
Museossa avautui 22. huhtikuuta erikoisnäyttely 
Liikkeelle – lentomatkailu uuteen nousuun!, joka 
esittelee kotimaisen reitti- ja tilauslentomatkailun 
kehittymistä sotien jälkeisinä vuosikymmeninä.

Välihallissa on esillä moni-ilmeisesti kuvia, ker-
tomuksia ja esineitä sekä Aero Oy:n, Kar-Airin että 
SpearAirin historiaan liittyen. Näyttelyn näkökulma 
on nimenomaan matkustajakokemuksen muuttu-
misessa 1940-luvulta lähtien.

Huhtikuun kokoelmaobjektina esittelemme Aero 
Oy:n DC-3 –koneessa 1950-luvulla käytössä olleen 
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paikkailmoituskaavakkeen.

English Abstract: At the end of the 1950s, domes-
tic flights in Finland used to be operated with the 
DC-3, which didn’t have a PA system. Instead of 
making an announcement, the first officer would fill 
in a little note with the flight details, which included 
the weather at the destination, the arrival time and 
the last names of the crew.

The note is donated by Mrs Riitta-Liisa Linnapuomi-
Jaari who was a stewardess of Aero Ltd from 1956 
to 1970.

Kokoelmat kertovat 4/2015:

DC-3:n matkustamon
paikkailmoituskaavake 1950-luvun lopulta

Oik. Aero Oy:n DC-3 -liikennekone maaseutukentällä 1950-luvun
lopulla. Koneen kylkeä hallitsee tässä vaiheessa jo yhtiön
markkinointinimi, vaikka nimi Finnair virallistettiin yhtiörekisteriin 
vasta vuonna 1968. Kuva: Helge Laitisen kokoelma / SIM



DC-3, ilmojen työjuhta

Uuden Convair-konetyypin tultua Aeron käyttöön 
keväästä 1953 eteenpäin siirtyivät DC-3 –koneet 
vähitellen kotimaan liikenteen luotettaviksi työjuh-
diksi.

DC-3 -koneen vakiomiehistöön kuuluivat ajalla kap-
teeni, perämies ja lentoemäntä. Ennen VHF-radioi-
den tuloa oli ohjaamohenkilöstöön kuulunut myös 
sähköttäjä.

Lentoemännän tehtävät lennon aikana olivat DC-
3:ssa monimuotoiset. Hänen tehtäviinsä kuuluivat 
matkustajien turvallisuus ja hyvinvointi, tarjoilu, 
viihdyttäminen sekä matkustamon lämmityksestä 
huolehtiminen. 

Hänen tehtäväkseen jäi myös ilmoittaa mahdolli-
set matkustajien toivomukset kapteenille ja pitää 
matkustajat tietoisina lennon kulusta.

Vuonna 1947 Aeron käyttöön tulleessa Douglas DC-3 
-liikennekoneessa ei ollut kuulutuslaitteita kuten 
nykyaikaisissa liikennekoneissa ja siten reaaliaikai-
set koneen kapteenin antamat tiedotukset olivat 
mahdollisuuksien ulottumattomissa.

Aerolla ja Kar-Airilla olikin konetyypissä käytössä 
paperinen paikkailmoituskaavake 1940-luvun lopul-
ta aina 1960-luvun loppuun. Koneen perämies täytti 
pienen tiedotelapun, joka jaettiin matkustajille luet-
tavaksi.

Vielä vuoden 1965 lentotoimintakäsikirjan mukaan 
koneissa, joissa ei ollut kovaäänisiä, oli paikkail-
moitukset matkustajille annettava yli tunnin pitui-
silla reittiväleillä käyttäen nimenomaisia paikkail-
moituskaavakkeita.

