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1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT

Malmin lentoaseman ystävien
ympäröivässä aidassa kesällä 2015

tiedote

Helsinki-Malmin

liikennealuetta

Helsinki-Malmin
nykydokumentointi
lähti
liikkeelle
toisaalta
valtakunnallisen
erikoismuseon
tallennusvastuun
määrittelemästä
tehtävästä käsin, toisaalta kokoelma-amanuenssin harjoitustyönä.
Kokoelma-amanuenssin
osallistuminen
Museoliiton
järjestämälle
nykydokumentointikurssille syksyllä 2014 toimi pontimena ajankohtaiseksi
tulleelle tarpeelle dokumentoida Malmin lentoasemaa nimenomaan
nykydokumentoinnin1 metodein.
Sekä
sotilasettä
siviili-ilmailutoimintaa
tallentavan
Suomen
Ilmailumuseon sijainti Helsinki-Vantaan lentoaseman välittömässä
läheisyydessä tuo ilmailun kehityksen museon portin tuntumaan päivittäin.
Museo seuraa ympärillä olevaa maailmaa ja aktivoi tarpeen mukaan
tallennustaan toimintaympäristön muuttuessa tai kokonaisen ilmailun
ilmiön ollessa häviämisen partaalla.

1

Ilmiökeskeisessä nykyhetken tallentamisessa, nykydokumentoinnissa, korostuvat ei-esineellisen
tallentamisen muodot kuten valokuvaus, audiovisuaalinen tallennus, haastattelututkimus sekä
keskiössä olevien prosessien mahdollisimman tarkka mallintaminen pitkäaikaissäilytykseen ja
jälkipolville.
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Esimerkki
Suomen
Ilmailumuseon
harjoittamasta
tutkivasta
dokumentoinnista ovat olleet museon vuodesta 2012 lähtien organisoimat
tallennushankkeet joissa on käytetty myös nykydokumentoinnin metodeja.
Esimerkiksi vuosina 2012-2013 nykydokumentoinnin keinoin suoritettu
DC-9
–simulaattorin
tallennusprojekti
liittyi
suomalaisen
ohjaajakoulutuksen kannalta tärkeän laitteen poistumiseen Finnair Flight
Academylta.
Tarve Helsinki-Malmin lentoaseman dokumentoinnille lähti sen yllä
leijuvasta uhasta, hallituksen kehysriihessä keväällä 2014 tekemästä
periaatepäätöksestä, jonka mukaan asuntorakentamisen edellytysten
parantamiseksi Helsingin seudulla valtio vetäytyy toimintoineen HelsinkiMalmin lentoasemalta. Kevään 2016 tiedon perusteella valtio
toimintoineen poistuu Malmilta vuoden 2016 loppuun mennessä. Tällä
hetkellä (27.5.2016) ei ole tiedossa onko Helsingin kaupungilla aikeita
jatkaa lennonvarmistustoimintoja lentoasemalla.2
Alueelle valtiovallan taholta kaavailtu 20 000 – 30 000 asukkaan
kerrostalolähiö lopettaisi toteutuessaan kentän toiminnan dynaamisena,
toiminnallisena
kokonaisuutena.
Lentoasema-alueen
ottaminen
asuinkäyttöön tietäisi lentotoiminnan osalta hajasijoittamista maakuntiin ja
ainutkertaisen ilmailuyhteisön toiminnan alasajoa Helsingissä.
Toiminta onkin tärkeää saada dokumentoitua ennen todennäköisesti
koittavaa toimintojen alasajon alkamista, ennen toiminnan volyymin
vääjäämätöntä pienenemistä3. Vastuu tallennustyöstä näytti väistämättä
putoavan
museollemme.
Kaupungin
historiaa
ja
nykypäivää
dokumentoivalla Helsingin kaupunginmuseolla ei keväällä 2015 saadun
tiedon mukaan ollut aikeita Malmin toiminnan tallentamiseen sen
aktiivisena toiminta-aikana.
Arvioidusta
työmäärästä
johtuen
ja
osin
museon
nykyisen
vapaaehtoisstrategiankin kautta projektin yhteydessä oli myös tarkoitus
kehittää
vapaaehtoistyötä
hyödyntävä
nykydokumentointikonsepti
modernin kotimaisen ilmailutoiminnan tallentamiseen jälkipolville.
Lopulta hankkeen yhteydessä vapaaehtoislähtöisyyttä koetettiin kehittää
dokumentointityössä erityisesti malmilaisten lentokerhojen kohdalla,
kokeilussa myös onnistuen. Tulevaisuudessa on tarkoitus hyödyntää

2

”Malmin lentokenttä ei pelastu – kaupunginvaltuusto päätti, ettei kuntalaisaloite aiheuta
toimenpiteitä”, HS 30.3.2016
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Kuten myöhemmin raportista ilmenee, myös nykyaikainen yleisilmailu ja lentokoulutus Suomen
Ilmailumuseon tallennusalueina kaipasivat kartuttamista vuonna 2015, riippumatta Helsinki-Malmin
tulevaisuudesta

3
Helsinki-Malmin tallentamisen kokemuksia myös muiden kotimaisten
lentoasemien ja -paikkojen nykydokumentoinnissa.
Hankkeesta saatua materiaalia oli alusta alkaen tarkoitus tuoda avoimesti
näkyville joko fyysisesti Suomen Ilmailumuseolle tai ulkoiseen
tietoverkkoon. Lopulta museo julkaisee käsillä olevan loppuraportin sekä
reilut 200 hankkeen piirissä syntynyttä still-kuvaa Creative Commonslisenssillä Flickr-ympäristössä toukokuussa 2016.
Toivomuksena on että kuvat otetaan laajasti käyttöön ei-kaupallisissa
yhteyksissä ja Malmin lentoaseman monipuolista toimintaa tuodaan esiin.
Suomen Ilmailumuseo haki ja sai Suomen Ilmailuliiton tukisäätiöltä
avustusta ”Malmi ilmailee 2015” -projektiin. Saatu avustus päätettiin
käyttää täysimääräisesti Helsingin yliopiston kansatieteen tai folkloristiikan
oppiaineesta haettavan harjoittelijan harjoittelutukeen. Lisäksi Suomen
Ilmailumuseo, TAKO4:n Pooli 5:n jäsenmuseona, sai Jenny & Antti Wihurin
rahaston tukea projektilleen.
Hankkeen projektisihteerinä ja kokoelma-amanuenssin (projektipäällikkö)
apulaisena
toimi heinäkuusta
syyskuuhun
2015 folkloristiikan
maisteriopiskelija Sonja Leppänen Helsingin yliopistosta.

4

TAKO:n toiminnasta kts. http://tako.nba.fi
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1.1.

MALMIN LENTOASEMA

Helsinki-Malmin liikennealue ja asemataso kesällä 2015

Koillis-Helsingissä sijaitsevalla Helsinki-Malmin lentoasemalla on painava
historiallinen merkitys suomalaisen siviililentoliikenteen historiassa.
Tattarisuolle
rakennettu
lentokenttä
oli
valmistuessaan
pääkaupunkiseudun ensimmäinen siviililentoliikenteen maalentoasema ja
on vuodesta 19365 yhdistänyt Suomen kansainväliseen ilmatilaan.
Lentoaseman
hermokeskus,
päärakennus,
edustaa
1930-luvun
rakennushallituksen toteuttamaa funktionaalista, tarkoituksenmukaista
rakentamista ja oli ajalla kotimaisen suunnittelun moderni näyteikkuna
Suomeen tulleille lentomatkustajille.
Toista maailmansotaa edeltävän ajan lentoasemarakennuksena terminaali
on kansainvälisessä mittakaavassakin varsin hyvin alkuperäisenä säilynyt

5

Virallisesti lentoasema avattiin vuonna 1938, kts. esim. ”Malmi – Helsingin lentoasema”, SipiläHaikarainen-Wahl, 2008.
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kokonaisuus. Malmin lentoasema on Museoviraston toimesta arvioitu
valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi jo vuonna 1993. Museoviraston
Malmille vuonna 2009 antama RKY -merkintä koskee koko lentoasemaaluetta kiitoteineen.6

Lentoaseman kolmikerroksinen päärakennus paikoitusalueen suunnasta

Rakennuskannan lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat näkyvimpänä kiitotiet.
Lentoaseman pohjois-etelä –suuntaisen pääkiitotien (kiitotie 18
pohjoisesta, kiitotie 36 etelästä) pituus on 1 280 metriä ja sivukiitotien
(kiitotie 27 idästä, kiitotie 09 lännestä) 1 024 metriä. 7
Koko kenttäalueen pinta-ala on noin 138 hehtaaria josta Finavia omistaa
18 hehtaaria, loput Helsingin kaupunki.
Vuodesta 1952 lähtien lentoasema on toiminut yleisilmailu- ja
viranomaistoiminnan keskuksena pääkaupunkiseudulla ja alueen ainoana
valvottuna yleisilmailukenttänä. 2010-luvulla kenttä on ollut yhä vilkkaassa
käytössä ja tunnusluvuiltaan Suomen toiseksi vilkkain lentoasema.
Helsinki-Malmilla on tapahtuu vuosittain noin 50 000 operaatiota liittyen
harraste-, koulutus- ja viranomaislentotoimintaan. Lentotoiminnasta
valtaosa on koulutuslentoja ja niihin liittyviä harjoituslentoja. Suomen
yleisilmailun operaatioista lähes puolet tapahtuu Malmin lentoasemalta

6

”Helsinki-Malmin lentoasema, toiminnan jatkaminen”, Malmi 1 –työryhmän raportti 2015.
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Ilmailukäsikirja EFHF, Finavia 13.11.2014
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Lentoasema on useiden kaupallisten lentokoulujen ja ilmailukerhojen
kotipaikka..8
Lentoasemaa ylläpitävän Finavian lisäksi kenttäalueella on yli 40 erilaista
toimijaa jotka ovat sijoittuneina joko Finavialta vuokrattuihin tiloihin tai
erillisiin rakennuksiin jotka sijaitsevat Finavialta vuokratulla maa-alueella.
Valtion omaa toimintaa kentällä on Finavian toimintojen lisäksi ollut mm.
Rajavartiolaitoksen Helsingin vartiolentueen helikopteritukikohta, josta on
tuotettu pelastuspalvelu Suomenlahdelle. Rajavartiolaitos on siirtämässä
toimintojaan Helsinki-Vantaalle uuteen tukikohtaan lähivuosina.9

1.2.

NYKYDOKUMENTOINTIA LIIKENNEPAIKOISSA

GoodFlight-yrityksen Cessna 182 –pienkone valmiina asiakaslentoon

Muiden museoiden ohella myös Suomen Ilmailumuseo joutuu
tulevaisuudessa keskittymään fyysisten objektien keräämisen lisäksi yhä

8

”Helsinki-Malmin lentoasema, toiminnan jatkaminen”, Malmi 1 –työryhmän raportti 2015.

9

” Finavia rakentaa Rajavartiolaitoksen helikoptereille uuden kotipesän”, Finavian tiedote 7.7.2015
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enemmän ilmiökeskeiseen dokumentointiin, ilmailun ollessa vaikeasti
tallennettava aihealue pelkkinä fyysisinä objekteina.
Suomen lentoasemainfrastruktuurin tallentamisen edesauttaminen kuuluu
Suomen
Ilmailumuseon
tavoitteisiin
valtakunnallisena
ilmailun
erikoismuseona kaudella 2015-201810. Tähän tavoitteeseen liittyen museo
toteutti syksyllä 2015 kyselyn suomalaisille maakuntamuseoille näiden
tallennusalueella
olevista
lentoasemista
ja
–paikoista
sekä
dokumentoinnin tilanteesta.
Suomalaisten lentoasemien ja –paikkojen toiminnan tallentaminen eri
muodoissaan on mittava haaste museolle nyt ja tulevaisuudessa.
Ilmailuliikenteen
keskuksessa
–
varsinkin
jos
kyseessä
on
yleisilmailukenttä - kiteytyy dokumentoitavan alan monisyisyys.
Dynaamisen, verrattain nopeasti muuttuvan lentoaseman muutoksen
dokumentointi on monisyinen ja kattavaa kysymyksenasettelua vaativa
tehtävä – varsinkin, jos kentällä toimivien organisaatioiden määrä on iso ja
yritystarjonta monipuolista.
Lentoasemia ja –paikkoja ei Suomessa ole juuri aiemmin museoiden
toimesta nykydokumentoitu. Pari poikkeusta sääntöön kuitenkin on 2000luvulla syntynyt. Tampereen museoiden syys-lokakuussa 2012 tekemässä
Tampere-Pirkkalan
lentoaseman
tallennuksessa
haastateltiin
ja
valokuvattiin sekä henkilökuntaa että matkustajia.
Lapin maakuntamuseo, TAKO:n Pooli 5:n yhteistyömuseo, toteutti
loppuvuodesta
2015
charter-matkustamisen
nykydokumentointia
Enontekiön
lentoasemalla,
haastatellen
brittituristeja
ja
lentoasematyöntekijöitä.
Malmista on olemassa suhteellisen tuoretta nykydokumentointimateriaalia.
Helsingin yliopiston kansatieteen kenttäkurssi tallensi vuonna 2007
Malmin lentoaseman toimijoita ja ammattiryhmiä. Aloite projektiin tuli
Museoviraston suunnasta. Tuloksena syntyi kaikkiaan 34 haastattelua ja
noin 300 kuvaa. Projekti oli kohdevalinnoiltaan varsin kattava, sisältäen
Finavian toiminnot, koulutus- ja huoltoalan yritykset, kerhot ja sidosryhmät.
Keskinäisen tiedon välittymisen edistämiseksi on yhteistyö ilmailun eri
viiteryhmien – yritysten ja yhteisöjen – kanssa myös tulevaisuudessa
tavoiteltavaa.
Suomen Ilmailumuseo on valmis edesauttamaan ja
tukemaan
tulevaisuudessa
omalla
toiminnallaan
ilmailualan
kulttuuriympäristöjen suojelua ja dokumentointia yhdessä Museoviraston
ja muiden alan toimijoiden kanssa.

10

Museoviraston kanssa käydyt neuvottelut vuonna 2014,
http://www.nba.fi/fi/File/2475/ilmailumuseo.pdf (viitattu 8.2.2016)
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Samaan aikaan kun ilmailuhistoriallisten rakennusten kattava inventointi
on yhä tulevaisuutta, on yhtä lailla tarpeellista kerätä inhimillisen toiminnan
tuloksena syntynyttä esineistöä ja kuvamateriaalia sekä tallentaa
ilmailutoimintaan liittyvää muistiperintöä.
Suomen Ilmailumuseo tulee jatkossa osallistumaan museoiden tallennusja kokoelmayhteistyötä luotaaviin TAKO-tapaamisiin11. Olemme nyt ja
tulevaisuudessa mukana viestintää, liikennettä ja matkailua tallentavan
viitospoolin työskentelyssä.
Toivon mukaan tallennusyhteistyö tulee entisestään edesauttamaan
hyvien
toimintamallien
kehittämistä
liikennealan
infrastruktuurin
dokumentointiin tulevaisuudessa. Vuosina 2015-2016 viitospooli tallentaa
kotimaisia liikennepaikkoja.

