
2/2013: Malmin lentoaseman “pilvipistooli”
Helmikuun kuukauden esine on Malmin lentoase-
man entisen lennonjohtajan museolle vuonna 2008
tuoma pilven alarajan (lentosäännöissä 
“Cloudbase”) mittauslaite, “pilvipis-
tooli”. Laite on pelastettu lentoaseman 
sisustusremontin yhteydessä 1990-luvulla.

Laite on käytännössä kulmamittari, jolla tähdättiin 
valonheittimen valaisemaan pilven alareunaan. Kun 
pilven alaraja oli näkökentässä, vapautettiin liipaisi-

mella mittauslevy, joka haki oikean kulman havain-
topaikasta pilveen. Tämän avulla pystyttiin trigo-
nometrisesti laskemaan sen hetkinen pilvikorkeus.

Väline oli käytössä kentällä vielä 1970-luvulla.
Mittauspaikka oli lennonjohdon parveke ja 
valonheitin oli vanhan konehallin katolla. 
Valonheittäjällä voitiin heijastaa valotäplä pil-
ven alareunaan yli 1000 metrin korkeuteen asti.
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Malmin lennonjohdon torni arviolta 1940-luvulla. Kuva: Wolfgang Heine / SIM

Lentosääpalvelu takaamaan turvallisuutta

Suomessa oli jo vuodesta 1930 lähtien annettu sää-
tiedotuksia lentäjille, mutta itsenäisenä tieteenä
lentometeorologia oli varsin nuori Malmin lento-
aseman tullessa käyttöön. Malmille perustettiin
itsenäinen lentosääpalveluosasto 16.12.1936.
Meteorologin tehtävistä vastasi tuosta päivästä
lähtien ilmatieteellisen keskuslaitoksen
vt. apulainen, maisteri Aili Nurminen.

Ilmatieteellinen keskuslaitos perusti keväällä 
1937 kaksi ylimääräistä lentometeorologin tointa, 
ja toisen (Nurminen) sijoitus-
paikaksi tuli Malmin lentoasema.

Palvelu lisäsi merkittävästi lentoliikenteen
turvallisuutta – saihan lentäjä sen avulla jo 
etukäteen tietää, millainen palvelu hänen reitil-
lään vallitsee. Havainnoissa piti ottaa huomioon 
vaakanäkyvyys, pilvenkorkeus, tuulen suunta ja 
voimakkuus, lämpö, kosteus ja barometrin asema.

Säätiedotuksia annettiin kaksi kertaa tunnissa 
aamuvarhaisesta iltakymmeneen saakka. Koti-
maan ja ulkomaan säätilasta saatiin tietoa puhe-
limitse ja kesästä 1939 lähtien kaukokirjoittimella.

Pilotpalloista ceilometriin

Pilvikorkeuden mittaaminen valonheittimen avulla 
tuli Malmin lentoaseman sääpalveluun 1930-luvun 
lopulla, johon asti pilvikorkeus mitattiin pilotpallo-
jen avulla eli laskemalla ilmaan pallo, jonka nousua 
tarkkailemalla saatiin korkeus mitattua. Pallon kulkua 
maasta käsin voitiin seurata erilaisilla instrumenteilla.

Lentosään havaintopalvelut siirtyivät Ilma-
tieteen laitokselle Finavialta kesällä 2012. Nykyi-
sin pilven alaraja mitataan ceilometrillä  ja 
mittaus perustuu laserpulssin etenemiseen 
valon nopeudella. Mittari laskee korkeustiedon 
lähetepulssien kulkuajan perusteella pilveen. 
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