Tule pelastamaan
Nummelan lennonjohto!

Historiallinen sota-ajan lennonjohtorakennus
Vuonna 1940 valmistunut puinen rakennus on historiallisesti merkittävä, sillä se on
tiettävästi ainoa jäljellä oleva sota-ajan kentille rakennettu lennonjohtorakennus.
Vanha lennonjohto toimi 1980- ja 1990- luvuilla purjelentäjien kahviona ja
taukotupana, viime vuosina sitä on käyttänyt lähinnä Vihdin LA-kerho VINLA.
Nummelan Lentokeskus ry (NLK) on nyt ryhtynyt kunnostamaan tätä historiallista
vanhaa lennonjohtorakennusta.
Kahvio/taukotupa/kohtaamispaikka
Rakennus on kunnostuksen myötä tarkoitus elvyttää yhteiseen käyttöön ainakin
lentäjien, lennokinharrastajien ja VINLA:n jäsenten kanssa. Muutakin toimintaa sille
voisi kehittää. Kesällä rakennusta voisi käyttää edelleen lentäjien kahviona mutta
samalla se voisi palvella myös harjulla liikkuvien ulkoilijoiden sekä kentän
ilmailijoiden kohtaamispaikkana. Talvisin rakennusta voisi hyödyntää vaikkapa
retkiluistelijoiden taukotupana? Tai koiraharrastajien kokoontumispaikkana?

Nummelan Lentokeskus hakee yhteistyötahoja
Nummelan Lentokeskus ry (NLK) hakee yhteistyötahoja Nummelan lentokentän
vanhan lautarakenteisen lennonjohtotornin kunnostushankkeeseen. Tämä
rakennus on päässyt melko huonoon kuntoon ja mukaan ollaan jo saatu sekä
rakennusalanammattilaisia että innokkaita opiskelijoita ja talkoolaisia mutta sekä
raha- että materiaalilahjoituksia tarvitaan vielä kipeästi.
Säältä suojaan -talveksi
Kesän aikana on siivottu ja purettu vanhoja sisustuksia, uusittu lahoja rakenteita,
vaihdettu puruja villoihin ja kerätty aktiivisia hankkeen ympärille. Uusista ikkunoista
sponsorointina keskustellaan mutta muutamia vanhoja ikkunoita säästetään ja ne
entisöidään Luksian oppilaiden voimin Kai Wahlmanin johdolla. Luksian oppilaat
ovat myös lokakuun ajan uusimassa ulkolaudoitusta. Nykyisen huopakaton päälle
on Ri-Tiimi Oy lupautunut kustantamaan ja rakentamaan peltikaton. Vielä tarvitaan
seinälaudoituksen sekä savupiipun uusimiseksi mm. lautatarvikkeita, nauloja,
sementtiä, laastia, telineitä ja punamultamaalia…
Yhteistyökumppanit esille
Remontin valmistuttua kiinnitetään lennonjohdon seinään metalliset laatat, joihin
on kirjattu kentän historiaa ja jatkosodassa kentältä operoineet laivueet sekä
kunnostusprojektin osallistuneet yhteistyökumppanit.
Lennonjohtorakennuksen hyödyntäminen
Yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus myös hyödyntää tornia järjestämällä siellä
esimerkiksi henkilökunnalle/asiakkaille/sidosryhmille lento- tai ulkoilupäivän
päätteeksi grillibileet. NLK järjestää mielellään yhteistyökumppaneilleen erilaisia
lentoelämyksiä, esim. kaksipaikkaisilla purjelentokoneilla.
Vanha lennonjohtorakennus tulee myös yhdistämään hienolla tavalla kaksi
harrastajapiiriä kentän historiaan sekä Nummelan asujaimistoon.
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