
Suomen Ilmailumuseo 

AVOIN KUMPPANIHAKU 
Suomen Ilmailumuseo on alan 
valtakunnallinen erikoismuseo ja jo nyt 
ainutlaatuinen, houkutteleva 
käyntikohde. Haluamme tarjota 
parempaa ja kasvaa huippukohteeksi. 

Tarvitsemme tulevaisuuden 
museotoimintaan sopivan 
toimintaympäristön ja ajanmukaiset tilat. 
  
Suomen Ilmailumuseosäätiö hakee 
innovatiivisia kumppaneita mukaan 
tulevaisuuden tekemiseen. 

Oletko sinä kanssamme  
mahdollistamassa kaikille avoimen, 
laadultaan ylivoimaisen kotimaisen ja 
kansainvälisen elämyksen? 
 

    Tehdään yhdessä Uusi Ilmailumuseo. 



Tavoitteet korkealle! 
Yhdessä tavoitamme vielä 
lennokkaammat päämäärät. 

Palvelukonseptimme on kiehtova ja jo nykyisellään 
museolle harvinaislaatuinen. Kokous- ja 
tapahtumaympäristönä Ilmailumuseo houkuttelee ja 
koukuttaa. Simulaattori- ja kuumailmapallolennot 
mahdollistavat omakohtaisesti lentämisen riemun. 

Yleisötapahtumien ja vapaaehtoistoiminnan tarjonta on 
meillä vertaansa vailla. Vuonna 2017 järjestimme kaikille 
avoimen ja ilmaisen Kaivopuiston lentonäytöksen. 
Yleisötapahtumana se on Suomen suurin koskaan 
järjestetty, ja sen palaute oli erittäin innostunutta. 
Ilmailumuseossa saa kokea itse tekemisen ilon 
vapaaehtoistyössä ilma-alusten entisöinnin parissa. 
Myös kokoelma- ja opastustyössä on vapaaehtoisille 
mieltä kiehtovia tehtäviä ja osallistumisen paikkoja. 
Ilmailumuseo on sosiaalinen ympäristö, joka tarjoaa 
oppimiselämyksiä kaikenikäisille. 

Ilmailun kiehtova historia ja perinteet ovat 
toiminnassamme elävästi läsnä ja kaikkien 
saavutettavissa. Suomen Ilmailumuseon kokoelma on 
Suomen laajin ja se kattaa monipuolisesti harrastus-, 
siviili- ja sotilasilmailun. Ainutlaatuinen kokoelma 
kiehtoo paitsi ilmailun ja tekniikan harrastajia, myös 
lentämisen, matkailun ja kansainvälistymisen historiasta 
kiinnostuneita.  

Ilmailumuseo mahdollistaa - myös ajatusten lennon. 



Uusi Ilmailumuseo 

HAKEE 
• toimintaympäristöä, jossa 

onnistumiselle on 
taloudelliset edellytykset 
niin sijainnin, 
kävijäpotentiaalin kuin 
laadukkaiden tilojen 
suhteen 

• sitoutuneita yhteistyö-
kumppaneita 
luomaan uutta 
museoelämystä 

• sijaintipaikkaa, jossa 
museon sosiaalinen, 
kulttuurinen ja 
historiallinen toiminta 
kukoistaa sitä arvostavassa 
ympäristössä 

 Uusi Ilmailumuseo TARJOAA

Ilmailumuseo on vetovoimatekijä, jonka 
asiakasvirrat monipuolistavat alueen 
liiketoimintamahdollisuuksia. 

Museon oppilaitos-, matkailu- ja 
kulttuuripalvelut ovat laadukkaita ja 
yleisöä kiinnostavia. 

Museoympäristö on elämyksellinen ja 
osalllistava, ja mahdollistaa eri toimijoille 
tapahtumien, tilaisuuksien ja 
koulutusten järjestämisen 
mieleenpainuvassa paikassa. 

Suomen Ilmailumuseo onVantaan suosituin 
museokohde 40.000 vuotuisella kävijällä. 

Toimintaympäristöllä on tarve, 
johon Uusi Ilmailumuseo on 
vastaus. 



Uusi Ilmailumuseo -hankkeella on kaksi konkreettista tarvetta 

Kansallinen kokoelmakeskus, 3.000—5.000 m2   

Keskeiset reunaehdot ovat laajennusmahdollisuus, 
saavutettavuus erikoiskuljetusreittejä pitkin sekä 
työelämä- ja oppilaitosyhteistyö. Lentokentän 
läheisyys on eduksi. Kokoelmakeskus voi tarjota 
myös hienoja harrastusmahdollisuuksia 
vapaaehtoistyön parissa. 

Keskus palvelee kaikkia Suomen ilmailumuseoita 
suorittaen entisöinti- ja konservointitehtäviä. Sen 
yhteydessä voi olla näyttelyjä ja paikallista 
yritystoimintaa.   