11

TAKO on ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto,
http://tako.nba.fi/index (viitattu 8.2.2016)
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2. DOKUMENTOINNIN KOHTEEN MÄÄRITTELY JA
VALINNAT

Tässä raportoitavan projektin tavoite oli
tallentaa
kokonaisvaltaisesti
ja
nykydokumentoinnin keinoin HelsinkiMalmin lentoaseman toiminta rajatulla
aikavälillä ja edustavalla otoksella.
Olennaista oli keskittyä lentoaseman
toimintaan,
rakennusdokumentoinnin
ollessa Museoviraston taholta hoidossa.
Kaikkiaan mukaan valikoitui Finavian
lisäksi
11
toimijaa,
myöhemmin
lueteltavine kriteereineen.
Projektin alustava hypoteesi oli, että
Helsinki-Malmin lentoasema edustaa
nykyisessä muodossaan monipuolisinta
mahdollista
lentoasemakulttuuria
Suomessa, käyttäväthän lentoasemaa
useat eri ryhmät viranomaisista aina harrastajiin ja yrityksiin.
Maantieteellisesti väljin mahdollinen tutkimuskohteen rajaus oli HelsinkiMalmin 138 hehtaaria käsittävä kenttäalue. Tosiasiassa dokumentoinnin
piirissä oleva toiminta tapahtui asematasolla (terminaali, lentokonehalli)
jossa sijaitsevat useimpien toimijoiden pääasialliset toimipisteet ja
koulutustilat.
Liikennealueen (kiito- ja rullaustiet) osalta tallennettiin lähinnä yksittäisiä
operaatioita. Valittujen toimijoiden tallennuksen lisäksi dokumentoitiin
kuitenkin myös yleisesti lentoaseman interiöörejä ja eksteriöörejä.12
Aihe voitiin sisäisesti eritellä teemoittain Finavian osalta toisaalta
vakiintuneiden palveluiden (lennonvarmistus, briefing, kunnossapito)
mukaan, muiden tahojen osalta taas temaattisesti (esim. pelastustoiminta,
lentokoulutus, virkistyspalvelut ym.)

12

Valittujen toimijoiden sijainti on tarkemmin eritelty luvussa 3 olevassa karttakuvassa.
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Lentoaseman arkipäivään keskityttäessä nousi inhimillisiä näkökulmia
aiheesta esiin useita. Voitiin erotella palveluntarjoajan (Finavia ja muut
toimijat) ja asiakkaan (lentäjät, koulutettavat, ravintola-asiakkaat)
näkökulmat. Hypoteettisesti harrastajat (yleisilmailu, bongarit) suhtautuivat
lentoasemaan eri tavalla kuin työnsä puolesta siellä vaikuttavat ja näin
ollen lentoasemaa voitiin tarkastella paitsi liikennepaikkana, myös
sosiaalisena ympäristönä ja eri intressien kohtauspaikkana.
Projektiin mukaan otettavien toimijoiden valintaan vaikuttivat lukuisat
seikat. Näistä ehkä merkittävin oli kansatieteenopiskelijoiden vuonna 2007
tekemä tallennustyö ja siihen valitut yritykset ja kerhot. Joidenkin yritysten
osalta oli toiminta sittemmin muuttunut, joidenkin lakannut kokonaan.
Ilmailualan muuttuessa nopein syklein oli lentoasemalle tullut myös uusia
toimijoita joiden dokumentointi oli nyt relevanttia.
Valintoihin vaikutti myös se seikka, että 2000-luvun modernista
lentokoulutuksesta ja muuttuneista ilmailualan vaatimuksista ei ollut
tallentunut museon kokoelmiin käytännössä mitään. Tämänkin takia
mukaan valikoitui kaksi isoa lentokoulutusalan yritystä joiden
dokumentointiin käytettiin runsaasti voimavaroja.
Tapahtumatasolla tallennettaviksi ilmiöiksi valittiin esimerkiksi asiointi
briefingissä, lentosuunnitelman teko, lentokoneiden huolto sekä
lentotoiminta. Vuorovaikutus lennonjohdon ja ilma-aluksen välillä olisi
mielenkiintoinen aspekti, samoin ”kuppilatiima” eli lentoasemaravintolassa
vietetty ilmailijoiden keskinäinen aika. Näistä valinnoista osa toteutui, osa
ei, syystä tai toisesta.

Cessna 182 laskeutumassa kiitotie 18:lle Helsinki-Malmilla

11
Malmin lentoaseman vilkkain toiminta-aika vuosittain ulottuu keväästä
syys-lokakuulle. Käytännön takia (lomat, rekrytointi) rajautui kenttätöiden
ajankohdaksi heinä-elokuu, jolloin syyskuu päätettiin omistaa jälkitöille.
Joka tapauksessa oli nähtävissä että lentoasemalla oli tallennuksen
aikaan tiivistä koulutus- ja kerhotoimintaa.
Aktiivisin vuorokaudenaika lentoasemalla liikenteen puolesta on
lennonjohdon avoinnaoloaika (arkena 9.00–19.00). Kello 19 jälkeen on
kesäisin esim. laskukierrosharjoittelu lentoasemalla kielletty mikä vaikuttaa
lentokoulutuksen kulkuun.
Lentoaseman toiminta on ilmiönä järjestelmällistä ja ennakoitavaa, onhan
sen ylläpitäminen ja operatiivisen toiminnan ohjaus tiukasti viranomaisten
ja kentän ylläpitäjän Finavian normittamaa ja säätelemää. Yksittäisenä
asiakirjana lentoaseman toimintaa ohjaa Finavian päivittämä,
lentoasemapäällikön hyväksymä toimintakäsikirja13.
Moottori- ja helikopterilento sekä laskuvarjohyppytoiminnan lisäksi ei muita
ilmailun haaroja pystytä Malmilla tallentamaan. Purjelentotoiminta ei
Malmilla ole toimintakäsikirjan mukaan sallittua ilman eri sopimuksia.
Lennokkitoiminta lopetettiin lentoasemalla vuoden 2009 alusta alkaen.
Lentoasemalla ei myöskään ole säännöllistä sotilasilmailua.

13

Käsikirjasta on saatavissa asiakasversio muiden lentoasemaorganisaatioiden käyttöön
extranetissä http://www.airportal.fi
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2.1.

FINAVIA

Helsinki-Malmin lennonjohto palvelee kesäaikaan arkisin klo 9-19

Lentokenttäalueen ylläpidosta ja lennonvalvonnasta vastaa liikelaitos
Finavia jonka palveluiden kattava dokumentointi toimi pohjana muihin
yrityksiin ja yhdistyksiin kohdistuneelle tallennukselle. Lentoaseman
avoinnapito ja lennonvarmistustoiminnot ovat perusedellytyksiä muun
operatiivisen lentotoiminnan sujumiselle.
Helsinki-Malmin toiminnan ydin eli lentoasematerminaali on avoinna joka
päivä kello 7.00–21.0014. Lentoaseman toimisto palvelee arkisin kello
9.00–15.00. Helsinki-Malmin lentäjille suunnattu briefing palvelee muun
muassa lentosuunnitelmiin ja sääolosuhteisiin liittyvissä asioissa, toimiston
sijaitessa päärakennuksen kolmannessa kerroksessa. Briefing on avoinna
joka päivä kello 8.00–21.00. Lennonjohto on paikalla arkisin kello 9.00–
19.00 ja viikonloppuisin arkipyhinä kello 10.00–17.0015. Kenttä- ja

14

Tässä raportissa käytetään, puhuttaessa aukioloajoista, vuoden 2015 heinä-elokuun
tietoja
15

Malmin lähilennonjohto (TWR EFHF) valvoo lentoja lentoaseman lähialueella. Lähialue on
lennonjohdon toiminta-aikoina valvottua ilmatilaa, jossa lentäminen tapahtuu lennonjohdon
antamien selvitysten perusteella. Toiminta-aikojen ulkopuolella lennonjohdon lähialue on
valvomatonta ilmatilaa, jolloin lentäminen tapahtuu yleisiä lentosääntöjä noudattaen.
Kenttäpäivystäjä on tyypillisesti paikalla klo 7.00–23.00. Kun lento tapahtuu Helsingin
lähestymisalueella, on valvova yksikkö Helsingin lähestymislennonjohto (APP EFHK) HelsinkiVantaalla. Malmin TWR:n toiminta-ajan ulkopuolella valvonta siirtyy Helsingin lähilennonjohdolle
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hallipäivystys palvelee kaikissa kunnossapitoon liittyvissä asioissa joka
päivä kello 7.00–23.00.
Finavian dokumentoinnista tarkemmin luvussa. 3.1.

2.2.

YRITYKSET

Koululennon valmistelua: PPL-oppilas ja opettaja Aeropole-koulutusyrityksessä
lentosuunnitelman (FPL) parissa

Lentoasemalla tapahtuva lentokoulutustoiminta on olennainen osa
ympärivuotista arkipäivää, koulutetaanhan Helsinki-Malmilla noin puolet
koko maan lentäjistä ja ammattilentäjistä lähes kaksi kolmasosaa. Näin
ollen lentoasema on useiden kaupallisten lentokoulujen ja ilmailukerhojen
kotipaikka.
Ennakkoon nähtiin tarpeelliseksi ottaa dokumentoitavaksi ainakin yksi
lentokoulutusyritys, yksi elämyslentoyritys ja täydennyksenä tukitoimintoja
(huoltopalveluita) tarjoava yritys.

(TWR EFHK) lukuun ottamatta rullausta, lentoonlähtöä ja laskua, joita varten TWR EFHK ei anna
lennonjohtoselvitystä. Lisää aiheesta mm. Ilmailukäsikirja EFHF, Finavia 13.11.2014.

14

Ammattilentäjäkoulutusta tarjoavat Aeropole Flight Training, BF-lento
BF
Oy,
Patria Pilot Training Oy ja Salpauslento Oy. Nämä sekä Nordic Avia Oy ja
TTT Aviation Oy tarjoavat myös yksityislentäjäkoulutusta.
Vuodesta 1969 lentoasemalla toiminut BF-Lento valikoitui
koitui itseoikeutetusti
mukaan lentoaseman pitkäikäisimpänä kouluttajana. Yritys ei ollut mukana
vuoden 2007 Helsingin yliopiston kenttätyökurssin tekemässä
dokumentoinnissa. Yritys on kouluttanut monta sukupolvea ilmailijoita
Malmin lentoasemalla ja tarjoaa
tarjoaa sekä harrasteharras
(PPL) että
ammattilentokoulutusta (ATPL).
Jotta saisimme kattavamman
kuvan liiketoiminta-alasta
liiketoiminta
haluttiin
projektin edetessä mukaan toinen
ammattilentokoulutust
ammattilentokoulutusta
antava
firma.
Valinta
alinta
kohdistui
Aeropoleen.
Nuori, vuonna 2010 perustettu
yksityisja
liikennelentäjä
liikennelentäjäkoulutusta
tarjoava
yritys toimii lentokaluston osalta
sekä
Helsinki
Helsinki-Malmin
että
Tikkakosken lentoasemilla.
Palveluprofiililtaan
ja
muotoilultaan
BF
BF-Lennosta
eroava uuden sukupolven yritys
toimi hyvänä vastinparina ensiksi
mainitulle.
Lentokoulutuksen lisäksi myös
m
muu yritystoiminta on vilkasta.
Lentoasemalla toimii kaksi ilmailma
aluskorjaamoa.
Helitech
Oy
tuottaa helikopterien korjauskorjaus ja
huoltotoimintaa ja Joen
Joe Service
Oy lentokoneiden ja helikopterien
helikopterie
huoltoja
korjauspalveluita.
Näistä toista yritettiin saada projektiin mukaan, tuloksetta. Huoltotoiminnan
tallennus jäi siis kursoriselle tasolle hankkeessa.
Erilaisia lentopalveluita tarjoaa yhteensä 12 yritystä,
yritystä, esimerkiksi Helitour
Oy:n järjestäessä tilaustilaus ja työlentoja, Aviastar Helsingin tarjotessa
laskuvarjohyppylentoja ja Lentopeikot Oy:n operoidessa muiden lentojen
ohessa myös valokuvauslentoja.
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Elämyspalveluyritysten puolella ilmoittautui oma-aloitteisesti mukaan
GoodFlight Aviation Oy, joka ydintuotteenaan tarjoaa asiakkaille 15-30
minuutin Helsinki-yleisölentoja tilauksesta. GoodFlightin asiakkaat tulevat
ilmailun ulkopuolisista viiteryhmistä mikä toi projektiin aivan uuden,
laveamman ulottuvuuden. Samalla syntyi tilaisuus tallentaa suuren yleisön
suhtautumista lentoaseman palveluihin.
Malmin lentoaseman arkipäivän kannalta itseoikeutettu valinta mukaan oli
ravintolapalveluja
tarjoava
Gate1,
jonka
toiminta
sijoittuu
hallintorakennuksen toiseen kerrokseen. Kuten GoodFlightin tapauksessa,
ravintolan toiminnan, lounastarjonnan ja asiakaskunnan dokumentointi toi
samalla mukaan Malmin lentoaseman näkyvyyden ulospäin. Gate1 on
”työmaaruokalana” toimimisen ohella tavallisten helsinkiläisten lounas- ja
brunssipaikka.
Laskuvarjohyppyjä tarjoavien yritysten osalta on SkyXperience
lentoasemalla
monopoliasemassa.
Yrityksen
konseptiin
kuuluu
laskuvarjohyppykoulutuksen ohella myös yhdessä hyppymestarin kanssa
tehtävät tandemhypyt. Koska laskuvarjokerhojen toiminta on siirtynyt pois
Malmilta jo aiemmin 2000-luvulla, oli yritys hyvä lisä tallennusprojektiin,
halusimmehan mukaan kiinteä- ja pyöriväsiipisten ilma-alusten lisäksi
myös muut ilmatilassa liikkujat.
Kuten mainittua, yrityspuolelta jäi lopulta puuttumaan huoltoalan yritys.
Myös polttoainejakelu ja maahuolinta jäivät puuttumaan projektista16.
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Kanair Oy oli vuoden 2007 Helsingin yliopiston kenttätyökurssin dokumentoinnin piirissä
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2.3.

MUUT TOIMIJAT

Malmin pelastusaseman henkilökuntaa ruokailemassa

Muihin mukaan otettuihin toimijoihin lukeutuvat viranomaistahot sekä
yhdistykset ja kerhot.
Viranomaistoimintaa lentoasemalla harjoittavat merkittävässä määrin
Rajavartiolaitos (Helsingin Vartiolentue) ja Helsingin pelastuslaitos, jotka
molemmat otettiin tallennuksen kohteiksi.
Malmin lentoasema on tänä päivänä Rajavartiolaitoksen tärkein
lentotukikohta. Puolet Rajavartioston suorittamista meripelastus-, etsintäja sairaankuljetuslennoista suoritetaan Helsinki-Malmilta.
Helsinki-Malmin palo- ja pelastuspalvelut hoidetaan yhteistyössä Finavian
ja Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa. Pelastuslaitoksen
lentoasemalla toimiva lentopelastusyksikkö LEKA suorittaa mm.
maantieliikenteen
pelastustehtäviä,
kadonneiden
henkilöiden
lämpökameraetsintöjä
ja
pelastussukellustehtäviä,
tukeutuen
lentoasemalta lentävään pelastushelikopteriin.
Pelastusasema toimii lentoasemalta vuokratuissa paloaseman tiloissa.
Helsinki-Malmi on tukikohta myös poliisikopterille.
Myös Tulli ja Poliisi lukeutuvat aika ajoin viranomaistoimijoihin.
Hallintorakennuksen edessä oleva ”tulliruutu” (johon esim. Venäjältä

17
tulevat ilma-alukset parkkeeraavat) on kuitenkin todella harvoin käytössä
(1-2
kertaa
vuodessa)
joten
dokumentointia
ei
nähty
tarkoituksenmukaiseksi.
Kesäaikana näyttävimmästä päästä operaatioita ovat DC-yhdistys ry:n
lentämät DC-3 –lennot. Yhdistys operoi 28-paikkaista 1940-luvun
mäntämoottorikonetta jäsenlentotarkoituksessa. Päätimme dokumentoida
yhden kesän aikana tehdyistä jäsenlennoista.
Lentoasema
on
ollut
vuosikymmeniä
ilmailuun
liittyvän
vapaaehtoistoiminnan keskuksia Suomessa. Halusimme mukaan ainakin
kaksi lentokoulutusta tarjoavaa kerhoa, vastinparina alan kahdelle jo
mainitulle yritykselle.
Malmin ilmailukerho on jäsenmäärältään suurin Malmin kerhoista ja toimii
lentokonehallin
tiloissa.
Lisäksi
saimme
mukaan
2000-luvun
harrasteilmailua ilmentävän ultrakevytkerhon Kevytilmailu ry:n. Kerhojen
osalta saimme yhteyden muutamiin kerhoaktiiveihin jotka ottautuivat
omien yhdistystensä dokumentointiin museon ohjauksessa.
Ajallisesti
kaikista
viimeisimpänä
toimijana
valikoitui
mukaan
Ilmapartiolippukunta Malmin Tuulenkävijät Ry. Ilmapartio tarkoittaa
partiotoimintaa ilmailupainotteisesti. Malmin Tuulenkävijät on Suomen
ensimmäinen ilmapartiolippukunta. Ensimmäisen syyskuun puolivälissä
2015 tapahtuneen kokoontumisen kohderyhmä olivat 10–12-vuotiaat
”Seikkailijat”.
Jo mainittujen toimijoiden lisäksi kävimme dokumentoimassa Malmin
lentoasemalla järjestetyn Finland International Airshow’n antia
ensimmäisenä näytöspäivänä 15. elokuuta. Tapahtumassa olivat
näytöslentäjien lisäksi maanäyttelyssä esillä käytännössä kaikki
malmilaiset toimijat.

