
Museon kokoelmissa olevan Douglas DC-3 –matkus-
tajakone OH-VKB:n  historia on monimuotoinen, kat-
taen niin sodanaikaiset kuriirilennot ruotsalaisessa 
rekisterissä, vaiheet suomalaisessa matkustajalen-
totoiminnassa vuodesta 1954 sekä malmilennot Ge-
ologisen Tutkimuskeskuksen toimesta 1970-luvulla.

Harva kuitenkaan tietää, että vuonna 1937 Santa 
Monicassa valmistunut tällä hetkellä manner-Eu-
roopan vanhin DC-kolmonen on osallistunut myös 
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kansainvälisen vakoilujännärin kuvauksiin. Legen-
daarinen elokuvaohjaaja Alfred Hitchcock käytti 
konetta vuonna 1969 ensi-iltaan tulleen Topaz-
elokuvan kuvauksissa Tanskassa ja Länsi-Saksassa. 

Kuvauksissa koneen kapteenina toiminut Finnairin 
ex-liikennelentäjä Tapio Paukku kävi tervehtimässä 
konetta 46 vuoden jälkeen ja kertomassa muis-
toistaan. Kuvausreissun hän muistaa hyvin yhä 
tänäkin päivänä.

Kokoelmat kertovat 11/2014:

Museon Douglas DC-3 OH-VKB Hitchcockin
Topaz-elokuvan kuvauksissa vuonna 1968

Vas. Tapio Paukku ja vanha tuttu, OH-VKB, marraskuussa 2014 museolla. Paukku kävi Aero Oy:n perämieskurssin 1955-1956 ja 
työsuhde yhtiössä alkoi saman tien DC-3-ryhmässä. Kapteenina hän toimi konetyypissä vuosina 1963-1968.

Oik. Topaz-elokuvan kuvaustauolla Wiesbadenin lentokentän tuntumassa. Lentokapteeni Tapio Paukku (oik.), lentoperämies 
Aaro Erkinheimo ja lentomekaanikko Seppo Hämäläinen ohjaaja Alfred Hitchcockin seurassa. Kuvan otti apulaisohjaaja H. 
Coleman Hitchcockin aloitteesta. Paukun mukaan kuvan taustalla oleva rakennus ei ole lentokenttärakennuksia vaan kuva on 
otettu luultavasti kauempana kuvauspaikoista. Kuva: Finnair Oyj:n arkisto, SIM.



Abstract in English: Very few visitors of our museum 
know that the DC-3, reg. OH-VKB, exhibited in our 
museum was chartered back in 1968 for use in Avnø, 
Denmark and Wiesbaden in West Germany in film-
ing the thriller Topaz. The thriller was directed by 
well-known film director Alfred Hitchcock. The char-
ter flight consisted of a Kar-Air DC-3 with a Finnair 
pilot, co-pilot and mechanic. The pilot, Mr. Tapio 
Paukku, went to see the aircraft after 46 years.

Kylmän sodan vastakkainasettelua elokuvassa

Elokuvia 1920-luvulta asti ohjannut jännityksen 
mestari Alfred Hitchcock poti 1960-luvun lopussa 
työpulaa, olihan toimelias ohjaaja tottunut olemaan 
jatkuvasti työllistettynä.

Hitchcockin elokuvaprojektit koskettivat Suomea jo 
alkusyksystä 1968. Elokuvaa Short Night (Lyhyt yö) 
suunnitellut ohjaaja kävi tutustumassa mahdollisiin 
kuvauspaikkoihin mm. Hämeenlinnan lähistöllä. 
Matkasta kertoo Finnairin Äänivalli-lehti numeros-
sa 22 vuonna 1968, lensihän elokuvamies Helsinkiin 
suomalaisen yhtiön siivin.

Suunniteltu Universalin tuottama romanttinen 
jännityselokuva jäi kuitenkin lopulta suunnittelu-

vaiheeseen, tuotantoyhtiön peruttua projektin 
vuonna 1979.