Näyttely- ja museokeskus, 6.000—10.000 m2   

Keskeiset reunaehdot ovat toimintaympäristön tarve 
ja arvostus, saavutettavuus ja seudun 
kävijäpotentiaali, pitkäaikainen sopimus (vähintään 15 
vuotta) sekä synergiaedut seudun opetus-, kulttuuri- 
ja palvelutarjonnan kanssa. 

Arvostamme kehittymis- ja 
laajenemismahdollisuuksia, myös kaavatasolla. 
Näemme selkeinä etuina yhteistyön oppilaitosten 
kanssa. Tarjoamme monipuolisen oppimisympäristön 
ja mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja 
aktiiviseen harrastuneisuuteen.  



Haluamme löytää parhaan mahdollisen ratkaisun Uudelle 
Ilmailumuseolle. Oletko sinä visionäärinen kumppani 
valmiina astumaan tulevaisuuden polulle? 

Ota yhteyttä ja avaa keskustelu kanssamme. Kerromme, 
miksi Uusi Ilmailumuseo on ajankohtainen ja mitkä ovat 
tulevaisuuden tavoitteemme. Ideoidaan 
ratkaisumahdollisuuksia ja sovitaan ensimmäiset käytännön 
suunnitteluaskeleet.  

Toivomme molemminpuolista huolellista tutustumista 
toisiimme valintaprosessin aikana. Lähtökohtaisesti 
edellytämme ammattitaitoa, vastuuntuntoa, 
ennakkoluulottomuutta ja uskallusta. 

Keskustelun lisäksi kutsumme sinut yhteistapaamiseen 
Kumppanihaun tiimoilta: järjestämme Ensitreffit Museolla 
24.4.2019. Treffeillä voit tavata meitä museolaisia ja 
sidosryhmiemme keskeisiä toimijoita. Törmäytetään 
Uudesta Ilmailumuseosta kiinnostuneita toimijoita yhteen 
valaistumisen saavuttamiseksi! 

Me Suomen Ilmailumuseolla olemme valmiit laittamaan 
itsemme peliin. Nykyaikainen, ammatillinen ja asiantunteva 
museotoiminta on tinkimätön kärkemme. Annamme 
työkaluja henkilökohtaisen ilmailusuhteen tulkitsemiseen ja 
tuemme ilmailukulttuuria monipuolisesti. Haluamme 
ainutlaatuisten kokoelmiemme olevan mahdollisimman 
hyvin saavutettavissa. Olemme elämyksellinen, 
vetovoimainen toimija, jolla on vahva sosiaalinen ja eettinen 
omatunto.

Suomen Ilmailumuseolla on avoin kumppanihaku käynnissä ja Ensitreffit Museolla järjestetään jo huhtikuussa 2019!



KUMPPANIKSI! 
KIINNOSTUIT kumppanuudesta Suomen 
Ilmailumuseon kanssa, loistavaa! 

OTA YHTEYTTÄ ja kysy lisää: 

Museonjohtaja  
Pia Illikainen 
Puh. 044 239 5030 
Sposti 
pia.illikainen@ilmailumuseo.fi 
 

TERVETULOA ENSITREFFEILLE  

SUOMEN ILMAILUMUSEOLLE 
24.4.2019 KLO 15:30 

Haluamme keskustella kanssasi esimerkiksi seuraavista 
aiheista: 

• kuinka museotoiminta edistää liiketoimintaa 
• osapuolten tulonhankintanäkymät 
• molemminpuolinen palvelutarjonta 
• oppilaitosyhteistyön mahdollisuudet 
• näyttely- ja museokeskuksen reunaehdot 
• kokoelmakeskuksen reunaehdot 
• museon vetovoimaisuus alueella 
• saavutettavuus ja kävijäpotentiaali 
• tulonhankinnan mahdollisuudet teille ja meille 
• sidosryhmäyhteistyön mahdollisuudet 
 
TAVATAAN ILMAILUMUSEOLLA! www.ilmailumuseo.fi 

Suomen Ilmailumuseo 
The Finnish Aviation Museum 
Karhumäentie 12 
01530 VANTAA 
 
 
Sosiaaliset profiilimme:  
Facebook, Twitter, Instagram,  
Flickr, YouTube. 

https://www.facebook.com/SuomenIlmailumuseo/
https://twitter.com/S_ilmailumuseo
https://www.instagram.com/ilmailumuseo/
https://www.flickr.com
https://www.youtube.com/channel/UCMN6oGTLVB3d4fcxxS9PEFw
https://www.facebook.com/SuomenIlmailumuseo/
https://twitter.com/S_ilmailumuseo
https://www.instagram.com/ilmailumuseo/
https://www.flickr.com
https://www.youtube.com/channel/UCMN6oGTLVB3d4fcxxS9PEFw