Yksi kaavake kertoo kaiken

Kuvassa olevan täytetyn kaavakkeen on lahjoittanut 
museolle entinen Aero Oy:n (myöhemmin Finnair 
Oyj:n) lentoemäntä Riitta-Liisa Linnapuomi-Jaari. 
Hän toimi matkustamopalvelussa vuosien 1956 ja 
1970 välillä. Eläkkeelle hän jäi yhtiöstä vuonna 1995.

Kaavaketta oli DC-3 –ajalla käytössä useampaa mal-
lia Aerolla ja Kar-Airilla. Ensimmäiset versiot olivat 
tiettävästi pahvisia, mutta 1950-luvulla siirryttiin jo 
paperisten käyttöön.  Kuvassa olevan, yhtiön lo-
gosta päätellen 1950-luvun lopulta peräisin olevan, 
viidellä kielellä varustetun kaavakkeen korkeus on 
17 cm ja leveys 11 cm.

Koneena kotimaan reittilennolla on ollut Aeron OH-
LCE, alkuperäiseltä tyyppimerkinnältään C-47A. 
Kone oli yksi kuudesta Yhdysvaltain armeijan yli-
jäämävarastosta ostetusta ”Dakotasta”, jotka valtio 
antoi vuonna 1947 Aeron käyttöön. Koneet muutet-
tiin 26-paikkaisiksi keväällä 1952.

Kone palveli yhtiötä vuoteen 1970 saakka, jolloin se 
siirtyi ilmavoimien kuljetuskoneeksi (DO-12). Aiem-
min Yhdysvaltain armeijan käytössä ollut OH-LCE 

Aero Oy:n kotimaan yhteyksien kesäaikataulu kesältä 1957. Edellä esitelty kaavake on mitä todennäköisimmin 
yhteydeltä AY 536, joka lennettiin Helsingistä Kuopioon joka arkipäivä, lennon oltua aikataulun mukaan  perillä klo 
13.30.



löytyy nykyisin Normandian maihinnousun väreihin 
entistettynä New Orleansin National D-Day Mu-
seumista Yhdysvalloista.

Kapteenina kyseisellä lennolla näyttää toimineen 
vuonna 1951 Aeron palvelukseen tullut Carl-Henrik 
Wrede.

Kaavakkeessa mainittu koneen nopeus on tyypilli-
nen DC-3:n matkalentonopeus, 270 kilometriä tun-
nissa. Tällä nopeudella kone taittoi matkan Helsin-
gistä Kuopioon noin puolessatoista tunnissa.

Kaavakkeessa on mainittu myös lentokorkeus. 
Vuoden 1950 lentotoimintakäsikirjan mukaan kor-
keuden valinnassa tuli ottaa huomioon (tärkeys-
järjestyksessä) lentoturvallisuus, matkustajien viih-
tyisyys (puuskaisuus, ilmanpaine), taloudellisuus ja 
aikataulun noudattaminen. 

Alimmat sallitut lentokorkeudet oli ilmoitettu 
reittikäsikirjoissa ja yli 2000 metrissä ei DC-3:lla 
voinut lentää, koska konetyypistä puuttui kokonaan 
paineistus.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kaavakkeessa 
on mainittu ulkolämpötila määränpäässä, sijainti 
sekä arvioitu seuraavan laskun aika. Luonnollisesti 
alhaalla on mainittu myös palveluksessa oleva len-
toemäntä.

Silloin tällöin miehistö pyrki huumorilla nostatta-
maan lentotunnelmaa matkustamossa. Kerrotaan, 
että erään kerran tiedotteessa luki miehistön koh-
dalla: kapteeni Kotka, perämies Pyy, lentoemäntä 
Leivonen ja lentoemäntäoppilas Sorsa.

Paperiset paikkailmoituskaavakkeet jäivät histori-
aan lentomatkustamisessa DC-3 –konetyypin pois-
tumisen myötä 1970-luvun vaihteessa. Uudemman 
Convair-liikennekoneen matkustamon molemmissa 
päissä oli jo kaiutin kuulutuksia varten.
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