Ohjaajan viimeinen 1960-luvulla toteutunut elokuva 
perustui lopulta Leon Urisin menestysromaaniin To-
paz. Käsikirjoituksen kylmän sodan aikaan sijoittu-
vaan vakoiludraamaan teki Samuel A. Taylor, joka oli 
aiemmin käsikirjoittanut Hitchcockin maineikkaan 
Vertigon. Toteutunut elokuva täyttää kaikki ajanko-
hdan genre-elokuvan merkit, tarinan liikkuessa Ran-
skasta Yhdysvaltoihin ja Kuubaan. Elokuva ei use-
impien klassisten Hitchcockien tavoin sisällä tähtiä, 
ehkä sivuosassa CIA-agentin roolissa olevaa John 
Forsythea lukuun ottamatta. 

Ajallisesti elokuva sijoittuu aikaan ennen Kuuban 
ohjuskriisin syntyä, ranskalaisen agentti Andre 
Deveraux’n (Frederick Stafford) päästyä venäläisten 
toimien jäljille vallankumoukseen kääntyneessä 
saarivaltiossa. Taustatiedot CIA:n operoimaan va-
koiluun antaa länteen loikannut KGB:n tieduste-
lupäällikkö Boris Kusenov (Per-Axel Arosenius).

Mainittakoon tässä yhteydessä, että huolimatta 
Hitchcockin Suomi-kontakteista ei lännen ja idän 
välissä olleella pohjoisella maalla ollut roolia To-
pazin juonessa. Urisin kirjassa maamme mainitaan 
ylipäätään vain yhden kerran.

Yllättävä tarve DC-3 -koneelle

1960-luvun alkuun sijoittuneeseen filmiin tarvittiin, 
aivan oikein, DC-3 –kone. Kun muilla pohjoiseuroop-
palaisilla lentoyhtiöillä ei enää juuri ollut käytössään 
kyseistä konetyyppiä, sai Kar-Airin väreissä ollut 
OH-VKB tilaisuuden jatkaa filmiuraansa. Filmille-
hän kone oli päätynyt jo heti Suomeen siirryttyään 
vuonna 1954, Suomi-Filmin tuottamassa elokuvassa 
”Tuhatjärviltä pyramideille”.

Universalin kanssa yhteistyössä toiminut tanskalain-
en Laterna-studio otti yhteyttä Finnairin Kööpen-
haminan myyntipäällikköön kysyäkseen DC-3 –ka-
lustoa kuvauksiin. Kar-Air ja Finnairiksi vuonna 1968 
nimensä muuttanut yhtiön osakeomistaja Aero Oy 
olivat jo muutamaa vuotta aiemmin päätyneet yht-
eistoimintamalliin, jossa Kar-Airin DC-3 –kalustoa 
lennettiin molempien yhtiöiden toimesta.

Käyttötarkoituksen kuultuaan Finnairin myyntipääl-
likkö kuuleman mukaan korotti hintapyyntöä studi-
olle kaksinkertaiseksi, minkä Laterna-studio lopulta 

Alfred Hitchcock nautti Finnairin Super-Caravellen 
kyydistä 3. elokuuta 1968 käydessään kartoittamassa ku-
vauskohteita Suomessa. Kuva: Finnair Oyj:n arkisto, SIM.



kuitenkin empimättä maksoi. Neuvottelujen joh-
dosta tehtiin tilauslentosopimus osapuolten välille.

Käytännössä valinta lienee kohdistunut Finnairiin 
ainakin osaksi Hitchcockin Suomeen kohdistu-
neiden suunnitelmien johdosta, olihan ohjaajalla 
tarkoitus seuraavana vuonna tulla jatkamaan Lyhy-
en yön tekoa Suomeen. Finnairilta DC-3 –kone oli 
myös verrattain helposti irrotettavissa kuvauksiin, 
käytettiinhän jo vanhentunutta konekalustoa ajalla 
enää tilauslentoihin ja rahtikuljetuksiin.

Lennon kapteeniksi Finnairilta valikoitui vuonna 
1956 yhtiön palvelukseen tullut 35-vuotias Tapio 
Paukku.

- Mä sanoin, että kyllä se vaan sopii. Olen aina ol-
lut sellainen vapaaehtoinen lähtijä joka paikkaan, 
kommentoi paukku hänelle tullutta komennusta 46 
vuotta myöhemmin.

