
Kokoelmat kertovat 8/2014: 
1950-luvun laskentaväline 
Convairin kuormausta varten

Hyötykuorman eli matkustajien, rahdin, 
postin ja polttoaineen kuormaaminen 
liikennelentokoneeseen on tarkkuutta ja 
ammattitaitoa vaativaa työtä rahdin työntekijöiltä. 
Lentokoneen lentoonlähtöpainoa voivat rajoittaa 
monet tekijät. Muun muassa kiitotien ominaisuudet, 
maaston ominaisuudet ja sääolosuhteet 
määrittelevät ilma-alukselle tehtävää kuormausta.

Sähköisten kuormaussuunnitelmien aikana 
on mielenkiintoista luoda katse menneeseen. 
Mekaanisesti toimivalla pahvisella ”tietokoneella” eli 
kakkaralla pystyttiin laatimaan 1950-luvulla Convair 
CV-340 –liikennekoneen rahtikuormaussuunni-
telma perimätiedon mukaan jopa alle 30 sekunnis-
sa. Kakkaran keksijät olivat V. Orpana ja yhtiön 
legendaarinen rahtipäällikkö Lauri ”Oxi” Oksanen 
Aero Oy:lta. He möivät laskentavälineen patentin 
yhtiölle vuonna 1951.

English Abstract: The tool introduced was used in 1950’s 
by Aero Ltd:s cargo operations. The tool - developed by 
company’s cargo officers - helped to calculate the payload 
of CV-340 airliner prior to flight. Additionally, it was used to 
determine the center of gravity (C.G.) location of loaded air 
cargo.

Convairit ja rahtiosasto

Aero Oy tilasi toukokuussa 1951 Yhdysvalloista kol-
me uutta Convair CV-340 –liikennekonetta. Koneet 
saapuivat Suomeen lopulta keväällä 1953, Helsingin 
Olympiakisojen jälkeen. Aero oli ensimmäinen 
eurooppalainen konetyypin käyttöön ottanut yhtiö. 
Myöhemmin yhtiö tilasi neljä uudistettua 440-mallia, 
joita ruvettiin kutsumaan nimellä ”Metropolitan”. 
Vanhemmat kolme 340-konetta muutettiin 440-
malliksi vuonna 1956. Kokonaisuudessaan CV-
kalusto siirtyi eläkkeelle yhtiössä vuonna 1980.

1950-luvun alussa yhtiön maapalvelun organisaatio 

Teksti ja taitto: tutk. Tapio Juutinen

Kakkaraa lienevät käyttäneet konetta kulloinkin tehneet rahti-
osaston esimiehet laskiessaan koneeseen kuormattavan hyö-
tykuorman ja polttoaineen keskinäistä suhdetta sekä koneen 
tasapainoa. Käyttövuodet rajoittunevat konetyypin mukaisesti 
lähinnä vuosiin 1953-56. Kakkara on ollut esillä Finnair Cargon 
koulutustiloissa 2000-luvulle saakka kertomassa rahtitoimin-
nan monimuotoisesta historiasta.
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Kakkaran käyttö

Yläosa:

Kakkaran yläosalla voitiin laskea matkustajien, 
polttoaineen (kilogrammoissa) sekä muun 
hyötykuorman välinen suhde asettamalla 
mekaanisesti toimivat ja pyörivät levyt olosuhteiden 
määräämiin asentoihin. Kuten kakkarasta näkyy, 
CV-340 –koneeseen mahtui maksimissaan 44 
matkustajaa.

oli jo kehittynyt muotoon, jossa se säilyi aina 
vuoteen 1969, ramp-toiminnan perustamiseen 
saakka. Kuormauksesta ja siihen liittyvistä 
toimenpiteistä vastasi rahtipäällikkö alaisenaan 
rahtiosasto. Lentotoiminnan turvallisuutta koskien 
rahtipäällikkö otti vastaan ohjeita lentotoiminnan 
johtajalta kun taas teknillisen toimiston päällikkö 
ohjeisti häntä koneiden kuormausrajoitusasioissa.

1950- ja 1960-luvun lentotoimintakäsikirjojen 
mukaan koneen miehistöstä oli lentoperämiehen 
tehtävä Convair-ajalla ennen lentoa valvoa 
lentokoneen kuormausta ja antaa ilmoitus kuorman 
määrästä ja sijoituksesta lentokoneen päällikölle ja 
liikennevirkailijalle. Jos pätevää kenttähenkilöstöä ei 
esimerkiksi maaseutukentillä ollut, tuli hänen täyttää 
henkilökohtaisesti kuormaus- ja painolaskelma 
(Loadsheet, kts. oikealla) sekä valvoa kuormausta ja 
tankkausta.

Kuitenkin viime kädessä lentokoneen 
päälliköllä on ollut kautta aikain käytännön 
vastuu siitä, että lentokonetta käytetään 
turvallisesti perustarkoitukseen, lentokone- 
ja lentotoimintakäsikirjojen mukaisesti. Myös 
1950-luvulla tarkastivat kapteeni ja perämies 
asemapalvelun puolella maahenkilökunnan teke-
män painolaskelman, ensin lentoaseman briefingissä 
lentosuunnitelman tehtyään.

Kuva oikealla: Vuonna 1953 Aero Oy:lle saapuneen Convai-
rin kantavuus oli DC-3:a huomattavasti suurempi. Kone oli 
kuormauksen kannalta vaativampi sekä suuremman kulje-
tuskykynsä että korkeutensa takia. Lastaustyöhön käytettiin 
nostotrukin sarviin asetettua kärryä. Kuva: Finnair Oyj

Asiakirja oikealla: 1950-luvulla käytössä ollut Loadsheet –mal-
li. Asiakirja täytettiin rahdin toimistolla koneen kuormauksen 
yhteydessä. Koneen päällikkö varmisti omalla allekirjoituksel-
laan kuormauslaskelman paikkansapitävyyden ennen lentoa. 
Kyseinen lomake on koulutuskäyttöön laadittu DC-3 –koneen 
esimerkkikuormaus. Lähde: Finnair Oyj:n arkisto / SIM



Alaosa:

Myös koneen painopisteen tuli sijaita sallituissa 
rajoissa lentoonlähdön, lennon ja laskun aikana. 
Alaosan taulukolla pystytään laskemaan koneen 
massakeskiö (center of gravity, CG).

CV 340 –koneen perusmassa (sis. kiinteät rakenteet 
sekä normaalikäyttöön lukeutuvat varusteet) - 
oli 14 170 kg. Huomioon on laskennassa otettava 
muuttuvien massojen, kuten matkustajien, 
henkilökunnan ja rahdin lukumäärä.

Sallitut etu-ja takarajat määritellään prosentteina 
koneen aerodynaamisen keskijänteen (Mean 
Aerodynamic Chord , MAC) suhteen. Massakeskiön 
vaihtelualue Aero Oy:n CV-340 –koneissa oli 
8-9 prosentin luokkaa, riippuen punnitusta 
koneyksilöstä.

Lyijykynällä muovilevyyn tehty laskenta osoitti 
lopulta äärimmäisenä alhaalla olevan graafin 
avulla, kuinka koneen matkustamo tuli lentoa 
suunnitellessa kuormata.
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