jo 1951. Uudelleenrakennettu. 3 

Piper J3C-65 Cub (OH-PAD) yksityinen  omistus 
lentokuntoinen, ei 
autenttinen  2 

Piper J3C-65 Cub (OH-PAE) yksityinen  omistus 
lentokuntoinen, ei 
autenttinen  2 

Piper L-18C (OH-PDO) yksityinen  omistus 
lentokuntoinen, ei 
autenttinen Myöhemmin Suomeen, uudellenerakennettu? 2 

Piper L-18C (OH-PEP) yksityinen  ei tietoa lentokuntoinen ei tarkemaa tietoa autenttisuudesta ei tietoa 

Piper L-4H Grasshopper yksityinen  omistus lentokuntoinen rekonstruktio sodan ajan asuun 3 

Piper PA-28R-200 Arrow II (OH-PAW) yksityinen  omistus lentokuntoinen ex-ILMAV 2 
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Piper PA-28R-200 Arrow II (OH-PDG) yksityinen  omistus lentokuntoinen ex-ILMAV 2 

Piper PA-28R-200 Arrow II (PA-3) yksityinen  omistus ei tietoa opetusväline Länsirannikon koulutus Oy WinNova 3 

Piper PA-28RT-201 Arrow IV (OH-PAF) yksityinen  omistus lentokuntoinen ex-ILMAV 2 

Piper PA-28RT-201 Arrow IV (OH-PAH) yksityinen  omistus lentokuntoinen ex-ILMAV 2 

Piper PA-28RT-201 Arrow IV (OH-PAI) yksityinen  omistus lentokuntoinen ex-ILMAV 2 

Piper PA-31-350 Chieftain (PC-6) PVLOGL? lainassa kohtalainen? TREDU:lla opetuskäytössä (onko vielä)? 3 

PZL TS-11 Iskra yksityinen  omistus tyydyttävä? Pyhtäällä. Suomeen 2015 2 

Saab 35BS Draken (DK-202) PVLOGL säilytyssopimus tyydyttävä? muistomerkkinä Ilmasotakoulussa Tikkakoskella 2 

Saab 35BS Draken (DK-208) PVLOGL säilytyssopimus  muistomerkkinä Turun lentoasemalla 2 

Saab 35FS Draken (DK-229) PVLOGL säilytyssopimus huono - välttävä? harjoituskoneena Taipalsaaren ampuma-alueella 1 

Saab 35FS Draken (DK-237) PVLOGL säilytyssopimus tyydyttävä? muistomerkkikoneena Satakunnan lennostossa 2 

Saab 35FS Draken (DK-263) PVLOGL säilytyssopimus huono - välttävä? harjoituskoneena Taipalsaaren ampuma-alueella 1 

Saab 35S Draken (DK-209) PVLOGL? lainassa kohtalainen? TREDU:lla opetuskäytössä (onko vielä)? 3 

Saab 35S Draken (DK-211) PVLOGL säilytyssopimus tyydyttävä? muistomerkkinä Lapin Lennostossa 2 

Saab 35S Draken (DK-219) PVLOGL säilytyssopimus ei tietoa Pudasjärven lentokentällä muistomerkkinä? ei tietoa 

Saab 91D Safir (SF-16) yksityinen  omistus lentokuntoinen nyk OH-SFN ei tietoa 

Saab 91D Safir (SF-21) yksityinen  omistus ei lentokuntoinen OH-SFL, nykykunto ei tiedossa ei tietoa 

Saab 91D Safir (SF-22) yksityinen  omistus lentokuntoinen OH-SFP ei tietoa 

Saab 91D Safir (SF-24) yksityinen  omistus lentokuntoinen? OH-SFJ ei tietoa 

Saab 91D Safir (SF-27) yksityinen  omistus lentokuntoinen? ei tarkempaa tietoa ei tietoa 

Saab 91D Safir (SF-3) yksityinen  omistus ei tietoa Porin Ammattiopistolla vuoteen 2014 ei tietoa 

Saab 91D Safir (SF-36) yksityinen  omistus ei lentokuntoinen OH-SFA ei tietoa 

Saab 91D Safir (SF-4) yksityinen  omistus lentokuntoinen? OH-SFF ei tietoa 

Saab 91D Safir (SF-5) yksityinen ei tietoa kohtalainen? Uudenkaupungin automuseossa ei tietoa 

Short SC.7 Skyvan 3A-100 
Aalto-
yliopisto omistus lentokäytössä OH-SBA. Aalto-yliopiston mittauskoneena 3 

Suhoi Su-25 yksityinen  omistus heikko Vain ohjaamo-osa. Pirkkalassa 1 

Taylorcraft Auster V (OH-AUA) 
Varkauden 
lentokerho omistus lentokuntoinen OH-AUA, 1945, Suomeen 1950 4 

TIY "Sisilisko" yksityinen omistus restauroitu Pirkanmaan ilmailuhistoriallinen seura (Pihis) 4 

Valmet L-70 Miltrainer OH-VAA yksityinen  omistus lentokuntoinen  3 

Valmet L-90 Redigo (OH-VTP) Patria Oyj omistus hyvä Hallissa vitriinissä  3 

Valmet L-90 Redigo (RG-10) PVLOGL säilytyssopimus kohtalainen? opetusvälineenä Lapin ammattiopisto, Rovaniemi 3 
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Valmet L-90 Redigo (RG-5) PVLOGL säilytyssopimus hylky Tredu opetuskäytössä. Hylky. 2 

Valmet L-90 Redigo (RG-7) PVLOGL säilytyssopimus hyvä-kohtalainen Tredu opetuskäytössä  3 

Valmet L-90 Redigo (RG-8) PVLOGL säilytyssopimus ei tietoa Savon koulutuskuntayhtymällä opetuskäytössä ei tietoa 

VL Myrsky II (MY-10) yksityinen  omistus hylky Seinäjoella. Vain runkokehikkoa 2 

VL Sääski II (LK-1) rajamuseo säilytyssopimus entistetty Merikeskus Vellamo 4 

VL Viima I (VI-1) Sotamuseo?  entistetty Tampereella vitriinissä 4 

VL Viima II (OH-VIF) yksityinen?  lentokuntoinen lentokäytössä? 4 

VL Viima II (VI-3) yksityinen  ei tiedossa palannut Suomeen 2015 ei tietoa 

      

* internetissä esiteltyjä objekteja      

** internetistä löytyneiden tietojen perusteella      

      

MUITA ESINEITÄ      

      

MiG-21BIS (MG-111) IMY säilytyssopimus ohjaamo-osa etuosa v 2016 romutetusta koneesta Vantaalla 1 

Saab 35A Draken PVLOGL säilytyssopimus simulaattori ilm. alkuperäinen koulutussimulaattorin runko 3 
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