Teksti ja taitto: tutk. Tapio Juutinen
Teksti: tutk. Tapio Juutinen
Kuvat: Tapio Tilander, Finnair Oyj / SIM

Kuva: OH-LHA:n ensimmäinen välilaskupaikka
jäähyväislennolla maailman ympäri oli
Shanghai Kiinassa.

Taulukko: OH-LHA:n lentoreitti. Kellonajat ovat paikallisaikoja.

Kokoelmat kertovat 7/2014:
Finnairin viimeinen DC-10 ja jäähyväismatka maailman
ympäri toukokuussa 1996
Ensi vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta Finnairin
ensimmäisen DC-10 –laajarunkoliikennekoneen
saapumisesta Helsinkiin.
Konetyyppi toimi reitti- ja tilauslentoliikenteen
juhtana aina vuoteen 1996 asti, jolloin viimeinen
neljästä Kympistä, DC-10-30 OH-LHA eli ”Iso Antti”,
lähti vuokralle Ranskaan Air Liberte -yhtiölle.
Koneet ehtivät 21 vuoden aikana kuljettaa
Finnairin
sinivalkoisissa
väreissä
lähes
kahdeksaa miljoonaa matkustajaa eri puolille
maailmaa mitä erilaisimmissa olosuhteissa.

Ennen Ranskaan siirtymistään OH-LHA teki Finnairin väreissä jäähyväismaailmanympärimatkan 19.4.5.5.1996. Suomen Ilmailumuseolle on dokumentoitu
n. 400 kuvaa käsittävä kertomus matkan kulusta.

The Finnair DC-10-30 during April 19th to May
5th 1996 performed a farewell charter round-theworld flight as the last DC-10 of the company. The
flight documentation is in the collection of Finnish
Aviation Museum.
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Seura-lehden
järjestämän
matkan
ohjaamomiehistönä toimivat D1C-ryhmäpäällikkö,
kapteeni Martti Huttunen, kapteeni Matti Rantala
sekä perämiehinä Tapio Savolainen ja Tapio
Tilander. Lisäksi matkustajia palveli kaksi purseria
ja yhdeksän muuta lentoemäntää ja stuerttia, oman
mekaanikon vastatessa koneelle välilaskujen välillä
tehtävästä huoltotoiminnasta.
Hyvissä ajoin loppuun myydyn tilauslennon
edistymistä seurasi, kuvasi ja raportoi joukko
tiedotusvälineiden edustajia.
Suomen Ilmailumuseon etukäteen antamalle
filmille matkan tallensi perämies Tapio Tilander,
”vaihtelevasti ja suunnittelematta matkan aikana”.
Kuvamateriaali keskittyy henkilökunnan toimintaan
ja tehtäväjakoon sekä vapaa-ajan viettoon matkan
aikana.

Lufthansan Airbus 340 Kiinan yläpuolella lähellä Beijingiä.

Matkaa sitä vastoin oli valmisteltu pitkään ja
huolellisesti yhteistyössä Seura-lehden kanssa.
Matkustamopalvelun osalta käytännön järjestelyistä
vastasi purseri Kaisu Urmas.
Reitti kulki Shanghaista Borneon kautta Sydneyyn,
mistä edelleen Fidži-saarelle ja sieltä EteläAmerikkaan Santiago de Chileen. Matkan viimeinen
kohde oli Brasilian Recife ennen Helsinkiin

Sydney. Tarkastaja Heikki Tenhovuori vaihtaa rengasta
(valkoinen paita), muut Qantasin mekaanikkoja.

Alla: Sydney, lennetty 17 940 kilometriä. Ohjaamomiehistö piirtämässä jo lennettyä reittiä australialaisen näkemyksen
mukaiselle kartalle. Suomi on kartassa (ylh. oik.) oikeassa alalaidassa.

paluuta.
Kapteeni Martti Huttunen kirjoitti ”Ison Antin”
lokikirjaan koneen saavuttua Helsinkiin 5.
toukokuuta, kun koneella oli lennetty kaikkiaan 16
186 lentoa ja 77 291 tuntia 44 minuuttia:
- Kymppiryhmäläisten ja koneen tiet eroavat,
mutta lempi jää leiskumaan. 47 000 kilometrin
ulkopuolinen silmukka kruunasi kymppilaivaston
kunniakkaan uran yhtiön palveluksessa.

Tankkausta Nadin kansainvälisellä lentoasemalla Fidžillä.
OH-LHA kulutti lentopetroolia matkan aikana 461 460 kg.

Finnairin viimeinen DC-10 -kone palasi HelsinkiVantaalle vuonna 2004 Air Liberten konkurssin
jälkeen. Konetta yritettiin tuolloin saada pelastettua
mm. Ivaloon ja Tuurin kyläkauppaan. Iso Antti lähti
kuitenkin Helsinki-Vantaalta Miamin Opa Lockaan
purettavaksi vielä samana keväänä.
PS.
Suomen
Ilmailumuseolle
taltioidun
matkadokumentaation lisäksi ovat museon
kokoelmissa myös maailmanympäryslennolla
käytetyt erityiskartat sekä eri maiden viranomaisten
toimesta syntynyt dokumentaatio.
Lähteet:
Ahlfors, Minna: Viimeisen kympin siivillä ympäri
maailman. Okay 8/96.

Kone valmiina rullaamaan Fidžillä, kapteeni Matti Rantala.

Finnair Oyj: http://www.finnairgroup.com/
konserni/konserni_14_7.html (viitattu 1.7.2014)
Lentoposti.fi: http://www.lentoposti.fi/
uutiset/tyojuhta_elakoityy_viimeiset_dc_10_
matkustajalennot_helmikuussa (viitattu 1.7.2014)

Takaisin Helsingissä 5. toukokuuta 1996. Kuvassa koko miehistö lukuun ottamatta tarkastaja Tenhovuorta. Kuvat ottanut perämies
Tapio Tilander on kuvassa toinen vasemmalta.