2.4.

METODIT JA KALUSTO

Kenttätyömenetelmiksi valitsimme nykydokumentointiprojektille ominaiset
lähestymistavat eli valokuvauksen, havainnoinnin ja haastattelun. Lopulta
kuvasimme myös muutamia videoklippejä, lähinnä havainnollistamaan
toimintaa sille luonteenomaisissa tiloissa sekä vaikeasti still-kuvin
dokumentoitavia prosesseja.
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Molemmat projektityöntekijät – projektipäällikkö ja projektisihteeri - olivat
harrastaneet jonkin verran valokuvausta vapaa-aikanaan, emme
kuitenkaan juuri työtilanteissa tai kenttätöissä. Projektipäällikkönä toiminut
kokoelma-amanuenssi sai myös hyviä vinkkejä syksyllä 2014
dokumentointikuvaukseen Museoliiton kurssilla.
Projektin alkaessa heinäkuun alussa saimme museolle hankittua
monipuoliset vaatimukset täyttävän järjestelmäkameran, Canon EOS 7D
Mk II:n, varustettuna kahdella erilaatuisiin kuvaustilanteisiin soveltuvilla
objektiiveilla.
Canon toimi ensisijaisena kamerana projektin kuvauksessa ja
perusasetuksilla sen käyttö kenttätöissä osoittautui alkuvaikeuksien
jälkeen luontevaksi, helpoksi ja nopeasti. Sillä sai myös teräväpiirtotason
videomateriaalia.
Projektisihteeri käytti lisäksi omaa kameraansa. Vapaaehtoisten
(lentokerhot) osalta pyysimme asianomaisia käyttämään omia
kameroitaan, lähtökohtaisesti järjestelmäkameroita (valmius raw-kuvien
tuottamiseen).
Olennaista valokuvauksen osalta oli pyytää kuvaamiselle kirjallinen ja
soveltuvasti suusanallinen lupa.
Haastatteluilla saimme kerättyä työntekijöiden ja harrastajien kuvausta
omasta tehtäväalueesta, toimijoista sekä lentoaseman keskinäisestä
dynamiikasta.
Työskentelimme
kentällä
toimijalähtöisesti
luotujen
teemahaastattelurunkojen avulla. Haastattelun teemarungossa lajiteltiin
kysymykset oletettuun käsittelyjärjestykseen. Ideaali tapaus oli lopulta
haastattelun luonteva eteenpäin meneminen ilman tiukkaa teemarungon
seuraamista. Olennaisena osana haastattelua olivat kysymykset
haastatellun ja organisaation suhteesta Malmin lentoasemaan.
Haastattelut saatiin käytännössä kaikki litteroitua projektin aikana.
Litteroinnissa käytettiin yksinkertaista aukikirjoittamista suurin piirtein siinä
muodossa kuin puhe oli nauhalta kuultavissa. Ensisijaisesti tullaan
haastatteluja käyttämään juuri litteraatioina, toissijaisesti äänitiedostoina.
Haastatteluissa käytimme kahta eri Olympus-sanelinta.
Havainnoinnin ottaminen muita metodeja tallennustyössä tukevaksi
kenttätyömenetelmäksi oli lopulta luonteva valinta, edesauttoihan se
muuta materiaalia (valokuva ja haastattelu) asettumaan kontekstiinsa ja
auttoi saamaan paremman ja moniselitteisemmän kokonaiskuvan
dokumentoitavasta kohteesta.
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Teimme muistiinpanoja omiin vihkoihimme ja niiden perusteella kirjoitimme
myöhemmin (mahdollisesti seuraavana päivänä) kenttäpäiväkirjat
tietokoneella. Projektisihteerille kenttäpäiväkirjojen tekeminen oli tuttua
oman oppiaineen (folkloristiikan) näkökulmasta.
Esinekeruuta emme ottaneet projektin tavoitteeksi emmekä niitä lopulta
tallentaneetkaan. Sitä vastoin monentyyppistä paperimateriaalia (esitteitä,
lentosuunnitelmia, kaavakkeita) saimme museon arkistoon. Lisäksi Malmin
pelastusasemalta
saimme
lahjoituksena
museolle
Helsingin
Pelastuslaitoksen historiikin.

2.5.

KENTTÄTYÖASIAKIRJAT

Loimme kenttätöitä varten asiakirja-arsenaalin jonka tarkoitus oli toisaalta
tiedottaa
projektista,
toisaalta
varmistaa
dokumentointiaineiston
jatkokäyttö sekä museon sisäiseen että erityyppisiin ulkoisiin tarkoituksiin
Asiakirjojen
pohjana
ja
referenssinä
käytimme
Helsingin
kaupunginmuseon laatimia lomakkeita vuoden 2007 Malmi-projektiin.
Valokuvausta, haastattelua ja havainnointia varten laadimme tiedotteen
projektista, jaettavaksi lentoasematoimijoille. Dokumentissa oli typistetysti
kerrottu hankkeen tavoitteista sekä käytännön kenttätöiden hoitamisesta.
Tiedotteita jaettiin käytännössä jokaiselle projektia varten haastatellulle
sekä useille muillekin asianosaisille.
Itse haastattelutilanteeseen oli varustauduttava haastattelu- ja valokuvaaineiston käyttöluvalla ja henkilötietolomakkeella. Valokuvauksesta tuli
myös laatia valokuvauspöytäkirja, johon kirjattaisiin oleellinen sisältötieto
kuvista välittömästi kenttätyösession jälkeen.
Olennaisimmat käytetyt asiakirjat ovat tämän raportin liitteinä.
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3. KENTTÄTYÖT VALITUISSA KOHTEISSA

Projektiin valittujen toimijoiden maantieteellinen erittely

Edellä on jo kerrottu kohteiden valikoitumisesta ja prosessin taustalla
olleista tekijöistä. Tavoitteena projektissa oli saada kattava, edustava kuva
malmilaisesta yritys- ja kerhotoiminnasta.
Ensimmäinen yhteydenotto Finavialle koskien kenttätöiden aloittamista oli
puhelinsoitto lentoasemapäällikkö Petteri Junnolle toukokuun 2015
lopussa, reilua kuukautta ennen kenttätöiden alkua. Malmin
lentoasemapäällikkö oli vaihtunut maaliskuussa. Junno oli toiminut
aiemmin pitkään Malmilla kunnossapidon vuoroesimiehenä eli hän tunsi
kentät kuin ”omat taskunsa”. Hän lupasi selvittää, mikäli ilmenisi rajoitteita
dokumentoinnin suhteen.
Keskustelussa kävi ilmi että kenttätöiden alkuajankohdaksi valittu
heinäkuu oli vilkasta aikaa lentoasemalla, esim. lentokoulutusyritykset
pyörittivät kursseja ”normaaliin tapaan”. Jo ennalta oli tiedossa että
elokuun puolessa välissä lentonäytös ”Finland International Airshow”
tuottaisi kiireitä ja dokumentointi olisi hyvä suorittaa ennen sitä.
Jo tässä vaiheessa sovimme tiedotteen laatimisesta, ennen muuta
Helsinki-Malmin sisäiseen viestintään. Finavian ja muiden toimijoiden
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sähköpostilista oli kattava ja tarkoitettu nimenomaan päivittäiseen
informointiin. Muihin toimijoihin kuin Finaviaan emme ottaneet yhteyttä
ennen projektin varsinaista alkamista heinäkuun alussa.
Folkloristiikan opiskelija Sonja Leppänen aloitti kokopäivätyösuhteen
projektissa heinäkuun alussa. Yhteistyössä hänen kanssaan sovimme
projektin rakentumisesta ja aikataulutuksesta.
Alusta alkaen suunnittelussa mukana olleena museon edustajana otin
projektipäällikkönä johtovastuun ja ohjat ”suurista linjoista”, Leppäsen
vastatessa projektisihteerinä käytännön kenttätöiden operoinnista,
yhteydenpidosta toimijoihin sekä jälkitöistä. Käytännössä teimme lopulta
valintoja ja vastuunjakoa eri toimijoiden kesken yhteistuumin.

Projektisihteeri Leppänen työssään Suomen Ilmailumuseolla

Leppäsen ensimmäinen harjoitteluviikko Suomen Ilmailumuseolla kului
lähinnä tutustumalla aihepiiriin esimerkiksi lukemalla verkosta Malmin
kentän nykytilanteesta ja eri toimijoista. Hänellä oli koko harjoittelun ajan
käytettävissä oma työpiste tietokoneineen sekä työpuhelin jolla hän hoiti
etenkin projektin kontaktiasioita.
Lopulta,
sen
jälkeen
kun
olimme
sopineet
dokumentoinnin
kysymyksenasettelusta ja metodeista, oli lopulta työekonomian ja
käytännön kannalta järkevämpää hajautua eri puolille kenttää ja
kokoontua
pari
kertaa
viikossa
Vantaalle
pitämään
lyhyitä
tilannepalavereita.
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Kokonaissujuvuutta varten oli tehty kenttätyösuunnitelma, jossa oli
määritelty kenttätyömme alustava aikataulu, tavoitteet ja kohteet.
Päivitimme kenttätyösuunnitelmaa aina sitä mukaa kun saimme uusia
kohteita Malmin kentältä projektiimme.
Heinäkuun
ensimmäisellä
viikolla
kävimme
Malmin
kentällä
tutustumiskierroksilla esittäytymässä eri toimijoille, päällikkö Junnon
ohjauksella. Vielä samalla viikolla lähetimme tiedotteen Malmin
nykydokumentoinnista lentoaseman sisäiseen tiedotukseen.
Päädyimme pitämään projektistamme ja kenttätöistä infotilaisuuden
lentoaseman Gate1-ravintolassa maanantaina 13. heinäkuuta. Paikalla oli
lopulta – arvatenkin johtuen kesälomista ja lyhyestä varoajasta – vain
Finavian sekä yhden muun lentoasematoimijan väkeä. Medialle laitoimme
hankkeesta oman, typistetyn tiedotteen.

Malmin lentoaseman päärakennuksen pohjapiirros. Finavia Oyj.

Lähtökohta oli että valokuvia ja havainnointia tehtäisiin kohteissa
useamman päivän ajan, päätavoitteena saada kattava kuva toiminnasta.
Varsinaiset henkilökunnan ja harrastajien haastattelut pyrittiin saamaan
kenttätöistä erilliseen ajankohtaan, jos mahdollista.
Seuraavassa käyn lyhyesti läpi tehdyt kenttätyöt toimijoittain. Leppäsen
osalta pohjautuu kerronta hänen omaan raporttiinsa laitoksensa
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amanuenssille. Varsinaiset havaintopäiväkirjat (joista tässä on käytetty
otteita) ovat museon kokoelmissa omana aineistonaan.

3.1.

FINAVIA

3.1.1.

Hallinto

Tapio Juutinen ja Sonja Leppänen 10.8.2015

Lentoaseman päällikkö Junno työpisteellään

Lentoaseman organisaatio ja vastuualueet on eritelty voimassa olevassa
toimintakäsikirjassa. Helsinki-Malmilla ylintä päätäntävaltaa käyttää
lentoaseman päällikkö ja hänen poissa ollessaan vuoroesimies.
Malmin lentoaseman päällikkönä on toiminut keväästä 2015 asti aiemmin
kunnossapidon vuoroesimiehenä työskennellyt Petteri Junno, jonka
työpiste löytyy lentoaseman kolmannesta kerroksesta.
Junnolla on yli 20 vuotta kestänyt työura kunnossapidossa Finavian ja sen
edeltäjän Ilmailulaitoksen palveluksessa. Työskenneltyään ensimmäiset
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17 vuotta Helsinki-Vantaalla hänet kutsui neljä vuotta sitten HelsinkiMalmille edellinen lentoasemapäällikkö Ari Sireeni.
Nykyisin Helsinki-Malmilla ei ole erikseen kunnossapidon päällikköä mistä
johtuen Junnon työnkuva on laaja. Vaatimuksiin kuuluvat työnjohdolliset
tehtävät, yhteydet lentoasematoimijoihin, viranomaisiin ja pääkonttoriin.
Lentoasema kuuluu Finavian lentoasemaverkostoon ja Länsi-Suomen
alueeseen.
Junno antoi alusta alkaen hyväksyntänsä tehtävälle
nykydokumentointiprojektille ja kierrätti museon henkilökuntaa heinäkuun
alussa eri lentoaseman kohteissa. Haastattelun kautta saimme
kokonaiskuvan Finavian organisaatiosta Malmilla sekä Junnon omasta
työnkuvasta.
Lisäksi hän antoi (haastattelunsa yhteydessä) museokokoelmiin
tallennettaviksi asematasoon liittyviä kiinteistöpiirroksia ja karttoja joihin
kerätyn datan turvin saimme tallennettua kattavan kokonaiskuvan
lentoaseman toimijoiden sijoittumisesta ympäristöön.
Junnon lisäksi haastattelimme projektiin vuoroesimies Ari Nummea.
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3.1.2.

