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Ilma-alusten siirtäminen

Ilmailumuseoyhdistys ry juhlii 4.12.2019 50-vuotista toimintaansa.

Juhlan kunniaksi se järjestää kotimaisen- ja kansainvälisen seminaarin,
jonka aiheena ilma-alusten siirtäminen. Ilmailumuseoyhdistys haluaa tukea
seminaarillaan suomalaisia ilmailumuseoita niiden tulevaisuuden haasteiden parissa
tuottamalla kansainvälisen seminaarin, johon se kutsuu eri maiden asiantuntijoita
kertomaan, miten heillä ilma-aluksia siirrellään. Alustavasti tulonsa ovat jo varmista-
neet Alankomaiden, Norjan sekä Ruotsin ilmailumuseoiden edustajat. 

Ilmailumuseotoiminnassa vallitsi Suomessa pitkään toimintamalli, jossa eri ilmailu-
museot keräsivät samoja konetyyppejä näyttelyynsä tai kokoelmiinsa. Nyttemmin
tahtotila on muuttumassa siten, että samoja tyyppejä ei oteta museoihin, vaan niitä
kierrätettäisiin eri museoiden ja näyttelyjen välillä. Tämä tuo uuden haasteen konei-
den siirtelyssä sekä työmäärällisesti että kustannuksellisesti museoille ja koneiden
omistajille tai haltijoille. Aiemmin käytäntö oli, että kertaalleen museoon tuotu kone
ei sieltä enää kovinkaan todennäköisesti poistunut. Museoiden toimitilojen, ennen
kaikkea varastotilojen, lähes hävittyä on koneita jouduttu siirtämään romutuksen
estämiseksi ulkoilmasäilytykseen pieniin ilmailumuseoihin tai muille  varastoalueille.
Muutama on myös jouduttu tilanpuutteen tai huonon kunnon takia romuttamaan.
Tässä seminaarissa kuulemme kokemuksia ilma-alusten siirroista niin kotimaisilta
kuin ulkomaisilta toimijoilta.

Ilmailumuseoyhdistys ry:n historia
Yhdistys perustetiin Helsingissä 4.12.1969. Pe-
rustavassa kokouksessa oli läsnä noin 200 hen-
kilöä, joista perustaviksi jäseniksi kirjattiin 172.
Ilmailumuseoyhdistyksen tehtäväksi tuolloin

kirjattiin valtakunnallisen ilmailumuseon perustaminen ja
ylläpito. Yhdistys operoi museota vuoteen 1996 asti, jol-
loin se luovutti museotoiminnan vastaperustamalleen

Suomen Ilmailumuseosäätiölle. Ilmailumuseoyhdistys ra-
kennutti Suomen Ilmailumuseolle tilat Vantaalle, Helsinki-
Vantaan lentoasema-alueelle. Tiloja laajennettiin useassa
vaiheessa 1980-luvulta aina 1990-luvun loppuun. Vuoden
1996 jälkeen yhdistys keskittyi jäsentoimintaan, joita ovat
olleet mm. entisöintitoiminta, julkaisutoiminta, tapahtu-
mat, näyttelyt, matkat ja retket sekä ilmailuhistoriallisen
tutkimustoiminta.



Ilmailumuseoyhdistys ry tänään
2010-luvulla toiminta on vakiintunutta, suunni-
telmallista ja kansainvälistä. Yhdistyksen jäsen-
määrä lähentelee 1200 jäsentä. Yhdistyksellä on
oma ilma- alus- ja osakokoelma, joita se täyden-

tää harkitusti. Entisöintitoiminta on suunnitelmallista ja
sitä tehdään yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Osapuo-
lia ovat mm. Sotamuseo, Suomen Ilmavoimamuseo ja
Suomen Ilmailumuseo. Lisäksi yhteistyötä tehdään mm.

Patrian kanssa. Yhdistyksen toiminnan muotoja ovat 
entisöintitoiminnan lisäksi julkaisutoiminta, tutkimustoi-
minta, retki- ja matkatoiminta, jäsenillat, tapahtumat sekä
messut ja näyttelytointa. Viimeksi mainittua tehdään eri-
tyisesti siihen hankitun Hawk-elämyskeskuksen kautta.
Näyttelytoimintaa on muutoin tehty lähinnä Suomen 
Ilmailumuseolla, kun entisöinnistä tai konservoinnista 
on valmistunut ilma-alus näytteille.

Seminaarin ohjelma

Keskiviikko 4.12.2019

Seminaari on maksullinen ja siihen tulee ennakkoilmoittautua. 
Ohjeet sekä hinnat takasivulla.