Perämieheksi kuvausretkelle nimettiin Aaro Erkin-
heimo ja lentomekaanikoksi Seppo Hämäläinen.

Kuvaukset Avnøssä, Tanskassa

Tilauslentosopimuksen mukainen rupeama alkoi 27. 
syyskuuta 1968 lennolla Tanskan Avnøhön Tanskan 
ilmavoimien lentokentälle. Kenttä oli aina 1990-
luvulle saakka ilmavoimien koulutuskäytössä ollut 
nurmipäällysteinen alkeiskoulutuskeskus noin puo-
len tunnin lentomatkan päässä Kööpenhaminasta 
etelälounaaseen.

Lentokentällä ei ollut koneen saapumisen aikaan 
lennonjohtoa, vaan Paukku lensi pari kertaa kentän 
ympäri, totesi liikenteen olemattomuuden ja sai 
lopulta pyörät kiinni lyhyeen kiitotiehen.

Alkuhämmennyksen ja kuvausryhmän etsimisen jäl-
keen suomalaiset ohjattiin kenttävirkailijan toimes-
ta paikalliseen sotilaskotiin, jossa heidät esiteltiin 
lopulta varsin laajalle filmiryhmälle. Taiteellisessa 
ja tuotantovastuussa olleita pomoja odotellessa 
ehdittiin syödä, vaihtaa kuulumisia ja miettiä ku-
vausten onnistumisia keskellä sumuista ja sateista 
päivää.

Myöhemmin illalla paikalle ilmestyi myös Hitchcock. 

Toisin kuin tanskalaisen Laterna-studion järjestäjän 
kanssa, varsinaisesti Paukku muistaa jutelleensa 
matalalla, hiljaisella äänellä puhuneen ohjaajan 
kanssa kunnolla vain yhden kerran kuvausten 
aikaan.  Hitchcock jäi hänen mieleensä pidätty-
väisenä mutta kuitenkin asiallisesti finnairilaisiin 
suhtautuneena ohjaajana. Suomea koskevista ku-
vaussuunnitelmista ei puhuttu, vaan pitäydyttiin 
vahvasti Topazissa.

Seura-lehden toimittaja Aarne Juhani 
teki kattavan artikkelin filmauskeikasta 
tuoreeltaan. Ote: Seura 43/1968.

Kuvakaappauksia Avnössä kuvatuista kohtauksista. Kuvat: 
Universal



- Minut istutettiin Hitchcockin kanssa mustaan au-
toon, limusiiniin, ja lähdettiin ajelemaan kentälle. 
Se sanoi, että kone parkkeerattaisiin tähän met-
sän reunan viereen. Oikea moottori käy ja samaan 
aikaan kuvataan siiven alta, kun musta auto tulee 
paikalle. Tämän jälkeen porukka juoksee koneen 
rappusille ja sisään.

Heti saapumisiltana Avnøssä kuvattiin tässäkin 
mainittu KGB-virkamies Kusenovin perheen sekä 
jenkkiagentin ryntääminen koneeseen. Kun seurue 
saatiin kyytiin, käynnistettiin toinenkin moottori, 
minkä jälkeen syöksyttiin ”räkänä” taivaalle sekä 
tehtiin vasemmalle vaadittu nousukaarto. Lentoon-
lähtökohtaus filmattiin vasten matalaa pilviverhoa 
ja auringonlaskua.  Kohtaukset näkyvät oheisissa 
kuvakaappauksissa (sivulla 3).

Lentoonlähtökohtaus kuvattiin kolme kertaa, joista 
luultavasti nappiin onnistunut viimeinen otto jäi 
lopulliseen leikkaukseen. Koneessa mukana olleella 
kuvausporukalla oli mukana walkie talkie –puhe-
limet yhteydenpitoa varten maahan. Avnøssä ku-
vattiin koneesta myös sisäkuvia.

Kuvauksissa oli sekä onnea että epäonnea. Koko 
päivän kestäneen sateen jälkeen sade taukosi juuri 
kriittisellä hetkellä ja mahdollisti hienon auringon-
laskun ja koneen siluetin päätymisen filmille.