Lennonjohto

Sonja Leppänen 30.7.2015

Helsinki-Malmin lennonjohto, vuorossa kaksi lennonjohtajaa

Lennonjohto osoittautui odotetustikin haastavimmaksi tallennettavaksi
Finavian palveluista. Pitkäaikainen oleskelu, observointi ja erityisesti
valokuvaaminen lähilennonjohdossa ovat 2010-luvulla tiukasti rajoitettuja
Finavian viestinnän taholta.
Halusimme alun alkaen tallentaa liikennemääriltään ja profiililtaan
”tavanomaisen” päivän lennonjohdossa Malmilla. Normaalina arkipäivänä
heinäkuussa suurimman osan Malmin lento-operaatioista tuottaa kentältä
tapahtuva lentokoulutustoiminta, pääasiassa muutaman yksittäisen
lentokoulutusyrityksen toimesta.
Sovimme jo heinäkuun alkupuolella tallennuksen askelmerkeistä ja
rajoituksista yhdessä lennonjohdon päällikön Riikka Laineen kanssa. Hän
kehoitti meitä olemaan aktiivisesti yhteydessä Finavian Media Deskiin joka
vastaa loppukädessä palveluita koskevasta viestinnästä.
Kuvaamisrajoitukset ja oleskelu lähilennonjohdossa ovat kiristyneet ennen
muuta 2010-luvulla, johtuen mm. käyttöön tulleista kännykkäkameroista
jotka ovat mahdollistaneet huomaamattoman toiminnan tallentamisen.
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Meillä oli jo olemassa Malmia koskeva Finavialta saatu kuvauslupa
projektille mutta lähilennonjohdon osalta toimintaa koskivat eri
määräykset. Esim. lennonjohtopöytien yksityiskohtia ja operatiiviseen
lentotoimintaan liittyviä yksityiskohtia kuten ilma-alusten lentoonlähtötietoja
ja rekisterinumeroita ei saanut määräysten mukaan kuvata.
Päätimme jättää siis näyttöjen kuvaamisen alusta alkaen sikseen ja
keskittyä yleiskuviin interiööristä sekä kuviin lennonjohtajan työpisteestä,
samalla havainnoiden ja haastatellen lennonjohtajia. Lennonjohdon
päällikön Riikka Laineen mukaan oli parasta, selvyyden takia, että hän
olisi tornissa dokumentoinnin aikaan.
Toteutimme dokumentoinnin ennalta sovitusti torstaina 30.7.2015 klo 913.30, jolloin projektisihteerimme istui tornissa seuraten lennonjohtajan
työnkuvaa ja liikenteen ominaislaatuisuutta. Lennonjohdossa on yleensä 2
ihmistä kerralla vuorossa, työn ollessa kaksivuorotyötä.
Lentoonlähtöselvitysten ja muiden tehtävien puitteissa lennonjohtajilla oli
aikaa kertoa koulutuksestaan, työn ominaislaatuisuudesta Malmilla
(johtuen koulutustoiminnan suuresta määrästä) sekä käytettävissä olevista
laitteistoista, mm. yhä käytössä olevasta ”liuskasysteemistä” ilmatilan
seurannassa.
Pöytien ja laitteiden eri funktioiden dokumentoimiseksi Sonja piirsi
aamupäivän aikana karkean piirroksen eri toiminnoista, kiinnostaahan
museota totta kai myös ilmailun esinekulttuuri.
Keskimääräinen päivä Malmilla tarkoittaa lentoa kerran kolmessa
minuutissa. Ruuhka-ajaksi voi sanoa yli 500:n operaation päivää, mikä
tarkoittaa nousua tai laskua noin kerran minuutissa. Päivittäistä lentojen
keskiarvoa on vaikea arvioida, muuttuuhan operaatiotiheys toimijoiden
asiakastarpeiden ja vuodenaikarytmin mukaan.
Yhteisiä nimittäjä kaikilla lennonjohtajilla on tietynlainen kärsivällinen
luonne, kyky johtaa sekä hyvä ongelmanratkaisu- ja paineensietokyky.
Toiminta lentoasemalla on jossain määrin hierarkkista, koska
lennonjohdon kuuluu määrätä lentäjiä jotta kaikki toimii.
Riikka Laineen mukaan tämä on aiheuttanut Malmin muiden toimijoiden
parissa tietynlaisia myyttejä ”norsunluutornista”, mikä pitkälti johtuu tornin
fyysisestä sijainnista. Malmin ”pienuus” kuitenkin edesauttaa välitöntä
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Myöhemmin, elokuun alussa, laitoimme esimerkkikuvat saadusta
aineistosta Finavian Media Deskiin ja saimme sieltä luvan kuvien käytöstä
museon kokoelmatarkoituksiin.
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3.1.3.

Lennonneuvonta (briefing)

Sonja Leppänen 20.7.2015

Lennonneuvonnan tiloja päärakennuksen toisessa kerroksessa

Malmin
päärakennuksen
kolmannessa
kerroksessa
sijaitsevan
lennonneuvonnan rooli on vastata sään tarkkailusta ja säätiedotteiden
päivittämisestä sekä kuitata lentäjien lentosuunnitelmat eteenpäin
lennonjohdolle.
Koska muilta verkostolentoasemilta Suomessa fyysisesti asiakkaita
palvelevat briefingit lakkautettiin vuoden 2006 paikkeilla, on Malmin
lennonneuvonta kansallinen harvinaisuus. Malmilla on olemassa siis yhä
konkreettinen paikka josta ilmailun ammattilaiset ja harrastajat saavat
apua ja tukea lentoihin liittyvässä käytännön päätöksenteossa.
Kuten lennonjohdon tapauksessakin, Sonja Leppänen seurasi yhden
päivän (klo 9-15) lennonneuvonnan arkirutiineita, tehden kenttäpäiväkirjaa,
kysellen työtehtävistä sekä ottaen kuvia. Hänen isäntänään toimi Pauli
Hankonen, lähes 15 vuotta Malmilla työskennellyt lennonneuvoja.
Aamupäivän aikana lennonneuvonnassa oli rauhallista, mikä mahdollisti
vaivattoman kyselyn ja vastaamisen sekä työtiloihin ja –menetelmiin
tutustumisen. Kyseisellä viikolla briefingissä vuorotteli vain kolme henkilöä,
joten työpäivät ja -viikot venyivät välillä pitkiksi.
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Lennonneuvoja Maria Holmberg (vas) ja BF-Lennon operatiivinen johtaja Mark
Baker tarkastelevat Helsinki-Malmin säätilannetta

Briefingin tehtävä on pähkinänkuoressa seuraavanlainen: Ilmaan ja
määräkentälle mielivä lentäjä tekee lentosuunnitelman. Briefing kuittaa
sen luetuksi ja tekee lennonvahvistuksen.
Tämän jälkeen briefing lähettää lähtösähkeen lentäjän saapumiskentälle.
Sähkeeseen merkitään arvioitu saapumisaika. Mikäli ilma-alus on tästä yli
puoli tuntia myöhässä, tiedetään alkaa ”huhuilla” koneen perään ja
tarvittaessa käynnistää etsintätoimet.
Päättyneestä lennosta tehdään vastaavasti saapumisilmoitus, jotta
tiedetään milloin kone on laskeutunut, ja onko se esimerkiksi joutunut
laskeutumaan muulle kuin ilmoitetulle kentälle.
Sääpalvelu on ollut aina osa lennonneuvontaa myös Malmilla. Sään
mittauksessa apuna ovat mm. säätutkat, Ilmatieteenlaitoksen meteorologit
Kumpulassa, pilvimittarit ympäri Helsinkiä sekä kaikennäköiset anturit ja
mittarit esimerkiksi kiitoteiden molemmissa päissä.
Nykyisin
Malmilla
toimivat
lennonneuvojat
Ilmatieteenlaitoksen palveluksessa. Pyysimmekin
etukäteen myös Ilmatieteenlaitokselta.

ovatkin
kaikki
dokumentointiluvat

Erikseen tarkkailuajankohdasta Leppänen haastatteli lennonneuvojia Pauli
Hankosta ja Maria Holmbergia, saaden laajempaa kuvausta heidän
työnkuvastaan ja ammattihistoriasta.
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3.1.4.

Kenttäpäivystys ja kunnossapito

Tapio Juutinen 15.7.2015 ja 28.7.2015

Kenttäpäivystäjä Kari Kalliorinne tekemässä klo 15 kierrosta Hilux-autolla 15.
heinäkuuta

Lentoaseman päivittäisen toiminnan kannalta olennaisessa roolissa
lennonjohdon ohella ovat Finavian kenttäpäivystys ja kunnossapito jotka
vastaavat kentän ylläpidosta ja operatiivisen lentotoiminnan sujuvuudesta
ja turvallisuudesta etenkin liikennealueella.
Päivystäjän tehtävänkuva on laaja: hän on hallipäivystäjän lisäksi myös
palo- ja huoltomies, yleinen järjestyksenvalvoja ja ilmailuturvallisuuden
varmistaja. Aika ajoin päivystäjä myös suorittaa eläintentorjuntaa ja
kuuluupa yleiseen päivystysvuoroon merkityn päivystäjän tehtäviin myös
liikennealueen reunojen niittäminen kesäaikaan. Käytettävissä oleva
konekalusto on säilytyksessä kunnossapidon hallissa pohjois-eteläsuuntaisen kiitotien eteläpäässä.
Kyseessä on kaksivuorotyö: vuoro vaihtuu päivystyksessä tasan kolmelta,
aamuvuoron aloittaessa klo 7, iltavuoron päättäessä työt klo 23. Tapio
Juutinen dokumentoi iltavuorossa olleen Kari Kalliorinteen työnkuvaa 15.7.
klo 15-18, pysyen kenttäalueella liikkuneen päivystäjän kintereillä, nähden
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samalla kulissien takaista toimintaa kentällä. Kokonaista vuoroa klo 23
saakka ei tässä yhteydessä taltioitu, johtuen päivystäjän työtehtävien
laadusta loppuillalle.
Lennonjohdon sulkeutuessa kesäisin klo 19 yhdistetään ilma-alusten
radiopuhelinliikenne päivystäjän taajuudelle. Klo 22 jälkeen ei Malmilta
lennä enää määräysten mukaan kuin Rajavartiolaitos. Lentokonehallin
ovet menevät kiinni illalla klo 18, minkä jälkeen koneelleen pääsee omilla
avaimilla tai pyytämällä päivystäjää avaamaan hallin kulkuoven.
Sekä päivystäjän aamu- että iltavuoron alkuun kuuluu kenttäaluekierros
Hilux-avolava-autolla. Aamuvuoron tehtävänä on laskea koneet klo 7 ja
toimittaa tiedot päivätason muutoksista edelleen Finavian laskutukseen
jotta konepaikoista saadaan maksu. Varsinkin kesäaikaan koneet
vaihtuvat päivittäin ulkona. Talvikaudella taas suositaan enemmän
hallipaikkoja tai koneet ovat lentoaseman ulkopuolella.
Useimmiten vuorossa on kerrallaan kaksi päivystäjää joista toisen työpiste
on lentokonehallin päässä, toisen vastatessa Finavian sammutusyksikön
päivystyksestä.
Kalliorinteen työnkuvan seuraamisen lisäksi haastateltiin lisäksi
vuoroesimies
Ari
Nummea
28.7.2015,
organisaatiokuvan
ja
kunnossapidon kokonaistilanteen hahmottamiseksi.
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3.2.

KOULUTUSALAN YRITYKSET

3.2.1.

BF-lento Oy

Sonja Leppänen, 14.7.-6.8.2015

BF-Lento –koulutusyrityksen tiloissa: PPL-oppilas (oik.) ja opettaja suunnittelevat
tulevaa koululentoa

Lentoaseman perinteikkäin yhä toimiva lentokoulutusyritys oli lopulta
itseoikeutettu valinta dokumentointikohteeksi. BF-lennon toimintaa ja
pitkää historiaa tarkkailemalla tulivat projektin piiriin malmilaiset perinteet
ja ylisukupolvisuus: pitkäjänteinen työ harraste- ja ammattilentäjien
koulutuksessa.
Yrityksellä on pitkä, vuoteen 1969 saakka ulottuva koulutushistoria
Malmilla. Parhaimpina aikoina saattoi vuosittain valmistua jopa 80 lentooppilasta. Sittemmin lentäjien määrä on vähentynyt, erinäisistä syistä
johtuen.
Yrityksen toimitilat sijaitsevat pääosin päärakennuksen kolmannessa
kerroksessa, käytännössä toiminta on pysynyt samoissa tiloissa viimeiset
40 vuotta. BF-lennon yrityksessä työskentelee yhteensä kuusi opettajaa,
joista kolme on työssä päätoimisesti. Toimitusjohtaja yrityksessä on
Gunilla Gustafsson. Operatiivisena johtajana ja lentokoulutuksen johtajana
toimii Mark Baker. Koulutus tapahtuu perinteikkäällä Cessna 152- ja 172 –
kalustolla.
Aiemmin BF-lennolla oli PPL-koulutuksen lisäksi kaikenlaisia muita
kelpuutuksia, kuten yölentokelpuutus, mutta 1990-luvulla EU:hun
liittymisen jälkeen uudet lainsäädännöt vaikuttivat siihen, että erilaisia
kelpuutuksia
jätettiin
pois
ja
keskityttiin
pääosin
harrastajalentokoulutukseen. Yrityksen henkilökunnan mukaan olisi,
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erinäisten EU-lainsäädäntöjen ja hankalamman byrokratian
kelpuutusten hintakin noussut kohtuuttomaksi.

myötä,

ATPL-koulutus (ammattilentokoulutus) tuotetaan nykyisin yhteistyössä
puolalaisen lentokoulun kanssa.
Leppänen oli läsnä yrityksen toimitiloissa useampana päivänä ja
dokumentoi yrityksen arkipäivän koulutustoimintaa PPL- ja ATPLkoulutuksen osalta, mm. lähiopetusta, verkko-opintoja ja koulutuslentojen
valmistelua. Hän tallensi myös yksittäisen koulutuslennon Cessna 152:n
kyydissä.
Tehdyissä haastatteluissa (viisi kappaletta, mukaan lukien operatiivinen
johtaja Baker) käsiteltiin mm. yrityksen pitkää historia Malmilla,
lennonopettajan
työnkuvaa
sekä
lento-oppilaiden
kokemuksia
koulutuksesta.

3.2.2.

Aeropole Oy

Tapio Juutinen 29.7.-22.8.2015

Ground School käynnissä Aeropolen tiloissa, opettajana Philip Storbacka

Vuonna 2010 perustettu Aeropole toimi hyvänä vastinparina edelliselle
perinteikkäälle
koulutustoimijalle.
Aeropole
on
vuonna
2015
liikevaihdoltaan Suomen toiseksi suurin yksityisrahoitteinen siviili-
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ilmailukoulutusyritys. Yritys asettaa tavoitteensa korkealle niin
asiakaspalvelun, koulutuksen, lentokaluston kuin koulutuksen laadun
suhteen. Toimintaa leimaa hioutuneisuus, usko omaan tekemiseen ja
profiloitunut viestintä.
Aeropole on tuonut olemassaoloaan ja toimintaansa Malmilla vuonna 2015
näyttävästi julki, ulkomainoksineen ja sijaintinsa puolesta ensimmäisessä
kerroksessa. Yrityksellä on ollut vuoden ajan vuokrattuna rakennuksen
eteläsiipi kokonaisuudessaan käyttöönsä.
Aeropolen dokumentointi tuntui alkujaan luontevalta, koska yrityksellä on
koulutussimulaattoritoimintaa vuokratiloissa Suomen Ilmailumuseolla
Vantaalla. Jo aiemmin tavatulta toimitusjohtaja Mikko Riepulalta heltisikin
tallennukseen lupa vaivattomasti.
Yrityksen lentokoulutus tapahtuu 2000-luvun Diamond-kalustolla, sekä
yksi- että- kaksimoottorikoneilla, koulutussuunnasta riippuen.
Projektissa dokumentoitiin yrityksen toimitiloja 1. kerroksessa sekä
arkipäivän koulutustoimintaa. Juutinen kävi seuraamassa yhden
läpikoulutuspäivän (Ground School) yrityksen pääteorialuokassa sekä
yhden koulutuslennon (PPL-oppilas).
Tehdyissä haastatteluissa (neljä kappaletta) ilmenivät yrityksen
organisaation rakenne, toimenkuvat ja toimintaidea. Yksi haastatelluista oli
toinen yrityksen perustajista, laatupäällikkö Tuukka Takala.

3.3.

MUUT YRITYKSET

3.3.1.

GoodFlight Aviation Oy

Tapio Juutinen, 17.7.2015
Vuonna 2014 perustettu Helsinki-lentoja tarjoava yleisölentoyritys
GoodFlight edustaa uuden polven malmilaisia toimijoita, asiakashankinnan
suuntautuessa pääasiassa internetin kautta suuren yleisön suuntaan.
Museo kävi dokumentoimassa yrityksen tarjoaman yleisölennon
tarkoituksenaan tallentaa yrityksen tyypillinen palvelu, lento pääkaupungin
taivaalle. Aloite dokumentointiin lähti noin viikkoa aiemmin GoodFlightin
puolelta.
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Yrityksen Facebook-päivitys (15.7.2015) tiedusteli asiakkaita
dokumentointilennolle. Lopulta tilaisuuteen tarttui helsinkiläinen nuoripari.

