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Heinäkuun kokoelmanostona toimii dokumentti 
museon matkapäiväkirjakokoelmista. Museon 
kokoelmien suurin ilma-alus, Finnairin vuosina 
1953-1980 käyttämä mäntämoottorimatkustaja-
kone Convair CV-440 Metropolitan OH-LRB ehti olla 
yhtiön käytössä ennätykselliset 27 vuotta. Yhä 
tänäkin päivänä kone on Finnairin historian 
pisimmän työrupeaman tehnyt lentokone.

Tämän kunniaksi yleisölle esitellään nyt koneyksilön 
viimeisen reittilennon matkapäiväkirja, Voyage 
Log. Finnairin viimeinen Convair Metropolitan 
-kone OH-LRB teki viimeisen aikataulunmukaisen 
reittilentonsa 30. huhtikuuta 1980 lentämällä 
Kuopiosta Mikkelin kautta Helsinkiin.

Finnairin, silloisen Aero Oy:n, käyttöön CV-konetyyppi 
tuli 1950-luvun alussa myöh. Helsinki-Vantaan 
lentoaseman tultua Suomen päälentokentäksi.

Convair 340/440 on kahdella mäntämoottorilla 
varustettu matkustajakone. Se oli Aero Oy:n 
ensimmäinen konetyyppi, jossa oli paineistus. Myös 
matkalentonopeus oli edeltäviä konetyyppejä 
parempi, ja sillä voitiin lentää aiempaa pidemmälle, 
jolloin avautuivat vakituiset yhteydet yhä 
laajemmalti Eurooppaan. Aero Oy:lla / Finnairilla ja 
Karairilla oli yhteensä  9  Convair-konetta käytössä 
1950-80-luvuilla.

OH-LRB rekisteröitiin yhtiölle 25.2.1953 
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silloisella tyyppimerkinnällä Convair CV-340-
40. Kone muunnettiin CV-440:ksi vuonna 1956.

Finnair myi Convairinsa 1980-luvun alussa (viimeise- 
nä OH-LRD syksyllä 1980) ja ainoana tyyppinsä 
edustajana Suomeen jäi OH-LRB. Samalla yhtiö 
luopui myös viimeisestä mäntämoottorikoneestaan. 
Konetyypistä luopumisen sinetöi Tampere-
Pirkkalan uuden lentokentän valmistuminen, 
johon myös suihkukoneet pääsivät operoimiaan 
Härmälän kentästä poiketen.Rekisteristä koneyksilö 
poistettiin 5.2.1981. Vielä samana vuonna OH-LRB 
luovutettiin Ilmailumuseoyhdistys ry:lle asetettavaksi 
näytteille Tietotien uusiin museotiloihin.

Asiapaperin mukaan kapteenina viimeisellä 
reittilennolla Kuopio-Mikkeli-Helsinki toimi kapteeni 
Antti Finnilä. Koneen kokonaislentoajaksi jäi 
lennon jälkeen yhtiöllä 47149 tuntia ja 4 minuuttia.

Päiväkirjasta on nähtävillä myös lentävän 
henkilökunnan kunnioitus koneveteraania 
kohtaan. Turvallisuuteen viittaaminen oli 
sisänsä aivan aiheellista, koska konetyypillä 
ei yhtiössä käyttöhistorian aikana 
sattunut yhtään vakavaa onnettomuutta. 
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