Kuvauspaikalla vallinnut epävakainen sää vaikutti 
myös koneen ulkoasun muokkaamiseen kuvaus-
tarkoituksiin. Koneen pyrstössä sijainnut ”Finland” 
–sana saatiin peitettyä teipillä, mutta Kar-Airin 
nimeä ja tunnuskirjaimia ei sateen vuoksi saatu tei-
pattua peittoon.  Joka tapauksessa elokuvassa ei 
maan nimen peittämisen myötä päädytty antamaan 
suurelle yleisölle kuvaa venäläisen tiedustelupääl-
likön loikkauksesta suomalaisella lentokoneella, 
vaikka OH-tunnus koneeseen jäikin!

Kuvaustoiminta siirtyy Länsi-Saksaan

Kuvausten päätyttyä Avnøssä kone lennettiin 29. 
syyskuuta Frankfurtiin, Länsi-Saksaan, miehistön 
lähdettyä seuraavana päivänä vuorokoneella mu-
utamaksi päiväksi koti-Suomeen huilaamaan. 

Kuvaukset meneillään Wiesbadenin sotilaskentällä, etualalla ohjaaja Hitchcock nimikkotuolissaan seuraamassa kohtauksen 
etenemistä. Kentällä kuvattiin 5. lokakuuta noin kahden tunnin aikana koneen laskeutuminen lennolta sekä KGB-upseerin ja 
agentin seurueen astuminen ulos koneesta. Tukikohdan päällikkö adjutantteineen (kuvassa) oli heitä vastassa. Tapio Paukun 
mukaan oli tarkkaa, että koneen pyörät olivat täsmälleen määrätyssä kohdassa. Koneen FINLAND-teksti on peitetty teipillä. 
Kuva: Finnair Oyj:n arkisto, SIM.



Elokuvan kuvauksia oli tarkoitus jatkaa seuraavaksi 
Wiesbadenissa, jossa sijaitsi USA:n Euroopassa ol-
leiden ilmavoimien sotilaslentokenttä. Seura-leh-
den mukaan lupa kentän käyttöön kuvauksiin oli 
tullut kenties aina Pentagonista asti.

Lentokenttä oli varattu kokonaisuudessaan eloku-
van kuvauksiin päivittäin klo 16-19 välisenä aikana ja 
Paukun mukaankaan tällä aikavälillä ei heidän ku-
vauspäivänään ollut muuta lentotoimintaa. Kuvauk-
set myöhästyivät vuorokaudella kuvausryhmästä ri-
ippumattomista syistä, valtaisan kameralähetyksen 
jäätyä Saksan tulliin.

Finnairin miehistö palasi Frankfurtin lokakuun 
alussa. Tuloa seuraavana päivänä suomalaiset kä-
vivät Frankfurtin lentokenttävirkailijan opastuk-
sella katsomassa kuvauspaikkoja Wiesbadenissa ja 
samana iltana oli vuorossa illanviettoa paikallisella 
upseerikerholla.

Seuraavana päivänä lennettiin kone Frankfurtista 
Wiesbadeniin. Kentällä tallennettiin filmille koneen 
Avnøstä alkaneen lennon laskeutuminen valonheit-
timien valaisemana sekä joukon poistuminen 
koneesta. 

Wiesbadenissa kuvattiin myös OH-VKB:n sisätiloja, 
vaikka valmiiseen elokuvaan päätyneet kohtaukset 
on tehty studiossa. Myös Hitchcock itse kävi tutus-
tumassa koneen sisustukseen.

- Aikataulu oli kireä. Laitettiin moottorit käyntiin ja 
porukka oli sisällä, rullattiin ja tehtiin ympyrää. Kun 
oltiin ympyrän ulkokaarella, maahenkilökunta tuik-
kasi sähköjohdon ruuman luukusta ja löivät plugin 
kiinni. Valoa tuli tarpeeksi koneen sisälle, minkä jäl-
keen rullattiin seisontapaikalle, Paukku kertoilee.