Yrityksen perustaja on kemiläislähtöinen, Tuusulassa asuva pitkän linjan
ilmailija Jaakko Laukkanen. GoodFlight kilpailee asiakkaista ”hyvässä
hengessä” parin muun malmilaisen elämyslentoja tarjoavan toimijan
kanssa. Varauksella myös SkyXperiencen tarjoama tandemhyppytoiminta
kilpailee samoilla markkinoilla, mutta on kuitenkin lopulta suunnattu
vauhdikkaamman ilmailun ystäville.
Kohderyhminään Laukkanen näkee pariskunnat ja perheet sekä elämyksiä
metsästävät polttareitten suunnittelijat. 15 minuutin Helsinki-lentojen
lisäksi tarjottiin tänä kesänä myös mittatilauksesta suunniteltuja
asiakaspaketteja. Mikäli asiakas haluaa käydä katsomassa Sipoossa
lapsuuden maisemia, hinta lasketaan lentoreitin ja –ajan perusteella.
Usein arvion pohjalta kirjoitetaan mittatilauslahjakortti.
Yritys hoitaa lippujen myynnin ALMT Oy:n (Airline Management
Technologies Oy) hoitaessa itse lentotoiminnan viranomaisen
myöntämällä lentoluvalla. Yritys lennätti asiakkaita Malmilta jo 2014 jolloin
käytössä oli yhä vieläkin toiminnassa mukana oleva Mikkelin
Laskuvarjokerho ry:n Cessna 182Q OH-SUN, Laukkasen hoidettua lennot.
Yritys lennätti 200 lennolla kaikkiaan noin 500 asiakasta Helsingin päälle.
Kesällä 2015 operaattori ALMT Oy operoi kahdella vuokratulla
samantyyppisellä Cessnalla, kahden lentäjän hoidettua aika-ajoin
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asiakaslentoja Laukkasen lisäksi. Heinäkuussa aloitettiin lentotoimintaa
myös Nummelassa jossa on toisen C182:n kotipaikka.
Malmin Laukkanen näki ehdottomana toimintaympäristönä toiminnalleen.
Lentoaseman yleisilmapiiri on hyvä ja kannustava, ihmisten auttaessa
toisiaan. Myös operatiivinen toiminta on helpompaa, Malmilla kun ei ole
Helsinki-Vantaan tyylistä slottijärjestelmää vaan ilmaan pääsemiseksi
riittää lentosuunnitelman tekeminen. Lentoaseman ympärillä asuu
miljoona ihmistä, kyseessä on yrityksen kannalta laaja asiakaspotentiaali.

GoodFlightin asiakaslennolla: Timo Korsulainen (vas.) ja Laura Myllylä
tarkastelevat Helsinkiä yläilmoista

Päätimme dokumentoida kokonaisuudessaan yhden elämyslennon kulun
alusta loppuun, kattaen niin lennon valmistelun, asiakaspalvelutilanteen
kuin itse operatiivisen lennonkin. Museon dokumentoimalle yleisölennolle
haettiin Laukkasen toimesta asiakkaita Facebookissa. Projektiin halukkaat
asiakkaat löytyivät lopulta kahdessa minuutissa!
Helsingin Vallilassa asuvat Timo Korsulainen ja Laura Myllylä suhtautuivat
museon projektiin ystävällisesti, antaen suostumuksensa aineiston
käytölle museon tarpeiden mukaan. Myllylälle visiitti Malmilla oli
ensimmäinen. Aiemmin tandemhypyn Malmilta suorittanut Korsulainen
kuuli GoodFlightista ensimmäistä kertaa pari viikkoa takaperin
Facebookista. Hän kuvasi elämystä ”once in a lifetime” –kokemukseksi
mikäli aiempi kokemus pienkoneen kyydistä puuttuu.
Lennon hieman viivästyttyä säätilanteen takia Juutinen haastatteli
Laukkasen pikaisesti ennen elämyslennon alkua, saaden tiiviin mutta
seikkaperäisen taltioinnin yrityksen synnystä, evoluutiosta ja tulevaisuuden
suunnitelmista.
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3.3.2.

Aviastar Oy (SkyXperience)

Sonja Leppänen 25.8.2015

Tandem-hyppy käynnissä: Kokkolalainen Jere Saarijärvi on hypännyt Malmille
yhdessä hyppymestarin kanssa. Kuva: Onerva Hah

Laskuvarjohyppyjä tarjoava yritys Aviastar Oy käyttää markkinointinimeä
SkyXperience hyppytoiminnassaan. Se kilpailee suurelle yleisölle ja
laskuvarjoharrastajille suunnatuilla elämyspalvelumarkkinoilla Malmin
lentoasemalla ja toimii Suomen Ilmailuliiton rakennuksen päässä
lentoaseman portin tuntumassa.
Firma on erikoistunut etenkin tandemhyppyihin, mikä tarkoittaa ettei
asiakkaalla tarvitse olla aiempaa kokemusta laskuvarjohyppäämisestä,
sillä hän hyppää yhdessä kokeneen hyppymestarin kanssa.
Malmin lentokentällä laskuvarjotoimintaa on ollut jo 1960-luvulta lähtien,
alun alkaen Suomen Laskuvarjokerhon toimesta. Kerhotoiminnan siirryttyä
ilmatilarajoitusten takia toisaalle on SkyXperience tällä hetkellä ainoa
Malmin kentällä laskuvarjohyppyjä tekevä toimija ja yritys.
Laskuvarjohyppytoiminta Helsinki-Malmilla on sallittua lähilennonjohdon
aukioloaikoina ja kaikkeen hyppytoimintaan on saatava Helsinki-Vantaan
lähestymislennonjohdon (APP) lupa. Hyppääjien alastulopaikka on alue
kiitotie 18/36:n länsipuolella.
Sonja Leppänen kävi dokumentoimassa kahden ensikertalaisen tandemkokemusta. Hyppyyn valmistautuminen aloitettiin sisätiloissa yhdessä
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hyppymestarin kanssa. Tämän jälkeen asiakkaat lähtivät varusteet
selässä kohti Cessona 182N –hyppylentokonetta, rekisterissä OH-DIL.
Hyppy suoritettiin hyppykorkeudesta kolmesta kilometristä, alun
sisältäessä kahdensadan metrin vapaapudotuksen.
SkyXperiencen dokumentointi sujui hyvässä yhteistyössä tj. Pasi
Siimeksen kanssa. Leppänen haastatteli Siimeksen ennen tandemhypyn
alkua. Hän kertoi monipuolisesta työhistoriastaan ja Skyxperience-firman
perustamisesta sekä yleistä faktatietoa laskuvarjohyppäämisestä Lisäksi
Leppänen haastatteli asiakkaat, kokkolalaiset Jere Saarijärven ja Saana
Palomurton, ennen ja jälkeen hypyn.
Myös itse hyppy tallennettiin, Leppäsen seurattua hyppyä maasta käsin.
Hypyn kuvasi SkyXperiencen oma kuvaaja GoPro-kameralla.

3.3.3.

Gate1

Sonja Leppänen 28.7.2015 ja 5.8.2015

Arkipäivää Gate1:n tiloissa: lounaslinjasto

Malmilla toimiva Gate1 –ravintola aloitti toimintansa toukokuussa 2013
Malmin päärakennuksen toisessa kerroksessa. Tilat ovat perinteikkäät,
onhan kiitotielle avautuvissa tiloissa pyöritetty ravintolatoimintaa enemmän
tai vähemmän katkoitta rakennuksen valmistumisesta (vuonna 1938)
saakka.
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Gate1 Oy:lla oli vuonna 2015 ravintolat myös Suomen Ilmailumuseon
tiloissa Vantaalla sekä Räyskälän lentokentällä Lopella.
Näimme ravintolatoiminnan dokumentoinnin Malmilla perusteltuna, koska
arkisin Gate1 toimii etupäässä kentällä toimivien yritysten ja yhteisöjen
käytännössä ainoana lounaspaikkana, ollen näin lentoasemayhteisön
luonteva kohtauspaikka.
Kesällä 2015 oli asiakaskunta laajentunut viikonloppuisin ravintolassa
tarjottavan brunssin ansiosta ja Gate1:ssa kävivät niin ollen syömässä
myös ilmailualan viiteryhmien ulkopuolelta tulevat pääkaupunkiseutulaiset.
Lisäksi ravintolan kabinetissa järjestettiin tilauksesta tarjoiluita yksityisille
ryhmille useamman kerran kuukaudessa.
Jos ei ota huomioon kahvilasta avautuvia näköaloja kiitotielle ja muutamaa
katossa roikkuvaa lentokoneen pienoismallia, kahvila on kuin mikä
tahansa muu kahvila ja ei näytä samantyyppiseltä lentokenttäravintolalta
kuin Helsinki-Vantaan vastaavat. Tunnelma on arkena verkkainen ja
viihtyisä, onhan vakioasiakaskunta toisensa tuntevaa. Tänne tullaan
istumaan pitkäksi aikaa, lounasajaksi tai pitemmäksikin.

Museon kokoelma-amanuenssi (oik) tiedustelemassa pöytäseurueen suhdetta
Helsinki-Malmin lentoasemaan

Dokumentointipäivänä kello yhdentoista aikaan jokainen salin pöytä oli jo
täynnä lounastajia: näkyi duunareita, lapsiperheitä, lento-oppilaita,
pariskuntia - ja Malmin henkilökuntaa. Ruuhkaisin lounasaika ja samalla
kahvilan vilkkain periodi näytti osuvan kello 11 ja 12 välille.
Kahvila osoittautui, ehkä yllättäen, siihen astisista haastavimmaksi
paikaksi
dokumentoida
ympäristölle
luonteenomaista
toimintaa.
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Haastattelimme hyvässä yhteistyössä yrityksen perustajaa, toimitusjohtaja
Jaana Laukkosta sekä dokumentoimme henkilökunnan (asiakaspalvelu ja
keittiö) toimintaa. Haasteeksi muodostui asiakasnäkökulman edes
lähtökohtaisesti riippumaton tallentaminen.
Niin sanottu ”kuppilatiima” on käsite, joka ilmailupiireissä tarkoittaa
kokemusten ja tietämyksen jakamista kanssailmailijoiden kesken, usein
kokeneemmalta nuoremmalle. Varsinkin Malmin tapauksessa on
käsitteellä tuotu esiin ilmailuyhteisön tiiviyttä kentällä.
Kahvila on periaatteessa julkinen tila, mutta useampaan otteeseen tuntui
että lounasruokailijoiden kuvaaminen oli yksityisyyden häirintää. Ongelmia
ravintolan asiakkaiden kuvaamisessa tuotti se, että useimmat ihmiset
vaivaantuivat heti kun heitä lähestyi kameran kanssa. Kulttuurillemme on
jollain lailla ominaista, että ruokailu on rauhallinen, pyhitetty hetki ja
dokumentointia oli vaikeaa yhteen sovittaa teeman kanssa.
Paria kolmea pöytäryhmää haastateltuamme ja kuvattuamme päädyimme
toteuttamaan asiakaskyselyn ennalta laaditulla paperisella kaavakkeella
joita jaettiin ravintolan kassalta useampana päivänä heinäkuussa.
Kyselyssä tiedusteltiin henkilön taustaa (työntekijä vai ”ohikulkija”),
ruokailutottumuksia sekä mielipidettä ravintolan tarjoiluista ja ilmapiiristä.
Lopuksi kysyttiin myös mielipidettä Malmin lentoasemasta ja pyydettiin
kuvailemaan sen merkitystä asiakkaalle.
Saaduista vastauksista huolimatta mainitun ”kuppilatiiman” tallentaminen
jäi tämän projektin osalta hieman keskeneräiseksi. Emme näissä
puitteissa ehtineet kehittää metodia jolla vapaasti aaltoilevan keskustelun
olisi saanut tallennettua luontevasti ja eettisesti kestävin periaattein
museokokoelmiin.
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3.4.

VIRANOMAISTOIMINTA

3.4.1.

Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueen Malmin tukikohta

Tapio Juutinen 17.8.2015

Malmin tukikohdan rakennukset ja AB-412 –helikopterikalustoa käyttöhallin
edessä

Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueen (VLL) mukaan ottaminen Malmidokumentointiin oli helppo valinta. Halusimme mukaan myös
viranomaistoiminnan ja ympärivuorokautisen lentotoiminnan (VLL lentää
hälytyslentoja myös klo 22 jälkeen poikkeuksena muusta lähi-ilmatilasta).
Lisäksi se on ainoa helikopterikoulutusta kentällä antava taho.
Dokumentointiluvan saaminen Malmin tukikohtaan oli pitkähkö prosessi.
Haasteita dokumentoinnin osalta aiheutti nimenomaan se, että kyseessä
oli turvallisuusorganisaatio jossa tiedon saatavuus sekä kulkuluvat olivat
tiukkaan määritettyjä.
Kävimme projektisihteeri Sonja Leppäsen kanssa tapaamassa
päivystävää upseeria tukikohdassa jo heinäkuun alussa ja myöhemmin
valmisteluvastuu vierailusta siirtyi komentajakapteeni Kimmo Ahvoselle
esikuntaan. Lopulta sain häneltä sopimusluonnoksen dokumentointia
varten. Siinä määriteltiin kuvausrajoitukset ja materiaalin uudelleenkäyttö.
Lisäksi jouduin allekirjoittamaan vaitiololupauksen operatiivisesti tärkeän
tiedon salaamisesta. Kuvattu aineisto laitettiin myöhemmin oikoluettavaksi
esikunnalle ja Rajavartiolaitoksen viestinnälle.
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Rajavartiolaitoksen AB412-meripelastuskopteri Malmin kiitotiellä

Varsinainen dokumentointipäivän valinta tapahtui lentotoimintayksikön
kanssa. Toivomukseni siitä, että paikalla olisi päivystyshenkilökunnan
(helikopterimiehistö) lisäksi myös huoltomekaanikkoja, toteutettiin lopulta
parhaimman mukaan. Isäntänäni lentotoimintayksikön puolesta toimi
tukikohtaupseeri Risto Kohva joka oli varannut minulle omien sanojensa
mukaan koko päivän (hän teki normaaleita töitään soveltuen välissä). Jo
etukäteen oli tiedossa osallistumiseni päivystysharjoitukseen AB412hekolla. Dokumentointiin liittyvät kenttätyöt päätettiin hoitaa käytännön
takia yhden päivän aikana – 17.8.2016 klo 9-18.
Päivä alkoi yhdeksältä tukikohdan tauko- ja luentotilasta, jossa koko
tukikohdan palvelushenkilöstö oli paikalla, mukaan lukien lentotoiminta- ja
lentotekninen yksikkö, kuuntelemassa koko tukikohtaa koskevia
”tietoiskuja”. Tämän jälkeen siirryimme Kohvan työhuoneeseen jossa
kävimme päivän alustavan kenttätyösuunnitelman läpi. Kohva ehdotti,
että menisimme käymään tekniikan puolella ja haastattelisimme ”lentäviä”
myöhemmin, iltapäivällä.
Aamupäivällä kävinkin tutustumassa korjaamotiloihin. Korjaamohallissa
tehdään linjahuolto ja perushuolto AB412- ja Koala-kalustoon. Molemmille
konetyypeille löytyy omanlaiset, koneen ympäri menevät huoltotelakat,
joilla päästään tekemään tarvittavat huoltotoimenpiteet. Saadakseni yhden
korjaamon työntekijän työnkuvan talteen haastattelin tässä yhteydessä
huoltomekaanikon joka myös esitteli auliisti korjaamohallia ja muita
työtiloja.
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Tämän jälkeisen ”luppoajan” käytin tukikohdan tilojen ja käyttöfunktioiden
tallentamiseen sekä ruokailuun. Iltapäivällä menin sovitusti mukaan AB412
–meripelastushelikopterilla tehtyyn päivystysharjoitukseen merialueelle
Helsingin edustalle. Seurasin hekon päällikön ja perämiehen suorittaman
lentosuunnitelman
teon
lennonvalmisteluhuoneessa,
helikopterin
tarkastuslistan läpikäynnin sekä muut valmistelut, pyrkien tekemään
havainnollisen kuvasarjan ja muistiinpanot tapahtumista.
Rajavartiolaitoksen kopterit käyttävät laskuun ja lähtöön Helsinki-Malmin
kiitoteitä lennonjohdon antamien selvitysten mukaisesti. Paikoituspaikkana
käytetään G:n ja Shellin välisen rullausreitin reuna-aluetta. Lentoa varten
minut sijoitettiin kopterin takatilaan, tarkkailupaikalle johon sain oman
headsetin.
Itse harjoitukseen kuuluivat pintapelastajan laskeminen vinssaamalla
Merivartioston partioveneelle Suomenlinnan edustalla, sammutuspussin
täyttö
Vallisaaressa
sekä
laskeutumisharjoituksen
tekeminen
”sokerikivelle”. Tämän jälkeen palasimme Malmin tukikohtaan.
Päivän päätteeksi haastattelin hekon päällikköä majuri Paihoa sekä kävin
seuraamassa lennon jälkeistä pintapelastajan tekemää pelastusvälineistön
tarkastusta käyttöhallilla. Peruskopterivarustuksesta ovat erotettavissa
henkilökohtainen välineistö ja kopterille merkitty perusvälineistö,
henkilökohtaiseen kuuluu mm. uintisetti.
Kaiken kaikkiaan museon kokoelmiin tallentui melko tavanomainen päivä
VLL:n toiminnasta Malmilla. Varsinaisia hälytyksiä ei tukikohdan
henkilökunnalle tullut ja niiden dokumentointi olisikin ollut haastavaa
muuta kuin alkuvalmistelujen osalta.
Kuten mainittua, kuvattu materiaali kävi oikoluennassa Rajavartiolaitoksen
viestinnässä. Saimme oikeudet käyttää aineistoa omissa näyttelyissä ja
tutkimuskäytössä mutta esim. verkkojulkaiseminen ja kolmannelle
osapuolelle luovuttaminen vaativat RVL:n erillisluvan17. Tältä osin
käyttöluvat eroavat muiden projektiin osallistuneiden organisaatioiden
kanssa sovituista pelisäännöistä.

