
Pentti Kyrölä rakensi 
1940-luvulla 

Mietoisissa oman lentokoneen 
Viime keväänä sattuneiden onnettomuuksien takia oli 

laajalti esillä harrastajien rakentamat lentokoneet. Siksi muis
telemme myös mietoislaista Pentti Kyrölää (1925 - 1999), 
joka isänsä puusepänverstaassa rakensi ensimmäisen lento
koneensa. Vuonna 1947 Pentti Kyrölä aloitti lentokoneen 
rakentamisen, ja työ valmistui puolentoista vuoden jälkeen 
keväällä 1949. Kyrölän Cessna-lentokoneen asemapaikka oli 
1970-luvulla myös Uudessakaupungissa. 

Kyrölä oli jatkosodan aikana hakenut ilmavoimien 
ohjaajakouluun, muttei päässyt sinne. Sodan jälkeen hän 
kuitenkin ryhtyi itse rakentamaan Mietoisissa lentokonetta. 
Mäntyrunkoinen kone päällystettiin 8 mm vanerilla. Hän 
varusti koneen käyteeyllä kaksisylinterisellä Harley Davidson 
-moottoripyörän moottorilla. Potkurin hän valmisti itse. 
Koneen pituus oli noin 5 m ja jänneväli 8 m. 

Vain kansakoulun käyneen 23-vuotiaan Kyrölän kone 
herätti 1949 melkoista huomiota. Elokuvien ns. veronalen
nuskuvia valmistanut Finlandia Kuva Oy kävi keväällä 1949 
kuvaamassa Kyrölän konetta. Netissä nähtävissä oleva Fin
landia-katsaus numero 105 sisältää vajaan kahden minuutin 
pätkän koneesta. Selostaja kertoo, että ilmailuviranomaiset 
tulevat kesän 1949 aikana tarkastamaan koneen. 

Kone ei saanut lentolupaa 

- Vasta silloin selviää, varustetaanko Pentti Kyrölän len
tokone OH-merkinnällä vai onko nuorukaisen mestarinäyte 
mennyt hukkaan, päättyy filmin selostus. Kyrölä sai hylkää
vän päätöksen toukokuussa 1949 tehdyssä tarkastuksessa, 
mutta hän ei lannistunut. 

25-hevosvoimaista moottoria pidettiin riittämättömänä. 
Siipirakenteen ei myöskään katsottu täyttävän vaatimuksia. 
Laskuteline vaikutti myös heikolta. Aikalaisten mukaan 
Kyrölä oli kuitenkin tehnyt kevättalvella 1949 koneeliaan 
meren jäältä rullauksia ja hyppyjä. 

Hän ei silloin ollut vielä saanut minkäänlaista lento
koulutusta. Sinnikäs Kyrölä oli kuitenkin kiinnittänyt 
ilmailuharrastajien huomion, ja he järjestivät Kyrölän kesällä 
1949 Jämille saamaan purjelentämisen alkeisopetusta. Hän 
lensi Suomen Ilmailuliiton kursseilla yhteensä puolensataa 
purjelentoa. 

Syksyllä 1949 Kyrölän tiedetään edelleen tehneen jäällä 
"hyppyjä" koneeliaan Harley Davidson -moottorilla. Kyrölä 
ei aikalaisten mukaan kuitenkaan päässyt kunnolla ilmaan, 

23-vuotias Pentti Kyrölä tarkastelemassa keväällä 1949 
koneensa moottoripyörän moottoria. Kuva Finlandia-katsaus 105. 

vaan teki runsaan sadan metrin hyppyjä metrin kahden 
korkeudella. 

Ilmailuviranomaisten suosituksesta eräs teekkari teki vielä 
selvityksiä koneen saattamisesta lentokelpoiseksi. Selvitys 
valmistui keväällä 1950. Lausunto ei juurikaan puoltanut 
koneen saattamista lentokelpoiseksi ilman teknillisen hen
kilön apua. 

Luvattomat lennot 
lopetettiin v. 1951 

Kyrölä oli kuitenkin jatkanut koneensa kehittämästä 
vaihtamalla siihen tehokkaamman moottorin. Kyseessä oli 
käytetty nelisylinterinen Continental A 40 -lentokonemoot
tori. Moottorivaihdon yhteydessä kone sai myös ensimmäiset 
mittarinsa, joiden puute oli mainittu v. 1949 tarkastuksessa. 

Välittämättä v. 1949 annetusta lentokiellosta Kyrölä 
jatkoi lentämistä v. 1951. Lennot tapahtuivat Mynälahden 
jäältä. Aikalaiset ovat muistelleet lentämisen olleen jo aika 
reipasta. V. 1953 julkaistussa lehtikirjoituksessa kerrotaan 
hänen lentäneen Continental-moottorilla jo 1 000 metrin 
korkeuteen. 