8.30-9.00          Aamukahvi ja ilmoittautuminen 
9.00 - 9.30   Avaus
9.30 -10.00 Matias Laitinen Lokin matka Asuntomessuille ja takaisin (englanninkielinen)
10.00 -10.30 Kimmo Marttinen Ilma-alusten siirtäminen Karjalan Ilmailumuseossa
10.30 -11.00 Hannu Roukala Muistomerkkikoneen valmistelu, kuljetus ja asentaminen 

(englanninkielinen)
11.00 -11.30 Pauli Moisio Ilmavoimien ilma-alusten kuljettaminen (suomenkielinen)
11.30 - 12.00 Kai Mecklin Ilmavoimien museokoneiden kuljettaminen 

(englanninkielinen)
12.00 -13.00 Lounas
13.00 - 13.45 Arco Seton Alankomaiden Ilmavoima- ja sotamuseossa suurten 

esineiden siirtäminen (englanninkielinen)
13.45 - 14.30 Alfred Staarman Alankomaiden Ilmavoima- ja sotamuseon tapa varastoida 

isoja esineitä (englanninkielinen)
14.30 - 15.15 Michael Loftus Improvisointitaito sekä riskien ja resurssien tasapaino 

(englanninkielinen) 
15.15 - 15.45 Kahvi  
15.45 - 16.45 Torsten Nilsson/ Opittua ja kertyneitä kokemuksia 33 lentokoneen siirrosta 

Per Björkqvist uuteen varastohalliin Ruotsin Ilmavoimamuseossa vuonna 
2017 (englanninkielinen)  

16.45 - 17.00 Seminaarin päättäminen 



Ohjeet ja hinnat

Ilmoittautuminen
Seminaariin ilmoittaudutaan Ilmailumuseoyhdistys ry:n verkkosivuilla www.imy.fi olevan tapahtuma-
kalenterin kautta. Ilmoittautumisessa tulee kertoa kaikki kysytyt asiat.

Majoitukset
Ilmailumuseoyhdistys ry ei maksa esiintyjien tai vieraiden majoituksia. Olemme varanneet Clarion Hotel®
Helsinki Airport (museon vieressä) rajallisen määrän 1 hh ja 2 hh huoneita. Huoneet ovat varattavissa koo-
dilla IMY50. Varaukset: puhelimella: +358 10 850 3810 tai sähköpostilla: cl.helsinkiairport@choice.fi
15.11.2019 saakka tunnuksella IMY 50. Hinnat yhden hengen huone 125 €/huone/yö. Kahden hengen
huone 145 €/huone/yö. Huoneita on rajallinen määrä.  

Saapuminen Suomen Ilmailumuseolle
Suomen Ilmailumuseolle pääsee helposti paikallisjunalla sekä Helsinki-Vantaan lentoasemalta että Helsin-
gin ja Tikkurilan rautatieasemilta. Kävelymatkaa Aviapoliksen rautatieasemalta museolle on noin 100 met-
rin. Lisäksi paikallisliikenteen linja-autopysäkiltä on noin 100 metrin kävelymatka museolle. Omalla autolla
voi myös saapua, pysäköintitilaa museolla on hyvin.  

Seminaarin hinta
Seminaari on maksullinen ja siihen osallistuminen vaatii ennakkoilmoittautumisen. 
Hinta sisältää seminaarin ohjelman sekä tarjoilut, eli aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Seminaarin hinta on 50 € per henkilö (IMY jäsenet 40 € per hlö). (Hintaan ei lisätä alv:tä).

Ruokajuomat ja baari
Alkoholittomat ruokajuomat sisältyvät hintaan. Mikäli haluat alkoholillisen ruokajuoman, ravintolassamme
on baari, josta voit lunastaa sen omakustanteisesti. Baari palvelee kaikkien taukojen aikana.

Osallistumisen peruutus
Ilmoittautumisensa voi perua korvauksetta 15.11.2019 saakka osoitteessa tilaukset@imy.fi sen jälkeen 
tehdyt peruutukset laskutetaan ilmoittautujalta täysimääräisenä. Esitelmöitsijöihin tulleet muutokset 
julkaistaan tarvittaessa mahdollisimman pian saatuamme muutoksen tietoomme. Pidätämme muutokset
esitelmöitsijä muutoksissa aina seminaarin päättymiseen saakka, emmekä palauta osallistumismaksuja 
tai ateriapakettimaksuja vaikka muutoksia osallistujissa tulisi.

Lisätietoja: www.imy.fi/tapahtumat/38439

Ilmailumuseoyhdistys ry
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