17

Näistä rajoituksista johtuen ei tässäkään raportissa ole esiteltynä Malmin tukikohdassa
17.8.2015 kuvattua aineistoa
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3.4.2.

Helsingin pelastuslaitoksen Malmin pelastusasema

Sonja Leppänen 6. ja 20. elokuuta 2015

Kierroksella Malmin lentoaseman alueella, kuskina ylipalomies Jarmo Mäki

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen alaisuudessa toimiva Malmin
pelastusasema on jo sijainniltaankin keskeinen osa Helsinki-Malmin
lentoaseman tuomaa viranomaispalvelua, sijaitsevathan sen tilat
päärakennuksen
välittömässä
läheisyydessä,
Finavian
kunnossapitohallien päässä.
Projektisihteeri Sonja Leppänen kävi dokumentoimassa pelastusaseman
toimintaa kahtena eri päivänä, 6. ja 20. elokuuta. Dokumentoinnin
yhteydessä haastateltiin pelastusaseman johtajaa, aluepäällikkö Ari
Hasasta, joka kertoi paikan toiminnasta organisaationa.
Toisena päivänä olivat paikalla myös aamuyhdeksältä vuoroon tulleet
palomiehet, ja Leppäsen oppaaksi valikoitui 30 vuotta Malmin
pelastusasemalla töissä ollut paloesimies Samuli Martti joka toimii sekä
pelastusyksikön että päivystysyksikön esimiehenä. Martin haastattelua ei
nauhoitettu vaan sen sisältö löytyy ainoastaan kenttäpäiväkirjasta.
Pelastusaseman vastuulla on melko laaja alue Pohjois-Helsingissä.
Kyseessä siis ei ole mikään Malmin lentokentän oma asema, vaikka onkin
Helsingin pelastusasemista erikoistunut juuri lentopelastustoimintaan.
Malmin
pelastusasemalla
on
kalustossa
pelastusyksikkö,
sammutusyksikkö sekä ambulanssi.
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Finavialla on oma kahden hengen pelastusyksikkönsä, joka on keskittynyt
pelkästään Malmiin. Mikäli jonkinlainen lento-onnettomuusvaara ilmenee,
Helsingin pelastuslaitos tulee mukaan tilanteeseen. Tällaisia voi olla
esimerkiksi
lentokoneen
vaikeudet
laskeutumisessa.
Onnettomuustilanteissa kaikki yksiköt hälytetään paikalle aina
sammutusyksikköä ja palopäällikköä myöten. Vaaratilanteita ei tule kuin
korkeintaan pari vuodessa ja onnettomuuksia noin kerran vuodessa.
Palomiehiä oli 20. elokuuta vuorossa paikalla kuusi ja ensihoitajia kaksi.
Paikalla oli myös kaikki heidän kalustonsa: ambulanssi, sammutusyksikkö
ja tankkiauto joka sisältää tuhansia litroja vettä palojen sammutusta
varten. Pelastusasemalla vuoroissa ollaan 12 tuntia kerrallaan.
Palomiehillä on sen sijaan 24 tunnin vuoro, jonka jälkeen on kolmen
vuorokauden vapaa. 24 tunnin vuoro koostuu 12 tunnin vuorosta
pelastusyksikössä ja 12 tunnin vuorosta ambulanssissa.
Leppänen dokumentoi paikan päällä työskennelleiden palomiesten ja
ensihoitajien toimintaa, työnkuvia ja kokemuksia työuralta. Projektia
kiinnostivat pelastusaseman arkipäivä, kalusto ja tilat.
Mikäli Malmin kenttä lakkautetaan, Pelastusasema tulee siirtymään uusiin
tiloihin joita on jo (tilanne 2015) kaavailtu nykyisen liikennealueen
pohjoispuolelle.
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3.5.

YHDISTYKSET

3.5.1.

DC-yhdistys ry

Sonja Leppänen 12.8.2015 ja 15.8.2015

DC-yhdistyksen asiakaslento 15.8.2015: jäsenistöä DC-3 –koneessa

Kesäkaudella DC-yhdistys ry:n Malmin lentoasemalta käsin operoima
Douglas DC-3 OH-LCH on varmasti yksi Suomen eniten dokumentoiduista
koneista, järjestäähän yhdistys jäsenistölleen touko-lokakuussa lähes
viikottaisia jäsenlentoja.
Kone on näkyvä osa Malmin arkipäivää. Toiminta-aikojen ulkopuolella se
on sijoitettu poikittaisen kiitotien varteen, josta se näkyy kiiltävänä
käytännössä joka puolelle asematasoa. Koneen omistaa Airveteran Oy.
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa ja jäseniä on laidasta
laitaan: nuoria ja vanhoja, lapsia ja vanhuksia. Yhteensä jäseniä on
vuonna 2015 jo liki 3000 henkeä. Yhdistyksen toimintaa ylläpidetään
pitkälti juuri jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla ja se perustuu täysin
vapaaehtoisuuteen. Lennot maksavat erikseen, ja maksuilla hoidetaan
kunkin lennon kustannukset. Ilman jäsenyyttä ei DC-3 –lennoille
osallistuminen onnistu - käytäntö on liikenteen turvallisuusvirasto Trafin
määräyksestä johtuva.
DC-yhdistys koostuu eri toimihenkilöryhmistä, joiden kesken yhdistyksen
työnjako on hoidettu. Haastattelemamme Hannu Heilala on ollut jo useita
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vuosia hallituksessa ja nykyisin yhdistyksen puheenjohtajana. Heilalan ei
esimerkiksi tarvitse itse osallistua tekniikan ja huollon puolelle.
Muut toimihenkilöryhmät yhdistyksessä ovat pilotit, purserit, tekniikka,
talous ja lehti. DC-yhdistyksen toimihenkilöiden univormuna ja
tunnistettavuuden lisääjänä toimii työasu, vihreä haalari. Jäsenlehti
”Tähtimoottori” ilmestyy kaksi kerta vuodessa ja sitä tekee oma lehtitiimi.
Koneeseen tehdään vuosihuolto talvisaikaan Vaasan lentoasemalla missä
koneelle on olemassa sille varatut tilat. DC-yhdistyksellä ei ole varsinaisia
kerhotiloja Malmilla, mutta kentän lähellä on toimitila, jossa on yhdistyksen
toimisto, varasto ja jossa jäsenistöä ajoittain kokoontuu.
Päätimme dokumentoinnin edustavuuden nimissä tallentaa yhden
(satunnaisen) yhdistyksen asiakaslennon kulun kokonaisuudessaan.
Projektisihteeri Sonja Leppänen osallistui yhdistyksen operoimalle lennolle
Finland International Airshow’ssa 15. elokuuta 2015, tehden
dokumentoinnin still-kuvauksen keinoin matkustamotilassa ja ohjaamon
ovella.
Ennen lentoa Leppänen tavoitti myös yhden DC-yhdistyksen jäsenen
pikaiseen haastatteluun. Haastateltu vuonna 1949 syntynyt mies osallistuu
nykyään noin pari kertaa vuodessa jäsenlennoilla.
Lisäksi, laskeutumisen jälkeen, Leppänen haastatteli lennolle
osallistuneen perheen. Koko perhe on aktiivisesti mukana Malmin
lentoaseman ystävät ry:n toiminnassa ja he ovat olleet mukana
mielenilmauksissa Malmin kentän säilyttämisen puolesta.

3.5.2.

Kevytilmailu ry

Tallennus vapaaehtoistyönä Tapio Juutisen ohjauksessa, jatkuu yhä
keväällä 2016
Yksi projektille etukäteen asetetuista tavoitteista oli vapaaehtoistyövoiman
hyödyntäminen tallennustyössä ja uusien työtapojen löytäminen
nykydokumentoinnissa. Pienistä henkilöstöresursseista johtuen oli lopulta
tietoinen valinta tehdä palkatulla työvoimalla yritysten tallennus ja etsiä
mahdollisesti
omaa
toimintaansa
dokumentoivia
henkilöitä
vapaaehtoistoiminnan piiristä. Palkkatyössä Malmilla olevia ihmisiä kun oli
vaikeaa ja ehkä epäsopivaakin pyytää dokumentoimaan oman, kaupallisin
tarkoitusperin toimivan tahon toimintaa.
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Kaksivuotias Nea tutustumassa isoisänsä Juha Lammen kanssa ultrakevyen lentokoneen
moottoriin. Kuva: Riitta Lahtinen

Patria-lentokoulun takana kentän lounaislaidalla toimiva Kevytilmailu
keskittyy
laajentuvaan
2000-luvun
moottori-ilmailun
haaraan,
ultrakevytilmailuun, ollen sekä alan kouluttaja että harrastajayhteisö.
Malmilla myös Mäntsälän ilmailukerho lentää ultrakevytkoneilla, antaen
niin ikään alan ultrakoulutusta.
Lähestyin yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Paalasmaata heinäkuun
lopussa kysymyksellä loppukesän ja syksyn toiminnan taltioinnista. Viikon
vastaustauon jälkeen Paalasmaa ilmoitti yhdistyksestä mukaan
yhteyshenkilöiksi ja aineiston tallentajiksi kaksi kerhoaktiivia joista toinen
on kerhon tiedottaja.
Elokuun vaihteessa kävin juttelemassa yhdistyksen toiminnasta sekä
tallennuksen lähtökohdista, metodeista ja kysymyksenasettelusta jo
mainitun kolmen yhdistyksen jäsenen kanssa Kevytilmailun tiloissa.
Samalla viikolla toimitin toiminnan dokumentointiin liittyvät asiakirjat ja
luettelointipohjat ohjeistuksineen.
Lisäksi kävin 17. elokuuta myöhemmin samassa kuussa alkaneen UPL –
kurssin (ultrakevytlupakirjakoulutus) kurssi-infossa saadakseni jonkinlaisen
katsauksen koulutuksen lähtökohtiin.
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Kevytilmailu ry:n tiedottajan viesti kerhon Facebook-sivuilla 24. lokakuuta 2015

Toukokuussa 2016 on dokumentointi Kevytilmailu ry:n osalta yhä kesken.
Museon ja projektiin valikoituneen kahden yhdistysaktiivin osalta on
syksyn jälkeen yhä täsmennetty kysymyksenasettelua koskemaan koko
yhdistyksen jäsentoimintaa ja erityisesti ultrakevytkoulutusta ja –
lentämistä.
Yhä kesällä 2016 on tavoitteena haastatella 2-3 kerhon aktiivijäsentä
yhdistyksen toimintakulttuurista. Tavoitteena on saada dokumentoitua
myös oppilasnäkökulma ja lähtökohdat ultrakevytkoulutukseen.
Hankkeen anti on tarkoitus purkaa yhteisesti kesän 2016 kuluessa, missä
vaiheessa saadaan myös tietoa vapaaehtoistyön sujuvuudesta
ilmailuharrastuksen dokumentoinnissa.

3.5.3.

Malmin ilmailukerho ry

Tallennus vapaaehtoistyönä Tapio Juutisen ohjauksessa
Vastapainona Kevytilmailulle halusimme mukaan tehdasvalmistettuja
”tyyppikoneita” käyttävän kerhon. Valinta kohdistui Malmin ilmailukerhoon
(MIK)
sekä
toiminnan
volyymin,
jäsenistön
laajuuden
että
vakiintuneisuuden perusteella. MIK on jäsenmäärältään suurin Malmin
kerhoista ja toimii lentokonehallin tiloissa.
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Yhteydenotto MIK:n jäsenistöön (käytännössä puheenjohtajaan
hallitukseen) tapahtui samalla tavoin kuin Kevytilmailun osalta.

ja

Malmin ilmailukerhon tapauksessa eivät jäsenistö tai hallitusaktiivit
lähteneet mukaan laajamittaisen kerhotoiminnan dokumentointiin, johtuen
ilmoitetuista aikataulukiireistä. Sitä vastoin kerho dokumentoi videoimalla
omaan
käyttöönsä
yhden
järjestämänsä
yksittäisen
PPL
(harrastajalupakirja) –koulutuslennon syksyllä 2015 Malmilla. Kävimme
yhdessä videon pääraameja läpi ja sovimme aineiston (myös
leikkamattoman) toimittamisesta museokokoelmiin sekä käyttölupaasioista.
Museona koemme tämän kaltaisen dokumentoinnin merkittäväksi, onhan
harrastajalupakirjakoulutus merkittävä osa Malmin päivittäistä operatiivista
lentotoimintaa. Lentokoulutus on myös olennainen osa MIK:n toiminnan
merkittävyyttä.

3.5.4.

Malmin Tuulenkävijät ry

Sonja Leppänen 15.9. ja 22.9.2015

Ilmapartiolaiset poseeraavat Viima-koneen edessä ryhmän johtajansa Nuutin
kanssa.