Koneen seisontapaikka kuvausta varten oli merkat-
tu niin tarkkaan, että pyörien kohdalle oli piirretty 
ristit. Paukku muistelee yrittäneensä rullata konet-
ta kolme tai neljä kertaa merkkien kohdalle, näiden 
hävittyä näkyvistä moottorien taakse. Vinkkamies 
ohjasi lopulta koneen oikeaan paikkaan.

Vierailulupa Wiesbadeniin saatiin amerikkalai-
silta vain päiväksi kerrallaan, minkä vuoksi kone 
piti päivän päätyttyä siirtää takaisin Frankfurtiin. 
Takaisin Helsinkiin DC-3 lennettiin koneen matka-
päiväkirjan ja Paukun mukaan seuraavana päivänä, 
6. lokakuuta.

Kokonaisuudessaan OH-VKB vietti Tanskan ja Länsi-
Saksan kuvauskohteissa toista viikkoa, josta ajasta 
koneella oli rooli kahtena kuvauspäivänä. Tanskan 
ja Saksan lisäksi elokuvaan kuvattiin ulkokuvia Pari-
isissa ja eri puolilla Yhdysvaltoja.

Lopullisessa elokuvan leikkausversiossa OH-VKB 
näkyy noin 20 sekunnin ajan (11 minuutin kohdalla), 
käsittäen lentoonlähdön Avnøstä. Sisäkuvat niin 
ohjaamon kuin matkustamonkin osalta on luotu 
studiossa.

Wiesbadenissa kuvattu materiaali (koneen laskeu-
tuminen) on sitä vastoin leikattu kokonaisuudessaan 
pois. Kuvaajana elokuvassa toimi Kwai-joen sillan 
(1957) pääkuvaaja Jack Hildyard.

Kuvausten jälkeen

Topaz sai ilmestyttyään sanalla sanoen murskaa-
van vastaanoton. Viihdyttävyydestään huolimatta 
kokonaisuutta pidettiin valjuna verrattuna ohjaajan 
aiempiin töihin, muutamista yksittäisistä hyvistä 
kohtauksista huolimatta. Elokuva ei saanut kriitik-
kojen eikä suuren yleisön suosiota ja Topaz onkin 
jäänyt Hitchcockin ohjaushistoriassa 1940-, 1950- ja 
1960-luvuilla tehtyjen klassikkojen varjoon.

Suomalaisen katsojan ja ilmailufriikin kannattaa 
katsoa se kuitenkin vähintään kuriositeettisyistä, 
museon DC-3 –koneen esiintymisen takia.

Kapteenina toimineelle Tapio Paukulle kuvaus-
retki oli noin 4000 tuntia käsittäneen DC-3 –uran 
viimeinen lento-operaatio ja hän siirtyi seuraavaksi 
lentämään Convair-konetyypillä. Topaz-elokuvan 
hän kertoo nähneensä vasta vuosien päästä eloku-
van Suomen ensi-illasta.

Finnairilta Paukku eläköityi DC-10 –kapteenina 
vuonna 1988. Noin 23 000 tuntia lentänyt mies on 
tullut sittemmin musiikin ystäville tutuksi Finnair Pi-
lot’s Big Bandin taitavana rumpalina, uran jatkuessa 
yhä syksyllä 2014.

Kuvauksia seuranneena vuonna 1969 OH-VKB:lla 
ryhdyttiin tekemään Ilmailuhallituksen lukuun ra-
diomajakoiden ja ILS-lähestymislaitteiden tarkas-
tuslentoja. Seuraavalla vuosikymmenellä matka-
päiväkirja täyttyi Geologisen Tutkimuslaitoksen 
lukuun tehdyistä malminetsintälennoista.



Aktiiviuran jälkeen kone päätyi osaksi Suomen Il-
mailumuseon kokoelmia. Nykyisessä 2. näyttelyhal-
lissa kone on ollut esillä syksystä 1989 lähtien.

Kuten jo todettua, Alfred Hitchcockin Suomeen 
sijoittunut kylmän sodan ajan trilleri ei koskaan to-
teutunut ja viimeiseksi elokuvaksi jäi Perintö (Fam-
ily Plot) vuonna 1976.

Ohjaaja kuoli vuonna 1980.
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