
Lentoasemien matkustajaterminaalit ovat 
perinteisesti olleet mieltä kiihoittavia tiloja, oli 
sitten kyse vuorokauden hiljaisesta tai vilkkaasta 
hetkestä. Usein odotustilojen sisustus ei kuitenkaan 
jää lentomatkustajalle mieleen, odottaahan 
hän ehkä jo kuumeisesti portille ja koneeseen 
pääsyään. 

Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin kuuluu myös 
lentoasemaesineistöä. Lennonvarmistukseen 
ja teknisiin palveluihin liittyvä esineistö on 
suurelle yleisölle tuntemattomampaa, mutta 
itse ilmailumatkustamiseen liittyvät objektit 

Teksti ja taitto: tutk. Tapio Juutinen
Arkistokuvat: Seppo Kervinen, Ilmailuhallitus

Copyright © 2014 Suomen Ilmailumuseo. Kaikki oikeudet pidätetään.

varmasti herättävät enemmän muistoja menneiltä 
vuosilta. Syyskuun kokoelma-artikkelin aiheena on 
sisustusarkkitehti Esko Pajamiehen lentoasemalle 
vuosina 1968-1969 suunnittelema ”Hopeasiipi” 
–huonekalusarja.

English Abstract: ”Silver Wing” furniture set was 
designed for the new air terminal, Helsinki, by 
designer Esko Pajamies in 1968-1969. The set was 
manufactured by Asko Oy and it was situated in 
departure hall of air terminal. The two objects 
introduced here are in the collection of Finnish 
Aviation Museum. The legs of chair and table are of 
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cast and polished aluminium. The chair is covered 
with high-frequency welded supported pvc. The 
furnitures were used in Air Terminal between 1969 
and late 1980’s.

Hulppea, uusi matkustajaterminaali

Lentoliikenteen matkustajamäärät kasvoivat 
huimasti 1960-luvulla. K. Ström & O. Tuomiston 
suunnittelema, vuonna 1969 käyttöön tullut 
Helsingin uusi lentoasemarakennus pyrki 
täyttämään ajan ja kasvun vaatimukset, olihan 
rakennus mitoitettu miljoonaa vuotuista 
matkustajaa silmälläpitäen. Kuten tiedämme, ovat 
ennusteet matkustajaliikenteen laajenemisen 
mahdollisuuksista sittemmin muuttuneet moneen 
kertaan.

Matkustajien siirtyminen rakennuksesta 
koneisiin oli rakennuksen sisäiseen järjestykseen 
suunnitteluvaiheessa eniten vaikuttanut tekijä. 
Lentokoneille saapuvat matkustajat purkautuivat – 
kuten nytkin – henkilö- ja linja-autoista ylemmässä 
tasossa erityiseen sisääntulohalliin. Tästä he menivät 
suoraan  lähtöselvitykseen, kulkivat edelleen samaan 
suuntaan lähtöselvitystiskien välistä, selvittivät 
lippunsa ja matkatavaransa ja olivat sen jälkeen 
lähtöhallissa odottamassa koneisiin pääsyä, joka 
tapahtui joko portaiden tai teleskooppikäytävän 
kautta.

Uutta oli lasiterminaalin visuaalinen avaruus ja 
visuaalinen näyttävyys. Uusi lentoasemarakennus oli 
myös Suomen suunnittelun näyteikkuna maailmalle, 
tarjosihan se lentäen saapuvalle vieraalle kenties 
hänen ensimmäisen vaikutelmansa pohjoisesta 
maasta.

”Hopeasiipi”

Kuvassa olevat pöytä ja tuoli kuuluvat Asko Oy:n 
valmistamaan huonekalusarjaan ”Hopeasiipi”. 
Sarjan suunnitteli sisustusarkkitehti Esko Pajamies 
Askon pyynnöstä julkisia tiloja ja etenkin uutta 
Helsingin lentoasemaa silmällä pitäen. Helmikuussa 
1969 Tie- ja vesirakennushallitus valitsi nimenomaan 
Pajamiehen sarjan sijoitettavaksi upouuden 
lentoaseman julkisiin tiloihin.

Sarjan synnystä kertoo Arkkitehti-lehden numero 
4 vuonna 1969. Lähtökohtana sarjan suunnittelussa 
olivat teollisen sarjavalmistuksen näkökohdat 
huomioon ottaen helppokäyttöisyys tiloissa, joissa 
kulutus tulisi korkean käyttöasteen vuoksi olemaan 
erittäin kova. Esineiden tuli olla erittäin vahvoja ja 
mukavia, kulutuskorroosion sanellessa esineitten 
rakenteelliset näkökohdat.

Sarjan esineiden jalkarakenne on valettua ja 
hiottua alumiinia. Istuin on muotoon puristettua 
viilulaminaattia ja pehmustus vaahtomuovia. 
Verhoilu on korkeajaksosaumattua kangasta ja 
keinonahkaa. ”Hopeasiipi” –sarjaan kuului sekä 
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kääntyviä että kiinteitä istuimia, joista museon 
kokoelmiin kuuluu pyörivä versio. Pöydän kansi ja 
muut puuosat ovat lakattua tammea.

Museon kappaleet ovat, käytön aikaisen ympäristön 
huomioon ottaen, ajan patinoimia ja kuluttamia. 
Istuimen alapinnasta löytyi puhdistuksen yhteydessä 
myös pari purukumia lentoasemamatkustajien jäljiltä 
– käyttöhistoriasta kertova yksityiskohta tämäkin! 
Autenttiseen asetelmaan kuuluisi myös ajalla 
vakiovarusteena odotustiloissa ollut tuhkakuppi.

”Hopeasiipi” –sarjan poistumisen tarkasta 
ajankohdasta Helsinki-Vantaan lentoaseman tiloista 
ei tätä kirjoitettaessa ole varmuutta. Huonekalusarja 
palveli matkustajia ainakin 1980-luvulle saakka.
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