Yhdistysten osalta ovat lentokerhot kentän operatiivisen toiminnan osalta
keskeisimpiä vapaaehtoistoimijoita. Tästä huolimatta toimii Malmilla myös
muita ei-kaupallisesti toimivia yhdistyksiä.
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Kuten GoodFlightin tapauksessa, Malmin Tuulenkävijöiden dokumentointi
lähti liikkeelle toimijan omasta yhteydenotosta. Tallennus sai
alkusysäyksen
Ilmapartiolippukunnan
sihteerin
Hannu
Tiitun
kontaktoinnista museoon Facebookissa. Hän kysyi meitä tallentamaan
”historiallista tapahtumaa”, Suomen ensimmäisen ilmapartiolauman
toiminnan aloittamista ja ensimmäistä kokoontumista Malmilla 15.
syyskuuta.
Partion kerhotila eli ”kolo” sijaitsee aivan SkyXperiencen seinän takana
vanhassa Suomen Ilmailuliiton talossa joka jää Malmin kentän porteista
sisään tullessa vasemmalle. Tilat ovat tulleet vasta talvella 2014-2015
käyttöön ja remontti oli syyskuussa 2015 vieläkin kesken.
Ilmapartio on Malmin tuulenkävijät ry:n perustama ryhmä joka tarjoaa
partiotoimintaa ilmailupainotteisesti. Ilmapartio on myös Suomen
ensimmäinen lajiaan. Ensimmäisen kokoontumisen kohderyhmä 15.9.
olivat
10–12-vuotiaat
”Seikkailijat”.
Tarkoituksena
on
vetää
tulevaisuudessa Ilmapartiota myös 7-9-vuotiaille ”Sudenpennuille” sekä
12–15-vuotialille ”Samoojille”. Nimitykset ovat partiosanastoa, joita eri
ikäryhmistä käytetään.
Lapsia on yhteensä kuusi tässä ensimmäisessä tapahtumassa, kolme
tyttöä ja kolme poikaa. Dokumentoinnin tunnelmaa kuvaa ote Sonjan
kenttätyöpäiväkirjasta:
”Arvelen aluksi, että lasten keskittyminen herpaantuu jos alan pyöriä
heidän lähellään kameran kanssa, mutta huomaan pian että nämä
älypuhelin-sukupolven lapset eivät hämäänny hiukkaakaan että heistä
räpsitään kuvia” Useimmilla lapsilla ei ollut aiempaa suhdetta ilmailuun
eikä myöskään aiempaa partiokokemusta, mutta ilmailu selvästi kiinnosti.
Ensimmäinen kokoontuminen koostui sääntöjen ja lipun laatimisen ohella
myös nimen keksimisestä ryhmälle. Runollinen ”Pilvisiivet” voitti lasten
äänin 5-1. Kokoontumisen lopuksi ryhmä lähti tutustumaan lentoaseman
hangaarin koneisiin.
Alaikäisten lasten tapauksessa tulimme tallennuksessa uuden
kysymyksen eteen: kuinka saamme tallennusluvat heitä koskien?
Annoimme ennalta laaditut, standardisoidut lupalomakkeet Hannu Tiitun
kautta vanhemmille toimitettavaksi. Tiitu on itse ollut toiminnassa mukana
vasta vuoden alusta. Ilmapartion suunnitteluun osallistui hänen mukaansa
parisen kymmentä henkilöä.
Lippukunnan toiminnan aloituksesta haastateltiin Tiitua sekä lippukunnan
johtajaa Petteri Pavasta.
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4. LOPUKSI

Ilmailusta kiinnostunutta yleisöä Malmilla: lentoasemalla käyvät kesäisin myös
ilmailun viiteryhmien ulkopuolella olevat ”tavalliset” helsinkiläiset.

TALLENNUKSEN
VALINTOJA
4.1.

TÄYDENTÄMISTÄ

JA

Museon lainmukainen tehtävä on ylläpitää määrätyn aihealueen
tallennustyötä ja paikata tarpeen tullen aukkoja sen kattavuudessa.
Projektin kysymyksenasettelua määriteltäessä tiesimme suurin piirtein
mitä erilaisista mahdollisista aihealueista (Helsinki-Malmi, lentokoulutus,
yleisilmailu) oli jo tallennettu museon kokoelmiin. Helsinki-Malmin
tapauksessa tallennuksessa oli aukkoja niin 2000-luvun lentokoulutuksen,
muun kaupallisen lentotoiminnan kuin kerhokulttuurin osalta. Näin ollen
valitun lentopaikan dokumentointi tarjosi mahdollisuuden myös mainittujen
aihepiirien tallennukseen.
Yliopisto-opiskelijoiden kenttätyökursseilla tekemät projektit ovat
lähtökohtaisesti
metodija
tieteenalalähtöisempiä
kuin
kulttuurihistoriallisten museoiden tallennuksen tarpeita täyttämään laaditut
hankkeet. Molempien osalta on Suomessa hyviä esimerkkejä
työmenetelmien toimivuudesta. Myös ”akateemisissa” projekteissa on
usein määritetty päätearkisto tai museo joka tallentaa projektista saadun
aineiston pitkäaikaissäilytykseen tuleville polville.
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Helsingin yliopiston kansatieteen kenttäkurssin vuonna 2007 tekemä
Helsinki-Malmin dokumentointi toimi hyvänä referenssinä kesän 2015
projektille. Jo kertaalleen 2000-luvulla tehtyä dokumentointia päätettiin
syventää
sekä
tehdä
tallennustyötä
nimenomaan
ilmailualan
kysymyksenasettelusta ja kontekstista käsin. Ennakkohypoteesin mukaan
Malmin lentoasemayhteisö ja kentän toimintakulttuuri oli kahdeksassa
vuodessa muuttunut, ei pelkästään uusien toimijoiden osalta.
Dokumentoitavien kohteiden rajaus ja perusteiden määrittäminen
valinnoille oli prosessi joka kohdistui hankkeen alkupäähän. Kahdentoista
kohteen valitseminen noin neljästäkymmenestä malmilaisesta toimijasta oli
haastava prosessi. Jouduimme tekemään lyhyen alustavan tutkimuksen
jälkeen hypoteeseja kahden tai useamman toimijan toiminnan
samankaltaisuudesta ja sitä kautta sulkemaan pois ”ylimääräiset” ja
profiililtaan liian yhtenevät tahot dokumentoinnin piiristä.
Toisaalta muutamassa tapauksessa eivät ennalta valitut kohteet
vastanneet sähköpostilla tai puhelimella tehtyihin yhteydenottoihin koskien
dokumentointia. Tämä vaikutti väistämättä tehtyihin valintoihin jotka
jouduttiin tekemään tämän jälkeen rajatumpien vaihtoehtojen kesken.
Käytettävissä olleisiin resursseihin nähden (palkatun yliopistoharjoittelijan
kolmen kuukauden työpanos + ohjaajan tekemät kenttätyöt ja koordinointi)
on 12 eri toimijan mukaan saaminen projektiin lopulta tyydyttävä
lopputulos. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman malmilaisten antamaa
hyvää vastaanottoa projektille.
Kunkin toimijan dokumentoinnille jäi, kuten ennakoitua, vähän aikaa:
käytännössä kenttätöiden pituus toimijakohtaisesti vaihteli kolmesta
tunnista aina muutaman päivän aikana tehtyyn dokumentointiin.
Aina tämä ei tuonut oikeutta yrityksen tai kerhon toiminnan
monimuotoisuudelle, mutta on poikkeuksiakin: jos suurelle yleisölle
palveluja tarjoavan yrityksen perustuote on 15-30 minuutin asiakaslento ja
sen
ympärillä
tehtävät
lennonvalmistelut,
voi
tehokkaalla
kenttätyörupeamalla ja 1-2 haastattelulla tehdä kohtuullisesti oikeutta
kohteelle ja palvelukonseptille.
Lentoaseman isot tilat sekä 1940-luvun jälkeen tehdyt uudisrakennukset
mahdollistavat monipuolisen toimijoiden verkoston olemassaolon.
Synnyinvuosiensa
perusteella
eri
organisaatiot
edustivat
eri
lentoasemasukupolvia.
BF-Lento oli aloittanut toimintansa lentokoulutuksensa Malmilla jo vuonna
1969 ja toiminnan pitkäjänteisyys ja perinteikkyys välittyivät firman
habituksesta. Uusimmasta päästä taas olivat Aeropole, SkyXperience,
GoodFlight ja Gate1 jotka ovat kaikki parin vuoden sisään aloittaneita
yrityksiä, niiden edustaessa erilaisia periaatteita mm. asiakaskartunnassa
ja –palvelussa.
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4.2.

KENTTÄTÖIDEN JÄLKIKÄTEISARVIOINTIA

Jos ja kun tehtävä dokumentointi kohdistuu nopeasti etenevään,
inhimillistä toimintaa sisältävään ”normaaliin” arkipäivän prosessiin, vaatii
kattava
dokumentointi
täsmällistä
kysymyksenasettelua
ja
tilanneherkkyyttä.
Projektin edistyessä tieto yleisilmailusta ja eri organisaatioista kehittyi.
Totesimmekin kenttätöiden jo ollessa syyskuussa ohi, että jos saisimme
tehdä jo tehdyt haastattelut uudestaan, pystyisimme tekemään vielä
parempia ja täsmällisempiä, toiminnan ytimeen ja olennaisiin piirteisiin
meneviä kysymyksiä informanteille.
Reaalimaailmassa ei kenttätöiden suunnittelijalla (varsinkin jos hän tulee
dokumentoitavan aiheen ulkopuolelta) ole kuitenkaan koskaan täydellistä
tietoa hallussaan vaan toiminta on suunniteltava sen hetkisen tiedon
pohjalta tehtyjen hypoteesien mukaan. Iso rooli jää myös toiminnan
kohteelle, sen avoimuudelle ja aktiivisuudelle: kuinka vapautuneesti ja
vivahteikkaasti omasta toiminnasta ja organisaatiosta ollaan valmiita
kertomaan?
Lentoasemalla on kymmeniä eri työ- ja toimenkuvia, osan jäädessä
väistämättä ”mediaseksikkäämpien” ammattien taustalle ilman jälkeä
jälkipolville. Osa näistä henkilöistä otti dokumentointipyynnön
vaivautuneesti vastaan mutta itse asiaan pääsyn jälkeen kertoivat auliisti
omista tehtävistään ja rutiineistaan kentällä.
Myös kritiikkiä tuli, ansaitustikin. Museon tekemä dokumentointiprojekti sai
kentällä muutamia kommentteja ”museoinnista”: nähtiin että museo oli
”luovuttanut” Malmin suhteen ja tuli tekemään ennen muuta
pelastusdokumentointia sekä esineistön kartuttamista. Lyhyen juttelun
jälkeen henkilöt kuitenkin käsittivät museon roolin aihepiirin jatkuvina
tallentajina. Projektin viestinnässä oli selkeästi edelleen kehitettävää.
Pyrimme tiedotuksessa painottamaan museon tarkkailijan roolia ja
riippumattomuutta lentoaseman nykystatuksen ja tulevaisuuden suhteen.
Painotimme myös tallennuksen tarpeita, olihan mm. 2000-luvun
lentokoulutuskulttuuri samalla tavoin kuin lentoasemaympäristötkin
jääneet tallentumatta aiemmin museon kokoelmiin.
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Ote Suomen Ilmailumuseon nettisivujen Malmi 2015 -sisällöistä
sisällöistä

Nykydokumentointiprojektissa on kuitenkin lopulta mahdotonta jäädä
objektiiviseksi dokumentoijaksi. Itsensä ”sammuttaminen” on inhimillisen
kulttuurin
in
kohdalla
käytännössä
mahdotonta
myös
nykyisen
kulttuurintutkimuksen näkökulmasta.
Työntekijöistä

kumpikaan

ei

ole
ollut
Malmin
lentoas
lentoaseman
harrastajayhteisöissä
tai
toiminnassa muulla tavoin mukana.
Yritys- ja harrastajayhteisön tiiviys
sekä
pienen
lentoaseman
toiminnan
välittömyys
ja
mutkattomuus
vetosi
vetosivat
dokumentointityön tekijöihin, seikka
joka näkynee rivien välistä myös
tehdyissä kenttäpäiväkirjoissa.
enttäpäiväkirjoissa.
Vaikka ulkopuolisuus vaati meitä
perehtymään erityisaihealueeseen
ja
toiminnan
prosesseihin
etukäteen,
aiheutti
se
myös
toiminnan
kattavan
uloskirjoittamisen päiväkirjoihin.
Kun organisaation toiminta tai
yksittäinen prosessi oli sisäistetty
sisä
itse välillä kovankin työn (ja

55
kyselemisen) kautta, oli helpompaa purkaa se myös paperille. Luulemme
että tämä on avuksi myös jälkipolville toiminnan laatua dokumenteista
tutkittaessa. Laaja kuvailu ja aukikirjoittaminen on havainnollisempaa kuin
pelkkä typistettyjen, vakiintuneiden mutta vaikeaselkoisten käsitteiden
viljeleminen.
Kuten projektisihteeri Leppänen totesi, Malmin kenttä on kuin pieni kylä,
jossa ihmiset eivät välttämättä tunne kaikkia, mutta ainakin tietävät kaikki
toisensa. Ja vaikka kaikesta ei puhuttaisi, kaikki tietävät mistä puhutaan.
Yhteistoiminta toisten organisaatioiden kanssa oli usein tiedostamatonta:
vaikka suurin osa haastateltavista vastasi, ettei heillä ole varsinaista
yhteistyötä muiden kentän toimijoiden kanssa, lukemattomista eri
toimijoiden vastauksista löytyi keskenään huomattavaa yhdenmukaisuutta.
Lentoaseman toiminnalle lähitulevaisuudessa povattu loppu heijastui
väistämättä tehtyyn tallennusprojektiin. Informantit pelkäsivät lentoaseman
sulkemisen vaikutusta kotimaiselle ilmailukulttuurille, yritystoiminnan
vaarantumista tai loppumista ja omien töiden katkeamista. Osa henkilöistä
suhtautui näköpiirissä olevaan tapahtumaan rauhallisemmin, asian
tiedostaen, silti haikein mielin.
Tarvittavien lomakkeiden (luvat ja tiedonkeruulomakkeet) teko etukäteen
osoittautui tulokselliseksi. Kuvaus- ja haastattelulupia kerättiin monissa eri
yhteyksissä, pääasiassa kenttätöiden suorittamisen ohessa mutta myös
jälkikäteen informanteilta. Eniten levitetty asiapaperi oli varmasti tämän
raportin liitteenä oleva etukäteistiedote projektista.

4.3.

JÄLKITYÖT JA LOPPUANALYYSI

Aineiston jatkokäytön kannalta olivat kenttätöiden ja aineiston käsittelyn
jälkeen tehdyt museon ja toimijoiden väliset käyttöoikeussopimukset
tärkeitä aineiston sujuvan jatkokäytön kannalta. Toukokuuhun 2016
mennessä oli kolme eri toimijaa pyytänyt heistä kuvatun materiaalin
itselleen. Luovutimme ne heidän käyttöönsä sillä varauksella että
materiaalia ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin ilman kontaktointia
kuvauksen kohteina olleisiin ihmisiin ja museon informointia asiasta.
Materiaali jää museon arkistoihin odottamaan aiheeseen myöhemmin
syventyviä tutkijoita ja muita asiakkaita. Osa aineistosta on toukokuussa
2016 vapautettu suuren yleisön (ei-kaupalliseen) käyttöön CC BY-NC-ND–lisenssillä. Museon omille sivuille on jo projektin aikana koostettu
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kertomuksia eri toimijoista sekä kirjoitettu blogia itse kenttätöistä.
Materiaaleihin johdattaa projektille luovu oma museon verkkosivu18.
Raakamateriaalia kenttätöistä tuli verrattain paljon. Still-kuvat tallennettiin
lähtökohtaisesti JPG:ksi sekä kameran omaan RAW-formaattiin. Otetuista
kuvista tehtiin sekä Leppäsen että Juutisen toimesta karsintaa eli
duplikaatit (samasta tilanteesta) sekä epäonnistuneet otokset poistettiin.
Joidenkin toimijoiden osalta (etupäässä Finavia) aineistoa karsittiin myös
toimijan
omasta
vaatimuksesta,
oikoluennan
yhteydessä.
Kokonaisuudessaan raakamateriaalista karsittiin noin 10-20 %.
Aineiston tallentaminen museon kokoelmiin oli samalla tavalla vaativa ja
käytännön ratkaisuja vaativa tehtävä kuin aiemmat kenttätyötkin. Emme
ryhtyneet vielä tämän projektin puitteissa tekemään aineistolle (etupäässä
kuville) täydellistä museostandardin mukaista luettelointia.
Sitä vastoin, suurelta osin työekonomian nimissä, kirjoitimme
kuvauspäiväkirjat puhtaaksi eli varmistimme kuvien sisältötietojen
(kuvaaja, kohteet, päivämäärät, tilanteet) säilymisen tulevaa prosessointia
varten. Annoimme kuville museon kuva-arkiston tunnistenumerot (SIM VK
n:n) jotta ne voidaan tulevaisuudessa yhdistää kokoelmiimme.
Materiaalin päädyimme lajittelemaan toimijalähtöisesti kansioihin museon
varmistetulle palvelimelle. Toimijakansioon luotiin oma alikansio kuville.
Sinne lisättiin myös kuvauspäiväkirjat, äänitiedostot, niistä tehdyt
litteroinnit sekä muut saadut sähköiset (tai skannatut) materiaalit.
Tallennukseen valittujen toimijoiden kotisivut tallennettiin museon
palvelimelle myöhemmin syksyllä Adobe Acrobat –formaattiin.
Saadun materiaalin laajuudesta johtuen kattava ja perusteellinen analyysi
ja tutkimus aineistosta jäävät odottamaan tulevaisuuteen. Alustavasti
tutkittuna projektin tuottama materiaali on ensinnäkin kohteiden puolesta
heterogeenista: mukana on koulutustoimintaa sekä harraste- että
ammattilentäjiä koskien, elämys- ja ravintolapalveluita, jäsenlennätyksiä
vanhalla liikennekoneella, viranomaistoimintaa maassa ja ilmassa sekä
kerhoyhteisön monimuotoista aktiviteettia.
Tallennetuksi tuli näin ollen kattava otos ilmailun operatiivista toimintaa
sekä erilaisia tukimuotoja. Pääosassa eivät olleet lentokoneet vaan tekijät
– ihmiset - sekä heidän ja edustamansa organisaation yhteydet
lentoasemaan ja toisiin tekijöihin. Aineistosta välittynee lentoaseman
toiminta elävänä organismina jolla on keskus (toiminnan mahdollistaja)
että raajat, työn suorittajat.