Kyrölä ilmiannettiin luvattomista lennoista. Ilmailuvi
ranomaiset lopettivat lennot v. 1951, ja Kyrölä sai 1 600 
markan, nykyrahassa noin 50 euron sakon, jonka hänen 
kerrotaan nurisematta maksaneen. Itse rakennetulla koneella 
ei tiettävästi enää sen jälkeen lennetty. Koneen runko ja siivet 
on lahjoitettu Ilmailumuseoon v. 2001. 

Kyrölällä myöhemmin 
" .,_ . "Ie k . ou~etta nto onetta 

Kyrölä jatkoi kuitenkin lentoharrastustaan ostamalla v. 
1951 ensimmäisen "oikean" lentokoneen Austerin, jonka 
tunnukset olivat OH-AUB. V 1953 hän suoritti yksinlentä
jän, yksityislentäjän ja ansiolentäjän lupakirjat. V 1954 hän 
hankki vesilentokelpoisuuden. V 1953 hän osti nelipaikkai
sen Fairchild-koneen OH-FCH. 

Kyrölän kotipaikan lähellä asunut mietoislainen kun
nallisneuvos Pertti Vuola muistaa Kyrölän lentohistorian 
alkuvaiheita. Kyrölä käytti Auster-koneellaan kenttänä 
Mietoisten kirkolla olevaa peltosarkaa. Kapean saran käyttö 
riippui kuitenkin tuulen suunnasta. 

- Kerran Kyrölä oli lähtenyt aamulla johonkin yleisö
lennätykseen. Kotiin palatessa tu..ulen suunta oli kuitenkin 
sopimaton aamuiselle nousu paikalle. Niinpä Kyrölä laskeutui 
meidän pellollemme, Pertti Vuola kertoo. 

Vuolan mukaan Kyrölän kellukkeilla varustetun vesi
lentokoneen halli ja lentopaikka olivat Kääppän saaressa 
Laajoen suistossa. 

Viimeinen kone Cessna 

Kääppästä hän teki mm. kelirikkalentoja viimeisellä 
koneellaan, v. 1970 hanki tulla kuusipaikkaisella Cessna A 18 5 
OH-CCY. Näitä lentoja hän teki myös mm. Naantalista, 
mutta kone oli kellukkeilla varustettuna v. 1970 sijoitettuna 
Uudenkaupungin Santtionrantaan. 

Uudenkaupungin Sanomissa kerrottiin 7.4.1970, että 
konetta voi tilata mihin vuorokauden aikaan tahansa. Esi
merkkihintojakin mainittiin. Turkuun pääsi 115 markalla 
(nykyrahassa 164 euroa), Helsinkiin 380 markalla (540 
euroa) ja Maarianhaminaan 225 markalla (320 euroa). 

Tiettävästi koneen käyttö ei Uudessakaupungissa kui
tenkaan ollut kovin suurta. Kuitenkin mm. kaupunki käytti 
Kyrölän palveluja toukokuussa 1970, kun pohjoismaisen 
ystäväkaupunkikokouksen edustajat Bertel Kari, Jarkko 
Kuusisto ja Matti Stenroos lennätettiin Turusta Tanskan 
Hadersleviin ja takaisin. 

Kaupungin virkamiehenä kirjoittajakin sai keväällä 1970 
kutsun pienelle lennolle, jossa kierreltiin Uudenkaupungin 
ympäristöön. Matkasta on muistona joukko ilmavalokuvia. 

Lentotoimintansa jälkeen puukäsityön opettajana Mie
toisten Tavastilan koulussa toiminut Kyrölä kuoli v. 1999. 

Matti Jalava 

Lähteinä mm. Jukka Raunion kirjoitus Hämeenlinnan Ilmasillan 
nettisivuilla ja Finlandia-katsaus 105 Kansallisen Audiovisuaalisen 
keskuksen nettisivuilla 

Puolentoista vuoden työn tuloksena valmistunut lentokone kotitilan pellolla kylän miesten ympäröimänä keväällä 1949. Vaikka 
kone ei saanut lentolupaa, ilmailuviranomaisten ensimmäisen käynnin kommentti oli kuitenkin ''Aivan lentokoneen näköinen 
laitos ja mitä siisteintä työtä. Mies on käsistään taituri'~ Kuva Finlandia-katsaus 105. 

~~~~~~~~~~ ta ~/Jli$~AP~~~~~~~ 



Pentti Kyrölän yleisölennätys nelipaikkaisella Fairchild-koneella 1950-luvulla. Kuvan otti silloinen vehmaalainen Seppo Salonen, 
joka myös oli lentämässä. 

_ .. 

Pentti Kyrölän viimeinen lentokone kuusipaikkainen Cessna kuvattuna Uudessakaupungissa lokakuussa 1970. Kuvassa kirjoittajan 
lapset Kari, Sari ja Mari. Kuva Matti Jalava. 