18

http://ilmailumuseo.fi/malmi-ilmailee-2015 (viitattu 27.5.2016)
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Haastattelut tuovat muuten niin tekniseen aihealueeseen narratiivia:
lentävien yleisilmailukoneiden taustalla on verraton määrä tehtyä työtä,
perinnettä sekä ”hiljaista tietoa”.
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5. KENTTÄTYÖ NUMEROINA
Projektin tuotoksena ja raakamateriaalista tehdyn aineiston
seulonnan kautta syntyi seuraava toimijoittain lueteltu materiaali joka
on tallennettu Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin. Valokuvien osalta
on mainittu valokuva-arkiston arkistonmuodostajanumero.

Aeropole Oy
- Valokuvat SIM VK 576: 1-165; 3 kpl videoita; 4 kpl haastatteluita;
kenttäpäiväkirjoja
BF-lento Oy
- Valokuvat SIM VK 574: 1-148 , 3 kpl videoita; 5 kpl haastatteluita;
kenttäpäiväkirjoja
DC-yhdistys ry
- Valokuvat SIM VK 577: 1-65 sekä 3kpl haastatteluita;
kenttäpäiväkirjoja
Finavia: Lennonjohto
- Valokuvat SIM VK 578: 1-59; kenttäpäiväkirja
Finavia: Lennonneuvonta (briefing), Ilmatieteenlaitos/Finavia
- Valokuvat SIM VK 578: 60-99; 2kpl haastatteluita; kenttäpäiväkirjoja
Finavia: Lentoaseman päällikkö Petteri Junno
- Valokuvat SIM VK 578: 100-103; 1kpl haastatteluita
Finavia: Kenttäpäivystys ja kunnossapito
- Valokuvat SIM VK 578: 104-200, 1 kpl haastatteluita;
kenttäpäiväkirjoja
Gate 1 Oy (ravintola)
- Valokuvat SIM VK 580: 1-67, 1 kpl haastatteluita; 13 kpl
palautettuja kyselylomakkeita ravintolan asiakkailta;
kenttäpäiväkirjoja
GoodFlight Aviation Oy
- Valokuvat SIM VK 575: 1-104; 4 kpl videoita; 2 kpl haastatteluita
(yht. 3 henkeä)
Kevytilmailu ry
- Aineiston tallentaminen yhä kesken toukokuussa 2016
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Malmin Ilmailukerho ry
- Aineiston tallentaminen yhä kesken toukokuussa 2016
Malmin pelastusasema (Helsingin kaupungin pelastuslaitos)
- Valokuvat SIM VK 581: 1-57, 2 kpl haastatteluita; kenttäpäiväkirja
Malmin Tuulenkävijät ry
- Valokuvat SIM VK 585: 1-38, 1 kpl haastatteluita (2 henkeä)
Rajavartiolaitoksen Vartiolentolaivueen Malmin tukikohta
- Valokuvat SIM VK 582:1-162; 3 filmikatkelmaa; 2 kpl haastatteluita
SkyXperience (Aviastar Oy:n markkinointinimi)
- Valokuvat SIM VK 583: 1-185; 1 kpl haastatteluita, 1 kpl
haastatteluita ilman nauhuria (asiakkaat)

60

6. LIITTEET
-

Tiedote lentoaseman toimijoille
Aineistonkäyttölupa
Henkilötietolomake
Kuvaus- ja videointipäiväkirja
Kysymysrunko henkilöhaastatteluun
Museon ja toimijan välinen käyttöoikeussopimus

Vapaa lentoasematiedotukseen 10.7.2015
SUOMEN ILMAILUMUSEO TALLENTAA MALMIN LENTOASEMAA KESÄLLÄ 2015
Vantaalla toimiva Suomen Ilmailumuseo tallentaa Helsinki-Malmin lentoaseman toimintakulttuuria jälkipolville kesällä
2015.
”Malmi ilmailee 2015” –hankkeessa dokumentoidaan riippumattomasti ja monipuolisesti lentoaseman arkipäivän
toiminnot. Tallennustyö kattaa Finavian palvelut sekä viranomais-, koulutus- ja muun yritystoiminnan. Projektissa tullaan
tarkastelemaan myös ilmailun harrastustoimintaa kerhotasolla.
Projektin näkyvin osa, kenttätyöt, suoritetaan heinä-elokuussa 2015. Museon suorittamassa nykyhetken tallentamisessa,
nykydokumentoinnissa, korostuvat ei-esineellisen tallentamisen muodot kuten valokuvaus, audiovisuaalinen tallennus,
haastattelututkimus sekä keskiössä olevien ilmailun prosessien mahdollisimman tarkka mallintaminen jälkipolville.
Malmin tapauksessa olennaista on eri toimijoiden suhde itse lentoasemaan.
Projektia ohjaa museon kokoelma-amanuenssi alaisuudessaan käytännön kenttätöistä ja materiaalin tallennuksesta
vastaava projektisihteeri. Projektiin käytetään soveltuvasti myös vapaaehtoistyövoimaa. Kenttätyöt suoritetaan siten,
etteivät ne häiritse työrutiinien suorittamista tai arkielämää. Hankkeessa ei tallenneta yksityiselämän piiriin meneviä
asioita. Ei-julkisissa tiloissa kuvatuilta henkilöiltä kysytään lupa kuvan tallentamiseen. Mikäli ette halua näkyä kuvissa,
kertokaa se mieluiten jo etukäteen allekirjoittaneille. Haastatteluista ja muusta dokumentoinnista sovimme erikseen
kunkin asianomaisen kanssa.
Dokumentointiprojektista saatava aineisto tallennetaan Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin käytettäväksi näyttely-,
tutkimus- ja julkaisukäyttöön sekä ulkoiseen viestintään. Valokuvat, videot ja kertomukset tukevat yhtenäisen kuvan
luomista Malmista lentoasemayhteisönä. Hankkeen kokemuksia ja loppuraporttia hyödynnetään myöhemmin vastaavien
hankkeiden organisoinnissa muilla lentoasemilla.
Lentoasemainfrastruktuurin tallentaminen kuuluu Suomen Ilmailumuseon Museovirastolle ilmoittamiin tavoitteisiin
valtakunnallisena ilmailun erikoismuseona kaudella 2015-2018. Kenttätyön suorittamisesta on sovittu lentoaseman
päällikön kanssa. Syyskuun lopussa päättyvä hanke on saanut Suomen Ilmailuliiton tukisäätiön rahoitusta vuonna 2015.
Toivomme hyvää yhteistyötä kattavan ja luotettavan kuvan saamiseksi malmilaisesta lentokulttuurista!
Infotilaisuus hankkeesta järjestetään lentoaseman Gate1-ravintolan kabinetissa maanantaina 13.7. klo 17.00.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki lentoaseman sidosryhmien edustajat ja myös vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneet.
Lisätietoja
Tapio Juutinen, kokoelma-amanuenssi (projektipäällikkö)
044 739 1081 / tapio.juutinen@ilmailumuseo.fi

Sonja Leppänen, projektisihteeri
044 236 1984 / sonja.leppanen@helsinki.fi

Ajankohtaista projektista: www.ilmailumuseo.fi, www.facebook.com/malmi2015

Suomen Ilmailumuseosäätiö
AINEISTON KÄYTTÖLUPA

Malmi ilmailee 2015 -nykydokumentointihanke
Vantaalla toimiva Suomen Ilmailumuseo tallentaa Helsinki-Malmin
Helsinki Malmin lentoaseman toimintakulttuuria
jälkipolville kesällä 2015. ”Malmi ilmailee 2015” –hankkeessa dokumentoidaan riippumattomasti ja
monipuolisesti lentoaseman arkipäivän toiminnot. Tallennustyö kattaa Finavian palvelut sekä viranomais-,
viranomais
koulutus- ja muun yritystoiminnan. Projektissa tullaan tarkastelemaan myös ilmailun harrastustoimintaa
kerhotasolla.
Aineiston käyttö ja arkistointi
Dokumentointiprojektista saatava aineisto tallennetaan Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin käytettäväksi
näyttely-, tutkimus- ja julkaisukäyttöön sekä ulkoiseen viestintään. Aineiston käyttäjä vastaa siitä, että
valokuva- tai haastatteluaineistoa ei käytetä henkilöä tai hänen omaisiaan loukkaavassa tai
vahingoittavassa tarkoituksessa.
Tarvittaessa tekijä noudattaa salassapidon velvoitetta siten, että kuvattavaa ja/tai haastateltavaa ei ole
mahdollista tunnistaa. Aineisto arkistoidaan
istoidaan vastaajan nimellä. Jos haastateltava kuitenkin haluaa,
henkilötiedot voidaan poistaa arkistoinnin yhteydessä.

SUOSTUMUS
Annan luvan siihen, että minua koskeva haastatteluaineisto, joka kerätään Helsinki-Malmin
Helsinki Malmin
dokumentoinnin yhteydessä kesällä 2015,
2015, saadaan tallentaa Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin ja sitä
voidaan käyttää edellä mainittuihin tarkoituksiin.
Aineiston saa tallentaa nimelläni
Kyllä_______

Ei________

Aika ja paikka

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Suomen Ilmailumuseosäätiö
Tietotie 3 (PL 42)
01530 VANTAA

p. (09) 8700 870
info@ilmailumuseo.fi

Suomen Ilmailumuseosäätiö

Helsinki-Malmin dokumentointi 2015

HENKILÖTIETOLOMAKE
Haastattelupäivämäärä

Haastattelija

HAASTATELTAVAN TIEDOT
Sukunimi

Ent. / o.s.

Etunimet
Syntymävuosi
Osoite
Puhelin
Äidinkieli

Työssäolovuodet, työtehtävät

Syntymäpaikka

Suomen Ilmailumuseosäätiö
Helsinki-Malmin nykydokumentointi 2015

KUVAUSPÄIVÄKIRJA
Kuvaaja
Kuvauspaikka
Tilanteen kuvailu / kuvien aihe(et)

Tallennusformaatti
(kuva/
kuva/video)
video ) Kuvanumero
Kuvanumero Kuvan sisältö

Lisätietoja henkilöistä, työtehtävistä ja paikoista

Kuvauspäivä

Suomen Ilmailumuseosäätiö

Helsinki-Malmin dokumentointi 2015

HENKILÖHAASTATTELU
Taustatiedot
a. Mikä on nimesi?
b. Mikä on syntymävuotesi ja -paikkasi?
c. Missä asut nykyisin?
d. Mitä kouluja olet käynyt?
e. Mikä on työnkuvasi (ilmailu- tai muulla alalla, vrt. harrastajat)
f. (Mikäli ilmailuala) Kuvaile lyhyesti työuraasi.
g. Onko sinulla perhettä?
h. Millaisia harrastuksia sinulla on (ilmailu ja muut aihepiirit)?
i. Missä organisaatiossa/organisaatioissa ja missä tehtävissä olet Malmin lentoasemalla?
[organisaation ja ihmisen työn/harrastuksenkuvaan liittyviä kysymyksiä]
Malmin lentoasema
a.Mikä on organisaatiosi suhde Malmin lentoasemaan, miltä näyttää toimintaympäristönä?
b.Millä tavalla organisaationne toimintaan vaikuttaa uhka Malmin lentoaseman lopettamisesta?
c.Miten Malmin lentoaseman lopettaminen vaikuttaisi yleisesti toimialaan?
d.Onko organisaatiolla virallista kantaa Malmin lentoaseman säilyttämiseen?
e.Minkälainen on henkilökohtainen suhteenne Malmin lentoasemaan?
f. (ei Finavian työntekijöiltä) Onko teillä henkilökohtaista kantaa Malmin lentoaseman
säilyttämiseen?
g.Miten vertaisitte Malmin lentoasemaa muihin Suomen lentoasemiin?
h.Miten kuvailisitte Malmin ilmapiiriä?
i.Onko sinulla parantamis- tai kehittämisehdotuksia Malmin lentoaseman toimintaan?

Suomen Ilmailumuseosäätiö

Helsinki-Malmin
Malmin dokumentointi 2015

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
Suomen Ilmailumuseo tallensi ”Malmi ilmailee 2015” projektissaan Helsinki-Malmin
Malmin lentoaseman
toimintakulttuuria jälkipolville kesällä 2015. Osana projektia dokumentoitiin myös [toimijan nimi]
arkipäivän toimintaa lentoasemalla.
Tuloksena syntyi x valokuvaa, jotka tallennettiin museon kokoelmiin.
kokoelmiin. Lisäksi tehtiin x haastattelua.

Aineiston käyttöoikeudet
Dokumentointiprojektin yhteydessä syntyneet valokuvat (ja videot) tallennetaan Suomen
Ilmailumuseon kokoelmiin käytettäväksi näyttely-,
näyttely tutkimus- ja julkaisukäyttöön sekä ulkoiseen
viestintään. Aineistoa saa käyttää kaupallisessa julkaisutoiminnassa museon luvalla.
v
kopiot, joita se voi käyttää haluamallaan tavalla. Jos
Halutessaan saa [toimijan nimi] valokuvista
aineistoa myöhemmin hankitaan museon kokoelmista, on museolla oikeus periä kopioinnista
aiheutuvat materiaali- ja työkustannukset. Aineiston käyttäjä vastaa siitä, että aineistoa ei käytetä
kuvissa esiintyviä henkilöitä tai heidän omaisiaan loukkaavassa tai vahingoittavassa tarkoituksessa.
Projektissa kerätty haastatteluaineisto ja syntyneet muistiinpanot on tarkoitettu
tutkimustarkoituksiin. Aineisto on tallennettu museon arkistoon ja sen käyttö määräytyy museon
kokoelmatoiminnan yleisten periaatteiden mukaisesti. Mahdollisia haastateltujen antamia
käyttöoikeuksien rajoituksia kunnioitetaan.
Tätä aineiston käyttösopimusta on tehty kaksi kappaletta, molemmille osapuolille omansa.
Vantaalla x.x.2015
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